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  گفتارپیش

ونقـل در ابعـاد مختلـف اقتـصادي، سیاسـی و اجتمـاعی جوامـع         جایگاه و نقش حمل   
متـوازن  هاي اصلی توسعه پایـدار و       ونقل یکی از پایه   حمل. امروزي بر کسی پوشیده نیست    
: هاي مهمی همچـون   فهمؤلّ ونقل با هاي حمل ه در واقع شبک   در جوامع بشري محسوب شده،    

  . تنگاتنگ دارندی ارتباط»اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی«
در فرآیند توسعه اقتصادي و اجتمـاعی کـشورها، همبـستگی مـستقیم میـان گـسترش                 

 همـراه بـا    ، به عبـارت دیگـر     نرخ رشد اقتصادي بیشتر وجود دارد؛     ونقل و دستیابی به     حمل
یابـد و   ونقل نیز افزایش مـی    افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل        

و ونقل اسـت     وابسته به توسعه بخش حمل     ي،به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصاد        
  . آیدبه حساب میترین جزء مهمونقل براي رشد تحول اقتصاد حملفعالیتهاي 

ونقـل و در راسـتاي      عنوان عضوي از خانواده بـزرگ حمـل        به   ونقلپژوهشکده حمل 
 دستیابی به توسعه پایدار بخش حمل و نقل از طریـق            براي  رسالت خویش که همانا کمک      

 و ارتبـاط    ، بـا تعامـل    اسـت اي و کـاربردي     هـاي بنیـادي، توسـعه     پژوهشو انجام   مدیریت  
هاي مـرتبط بـا   رابري و دستگاه وزارت راه و تهاي تابعها و سازمانتنگاتنگ با کلیه معاونت  

هـاي  حمل و نقل در خصوص تعیین مشکالت این صنعت مهـم و تبـدیل آنهـا بـه پـروژه                   
نظران و متخصـصین در کـاهش مـشکالت    تحقیقاتی، سعی در تشریک مساعی کلیه صاحب 

 ،پژوهـشکده در ایـن راه     نقـش محـوري     . بار این صنعت در کشور دارد     ناشی از اثرات زیان   
هـاي تحقیقـاتی    ي از اتالف هزینه و انرژي در فرآیند به انجام رسـیدن طـرح             باعث جلوگیر 

ایجـاد زمینـه و بـستري بـراي        عامل  ها،  مدیریت و نظارت راهبردي بر پروژه     بوده، همچنین   
  . واهد شدخونقل ایمن مندي از صنعت حملبهره: همچونرسیدن به اهداف آرمانی 

 کمک به حل   براي تحقیقاتی پژوهشکده    مجموعه حاضر به عنوان یکی از دستاوردهاي      
ربـط تـدوین     با تالش و همکـاري جمعـی از متخصـصین ذي           ونقلیکی از معضالت حمل   

  ید، ـم تیزبین اساتبدون شک نقایص نوشتاري و محتوایی این پژوهش از چش. گردیده است



  
 هـاي خـویش   ما را از راهنمـایی    به یقین   نظران و متخصصان پوشیده نخواهد ماند و        صاحب

 . مند خواهند نمودبهره

هـا،  ، بخـش   به این وسیله نسبت به کلیه اعضاي گروه تهیه کننـده          ونقلپژوهشکده حمل 
ها و مؤسساتی که در تهیه این مجموعه همکاري نموده اند، به ویـژه آقـاي مهنـدس      سازمان

 مراتب تشکر و قـدردانی خـود     ونقلحمل رئیس بخش ایمنی پژوهشکده    »شاهین شعبانی «
  .داردبراز می ارا
  

  محمود عامري
 ونقل حملپژوهشکده رئیس 



  پیشگفتار
 ،هـاي کـشور   هـا و معـضالت اساسـی مـسئولین راه            یکـی از دغدغـه     ،هاي اخیر در سال 

 نرخ رشد حوادث ترافیکی     اندیشی و اتخاذ تدابیر کوتاه، میان و بلند مدت براي کاهش            چاره
 و همـین    اسـت ها  راه  وضعیت ناگوار ایمنی     ، گواه هاي گذشته  آمار و ارقام سال    .بوده است 

تـضمین  را بـراي  جانبـه و علمـی   ضرورت تدوین راهکارهاي جامع، همه ش  بیش از پی   ،امر
  .سازد مایان مینکاهش مستمر تصادفات 

اي است که هدف اصـلی آن    اي از علم ایمنی و داراي ماهیت چند رشته         شاخه ،ایمنی راه 
اي از  ونقـل جـاده   حفظ جان کاربران و کاهش تعداد و شدت تـصادفات در سیـستم حمـل              

اي اسـت و مهندسـی      چنـد رشـته    نگـر  هاي مدیریتی کلی  سازي سیستم و پیاده طریق توسعه   
هاست که جان کـاربران سیـستم       یک علم کاربردي وابسته به مهندسی سیستم      نیز،  ایمنی راه   

اي را در مقابل نواقص و مشکالت موجود در هـر یـک از اجـزاي سیـستم                  ونقل جاده حمل
  .کندیبیمه م) انسان، وسیله نقلیه، راه و محیط(

حل یک مشکل خـاص متمرکـز   زمانی یک برنامه ایمنی مؤثر و کارآمد است که روي راه     
حل کلی وجود   چرا که در مقوله ایمنی راه براي سامان دادن به تمام مشکالت، یک راه              ؛باشد

 و نداشته و براي رسیدن به راهکاري مؤثر باید مسئله به طور خاص مورد توجه قـرار گیـرد     
هاي نسبت به توسعه و پیشرفت     ، باید خود را با اطالعات روز آشنا ساخته        ،ایمنی متخصصین

 در همین راستا مجموعه حاضر بـه        ؛ آگاه باشند  ،کنندعلمی که به طراحی ایمن راه کمک می       
  . تدوین شده استها یمن سازي مدارس حاشیه راه ابرايمنظور کمک به متخصصین 

 نقـش مـوثري ایفـا       ،تهیه و تدوین این راهنمـا     که در   در خاتمه الزم است از کلیه کسانی      
 مـدیر عامـل شـرکت اندیـشه        ،»فرشید فریبرزي عراقـی   « آقاي مهنـدس    به ویژه    ،اندنموده

  به عنوان ناظرین پروژه و آقـاي مهنـدس      »مهندس خاوندي و مهندس سقایی     «،  نگاران کیا 
دار ونقـل عهـده    که مدیریت این پـروژه را در پژوهـشکده حمـل           »نصیربرادران رحمانیان « 

  .عمل آیده  تشکر و قدردانی ب،بودند
 شاهین شعبانی

 ونقلرئیس بخش ایمنی حمل
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  فصل اول
  

  اتيکل
  

   مقدمه1-1
همه روزه هزاران نفراز مردان و زنـان و کودکـان در سراسـر دنیـا قربـانی حـوادث                  

 سـال حـدود     ١طبق آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان بهداشت جهانی        . شوند  اي می   جاده
در سراسر جهان بـر اثـر تـصادفات ترافیکـی          )  نفر در هر روز    3242معادل  ( میلیون نفر    2/1

هــاي مختلــف   میلیــون نفــر دچــار آســیب50 تــا 20 خــود را از دســت داده و بــین جــان
 و مجبورنـد ایـن       اي دچار نقص عـضو شـده        از این گروه تعداد قابل مالحظه     . ]1[گردند  می

معلولیت را تا پایان عمر به دوش کشیده و تحمل نمایند و نهایتـاً در نتیجـه بـروز حـوادث                
  .شود سارت متوجه اقتصاد ملل می دالر خ8/1ترافیکی راهها ساالنه 

اگرچه کشورهاي در حال توسعه تنها یک سوم حجم وسایل نقلیه جهان را در خود               
اند ولی بیش از دو سوم قربانیان تصادفات در این کـشورها یعنـی کـشورهاي بـا                    جاي داده 

ز ، میـزان مـرگ و میـر ناشـی ا    2020شود تا سال  بینی می پیش. باشد درآمد کم تا متوسط می  
از ایـن رقـم، کـشورهاي توسـعه         .  درصد رشد در جهان همراه باشد      67حوادث ترافیکی با    

                                                 
1-World Health Organization 



  کلیات                                                                                                   2 

 درصد افزایش در آمـار تلفـات        83 درصد کاهش و کشورهاي در حال توسعه با          27یافته با   
  .اي خود روبرو خواهند بودناشی از حوادث جاده

ذیرترین گروههاي  پ    عابرین پیاده به ویژه در کشورهاي در حال رشد، یکی از آسیب           
 ناشـی از    متوفیـان  درصـد از کـل       40به طوریکه تقریباً    . دهندفعال در ترافیک را تشکیل می     

در . دهنـد   را تشکیل مـی   )  برابر کشورهاي اروپایی و امریکا     2در حدود   (تصادفات ترافیکی   
 .تـري دارنـد  بین گروه عابرین پیاده در این دسته از کشورها، کودکان شـرایط بـسیار وخـیم             

 درصـد از    97،  2002مطابق تخمینهاي انجام شده توسط سازمان بهداشت جهـانی در سـال             
 نفر کودك کشته شده در تصادفات ترافیکی در کل جهان مربوط به کشورهاي              180500کل  

ها و تحقیقات صورت گرفته حاکی از ایـن واقعیـت           بررسی. باشد  با درآمد کم تا متوسط می     
در میان کشورهاي در حال رشد در سطح غیـر قابـل قبـولی    است که ایمنی ترافیک کودکان   

پـذیري  رسال به خصوص در گروه عابرین پیاده بیشترین میزان خط 15 تا 5بوده و گروه سنی 
ها و صدمات منجـر بـه مـرگ غیـر             باشد و تصادفات به عنوان دومین علل آسیب         را دارا می  

از سوي دیگـر،    . ]2[شود  رفی می عمدي در میان کودکان این گروه سنی در سراسر جهان مع          
کامالً روشن و مبرهن اسـت کـه تقریبـاً تمـامی ایـن گـروه سـنی در کلیـه کـشورها جـزء                   

ترین هدف این گروه جهت شرکت در ترافیک، رفت و آمد بـه               آموزان هستند و اصلی     دانش
آمـوزان بـه مدرسـه جـزء      روي دانـش  آمارهـا بیـانگر آن اسـت کـه پیـاده          . باشـد   مدرسه می 

 بوده و همین امـر موجـب گردیـده کـه خطـرات متعـددي                ونقل  حملرترین روشهاي   فراگی
رو توجـه بـه موضـوع ایمنـی      از ایـن . سالمت آنها را در مسیر تردد به مدرسه تهدید نمایـد       

  آمـد و منتهـی بـه مـدارس و تـامین ایمنـی             وخطر نمودن مـسیرهاي رفـت     آموزان، بی   دانش
پـیش بـه آن   ازماتی اسـت کـه بایـد بـیش     دن اقـ  هاي مجاور مدارس از جمله مهمتـری      محیط

آموزان در ترافیک راهها و در نتیجه ارتقاء سطح سالمت            برقراري ایمنی دانش  . پرداخته شود 
شـود، باعـث نهادینـه        کودکان ضمن آنکه موجب افزایش ایمنی براي این قشر از جامعه می           

 راننـدگان فـرداي جامعـه    دهنـده شدن دانش ایمنی ترافیک در بین این افراد که خود تشکیل 
  . هستند خواهد بود



 3                                                زي مدارس حاشیه راهها          ساایمنراهنماي 

   ضرورت طرح-1-2
بـه  : )در ایران و بسیاري از کشورهاي جهان(آمار باالي تلفات عابرین پیاده کودك      •

 سـاله  5 -9 درصد تلفات عابرین پیاده را کودکان 25طور کلی در اغلب کشورها    
و ر مـسیر رفـت   سـاله د 10-16 درصد تلفات عابرین پیاده  39دهند و     تشکیل می 

 درصـد از تلفـات تـصادفات        6/16در ایـران نیـز       (.دهـد   آمد به مدرسه روي می    
  . )]3[شود  سال شامل می17را افراد زیر ) در کلیه موارد (82ترافیکی در سال 

این افزایش در  : 2020سیر صعودي میزان تلفات ناشی از تصادفات ترافیکی تا سال            •
  .گردد بینی می ان گروه عابرین پیاده پیشبین کشورهاي رو به رشد به ویژه می

در کـشورهاي   ): بیشتر به عنوان عابرین پیاده    (آموزان در ترافیک      حضور فعال دانش   •
بـه  . آموزان به مدرسه وجـود دارد        دانش ونقل  حملمختلف روشهاي متفاوتی در     

روي و اسـتفاده از وسـایل نقلیـه عمـومی      عنوان مثال در آفریقا روش غالب پیاده      
بـوده و در    ) موتـوري (سـواري و اسـکوتر      روي، دوچرخـه     در آسـیا پیـاده     .است

روي جهـت تـردد       آمریکاي شمالی و اروپا بیشتر از وسایل نقلیه شخصی و پیاده          
روي در کـشورهاي در حـال توسـعه           اما تقریبـاً پیـاده    . شود  به مدرسه استفاده می   

آمـوزان     روزه دانـش   و آمد همه    با توجه به رفت   . بیشتر از سایر روشها رواج دارد     
هـا و   بررسی. یابد  در مسیر مدرسه، خطرپذیري آنها نیز به همان میزان افزایش می          

دهد که همواره حضور در محیط راهها پتانسیل خطرات را بـه       تحقیقات نشان می  
سـوار، موتورسـوار،    افزایـد، بطوریکـه یـک عـابر، دوچرخـه         ري می نحو چشمگی 

در مقایسه با کارگري که در صنعت       ) اربران جاده ک(نقلیه  سرنشین یا راننده وسیله   
  .  بار بیشتر در معرض جراحات و صدمات قرار دارد30کند  کار می

حـضور در ترافیـک همیـشه        :هـاي کودکـان     عدم رشد کافی و مهارتها و توانایی        •
شـود و شـخص را        چون ذهن با متغیرهاي مختلفی درگیـر مـی        . طاقت فرساست 

 امـا در مـورد کودکـان ایـن     .سازد حیط پیرامون خود میوادار به توجه بیشتر به م  
زیرا به مقتـضاي سـنی، توانـایی الزم بـراي تحلیـل             . باشد  تر می     موضوع حساس 
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-قـوه . گردنـد متغیرهاي مختلف را نداشته و زودتر از افراد بزرگسال خـسته مـی            

تعقل، حافظه و درك و تصور آنها از محیط نسبت به شـخص بـالغ رشـد کـافی                  
. و قابلیت دیداري و شنیداري محدودي نسبت به افـراد بزرگـسال دارنـد             ننموده  

تصور دارند که    آنها این . دیده شدن نا مفهوم است    براي کودکان موضوع دیدن و      
آنهـا قـادر بـه      . بیند  بینند پس وسایل نقلیه هم آنها را می         چون وسایل نقلیه را می    

 صـحیح در تخمـین      تمرکز روي موضوعات به صورت همزمان نبوده و قضاوت        
هاي خـود     با این وجود، تمامی کودکان از میزان توانایی       . سرعت و فواصل ندارند   

هایشان درمیان گروه همساالن غلـو        تصورات نادرستی داشته و همواره در قابلیت      
  : هاي ذیل خالصه نمود توان در ردیف محدودیتهاي کودکان را می. نمایند می
وده دید یک کودك نسبت بـه یـک فـرد بـالغ             تنها دو سوم محد   ( میدان دید    -

  .) تکامل یافته است
  تشخیص جهت اصوات -
  قضاوت صحیح از سرعت و فاصله -
  )وسیله نقلیه(مورد نیاز جهت توقف  تخمین میزان زمان و فاصله -
  تمرکز بر روي چندین موضوع متفاوت  -
لیـه،  عدم رویت مناسب آنهـا در میـان سـایر وسـایل نق            (کوچک بودن جثه     - 

  )ها وسایر موارد مشابه ها و بوته اتومبیلهاي پارك شده، درختچه
با عنایـت   : گیري بسیاري از عادات و رفتارها در دوران کودکی          لزوم توجه به شکل    •

به اینکه منشاء بسیاري از عادات و رفتارها در سنین کـودکی شـکل گرفتـه و در               
سـازي    هـاي ایمـن     مطالعه برنامه نماید، بنابراین      و بروز می    بزرگسالی تکامل یافته  
 فرصتی مناسـب و مغتـنم بـراي بـسترسازي زیرسـاختهاي             مدارس حاشیه راهها  

 ونقـل   حملاصولی در یک برنامه بلند مدت بوده و در آینده در زمینه ایمنی کلی               
از طرفی، قـشر وسـیعی از ترکیـب جمعیتـی           . اي نمود عینی خواهد داشت      جاده

دهند و از طرف دیگر مدرسه اولین مرکز        شکیل می ایران را کودکان و نوجوانان ت     
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هـاي یـادگیري و شـرایط     آموزش رسمی همین کودکان اسـت و حـوزه فعالیـت      
تواند ریشه بسیاري از رفتارها و عملکردهـا   مطلوب در این بخش مهیا بوده و می       

  . اي نزدیک باشد در آینده
اهها، تـأمین سـالمت     هاي مختلف در چهارچوب برقراري ایمنی ر        حمایت از برنامه     •

سازي مدارس حاشـیه راههـا،        مبحث ایمن : عمومی جامعه و پیامدهاي ناشی از آن      
باشـد، امـا نتـایج و بازتابهـاي           مـی  ونقل  حملعالوه بر اینکه موضوعی در حوزه       

حاصل از آن به سالمت عمومی جامعه، کاهش بحرانهاي اقتـصادي و رفـع آثـار                
  . سوء اجتماعی منجر خواهد شد

ه به مقوله ایمنی مدارس از یک منظر ترافیکی در تمامی کشورها به عنوان یـک                امروز
در  نگرنـد، زیـرا    پدیده حساس اجتماعی از دیدگاه اقتصادي، امنیتی و رفاهی یک جامعه می           

صورت عـدم تحقـق آن، تبعـات و آثـار منفـی ناشـی از تلفـات جـانی و خـسارات مـالی                         
البتـه ایـن موضـوع نیـاز بـه          . ورها خواهـد شـد    گیر مسائل اجتماعی و اقتصادي کش      گریبان

اي از تالشـهاي مـداوم و پایـدار     هاي قوي در بخش دولتی داشـته و مجموعـه       سیاستگذاري
    .طلبد سازمانها و ارگانهاي مسئول را می

از  بـسیاري : سـازي آنهـا   هاي ایمن به مدارس و لزوم ایمـن       عدم وجود دسترسی   •
انـد کـه عـدم       شهري کشور واقـع شـد      مدارس در حاشیه مسیرهاي پرتردد برون     

نظارت ورسیدگی به وضعیت خطیـر مـدارس مـذکور، موجـب بـروز خطـرات                
بدیهی اسـت ایـن امـر، مویـد نیـاز بـه             . آموزان گردیده است  دانش  زیادي براي 

سازي مدارس حاشـیه     جهت نظارت و رسیدگی بر امر ایمن       تدوین دستورالعملی 
  .باشدراههاي کشور می

    اهداف طرح-1-3
  :مهمترین اهداف مورد نظر از تهیه این دستورالعمل عبارتند از

سـازي     راهها بـه منظـور یکپارچـه        سازي مدارس حاشیه    ارائه دستورالعمل ایمن   •
 ؛فعالیتهاي مرتبط در سراسر کشور
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تبیــین راهکارهــاي آموزشــی و تــشویقی جهــت آمــوزش ایمنــی ترافیــک بــه  •
 ؛آموزان دانش

سـازي روشـهاي      فیزیکـی مـدارس و هماهنـگ       سـازي   ارائه دستورالعمل ایمـن    •
 ؛آموزان فیزیکی هشدار به رانندگان در محدوده تردد دانش

ــه الگــوي مناســب در خــصوص مــسیر تــردد و محوطــه ورود و خــروج   • ارائ
 ؛آموزان در مدارس دانش

سازي مـدارس حاشـیه راههـا در سـطح            هاي ایمن   سازي اجراي برنامه    هماهنگ •
عین بر اسـاس معیارهـاي مـشخص توسـط          کشور در چهارچوب یک ضابطه م     

 ؛مسئولین و سازمانهاي ذیربط

آمـوزان و شناسـایی و تحلیـل مـسائل و              تبیین موضوع ایمنـی ترافیـک دانـش        •
 ؛مشکالت آنان

ــی      • ــاي ایمن ــصوص ارتق ــشورها در خ ــایر ک ــدامات س ــه اق ــی و مطالع بررس
 ؛آموزان دانش

 آمـوزان در قبـال     هاي آموزش جهت ایجاد حس مسئولیت در دانش         تبیین برنامه  •
 آموزان و پرورش مهارتهاي الزم جهت حضور ایمنی خود و سایر دانش

   ؛در ترافیک ایمن
رسانی صحیح به والدین و اولیاي مدارس در زمینه پتانـسیل خطرپـذیري               اطالع •

 ؛آموزاندانش

آمد به مدرسه   وآموزان در زمان رفت     با تردد دانش  اصالح ساختار قوانین مرتبط      •
 ؛ایف بخشهاي مختلف در این خصوصو تبیین وظ

گذاري بیشتر در حوزه ایمنی به منظور       هاي عمومی جهت سرمایه   جلب حمایت  •
هـاي مختلـف و ارتقـاء       پیشگیري از تلفات و تبعات سوء ناشی از آن در بخش          

 .بهداشت و سالمت عمومی
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   تبیین روش تحقیق -1-4
ـ       در اجراي طرح ایمن    ت تـامین ایمنـی دانـش      سازي مدارس حاشیه راهها بـا محوری

  ن آموزان در ترافیک، با استفاده از منابع آماري و اطالعاتی سازمانهاي مختلف نظیر سازما                                     
حمل        و  هداري  را زمان  سا و  ونی  ن ا ق ده وپزشکی  جا گا نقل  نخستین  در  ي،   ما

هاي مختلف سنی پرداخته     بررسی وضعیت آمار تلفات عابرین پیاده در کشور به تفکیک رده          
 در کـشور    1377سازي مدارس حاشـیه راههـا از سـال          نظر به اینکه طرح ایمن    . خواهد شد 

 بررسـی و  1383 استان تا پایان سـال   11آغاز گردیده، بنابراین اقدامات انجام شده در سطح         
نقاط ضعف و قوت هر یک از این اقدامات و فعالیتها در پیشبرد اهداف بعدي طـرح تبیـین                   

آموزان در مسیر مدرسـه،   و مشکالت رفت و آمد دانشدر بررسی و تحلیل مسایل  . گردد  می
بازدیدهاي عملی صورت خواهد گرفت و نتایج حاصل از آن بـه صـورت مـشروح عنـوان                  

در همین مرحله میزان پراکندگی و تراکم مربوط بـه مـدارس حاشـیه راههـا در      . خواهد شد 
اما در مطالعـه عوامـل      . گردد  سطح کل استانهایی که این طرح در آنها اجرا گردیده، ارائه می           

اي   ترافیکـی یکـی از مباحـث گـسترده        تاثیرگذار در ایمنی راهها، موضوع قوانین و مقـررات        
آمـوزان مـورد    است که در این بخش با رویکرد قوانین حاکم بر عبـورومرور خـاص دانـش            

  گیرد بررسی قرار می
 پژوهـشی سـایر   بطور کلی با توجه به اهمیت بررسی فعالیتها و مطالعات تحقیقاتی و             

هـاي اجـرا شـده در کـشورهاي آمریکـا و اسـترالیا بـه عنـوان                   کشورها، اقـدامات و برنامـه     
                                  )درآمد کم تـا متوسـط     (کشورهاي توسعه یافته و کشور غنا به عنوان کشور در حال توسعه             

                   . .بررسی قرار گرفته استمورد 
ترین اجزاي هر پروژه ایمنـی ترافیـک بـوده کـه البتـه بخـش                  از اصلی آموزش یکی   

آموزش نقش بسیار حـساسی را در نیـل بـه اهـداف و     . شودمیاي از فعالیت را شامل       عمده
کند که در این میان از تجـارب کـشورهاي          برداري موفق از اقدامات بازي می       استفاده و بهره  

در ادامه نقش والدین، اولیـاي مـدارس و         . شودیمپیشرفته به نحو مفصل و مطلوبی استفاده        
هـاي  پلیس در ارتقاء سطح این برنامه مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت و آمـوزش               



  کلیات                                                                                                   8 

  . نظري و عملی در دو قسمت کامال مجزا تبیین خواهد شد
سازي مـدارس حاشـیه راههـا کـه مـستقیما دانـش             به غیر از بحث آموزش در ایمن      

سازي فیزیکی محوطه مقابل مدارس و راههاي منتهـی         رند، روشهاي ایمن  آموزان با آن درگی   
به آن است نیز به عنوان فعالیتهاي تکمیلی از نکات اصلی مورد نظر در انجـام ایـن فعالیـت           

هـا و امکانـات و        خواهد بودکه در این زمینه محل قرارگیـري مدرسـه، ورودي و خروجـی             
وبوس، پارکینگها، محل توقف دوچرخه و راههاي       هاي ات   تسهیالت جانبی آن اعم از ایستگاه     

روها و ترکیب ترافیک عبوري از مقابـل        دسترسی مورد بررسی واقع خواهد شد و نوار پیاده        
  هـا و بـا توجـه بـه مجموعـه مطالعـات، بررسـی           . مدارس مورد مطالع قرار خواهـد گرفـت       

تهیـه و دسـتورالعمل     هـاي ارزیـابی ایمنـی       هاي انجام شده در پایان پروژه، شاخص      ارزیابی
 . مدارس حاشیه راهها تدوین خواهد گردیديسازپیشنهادي ایمن

  
  فرضیات، محدودیتها، تعاریف و مفاهیم -1-5
  فرضیات  -1-5-1

با توجه به اینکه تنها مرجع مربوط به آمار تـصادفات در            : صحت آمار و اطالعات    •
فرض بـر آن    باشد    کشور آمار نیروي انتظامی و آمار مربوط به پزشکی قانونی می          

 . باشد ترین آمار موجود در این زمینه می است که این آمار دقیق

 در ایـن    :مطالعه و تمرکز بر روي مدارس حاشیه راهها در جاده هاي برون شـهري              •
تحقیق سعی شده است تا مسائل و مشکالت مربوط به مدارس به صـورت کلـی    

هـا و نتـایج     یافتـه اگرچه. در حاشیه راههاي برون شهري مورد بررسی قرار گیرد       
شهري ص در ابعاد آموزش نظري در مدارس کل کشور اعم از درون           آن به خصو  

  .شهري قابل تعمیم خواهد بودو برون
کشورهاي پیشرفته، با ارتقـاء ایمنـی سـطح          :بازنگري مجدد دستورالعمل در آینده     •

و انـد     ریـزي نمـوده   آموزان سالهاي زیادي را صرف مطالعـه و برنامـه         تردد دانش 
ضمن انجام تحقیقات گسترده، طرحهاي مختلفی را به صورت آزمایشی به اجـرا             
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هاي خود را اصالح و تکمیل کرده         این قبیل کشورها به تدریج برنامه     . اند  درآورده
از . انـد   و همواره طرحی را پس از اجرا در یک دوره زمانی معین ارزیابی نمـوده              

بـار بـه    بـراي اولـین   اً  اشیه راههـ  سازي مدارس ح   اجرایی ایمن  راهنماي"آنجا که 
گـردد لـذا یکـی از ملزومـات     صورت جامع در سطح کل کشور تهیه و اجرا مـی     

باشد تـا ضـمن ارزیـابی         اصلی آن ارائه روش ارزیابی ضمن اجراي این طرح می         
اقدامات اجرایی و رفع ایرادات آن در راستاي بهبود کیفی سـطح ایـن برنامـه در                 

است در سالهاي آتی، با توجه به ارتقاي سطح فرهنگـی          بدیهی  . آینده اقدام گردد  
و اجتماعی باید نسبت به اصـالح و بـازنگري کلـی دسـتورالعمل اقـدامات الزم               

  .صورت گیرد
 :سازي فیزیکی   هاي موجود در خصوص ایمن      نامه  استفاده از الگوهاي مطابق با آیین      •

سـازي  نایمـ  سازي مدارس حاشـیه راههـا، بـه خـصوص    در ارائه روشهاي ایمن  
اي کـه بـه تهیـه دسـتورالعمل           فیزیکی محوطه اطراف مدارس پیشنهاد و توصـیه       

و . هاي موجود در کشور تبعیت خواهد کـرد         نامه  انجامد از استانداردها و آیین      می
در این راستا روشهاي مورد استفاده توسط سایر کشورهاي پیـشرفته نیـز مـدنظر               

 .قرار گرفته است

   
  ها محدودیت -1-5-2

در خـصوص آمـار     : آمـوزان   ن آمار و اطالعات مشخص از تـصادفات دانـش         فقدا •
آموزان در محوطه مقابل مـدارس یـا در زمـان رفـت و آمـد بـه                    تصادفات دانش 

  .مدرسه هیچگونه آماري وجود ندارد
بـا توجـه بـه      : وجود منابع آماري مختلف و غیرهمگون در زمینه تصادفات عابرین          •

آوري شده و ایـن آمـار بـا           یی و رانندگی جمع   اینکه آمار تصادفات توسط راهنما    
 آمار متوفیان ثبت شـده توسـط پزشـکی قـانونی تفاوتهـاي مـاهیتی دارد اصـوالً                 
استفاده از هر کدام از این آمار به تنهایی بررسی وضعیت موجود را با مـشکالتی                
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شـدگان در تـصادفات در      به عنوان مثال در مورد سـن کـشته        . روبرو خواهد کرد  
شود در صورتی که در مورد آمار پزشکی قانونی ایـن              چیزي ثبت نمی   آمار پلیس 

اما در آمار پزشکی قانونی هیچ یک از ویژگیهاي         . آمار به تفکیک ثبت شده است     
  .ترافیکی مربوط به بروز تصادف درج نخواهد شد

بـا توجـه بـه اینکـه        : عدم وجود آمار مشخص از مدارس حاشیه راهها در کـشور           •
صی از مدارس حایـه راههـا ارائـه نـشده اسـت، هیچگونـه               تاکنون تعریف مشخ  

  باشد آماري نیز در این زمینه در کشور موجود نمی
بـه دلیـل    :  راههـا  سازي برخی از مدارس حاشـیه       عدم توجیه اقتصادي جهت ایمن     •

ایرادات عمده در محل قرارگیري برخی از مدارس و غیر استاندارد بودن بعـضی              
 فرســودگی ســاختمان مــدارس و یــا تعــداد از مــسیرها و راههــاي دسترســی و

سـازي    آموزان یا تردد محدود در محوطه مدارس در بسیاري از موارد ایمن             دانش
در این خـصوص محـدودیتهایی      . ممکن است داراي توجیه اقتصادي الزم نباشد      

در تعیین اقتصادي بودن اجراي این طرحها با توجـه بـه مشخـصات مـدارس در        
   .واهد داشتنقاط مختلف کشور وجود خ

 با توجـه بـه اینکـه ممکـن     :هاي ذیربط عدم تامین اعتبارات کافی از سوي سازمان       •
است بر اساس شرایط هر منطقه یا محدودیتهاي مالی امکان اجراي کلیه اقدامات             

سازي مدارس میسر نباشد در این دستورالعمل سعی شده اسـت           الزم جهت ایمن  
بندي شده معرفی گردد تـا        به صورت سطح  حلها و راهکارها      اي از راه    تا مجموعه 

با توجه به شرایط و نیازهاي هر مدرسه از روشهاي ترکیبی کـه در دسـتورالعمل                
 هر مدرسه اجرا گردد مشخصات و ویژگیهاي تناسب گردیده، به معرفی پیشنهادي

  تعاریف و مفاهیم  -1-5-3
وده نـوار   گردد که در داخـل محـد         به مدارسی اطالق می    :1مدارس حاشیه راهها   •

                                                 
1- School Zone 
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 متري پس از حـریم مـصوب راههـا قـرار گیـرد و یـا دسترسـی                   100حفاظتی  
  .مستقیم به راههاي تحت پوشش وزارت راه و ترابري داشته باشد

 سال بوده و    6-15محصلین دختر و یا پسر که در محدوده سنی          : 1دانش آموزان  •
دك، همچنـین لفـظ کـو     . باشـند در پایه ابتدایی و راهنمایی مشغول تحصیل می       

گیـرد و کلمـه   مـی  بـر آموزان مقاطع ابتـدایی و راهنمـایی تحـصیلی را در   دانش
)  سـال 6کـوچکتر از  (خردسال شامل گروهی است که در سنین قبل از دبستان           

  .قرار دارند
بطور کلی هر فردي که به جهت تامین نیازهاي جا به جایی خود             : کاربران جاده  •

،  ، موتورسـوار   ، اعـم از راننـده      مایـد نبه هر نحوي از شبکه راههـا اسـتفاده مـی          
  .روند و عابر پیاده جزء این دسته به شمار می )اسکیت و اسکوتر( سواردوچرخه

 ها و متدهاي مختلفی که یک شـخص بـراي جـا بـه             شیوه: 2نقلوروشهاي حمل  •

نقـل  وعـم از حمـل    ا بـرد ترافیک هنگام استفاده از راهها به کار می        در خود جایی
همراه والدین و    حوزه به  در این ( شخصی وسیله نقلیه  ..).س، مترو، اتوبو(عمومی

سـواري و  دوچرخـه  موتورسـواري، ) یا بدون آنها، ولی نه به تنهـایی سرنـشین  
 .گردند  محسوب میونقل حملهاي معمول وي از جمله روشرپیاده

گردد که براي کنترل و نظارت       به ماموري اطالق می   : پلیس راهنمایی و رانندگی    •
موتـوري و همچنـین   وسایل نقلیه اعم از موتـوري و غیـر  آمد و هدایت بر شد   و

 .عابرین پیاده انجام وظیقه نمایند

شود کـه پـس از      موز یا فردي گفته می    آگذربان مدرسه به دانش   : گذربان مدرسه  •
الزم، وظیفـه هـدایت و راهنمـایی         مهارتهاي و هاآموزش کسب و صالحیت احراز
 رعایـت  و قانون به احترام به را آنان تشویق همچنین و آمدورفت در را آموزاندانش

 .گیرد برعهده می انضباط و نظم حفظ و مقررات رعایت و نظم حفظ و مقررات

                                                 
1- Pupil 
2- Transportation Methods 





 

  
 
 

  
  
  
  

  فصل دوم
  

  سازي مدارس حاشية راهها در كشور بررسي وضعيت موجود ايمن
 

  وضعیت کلی ایمنی عبور و مرور عابرین پیاده در کشور -2-1
 77 کـشور در سـال       متوفیان درصد   35اساس آمار پزشکی قانونی کشور، بیش از        بر  

براساس مطالعاتی که بر آمار منتشر شده تصادفات         .]2[بوده است  اي  تصادفات جاده  ناشی از 
 ماهـه اول  4 و 77 ماهـه اول سـال    6عابرین پیاده توسط سازمان پزشکی قانونی، در خـالل          

طبق نتایج بدست آمده، خطر بروز مرگ       . است دي ارائه شده  انجام گردید، نتایج مفی    78 سال
بیـشتر از   (و همچنین عابرین پیادة مـسن       )  سال 10کمتر از   (در مورد عابرین پیاده خردسال      

دهندة درصـد      نشان 1-2جدول  . ]2[بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است       )  سال 60
بـا توجـه بـه ایـن جـدول          . اسـت عابرین پیاده کشته شده در تصادفات براساس سـن آنهـا            

اي،   درصد عابرین پیاده کشته شده در اثـر حـوادث جـاده   22شود که در حدود    مشخص می 
تمام افراد در این گروه سنی، در سـن         اً  با توجه به آنکه تقریب    . اند   سال سن داشته   10کمتر از   

ه و یا بالعکس    برند، بدیهی است که بسیاري از آنان در مسیر خانه به مدرس             سر می   مدرسه به 
 سـال نیـز در      20 تا   10شدگان در گروه سنی       عالوه بسیاري از کشته     به. اند  دچار سانحه شده  

  .افزاید اضافه شدن درصد مربوط به آنان نیز بر اهمیت مسأله می و برند می سر به مدرسه سنین
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  ]2[78 سال اول هه ما4 و 77 اول سال  ماهه6 سن تفکیک به شدگان عابر کشته درصد و تعداد -1-2جدول
  درصد فوت شدگان  سن
  22  10کمتر از 

  1/15  20 تا 10
  1/10  30 تا 21
  3/8  40 تا 31
  6/8  50 تا 41
  1/9  60 تا 51
  8/26   به باال60

  
اي تهیه شده توسط سـازمان پزشـکی          ترین تحلیل آمار مربوط به تلفات جاده        در تازه 

بـه اسـتثناي اسـتان      ( اسـتان کـشور      27 در   83قانونی کشور، مربوط به سه ماهـۀ اول سـال           
اي را   درصد قربانیـان حـوادث جـاده   6/21دست آمده حاکی از آن است که   ، نتایج به  )تهران

 درصـد  28همچنین، از میان عابرین پیاده کشته شده، در حدود . اند داده  عابرین پیاده تشکیل    
 مذکور مبین ایـن امـر اسـت کـه           آمار. اند  قرار داشته )  سال 17کمتر از   (آنان در سن مدرسه     

