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 ١٣٧٩پاييز 
 پيشگفتار

 
ر بر هاي سواري و ديگر وسايل نقليه، بدون شك يكي از مسائل مهم و تاثيرگذا  در عصر جديد آكنده از اتومبيل

 . فرهنگ و روابط شهري، رعايت صحيح اصول، قوانين و عالئم راهنمايي و رانندگي است
 

ها   بريم و چه هزينه  همگي هر روزه از عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي توسط بسياري از شهروندان رنج مي
 . گردد  ها كه اتالف مي  شود و چه زمان  كه در اين راستا صرف مي

 
كنند؛ اداره راهنمايي و رانندگي شدت عمل خود را   هاي گروهي با تاكيد بسيار، رعايت اين قوانين را تبليغ مي  رسانه

برد و حتي گاه در هر چهار راه و كنار هر تابلو، پليسي مامور   هاي نظري و عملي اخذ گواهينامه باال مي  در آزمون
 . شوند  وانين عمالً و عميقاً رعايت نميشود، اما هنوز اين ق  كنترل رعايت اين قوانين مي

 
گويد   شود و مي  گويد آن را نديدم، ديگري وارد محدوده طرح ترافيك مي  كند و مي  شهروندي از چراغ قرمز عبور مي

گردم و شهروندي ديگر كه در محل   گويد زود برمي  كند و مي  كار مهمي دارم، يكي در محل توقف ممنوع پارك مي
تر، زمان و انرژي   آورد و از همه مهم  كند، به خود و ديگران خسارت وارد مي  زند، تصادف مي  منوع، دور ميدور زدن م

 . كند  و روحية بسياري ديگر را تلف مي
 

دهند كه   آمار نشان مي. ها است  ترديد بسيار بيش از اين  صدمات ناشي از عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بي
يي از تصادفات روزانة درون شهري و برون شهري ناشي از اين مسئله است و چنان كه گفته شد، اساساً درصد باال

تري   تر اين كار، نازيبنده بودن آن در يك جامعة متمدن شهري و با فرهنگ است كه قطعاً لطمات جدي  لطمة بنيادين
 . را به دنبال خواهد داشت

 
اند، به اين ترتيب كه كودكان را از سنين پايين   يدي براي اين معضل يافتهامروزه در كشورهاي مختلف، راه حل جد

كنند كه ضمن اين كه در سالمت روزمره آنها مفيد است، نوعي ضمانت   با اين قوانين و نحوه كاربرد آنها آشنا مي
 .كند  اجرايي به هنگام بزرگسالي آنها فراهم مي

 
گيري از اين روش، تجربة فوق را در قالب يك شهرك ترافيكي    بهرهاين مهندسين مشاور نيز بر آن است تا با

هاي عملي به كودكان،   كودكان پيشنهاد كند و به اين منظور، اين نشريه را با هدف يادآوري اهميت آموزش
راهبردهاي اجرايي آموزش عالئم و قوانين راهنمايي و رانندگي به كودكان، و پيشنهادهاي اوليه احداث شهرك 

 . اميد است كه مورد توجه مسئوالن، كارشناسان و صاحبنظران محترم قرار گيرد. رافيكي كودكان تدوين نموده استت
                                 

 هيدي        سعيد ش     
  مدير بخش تحقيق و توسعه 

 مقدمه
 

هاي كار و جامعه، پر است از   هاي آموزشي، چه در خانواده و چه در محيط  تاريخ آموزش در كشور ما، چه در محيط
شود و بالفاصله به   روح و فرار كه هزينه و زمان زيادي صرف آنها مي  انواع مباني و مقدمات نظري خشك، بي

هاي   هاي عملي و كاربردي، به ويژه به كودكان، در زمينه  شوند، در حالي كه اهميت آموزش  رده ميفراموشي سپ
 . امروزه بر همگان آشكار است... گوناگون علمي، هنري، اجتماعي و 

 
هاي توسعه در آستانه قرن بيست و يكم از ميزان   دهد كه شاخص  نگاهي كوتاه به آمار عملكرد كشورها نشان مي

هايي ديگر همچون ميزان   اند و شاخص  اد و تحصيل و كنترل جمعيت و سالمت و اميد به زندگي فراتر رفتهسو
تحقيق و پژوهش، توجه به بنيادهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، زدودن فقر و نابساماني، گسترش توليد و صنعت 

 . اند  گرايي اهميت بيشتري يافته  و توجه به استانداردها و قانون
 

اي، صحبت از رعايت نظم و انتظام اجتماعي، شايد سخني بسيار پيش پا   در عصر انفجار اطالعات و تبادل رسانه
افكندن   شود، ملزم به بازگويي و بازخواني آن به منظور پي  افتاده باشد، اما وقتي همين چهارچوب ساده رعايت نمي

ن به اجراي راهكارهايي عملي و متناسب براي آزمون اين مباني مباني درست يك جامعة قانونمند از سويي و انديشيد
سازان نسل فردا، زماني    آينده-از سوي ديگر هستيم و اهميت اين روند، به ويژه در آموزش كودكان و نوجوانان 

 . تاي جوان با درصد بااليي از افراد زير هجده سال اس  شود كه بدانيم جامعة ايران اساساً جامعه  آشكار مي
 

هاي سادة جوامع متمدن امروز، قوانين راهنمايي و رانندگي است كه متاسفانه در   يكي از مباني اوليه و چهارچوب
 .شود  شود و به آن به چشم خطي قرمز و غيرقابل جبران نگريسته نمي  جامعة ما هنوز چندان جدي گرفته نمي

 
ين قوانين با جان و روح افراد آميخته نشده است، قوانيني كه رسد خالء اساسي در اين زمينه آن است كه ا  به نظر مي

. سپارند  اندازند و سپس به معرض فراموشي مي  بسياري صرفاً به منظور اخذ گواهينامه رانندگي، نگاهي گذرا به آن مي
 سوي رسد همواره با مشكالت فيزيكي و رواني ناشي از عدم رعايت اين قوانين از  به اين ترتيب به نظر مي

 . ها از سوي قانونگذاران روبرو خواهيم بود  شهروندان و مقرر كردن انواع جريمه
 

هاي عملي و كاربردي به كودكان و نوجوانان خواهيم پرداخت،   رو، ابتدا به اهميت آموزش  در مجموعه مطالب پيش
ظر خواهيم گذراند و باالخره سپس برخي راهبردهاي اجرايي آموزش قوانين و عالئم راهنمائي و رانندگي را از ن

ها به كودكان و نوجوانان در قالب يك   پيشنهادهايي ساده و اوليه را به منظور تجربة توأم با تفريح اين آموزش
 . شهرك ترافيكي ارائه خواهيم داد
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شهر سالم

 هاي عملي و كاربردي به كودكان   اهميت آموزش
 

اند، ميزان توجه به منابع   عملي آموزش به كودكان پرداختهتحليلگراني كه به مطالعة تاريخ تحوالت نظري و 
ترين و تعيين   گوناگون اطالعات؛ يعني يادگيرنده، اجتماع و موضوعات مدون درسي در مقاطع زماني مختلف را مهم

 كه يك اين عامل به قدري حائز اهميت است كه به تعبير كليبارد. اند  ترين عامل در اين تحوالت معرفي كرده  كننده
توان در آن جستجو   هاي اين عرصه را مي  يا مناقشه» هاي ايدئولوژيك  ريزي  خون«محقق تعليم و تربيت است، كلية 

 . كرد
 

ريزي، اعتقاد دارد كه به اتكاي اين عامل، يعني اين كه كدام يك از اين سه منبع   تانر، ديگر مورخ سرشناس برنامه
ها و   توان نهضت  ه پردازان يا دست اندركاران عملي بوده است، نه تنها مياطالعاتي مورد توجه انحصاري نظري

توان دور بعدي تحوالت و   هاي آموزشي گذشته را توضيح داد، بلكه حتي مي  حركتهاي اصالحي برنامه
يي است ها  خالصه اين كه تاريخ آموزش به كودكان مملو از تالشها و نهضت. بيني كرد  هاي آن را پيش  گيري  سمت

كه ريشه در توجه كم و بيش انحصاري و محدود به يكي از سه منبع اطالعاتي داشته و با معارض پنداشتن آنها با 
 . ريزي قرار داده است  يكديگر، يكي را به قيمت كاستن اهميت و حتي حذف آن دو ديگر مبناي كار برنامه

 
پردازاني كه به   نظريه. خورد  كودكان آشكارا به چشم ميهاي آموزش به   تجلي اين بينش در الگوهاي طراحي برنامه

برند كه هر كدام يكي از   اند، نوعاً از الگوهايي نام مي  تبيين و تشريح الگوهاي متفاوت طراحي برنامة درسي پرداخته
ي مربوط به ها  گيري  سه منبع يادگيرنده، جامعه يا موضوعات درسي را به عنوان منبع الهام بخش برگزيده و تصميم

اي كه   را به گونه) از قبيل هدف، محتوا، فعاليتهاي يادگيري، استراتژيهاي تدريس و ارزشيابي(عناصر برنامة درسي 
از جملة اين نظريه پردازان از كالين . دهند  اقتضاي منبع الهام بخش بوده و با آن همخواني داشته باشد، انجام مي

هاي طراحي برنامة خود به طور عمده به تشريح سه الگو، يعني الگوي مبتني بر توان نام برد كه در مقالة الگو  مي
، الگوي مبتني بر جامعه به عنوان منبع »آموز محور  دانش«يادگيرنده به عنوان منبع اطالعات يا برنامة درسي 

نبع اطالعات يا و باالخره الگوي مبتني بر موضوعات درسي به عنوان م» جامعه محور«اطالعات يا برنامة درسي 
 . پردازد  ، مي»موضوع محور«برنامة درسي 

 
ريزي آموزشي در مقاطع مختلف زماني   استمرار نفوذ اين عامل در جهت دادن و تعيين سمت و سوي حركتهاي برنامه

پردازان اين عرصه تالشهاي خود را صرف حل اين   كه تا حال حاضر نيز ادامه دارد، بدان معنا نيست كه نظريه
خوريم كه هدف آنها معطوف   اي بر مي  در بررسيهاي تاريخي به تالشهاي برجسته. اند  شكل مبنايي و تئوريك نكردهم

به همين امر بوده و هر يك به منظور رهانيدن اين قلمرو معرفتي از التهاب و تشتت آرايي كه ريشة آن در 
 . اند   كوشش كردهگانة اطالعات بوده است،  ارزشگذاري متفاوت بر روي منابع سه

 
هاي آموزشي در   برخي مورخان برنامه. توان معرفي كرد ديويي است  ترين شخصيتي كه در اين زمينه مي  برجسته

اند كه ديويي را به واسطة پرهيز از گرايش افراطي به سمت هر يك از   تحليلهاي تاريخي خود به اين نتيجه رسيده
تخاذ اين موضع كه فرآيند تعليم و تربيت الزاماً بايد از هر سه منبع سود جويد، ريزي درسي و ا  اين منابع در برنامه

ها، جريانها يا مكاتبي دانست كه به تاريخ اين رشته شكل   توان در شمار طرفداران يا نمايندة هيچ يك از نهضت  نمي

آموزشي سه عامل اساسي و زيربنايي نظريه او مبتني بر اين باور است كه يادگيرنده، جامعه و موضوعات . اند  يخشيده
هايي را كه اين سه عامل   از اين رو او تالش كرد تا موهوم بودن انديشه. شود  در جريان تعليم و تربيت محسوب مي

به . دانند، آشكار سازد  را در تقابل با يكديگر دانسته خود را ناگزير از انتخاب يكي به قيمت حذف آن دو ديگر مي
آموزان است، مولود ايجاد سازگاري ميان   و اعتقاد داشت تعليم و تربيت واقعي كه متضمن رشد دانشعبارت ديگر، ا

گرا، وجهة   اين سه مبنع يا به تعبير او اين سه عامل اساسي است؛ به همين جهت در تئوري تعليم و تربيت پيشرفت
 . اصلي همت خود را تبيين رابطة طولي ميان آنها قرار داد

 
كودكي و بلوغ . يويي دليلي وجود ندارد كه آغاز و انتهاي فرآيند رشد كودك را در تعارض با يكديگر ببينيماز نظر د

او . دو عنصر متعلق به زندگي و حيات واحدي هستند كه در حال رشد است و نبايد آنها را در تضاد با يكديگر ديد
افتة بزرگساالن را به عنوان راهنما يا جهت دهنده كند كه كافي است موضوعات درسي يا تجربيات بلوغ ي  اضافه مي

. يابي به آن تجارب پيش رويم  به حركت تعليم و تربيت بپذيريم و با عبور از تجارب فعلي كودكان به سمت دست
آموزان و  شود، ديويي نسبت به هر دو انتهاي فرآيند رشد كه عبارتند از تجارب فعلي دانش  گونه كه مشاهده مي  همان

ريزي درسي بايد   كند كه در فرآيند تعليم و تربيت و برنامه  ارب سازمان يافتة علمي، عنايت ويژه دارد و توصيه ميتج
در اين باره » كودك و برنامة درسي«او در اثر ارزشمند خود . اي متعادل و به دور از افراط از آنها سود جست  به گونه

اي بيرون از    را كه گويي چيزهاي ثابت و ساخته و پرداخته شدهاين برداشت از موضوع درسي«: گويد  چنين مي
اي سخت و محكم   همچنين از اين تفكر نسبت به تجارب كودك به عنوان مقوله. تجارب كودك هستند رها كنيد

آنگاه تصديق خواهيد كرد كه كودك و برنامة درسي را . دست بشوييد و آن را چيزي سيال، طبيعي و حياتي بدانيد
گونه كه دو نقطه يك خط   همان. بخشند  توان به سادگي دو حد يا دو انتهايي دانست كه به فرآيند واحدي معنا مي  مي

آموز و حقايق و اطالعات نهفته در موضوعات درسي،   نمايند، موقعيت يا تجارب كنوني دانش  مستقيم را تعريف مي
خواهد بود از يك بازسازي مستمر كه همان حركت از آموزش بدين ترتيب عبارت . كنند  آموزشي را تعريف مي

اي از حقايق سازمان يافته كه ما آنها را موضوعات   تجارب كنوني كودك به سمت تجاربي است كه در مجموعه
 . ناميم، تبلور يافته است  درسي يا قلمروهاي دانش مي

 
فرآيند تعليم و تربيت از ديدگاه ديويي   اسيبه ديگر سخن، كيفيت ايجاد سازگاري اصولي و حقيقي ميان سه عامل اس

همان بازسازي موضوعات » روانشناسي«مقصود از . كرد  خالصه  توان  مي» منطق«به » روانشناسي«را در سير از 
كند ارتباط پيدا كرده به دنبال   اي كه با تجربيات كنوني كودك يا دنيايي كه او در آن زندگي مي  درسي است، به گونه

م، مربي يا برنامة درسي او را به سمت معارف سازمان يافتة بشري و تجارب بلوغ يافتة بزرگساالن يا همان آن معل
را براي توصيف » برنامه درسي اتصال يافته«هاي ديويي مفهوم   فانتيني با الهام از انديشه. هدايت كند» منطق«

آموز را در جايي كه او قرار دارد يا در قلمرو خاص   دانش«كه داند   اي مي  گزيند و آن را برنامه  اي بر مي  چنين برنامه
اين برخالف اصول حاكم بر » .كند  خواهد منتقل مي  خود او مالقات كرده از آن جا او را به هر مكان ديگري كه مي

 يا برنامة درسي معلمان، مربيان(آموز با اين تقاضامواجه است كه ما را   هاي سنتي است كه در آن غالباً دانش  برنامه
شناس شناختي مشهور نيز در كتاب فرآيند تعليم و تربيت خود   برونر، روان. در قلمرو يا عالم خودمان مالقات كند) را

 . شناسند، به صراحت از اين انديشه دفاع كرده است  گرايان در تعليم و تربيت مي  كه آن را اثر جاودانة شناخت
 

 ): نقل به مضمون(ي به قرار ذيل است به طور كلي، برخي اشارات ديوي
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 هاي عملي و كاربردي به كودكان   اهميت آموزش
 

اند، ميزان توجه به منابع   عملي آموزش به كودكان پرداختهتحليلگراني كه به مطالعة تاريخ تحوالت نظري و 
ترين و تعيين   گوناگون اطالعات؛ يعني يادگيرنده، اجتماع و موضوعات مدون درسي در مقاطع زماني مختلف را مهم

 كه يك اين عامل به قدري حائز اهميت است كه به تعبير كليبارد. اند  ترين عامل در اين تحوالت معرفي كرده  كننده
توان در آن جستجو   هاي اين عرصه را مي  يا مناقشه» هاي ايدئولوژيك  ريزي  خون«محقق تعليم و تربيت است، كلية 

 . كرد
 

ريزي، اعتقاد دارد كه به اتكاي اين عامل، يعني اين كه كدام يك از اين سه منبع   تانر، ديگر مورخ سرشناس برنامه
ها و   توان نهضت  ه پردازان يا دست اندركاران عملي بوده است، نه تنها مياطالعاتي مورد توجه انحصاري نظري

توان دور بعدي تحوالت و   هاي آموزشي گذشته را توضيح داد، بلكه حتي مي  حركتهاي اصالحي برنامه
يي است ها  خالصه اين كه تاريخ آموزش به كودكان مملو از تالشها و نهضت. بيني كرد  هاي آن را پيش  گيري  سمت

كه ريشه در توجه كم و بيش انحصاري و محدود به يكي از سه منبع اطالعاتي داشته و با معارض پنداشتن آنها با 
 . ريزي قرار داده است  يكديگر، يكي را به قيمت كاستن اهميت و حتي حذف آن دو ديگر مبناي كار برنامه

 
پردازاني كه به   نظريه. خورد  كودكان آشكارا به چشم ميهاي آموزش به   تجلي اين بينش در الگوهاي طراحي برنامه

برند كه هر كدام يكي از   اند، نوعاً از الگوهايي نام مي  تبيين و تشريح الگوهاي متفاوت طراحي برنامة درسي پرداخته
ي مربوط به ها  گيري  سه منبع يادگيرنده، جامعه يا موضوعات درسي را به عنوان منبع الهام بخش برگزيده و تصميم

اي كه   را به گونه) از قبيل هدف، محتوا، فعاليتهاي يادگيري، استراتژيهاي تدريس و ارزشيابي(عناصر برنامة درسي 
از جملة اين نظريه پردازان از كالين . دهند  اقتضاي منبع الهام بخش بوده و با آن همخواني داشته باشد، انجام مي

هاي طراحي برنامة خود به طور عمده به تشريح سه الگو، يعني الگوي مبتني بر توان نام برد كه در مقالة الگو  مي
، الگوي مبتني بر جامعه به عنوان منبع »آموز محور  دانش«يادگيرنده به عنوان منبع اطالعات يا برنامة درسي 

نبع اطالعات يا و باالخره الگوي مبتني بر موضوعات درسي به عنوان م» جامعه محور«اطالعات يا برنامة درسي 
 . پردازد  ، مي»موضوع محور«برنامة درسي 

 
ريزي آموزشي در مقاطع مختلف زماني   استمرار نفوذ اين عامل در جهت دادن و تعيين سمت و سوي حركتهاي برنامه

پردازان اين عرصه تالشهاي خود را صرف حل اين   كه تا حال حاضر نيز ادامه دارد، بدان معنا نيست كه نظريه
خوريم كه هدف آنها معطوف   اي بر مي  در بررسيهاي تاريخي به تالشهاي برجسته. اند  شكل مبنايي و تئوريك نكردهم

به همين امر بوده و هر يك به منظور رهانيدن اين قلمرو معرفتي از التهاب و تشتت آرايي كه ريشة آن در 
 . اند   كوشش كردهگانة اطالعات بوده است،  ارزشگذاري متفاوت بر روي منابع سه

 
هاي آموزشي در   برخي مورخان برنامه. توان معرفي كرد ديويي است  ترين شخصيتي كه در اين زمينه مي  برجسته

اند كه ديويي را به واسطة پرهيز از گرايش افراطي به سمت هر يك از   تحليلهاي تاريخي خود به اين نتيجه رسيده
تخاذ اين موضع كه فرآيند تعليم و تربيت الزاماً بايد از هر سه منبع سود جويد، ريزي درسي و ا  اين منابع در برنامه

ها، جريانها يا مكاتبي دانست كه به تاريخ اين رشته شكل   توان در شمار طرفداران يا نمايندة هيچ يك از نهضت  نمي

آموزشي سه عامل اساسي و زيربنايي نظريه او مبتني بر اين باور است كه يادگيرنده، جامعه و موضوعات . اند  يخشيده
هايي را كه اين سه عامل   از اين رو او تالش كرد تا موهوم بودن انديشه. شود  در جريان تعليم و تربيت محسوب مي

به . دانند، آشكار سازد  را در تقابل با يكديگر دانسته خود را ناگزير از انتخاب يكي به قيمت حذف آن دو ديگر مي
آموزان است، مولود ايجاد سازگاري ميان   و اعتقاد داشت تعليم و تربيت واقعي كه متضمن رشد دانشعبارت ديگر، ا

گرا، وجهة   اين سه مبنع يا به تعبير او اين سه عامل اساسي است؛ به همين جهت در تئوري تعليم و تربيت پيشرفت
 . اصلي همت خود را تبيين رابطة طولي ميان آنها قرار داد

 
كودكي و بلوغ . يويي دليلي وجود ندارد كه آغاز و انتهاي فرآيند رشد كودك را در تعارض با يكديگر ببينيماز نظر د

او . دو عنصر متعلق به زندگي و حيات واحدي هستند كه در حال رشد است و نبايد آنها را در تضاد با يكديگر ديد
افتة بزرگساالن را به عنوان راهنما يا جهت دهنده كند كه كافي است موضوعات درسي يا تجربيات بلوغ ي  اضافه مي

. يابي به آن تجارب پيش رويم  به حركت تعليم و تربيت بپذيريم و با عبور از تجارب فعلي كودكان به سمت دست
آموزان و  شود، ديويي نسبت به هر دو انتهاي فرآيند رشد كه عبارتند از تجارب فعلي دانش  گونه كه مشاهده مي  همان

ريزي درسي بايد   كند كه در فرآيند تعليم و تربيت و برنامه  ارب سازمان يافتة علمي، عنايت ويژه دارد و توصيه ميتج
در اين باره » كودك و برنامة درسي«او در اثر ارزشمند خود . اي متعادل و به دور از افراط از آنها سود جست  به گونه

اي بيرون از    را كه گويي چيزهاي ثابت و ساخته و پرداخته شدهاين برداشت از موضوع درسي«: گويد  چنين مي
اي سخت و محكم   همچنين از اين تفكر نسبت به تجارب كودك به عنوان مقوله. تجارب كودك هستند رها كنيد

آنگاه تصديق خواهيد كرد كه كودك و برنامة درسي را . دست بشوييد و آن را چيزي سيال، طبيعي و حياتي بدانيد
گونه كه دو نقطه يك خط   همان. بخشند  توان به سادگي دو حد يا دو انتهايي دانست كه به فرآيند واحدي معنا مي  مي

آموز و حقايق و اطالعات نهفته در موضوعات درسي،   نمايند، موقعيت يا تجارب كنوني دانش  مستقيم را تعريف مي
خواهد بود از يك بازسازي مستمر كه همان حركت از آموزش بدين ترتيب عبارت . كنند  آموزشي را تعريف مي

اي از حقايق سازمان يافته كه ما آنها را موضوعات   تجارب كنوني كودك به سمت تجاربي است كه در مجموعه
 . ناميم، تبلور يافته است  درسي يا قلمروهاي دانش مي

 
فرآيند تعليم و تربيت از ديدگاه ديويي   اسيبه ديگر سخن، كيفيت ايجاد سازگاري اصولي و حقيقي ميان سه عامل اس

همان بازسازي موضوعات » روانشناسي«مقصود از . كرد  خالصه  توان  مي» منطق«به » روانشناسي«را در سير از 
كند ارتباط پيدا كرده به دنبال   اي كه با تجربيات كنوني كودك يا دنيايي كه او در آن زندگي مي  درسي است، به گونه

م، مربي يا برنامة درسي او را به سمت معارف سازمان يافتة بشري و تجارب بلوغ يافتة بزرگساالن يا همان آن معل
را براي توصيف » برنامه درسي اتصال يافته«هاي ديويي مفهوم   فانتيني با الهام از انديشه. هدايت كند» منطق«

آموز را در جايي كه او قرار دارد يا در قلمرو خاص   دانش«كه داند   اي مي  گزيند و آن را برنامه  اي بر مي  چنين برنامه
اين برخالف اصول حاكم بر » .كند  خواهد منتقل مي  خود او مالقات كرده از آن جا او را به هر مكان ديگري كه مي

 يا برنامة درسي معلمان، مربيان(آموز با اين تقاضامواجه است كه ما را   هاي سنتي است كه در آن غالباً دانش  برنامه
شناس شناختي مشهور نيز در كتاب فرآيند تعليم و تربيت خود   برونر، روان. در قلمرو يا عالم خودمان مالقات كند) را

 . شناسند، به صراحت از اين انديشه دفاع كرده است  گرايان در تعليم و تربيت مي  كه آن را اثر جاودانة شناخت
 

 ): نقل به مضمون(ي به قرار ذيل است به طور كلي، برخي اشارات ديوي
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ترين جنبة اين قانون عبارت از   مهم.  در روش تعليم و تربيت بايد به قانون سنتز در طبيعت كودك توجه داشت•
 . اين است كه بعد فعال كودك بر بعد غيرفعال او تقدم دارد

در پرتو . وان و قدرت مدرسه استغفلت نسبت به اين اصل منشأ بخشي قابل توجه از اتالف زمان و اتالف ت•
روشهاي سنتي به كار گرفته شده نگرش منفعل بودن، دريافت كننده بودن و صرفاً جذب كردن در كودك شكل 

 . گيرد  مي
اي جستجو   مبناي اولية تعليم و تربيت را بايد در قدرت كودك براي كاركردن در امتداد خطوط كلي مولد و سازنده•

 . ايش تمدن امروزي شده استكرد كه خود موجب پيد
اند   اي كه از آن انتزاع شده  در فرآيند تعليم و تربيت، معاف مدون بشري را بايد به همان خاستگاه يا بستر تجربه•

 ].آموزان نيز با تجربة آن و از طريق بازسازي مستمر تجربه، آنها را دوباره كشف كنند  تا دانش[. ارجاع داد
عبارت است از قادر ساختن او به اجراي ) بشري(در كودك نسبت به ميراث اجتماعي تنها طريق ايجاد آگاهي •

 . اند  انواع اساسي فعاليتهايي كه تمدن امروز را ساخته
شود، در جهت حصول   اگر بخشي از انرژي كه امروزه صرف وادار كردن كودك به آموختن برخي چيزها مي•

شد،، امر آموزش به طور   هن كودك شكل گرفته است صرف ميهاي مناسب در ذ  اطمينان از اين كه انگاره
 . گرديد  چشمگيري تسهيل مي

 
بر اين نكته كه روش اساسي آموزش و » رسالتهاي تربيتي و علمي مراكز آموزشي«دكتر شريعتمداري نيز در كتاب 

 : دارد كه  هار ميتربيت از ديدگاه ديويي روش حل مسأله و برخورد عملي با مسائل است، تأكيد كرده و اظ
 
شود، منظور اين است كه در ساية تجربه و فعال شدن شاگرد،   اگر يادگيري تغيير رفتار از راه تجربه معني مي«

 ».تغييرات اساسي در عادات، گرايشها، نگرشها، تمايالت، شيوة برخورد و دانش فرد حاصل شود
 

 : دهد كه  آنگاه ادامه مي
اي بياموزد و تغييري در افكار، عادات، تمايالت و ديدگاههاي او ايجاد   رد مطلب تازهاگر اصل بر اين است كه شاگ«

وقتي موضوع درسي به صورت مسأله مطرح شود و شاگرد مانند يك محقق با آن . گردد، خود او بايد فعاليت كند
ا نيز جلب كند، در اين برخورد كند و در اين بين، ضمن استفاده از راهنماييهاي معلم، همكاري ديگر شاگردان ر

آيد، طرز كاركردن با ديگران را فراهم   شود؛ در او عادات علمي به وجود مي  صورت افكار وي دستخوش تغيير مي
 ».كند  آموزد و به تدريج روح علمي در او رسوخ مي  گيرد؛ نحوه استفاده از مطالب درسي را در حل مسأله مي  مي
 

لي و كاربردي به كودكان عالوه بر برخوردار بودن از پشتوانة تئوري تعليم و هاي عم  مسأله محور كردن آموزش
اي كه در طول تاريخ برنامة درسي به عنوان معارض و   تربيت ديويي و بويژه مقولة سازگار كردن منابع سه گانه

ديويي مورد توجه اند، از حمايتهاي نظري ديگري نيز برخوردار است كه ممكن است در نظريات   متضاد ادارك شده
 . قرار گرفته يا نگرفته باشد

 
 : شود  ترين بنيادهاي نظري اشاره مي  در اين جا به برخي از مهم

 

هاي درسي سنتي به طور عمده متكي بر ساز و كارهاي متنوع تشويق    برنامه:ايجاد انگيزة دروني براي يادگيري•
 تربيت را بايد در ايجاد انگيزه و رغبت دروني براي يادگيري هنر و جوهر تعليم و. و ايجاد انگيزه از بيرون هستند

هاي درسي مسأله محور يادگيري را منوط به برقراري ارتباط با   جستجو كرد و اين مهم به اعتبار اين كه برنامه
 و مواجه شدن كودك با مسأله واقعي. دانند حاصل شدني است  دنياي يادگيرندگان يا عاليق و نيازهاي ايشان مي

 . آورد  ايجاد تحير و شگفتي در او با تحريك حس كنجكاوي، نيروي محرك دروني براي يادگيري به ارمغان مي
 
آموزان به كسب    در نظامهاي سنتي تعليم و تربيت نيز دانش:معنادار بودن و پايداري دانش فراگرفته شده•

