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  چكيده

يک دليل مطرح شده براي نـرخ بـاالي حـوادث ترافيکـي     . شوند کودکان عابر پياده بيش از هر گروه سني ديگر دچار سانحه ترافيکي مي

  . يابد توانايي درک خطر با سن افزايش مي. کودکان، قدرت ضعيف آنها در درک خطر است

هاي الزم کودکان براي عبـور از   ف از تحقيق حاضر، بررسي اثربخشي آموزش داستان گويي و مدل روميزي بر افزايش يکي از تواناييهد

ساله و بيست کودک  ۷تا  ۶شصت کودک . تر است هاي ايمن و ناايمن بود و اين که کدام نوع آموزش اثربخش خيابان يعني شناسايي مکان

ساله به طور تصادفي و مساوي در سه گروه، آمـوزش از طريـق داسـتان گـويي، مـدل       ۶-۷کودکان . رکت جستندساله در اين تحقيق ش ۹

  . روميزي و کنترل قرار گرفتند

هاي خياباني در دو مرحله پيش و پـس   هاي ايمن و ناايمن به وسيله تصاويري از مکان توانايي کودکان پيش دبستاني در شناسايي مکان

آموزش براي هر دو گروه داستان گويي و مدل روميزي در چهـار جلسـه   . ساله يک بار اندازه گيري شد ۹توانايي کودکان  از ارائه آموزش و

  . ها ارائه شد طي آموزش به آنها مفاهيم خطر چون محدوديت ديد و چند طرفه بودن خيابان. انجام گرفت

نمرات آنها در پس آزمون به طور معنادار بـيش از  . يده افزايش يافتنتايج نشان داد توانايي درک خطر کودکان پيش دبستاني آموزش د

  . همچنين از بين دو طريق آموزش، مدل روميزي مؤثرتر بود. ساله بود ۹گروه کنترل و برابر با نمرات کودکان 

سـاله   ۹هـا را بـه کودکـان    تواند توانايي درک خطر کودکان پيش دبستاني را افزايش دهد و سـطح آن  دهد که آموزش مي مطالعه نشان مي

  .هاي آموزشي مناسب با استفاده از روش کم هزينه و ايمن مدل روميزي بهره برد توان در جهت طراحي برنامه از نتايج مي. برساند

  ق کتاب داستاني، آموزش از طريزيق مدل رومياده، آموزش از طريدرک خطر، کودکان عابر پ :ها کليدواژه

                                                           
  يو روان شناس يتيمشهد، دانشکده علوم ترب يس دانشگاه فردوسي، پرديدان آزاديمشهد، م: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۵۱۱-۸۸۰۳۶۷۶: تلفن

E-mail: ztabibi@hotmail.com  
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  ٥٤

    داشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم به    

  مقدمه

گر دچـار  يد يش از هر گروه سنيسال ب ١٠ر يز ران، کودکانيدر ا

ا فـوت آنهـا   يد يت شديشوند که منجر به مصدوم يم يکيسوانح تراف

 يابـان يتصادفات خ از درصد ۷۳تا  ۷۰در شهر مشهد  .]١[د گرد يم

ـ ا. بوده اسـت ابان يهنگام عبور از خعمدتاً  ،سال ۱۰ر يکودکان ز ن ي

تـا   ۱۱نوجوانـان   يد بـرا درص ۳۷افته به يل يش سن تقليرقم با افزا

کمتر از  يلين امر که كودكان خيبا توجه به ا. ]۱[ رسد يساله م ۱۵

شوند، آنها بيش از هر گروه ديگـر در   يک مواجه ميبزرگساالن با تراف

ابــان از يعبــور از خب، يــن ترتيدبــ .پذيرنــد بيآســ يکــيتراف نظــام

  .کودکان است يها تين فعاليپرخطرتر

تصادف کودکان کوچکتر نسبت  ينرخ باال يکه برا يلياز دال يکي

ابان شامل ين است که عبور از خيشود ا يبه کودکان بزرگتر مطرح م

عبـور از   يريادگيـ . ده استيچيپ يشناخت يها از مهارت يا مجموعه

عبـور،   يمن بـرا يا يچون انتخاب مکان ييها مستلزم مهارت ،ابانيخ

فاصله آنها تـا   ن سرعت آنها،يها، تخمخودروجهت حرکت  ييشناسا

ن اطالعـات  يـ ب ايـ و ترک اباني، قضاوت در مورد وسعت خمحل عبور

کودک الزم است تا  ين برايهمچن. ح استيصح يريگ ميتصم يبرا

را بشناسد و بتواند در مقابل عوامل  يابانيخ يها عالئم و نشانه يمعان

ــدد موجــود در خ  ــردان متع ــت نمايتوجــه برگ ــان مقاوم ــاب . ]٢[ دي

 قـادر بـه بهـره    يسـالگ  ١١دهند کودکان تا سن  ين مقات نشايتحق

سـال   ٩ر يـ کودکـان ز . سـتند يمـذکور ن  يهـا  ثر از مهـارت ؤم يريگ

بر اثر عوامل  يزنند و توجهشان به راحت يها را م نين تخميتر فيضع

مواجـه شـدن بـا     ين آنها بـرا يا بنابر. ]٣[ شود يمزاحم برگردانده م

 ين امـر حتـ  يـ ا. ستنديه نشد زيطور کامل تجهه ب يکيخطرات تراف

چرا که نـرخ حـوادث    ،ز صادق استيساله ن ١٤تا  ١٠کودکان  يبرا

  . ]١[ ن دسته نسبت به بزرگساالن همچنان باال استيدر ا يکيتراف

را آمــوزش داد؟  يمنــيا يهــا تــوان بــه کودکــان مهــارت يا مــيــآ

و  ين اعتقـاد بودنـد کـه رشـد شـناخت     يرشد بر ا يسنت يها دگاهيد

ن شـده صـورت   يـي از قبـل تع و ر مشـخص  يدکان در مسـ کو يادراک

و  يشـناخت  يهـا  ييد توانـا وشـ  يب فرض مـ ين ترتيبد. ]٤[ رديگ يم

تـوان بهبـود    يک کودکـان را نمـ  يـ ه بـا تراف همواج يالزم برا يادراک

رفتار  يالزم برا يشناخت يها يدر توانمند يرات اساسييد و تغيبخش

ن يـ در ا. ]٥[ دهـد  يرخ مـ  يسالگ ٧ک در حدود سن يمن در ترافيا

اده کودکـان در  يـ پ نه رفتار عـابر يدر زم يا قات گستردهيراستا، تحق

کـه   شـد  يريـ جـه گ ين نتيچنـ ت يـ و در نها هدشکشور سوئد انجام 

آنهـا از  . رممکن استيغ يکيط ترافيوفق دادن کامل کودکان با مح«

و  »سـتند يط نيمحـ  يهـا  يقادر به مواجه شدن با سـخت  يستينظر ز

محققـان  . ]٦[ه شـد  ک داديداشتن کودکان از تراف ر نگهشنهاد دويپ

 امـا ، ندکرد د يکأکودکان ت يشناخت يها تيهمچنان بر محدود يبعد

د بـا  يـ اده باين پامربوط به عابر يآموزش راهبردها كه ندنمود مطرح 

ل يـ ن دليبه هم. ]٧[ ديکودکان مطابقت نما يها ن مهارتييسطح پا

 ،قواعـد  يک سـر يبر آموزش  يکيافتر يمنيا يها از آموزش ياريبس

ابان اول به سمت چپ، سـپس بـه سـمت    يقبل از عبور از خ«مانند 

 يوه آموزشـ ين شـ يـ بـر ا  وارد ياشـکال . تكيه كردند »راست نگاه کن

ر اسـت و بـه فـرد    يناپـذ  ار انعطافين است که بسيا ،بر قواعد يمبتن

طـور  ه بـ  ،يکيمتنوع تراف يها طيدهد تا رفتارش را با مح يامکان نم

ن يـ به عنوان مثال، کـودک ممکـن اسـت از ا   . ق دهديتطب يکارآمد

د يـ ل پارک شده قرار گرفتـه و د يک اتومبيکه در پشت  يقاعده زمان

  . دياستفاده نما ،ل محدود شدهياو توسط اتومب

ر کـامالً  يکه رشـد الزامـاً مسـ    عقيده هستندن ير بر اين اخامحقق

 ييهـا  ن راستا، تالشيدر ا. ]٥، ٨، ٩[ کند ينم يرا ط يا ن شدهييتع

انجـام شـده    يمنـ يروند رشـد رفتـار ا   هدن بيسرعت بخشدر جهت 

موجود که به نظر  يکيتراف يها ن اعتقادند که آموزشيآنها بر ا. است

مناسب  يها جاد نگرشيش دانش و ايشتر بر افزايب ،آمدند يناموفق م

ن قـات نشـا  يتحق. ]١٠[ بودنـد  يابـان متکـ  يدر خ يمنـ ينسبت به ا

بـه   يبـه راحتـ   ،دست آمده در کالسه دهند که دانش و نگرش ب يم

کـامالً   يهـا  اما آموزش مهارت. ابدي يانتقال نم يواقع يايرفتار در دن

بـه  . ]١١[ داشـته اسـت   يبخش تيج رضايف شده نتايمشخص و تعر

دن يبا هـدف بهبـود بخشـ    يکيتراف يآموزش يها عنوان مثال، برنامه

 ۱۰تـا   ۶و سـاله   ٥کودکـان   يبرا يدارين زمان ديتخم يها مهارت

ــاله ــا انجام س ــد و نت ــيش ــايج بس ــ تيار رض ــت يبخش    را در برداش

دن ين زمــان رســيتخمــ ييشــامل توانــا هــا ن مهــارتيــا. ]١٢، ١٣[

عبـور   ين زمان الزم برايل در حال حرکت به خط عبور، تخمياتومب

 يحتــ. ن دو بــوديــا دادن ارتبــاط ييابــان مــورد نظــر و توانــاياز خ

و  يپرتـ  کودکان بـه حـواس   يريپذ بيبا هدف کاهش آس يمطالعات

 دسـت آمـد  ه بـ  يت بخشـ يج رضايآنها انجام شد و نتا يرفتار تکانش

]١٤[.  

 ٥کودکان  ييش توانايآموزش در افزا يگر، اثربخشيدر مطالعات د

  شـد   يبررسـ ابـان  يمـن عبـور از خ  يا يهـا  افتن مکـان يـ  يساله بـرا 

ـ   ن آموزشيدر ا. ]١٥-١٧[ علـت   ييشناسـا  ييه کودکـان توانـا  هـا ب

چ يپـ  ،به عنوان مثال. داده شدعبور  يها مکان يخطرناک بودن برخ

عبـور   يهـا  مکـان  ،دار بيشـ  يهـا  ابـان ين و خياديها، م کور، تقاطع
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  ٥٥

    زهرا طبيبي و مريم سادات كيافر                                                                                                      ...     تسريع رشد توانايي درك خطرات ترافيكي