اي کشور را تـشکیل    درصد کل تلفات جاده3/5 سال کشور در حدود 18آموزان زیر دانش
 سال کشور در سـال تحـصیلی        18آموزان زیر   با توجه به این امر که جمعیت دانش       . دهدمی
دهد، همواره ممکن اسـت ایـن    درصد جمعیت کشور را تشکیل می    6/24 در حدود    83-82
امـا  . موزان کشور در وضعیت مناسـبی قـرار دارد        آه بوجود آید که وضعیت ایمنی دانش      شبه

کـه  (کمی تامل و بررسی وضعیت جابجایی و مشارکت این گروه سنی در ترافیـک روزانـه                 
، اهمیت توجه بـه وضـعیت ایمنـی ایـن گـروه             )دهدسهم ناچیزي را به خود اختصاص می      

دهنـدة درصـد عـابرین پیـاده       نـشان 2-2 راستا، جدول   در این . نمایدپذیر را تبیین می   آسیب
دهـد، بـا      همانطور که این جدول نشان مـی      . کشته شده در تصادفات براساس سن آنها است       

  . شود آموزان عابر پیاده از میزان خطرپذیري آنان کم می افزایش سن دانش
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  ]3[83سال  تعداد و درصد کشته شدگان عابر به تفکیک سن در سه ماهه اول -2-2جدول
  درصد فوت شدگان  سن
  19  10کمتر از 

  8/8   سال17 تا 11
  9/7   سال24 تا 18
  9/4   سال29 تا 25
  8/7   سال39 تا 30
  7/8   سال49 تا 40
  42   سال و بیشتر50

  9/0  نامعلوم

  

  آموزان در کشور شده در خصوص ایمنی عبور و مرور دانش  اقدامات انجام-2-2
عنـوان     معضالت مربوط به تصادفات کودکان و نوجوانان به        ترین قدم در حل     اساسی

پذیرترین قشر در تصادفات عابرین پیاده، پیشگیري و انجام اقـدامات ایمنـی عبـور و                  آسیب
تـرین موضـوعات در زمینـه کـاهش       اکنون یکـی از اساسـی    هم. باشد  آموزان می   مرور دانش 

دار آموزشـی در سـطح        اولویـت هـاي     تصادفات و راهکارهاي پیشگیرانه آن، اجـراي طـرح        
سـازي فیزیکـی      همراه ایمن   باشد که در قالب آموزشهاي عملی و نظري به          مدارس کشور می  

آمـوزان و در نهایـت کـاهش          منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی عبـور و مـرور دانـش            مدارس و به  
  .تصادفات آنان مدنظر بوده است

  اسازي مدارس حاشیۀ راهه  ضرورت اجراي طرح ایمن-2-2-1
بـا   گردد که بعضاً    از دست دادن هر یک از اعضاي جامعه امري دردناك محسوب می           
لـذا همـواره   . گردد اثرات بسیار منفی در خانواده و اطرافیان نزدیک شخص متوفی همراه می 

میـر در یـک جامعـه اقـدامات الزم          ویابی و برخورد صحیح دالیل مرگ       باید نسبت به ریشه   
هـاي   ر آنکه براي رشد و آموزش هر یک از افراد جامعـه هزینـه     زیرا عالوه ب  . صورت پذیرد 
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خاطر داشت که صدمات روحی که بر اثر فوت یـک             شود، همواره باید به     هنگفتی صرف می  
  .باشند دهد، هرگز قابل محاسبه نمی شخص براي اطرافیان وي رخ می

ر تصادفات و پیامدهاي سوء ناشی از آن یکی از مهمترین دالیل مرگ و میر د
آمار تصادفات ایران همچنان . باشد بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران می

است که در بسیاري از کشورهاي  باشد و این در حالی  از مقادیر قابل توجهی برخوردار می
 در حال توسعه از سالها پیش، آمار تصادفات سیر نزولی در پیش گرفته توسعه یافته و بعضاً

 فرهنگ صحیح ایمنی و ترافیکی در میان خیل وسیعی از رانندگان و عابرین فقدان. است
اهمیت شمردن و نقض بسیاري از قوانین  توجه به حقوق اجتماعی متقابل، کم پیاده، عدم

شکنی و عدم تمکین از قوانین و مقررات شاید تنها بخش کوچکی از  به قانون ترافیکی، میل
  . ا تشکیل دهنداي در کشور رمشکالت ایمنی جاده

    اي مـشاهده     پـذیر کـاربران جـاده       از سویی با نگاهی به آمار تـصادفات قـشر آسـیب           
 بـا تلفـات و یـا    دهـد معمـوالً   شود که اغلب حـوادثی کـه بـراي عـابرین پیـاده رخ مـی        می

این رویه براي کشورهاي در حال توسعه مانند ایران کـه  . گردد معلولیتهاي جسمی همراه می   
 از اهمیـت قابـل تـوجهی برخـوردار     1دهنـد  را قشر جوان تـشکیل مـی    از آناي  بخش عمده 

 زیرا با توجه به احتمال زیاد جراحت در این قشر سنی، احتمال بروز مرگ و حتی               . باشد  می

کننـده  نگـران  گـردد بـسیار      می 2رفته زیادي در زندگی    ستد از  روزهاي معلولیت که موجب  
شود که حـدود     به آمار سالهاي اخیر کشور مشاهده می       در این راستا و با نگاهی     . خواهد بود 

 38باشد کـه       درصد از تلفات ناشی از حوادث ترافیکی کشور مربوط به عابرین پیاده می             40
  .]5[دهند را کودکان و نوجوانان تشکیل می) عابرین پیاده(درصد از این گروه 

آمـوز    زیادي از قشر دانش در همه نقاط کشور، قربانیانبا اینکه این پدیده شوم تقریباً   
را به خود اختصاص داده است، اما حقیقت آن است که با نگاهی به موقعیت مدارس کشور                 

قرارگیـري  . باشـند  آموزان از شرایط یکسان ایمنی برخـوردار نمـی        شود که دانش    مشاهده می 
                                                 

 میلیون نفر در مدارس ابتدایی و راهنمایی مشغول به 10یان   سال سن دارند که از این م       14 میلیون نفر جمعیت ایران کمتر از        23 -1
  ] 4[باشند تحصیل می

2-Years Live Lost 
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تعداد زیادي از مدارس حاشیه راههـاي کـشور، پراکنـدگی و عـدم اسـتقرار مطلـوب آنهـا،            
آمـوزان نـسبت بـه        ، عدم آگاهیهاي الزم دانش    )از دیدگاه ایمنی  (ابجایی نامناسب مدارس    ج

الخصوص در    هاي آموزشی مناسب در مدارس علی       مسائل ایمنی عبور و مرور، فقدان برنامه      
مقاطع ابتدایی و راهنمایی موجب گردیده تا حوادث ناگوار رانندگی در طول راههاي کشور              

آمار موید ایـن    ،  هاي صورت گرفته    طبق بررسی . بیشتري همراه باشد  هر ساله با آهنگ رشد      
 کشور در مدارسی مـشغول بـه تحـصیل          انموزآ  دانشاز   میلیون   2 مطلب است که در حدود    

هاي قانونی و حریم شهرها واقع بوده و بـا پتانـسیل            ز محدوده اهستند که در راههاي خارج      
  .]5[ بودخطرپذیري بیشتري در این مناطق روبرو خواهند

ی کـشور از    ونقل  حملشرایط کنونی کشور سبب گردیده که بیشترین میزان فعالیتهاي          
ها، رشـد  از طرف دیگر استقرار کاربریها و تأسیسات در کنار جاده. ها انجام شود   طریق جاده 

اي   فیزیکی شهرها و روستاها، ساخت و سازهاي غیر اصولی در حاشیه راهها و فقدان برنامه              
 یابی مناسب مدارس باعث ایجاد مشکالتی در ایمنی تردد سـاکنین و             استاي مکان جامع در ر  

  .آموزان مناطق مذکور گردیده استویژه دانشه ب
سـازي   بطور کلی و با توجه به مطالب ذکر شده، موارد زیر لـزوم اجـراي طـرح ایمـن         

  :بخشند مدارس را ضرورت می
  ؛اي ث جادهدرصد زیاد مرگ و میر کودکان و نوجوانان در حواد •
 ؛ها پراکندگی مدارس و عدم استقرار مناسب آنها در حاشیه جاده •

خـصوص در مقـاطع       فقدان برنامه آموزش ایمنی عبـور و مـرور در مـدارس بـه              •
 ؛ابتدایی و راهنمایی

 ؛فقدان جایگاه مناسب فرهنگ ایمنی عبور و مرور در جامعه •

 ؛مالحظات ایمنی به توجه با کشور راههاي حاشیه مدارس مناسب جابجایی اهمیت •

آمــوزان از مــسایل ایمنـی عبــور و مـرور و کمبــود منــابع    عـدم آگــاهی دانـش   •
  ؛رسانی و آموزشی در کشور اطالع

  .رفتار آینده در ها آموخته انعکاس و نوجوانی و دوران کودکی در آموزش پذیرياثر •
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  اي سازي مدارس حاشیه  کلیات طرح ایمن-2-2-2
 علـت موقعیـت برخـی از         آموزان بـه    رور عابرین و دانش   با عنایت به اینکه عبور و م      

انـد، بـا خطـرات مختلفـی همـراه          هاي اصلی قرارگرفتـه     مدارس که در حاشیه راهها و جاده      
آمـوزان    سازي مدارس حاشیه راهها با هدف بهبود وضـعیت ایمنـی دانـش              است، طرح ایمن  

سـازي فیزیکـی      ان و ایمـن   آمـوز   مدارس با استفاده از آموزش و ارتقاء دانش ترافیکی دانش         
از آنجا که تحقق اهداف طرح مذکور، بـسته         . محوطه مقابل و اطراف مدارس، مطرح گردید      

باشد، لذا حـصول      آموزان می   به اعمال تغییرات مثبت در فرهنگ و شخصیت اجتماعی دانش         
اهداف مورد نظر و اثرگذاري آن مشروط به اجراي پیوسـته طـرح در سـالهاي متـوالی مـی                    

سازي وضعیت فعلی مدارس حاشیه راههاي کشور در قالب دو برنامـه       از این رو بهینه    .باشد
سـازي   در این میان، اقداماتی کـه بایـد در راسـتاي ایمـن    . گردد کوتاه و بلند مدت عنوان می   

از سوي دیگـر،  . گردد هاي کوتاه مدت مطرح می فیزیکی مدارس انجام گیرد، در قالب برنامه   
آموزان با ایمنی و ترافیـک کـه نهادینـه کـردن فرهنـگ ترافیـک در                   شآموزش و آشنایی دان   

آموزان و رعایت و احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و راننـدگی   شخصیت و رفتار دانش  
  . گردد در سنین نوجوانی را به دنبال دارد، در قالب طرح بلند مدت برنامه مذکور عنوان می

سازي مدارس حاشیه راهها بـه شـرح ذیـل       در حالت کلی خالصه اهداف طرح ایمن      
  : باشد می

  ؛آموزان مدارس در خصوص مسایل ایمنی و ترافیک ارتقاء آگاهی دانش •
 ؛فرهنگ سازي و اشاعه آن پیرامون مسائل ایمنی عبور و مرور •

 ؛اي کاهش حوادث رانندگی و تصادفات جاده •

 ؛اند آنها واقع حاشیه در که مدارس مسیرهایی در کنترل تردد وسایل نقلیه و ساماندهی •

سـازي    برقراري هماهنگی میان سازمانها و نهادهـاي درگیـر در خـصوص ایمـن              •
 ؛راهها مدارس حاشیه

 ؛سازي آموزش مسائل مربوط به ایمنی عبور و مرور با آموزش در مدارس همگام •

 .یابی و ساخت مدارس جدید رعایت مالحظات ایمنی در مکان •
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   تاریخچه اجراي طرح-2-2-3
ر کلی، با توجه به این مهم که تاکنون نظام و سـاختار مـدونی جهـت پیـشبرد        به طو 
توان اقـدامات انجـام شـده را تحـت          بینی نشده است، نمی   سازي مدارس پیش  اقدامات ایمن 

 به صورت اقداماتی بوده است که       سازي مدارس حاشیه راهها نامید و غالباً      عنوان طرح ایمن  
. ی مشهودي در طی سـالهاي پـیش انجـام شـده اسـت             به صورت پراکنده و بدون یکپارچگ     

 و بر اساس راهکارهاي ارائه شده       1378اقدامات مذکور، اولین بار به طور آزمایشی در سال          
ــصادي و اجتمــاعی آســیا و اقیانوســیه  ــسیون اقت ــر اســاس چــارچوب و 1توســط کمی  و ب

گیـري از تجـارب       بهره کالیفرنیا و با     ونقل  حملنامه    دستورالعمل اجرایی تعیین شده در آیین     
 مدرسه استان گـیالن بـه اجـرا         5اي همچون آلمان و هلند، در سطح          کشورهاي توسعه یافته  

 مدرسـه   17 اقدامات مذکور در دو استان گیالن و مازندران در سـطح             1380در سال   . درآمد
ي هاي هـر دو اسـتان در زمینـه اجـرا             و پایانه  ونقل  حملبه اجرا درآمد که با اهتمام سازمان        

بخشی همـراه     مراحل مختلف طرح و نظارت دفتر ایمنی و ترافیک طرح مذکور با نتایج ثمر             
  .]5[بوده است

 و بر اساس ارزیابی عملکرد اقدامات انجام شـده و نتـایج حاصـله از               1381در سال   
، )گیالن، مازندران، مرکزي، زنجان، قـزوین ( استان کشور 5آنها، اقدامات موصوف در سطح      

  . آموز اجرا گردید  دانش15000 مدرسه و 50
. تري به مرحله اجـرا درآمـد      ، این اقدامات در ابعاد وسیع     1382پس از آن و در سال       

 استان کشور تحت پوشش قـرار  13آموز را در سطح   دانش28000 مدرسه و  130طوریکه    به
انی گرفـت در مقـاطع زمـ        مـی بـر از آنجا که اقدامات مذکور، بخشهاي مختلفی را در        . داد  می

  . آمد میخاص به مرحله اجرا در
 اسـتان شـامل     12 در سطح    1383سازي مدارس حاشیه راهها در سال         اقدامات ایمن 

اردبیل، اصفهان، خراسان، فارس، قزوین، گیالن، مازندران، مرکزي، همدان، لرستان، کرمـان            
ات بخـشی از اعتبـار    .  مدرسه در کل کشور دنبال گردیـده اسـت         247و خوزستان در قالب     

                                                 
1-United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  (ESCAP) 
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تخصیص یافته براي انجام پروژه توسط منابع استانی و بخش دیگر توسط سازمان راهداري              
این اقدام با هماهنگی ادارة کل آمـوزش و پـرورش           . اي تأمین شده است      جاده ونقل  حملو  

اي پیگیري و وضعیت مـدارس         جاده ونقل  حملدر استانها و کارشناسان سازمان راهداري و        
خالصه زمان اجرا و وسعت اقدامات      . احل مختلف ارزیابی گردیده است    مر در طی  استانها در

  . آمده است3-2سازي مدارس حاشیه راهها در جدول  اجرا شده در خصوص ایمن
  

سازي مدارس حاشیه راهها از ابتداي طرح تا  آموزان مشمول طرح ایمن  مدارس و دانش-3-2جدول
  ]5[1382سال 

  
سازي همه ساله از مهر ماه آغاز         الزم به ذکر است که با توجه به اینکه اقدامات ایمن          

، گزارش نهایی عملکرد مربوط به اقدامات انجام شده در خصوص این اقـدامات در               شودمی
لذا تا ایـن تـاریخ گزارشـی        . گردد   یک سال در پایان تیر ماه سال آتی تنظیم و ارائه می            طول

  .باشد  در دسترس نمی83مبنی بر نحوه عملکرد استانها در سال 

  آموزان  انشتعداد د  تعداد مدارس  استانها  سال
  1000  5  گیالن  1378
  3500  17   مازندران–گیالن   1380
  15000  50   همدان– قزوین– زنجان– مازندران–گیالن  1381

1382  
 – همـدان  – قزوین – زنجان – مازندران –گیالن
 –غربـی    آذربایجـان  – گلـستان  – ایـالم  –اردبیل

   فارس– مرکزي– کرمان–خراسان
130  28000  

1383  
 – قـزوین  – فارس –خراسان – اصفهان –اردبیل
 - لرستان – همدان – مرکزي – مازندران –گیالن
   خوزستان-کرمان

  آمار موجود نیست  247
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  سازي حاشیه راهها  معرفی پشتیبانان و ساختار تشکیالتی طرح ایمن-2-2-4
سـازي    رحهـاي ایمـن   همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، حصول اهـداف ط           

نقش هر  . باشد  مدارس حاشیه راهها نیازمند حضور و همکاري فعال چندین نهاد مسئول می           
یک از این نهادها در اجرا و پیشبرد بهینه طرح و همچنین حصول نتیجه مطلوب نهـایی، در                  
گروي آشنایی کامل هر یک از این اعضا با وظایف خود در راستاي پیشبرد طـرح مـوردنظر             

بدیهی است که عملکرد غیر صحیح هر یک از پشتیبانان طرح موجب تـاخیر و یـا               . شدبا  می
لـذا در ایـن     . گـردد   سازي مدارس حاشیه راهها مـی       عدم دستیابی به نتیجه نهایی طرح ایمن      

سازي مـدارس حاشـیه    بخش به معرفی پشتیبانان و متولیان اجراي طرحهاي انجام شده ایمن  
ري این مهم که تمامی نهادها و دستگاههاي عنوان شده در این            یادآو. شود  راهها پرداخته می  

بخش داراي سهم وظایف یکسان نبوده و هر یک بسته به نقشی که در طرح مذکور برعهده                 
باشـند، حـائز اهمیـت        گیرند، از جایگاه خاصی در رونـد پیـشبرد طـرح برخـوردار مـی                می
سازي مـدارس حاشـیۀ    گیر در امر ایمن در ادامه به مهمترین سازمانها و نهادهاي در       . باشد  می

  .شود راهها پرداخته می

 اي استانها  جادهونقل حمل سازمان راهداري و -الف

سازي مـدارس حاشـیه راههـا، نقـش           این سازمان به عنوان متولی اجراي طرح ایمن       
هـاي مـورد      کلیدي در تحقق هماهنگیها میان سازمانها و دستگاهها و حصول مفاد موافقتنامه           

مهمترین عامـل در دسـتیابی بـه اهـداف بهینـه      . نماید  جهت اجراي طرح مذکور ایفا می      نیاز
. باشـد  طرح، هماهنگی و آشنایی کامل پشتیبانان درگیر طرح مـذکور بـا وظـایف خـود مـی            

اي استانها به عنوان متولی اجراي پـروژه و    جادهونقل حملبنابراین نقش سازمان راهداري و  
اي در دسـتیابی بـه اهـداف          عضاي مختلف طرح، از اهمیت ویـژه      کننده بین ا  عضو هماهنگ 

  .باشد مختلف طرح برخوردار می

  آموزش و پرورش-ب

باشـد، بـا توجـه بـه          آمـوزان در کـشور مـی        این وزارتخانه که متولی آموزش دانـش      
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اطالعات و آمار جامعی که در خصوص وضعیت کلی مدارس کشور در اختیار دارد، نقـش                
. نماید  سازي مدارس حاشیه راهها ایفا می       شبرد و تعیین اهداف طرح ایمن     قابل توجهی در پی   

برخی اقداماتی که توسط این وزارتخانه در راستاي پیشبرد طرحهاي انجام شـده در کـشور                 
  :صورت پذیرفته، عبارتند از

اي   اند و داراي مشکالت عدیده      شناسایی مدارسی که در حاشیه راهها واقع شده        −
  ؛باشند ترافیکی میاز دیدگاه ایمنی 

معرفی نماینده هر یک از مدارس به عنوان مسئول آموزشهاي ایمنی ترافیک بـه               −
  ؛سایر دستگاههاي درگیر منطقه

  ؛آموزان اقدام به تدوین روشهاي آموزشی در جهت ارتقاي دانش ترافیکی دانش −
          .تشکیل کالسهاي آموزشی ترافیک −

  پلیس راه-پ

سـازي   اي در کـشور، نقـش مهمـی در ایمـن     ین ایمنی جاده  عنوان متولی تام    پلیس به 
برخـی  . نمایـد   راههاي اطراف مدارس و همچنین آموزش قوانین و مقررات ترافیکی ایفا می           

سازي مدارس حاشیه راههـا انجـام         اقداماتی که توسط پلیس در قالب پیشبرد طرحهاي ایمن        
  :پذیرفته، عبارتند از

  ؛ در سطح مدارساقدام به برگزاري کالسهاي آموزشی -
     هاي کنترل سرعت در مناطق اطراف مـدارس جهـت ارتقـاي     اقدام به اجراي برنامه   -

 .وضعیت ایمنی مناطق مذکور

  اداره کل راه و ترابري-ت

اي در  عنـوان متـولی حفـظ و نگهـداري تـسهیالت جـاده              اداره کل راه و ترابري بـه      
سـازي     در قالـب پیـشبرد طـرح ایمـن         وظایفی که ایـن اداره    . نماید  استانهاي کشور عمل می   

سـازي   هـاي کوتـاه مـدت طـرح ایمـن      گیرد، بیشتر در قالب برنامـه     عهده می حاشیه راهها بر  
هاي کل    برخی اقدامات مرتبط که تاکنون توسط اداره      . گردد  مدارس حاشیه راهها خالصه می    
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  :راه و ترابري صورت پذیرفته است، عبارتند از
  ؛ محوطه اطراف مدارسسازي فیزیکی ایمن اقدام به -
  ؛خیز راههاي اطراف مدارس اصالح و یا رفع نقاط حادثه شناسایی، -
نصب عالیم و تابلوهاي ترافیکی مورد نیاز در محدوده مدارسـی کـه در حاشـیه                 -

 .اند راهها واقع شده

   استانداریها -ث
استانداریهاي هر استان در خصوص ایجاد هماهنگی و تشریح نحوه اجراي وظـایف      

ک از نهادهاي درگیر در جهـت اجـراي مـصوبات و وظـایف هـر بخـش و همچنـین                     هر ی 
هاي مورد نیاز استانی به منظور پیشبرد بهتر اجراي طـرح عمـل    تخصیص اعتبارات و بودجه   

  .نمایند می

  سازمان صدا و سیما-ج

هاي جمعی در کشور، نقش قابل توجهی         عنوان یکی از مهمترین رسانه      سازمان به  این
اقـداماتی ماننـد   . نماید سازي عموم نسبت به اهداف و چگونگی اجراي طرح ایفا می         در آگاه 
پخش نمایشهاي نین  مچو ه سازي و آشناکردن عموم مردم از اجراي طرح           رسانی، آگاه   اطالع

  .باشد کوتاه و پیامهاي ایمنی از طریق رادیو و تلویزیون بر عهده این سازمان می

 می اداره کل فرهنگ و ارشاد اسال-چ

درج پیام مراحل اجراي طرح از طریق مطبوعات و آگاه سـازي مـردم در خـصوص      
اهمیت و اهداف طرح و همچنین برقراري ارتباط دسـتگاههاي مختلـف و مـردم از طریـق                  

هـاي جمعـی از وظـایف اداره کـل فرهنـگ و       تعلیمات و درج پیامها و عملکردها در رسانه 
  .رود شمار می ارشاد اسالمی به

  اقدامات اجرایی طرح -2-2-5
سازي مدارس حاشیه راههاي کشور ابتـدا در        همانگونه که عنوان گردید، طرح ایمن     
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      مدرسـه را تحـت پوشـش قـرار          5و تنها در سطح استان گیالن انجـام شـد کـه              1378سال  
سازي مدارس حاشیه راههاي کشور که با یک سال وقفه و در سال             طرح بعدي ایمن  . دادمی

 مدرسـه   17 پذیرفت، در سطح دو استان مازندران و گیالن انجام پـذیرفت کـه                انجام 1380
 در  1382 استان و در سال      5 در   1381این طرح در سال     . دادکشور را تحت پوشش قرار می     

در راستاي مطالعه اقدامات انجام شده در طی ایـن سـالها،            .  استان کشور انجام شد    13سطح  
هـاي ابتـدایی الزم       ، به فراهم نمودن مقدمات و آمادگی      بدیهی است قبل از اجراي هر پروژه      

پس از طی این مرحله است که فاز عملیاتی و اجرایی پروژه آغاز و هریـک از            . باشد  نیاز می 
لـذا در راسـتاي بررسـی       . دارد، خواهنـد پرداخـت      اعضا به مسئولیت و نقشی که بر عهـده          

بتـدا مقـدمات امـر بررسـی و     سـازي مـدارس، ا   اقدامات انجام شده در خصوص طرح ایمن     
اي و همچنـین    جـاده ونقـل  حملسپس به اقدامات دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و   

الزم به ذکر است که مجموعۀ مقدمات و اقـداماتی        . شود  اقدامات اجرایی استانها پرداخته می    
ي اجـراي  که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، مجموعه فعالیتهـایی اسـت کـه در راسـتا                

بر اساس استانهایی که در طی ایـن سـالها تحـت پوشـش           (82 الی   78طرح در طی سالهاي     
  .اجرا شده است) قرار گرفته است

  
   مقدمات اجراي طرح ایمن سازي مدارس-2-2-5-1

سـازي مـدارس الزم اسـت تـا در جهـت پیـشبرد و               پیش از اجراي هر پروژه ایمـن      
زمینه کار بررسـی و فـراهم    عنوان پیش ا و عواملی بهحصول بهینه اهداف مورد نظر، پارامتره     

بدیهی است مطالعه و بررسی صحیح در این مرحله، موجب افزایش احتمال حصول             . گردند
در ادامه به بررسی عواملی که پیش از اجـراي  . گردد به اهداف تعیین شده در مراحل بعد می      

  .گردد میسازي مورد بررسی قرار گرفته است، پرداخته  پروژه ایمن

  انتخاب مدارس •
باشـد کـه از لحـاظ ایمنـی           سـازي، انتخـاب مدارسـی مـی         اولین گام در طرح ایمـن     

بدین منظور معیارها و ضوابطی مشخص بـراي انتخـاب    . گردد  صورت بحرانی ارزیابی می     به
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هاي کل اسـتانها بـر اسـاس          در این قسمت از طرح، ابتدا اداراه      . مدارس تعیین گردیده است   
بنـدي نمـوده و سـپس بـا همـاهنگی ادارة آمـوزش و         یارها، مدارس را اولویت   ضوابط و مع  

پرورش، مدارس شناسایی و با مشخصات کامل به دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و               
سـازي    بنـدي در ایمـن      معیارهـایی کـه جهـت اولویـت       . اي ارسال گردیدند     جاده ونقل  حمل

  :د ازمدارس مد نظر قرار گرفته است، عبارت بودن
  ؛حجم تردد وسایل نقلیه در محور -
 ؛آموزان هر مدرسه تعداد دانش -

 ؛خیز بودن و میزان تصادفات محور حادثه -

شـرایط قوسـها، شـیبها، مـشکالت روسـازي، عـرض          (وضعیت فیزیکی محور     -
  ؛ ..).محور و

 ؛خصوصیات اقلیمی و محیطی منطقه -

 ؛فاصله ساختمان مدرسه تا جاده -

 ؛ت و کاربریها در حاشیه راهپراکندگی یا تراکم تاسیسا -

آمـوزان از عـرض محـور و یـا در             وضعیت فیزیکی مدرسه و نحوه عبور دانش       -
 .طول راه در زمان شروع فعالیت مدارس یا پایان کار آن

ــشان4-2جــدول  ــدارس و    ، ن ــداد م ــه از تع ــابی صــورت گرفت ــایج ارزی ــده نت دهن
عیت فیزیکی این مدارس در     آموزان حاشیۀ راهها در استانهاي تحت پوشش طرح، وض          دانش
در جدول مذکور، مالك ارزیابی وضعیت فیزیکـی مدرسـه بـر اسـاس              . باشد   می 1382سال  

شـدن در نزدیکـی نقـاط       درنظر گرفتن شرایطی مانند فاصله مدرسه تـا محـور جـاده، واقـع             
خیز، عدم تجهیز به نرده، حصار و یا هر نـوع تجهیـزات جداکننـده نـسبت بـه مـسیر                حادثه

 در نظـر    بینـدازد آمـوزان را بـه مخـاطره        سایر مواردي که ممکن است ایمنی دانش      اصلی و   
  .گرددگرفته شده است که بر اساس قضاوت مهندسی کارشناس مربوطه تعیین می
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  ]5[1382سازي مدارس حاشیه راهها به تفکیک استانی در سال   مدارس منتخب طرح ایمن-4-2جدول
  

  انتخاب نمایندگان مدارس •
آمـوزان بـا      نمایندگان مدارس یکی از مهمترین راههاي ارتباط بین مـدارس و دانـش            

این نمایندگان توسط مـدیران مـدارس یـا ادارات          . باشند   هر استان می   ونقل  حملسازمانهاي  
سـازي مـدارس در    ن انتخاب شده و به سـمت مـسئول طـرح ایمـن          آموزش و پرورش استا   

عالوه بر این، وظیفۀ هماهنگی کالسهاي آموزش، هماهنگی بـا مـدیر            . استانها معرفی شدند  
مدرسه، دریافت و توزیع تجهیزات ایمنـی و لـوازم کمـک آموزشـی، برگـزاري مـسابقات،                  

  . شدبر عهدة نمایندگان مدارس گذاشته.. .آموزان و آزمون دانش

 وضعیت فیزیکی مدرسه
 استان

 تعداد

 مدارس

 تعداد

 نامناسب مناسب وزدانش آم

 6 3 2000  9 آذربایجان غربی

 5 3 4535 8 اردبیل

 2 1 405 3 ایالم

 6 5 2335 11 خراسان

 9 6 2080 15 زنجان

 4 3 1362 7 فارس

 9 7 2300 16 قزوین

 7 9 2840 16 کرمان

 6 4 2715 10 گلستان

 6 9 3515 15 گیالن

 4 6 1712 10 مازندران

 6 4 2399 10 مرکزي

 4 7 1050 11 همدان

 74 67 28248 141 جمع
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   برگزاري جلسات  •
سازي، برگزاري جلساتی پیرامون آشـنایی سـازمانهاي          در مراحل مقدماتی طرح ایمن    

در این طرح، اسـتانها  . رسید نظر میه  مرتبط با ضرورت اجراي طرح و اهداف آن ضروري ب         
روند اجراي طرح در بخشهاي مختلف و وظایف سـازمانها و نهادهـاي درگیـر در آن را در                  

در اولین جلسه برگزار شـده      . اري جلسات یا همایشهایی تبیین و بررسی نمودند       قالب برگز 
استانداري که با حضور تمامی دستگاههاي ذیربط برگزار گردید، اقدام به تشریح و تعیین               در

در مراحـل بعـدي، جلـسات    . وظایف، مسئولیتها و میزان همکاري هر یک از نهادها گردیـد  
 و پـرورش، پلـیس راه و اداره کـل راه و ترابـري برگـزار و                  اي با مسئولین آموزش     جداگانه

 1 و فنی توسط مسئولین طرح هر استان با نمایندگان و گـذربانان   همچنین جلسات تخصصی  

 .د مشخص و تبیین گردیهر کدام در طرح کامالً و وظایف فعالیت چگونگی و برگزار مدارس

  
  اي  جادهونقل حملمان راهداري و  اقدامات اجرایی دفتر ایمنی و ترافیک ساز-2-2-5-2

اي مـسئولیت مـدیریت،        جـاده  ونقـل   حملدفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و        
سازي مدارس حاشـیه      ریزي و سیاستگذاري اصول کلی طرح را در راستاي طرح ایمن            برنامه

بطور کلی اقـداماتی کـه ایـن دفتـر در مراحـل مختلـف           . راههاي کشور برعهده گرفته است    
  :ژه بر عهده گرفته است، عبارتند ازپرو

  بررسی روند اجراي طرح در سالهاي گذشته و در کشورهاي مختلف •
یافته  بخش ایمنی و ترافیک قبل از شروع طرح، روند اجراي آن در کشورهاي توسعه

  .نماید فرهنگی شبیه به ایران هستند را بررسی می رفتاري و لحاظ که از کشورهایی و همچنین

    مایشبرگزاري ه •
برگزاري جلساتی به منظور اجراي صحیح و توجیه مناسب مسئولین طرح در استانها             

                                                 
وظیفه گذربان، هدایت و راهنمایی دانش آموزان جهت عبور از عرض جاده و یا تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوي  -1

  .باشد آموزان به هنگام گذر از حاشیه راه می دانش
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پیش از شروع فاز عملیـاتی طـرح بـا هـدف انتقـال تجربیـات بـه دسـت آمـده از بررسـی                 
  .طرحکشورهاي مختلف و همچنین بررسی موانع و محدودیتهاي اجراي 

 بازدید از مدارس پیشنهادي استانها  •

ایمنی و ترافیک پـس از شناسـایی مقـدماتی مـدارس توسـط مـسئولین       نماینده دفتر  
طرح، با هماهنگی آموزش و پرورش در اسـتانها، نـسبت بـه بررسـی و بازدیـد از مـدارس          

اقـدامات مـذکور براسـاس ضـوابط و معیارهـاي ایمنـی منـدرج در                . پیشنهادي اقدام نمـود   
 و تجاربی که طـی سـالیان        دستورالعمل اجراي طرح و با توجه به وضعیت خاص هر منطقه          

  .گذشته بدست آمده بود، انجام گردید

  توزیع اعتبارات  •

سازي مدارس، اعتبارات الزم براساس معیارهـا         پس از تأیید نهایی اجراي طرح ایمن      
مرحله اول  . و شاخصهاي اقتصادي تخصیص و در دو مرحله بین مدارس استانها توزیع شد            

 پـس از انجـام   82 و مرحلـه دوم در آذر مـاه سـال        طرح در شـهریور مـاه      عشرو همزمان با 
فعالیت و اتمام اعتبارات مرحله اول براسـاس حجـم فعالیتهـا و پیـشرفت طـرح و پـس از                     

  .بازدید نماینده این دفتر از عملکرد استانها تخصیص یافت

  توزیع لوازم و تجهیزات ایمنی  •
یهاي به عمل آمده    پس از بررسی وضعیت و نیازهاي ایمنی مدارس و براساس ارزیاب          

در سالهاي گذشته و همچنین مقایسه و مطالعه تطبیقی طـرح در کـشورهاي توسـعه یافتـه،                  
لوازم و تجهیزات ایمنی خریداري و جهت توزیع و استفاده مدارس مشمول طرح در اختیار               

الزم به ذکر است مجموعه عواملی که در تهیه و توزیـع ایـن         . سازمانهاي استانی قرار گرفت   
  :اند عبارتند از م مد نظر بودهلواز

  ؛وضعیت فرهنگی؛ اجتماعی و شرایط جوي استانها -
 ؛آموزان از تجهیزات ایمنی میزان عالقه و تمایل به استفاده دانش -

 ؛میزان اعتبارات موجود -
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 ؛آموزان میزان عملکرد تجهیزات در ارتقا ایمنی عبور و مرور دانش -

 .میزان کاربرد تجهیزات در کشورهاي دیگر -

  
سازي   اي از تجهیزات ایمنی به کار رفته در طرح ایمن           دهندة نمونه   نشان -1-2شکل  

  .باشد مدارس حاشیۀ راهها می
  

 
سازي مدارس حاشیۀ راهها شامل  کار رفته در طرح ایمن  بخشی از تجهیزات ایمنی به-1-2شکل 

  ]5[راکت ایست، جلیقه و نوار شبرنگ
کـار رفتـه در طـرح         ري بهتـر از تجهیـزات بـه       گی  الزم به ذکر است که به منظور بهره       

هاي آموزشـی بـر اسـاس دسـتورالعمل اجرایـی       سازي مدارس، اقدام به برگزاري دوره       ایمن
سـازي     چگونگی توزیع تجهیزات ایمنی در طـرح ایمـن         2-2شکل  . تجهیزات ایمنی گردید  

آمـوزان   ش، در مقایسه با نسبت مدارس و دان 1382مدارس حاشیه راههاي کشور را در سال        
  .دهد ها نشان می حاشیه راهها در هر یک از استان
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تجهیزات ایمنی اختصاص یافته به هر یک از استانها

درصد دانش آموزانی که در حاشیه راهها تحصیل می نمایند

درصد مدارسی که در حاشیه راهها واقع شده اند.