سطحي و صوري بودن و همچنين متكي به شوند؛ اما ويژگي اساسي اين يادگيري،   دانش و معلومات نائل مي
با استفاده از رويكرد حل مسأله، دانش و معلومات به عنوان بخشي از كل فرآيند حل . حافظه بودن آنها است

آيد و چون كاربرد يا كاركرد آن و همچنين دليل فراگرفتن آن نيز روش است، معنادار و پايدار   مسأله به دست مي
 . جلوه خواهد كرد

 
 بسياري از متخصصان تعليم و تربيت، محور اساسي نظامهاي تعليم و تربيت را آموزش عقالني :ت عقالنيتربي•

دهد كه در بسياري از موارد، والدين و ساير گروههاي مرتبط با امر   بررسيهاي به عمل آمده نشان مي. دانند  مي
ديويي . دانند  آموزان مي   تربيت عقالني دانشترين انتظار خود را از نظام آموزشي همان  آموزش و پرورش نيز مهم

كند كه بهترين راه دستيابي به عادت تفكر و قضاوت صحيح، استفاده از مواد   تصريح مي» مدارس فردا«در كتاب 
 . آموزان را با مسائل واقعي مواجه سازد  آموزشي و روشهايي است كه دانش

 
كند؛ به ديگر سخن، رشد ابعاد   اف گوناگوني را تعقيب مي تعليم و تربيت اهد:تحقق اهداف متنوع يادگيري•

. مختلف وجودي انسان، يعني بعد عقالني، بعد عاطفي، بعد اجتماعي و بعد اخالقي، موضوع تعليم و تربيت است
آموزان به   هاي عملي نه تنها موجب دستيابي دانش  هاي درسي مسأله محور يا آموزش  استفاده از برنامه

 از اهداف ناظر بر رشد عقالني، از قبيل ادراك صحيح مطلب، مقايسة نظريات درك ارتباط ميان اي  مجموعه
شود تا آنان مهارتهاي   هاي اجتماعي نيز موجب مي  گردد، بلكه در زمينه  مطالب، استنتاج، استدالل و ارزيابي مي

يابي به بسياري از اهداف ناظر   ي دستحل مسأله به صورت گروهي بستر مناسبي برا. فرآيند اجتماعي را بياموزند
پذيري، رعايت حقوق ديگران، ارزشگذاري به كار ديگران و درنظر گرفتن عدالت   بر تربيت اخالقي مانند مسئوليت

تايلر يكي از پنج اصل خود را در انتخاب تجارب يادگيري، موثر واقع شدن آن . در بحث و گفتگو خواهد بود
در تعليم و » اقتصاد زمان«داند كه موجب رعايت    اهداف يا نتايج متنوع يادگيري ميتجربه يا فعاليت در تحقق

 . شود  تربيت مي
 
اي است كه پاسخگويي به آن در زمان مواجهه با آن    مسأله طبق تعريف مقوله:تسريع جريان رشد عقالني•

عيتي موجب بر هم خوردن تعادل برقرار آموزان در برابر چنين موق  قرار گرفتن دانش. آموز ميسر نيست  براي دانش
اين پديده همان چيزي است كه پياژه آن را كليد رشد عقالني يا تقويت ساختار . شود  شده ميان فرد و محيط مي

 . داند  شناختي مي
 



7

شهر سالم

ترين جنبة اين قانون عبارت از   مهم.  در روش تعليم و تربيت بايد به قانون سنتز در طبيعت كودك توجه داشت•
 . اين است كه بعد فعال كودك بر بعد غيرفعال او تقدم دارد

در پرتو . وان و قدرت مدرسه استغفلت نسبت به اين اصل منشأ بخشي قابل توجه از اتالف زمان و اتالف ت•
روشهاي سنتي به كار گرفته شده نگرش منفعل بودن، دريافت كننده بودن و صرفاً جذب كردن در كودك شكل 

 . گيرد  مي
اي جستجو   مبناي اولية تعليم و تربيت را بايد در قدرت كودك براي كاركردن در امتداد خطوط كلي مولد و سازنده•

 . ايش تمدن امروزي شده استكرد كه خود موجب پيد
اند   اي كه از آن انتزاع شده  در فرآيند تعليم و تربيت، معاف مدون بشري را بايد به همان خاستگاه يا بستر تجربه•

 ].آموزان نيز با تجربة آن و از طريق بازسازي مستمر تجربه، آنها را دوباره كشف كنند  تا دانش[. ارجاع داد
عبارت است از قادر ساختن او به اجراي ) بشري(در كودك نسبت به ميراث اجتماعي تنها طريق ايجاد آگاهي •

 . اند  انواع اساسي فعاليتهايي كه تمدن امروز را ساخته
شود، در جهت حصول   اگر بخشي از انرژي كه امروزه صرف وادار كردن كودك به آموختن برخي چيزها مي•

شد،، امر آموزش به طور   هن كودك شكل گرفته است صرف ميهاي مناسب در ذ  اطمينان از اين كه انگاره
 . گرديد  چشمگيري تسهيل مي

 
بر اين نكته كه روش اساسي آموزش و » رسالتهاي تربيتي و علمي مراكز آموزشي«دكتر شريعتمداري نيز در كتاب 

 : دارد كه  هار ميتربيت از ديدگاه ديويي روش حل مسأله و برخورد عملي با مسائل است، تأكيد كرده و اظ
 
شود، منظور اين است كه در ساية تجربه و فعال شدن شاگرد،   اگر يادگيري تغيير رفتار از راه تجربه معني مي«

 ».تغييرات اساسي در عادات، گرايشها، نگرشها، تمايالت، شيوة برخورد و دانش فرد حاصل شود
 

 : دهد كه  آنگاه ادامه مي
اي بياموزد و تغييري در افكار، عادات، تمايالت و ديدگاههاي او ايجاد   رد مطلب تازهاگر اصل بر اين است كه شاگ«

وقتي موضوع درسي به صورت مسأله مطرح شود و شاگرد مانند يك محقق با آن . گردد، خود او بايد فعاليت كند
ا نيز جلب كند، در اين برخورد كند و در اين بين، ضمن استفاده از راهنماييهاي معلم، همكاري ديگر شاگردان ر

آيد، طرز كاركردن با ديگران را فراهم   شود؛ در او عادات علمي به وجود مي  صورت افكار وي دستخوش تغيير مي
 ».كند  آموزد و به تدريج روح علمي در او رسوخ مي  گيرد؛ نحوه استفاده از مطالب درسي را در حل مسأله مي  مي
 

لي و كاربردي به كودكان عالوه بر برخوردار بودن از پشتوانة تئوري تعليم و هاي عم  مسأله محور كردن آموزش
اي كه در طول تاريخ برنامة درسي به عنوان معارض و   تربيت ديويي و بويژه مقولة سازگار كردن منابع سه گانه

ديويي مورد توجه اند، از حمايتهاي نظري ديگري نيز برخوردار است كه ممكن است در نظريات   متضاد ادارك شده
 . قرار گرفته يا نگرفته باشد

 
 : شود  ترين بنيادهاي نظري اشاره مي  در اين جا به برخي از مهم

 

هاي درسي سنتي به طور عمده متكي بر ساز و كارهاي متنوع تشويق    برنامه:ايجاد انگيزة دروني براي يادگيري•
 تربيت را بايد در ايجاد انگيزه و رغبت دروني براي يادگيري هنر و جوهر تعليم و. و ايجاد انگيزه از بيرون هستند

هاي درسي مسأله محور يادگيري را منوط به برقراري ارتباط با   جستجو كرد و اين مهم به اعتبار اين كه برنامه
 و مواجه شدن كودك با مسأله واقعي. دانند حاصل شدني است  دنياي يادگيرندگان يا عاليق و نيازهاي ايشان مي

 . آورد  ايجاد تحير و شگفتي در او با تحريك حس كنجكاوي، نيروي محرك دروني براي يادگيري به ارمغان مي
 
آموزان به كسب    در نظامهاي سنتي تعليم و تربيت نيز دانش:معنادار بودن و پايداري دانش فراگرفته شده•

سطحي و صوري بودن و همچنين متكي به شوند؛ اما ويژگي اساسي اين يادگيري،   دانش و معلومات نائل مي
با استفاده از رويكرد حل مسأله، دانش و معلومات به عنوان بخشي از كل فرآيند حل . حافظه بودن آنها است

آيد و چون كاربرد يا كاركرد آن و همچنين دليل فراگرفتن آن نيز روش است، معنادار و پايدار   مسأله به دست مي
 . جلوه خواهد كرد

 
 بسياري از متخصصان تعليم و تربيت، محور اساسي نظامهاي تعليم و تربيت را آموزش عقالني :ت عقالنيتربي•

دهد كه در بسياري از موارد، والدين و ساير گروههاي مرتبط با امر   بررسيهاي به عمل آمده نشان مي. دانند  مي
ديويي . دانند  آموزان مي   تربيت عقالني دانشترين انتظار خود را از نظام آموزشي همان  آموزش و پرورش نيز مهم

كند كه بهترين راه دستيابي به عادت تفكر و قضاوت صحيح، استفاده از مواد   تصريح مي» مدارس فردا«در كتاب 
 . آموزان را با مسائل واقعي مواجه سازد  آموزشي و روشهايي است كه دانش

 
كند؛ به ديگر سخن، رشد ابعاد   اف گوناگوني را تعقيب مي تعليم و تربيت اهد:تحقق اهداف متنوع يادگيري•

. مختلف وجودي انسان، يعني بعد عقالني، بعد عاطفي، بعد اجتماعي و بعد اخالقي، موضوع تعليم و تربيت است
آموزان به   هاي عملي نه تنها موجب دستيابي دانش  هاي درسي مسأله محور يا آموزش  استفاده از برنامه

 از اهداف ناظر بر رشد عقالني، از قبيل ادراك صحيح مطلب، مقايسة نظريات درك ارتباط ميان اي  مجموعه
شود تا آنان مهارتهاي   هاي اجتماعي نيز موجب مي  گردد، بلكه در زمينه  مطالب، استنتاج، استدالل و ارزيابي مي

يابي به بسياري از اهداف ناظر   ي دستحل مسأله به صورت گروهي بستر مناسبي برا. فرآيند اجتماعي را بياموزند
پذيري، رعايت حقوق ديگران، ارزشگذاري به كار ديگران و درنظر گرفتن عدالت   بر تربيت اخالقي مانند مسئوليت

تايلر يكي از پنج اصل خود را در انتخاب تجارب يادگيري، موثر واقع شدن آن . در بحث و گفتگو خواهد بود
در تعليم و » اقتصاد زمان«داند كه موجب رعايت    اهداف يا نتايج متنوع يادگيري ميتجربه يا فعاليت در تحقق

 . شود  تربيت مي
 
اي است كه پاسخگويي به آن در زمان مواجهه با آن    مسأله طبق تعريف مقوله:تسريع جريان رشد عقالني•

عيتي موجب بر هم خوردن تعادل برقرار آموزان در برابر چنين موق  قرار گرفتن دانش. آموز ميسر نيست  براي دانش
اين پديده همان چيزي است كه پياژه آن را كليد رشد عقالني يا تقويت ساختار . شود  شده ميان فرد و محيط مي

 . داند  شناختي مي
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 انتقال يادگيري بدين معني است كه فرد، آنچه را در يك موقعيت آموخته است در موقعيتهاي :انتقال يادگيري•
بديهي است به هر اندازه نظام تعليم و تربيت در جهت برخورداري از .  به كار گيرد و از آنها استفاده كندديگر

آموزان كمك كند، به همان اندازه زمينة انتقال يادگيري و در نتيجه افزايش بازدهي   به دانش» استقالل عقالني«
بيني نشده   آموزان با موقعيت مبهم و پيش  شحل مسأله كه مستلزم مواجه ساختن دان. شود  آموزش فراهم مي

آميزي بر آن چيره شوند، درست مانند همان وضعيتي كه بطور   خواهد كه به طور موفقيت  است و از آنان مي
آموزان فراهم   ترين فرصتهاي تربيتي را براي دانش  افتد، كه مناسب  طبيعي و در محيط خارج از مدرسه اتفاق مي

 . ل آن همان استقالل عقالني و در نتيجه انتقال يادگيري خواهد بودآورد كه حاص  مي
 
 عالوه بر ضرورت فراهم ساختن موجبات انتقال يادگيري، از پديدة انفجار دانش در عصر كنوني و :انفجار دانش•

مهارتهاي توان چنين الهام گرفت كه تعليم و تربيت مؤثر و كارآمد تعليم و تربيتي است كه   سير فزايندة آن مي
توان ادعا كرد كه اتخاذ   بدين گونه مي. آموزان قرار دهد  چگونه يادگرفتن و كشف مجهول را در اختيار دانش

رويكرد حل مسأله در جريان تعليم و تربيت ضامن افزايش اثربخشي آن و به معني نشان دادن واكنش صحيح 
ترين رويكردها در اعطاي   گر، يكي از اساسيبه عبارت دي. نسبت به شرايط عصر انقالبات علمي خواهد بود

 . آموزان نيز رويكرد حل مسأله است  العمر به دانش  قابليت يادگيري مادام
 

 گسترش فزايندة تكنولوژي در ابعاد گوناگون زندگي روزمره و پيدايش دگرگونيهاي سريع و متوالي در مشاغل،  
قتصادي ناشي از اين دگرگونيهاي مستمر، همواره انسان امروز حرف، ابزار و وسايل و همچنين اثرات اجتماعي و ا

تعامل و مقابله با آنها و حفظ تعادل اجتماعي، . سازد  و آينده را با مسائل و معماها و بحرانهاي متوالي مواجه مي
كند كه بيش از پيش به آموزش مسأله محور و كسب   روحي، شخصيتي و شغلي در اين جهان متغير ايجاب مي

 . آموزان امروز را براي جهان متغير آماده ساخت  هارت در برخورد علمي با معماها توجه شود تا بتوان دانشم
 
 احياي مجد و عظمت علمي كشور و گام برداشتن در مسير ترقي :تمهيد زيرساخت رشد و بالندگي علمي كشور•

ران به عنوان يك كشور پيشتاز در شكل اي كه تضمين كنندة جايگاه واقعي و در خور اي  و كمال علمي به گونه
هاي درسي و جريان ياددهي يادگيري به   دادن به تمدن بشري باشد، پيش از هر چيز در گرو سوق دادن برنامه

 . هاي عملي است  سمت آموزش
 
آموزان، توجه به نظرية رشد عقالني پياژه    درخصوص تناسب مسأله با سن دانش:هاي عملي  سن مناسب آموزش•

 سالگي از ١٥پياژه ضمن اين كه معتقد است فرد تا قبل از رسيدن به سن حدود . ودمند و حتي ضروري استس
هاي درسي و جريان تدريس را تا   تفكر صوري و انتزاعي برخوردار نيست، اما آغاز رويكرد حل مسأله در برنامه

مهم اين است كه در مرحلة تفكر . داند  قبل از رسيدن به اين مرحله از رشد عقالني كامالً ممكن و ميسور مي
آموزان وجود داشته باشد تا كلية عمليات الزم براي حل آنها    عملياتي، مسائل يا مباحثي پيش روي دانش-عيني 

 عملياتي از -به قول پياژه، حل مسأله متناسب با ساختار عقالني عيني . به صورت ذهني و انتزاعي انجام نپذيرد
 -اي   توان حل مسأله از نوع فرضيه  رايي بوده با صعود به مرحلة تفكر منطقي است كه مي استق-نوع تجربي 

بر اين اساس بايد توجه داشت كه الزم است طرح موضوعات و . آموزان قرار داد  قياسي را در دستور كار دانش
مانند بسياري از (جود ندارد آموزان و  مسائلي را كه ذاتاً امكان برقراري ارتباط ميان آنها و تجارب حسي دانش

تا دورة آموزش متوسطه به تأخير انداخت و براي دورة آموزش عمومي، خيل ) مفاهيم مربوط به رياضيات پيشرفته
تواند   ريز مي  شمار مسائل يا مفاهيمي را در نظر گرفت كه ذاتاً چنين محدوديتي ندارند و خالقيت معلم و برنامه  بي

 . سات پيوند بزندآنها را با  عالم محسو
 

 تمايز و تشابه در دو فرآيند تعليم و تربيت
 

از آن جا كه تعليم هر مقوله لزوماً به معناي تربيت و داشتن رفتار مناسب، قانونمند و اخالقگرا در حفظ آن نيست، و 
كوشيم    اين گفتار مي، در)رو  مبحث پيش(با توجه به تقدم شأن تربيت بر تعليم در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 

 . به اهميت مقولة تربيت در كنار تعليم و اساساً تمايز و تشابه اين دو فرآيند بپردازيم
 

نخست اين كه : شايد اين دو امر دو دليل داشته باشد. روند  هاي تعليم و تربيت معموالً در كنار يكديگر به كار مي  واژه
براي مثال، .  به عنوان يك عمل متعالي، بدون تعليم ميسر نيستهيچ تربيتي، چه در حد يك تأثير ساده و چه

دهد با ارزش بودن آن را قبالً درك كرده است و اين آگاهي را يا از ديگران   شخصي كه عملي پسنديده را انجام مي
اين دوم اين كه بسياري از علماي تعليم و تربيت و واضعان . كسب كرده يا خود به تجربه آن را دريافته است

ها در كنار   اند با انتخاب اين واژه  اند و ظاهراً خواسته  اصطالح دو گانه تحت تاثير مكاتب تربيتي غرب قرار داشته
توجه به نكات ذكر شده اين موضوع مهم را . يكديگر نشان دهند كه مدرسه، هم جاي تعليم است و هم جاي تربيت

ر جدا نيستند اما سوال اساسي اين است كه با تحقق آموزش يا تعليم دهد كه تعليم و تربيت عمالً از يكديگ  نشان مي
 توان گفت تربيت هم محقق شده است؟  آيا مي

 
  تمايز تعليم از تربيت در معنا و مفهوم -١
 

 تعليم: الف
باشد اگر چه در بررسي علم از ديدگاه مكاتب   مي» علم درك حقيقت هر شيء«است و » علم«ريشة كلمة تعليم 

 و فلسفي مختلف تعاريف و معاني گوناگون ارائه شده است، اما در اين جا ديدگاه خاصي مدنظر نيست و فكري
: توان چنين تعريف كرد  با اين تعريفي كه از علم داده شد، تعليم را مي. شود  علم به معني مطلق آگاهي تعريف مي

معلم يا مربي، كاري كند كه ديگري امري تعليم كه مصدر فعل متعدي است بر اين امر داللت دارد كه كسي، «
 .»بدين معني كه تعليم بر آن است كه متعلم به وسيلة معلم واجد علم يا آگاهي گردد. را واجد شود

توان گفت كه تعليم يك فرآيند است؛ يعني عمل تعليم بين معلم و متعلم پيوسته   در تحليل مطلب مطرح شده مي
نكته قابل . ه امر، يعني معلم، متعلم و عمل تعليم، در تحقق تعليم ضرورت داردباشد و وجود اين س  در جريان مي

ها و حتي خود متعلم   توجه اين است كه معلم نبايد حتماً يك انسان باشد، بلكه بسياري از اشخاص، اشيا و پديده
آن سر و كار دارند و از دنياي توانند نقش معلم را ايفا كنند، زيرا انسانها پيوسته از محيط خود و همة آنچه با   مي

نكتة حايز . افزايند  هاي دانش خويش مي  كنند و دائماً بر اندوخته  هايي را كسب مي  دروني خودشان نيز آگاهي
تعليم و تربيت را تنها انتقال دانستنيها از «اهميت ديگر اين است كه بسياري از مربيان و علماي تعليم و تربيت، 

دانند كه نيروي فكري متعلم را پرورش دهد و قوة   دانند، بلكه رسالت معلم را در اين مي  ميطرف معلم به متعلم ن
آموزش آنگاه حقيقي است كه توانايي فهميدن را باال برد و نوآموز با پيوند «از نظر آنان . »ابتكار را در او زنده كند
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 انتقال يادگيري بدين معني است كه فرد، آنچه را در يك موقعيت آموخته است در موقعيتهاي :انتقال يادگيري•
بديهي است به هر اندازه نظام تعليم و تربيت در جهت برخورداري از .  به كار گيرد و از آنها استفاده كندديگر

آموزان كمك كند، به همان اندازه زمينة انتقال يادگيري و در نتيجه افزايش بازدهي   به دانش» استقالل عقالني«
بيني نشده   آموزان با موقعيت مبهم و پيش  شحل مسأله كه مستلزم مواجه ساختن دان. شود  آموزش فراهم مي

آميزي بر آن چيره شوند، درست مانند همان وضعيتي كه بطور   خواهد كه به طور موفقيت  است و از آنان مي
آموزان فراهم   ترين فرصتهاي تربيتي را براي دانش  افتد، كه مناسب  طبيعي و در محيط خارج از مدرسه اتفاق مي

 . ل آن همان استقالل عقالني و در نتيجه انتقال يادگيري خواهد بودآورد كه حاص  مي
 
 عالوه بر ضرورت فراهم ساختن موجبات انتقال يادگيري، از پديدة انفجار دانش در عصر كنوني و :انفجار دانش•

مهارتهاي توان چنين الهام گرفت كه تعليم و تربيت مؤثر و كارآمد تعليم و تربيتي است كه   سير فزايندة آن مي
توان ادعا كرد كه اتخاذ   بدين گونه مي. آموزان قرار دهد  چگونه يادگرفتن و كشف مجهول را در اختيار دانش

رويكرد حل مسأله در جريان تعليم و تربيت ضامن افزايش اثربخشي آن و به معني نشان دادن واكنش صحيح 
ترين رويكردها در اعطاي   گر، يكي از اساسيبه عبارت دي. نسبت به شرايط عصر انقالبات علمي خواهد بود

 . آموزان نيز رويكرد حل مسأله است  العمر به دانش  قابليت يادگيري مادام
 

 گسترش فزايندة تكنولوژي در ابعاد گوناگون زندگي روزمره و پيدايش دگرگونيهاي سريع و متوالي در مشاغل،  
قتصادي ناشي از اين دگرگونيهاي مستمر، همواره انسان امروز حرف، ابزار و وسايل و همچنين اثرات اجتماعي و ا

تعامل و مقابله با آنها و حفظ تعادل اجتماعي، . سازد  و آينده را با مسائل و معماها و بحرانهاي متوالي مواجه مي
كند كه بيش از پيش به آموزش مسأله محور و كسب   روحي، شخصيتي و شغلي در اين جهان متغير ايجاب مي

 . آموزان امروز را براي جهان متغير آماده ساخت  هارت در برخورد علمي با معماها توجه شود تا بتوان دانشم
 
 احياي مجد و عظمت علمي كشور و گام برداشتن در مسير ترقي :تمهيد زيرساخت رشد و بالندگي علمي كشور•

ران به عنوان يك كشور پيشتاز در شكل اي كه تضمين كنندة جايگاه واقعي و در خور اي  و كمال علمي به گونه
هاي درسي و جريان ياددهي يادگيري به   دادن به تمدن بشري باشد، پيش از هر چيز در گرو سوق دادن برنامه

 . هاي عملي است  سمت آموزش
 
آموزان، توجه به نظرية رشد عقالني پياژه    درخصوص تناسب مسأله با سن دانش:هاي عملي  سن مناسب آموزش•

 سالگي از ١٥پياژه ضمن اين كه معتقد است فرد تا قبل از رسيدن به سن حدود . ودمند و حتي ضروري استس
هاي درسي و جريان تدريس را تا   تفكر صوري و انتزاعي برخوردار نيست، اما آغاز رويكرد حل مسأله در برنامه

مهم اين است كه در مرحلة تفكر . داند  قبل از رسيدن به اين مرحله از رشد عقالني كامالً ممكن و ميسور مي
آموزان وجود داشته باشد تا كلية عمليات الزم براي حل آنها    عملياتي، مسائل يا مباحثي پيش روي دانش-عيني 

 عملياتي از -به قول پياژه، حل مسأله متناسب با ساختار عقالني عيني . به صورت ذهني و انتزاعي انجام نپذيرد
 -اي   توان حل مسأله از نوع فرضيه  رايي بوده با صعود به مرحلة تفكر منطقي است كه مي استق-نوع تجربي 

بر اين اساس بايد توجه داشت كه الزم است طرح موضوعات و . آموزان قرار داد  قياسي را در دستور كار دانش
مانند بسياري از (جود ندارد آموزان و  مسائلي را كه ذاتاً امكان برقراري ارتباط ميان آنها و تجارب حسي دانش

تا دورة آموزش متوسطه به تأخير انداخت و براي دورة آموزش عمومي، خيل ) مفاهيم مربوط به رياضيات پيشرفته
تواند   ريز مي  شمار مسائل يا مفاهيمي را در نظر گرفت كه ذاتاً چنين محدوديتي ندارند و خالقيت معلم و برنامه  بي

 . سات پيوند بزندآنها را با  عالم محسو
 

 تمايز و تشابه در دو فرآيند تعليم و تربيت
 

از آن جا كه تعليم هر مقوله لزوماً به معناي تربيت و داشتن رفتار مناسب، قانونمند و اخالقگرا در حفظ آن نيست، و 
كوشيم    اين گفتار مي، در)رو  مبحث پيش(با توجه به تقدم شأن تربيت بر تعليم در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 

 . به اهميت مقولة تربيت در كنار تعليم و اساساً تمايز و تشابه اين دو فرآيند بپردازيم
 

نخست اين كه : شايد اين دو امر دو دليل داشته باشد. روند  هاي تعليم و تربيت معموالً در كنار يكديگر به كار مي  واژه
براي مثال، .  به عنوان يك عمل متعالي، بدون تعليم ميسر نيستهيچ تربيتي، چه در حد يك تأثير ساده و چه

دهد با ارزش بودن آن را قبالً درك كرده است و اين آگاهي را يا از ديگران   شخصي كه عملي پسنديده را انجام مي
اين دوم اين كه بسياري از علماي تعليم و تربيت و واضعان . كسب كرده يا خود به تجربه آن را دريافته است

ها در كنار   اند با انتخاب اين واژه  اند و ظاهراً خواسته  اصطالح دو گانه تحت تاثير مكاتب تربيتي غرب قرار داشته
توجه به نكات ذكر شده اين موضوع مهم را . يكديگر نشان دهند كه مدرسه، هم جاي تعليم است و هم جاي تربيت

ر جدا نيستند اما سوال اساسي اين است كه با تحقق آموزش يا تعليم دهد كه تعليم و تربيت عمالً از يكديگ  نشان مي
 توان گفت تربيت هم محقق شده است؟  آيا مي

 
  تمايز تعليم از تربيت در معنا و مفهوم -١
 

 تعليم: الف
باشد اگر چه در بررسي علم از ديدگاه مكاتب   مي» علم درك حقيقت هر شيء«است و » علم«ريشة كلمة تعليم 

 و فلسفي مختلف تعاريف و معاني گوناگون ارائه شده است، اما در اين جا ديدگاه خاصي مدنظر نيست و فكري
: توان چنين تعريف كرد  با اين تعريفي كه از علم داده شد، تعليم را مي. شود  علم به معني مطلق آگاهي تعريف مي

معلم يا مربي، كاري كند كه ديگري امري تعليم كه مصدر فعل متعدي است بر اين امر داللت دارد كه كسي، «
 .»بدين معني كه تعليم بر آن است كه متعلم به وسيلة معلم واجد علم يا آگاهي گردد. را واجد شود

توان گفت كه تعليم يك فرآيند است؛ يعني عمل تعليم بين معلم و متعلم پيوسته   در تحليل مطلب مطرح شده مي
نكته قابل . ه امر، يعني معلم، متعلم و عمل تعليم، در تحقق تعليم ضرورت داردباشد و وجود اين س  در جريان مي

ها و حتي خود متعلم   توجه اين است كه معلم نبايد حتماً يك انسان باشد، بلكه بسياري از اشخاص، اشيا و پديده
آن سر و كار دارند و از دنياي توانند نقش معلم را ايفا كنند، زيرا انسانها پيوسته از محيط خود و همة آنچه با   مي

نكتة حايز . افزايند  هاي دانش خويش مي  كنند و دائماً بر اندوخته  هايي را كسب مي  دروني خودشان نيز آگاهي
تعليم و تربيت را تنها انتقال دانستنيها از «اهميت ديگر اين است كه بسياري از مربيان و علماي تعليم و تربيت، 

دانند كه نيروي فكري متعلم را پرورش دهد و قوة   دانند، بلكه رسالت معلم را در اين مي  ميطرف معلم به متعلم ن
آموزش آنگاه حقيقي است كه توانايي فهميدن را باال برد و نوآموز با پيوند «از نظر آنان . »ابتكار را در او زنده كند
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پرورش ذهن و قوة تفكر است و تنها به انباشتن بنابراين تعليم، . »ها و قانونها برسد  دانستنيها به فهم قاعده
 .شود  اطالعات در حافظه خالصه نمي

 
 تربيت: ب

 : اين نكات عبارتند از. رسد  قبل از پرداخت به تعريف تربيت، ذكر چند نكته ضروري به نظر مي
وعي است  ارائه يك معني واحد و يك تعريف مشخص از تربيت امري بسيار مشكل است، زيرا تربيت موض-١ 

اي تربيت را   عده. كه در شناخت و تعريف آن متخصصان و علماي تعليم و تربيت نيز با يكديگر توافق ندارند
و گروهي آن را تالشهايي هدفدار )  مياالره-استورات ميل (اند كه انسان در معرض آن است   تأثيري دانسته

).  ديويي-دوركهايم (آنها را براي زندگي آماده كند شود تا   اند كه از سوي جامعه بر نسلها وارد مي  دانسته
و بعضي بر جنبة ) ها  اگزيستانسياليست(اند   همچنين بعضي از مكاتب بر جنبة فردي تربيت تأكيد كرده