د يـ ا ديـ هـا   ن مکـان يـ ن جهت کـه در ا ياز ا .شدند يخطرناک معرف

ک از جهات مختلـف در حرکـت اسـت کـه بـر      يا ترافيمحدود است 

. آورد يت توجــه و پــردازش اطالعــات کودکــان فشــار وارد مــيــظرف

ن اعتقـاد بودنـد کـه اگـر کودکـان فقـط از       يتامسون و همکاران بر ا

قبـل از  «ق آموزش مجهز به دانش قواعد عبور به عنـوان مثـال   يطر

 »ابان اول به سمت چپ، سپس به سمت راست نگاه کـن يعبور از خ

کـار  ه من بيناا يها ن مکانيا ن قاعده را دريباشند آنها ممکن است ا

از نظـر  . قـرار دهنـد   يت خطر قابل تـوجه يرند و خود را در موقعيگ

از ين شيابان پيمن عبور از خيمن و ناايا يها مکان يريادگيتامسون 

ابـان  يعبـور از خ  يالزم بـرا  يهـا و راهبردهـا   همه مهـارت  يريادگي

  .است

ن يـ صادفات در ادهد ت ينشان مز ينران يدر ا يکيآمار حوادث تراف

 دنـ ده يگر رخ مـ يد يها ش از مکانيبدان و تقاطع يم يعنيها  مکان

ران انجام يدر ارشد درک خطر نه يکه در زم يقين تحقيهمچن. ]١[

عبـور   يها مکان ييساله در شناسا ٧و  ٥نشان داد که کودکان  ،شد

قضـاوت در   يکودکـان بـرا  . ف هسـتند يار ضـع يخطرناک بسمن و يا

ا عدم حضور يشتر بر حضور يمن بودن مکان عبور بينااا يمن يمورد ا

در  ين قضـاوت يکـاربرد چنـ  . ]١٨[ کنند يه ميابان تکيل در خياتومب

را ممکن اسـت   ييخطرزا يامدهايپ ،د محدود استيکه د ييها مکان

ضرورت بهبود  ،ن شواهديه ايبر پا. کودک به دنبال داشته باشد يبرا

ق آموزش مشـخص  ياز طر يرانين اک کودکاين جنبه از رفتار ترافيا

البتـه در  . دهـد  يق حاضر را شـکل مـ  يتحق يگردد که هدف اصل يم

توان  يم ييها ا روشيشود که با چه روش  يال مطرح مؤن سينجا ايا

   .ديرا در کودکان سرعت بخش يکين جنبه از رفتار ترافيرشد ا

 يابان از طرق مختلفـ يمن عبور از خيمن و ناايا يها آموزش مکان

ط ياز محـ  يزيـ روم يهـا  له مـدل يآموزش بـه وسـ  . انجام شده است

ج آمـوزش  يـ را يهـا  وهياز شـ  يابان واقعيا در کنار خيک يتراف يواقع

در حـوزه   يسـاز  ر به منظور فرهنگيران در چند سال اخيدر ا. است

نـه رفتـار   يدر زم يمتعـدد  يو آموزشـ  يداسـتان  يها کتاب ،کيتراف

. ف کودکـان منتشـر شـده اسـت    مختلـ  يسـن  يها گروه يبرا يمنيا

بـر و خطرنـاک اسـت و     نـه يهز يط واقعـ يآموزش کودکـان در محـ  

ــرو ــا همشــارکت گ ــ يه ــااز متخصصــ يمختلف ــه پل را س ين از جمل

و  يزيـ روم وه مـدل يق حاضـر از دو شـ  يـ ن تحقيـ ا بنـابر . طلبـد  يم

 يتـا اثربخشـ   نمـود ار است اسـتفاده  يکه در اخت يآموزش يها کتاب

 يها مکان ييسال در شناسا ٧تا  ٦کودکان  ييآموزش بر بهبود توانا

ن يرتريب پـذ يسـاله آسـ   ٦-٧کودکـان  . گردد يمن بررسيمن و ناايا

هستند که در چند  يگر، آنها کسانياز طرف د. گروه کودکان هستند

ابان يرون از خانه به خيب ييرود که خود به تنها ينده انتظار ميسال آ

 ،شد يتناسب سن آنها طراحم يآموزش يها هويل شين دليبه ا. روند

  . شرفت داديآنها را پ ييد که بتوان تواناين اميبا ا

ا يـ آ. ١. ال اسـت ؤق حاضر پاسخ به دو سـ يب هدف تحقين ترتيبد

مـن و  يا يهـا  مکـان  ييکودکان در شناسا ييتوان با آموزش توانا يم

 ق مـدل يـ ا آموزش از طريآ. ٢ش داد؟ يابان را افزايمن عبور از خيناا

 يداسـتان  يهـا  ق کتـاب يـ متفـاوت اسـت از آمـوزش از طر    يزيروم

  مربوط؟

  