  
اختصاص داده شده به هر یک از استانها در قیاس با درصد ایمنی  مقایسه درصد تجهیزات -2-2شکل 

  آموزان و مدارس حاشیه راههاي هر استاندانش
  

 اردبیل و گیالن، بیـشترین درصـد   شود که استانهاي     مشاهده می  2-2با بررسی شکل    
انـد را بـه خـود اختـصاص           سـازي قـرار گرفتـه        تحت ایمن  1382آموزانی که در سال       دانش
سازي قرار    این در حالی است که بیشترین مدارسی که تحت پوشش عملیات ایمن           . دهند  می

شترین همچنین بیـ  . گردد  گرفته است، مربوط به استانهاي کرمان، قزوین، گیالن و زنجان می          
تجهیزات ایمنی به استان مازندران تعلق گرفته است و استانهاي گـیالن، زنجـان و خراسـان               

  .اند هاي بعدي قرار گرفته در رده

  آموزش •
در . ترین گامها در موفقیت طرح ایمن سازي مدارس، آمـوزش اسـت        یکی از اساسی  

تهاي آموزشـی   ، مجموعۀ فعالی  1382سازي مدارس حاشیه راههاي کشور در سال          طرح ایمن 
در ادامه به اصولی که در اجـراي آموزشـهاي          . در دو بخش نظري و عملی ارائه گشته است        

  .شود نظري و عملی بدانها پرداخته شده است، اشاره می
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  آموزش نظري -
الزم به ذکر اسـت     . این مرحله از آموزش با برگزاري کالسهاي تئوري همراه گردید         

همچنین آموزش  . شتر به این نوع آموزش نیازمند هستند      آموزان در مقطع ابتدایی بی      که دانش 
همراه لوازم کمک آموزشی نظیر فیلم، عکس و پوسـتر از مطلوبیـت و تـاثیر                  به  به این گروه    

  .بیشتري برخوردار است
  آموزش عملی -
هاي تئوري و موثرترین روش آموزش ایمنی         عنوان مکمل آموزش    آموزش عملی به   

تـوان بـه بازدیـد از تاسیـسات و            هایی از این آموزشـها مـی        نمونهبه عنوان   . شود  ارزیابی می 
تجهیزات ترافیکی، عبور و مرور در سطح معابر شهري، استفاده از پارکهاي ترافیکی، بازدید              

  .نام برد.. .از نمایشگاهها و

  توزیع لوازم کمک آموزشی •
بـود  توزیع و استفاده از لوازم کمک آموزشی، موجب تـسریع در امـر آمـوزش و به                

در این خصوص مهمتـرین فعالیتهـاي انجـام گرفتـه           . گردد  روند رسیدن به اهداف طرح می     
  :عبارتند از
  پوستر آموزشی -
 عنوان متفاوت حـاوي نکـات مهـم ایمنـی           12 هزار پوستر آموزشی در      120تعداد   

برداري مربیان و کارشناسان آموزشـی در اسـتانهاي تحـت       آموزان و بهره    جهت آگاهی دانش  
 3-2هایی از پوسترهاي تهیه شده بدین منظـور در شـکل    نمونه. شور توزیع گردیدپوشش ک 

  .اند نشان داده شده
 بروشور -

 عنوان با مضامین متفاوت که حاوي نکات مهم ایمنـی    6 هزار بروشور در     12تعداد   
بـرداري مربیـان آموزشـی، پلـیس و          آموزان و بهره    منظور ارتقاء آگاهی دانش     عبور و مرور به   

گردیـد، در بـین اسـتانهاي تحـت پوشـش             سازي مدارس می    افراد مرتبط با طرح ایمن     سایر
 نـشان  8-2هایی از بروشورهاي تهیه شده بدین منظـور در شـکل        نمونه. طرح توزیع گردید  
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  . است داده شده
 لوح فشرده -

دي بــراي  تهیــۀ لــوح فــشرده آمــوزش ایمنــی عبــور و مــرور در قالــب یــک ســی 
 .تدریس مربیان تهیۀ راهنماي آموزشی برايآموزان و همچنین  دانش

 جزوه راهنماي آموزش ایمنی عبور و مرور -

 این جزوه آموزشی دربرگیرنده مطالب و مباحث مهم ایمنـی عبـور و مـرور شـامل       
لزوم احترام به قوانین، ایمنی عبور و مرور، قوانین راهنمایی و راننـدگی، آشـنائی بـا عالئـم        

  .باشد می... ایمنی و کاربرد آن و
 

  
  سازي  پوسترهاي آموزش مسایل ترافیکی در طرح ایمن-3-2شکل 

  
 سازي مدارساي از بروشورهاي آموزشی تهیه شده در طرح ایمن نمونه -4-2شکل
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  بازدید ادواري از روند اجراي طرح در استانها  •
سازي مدارس، دفتر ایمنـی       جهت آگاهی از روند اجرا و میزان پیشرفت پروژه ایمن         

اي اقـدام بـه بازدیـد ادواري از وضـعیت و        جـاده  ونقـل   حملرافیک سازمان راهداري و     و ت 
در این بازدیـدها عـالوه بـر نظـارت و           . چگونگی روند اجراي طرح در استانها نموده است       

مهمتـرین  . شـود  ارزیابی عملکرد استانها، تجارب به دست آمده به سایر استانها نیز منتقل می       
  :اي عبارتند از دورهاهداف چنین بازدیدهاي 

  تعیین میزان پیشرفت کلی طرح -
 بندي ارائه شده بررسی هماهنگی اجراي طرح مطابق با جدول زمان -

 مقایسه عملکرد استانها در اجراي طرح -

 بررسی مشکالت اجرایی طرح در استانهاي مختلف -

 ارزیابی تاثیرات مراحل مختلف اجراي طرح -

 تبادل تجربیات و اطالعات بین استانها -

  بندي عملکرد و ارائۀ گزارشهاي استانی بررسی و جمع •
هاي مربوطه و ارسال گزارش روند اجراي پـروژه توسـط اداره             پس از انجام بازدید   

منظـور تهیـه      بندي گزارشهاي استانها و مقایـسه آنهـا بـه           کل استانها، اقدام به بررسی و جمع      
شده، توسط دفتر ایمنی و ترافیـک        هاي انجام   گزارش عملکرد ساالنه و تطبیق آنها با بازرسی       

  .گردید

سازي مدارس حاشیه راههـا در         بررسی اقدامات انجام شده در خصوص ایمن       -2-2-6
  استانهاي کشور

اي در هر یک از اسـتانهایی کـه تحـت پوشـش                جاده ونقل  حملسازمان راهداري و    
ز ارکان اصـلی    عنوان یکی ا    گیرند، به   می سازي مدارس حاشیه راههاي کشور قرار       طرح ایمن 

که مسئولیتها و اقـداماتی      طوري  به. گردند  سازي مدارس کشور محسوب می      انجام پروژه ایمن  
گیرد، نقش کلیدي در روند اجـراي طـرح           که بر عهده هر یک از سازمانهاي مذکور قرار می         
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طـور همزمـان و براسـاس         سازمانهاي مشمول طـرح بـه     . سازي داشته و خواهد داشت      ایمن
بنـدي ارائـه شـده از سـوي دفتـر ایمنـی و ترافیـک برحـسب وضـعیت                    زمان جدول برنامه 

جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگـی و همچنـین میـزان اعتبـارات طـرح، شـروع بـه اجـراي آن                    
الزم به ذکر است تفاوتهایی نیز در روش و نحوه انجام مراحـل اجـراي طـرح در                  . اند  نموده

 بـه صـورت جداگانـه مـورد بررسـی قـرار             استانها وجود داشت که در ادامه براي هر استان        
طور کلی اقدامات کلی همه استانها شامل چهار مرحلۀ اصلی اقـدامات اولیـه،                اما به . گیرد  می

 .]5[باشد سازي فیزیکی و آموزش می توزیع تجهیزات ایمنی، ایمن

اي   سازي مدارس، اقدامات اولیه     سازمانهاي استانها در گام ابتدایی اجراي پروژه ایمن       
منظور از اقدامات اولیه، کلیه فعالیتهاي ابتدایی است که موجب          .  در اولویت اجرا قرار داد     را

این اقـدامات شـامل انجـام    . گردد فراهم آمدن بسترهاي مناسب براي شروع اجراي طرح می    
مهمتـرین اقـدامات   . باشـد   هاي منظم و سازمانی پیش از شـروع فـاز اجرایـی مـی               هماهنگی
  :ه شده عبارتند ازکار گرفت ابتدایی به

 ؛تشکیل کمیته ایمنی در استان -

 ؛تشکیل جلسات توجیهی با سازمانهاي مرتبط استانی و شهرستانی -

نقـل  وسازي مدارس در ادارات کل راهداري و حمل         تشکیل ستاد طرح ایمن    -
 ؛اي جاده

 .شناسایی مدارس، نمایندگان، رابطان مدارس و گذربانان آنها -

 استانها نسبت به توزیع تجهیزات ایمنـی        ونقل  حملهاي  در مرحله دوم طرح، سازمان    
به هنگام ورود و  آموزان عبور و مرور دانش در بین مدارس به منظور ارتقاي وضعیت ایمنی

انتخاب این تجهیزات   . حوادث احتمالی اقدام نمودند    از جلوگیري همچنین و مدرسه از خروج
آمـوزان در اسـتفاده از        اري و تمایل دانش   عمل آمده از میزان اثرگذ      بر اساس نظرسنجیهاي به   

  : کار رفته در این خصوص عبارت بودند از ترین تجهیزات به عمده. آنها انجام گرفت
 ؛دهندهوجهی و چراغهاي هشدار تابلوهاي سه -

 ؛شونده و یا مخروطهاي ایمنیدوکهاي جمع -
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 ؛راکت یا پرچم ایست -

 ؛ جلیقه گذربان -

 .بازوبند، آویز و نوار کیف شبرنگ -

  .دهد کار رفته در طرح را نشان می اي از تجهیزات ایمنی به  نمونه5-2شکل 

  
  

  
  سه وجهی، چراغهاي هشداردهنده، جلیقه شبرنگ گذربان و راکت ایست  تابلوي -5-2شکل 

  

سازي مـدارس حاشـیه راههـا، پـرداختن بـه        یکی دیگر از مراحل اجراي طرح ایمن      
اقدامات مذکور اغلب توسط ادارات کل راه و ترابـري        . باشد  سازي فیزیکی می    اقدامات ایمن 

مهمترین عواملی  . اند  بینی شده در طرح، انجام شده       استانها و براساس نیازها و الگوهاي پیش      
  :اند عبارتند از سازي فیزیکی طرح مد نظر بوده که در انجام ایمن

  ؛ها وضعیت فنی و روسازي جاده -
 ؛ فاصله آنها تا محور جادهنحوه استقرار مدارس در حاشیه راهها و -
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 ؛اي که مدرسه در آن واقع شده است شرایط اقلیمی منطقه -

مدرسـه و یـا     خیز در اطراف    وضعیت توپوگرافی منطقه و وجود نقاط حادثه       -
  ؛آموزان در مسیر رفت و آمد دانش

 ؛حجم تردد وسایل نقلیه -

 .وضعیت اجتماعی و فرهنگی -

هاي راهنمایی و رانندگی کـه در رونـد         همچنین مهمترین تجهیزات و عالیم و تابلو      
کـار گرفتـه شـده     ها بـه  هاي اطراف جاده  اجراي این پروژه در جهت باالبردن ایمنی محدوده       

  :است، عبارتند از
عالیم عمودي شامل تابلوهاي اخباري، انواع عالیم ایمنی هـشدار دهنـده و              -

  ؛هاي هشداردهنده چراغ
کـشی عــابر پیــاده،    خــطگیــر، اي، سـرعت  گربــه عالیـم افقــی شـامل چــشم   -

  ؛نویسی و گل میخ کف
سایر روشها و تجهیزات شامل نقاشی بر دیوار مدارس، استفاده از چراغهاي             -

روشنایی، نصب حفاظهاي کناري و گارد ریل، بهسازي و مرمت زیرگـذرها            
 .و احداث پل عابر پیاده

ازي سـ  کـار رفتـه در جهـت ایمـن     هایی از اقـدامات بـه      ، نمونه 7-2 و   6-2شکلهاي  
  .دهند مدارس حاشیۀ راهها را نشان می

  
  سازي فیزیکی حاشیه مدارس  استفاده از عالیم افقی و عمودي در جهت ایمن-6-2شکل
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سازي  ایمن جهت حاشیه مدرسه حفاظ در و نصب روي دیوار مدرسه از نقاشی هایینمونه  -7-2شکل

  فیزیکی
  

وزش پـس از مراحـل توزیـع        براساس جدول زمانبنـدي اجـراي طـرح، مرحلـه آمـ           
تجهیزات ایمنی و ایمن سازي فیزیکی مدارس قرار گرفته که به صـورت مـداوم طـی یـک                   

نحوه اجراي آموزش در مـدارس مـشمول طـرح، بـستگی بـه              . شود  سال تحصیلی انجام می   
بـار از   صورت ماهانه و یا چند هفته یک برگزاري کالسها به. وضعیت و امکانات استانها دارد   

توسط مربیان مجرب و آگـاه بـه مـسایل          ) نظري و عملی  (وشهاي مختلف آموزشی    طریق ر 
 استانها نیـز اقـدام      ونقل  حملدر راستاي اهداف آموزشی، سازمانهاي      . شود  ترافیکی ارایه می  

در ادامه بـه مهمتـرین اقـدامات انجـام گرفتـه در سـطح               . اند  به تهیه جزوات آموزشی نموده    
  .شود استانی اشاره می

  
مربیان آموزشی مدارس در رابطه بـا عالیـم ایمنـی عبـور و مـرور                آموزش   •

 ؛توسط کارشناسان طرح ایمن سازي و پلیس راه

تـوجهی بـه قـوانین        ارائۀ کالسـهاي آموزشـی در خـصوص پیامـدهاي بـی            •
راهنمایی و رانندگی و لـزوم توجـه و احتـرام بـه قـوانین و بررسـی ابعـاد                    

 و  ونقـل   حمـل و ادارات   مختلف تـصادفات توسـط کارشناسـان پلـیس راه           
 ؛ها پایانه
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منظـور تعلـیم منـابع و کتـب ارایـه شـده بـه                 ارائۀ کالسـهاي آموزشـی بـه       •
شـکل  . آموزان توسط مربیان آموزش و مسئولین طرح ایمنـی مـدارس     دانش

دهندة نحـوة برگـزاري کالسـهاي آموزشـی در یکـی از مـدارس          نشان 2-8
 ؛باشد استان گیالن می

آمـوزان    هایی جهت تعیین سطح معلومات دانـش      برگزاري مسابقات و آزمون    •
 ؛نسبت به مسایل ایمنی و ترافیک

 ؛پخش فیلمهاي کوتاه آموزشی در مدارس •

دهنـدة    نـشان 9-2شـکل  . هـا تجهیـزات ایمنـی ترافیـک       برگزاري نمایشگاه  •
 اسـتان گـیالن   ونقـل  حمـل نمایشگاه تجهیزات ایمنـی ترافیـک در سـازمان        

  ؛باشد می
 ؛ بلند آموزش ایمنی عبور مرورنمایش فیلمهاي کوتاه و •

 ؛تهیه یا انجام بازیهاي فکري و سرگرمیهاي آموزشی •

 ؛نویسی نویسی و خاطره برگزاري آزمون، مسابقات نقاشی، مقاله •

آموزان از سطح شهر جهت آشـنایی بـا چگـونگی برخـورد بـا            بازدید دانش  •
 .مسایل ترافیکی

 

 
  مدارس سازيایمن طرح اهداف به جهت نیل در آموزاندانش براي نظري آموزش کالسهاي -8-2شکل
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   برگزاري نمایشگاه تجهیزات ترافیکی-9-2شکل

  
سـازي مـدارس    که اشاره شد اقدامات هریک از استانها در زمینه طرح ایمـن          همچنان

اي از  در ادامـه بـه خالصـه   . باشـد  با توجه به مشخصات ویژة هر استان، قابـل تفکیـک مـی            
سازي مـدارس حاشـیه راههـا در آن اسـتان             منظور ایمن   ز استانها به  اقداماتی که در هر یک ا     

  .شود انجام گرفته است، اشاره می

   استان آذربایجان غربی-الف
 مدرسـه  9 در سـطح  82سازي مدارس حاشیه راهها را در سال    این استان طرح ایمن   

اجرایـی و  اجراي طرح بـر اسـاس دسـتورالعمل    . آموز اجرا نمود  نفر دانش  2000و با تعداد    
  .  زمانبندي صورت پذیرفت برنامه

  :1382خالصه اقدامات انجام شده در سال  •
 بـازي و سـرگرمیهاي   –هـا   پـازل (تهیه و توزیع انـواع لـوازم کمـک آموزشـی           -

  ؛.. ).ترافیکی و
راه و مـسئول طـرح        آموزش مداوم ایمنی و ترافیک توسـط کارشناسـان پلـیس           -

  ؛سازي مدارس ایمن

آموزان و برگـزاري مـسابقه و    بندي معلومات دانش سطحبرگزاري آزمون جهت    -
  ؛اهداء جوایز
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 –گیـر      سرعت –اي    گربه  نصب چشم (سازي فیزیکی محوطه مقابل مدرسه        ایمن -
 ؛ ) چراغ و نقاشی دیواري–عالئم عمودي 

هـاي محلـی و    رسانی در خصوص طرح و اهمیت اجراي آن در روزنامـه         اطالع -
  ؛ت از طریق صدا و سیماهاي کوتاه و تبلیغا پخش برنامه

 آویز  – بازوبند   –گذربان    جلیقه(آموزان    توزیع کامل تجهیزات ایمنی براي دانش      -
  ؛ )شبرنگ

  ؛تهیه فیلم و پخش آن در مدارس -

 ؛آموزان تهیه جزوه راهنماي آموزش براي دانش -

تشکیل جلسه کمیته ایمنی استان و توجیه اهمیت اجراي طـرح و همـاهنگی و                -
 ؛گاههاي مرتبطشرح وظایف دست

  ؛برگزاري نمایشگاه -

 . آموزان اصالح و بهسازي زیرگذرها براي عبور و مرور دانش -
  

  استان اردبیل -ب
                                 در سـطح   1382سـازي مـدارس حاشـیه راههـا را از سـال               استان اردبیل طرح ایمن   

  . آموز اجرا نمود  نفر دانش4535درسه با تعداد 
  : 1382دامات انجام شده در سال خالصه اق •

- چـشم  – چـراغ راهنمـاي      –نصب پـل روگـذر      (سازي فیزیکی مدارس      ایمن -

قوسـها  : خیز شـامل   اصالح نقاط حادثه   –کشی     خط – عالیم عمودي    –اي    گربه
   ؛ ) نصب حفاظ–هاي تند   شیب–

  ؛برگزاري کالسهاي آموزشی -

اوت و توزیـع لـوازم   تهیه و توزیع انواع کتب آموزشی در گروههاي سـنی متفـ           -
  ؛کمک آموزشی

هاي کوتـاه آموزشـی ایمنـی عبـور و        هماهنگی با صدا و سیما براي پخش فیلم        -
  ؛مرور
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ها و تـشکیل کمیتـه        اطالع رسانی به مردم و مسئولین از طریق درج در روزنامه           -
  ؛ایمنی استان

 ؛سنج هاي سرعت راه به وسیله دوربین کنترل سرعت رانندگان توسط پلیس -

اي اسـتان و پیگیـري مـصوبات بـه منظـور        اري جلسه کمیته ایمنـی جـاده      برگز -
  ؛هماهنگی و همکاري سایر سازمانهاي مرتبط در اجراي طرح

  ؛برگزاري نمایشگاههاي آشنایی با تجهیزات و عالئم ایمنی -

 . نقاشی دیواري -

   استان ایالم -پ
 مدرسـه و    3 بـا    1382سازي مدارس حاشیه راهها را در سال          استان ایالم طرح ایمن   

  . آموزان در سطح استان اجرا نمود  دانش405
  

    :1382خالصه اقدامات انجام شده در سال   •
 تهیه و توزیع کتب ایمنی عبور و مرور در گروههاي سـنی متفـاوت در سـطح                  -

   ؛مدارس
 ؛ها و سرگرمیهاي ایمنی و ترافیک توزیع لوازم و کتب آموزشی از قبیل بازي -

آمـوزان و برگـزاري    هت تعیین سطح معلومات اولیـه دانـش        برگزاري آزمون ج   -
  ؛مسابقه و اهداي جوایز

 ؛ ايگربـه نصب چـشم (سازي فیزیکی محوطه مقابل مدارس به طور کامل      ایمن -
  ؛ ) نقاشی دیواري داخلی و بیرونی–  چراغ راهنما– کشی  خط– عالیم عمودي

ریـق درج در  رسانی در خصوص اهمیت و ضـرورت اجـراي طـرح از ط       اطالع -
هـاي  هاي محلی و استانی و هماهنگی با صدا و سیما جهت پخش فیلم            روزنامه

  ؛کوتاه آموزشی از طریق تلویزیون

 آویز کیف   – شبرنگ   –بازوبند  ( توزیع تجهیزات ایمنی کامل در سطح مدارس         -
 ؛ ..)و
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 کنترل سرعت وسایل نقلیه عبوري از حاشیه مدارس توسط پلیس بـا دوربـین                -
 ؛سنجسرعت

 .  برگزاري جلسه کمیته ایمنی استان و پیگیري مصوبات آن -

   استان خراسان-ت
 11، با تعـداد  1382سازي مدارس حاشیه راهها را در سال        استان خراسان طرح ایمن   

  . آموز در اغلب شهرستانهاي این استان اجرا نموده است  نفر دانش2335مدرسه و 
 بـه دلیـل وضـعیت بـسیار نـامطلوب           وضعیت مدارس حاشیه راهها در ایـن اسـتان        

در این راستا، اقداماتی کـه      . آموزان را با خطرات زیادي مواجه می نماید         ها، تردد دانش    جاده
سازي فیزیکی مدارس و همچنین برگزاري کالسهاي آموزشی در این اسـتان              در جهت ایمن  

  . همراه داشته استه  مطلوبی را بصورت گرفته است، نتایج نسبتاً

  :1382اقدامات انجام شده در سال خالصه  •
   ؛سازي فیزیکی ایمن -
  ؛خیز جاده در اطراف مدارس اصالح و رفع نقاط حادثه -

آمـوزان و جلـوگیري از    اصالح و مرمت زیرگذرها جهت بهـره بـرداري دانـش      -
 ؛عبور احتمالی آنها از عرض خیابان

 ؛نقاشی دیوارهاي بیرونی و داخلی مدارس -

 ؛ل و بعد از مدارسهاي راهنمایی قب نصب چراغ -

 ؛گیر و عالیم عمودي در مناطق اطراف مدارس اي، سرعت گربهنصب چشم -

اقدام به برگزاري کالسهاي آموزشی در دو سـطح تئـوري و عملـی در مقـاطع                  -
 ؛ استانونقل حملزمانی متفاوت توسط کارشناس پلیس راه و اداره کل 

 ؛مرور و عبور نیایم خصوص مسائل آموزشی در سطح مدارس در هاي فیلم پخش -

  ؛توزیع کتب آموزش ایمنی در گروههاي سنی مختلف -

 ؛ )انواع بازیها و سرگرمیهاي آموزشی(توزیع لوازم کمک آموزشی  -
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 ؛آموزان توزیع تجهیزات ایمنی براي دانش -

   کنترل سرعت خودروها در کنـار مـدارس توسـط پلـیس بـا دسـتگاه دوربـین                  -
 .سنجسرعت

   استان زنجان -ث
 5سازي مـدارس حاشـیه راههـا را در سـطح              استان زنجان طرح ایمن    1381در سال   

 2080 مدرسه دیگر و با پوشـش        10 با افزودن    1382این طرح در سال     . مدرسه شروع نمود  
  . آموز بکار خود ادامه داد نفر دانش

  : 1382 و 1381خالصه اقدامات انجام شده در سالهاي  •
   ؛هاي آموزشی در سطح مدارس پخش فیلم -
  ؛هاي کوتاه با نکات آموزشی از طریق صدا و سیما فیلمپخش  -

  ؛برگزاري کالسهاي آموزشی ایمنی عبور و مرور به صورت تئوري و عملی -

سـازي   تشکیل جلسات کمیسیون ایمنی راههاي اسـتان و مطـرح نمـودن ایمـن         -
  ؛مدارس حاشیه راهها و پیگیري جهت هماهنگی سایر دستگاههاي مرتبط

هاي استانی  ت اجراي طرح و عملکرد آن از طریق روزنامه        بیان ضرورت و اهمی    -
 ؛به منظور آشنایی مردم و مسئولین با طرح

 - گیـر    سـرعت  - نقاشـی دیـواري      -نصب حفـاظ    (سازي فیزیکی محوطه      ایمن -
 ؛ )گذر نصب پل عابر رو- نصب عالیم عمودي و چراغ راهنمایی

  .ر کنار مدارسکنترل سرعت وسایل نقلیه توسط دستگاه نمایشگر سرعت د -

  استان فارس -ج

 مدرسـه وبـا   7 بـا  1382سازي مدارس حاشیه راهها را در سال       این استان طرح ایمن   
مـدارس حاشـیه راههـاي ایـن        .  شهرستان اجرا نمود   7آموز در سطح       نفر دانش  1362تعداد  

   . در مجاورت نقاط حادثه خیز جاده و در وضعیت نامطلوب ایمنی قرار دارداستان اکثراً
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  :1382انجام شده در سال  خالصه اقدامات •
سـازي فیزیکـی    تهیه پالن جانمایی عالیم و تجهیزات ایمنـی بـه منظـور ایمـن              -

  ؛محوطه مقابل مدارس
 ؛خیز جاده نزدیک مدارسرفع یا اصالح نقاط حادثه -

 نصب حفاظ   -نصب عالیم ایمنی عمودي و چراغ راهنما        (سازي فیزیکی       ایمن -
 ؛ )اي گربه نصب چشم-) رووزان از سطح سوارهآم جداسازي راه دانش(

 ؛ )دیوار داخلی مدرسه و بیرون(اقدام به نقاشی دیوار مدارس  -

 ؛سنجکنترل سرعت وسایل نقلیه توسط پلیس بوسیله دستگاه دوربین سرعت -

رسـانی و آشـنایی    هاي استانی جهت اطـالع    هماهنگی با صدا و سیما و روزنامه       -
 ؛راي طرحمردم با اهمیت و ضرورت اج

آمـوزان توسـط      اقدام به برگزاري کالسـهاي آموزشـی تئـوري و عملـی دانـش              -
 ؛ها  و پایانهونقل حملکارشناسان پلیس راه و اداره کل 

توزیع انواع کتب آموزشی در گروههـاي سـنی مختلـف در خـصوص مـسایل                 -
 ؛ایمنی عبور و مرور

  .توزیع لوازم کمک آموزشی در سطح مدارس -

   استان قزوین -چ
در .  مدرسـه آغـاز گردیـد      5 با   1381سازي مدارس در این استان از سال          ح ایمن طر

  . آموز ادامه پیدا کرد  نفر دانش2300 مدرسه و با تعداد 16، این روند در سطح 1382سال 
سـازي فیزیکـی       جانمایی عالئم و تجهیزات ایمنـی در ایمـن           و نقشه   تهیه طرح  -

   ؛محوطه اطراف مدارس
سازي فیزیکی محوطه مقابل مدارس بر اسـاس طرحهـاي            اجراي عملیات ایمن   -

  ؛ارائه شده

آمـوزان در ایـن       برگزاري نمایـشگاه ایمنـی ترافیـک و آمـوزش عملـی دانـش              -
 ؛نمایشگاه
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 ؛هاي آموزشی تهیه و پخش فیلم -

 ؛تهیه جزوه راهنماي آموزش ایمنی در مدارس -

ه عبوري  استفاده از دستگاه نمایشگر سرعت جهت کنترل و سرعت وسایل نقیل           -
 ؛از تمامی مدارس

هماهنگی با پلـیس راه جهـت کنتـرل سـرعت راننـدگان بـا دسـتگاه دوربـین                     -
  ؛سنج در مقابل مدارس سرعت

تشکیل جلسه کمیته ایمنی استان و ارائه نظرات و اهمیت اجراي طـرح جهـت                -
 ؛همکاري و هماهنگی سازمانهاي مرتبط با طرح

و اهـداء جـوایز بـه     آمـوزان برگزاري مسابقات سنجش دانـش ترافیکـی دانـش     -
 ؛آموزان جهت ایجاد انگیزه دانش

 اقدام بـه برگـزاري کالسـهاي آمـوزش تئـوري و عملـی بـصورت ادواري بـا           -
 .گیري از پلیس راه و مسئولین طرح بهره

   استان کرمان-ح
 مدرسـه و بـا     11سازي مـدارس را در سـطح         طرح ایمن  1382استان کرمان در سال     

این استان نیز همانند سایر استانها، طرح مذکور را بـا           . موز آغاز نمود  آ نفر دانش  2840تعداد  
  . رعایت دستورالعمل زمانبندي و سلسله مراتب مراحل مختلف طرح اجرا نمود

  : 1382 خالصه اقدامات انجام شده در سال  •
 آویـز  – کیف نصب شـبرنگ  –بازوبند  (تهیه و توزیع تجهیزات ایمنی ترافیکی        -

  ؛...).-کیف 
 جزوات آموزشی و انـواع  – کتب   -بازیهاي ترافیکی ( لوازم کمک آموزشی     تهیه -

 ؛ )هاسرگرمی

 ؛برگزاري کالسهاي آموزشی توسط کارشناس پلیس راه و اداره کل -

  ؛آموزانبرگزاري آزمون تعیین سطح و مسابقات سنجش دانش ترافیکی دانش -
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اغ  چـر  –نـصب عالیـم عمـودي و افقـی          (سازي فیزیکی محوطه مدارس     ایمن -
 ؛ .. ).و

  ؛برگزاري جلسه کمیته ایمنی راههاي استان و توجیه اهمیت اجراي طرح -

 .تهیه منابع و کتب آموزشی -

   استان گلستان-خ
 و بـا انتخـاب و       1382سازي مدارس حاشیه راهها در این استان در سـال             طرح ایمن 

 بر اساس   .آموز شروع بکار نمود      نفر دانش  2715 مدرسه و    10اجراي طرح مذکور در سطح      
سازي مدارس در این استان بر اسـاس   بازدیدهاي ادواري و فعالیتهاي انجام شده، طرح ایمن     

  . جدول زمانبندي به نحو مطلوبی انجام شده است

  : 1382خالصه اقدامات انجام شده در سال  •
اول تـا   (توزیع کتب آموزشی ایمنی عبور و مرور در گروههاي سـنی مختلـف               -

  ؛ )پنجم ابتدایی
 ؛ آموزشی ایمنی عبور و مرور همراه با بازیهاي جذاب آموزشیCDع توزی -

اي، عالئـم     گربـه   شامل نصب چـشم   (سازي فیزیکی محوطه مقابل مدارس        ایمن -
  ؛ )کشی عمودي، تابلوهاي اخباري و خط

 ؛تهیه فیلمهاي آموزشی جهت آموزش بصري در سطح مدارس -

  ؛دارس استانتدوین جزوه راهنماي آموزشی جهت توزیع آن در سطح م -

پیگیري مصوبات کمیته ایمنی استان در خـصوص اجـراي طـرح موصـوف بـا                 -
  ؛هماهنگی و همکاري سازمانهاي مرتبط

هاي کوتاه آموزشی     هماهنگی با صدا و سیماي استان جهت پخش پیامها و فیلم           -
  ؛در خصوص ایمنی عبور و مرور

  .آموزانبرگزاري آزمون و مسابقات سنجش دانش ترافیکی دانش -
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  استان گیالن -د

 بـه طـور     1378سـازي مـدارس حاشـیه راههـا را در سـال               استان گیالن طرح ایمـن    
 بـا  1381 مدرسـه، در سـال   9 با 1380این روند در سال .  مدرسه آغاز نمود  5آزمایشی و با    

الزم به ذکر اسـت  .  مدرسه به مرحله اجرا درآمد   15 با   1382 مدرسه و درنهایت در سال       10
از سـال    سازي مدارس حاشیه راهها در این اسـتان،       ارس منتخب در طرح ایمن    که تمامی مد  

  . اندسازي مدارس قرار گرفته  به صورت پیوسته و مداوم در طرح ایمن1378
سـازي در    تحت پوشش برنامـه ایمـن      1382آموزان مدارسی که در سال        تعداد دانش 

زم بـه توضـیح اسـت کـه بـا           ال. باشـد  نفـر مـی    2386انـد، در حـدود      این استان قرار گرفته   
 در ابعاد   1382دست آمده در سالهاي گذشته، طرح اجرایی در سال          ریزي و تجارب به     برنامه
  . تري اجرا گردیده استتر و جامع وسیع

  : 1382 و 1381، 1380، 1378خالصه اقدامات انجام شده در طی سالهاي  •
سـازي     ایمـن  اي توسط پلیس و مسئول طـرح      برگزاري کالسهاي آموزشی دوره    -

   ؛مدارس
توزیــع کتــاب و ســایر منــابع مــورد نیــاز در جهــت ارتقــاي دانــش ترافیکــی   -

 ؛آموزان دانش

هماهنگی با پلیس راه به منظور نظارت و کنترل سـرعت وسـایل نقلیـه توسـط              -
 ؛سنج لیزريدوربین سرعت

بهره گیري از دستگاه نمایشگر سرعت به منظور کنترل سرعت وسـایل نقلیـه و        -
 ؛آموزان از مقابل مدرسه یمنی عبور و مرور دانشارتقاء ا

 ؛سازي فیزیکی محوطه مقابل مدارس اجراي عملیات ایمن -

هماهنگی با صدا و سیما و همچنین مطبوعـات جهـت پیـشبرد انـر آمـوزش و         -
 ؛تبلیغات

 ؛آموزان و آموزش نکات الزمبرگزاري جلسه توجیهی با اولیاء دانش -

آموزان در جهـت       براي عبور و مرور دانش     توزیع کامل تجهیزات ایمنی مدارس     -



  سازي مدارس حاشیه راهها در کشوربررسی وضعیت موجود ایمن                           48

  ؛جلوگیري از بروز خطرات احتمالی

 ؛تشکیل گذربان مدرسه و ارائه آموزشهاي الزم -

  ؛برگزاري نمایشگاه ایمنی و تهیه تجهیزات و دستاوردهاي طرح -

  ؛آموزان نویسی و اهداء جوایز به دانش برگزاري مسابقات نقاشی، خاطره -

  ؛آموزان ح معلومات ایمنی دانشبرگزاري آزمون تعیین سط -

 .تهیه جزوه هاي آموزشی ایمنی ترافیک -

  استان مازندران -ذ

سـازي مـدارس حاشـیه راههـا را بطـور       ، طرح ایمـن    1380استان مازندران در سال     
.  در ردیف استانهاي مشمول طرح قرار گرفـت        1380این استان از سال     . آزمایشی اجرا نمود  

 مدرسه و بالخـره  10 در سطح 1381 مدرسه، در سال     8 سطح   در این سال، طرح مذکور در     
 .آموز اجـرا گردیـد       دانش 1712 مدرسه با تعداد     10، طرح موصوف در سطح      1382در سال   

در حـدود  (عالوه بر موارد ذکر شـده، ایـن اسـتان بـا توجـه بـه جـذب اعتبـارات اسـتانی                  
  .سازي مدارس خود قرار دادننیز در طرح ایم را دیگر مدرسه 30 ، تعداد) ریال000/000/340

  : 1382 و 1381، 1380خالصه اقدامات انجام شده در طی سالهاي  •
   ؛توزیع کتب آموزشی ایمنی عبور و مرور به تفکیک گروههاي سنی -
تهیــه تــابلو عالیــم ایمنــی و نــصب آن در مــدارس جهــت فراگیــري آشــناي   -

  ؛آموزان دانش

رس به منظور کنترل سرعت و      بکارگیري دستگاه نمایشگر سرعت در مقابل مدا       -
  ؛ارتقاء ایمنی

پیگیري در خصوص کنترل سرعت وسایل نقلیه با دوربین سرعت سنج توسـط             -
  ؛پلیس راه

 ؛تشکیل گذربان مدرسه و ارائه آموزشهاي الزم -

 ؛آموزان و آموزش نکات الزمبرگزاري جلسه توجیهی با اولیاء دانش -



 49                                                    سازي مدارس حاشیه راهها     ایمنراهنماي 

 ؛املتوزیع تجهیزات ایمنی در سطح مدارس بصورت ک -

برگزاري کالسهاي تئوري و عملی ایمنـی ترافیکـی توسـط مـسئولین طـرح و                 -
  ؛آموزانکارشناسان پلیس و برگزاري آزمون و اهدا جوایز جهت تشویق دانش

 ؛تهیه فیلم و پخش آن در سطح مدارس -

 ؛جزوات از کمیته ایمنی استان به منظور تحقق و اجراي طرح تهیه -

  ؛ط آموزش در سطح مدارساجراي عملیات مورد نیاز جهت بس -

  ؛سازي فیزیکی مدارسپیگیري مصوبات ایمن -
 .آموزانبرگزاري آزمون تعیین سطح معلومات دانش -

  استان مرکزي -ر

 10، در سـطح  1382سازي مدارس حاشیه راهها را در سال  استان مرکزي طرح ایمن   
 براسـاس جـدول   اجراي طرح درایـن اسـتان  . آموز اجرا نمود  دانش2399مدرسه و با تعداد   

  .برنامه زمانبندي ارایه شده آغاز و اجرا گردید

  : 1382خالصه اقدامات انجام شده در سال  •
 خـط   –نصب عالیم عمودي    (سازي فیزیکی محوطه مقابل مدارس شامل       ایمن -

   ؛ )اي گربه نصب چشم–نویسی  کف– نصب چراغ راهنما –کشی عابر پیاده 
آمـوزان    وضعیت ایمنی عبور و مرور دانش     هماهنگی با پلیس راه جهت ارتقاي        -