 . آرا دليل بر اهميت تربيت است  البته اين تفرق).  اسپنسر-دوركهايم (اجتماعي آن 
ربيت خاص انسان نبوده و تنها به او مربوط نيست، بلكه همة موجودات  بسياري از انديشمندان متعقدند كه ت-٢

 : گويد  پذيرند؛ چنان كه سعدي مي  كنند و تربيت مي  در عالم هستي تربيت مي
                               خاك را زنده كند تربيت باد بهار

  كه دلش زنده نگردد به نسيم                                                    سنگ باشد
 در ادبيات فارسي و همچنين در بسياري از متون تربيتي واژة تربيت هم در جنبة مثبت و هم در جنبة منفي -٣

 . گوييم فالن فرد خوب يا فالن فرد بد تربيت شده است  به كار رفته است؛ شبيه اين جمله كه مي
 

اند، اما بايد دانست كه هرگز مفهوم تربيت در اين حد خالصه د  گر چه نكات ذكر شده تربيت را يك تأثير مي
توان يافت كه در آن از جنبة   در ميان همة تعريفهايي كه از تربيت ارائه شده است، كمتر تعريفي را مي. شود  نمي

ح به طور كلي تربيت عملي است كه در آن نوعي كمال خواهي و اصال. مثبت و با ارزش اين عمل ياد نشده باشد
يكي از بهترين تعاريف تربيت، تعريف امام . شود  باشد و در يك تأثير ساده خالصه نمي  بينش و رفتار مدنظر مي

باشد و هم اين كه علماي تعليم و تربيت در   محمد غزالي است كه هم از اصالت و قدمت خاص برخوردار مي
 : گويد  غزالي مي. لي در تعريف خود آورده استاند كه غزا  گذشته و حال مفهوم تربيت را همين مضاميني دانسته

مربي بايد اخالق بد را از آدمي بستاند و به در اندازد و اخالق نيكو به جاي آن نهد و معني تربيت اين است، «
كند و هر گياهي كه با غلّه برآمده باشد از ميان آن بكند و همچنين هر   همچون برزگري كه غله را تربيت مي

 كه در ميان كشتزار باشد بيرون اندازد و از بيرون آب و سماد بدان آورد تا غلّه پرورده و نيكو سنگ و كلوخي
 . »گردد

 : گويد  سعدي نيز در كتاب گلستان مي
 .»او را نزد دانشمندي فرستاد كه مر اين را تربيت كن مگر عاقل شود. يكي از وزرا را پسري كودن بود«

دار بودن عمل تربيت از جانب مربي است، يعني مربي از    آشكار است، هدفآنچه در اين دو تعريف به روشني
 . اين عمل تربيت نام دارد. دهد تا متربي را به كمالي مشخص و معين برساند  روي قصد عملي را انجام مي

اگر چه كلمة تربيت يك كلمة عربي است، اما بايد دانست اين معنا و مفهومي كه از تربيت ذكر گرديد، 
در . واژة تربيت در زبان عربي به معني پرورش دادن و رشد دادن است. خصوص ادبيات و زبان فارسي استم

 . است) بزرگ شدن(ذكر گرديده است كه به معني زياد شدن » ربو«كلمة تربيت ذيل » المنجد«كتاب 

 
  تمايز و تشابه تعليم و تربيت در اهداف-٢
 

شود؛ چنــان كه    نگريسته شـــود در اهداف آن دو تمايزي ديده نمــياگر از ديدگاه كلي به تعليـم و تربيت
 خواجــه 

منظور از تعليم و تربيت درك سعادت است و سعات حسن حال و طيب عيش و «: نصيرالدين طوسي معتقد است
 . »ثناي جميل و قلت دشمنان و كثرت دوستان است

 
هدف از تعليم و تربيت را استمرار فرهنگ و «و دور كيم » اندد  هدف از تعليم و تربيت را خير همگاني مي«كانت 

 .كند  معرفي مي» غناي آن
 

شود كلي بودن آنها است؛ يعني تعليم و تربيت هر دو   علت اين كه اين اهداف هم در تعليم و هم در تربيت منظور مي
 و اهداف تربيت بايد وارد جزييات شد و اما براي تميز ميان اهداف تعليم. اي هستند براي رسيدن به آن مقاصد  وسيله

 . به طور دقيق در ديدگاههاي مختلف نگريست
 

در همة . رود  شناسي تربيتي به شمار مي  و محصول آن، يعني يادگيري از مباحث مهم و اساسي روان) آموزش(تعليم 
زش عبارت است از فعاليتهايي آمو«: شناسي پرورشي يا تربيتي در تعريف آموزش و هدف آن آمده است  كتابهاي روان

 . »شود  ريزي مي  كه به منظور ايجاد يادگيري در يادگيرنده از جانب معلم ياآموزگار طرح
 

براساس اين تعريف، هدف از آموزش يادگيري است و از ديدگاه مكاتب مختلف نيز در اين امر اختالفي ديده 
يادگيري ايجاد تغيير «در مكتب رفتارگرايي . باشد  ادگيري ميشود و آنچه باعث اختالف نظر است معنا و مفهوم ي  نمي

 .»نسبتاً پايدار در رفتار بالقوة يادگيرنده است، به شرط آن كه اين تغيير بر اثر تجربه رخ دهد
 

اهداف تربيت در نزد فالسفه و مربيان شرق و غرب، به خصوص تا قبل از نهضت علمي اروپا و قرن نوزدهم، به طور 
تعليم و «: براي مثال، اكويناس معتقد بود. ب فضايل اخالقي و رسيدن به معرفت الهي ذكر شده استعمده كس

تربيت فرآيندي است كه به موجب آن ديدة عقل آدمي براي درك رموز و اسرار طبيعت و رابطة آنها با منشأ ماوراي 
كند و بدين   رين خيرها و فضيلتها كمك ميشود و از سوي ديگر، آدمي را در رسيدن به باالت  شان گشوده مي  طبيعي

 . »گردد  ترتيب انسان مسيحي به خدا باز مي
 

هدف از تربيت، فعليت بخشيدن به خوي پسنديده و سجاياي اخالقي است كه در «: همچنين هربارت اعتقاد داشت
 . »انسان وجود دارد و آن عبارت است از ميل به آزادي، كمال، خير، عدالت و انصاف

 
كودك را بايد چنان تربيت كرد كه فضل را دوست بدارد و از پستيها «: اجه نصير طوسي نيز توصيه كرده است كهخو

 . »دار باشد  دوري جويد و در برابر لذات و شهوات خويشتن
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كنند و بر فالسفة تعليم و   به طور مسلم همة اين ديدگاهها اهداف اساسي و متعالي تربيت را به خوبي معرفي مي
تري   تربيت است كه اين اهداف و مقاصد را منظورهاي عمدة تربيت به حساب آورند و آنها را قرباني اهداف متوسط

 . نگردانند
 

از قرن نوزدهم و پس از نهضت علمي و صنعتي و در نتيجة پيشرفت علم و تكنولوژي، اهداف تعليم و تربيت به 
بيشتر مربيان . هاي علم و صنعت معطوف شد  ر صحنهسوي كشفيات بيشتر علمي و تأمين نيروهاي متخصص د

اند و كمتر از   بزرگ در اين دوره هدفهاي تربيتي را در بهتر زيستن يا حل مسائل زندگي و پيشرفت جامعه ذكر كرده
تعليم و تربيت سازگار كردن انسان با محيط «: گويد  براي مثال، ديويي مي. اند  كسب معنويات سخن به ميان آورده

گيري   ريزي شود تا بتواند انسان را براي بهره  تعليم و تربيت بايد براساس علوم تجربي و علوم اجتماعي پي. ود استخ
 . »از محيط آماده سازد

 
  شباهت تعليم و تربيت در اصول -٣
 
اف تعليم و توان به اهد  اصول تعليم و تربيت موازيني هستند عيني و واقعي كه با رعايت و به كارگيري آنها مي«

توان از دو منبع خصوصيات طبيعي و رواني انسان و نيز موازين فرهنگي و اجتماعي   اين اصول را مي. »تربيت رسيد
هاي رواني، اجتماعي و فرهنگي حيات   اخذ كرد؛ بنابراين كشف اصول تعليم و تربيت مستلزم بررسي دقيق جنبه

 . انساني است
 

اند و   شود؛ يعني اصول هم در تعليم و هم در تربيت يكسان  اوت زيادي ديده نميدر معرفي اصول تعليم و تربيت تف
ترين اصولي كه هم در تعليم و هم در تربيت بايد رعايت   مهم. اگر هم تفاوتي داشته باشند چندان چشمگير نيست

 : شوند، عبارتند از
 

 رعايت تفاوتهاي فردي: الف
دادهاي افراد نهفته است و چون زندگي اجتماعي در ساية برآوردن ترين جلوة تفاوتهاي فردي در استع  مهم

گيرد، دست آفرينش استعدادهاي مختلف را در افراد آدمي به وديعه نهاده   نيازهاي گوناگون انسان شكل مي
ترين رسالت تعليم و تربيت كشف استعدادهاي افراد و   عمده. است تا هر استعدادي راهگشاي نيازي معين باشد

تفاوتهاي افراد در امر آموزش به ميزان توانايي آنان . يت آنان در راهي است كه توانايي پيمودن آن را دارندهدا
انسانها هم داراي يك توانايي كلي يادگيري به نام هوش عمومي «. شود  در يادگيري يا به هوش آنها مربوط مي
دهد كه در جريان رشد، ابتدا استعدادهاي   ان مياي از آزمايشها نش  پاره. و هم داراي استعدادهاي خاص هستند

اما با رشد فرد، به خصوص هنگام بلوغ و پس از ) مانند سازگاري كودك با محيط(كلي فعاليت بيشتري دارند 
به همين سبب در نظامهاي آموزشي، سالهاي اولية آموزش به . »شود  آن، فعاليت استعدادهاي خاص بيشتر مي

يابد و سالهاي پس از آنن به آموزش   نند خواندن و نوشتن و حساب كردن اختصاص مييادگيري مطالب كلي ما
 .حرف و مشاغل

 
 رعايت مراحل رشد: ب

انسان از زمان تولد تا سنين بزرگساالن توانايي ذهني يكساني . منظور از رشد در اين جا اساساً رشد ذهني است
غفلت از اين موضوع براي هر كسي . شود  ن دوره ظاهر ميندارد و در هر دوره از رشد ذهن با خصوصيات ويژة آ

بنابراين در آموختن . كه به نحوي با تعليم و تربيت سر و كار داشته باشد نتايج جبران ناپذيري به بار خواهد آورد
م مفاهيم و دانشها رعايت مراحل رشد مسأله مهمي است و اين امر تنها به تعليم ارتباط ندارد بلكه به تربيت ه

توان از او   بطور قطع تا كودك به رشد ذهني كافي نرسد و خوبي و بدي رفتارها را درك نكند نمي. شود  مربوط مي
پس رعايت مراحل رشد هم در تعليم و هم در تربيت كاربرد دارد و در اين زمينه . انتظار رفتار معيني را داشت

حايز اهميت اين است كه بسياري از اخالقها و رفتارهاي تنها نكتة . شود  ميان اين دو فرآيند تفاوتي ديده نمي
 گونه كه پياژه اعتقاد دارد بايد ارائه مفاهيم  باشد و همان  صحيح با درك مفاهيم انتزاعي همراه مي

 .انتزاعي و انجام اعمالي را كه منوط به درك اين مفاهيم هستند به دورة عمليات صوري و پس از آن موكول كرد
 

 آموز  صل آزادي و فعاليت دانشرعايت ا: پ
ترين حقوق آدمي است؛ بطوري كه تصور انسان واقعي بدون برخورداري از آزادي   از لحاظ فلسفي آزادي از مهم

دهد كه انسان از بدو تولد طالب   شناسان نشان مي  ها و آزمايشهاي روان  از سوي ديگر مشاهده. پذير نيست  امكان
دكتر محمود صناعي در كتاب آزادي و . اش را محدود كند موجب درد و رنج اوست  يآزادي است و هر آنچه آزاد
 .»آزادي، نبودن مانع در راه نمو و تكامل و تجلي شخصيت آدمي است«: گويد  تربيت در تعريف آزادي مي

 
ه او ايجاد از لحاظ تاريخي اصل آزادي و فعاليت توسط ژان ژاك روسو مطرح گرديد و آن به خاطر انقالبي بود ك

هاي او مركز   كرد و كودك را هستة مركزي فعاليتهاي تربيتي دانست، زيرا تا زمان روسو معلم و خواسته
نظران تربيتي بر اين اصل تأكيد ورزيدند كه كودك در بروز   پس از روسو صاحب. فعاليتهاي تربيتي بود

كار خود مستبد و خود رأي نبوده اعمالش جنبة منظور آنها اين بود كه مربي در . استعدادهايش بايد آزاد باشد
: گويد  ديويي در مقايسة تعليم و تربيت قديم و جديد مي. آموز بدهد  تحميل نداشته باشد و حق انتخاب را به دانش

جا، ميزان زياد آموزگاران سالمند و   اساس تعليم و تربيت قديم، تحميل از طرف مقامات باال، انضباط بي«
در صورتي كه در مدارس مترقي در مقابل تحميل از طرف مقامات باال، رشد و . ي كتابي استموضوعهاي درس

جا، فعاليت آزاد قرار دارد و به جاي يادگيري از طريق كتاب و   باشد و در مقابل انضباط بي  تربيت فرد موردنظر مي
 .»معلم، يادگيري از راه تجربه مدنظر است

 
 اصل اجتماع: ت

حال كه زندگي اجتماعي الزمة . جتماعي است و اين اجتماعي بودن او ريشه در خلقت وي داردانسان موجودي ا
حيات انساني است بايد ديد نقش تعليم و تربيت در اين امر چگونه است؟ بدون شك رسالت مهم هر نظام 

 جامعة خويش آموزشي، پرورش انسانهايي است كه رموز همزيستي با يكديگر را بدانند؛ در جهت رشد و تعالي
نكتة قابل توجه اين است . اندازد ممانعت به عمل آورند  بكوشند و از هر آنچه زندگي جمعي آنان را به خطر مي

پذيرد و در مقابل، پيشرفتهاي اجتماعي بشر نيز نظام آموزشي   كه هر اجتماعي از نظامهاي آموزشي خود تأثير مي
رشد فنون تعليم در روشهاي آموزش، ناشي از «: خلدون  معتقد است  چنان كه ابن. دهند  را تحت تأثير قرار مي

بنابراين مدارس در حقيقت جوامع كوچكي هستند كه اگر در آنها به . »پيشرفت تمدن و فرهنگ بشري  است
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كنند و بر فالسفة تعليم و   به طور مسلم همة اين ديدگاهها اهداف اساسي و متعالي تربيت را به خوبي معرفي مي
تري   تربيت است كه اين اهداف و مقاصد را منظورهاي عمدة تربيت به حساب آورند و آنها را قرباني اهداف متوسط

 . نگردانند
 

از قرن نوزدهم و پس از نهضت علمي و صنعتي و در نتيجة پيشرفت علم و تكنولوژي، اهداف تعليم و تربيت به 
بيشتر مربيان . هاي علم و صنعت معطوف شد  ر صحنهسوي كشفيات بيشتر علمي و تأمين نيروهاي متخصص د

اند و كمتر از   بزرگ در اين دوره هدفهاي تربيتي را در بهتر زيستن يا حل مسائل زندگي و پيشرفت جامعه ذكر كرده
تعليم و تربيت سازگار كردن انسان با محيط «: گويد  براي مثال، ديويي مي. اند  كسب معنويات سخن به ميان آورده

گيري   ريزي شود تا بتواند انسان را براي بهره  تعليم و تربيت بايد براساس علوم تجربي و علوم اجتماعي پي. ود استخ
 . »از محيط آماده سازد

 
  شباهت تعليم و تربيت در اصول -٣
 
اف تعليم و توان به اهد  اصول تعليم و تربيت موازيني هستند عيني و واقعي كه با رعايت و به كارگيري آنها مي«

توان از دو منبع خصوصيات طبيعي و رواني انسان و نيز موازين فرهنگي و اجتماعي   اين اصول را مي. »تربيت رسيد
هاي رواني، اجتماعي و فرهنگي حيات   اخذ كرد؛ بنابراين كشف اصول تعليم و تربيت مستلزم بررسي دقيق جنبه

 . انساني است
 

اند و   شود؛ يعني اصول هم در تعليم و هم در تربيت يكسان  اوت زيادي ديده نميدر معرفي اصول تعليم و تربيت تف
ترين اصولي كه هم در تعليم و هم در تربيت بايد رعايت   مهم. اگر هم تفاوتي داشته باشند چندان چشمگير نيست

 : شوند، عبارتند از
 

 رعايت تفاوتهاي فردي: الف
دادهاي افراد نهفته است و چون زندگي اجتماعي در ساية برآوردن ترين جلوة تفاوتهاي فردي در استع  مهم

گيرد، دست آفرينش استعدادهاي مختلف را در افراد آدمي به وديعه نهاده   نيازهاي گوناگون انسان شكل مي
ترين رسالت تعليم و تربيت كشف استعدادهاي افراد و   عمده. است تا هر استعدادي راهگشاي نيازي معين باشد

تفاوتهاي افراد در امر آموزش به ميزان توانايي آنان . يت آنان در راهي است كه توانايي پيمودن آن را دارندهدا
انسانها هم داراي يك توانايي كلي يادگيري به نام هوش عمومي «. شود  در يادگيري يا به هوش آنها مربوط مي
دهد كه در جريان رشد، ابتدا استعدادهاي   ان مياي از آزمايشها نش  پاره. و هم داراي استعدادهاي خاص هستند

اما با رشد فرد، به خصوص هنگام بلوغ و پس از ) مانند سازگاري كودك با محيط(كلي فعاليت بيشتري دارند 
به همين سبب در نظامهاي آموزشي، سالهاي اولية آموزش به . »شود  آن، فعاليت استعدادهاي خاص بيشتر مي

يابد و سالهاي پس از آنن به آموزش   نند خواندن و نوشتن و حساب كردن اختصاص مييادگيري مطالب كلي ما
 .حرف و مشاغل

 
 رعايت مراحل رشد: ب

انسان از زمان تولد تا سنين بزرگساالن توانايي ذهني يكساني . منظور از رشد در اين جا اساساً رشد ذهني است
غفلت از اين موضوع براي هر كسي . شود  ن دوره ظاهر ميندارد و در هر دوره از رشد ذهن با خصوصيات ويژة آ

بنابراين در آموختن . كه به نحوي با تعليم و تربيت سر و كار داشته باشد نتايج جبران ناپذيري به بار خواهد آورد
م مفاهيم و دانشها رعايت مراحل رشد مسأله مهمي است و اين امر تنها به تعليم ارتباط ندارد بلكه به تربيت ه

توان از او   بطور قطع تا كودك به رشد ذهني كافي نرسد و خوبي و بدي رفتارها را درك نكند نمي. شود  مربوط مي
پس رعايت مراحل رشد هم در تعليم و هم در تربيت كاربرد دارد و در اين زمينه . انتظار رفتار معيني را داشت

حايز اهميت اين است كه بسياري از اخالقها و رفتارهاي تنها نكتة . شود  ميان اين دو فرآيند تفاوتي ديده نمي
 گونه كه پياژه اعتقاد دارد بايد ارائه مفاهيم  باشد و همان  صحيح با درك مفاهيم انتزاعي همراه مي

 .انتزاعي و انجام اعمالي را كه منوط به درك اين مفاهيم هستند به دورة عمليات صوري و پس از آن موكول كرد
 

 آموز  صل آزادي و فعاليت دانشرعايت ا: پ
ترين حقوق آدمي است؛ بطوري كه تصور انسان واقعي بدون برخورداري از آزادي   از لحاظ فلسفي آزادي از مهم

دهد كه انسان از بدو تولد طالب   شناسان نشان مي  ها و آزمايشهاي روان  از سوي ديگر مشاهده. پذير نيست  امكان
دكتر محمود صناعي در كتاب آزادي و . اش را محدود كند موجب درد و رنج اوست  يآزادي است و هر آنچه آزاد
 .»آزادي، نبودن مانع در راه نمو و تكامل و تجلي شخصيت آدمي است«: گويد  تربيت در تعريف آزادي مي

 
ه او ايجاد از لحاظ تاريخي اصل آزادي و فعاليت توسط ژان ژاك روسو مطرح گرديد و آن به خاطر انقالبي بود ك

هاي او مركز   كرد و كودك را هستة مركزي فعاليتهاي تربيتي دانست، زيرا تا زمان روسو معلم و خواسته
نظران تربيتي بر اين اصل تأكيد ورزيدند كه كودك در بروز   پس از روسو صاحب. فعاليتهاي تربيتي بود

كار خود مستبد و خود رأي نبوده اعمالش جنبة منظور آنها اين بود كه مربي در . استعدادهايش بايد آزاد باشد
: گويد  ديويي در مقايسة تعليم و تربيت قديم و جديد مي. آموز بدهد  تحميل نداشته باشد و حق انتخاب را به دانش

جا، ميزان زياد آموزگاران سالمند و   اساس تعليم و تربيت قديم، تحميل از طرف مقامات باال، انضباط بي«
در صورتي كه در مدارس مترقي در مقابل تحميل از طرف مقامات باال، رشد و . ي كتابي استموضوعهاي درس

جا، فعاليت آزاد قرار دارد و به جاي يادگيري از طريق كتاب و   باشد و در مقابل انضباط بي  تربيت فرد موردنظر مي
 .»معلم، يادگيري از راه تجربه مدنظر است

 
 اصل اجتماع: ت

حال كه زندگي اجتماعي الزمة . جتماعي است و اين اجتماعي بودن او ريشه در خلقت وي داردانسان موجودي ا
حيات انساني است بايد ديد نقش تعليم و تربيت در اين امر چگونه است؟ بدون شك رسالت مهم هر نظام 

 جامعة خويش آموزشي، پرورش انسانهايي است كه رموز همزيستي با يكديگر را بدانند؛ در جهت رشد و تعالي
نكتة قابل توجه اين است . اندازد ممانعت به عمل آورند  بكوشند و از هر آنچه زندگي جمعي آنان را به خطر مي

پذيرد و در مقابل، پيشرفتهاي اجتماعي بشر نيز نظام آموزشي   كه هر اجتماعي از نظامهاي آموزشي خود تأثير مي
رشد فنون تعليم در روشهاي آموزش، ناشي از «: خلدون  معتقد است  چنان كه ابن. دهند  را تحت تأثير قرار مي

بنابراين مدارس در حقيقت جوامع كوچكي هستند كه اگر در آنها به . »پيشرفت تمدن و فرهنگ بشري  است
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آموز در آن جا صرفاً براي آموزش مواد و درسهاي از قبل تعيين شده   تربيت اجتماعي توجهي نشود و حضور دانش
 .  هدف اصلي تعليم و تربيت به فراموشي سپرده شده استباشد،

 
  تمايز تعليم از تربيت در روشها-٤
 

شــود كه براي انتقال ارزشها، دانشهــــا و   اساساً به عنوان روشهاي تدريس شناخته مي) آموزش(روشهاي تعليم 
 به همراه دارد، اما هدف اصلي از خلق قطعاً هر روش آموزشي اثرات پرورشي خاص خود را. رود  مهارتها به كار مي

در مورد روشهاي تربيتي نيز . روشهاي گوناگون تدريسي و به كارگيري آنها، يادگيري و درك مفاهيم ذهني است
توان گفت كه هدف از اين روشها و اهداف مربوط به آنها ايجاد رفتارهاي مطلوب و رسيدن به كماالت روحي يا   مي

تدريس ايجاد فرصتهاي يادگيري براي «: در تعريف تدريس آمده است. باشد   نامطلوب مياز بين بردن رفتارهاي
 .»باشد و آن يك كنش متقابل ميان معلم و متعلم و همچنين يك عمل عمدي است  آموزان مي  دانش

 
ت و تحصيل دانش، كسب مهارت، فهم عميق، رشد توانايي براي حل مشكال: اهداف اساسي در تدريس عبارتند از

بندي كلي از آنها را بدين   اند كه يك تقسيم  روشهاي تدريس بسيار متنوع و گوناگون. حتي تغيير در نظريات و رفتارها
 : توان ارائه داد  صورت مي

 .روشهايي كه در آنها انتقال دانشها و اطالعات مدنظر است، مانند روش سخنراني: الف
 
 . جزيه و تحليل ديدگاهها مورد توجه است، مانند روش مباحثة گروهيروشهايي كه در آنها رشد قوة بيان و ت: ب
 
 . ها مدنظر است، مانند روش آزمايشگاهي  روشهايي كه در آنها اكتشاف و مشاهدة پديده: پ
 
 . روشهايي كه در آنها رشد استعدادهاي فردي مدنظر است، مانند روش پروژه: ت
 

 . نيز وجود داشته باشد كه پرداختن به آنها در حوصلة اين مقاله نيستالبته چه بسا غير از اينها روشهاي ديگر 
 

روشهاي تربيت بسيار متنوع و گوناگون هستند، زيرا انواع تربيتها، مانند تربيت اجتماعي، تربيت فردي، تربيت 
هي از منكر يك براي مثال،، امر به معروف و ن. طلبند  آموزشگاهي، تربيت ديني و اخالقي، روشهاي خاص خود را مي

آيد و روشهاي مختلف پاداش و تنبيه   روش تربيت اجتماعي است و توبه يا دعا يك روش خودسازي به حساب مي
بنابراين شايسته است كه در اين زمينه تحقيقاتي منظم انجام شود تا هر . نيز در محيطهاي آموزشي كاربرد دارد
 . تربيتي با روش خاص خود معرفي گردد

 
ز روشهاي تربيتي يعني روشهاي ديگر سازي دو دسته ا

روشهاي . و روشهاي خودسازي كاربرد فراوان دارند
ديگرسازي در محيطهاي آموزشي مورد استفاده قرار 

هاي خودسازي از آن جهت كه همگاني   گيرد و روش  مي

سازي   ها نيز با شبيه  برخي روش. است اهميت دارد
ازي و خودسازي هاي عملي به تلفيقي از ديگرس  محيط

زنند كه با نهايت توفيق و كاربرد همراه است؛   دست مي
تفريحي / هايي آموزشي  از آن جمله است ايجاد شهرك

براي آموزش موارد گوناگون از جمله قوانين و عالئم 
 .راهنمايي و رانندگي به كودكان و نوجوانان

 
 
 

 اهميت مهندسي ترافيك در جهان امروز
 

گفت كه در قرن بيستم بيشترين عامل مرگ و مير، تصادفات وسائل نقليه بوده و حتي ميزان آن توان   به جرأت مي
دهد كه تصادفات   بيني يكي از مراكز تحقيقاتي معتبر نشان مي  پيش. شدگان جنگها نيز بيشتر بوده است  از تعداد كشته

نگاهي اجمالي به مقوله تصادفات . شود  بندي مي   طبقه٢٠٢٠به عنوان عامل سوم مرگ و مير در جهان در سال 
دهد كه ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات در كشور ما نير بسيار زياد است، بطوريكه عامل دوم مرگ و   نشان مي

شود، و اين نكته ناشي از سهل انگاشتن و عدم برخورد فني با  مقوله مهم ايمني و   مير در كشور محسوب مي
 . تصادفات است

 
هاي اتصال خود را   نتوانند حلقه) آموزش، مهندسي و اعمال قانون(اه نظري هنگاميكه سه ركن اصلي ترافيك از ديدگ

هاي اوليه اين افول، پديده   آيد و از نشانه  نظمي و زوال تدريجي در سيستم حمل و نقل بوجود مي  كامل كنند، بي
قوله به صورت موضوعي دائمي و علمي برخورد نشده متأسفانه در كشور ما هرگز به اين م. ناهنجار تصادفات است

دهد كه تحقيقات در اين زمينه بسيار كم بوده و عمالً جنبه كاربردي ندارد، و حتي   هاي اوليه نشان مي  بررسي. است
نظر از   صرف. اي از موارد بصورت موازي بين چند نهاد درگير با مسائل ايمني ترافيك در حال انجام است  در پاره

هاي ابزاري، تصادفات داراي ابعاد انساني وسيعي نيز   زيانهاي اقتصادي مثل از بين رفتن وسائل نقليه و سرمايه
اي است   ناپذير اين مرز و بوم هستند و صدمه  هاي جبران  آموزان كه از سرمايه  كشته شدن دانشجويان و دانش. هستند

 . روند  شود، از آن جمله بشمار مي  كه بسختي جبران مي
 

اي از عوامل است كه مسائل فني جاده و خودرو، مسائل قانوني و نظارت بر   به عبارت ساده تصادف محصول زنجيره
نحوه عبور و مرور و مسائل فرهنگي و آموزشي در آن دخيل هستند و از طرف ديگر اين محصول خود تبعات 

هاي حمل   ريزي  يمني عبور و مرور امروز سرلوحه برنامهبه هر تقدير فرايند ا. اقتصادي و اجتماعي خاص خود را دارد
اند و موضوع را جدي تلقي   و نقل قرار گرفته است و تمام جوامعي كه درخصوص اين معضل احساس خطر نموده

 . اند   و براي كاهش اين نقصان در سيستم ترافيكي خود اهتمام ورزيده  كرده
 

هاي فني بخش مهندسي بتوانيم اين نقيصه را رفع كنيم كه البته اين نيز   وانائياميد است در ايران نيز با استفاده از ت
 . ريزي جامع در اين خصوص  ميسر نيست مگر با انجام تحقيقات كاربردي و برنامه
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آموز در آن جا صرفاً براي آموزش مواد و درسهاي از قبل تعيين شده   تربيت اجتماعي توجهي نشود و حضور دانش
 .  هدف اصلي تعليم و تربيت به فراموشي سپرده شده استباشد،

 
  تمايز تعليم از تربيت در روشها-٤
 

شــود كه براي انتقال ارزشها، دانشهــــا و   اساساً به عنوان روشهاي تدريس شناخته مي) آموزش(روشهاي تعليم 
 به همراه دارد، اما هدف اصلي از خلق قطعاً هر روش آموزشي اثرات پرورشي خاص خود را. رود  مهارتها به كار مي