  كار  مواد و روش

و  ياز دو نوع طـرح رشـد   يقفي، مصاحبه و تلروش پژوهش حاضر

آمـوزش بـر    ياثربخشـ  يهر دو به منظـور بررسـ   كه ،آزمايشي است

  . درک خطر بوده است ييش توانايافزا

 شـرکت  ان اجـازه يـ ر مهد و مربيه مدک يش دبستانيپكودك  ٦٠

 ٢٠در سـه گـروه    يطور تصادفه ب ،ق داده بودندين تحقيرا در ا آنها

پسر  ١١ دختر و ٩ها شامل  نفر از آزمودني ٢٠. گماشته شدند ينفر

 يزيـ دل روممـ  يمـاه در گـروه آموزشـ    ٤سال و  ٦با ميانگين سني 

 ٦پسر با ميانگين سـني   ١١دختر و  ٩نفر شامل  ٢٠. حضور داشتند

نفـر   ٢٠. گويي قـرار گرفتنـد   داستان يروه آموزشماه در گ ٣سال و 

 مـاه  ٣سال و  ٦پسر با ميانگين سني  ١٢دختر و  ٨گر متشکل از يد

بـا   يدانش آموز کـالس چهـارم   ٢٠ن يهمچن. در گروه كنترل بودند

ق يـ ن تحقيـ در ا يسه رشديماه جهت مقا ٨سال و  ٩ ين سنيانگيم

بـه   يدسترسـ  ل عـدم يـ ن دسته از کودکـان بـه دل  يا. شرکت کردند

ق يـ ج تحقيبه نتا يا ن مسئله خدشهيالبته ا. پسران همه دختر بودند

در  يتين تفـاوت جنسـ  يشـ يقـات پ يوارد نخواهد کـرد، زيـرا در تحق  

  ]. ١٨[افت نشده است يدرک خطر  يتواناي

  :ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل

ـ     ي مكانيتكليف شناسا - : انهاي ايمـن و خطرنـاك عبـور از خياب

كجـا بـراي   «ي يکودکان در شناسـا  ييتوانا يابيجهت ارزف ين تکليا

تصـوير از   ١٠آزمـون، متشـكل از   . اسـتفاده شـد   »؟عبور ايمن است

 پل عـابر پيـاده، زيرگـذر عـابر    مانند هاي ايمن عبور از خيابان  مكان

تقـاطع چنـد جهتـي بـدون      و ميـدان مانند ناامن  يها مکانپياده و 

صورت نقاشـي از محـيط واقعـي ترافيـك     ه ر بتصاوي. بودچراغ خطر 

ح يطور مفصـل توضـ  ه باستفاده و  يقات قبليتحقدر ف ين تکليا. بود

  . ]۱۸[ داده شده است
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  ٥٦

    داشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم به    

شـما تصـاوير   « شـد براي سنجش قدرت درك به آزمودني گفتـه  

بينيـد، در   هاي مختلف عبور از خيابان را مـي  اي از مكان نقاشي شده

ايستاده و قصـد عبـور دارد، بـه هـر      هر تصوير فردي در كنار خيابان

تصوير با دقت نگاه كن و بگو آيا آن فرد از محلي ايمن يـا خطرنـاك   

چـرا آن مکـان   «د شـ سپس از او پرسـيده  . »کند يابان عبور مياز خ

ک يدرست و  يياز به شناسايک امتي. »من است؟يا ايعبور خطرناک 

دامنـه نمـرات   . گرفت پاسخ تعلق  يح مناسب براياز به ارائه توضيامت

ـ  . بـود  ٢٠تـا   ٠از  ــ  يبـرا و  يطـور انفـراد  ه آزمـون ب ش يکودکـان پ

برنامـه  ارائـه  گر بعـد از  يبار قبل از ارائه آموزش و بار د کي يدبستان

ک يـ ن آزمون فقط يساله ا ٩کودکان  ياما برا. انجام گرفت يآموزش

شدند،  يکودکان توسط دو نفر نمره گذار يها پاسخ. بار انجام گرفت

 يسـنده اصـل  ينام توسط نو يها به صورت ب درصد از پاسخ ٢٥س سپ

 يشناسـاي « يعنـ يسـؤال اول   يدرجـه توافـق بـرا   . شد ينمره گذار

بـا   ٩٥/٠» اسـتدالل خطـر  « يعنـ يسـؤال دوم   يو برا ٩٧/٠» خطر

 نيتضـم  ين امر بـرا يا. رسون به دست آمديپ ياستفاده از همبستگ

ـ پاسخ  به دست آمده در سطح اعتبار نمرات ن يه سـؤاالت و همچنـ  ب

 . بود يتورش آزمونگران در نمره ده ياثر احتمال يابيارز

ژه يـ با مضامين آمـوزش ترافيـك و ايمنـي و    يداستان يها كتاب -

هايي كه براي كودكـان انتشـار يافتـه     كتاب از داستانچهار : کودکان

  . بود تهيه شدند

ودكـان  ها به زباني كودكانه و با لغـاتي قابـل فهـم بـراي ك     داستان

ها داراي تصـاويري بـزرگ از خيابـان، چـراغ      اين كتاب .شد بازگو مي

هـا در   بود كـه بـه بچـه   ره يو غها و خط عابر پياده  راهنمايي، ماشين

در  يداسـتان  يهـا  کتـاب  .هـا كمـك مـي كـرد     ن داستانيمضامفهم 

کودکـان در  . هر گروه چهار جلسه اجرا شد ينفري و برا ٤هاي  گروه

بيـان   داستانگو بودند، نظراتشان را درباره  با قصه هرجلسه در تعامل

مـن بـودن   يا .كردند و کامالً قادر به مشاهده تصاوير كتاب بودنـد  مي

و چـراغ   ادهيـ پاده، خـط عـابر   يـ پـل هـوايي عـابر پ   چون  ييها مکان

هـاي پـارك شـده و     راهنمايي؛ خطرناک بودن عبور از پشت ماشـين 

 ٤يمي كـه در خـالل   مفـاه . شـد  يمطـرح مـ   گارديل وسط خيابـان 

ده شدن، چند طرفه يدن و ديدشد شامل  ارائهها  به آزمودني داستان

 يها و لزوم توجه بـه همـه جهـات، سـرعت بـاال      ابانيخ يبودن برخ

 . ها بود ابانيخ يل در برخياتومب

روميزي محقق ساخته، موقعيتي شبيه سازي شده از يـک   مدل -

ك از چنـد خيابـان،   در مقيـاس كوچـ  ا ماکـت  ي يزيروم مدل :محله