 ؛سنجبا نظارت و کنترل سرعت بوسیله دوربین سرعت

 ؛تهیه جزوات راهنماي آموزشی -

  ؛نمایش فیلمهاي آموزشی در سطح مدارس -

 ؛توزیع تجهیزات ایمنی و بکارگیري آن در سطح مدارس -

 آمـوزان و اهـداي     مسابقات سنجش دانـش ترافیکـی دانـش        برگزاري آزمونها و   -
 ؛جایزه

تشکیل جلسه کمیسیون ایمنی راههاي استان و پیگیري مشکالت اجراي طـرح             -
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  ؛سازي در جلسه مذکورایمن

  ؛هماهنگی با صدا و سیما جهت پخش فیلم هاي کوتاه آموزشی -

 .برگزاري کالسهاي آموزشی -

   استان همدان-ز
درسـه   م 5بـا   1381سازي مدارس حاشیه راهها را از سـال           استان همدان، طرح ایمن   

آمـوز ادامـه    دانـش 1050 مدرسه و با    11 نیز روند مذکور در سطح       1382در سال   . آغاز کرد 
  .پیدا نمود

  :1382 و 1381خالصه اقدامات انجام شده در سالهاي  •
برگــزاري نمایــشگاه ایمنــی و ترافیــک جهــت آمــوزش و بازدیــد حــضوري   -

   ؛آموزان دانش
اي کوتـاه آموزشـی و      هـ   هماهنگی با صدا و سیماي استان جهـت پخـش فـیلم            -

  ؛رسانی عمومی و همگانی اطالع

بکارگیري دستگاه نمایشگر سرعت جهت کنترل تردد وسایل نقلیـه عبـوري از              -
  ؛مقابل مدرسه

هماهنگی با پلیس راه به منظور کنترل سرعت رانندگان و جلوگیري از تخلفات              -
  ؛سنج با استفاده از دوربینهاي سرعت

سـازي فیزیکـی و اجـراي آن در سـطح          ایمـن  تهیه پالن و نقشه اجـراي طـرح        -
  ؛مدرسه

 ؛آموزشیبرگزاري کالسهاي آموزشی و توزیع لوازم کمک -

برگزاري کالسهاي آموزش تئوري و عملی در سطح مدارس توسط کارشـناس             -
  ؛پلیس راه و مسئولین طرح

آمـوزان و بکـارگیري آن بـه منظـور ارتقـاي            توزیع تجهیزات ایمنی براي دانش     -
 . آموزاندانش و مرورایمنی عبور
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  آموزان مدارس حاشیه راهها  تبیین مسائل و مشکالت رفت و آمد دانش-2-3
 1378 راهها از سـال   سازي مدارس حاشیه   همانطور که قبالً اشاره گردید، طرح ایمن      

گـذرد، طـرح مـذکور همـواره بـا فـراز و               طی سالهایی که از اجراي این طرح می       . آغاز شد 
تـوان از زحمـات مـسئولین و          در این راستا با آنکه نمـی      . برو بوده است  فراوانی رو  نشیبهاي

سازي مدارس در استانهاي کشور چشم پوشی نمود، ولی واقعیت            متولیان اجراي طرح ایمن   
صورت نمونـه     آن است که نتایج حاصله از اجراي طرحهاي مذکور که در طول این سالها به              

، مبـین مـشکالتی در نحـوه اجـراي اقـدامات            در برخی از استانهاي کشور انجام شده است       
صورت مستقیم بر نتیجه نهایی اقـدامات مـذکور تـاثیر منفـی       بهباشد که بعضاً   انجام شده می  

  .نهاده است
در این قسمت و با توجه به مباحثی که در فصول قبل عنـوان گردیـد، بـه تعیـین و                     

موزان مـدارس حاشـیه راههـا       آ  نحوي در ایمنی تردد دانش      توانند به   بررسی مشکالتی که می   
بدیهی است کـه برخـی از مـشکالت عنـوان شـده در ایـن                . گردد  دخیل باشند، پرداخته می   

سـازي    بخش، تنها بر اساس تجاربی که از نتایج اقدامات صورت گرفته در خـصوص ایمـن               
سـازي     تمـامی مـشکالت ایمـن      مدارس حاشیه راهها بدست آمده عنوان شده است و صرفاً         

لذا دستیابی و حل تمام مـشکالتی کـه         . گیرد  نمیبر راهها در کل کشور را در      مدارس حاشیه 
آموزان را در مناطق مختلف کـشور مـورد تهدیـد قـرار دهـد،         نحوي ایمنی دانش    تواند به   می

در جهت تحقق این امر، ادامه و توسعه راهی که          . نماید  تحقیق و مطالعه بیشتري را طلب می      
سازي مدارس حاشیه راههاي کشور برداشته شده است،          ایمندر چند سال اخیر و در جهت        

  .گرددامري ضروري تلقی می
طور کلی مواردي که در این بخـش بـه عنـوان چالـشهاي اصـلی تحقـق اهـداف                      به

  سازي مدارس حاشیه راههاي کشور تعیین شده است، عبارتند از ایمن
  

 مسایل و مشکالت مرتبط با گذربان مدرسه -2-3-1

اماتی که تقریباً در تمامی استانها بـدان پرداختـه شـده اسـت، اسـتفاده از                 یکی از اقد  
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گذربان مدرسه شخصی است که معموالً از افراد شـاغل در محـیط             . باشد  گذربان مدرسه می  
این شخص پس از آموزش موارد و نکات ایمنی خاص بـه همـراه              . شود  مدرسه انتخاب می  

وجهـی خطـر یـا چـراغ          ایـست، تـابلوي سـه     تجهیزات الزم اعم از جلیقه، شبرنگ، راکـت         
آمـوزان از عـرض جـاده در          هشداردهنده و سایر ملزومات، به عبـور و مـرور ایمـن دانـش             

 بـسیار  این اقدام با آنکـه ظـاهراً  . نماید زمانهاي مشخص ورود و خروج از مدرسه کمک می       
 محتمـل  آمـوز در برابـر خطـرات      دانـش ، عالوه بر آنکه از جان کودکـان         رسد  ساده بنظر می  
نماید، یک تبلیغ جدي در توسـعه فرهنـگ ترافیکـی بـراي راننـدگان و سـایر                    محافظت می 

 .گرددنمایند محسوب می ها استفاده می افرادي که از جاده

کارگیري گذربان در مدارس حاشـیه راههـاي     در این راستا و پس از بررسی نحوة به        
 ستانهاي تحت پوشش معمـوالً   کشور انجام گرفت، مشخص شد که کاربرد طرح مذکور در ا          

  .بدانها پرداخته خواهد شد باشد که ذیالً با مشکالتی روبرو می

   عدم انتخاب شخص مناسب براي اتخاذ وظیفه گذربانی-الف
بطور کلی و بر اساس بازدیدهاي میدانی از مدارسی که تحت پوشش برنامه گذربان              

میـان سـرایداران مدرسـه انتخـاب        گـذربانان از      قرار گرفته بودند، مشخص شد که معمـوالً       
مثبـت ایـن افـراد در اجـراي طـرح مـذکور             اً  تـوان از عملکـرد نـسبت        با آنکه نمی  . شوند  می

جزو قـشر کـم سـواد کـشور      پوشی نمود، اما حقیقت آن است که افراد مذکور معموالً  چشم
قـوانین و   گردد تا این افراد از اهمیت رعایت بـسیاري از             موجب می اً  این امر بعض  . باشند  می

دیـده   10-2طور مثال، همانگونه که در شکل         به. مقررات ایمنی در محیط جاده غافل گردند      
آمـوزان در حیطـه وظـایف         شود، علیرغم زحماتی که این افراد در حفاظت از جان دانش            می

شوند، اما بعضاً در برخی مسائل مانند استفاده از جلیقه شبرنگ که به عنوان                خود متحمل می  
عدم استفاده از جلیقه شـب رنـگ        . نمایند  رین نماد گذربان مدرسه است، کوتاهی می      ت  اصلی

ایـن امـر موجـب    . آموزان بنظر برسـد  شود که گذربان در شب همرنگ سایر دانش         سبب می 
  .گردد کاهش تاثیر یکی از مهمترین نقشهاي گذربان یعنی افزایش قابلیت دید رانندگان، می

اي   ت طرح گـذربان در هـر مدرسـه از اهمیـت ویـژه              از دیگر مواردي که در موفقی     
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بـدیهی  . باشـد   آموزان از شخص گذربان مدرسـه مـی         باشد، میزان تبعیت دانش     برخوردار می 
توان انتظـار     اهمیت تلقی نماید، نمی   که گذربان، قوانین و مقررات ایمنی را بی         است تا زمانی  

  .رافیکی را داشتآموزان از قوانین و مقررات ایمنی و ت تبعیت کامل دانش
  

  
   عدم استفاده از جلیقه شبرنگ توسط گذربان مدرسه-10-2شکل 

  
   عدم آموزش صحیح گذربان -ب

گردد، حـاکی   بسیاري از مشکالتی که بطور معمول در عملکرد گذربانان مشاهده می    
از آنجا که در نگـاه اول فعالیـت گـذربان بـسیار سـاده      . از عدم آموزش صحیح به آنان دارد  

با شدت کمتري دنبال شـده و در برخـی از           اً  رسد، مقوله آموزش این افراد نیز بعض        ر می بنظ
اما بـا درنظـر گـرفتن نقـش گـذربان، مـشاهده             . گردد  پوشی می موارد به راحتی از آن چشم     

شود که این افراد چنان وظیفه خطیري بر دوش دارند که کوچکترین ناآگاهی و قصور از                  می
 و  11-2در این راستا شکلهاي     . پی داشته باشد  سیار ناگواري را در   آنان ممکن است تبعات ب    

آمـوزان از   اي از عدم آموزش صحیح گـذربان در راسـتاي عبـور ایمـن دانـش                 ، نمونه 2-12
  .دهد عرض خیابان را نشان می
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آموزان در هنگام عبور از عدم آموزش صحیح گذربان موجب بروز خطر براي دانش -11-2شکل 

  گردد خیابان می
  

  
آموزان که حکایت از عدم آموزش صحیح   عدم انتخاب محل ایمن براي عبور دانش-12-2شکل

  گذربان دارد
  

   به عنوان یک شغل مجزا"گذربان" تلقی ننمودن مسئولیت -ج
هـاي   اي مهم در چـارچوب فعالیـت   آموزان، وظیفه  بطور کلی حفاظت از جان دانش 
اما با اینحال با توجه به وضـعیت نـامطلوب    . دگرد  انسانی هر شخص بزرگسال محسوب می     

 پردازنـد، در    به عنـوان گـذربان در مـدارس بـه فعالیـت مـی               اقتصادي اشخاصی که معموالً   
الزحمه بـه ایـن افـراد، موجـب افـزایش             نظرگیري منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت حق       

  .گردد دلگرمی و بهبود نحوه عملکرد آنها در قبال وظایف محوله می
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ر این راستا، یکی از مشکالتی که بطور معمول موجب عملکرد نامناسب اشـخاص       د
شود، عدم تخصیص منابع مالی مناسب        کار گرفته شده تحت عنوان گذربان در مدارس می          به

لذا در این خصوص باید به این نکته اذعـان داشـت کـه مـسئولیت                . باشد  براي این افراد می   
دوره آموزشـی صـحیح و همچنـین تـامین منـابع مـالی       گذربان مدرسه همواره باید با یـک    

  .الزحمه مناسب براي این افراد همراه گردد گرفتن حقنظرمناسب براي در
  

 در مناطق اطراف مدارس) افقی و عمودي(گیري مناسب از عالئم   عدم بهره-2-3-2

رس سـازي مـدا   منظـور ایمـن   در تمام استانها بـه اً یکی از مهمترین اقداماتی که تقریب    
منظـور   هایی ترافیکی بـه کشی گیرد، بکارگیري عالئم و خط      حاشیه راهها در اولویت قرار می     

اً اساسـ . باشـد   آمـوزان در منطقـه مـذکور مـی          آگاهی دادن به رانندگان از احتمال تردد دانش       
چـرا کـه   . سـادگی گذشـت     آموزان بـه    توان از نقش رانندگان در تامین ایمنی تردد دانش          نمی

سازي بدون تبعیـت راننـدگان از قـوانین و مقـررات ایمنـی                هاي ایمن   برنامهحصول اهداف   
هـاي  کـشی   کـارگیري مناسـب عالئـم و خـط          از سوي دیگر، عدم به    . حاصل نخواهد گردید  

. همـراه داشـته باشـد       تواند اثرات بـسیار نـامطلوبی بـه         ترافیکی در مناطق اطراف مدارس می     
توانـد موجـب تهدیـد ایمنـی          نامناسـب، مـی   بطوریکه نصب یک تابلوي ترافیکی در محلی        

  .آموزان در منطقه مورد نظر گردد دانش
 باشـد کـه ذیـالً       بررسیهاي انجام شده در این خصوص، مبین وجود مشکالتی مـی          

  .بدانها پرداخته خواهد شد

کار رفتـه در منـاطق        به) افقی و عمودي  ( فرسودگی و عدم نگهداري مناسب عالئم        -الف
  اطراف مدارس
کشیها در منـاطق اطـراف مـدارس          کارگیري عالئم و خط      مشکالتی که در به    یکی از 

شود، عدم توجه به عملیات نگهداري و پـشتیبانی از تجهیـزات مـذکور در ایـن                   مشاهده می 
کـشیهاي    کـارگیري تابلوهـا و خـط        بدیهی است، پس از گذشت مدتی از به       . باشد  مناطق می 

بـشري موجـب فرسـودگی،      اً  یعـی و بعـض    مورد نیـاز در منـاطق مـذکور، بـروز عوامـل طب            
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بدیهی است که هر یک از عوامل مـذکور در کـارایی عالئـم          . گردد  می. .ناخوانایی، خرابی و  
لذا عدم پشتیبانی و نگهداري از عالئم افقی یا عمـودي         . نماید  کار رفته، نقش منفی ایفا می       به

 باید توجه داشـت کـه   .گردد در مناطق اطراف مدارس، موجب ناکارایی تجهیزات مذکور می   
اي برخـوردار   موارد ذکر شده در مورد منـاطق مرطـوب و پربـاران کـشور از اهمیـت ویـژه          

ریزش باران و یا سایر نزوالت جوي در مناطق مذکور موجب ناخوانـایی تابلوهـا،               . باشد  می
در ایـن راسـتا توجـه ویـژه مـسئولین           . گردد  می.. .کشیها و   فرسودگی آنها، از بین رفتن خط     

هداري منطقه به عملیـات نگهـداري و پـشتیبانی از عالئـم مـذکور بـسیار حـائز اهمیـت                   را
  .باشد می

  در مکانهاي نامناسب) افقی و عمودي(  نصب عالئم-ب
نصب عالئم افقی و عمودي     اً  پس از بررسیهاي صورت گرفته مشخص شد که بعض        

دقیقـاً در   ) بـور اطفـال   مانند تابلوي خطر ع   (ها و تابلوهاي ایمنی       اي  گربه  خصوص چشم   و به 
هـا،    گردد تا در بعضی جـاده       این امر موجب می   . گیرد  روبروي درب اصلی مدارس انجام می     

این فاصله که بر اساس آن زمـان مـورد   .  مناسب براي راننده تامین نگردد     1فاصله دید توقف  
العمل مناسب و عمل در این راسـتا          نیاز جهت تشخیص عالمت، تصمیم جهت اتخاذ عکس       

توانـد    اي است که راننده مـی       گردد، حداقل فاصله    توجه به سرعت وسیله نقلیه انتخاب می      با  
بـدیهی  . العمل مناسب نشان دهـد      ، عکس )افقی یا عمودي  (پس از مشاهده عالمت اخطاري      

اي کمتر از حد مذکور، این       کارگیري هر یک از عالئم اخطاري در فاصله         است در صورت به   
  .را از دست خواهند دادعالئم کارایی ایمنی خود 

ها پـس     اي  شود، چشم گربه     مشاهده می  13-2در این راستا و همانگونه که در شکل         
قرار ) آموزانپرترددترین مقطع تردد دانش   (در روبروي درب اصلی مدرسه      اً  از قوس و دقیق   

العمـل  بدیهی است رانندگان پس از طی قوس، فرصت کافی جهـت ارائـه عکـس             . اند  گرفته
  .ر قبال عالئم افقی مذکور را نخواهند داشتمناسب د

                                                 
1-Stopping Sight Distance 
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  ها دقیقا روبروي درب خروجی مدرسه اي  محل قرارگیري نامناسب چشم گربه-13-2شکل

  هاي مناسب  عدم وجود خط کشی-ج
سـازي راننـدگان وسـایل نقلیـه از حـضور      هتواند در راسـتاي آگـا       از مواردي که می   

راهها تاثیر قابل توجهی داشته باشد، اقـدام بـه   آموزان در مناطق اطراف مدارس حاشیه    دانش
بـا نوشـتن    (رسانی در خصوص وجـود مدرسـه          آموزان و اطالع    کشی معابر عبور دانش     خط

  .باشد می)  بر روي سطح روسازي"مدرسه"کلماتی چون 
  

  سازي فیزیکی مناطق اطراف مدارس   ایمن-2-3-3
خیز محـور و یـا در       حادثهبسیاري از مدارس حاشیه راههاي کشور در اطراف نقاط          

یابی مدارس    این معضل که از فقدان طرحی جامع براي مکان        . اند  مجاورت قوسها قرار گرفته   
نماید، یکی از مهمترین مواردي است که همواره موجـب بـروز حـوادث                کشور حکایت می  

خـورد    چشم مـی    به  مشکالتی که در این خصوص معموالً     . گردد  زیادي در مناطق مذکور می    
  :رتند ازعبا

   قرار گرفتن مدارس در پیچها -الف
این امر مستلزم اصالح هندسی مسیر و تامین فاصله دید مناسب در تقرب با مدرسه               
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توانـد خطـر      گـردد، همـواره مـی        مشاهده می  14-2این امر همانگونه که در شکل       . باشد  می
کننـد   مـی خروج به مدرسه از عرض مـسیر عبـور   /آموزانی که جهت ورود جدي براي دانش  

  .تلقی گردد

  
اي قرار  آموزان را در معرض حوادث جاده  قرار گرفتن مدرسه در پیچ همواره دانش-14-2شکل

  دهد می

   عدم وجود گذرگاه عبور عابرین در مناطق اطراف مدارس-ب 
تواند موجب بروز     آموزان که می  مشکل عدم وجود گذرگاه مناسب براي عبور دانش       

باشـند   دد، در مناطقی که از عرض مـسیر کمتـري برخـوردار مـی      حوادث بسیار ناگواري گر   
آموزان در قسمتی از عرض       مشکل مذکور، موجب تردد دانش    . رسد  نظر می   تر به   بسیار جدي 
که جهت حرکت خودروها بـا جهـت حرکـت            این امر بخصوص در زمانی    . گردد  خیابان می 

ن بـه آنهـا نزدیـک گردنـد،     آمـوزا  آموزان یکسان باشد، یعنی خودروها از پشت دانـش   دانش
ویژه در محل پیچها و مکانهایی کـه فاصـله            تواند موجب بروز حوادث بسیار ناگواري به        می

 قسمتی از مسیر را نشان      15-2شکل  . دید کافی براي راننده در نظر گرفته نشده است، گردد         
 از عـرض    آموزان مجبور به تـردد      دلیل عدم وجود گذرگاه عبور عابرین، دانش        دهد که به    می

نماینـد، همـواره در       آموزانی که از این قسمت عبور مـی         بدیهی است، دانش  . گردند  جاده می 
  .باشند هستند معرض برخورد با خودروهایی که از عقب در حال تقرب می
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  گردد عدم وجود گذرگاه عابرین موجب بروز خطر تصادف از عقب می-15-2شکل

 ي موجود در اطراف مدارس عدم تعمیر و نگهداري از گذرگاهها-ج 

آموزان از گذرگاههاي عبـور عـابرین         از دیگر مشکالتی که در خصوص عبور دانش       
خورد، عدم تعمیر و نگهداري گذرگاههاي عابرین پیـاده   در مناطق اطراف مدارس بچشم می  

  :خورد عبارتند ازمی در این مناطق بچشم مشکالتی که معموالً. باشد در مناطق مذکور می
داراي روسـازي     آمـوزان در منـاطق مـذکور معمـوالً          ههاي عبور دانـش   گذرگا -

  . باشند نمی
.. .آموزان بدلیل تجمع زباله، رشد گیاهان و        بسیاري از گذرگاههاي عبور دانش     -

شـود،     مشاهده می  16-2همانگونه که در شکل     . باشند  غیر قابل تردد می     عمالً
ر گـذرگاه عبـور   الي و پوشش گیاهی موجـب عـدم کـارایی مـوث          ووجود گل 

 .عابرین در این قسمت شده است

در زمـان   اً  باشـند و نتیجتـ      داراي عرض کافی نمی     گذرگاههاي مذکور معموالً   -
تـردد   بـه  مجبور بسیاري ،)ویژه در هنگام تعطیلی مدارس      به( آموزان  دانش تجمع

 عـرض نامناسـب گـذرگاه عبـور     17-2شـکل  . گردنـد  از عرض خیابـان مـی     
اي که در حاشـیه راه قـرار گرفتـه اسـت،              جاورت مدرسه آموزان را در م     دانش

 .دهد نشان می
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  آموزان گذرگاه نامناسب عبور دانش-16-2شکل

 

 
  گردند  عرض کم پیاده رو موجب تجاوز دانش آموزان به عرض جاده می-17-2شکل

  
  

گـذرگاههاي موجـود در بـسیاري از مـوارد در واقـع قـسمتی از شـانه راه را         -
آموزان صورت نگرفته     داسازي خاصی براي عبور ایمن دانش     تشکیل داده و ج   

. باشـد   آموزان از شانه بزرگـراه مـی      دهنده عبور دانش     نشان 18-2شکل  . است
شود، جداسـازي الزم بـین مـسیر اصـلی و شـانه آن       همانگونه که مشاهده می  

آموزان در حال     جهت با حرکت دانش     انجام نگرفته است و ترافیک عبوري هم      
 .باشد تردد می
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آموزان  مسیر اصلی موجب بروز خطر براي دانش  عدم جداسازي گذرگاه عبور عابرین از-18-2شکل

  گردد می
  

رسند اما حقیقـت آن   مشکالت بیان شده با آنکه در نگاه اول آنچنان جدي بنظر نمی           
است که بروز هر یک از مشکالت عنوان شده، موجب کاهش و در مـواردي عـدم کـارایی                   

با اینحال در جهت رفع مشکالت عنوان شده، بررسی و اجراي اقدامات            . گردد  میتسهیالت  
حلهایی باشد که در رفع مـشکالت   تواند یکی از راه     سازي فیزیکی در چنین مناطقی می       ایمن

  .عنوان شده از تاثیر قابل توجهی برخوردار باشند

  ردد  عدم وجود زیرگذر یا روگذر در اطراف مدارس حاشیه راههاي پرت-چ
نماینـد، در زمـان      آموزان با وسایل نقلیه برخورد مـی        اغلب حوادثی که طی آن دانش     

این مهم بویژه در مدارسی کـه در مجـاورت          . دهد  آموزان از عرض جاده رخ می       عبور دانش 
در . باشـد  انـد، بـسیار مـشهودتر مـی     مسیرهاي پرتردد و با سرعت عملکردي باال واقع شـده     

توانـد تـا حـد        خت روگذر یا زیرگذر از اقداماتی است که می        جهت رفع مشکل مذکور، سا    
      بـا اینحـال و همانگونـه کـه در شـکل           . زیادي از بروز حوادث عنوان شده جلوگیري نماید       
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انـد، از     شود، بسیاري از مدارسی که در حاشـیه راههـاي کـشور واقـع شـده                  دیده می  2-19
وزانی که قصد عبور از مـسیر را دارنـد،   آم  در نتیجه دانش  . باشند  تسهیالت مذکور محروم می   

از طرفی بدلیل عـدم  . باید مدتها منتظر فاصله زمانی مناسب براي عبور از عرض جاده باشند      
آموزان دوره ابتـدایی،      ویژه دانش   تکامل قدرت تشخیص و ادراك خطر در این گروه سنی به          
  .عملیات مذکور همواره با خطرات زیادي همراه خواهد بود

 

 
  آموزان از عرض بزرگراه  عدم وجود زیرگذر و عبور پرخطر دانش-19-2شکل

  سازي مدارس حاشیه راهها  مشکالت اجرایی ایمن-ح
سازي فیزیکی مدارس حاشـیه راههـا         هر یک از مواردي که در قالب مشکالت ایمن        

در قسمت قبل بیان شد، در زمره کاستیها و نیازهاي اغلب مدارس حاشـیه راههـاي کـشور                  
سـازي فیزیکـی مـدارس     لذا در جهت رفع مشکالت بیان شـده و اقـدام بـه ایمـن          . شدبا  می

تواننـد    مذکور، فراهم نمودن تسهیالت الزم و جلب همکاریهاي سایر دستگاههایی کـه مـی             
در . باشـد   اي برخوردار مـی     نحوي در پیشبرد اقدامات مذکور دخیل باشند، از اهمیت ویژه           به

سـازي مـدارس بچـشم        معمـول در اجـراي اقـدامات ایمـن        طـور     این راستا مشکالتی که به    
  :باشند شرح می این  خورد به می
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  فیزیکی مدارسسازي عدم تامین بودجه مناسب جهت ایمن -

گردد، بطور معمـول بـا        سازي فیزیکی مدارس انجام می      اقداماتی که در راستاي ایمن    
یـین شـده در راسـتاي    در ایـن راسـتا حـصول اهـداف تع         . باشند  هاي باالیی همراه می     هزینه
هـاي مـذکور قابـل     سازي مدارس، تنها با تامین بودجه مورد نیاز براي هر یک از پروژه           ایمن

در این راستا یکی از مشکالتی که همواره به عنوان معضلی در راستاي             . دستیابی خواهد بود  
 جهـت   باشد، عدم تامین بودجه مناسب در       سازي در استانها مطرح می      اقدامات فیزیکی ایمن  

  .باشد پرداختن به اقدامات مذکور می

 عدم همکاري مناسب ادارات و دستگاههاي ذیربط -

سازي مدارس حاشیه راههاي کشور که در جهت ارتقاي وضعیت ایمنـی              طرح ایمن 
اي ملـی بـوده کـه جـز بـا             آموزان کشور از چندین سال قبل در جریان اسـت، پـروژه             دانش

ون آمـوزش و پـرورش، اداره راه و ترابـري،           همکاري مطلوب دسـتگاههاي اجرایـی همچـ       
  .به هدف عالی خود دست نخواهد یافت.. .استانداریها، نیروي انتظامی و

ویـژه اداره راه و       بدیهی است که عدم همکاري هـر یـک از نهادهـاي مـذکور و بـه                
سازي فیزیکی مدارس، موجب عدم تحقق اهـداف مطلـوب در ایـن              ترابري در پیشبرد ایمن   

  .گردیدطرح خواهد 

  مدارس در سطح کشور فیزیکی سازي ایمن براي هماهنگ و جامع برنامه و طرح فقدان -
بدیهی است که اعمال تغییر در جهت بهبود وضـعیت ایمنـی در هـر منطقـه بـدون                   

. باشـد   اي مناسب جهت حصول اهداف مورد نظـر ممکـن نمـی             درنظر داشتن طرح و برنامه    
توانـد تـاثیر    مـی اً  چـارچوبی مـشخص بعـض   طوریکه در صورت عدم عملکـرد در قالـب    به

  .اقدامات انجام شده را به حداقل برساند
در این راستا، در برخی استانهاي کشور با آنکه دو مشکل اجرایی بیان شده تـاثیري            

اي  اما عدم وجود طرح و برنامه      است، نداشته مدارس فیزیکی سازيایمن پروژه اجراي روند در
  .جلوگیري از حصول کامل اهداف موردنظر شده استمناسب در این خصوص موجب 
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  آموزان   وضعیت نامطلوب آموزش قوانین و مقررات ایمنی ترافیکی به دانش-2-3-4
بدون شک یکی از مهمترین راهکارهایی که جهـت دسـتیابی بـه محیطـی ایمـن در           

کـار رود، اقـدام بـه آمـوزش صـحیح             مناطق اطراف مدارس حاشیه راههاي کشور بایـد بـه         
از آنجا که قـدرت یـادگیري از مهمتـرین شاخـصهاي         . باشد  آموزان مدارس مذکور می     دانش
باشد، اقدام به تشکیل یـک سـاختار آموزشـی مناسـب و        آموزان در این گروه سنی می       دانش

اي   تواند از اهمیت ویـژه      آموزان می   هماهنگ جهت ارتقاي سطح دانش ایمنی ترافیکی دانش       
  .برخوردار باشد

برخی از این اقدامات    . اي در استانها انجام شده است       ستا فعالیتهاي گسترده  در این را  
هـا، بروشـورها، جـزوات        شامل تهیه و توزیع لوازم کمک آموزشی، وسـایل بـازي، تراکـت            

حال همچنان مشکالت قابل توجهی در نحوه اجـراي اقـدامات           با این . باشدمی.. .آموزشی و 
  :دانها پرداخته خواهد شدب خورد که ذیالًانجام شده بچشم می

   استفاده از منابع متفاوت و ناهمگون آموزشی در سطح مدارس کشور–الف 
بدیهی است که امر آموزش ایمنی ترافیک نیاز به چارچوبی جـامع و در عـین حـال        

بدیهی است کـه در صـورت عـدم         . هماهنگ در راستاي گسترش کارا در سطح کشور دارد        
وري کامـل از      آموزان، بهـره    ص براي آموزش ترافیکی دانش    نظر گرفتن یک ساختار مشخ    در

در این راستا یکـی از مـشکالتی   . اقدامات انجام گرفته در این خصوص ناممکن خواهد بود        
خورد، فقدان یک منبع آموزشی جـامع ترافیـک       که همواره در اقدامات انجام شده بچشم می       

مـشخص اسـت، یکـی از عوامـل      همانگونه کـه    . باشد  هاي سنی مختلف می     و بر اساس رده   
تضمین موفقیت اهداف آموزشی در بین کودکان، انطباق مفاهیم و مفاد آموزشی بـا قـدرت                

نظر گـرفتن عـواملی   لذا در صورت عدم در. باشد  یادگیري و ادراك گروه سنی مورد نظر می       
 توان به تحقق اهـداف مـورد نظـر در ایـن            باشد نمی   که در قدرت یادگیري کودکان موثر می      

  .راستا امیدوار بود
از دیگر مشکالتی که بدلیل عدم وجود یک منبـع آموزشـی جـامع ترافیـک بچـشم                  

ایـن اقـدام    . باشـد   خورد، استفاده از منابع متفاوت آموزشی در مناطق مختلف کشور مـی             می
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نـوعی در زمـین    گردد که هـر یـک بـه         موجب تبدیل استانهاي کشور به جزایري می      اً  تدریج
بدیهی است در صورت عدم یکپارچگی مناسب اهـداف و        . دام می نمایند  آموزش ترافیک اق  

   .راهکارهاي آموزشی در سطح کشور، حصول نتایج مورد نظر ممکن نخواهد بود

   کمبود یا فقدان لوازم کمک آموزشی در مدارس-ب
تواند تاثیر بیشتري در میزان یـادگیري و درك           یکی از روشهاي موثر آموزشی که می      

گیـري از لـوازم و    آمـوزان داشـته باشـد، بهـره     ش ایمنی ترافیک در بـین دانـش      اهداف آموز 
هـاي    بدیهی است، اقدام بـه تهیـه و پخـش برنامـه           . باشدمی.. .تجهیزات صوتی، تصویري و   

توانـد   آمـوزان مـی     نظر گرفتن گروه سنی و سایر شـرایط ویـژه دانـش           آموزشی مناسب با در   
ات ترافیکی، موجب افزایش رغبت این گروه سنی در         عالوه بر یادگیري بهتر قوانین و مقرر      

  . رعایت و پذیرش قوانین و مقررات عرضه شده به آنها باشد
شـود،    در این راستا مشکلی که همواره در مدارس حاشیه راههاي کشور مشاهده می            

هاي عنوان شـده بـدلیل فقـدان تجهیـزات مناسـب       گیري از برنامه عدم توجه مناسب به بهره  
در این راستا و با توجـه بـه وضـعیت اقتـصادي نامناسـب               . باشدش این امر می   جهت گستر 

باشـند، نقـش مدرسـه بـه     آموزانی که در اینگونه مناطق به تحصیل مشغول می      اکثریت دانش 
  .باشد اي می گیري از امکانات مذکور، حائز اهمیت ویژهعنوان تنها مکان بهره

  رافیک  فقدان فضاهاي مناسب براي آموزش عملی ت-ج
شـود، بایـد مطابقـت و سـازگاري          مکانی که براي هر امر آموزشی در نظر گرفته می         

گیـري  بـدیهی اسـت قـرار   . الزم را در جهت تسهیل دستیابی به اهداف مورد نظر دارا باشـد        
آموزان در محیطی با پتانسیل آموزشی بیشتر، موجب افزایش رغبت این گروه بـه امـر                  دانش

هـاي    در تمـامی مـدارس تحـت پوشـش برنامـه          اً   راسـتا و تقریبـ     در ایـن  . گردد  آموزش می 
اً ایـن امـر بعـض     . شـود سازي، امر آموزش ترافیک در کالسهاي درس مدارس انجام می           ایمن

موزان و از طرفی عدم حـصول اهـداف تعیـین     موجب کاهش انگیزه یادگیري در بین دانش    
  .گردد شده در این راستا می
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کالسها در محیطهایی مانند پـارك یـا کالسـهایی کـه            بدیهی است برگزاري اینگونه     
آمـوزان بـه      باشد عالوه بر افزایش رغبـت دانـش       مجهز به انواع تجهیزات ایمنی ترافیکی می      

شرکت و فعالیت در اینگونه کالسها، موجب بهبود امر آمـوزش از طریـق یـادگیري عملـی                  
  .گردد می) تئورياً خارج شدن از قالب صرف(

  ري مناسب جهت انتخاب مربیان آموزشی عدم وجود معیا-چ
     بدون شک مربیـان بیـشترین نقـش را در پیـشبرد و ارتقـاي اهـداف آموزشـی ایفـا              

بنابراین تعیین اشخاص مناسبی که عالوه بر تسلط کامل بر مفاد درسـی، توانـایی               . نمایندمی
در نیـل بـه اهـداف    آموزان را داشته باشند، از اهمیت زیادي  برقراري ارتباط مناسب با دانش    

  .باشدآموزشی تعیین شده برخوردار می
آمـوزان در اسـتانهاي        در این راستا و با نگاهی به وضعیت آموزش ترافیکـی دانـش            

شود که این مسئولیت بطور معمول بر عهده افسران پلیس و یا اشخاصـی                کشور مشاهده می  
بنـابراین  . شـود  مـی ، گذاشـته اند را نداشته)  سال6-15(که سابقه تدریس در سنین مورد نظر        

نـسبت بـه    ) اغلـب پلـیس   (دلیل ترس از مربی خود        آموزان در بسیاري حاالت، تنها به       دانش
آمـوزش  بدیهی است شـیوه . نمایند شرکت و تحصیل در کالسهاي آموزشی ترافیک اقدام می  

  .مذکور با نتایج مطلوبی همراه نخواهد بود
آمـوزان    که براي امر آموزش بـه دانـش     از طرفی همواره باید بخاطر داشت، شخصی      

گردد باید انگیزه مناسب و الزم جهت انجـام وظـایف خـود بـه بهتـرین شـکل                     انتخاب می 
با اینحال یکی از دیگر مشکالتی که در خـصوص آمـوزش قـوانین و       . ممکن را داشته باشد   

ه الزحمـ   خورد، عدم تخصیص حـق      چشم می   مقررات ترافیکی در استانهاي مختلف کشور به      
تواند تاثیر قابـل تـوجهی در         بدیهی است که این امر می     . باشد  مناسب به مربیان آموزشی می    

  .بازده کاري این افراد داشته باشد

   عدم تداوم امر آموزش و توقف در روند آموزشی-ح
تداوم، پایه اصلی دستیابی به اهداف تعیین شـده در خـصوص آمـوزش را تـشکیل                 
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هاي مقطعی، قادر به حصول اهداف عالی       نها با برگزاري دوره   هیچ برنامه آموزشی ت   . دهد  می
این مهم براي کودکانی که در مدارس مشغول به تحصیل بـوده و در حـال                . استخود نبوده 

. باشـند از اهمیـت بیـشتري برخـوردار اسـت            هاي بنیادین شخصیتی خود مـی       ریزي پایه پی
شـی قـوانین و مقـررات ایمنـی         بدیهی است در صورت عدم تداوم اجراي برنامه هاي آموز         
  .ترافیک، دستیابی به اهداف تعیین شده ناممکن خواهد بود

در این راستا، تمامی مدارسی که طی سالهاي گذشته تحـت پوشـش طـرح مـذکور                 
اند باید نسبت به تداوم اجراي طرحهاي مـذکور در سـالهاي آینـده اقـدام الزم را      قرار گرفته 

ت عدم ادامه طرح مذکور، دسـتیابی بـه نتـایج مطلـوب           بدیهی است در صور   . عمل آورند   به
  .هاي سالهاي گذشته ممکن نخواهد بود ناشی از اقدامات و هزینه