در مورد روشهاي تربيتي نيز . روشهاي گوناگون تدريسي و به كارگيري آنها، يادگيري و درك مفاهيم ذهني است
توان گفت كه هدف از اين روشها و اهداف مربوط به آنها ايجاد رفتارهاي مطلوب و رسيدن به كماالت روحي يا   مي

تدريس ايجاد فرصتهاي يادگيري براي «: در تعريف تدريس آمده است. باشد   نامطلوب مياز بين بردن رفتارهاي
 .»باشد و آن يك كنش متقابل ميان معلم و متعلم و همچنين يك عمل عمدي است  آموزان مي  دانش

 
ت و تحصيل دانش، كسب مهارت، فهم عميق، رشد توانايي براي حل مشكال: اهداف اساسي در تدريس عبارتند از

بندي كلي از آنها را بدين   اند كه يك تقسيم  روشهاي تدريس بسيار متنوع و گوناگون. حتي تغيير در نظريات و رفتارها
 : توان ارائه داد  صورت مي

 .روشهايي كه در آنها انتقال دانشها و اطالعات مدنظر است، مانند روش سخنراني: الف
 
 . جزيه و تحليل ديدگاهها مورد توجه است، مانند روش مباحثة گروهيروشهايي كه در آنها رشد قوة بيان و ت: ب
 
 . ها مدنظر است، مانند روش آزمايشگاهي  روشهايي كه در آنها اكتشاف و مشاهدة پديده: پ
 
 . روشهايي كه در آنها رشد استعدادهاي فردي مدنظر است، مانند روش پروژه: ت
 

 . نيز وجود داشته باشد كه پرداختن به آنها در حوصلة اين مقاله نيستالبته چه بسا غير از اينها روشهاي ديگر 
 

روشهاي تربيت بسيار متنوع و گوناگون هستند، زيرا انواع تربيتها، مانند تربيت اجتماعي، تربيت فردي، تربيت 
هي از منكر يك براي مثال،، امر به معروف و ن. طلبند  آموزشگاهي، تربيت ديني و اخالقي، روشهاي خاص خود را مي

آيد و روشهاي مختلف پاداش و تنبيه   روش تربيت اجتماعي است و توبه يا دعا يك روش خودسازي به حساب مي
بنابراين شايسته است كه در اين زمينه تحقيقاتي منظم انجام شود تا هر . نيز در محيطهاي آموزشي كاربرد دارد
 . تربيتي با روش خاص خود معرفي گردد

 
ز روشهاي تربيتي يعني روشهاي ديگر سازي دو دسته ا

روشهاي . و روشهاي خودسازي كاربرد فراوان دارند
ديگرسازي در محيطهاي آموزشي مورد استفاده قرار 

هاي خودسازي از آن جهت كه همگاني   گيرد و روش  مي

سازي   ها نيز با شبيه  برخي روش. است اهميت دارد
ازي و خودسازي هاي عملي به تلفيقي از ديگرس  محيط

زنند كه با نهايت توفيق و كاربرد همراه است؛   دست مي
تفريحي / هايي آموزشي  از آن جمله است ايجاد شهرك

براي آموزش موارد گوناگون از جمله قوانين و عالئم 
 .راهنمايي و رانندگي به كودكان و نوجوانان

 
 
 

 اهميت مهندسي ترافيك در جهان امروز
 

گفت كه در قرن بيستم بيشترين عامل مرگ و مير، تصادفات وسائل نقليه بوده و حتي ميزان آن توان   به جرأت مي
دهد كه تصادفات   بيني يكي از مراكز تحقيقاتي معتبر نشان مي  پيش. شدگان جنگها نيز بيشتر بوده است  از تعداد كشته

نگاهي اجمالي به مقوله تصادفات . شود  بندي مي   طبقه٢٠٢٠به عنوان عامل سوم مرگ و مير در جهان در سال 
دهد كه ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات در كشور ما نير بسيار زياد است، بطوريكه عامل دوم مرگ و   نشان مي

شود، و اين نكته ناشي از سهل انگاشتن و عدم برخورد فني با  مقوله مهم ايمني و   مير در كشور محسوب مي
 . تصادفات است

 
هاي اتصال خود را   نتوانند حلقه) آموزش، مهندسي و اعمال قانون(اه نظري هنگاميكه سه ركن اصلي ترافيك از ديدگ

هاي اوليه اين افول، پديده   آيد و از نشانه  نظمي و زوال تدريجي در سيستم حمل و نقل بوجود مي  كامل كنند، بي
قوله به صورت موضوعي دائمي و علمي برخورد نشده متأسفانه در كشور ما هرگز به اين م. ناهنجار تصادفات است

دهد كه تحقيقات در اين زمينه بسيار كم بوده و عمالً جنبه كاربردي ندارد، و حتي   هاي اوليه نشان مي  بررسي. است
نظر از   صرف. اي از موارد بصورت موازي بين چند نهاد درگير با مسائل ايمني ترافيك در حال انجام است  در پاره

هاي ابزاري، تصادفات داراي ابعاد انساني وسيعي نيز   زيانهاي اقتصادي مثل از بين رفتن وسائل نقليه و سرمايه
اي است   ناپذير اين مرز و بوم هستند و صدمه  هاي جبران  آموزان كه از سرمايه  كشته شدن دانشجويان و دانش. هستند

 . روند  شود، از آن جمله بشمار مي  كه بسختي جبران مي
 

اي از عوامل است كه مسائل فني جاده و خودرو، مسائل قانوني و نظارت بر   به عبارت ساده تصادف محصول زنجيره
نحوه عبور و مرور و مسائل فرهنگي و آموزشي در آن دخيل هستند و از طرف ديگر اين محصول خود تبعات 

هاي حمل   ريزي  يمني عبور و مرور امروز سرلوحه برنامهبه هر تقدير فرايند ا. اقتصادي و اجتماعي خاص خود را دارد
اند و موضوع را جدي تلقي   و نقل قرار گرفته است و تمام جوامعي كه درخصوص اين معضل احساس خطر نموده

 . اند   و براي كاهش اين نقصان در سيستم ترافيكي خود اهتمام ورزيده  كرده
 

هاي فني بخش مهندسي بتوانيم اين نقيصه را رفع كنيم كه البته اين نيز   وانائياميد است در ايران نيز با استفاده از ت
 . ريزي جامع در اين خصوص  ميسر نيست مگر با انجام تحقيقات كاربردي و برنامه
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 كودكان در تصادفات 

 
دهند و   ت مي سال جان خود را در تصادفات ترافيكي از دس١٥ كودك زير ١٥٠٠همه ساله در اياالت متحده بيش از 

 ماه از باالترين ميزان مرگ و مير برخوردارند كه اين ميزان ٦اطفال زير . شوند  بيش از هزاران نفر از آنها مصدوم مي
ميزان مرگ و ميز . در مورد اطفال يكساله، اين مقدار دو برابر است. باشد   نفر جمعيت مي٠٠٠،١٠٠ نفر به ازاء هر ٩

 نفر ثابت ٠٠٠،١٠٠ كشته در ازاء ٣ سالگي در حدود ١٢ الي ٦ پس از آن براي سنين يابد و   سالگي كاهش مي٦تا 
تعداد سفر نوزادان كه در حد پاييني قرار دارد، از يك طرف، و ميزان مرگ و مير باال در اين گروه، از طرف . ماند  مي

 . نها استدهد كه در حين سفر با اتومبيل خطر مرگ بيش از پيش در كمين آ  ديگر، نشان مي
 

Restraint)هاي محدوديت   سيستم systems)شود كه    به وسايلي از قبيل صندلي مخصوص كودك اطالق مي
اند در تصادفاتي كه در آن اتومبيل دو نيمه شده   هايي توانسته  چنين سيستم. تواند كودك را در اتومبيل حفظ نمايد  مي

همچنين .  اين كه آسيبي ديده باشد از اتومبيل بيرون آورده شوداست اين امكان را به وجود آورند كه كودك بدون
اند و در آنها   هايي كه بر روي سقف فرود آمده  اند و يا در اتومبيل  هايي كه واژگون شده  هاي مزبور در اتومبيل  سيستم

 . ودك گرديده استاند، مؤثر بوده و باعث نجات ك  بزرگساالن فاقد اين وسيله ايمني جان خود را از دست داده
 

اند هنگام سفر، از   در حال حاضر، كليه اياالت آمريكا و بسياري از ديگر كشورها به استناد قوانين وضع شده مكلف
هاي محدوديت   اين قوانين ميزان استفاده از سيستم. سازي كودكان مبادرت ورزند  طريق وسايل محدوديت، به ايمن

هاي محدوديت را افزايش   هاي آموزشي نيز قادر خواهد بود استفاده از سيستم  برنامه. تاي افزايش داده اس  را تا اندازه
اند مانع مرگ و مير مسافران خردسال وسيله   شوند، ولي نتوانسته  عليرغم اين كه اين اقدامات مهم تلقي مي. دهد

 .نقليه در تصادفات شوند
 

در اين مقاله كه مسائل خاصي از قبيل عدم استفاده . ت اطفالاين نوشتار در حقيقت، نگاهي است به تراژدي تصادفا
باشد، خطرات بالقوه   از وسايل ايمني مانند صندلي مخصوص كودك، سفر در حاليكه نوزاد در آغوش مادرش مي

دهد كه براي   اند نشان مي  هاي اتومبيل و نظاير آنها توصيف شده  داخل اتومبيل، عدم استفاده صحيح از صندلي
افتد، و نيز طرق مختلفي را كه   اند چه اتفاقي در يك تصادف مي  دكاني كه از طريق وسايل ايمني كنترل نشدهكو

 . كند  اند بهتر محافظت شوند ترسيم مي  توانسته  كودكان مي
 

 خطرات
 

ل جابجا  درصد كودكان در اياالت متحده بدون استفاده از محافظ داخل اتومبي٩٠قبل از وضع قوانين محدوديت، 
. نمودند  شوند و اين در شرايطي بود كه والدين يا سرپرستها از كمربند ايمني استفاده مي  شدند و حتي هنوز هم مي  مي

كردند كه بزرگساالن آنها ظاهراً از مزاياي استفاده از وسايل ايمني اطفال   به بيان ديگر، كودكان در شرايطي سفر مي
 . آوردند  سازي به عمل نمي  هيچگونه اقدام ايمنآگاه بودند، ولي در اين رابطه 

 

گيرند، نحوه استفاده از آن   مشكل ديگر اين است كه حتي هنگامي كه وسايل محدوديت مورد استفاده قرار مي
شوند و يا اين كه كودك   به اين معني كه اين وسايل به طور صحيح به صندلي اتومبيل ثابت نمي. باشد  صحيح نمي

 . شود  ناسبي داخل وسيله محدود كننده قرار داده ميبه طور نام
 

بر روي زانو نشاندن اطفال در حين سفر از جمله . تواند مهلك باشد  بر روي زانو نشاندن اطفال در حين سفر مي
مطالعات يك مؤسسه بيمه در ارتباط با ايمني بزرگراهها نشان داده . شوند  اشتباهاتي است كه بزرگساالن مرتكب مي

ست كه هنگام تصادف وسيله نقليه، محكم نگهداشتن و محافظت كافي اطفال براي بزرگساالن تقريباً غيرممكن ا
 . است

 
 ماهه به ٦اين موسسه بيمه دست به انجام آزمايشاتي زد تا توانائي بزرگساالن را جهت نگهداشتن و كنترل اطفال 

اين آزمايشات نشان . گيري نمايد  ود نشانده بودند اندازه كيلوگرم را كه در دامن خ٨صورت عروسكي به وزن تقريبي 
دهد بزرگسالي كه كمربند ايمني بسته باشد در تصادف وسيله نقليه، حتي در سرعت پايين يا متوسط، به اندازه   مي

ن در اين راستا، پژوهشگران اي. كافي قدرت نگهداري يك عروسك را كه به اندازه يك طفل ساخته شده باشد، ندارد
 كيلومتر در ساعت طفل حتي ٥٠نمايند كه در يك تصادف به اصطالح شاخ به شاخ با سرعت   گيري مي  گونه نتيجه

اگر توسط بزرگسالي كه خود كمربند ايمني بسته است محكم به بغل گرفته شده باشد مطمئناً به داشبورد يا شيشه 
 . جلو اتومبيل اصابت خواهد كرد

 
ي بزرگسال، پژوهشگران موضوعات مورد آزمايش را محكم در صندلي اتومبيل ثابت براي آزمايش قدرت نگهدار

شد و نيز نگهداشتن يك   اي كه توسط يك كابل كشيده مي  سپس، توانائي بزرگسال را در نگهداشتن ميله. كردند
 . گيري نمودند  طفل عروسكي در برابر انواع مختلف نيرو اندازه

 
مانند كمربند ايمني در صندلي » وسايل محدوديت«زرگسال توسط يكي از انواع محققين توضح دادند چنانچه ب

وسيله نقليه مهار نشده باشد، احتمال اصابت كودك به يكي از طرفين داخلي وسيله نقليه وجود دارد و از پشت سر 
 . باشد  نيز در معرض برخورد ضربه از سوي بزرگسال مي

 
تواند بيش از شرايطي باشد كه كودك به تنهائي و حتي بدون استفاده از   بدين ترتيب، صدمات ناشي از تصادم مي

حتي اگر بزرگسال از كمربند ايمني استفاده نموده باشد، احتمال . كمربند ايمني در صندلي اتومبيل قرار گرفته باشد
 . هاي داخل اتومبيل برخورد نكند بسيار اندك است  اين كه كودك به يكي از بخش

 
 ل اتومبيل خطرات داخ

 
هاي پائيني اتومبيل، به خاطر كوتاهي قامت آنها،   احتمال برخورد اطفال و كودكان در ناحيه سر و صورت با محفظه

تر وسايل    ايمني وسايل نقليه موتوري بر نياز به ساخت ايمن٢٠١استاندارد شماره . نسبت به بزرگساالن بيشتر است
هاي آرنج به منظور به حداقل   گاه  هاي صندلي، آفتابگير، و تكيه  ورد، پشتيداخل اتومبيل از قبيل صفحه جلوي داشب

برطبق اين استاندارد، ميزان صدمات وارده به بدن . ورزد  رسانيدن صدمات وارده به سرنشينان اتومبيل تأكيد مي
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 كودكان در تصادفات 

 
دهند و   ت مي سال جان خود را در تصادفات ترافيكي از دس١٥ كودك زير ١٥٠٠همه ساله در اياالت متحده بيش از 

 ماه از باالترين ميزان مرگ و مير برخوردارند كه اين ميزان ٦اطفال زير . شوند  بيش از هزاران نفر از آنها مصدوم مي
ميزان مرگ و ميز . در مورد اطفال يكساله، اين مقدار دو برابر است. باشد   نفر جمعيت مي٠٠٠،١٠٠ نفر به ازاء هر ٩

 نفر ثابت ٠٠٠،١٠٠ كشته در ازاء ٣ سالگي در حدود ١٢ الي ٦ پس از آن براي سنين يابد و   سالگي كاهش مي٦تا 
تعداد سفر نوزادان كه در حد پاييني قرار دارد، از يك طرف، و ميزان مرگ و مير باال در اين گروه، از طرف . ماند  مي

 . نها استدهد كه در حين سفر با اتومبيل خطر مرگ بيش از پيش در كمين آ  ديگر، نشان مي
 

Restraint)هاي محدوديت   سيستم systems)شود كه    به وسايلي از قبيل صندلي مخصوص كودك اطالق مي
اند در تصادفاتي كه در آن اتومبيل دو نيمه شده   هايي توانسته  چنين سيستم. تواند كودك را در اتومبيل حفظ نمايد  مي

همچنين .  اين كه آسيبي ديده باشد از اتومبيل بيرون آورده شوداست اين امكان را به وجود آورند كه كودك بدون
اند و در آنها   هايي كه بر روي سقف فرود آمده  اند و يا در اتومبيل  هايي كه واژگون شده  هاي مزبور در اتومبيل  سيستم

 . ودك گرديده استاند، مؤثر بوده و باعث نجات ك  بزرگساالن فاقد اين وسيله ايمني جان خود را از دست داده
 

اند هنگام سفر، از   در حال حاضر، كليه اياالت آمريكا و بسياري از ديگر كشورها به استناد قوانين وضع شده مكلف
هاي محدوديت   اين قوانين ميزان استفاده از سيستم. سازي كودكان مبادرت ورزند  طريق وسايل محدوديت، به ايمن

هاي محدوديت را افزايش   هاي آموزشي نيز قادر خواهد بود استفاده از سيستم  برنامه. تاي افزايش داده اس  را تا اندازه
اند مانع مرگ و مير مسافران خردسال وسيله   شوند، ولي نتوانسته  عليرغم اين كه اين اقدامات مهم تلقي مي. دهد

 .نقليه در تصادفات شوند
 

در اين مقاله كه مسائل خاصي از قبيل عدم استفاده . ت اطفالاين نوشتار در حقيقت، نگاهي است به تراژدي تصادفا
باشد، خطرات بالقوه   از وسايل ايمني مانند صندلي مخصوص كودك، سفر در حاليكه نوزاد در آغوش مادرش مي

دهد كه براي   اند نشان مي  هاي اتومبيل و نظاير آنها توصيف شده  داخل اتومبيل، عدم استفاده صحيح از صندلي
افتد، و نيز طرق مختلفي را كه   اند چه اتفاقي در يك تصادف مي  دكاني كه از طريق وسايل ايمني كنترل نشدهكو

 . كند  اند بهتر محافظت شوند ترسيم مي  توانسته  كودكان مي
 

 خطرات
 

ل جابجا  درصد كودكان در اياالت متحده بدون استفاده از محافظ داخل اتومبي٩٠قبل از وضع قوانين محدوديت، 
. نمودند  شوند و اين در شرايطي بود كه والدين يا سرپرستها از كمربند ايمني استفاده مي  شدند و حتي هنوز هم مي  مي

كردند كه بزرگساالن آنها ظاهراً از مزاياي استفاده از وسايل ايمني اطفال   به بيان ديگر، كودكان در شرايطي سفر مي
 . آوردند  سازي به عمل نمي  هيچگونه اقدام ايمنآگاه بودند، ولي در اين رابطه 

 

گيرند، نحوه استفاده از آن   مشكل ديگر اين است كه حتي هنگامي كه وسايل محدوديت مورد استفاده قرار مي
شوند و يا اين كه كودك   به اين معني كه اين وسايل به طور صحيح به صندلي اتومبيل ثابت نمي. باشد  صحيح نمي

 . شود  ناسبي داخل وسيله محدود كننده قرار داده ميبه طور نام
 

بر روي زانو نشاندن اطفال در حين سفر از جمله . تواند مهلك باشد  بر روي زانو نشاندن اطفال در حين سفر مي
مطالعات يك مؤسسه بيمه در ارتباط با ايمني بزرگراهها نشان داده . شوند  اشتباهاتي است كه بزرگساالن مرتكب مي

ست كه هنگام تصادف وسيله نقليه، محكم نگهداشتن و محافظت كافي اطفال براي بزرگساالن تقريباً غيرممكن ا
 . است

 
 ماهه به ٦اين موسسه بيمه دست به انجام آزمايشاتي زد تا توانائي بزرگساالن را جهت نگهداشتن و كنترل اطفال 

اين آزمايشات نشان . گيري نمايد  ود نشانده بودند اندازه كيلوگرم را كه در دامن خ٨صورت عروسكي به وزن تقريبي 
دهد بزرگسالي كه كمربند ايمني بسته باشد در تصادف وسيله نقليه، حتي در سرعت پايين يا متوسط، به اندازه   مي

ن در اين راستا، پژوهشگران اي. كافي قدرت نگهداري يك عروسك را كه به اندازه يك طفل ساخته شده باشد، ندارد
 كيلومتر در ساعت طفل حتي ٥٠نمايند كه در يك تصادف به اصطالح شاخ به شاخ با سرعت   گيري مي  گونه نتيجه

اگر توسط بزرگسالي كه خود كمربند ايمني بسته است محكم به بغل گرفته شده باشد مطمئناً به داشبورد يا شيشه 
 . جلو اتومبيل اصابت خواهد كرد

 
ي بزرگسال، پژوهشگران موضوعات مورد آزمايش را محكم در صندلي اتومبيل ثابت براي آزمايش قدرت نگهدار

شد و نيز نگهداشتن يك   اي كه توسط يك كابل كشيده مي  سپس، توانائي بزرگسال را در نگهداشتن ميله. كردند
 . گيري نمودند  طفل عروسكي در برابر انواع مختلف نيرو اندازه

 
مانند كمربند ايمني در صندلي » وسايل محدوديت«زرگسال توسط يكي از انواع محققين توضح دادند چنانچه ب

وسيله نقليه مهار نشده باشد، احتمال اصابت كودك به يكي از طرفين داخلي وسيله نقليه وجود دارد و از پشت سر 
 . باشد  نيز در معرض برخورد ضربه از سوي بزرگسال مي

 
تواند بيش از شرايطي باشد كه كودك به تنهائي و حتي بدون استفاده از   بدين ترتيب، صدمات ناشي از تصادم مي

حتي اگر بزرگسال از كمربند ايمني استفاده نموده باشد، احتمال . كمربند ايمني در صندلي اتومبيل قرار گرفته باشد
 . هاي داخل اتومبيل برخورد نكند بسيار اندك است  اين كه كودك به يكي از بخش

 
 ل اتومبيل خطرات داخ

 
هاي پائيني اتومبيل، به خاطر كوتاهي قامت آنها،   احتمال برخورد اطفال و كودكان در ناحيه سر و صورت با محفظه

تر وسايل    ايمني وسايل نقليه موتوري بر نياز به ساخت ايمن٢٠١استاندارد شماره . نسبت به بزرگساالن بيشتر است
هاي آرنج به منظور به حداقل   گاه  هاي صندلي، آفتابگير، و تكيه  ورد، پشتيداخل اتومبيل از قبيل صفحه جلوي داشب

برطبق اين استاندارد، ميزان صدمات وارده به بدن . ورزد  رسانيدن صدمات وارده به سرنشينان اتومبيل تأكيد مي
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 با اشياء تخت و يا اشيائي تيز بيش از زماني است كه تصادف  انسان هنگام برخورد با اشياء تيز، برآمده، سخت، و نوك
 . گير است، صورت گرفته باشد  است كه با شكل آنها داراي انحنا و ضربه

 
هاي نرم، بالش مانند و   نيت از تدوين اين استاندارد، در اين رابطه، تأكيد بر ساخت وسايل داخل اتومبيل از جنس

در . ي وسايل نقليه موتوري تحقق نيافته است ايمن٢٠١ليكن، اين نيت استاندارد شماره . گير مطرح است  ضربه
 رعايت شده باشد ٢٠١اند كه در نقاطي از داخل وسيله نقليه كه در آنها موارد استاندارد   حقيقت، مطالعات نشان داده
شمار است ولي هنوز در بين اتومبيلهاي مدل جديد نقاطي وجود دارند كه از ساختار   تعداد صدمات بسيار انگشت

هائي كه   گاه سر كه فلزي و فاقد پوشش هستند، كنسول  هائي از تكيه  به عنوان مثال، بخش.  برخوردارندخطرناكي
هاي راديو و   هاي جلوي زانوي راننده، وسايل داخلي مانند شاسي  آمدگي  هاي سخت دارند، پيش  كليدها و برآمدگي

هاي زير شيارهاي فلزي   ظه حرارتي، برآمدگيهاي زير صفحه وسايل شامل تهويه و محف  كليد بخاري، برآمدگي
 . هاي عقب اتومبيل و نظاير آنها  جلوي صندلي

 
هاي آمريكا قوانيني را به تصويب رساندند كه بر اساس آنها بزرگساالن مكلف شدند   ، كليه ايالت١٩٧٠از اواخر دهه 

ور كلي وسايل محدوديت مهار كودكان را در وسايل نقليه موتوري توسط صندليهاي مخصوص كودكان و به ط
سازي كودكان محسوب گرديد، ولي نتوانست مشكل مرگ و مير و صدمات   اين اقدام گام مهمي در ايمن. نمايند

 .يكي از داليل اين مساله، استفاده نادرست از وسايل محدوديت تشخيص داده شد. كودكان را حل نمايد
 

كه به » ايالت تنسي« توسط صندلي مخصوص كودك و نظاير آن در قانون مربوط به مهار كودكان در داخل اتومبيل
به استناد اين . شد   به مورد اجرا گذارده شد، نخستين قانون ايمني اطفال در اياالت متحده محسوب مي١٩٧٨سال 

بايستي هنگام حمل و نقل اطفال سه ساله يا كمتر خود، از وسايل محدوديت به نحو صحيح   قانون والدين مي
منظور از استفاده صحيح اين است كه والدين، فقط محدوديت را بر طبق مشخصات فني كارخانه . تفاده نماينداس

اين گونه كاربري نه تنها شامل بستن طفل در داخل صندلي مخصوص است، بلكه حصول . سازنده به كار ببرند
 . گيرد   مياطمينان از بسته شدن صحيح و ايمن صندلي كودك به اتومبيل را نيز در بر

 
اياالت متحده طي » ناكسويل«و » نشويل«مطالعات انجام شده توسط مؤسسه بيمه ايمني بزرگراهها در شهرهاي 

 درصد از اطفالي كه با ٨، يعني قبل از اجراي قانون وسايل محدوديت ايالت تنسي، نشان داد كه صرفاً ١٩٧٧سال 
، يعني مدت كوتاهي ١٩٧٨در آوريل . ن سازي شده بودندشدند در داخل صندلي مخصوص ايم  اتومبيل جابجا مي

 درصد ٢٩ اين ميزان به ١٩٨٠در ماه مه .  درصد رسيد١٦پس از اجراي قانون مزبور، ميزان استفاده از اين وسيله به 
 كه در آن» ايالت كنتاكي«مقادير مربوط به استفاده از وسايل محدوديت كودكان در طول آن دوره در . افزايش يافت

 . شد تغيير نكرد  قانون محدوديت اجراء نمي
 

هيأت ايمني حمل و نقل «بيشترين آمار و اطالعات اخير مربوط به ميزان استفاده از صندلي ايمني كودكان توسط 
معاونت نهاد مذكور، در حال حاضر چنين » پاتريشيا گلدمن«طبق اظهارات . آوري گرديده است   جمع(NTSB)» ملي

هاي ايمني براي كودكان خود    درصد از تمام آمريكائيها از صندلي٤٠شود،   ه پنجاه ايالت اجرا ميقوانيني در كلي
 . ها نادرست است   درصد از اين صندلي٧٠كنند و نحوه استفاده از   استفاده مي

 
اي از   فاده در مسافرت، تابعيت راننده، و نسبت او با كودك، پارهعواملي از قبيل سن كودك، نوع وسيله نقليه مورد است

همين مسأله عواقب مهلكي . سازد  شود خارج مي  كودكان از مشمول قانون محدوديت كه در اياالت مختلف اجراء مي
 . را در بر دارد

 
 از صندلي ايمني كودك  حاكي از آن است كه خطاهاي مربوط به نحوه استفاده(NTSB)گزارشات ارائه شده توسط 

 مورد ٣٤ مورد از ٦دهد كه فقط   مطالعات اين سازمان نشان مي. شود  به مرگ و مير غيرعمدي كودكان منجر مي
 .  بودند  هاي درگير در تصادفات به طور صحيح صندلي ايمني كودك را مورد استفاده قرار داده  اتومبيل

 
 صندلي ايمني كه به طرز غلط ٢٨از . ت دادند و سه نفر مصدوم شدنددر اين تصادفات پنج كودك جان خود را از دس

 . ها را شناسائي كرد   خطاي استفاده از آن٤٩ (NTSB)به كار گرفته شده بودند 
 

كند مصدوم شدن در داخل اتومبيل است كه الزاماً ناشي از تصادف با وسيله   يكي از خطراتي كه كودكان را تهديد مي
 به اين معني كه اگر كودك در داخل اتومبيل مهار نشده باشد احتمال مصدوم شدن وي افزايش .نقليه ديگر نيست

 . يابد  مي
 

 درصد صدمات ناشي از اتومبيل به علت حوادثي ٢٥نتيجه يك پژوهش بيست و يك ماهه نشان داده است در حدود 
ها و نظاير    ناگهاني، حركت در مسير پيچاست كه مربوطه به تصادفات ترافيك نبوده و به واسطه عواملي نظير ترمز

 . افتند  آنها اتفاق مي
 

هاي موسسه بيمه ايمني بزرگراهها در اياالت متحده، همه ساله تعدادي از كودكان از محفظه پشتي   برطبق بررسي
بديهي . دهند  ميهاي اتومبيل جان خود را از دست   شوند و يا بر اثر پرتاب شدن از درب  اتومبيل به بيرون پرتاب مي

 . است كه در چنين شرايطي وسايل محدوديت قادر است اين موجودات معصوم را از چنگال مرگ برهانند
 

شود طفل به سبب مهار شدن در صندلي از بازي   يكي از ديگر محاسن صندلي ايمني كودك اين است كه سبب مي
 . راننده به امر ديگري معطوف نشودبا وسائل داخل اطاق ماشين خودداري نموده و در نتيجه حواس 

 
شود چنانچه استفاده از صندلي ايمني كودك و يا به طور كلي وسايل محدوديت به صورت عادت   در خاتمه تاكيد مي

درآيد عالوه بر حفظ و نجات جان كودك در تصادفات وسايل نقليه، امكان كاهش صدمات ناشي از خود اتومبيل را 
 . رود در پي خواهد داشت  ن به شمار ميكه بالقوه يك محيط ناام

 
اي كه براي آن در قالب   جابجائي از نيازهاي مطلق جوامع امروزي و بمنزله گردش خون يك ملت است، ولي هزينه