 ييهـوا ابان چـون پـل   يدان ساختمان، پارک و امکانات عبور از خيم

و  ييو عالئـم راهنمـا   دان، چهـارراه يـ ، مادهياده، گذرگاه عابرپيعابر پ

 ١٢٠×١٠٠اين مـدل بـر روي تختـه بـه ابعـاد      . ساخته شد يرانندگ

سـعي شـد   . ه شديكاغذ رنگي ته و متري و با استفاده از مقوا سانتي

هـاي ايمـن و    مكـان نشـان دهنـده مكـان    ألحتي ا يزيروم مدل كه

 .ها باشد تا فرصت انتخاب براي آزمـودني ايجـاد شـود    ناايمن خيابان

هـر کـودک    يدر چهار جلسه برا يزيروم مدلآموزش با استفاده از 

  . ارائه شدطور انفرادي  به

 ،هـا  داسـتان  يدر باال بـرا  ذكر شده يمياز مفاه يکيدر هر جلسه 

ن بـود کـه در مـدل    يـ وه در اين دو شيتفاوت ا. شد يزش داده مآمو

دو عروسك و چنـد  کودکان خود فعال بودند و با استفاده از  يزيروم

 يعبـور را بـه طـور عملـ     يخـود بـرا   يهـا  دهياماشين اسباب بازي 

هـا را در قسـمتي از    پژوهشگر هر كدام از عروسك. کردند يامتحان م

داد، ســپس از آزمــودني  ار مــيقــر يزيــروم مــدل يخيابــان بــر رو

ترين راه به مـوقعيتي كـه آزمـونگر     خواست تا عروسك را از ايمن مي

در اين هنگام پژوهشگر دليل اين انتخاب را . درخواست كرده برساند

پرسيد، اگـر آزمـودني بـه درسـتي خطـر موجـود در        از آزمودني مي

در . كرد ييد ميأكرد پژوهشگر انتخاب او را ت موقعيت را شناسايي مي

ت را بـا  يـ ت و خطر موجود در آن موقعيموقعپژوهشگر  ،خطا صورت

د و کـر  يمـ  يبازسـاز  ياسباب بـاز  يها نياستفاده از عروسک و ماش

اگـر  . نمـود  يت مـ يرا به سمت درک خطـر هـدا   يعمالً ذهن آزمودن

مسـير درسـت و ايمـن را    ن مرحلـه  يدر اتوانست  نميکودک باز هم 

، پژوهشگر مسير ايمن را به او ببرد يود پو به خطر موچ انتخاب كند

مختلف به  يها تا در موقعيتشد  آزمودني تشويق مي .داد آموزش مي

  .خطر موجود دقت کند
  

  ها يافته

ن که آموزش بر درک خطر اثر يبر ا يپاسخ به سوال اول مبن يبرا

ش آزمون تـا  يرات از پييتغ يبررس يبرا يجفت tگذارد، از آزمون  يم

ن و انحـراف  يانگيـ م. ها استفاده شد ک از گروهيهر  يبراپس آزمون 

هر سه گـروه در   خطر ي، استدالل و شناساياستاندارد نمره کل درک

نمـره  . شده اسـت نشان داده  ۱ شماره ش و پس آزمون در جدوليپ

ا مکـان عبـور   يـ آ«خطر  ييحاصل جمع نمره شناسا ،کل درک خطر

من يا يکن يچرا فکر م«ر با نمره استدالل خط »منيا ناايمن است يا

دهد کـه نمـره کـل     ينشان م ۱جدول شماره . است »منيا نااياست 

ش آزمون تا پـس آزمـون بـه    ياز پ يزيدرک خطر در گروه مدل روم

و  يينمرات دو گروه داسـتان گـو  . افته استيش يافزا يطور معنادار
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  ٥٧

    زهرا طبيبي و مريم سادات كيافر                                                                                                      ...     تسريع رشد توانايي درك خطرات ترافيكي

در نمـره  . ش تـا پـس آزمـون نداشـت    ياز پـ  ير معنادارييکنترل تغ

ش تـا پـس   ياز پـ  يشـ يافزا يزيـ خطر، در گروه مـدل روم  يشناساي

. سـت يمعنادار ن يش از لحاظ آمارين افزايشود، اما ا يده ميآزمون د

ش ياز پـ  ييخطر گروه کنترل و داستان گو ين، نمره شناساييهمچن

در . سـت ين کاهش معنـادار ن يافته است، اما ايتا پس آزمون کاهش 

و  يزيـ ون گـروه مـدل روم  ش تا پس آزمـ ينمره استدالل خطر، از پ

در گـروه کنتـرل   . را نشـان دادنـد   يش معنـادار يافـزا  ييداستان گو

  .تفاوت معنادار نبود

  

، شناسايي و ن و انحراف استاندارد نمره کل درکيانگيم -۱ شماره جدول

  ش و پس آزمونيها در پ ک از گروهيخطر هر  استدالل
 P  پس آزمون  پيش آزمون  

انحـراف  (ميانگين 

  )معيار

انحـراف  (ميانگين 

  )معيار

        درك خطر

  >۰۱/۰  ۰/۱۳ )۲/۲(  ۶/۱۰) ۱/۳(  روميزي  گروه مدل

  ۳/۰  ۲/۱۱ )۵/۳(  ۸/۱۰) ۴/۳(   گويي گروه داستان

  ۱/۰  ۳/۹ )۶/۲(  ۳/۹ )۰/۲(  گروه کنترل 

        شناسايي خطر

  ۰۷/۰  ۰/۸ )۲/۱(  ۵/۷ )۵/۱(  روميزي  گروه مدل

  ۰۸/۰  ۸/۶ )۹/۱(  ۳/۷ )۷/۱(   گويي گروه داستان

  ۲/۰  ۵/۶ )۹/۱(  ۰/۷ )۴/۱(  گروه کنترل 

        استدالل خطر

  >۰۰۱/۰  ۰/۵ )۴/۱(  ۲/۳ )۹/۱(  روميزي  گروه مدل

  >۰۱/۰  ۵/۴ )۹/۱(  ۵/۳ )۰/۲(   گويي گروه داستان

  ۰۹/۰  ۹/۲ )۴/۱(  ۴/۲ )۳/۱(  گروه کنترل 

  

در . استفاده شد ANCOVAل يتحلپاسخ به سؤال دوم از  يبرا

ر وابسته و يدر پس آزمون به عنوان متغه کل درک خطر مرنابتدا، 

ر يها به عنوان متغ و گروه مستقلش آزمون به عنوان يدر په آن نمر

   .انس شدنديوارکل يوارد تحل ثابت

 دهند که اثر گروه معنادار است يل نشان ميج تحلينتا

(F(2,56)=8.8, p<0.001, partial η2=0.24).  