 آموزان از اهمیت اجراي طرح و همکاري متقابل آنها  عدم اطالع مناسب والدین دانش-خ

سازي مـدارس     یکی از مهمترین بخشهایی که در دستیابی به هدف نهایی طرح ایمن           
آمـوزان در     رسـانی مناسـب بـه والـدین دانـش           باشد، اطـالع  اي برخوردار می  همیت ویژه از ا 

بـا  . پـذیرد   سازي مـدارس انجـام مـی        در جهت ایمن   هاي است که  راستاي اقدامات و برنامه   
نماینـد،   توجه به این که والدین نقش مهمی در اصالح و بهبود رفتار فرزندان خود ایفـا مـی              

اهداف و فواید طرح مـذبور از اهمیـت قابـل تـوجهی برخـوردار            آگاهی کامل این گروه از      
  .باشد می

سـازي مـدارس در برخـی      در این راستا، بررسی نتایج طرحهاي انجـام شـده ایمـن    
  استانها، همچنان حکایت از عـدم دانـش کـافی والـدین در مـورد اهـداف و نحـوه اجـراي               

آمـوزان در     ه حضور اولیاي دانش   بطوریک. سازي مدارس فرزاندان خود دارد      هاي ایمن برنامه
گردد، یکی از عوامل       مشاهده می  20-2زمان آغاز و تعطیلی مدارس، همانگونه که در شکل          

در جهت رفـع مـشکالت مـذکور، اقـدام بـه            . باشد  بروز حادثه در مناطق اطراف مدرسه می      
ربیان رسانی مناسب در قالب جلسات اولیا و م         برگزاري کالسهاي آموزشی و همچنین اطالع     

  .تواند بسیار موثر باشد می
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از مدرسه به ها در مسیر بازگشت آموزان در جاده حضور خطرناك والدین به همراه دانش-20-2شکل

  خانه

   سایر مشکالت-د 
عالوه بر مواردي که در باال به عنوان مشکالت وضعیت آموزشی مقررات و قـوانین               

شـد، مـشکالت دیگـري نیـز در رونـد           ترافیکی در مدارس حاشیه راههـاي کـشور عنـوان           
  :شود که عبارتند ازاقدامات انجام شده مشاهده می

  ؛ناهماهنگی بین برنامه زمانبندي پیش بینی شده با آموزش -
عدم یکنواختی در برگزاري آزمون تعیین سطح، مسابقات و مراسم اهداي جـایزه      -

 ؛در مدارس استانها

 ؛ی در مدارس کشورعدم تناسب زمانی در برگزاري کالسهاي آموزش -

عدم وجود روند ارزیابی مشخص از نحوه و کیفیت آموزش و منـابع درسـی در                 -
 .سطح مدارس کشور

 
  آموزان از تجهیزات ایمنی  گیري دانش  نحوه بهره-2-3-5

هـاي   ها و اقداماتی که در راستاي پیـشبرد و ارتقـاي برنامـه      هر کدام از برنامه   اً  مطمئن
گـردد، نیازمنـد ابـزار و         س حاشـیه راههـاي کـشور مطـرح مـی          آموزان در مدار    ایمنی دانش 

گیري   در این راستا، نحوه بهره    . تجهیزاتی در جهت نیل به اهداف مورد نظر خود خواهد بود          
هـا و اقـدامات     از تجهیزات مذکور از اموري است که تاثیر مستقیمی بـر نتـایج کـل برنامـه                
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قدامات زیادي که از آن جمله مـی تـوان   در این راستا، تاکنون ا . داشتصورت گرفته خواهد  
را برشـمرد در    .. .نما، استفاده از شب رنگ بر روي کیف مـدارس و          توزیع بازوبندهاي شب  

برداري از تجهیـزات مـذکور      با این وجود همچنان مشکالتی در بهره      . استکشور انجام شده  
  :شود که عبارتند ازمشاهده می

  ؛ایمنی در مدارستأخیر در تهیه و استفاده از تجهیزات  -
 ؛ناهماهنگی و عدم تناسب در نوع و کیفیت تجهیزات ایمنی در سطح مدارس -

 ؛عدم تامین برخی از تجهیزات مهم و ضروري به دلیل باالبودن هزینه -

 .عدم توزیع مناسب تجهیزات ایمنی بین استانهاي مختلف کشور -

 
  تلف کشورسازي به استانهاي مخ  عدم تخصیص بودجه مناسب جهت ایمن-2-3-6

سازي مدارس حاشـیه راههـا در         که بودجه مناسب جهت ایمن      بدیهی است تا زمانی   
هـا و راهکارهـاي تعیـین شـده در            هر یک از استانهاي کشور تامین نگـردد، اجـراي برنامـه           

قابل ذکر اسـت، بـسیاري از       . سازي مدارس تحقق پیدا نخواهد نمود       راستاي تحقق امر ایمن   
سـازي مـدارس حاشـیه راههـاي کـشور بایـد انجـام گیـرد،                  مناقداماتی که در خصوص ای    

، نیازمنـد صـرف     ...سـازي فیزیکـی، تهیـه تجهیـزات و          خصوص اقداماتی همچـون ایمـن       به
  .باشد زیاد میاً هاي نسبت هزینه

در این راستا بودجه تخصیص داده شده بـه هـر یـک از اسـتانهاي کـشور در سـال                     
بطوریکه . باشد   هر یک از استانهاي کشور می      ، بیانگر عدم تخصیص مناسب بودجه به      1382

 ریـال بـوده کـه بـه اسـتانهاي      000/000/100 طی این سال، بیشترین بودجه اختصاص یافته   
  .قزوین و خراسان تعلق گرفته است

    مشکل دیگري که عالوه بر عدم تخصیص بودجه کافی به استانهاي کشور مـشاهده             
با نگاهی  . باشد   مصوب بین استانهاي کشور می     شود، عدم توزیع مناسب و منطقی بودجه      می

، رونـدي  1382هاي تخصیص داده شده در هر یـک از اسـتانهاي کـشور در سـال       به بودجه 
  .شود نامتناسب و غیرمنطقی در تخصیص بودجه در مقایسه با شرایط هر استان مشاهده می
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  از مدارس/ آموزان به   دانشونقل حمل -2-3-7
از . موالً فاصله زیـادي بـین خانـه تـا مدرسـه وجـود دارد              شهري مع   در مناطق برون  

هـاي   هـا جهـت آسـایش بیـشتر فرزندانـشان از سـرویس       رو ممکن است برخی خانواده      این
رسد که بسیاري از مشکالت       اینکه در نگاه اول بنظر می      راستا با  این در .مدرسه استفاده نمایند  

حل خواهد بود، اما حقیقـت آن اسـت   آموزان در مدارس بدین شکل قابل        ایمنی تردد دانش  
آمـوزان  که وضعیت کنونی سرویس مدارس کشور خـود یکـی از مخـاطرات ایمنـی دانـش                

با نگاهی به ناوگان سرویسهاي مدارس حاشـیه راههـاي کـشور کـه درصـد قابـل               . باشد  می
دهند، عالوه بر فرسودگی خودروهاي مذکور بایـد بـه            بوسها تشکیل می    توجهی از آنرا مینی   

اشـاره  .. .ترین وسایل ایمنی اعم از چـراغ، راهنمـا، آیینـه، سـپر و           م تجهیز آنها به ابتدایی    عد
ایمنــی اً بــدیهی اســت بــروز هرگونــه حادثــه بــراي خودروهــاي مــذکور، مــستقیم . نمــود
  . آموزان را تحت تاثیر قرار خواهد داد دانش

قـف  عالوه بر مـوارد ذکـر شـده، عـدم اختـصاص مکـانی ایمـن و معـین بـراي تو           
آموزان، از دیگر عواملی است که همواره         پیاده نمودن دانش  / سرویسهاي مدرسه جهت سوار   

شهري و در حاشیه مسیرهاي بـا  اي را بویژه در مناطق برون پذیر جاده ایمنی این گروه آسیب   
همچنـین محـل توقـف نامناسـب خـودروي          . انـدازد   سرعت عملکردي باال به مخاطره مـی      

بوس در حال حرکت    تن دید مناسب خودروهایی که از پشت مینی       مذکور، موجب از بین رف    
بوس قـصد عبـور از عـرض       آموزانی که از جلوي مینی      این امر براي دانش   . استشدههستند  

  .باشد خیابان را دارند، بسیار خطرناك می
  
  بندي اجراي طرح عدم تناسب بین زمان تخصیص اعتبارات و زمان-2-3-8

  هـاي واند موجب عدم دستیابی بـه اهـداف کامـل برنامـه           ت یکی از مشکالتی که می    
بندي مناسب اجـراي طـرح و همچنـین عـدم            توجهی به زمان  سازي مدارس گردد، بی   ایمن

 مـی  سـازي هاي ایمن بندي بخشهاي مختلف برنامه   تخصیص اعتبار مناسب با توجه به زمان      
آموزان و در جهـت     براي دانش اً  هایی که خصوص  در این راستا باید عنوان نمود، برنامه      . باشد
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شود، باید با شروع سال تحـصیلی آغـاز   ارتقاي دانش ترافیکی گروه مذکور درنظر گرفته می      
هایی در گـرو برقـراري نظـامی مـدون در جهـت تـداوم               چراکه موفقیت چنین برنامه   . گردد

ایـن بـدیهی اسـت، اجـراي         بنابر. باشدآموزان می اجراي طرح در طول مدت تحصیل دانش      
آمـوزان  هایی در مقاطع زمانی منقطع و نامناسب در طول سـال تحـصیلی دانـش        چنین برنامه 

لـذا در جهـت عـدم بـروز چنـین           . گـردد موجب عدم حصول اهداف تعیین شده طرح مـی        
بنـدي اجـراي طـرح      مشکالتی باید در راستاي تامین اعتبار مناسب با توجه به برنامـه زمـان             

  .اقدام گردد
  

  جایزه در سطح استانی اهداي مراسم نیز و مسابقات سطح، تعیین مونآز  برگزاري-2-3-9
مـوزان از مهمتـرین اقـداماتی اسـت کـه در      آارزیابی و سنجش دانش ترافیکی دانش  

این اقدام  . باشداي برخوردار می  هاي آموزشی، از اهمیت ویژه    مشی اصلی برنامه  تعیین خطی 
 ام پذیرد، مبین کارایی و تاثیر اقدامات انجـام        که در دو مرحله قبل و بعد از آموزش باید انج          

آموزان و یا به عبارتی بهبـود میـزان درك   شده در راستاي ارتقاي سطح دانش ترافیکی دانش      
اي این گروه سنی از اهمیت رعایت و توجه بـه نکـات ایمنـی در تقابـل بـا ترافیـک جـاده                      

نـد در ترغیـب و تـشویق    توااز طرفی یکی از مهمتـرین عـواملی کـه همـواره مـی            . باشدمی
       هـاي تعیـین شـده توسـط متولیـان امـر           آموزان در راستاي آمـوزش و اجـراي برنامـه         دانش
آمـوزان  سازي در مدارس موثر واقع گردد، برگزاري مسابقات و ایجاد رقابت بین دانش           ایمن

 بـه آموزان  لذا، بدیهی است که ترغیب و تشویق دانش       . باشدمدارس تحت پوشش برنامه می    
آموزش و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی در گرو نظامی مدون جهت برگزاري مسابقات               

  . باشدآموزان سراسر کشور میو اهداي جوایز بین دانش
 

  قانونی در خصوص ایمنی مدارس حاشیه راههاي کشور نارسانیهاي و  ضعف-2-3-10
ـ             آمـوزان در   شیکی از مهمترین عواملی که در خصوص ارتقاي وضعیت ایمنـی دان

خورد، چشم می ه  اي ب جاده کشورهاي پیشرو در ایمنی    از بسیاري و در  ايجاده ترافیک با تقابل
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در ایـن راسـتا و      . باشدموزان می سازي تردد دانش  وضع قوانین و مقررات خاص براي ایمن      
ت بینی ضـمان پیش در بسیاري از این کشورها با تعیین قوانینی براي مناطق اطراف مدارس و        

اجرایی مناسب جهت اجراي طرحهاي مذکور، رانندگان را مکلف به اعمال دقت و احتیـاط               
  .نمایندموزان میبیشتر در هنگام تقابل با دانش

اما متاسفانه و با نگاهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در کشور مـشاهده                
 را بـویژه در  آمـوزان انـش سازي وضـعیت تـردد د  شود که قوانین و مقررات کنونی، ایمن می

شهري تحت پوشش قرار نـداده و قـوانین موجـود تنهـا محـدود بـه قـوانین                    راههاي برون 
. باشدمی )بدون در نظر گرفتن شرایط سنی     (محدودي در خصوص ایمنی تردد عابرین پیاده        

   .باشداي میگذاري در این خصوص حائز اهمیت ویژهمسئولین و متولیان امر قانون توجه لذا

 پراکندگی و آمار مربوط به مدارس حاشیۀ راههـا در کـشور بـه تفکیـک                 -2-4
  استانی بر اساس آمار و ارقام موجود

اي کـشور      جـاده  ونقل  حملبررسی مطالعات انجام گرفته توسط سازمان راهداري و         
در خصوص دریافت آمار و اطالعـات مربـوط بـه مـدارس حاشـیه راههـا در کـل کـشور                      

سازي مدارس حاشیۀ راهها به طـور          جهت ایمن  مورد نیاز  که اطالعات    دهندة آن است    نشان
اهمیـت ایـن   . بـرد  کامل تهیه نشده و آنچه تهیه شده است نیز از ضعف محتـوایی رنـج مـی    

شود که بدانیم تا کنون نظام مشخصی جهت شناسایی و انتخاب             تر می   مطلب زمانی مشخص  
بـه سـبب   . ازي وجود نداشـته اسـت    س  مدارس حاشیۀ راه و همچنین تخصیص بودجۀ ایمن       

عدم وجود تعریفی واحد از مدارس حاشیه راهها و فقدان یک دستورالعمل مـشخص مبنـی           
صـورت یکـسان و هماهنـگ در تمـامی            آوري آمار، طرح آمارگیري مذکور به       بر نحوه جمع  

همچنین روند گـردآوري ایـن قبیـل اطالعـات     . استانها در سطح کل کشور اجرا نشده است  
آمـوزان مـشغول بـه تحـصیل، مقطـع      شامل موقعیت، تعداد دانـش (ز شناسایی مدارس اعم ا 

، تعیین فاصله از محور جاده، حجم عبور وسایل نقلیه از محوري کـه مدرسـه      ...)تحصیلی و 
در آن واقع شده است و میزان تصادفات با عابر در آن محور، کماکان در حال تکمیـل بـوده      
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م و مقایسه وضعیت هر یک از استانها را با یکدیگر با مـشکل     و همین امر تحلیل آمار و ارقا      
، 1382 استان در سـال      13از طرف دیگر علیرغم اجراي این طرح در سطح          . سازد  مواجه می 

باشد و در صحت برخی       دسترس نمی  صورت کامل در    اطالعات مربوط به این استانها نیز به      
  .]5[از آمارها نیز تردید وجود دارد

می کاستیها در آمار مربوط به مدارس حاشیه راهها در کـشور، در ایـن               با وجود تما   
 اسـتان، شـامل اسـتانهاي       15بخش، کلیه اطالعات کسب شده مربوط به موضوع در سـطح            

تهران، قم، قزوین، گلستان، اصفهان، مرکزي، لرستان، ایـالم، همـدان، هرمزگـان، خراسـان،               
 که بیش از سایر استانها اطالعات مکتوب و         سمنان، سیستان و بلوچستان، گیالن و مازندران      

شـایان ذکـر اسـت کـه بـه علـل        . اند، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفـت        قابل دسترس داشته  
به صـورت   (مختلفی از جمله عدم شناسایی کلیه مدارس حاشیه راهها در هر یک از استانها               

 در ابتـدا بـدان اشـاره        ، تفاوت در شرایط و ویژگیهاي هر یک از استانها و مسایلی که            )کامل
توان وضعیت هر یک از استانها را در سطح کل کشور مـورد تحلیـل و ارزیـابی        گردید، نمی 

بدیهی است که درطول پروژه و درقالـب گزارشـهاي بعـدي، در صـورت تکمیـل              . قرار داد 
تدریجی آمار و اطالعات هر یک از استانها، در تحلیلهاي انجام گرفته اصالحات الزم انجـام    

  .صورت کاملتري ارائه خواهد گردید ده و اطالعات بهش

   بررسی آمار مربوط به مدارس حاشیۀ راهها و مقایسه با سایر مدارس-2-4-1
بر اساس اطالعات رسمی تهیـه شـده توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش در سـال          

 944/141آمـوز در کـل کـشور کـه در      دانـش  173/096/16، از مجموع    1382-83تحصیلی  
 درصد آنان در مدارس شهري و مابقی در مـدارس  4/70اند،  شغول به تحصیل بوده  مدرسه م 

الزم به ذکر اسـت کـه از مجمـوع مـدارس موجـود در               . اند  پرداخته  روستایی به تحصیل می   
اگرچـه در برخـی از   . انـد   درصد آنان در شهرها و مابقی در روستاها واقع شده  2/46کشور،  

اند، اما باید توجه داشـت   هاي اصلی در شهرها واقع شده موارد، بعضی از مدارس حاشیۀ راه     
منظـور   بـه . آینـد  حـساب مـی   که بسیاري از مدارس حاشیۀ راهها جزء مدارس روسـتایی بـه     
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بررسی و مقایسۀ شرایط مدارس حاشیۀ راهها با سایر مدارس موجود در کـشور، مطالعـات                
دارس حاشـیه راههـا در آن        استانی که پیشتر نام برده شد و اطالعـات مربـوط بـه مـ               15به  

دهندة وضـعیت کلـی        نشان 5-2 جدول. تر است، محدود گردیده است      استانها قابل دسترس  
الزم به ذکر اسـت     . باشد  تفکیک شهري و روستایی می       استان مذکور به   15مدارس کشور در    

 54 و 60ترتیـب شـامل    آموزان و مدارس موجود در پانزده استان مـذکور بـه      که تعداد دانش  
دهـد،   همچنان که این جدول نـشان مـی      . گردند  آموزان و مدارس کشور می      رصد کل دانش  د

.  درصـد روسـتایی اسـت      51 اسـتان شـهري و       15 درصد مدارس موجود در این       49حدود  
 73 استان، در مدارس روستایی و حدود      15آموزان در این       درصد دانش  27همچنین بیش از    

  .کنند درصد از آنان در مدارس شهري تحصیل می
گـردد، اسـتان       مشاهده مـی   5-2عالوه بر موارد ذکر شده و همانگونه که در جدول           

تهران داراي کمترین و استان لرستان داراي بیـشترین درصـد مـدارس روسـتایی در سـطح                  
آموزان استان هرمزگان در منـاطق        که بیش از نیمی از دانش      این در حالیست  . باشد  کشور می 

آمـوزان روسـتایی    باشند که بیشترین درصد دانش      صیل مشغول می  روستایی این استان به تح    
   .دهد را بین سایر استانها بخود اختصاص می

انـد،  سـازي قـرار گرفتـه   آمارهاي موجود در استانهایی که تحت پوشـش ایمـن       طبق
  مدرسه در حاشیه راهها شناسـایی شـده اسـت کـه از ایـن میـان مقـاطع                   677تاکنون تعداد   

دهنـدة وضـعیت       نـشان  6-2جـدول   .1 مدرسه مشخص شده است    524تحصیلی مدارس در    
  .باشد  استان مورد مطالعه می15کلی مدارس حاشیۀ راهها در 

  
  
  
  

  

                                                 
 حاشیه راه موجود در دو استان سیستان و بلوچستان و قزوین مدرسه 153متأسفانه در آمارهاي منتشر شده، مقاطع تحصیلی در  -1

  .نامشخص است
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  ]6[ استان مورد مطالعه15وضعیت کلی مدارس در  -5-2جدول 
  آموزان هر استان درصد دانش  درصد مدارس هر استان

 استان
  روستایی  شهري  روستایی  شهري

  2/12 8/87  1/17  9/82 تهران
  5/10 5/89  9/21  1/78 قم

  4/28 6/71  4/53  6/46 قزوین
  7/45 3/54  1/63  9/36 گلستان
  2/16 8/83  5/31  5/68 اصفهان

  6/24 4/75  2/53  8/46 زيکمر
  6/35 4/64  4/94  6/5 لرستان
  9/33 1/66  5/85  5/41 ایالم
  7/36  3/63  1/39  9/60  همدان
  5/52 4/65  4/70  6/29  هرمزگان
  6/34 4/80  7/58  3/41 خراسان
  6/19 6/53  2/37  8/62 سمنان

  4/46 4/64  9/71  1/28 سیستان و بلوچستان
  6/35 3/63  59  41 گیالن
  3/36 3/72  59  41 مازندران
  3/27  7/72  9/50  1/49  کل

 524، از مجمـوع     82-83دهـد، در سـال تحـصیلی          آنچنان که این جدول نشان مـی      
 مدرسه در   131 مدرسه در مقطع ابتدایی،      382 استان مورد مطالعه،     15مدرسۀ حاشیۀ راه در     

 شـکل  . انـد  داده آموزان آمـوزش مـی    مدرسه در مقطع متوسطه به دانش 11مقطع راهنمایی و    
. دهـد    مقایسۀ درصد مدارس حاشیۀ راهها به تفکیـک مقطـع تحـصیلی را نـشان مـی                 2-20

د مـدارس حاشـیۀ راههـا بـه مقطـع            درصـ  70دهد، بیش از      همچنان که این شکل نشان می     
الزم به یادآوري است که به علـت فقـدان آمارهـاي مـرتبط در               . ابتدایی تحصیلی تعلق دارد   

 بر اساس آمارهاي سیزده اسـتان       21-2مورد دو استان سیستان و بلوچستان و قزوین، شکل          
  .مانده ترسیم شده است باقی
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  ]5[ استان مورد مطالعه15حاشیه راهها در آموزان در مدارس   تعداد مدارس و دانش-6-2جدول 
 تعداد کل مدارس در حاشیه راه تعداد کل دانش آموز در حاشیه راه

وع
جم
م

طه 
وس
مت

یی 
نما
راه

 

یی
تدا
اب

وع 
جم
م

طه 
وس
مت

یی 
نما
راه

 

یی
تدا
اب

 

 ردیف نام استان

 1 تهران 6   6 1175   1175

 2 قم 7   7 537   537

 3 قزوین موجود نیستآمار  36 آمار موجود نیست 4893

 4 گلستان 38 1  39 7918 100  8018

 5 اصفهان 38 46  84 4211 4878  9089

 6 مرکزي 11 9  20 1685 1868  3553

 7 لرستان 38 12  50 2878 1264  4142

 8 ایالم 30 17  47 1671 1696  3367

 9 همدان 83 3  86 9824 311  10135

 10 رمزگانه 49 20  69 4868 2068  6936

 11 خراسان 27 16 10 53 3816 3636 2600 10052

 12 سمنان 8   8 854   854

 آمار موجود نیست 117 آمار موجود نیست 6966
سیستان و 
 بلوچستان

13 

 14 گیالن 10 3  13 1512 756  2268

 15 مازندران 37 4 1 42 3531 622 360 

 وعمجم 382 131 11 677 44480 17199 2960 71985
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   استان مورد مطالعه13 مقایسۀ مدارس حاشیۀ راهها به تفکیک مقاطع تحصیلی در -21-2شکل

  
شود که استان سیستان و بلوچستان بـا           مشخص می  6-2همچنین با توجه به جدول      

 مدرسـه از کمتـرین تعـداد مدرسـۀ حاشـیه راه             6 مدرسه بیشترین و اسـتان تهـران بـا           117
 استان  15دهندة مقایسۀ درصد مدارس حاشیه راهها در           نشان 22-2شکل  . اند  برخوردار بوده 
  .باشد مورد مطالعه می
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  مقایسۀ درصد مدارس حاشیه راهها در پانزده استان مورد مطالعه-22-2شکل

  
شـود کـه در        مـشخص مـی    6-2هاي بیان شده، با توجه به جـدول         عالوه بر تحلیل  

آمـوزان در مـدارس حاشـیۀ راههـا در مقطـع ابتـدایی بـه تحـصیل          انـش  درصد د 70حدود  
آموزان مدارس حاشـیۀ راههـا بـه تفکیـک      دهندة مقایسۀ دانش  نشان 23-2شکل  . پردازند  می

  .باشد  استان مورد مطالعه می13مقاطع تحصیلی در 
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%۵

%۲ ۷

%۶ ۸

متوسطه
راهنمايی
ابتدايی 

 
 استان مورد 13حاشیۀ راهها به تفکیک مقاطع تحصیلی در  آموزان مدارس  مقایسۀ دانش-23-2شکل 

 مطالعه

  

 اسـتان مـورد   15شود کـه در مجمـوع     مشخص می 6-2 با توجه به جدول      همچنین
آموز حاشیۀ راهها را به خود        استان همدان بیشترین و استان قم کمترین درصد دانش          مطالعه،  

 درصـد   97نکتۀ قابل توجه آن است کـه در اسـتان همـدان، در حـدود                . دهند  اختصاص می 
 24-2 شـکل . نماینـد   دارس حاشیۀ راههـا در مـدارس ابتـدایی تحـصیل مـی            آموزان م   دانش
آموزان موجود در مـدارس حاشـیۀ راههـا در پـانزده اسـتان       دهندة مقایسۀ درصد دانش     نشان

   .مورد مطالعه است
با توجه به مطالبی که تا کنون ذکر گردید، با مقایسۀ تعداد مدارس حاشیۀ راههـا در                 

آموزان آن استان بـا کـل    جود در آن استان و همچنین تعداد دانشهر استان با کل مدارس مو 
ازاي  آموزان آن مـدارس بـه   آموزان آن استان، تعداد مدارس حاشیه راهها و تعداد دانش       دانش

 نـشان داده  7-2ایـن نـسبتها در جـدول      . آمـوز قابـل دسترسـی اسـت         هزار مدرسه و دانش   
آمـوزان در     دهنـدة تعـداد دانـش       ب نـشان   به ترتیـ   26-2 و   25-2همچنین شکلهاي   . اند  شده

حاشـیۀ راه بـه ازاي        آموز و همچنین تعداد مدرسـۀ        دانش 1000ازاي    مدارس حاشیه راهها به   
دهد، در مجموع     آنچنان که این جدول نشان می     . باشد  موجود در هر استان می     مدرسه   1000

در حاشـیۀ راههـا      مدرسـه    2/9طور متوسط، از هر هزار مدرسۀ موجود،           استان مذکور به   15
آمـوز در مـدارس حاشـیۀ راههـا درس             دانـش  6/6همچنـین از هـر هـزار محـصل          . واقعند
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اي به سـایر مـدارس        نکتۀ قابل توجه آن است که بیشترین نسبت مدارس حاشیه         . خوانند  می
اي بـه   آموز مـدارس حاشـیه    دانشنسبتاي متعلق به استان ایالم و همچنین بیشترین          حاشیه

 .زان، متعلق به استان همدان استآمو سایر دانش
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   مقایسۀ درصد محصلین در مدارس حاشیه راهها در پانزده استان مورد مطالعه-2-24
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  آموز در استان در سال تحصیلی  دانش1000ازاي  آموزان حاشیۀ راهها به  تعداد دانش-25-2شکل 
83-82 
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  82-83 مدرسه در استان در سال تحصیلی 1000ازاي   تعداد مدارس حاشیۀ راهها به-26-2شکل
  

  اند اي در آنها واقع شده  بررسی راههایی که مدارس حاشیه-2-4-2
اي، عـالوه بـر        جـاده  ونقل  حملدر مطالعات انجام گرفته توسط سازمان راهداري و         

اي در آن     یط مدارس حاشیه در راهها، شرایط راههـایی کـه مـدارس حاشـیه             وضعیت و شرا  
اي   این شرایط شامل فاصلۀ مدارس حاشـیه      . اند نیز مورد بررسی قرار گرفته است      قرار گرفته 

اي از مبـدأ، کـل تـردد روزانـۀ عبـوري از محـور و                  از محور جاده، فاصلۀ مـدارس حاشـیه       
یکـی از شاخـصهاي     . باشـد   حور در هر سال می    همچنین تعداد تصادفات ثبت شده در آن م       

) آکس(ارزیابی وضعیت مدارس حاشیه راهها در کشور، فاصله مدرسه از محور میانی جاده              
باشد که این رقم در استانهاي مختلف با توجه به نوع پراکندگی و موقعیت اسـتقرار آنهـا          می

حاشـیۀ    مناسـبی از مدرسـۀ    علت عدم وجود تعریف       متأسفانه به . باشد  با یکدیگر متفاوت می   
اي کـه مـدارس تـا آن فاصـله از        آوري اطالعات موجود، حداکثر فاصله      راهها در زمان جمع   

. شوند، در استانهاي مختلـف تفـاوت زیـادي دارد     اي محسوب می    جاده جزء مدارس حاشیه   
شود که متوسط فاصلۀ مدارس حاشیۀ راهها در استان هرمزگـان در    عنوان مثال مشاهده می     به

  .]5[ متر است15 متر و در استان همدان حدود 186حدود 
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راهها در مقایسه  آموزان در مدارسحاشیۀ  مقایسۀ تعداد مدارس حاشیۀ راهها و تعداد دانش-7-2جدول

  ]5[آموزان در هر استان با کل مدارس و دانش
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 1 تهران 6 13140 5/0 1175 2685548 4/0

 2 قم 7 1382 1/5 537 235122 3/2

 3 قزوین 36 2312 6/15 4893 262577 6/18

 4 گلستان 39 3341 7/11 8018 379309 1/21

 5 اصفهان 84 7641 11 9089 966061 4/9

 6 مرکزي 20 2620 6/7 3553 298919 9/11

 7 لرستان 50 3145 9/15 4142 473106 8/8

 8 ایالم 47 1522 9/30 3367 154674 8/21

 9 همدان 86 3743 23 10135 404910 25

 10 هرمزگان 69 3657 9/18 6936 351520 7/19

 11 خراسان 53 15245 5/3 10052 1654242 1/6

 12 سمنان 8 1237 5/6 854 124030 9/6

8/12 542542 6966 6/19 5980 117 
سیستان و 
 بلوچستان

13 

 14 گیالن 13 5491 4/2 2268 513974 4/4

 15 مازندران 42 6343 6/6 4513 620539 3/7

 مجموع 707 76799 2/9 76498 9667073 9/7
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دهندة متوسط فاصلۀ مدارس حاشـیۀ راههـا در هـر              نشان 8-2در این راستا، جدول     

 .باشد یک از پانزده مدرسۀ مورد مطالعه و مقایسۀ آنها با یکدیگر می

 
  ]۵[در استانهاي مورد مطالعه مقايسه فاصلة مدارس حاشية راهها با محور راهها -۸-۲جدول

متوسط فاصله مدارس 
 )متر(از محور جاده 

 ردیف نام استان

 1 تهران 17,5

 2 قم 18,75

 3 قزوین آمار موجود نیست

 4 گلستان 55,3

 5 اصفهان 69,3

 6 مرکزي 57,25

 7 لرستان 17,7

 8 ایالم 25,5

 9 همدان 15,3

 10 هرمزگان 186,2

 11 خراسان نیستآمار موجود 

 12 سمنان 38,4

 13 سیستان و بلوچستان 49,1

 14 گیالن 19,3

 15 مازندران 26,5

 متوسط 45,9
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دهد، استانهاي همدان، تهـران، لرسـتان،    در مجموع همانطور که این جدول نشان می 
. ندآی  حساب می   اي با کمترین فاصله تا محور جاده به         قم و گیالن دربرگیرندة مدارس حاشیه     

تـوان    همچنـین مـی   . رسـد    متر مـی   20این فاصله در مورد استانهاي نامبرده شده به کمتر از           
استانهاي گلستان، اصفهان، مرکزي، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را در گـروه اسـتانهایی          

 9/45بندي نمود که متوسط فاصله مدارس از محور جاده از آنها بیش از مقدار میانگین                  طبقه
  .متري است

راههـا در     آمار اطالعات تردد شماري وسایل نقلیه در محورهایی که مدارس حاشـیۀ           
دهد که حجم تردد عبوري از راههاي مـذکور بـسیار زیـاد               آن محورها قرار دارند، نشان می     

تـوان بـه      کنند مـی    به عنوان محورهایی که بیشترین حجم وسایل نقلیه از آن عبور می           . است
 اسکله رجایی در استان هرمزگـان بـا         -اه تازیان و سه راه اسکله      سه ر  -محور سه راه نامجو   

 وسـیلۀ   22000 همـدان بـا حـدود        – وسیلۀ نقلیه در روز، محور اراك        32000تردد بیش از    
. ]5[ وسیلۀ نقلیـه در روز اشـاره کـرد         25000 ساوه با حدود     –نقلیه در روز و محور تهران       

از محورهـایی کـه در مجـاورت آنهـا     جهت فقدان اطالعـات تـردد شـماري در بـسیاري        به
توان تحلیل مناسبی از وضعیت تـردد وسـایل نقلیـه     اي قرار گرفته است، نمی  مدارس حاشیه 

  .در آن محورها ارائه نمود
دهنـد، در مـورد هـر یـک از مـدارس          همچنان که بررسی جداول موجود نشان مـی       

د نظـر بـه همـراه فاصـلۀ         حاشیۀ راهها، تعداد تصادفات رخ داده شده در سال در محور مور           
با توجه بـه اینکـه      . اي که مدرسه در آن واقع شده است تا مبدأ نیز مشخص شده است               نقطه

این اطالعات نیز در مورد تمامی استانها تهیه و تکمیل نشده است، ارائۀ تحلیـل مناسـب در                 
ت تواننـد بـا توجـه بـه اطالعـا           لیکن خوانندگان می  . باشد  مورد این مشخصات، ممکن نمی    

صورت ضـمنی در مـورد شـرایط هـر یـک از مـدارس                 موجود و مقایسۀ آنها با یکدیگر، به      
  .اطالعاتی را به دست آورند اي حاشیه





  
  
  
  

  فصل سوم
  

  ر کشورهايبررسی اقدامات انجام شده در سا
 
 

امروزه در اکثر نقاط جهان، شمار زیاد تصادفات و تلفات کودکان در میـان عـابرین                
در ایـن راسـتا، تـاکنون     .ترین مشکالت اجتماعی تبدیل شـده اسـت         پیچیده پیاده به یکی از   

ی در زمینـۀ ایمنـی ترافیـک،        متخصصان و کارشناسان بسیاري که داراي تخصصهاي مختلفـ        
جهـت کـاهش تعـداد     باشند، بـه  می.. .ریزي شهري، ایمنی مدارس و    بهداشت عمومی، برنامه  

بدیهی است کـه هـر یـک از ایـن متخصـصان از              . پردازند  آموزان به فعالیت می     تلفات دانش 
ل اند که این مسأله حاکی از عدم وابـستگی راه حـ             دیدگاه خود با مشکل مذکور روبرو شده      

  .]7[نهایی به یک رشته یا تخصص است
شود کـه     آموزان در چندین دهه گذشته مشاهده می        با نگاهی به آمار تصادفات دانش     

کـه    طـوري   بـه . تر کودکان همواره در مخاطره بوده است          آموزان و در حالتی کلی      ایمنی دانش 
تی همچـون  آموزان در برخی از کشورهاي دنیـا بیـانگر مـشکال    بررسی آمار تصادفات دانش   

  :باشد موارد زیر می
 16 تـا    10اي رخ داده براي کودکـان        درصد از حوادث جاده    39در انگلستان    −

  .]8[افتد به مدرسه اتفاق می ، در مسیرهاي رفت و برگشتسال
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در آمریکا تصادفات عابرین پیاده دومین دلیل بروز جراحات سخت در میـان              −
 .]9[باشد  سال می12 تا 5آموزان  دانش

 ١سواران پنجمین دلیل بـروز جراحـات سـخت          تصادفات دوچرخه  آمریکادر   −
  .باشد  سال می12 تا 5آموزان  بین دانش

بر پایه گزارش سازمان ملی بهداشت آمریکا، تصادفات وسایل نقلیه یکی از عوامـل              
 .]10[ سال معرفی شده است15برجسته در مرگ و میر کودکان زیر 

آمـوزان در مـسیر     کنونی عبور و مـرور دانـش   از سوي دیگر و با نگاهی به وضعیت       
شود که یکی از مهمترین مواردي که در این خصوص باید مورد توجه               مدرسه، مشخص می  

هـایی اسـت کـه        قرار گیرد، کاهش میزان استقالل و توان جابجایی این گروه نسبت به نسل            
 کودکـان از طریـق      اي از   چندان دور، بخـش عمـده       اي نه   در گذشته . اند  پیشتر رشد پیدا کرده   

رفته و با این کار اولین گامها را به سمت تکمیـل     روي به مدرسه می     سواري یا پیاده    دوچرخه
اما امروزه، نسل جدید پدران و مادران هستند که کودکان خـود            . داشتند  استقالل فردي برمی  

 صورت  در این راستا و بر اساس بررسیهاي      . رسانند  را با وسایل نقلیۀ شخصی به مدرسه می       
آموزان، پیـاده    سال قبل، نیمی از دانش   40گرفته در آمریکا مشخص شده است که در حدود          