سازي ترافيك تا چند سال پيش عمدتاً شامل اقداماتي   ايمن. شود هنوز بسيار باال است  تصادفات ترافيك پرداخته مي
اده اجباري از كمربند ايمني، پائين آوردن حداكثر سرعت مجاز، بهسازي نقاط تصادف خيز، ارائه از قبيل استف

 . اساساً متمركز بر عوامل راه و وسيله نقليه هستند  اين نوع اقدامات. و نظاير اينها بوده است  طرحهاي مديريت ترافيك
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 با اشياء تخت و يا اشيائي تيز بيش از زماني است كه تصادف  انسان هنگام برخورد با اشياء تيز، برآمده، سخت، و نوك
 . گير است، صورت گرفته باشد  است كه با شكل آنها داراي انحنا و ضربه

 
هاي نرم، بالش مانند و   نيت از تدوين اين استاندارد، در اين رابطه، تأكيد بر ساخت وسايل داخل اتومبيل از جنس

در . ي وسايل نقليه موتوري تحقق نيافته است ايمن٢٠١ليكن، اين نيت استاندارد شماره . گير مطرح است  ضربه
 رعايت شده باشد ٢٠١اند كه در نقاطي از داخل وسيله نقليه كه در آنها موارد استاندارد   حقيقت، مطالعات نشان داده
شمار است ولي هنوز در بين اتومبيلهاي مدل جديد نقاطي وجود دارند كه از ساختار   تعداد صدمات بسيار انگشت

هائي كه   گاه سر كه فلزي و فاقد پوشش هستند، كنسول  هائي از تكيه  به عنوان مثال، بخش.  برخوردارندخطرناكي
هاي راديو و   هاي جلوي زانوي راننده، وسايل داخلي مانند شاسي  آمدگي  هاي سخت دارند، پيش  كليدها و برآمدگي

هاي زير شيارهاي فلزي   ظه حرارتي، برآمدگيهاي زير صفحه وسايل شامل تهويه و محف  كليد بخاري، برآمدگي
 . هاي عقب اتومبيل و نظاير آنها  جلوي صندلي

 
هاي آمريكا قوانيني را به تصويب رساندند كه بر اساس آنها بزرگساالن مكلف شدند   ، كليه ايالت١٩٧٠از اواخر دهه 

ور كلي وسايل محدوديت مهار كودكان را در وسايل نقليه موتوري توسط صندليهاي مخصوص كودكان و به ط
سازي كودكان محسوب گرديد، ولي نتوانست مشكل مرگ و مير و صدمات   اين اقدام گام مهمي در ايمن. نمايند

 .يكي از داليل اين مساله، استفاده نادرست از وسايل محدوديت تشخيص داده شد. كودكان را حل نمايد
 

كه به » ايالت تنسي« توسط صندلي مخصوص كودك و نظاير آن در قانون مربوط به مهار كودكان در داخل اتومبيل
به استناد اين . شد   به مورد اجرا گذارده شد، نخستين قانون ايمني اطفال در اياالت متحده محسوب مي١٩٧٨سال 

بايستي هنگام حمل و نقل اطفال سه ساله يا كمتر خود، از وسايل محدوديت به نحو صحيح   قانون والدين مي
منظور از استفاده صحيح اين است كه والدين، فقط محدوديت را بر طبق مشخصات فني كارخانه . تفاده نماينداس

اين گونه كاربري نه تنها شامل بستن طفل در داخل صندلي مخصوص است، بلكه حصول . سازنده به كار ببرند
 . گيرد   مياطمينان از بسته شدن صحيح و ايمن صندلي كودك به اتومبيل را نيز در بر

 
اياالت متحده طي » ناكسويل«و » نشويل«مطالعات انجام شده توسط مؤسسه بيمه ايمني بزرگراهها در شهرهاي 

 درصد از اطفالي كه با ٨، يعني قبل از اجراي قانون وسايل محدوديت ايالت تنسي، نشان داد كه صرفاً ١٩٧٧سال 
، يعني مدت كوتاهي ١٩٧٨در آوريل . ن سازي شده بودندشدند در داخل صندلي مخصوص ايم  اتومبيل جابجا مي

 درصد ٢٩ اين ميزان به ١٩٨٠در ماه مه .  درصد رسيد١٦پس از اجراي قانون مزبور، ميزان استفاده از اين وسيله به 
 كه در آن» ايالت كنتاكي«مقادير مربوط به استفاده از وسايل محدوديت كودكان در طول آن دوره در . افزايش يافت

 . شد تغيير نكرد  قانون محدوديت اجراء نمي
 

هيأت ايمني حمل و نقل «بيشترين آمار و اطالعات اخير مربوط به ميزان استفاده از صندلي ايمني كودكان توسط 
معاونت نهاد مذكور، در حال حاضر چنين » پاتريشيا گلدمن«طبق اظهارات . آوري گرديده است   جمع(NTSB)» ملي

هاي ايمني براي كودكان خود    درصد از تمام آمريكائيها از صندلي٤٠شود،   ه پنجاه ايالت اجرا ميقوانيني در كلي
 . ها نادرست است   درصد از اين صندلي٧٠كنند و نحوه استفاده از   استفاده مي

 
اي از   فاده در مسافرت، تابعيت راننده، و نسبت او با كودك، پارهعواملي از قبيل سن كودك، نوع وسيله نقليه مورد است

همين مسأله عواقب مهلكي . سازد  شود خارج مي  كودكان از مشمول قانون محدوديت كه در اياالت مختلف اجراء مي
 . را در بر دارد

 
 از صندلي ايمني كودك  حاكي از آن است كه خطاهاي مربوط به نحوه استفاده(NTSB)گزارشات ارائه شده توسط 

 مورد ٣٤ مورد از ٦دهد كه فقط   مطالعات اين سازمان نشان مي. شود  به مرگ و مير غيرعمدي كودكان منجر مي
 .  بودند  هاي درگير در تصادفات به طور صحيح صندلي ايمني كودك را مورد استفاده قرار داده  اتومبيل

 
 صندلي ايمني كه به طرز غلط ٢٨از . ت دادند و سه نفر مصدوم شدنددر اين تصادفات پنج كودك جان خود را از دس

 . ها را شناسائي كرد   خطاي استفاده از آن٤٩ (NTSB)به كار گرفته شده بودند 
 

كند مصدوم شدن در داخل اتومبيل است كه الزاماً ناشي از تصادف با وسيله   يكي از خطراتي كه كودكان را تهديد مي
 به اين معني كه اگر كودك در داخل اتومبيل مهار نشده باشد احتمال مصدوم شدن وي افزايش .نقليه ديگر نيست

 . يابد  مي
 

 درصد صدمات ناشي از اتومبيل به علت حوادثي ٢٥نتيجه يك پژوهش بيست و يك ماهه نشان داده است در حدود 
ها و نظاير    ناگهاني، حركت در مسير پيچاست كه مربوطه به تصادفات ترافيك نبوده و به واسطه عواملي نظير ترمز

 . افتند  آنها اتفاق مي
 

هاي موسسه بيمه ايمني بزرگراهها در اياالت متحده، همه ساله تعدادي از كودكان از محفظه پشتي   برطبق بررسي
بديهي . دهند  ميهاي اتومبيل جان خود را از دست   شوند و يا بر اثر پرتاب شدن از درب  اتومبيل به بيرون پرتاب مي

 . است كه در چنين شرايطي وسايل محدوديت قادر است اين موجودات معصوم را از چنگال مرگ برهانند
 

شود طفل به سبب مهار شدن در صندلي از بازي   يكي از ديگر محاسن صندلي ايمني كودك اين است كه سبب مي
 . راننده به امر ديگري معطوف نشودبا وسائل داخل اطاق ماشين خودداري نموده و در نتيجه حواس 

 
شود چنانچه استفاده از صندلي ايمني كودك و يا به طور كلي وسايل محدوديت به صورت عادت   در خاتمه تاكيد مي

درآيد عالوه بر حفظ و نجات جان كودك در تصادفات وسايل نقليه، امكان كاهش صدمات ناشي از خود اتومبيل را 
 . رود در پي خواهد داشت  ن به شمار ميكه بالقوه يك محيط ناام

 
اي كه براي آن در قالب   جابجائي از نيازهاي مطلق جوامع امروزي و بمنزله گردش خون يك ملت است، ولي هزينه

سازي ترافيك تا چند سال پيش عمدتاً شامل اقداماتي   ايمن. شود هنوز بسيار باال است  تصادفات ترافيك پرداخته مي
اده اجباري از كمربند ايمني، پائين آوردن حداكثر سرعت مجاز، بهسازي نقاط تصادف خيز، ارائه از قبيل استف

 . اساساً متمركز بر عوامل راه و وسيله نقليه هستند  اين نوع اقدامات. و نظاير اينها بوده است  طرحهاي مديريت ترافيك
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جهاني در سياست ايمني راه تجديدنظر كرده و در حال حاضر، كشورهاي پيشرفته بنا بر توصيه سازمان بهداشت 

اين امر باعث . اند  براي علوم رفتاري حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسيله نقليه اهميت قائل شده
با اين وجود، نحوه . گرديده كه آموزش و اجراي قوانين و مقررات در راس سياست جديد ايمني ترافيك قرار گيرد

به اين معني كه همراه با عامل انسان بايستي مهندسي . ساله ايمني راه مستلزم نگرشي يكپارچه استبرخورد با م
 . ترافيك، آموزش، اجراي مقررات نيز مورد توجه قرار گيرند

 
اين نقش مهم احتماالً از اين واقعيت ناشي . آموزش ايمني راه نقش مهمي در كاهش ميزان تصادفات برعهده دارد

اولين آزمايشهائي كه براي آموزش ايمني راه انجام . از عوامل مهم بروز تصادفات است» خطاي انسان «شود كه  مي
توان كودكان را   منظور از انجام اين آزمايشها اين بود كه نشان دهد چگونه مي.  سال پيش بود٢٥گرفت در حدود 

گرفت   ايشگاه و در يك مقياس كوچك انجام مياين آزمايشها اكثراً در آزم. جهت تطابق با محيط ترافيك آموزش داد
 در كتابي به نام ١٩٧٥ها دوازده سال بعد يعني در سال   نتايج اين آزمايش. و توجه زيادي را بخود جلب نكرد

از آن موقع تاكنون مطالعات زيادي براي گسترش و ارزيابي . به زبان انگليسي به چاپ رسيد» كودكان در ترافيك«
 . مني راه براي كودكان و نوجوانان انجام شده استهاي اي  برنامه

 
آموزش ايمني راه داراي زمينه وسيعي از فعاليتهاي گوناگون است كه دامنه آن از آموزشهاي فردي تا  آموزشهاي 

براي مثال، آموزش فردي ممكن است شامل مهارتهاي مربوط به عبور از عرض راه و . گيرد  جمعي را در بر مي
 . هاي تبليغاتي بر روي گروههاي مختلف استفاده كننده از راه باشد  ممكن است شامل كاربرد برنامهآموزش جمعي 

 
شود كه احتمال   گذارد موجب مي  بطور بالقوه، آموزش ايمني راه با تأثيراتي كه بر روي استفاده كننده از راه مي

. ها و رفتار انسان است  ها، مهارت  ها، گرايش  شناختاين تأثيرات شامل تغيير در ادراكات، . خطاهاي انسان كاهش يابد
 : نمايد  نظر به اينكه آموزش ايمني ترافيك با اين تأثيرات بسيار سر و كار دارد، لذا تعريف مفاهيم ياد شده ضروري مي

 
يافت  به معني آگاهي يا فرآيند درك كردن، تشخيص دادن، تميز دادن، مشاهده كردن و در:(Perception)ادراك 

 . شود  معني اشياء و اوضاع است كه در نتيجه تحريك حسي انجام مي
 

 كسب معرفت و آگاهي است كه با ادراك آغاز شده و تا همه انواع استدالل و تفكر ادامه :(Recognition)شناخت 
 . يابد  مي

 
 . اص است آمادگي يا تمايل عقلي يا عاطفي براي واكنش به يك محرك بصورتي خ:(Attitude)نگرش 

 
 . باشد   به مفهوم توانايي كار بدني يا ذهني به آساني و دقت مي:(Skill)مهارت 

 
هاي آشكار و نهان يك موجود زنده نسبت به يك محرك است كه متضمن    مجموعه بازتاب:(Behaviour)رفتار 

 . باشد  هاي عضالني يا غددي مي  فعاليت

 
Target)راه را به گروههاي مختلفي بنام گروههاي هدف در آموزش ايمني راه، استفاده كننده از  Groups) تقسيم 

اين گروهها معموالً شامل نوآموزان، سالخوردگان، افراد . نمايند  ريزي مي  هاي آموزش راه ويژه آنها طرح  كرده و برنامه
Accident)پذير   تر افراد تصادف  مستعد براي تصادف يا به بيان فني Prone)ه جمعيت عمومي استفاده  و باالخر

از آنجائي كه . شوند  نوآموزان خود گروههائي از قبيل كودكان، نوباوگان و نوجوانان را شامل مي. باشند  كننده از راه مي
هستند، لذا براي ) دوران دبستان و دبيرستان(اين خردساالن استفاده كننده از راه اكثراً در مرحله آموزش عمومي 

شايسته است كه خردساالن پس از اتمام تحصيالت خود و ترك . باشند  سيار قابل دسترس ميآموزش ايمني راه ب
مدرسه، ياد گرفته باشند كه چگونه در ترافيك به عنوان يك عابر پياده، دوچرخه سوار يا احتماالً يك راننده شركت 

 . جويند
 

ميزانهاي جرح و به ويژه مرگ و . ل سن دارندشود كه باالتر از شصت سا  سالخوردگان معموالً به افرادي اطالق مي
 . پذيري فيزيكي كه دارند بيشتر از ساير گروهها است  مير اين افراد در تصادفات به علت آسيب

در . پذير، افرادي هستند كه به لحاظ تفاوتهاي فردي، امكان درگيري در تصادف براي آنها بيشتر است  افراد تصادف
اند ولي هنوز ثابت نشده كه   به تفكيك ويژگيهاي شخصيت توجه زيادي كردهسالهاي اخير، روانشناسان 

 . پذيري بعضي از افراد، به علت ويژگيهاي شخصيتي آنها باشد  تصادف
 

تر هستند و لذا   مالحظه  پرواتر و بي  به هر حال، بديهي است كه بعضي از افراد در هنگام رانندگي نسبت به سايرين بي
Recognitive)» وانشناسي شناختير«تحقيقات اخير  Psychology) در حال بررسي و تجديد نظر بر روي 

 . تفاوتهاي فردي در سبك رانندگي و خطرجوئي است
 

مسأله اصلي در اين باره اين است كه گرچه تفاوتهاي فردي ممكن است با درگيري در تصادف ارتباط داشته باشد 
 ١٠٠٠براي مثال چنانچه در هر سال . پذير هنوز خيلي مشكل است   تصادفولي انتخاب و تعيين يك گروه بنام افراد

گواهينامه رانندگي به داليل مختلفي باطل شود مشخص نيست كه چند درصد آن تخلفات به علت تفاوتهاي فردي 
ومي بكار هاي مربوط به آموزش راننده بطور عم  بنابراين، در حال حاضر بهترين راه اين است كه برنامه. بوده است
 . برده شود

 
پذير   جمعيت عمومي استفاده كننده از راه شامل كل جمعيت به استثناي نوآموزان، سالخوردگان و افراد تصادف

هاي ايمني درنظر گرفته شده براي   برنامه. دهند  اين جمعيت اكثريت اعضاي درگير در تصادف را تشكيل مي. باشد  مي
ز كمربند ايمني، محدوديت حداكثر سرعت مجاز و عدم استفاده از دارو و الكل در اين گروه عمدتاً شامل استفاده ا

 . هنگام رانندگي بوده است
 

شوند، در حالي كه اگر آنها از استعداد و تجربه   ولي سوال اين است كه اصوالً چرا اين گروه در تصادفات درگير مي
 ري بدون هيچگونه سطح خطر قابل توجهيخود استفاده كنند، اين امكان وجود دارد كه از نظر آما

(Signficant level of risk)در ترافيك شركت جويند  . 
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جهاني در سياست ايمني راه تجديدنظر كرده و در حال حاضر، كشورهاي پيشرفته بنا بر توصيه سازمان بهداشت 

اين امر باعث . اند  براي علوم رفتاري حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسيله نقليه اهميت قائل شده
با اين وجود، نحوه . گرديده كه آموزش و اجراي قوانين و مقررات در راس سياست جديد ايمني ترافيك قرار گيرد

به اين معني كه همراه با عامل انسان بايستي مهندسي . ساله ايمني راه مستلزم نگرشي يكپارچه استبرخورد با م
 . ترافيك، آموزش، اجراي مقررات نيز مورد توجه قرار گيرند

 
اين نقش مهم احتماالً از اين واقعيت ناشي . آموزش ايمني راه نقش مهمي در كاهش ميزان تصادفات برعهده دارد

اولين آزمايشهائي كه براي آموزش ايمني راه انجام . از عوامل مهم بروز تصادفات است» خطاي انسان «شود كه  مي
توان كودكان را   منظور از انجام اين آزمايشها اين بود كه نشان دهد چگونه مي.  سال پيش بود٢٥گرفت در حدود 

گرفت   ايشگاه و در يك مقياس كوچك انجام مياين آزمايشها اكثراً در آزم. جهت تطابق با محيط ترافيك آموزش داد
 در كتابي به نام ١٩٧٥ها دوازده سال بعد يعني در سال   نتايج اين آزمايش. و توجه زيادي را بخود جلب نكرد

از آن موقع تاكنون مطالعات زيادي براي گسترش و ارزيابي . به زبان انگليسي به چاپ رسيد» كودكان در ترافيك«
 . مني راه براي كودكان و نوجوانان انجام شده استهاي اي  برنامه

 
آموزش ايمني راه داراي زمينه وسيعي از فعاليتهاي گوناگون است كه دامنه آن از آموزشهاي فردي تا  آموزشهاي 

براي مثال، آموزش فردي ممكن است شامل مهارتهاي مربوط به عبور از عرض راه و . گيرد  جمعي را در بر مي
 . هاي تبليغاتي بر روي گروههاي مختلف استفاده كننده از راه باشد  ممكن است شامل كاربرد برنامهآموزش جمعي 

 
شود كه احتمال   گذارد موجب مي  بطور بالقوه، آموزش ايمني راه با تأثيراتي كه بر روي استفاده كننده از راه مي

. ها و رفتار انسان است  ها، مهارت  ها، گرايش  شناختاين تأثيرات شامل تغيير در ادراكات، . خطاهاي انسان كاهش يابد
 : نمايد  نظر به اينكه آموزش ايمني ترافيك با اين تأثيرات بسيار سر و كار دارد، لذا تعريف مفاهيم ياد شده ضروري مي

 
يافت  به معني آگاهي يا فرآيند درك كردن، تشخيص دادن، تميز دادن، مشاهده كردن و در:(Perception)ادراك 

 . شود  معني اشياء و اوضاع است كه در نتيجه تحريك حسي انجام مي
 

 كسب معرفت و آگاهي است كه با ادراك آغاز شده و تا همه انواع استدالل و تفكر ادامه :(Recognition)شناخت 
 . يابد  مي

 
 . اص است آمادگي يا تمايل عقلي يا عاطفي براي واكنش به يك محرك بصورتي خ:(Attitude)نگرش 

 
 . باشد   به مفهوم توانايي كار بدني يا ذهني به آساني و دقت مي:(Skill)مهارت 

 
هاي آشكار و نهان يك موجود زنده نسبت به يك محرك است كه متضمن    مجموعه بازتاب:(Behaviour)رفتار 

 . باشد  هاي عضالني يا غددي مي  فعاليت

 
Target)راه را به گروههاي مختلفي بنام گروههاي هدف در آموزش ايمني راه، استفاده كننده از  Groups) تقسيم 

اين گروهها معموالً شامل نوآموزان، سالخوردگان، افراد . نمايند  ريزي مي  هاي آموزش راه ويژه آنها طرح  كرده و برنامه
Accident)پذير   تر افراد تصادف  مستعد براي تصادف يا به بيان فني Prone)ه جمعيت عمومي استفاده  و باالخر

از آنجائي كه . شوند  نوآموزان خود گروههائي از قبيل كودكان، نوباوگان و نوجوانان را شامل مي. باشند  كننده از راه مي
هستند، لذا براي ) دوران دبستان و دبيرستان(اين خردساالن استفاده كننده از راه اكثراً در مرحله آموزش عمومي 

شايسته است كه خردساالن پس از اتمام تحصيالت خود و ترك . باشند  سيار قابل دسترس ميآموزش ايمني راه ب
مدرسه، ياد گرفته باشند كه چگونه در ترافيك به عنوان يك عابر پياده، دوچرخه سوار يا احتماالً يك راننده شركت 

 . جويند
 

ميزانهاي جرح و به ويژه مرگ و . ل سن دارندشود كه باالتر از شصت سا  سالخوردگان معموالً به افرادي اطالق مي
 . پذيري فيزيكي كه دارند بيشتر از ساير گروهها است  مير اين افراد در تصادفات به علت آسيب

در . پذير، افرادي هستند كه به لحاظ تفاوتهاي فردي، امكان درگيري در تصادف براي آنها بيشتر است  افراد تصادف
اند ولي هنوز ثابت نشده كه   به تفكيك ويژگيهاي شخصيت توجه زيادي كردهسالهاي اخير، روانشناسان 

 . پذيري بعضي از افراد، به علت ويژگيهاي شخصيتي آنها باشد  تصادف
 

تر هستند و لذا   مالحظه  پرواتر و بي  به هر حال، بديهي است كه بعضي از افراد در هنگام رانندگي نسبت به سايرين بي
Recognitive)» وانشناسي شناختير«تحقيقات اخير  Psychology) در حال بررسي و تجديد نظر بر روي 

 . تفاوتهاي فردي در سبك رانندگي و خطرجوئي است
 

مسأله اصلي در اين باره اين است كه گرچه تفاوتهاي فردي ممكن است با درگيري در تصادف ارتباط داشته باشد 
 ١٠٠٠براي مثال چنانچه در هر سال . پذير هنوز خيلي مشكل است   تصادفولي انتخاب و تعيين يك گروه بنام افراد

گواهينامه رانندگي به داليل مختلفي باطل شود مشخص نيست كه چند درصد آن تخلفات به علت تفاوتهاي فردي 
ومي بكار هاي مربوط به آموزش راننده بطور عم  بنابراين، در حال حاضر بهترين راه اين است كه برنامه. بوده است
 . برده شود

 
پذير   جمعيت عمومي استفاده كننده از راه شامل كل جمعيت به استثناي نوآموزان، سالخوردگان و افراد تصادف

هاي ايمني درنظر گرفته شده براي   برنامه. دهند  اين جمعيت اكثريت اعضاي درگير در تصادف را تشكيل مي. باشد  مي
ز كمربند ايمني، محدوديت حداكثر سرعت مجاز و عدم استفاده از دارو و الكل در اين گروه عمدتاً شامل استفاده ا

 . هنگام رانندگي بوده است
 

شوند، در حالي كه اگر آنها از استعداد و تجربه   ولي سوال اين است كه اصوالً چرا اين گروه در تصادفات درگير مي
 ري بدون هيچگونه سطح خطر قابل توجهيخود استفاده كنند، اين امكان وجود دارد كه از نظر آما

(Signficant level of risk)در ترافيك شركت جويند  . 
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هاي گروهي،   الذكر الزم است از آموزش ايمني راه، رسانه  به منظور تاثيرگذاري بر روي رفتار گروههاي هدف فوق
عددي براي توصيف اجزاي آموزش ترافيك هاي مت  تا به حال مدل. تبليغات و اجراي قوانين و مقررات استفاده نمود

ساختار محتواي آموزش، ) الف. توان در سه جزء خالصه كرد  معموالً فرآيند آموزش ايمني راه را مي. ابداع شده است
 ).١نمودار (ارزيابي نتايج آموزش ) گيرنده و ج  ارائه محتواي آموزش به آموزش) ب
 

اهداف . شود و لذا ابتدا بايد اهداف آموزشي را تدوين نمود  ريزي مي  برنامهاين فرآيند به منظور نيل به اهداف آموزش 
آموزشي، معموالً بر مبناي اطالعات حاصل از تصادفات و مشاهدات تجربي و با توجه به رفتار طبيعي مورد انتظار 

رار گيرد، سطح رشد اي كه در تدوين اهداف آموزشي بايد مورد توجه ق  نكته. شود  براي گروههاي هدف تعيين مي
براي مثال، در مورد عبور كودكان از عرض راه بايستي اين نكته . گروههاي هدف، به ويژه كودكان يا نوباوگان است

را در نظر داشته باشيد كه اين گروه هنوز در سني نيستند كه استعداد سنجش سرعت يا فاصله ترافيك مخالف را 
دف آموزشي را طوري تدوين نمائيم كه كودكان ياد بگيرند چگونه براي داشته باشند لذا مفهومي ندارد كه يك ه

 . عبور از عرض راه اين محاسبات را درنظر بگيرند
 

گويند   به هر حال، اهداف آموزشي بيان كننده اين هستند كه چه نتايجي از فرآيند آموزش بدست خواهد آمد ولي نمي
دهي محتواي   جهت دستيابي به اهداف آموزشي الزم است به شكل. چه چيزي براي دستيابي به اين نتايج الزم است

 . آموزشي پرداخته شود
 

براي كودكان ) سواري  مثالً در دوچرخه(ها مانند مهارتها   در طراحي محتواي آموزش بايد توجه شود كه بعضي از جنبه
ها   تر از ساير گروه  براي نوجوانان مهم) ها  طعمثالً در رعايت حق تقدم در تقا(ها   ها مانند دانش  جوان و بعضي از جنبه

در برخي از كشورها مانند هلند، محتواي آموزش به طريقي است كه يك دوره درسي را تشكيل داده و در . است
 : اساساً، دو رويه براي اين كار وجود دارد. هاي مدارس گنجانده شده است  برنامه

 
اشكال اين . شناسي باشد  روس عمومي مانند فيزيك، رياضيات يا زيستيكي اينكه، آموزش ايمني راه بخشي از د

شناسي، خود را ذيصالح در تدرسي آموزش ايمني راه   رويه اين است كه اغلب معلمان دروس رياضي يا زيست
 . آورد  لذا، تدريس اين دروس هميشه امكان كاربرد روشهاي آموزشي ترافيك را فراهم نمي. كنند  احساس نمي

 
در اين . ويه ديگر اين است كه آموزش ايمني راه به عنواني يك آموزش فني و بوسيله پرسنل متخصص انجام گيردر

 . هاي كوتاه مدت پرداخته شوند  هاي آموزشي بايد در قالب برنامه  مورد، برنامه
 

اند در موقع    را كه ياد گرفتهتوانند مقرراتي  از نكاتي كه اخيراً مورد توجه واقع شده اين است كه كودكان هميشه نمي
به هر حال، . در اين مورد آموزش ايمني راه بايد از پيشرفتهاي نوين روانشناسي شناختي بهره گيرد. مقتضي بكار برند

 . ها وجود دارد و نحوه برخوردها با اين مسالة متفاوت است  مشاهدات تجربي اندكي در ارتباط با اين يافته
 

جزء دوم فرآيند آموزش يعني ارائه محتواي آموزش به آموزش گيرنده انجام شده اكثراً شامل تحقيقاتي كه درباره 
هاي سمعي و بصري   روشهاي آموزش دهنده و آموزش گيرنده و نمايش وضعيت ترافيك موردنظر بوسيله رسانه

 . است
 

مؤثرترين روش است ) راه يا تقاطعمانند رفتار صحيح عبور از عرض (رسد كه آموزش مستقيم رفتار ترافيكي   بنظر مي
مانند عبور از عرض راه از كنار (در صورت پيچيده بودن رفتار . مگر اينكه رفتار مربوطه خيلي پيچيده باشد) ٢نمودار (

تواند تأثيرات آموزش را باال   استفاده از وسائل سمعي و بصري، به ويژه فيلم يا ويدئو، مي) هاي پارك شده  اتومبيل
 . ببرد

 
از آنجائي كه تفهيم آموزش رفتاري ترافيك براي معلمان در سيستم موجود مدارس مشكل است، كوششهاي زيادي 

هر دو . به عمل آمده است كه متخصصين خارج از مدارس و همچنين والدين در آموزش ايمني راه دخالت داده شوند
خواهند شروع به شركت در   اني كه ميتوانند نقش مهمي بازي كنند، بخصوص والدين در مورد كودك  گروه مي

 . ترافيك بنمايند
 

باشد اين است كه گرچه كوششهاي زيادي براي تقليد   نكته ديگري كه در مورد ارائه محتواي آموزش قابل توجه مي
د توان  سازي فيزيكي به عمل آمده است ولي رفتار استفاده كننده از راه تنها مي  وضعيت واقعي ترافيك بصورت شبيه

استثناء اصلي در اين مورد شامل گروههاي ويژه استفاده كننده از . در عمل متقابل با محيط ترافيك ياد گرفته شود
راه مانند كودكان معلول است كه براي آنها شرايط ترافيك طبيعي ممكن است از نظر شروع امر آموزش خيلي 

 . پيچيده باشد
 

هاي آموزشي است بطوريكه به عنوان يك قاعده عملي در   يابي برنامهاز مراحل مهم فرآيند آموزش ايمني راه، ارز
هاي مختلف   ارزيابي تأثيرات فعاليت. شود  هاي آموزشي براي ارزيابي آن درنظر گرفته مي  بودجه برنامه% ٢٠حدود 

ه، باعث گرديده مفاهيم متعددي از سوي كارشناسان ارزيابي مطرح شد. اي است  آموزش ايمني راه، كار بسيار پيچيده
» سازمان همكاري و توسعه اقتصادي«گزارشي كه اخيراً توسط . شناسي اتفاق نظر وجود نداشته باشد  كه از نظر روش