نشان داد  يتوک يبيها با استفاده از آزمون تعق تفاوت گروه يبررس

 ييداستان گوش از نمرات گروه يب يزيروم که نمرات گروه مدل

)۰۰۹/۰P<( و نمرات گروه کنترل )۰۰۱/۰P<(  بود، نمرات گروه

  .ن تفاوت معنادار نبودياما ا ،ش از گروه کنترل بوديب ييگو داستان

انجام شد که  يگريانس ديل کوواريخطر، تحل يدر نمره شناساي

ر وابسته و يدر پس آزمون به عنوان متغخطر  يه شناساينمردر آن 

ر يها به عنوان متغ و گروه مستقلش آزمون به عنوان يدر په آن نمر

دهند که اثر گروه معنادار  ينشان مل يج تحلينتا .وارد شدند ثابت

آزمون . (F(2,56)=5.2, p=0.008, partial η2=0.16) است

از گروه  يزيروم نشان داد که نمرات گروه مدل  LSDيبيتعق

نمرات گروه  ،)P=۰۰۵/۰( شتر استيب يطور معناداره کنترل ب

 ست و نمرات گروه مدلياز گروه کنترل معنادار ن ييگو داستان

 شتر استيب يطور معناداره ز بين ييگو از گروه داستان يزيروم

)۰۱/۰=P(.  

گر انجام گرفت که در آن يد يليز تحلين استدالل خطر هنمر يبرا

ه آن ر وابسته و نمريدر پس آزمون به عنوان متغه استدالل خطر نمر

وارد  ثابتر يها به عنوان متغ و گروه مستقلش آزمون به عنوان يدر پ

 اثر گروه معنادار بود ANCOVA جيبراساس نتا. شدند

(F(2,56)=8.3, p=0.001, partial η2=0.24) .يبيآزمون تعق 

LSD ه از گروه کنترل ب يزيروم ن داد که نمرات گروه مدلنشا

 ييگو نمرات گروه داستان ،)>۰۰۱/۰P(شتر است يب يطور معنادار

و تفاوت  )>۰۲/۰P( شتر استيب يطور معناداره از گروه کنترل ب

 معنادار نبود ييگو از نمرات گروه داستان يزيروم نمرات گروه مدل

)۰۸/۰=P(.  

ق يتوان سرعت رشد را از طر يا مين فرض که آيآزمون ا يبرا

هر سه  يش دبستانيش داد، در ادامه نمرات کودکان پيآموزش افزا

  .)۲جدول شماره ( سه شديساله مقا ۹گروه با نمرات کودکان 

  
و  ينمره کل درک، شناساي ن و انحراف استاندارديانگيم -۲جدول شماره 

ساله  ۹و  يتانش دبسيش آزمون کل کودکان پياستدالل خطر در مرحله پ

  مستقل tج آزمون يو نتا
 P  معيارانحراف   ن ياتگيم  

  >۰۱/۰  ۷/۲  ۵/۱۳  نمره کل درک خطر 

 >۰۰۱/۰  ۶/۱  ۴/۸  خطر  ييشناسا

 >۰۰۱/۰  ۳/۱  ۵  استدالل خطر 

  

در ) هـا بـا هـم    همه گروه( يش دبستانيدر ابتدا، نمرات کودکان پ

 مسـتقل  tاده از ساله با استف ۹ش آزمون با نمرات کودکان يمرحله پ

ش آزمـون کـل   يج نشان داد که تفـاوت در نمـره پـ   ينتا. سه شديمقا

 ۹و  يش دبسـتان يواستدالل خطر گروه کودکـان پـ   يدرک، شناساي

ها بـه طـور    ساله ۹نمرات . معنادار بود >۰۱/۰Pساله همه در سطح 

 يسـپس، بـرا  . بود يش دبستانيشتر از نمرات کودکان پيب يمعنادار

ق آمـوزش،  يکودکان از طر ييرشد توانا يع بخشيقدرت تسر يبررس
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    داشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم به    

بـا نمـرات    يش دبسـتان ينمرات پس آزمـون سـه گـروه کودکـان پـ     

ج آزمـون  ينتـا . سه شديمقا ANOVAساله با استفاده از  ۹کودکان 

واسـتدالل   ينشان داد کـه نمـره کـل درک، شناسـاي     LSD يبيتعق

 ۹ از نمـرات  >۰۱/۰Pدر سـطح   يخطر گروه کنترل به طور معنادار

ن دو گـروه  يخطر ب يدر نمره کل درک و شناساي. ها کمتر است ساله

، P=۰۲/۰ب يـ بـه ترت (ها تفاوت معنادار بـود   ساله ۹و  ييداستان گو

۰۰۴/۰=P(ـ . ، اما در استدالل خطر معنادار نبود ن دو گـروه  يتفاوت ب

 ک از نمـرات، معنـادار نبـود   يـ چ يهـا در هـ   سـاله  ۹و  يزيمدل روم

  .)۱نمودار شماره (

  

  
الگوي تغييرات نمره كل درك خطر در سه گروه كودكان  -۱نمودار شماره 

  ها ساله ۹پيش دبستاني و در مقايسه با 

  