، 2رفتند و این در حالی است که امروزه و براساس تخمین مرکز کنترل بیماریها               به مدرسه می  
بر اساس همین آمارهـا، امـروزه کـاهش        . ورزند   درصد آنان به این عمل مبادرت می       10تنها  

آمـوزان آمریکـایی شـده         درصـد دانـش    13آموزان موجب بروز اضافه وزن در         تحرك دانش 
الزم به ذکر است که این آمـار بـیش از دو برابـر آمـار مـشابه در بیـست سـال قبـل                         . است
  .]11[باشد می

با توجه به مطالب مذکور، امروزه در کـشورهاي مختلـف جهـان، جنـبش جدیـدي              
. هـاي خـود در حـال انجـام اسـت            پا و دوچرخه  گیري از     جهت بازگرداندن کودکان به بهره    

مردم، مهندسان ترافیک و مراجع قانونی محلی با همکاري یکدیگر در جهت افزایش ایمنـی               

                                                 
1- Serious injury 
2- Center for Disease Control 
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کنند،   سوارانی که به سمت مدرسه حرکت می        ها براي استفادة عابران پیاده و دوچرخه        خیابان
 مـسیر مـدارس تهدیـد    آمـوزان را در   چـرا کـه تـصادفات، همـواره دانـش         . نمایند  تالش می 

  . نماید می
آمـوزان همـواره      در این راستا و بر اساس نظرسنجیهاي انجام شـده، والـدین دانـش             

کننـد و   اي در مورد فرزندانشان اعالم می ترین نگرانی خود را خطر بروز حوادث جاده     اصلی
هتـر  آمـوزان، اعمـال ب   هاي آموزشی بـویژه بـراي دانـش    به همین جهت اجراي موثرتر برنامه 

سـازي ترافیـک در نـواحی اطـراف مـدارس را از      قوانین ترافیکـی و اجـراي روشـهاي آرام     
ذکر این نکته جالب توجه است که در بسیاري از موارد،           . باشند  مسئولین ذیربط خواستار می   

سواري بـه     روي یا دوچرخه    آموزان در مسیر پیاده     اتخاذ روشهاي مناسب افزایش ایمنی دانش     
  .آموزان یا والدین آنها بنا گردیده است روشهاي پیشنهادي دانشمدرسه، بر اساس 

سازي مدارس حاشیه راهها و یا به عبارتی برقراري            با توجه به مطالب مذکور، ایمن     
اي  هـاي اصـولی و ریـشه    آموزان و کودکـان در مـسیر مدرسـه، یکـی از برنامـه           ایمنی دانش 

مـسیرهاي  "هاي مختلفی همچون    برنامهباشد که در بسیاري از کشورهاي جهان از طریق            می
هاي ایمن به   جاده" و "پیاده روي به مدرسه   "،  "2راههاي ایمن به مدرسه   "،  "1ایمن به مدرسه  

باید توجه داشت که علیرغم آنکه هدف نهایی طـرح          . گردد   و غیره دنبال می    "3سوي مدرسه 
و کاهش نرخ تلفـات  ارتقاء سطح ایمنی راهها "سازي مسیرهاي مدرسه در تمام موارد،   ایمن

هاي   باشد، اما حصول اهداف مذکور در کشورهاي مختلف با شیوه            می "و تصادفات کودکان  
هـاي مختلـف و همچنـین         کارگیري راهبرد   پذیرد که این امر حکایت از به        متفاوتی انجام می  

  .وسعت اهداف تعریف شده در هر یک از جوامع مذکور خواهد داشت
وشی بهینه جهت ارتقاي وضعیت ایمنی مدارسی که در در این راستا دستیابی به ر

اند، به بررسی و مطالعه اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها  حاشیه راهها واقع شده
لذا در قالب گزارش کنونی، به مطالعه تطبیقی اهداف و اقدامات انجام شده . نیازمند است

                                                 
1- Safe Path to School 
2- Safe Kides Walk to School 
3- Safe Routes to School 
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 شورهاي پیشرو و همچنین کشورعنوان ک آمریکا و استرالیا به در این خصوص در کشورهاي

  .شود اي پرداخته می از کشورهاي در حال توسعه و نوپا در ایمنی جاده یکی عنوان غنا به
  

آمـوزان در آمریکـا     هاي ایمنی عبور و مرور دانش      بررسی و مطالعه برنامه    -3-1
  )هااهداف، راهبردها، اقدامات و برنامه(

  میلیـون  60 داراي   2003ن نفـر در سـال        میلیـو  291کشور آمریکا با جمعیتی معادل      
 نفر بر اثر تصادفات ترافیکی      42643در این سال تعداد     . ]12[ سال بوده است   15 زیر   کودك

 15 را گروه سـنی زیـر        متوفیان درصد این    5اند که     در این کشور جان خود را از دست داده        
 تـصادفات بـا وسـایل     کودك، در اثر6عبارتی در این سال روزانه      به. سال تشکیل داده است   

 15همچنین تعداد تلفات و جراحات کودکان زیر        . اند   کودك زخمی شده   694نقلیه کشته و    
 درصد کل تلفات و جراحات      27و   10ترتیب در حدود       به 2003این کشور در سال      در سال

 2-3و   1-3عالوه بر موارد ذکر شده و همانگونـه کـه در جـداول              . عابرین پیاده بوده است   
1نرخ تلفات شود، می همشاهد

  .باشد آموزان دختر می از دانش پسر بسیار بیشتر آموزان در دانش 
دهد که     در آمریکا نشان می    2003 تا پایان سال     1993بررسی آمار تصادفات سالهاي     

یعنـی در حـدود   ( درصـد  33/0 هزار مورد تصادف مرگبار رانندگی رخ داده،    410از حدود   
همچنین در  . و مرور در مسیرهاي مربوط به مدارس بوده است        مربوط به عبور    )  مورد 1347
 سال گزارش گردیده کـه ایـن میـزان در    14 مورد کشته در گروه سنی زیر        768،  1993سال  
  دیـده  1-3در این بین همانگونـه کـه در شـکل           .  درصد کاهش داشته است    49،  2003سال  
. دهـد  ن کـاهش را نـشان مـی       سال بیشتری  7 تا   4شود، آمار تصادفات کودکان گروه سنی       می
 8، سهم طیف سـنی مـذکور،        2003 نفر عابر پیاده کشته شده در سال         4749عالوه از میان      به

همچنـین  . دهند  درصد این گروه سنی را پسران تشکیل می 65باشد که     می)  نفر 390(درصد  
  .]10[اند  درصد تلفات ترافیکی در گروه سنی مورد بحث، عابر پیاده بوده18 تقریباً

 
                                                 

  ازاي صد هزار نفر جمعیت تعداد کشته به -1
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  ]10[ در آمریکا2003 آمار تلفات عابرین پیاده بر اثر تصادفات رانندگی درسال -1-3جدول

  مجموع  مونث  مذکر

  سن

شته
ک

ت   
معی

ج )
نفر

زار 
ه

شته  )
خ ک

نر
  

شته
ک

ت   
معی

ج )
نفر

زار 
ه

شته  )
خ ک

نر
  

شته
ک

ت   
معی

ج )
نفر

زار 
ه

شته  )
خ ک

نر
  

4-0  74  10105  73/0  38  9664  39/0  112  19769  57/0  

9-5  84  10120  83/0  47  9655  49/0  131  19755  66/0  

15-10  125  12966  96/0  75  12346  61/0  200  25312  79/0  

20-16  200  10544  90/1  98  9936  99/0  298  20480  46/1  

24-21  198  8530  32/2  65  8077  80/0  263  16607  58/1  

34-25  424  20222  10/2  140  19650  71/0  265  39873  42/1  

44-35  610  22134  76/2  234  22237  05/1  844  44371  90/1  

54-45  561  20044  80/2  216  20761  04/1  777  40805  90/1  

64-55  388  13424  89/2  154  14475  06/1  542  27900  94/1  

69-65  126  4526  78/2  75  5221  44/1  201  9746  06/2  

79-70  225  6923  25/3  183  9121  01/2  408  16044  54/2  

+80  202  3500  77/5  163  6629  46/2  365  10130  60/3  

  -  -  43  -  -  5  -  -  37  نامعلوم

  63/1  290810  4749  01/1  147773  1493  27/2  143037  3254  مجموع
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 ]10[در آمریکا 2003 آمار مجروحین عابرین پیاده بر اثر تصادفات رانندگی در سال -2-3جدول 

  مجموع  مونث  مذکر
  سن

  )سال(

وح
جر

م
ت   

معی
ج )

10
00

جرو  )
خ م

نر
  ح

وح
جر

م
ت   

معی
ج )

10
00

وح  )
جر

خ م
نر

  

وح
جر

م
ت   

معی
ج )

10
00

وح  )
جر

خ م
نر

  

4-0  2000  10105  18  -  9664  5  2000  19769  12  
9-5  5000  10120  52  2000  9655  19  7000  19755  36  
15-10  5000  12966  40  5000  12346  38  10000  25312  39  
20-16  3000  10544  32  2000  9936  25  6000  20480  28  
24-21  3000  8530  32  2000  8077  31  5000  16607  31  
34-25  6000  20222  28  4000  19650  22  10000  39873  25  
44-35  7000  22134  31  4000  22237  18  11000  44371  24  
54-45  5000  20044  27  3000  20761  14  8000  40805  20  
64-55  3000  13424  20  2000  14475  14  5000  27900  17  
69-65  1000  4526  17  1000  5221  24  2000  9746  21  
79-70  2000  6923  22  1000  9121  13  3000  16044  17  
+80  1000  3500  32  -  6629  6  1000  10130  15  

  24  290810  70000  19  147773  28000  30  143037  43000  مجموع
  

آمـوز در     تحقیقات انجام شده مبین این مطلب است کـه اکثـر عـابرین پیـاده دانـش                
 بعـد از ظهـر بـه        5 تـا    3 درصد از این تصادفات بین ساعات        38شوند که     عصرها کشته می  

 مربوط به اتوبوس مدرسه،      درصد این تصادفات منجر به فوت      65همچنین  . پیوندد  وقوع می 
.  درصد مربوط به سایر وسایل نقلیـه بـوده اسـت           31 درصد مربوط به سرویس مدارس و        4

 درصد از موارد، تـصادف وسـایل نقلیـه بـا یکـدیگر کـه منجـر بـه فـوت                      40همچنین در   
 .صورت جلو به جلو رخ داده است آموزان شده است، به دانش



                      91                                                        سازي مدارس حاشیه راههاراهنماي ایمن 

  
-2003 سال در ایاالت متحده، 14 تا 0ن پیاده در میان گروه سنی  عابرین تعداد کل متوفیا-1-3شکل 

1993]12[  
  

شـدگان و      درصد از کـشته    21،  2003دهندة آن است که در سال         همچنین آمار نشان  
شـکل  . دهنـد    سال تشکیل مـی    14 تا   0سوار را گروه سنی        درصد از مصدومین دوچرخه    32
شته شـده در سـالهاي مختلـف در اثـر           سـواران کـ     دهندة مقایسۀ تعداد دوچرخـه       نشان 3-2

سـواران کـشته شـده در بـین           مطالعات نشان داده است که نـرخ دوچرخـه        . تصادفات است 
شـایان ذکـر اسـت، از    . ]12[ درصدي همراه بوده است    54 با کاهش    2003 تا   1993سالهاي  

 درصـدي   88 تـا    85سواري سبب کاهش      آنجا که استفاده از کاله ایمنی مخصوص دوچرخه       
عنوان مؤثرترین روش جلوگیري      گردد، راهکار مذکور به      منجر به ضربات مغزي می     حوادث

  .گردد سواران یاد می از تلفات دوچرخه
  
  

  سال14 تا 8

  سال7 تا 4

 لکمتر از یک سا

 سال 3  تا1

٠ 

 تعداد کشته شدگان

100 

200 

300 

400 

2003     2002    2001    2000    1999     1998     1997     1996    1995     1994
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   سال در ایاالت متحده، 14 تا 0 دوچرخه سوار در میان گروه سنی ن تعداد کل متوفیا- 2-3شکل 

2003-1993]12[  
  
  آموزان در آمریکا نی عبور و مرور دانشهاي ایم کارگیري برنامه  اهداف به-3-1-1

هـایی تحـت    سازي مدارس حاشیه راهها در ایاالت متحده در قالب برنامه         طرح ایمن 
هاي   برنامه. گردد  اجرا می .. . و "مسیرهاي ایمن به مدرسه   "،  "راههاي ایمن به مدرسه   "عنوان  

نگیـزه در  مذکور در چارچوب آمـوزش قـوانین ترافیکـی بـه کودکـان و بـا هـدف ایجـاد ا                 
خصوص توجه به قوانین و مقررات عبور و مرور در ابعاد گـسترده و در بیـشتر نقـاط ایـن               
کشور بطور قابل قبولی در حال پیگیري بوده و بسیاري از این طرحها نیز بـه پایـان رسـیده                    

هـاي مختلـف      باید توجه داشت که تعدد ایاالت و شهرها در آمریکـا، وجـود پـروژه              . است
بردهاي متفاوت، میزان بودجه و منابع گوناگون تامین اعتبـار موجـب شـده              سازي، راه   ایمن

سازي مـدارس حاشـیه       سازي اهداف مختلفی را در اجراي طرح ایمن         است که متولیان ایمن   
ترین و فراگیرترین اهدافی که در تمـامی منـاطق بـه        لیکن اصلی . راهها در ذهن داشته باشند    
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 و مرکـز کنتـرل و پیـشگیري از          1ونقـل   حملان  صورت مشترك وجود داشته و توسط سازم      
  :]11[ در این کشور معرفی گردیده عبارتند از2بیماریها

  

 سواري در مسیر مدرسه روي و دوچرخه  اشاعه و ترویج فرهنگ پیاده-الف

سـواري    روي و دوچرخـه      در سالهاي اخیر اقدامات جدیدي با رویکرد افزایش پیاده        
 آمریکـا، شـامل   ونقـل  حمـل ن راسـتا مـسئولین و متولیـان    در ای. کودکان آغاز گردیده است  

 ایـالتی، بـا     ونقـل   حمـل مهندسین ترافیک، مقامـات محلـی و در برخـی مـوارد سـازمانهاي               
سواران و عابرین پیاده در مـسیرهاي         منظور تأمین ایمنی بیشتر دوچرخه      همکاري یکدیگر به  

ات صـورت گرفتـه در ایـن    در یکـی از اقـدام  . انـد  منتهی بـه مـدارس تمهیـداتی اندیـشیده        
عنـوانی   سـواري بـه    روي و دوچرخـه     آموزان و والدین آنها به اقدام به پیـاده          خصوص، دانش 

البته دستیابی به اهداف این     . شوند  روشی ایمن و در عین حال مفید براي سالمتی تشویق می          
بـه  » روي روز پیـاده «تـوان بـه    شود که در این میان مـی    هاي متنوعی را شامل می      طرح برنامه 

  .عنوان یکی از اقدامات سمبولیک این برنامه اشاره نمود
  

  افزایش تحرك و سالمت بیشتر کودکان-ب

آمـوزان     سـال پـیش، نیمـی از کـل دانـش           40همچنان که پیشتر اشاره شد، قریب به        
امروزه طبق تخمین مرکـز     . اند  کرده  صورت پیاده طی می     آمریکایی مسیر خانه به مدرسه را به      

آمـوزان بـه صـورت پیـاده در مـسیر مدرسـه تـردد                  درصد از دانـش    10یماریها تنها   کنترل ب 
روي به مدرسه، عالوه بر اثرات سوء بر روابط اجتمـاعی و رشـد                تقلیل نرخ پیاده  . نمایند  می

هاي فیزیکی، افزایش چـاقی و        آموز، به عنوان عاملی در جهت کاهش فعالیت         استقالل دانش 
  .ترول و فشار خون در نسلهاي بعدي خواهد گردیدشیوع بیماریهاي دیابت، کلس

  

  شمول کلی طرح هم در مدارس خارج از شهرها و هم در داخل شهرها و خیابانها-پ

سازي مدارس، عالوه بر کاهش میـزان تلفـات          رویکرد ایاالت متحده در برنامه ایمن     

                                                 
1- Department of Transport 
2- Center For Disease Control 
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 ارتقـاء کلـی     کودکان در مسیر رفت و آمد به مدرسه، شامل موارد دیگري همچون بهبـود و              
محیطـی، کـاهش میـزان مـصرف انـرژي و             سطح ایمنی راهها، کاهش میزان آلودگی زیست      

برخی از اهداف بلند و کوتـاه مـدت دیگـري اسـت کـه شـامل دسـتۀ خاصـی از مـدارس                        
  .]13[شود نمی

  

  کاهش حجم ترافیک صبحگاهی و کاهش میزان تردد در سطح راهها-ت

 درصد ترافیک صـبحگاهی مربـوط   30 تا   20هاي اخیر حاکی از آن است که          بررسی
 درصـد از تـصادفات      50ایـن در حـالی اسـت کـه          .  کودکان به مدرسه اسـت     ونقل  حملبه  

اي کـه بـه همـین منظـور از منـزل              ترافیکی کودکان در نزدیکی مدارس توسط وسایل نقلیه       
 .پذیرد اند، صورت می خارج شده

برخی از شهرها و ایاالت به ویـژه        عالوه بر اهدافی که ذکر شد، سایر اهدافی که در           
سـازي   توان بـه عنـوان اهـداف تکمیلـی اقـدامات ایمـن           شود و از آنها می      کالیفرنیا دنبال می  

   :]9[مدارس در این کشور نام برد، عبارتند از
 ؛هاي آموزشی در مدارس تقویت فرهنگ ترافیک و ترویج و توسعه برنامه −

 ؛ري از تجاوز به حقوق عابرین پیادهمقررات و جلوگی و اقدام به اعمال قوانین −

گیري از روشهاي آرامسازي ترافیک در جهت کاهش سرعت ترافیـک در              بهره −
 ؛محلهاي عبور عابرین و یا در مجاورت مدارس

تشویق و ترغیب تـشکلها و سـازمانها در راسـتاي شـرکت هرچـه فعـالتر در                   −
 ؛طراحی راهها و معابر استاندارد

 .اك با کاهش سفرهاي ماشینیایجاد محیط زیستی سالم و پ −
 
آمـوزان در     هاي ایمنی عبـور و مـرور دانـش          کار رفته در برنامه     هاي به    راهبرد -3-1-2

  آمریکا
آمـوزان در      مشابه و همگون در مورد ایمنـی ترافیـک دانـش           1با توجه به راهبردهاي   

                                                 
1- Strategy 
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در سازي و تسهیل عبور و مـرور کودکـان            مسیرهاي رفت و آمد به مدرسه و همچنین ایمن        
ترافیک و ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله با یکدیگر، در این بخش به بررسی کلیه راهبردهاي                

 سال در این کشور تعیین شده است پرداختـه          15ملی که براي بهبود ایمنی عابرین پیاده زیر         
 و مرکز پیشگیري و کنترل بیماریهـا در ایـاالت           ونقل  حملبر همین اساس سازمان     . گردد  می

 با توجه به اهداف تعیین شده که در قـسمت قبـل بـدانها             2001ریکا در اکتبر سال     متحده آم 
پرداخته شد، اقدام به معرفی و انتشار راهبردهاي مناسب جهت نیل بـه اهـداف مـورد نظـر                   

  .]7[شود شرح داده می پرداخته که ذیالً
  

وي در سالمت افـراد     ر  آموز با تأکید بر نقش پیاده       ارتقاء سطح ایمنی عابرین پیاده دانش     : هدف
  و بهبود محیط زیست از طریق افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه 

  

  :راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف
تبیین ارتباط متقابل میان سالمتی، ایمنی، سطح زندگی اجتمـاعی و حفاظـت              •

 ؛هاي تشویقیاز محیط زیست با استفاده از برنامه

ــ  • ــاده و  آمــوزان بــه شبرقــراري امکــان حــضور ایمــن دان ــوان عــابرین پی عن
 ؛سوار در کنار رانندگان وسایل نقلیه از طریق برنامه هاي آموزشی دوچرخه

عنـوان مثـال      بـه . توجه به روشهاي مهندسی در برقراري ایمنی بیـشتر راههـا           •
سازي جریـان ترافیـک، تفکیـک ترافیـک وسـایل             گیري از روشهاي آرام     بهره

آموزان و افزایش میزان کنترل وسایل        اي ویژه دانش  ه  رو  نقلیه موتوري از پیاده   
 ؛نقلیه در معابر منتهی به مدارس از طریق برنامه هاي مهندسی

 .اعمال بیشتر قوانین و مقررات ترافیکی •
  

آمـوز و ایجـاد تغییـرات         سواران و عابرین پیاده دانش      اصالح گرایش و رفتار دوچرخه    : هدف
  مثبت در عادات رانندگان وسایل نقلیه

  

  : راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف
بیشتر در تأمین ایمنی راههـا و        همکاري راستاي در تشویقی روشهاي از استفاده •
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افزایش احترام متقابل میـان کـاربران جـاده بـا اسـتفاده از آمـوزش مقـررات               
 ؛رانندگی و راهنمایی

زایش خطـر   عنوان یکی از مهمترین عوامل اف       معرفی عامل سرعت غیرمجاز به     •
 ؛مرگ در تصادفات

دعوت به تبعیت از قوانین ترافیکی مانند رعایت حداکثر سرعت مجاز تعیـین     •
 عبور و مناطق مسکونی، رعایت مقررات     محدوده مدارس  در خصوص  شده به 

مدارس و قوانین مربوط به عابرین پیاده و همچنـین        هاي  مرور ویژه اتوبوس   و
ولوژیهـاي مـدرن ماننـد دوربـین ثبـت          کارگیري تکن   پشتیبانی از ساخت و به    

 ؛تخلفات عبور از چراغ قرمز

هاي آموزشی و همچنین اقدام به ارزیابی آنها جهـت            گسترش و انتشار برنامه    •
سـواران    ها و محدودیتهاي دوچرخه     آشنایی بهتر والدین و رانندگان با توانایی      

 متنـوع و    کارگیري روشـهاي    آموز در ترافیک از طریق به       و عابرین پیاده دانش   
 .متناسب با گروه سنی مربوطه

  
هاي اطراف بـه منظـور حمایـت از حـضور ایمـن               بهبود شرایط هندسی راهها و محیط     : هدف
  آموزان در ترافیک  دانش

  

  :راهبردهاي تعیین شده در سطح ملی جهت دستیابی به هدف
 بـا هـدف تلفیـق ایمنـی و سـهولت دسترسـی              ونقـل   حملهاي    ارائه سیاست  •

  ؛ریزي آموز در هر یک از مراحل طراحی و برنامه ه دانشعابرین پیاد
هـاي متخـصص ملـی     هاي فـدرال و گـروه   ها میان نمایندگی    توسعه همکاري  •

کـارگیري   منظـور بـه   بـرداري بهینـه از منـابع قابـل دسـترس بـه       جهـت بهـره  
  ؛سازي هاي ایمن ترین روش مناسب

ش از سـایر    توجه بیشتر به استانداردهاي مربـوط بـه سـاخت راههـا کـه بـی                •
  ؛آموزان سودمند خواهد بود ها براي ایمنی تردد دانش گزینه
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 ؛هاي مدرن کارگیري کم هزینه تکنولوژي هاي به تهیه و انتشار بهترین شیوه •

همکاري با مهندسان ترافیـک و آمـوزش دانـشجویان ایـن رشـته در جهـت                  •
 سازي خیابانها و مـسیرهاي مجـاور و منتهـی بـه مـدارس از           بهسازي و ایمن  

هاي تخصـصی و   هاي آموزشی مداوم و برگزاري کنفرانس      طریق اجراي دوره  
 .ها  استمرار این قبیل فعالیت

  
  :اي جهت دستیابی به هدف راهبردهاي تعیین شده در سطح ایالتی و منطقه

کارگیري روشهاي فنـی مهندسـی        ها و به    نامه  بازنگري قوانین، مقررات و آئین     •
گیرهـا و   انند ساخت میادین، نـصب سـرعت     نوین جهت ایمنی بیشتر راهها م     

   ؛هاي مطلوب کنترل ترافیک در محدوده مدارس سایر طرح
 مهندسـی، زیباسـازي فـضاهاي    -هـاي اجرایـی   توسعه و پشـتیبانی از برنامـه      •

آموزان و به ویژه معلولین در هنگـام طراحـی           شهري با عنایت به ایمنی دانش     
  ؛هاي موجود فضاهاي جدید و یا بازسازي مکان

تـر بـر      ریزان ایمنی ترافیکی جهت تمرکز مناسب       حمایت از طراحان و برنامه     •
آموزان در زمان ساخت یا بازسـازي مـدارس، مراکـز             موضوعات ایمنی دانش  
  .تفریحی و یا تجاري

  
  ها روي و مدیریت کافی بر این طرح هاي مفید در زمینه ایمنی پیاده توسعه برنامه: هدف

  

  :ت دستیابی به هدفراهبردهاي تعیین شده جه
هاي ملی و اعـضاي کنگـره آمریکـا از بخـش خـصوصی و                 پشتیبانی سازمان  •

هاي پیشگیري از تصادفات عابرین پیاده کودك بـویژه       دولتی در اجراي برنامه   
   ؛آموزان دانش

آموزان و ایجاد مـسیرهاي ایمـن بـه           هاي ایمنی ترافیک به دانش      ارائه آموزش  •
  ؛ فدرالهاي سمت مدارس توسط نمایندگی
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هاي آموزشی و ارتقاء سطح آن مطـابق بـا            گسترش و اجراي هماهنگ برنامه     •
   ؛نیازهاي جامعه

انـدازهاي مختلفـی ماننـد بهبـود سـالمتی و       ها با توجه به چشم   تحقق برنامه    •
هاي ائتالفی مرکب از افراد متخـصص و سـایر      محیط زیست با تشکیل هیئت    

 .هاي مربوطه گروه
  

هـا و اسـتفاده از نتـایج        مستمر به منظور رفع نقایص اطالعات و برنامـه         انجام تحقیقات : هدف
  ها ها و راهبرد روز در اجراي برنامه به

  

  :راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف
کارگیري فرآیندهاي مـنظم در راسـتاي تعیـین           هاي فعلی با به      ارزیابی برنامه  •

  ؛هاي اجرایی کامل و کارا برنامه
 و سـایر    "مـسیرهاي ایمـن بـه مدرسـه       "هاي آموزشی مانند      برنامهاستفاده از    •

آموز در عبور از خیابان و کـاهش خطـرات احتمـالی              هایی که به دانش     برنامه
  ؛رساند یاري می

گیري از روشهاي آرامسازي جریان ترافیـک از طریـق احـداث میـادین،                بهره •
  ؛گیرها و سایر اقدامات مشابه نصب سرعت

کارگیري دوربین ثبت  ال قوانین و مقررات مانند بهتمرکز بیشتر بر اعم •
تخلفات عبور از چراغ قرمز و افزایش نرخ جرایم در مورد رانندگان 

  ؛مالحظه در محدوده مدارس بی
  ؛ اقدام به بررسی و تعیین نسبتهاي سود به هزینه •
گــذاري در فعالیتهــاي تحقیقــاتی مربــوط بــه ایمنــی عــابرین پیــاده   ســرمایه •

  ؛سازي محیط زیست  سالمآموز و دانش
آمـوز در     هاي رفتـاري جهـت تعیـین رشـد ذهنـی دانـش               شناسایی شاخص  •

شناخت الگوهاي مهارتی براي حضور ایمن در ترافیک و اقدامات پیشگیرانه           
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  ؛در جلوگیري از تصادفات
 تعیین استانداردهاي مربوط به میزان سـطح نظـارت مـورد نیـاز در مراحـل                 •

  ؛آموز فتاري و اجتماعی دانشمختلف رشد سنی، ادراکی، ر
آموزان بزرگتـر بـه کودکـان در         هایی که توسط دانش      توسعه و ارزیابی برنامه    •

 .گردد خصوص ایمنی ترافیک عابرین پیاده عرضه می
  

آمد به    آموزان در مسیر رفت     هاي دانش   سنجش و تحلیل آمار مربوط به صدمات و آسیب        : هدف
   آنها و شناسایی پتانسیل خطر در این زمینهروي در میان مدرسه، تعیین نرخ پیاده

  

  :راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف
بینـی وقـوع صـدمات و آسـیبهاي           شناسایی اقدامات غیرمستقیم که در پـیش       •

نتایج حاصل از این اقدامات در نظـارت  . باشند ناشی از تصادفات سودمند می  
  ؛تهاي مربوطه کاربرد خواهند داش بر اجراي برنامه

 و بررسی میزان تأثیر     ونقل  حملهاي    عنوان یکی از روش     روي به    ترویج پیاده  •
  ؛آن در کاهش آسیبهاي ترافیکی با ایجاد محیطی عاري از خطرات

آمـوزان، بـا       تعریف شاخصی براي بیان میزان در معرض خطر بـودن دانـش            •
ر آوري اطالعات شامل تعداد ساعات حضو       تکیه بر پارامترهاي موثر در جمع     

آمـوزان در سـطح راههـا، حجـم، سـرعت، ترکیـب ترافیـک عبـوري،                   دانش
کـشی شـده و       هاي خط   تعداد خطوط عبوري، وجود تقاطع    (مشخصات جاده   
   ؛)یا عالئم موجود

هاي نظارتی جهت کشف دالیل و نحـوه وقـوع            کارگیري سیستم    توسعه و به   •
جـه اقـدام بـه      آمـوز و در نتی      تصادفات و آسیبهاي وارد بر عابرین پیاده دانش       

اعمال اصالحات محیطـی و رفتـاري مـورد نیـاز جهـت جلـوگیري از ایـن                  
رخدادها و همچنین برقراري امکان ارتبـاط بـا مراکـزي همچـون فوریتهـاي               

 .پزشکی و پلیس در جهت پاسخ سریع و مناسب به حوادث
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 آمـوزان   مرور دانش  و خصوص عبور   اقدامات و فعالیتهاي ایمنی انجام شده در       -3-1-3

  در آمریکا 
هایی که به منظور افزایش سطح ایمنـی در راههـا انجـام               بطور کلی مجموعه فعالیت   

هاي تشویقی، آموزشـی، اعمـال قـانون و اقـدامات مهندسـی       شود، در چهار بخش برنامه     می
هـاي    اما آنچه بعنوان یک فرآیند از پیش تعیین شده در چـارچوب برنامـه             . گردد  خالصه می 

ورد بحـث و بررسـی قـرار خواهـد گرفـت، مجموعـه اقـدامات و                 سـازي مـدارس مـ       ایمن
آمـد بـه مدرسـه     آموزان در مـسیر رفـت   فعالیتهایی است که در راستاي ایمنی ترافیکی دانش       

  :]9[بندي نمودتوان در چهار مرحله زیر طبقه اقدامات مذکور را می. گیرد  صورت می
  

  مرحله اول •
 مدرسه از قبیل شـامل موقعیـت و         هایی براي بررسی وضعیت ایمنی       تعیین شاخص 

هـا و کروکـی مـسیرها، اسـتفاده از            آمـوزان، نقـشه     ویژگیهاي منطقه و مدرسه، تعداد دانـش      
آموزان از آن، دریافت سایر اطالعـات ضـروري و بررسـی     دوچرخه و یا عدم استقبال دانش     

سـت  الزم بـه ذکـر ا  . نکات جنبی مانند تأمین محل پارك دوچرخه و سایر تسهیالت کمکی          
ها و مـسیرهاي مربوطـه در ایـن          که شرکت فعال خود کودکان در انجام ممیزي و تهیه نقشه          

  .مرحله حائز اهمیت است

  مرحله دوم •
هـا و تـشریح مـشکالت،         آموزان، آنالیز پاسخ     تحلیل اطالعات بدست آمده از دانش     

ابرین شناسایی دشواریهاي مربوط به استفاده از دوچرخه در هر مسیر، بررسی مـشکالت عـ              
بـه جهـت     پیاده در راههاي دسترسی و ارزیابی موقعیت مدرسـه جهـت اقـدامات فیزیکـی              

نتایج حاصل از این تحقیـق بـه مقامـات اجرایـی مـدارس انعکـاس                . کاهش نرخ تصادفات  
سازي اقدامات مورد نیـاز   ریزي در مورد پیاده خواهد یافت تا هماهنگی الزم در جهت برنامه    

  .صورت پذیرد
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  مرحله سوم •
گیرنـده و اجرایـی، متـشکل از والـدین و        ها و گروههاي تصمیم      سازماندهی انجمن 

سازي مدارس، معرفی نتایج حاصله، تبیین اقـدامات          هاي ایمن   سایر مسئولین در مورد برنامه    
  .منظور دستیابی به اهداف مورد نظر الزم در جهت اجراي طرح و ارائه تسهیالت به

  مرحله چهارم •
آموزان، معلمان و مربیان و همچنین ارزیابی تأثیرات حاصل از           آموزش مناسب دانش  

ها بـه اقـدامات       نتایج حاصل از این فعالیت    . ها در یک بازه زمانی مشخص       اجراي این برنامه  
  :اجرایی ذیل خواهد انجامید

  ؛تعیین راههاي ایمن از هر منطقه به طرف مدرسه -
سـازي آنهــا   رچـه روهـا، بازسـازي سـطح معـابر فعلـی و یکپا      احـداث پیـاده   -

  ؛ )جلوگیري از انقطاع معابر تا حد امکان(
   ؛هاي آرامسازي سرعت وسایل نقلیه اجراي طرح -
سـواران و عـابرین پیـاده       هاي ویژه جهت عبور ایمن دوچرخه       ساخت تقاطع  -

  ؛آموز دانش
 حاشـیه    ارتقاي کیفیت راهها و معابر و شرایط جانبی آنها مانند ترمیم جداول            -

جاد مسیرهاي مخصوص عابرین پیاده بر روي پلهـاي گذرنـده           روها و ای    پیاده
 ؛آموزان قرار گرفته است از روي نهرها که در مسیر رفت و آمد دانش

هـاي   کشی آموزان و انجام خط نصب عالئم و تابلوهاي مخصوص عبور دانش     -
 برخـی از  3-3 شـکل  ،در ایـن راسـتا  . هـا و خیابانهـا   افقی روي سطح جـاده  

آمـوزان  که در جهت ارتقاي وضـعیت ایمنـی تـردد دانـش        تابلوهاي ترافیکی   
 .دهدمی رود را نشانمدارس در آمریکا بکار می
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دوبرابر شدن نرخ جرایم ترافیکی در 

  اطراف مدرسه
اخطار در خصوص تردد 

  آموزاندانش
  ورود به منطقه اطراف مدرسه با

   مایل بر ساعت25محدودیت سرعت 

  

  

  
  پایان منطقه مدرسه    رودرسه در پیشایستگاه اتوبوس م

  برخی از تابلوهاي ترافیکی در مناطق اطراف مدارس در آمریکا-3-3شکل 
  

عالوه بر موارد ذکر شـده در خـصوص تابلوهـاي ترافیکـی کـه در منـاطق اطـراف             
کـشیها بـر روي سـطح       شود، عالئم دیگـري نیـز ماننـد خـط          مدارس در آمریکا استفاده می    

. نماینـد توجه رانندگان را به ورود در مناطق اطراف مدارس جلـب مـی            روسازي هستند که    
 برخی از عالئمی را که بر روي سطح روسازي و در مناطق اطـراف مـدارس در                  4-3شکل  

  .دهدروند را نشان می آمریکا بکار می
  
  
  
  
  
  

  برخی از خط کشیهاي بکاررفته در مناطق اطراف مدارس در آمریکا-4-3شکل   
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  ؛جداسازي جریانات ترافیکی در محور •
در مـسیرهاي عبـوري     هـا     کشی آبهـاي سـطحی و فاضـالب          بهبود وضعیت زه   •

  ؛آموزان در مجاورت مدارس دانش
آموزان در هنگـام       برقراري روشنایی مناسب جهت افزایش قابلیت رویت دانش        •

  ؛صبح زود یا عصرها
بطور مثال همانگونـه کـه در       . ارائه تسهیالت مناسب جهت استفاده از دوچرخه       •

اران اقدام  سو  توان جهت ارتقاي ایمنی دوچرخه      شود، می    مشاهده می  5-3شکل  
 ؛سواري نمود به ساخت مسیر ویژه دوچرخه

 

سواري جهت جلوگیري از برخورد   استفاده از مسیرهاي مخصوص دوچرخه-5-3شکل   
  ]9[سواران با وسایل نقلیه دوچرخه

  

  
  ]14[آموزان انشدآگاهی دادن به رانندگان از حضور  جهت گیري از عالئم هشداردهنده  بهره-6-3شکل 
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بطور مثال همانگونـه کـه در       . ر ویژه ترافیکی در کنترل بهتر مسیرها      اعمال تدابی  •
 نشان داده شده است، نصب عالئم هشدار دهنـده، موجـب آگـاهی              6-3شکل  

  .گردد آموزان از عرض خیابان می وسایل نقلیه از عبور دانش
 

  اقدامات ایمنی صورت گرفته در خصوص اتوبوس مدرسه در آمریکا §
 میلیـون کـودك را بـه    23هـاي مدرسـه هـر روزه     کا، اتوبوس در ایاالت متحده آمری   