(OECD)به هر حال، مقصود تمام .  در اين زمينه منتشر شده توانسته است تا حدود زيادي از اين آشفتگي بكاهد
گيري قرار گيرند زيرا هدف يك مطالعه كارا   اطالعاتي است كه مبناي تصميمها و   مطالعات ارزيابي، دستيابي به داده

 . شود  شود كه برمبناي نتايج آن مطالعه گرفته مي  در قالب تصميمي بيان مي
 

ارزيابي «اولين نوع ارزيابي، . هاي آموزشي دو نوع روش وجود دارد  شود كه براي ارزيابي برنامه  در اين مقاله فرض مي
Process)» دفرآين Evaluation)اين نوع ارزيابي سواالتي از اين قبيل . شود   است كه مربوط به فرآيند آموزش مي

آموزان مفاهيم بكار برده شده در   دانند؟ آيا دانش  آيا معلمان محتواي آموزش را ذيربط و جالب مي: گيرد  را در بر مي
گيرد؟ منظور اين نوع   اند؟ آيا دوره آموزشي وقت زيادي را مي  هاند؟ آيا والدين تفهيم شد  جزوه آموزشي را فهميده

تواند به عنوان شاخصي براي تاثيرات   سازي فرآيند آموزش است و نتايج اين گونه ارزيابي هيچگاه نمي  ارزيابي، بهينه
رد باشند ولي هيچكدام از ها، جالب و موفق در كارب  يعني احتمال دارد كه خيلي از برنامه. يك برنامه آموزشي بكار رود

 . آموزان نگردد  آنها موجب بهبود در رفتار ترافيكي يا ايمني دانش
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هاي گروهي،   الذكر الزم است از آموزش ايمني راه، رسانه  به منظور تاثيرگذاري بر روي رفتار گروههاي هدف فوق
عددي براي توصيف اجزاي آموزش ترافيك هاي مت  تا به حال مدل. تبليغات و اجراي قوانين و مقررات استفاده نمود

ساختار محتواي آموزش، ) الف. توان در سه جزء خالصه كرد  معموالً فرآيند آموزش ايمني راه را مي. ابداع شده است
 ).١نمودار (ارزيابي نتايج آموزش ) گيرنده و ج  ارائه محتواي آموزش به آموزش) ب
 

اهداف . شود و لذا ابتدا بايد اهداف آموزشي را تدوين نمود  ريزي مي  برنامهاين فرآيند به منظور نيل به اهداف آموزش 
آموزشي، معموالً بر مبناي اطالعات حاصل از تصادفات و مشاهدات تجربي و با توجه به رفتار طبيعي مورد انتظار 

رار گيرد، سطح رشد اي كه در تدوين اهداف آموزشي بايد مورد توجه ق  نكته. شود  براي گروههاي هدف تعيين مي
براي مثال، در مورد عبور كودكان از عرض راه بايستي اين نكته . گروههاي هدف، به ويژه كودكان يا نوباوگان است

را در نظر داشته باشيد كه اين گروه هنوز در سني نيستند كه استعداد سنجش سرعت يا فاصله ترافيك مخالف را 
دف آموزشي را طوري تدوين نمائيم كه كودكان ياد بگيرند چگونه براي داشته باشند لذا مفهومي ندارد كه يك ه

 . عبور از عرض راه اين محاسبات را درنظر بگيرند
 

گويند   به هر حال، اهداف آموزشي بيان كننده اين هستند كه چه نتايجي از فرآيند آموزش بدست خواهد آمد ولي نمي
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 . آموزشي پرداخته شود
 

براي كودكان ) سواري  مثالً در دوچرخه(ها مانند مهارتها   در طراحي محتواي آموزش بايد توجه شود كه بعضي از جنبه
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در برخي از كشورها مانند هلند، محتواي آموزش به طريقي است كه يك دوره درسي را تشكيل داده و در . است
 : اساساً، دو رويه براي اين كار وجود دارد. هاي مدارس گنجانده شده است  برنامه

 
اشكال اين . شناسي باشد  روس عمومي مانند فيزيك، رياضيات يا زيستيكي اينكه، آموزش ايمني راه بخشي از د

شناسي، خود را ذيصالح در تدرسي آموزش ايمني راه   رويه اين است كه اغلب معلمان دروس رياضي يا زيست
 . آورد  لذا، تدريس اين دروس هميشه امكان كاربرد روشهاي آموزشي ترافيك را فراهم نمي. كنند  احساس نمي

 
در اين . ويه ديگر اين است كه آموزش ايمني راه به عنواني يك آموزش فني و بوسيله پرسنل متخصص انجام گيردر

 . هاي كوتاه مدت پرداخته شوند  هاي آموزشي بايد در قالب برنامه  مورد، برنامه
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 . است
 

مؤثرترين روش است ) راه يا تقاطعمانند رفتار صحيح عبور از عرض (رسد كه آموزش مستقيم رفتار ترافيكي   بنظر مي
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از آنجائي كه تفهيم آموزش رفتاري ترافيك براي معلمان در سيستم موجود مدارس مشكل است، كوششهاي زيادي 
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 . ترافيك بنمايند
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 . پيچيده باشد
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گيري قرار گيرند زيرا هدف يك مطالعه كارا   اطالعاتي است كه مبناي تصميمها و   مطالعات ارزيابي، دستيابي به داده

 . شود  شود كه برمبناي نتايج آن مطالعه گرفته مي  در قالب تصميمي بيان مي
 

ارزيابي «اولين نوع ارزيابي، . هاي آموزشي دو نوع روش وجود دارد  شود كه براي ارزيابي برنامه  در اين مقاله فرض مي
Process)» دفرآين Evaluation)اين نوع ارزيابي سواالتي از اين قبيل . شود   است كه مربوط به فرآيند آموزش مي

آموزان مفاهيم بكار برده شده در   دانند؟ آيا دانش  آيا معلمان محتواي آموزش را ذيربط و جالب مي: گيرد  را در بر مي
گيرد؟ منظور اين نوع   اند؟ آيا دوره آموزشي وقت زيادي را مي  هاند؟ آيا والدين تفهيم شد  جزوه آموزشي را فهميده

تواند به عنوان شاخصي براي تاثيرات   سازي فرآيند آموزش است و نتايج اين گونه ارزيابي هيچگاه نمي  ارزيابي، بهينه
رد باشند ولي هيچكدام از ها، جالب و موفق در كارب  يعني احتمال دارد كه خيلي از برنامه. يك برنامه آموزشي بكار رود

 . آموزان نگردد  آنها موجب بهبود در رفتار ترافيكي يا ايمني دانش
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Process)» ارزيابي فرآيند«دومين نوع ارزيابي،  Evaluation) نام داردكه نتايج بدست آمده را در نيل به اهداف 
هاي آموزشي باعث تغييرات   آيا برنامه: دهد  ب ميارزيابي فرآيند به سواالتي از اين قبيل جوا. كند  آموزشي ارزيابي مي

ها داراي آگاهي بيشتر، مهارتهاي بهتر و   آموزان پس از اجراي برنامه  رفتاري در جهت موردنظر شده يا خير؟ آيا دانش
 اند؟  تر شده  گرايشهاي مثبت

 
. ربط است  تار مشاهده نشود بيگرچه پيشرفت آگاهي يا مهارتها، نقطه شروع خوبي است ولي چنانچه تغيير در رف

براي مثال، روشهائي . شود  شناسي مشكل بوده و بندرت انجام مي  متأسفانه ارزيابي رفتار ترافيكي از نقطه نظر روش
 . روند در اينجا از فايده زيادي برخوردار نيستند  كه براي ارزيابي طرحهاي بهسازي شبكه راه بكار مي

 
كه آموزش ايمني ترافيك تأثيرات خود را بر روي رفتار استفاده كننده از راه در به هر حال، معلوم شده است 

بديهي است، چنانچه ارزيابي رفتاري مشكل باشد، در آن صورت ارزيابي . دهد  هاي زماني طوالني نشان مي  دوره
تصادف هم از نظر قابليت هاي   اين مسائل در صورتي حل خواهند شد كه ثبت داده. توليد نيز داراي مسأله خواهد بود

در حال حاضر معني اين جمله اين است كه شق ديگري براي . اعتماد و هم از نظر شرح جزئيات پيشرفت پيدا نمايد
 . آوري داده پايه تصادفات طراحي شود  جمع

 
 

 اصول آموزش عابران پياده خردسال 
 

آنها عابران پياده % ٤٠شوند كه حدود   ه كشته ميهمه ساله در حدود نيم ميليون نفر از مردم جهان در تصادفات را
حال سوال اين است كه چرا كودكان تصادف . بوده و در حدود نيمي از اين تعداد نيز عابرين پياده خردسال هستند

توان گفت كه كودكان ماهيتاً از روي انگيزه آني و بدون فكر قبلي عمل   نمايند؟ در پاسخ به اين پرسش مي  مي
آنها . براي آنها مشكل است كه توجه خود را همزمان به دو فعاليت معطوف نمايند.  و اعتمادپذير نيستندكنند  مي

كودكان داراي تجربه . شوند  ها در زندگي واقعي نمي  روند كه قادر به درك وضعيت  معموالً آن چنان در بازي فرو مي
دهند و چون    را به صورت تدريجي گسترش ميبايستي خاطر نشان كرد كه كودكان مهارت خود. محدودي هستند

 قدتر بوده و به همين خاطر   كودكان از بالغين كوتاه. طول مدت زندگي آنها كوتاه بوده است، پس تجربه كمي دارند
شوند و يا بطور   كودكان غالباً توسط والدين نظارت نمي. داراي محدوديت ديد هستند و ادراك آنها نيز نارس است

مطالعات تصادفات عابرين پياده حاكي از آن است كه چون كودكان معموالً بيرون از منزل . شوند  ارت ميضعيفي نظ
توانند به تنهائي با وقايع مواجه   كنند كه آنها مي  كنند و اين نواحي بعضاً خلوت است، شايد والدين فكر مي  بازي مي

 : وناگون استآيد، مورد تائيد مطالعات گ  نكاتي كه در زير مي. شوند
 
قدرت ادراك، تمركز، توجه، حافظه و كنترل فيزيكي و احساس كودكان ضعيف است  . 
دانش و فهم كودكان درباره ترافيك ضعيف است  . 
كودكان داراي الگوهاي رفتاري ضعيفي در محيط ترافيك هستند  . 

  

.  در حال توسعه زندگي كنند، صادق استويژگيهاي فوق براي تمام كودكان اعم از اين كه در كشورهاي پيشرفته يا
هاي منفي ويژگيهاي فوق را كاهش داده و از تصادفات راه پيشگيري   توان جنبه  اگر چه با كاربرد دانش ايمني راه، مي

باشند   سازي دامنه وسيع اصالحات ايمني راه مي  نمود، ولي يك تيم ايمني راه در صورتي قادر به هماهنگي و يكپارچه
بنابراين از چهار طريق اصلي به نام .  چارچوب مهندسي، اعمال مقررات، تشويق و آموزش تواماً اقدام نمايندكه در
 : توان از تصادفات جلوگيري نمود   ميEچهار 
 مهندسي (Engineering) راه( به وسيله تغيير دادن محيط ( 
 اعمال مقررات (Enforcement) 
 تشويق (Encouragement)اربرد فعاليتهاي تبليغاتي به وسيله ك 
 آموزش (Education) به وسيله كسب معلومات و كاربرد آن  
 
 
 
 
 
 

بايستي با توجه به   رود و مي  بنابراين آموزش تنها يكي از مجموعه اقداماتي است كه براي ارتقا ايمني راه به كار مي
لذا . ه عنوان يك اقدام چاره ساز موثر واقع شودريزي گسترش داده شود تا بتواند ب  اين محتواي چهار جانبه، برنامه
 : اند كه از تصادفات جلوگيري نمايند  گروههاي مختلف مردم، مسئول

 پليس
 

پليس مسئول اجراي قانون است و بايد رفتارهاي ايمن را تشويق و ترويج نموده و از رفتارهاي خطرناك جلوگيري 
 . نمايد

 
 مجلس

 
 . بايد به مسائل آشنايي داشته باشند و بدانند كه چگونه آنها را حل نمايندقانونگذاران براي وضع قوانين 

 
 دولت

 
 . شود، باشند  هايي كه در سطح وزرأ اتخاذ مي  مديران دولتي بايد از مسائل آگاه بوده و قادر به اجراي راه حل

 
 جامعه اعضاي

 
. نمايند  ند، چرا كه كودكان از اعمال بالغين تقليد مياي از رفتار ايمن باش  هر كدام از اعضاي جامعه، بايد خود نمونه
 . اندازي و يا حمايت از اقدامات محلي نيز اقدام نمايند  توانند نسبت به راه  اعضاي جامعه براي گسترش ايمني راه مي
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هاي آموزشي باعث تغييرات   آيا برنامه: دهد  ب ميارزيابي فرآيند به سواالتي از اين قبيل جوا. كند  آموزشي ارزيابي مي

ها داراي آگاهي بيشتر، مهارتهاي بهتر و   آموزان پس از اجراي برنامه  رفتاري در جهت موردنظر شده يا خير؟ آيا دانش
 اند؟  تر شده  گرايشهاي مثبت

 
. ربط است  تار مشاهده نشود بيگرچه پيشرفت آگاهي يا مهارتها، نقطه شروع خوبي است ولي چنانچه تغيير در رف

براي مثال، روشهائي . شود  شناسي مشكل بوده و بندرت انجام مي  متأسفانه ارزيابي رفتار ترافيكي از نقطه نظر روش
 . روند در اينجا از فايده زيادي برخوردار نيستند  كه براي ارزيابي طرحهاي بهسازي شبكه راه بكار مي

 
كه آموزش ايمني ترافيك تأثيرات خود را بر روي رفتار استفاده كننده از راه در به هر حال، معلوم شده است 

بديهي است، چنانچه ارزيابي رفتاري مشكل باشد، در آن صورت ارزيابي . دهد  هاي زماني طوالني نشان مي  دوره
تصادف هم از نظر قابليت هاي   اين مسائل در صورتي حل خواهند شد كه ثبت داده. توليد نيز داراي مسأله خواهد بود

در حال حاضر معني اين جمله اين است كه شق ديگري براي . اعتماد و هم از نظر شرح جزئيات پيشرفت پيدا نمايد
 . آوري داده پايه تصادفات طراحي شود  جمع

 
 

 اصول آموزش عابران پياده خردسال 
 

آنها عابران پياده % ٤٠شوند كه حدود   ه كشته ميهمه ساله در حدود نيم ميليون نفر از مردم جهان در تصادفات را
حال سوال اين است كه چرا كودكان تصادف . بوده و در حدود نيمي از اين تعداد نيز عابرين پياده خردسال هستند

توان گفت كه كودكان ماهيتاً از روي انگيزه آني و بدون فكر قبلي عمل   نمايند؟ در پاسخ به اين پرسش مي  مي
آنها . براي آنها مشكل است كه توجه خود را همزمان به دو فعاليت معطوف نمايند.  و اعتمادپذير نيستندكنند  مي

كودكان داراي تجربه . شوند  ها در زندگي واقعي نمي  روند كه قادر به درك وضعيت  معموالً آن چنان در بازي فرو مي
دهند و چون    را به صورت تدريجي گسترش ميبايستي خاطر نشان كرد كه كودكان مهارت خود. محدودي هستند

 قدتر بوده و به همين خاطر   كودكان از بالغين كوتاه. طول مدت زندگي آنها كوتاه بوده است، پس تجربه كمي دارند
شوند و يا بطور   كودكان غالباً توسط والدين نظارت نمي. داراي محدوديت ديد هستند و ادراك آنها نيز نارس است

مطالعات تصادفات عابرين پياده حاكي از آن است كه چون كودكان معموالً بيرون از منزل . شوند  ارت ميضعيفي نظ
توانند به تنهائي با وقايع مواجه   كنند كه آنها مي  كنند و اين نواحي بعضاً خلوت است، شايد والدين فكر مي  بازي مي

 : وناگون استآيد، مورد تائيد مطالعات گ  نكاتي كه در زير مي. شوند
 
قدرت ادراك، تمركز، توجه، حافظه و كنترل فيزيكي و احساس كودكان ضعيف است  . 
دانش و فهم كودكان درباره ترافيك ضعيف است  . 
كودكان داراي الگوهاي رفتاري ضعيفي در محيط ترافيك هستند  . 

  

.  در حال توسعه زندگي كنند، صادق استويژگيهاي فوق براي تمام كودكان اعم از اين كه در كشورهاي پيشرفته يا
هاي منفي ويژگيهاي فوق را كاهش داده و از تصادفات راه پيشگيري   توان جنبه  اگر چه با كاربرد دانش ايمني راه، مي

باشند   سازي دامنه وسيع اصالحات ايمني راه مي  نمود، ولي يك تيم ايمني راه در صورتي قادر به هماهنگي و يكپارچه
بنابراين از چهار طريق اصلي به نام .  چارچوب مهندسي، اعمال مقررات، تشويق و آموزش تواماً اقدام نمايندكه در
 : توان از تصادفات جلوگيري نمود   ميEچهار 
 مهندسي (Engineering) راه( به وسيله تغيير دادن محيط ( 
 اعمال مقررات (Enforcement) 
 تشويق (Encouragement)اربرد فعاليتهاي تبليغاتي به وسيله ك 
 آموزش (Education) به وسيله كسب معلومات و كاربرد آن  
 
 
 
 
 
 

بايستي با توجه به   رود و مي  بنابراين آموزش تنها يكي از مجموعه اقداماتي است كه براي ارتقا ايمني راه به كار مي
لذا . ه عنوان يك اقدام چاره ساز موثر واقع شودريزي گسترش داده شود تا بتواند ب  اين محتواي چهار جانبه، برنامه
 : اند كه از تصادفات جلوگيري نمايند  گروههاي مختلف مردم، مسئول

 پليس
 

پليس مسئول اجراي قانون است و بايد رفتارهاي ايمن را تشويق و ترويج نموده و از رفتارهاي خطرناك جلوگيري 
 . نمايد

 
 مجلس

 
 . بايد به مسائل آشنايي داشته باشند و بدانند كه چگونه آنها را حل نمايندقانونگذاران براي وضع قوانين 

 
 دولت

 
 . شود، باشند  هايي كه در سطح وزرأ اتخاذ مي  مديران دولتي بايد از مسائل آگاه بوده و قادر به اجراي راه حل

 
 جامعه اعضاي

 
. نمايند  ند، چرا كه كودكان از اعمال بالغين تقليد مياي از رفتار ايمن باش  هر كدام از اعضاي جامعه، بايد خود نمونه
 . اندازي و يا حمايت از اقدامات محلي نيز اقدام نمايند  توانند نسبت به راه  اعضاي جامعه براي گسترش ايمني راه مي
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 معلمان
 

ي آموزشي به ها  معلمان پس از طي دوره آموزش اوليه ايمني راه و آموزش حين خدمت، نسبت به تدريس برنامه
 . نمايد  آموزان اقدام مي  دانش

 
 والدين 

 
 . اي از رفتار ايمن باشند و به آموزش و حفاظت از كودكان خود اهتمام نمايند  والدين بايد نمونه

 
 مسئوالن زيربنايي

 
وجه الزم به ريزي و طراحي راه ت  كارشناسان، مديران و مسئوالن كارهاي عمراني و زيربنايي بايد در هنگام برنامه

 . مبذول نمايند) به ويژه به عنوان عابرين پياده(كودكان 
 

  رانندگان
 

 . هاي كودكان در ترافيك آگاه كرده و براي بهبود رفتار رانندگان اقدام نمود  بايد رانندگان را از محدوديت
 
 

  راه ايمني دولتي كميته
 

هاي انجام شده    ملي وجود داشته باشد تا بتواند فعاليتبراي اثر بخش نمودن آموزش ايمني راه، بايستي يك كميته
اين مهم است كه مطمئن شويم يك چنين . در تمام سطوح را در طي يك برنامه موثر و با فايده هماهنگ نمايد

گردد، كاهش تصادفات   سازماني نه فقط در اسم وجود داشته باشد، بلكه موثر و فعال نيز باشد و بنابراين مالحظه مي
ريزيهاي همه جانبه است، ولي با توجه به عنوان مقاله در اين جا صرفاً به   ستلزم مشاركت تمامي گروهها و برنامهم

آموزش . شود  ارائه هدفها و مباني آموزش ايمني راه به عنوان يك اقدام موثر براي پيشگيري از تصادفات پرداخته مي
شدن در محيط ترافيك است و براي اين منظور   ان براي ايمنايمني راه به مفهوم وسيع آن به معني تدريس كودك

الزم است كه كودكان توسط نهادهايي راهنمايي شده و دستور العمل بگيرند كه چگونه خود را براي مقابله با 
 . خطرات احتمالي موجود در محيط راه آماده نمايند

 
ن بتوانند ايمني خود را در هنگام استفاده از راه در آموزا  هدفهاي اصلي و كلي آموزش ايمني راه اين است كه دانش

 : هاي زير توسعه دهند  زمينه
 
دانش و معلومات درباره محيط راه 
گيري و مهارتهاي رفتاري الزم براي زنده ماندن در محيط راه   قدرت تصميم 
 گذارد  و بر روي آنها تأثير مي دانش و معلومات درباره مقرراتي كه اعمال استفاده كنندگان از راه را كنترل كرده . 

دانش و معلومات درباره علل و عواقب تصادفات  
پذيري درخصوص ايمني خود و ديگران    مسئوليت 

  
هر كشوري بايد قبل از عالج واقعه، به الگوي تصادفات آگاهي پيدا نمايد اما به طور كلي، هر چه كودكان بزرگتر 

براي مثال عابرين پياده مذكر . شود  گيرند و لذا تصادفات آنها نيز بيشتر مي  ر ميشوند بيشتر در معرض ترافيك قرا  مي
دهند كه اكثر   برخي از مطالعات در كشورهاي مختلف نشان مي. داراي تلفات بيشتري از عابرين پياده مونث هستند

ي راه به كودكان را دهد، از اين رو هدفهاي آموزش ايمن   سال روي مي٦-١٠تصادفات كودكان در گروه سني 
نمايند اما پيش از آن جا دارد كه به نكات كليدي تدريس در آموزش   بندي مي  برحسب مراحل تكاملي آنها طبقه

 . ايمني راه بپردازيم
 

تواند به شكل زير    معروف است و ميPپنج نكته مهم در آموزش ايمني راه به كودكان اهميت دارد كه به پنج 
 : خالصه شود

 
I -  شروع شود) دبستان  پيش(از دوره آمادگي .«Pre-School» 

II-كار آموزش به صورت تجربي باشد  .«Practical»
III-مطابق با اصول رشد كودكان باشد  .«Principles»  
IV-به صورت مكرر ارائه گردد  .«Presented»
 V -داراي جايگاه خاصي در برنامه مدرسه باشد  .«Place»
 
I-ش از دوره آمادگي  شروع آموز 
 

براي اين كه آموزش ايمني راه موثر واقع شود، بايستي به صورت سيستماتيك و پيوسته در طي دوران مدرسه به 
اثر بخشي اين آموزشها به طور وسيعي بستگي به تجمع يادگيري و تجربيات دارد، بطوري كه از . كودكان ارائه شود

 . پذيرد  ع شده و هيچگاه پايان نميپيش از آن كه كودك بتواند راه برود شرو
 

II-تجربي بودن آموزش  
 

اند كه براي انجام يك كار اساسي براي ارتقاء رفتار كودكان خردسال به عنوان عابرين پياده، نياز   پژوهشها نشان داده
هاي درس   اند كه آموزش نظري در وضعيت كالس  اين پژوهشها همچنين نشان داده. به آموزش تجربي وجود دارد

 . دهد، ولي تاثيري بر روي رفتار كودكان در راهها ندارد  صرفاً دانش كودكان را ارتقاء مي
 

III- آموزش مطابق با اصول رشد كودكان  
 

شوند، ولي كودكان بزرگتر گهگاهي   كودكان خردسال توسط افراد بالغ از آمدن به نزديكي راهها جلوگيري مي
به خاطر ا ين تفاوتهائي كه بين گروههاي سني مختلف . محيط ترافيك شلوغ وارد شوندتوانند به تنهائي در يك   مي

تر به يك سطح باالتر، بايد از دانش خود در   كودكان وجود دارد، معلمان براي ارتقاء كودك از يك سطح پائين
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ي آموزشي به ها  معلمان پس از طي دوره آموزش اوليه ايمني راه و آموزش حين خدمت، نسبت به تدريس برنامه
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  رانندگان
 

 . هاي كودكان در ترافيك آگاه كرده و براي بهبود رفتار رانندگان اقدام نمود  بايد رانندگان را از محدوديت
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اين مهم است كه مطمئن شويم يك چنين . در تمام سطوح را در طي يك برنامه موثر و با فايده هماهنگ نمايد

گردد، كاهش تصادفات   سازماني نه فقط در اسم وجود داشته باشد، بلكه موثر و فعال نيز باشد و بنابراين مالحظه مي
ريزيهاي همه جانبه است، ولي با توجه به عنوان مقاله در اين جا صرفاً به   ستلزم مشاركت تمامي گروهها و برنامهم

آموزش . شود  ارائه هدفها و مباني آموزش ايمني راه به عنوان يك اقدام موثر براي پيشگيري از تصادفات پرداخته مي
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ن بتوانند ايمني خود را در هنگام استفاده از راه در آموزا  هدفهاي اصلي و كلي آموزش ايمني راه اين است كه دانش

 : هاي زير توسعه دهند  زمينه
 
دانش و معلومات درباره محيط راه 
گيري و مهارتهاي رفتاري الزم براي زنده ماندن در محيط راه   قدرت تصميم 
 گذارد  و بر روي آنها تأثير مي دانش و معلومات درباره مقرراتي كه اعمال استفاده كنندگان از راه را كنترل كرده . 