  بحث و نتيجه گيري

اثـر آمـوزش بـر     يبررسـ  :عبـارت بودنـد از   ق حاضـر ياهداف تحق

ــزا ــ ياف ــان پ ــارت کودک ــتانيش مه ــدر تکل يش دبس ــاي  ييف شناس

کـه کـدام نـوع آمـوزش      نيـ ن ايـي من و تعيمـن و نـاا  يا يهـا  مکان

طــور ه کودکــان بــ ييج نشــان دادنــد توانــاينتــا. تــر اســت اثــربخش

 يکه آموزش تواناي يبه طور ،افتيش يبر اثر آموزش افزا يريچشمگ

 بـه ش ين افـزا يـ ا. سـاله رسـاند   ۹کودکـان   يآنها را به سطح توانـاي 

آمـوزش از  . بـود  يزيـ روم ق مـدل ياز طرجه آموزش يدر نتخصوص 

 نيتوانست هم قدرت قضاوت کودکان در مورد ا يزيمرو ق مدليطر

تـر اسـت و کجـا خطرنـاک و هـم قـدرت        عبور مناسب يکه کجا برا

تـر از مکـان    ک مکان خطرناکيکه چرا  نياستدالل آنها را در مورد ا

ن يـ و بـه سـطح ا   ش دهـد يابـان اسـت افـزا   يعبـور از خ  يگر بـرا يد

ق داسـتان تنهـا   يطر آموزش از. ساله برساند ۹ها در کودکان  يتواناي

هـا   سـاله  ۹و بـه سـطح    توانست قدرت استدالل کودکان را باال ببرد

مـن و  يا يها مکان يياما نتوانست درک کودکان را در شناسا برساند

 ييهـا  دن داستانيجلسه آموزش و شن ۴آنها بعد از . من باال ببرديناا

کـه   نيـ ص ايمربوط و مشارکت و نظر دادن در مورد آنهـا در تشـخ  

 يبرا يخطرناک يها محل ،دار بيابان شيخ يانتهاو  چ کوريدان، پيم

چ يکـه هـ  (همچنان در سطح کودکـان گـروه کنتـرل     هستند، عبور

 يلـ ين جلسات خياما آنها بعد از ا. بودند )افت نکردنديرا در يآموزش

توانسـتند  سـاله   ۹و در سطح کودکـان  بهتر از کودکان گروه کنترل 

آنها  يعني. ک مکان عبور هست بفهمنديرا که در  يخطر يها عامل

ننـد و  يد هنگام عبور ببيمتوجه شدند که باساله  ۹به اندازه کودکان 

ن يـ ا. ها توجـه کننـد   ابانيخ يده شوند و بر چند طرفه بودن برخيد

 يزيـ روم ق مـدل يبود که از طر يکودکان ييآنها در حد توانا ييتوانا

ش يبـر افـزا   يزيـ روم دلق مياثر آموزش از طر .افته بودنديآموزش 

 من بـا يمـن و نـاا  يا يهـا  مکـان  ييکودکان کوچک در شناسا ييتوانا

 همسـان اسـت  نـروژ   گر در انگلستان، اسـکاتلند و يات دقيج تحقينتا

]۲۰ ،۱۹ ،۱۷-۱۵.[   

آموزش هـم از طريـق مـدل روميـزي بـه ماننـد        در اين مطالعات

عـث  آموزش و هم در محيط واقعـي ارايـه شـدند و هـر دو طريـق با     

ابان و يمن عبور از خيا يها مکان ييکودکان در شناسا ييتواناود ببه

ن نـوع از  يـ افت ايکودکان بعد از در. شدند منيا يريز انتخاب مسين

ت يخطر چون محدود يها ش از قبل به عامليها قادر بودند ب آموزش

  ].۱۷[ توجه کنند ها ابانيد و چندراهه بودن خيد

ک يـ و داستان بـر   يزيروم ش مدلمتفاوت دو نوع آموز ياثربخش

ن ادعـا کـه   يـ ک در مقابـل ا يـ کودکـان در تراف  يمنيجنبه از رفتار ا

ک را بـاال  يکودکان در تراف يمنيتوانند رفتار ا يم ،يداستان يها کتاب

مشخص شد که  يطور علمه ب ،ق حاضريدر تحق. رديگ يقرار م ،دنببر

چرا کـه از   ؛شدتر با تواند اثربخش يم يزيروم ق مدليآموزش از طر

را فراهم نمود تا کودکـان خـود بتواننـد     يا نهيتوان زم يق آن ميطر

و ابان را کشـف  يح هنگام عبور از خيک انتخاب صحياصول حاکم بر 

آمـوزش از  . را بهبـود ببخشـند   خـود  يو درک مفهـوم  کنندن يتمر

را فـراهم نمـود، چـرا کـه تـالش       يا نهين زميز چنيق داستان نيطر

 يمين مفـاه ير بـه کودکـان چنـ   يها و تصـاو  ق داستانياز طرشد  يم

» ديـ نبا«هـا و  » ديبا« از يسر کيو فقط به انتقال اده شود انتقال د

. قدرت اسـتدالل کودکـان بـاال رفـت     ،جه آنيدر نتشد و ها بسنده ن

ن يـ بـه کودکـان ا   يکـه بهبـود درک مفهـوم    ن اعتقادنديبر ا يبرخ

 يمختلف، حت يها تيه با موقعدهد تا بتوانند در مواجه يرا م ييتوانا

ــد کــه قــبالً مواجــه نشــده ييهــا تيــموقع ــ ،ان طــور کارآمــدتر و ه ب

  ]. ۱۷[ ر عمل کننديپذ انعطاف
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    زهرا طبيبي و مريم سادات كيافر                                                                                                      ...     تسريع رشد توانايي درك خطرات ترافيكي