از . گرداننـد  مدارس خود رسانیده و پس از تعطیل شدن مدارس آنها را به منازلشان بـاز مـی          
شدن از اتوبوس مدرسه    هایی که بر اثر برخورد در هنگام پیاده          تا کنون تعداد بچه    1970سال  

ایـن پیـشرفتها    .  کاهش پیـدا کـرده اسـت        درصد 50دهند، بیش از      جان خود را از دست می     
براساس افزایش کیفیت تجهیزات اتوبوس، آمـوزش بهتـر راننـدگان و افـزایش آموزشـهاي                

از جملـه اقـداماتی     . شود، بدست آمده است     آموزان ارائه می    ترافیکی که در مدارس به دانش     
اماتی کـه  توان بـه اقـد   هاي مدرسه صورت گرفته است، می    سازي اتوبوس   که در جهت ایمن   

 و در جهت جلوگیري از واژگـونی اتوبوسـها و تقویـت بدنـه آنهـا در تمـام                1977در سال   
سایر اقـدامات انجـام شـده کـه در آمریکـا در      . ایاالت آمریکا صورت پذیرفته است، نام برد 

  :]15[سازي اتوبوس مدارس انجام گرفته عبارتند از خصوص ایمن
 1استفاده از موانع عبوري −

ش تعداد تلفات ناشـی از تـصادفات اتوبـوس یـا خـودرو بـه عـابرین                  منظور کاه   به
اکنون بیش از نیمی      هم. شود   ایالت آمریکا اقدام به نصب موانع عبوري می        13آموز، در     دانش

مـانع عبـوري،    . باشند  هاي مدارس آمریکا و کانادا مجهز به این نوع تجهیزات می            از اتوبوس 
 است که در طول زمان توقف اتوبوس، در جلـوي آن        متر 2اي فلزي با طولی در حدود         میله

شـود، مـانع محـافظی کـه در جلـوي سـپر                دیده می  7-3آنچنان که در شکل     . گیرد  قرار می 
اتوبوس بسته شده است، در هنگام ورود و خروج کودکان به اتوبوس مدرسـۀ بـاز شـده و                   

در . ست، عبور نماینـد   دهد که کودکان از مقابل اتوبوس که شرایط دید نامناسب ا            اجازه نمی 

                                                 
1- Crossing Arms 
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آموزان به حرکت به سمت انتهاي میله قبل از رسـیدن بـه               نتیجۀ استفاده از این وسیله، دانش     
این امر موجب ایجاد دید کافی براي رانندگان وسایل نقلیه          . شوند  جلوي اتوبوس مجبور می   

برخـورد بـا    آموز در آمریکا بـر اثـر           دانش 90آمار مبین آن است که در دهه اخیر،         . گردد  می
. اند  اتوبوس یا سایر وسایل نقلیه به علت عدم دید کافی ناشی از حضور اتوبوس کشته شده               

هـایی کـه مجهـز بـه موانـع عبـور            علت اتوبـوس    آموز به    دانش 4این در حالی است که تنها       
  .اند اند برخورد نموده بوده

 

  
 

 ه نصب شده استاي از یک مانع عبوري که در جلوي اتوبوس مدرس نمونه-7-3شکل 
 

 1استفاده از تابلوهاي لوالیی −

بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شده است که استفاده اتوبوسهاي مـدارس از             
، موجـب کـاهش     8-3تابلوهاي لوالیی در زمان پر و خالی نمودن مـسافران مطـابق شـکل               

اسـاس   درصدي بر30این کاهش . گردد  درصد می 30هاي غیرقانونی به میزان حداقل        سبقت
  . درصد کاهش تصادفات گردیده است50 تگزاس موجب ونقل حملتحقیقات مؤسسه 

  استفاده از کمربندهاي ایمنی در اتوبوسهاي مدارس −
در دو ایالت نیویورك و نیوجرسی، تجهیز اتوبوسهاي مدارس به کمربندهاي ایمنـی             

  . باشد الزامی می

                                                 
1- Swing out stop sign 
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 در جلوي اتوبوس مدرسه نصب شده استاي از یک تابلوي لوالیی که  نمونه-8-3شکل 
 

  

  مشخص کردن توقفگاههاي اتوبوس مدرسه با رنگ زرد −
آموزان براي اتوبـوس مـدارس بـا          ، محل توقف دانش   2 و کانکتیکات  1در فارمینگتون 

ایـن امـر موجـب    . شـوند  کـشی مـی     روها خط    بر روي پیاده   "School"عالمتهاي زرد رنگ    
ودکان و همچنین رانندگان اتوبوس در حال تقـرب یـا         گردد تا محل دقیق توقف، براي ک        می

  .در حال ترك ایستگاه، کامالً قابل رؤیت باشد

  افزایش قابلیت تشخیص خودرو −
هـاي مدرسـه، مؤسـسه ملـی          جهت افزایش قابلیـت وضـوح و تـشخیص اتوبـوس          

هـاي    هایی را جهت افـزایش قابلیـت رؤیـت اتوبـوس            آموزان آمریکا روش     دانش ونقل  حمل
یاري رساندن به رانندگان جهت تشخیص حضور اتوبوس مدرسه و احتمال تـردد  مدرسه و   

ترین اقدامی که در این راسـتا انجـام شـده اسـت،               اصلی. اي اندیشیده است    هاي مدرسه   بچه
 و یگیــري از خــواص بازتابنــدگ هــاي مدرســه جهــت بهــره زرد نمــودن تمــامی اتوبــوس

  .باشد  در روز میگیري از این رنگها کنندگی و همچنین بهره خیره
  

                                                 
1- Farmington 
2- Connecticut 
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  سایر اقدامات انجام گرفته §
آمـوز   تهیه نموداري بر مبناي مشخصات ترافیکی و فعالیتهاي عابرین پیاده دانش  −

تـردد  : شاخصهاي مورد نیاز براي اقدام مـذکور عبارتنـد از         . در نزدیکی مدارس  
هاي زمانی مشخص، سرعت وسایل نقلیه در هر گـروه       وسایل نقلیه در محدوده   

گیـري از آن در       د عبور عابرین پیـاده در هـر سـاعت و در پایـان نتیجـه               و تعدا 
شـایان ذکـر اسـت کـه اجـراي چنـین            . سازي الزم   راستاي انجام اقدامات ایمن   

  .]14[اقداماتی مستلزم کنترل و همکاري پلیس در سطح منطقه خواهد بود
رگـسال  هاي ویژه ایمنی و استفاده از افراد بز         بکارگیري گذربانان مدرسه، گشت    −

 گـذربانی را  9-3شـکل بطور مثال . آموزان خطر دانش رسانی به تردد بی   در یاري 
 .دهد آموزان نشان می درحال متوقف ساختن خودروها و تسهیل عبور دانش

 

  
  ]14[ گذربان مدرسه - 9-3شکل 

 

آمـوزان پیـاده کـه در سـطح مـدارس        هایی همچون اتوبوس دانش     اجراي برنامه  −
طی این طرح، یک فرد بزرگسال همه روزه از یک مسیر          . ددگر  ابتدایی انجام می  

آموزان در طـول مـسیر پـشت          سمت مدرسه عبور نموده و سایر دانش        خاص به 
 چگـونگی اجـراي برنامـه    10-3شـکل   .دهنـد  میسر فرد مذکور صف تشکیل     

 .دهد آموزان پیاده را نشان می اتوبوس دانش
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سـواري و      هفتـه دوچرخـه    اختصاص یک هفته از ماه می در هـر سـال بعنـوان             −
 .روي به مدرسه نامگذاري یک روز از سال به عنوان روز پیاده

  

  
   چگونگی اجراي طرح اتوبوس دانش آموزان پیاده-10-3شکل 

  

  آموزان در آمریکا  هاي ایمنی در خصوص عبور و مرور دانش  برنامه-3-1-4 
، افزایش میـزان    موضوعات مهمی همچون کاهش میزان تصادفات کودکان عابر پیاده        

تحرك در میان کودکان، حفظ ایمنی و سالمت و تقلیل حجم ترافیک در مـسیرهاي اطـراف      
مسیرهاي "هاي گسترده و متنوعی تحت عنوان         و منتهی به مدارس، موجب گردیده تا برنامه       

ها با کوشش اقشار مختلـف جامعـه چـه در             این قبیل برنامه  .  طراحی شوند  "ایمن به مدرسه  
هـاي داوطلبانـه در سـطح کـل ایـاالت متحـده بـه                 نی و چه در حـوزه فعالیـت       سطح سازما 

ریزي مربوط به آن غالباً از تجارب کـسب   هاي گوناگونی به اجرا درآمده و در برنامه    صورت
ها تأمین بودجـه      در این برنامه  . هاي مشابه در سایر کشورها استفاده شده است         شده از پروژه  

. گیـرد   ي در زمینه مسیرهاي ایمن بـه مدرسـه صـورت مـی            گذار  براساس سیاستهاي سرمایه  
هـاي    هاي مهم، سبب توجه بیـشتر تـشکل         تخصیص اعتبارات الزم در راستاي اجراي پروژه      

  .شود عمومی و افزایش میزان اهمیت موضوع ایمنی در بسیاري از محافل می
هـا   هاي و یا فدرال در راستاي جذب سرمای با تدوین مقررات مناسب در سطح منطقه     

تـوان برنامـه       مـی  ونقل  حملکارگیري بودجه مربوطه در جهت بهبود وضعیت          و همچنین به  
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البتـه بـدیهی اسـت کـه ایـن اقـدام       . مسیرهاي ایمن به مدرسه را وارد مرحله اجرایی نمـود  
در . هاي دولتی خواهد داشت     نیازمند پشتیبانی و همکاري فعاالنه مقامات ایالتی و یا سازمان         

هاي مهندسی، بازنگري قوانین و مقررات، تشویق         گذاري بعنوان پایه برنامه     مایهاین راستا سر  
  .]11[شود و آموزش شناخته می

  
  هاي مهندسی  برنامه-3-1-4-1

تغییر الگوهاي ساخت و ایجاد تسهیالت و امکانات مناسب از دیدگاه فنی مهندسـی         
اران و عـابرین پیـاده      سـو   هـا سـبب ایمنـی بیـشتر دوچرخـه           ها و محیط راه     در طرح خیابان  

میزان تأثیرات این قبیل    . گردد  آموز و همچنین بهبود عملکرد رانندگان وسایل نقلیه می          دانش
کـاهش نـرخ    . ها اغلب با اعمال بیشتر قوانین و مقررات ترافیکی تکمیل خواهـد شـد               برنامه

داث سوار کودك در نزدیکی مدارس از طریق احـ  صدمات و تلفات عابرین پیاده و دوچرخه     
ها به همراه اقداماتی از قبیـل تعـدیل سـرعت، دور              مسیرهاي ایمن و جذاب ویژه این گروه      

وسـایل نقلیـه در جهـت کـاهش خطـر تـصادفات             ) دنده عقـب  (زدن و یا حرکت به عقب       
هـا، توجـه    در روند اجراي این برنامه   . ها نام برد    توان از اهداف این برنامه      آموزان را می    دانش

هـاي طراحـی، سـبب دسـتیابی بـه            عابرین بزرگـسال در معیارهـا و روش       به نیازهاي سایر    
  .موفقیت بیشتر و جلب رضایت عمومی نیز خواهد گردید

 
  هاي اصالح، بازنگري و اعمال بهتر قوانین و مقررات عبور و مرور برنامه -3-1-4-2

 در  هاي ایمنـی کودکـان      بسیاري از ادارات پلیس در ایاالت متحده در رابطه با برنامه          
پلیس به منظور تعیـین مدارسـی       . ترافیک و سطح کیفی آن با یکدیگر به نوعی رقابت دارند          

که در مسیرهاي منتهی به آن، بیشترین پتانسیل تـصادف کودکـان بـا وسـایل نقلیـه در آنهـا          
پلیس در محدوده مدارس    . گیرد  هاي مربوطه بهره می     دارد از کروکی تصادفات و نقشه      وجود

ترافیکی خاصی را جهت کنترل موثرتر این مسیرها در برخی از ساعات             ینقوان شده، مشخص
این اقدام موجب تغییر عملکرد رانندگان از طریـق افـزایش و            . نماید  در طول روز اعمال می    

بازدید و بازرسی پلیس از مدارسی کـه در آنهـا    . التزام بیشتر به مقررات ترافیکی خواهد شد      
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شـود از دیگـر       روي آمـوزش داده مـی        خـصوص پیـاده    سواري و نکات ایمنـی در       دوچرخه
  .باشد که معموالً با اهداء جوایزي از سوي پلیس همراه خواهد بود هاي سودمندي می برنامه

  
  هاي تشویقی و آموزشی برنامه -3-1-4-3

هاي تشویقی و آموزشی شامل تغییر نگرش و رفتار کودکان در مـورد             رویکرد برنامه 
هـا جـز      این برنامه . سزایی دارند   ها نقش به    ن و مسئولین در این برنامه     والدی. باشد  ترافیک می 

هاي سازمان یافته بـوده کـه بـه منظـور جلـب           ترین روش   ترین، سریعترین و آسان     کم هزینه 
آموزان   سواري دانش   روي و دوچرخه    توجه افکار عمومی و سیاسی نسبت به مقوله مهم پیاده         

هـاي   برنامـه . گیرد آنها جهت تردد به مدرسه صورت می ونقل حملو یا بعبارتی تغییر روش     
سـواري، برگـزاري      هـاي دوچرخـه     روي به مدرسـه، گـروه       هاي پیاده   تشویقی در قالب گروه   

آمیـز،   هاي نمادین اعتـراض  هاي خیابانی و اهدا جوایز به کودکان و یا حتی حرکت        نمایشگاه
هاي داوطلـب جهـت     از افراد گروهاستفاده. شود آموزان می سبب ایجاد انگیزه در ذهن دانش   

تـوان در   هاي خارج از مدرسه بسیار مطلوب بوده و از هریک از آنها می    همکاري در فعالیت  
عنـوان سرپرسـت یـک        آموزان را بـه     توان هر یک از دانش      مثالً می . اي خاص بهره برد     برنامه

قـدامات تـشویقی   سـاختار ا . داد روي به مدرسه در یـک روز معـین از مـاه قـرار     گروه پیاده
اي توسعه یابد که به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در حمایـت گـسترده و همـه           تواند به گونه    می

هـاي کـاهش سـرعت     جانبه اقشار مختلف مردمی، سیاسی و دولتی در جهت اجراي برنامـه         
هـاي آموزشـی      برنامه. وسایل نقلیه و افزایش اعمال مقررات و قوانین ترافیکی راهگشا باشد          

هـا    با این تفـاوت کـه ایـن برنامـه         . باشند  هاي تشویقی می    داراي شباهت زیادي با برنامه    نیز  
هـا از طریـق انجـام اقـدامات           این برنامـه  . تمرکز بیشتري بر تغییر رفتار فردي کودکان دارند       

ایمنی عمومی و با تکیه بر روشهاي کاهش صدمات و آسیبها مانند اسـتفاده از کـاله ایمنـی                   
توانـد    هـا مـی     بـا وجـود آنکـه ایـن نـوع برنامـه           . شود  واري انجام می  س  مخصوص دوچرخه 

رسانی و آموزشی در رابطه با ایمنی عـابرین پیـاده را نیـز دربرگیـرد، لـیکن           فعالیتهاي اطالع 
  .نماید سواران تأکید می بیشتر بر ایمنی دوچرخه
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رالیا آمـوزان در اسـت      هاي ایمنی عبور و مرور دانش      بررسی و مطالعه برنامه    -3-2
  )ها اهداف، راهبردها، اقدامات و برنامه(

اي در دنیـا تـاکنون بـه موفقیتهـاي           استرالیا به عنوان یکی از پیشگامان ایمنـی جـاده         
 82ایـن کـشور بـا       . سازي مدارس حاشیۀ راهها دست یافته اسـت         زیادي در خصوص ایمن   

 40در حـدود    میلیـون نفـر جمعیـت دارد و          20درصد وسعت ایاالت متحده تنها در حدود        
این کـشور درمیـان کـشورهاي       . کنند  درصد آن تنها در دو شهر سیدنی و ملبورن زندگی می          

  .]15[شود شهري شناخته می جهان به عنوان یکی از جوامع کامالً
اي کـه ایـن کـشور در کنتـرل و کـاهش میـزان                 علیرغم موفقیتهـاي قابـل مالحظـه      

 اخیر این روند با افت قابـل تـوجهی          تصادفات ترافیکی کسب کرده است، لیکن در سالهاي       
طوریکه آمار تصادفات سالهاي اخیر این کـشور اغلـب بـدون تغییـر و                 به. روبرو بوده است  

 هـا همچـون تـصادفات       شـود، در بعـضی زمینـه         دیده می  11-3حتی همانگونه که در شکل      
ر در نتیجـه ایـن امـ      . کودکان با رشد محسوسی نسبت به سالهاي گذشته همراه بـوده اسـت            

  . این کشور شده استونقل حملموجب بروز نگرانیهایی در مسئولین و کارشناسان 
 ساله در کلیه ایاالت و منـاطق اسـترالیا در           17 تا   5با بررسی آمار تصادفات کودکان      

 آموزان بر اثر حوادث راننـدگی در زمـان   شود که تعداد تلفات دانش       مشاهده می  3-3جدول  
سـمت     مراتب بیشتر از همین آمار در زمان حرکت آنهـا بـه            بازگشت این گروه از مدرسه به     

آموزانی کـه بـین        تعداد دانش  2000 الی   1990طوریکه طی سالهاي       به ].15[باشد  مدرسه می 
انـد، در حـدود     بعدازظهر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده     5 الی   3ساعات  

همچنین با بررسی روند کلـی تلفـات   . دباش می  صبح10 تا 8 برابر همین آمار بین ساعات     4
سـازي انجـام شـده درخـصوص      شود که اقدامات ایمـن  آموزان در استرالیا مشاهده می    دانش
آموزان   طوریکه تلفات دانش    به. همراه بوده است   با موفقیت  2000  تا 1990 سالهاي طی مدارس

  .ست تقلیل پیدا نموده ا1990 درصد نسبت به سال 70 در حدود 2000در سال 
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رغـم داشـتن      باشد که هر یک از آنها بـه          منطقه می  2 ایالت و    6کشور استرالیا داراي    

هـا و     باشـد، راهبردهـا، برنامـه       هدف نهایی مشترك، که همان ارتقاء سطح ایمنی راههـا مـی           
در این کشور و در پایـان هـر سـال، هـر یـک از ایالتهـا                  . کنند  اقدامات متفاوتی را دنبال می    

صورت جداگانه گزارشات سالیانه تصادفات راهها را منتـشر سـاخته و میـزان موفقیتهـاي                 هب
هـاي انجـام    لذا با توجه به گستردگی اقدامات و برنامـه       . نمایند  خود را با سایرین مقایسه می     

عنـوان یکـی    ولز به شده در استرالیا، در این تحقیق سعی گردیده تا با انتخاب ایالت نیوسالت        
باشـد، از   تی که با مشکالت ایمنی بیشتري نسبت به سایر مناطق این کشور مواجه می          از ایاال 

  .پرهیز گردد ها و اقدامات مشترك خصوص اهداف، راهبردها، برنامه در تکراري ارائه مطالب
 ولـز داراي  شـود، ایالـت نیوسـالت       دیـده مـی    12-3همانگونه که در نمـودار شـکل        

  . ]16[باشد ین سایر ایاالت استرالیا میاي در ب بیشترین آمار تلفات جاده

2000    1999    1998    1997    1996    1995    1994   1993    1992    1991   1990

 عابرین پیاده

 کل عابرین پیاده

 کودکان
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0 

 تعداد تلفات

  ]15[تلفات عابرین پیاده و کودکان در استرالیا  -11-3شکل
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 ]16[2004 و 2003 تلفات در هر یک از ایاالت استرالیا در سال هاي -12-3شکل 
  

 الی 1990 سال بر اثر حوادث رانندگی طی سالهاي 17 تا 5 آمار تلفات کودکان -3-3جدول 
2000]15[  
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مرک
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ستر
ا

  

1990  0  0  2  2  1  0  0  0  5  
1991  0  0  2  1  1  0  0  0  4  
1992  1  2  0  1  0  0  0  0  4  
1993  2  0  0  1  1  0  0  0  4  
1994  1  0  0  0  0  0  0  0  1  
1995  0  1  0  0  0  0  0  0  1  
1996  1  1  1  1  0  0  0  0  4  
1997  0  0  0  0  1  0  0  0  1  
1998  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
1999  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
2000  4  1  0  0  0  0  0  0  5  
  29  0  0  0  4  6  5  5  9  مجموع
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1990  11  5  5  0  0  1  0  0  22  
1991  5  6  3  0  0  0  0  0  14  
1992  5  3  4  1  0  0  0  0  13  
1993  5  2  4  0  0  0  0  0  11  
1994  3  1  4  2  3  0  0  0  13  
1995  5  0  3  1  1  0  0  0  10  
1996  3  0  0  0  0  0  0  0  3  
1997  0  1  1  0  1  0  0  0  3  
1998  1  4  1  1  0  0  1  0  8  
1999  1  1  1  1  1  1  0  0  6  
2000  0  1  1  0  1  1  0  0  4  
  107  0  1  3  7  6  27  24  39  مجموع
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مرک
الیا  
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ا

  

1990  11  5  7  2  1  1  0  0  27  
1991  5  6  5  1  1  0  0  0  18  
1992  6  5  4  2  0  0  0  0  17  
1993  7  2  4  1  1  0  0  0  15  
1994  4  1  4  2  3  0  0  0  14  
1995  5  1  3  1  1  0  0  0  11  
1996  4  1  1  1  0  0  0  0  7  
1997  0  1  1  0  2  0  0  0  4  
1998  1  4  1  1  0  0  1  0  8  
1999  1  1  1  1  1  1  0  0  6  
2000  4  2  1  0  1  1  0  0  9  

2000-1990  48  29  32  12  11  11  1  0  136  
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آمـوز    مدرسه و یک میلیون دانش    3300حاضر بیش از    الزم به ذکر است که در حال        
ولز وجود دارد که در هر روز، حجم ترافیکی باالیی را در سـفر بـه مدرسـه بـه                      سات  در نیو 

ولز یکی از ایـاالتی اسـت کـه در کـاهش میـزان تلفـات ناشـی از                  نیوسات. آورند  وجود می 
طوریکـه    بـه . ]17[وده است آموزان در ده سال اخیر موفق عمل نم         تصادفات مربوط به دانش   

 کـشته  4 کشته به  11، از   2000 تا   1990آموزان در این ایالت طی سالهاي         تعداد تلفات دانش  
 کودك در مـسیر رفـت و آمـد بـه            9 تا کنون تنها     1998همچنین از سال    . کاهش یافته است  

 تعـداد کودکـان کـشته شـده در          3-3جـدول   . اند  مدرسه در اثر حوادث ترافیکی کشته شده      
 مـیالدي را نـشان    2000 تـا    1990تفکیک ایاالت مختلف در طـی سـالهاي           کشور استرالیا به  

  .دهد می
ولز  هاي عابرین پیاده به تفکیک گروه سنی و جنسیت در نیوسالت  مجموع کشته و زخمی-4 -3جدول 

  ]17[ 1996-2000طی سالهاي 
  تعداد تلفات

 در راه  سن و جنس
  مدرسه

در سایر 
  حاالت

مجموع 
  تلفات

مجموع در 
  گروه سنی

    729  408  321  )مذکر( سال9 تا 5
  1099  370  197  173  )مونث( سال9 تا 5
    789  412  377  )مذکر( سال14 تا 10
  1432  643  288  355  )مونث( سال14 تا 10
    791  618  173  )مذکر( سال18 تا 15
  1358  567  407  160  )مونث( سال18 تا 15

  2309  1438  871  )مذکر(جمع 
  1580  862  688  )مونث(جمع 

  مع کلج
3889  

  

 سـال در ایالـت   14 تا  10گردد، گروه سنی       مشاهده می  4-3همانگونه که در جدول     
آمـوزان    هاي سنی دانش    ویلز بیشترین نرخ تلفات عابرین پیاده را در میان سایر رده            نیوساوت



   بررسی اقدامات انجام شده در سایر کشورها                                                   116

ند که کـودك خـود      در این گروه سنی، والدین همواره تمایل دار       . دهد  به خود اختصاص می   
آموزان در ایـن گـروه سـنی          طلبی دانش   لیکن میل استقالل  . را در راه مدرسه همراهی نمایند     

  .]17[همواره یکی از دالیل اصلی بروز تصادفات ترافیکی است
  

  آموزان در استرالیا سازي عبور و مرور دانش هاي ایمن کارگیري برنامه به  اهداف-3-2-1
آموزان در ایالتهاي مختلف اسـترالیا بـا طیـف کـامال               دانش هاي ایمنی ترافیک    برنامه

گیـري از   هاي مذکور با بهره برنامه. اي از اقدامات و روشها همراه بوده است      وسیع و گسترده  
روشهاي مختلف آموزشی و تشویقی، مهندسی و اعمال قوانین و مقـررات ترافیکـی در هـر      

بطور کلی هدف اصلی ایـن    . گردد  یی می هاي سنی و تحصیلی وارد مرحله اجرا        یک از گروه  
آموزان در مسیرهاي منتهـی بـه مـدارس و یـا کـاهش             ها، تقلیل میزان تصادفات دانش      برنامه

با اینحال همانگونه کـه پـیش از ایـن نیـز            . باشد  سطح جراحات در زمان بروز تصادفات می      
ی را در سـطوح     هـاي خاصـ     عنوان گردید، هر یک از ایالتهاي این کـشور فعالیتهـا و برنامـه             

طوریکه ایـن تنـوع در سراسـر          به. نمایند  اي دنبال می    اجرایی مختلف و با محدودیتهاي ویژه     
عنوان مثال در زمینه اعمال قـوانین، محـدودیتهاي مربـوط بـه       به. شود  این کشور مشاهده می   

سرعت وسایل نقلیه و زمان مربوط به آن، نوع کتـب آموزشـی و یـا طـرح هـا و روشـهاي                 
  . باشند هر یک از ایاالت، اندکی با یکدیگر متفاوت میمهندسی 

آمـوزان در اسـترالیا،    هاي ایمنی ترافیک دانـش  پس از مطالعه و بررسی اهداف برنامه     
سـازي مـدارس در حاشـیه راههـاي           توان تحت عنوان اهداف ایمن      موارد مشترك زیر را می    

  :]18[استرالیا بیان نمود 
آمـوزان    ها جهت تسهیل عبور و مرور دانـش       سازي محیط راهها و خیابان      ایمن •

  ؛از خانه به مدرسه و بالعکس
روي و     ماننـد پیـاده    ونقل  حملآموزان به انتخاب روشهاي دیگر        تشویق دانش  •

  ؛منظور تردد به مدرسه با هدف کاهش حجم ترافیک سواري به دوچرخه
  ؛معرفی موضوع ایمنی راهها در مدارس و محیطهاي پیرامون آن •
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هــاي پــر رفــت و آمــد  ازســازي و ســاخت مــسیرها و محــدودهشناســایی، ب •
  ؛آموزان دانش

آوري فرمهاي اطالعاتی و تحلیل مشکالت و نواقص مربوط بـه ایمنـی               جمع •
  ؛راهها

آموزان، والدین، اولیاي مدرسه و مقامـات         اي تنگاتنگ میان دانش     ایجاد رابطه  •
آموزان از   اجرایی و جداسازي مناطق مسکونی و مسیرهاي رفت و آمد دانش          

    ؛مکانهاي تجاري پر ازدحام با استفاده از روشهاي مهندسی
روي جهـت     منظور پیـاده    آموزان و اولیاي آنان به      ایجاد انگیزه و ترغیب دانش     •

  ؛عبور و مرور در مناطق محلی از طریق طراحی راههاي ایمن و معابر مناسب
 توجـه بیـشتر در      منظور مراقبت و    رسانی به عموم مردم به      سازي و اطالع    آگاه •

 .آموزان هنگام عبور از مناطق مشخص شده براي تردد دانش
 

  آموزان در استرالیا دانش مرور و هاي ایمنی عبور کار رفته در برنامه به هاي  راهبرد-3-2-2
بینی خود همـواره در معـرض انـواع           کودکان بدلیل طبیعت کنجکاو و غیرقابل پیش      

همچنین با رشد حس    . باشند  اي می   صادفات جاده خصوص حوادث ناشی از ت      جراحات و به  
بدین جهت  . نماید  اي بیشتري نیز آنان را تهدید می        استقالل طلبی در کودکان، خطرات جاده     

شود و بدین ترتیـب   عنوان یکی از عالئم پیشرفت بلوغ در کودکان ظاهر می       پذیرش خطر به  
. نمایـد    آنها اتخاذ می   کودك خطرات را تشخیص داده و تصمیمات صحیح را در جهت رفع           

العمل مناسب در قبال آن براي بسیاري از افراد بـالغ             با اینحال، تشخیص خطر و ارائه عکس      
در نتیجه طبیعـی اسـت کـه اتخـاذ تـصمیمات ایمـن بـراي        . گردد  نیز امري مشکل تلقی می    

  .کودکان مشکل باشد
 کـه در جهـت    نیز همانند والدین و سایر دستگاههایی RTA 1در این راستا موسسه     
آمـوزان    گیري ایمن دانـش     کنند، در جهت بهره     آموزان تالش می    ارتقاي وضعیت ایمنی دانش   

                                                 
1- Roads and Traffic Authority 
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گردد، بـر   اجرا می RTAها و راهبردهایی که توسط      برنامه. باشد  اي مسئول می    از شبکه جاده  
اساس تحقیقات دقیق و بهترین مدلهاي عملی که بیشترین تاثیر را بـر ایمنـی دارد بنـا شـده       

مهمترین راهبردهایی که بر پایه چهار عامل فعالیتهاي مهندسی، اعمال قانون، آموزش             . تاس
  :]19[باشد، عبارتند از و محیط جاده استوار می

آموزان، معلمان و مقامات مـسئول در خـصوص           ها ، دانش    سازي خانواده   آگاه •
  ؛اي و نحوه کاهش این قبیل خطرات موضوعات و مباحث ایمنی جاده

  ؛آموزان در جهت بهبود نحوه برخورد با ترافیک تار دانشاصالح رف •
آمـوزان از ایـن امـر کـه رعایـت مقـررات و قـوانین               ایجاد اطمینان به دانـش     •

  ؛ترافیکی موجب ارتقاي وضعیت ایمنی آنها خواهد شد
خطـر بـراي عـابرین پیـاده          احداث راههاي ایمن و دسترسیهاي مطمئن و بی        •

  ؛آموز دانش
در زمینه تسهیالت ایجـاد شـده و جلـب اعتمـاد عمـوم      رسانی مناسب   اطالع •

 .نسبت به اهداف طرح
  

هـاي ایمنـی عمومیـت     در تمـامی پـروژه  اً عالوه بر راهبردهاي معرفی شده که تقریب      
  :دارد، چهار راهبرد تکمیلی دیگر نیز وجود دارد که بر آن تأکید شده است

رافیـک، مـشارکت     آشنایی والدین و اولیاي مدارس با مقوله حساس ایمنی ت          •
آموزان در خصوص     آنها در طرحها و استفاده از آنها در زمینه راهنمایی دانش          

  ؛موضوعات وابسته به ایمنی راهها
  .برگزاري جلسات مشترك مابین والدین، اولیاي مدارس و مسئولین اجرایی •
  ؛حلهاي مربوطه سازي و ارائۀ راه هاي ایمن افزایش کیفیت برنامه •
ن و ارائه دقیـق و همزمـان اطالعـات در مـورد ایمنـی               تضمین دسترسی آسا   •

  .آموزان و والدین آنها به دانش ترافیک
  

شایان ذکر است که هر یک از راهبردهاي عنـوان شـده بـه تنهـایی داراي عملکـرد                   
بلکه جهت حصول موفقیت در امر ایمنی مـدارس حاشـیه راههـا در ایـن                . باشند  مثبتی نمی 
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همچنـین توجـه بـه نقـش        . کار گرفته شوند    ي مذکور باید به   اي از راهبردها    کشور، مجموعه 
  .باشدوالدین در تمامی راهبردهاي عنوان شده از اهمیت خاصی برخوردار می

هاي   همچنانکه مشخص است، بحث آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان برنامه           
. باشـد  رد توجه میایمنی ترافیک، در تمامی ایاالت و مناطق استرالیا بیش از مباحث دیگر مو   

در این راستا، راهبردهاي آموزشی که در سنین پیش دبـستانی تـا دوازده سـالگی در ایالـت                   
  :]20[شوند، عبارتند از در نظر گرفته می نیوسالت ولز

  .آموزان  دانشپیشرفت  الزم جهتدر نظر گرفتن نیازهاي -1هدف 
  :راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف

 ؛ و مربیانت والدینکمشار •

 ؛طفولیت از سنین  اقدامات آموزشیشروع •

 ؛دبستانی  پیش در دورههاي آموزشی انسجام برنامهحفظ  •

نـی بـر    ت نیازهاي کودکان خردسال از طریق برقراري ارتباطی واضـح و مب           تامین •
 ؛در راستاي رفتارهاي ایمنواقعیت 

 ؛ دبستانی وستانیدب پیش آموزان دانش براي مستمر و منظم جامع، هاي تدوین برنامه •

ی، سطح درك و نیازهـاي      کهاي آموزشی با سن، رشد فیزی      متناسب بودن برنامه   •
 ؛آموزان ویژه فردي و گروهی دانش

هـاي    در برنامـه  آمـوزان بـا هـر زبـان، نـژاد و فرهنـگ              کلیه دانـش   وارد نمودن  •
 ؛آموزشی

 ؛یآموزان داراي معلولیتهاي ذهنی یا جسم  نیازهاي تردد دانشدر نظر داشتن •

شـرایط  هـا در     گیري و انتخاب وضعیت ایمن در جاده       تشویق مهارتهاي تصمیم   •
 ؛مختلف

 در جهت استفاده ایمن از وسایل نقلیـه و  مسئوالنهید بر ارزشها و نگرشهاي     أکت •
 .اربرد مشترك جادهک
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  . و جامعهمدرسه دولت،  انعکاس نیازهاي-2هدف
  :راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف

اي در سطح کـل جامعـه کـه     هاي ایمنی جاده   منسجم در برنامه   یارچوب چ ایجاد •
، تجهیـزات   خـودرویی  آوري  فنها،   ها، محیط جاده   موجب ارتقاء وضعیت جاده   

 مقـررات الزم االجـرا و        و  مدیریت ترافیک و همچنـین توسـعه قـوانین         ،ایمنی
 ؛هاي آموزش عمومی شود برنامه

 ارتقاء سالمت با در نظر گرفتن مدارس و         عنوان یک برنامه   هبکارگیري برنامه     به •
 ؛توجه به نیازهاي محلی

 محدود کـردن     مربوط به  سیاستهاي مانند   یدولتسیاستهاي   سایر   اقدام به اجراي   •
 .لک موادمخدر و الاستفاده از

  

 سـطح   درسـی در  اي بعنوان بخشی از برنامه       ایمنی جاده  یهاي آموزش اجراي برنامه  -3هدف  
   کل مدارس

  :هاي تعیین شده جهت دستیابی به هدفراهبرد
 ؛ید بر رشد شخصی، بهداشت و سالمتی و آموزش فیزیکیکتا •

 ؛هاي کلیدي یادگیري  با سایر حوزهیکپارچگی •

 رفـاهی نیازهاي  پاسخهاي مناسب به     تعیین جهت   هاي ویژه در     برنامه تخصیص •
 .اي  و مشکالت ایمنی جادهآموزان دانش

  

  اي مدارس وزش ایمنی جادههاي آم ارتقاء برنامه -4هدف 
  :راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف

  ؛آموزان در فعالیتهاي آموزشی مشارکت فعال دانش •
هـا و   گیـري از آموختـه   منظـور نتیجـه   آموزان به  ایجاد فرصتهاي الزم براي دانش     •

  ؛گرایشات مثبت در شرایط و محیط واقعی
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آمـوزان کـه از     مثبت در میان دانـش    شناسایی و پشتیبانی از نگرشها و رفتارهاي         •
  ؛باشد اهمیت باالیی برخوردار می

  ؛هاي مختلف آموزش و تدریس استفاده از شیوه •
هاي آموزشی از طریق      گیري از برنامه    کارگیري روشهاي تشویقی در کنار بهره       به •

  ؛ها رسانه
  ؛ها و انجمنهاي اولیا و مربیان مدارس پشتیبانی از گروه •
  ؛ایشات مثبت از طریق والدین و همساالنآموزش رفتارها و گر •
  ؛تعیین یک شخص مسئول جهت ارائۀ خدمات امدادي و پزشکی •
  ؛پشتیبانی ادارات و سازمانهاي دولتی •
 ؛حاشیه راهها مدارس سازي ایمن طرح اجرایی مسئولین با مدرسه کارکنان همکاري •

  ؛سهولت دسترسی مربیان و انجمنهاي مدرسه به مشاورین •
  ؛ابی نتایج حاصل از طرحها و فعالیتهاي آموزشیبررسی و ارزی •
هاي آموزشی در زمینه ایمنی راهها براي معلمـان و توسـعه آن در             تدارك برنامه  •