دانش و معلومات درباره علل و عواقب تصادفات  
پذيري درخصوص ايمني خود و ديگران    مسئوليت 

  
هر كشوري بايد قبل از عالج واقعه، به الگوي تصادفات آگاهي پيدا نمايد اما به طور كلي، هر چه كودكان بزرگتر 

براي مثال عابرين پياده مذكر . شود  گيرند و لذا تصادفات آنها نيز بيشتر مي  ر ميشوند بيشتر در معرض ترافيك قرا  مي
دهند كه اكثر   برخي از مطالعات در كشورهاي مختلف نشان مي. داراي تلفات بيشتري از عابرين پياده مونث هستند

ي راه به كودكان را دهد، از اين رو هدفهاي آموزش ايمن   سال روي مي٦-١٠تصادفات كودكان در گروه سني 
نمايند اما پيش از آن جا دارد كه به نكات كليدي تدريس در آموزش   بندي مي  برحسب مراحل تكاملي آنها طبقه

 . ايمني راه بپردازيم
 

تواند به شكل زير    معروف است و ميPپنج نكته مهم در آموزش ايمني راه به كودكان اهميت دارد كه به پنج 
 : خالصه شود

 
I -  شروع شود) دبستان  پيش(از دوره آمادگي .«Pre-School» 

II-كار آموزش به صورت تجربي باشد  .«Practical»
III-مطابق با اصول رشد كودكان باشد  .«Principles»  
IV-به صورت مكرر ارائه گردد  .«Presented»
 V -داراي جايگاه خاصي در برنامه مدرسه باشد  .«Place»
 
I-ش از دوره آمادگي  شروع آموز 
 

براي اين كه آموزش ايمني راه موثر واقع شود، بايستي به صورت سيستماتيك و پيوسته در طي دوران مدرسه به 
اثر بخشي اين آموزشها به طور وسيعي بستگي به تجمع يادگيري و تجربيات دارد، بطوري كه از . كودكان ارائه شود

 . پذيرد  ع شده و هيچگاه پايان نميپيش از آن كه كودك بتواند راه برود شرو
 

II-تجربي بودن آموزش  
 

اند كه براي انجام يك كار اساسي براي ارتقاء رفتار كودكان خردسال به عنوان عابرين پياده، نياز   پژوهشها نشان داده
هاي درس   اند كه آموزش نظري در وضعيت كالس  اين پژوهشها همچنين نشان داده. به آموزش تجربي وجود دارد

 . دهد، ولي تاثيري بر روي رفتار كودكان در راهها ندارد  صرفاً دانش كودكان را ارتقاء مي
 

III- آموزش مطابق با اصول رشد كودكان  
 

شوند، ولي كودكان بزرگتر گهگاهي   كودكان خردسال توسط افراد بالغ از آمدن به نزديكي راهها جلوگيري مي
به خاطر ا ين تفاوتهائي كه بين گروههاي سني مختلف . محيط ترافيك شلوغ وارد شوندتوانند به تنهائي در يك   مي

تر به يك سطح باالتر، بايد از دانش خود در   كودكان وجود دارد، معلمان براي ارتقاء كودك از يك سطح پائين
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شهر سالم
را در وضعيت مربوط تواند خود    سال، نمي٦براي مثال، يك كودك زير . خصوص اصول رشد كودك استفاده نمايند

. تواند او را رويت نمايد يا نه، براي او مشكل است  به كودك ديگري قرار دهد، چون تصور اين كه آيا يك راننده مي
 سال مشكل است كه بتوانند ضمن تمركز روي يك موضوع، از موضوع ١١ثابت شده است كه براي كودكان زير 

 سال در حال عبور از عرض خيابان است، اگر ١١ كه يك كودك زير مثالً در هنگامي. پوشي ننمايند  ديگري چشم
 . توسط دوستش صدا زده شود، حواس او پرت خواهد شد

 
IV-ارائه آموزش به صورت مكرر  

 
اين . شود  شوند، ولي چند ماه بعد ايمني آنها كمتر مي  تر مي  كودكان پس از كسب مقداري آموزش، بالفاصه ايمن

 . دهنده اهميت ارائه آموزش به صورت تكراري است  نكته به خوبي نشان
 
V-ايجاد جايگاه آموزش در برنامه زماني مدارس  
 

براي اين كار بايد درخصوص موارد . آموزش ايمني راه بايد داراي يك جايگاه مناسب در جدول زماني مدرسه باشد
 : گيري به عمل آيد  زير تصميم

 
ن يك درس مستقل ارائه شود؟ آيا آموزش ايمني راه بايد به عنوا 
هاي زندگي و يا محيط زيست    آيا آموزش ايمني راه بايد جزئي از يك درس ديگر مانند آموزش بهداشت، مهارت

 باشد؟
شروع و تا مرحله » حفاظت تمام«مطالعه نيازهاي كودكان حاكي از آن است كه تكامل كودكان از يك مرحله 

 . ايدنم  ادامه پيدا مي» استقالل تمام«
 

. كند كه واكنش متقابل والدين، مراقبين، معلمان و نظاير اينها نيز در مواقع مختلف متغير باشد  اين امر ايجاب مي
 : مراحل حركت تكامل كودكان به شرح زير است

 
 . نمايند  توسط افراد بالغي كه كودك را هدايت مي» حفاظت تمام «-مرحله يك 
 . به كودكان توسط افراد بالغ ارائه تمرينات خوب -مرحله دو 
 .  كودك قادر به ارائه تمرينات خود به افراد بالغ است-مرحله سه 
 . گيري است  ، فرد به صورت يك نوجوان و كسي كه قادر به تصميم»استقالل تمام «-مرحله چهار

 انگلستان نشان پژوهشهاي اخير در. هاي انفعالي در آموزش ايمني راه ضعيف هستند  معلوم شده است كه روش
هاي امن را براي عبور از عرض   هاي خطرناك و محل   ساله عمالً استعداد جداسازي محل٧ تا ٥دهند كه كودكان   مي

 . اين امر نشان از آن دارد كه آموزش تجربي در محيط واقعي راه، يك امر حياتي است. خيابان ندارند
 

هاي سني به طريقي است كه هر مرحله بر مبناي   ب گروههاي آموزش ايمني راه در مراحل مختلف برحس  هدف
آموزش ايمني راه براي مراحل مختلف رشد كودكان در چهار . نمايد  ريزي شده و آنها را بازسازي مي  مراحل قبلي پي

 . مرحله زير ارائه شده است

 
 : گيرد  ها انجام مي  به بيان ديگر، آموزش كودكان براي دستيابي به اين هدف

 
 )  ساله٠-٤(رحله يكم م
 

اين مرحله، مرحله حفاظت كامل، نظارت و تربيت است و لذا كودكان در اين مرحله بايد در تمامي مواقع همراهي 
 . هاي بيشتري براي اين كار هستند  مراقبين كودكان از هر كس ديگري داراي فرصت. شوند

 
در . شود  چشم و گوشش با مفاهيم محيط راه آشنا ميدر اين مرحله، حتي اگر كودك خيلي كوچك هم باشد، باز هم 

دهد كه اشيا را شناخته و نام ببرند و به   ابتدا كودك هيچگونه دركي از كلمات ندارد، ولي اين فرآيند به آنها اجازه مي
تدريج يك فرهنگ لغت ايمني راه بسازند، چون كودكان مقلد خوبي هستند، براي مراقبين مهم است كه يك مثال 

 . خوب درست كرده و رفتار ايمن كودك را در راه به نمايش بگذارند
 

 : كودكان بايد بياموزند كه
 
هنگامي كه در خيابان هستند، دست همراه خود را بگيرند . 
رو قدم بزنند   فقط در پياده . 
شود بازي كنند  هاي ايمن كه توسط بالغين تعيين مي  در محل . 
 رو، ترافيك، سواري، باري، اتوبوس، دوچرخه و   مانند راه، پياده(ايمني راه بنمايند  شروع به يادگيري اصطالحات

 ). غيره
بدانند كه راه و ترافيك داراي خطر هستند  . 
رو براي افراد است  رو براي وسايل نقليه و پياده   بدانند كه سواره . 
هاي محلي را بشناسند   ويژگيهاي راه . 
 از عرض خيابان بايد در لبه راه بايستند بدانند كه پيش از عبور . 
جهت حركت ترافيك را توسط گوش و چشم بشناسند  . 
 بدانند كه پيش از عبور از عرض خيابان توقف نموده و پس از نگاه كردن و گوش دادن به اطراف، در موقع 

 . مناسب به طور مستقيم، عرض خيابان را طي كنند
از جاهاي ديگري غير از خيابان نيز ظاهر شوند بدانند كه ممكن است وسايل نقليه  . 
 پيش از يادگيري طرز عبور از عرض هر نوع گذرگاه، عبور صحيح از يك گذرگاه عرضي حفاظت شده را ياد 

 . بگيرند
در صورتي كه گذرگاه عرضي حفاظت شده موجود (ترين نقطه نزديك خانه را براي عبور عرضي بشناسند    ايمن

 ). نباشد
را كه ترافيك ممكن است از آنجا وارد شود، تعيين نمايند جايي  . 
 

 ) ساله٥-٧(مرحله دوم 
 



29

شهر سالم
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تدريج يك فرهنگ لغت ايمني راه بسازند، چون كودكان مقلد خوبي هستند، براي مراقبين مهم است كه يك مثال 

 . خوب درست كرده و رفتار ايمن كودك را در راه به نمايش بگذارند
 

 : كودكان بايد بياموزند كه
 
هنگامي كه در خيابان هستند، دست همراه خود را بگيرند . 
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هاي محلي را بشناسند   ويژگيهاي راه . 
 از عرض خيابان بايد در لبه راه بايستند بدانند كه پيش از عبور . 
جهت حركت ترافيك را توسط گوش و چشم بشناسند  . 
 بدانند كه پيش از عبور از عرض خيابان توقف نموده و پس از نگاه كردن و گوش دادن به اطراف، در موقع 

 . مناسب به طور مستقيم، عرض خيابان را طي كنند
از جاهاي ديگري غير از خيابان نيز ظاهر شوند بدانند كه ممكن است وسايل نقليه  . 
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تحت راهنمايي معلمان و مراقبين، يادگيري عملي در . شود  در اين مرحله هنوز بر روي نظارت و حفاظت تاكيد مي
 . شود  محيط راه واقعي پس از انجام تمرينات خوب توصيه مي

 
 :  كهكودكان بايد بياموزند

بهتر است هنوز همراهي شوند . 
شان توسعه دهند   فرهنگ لغات ايمني راه خود را بر مبناي محيط محلي . 
بدانند كه كجا براي بازي ايمن است  . 
 بدانند پيش از طي عرض خيابان چگونه توقف نمايند، به اطراف نگاه كرده و گوش كنند و سپس در موقع 

 . يابان عبور نمايندمناسب به طور مستقيم از عرض خ
 با همراه( بدانند كه چگونه به طور ايمن به مدرسه رفته و به خانه برگردند .( 
خطرات وسايل نقليه پارك شده را بشناسند  . 
بدانند كه براي رفتار عابرين پياده و ترافيك قوانيني وضع شده است  . 
 ه نقليه در ارتباط با ايمني يا خطر كدام هستندكه عواملي سهيم در طراحي وسيل) فقط به صورت ساده( بدانند . 
 شوند چيست، به ويژه در شرايط   مسائلي كه استفاده كنندگان از راه با آن روبرو مي) فقط به صورت ساده( بدانند

 .جوي و آب و هوايي حاد
شود را بشناسند   علل تصادفاتي كه موجب جرح و مرگ و مير مي . 
 
 

 ) سال٨-١١(مرحله سوم 
 

در اين مرحله، كودكان بايد قادر به ارائه تمرينات خوب باشند، اما هنوز تحت راهنمايي و نظارت يك فرد بزرگتر 
باشيم كه استعدادهاي   خاطر داشته  مهم است به. پذيرتر باشند  تر و مسئوليت  مستقل  خود  آنها بايد در مورد اعمال. هستند

 . هائي محيطي را نيز در نظر داشته باشيم  ت است، به ويژه اگر پيچيدگيكودكان مختلف با هم به طور وسيعي متفاو
 

 :كودكان بايد بياموزند كه
چگونه از عرض يك راه عبور نمايند  . 
ها را بفهمند   مسائل مربوط به كنترل ايمن حيوانات در راه . 
هاي ايمن براي بازي را شناسايي نمايند   محل . 
امل عبور از عرض خيابان يا بازي كردن در كنار آنها را بشناسند خطرات وسايط نقليه ساكن ش. 
به خطرات و شرايط ترافيك محلي نگاه كنند و درباره اين كه چگونه يك عابر پياده ايمن باشد، فكر كنند  . 
دهاي راهنماي وسائط نقليه را بشناسند و بفهمن  كشي راه و چراغ  هاي راهنمايي، تابلوهاي راه، خط   چراغ . 
هاي مختلف فكر كنند   ترافيك را شناخته و درباره سرعت . 
قادر به تقاضاي كمك در مواقع اضطراري باشند  . 
ها اطالعاتي هستند  و كدام  ها اخطاري  گيرد، كدام  راه بايد مورد اطاعت قرار  و تابلوي  كدام چراغ راهنمايي   بدانند كه . 
نمايند، بشناسند  ائط نقليه را كنترل و هدايت مي نقش كساني را كه عابرين پياده و وس . 

كنندگان از راه مانند قابليت رؤيت، نمايان سازي، ناسازگاري هوا،    هر چه بيشتر مسائل و مشكالت تمامي استفاده
 . ترمزگيزي و كنترل وسيله را بشناسند

اه با آن روبرو هستند را بشناسنددر محيط ر) مانند كهنساالن و افراد ناتوان(هاي خاص    مسائلي كه گروه . 
مسائل مربوط به الكل و ديگر عوامل نظير دارو و يا خستگي در رابطه با تصادفات راه را بشناسند . 
ها را بشناسند   پيامدهاي فوري و بلند مدت تصادفات راه . 
محل مدرسه واقف باشندريزي براي تعيين يك مسير ايمن جديد براي مدرسه در صورت تغيير   از اهميت برنامه  . 
يك نمونه خوب براي نوجوانان باشند  . 
 

 ) ساله١٢-١٦(مرحله چهارم 
 

آموزش به دست آمده در طي اين . رود  زندگي در اين مرحله، به سمت افزايش استقالل و مسئوليت پذيري پيش مي
 . سالها، بايد از اعضاي خانواده و دوستان فراتر رود

 
 : زند كهنوجوانان بايد بيامو

چگونه به طور ايمن به مدرسه بروند و به خانه مراجعت نمايند  . 
همانطور كه در حال بالغ شدن هستند، استراتژي عبور ايمن از عرض خيابان را توسعه دهند . 
آگاهي خود از آيين نامه راهنمايي و رانندگي كشور خود را بيشتر كنند  . 
را بدانند) شامل رفتار استفاده كنندگان از راه(ه كاهش خطر  عوامل بروز تصادفات را بشناسند و نحو . 
تر از قبل مورد قضاوت قرار   ها و فواصل آن را به صورت عميق   ترافيك را مشاهده كرده و بشناسند و سرعت

 . دهند
 

ه ساير پذيري بيشتري نسبت ب  به طور كلي كودكان، سالخوردگان، عابرين پياده و دوچرخه سواران داراي آسيب
معلولين به لحاظ رعايت احتياط كافي و احتراز از تردد در . استفاده كنندگان از راه به ويژه در مناطق مسكوني هستند

با توجه به ويژگيهاي هر كدام از گروههاي فوق، . ساعت اوج كمتر از گروههاي فوق در معرض خطر هستند
 . گردد  ريزي مي  هاي آموزشي ويژه آنها طرح  برنامه

 
معموالً فرآيند آموزشي ايمني راه شامل ساختار محتواي آموزش، ارائه محتواي آموزش به آموزش گيرنده و ارزيابي 

شود و   ريزي مي  بندي گروههاي سني فوق برنامه  نتايج آموزش است كه به منظور نيل به اهداف آموزش مطابق طبقه
 . لذا از ابتدا بايد اهداف آموزشي را تعيين نمود

 
شود و نهايتاً   دهي محتواي آموزش و ارائه آن به آموزش گيرنده پرداخته مي  براي دستيابي به اين اهداف به شكل

ارزيابي رفتار ترافيكي از . گيرد  اي است، صورت مي  ارزيابي تاثير فعاليتهاي مختلف آموزش ايمني راه كه كار پيچيده
معلوم شده است كه آموزش ايمني راه، تاثيرات خود را بر روي نقطه نظر روش شناسي مشكل است ولي به هر حال، 

 . دهد  هاي زماني طوالني نشان مي  رفتار استفاده كننده از راه در دوره
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تحت راهنمايي معلمان و مراقبين، يادگيري عملي در . شود  در اين مرحله هنوز بر روي نظارت و حفاظت تاكيد مي
 . شود  محيط راه واقعي پس از انجام تمرينات خوب توصيه مي

 
 :  كهكودكان بايد بياموزند

بهتر است هنوز همراهي شوند . 
شان توسعه دهند   فرهنگ لغات ايمني راه خود را بر مبناي محيط محلي . 
بدانند كه كجا براي بازي ايمن است  . 
 بدانند پيش از طي عرض خيابان چگونه توقف نمايند، به اطراف نگاه كرده و گوش كنند و سپس در موقع 

 . يابان عبور نمايندمناسب به طور مستقيم از عرض خ
 با همراه( بدانند كه چگونه به طور ايمن به مدرسه رفته و به خانه برگردند .( 
خطرات وسايل نقليه پارك شده را بشناسند  . 
بدانند كه براي رفتار عابرين پياده و ترافيك قوانيني وضع شده است  . 
 ه نقليه در ارتباط با ايمني يا خطر كدام هستندكه عواملي سهيم در طراحي وسيل) فقط به صورت ساده( بدانند . 
 شوند چيست، به ويژه در شرايط   مسائلي كه استفاده كنندگان از راه با آن روبرو مي) فقط به صورت ساده( بدانند

 .جوي و آب و هوايي حاد
شود را بشناسند   علل تصادفاتي كه موجب جرح و مرگ و مير مي . 
 
 

 ) سال٨-١١(مرحله سوم 
 

در اين مرحله، كودكان بايد قادر به ارائه تمرينات خوب باشند، اما هنوز تحت راهنمايي و نظارت يك فرد بزرگتر 
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 :كودكان بايد بياموزند كه
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اه با آن روبرو هستند را بشناسنددر محيط ر) مانند كهنساالن و افراد ناتوان(هاي خاص    مسائلي كه گروه . 
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 ) ساله١٢-١٦(مرحله چهارم 
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با توجه به ويژگيهاي هر كدام از گروههاي فوق، . ساعت اوج كمتر از گروههاي فوق در معرض خطر هستند
 . گردد  ريزي مي  هاي آموزشي ويژه آنها طرح  برنامه

 
معموالً فرآيند آموزشي ايمني راه شامل ساختار محتواي آموزش، ارائه محتواي آموزش به آموزش گيرنده و ارزيابي 

شود و   ريزي مي  بندي گروههاي سني فوق برنامه  نتايج آموزش است كه به منظور نيل به اهداف آموزش مطابق طبقه
 . لذا از ابتدا بايد اهداف آموزشي را تعيين نمود

 
شود و نهايتاً   دهي محتواي آموزش و ارائه آن به آموزش گيرنده پرداخته مي  براي دستيابي به اين اهداف به شكل
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معلوم شده است كه آموزش ايمني راه، تاثيرات خود را بر روي نقطه نظر روش شناسي مشكل است ولي به هر حال، 

 . دهد  هاي زماني طوالني نشان مي  رفتار استفاده كننده از راه در دوره
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 معرفي طرح پيشنهادي شهرك ترافيكي كودكان
 

 ٠٠٠،١٠احت تقريبي اي به مس  محوطه:  آموزش كودكانه است-اين طرح به طور ساده مشتمل بر يك بازي 
روها، چهارراهها، ميدانها، پاركينگها، پلها،   شود، با مسيرها، پياده  بندي مي  مترمربع يا بيشتر، همچون يك شهر خيابان

شوند و   بيني مي  هايي كه در نقاط مختلف اين شهر كوچك پيش  ها، چراغهاي راهنما و ديگر عالئم و نشانه  كشي  خط
هاي ترافيكي   به طور كلي انواع آموزش. اتومبيلهاي كوچك يا پياده ملزم به رعايت آنها هستندكودكان با دوچرخه، 

توقف، سبقت، پاركينگ، (در اين شهرك قابل حصول است؛ از آموزش اصول، قوانين و عالئم راهنمايي و رانندگي 
مثالً (تماعي و رواني به كودكان هاي اج  و حتي فرهنگ رفتاري الزم در اين امر به منظور آموزش...) دورزدن و 

 ...).جا، رعايت پاكسازي سطح معابر پس از تصادف و   هاي مكرر و بي  پرهيز از بوق زدن
 

بديهي است راهنماهايي وظيفة توضيح و راهبردي كودكان را برعهده خواهند گرفت و والدين يا مربيان نيز در 
كفسازي اين . ني خواهند شد، دورادور مراقب آنها خواهند بودبي  ها يا حريمهايي كه به اين منظور پيش  محوطه

بايست بسيار متنوع باشد و بسته به كاركردهاي متفاوت بخشهاي مختلف آن از آسفالت، موزاييك، ماسه   محوطه مي
اي اي نيز به عملكردهايي نظير بوفه، سرويسه  طبعاً فضاهاي بسته. استفاده شود... نرم، سنگهاي طبيعي، چمن و 

بايست بسيار گوناگون   فضاي سبز اين محوطه نيز در صورت امكان، مي. بهداشتي و غيره اختصاص خواهند يافت

تا انواع گلهايي كه براي زيبايي و طراوت بيشتر محيط ... از انواع درختاني كه براي ايجاد سايه موردنياز هستند : باشد
 . هاي مختلف از يكديگر  بندي و جداكردن محوطهو حتي انواع شمشاد براي مرز... روند  به كار مي

 
يابي براي اين طرح، پاركها و فضاهاي سبز موجود هستند كه بخشهايي از نيازهاي گفته شده   بهترين نقاط در مكان

ي برا. كنند  ها نيز فراهم مي   خوبي براي اوقات فراغت و گذران وقت خانواده  واسطه در اختيار دارند و امكان  را بي
بايست توجه داشت كه زمين انتخاب شده، ضمن آن كه محدوديت چنداني از   يابي در داخل هر پارك نيز مي  مكان

لحاظ تراكم درختان موجود و يا ديگر عوامل طبيعي نداشته باشد، مكان مناسبي از نظر سهولت دسترسي، دور بودن 
 . باشد...  خدمات جنبي و رسان به كودكان، نزديك بودن به  هاي شلوغ و آسيب  از محل

 
وري از مسيريابي متنوع و منعطف به منظور آموزش، از فضاهايي   اين شهرك طبق پيشنهاد موردنظر ضمن بهره

برد كه در اين جا به ذكر مشخصات اين فضاها   احداثي نيز به منظور باروري هر چه بيشتر عملكرد خود بهره مي
 . پردازيم  مي
 

 فضاهاي ثابت 
 

اند   درنظر گرفته شده) فضاهاي بسته(ترين بناهاي شهرك   اي و آموزشي به عنوان اصلي  موع، سه فضاي پايهدر مج
اين فضاها . كه بازديد از آنها به تناوب و در گروههاي مختلف تحت نظارت سرپرستان ويژه صورت خواهد گرفت

ها است و مسير دسترسي به   بور از برخي تقاطعروند كه بازديد از آنها، مستلزم ع  خود جزئي از شهرك به شمار مي
مصالح و روش ساخت اين بناها، انواعي معمول . شود  آنها، خود بخشي از آموزش موردنظر در فضاي باز محسوب مي

هايي   است كه  ديواره) هاي فضايي  تئاتر با سقفي از سازه  در مورد آمفي(سنگين   هاي سبك و نيمه  سازي  از پيش
 . و همگون از بتن و شيشه، سيماي عمومي آنها را تشكيل خواهند دادمدوالر 

 تئاتر   آمفي-١
 

بطور مشترك ) سالن نمايش و ديگر ضمائم(ترين فضاهاي شهرك است كه با زيربناي الزم   اين سالن يكي از اصلي
هاي ممكن براي تبليغ به نمايش فيلم و نوار ويدئو، اجراي تئاترهاي زنده و عروسكي، كنفرانس و ديگر عملكرد

بيني   وري از اين فضا براي هر گروه، يك ساعت پيش  زمان بهره. قوانين و عالئم راهنمايي و رانندگي اختصاص دارد
 . هاي زماني پياپي، به عملكردهاي مختلف اختصاص خواهد يافت  شود كه طبعاً در دوره  مي
 
  كارگاه هنر-٢
 

اتاقهاي نقاشـــي، گرافيك (هاي الزم   اي شهـــرك است كه با بخش  هاي پايهاين كارگاه نيز يكي ديگر از فضـــا
 و 

هاي گوناگون آموزش عالئم راهنمايي و   به فعاليتهاي عملي و هنري كودكان در زمينه) سازي با ضمائم جنبي  مدل
 . ي شده استبين  وري از اين فضا نيز يك ساعت براي هر گروه پيش  زمان بهره. رانندگي اختصاص دارد

 
  آموزشگاه -٣
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بديهي است راهنماهايي وظيفة توضيح و راهبردي كودكان را برعهده خواهند گرفت و والدين يا مربيان نيز در 
كفسازي اين . ني خواهند شد، دورادور مراقب آنها خواهند بودبي  ها يا حريمهايي كه به اين منظور پيش  محوطه

بايست بسيار متنوع باشد و بسته به كاركردهاي متفاوت بخشهاي مختلف آن از آسفالت، موزاييك، ماسه   محوطه مي
اي اي نيز به عملكردهايي نظير بوفه، سرويسه  طبعاً فضاهاي بسته. استفاده شود... نرم، سنگهاي طبيعي، چمن و 
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يابي براي اين طرح، پاركها و فضاهاي سبز موجود هستند كه بخشهايي از نيازهاي گفته شده   بهترين نقاط در مكان

ي برا. كنند  ها نيز فراهم مي   خوبي براي اوقات فراغت و گذران وقت خانواده  واسطه در اختيار دارند و امكان  را بي
بايست توجه داشت كه زمين انتخاب شده، ضمن آن كه محدوديت چنداني از   يابي در داخل هر پارك نيز مي  مكان

لحاظ تراكم درختان موجود و يا ديگر عوامل طبيعي نداشته باشد، مكان مناسبي از نظر سهولت دسترسي، دور بودن 
 . باشد...  خدمات جنبي و رسان به كودكان، نزديك بودن به  هاي شلوغ و آسيب  از محل

 
وري از مسيريابي متنوع و منعطف به منظور آموزش، از فضاهايي   اين شهرك طبق پيشنهاد موردنظر ضمن بهره

برد كه در اين جا به ذكر مشخصات اين فضاها   احداثي نيز به منظور باروري هر چه بيشتر عملكرد خود بهره مي
 . پردازيم  مي
 

 فضاهاي ثابت 
 

اند   درنظر گرفته شده) فضاهاي بسته(ترين بناهاي شهرك   اي و آموزشي به عنوان اصلي  موع، سه فضاي پايهدر مج
اين فضاها . كه بازديد از آنها به تناوب و در گروههاي مختلف تحت نظارت سرپرستان ويژه صورت خواهد گرفت

ها است و مسير دسترسي به   بور از برخي تقاطعروند كه بازديد از آنها، مستلزم ع  خود جزئي از شهرك به شمار مي
مصالح و روش ساخت اين بناها، انواعي معمول . شود  آنها، خود بخشي از آموزش موردنظر در فضاي باز محسوب مي

هايي   است كه  ديواره) هاي فضايي  تئاتر با سقفي از سازه  در مورد آمفي(سنگين   هاي سبك و نيمه  سازي  از پيش
 . و همگون از بتن و شيشه، سيماي عمومي آنها را تشكيل خواهند دادمدوالر 

 تئاتر   آمفي-١
 

بطور مشترك ) سالن نمايش و ديگر ضمائم(ترين فضاهاي شهرك است كه با زيربناي الزم   اين سالن يكي از اصلي
هاي ممكن براي تبليغ به نمايش فيلم و نوار ويدئو، اجراي تئاترهاي زنده و عروسكي، كنفرانس و ديگر عملكرد

بيني   وري از اين فضا براي هر گروه، يك ساعت پيش  زمان بهره. قوانين و عالئم راهنمايي و رانندگي اختصاص دارد
 . هاي زماني پياپي، به عملكردهاي مختلف اختصاص خواهد يافت  شود كه طبعاً در دوره  مي
 
  كارگاه هنر-٢
 

اتاقهاي نقاشـــي، گرافيك (هاي الزم   اي شهـــرك است كه با بخش  هاي پايهاين كارگاه نيز يكي ديگر از فضـــا
 و 

هاي گوناگون آموزش عالئم راهنمايي و   به فعاليتهاي عملي و هنري كودكان در زمينه) سازي با ضمائم جنبي  مدل
 . ي شده استبين  وري از اين فضا نيز يك ساعت براي هر گروه پيش  زمان بهره. رانندگي اختصاص دارد

 
  آموزشگاه -٣
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 كالس با ٥حدود (اي و ثابت شهرك است كه با اشغال زيربناي الزم   اين فضا، سومين و آخرين عملكرد پايه

وري   زمان بهره. ، به امر آموزش تئوريك و ديگر فعاليتهاي توضيحي و توجيهي براي كودكان اختصاص دارد)ضمائم
 .  شده استبيني  از اين فضا نيز يك ساعت پيش

 
 پذير   فضاهاي انعطاف

 
بسته، سبك و قابل تغيير به شكلهاي مختلف طراحي خواهند شد تا ضمن   شماري از فضاها كالً به صورت نيمه

اي تفريحي و مناسب براي اين مجموعه، گهگاه بتوان مكان استقرار و سيماي كلي آنها را تغيير   برخورداري از روحيه
مصالح عمدة اين فضاها، پانلهاي سبك گچي، . اي نو را به تماشا گذارد  نندگان، هر بار چهرهداد و براي استفاده ك

سطح زيربناي هر واحد از اين . هاي فضايي سبك پوشيده خواهد شد  چوبي و فايبر گالس است و سقف آنها با سازه
با (ر كل شبكة ترافيكي شهرك شود كه به هنگام گذار يك گروه د   مترمربع برآورد مي٥٠فضاها به طور متوسط 
 :  ، به دلخواه يا ضرورت، مورد استفاده قرار خواهند گرفت)وسايل نقلية مخصوص

 
  بانك-١
 

وري از احساس زيست شهري كودكان و ديگر قابليتهايي كه استفاده از يك پول مشترك و   به منظور بهترين بهره
...) كس، پمپ بنزين وسايل نقلية كودكان، رستوران و واحدهاي فروش كتاب و ع(يكسان در نقاط مختلف شهرك 

نسبت به اختصاص واحدي به نام ) ترجيحاً نزديك ورودي(اي از آن   شود در نقطه  به همراه خواهد داشت، پيشنهاد مي
بانك شهرك اقدام شود كه در وهلة نخست، تعويض پولهاي رايج استفاده كنندگان با پول مخصوص شهرك را 

انداز ويژه، پرداخت   توان به كاركردهايي ديگر از جمله افتتاح حساب پس  هد داشت و در مراحل بعد، ميبرعهده خوا
 .نيز انديشيد... هاي ترافيكي و   مبلغي ناچيز به عنوان انواع بيمه

  پمپ بنزين، كارواش و تعميرگاه -٢
 

دار،   هاي باتري  ين شهرك، در وهلة اول، اتومبيلهاي مورد استفاده در ا  گرچه پيشنهادهاي منطقي براي انواع اتومبيل
اي از اين شهرك، با احداث يك پمپ   شود در نقطه  بيني مي  سپس خورشيدي و در وهلة آخر، بنزيني است، ولي پيش

محفظة بنزين كلية . وريهاي تئوري و عملي آن افزود  اي بر بهره  بنزين كوچك، بتوان به ميزان قابل مالحظه
شود و اين امر، طي   برداري از پروژه است كه توسط مسئوالن پر مي  اي مدل، اساساً در نخستين روز بهرهاتومبيله
هاي متناوب گروههاي مختلف كودكان از اتومبيلها با كنترل درجه مخصوص بنزين برعهدة خودآنها خواهد   استفاده

همچنين ). پذيرد   با كنترل و شارژ خاص خود صورت ميدار و خورشيدي نيز اين امر  هاي باطري  در مورد اتومبيل. (بود
 ها، حتي توسط خود كودكان با  اختصاص بخشي از شهرك به كارواش و تعميرگاه اتومبيل

 . ترديد در آموزش مسائل مربوط به كودكان بسيار مفيد خواهد بود   هدايت مسئوالن، بي
 
  فروشگاهها-٣
 

قالب يك مجتمع تجاري اختصاص خواهد يافت كه به امر فروش كتاب و قسمتي از شهرك به تعدادي فروشگاه در 
بديهي است در . اشتغال دارند و كودكان با پولهاي مخصوص خود از آنها خريد خواهند كرد... عكس و كاتالوگ و 

 . بايست به پاركينگ وسايل نقلية كودكان اختصاص يابد  جوار اين بخش، مكاني نيز مي
 
  اورژانس -٤
 

وري به هنگام آسيبهاي احتمالي و كمكهاي    بخش كوچكي به عنوان اورژانس نيز در كنار مزايايي از قبيل بهرهوجود
) به عنوان يك بيمارستان فرضي(اوليه و غيره، از نظر ربطي كه به برخي از ضوابط و عالئم راهنمايي و رانندگي 

 . شود   مترمربع برآورد مي٥٠ناپذير   ير عملكردهاي انعطافزيربناي اين فضا نيز همچون سا. يابد، بسيار مفيد است  مي
 
  رستوران -٥
 

 مترمربع نيز به يك فضاي نيمه باز به عنوان رستوران اختصاص خواهد يافت كه كماكان در عين ٥٠سطحي معادل 
غذية دهي و ت  اين كه يكي از فضاهاي شهري الزم براي ساخته شدن سيماي اين شهرك است، مسئوليت سرويس