گونـه   نيـ لزامـاً ا ادهـد   يق حاضر نشـان مـ  يج تحقين حال نتايبا ا

اما  ،افتياستدالل کودکان گروه داستان بهبود  يياگرچه توانا. ستين

من يمن و ناايا يها قضاوت در مورد مکانمنجر به بهبود  يين توانايا

و  قيـ ن تحقيـ ت کـه در ا يـ تـر موقع  ينيد تجربه عيآ ينظر مه ب. نشد

 ،فراهم شده بـود  يزيروم له مدليوسه ب] ۱۷، ۱۹[تحقيقات پيشين 

در اثـر آمـوزش   ن مهارت هماهنگ با هم يالزم است تا هر دو جنبه ا

  .ابنديرشد 

کند  يم يرا ط ير مشخصيسده را که رشد مين عقيق ايج تحقينتا

مواجه شـدن بـا    يالزم برا يو ادراک يشناخت يها ييتوانا توان يو نم

ن نظـر آن دسـته   يهمچن. نمودرد  د،يک کودکان را بهبود بخشيتراف

 ييهـا  ن مهـارت يکـه چنـ   نيـ بر ا يابان مبنيدر خ يمنين اااز محقق

ع در واقـ ]. ۶، ۷[ نمـود ت نيهستند حما يرسش يها وابسته به عامل

در را  يش دبسـتان يمهـارت کودکـان پـ   سـرعت رشـد   م يتـوان  يما م

و م يش دهـ يافـزا ابـان  يمن عبور از خيمن و ناايا يها مکان يشناساي

سـر  يم ين زمـان يـ البتـه ا . ميک نمـاي يـ ها نزد ساله ۹آنها را به سطح 

ـ  ،رشدع يتسر يالزم برا يها گردد که مهارت يم  يطـور مشخصـ  ه ب

در . ]۵[ آمـوزش داده شـوند   يمناسـب ق يف شده باشند و از طريتعر

ک وجـود  يتراف يمنينه ايدر زم يمحدود يهاي آموزش برنامه ،کشور

براي کودکان  يونيزيدارند كه از طرق كتب داستاني و آموزشي و تلو

ن و قابـل  يتـر  ، ارزانيآموزشـ  يهـا  از آنجا کـه کتـاب  . شوند ارائه مي

ن يتشـار چنـ  همه کودکان هستند، الزم اسـت ان  ين برايدسترس تر

 يش از آن، البتـه ضـرور  يپـ . ابـد ي يشـتر يگسترش ب يمنبع آموزش

کودکـان   يش آگـاه يبر افزا يمبتنش از آن که يآنها بمحتواي است 

خطـر گـردد    يم اصليبر انتقال مفاه يباشد، سع يکيترافاز خطرات 

 ييارتقاي سـطح توانـا   يبرا يين منبع به تنهايه بر ايالبته تک. ]٢١[

هـاي آموزشـي    برنامه ق حاضريج تحقيبنابر نتا. ستين يکودکان کاف

 يهـا  مهارت تا مكملي را بايد تدارك ديد كه به كودكان فرصت دهد

ن يـ ا .تجربـه نماينـد   يشيآزما يها تيمواجهه با خطرات را در موقع

نـه،  يکه کم هز يزيروم يها توان با مدل يرا م يشيآزما يها تيموقع

ط يآموزش در مح. راهم نمودکودکان جذاب است ف يخطر و برا يب

 يروهاين يمستلزم همکار بوده،نه بر و خطرناک يک، هزيتراف يواقع

 يکـ يتراف يهـا  و سـاخت شـهرک   ين طراحـ يهمچن. گوناگون است

کشـور،   يط فعلـ يبرتر و محـدودتر اسـت و در شـرا     تر، زمان نهيپرهز

ر يامکـان ناپـذ   ي، امريکيتراف يها کردن آموزش در شهرک يهمگان

ه و پس کرد يتوان طراح يم يرا به راحت يزيروم يها اما مدل. است

  . در همه مدارس به کار برد ،ساخت از

 يريـ گيآموزش مورد پ يکه اثربخش بودن يق حاضر ايتحق ياستک

. گـردد  يد بررسـ يـ ن امـر با يـ ا يکه در مطالعـات بعـد   ،قرار نگرفت

کودکـان  کـه تـا چـه حـد      بودق حاضر نامشخص ين در تحقيهمچن

 يزيـ مدل رومداستان و  قياز طرآموخته شده  يين تواناياانند تو يم

ــرا  ــيدر مح ــده   يط واقع ــي پيچي ــه خيل ــك ك ــيط   ترافي ــر از مح ت

توانايي درك خطـري كـه كودكـان     .رنديکار گه ب آزمايشگاهي است،

كسب كردند، ممكن اسـت تحـت تـأثير پيچيـدگي شـرايط واقعـي       

   ].٢٢[ترافيك قرار گيرد 

ش قرار گرفت و ينگ مورد آزمايق آمپوفوبتيتحقن امر، البته، در يا

ط يبـه محـ   يزيـ ق مـدل روم يآموخته شده از طر يها م مهارتيتعم

اي  البتـه مطالعـه   ].١٧[د يبه اثبات رس يک، به طور علميتراف يواقع

ها از طريق داستان به محيط واقعـي، انجـام    در زمينه تعميم آموخته

   .نشده است

جنبـه   فقط يك شيافزا ،حاضر حقيقاز ت هدفبا همه اين احوال، 

عــالوه بــر شناســايي  .در کودکــان کوچــک بــود يکــياز رفتــار تراف

ديگري  يها ابان مستلزم مهارتيعبور از خ هاي ايمن و ناايمن، محل

 يهـا  توقف در محل، عدم توجه به عامـل  شناسايي محل ايمن، چون

ه، سـرعت آن، قضـاوت در مـورد    يله نقلين مسافت وسيمزاحم، تخم

هم به طـور   ها ن مهارتيک از ايهر . است غيرهقدرت تحرک خود و 

د آموزش داده شـوند تـا بتـوان    يبا جداگانه و هم به صورت يكپارچه،

سـتم  يمـن بـا س  يطـور ا ه مطمئن بود که کودکان قادر خواهند بود ب

  .ک مواجه شونديتراف
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ABSTRACT 
 
Ability of preschool children in perception of traffic dangers: an intervational study 
 
Zahra Tabibi∗, Maryam Kiafar 
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Accepted for publication: 11 July 2011 
[EPub a head of print-11 February 2013] 

 
Objective (s): To investigate the effect of training in promoting children’s ability to select safe places to cross roads, and to 
examine which type of training is more effective that were story-telling or tabletop model. 
Methods: Sixty preschool and twenty 9 years old children participated in the study. Preschool children were divided into three 
groups, where 20 received training by means of story-telling, and 20 by tabletop model. The remaining children did not receive 
any training. The training was implemented in 4 sessions. Preschool children’s ability in identifying safe/dangerous crossing 
sites was assessed by 10 pictures in pre and post training. For 9 years old' ability was assessed once. 
Results: In comparison to controls, significant improvement was observed in all children following training. The trained 
preschool children’s scores were not significantly different from 9 year-old children. Tabletop model was more effective 
method than story-telling. 
Conclusion: Training especially by tabletop model might be effective in promoting the perception of traffic dangers in young 
children. Training can speed up the development of young children's ability. 
Key Words: Child pedestrian, Tabletop training, Story-telling training, Danger perception 
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