 . كودكان را نيز به عهده خواهد داشت
 
  شهرداري -٦
 

يا نامي ديگر را » شهرداري«توان نام   كه مي(اين فضا . وجود يك فضاي اداري نيز در اين شهرك ضروري است
سيماي كالبدي در شبكة ترافيكي شهرك به عنوان : اي خواهد داشت  همچنان كاركرد دوگانه) براي آن برگزيد

 . ريزي اداري مجموعه  ري و عملكردهاي معمول مديريت و برنامهمنطقة ادا
 

 شبكه ترافيكي 
 

 : به طور كلي در شبكة ترافيكي اين شهرك، مسيرها و مفصلهايي با مشخصات زير موردنظر است
رفت و برگشت هر ( متر ١٠عرض ): گرداگرد شهرك به عنوان يك مسير حلقوي جريان خواهد داشت( بزرگراه -١

 ).يك متر فضاي سبز وسط+  متري ٥/١ باند ٣كدام 
رفت و برگشت هر ( متر ٧بلوارهايي به عرض ): در نقاطي خاص به بزرگراه ارتباط خواهد داشت( خيابانهاي اصلي -٢

 ). يك متر فضاي سبز وسط+  متري ٥/١ باند ٢كدام 
 باند ٢رفت و برگشت هر كدام ( متر ٦عرض ): از خيابانهاي اصلي منشعب خواهند شد( خيابانهاي فرعي دو طرفه -٣

 ).  متري٥/١
 متر ٣عرض ): از خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي دو طرفه منشعب خواهند شد( خيابانهاي فرعي يك طرفه -٤

 ).  متري در يك جهت٥/١ باند ٢(
 آنها فضاي سبز يا به عنوان مسيرهايي پياده از خيابانهاي فرعي منشعب خواهند شد و بين(هاي فرعي    كوچه-٥

عرض يك ): پذيري به عنوان مسكوني يا استراحت موقت درنظر گرفته خواهد شد  فضاهاي سرپوشيدة انعطاف
 . متر



35

شهر سالم

 
 كالس با ٥حدود (اي و ثابت شهرك است كه با اشغال زيربناي الزم   اين فضا، سومين و آخرين عملكرد پايه

وري   زمان بهره. ، به امر آموزش تئوريك و ديگر فعاليتهاي توضيحي و توجيهي براي كودكان اختصاص دارد)ضمائم
 .  شده استبيني  از اين فضا نيز يك ساعت پيش

 
 پذير   فضاهاي انعطاف

 
بسته، سبك و قابل تغيير به شكلهاي مختلف طراحي خواهند شد تا ضمن   شماري از فضاها كالً به صورت نيمه

اي تفريحي و مناسب براي اين مجموعه، گهگاه بتوان مكان استقرار و سيماي كلي آنها را تغيير   برخورداري از روحيه
مصالح عمدة اين فضاها، پانلهاي سبك گچي، . اي نو را به تماشا گذارد  نندگان، هر بار چهرهداد و براي استفاده ك

سطح زيربناي هر واحد از اين . هاي فضايي سبك پوشيده خواهد شد  چوبي و فايبر گالس است و سقف آنها با سازه
با (ر كل شبكة ترافيكي شهرك شود كه به هنگام گذار يك گروه د   مترمربع برآورد مي٥٠فضاها به طور متوسط 
 :  ، به دلخواه يا ضرورت، مورد استفاده قرار خواهند گرفت)وسايل نقلية مخصوص

 
  بانك-١
 

وري از احساس زيست شهري كودكان و ديگر قابليتهايي كه استفاده از يك پول مشترك و   به منظور بهترين بهره
...) كس، پمپ بنزين وسايل نقلية كودكان، رستوران و واحدهاي فروش كتاب و ع(يكسان در نقاط مختلف شهرك 

نسبت به اختصاص واحدي به نام ) ترجيحاً نزديك ورودي(اي از آن   شود در نقطه  به همراه خواهد داشت، پيشنهاد مي
بانك شهرك اقدام شود كه در وهلة نخست، تعويض پولهاي رايج استفاده كنندگان با پول مخصوص شهرك را 

انداز ويژه، پرداخت   توان به كاركردهايي ديگر از جمله افتتاح حساب پس  هد داشت و در مراحل بعد، ميبرعهده خوا
 .نيز انديشيد... هاي ترافيكي و   مبلغي ناچيز به عنوان انواع بيمه

  پمپ بنزين، كارواش و تعميرگاه -٢
 

دار،   هاي باتري  ين شهرك، در وهلة اول، اتومبيلهاي مورد استفاده در ا  گرچه پيشنهادهاي منطقي براي انواع اتومبيل
اي از اين شهرك، با احداث يك پمپ   شود در نقطه  بيني مي  سپس خورشيدي و در وهلة آخر، بنزيني است، ولي پيش

محفظة بنزين كلية . وريهاي تئوري و عملي آن افزود  اي بر بهره  بنزين كوچك، بتوان به ميزان قابل مالحظه
شود و اين امر، طي   برداري از پروژه است كه توسط مسئوالن پر مي  اي مدل، اساساً در نخستين روز بهرهاتومبيله
هاي متناوب گروههاي مختلف كودكان از اتومبيلها با كنترل درجه مخصوص بنزين برعهدة خودآنها خواهد   استفاده

همچنين ). پذيرد   با كنترل و شارژ خاص خود صورت ميدار و خورشيدي نيز اين امر  هاي باطري  در مورد اتومبيل. (بود
 ها، حتي توسط خود كودكان با  اختصاص بخشي از شهرك به كارواش و تعميرگاه اتومبيل

 . ترديد در آموزش مسائل مربوط به كودكان بسيار مفيد خواهد بود   هدايت مسئوالن، بي
 
  فروشگاهها-٣
 

قالب يك مجتمع تجاري اختصاص خواهد يافت كه به امر فروش كتاب و قسمتي از شهرك به تعدادي فروشگاه در 
بديهي است در . اشتغال دارند و كودكان با پولهاي مخصوص خود از آنها خريد خواهند كرد... عكس و كاتالوگ و 

 . بايست به پاركينگ وسايل نقلية كودكان اختصاص يابد  جوار اين بخش، مكاني نيز مي
 
  اورژانس -٤
 

وري به هنگام آسيبهاي احتمالي و كمكهاي    بخش كوچكي به عنوان اورژانس نيز در كنار مزايايي از قبيل بهرهوجود
) به عنوان يك بيمارستان فرضي(اوليه و غيره، از نظر ربطي كه به برخي از ضوابط و عالئم راهنمايي و رانندگي 

 . شود   مترمربع برآورد مي٥٠ناپذير   ير عملكردهاي انعطافزيربناي اين فضا نيز همچون سا. يابد، بسيار مفيد است  مي
 
  رستوران -٥
 

 مترمربع نيز به يك فضاي نيمه باز به عنوان رستوران اختصاص خواهد يافت كه كماكان در عين ٥٠سطحي معادل 
غذية دهي و ت  اين كه يكي از فضاهاي شهري الزم براي ساخته شدن سيماي اين شهرك است، مسئوليت سرويس

 . كودكان را نيز به عهده خواهد داشت
 
  شهرداري -٦
 

يا نامي ديگر را » شهرداري«توان نام   كه مي(اين فضا . وجود يك فضاي اداري نيز در اين شهرك ضروري است
سيماي كالبدي در شبكة ترافيكي شهرك به عنوان : اي خواهد داشت  همچنان كاركرد دوگانه) براي آن برگزيد

 . ريزي اداري مجموعه  ري و عملكردهاي معمول مديريت و برنامهمنطقة ادا
 

 شبكه ترافيكي 
 

 : به طور كلي در شبكة ترافيكي اين شهرك، مسيرها و مفصلهايي با مشخصات زير موردنظر است
رفت و برگشت هر ( متر ١٠عرض ): گرداگرد شهرك به عنوان يك مسير حلقوي جريان خواهد داشت( بزرگراه -١

 ).يك متر فضاي سبز وسط+  متري ٥/١ باند ٣كدام 
رفت و برگشت هر ( متر ٧بلوارهايي به عرض ): در نقاطي خاص به بزرگراه ارتباط خواهد داشت( خيابانهاي اصلي -٢

 ). يك متر فضاي سبز وسط+  متري ٥/١ باند ٢كدام 
 باند ٢رفت و برگشت هر كدام ( متر ٦عرض ): از خيابانهاي اصلي منشعب خواهند شد( خيابانهاي فرعي دو طرفه -٣

 ).  متري٥/١
 متر ٣عرض ): از خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي دو طرفه منشعب خواهند شد( خيابانهاي فرعي يك طرفه -٤

 ).  متري در يك جهت٥/١ باند ٢(
 آنها فضاي سبز يا به عنوان مسيرهايي پياده از خيابانهاي فرعي منشعب خواهند شد و بين(هاي فرعي    كوچه-٥

عرض يك ): پذيري به عنوان مسكوني يا استراحت موقت درنظر گرفته خواهد شد  فضاهاي سرپوشيدة انعطاف
 . متر
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عرض متغير ): بيني خواهند شد  هاي خيابانهاي اصلي و فرعي به منظور تردد افراد پياده پيش  در حاشيه(روها    پياده-٦
 . بين يك تا دو متر

 مترمربع ٥٠ تا ٢٥ با سطوح زيربنايي بين - مثالً همجوار عملكردهاي گفته شده -در نقاطي خاص (ها    پاركينگ-٧
 ). به توقف وسايل نقلية كودكان اختصاص خواهند يافت

 متر و دو يا سه ميدان كوچكتر به عنوان مفصلهاي تقاطع ١٠حداقل يك ميدان مركزي به شعاع ( ميدان -٨
 ). ستخيابانهاي اصلي مدنظر ا

 ). هاي اصلي به اصلي  نقاطي در تقاطع( چهار راه -٩
 ). هاي اصلي و فرعي  نقاطي خاص در تقاطع( سه راه -١٠
 مدنظر - گذرنده از يك يا دو تقاطع -حداقل يك پل مخصوص وسايل نقليه با شيب مناسب ( پل وسايل نقليه -١١

 ). است
توان چند پل عابر پياده بر فراز بزرگراه يا    مي-كندگي عملكردها  به تبع پرا-در نقاط مختلف ( پل عابر پياده -١٢

 ). خيابانهاي اصلي درنظر گرفت
 نيز مدنظر است كه ضمن آشنا ساختن - يا تلفيقي -كالً يك خط قطار زميني يا هوايي ( قطار زميني يا هوايي -١٣

بديهي است اين خط، . نيز داردكودكان با برخي از مقررات ويژة ترافيكي اين خطوط، كاركرد تفريحي 
 ). اي مخصوص به عنوان تقاطع ريل با خيابان را نيز به همراه خواهد داشت  ايستگاهي ويژه و نقطه

در كنار اختصاص اتومبيلهايي ويژه به عنوان وسايل نقلية عمومي در اين ( ايستگاههاي وسايل نقلية عمومي -١٤
بيني خواهند شد كه طبعاً مقررات ويژة خود را نيز به همراه   ششهرك، در نقاطي خاص، ايستگاههايي نيز پي

 ). خواهند داشت
 متر به عبور عابران ٢ تا ١هاي محدودي به عرض   كشي  طبعاً در تمامي تقاطعها، خط(هاي عابر پياده   كشي   خط-١٥

 ). پياده اختصاص خواهند يافت
 
 

 ريزي فيزيكي  برنامه
 

 شده و ويژگيهاي موردنظر در شبكة ترافيكي و بافت معماري اين شهرك، بايد كيفيت با توجه به جزئيات برشمرده
اين مجموعه، مدلي از يك شهر كوچك با ضوابط و قوانين . وري از آن آشكار شده باشد  عمومي منظر و نوع بهره

ريزي قبلي از آن بازديد   با برنامه) از طرف مدارس خود(ويژه ترافيكي است كه كودكان و نوجوانان به صورت گروهي 
يك ساعت تردد :  ساعته درنظر گرفته شده است٤به طور كلي، براي بازديد از اين شهرك، يك دورة زماني . كنند  مي

با وسايل نقلية مخصوص در شبكة ترافيكي شهرك، يك ساعت آموزش تئوري در آموزشگاه، يك ساعت آموزش 
بديهي است تمامي اين موارد با نظارت و (تئاتر    بصري در آمفي/عملي در كارگاه هنر و يك ساعت آموزش سمعي

در مجموع چنان كه برشمرده شد، در اين شهرك فرضي با زمين حداقل ). هدايت سرپرستان ويژه همراه خواهد بود
 :  مترمربع، سطوح زيربنايي به شرح زير خواهيم داشت٠٠٠،١٠

  فضاهاي ثابت -الف 
 ع مترمرب  ٤٥٠ تئاتر   آمفي

 « ٤٠٠ كارگاه هنر

 « ٣٠٠ آموزشگاه
 پذير   فضاهاي انعطاف-ب 

        مترمربع٥٠ بانك
 « ٥٠ پمپ بنزين، كارواش و تعميرگاه

 « ٥٠ فروشگاه
 « ٥٠ اورژانس
 «  ٥٠ رستوران

 « ٥٠ شهرداري
 « ٥٠ نمازخانه

____________________________________________ 
  مترمربع زيربنا١٥٠٠ مجموع

 
  مترمربع ١٠٠٠ :  پاركينگ وسايل نقليه مدارس-ج 
  مترمربع٢٥٠٠ ): كل سطح زمين% ٢٥( شبكة ترافيكي -د

  مترمربع٥٠٠٠): فضاهاي خالي ميان عملكردها، فضاهاي گردشي و فضاي سبز( فضاهاي باز -هـ 
                                                                                 ___________________             

 )سطح زمين( مترمربع ٠٠٠،١٠ جمع كل 
 

 مترمربع ٣٠بيني   و پيش) فضاهاي خالي به عالوة شبكة ترافيكي( مترمربع فضاي باز ٧٥٠٠به طور كلي با احتساب 
ين شهرك به تردد با توانند در فضاهاي باز ا  آموز در آن واحد مي   دانش٢٥٠آموز، مجموعاً   فضا به ازاي هر دانش

 ٢٥٠(آموز ديگر    دانش٧٥٠بنابراين با درنظر داشتن . وسايل نقلية ويژه و كسب آموزشهاي الزم مشغول باشند
توان به   ، در مجموع مي)آموز در آموزشگاه   دانش٢٥٠ دانش آموز در كارگاه هنر و ٢٥٠تئاتر،   آموز در آمفي  دانش

 نفره ٢٥٠ گروه ٤آموزان با هماهنگي قبلي به   طبعاً اين دانش.  ساعته انديشيد٤رة آموز در هر دو   دانش١٠٠٠بازديد 
 . شوند و به طور گردشي، به بازديد از فضاهاي مختلف شهرك خواهند پرداخت  تقسيم مي

 
 انرژي خورشيدي: ضميمه

 
دي و با توجه به غناي اين اين مشاور، همگام با رويكرد اخير مجامع علمي و پژوهشي به استفاده از انرژي خورشي

انرژي در كشورمان، مطالعات وسيعي را در اين زمينه آغاز كرده است و در نظر دارد بخشي از تجربيات خود را در اين 
تكنولوژي موردنظر به طور ساده عبارت از جايگيري سلولهاي نوري مخصوص در نقاط . پروژه نيز پيشنهاد كند

اين سيستم . و استفاده از نيروي الكتريكي آنهاست)  جغرافيايي محل رو به جنوببا شيبي برابر عرض(مختلف زمين 
 :تواند به دو صورت مورد استفاده قرار گيرد  به طور كلي مي

 تامين بخشي از انرژي الكتريكي موردنياز پروژه، اعم از روشنايي، چراغهاي راهنما، آب گرم، نيروي موردنياز -١
 . ش بناهاي معماريتاسيسات و گرمايش و سرماي

 .  استفاده به صورت نمادين براي بازديد همگاني، آموزش و توسعة علمي-٢
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عرض متغير ): بيني خواهند شد  هاي خيابانهاي اصلي و فرعي به منظور تردد افراد پياده پيش  در حاشيه(روها    پياده-٦
 . بين يك تا دو متر

 مترمربع ٥٠ تا ٢٥ با سطوح زيربنايي بين - مثالً همجوار عملكردهاي گفته شده -در نقاطي خاص (ها    پاركينگ-٧
 ). به توقف وسايل نقلية كودكان اختصاص خواهند يافت

 متر و دو يا سه ميدان كوچكتر به عنوان مفصلهاي تقاطع ١٠حداقل يك ميدان مركزي به شعاع ( ميدان -٨
 ). ستخيابانهاي اصلي مدنظر ا

 ). هاي اصلي به اصلي  نقاطي در تقاطع( چهار راه -٩
 ). هاي اصلي و فرعي  نقاطي خاص در تقاطع( سه راه -١٠
 مدنظر - گذرنده از يك يا دو تقاطع -حداقل يك پل مخصوص وسايل نقليه با شيب مناسب ( پل وسايل نقليه -١١

 ). است
توان چند پل عابر پياده بر فراز بزرگراه يا    مي-كندگي عملكردها  به تبع پرا-در نقاط مختلف ( پل عابر پياده -١٢

 ). خيابانهاي اصلي درنظر گرفت
 نيز مدنظر است كه ضمن آشنا ساختن - يا تلفيقي -كالً يك خط قطار زميني يا هوايي ( قطار زميني يا هوايي -١٣

بديهي است اين خط، . نيز داردكودكان با برخي از مقررات ويژة ترافيكي اين خطوط، كاركرد تفريحي 
 ). اي مخصوص به عنوان تقاطع ريل با خيابان را نيز به همراه خواهد داشت  ايستگاهي ويژه و نقطه

در كنار اختصاص اتومبيلهايي ويژه به عنوان وسايل نقلية عمومي در اين ( ايستگاههاي وسايل نقلية عمومي -١٤
بيني خواهند شد كه طبعاً مقررات ويژة خود را نيز به همراه   ششهرك، در نقاطي خاص، ايستگاههايي نيز پي

 ). خواهند داشت
 متر به عبور عابران ٢ تا ١هاي محدودي به عرض   كشي  طبعاً در تمامي تقاطعها، خط(هاي عابر پياده   كشي   خط-١٥

 ). پياده اختصاص خواهند يافت
 
 

 ريزي فيزيكي  برنامه
 

 شده و ويژگيهاي موردنظر در شبكة ترافيكي و بافت معماري اين شهرك، بايد كيفيت با توجه به جزئيات برشمرده
اين مجموعه، مدلي از يك شهر كوچك با ضوابط و قوانين . وري از آن آشكار شده باشد  عمومي منظر و نوع بهره

ريزي قبلي از آن بازديد   با برنامه) از طرف مدارس خود(ويژه ترافيكي است كه كودكان و نوجوانان به صورت گروهي 
يك ساعت تردد :  ساعته درنظر گرفته شده است٤به طور كلي، براي بازديد از اين شهرك، يك دورة زماني . كنند  مي

با وسايل نقلية مخصوص در شبكة ترافيكي شهرك، يك ساعت آموزش تئوري در آموزشگاه، يك ساعت آموزش 
بديهي است تمامي اين موارد با نظارت و (تئاتر    بصري در آمفي/عملي در كارگاه هنر و يك ساعت آموزش سمعي

در مجموع چنان كه برشمرده شد، در اين شهرك فرضي با زمين حداقل ). هدايت سرپرستان ويژه همراه خواهد بود
 :  مترمربع، سطوح زيربنايي به شرح زير خواهيم داشت٠٠٠،١٠

  فضاهاي ثابت -الف 
 ع مترمرب  ٤٥٠ تئاتر   آمفي

 « ٤٠٠ كارگاه هنر

 « ٣٠٠ آموزشگاه
 پذير   فضاهاي انعطاف-ب 

        مترمربع٥٠ بانك
 « ٥٠ پمپ بنزين، كارواش و تعميرگاه

 « ٥٠ فروشگاه
 « ٥٠ اورژانس
 «  ٥٠ رستوران

 « ٥٠ شهرداري
 « ٥٠ نمازخانه

____________________________________________ 
  مترمربع زيربنا١٥٠٠ مجموع

 
  مترمربع ١٠٠٠ :  پاركينگ وسايل نقليه مدارس-ج 
  مترمربع٢٥٠٠ ): كل سطح زمين% ٢٥( شبكة ترافيكي -د

  مترمربع٥٠٠٠): فضاهاي خالي ميان عملكردها، فضاهاي گردشي و فضاي سبز( فضاهاي باز -هـ 
                                                                                 ___________________             

 )سطح زمين( مترمربع ٠٠٠،١٠ جمع كل 
 

 مترمربع ٣٠بيني   و پيش) فضاهاي خالي به عالوة شبكة ترافيكي( مترمربع فضاي باز ٧٥٠٠به طور كلي با احتساب 
ين شهرك به تردد با توانند در فضاهاي باز ا  آموز در آن واحد مي   دانش٢٥٠آموز، مجموعاً   فضا به ازاي هر دانش

 ٢٥٠(آموز ديگر    دانش٧٥٠بنابراين با درنظر داشتن . وسايل نقلية ويژه و كسب آموزشهاي الزم مشغول باشند
توان به   ، در مجموع مي)آموز در آموزشگاه   دانش٢٥٠ دانش آموز در كارگاه هنر و ٢٥٠تئاتر،   آموز در آمفي  دانش

 نفره ٢٥٠ گروه ٤آموزان با هماهنگي قبلي به   طبعاً اين دانش.  ساعته انديشيد٤رة آموز در هر دو   دانش١٠٠٠بازديد 
 . شوند و به طور گردشي، به بازديد از فضاهاي مختلف شهرك خواهند پرداخت  تقسيم مي

 
 انرژي خورشيدي: ضميمه

 
دي و با توجه به غناي اين اين مشاور، همگام با رويكرد اخير مجامع علمي و پژوهشي به استفاده از انرژي خورشي

انرژي در كشورمان، مطالعات وسيعي را در اين زمينه آغاز كرده است و در نظر دارد بخشي از تجربيات خود را در اين 
تكنولوژي موردنظر به طور ساده عبارت از جايگيري سلولهاي نوري مخصوص در نقاط . پروژه نيز پيشنهاد كند

اين سيستم . و استفاده از نيروي الكتريكي آنهاست)  جغرافيايي محل رو به جنوببا شيبي برابر عرض(مختلف زمين 
 :تواند به دو صورت مورد استفاده قرار گيرد  به طور كلي مي

 تامين بخشي از انرژي الكتريكي موردنياز پروژه، اعم از روشنايي، چراغهاي راهنما، آب گرم، نيروي موردنياز -١
 . ش بناهاي معماريتاسيسات و گرمايش و سرماي

 .  استفاده به صورت نمادين براي بازديد همگاني، آموزش و توسعة علمي-٢
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الزم به توضيح است كه فرآيند مذكور در كشور ما هنوز جنبة كامالً كاربردي نيافته است و با توجه به پيمودن 

نياز از برق   ي موردنظر را كامالً بيتوان سيستمهاي تجهيزاتي و تاسيسات  نخستين گامها در اين زمينه، هنوز نمي
شوند كه قابليت   بنابراين كلية تجهيزات و تاسيسات موردنياز در اين پروژه به شكلي طراحي مي. شهري دانست

وري از هر دو نيروي برق شهري و انرژي خورشيدي را دارا باشند و در مواقع لزوم بتوان از هر كدام استفاده   بهره
در مورد تجهيزات كوچك مثل چراغها و : جايگيري سلولهاي نوري به سه صورت ممكن استبه طور كلي . كرد

هاي   توان سلولها را برفراز خود تجهيزات نصب كرد؛ در بناهاي معمول و متوسط مثل رستوران يا غرفه  آبنماها مي
 معتنابهي از سلولها را بر بخشهاي بايست سطوح  توان آنها را بر بام بنا درنظر گرفت و در موارد وسيعتر مي  كوچك مي

 ١٠٠بايست توجه داشت كه به طور تقريبي به ازاي هر   در هر صورت مي. بدون استفاده زمين محوطه مستقر كرد
اي از   به طور كلي در پروژه. وات انرژي الكتريكي، يك مترمربع فضا براي جايگيري سلولهاي نوري موردنياز است

هاي بسته و حجم كم نياز به انرژي و همچنين با   ن با توجه به سطوح اندك كاربريقبيل شهرك ترافيكي كودكا
استفاده ...) هاي موجود و   زيست، بقاي سوخت  ترافيك، حفظ محيط(هاي ياد شده   هدف باروري هر چه بيشتر آموزش

معابر و راهنمايي، عالئم هاي   هاي نو به صورتهاي گوناگون نمادين و عملي ـ آب گرم رستوران، چراغ  از انرژي
تواند بسيار كارآمد و مفيد باشد كه با توجه به تعداد قابل توجه   ـ مي... هاي خورشيدي و   ها، اتومبيل  تقاطع

اي قابل ساخت از اين گونه اتومبيل براساس   هاي كودكان موردنياز در آن، در اين جا به ذكر مشخصات نمونه  اتومبيل
 . پردازيم   ميهاي مشابه خارجي  مدل

 
 اتومبيلهاي خورشيدي 

 
 دو چرخ در جلو و يك چرخ در عقب:  تعداد چرخها-
 )ارتفاع( متر ٦/٠× ) عرض( متر ٨/٠× ) طول( متر ٢/١:  ابعاد-
  كيلوگرم٦٥): بدون سرنشين( وزن -
  كيلوگرم٣٥يك نفر به وزن تقريبي :  سرنشين-
  كيلومتر بر ساعت١٠:  سرعت حداكثر-
  متر٥/٤: شعاع گردش حداقل -
 ) ساعت٥/٣( كيلومتر ٣٥:  مسافت قابل پيمودن پس از شارژ كامل-
  وات٧٥٠:  توان موتور-
  ولت٤٨:  ولتاژ موتور-
 Polycrystalline Sillicon:  نوع سلول خورشيدي-
 ) سلول٨(تقريباً يك مترمربع : هاي هر اتومبيل   سطح سلول-
  وات٩٣:  توان خروجي هر سلول-
 

 تگاه شارژايس
 
 )ارتفاع( متر ٦× ) عرض( متر ٣× ) طول( متر ٣:  ابعاد-

  كيلوگرم٣٠٠٠:  وزن تقريبي-
 فوالد ضدزنگ :  مصالح سازه-
Polycrystalline:  نوع سلول خورشيد- Sillicon 
 ) سلول٢٤( مترمربع ١٢تقريباً :  سطح سلولها-
 )وات (١١٥٢) = آمپر (٦/٨× ) ولت (١٣٤:  توان خروجي كل-
 ). از منبع ذخيرة اتومبيل، خالي شده باشد% ٦٠براي هنگامي كه حدود (يك ساعت :  سرعت شارژ-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع
 
 .١٣٦٩-١٣٧٩ دوره فصلنامه تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش، -١
 
 .١٣٧٨-١٣٧٩هاي ترافيك،    دوره فصلنامه تازه-٢
 
مهندسين مشاور ره شهر درخصوص شهرك ترافيكي » شهر سالم«و » كترافي«هاي    مطالعات كاربردي بخش-٣

 .١٣٧١-١٣٧٩كودكان، 
 
 . ١٣٦٥، )S4گروه (هاي آموزشي ايمني راه    تاثيرات برنامه-٤
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 ١٠٠بايست توجه داشت كه به طور تقريبي به ازاي هر   در هر صورت مي. بدون استفاده زمين محوطه مستقر كرد
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  ولت٤٨:  ولتاژ موتور-
 Polycrystalline Sillicon:  نوع سلول خورشيدي-
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6- Children in Traffic, 1975.

7- Children in Crashes, 1985.

8- Federal Motor Vehicle Safety Standard 201, 1970.

 
 
 

 
 اجزاي مدل فرآيند آموزش ايمني راه : ١نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار گردشي براي رفتار صحيح عبور از عرض خيابانها خلوت: ٢نمودار 
 

 اهداف آموزشي

 محتواي آموزش
 

  آگاهي- گرايشها -مهارتها :      رفتار 

 ساختار آموزش
 

 متغيرهاي آموزش گيرنده       متغيرهاي آموزشي
 

 متغيرهاي آموزش دهنده متغيرهاي شناختي
 متغيرهاي  وضعيت آموزش شخصيت

  اقتصادي-اجتماعي  روشها هوش
 ها  رسانه سن

 جنس

 ارزيابي فرآيند

 ارزيابي توليد

ان رو به طرف جدول حاشيه خياب  كودك با سرعت طبيعي از پياده
 .شود  نزديك مي

 

 . ايستد  كودك قبل از رسيدن به جدول حاشيه خيابان مي

 

 كند  كودك به سمت چپ نگاه مي

 آيا
 ترافيك در حال نزديك

 شدن است

 

 كند  كودك به سمت راست نگاه مي

 

 .نمايد  كودك شروع به عبور از عرض خيابان مي

 

كند به راه   اه ميكودك با سرعت طبيعي در حاليكه سمت راست را نگ
 رود  خود ادامه داده و به سوي حاشيه ديگر خيابان مي

 آيا
 ترافيك در حال نزديك

 شدن است

 

 كند تا از ترافيك عبور كند  كودك صبر مي
 بله

 بله

 خير

 خير



41

شهر سالم

 
 اجزاي مدل فرآيند آموزش ايمني راه : ١نمودار
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 متغيرهاي  وضعيت آموزش شخصيت

  اقتصادي-اجتماعي  روشها هوش
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 كند  كودك به سمت راست نگاه مي

 

 .نمايد  كودك شروع به عبور از عرض خيابان مي

 

كند به راه   اه ميكودك با سرعت طبيعي در حاليكه سمت راست را نگ
 رود  خود ادامه داده و به سوي حاشيه ديگر خيابان مي

 آيا
 ترافيك در حال نزديك

 شدن است

 

 كند تا از ترافيك عبور كند  كودك صبر مي
 بله

 بله

 خير

 خير



42

فهرستنشریاتوكتابها

منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه  کنون 48  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری - مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی )پائیز 1379(

48- شهرک ترافیکی کودکان )زمستان 1379(
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نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(