 .خالل آموزش
  

  ايدر زمینه ایمنی جادهاعمال قانون توجه به قوانین دولتی و  - 5هدف 
  :5راهبردهاي تعیین شده جهت دستیابی به هدف 

 ؛سواري  در هنگام دوچرخهآموزان از کاله ایمنی ه دانشتاکید بر لزوم استفاد •

تاکید بر اهمیت استفاده از کمربند ایمنی و سـایر تجهیـزات ایمنـی در وسـایل                  •
 ؛نقلیه موتوري

 یهـاي آموزشـ    پرداختن به موضوع استعمال مواد مخدر و الکل از طریق برنامه           •
 ؛در مدرسه

 ؛افیکی سرعتهاي مجاز و سایر مقررات ترتاکید بر رعایت •

 ؛تاکید بر اهمیت نگهداري از وسایل نقلیه در وضعیت عملیاتی مناسب •

 .آموزان در فعالیتهاي آموزشی مشارکت فعال دانش •
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آموزان   اقدامات و فعالیتهاي ایمنی انجام شده در خصوص عبور و مرور دانش-3-2-3
  در استرالیا

 آموزان  تدارك محلهاي ویژه جهت عبور دانش- الف

آموزان براي رفتن به مدرسـه و بازگـشت بـه             به اینکه عبور و مرور دانش      با عنایت   
شـود، لـذا تمهیـدات خاصـی بایـد در ایـن             منزل در ساعات خاصی از طول روز انجام مـی         

بنابراین در این محلها، تیرکهاي عمودي که با نوارهاي سـفید و قرمـز             . خصوص انجام گیرد  
رو  آمـوزان را از پیـاده    معبر عبور دانـش    گذاري شده است، عرض     به صورت متناوب عالمت   

شود، یک پرچم نـارنجی رنـگ، بـا            دیده می  13-3همانگونه که در شکل     . نماید  تفکیک می 
آمـوزان بـه مدرسـه و منـزل بـر روي               نور در زمان رفت و آمد دانش       يخاصیت باز تابشگر  

راننـده  . ]21[دهد  آموزان هشدار می    تیرك قرار گرفته و به رانندگان در خصوص عبور دانش         
. آموز نشود، توقف نماید     خالی از دانش    کشی شده کامالً    موظف است تا زمانی که محل خط      

قابل ذکر است که قانون مذبور دائمی نبوده و مقررات آن فقط قبل و بعد از ساعات مدرسه                  
بررسـیها  . باشـد  کنند، قابل اجـرا مـی       کشی عبور می    طور کلی مواقعی که کودکان از خط        و به 
آموزان از چنین محلهایی در حـدود یـک چهـارم ایـن               دهد که خطر تصادف دانش      ان می نش

  .باشد کشی شده می خطر در تقاطعهاي خط
   

  
  ]22[آموزان  محلهاي ویژه جهت عبور دانش-13-3شکل 
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  اعمال محدودیت سرعت-ب

 30/2 صبح و همچنـین  30/9 تا 8، در ساعات    1در تمام مناطق اطراف مدارس    اً  تقریب
 کیلـومتر در  40 عصر در روزهایی که مدارس فعالیت دارند، محدودیت حداکثر سرعت    4ا  ت

اي از تابلوهایی که محدودیت سـرعت در منـاطق             نمونه 14-3شکل  . شود  ساعت اعمال می  
 .دهد کنند نشان می مذکور را به رانندگان منتقل می

مـدارس دیگـر    برخی از مدارس که ساعت کار اسـتانداردي مطـابق بـا سـایر          اً  ضمن
ندارند، در مناطق اطراف خـود از عالئـم زرد و قرمـز بـه همـراه نمـایش سـاعت حـضور                       

در برخی از مناطق نیز براي اطالع بیـشتر راننـدگان   . نمایند آموزان در راهها استفاده می  دانش
آمـوزان در     دهنـده سـاعت حـضور دانـش         شود که نشان    زن استفاده می    از چراغهاي چشمک  

هـاي چنـد خطـه بـا سـرعتهاي بـاال، در محـدوده         این اقدام در مورد جاده. سطح راههاست 
ها وجود دارد، بـسیار مثبـت ارزیـابی     جاده مدارسی که دسترسی مستقیم به راههاي اصلی و       

الزم بـه ذکـر   . گـردد  آموزان در راهها می  شده و موجب آگاهی راننده در مورد حضور دانش        
  .وسیله نقلیه را به دنبال خواهد داشتاست که این اقدام در نهایت کاهش سرعت 

  

  
  ]23[ کیلومتر در ساعت در مسیرهاي اطراف مدرسه40 محدودیت حداکثر سرعت -14 -3شکل 

  

آمـوزان در   بینـی دانـش   برنامه محدودیت سرعت، با توجه به رفتارهاي غیرقابل پیش   

                                                 
1- School Zones 
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. باشـد    مـوثر مـی    شـدن آنهـا بـسیار     راهها و ازدحام و تراکم ترافیک به هنگام سوار و پیـاده           
هاي مذکور نیـز از اهمیـت         گیري از روشهاي آرامسازي ترافیک در کنار برنامه         همچنین بهره 

مسئول اجراي این طرحها در ساعات عبـور و مـرور            RTAلذا  . باشد  ویژه اي برخوردار می   
اي و خیابانهاي     هاي ایالتی، منطقه    آموزان در محدوده تمامی مدارسی است که در جاده          دانش

یک منطقـه اطـراف مدرسـه را         ، اعمال محدودیت سرعت در    15-3شکل  . محلی قرار دارند  
  .دهد نشان می

 
 ]23[اي از طرحهاي اعمال محدودیت سرعت  نمونه -15 -3شکل 

  
  اعمال قوانین ترافیکی-پ

 شــامل تهیــه و ارس از طریــق اعمــال قــوانین ترافیکــی مــدمنــاطق اطــرافایمنــی 
  چراغهاي مخصوص  ،ردهنده براي مشخص کردن نواحی مدرسه      تابلوهاي هشدا  کارگیري  به

  .باشد گذرگاههاي عبور کودکان میاستفاده از  پیاده و ین عابرعبور
 کیلـومتر   40عنوان مثال حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه عبوري از کنار اتوبوس مدرسه               به

این وضعیت هم براي ترافیک هم جهت با اتوبوس و هم ترافیـک غیـر               . باشد  در ساعت می  
 بـراي آگـاهی و اطـالع      . جهت به هنگام سوار و پیاده کردن دانش آموزان صـادق اسـت              هم

شود بوسـیله یـک چـراغ          دیده می  16-3مانگونه که در شکل     بیشتر، معموال این وضعیت ه    
در ایـن   . شـود   زن که در پشت اتوبوس نصب گردیده به رانندگان هـشدار داده مـی               چشمک

همچنـین روشـن و     .  کیلومتر در ساعت باید رعایـت شـود        40حالت حداکثر سرعت مجاز     
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آمـوزان در     که دانش دهد    خاموش شدن چراغ پشت اتوبوس به ترافیک مقابل این پیام را می           
  .منطقه وجود دارند

عالوه بر عالئمـی کـه در پـشت اتوبوسـها محـدودیت سـرعت در منـاطق اطـراف           
رسـانی بـه      دهنـد، از عالئـم و تابلوهـاي دیگـري نیـز جهـت اطـالع                 مدارس را نـشان مـی     

ایـن  . شـود  باشـند، اسـتفاده مـی     خودروهایی که در مناطق اطراف مدارس در حال تردد مـی          
  .نمایند بر اعمال محدودیت سرعت در مناطق اطراف مدارس داللت میاً کثرتابلوها ا

  

  
 کیلومتر در 40زن در پشت اتوبوس و هشدار حداکثر سرعت   روشن بودن چراغ چشمک-16-3شکل 

  ]23[ساعت
اندازد، توقـف و      آموزان را در ترافیک به مخاطره می        یکی از مواردي که ایمنی دانش     

در واقع پـارك خودروهـا در       . باشد  ایل نقلیه در محدوده مدارس می     ازدحام بیش از حد وس    
آموزان موجب از بین رفـتن دیـد کـافی خودروهـاي عبـوري نـسبت بـه                    اماکن تردد دانش  

بنـابراین پـارك دوبلـه، پـارك در ایـستگاه      . گـردد  آموزان و در نتیجه وقوع حادثه مـی      دانش
ی عـابرین پیـاده مدرسـه، دور    کـش  اتوبوس و یا در ورودي مدارس، توقـف در محـل خـط           

عنـوان    زدنهاي غیرقانونی و یا حتی صدا زدن کودکان از طـرف مقابـل خیابـان همـواره بـه                  
بنابراین تخلفـاتی کـه در ایـن خـصوص انجـام            . ]23[گردد  اقدامات خطرآفرین ارزیابی می   

 مثـال  عنـوان  بـه . گردد تري نسبت به سایر مناطق همراه می        گیرد، همواره با جرایم سنگین      می

 

 



   بررسی اقدامات انجام شده در سایر کشورها                                                   126

آمـوزي در   جریمه تخلف سرعت غیر مجاز در محدوده مدارس حتی هنگامیکه هـیچ دانـش   
  انـواع 17-3شـکل  . باشـد  مسیر وجود نداشته و یا دیده نشود، بیش از محلهـاي دیگـر مـی           

عالئم و تابلوهایی که در خصوص محدودیتهاي پـارك خـودرو و میـزان جرایمـی کـه در                   
گیرد را در مناطق اطراف مـدارس نـشان    اطی تعلق می صورت تخلف از هر یک به راننده خ       

  .دهد می

  

  

 
 ]23[اي از جرایم سرعت غیر مجاز و توقف ممنوع در محدوده مدارس  نمونه-17-3شکل 
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  آموزان در استرالیا  هاي ایمنی در خصوص عبور و مرور دانش  برنامه-3-2-4
آمـوز در ایالـت       انـش همچنان که پیشتر بیـان شـد، روزانـه بـیش از یـک میلیـون د                

بـا اینکـه ایمنـی اغلـب      . کننـد   ولز استرالیا از خانه به مدرسه و بـالعکس سـفر مـی              نیوسالت
آموزان در هنگام انجام سفرهاي مذکور تامین شده است، لیکن دولـت محلـی در ایـن             دانش

س ایالت، به دنبال افزایش بیشتر ایمنی کودکان در زمانهاي سفر از خانه به مدرسـه و بـالعک                
نمایـد کـه      در این راستا اداره راه و ترافیک این ایالت دو برنامه اصلی را دنبال مـی               . باشد  می

  :عبارتند از
  1برنامه ایمنی راهها در اطراف مدارس -

  ]25[ 2برنامه آموزشی ایمنی راهها -

  هاي ایمنی در اطراف مدارس  برنامه-الف
طریق به کارگیري روشـهاي     آموزان از   هدف از این برنامه ارتقاي سطح ایمنی دانش       

ترین اجزاي ایـن      اصلی. سازي و سایر روشهاي مشابه است       مهندسی و تامین تجهیزات ایمن    
  :برنامه عبارتند از

سرمایه گذاري جهـت تـامین و بـه کـارگیري تجهیـزات ایمنـی در اطـراف                   •
 ؛مدارس حاشیه راهها بخصوص در غرب این ایالت

 ؛در مدارس پیش دبستانی و ابتداییکارگیري گذربان سرمایه گذاري جهت به •

تعیین نحوه تجدیدنظر در خصوص ایمنی مدارس حاشـیه راههـا و گـزارش             •
آن به مسئول اداره راه و ترافیک، در مواردي که برخی مدارس انتظـار ایجـاد              

 ؛تغییرات در ایمنی راههاي حاشیه مدارس را داشته باشند

اهها براي اسـتفاده مـدیران      سازي مدارس حاشیه ر   تهیه راهنماي اجرایی ایمن    •
آمـوزان در خـصوص نحـوه همکـاري بـا           مدارس و همچنین والدین دانـش     

 .سازي مدارس شرکتها و موسسات دخیل در امر ایمن

                                                 
1- Safety Around Schools 
2- Road Safety Education 
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  هاي آموزشی  برنامه-ب
جهت اطمینـان از ایـن امـر کـه کودکـان و نوجوانـان از آموزشـهاي ایمنـی الزم                       به

الـت از طریـق اداره راه و ترافیـک، اقـدام بـه              گردند، دولت محلـی در ایـن ای         برخوردار می 
جهت اجراي این برنامـه، اداره راه       . گذاري در امر آموزش ایمنی ترافیک نموده است       سرمایه

  :کنندو ترافیک با سازمانهاي زیر همکاري می
  )AIS( 1موسسه مدارس مستقل -
 )CEC( 2کمیسیون آموزش کاتولیک -
 )DET( 3وزارت آموزش و پرورش -
 )ECRSEP( 4 سال7سازي کودکان زیر  نبرنامه ایم -

 شروع شده و تاکنون نیز ادامـه دارد، منـابع آموزشـی را              1986این برنامه که از سال      
ولـز فعالیـت     اي کـه در ایالـت نیوسـالت         سـازي جـاده     براي استفاده معلمان و متولیان ایمـن      

  :یر استوار استالزم به ذکر است که این برنامه بر پایه موارد ز. کند کنند، تهیه می می
  آموزان ایجاد تغییرات رفتاري در میان دانش -
 اي حمایت از کودکان در مقابل خطرات جاده -

 تامین منابع کافی جهت استفاده معلمان و مربیان -

 ایجاد زمینه مناسب جهت انجام فعالیتهاي بعدي -

 سال آمـوزش داده  12تا  7الزم به ذکر است مفاد آموزشی مذکور به گروه سنی زیر            
هدف از این برنامـه  . شوند این آموزشها به عنوان برنامه راهبردي بلندمدت تلقی می  . شود  می

انجام آموزش به گروه هـدف مـذکور در چهـارچوبی منـسجم و در قالـب دروس کالسـی            
هاي آموزشی که توسط دستگاههاي مذکور در اولویت اجـرا          در این راستا سایر برنامه    . است

  :ازقرار گرفته است عبارتند 

                                                 
1- Assosiation of Independent Schools 
2- Catholic Education Commision 
3- Department Of Education & Training 
4- Early Childhood Road Safety Education Program 
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  1برنامه رانندگان جوان •

 این برنامه با هدف اثربخشی بـر رفتارهـا و گرایـشات مثبـت نوجوانـان در محـیط         
این برنامـه   . گردد   سال و در تمام مدارس نیوسات ولز اجرا می         12 تا   7راهها، در گروه سنی     

 و   توسـط مربیـان    2"ها  دالیل بروز حوادث در جاده    "همراه یک منبع تکمیلی تحت عنوان         به
شـود و سـبب افـزایش سـطح ایمنـی             یا معلمان مدارس و همچنین پلیس آموزش داده مـی         

ایـن برنامـه بـا هـدف آمـوزش، توسـعه            . شخص دانش آموز و سایر دوستانش خواهد شد       
مهارتهــا و دانــش ترافیــک فــردي بــه موضــوعاتی همچــون ایمنــی عــابرین پیــاده، ایمنــی  

، مواد مخدر، کمربند و صـندلی ایمنـی،    سواري، ایمنی سرنشینان، سرعت، خستگی      دوچرخه
، پـذیرش  )گردد تبلیغات منفی که از سمت دوستان به جوان اعمال می (فشار گروه همساالن    

برنامـه راننـدگان جـوان یـک        . پردازد  گیري مناسب در برخورد با ترافیک می        خطر و تصمیم  
وزان تعلـیم داده    آمـ   دوره آموزشی اجباري در مدارس بوده که مطالب مربوط به آن به دانش            

  .شود می

 برنامه حرکت آگاهانه در خیابان •

گردد، شامل مباحثی همچون عـابر         این برنامه که در تمامی مدارس ابتدایی اجرا می        
مشارکت والـدین در ایـن   . باشد سواري، اسکوتر و اسکیت بورد می پیاده، اتوبوس، دوچرخه  

  .باشد ه از جمله نقاط قوت آن میبرنامه و تاکید بر همکاري آنان در آموزش این برنام

  )کارگیري گذربان مدرسه به(آموزان  هاي نظارت بر عبور و مرور دانش  برنامه-پ
آمـوزان در     ها به منظور افزایش و ارتقاي ایمنی در مسیرهاي تردد دانـش              این برنامه 

ی در ایـن برنامـه سـع      . گـردد   دبستانی اجـرا مـی      هاي اطراف مدارس ابتدایی و پیش       محدوده
یک شـخص   (آموزان کوچک از عرض خیابان توسط گذربان مدرسه           شود که عبور دانش     می

  نـشان  18-3همانگونه که در شـکل      . و با استفاده از تجهیزات خاصی انجام گیرد       ) بزرگسال

                                                 
1- Young Driver Program 
2- Roads Whys 
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داده شده است، گذربانان مدارس داراي یک کت سفید رنگ، جلیقه قرمز یا نارنجی، راکـت          
آمـوزان حـضور       در بیشتر تقاطعها جهت تسهیل تردد دانش       باشند که   ایست و یک سوت می    

آموزان نیـز در   عالوه برتقاطعها، گذربان مدرسه در برخی از محلهاي ویژه عبور دانش      . دارند
شـایان   .نماینـد   آموزان کمک می    ساعات مشخصی از روز حاضر شده و به عبور ایمن دانش          

مخـصوصی بـوده و بیـشتر توسـط         کـشی و عالیـم        ذکر است که اینگونه معابر داراي خـط       
این برنامه در مقـاطعی کـه       . گیرد  آموزان پیش دبستانی و ابتدایی مورد استفاده قرار می          دانش

  .شود کند اجرا می  وسیله نقلیه عبور می300 دانش آموز و 50در هر ساعت 
  

  
  ]26[ نحوه عملکرد گذربان مدرسه-18-3شکل 

  

گیري از گذربان مدرسه در برخـی          بهره الزم به ذکر است که شاخص هزینه به سود        
عنـوان مثـال در ویکتوریـا، حـدود نیمـی از              بـه . باشد  از مناطق با یکدیگر کامال متفاوت می      

شود و این در حـالی اسـت کـه            بودجه مربوط به ایمنی عابرین پیاده صرف این موضوع می         
 مکانهـایی کـه     آمـوزان و یـا سـایر        همچنان برخی از تصادفات در محلهاي ویژه عبور دانش        

پیوندد، اما حمایت عموم مردم به ادامه این طرح و تمایـل              گذربان حضور دارد، به وقوع می     
  .والدین به حضور گذربان مدرسه سبب ابقاء این اقدام تاکنون گردیده است

  آموزان با اتوبوسهاي مدرسه هاي جلوگیري از تصادف دانش  برنامه-ت
آموز بر اثر تصادف بـا اتوبـوس مدرسـه          انش د 28،  1998 الی   1992در طی سالهاي    
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 درصد تلفات عـابرین پیـاده   46اند که این تعداد تلفات در حدود   جان خود را از دست داده     
هایی کـه در      لذا برنامه . داد  را در طی این سالها در زمان تعطیلی یا شروع مدارس تشکیل می            
وسـیله نقلیـه و جـاده بـا     جهت جلوگیري و افزایش چنین حوادثی براي سه عامـل انـسان،      
  :]15[توجه به مشکالت منجر به بروز تصادف تعیین گردید، عبارتند از

  .نمایند آموزان در زمان حرکت اتوبوس اقدام به سوار شدن به آن می دانش :مشکل
  :عوامل مربوط به انسان •

  اي هاي آموزشی براي کودکان مدرسه اجراي برنامه -
 ا بزرگساالن در اتوبوسآموزان بزرگتر ی نظارت توسط دانش -

 آموزان بزرگتر یا بزرگساالن در ایستگاه اتوبوس نظارت توسط دانش -
 :عوامل مربوط به وسیله نقلیه •

  کارگیري دربهاي عقب در اتوبوسها عدم به -
 عدم باز نمودن درب عقب در اتوبوسها -

استفاده از سنسورهایی که قادر به توقف اتوبـوس در زمـانی کـه درب                -
 .آن باز باشد

استفاده از آیینه محدب کـه راننـدگان را قـادر بـه رویـت درب عقـب                   -
 نماید اتوبوس می

  .شوندآموزان بر اثر ضربات داخل اتوبوس مجروح میدانش: مشکل  
 :عوامل مربوط به انسان •

 آموزش رانندگان اتوبوس -

 آموزان برگزاري برنامه هاي آموزشی براي دانش -

 اي هاعمال محدودیت سرعت براي کاربران جاد -
 :عوامل مربوط به وسیله نقلیه •

 استفاده از تجهیزات مناسب جذب انرژي -
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 آموزان در محیط داخلی اتوبوس ممانعت از ایستادن دانش -

 نفـر  2 نفر در صندلیهایی که تنها ظرفیت نشـستن  3ممانعت از نشستن     -
 .باشد را دارا می

 گیري از کمربندهاي ایمنیبهره -

 لیهااستفاده از پشتیهاي بلند در صند -

 گیرهاي جانبی استفاده از ضربه -

 هاي نشکن استفاده از شیشه -
 :عوامل مربوط به جاده •

  .شوند استفاده از گاردریلهایی که براي اتوبوس طراحی می -

  .نمایندسایر وسایل نقلیه با اتوبوس مدرسه تصادم می: مشکل
 :عوامل مربوط به انسان •

  ها انجام آموزشهاي عمومی با استفاده از رسانه -
 هاي آموزشی براي تمام رانندگان رگزاري برنامهب -

 :عوامل مربوط به وسیله نقلیه •

  کننده نوراستفاده از خط کشیهاي منعکس -
  کننده گیري از ترکیبهاي رنگی خیره بهره -
 زن و عالمتگذاریهاي نمایانگیري از چراغهاي چشمک بهره -

 :عوامل مربوط به جاده •

  لها و مسیرهابازرسی ایمنی ایستگاههاي اتوبوس، تباد -
شناسایی ایستگاههاي اتوبوس به سایر رانندگان با استفاده از روشـهاي            -

 زنکشیها، عالئم یا چراغهاي چشمک نمایان مانند خط

  ١دار هاي کنگره استفاده از دهانه -

                                                 
1- Indented Bays 
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اعمال محدودیت براي خودروهایی کـه در مـسیرهاي مـشابه حرکـت              -
 .نمایندمی

هـاي کوهـستانی و در منـاطق          ده که اغلب در جا    ١ایجاد مناطق اتوبوس   -
 .نماید جهت کاهش سرعت ترافیک عمل می در معموالً و استفاده پرتراکم

  گردند آموزان با راننده اتوبوس دچار سوء تفاهم می دانش: مشکل
 :عوامل مربوط به انسان •

  اي هاي آموزشی براي کودکان مدرسه اجراي برنامه -
 الن در اتوبوسآموزان بزرگتر یا بزرگسا نظارت توسط دانش -

 آموزش رانندگان اتوبوس -

  تصادف بر اثر مشکالت مکانیکی یا خرابی اتوبوس: مشکل
 :عوامل مربوط به وسیله نقلیه •

  استفاده از ترمزهاي مداري دوبله -
  بازرسی خودرو بصورت مرتب و تصادفی -
  تعیین برچسبهاي اجباري جهت نگهداري خودروها -
  استفاده از آزمایشهاي پیشرفته قطعات -
 وري براي اتوبوسها عیین حداکثر عمر بهرهت -

 :عوامل مربوط به جاده •

شـوند   ایجاد گاردریلهایی که اتوبوسها را در زمانی که دچار خرابی مـی            -
 .گرداند میبه مسیر اصلی بر

  مدیریت بهینه مجروحین پس از وقوع تصادف: مشکل 
 :عوامل مربوط به انسان •

                                                 
1- Bus Zones 
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  آموزش کمکهاي اولیه به رانندگان اتوبوس -
 :عوامل مربوط به وسیله نقلیه •

 برقراري ارتباطات رادیویی -

 استفاده از سیستمهاي مکانیابی جهانی -

 استفاده از سیستمهاي خودکار شناسایی تصادف -

  آموزان در هنگام انتظار براي اتوبوس مدرسهتصادف دانش: مشکل
 :عوامل مربوط به انسان •

  اي هاي آموزشی براي کودکان مدرسه اجراي برنامه -
 آموزان بزرگتر یا بزرگساالن در ایستگاه اتوبوس ارت توسط دانشنظ -

ــا    اســتفاده از رســانه - ــار صــحیح در برخــورد ب ــا جهــت اشــاعه رفت ه
 آموزان در ایستگاههاي اتوبوس دانش

 :عوامل مربوط به جاده  •

  ممیز ایمنی ایستگاههاي اتوبوس، تبادلها و مسیرها -
 توبوساستفاده از حصارهاي عابرین در ایستگاههاي ا -

کـشیها، عالئـم و       وسـیله خـط     نمایان نمودن ایـستگاههاي اتوبـوس بـه        -
 زن چراغهاي چشمک

 
آمـوزان در غنـا       هاي ایمنی عبـور و مـرور دانـش           بررسی و مطالعه برنامه    -3-3

  و مقایسه با ایران) ها اهداف، راهبردها، اقدامات و برنامه(
رل و مهار نسبی نرخ حوادث    اي که امروزه در کنت      هاي قابل مالحظه    با وجود موفقیت  

 دیـده  19-3اي در بسیاري از کشورها بدست آمده است، اما همانگونـه کـه در شـکل                 جاده
ایـن قـاره کـه      . باشـد   اي قابـل تـوجهی مـی        شود، قاره آفریقا همچنان شاهد تلفات جاده        می
در دارد، همچنان اذهان کارشناسان و مسئولین را          میسرعت در جهت صنعتی شدن گام بر        به

. اي بـه خـود معطـوف سـاخته اسـت            محافل جهانی نسبت به وضعیت ناگوار تلفات جـاده        
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یـک راه دیگـر بـراي مـردن      "طوریکه صاحبنظران، از پدیده تصادفات در این قاره با نـام              به
گـذاران و   المللی بـر سیاسـت      در این راستا فشارهاي شدید جوامع بین      . کنند  یاد می اً  درآفریق

توان گـواهی بـر ایـن علـت           قاره مبنی بر بهبود وضعیت راهها را می       روساي کشورهاي این    
  .]27[دانست

مالحظـه،    علت ناکارآمدي و عدم صالحیت رانندگان بـی         اي به   رشد نرخ تلفات جاده   
ونقـل فرسـوده و عـدم توجـه و            ها، ناوگـان حمـل      ساخت، تعمیر و نگهداري ضعیف جاده     

. گـردد   روز به آن افـزوده مـی      بهبوده و روز  هماهنگی افسران پلیس در قاره آفریقا چشمگیر        
هاي مـالی و اقتـصادي در بـسیاري از کـشورهاي آفریقـایی، فقـدان                  وجود برخی از بحران   

ها، اهمیت هر یک از اقدامات، سطح پوشش مورد نیـاز             تعریف مشخص از اهداف و راهبرد     
و آن و اولویت هر یـک نـسبت بـه دیگـري، عـدم تـشریح وظـایف، پاسـخگویی مناسـب           

هاي محدود موجـود بـر        ابزارهاي کنترل، فقدان نظارت مطلوب و مدیریت نادرست سرمایه        
  .افزاید ابعاد این چالش می

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ]27[ايمیزان تغییرات تصادفات جاده -19-3شکل

 آفریقا

 اروپا و آمریکاي شمالی

1992         1988         1984           1980            1976         1972       1968      

 آمریکاي التین
 اروپا و آمریکاي شمالی
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اي را عـابرین       درصد تـصادفات جـاده     42بر اساس مطالعات انجام گرفته در آفریقا،        
این میزان در حدود دو برابر رقمی است که در کشورهاي اروپـایی و           . ددهن  پیاده تشکیل می  

  .شود ایاالت متحده مشاهده می
شـود کـه در سـال     در این راستا غنا یکی از کشورهاي مهم قاره آفریقا محسوب مـی        

.  درصد را داشـته اسـت   2/5 میلیون و رشد تولید ناخالص داخلی        22 جمعیتی بالغ بر     2003
 بهتر  ونقل  حمل کشورهایی است که ظرف چند سال اخیر به مقوله ایمنی            غنا یکی از معدود   

 درون ونقـل   حمـل هـاي      میلیون دالر در سال صرف پروژه      2از سایرین پرداخته و در حدود       
 3این در حالی است که در بـسیاري از کـشورهاي در حـال توسـعه تنهـا                   . نماید  شهري می 

. کننـد   لی را صرف بهبود وضعیت ایمنی می      المل  هاي بین   درصد درآمد حاصل از صندوق وام     
اي در این کشور همچون سایر کشورهاي قاره آفریقـا نـشانگر     با اینحال آمار تصادفات جاده    

شـمار    تصادفات عابرین پیاده در غنا یک مشکل جدي به        . اي است   نرخ رشد تصادفات جاده   
 بـه عـابرین پیـاده     ناشی از حـوادث ترافیکـی مربـوط   متوفیان درصد 43طوریکه   رود، به   می
ومیـر و   تـرین دالیـل مـرگ       عنوان یکی از اصـلی      در این کشور عارضه تصادفات به     . باشد  می

شدگان عابرین پیاده      درصد از کشته   47آید، بطوریکه     حساب می   هاي جدي کودکان به     آسیب
  .]28 [دهند را کودکان تشکیل می

ر در نرخ رشد تصادفات     یکی از پارامترهاي مهمی که پس از بررسی عوامل تأثیرگذا         
هـا   ترافیکی در قالب دالیل ثانویه مشخص گردیده، ضعف بنیه اقتصادي بسیاري از خـانواده      

هـا جهـت امـرار       علت وجود مشکالت فراوان مالی، اغلب خانواده        به. باشد  در این کشور می   
معاش و گذران زندگی مجبورند که از فرزندان خود جهت قابل تحمـل سـاختن وضـعیت                 

.  معیشتی بهره جسته و از آنها در کاستن بار مشکالت اقتـصادي خـود اسـتفاده کننـد        دشوار
کـار گمـاردن آنـان در       ها در محیط خـارج از خانـه و بـه            همین امر سبب حضور بیشتر بچه     

مـضاف بـر ایـن،    . باشـد  ها می گردد که اکثراً در مجاورت راهها و حاشیه خیابان    کارهایی می 
 و آمد از خانه به محل کار نیز مزید بـر علـت خواهـد بـود و      خطرات مربوط به مسیر رفت   

تجربه محدود و فقدان دانش ترافیکی کودکان در زمینه مسائل ایمنی نیز بر گـستردگی ایـن                 
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نظر به اینکه در غالـب کـشورها از دختـران بیـشتر در کارهـاي                . مشکالت دامن خواهد زد   
یرند، آمار تـصادفات در مـورد پـسران         گ  داخل خانه و از پسران در حوزه خارج آن بهره می          
شایان ذکر اسـت کـه در کـشور غنـا بـا             . همانند اکثر کشورهاي دیگر بیش از دختران است       

پـذیري و تـصادفات آنهـا نیـز فزونـی             افزایش سن پسران برخالف دختران، احتمال آسـیب       
یـشتر  از سوي دیگر کودکان در کشورهاي در حال توسعه نسبت به جوامع مترقـی ب      . یابد  می

اوقات فراغت خود را در خارج از منزل گذرانده و بیـشتر در معـرض حـوادث و خطـرات           
متأسفانه به دلیل برخی از مشکالت و تنگناهـا کـه        . گوناگون من جمله تصادفات قرار دارند     

عبارتی جهـان سـوم علیـرغم آنکـه      بدان اشاره گردید، کودکان در جوامع رو به رشد و یا به          
شوند، اما مورد توجـه کمتـري از          یت این گروه از کشورها را شامل می       گروه بزرگی از جمع   

بعنوان مثال، والدین این قبیل از      . گیرند  سوي بزرگساالن نسبت به کشورهاي مترقی قرار می       
هاي زنـدگی، کمتـر فرزنـدان خـود را در مـسیر               ها و دشواري    ها به سبب وجود سختی      بچه

تـوجهی قـرار    مهري و بـی  فراد بزرگسال مورد بی   کنند و اغلب از سوي ا       مدرسه همراهی می  
 فرزندان به مدرسه و خانـه شـاید در          ونقل  حملدر این راستا باید عنوان نمود که        . گیرند  می

باشد، لـیکن   نگاه اول توفیقی در بهبود سالمت جسمانی کودکان و ارتقاي ایمنی آنان نداشته            
    دانـش ترافیکـی ایـن قـشر     هـاي آنهـا شـده و بطـور نامحـسوسی بـر                سبب تقویت مهارت  

  .پذیر خواهد افزودآسیب
  

  آموزان در غنا  هاي ایمنی عبور و مرور دانش کارگیري برنامه  اهداف به-3-3-1
سازي عبور و مـرور کودکـان    کار رفته در کشور غنا براي ایمن     از مهمترین اهداف به   

  .توان به موارد زیر اشاره کرد عابر پیاده می
ن براي تردد ایمن در مسیر خانه و مدرسـه بـا تکیـه بـر                آموزا  کمک به دانش   •

گیـري بـه موقـع و     هـا و تـصمیم   ارتقاي دانش ترافیکی، شناخت بهتـر جـاده     
  ؛مناسب جهت پیشگیري از تصادفات

درك و شناخت بهتر خطرات ترافیکی راهها و روش مقابله با آنهـا از طریـق                 •
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ضور ایمـن در    هاي رفتاري و عملکردي مورد نیاز جهـت حـ           آموزش مهارت 
  ؛محیط راهها

خطـر   هـا و بـی   ها و مهارتهاي کودکان در تعامل با ترافیک جاده        ارتقاء قابلیت  •
  ؛عنوان یکی از اعضاي فعال در ترافیک آموزان به ساختن تردد دانش

  ؛دیدگاه کودکان امروز، رانندگان فردا از آموزان به دانش ترافیکی ایمنی آموزش •
 و اقدام به اجراي آن در جهت بهبود تـأثیرات           شناخت بهتر قوانین و مقررات     •

   ؛قانون در این زمینه
  ؛گرایش مسئوالنه در قبال ایمنی خود و دوستان خود •
  ؛گیري و ارزیابی آنها بررسی عوامل و دالیل تصادفات و اقدام به نتیجه •
  ؛هاي تبلیغاتیاصالح و بهبود رفتار و عملکرد رانندگان با استفاده از برنامه •
 .هاي مورد نیاز در جهت اقدامات مناسب مهندسی ایهجذب سرم •

 
  آموزان در غنا هاي ایمنی عبور و مرور دانش کار رفته در برنامه هاي به  راهبرد-3-3-2

ترین دالیل عدم موفقیت کشورهاي در حال         مطالعات بیانگر آنست که یکی از اصلی      
هـاي مناسـب      مشی  ها و خط    توسعه در تأمین ایمنی راهها، فقدان تعریف صحیحی از راهبرد         

در ایـن راسـتا کـشور غنـا نیـز از ایـن قاعـده مـستثنی                  . باشد  جهت نیل به اهداف خود می     
منظـور پیـشبرد ایمنـی مـدارس حاشـیه       اما با اینحال در ادامه به راهبردهایی که به. باشد  نمی

  .]28[شود راهها در این کشور مورد نظر متولیان امر قرار داشته است، اشاره می
ایجاد یک سیستم آموزشی پایدار و مداوم بهبود وضعیت ایمنی در چهارچوب یـک             

تـا  )  سـالگی 6(ریزان از پیش دبـستانی    برنامه بلندمدت در دستور کار سیاستگذاران و برنامه       
از طـرف دیگـر مـسئولین ایـن کـشور، خواهـان             . پایان دوره تحصیلی این کشور قرار دارد      

اخل کشورشان هستند و غنـا بـه لحـاظ پتانـسیلی کـه دارا               گذاري بیشتر جوامع در د      سرمایه
اي را دارد و ایـن جـز بـا ارتقـاي               جاده ونقل  حملگذاري در حوزه      باشد، قابلیت سرمایه    می

عالوه بـر مـوارد ذکـر شـده، غنـا نیـز هماننـد               . پذیر نخواهد بود    ها امکان   سطح ایمنی جاده  
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نگرد و بدین     ان در قالب نیروي کار می     بسیاري از کشورهاي قاره آفریقا به گروه سنی نوجو        
  .باشد جهت حفظ سالمت فردي کودکان از اهمیت وافري برخوردار می

هـاي کـشور غنـا را در زمینـه ایمنـی              تـوان راهبـرد     با توجـه بـه مطالـب فـوق مـی          
  :را به صورت ذیل عنوان کرد) ایمنی ترافیک کودکان(آموزان مدارس در ترافیک  دانش

   ؛پایدار در زمینه ایمنی ترافیکایجاد سیستم آموزش  •
  ؛بهبود وضعیت ایمنی راهها در قالب یک برنامه بلندمدت •
 ؛گذاریهاي خارجی در داخل این کشور جذب سرمایه •

 ؛پیشبرد و ارتقاي آموزش مربیان و معلمین مدارس •

 ؛ايهاي ایمنی منطقهتاسیس کمیته •

 . سال آینده5اي براي تدبیر برنامه ملی ایمنی جاده •
  

  آموزان در غنا دانش مرور و خصوص عبور شده در انجام ایمنی  اقدامات و فعالیتهاي-3-3-3
 و بهبـود و  ونقـل   حمـل گذاري در حوزه      ها و میزان سرمایه     امروزه سطح ایمنی جاده   

هاي توسعه یافتگی در بسیاري از محافـل          گسترش آن در یک کشور بعنوان یکی از شاخص        
در جوامع در حال توسعه بـرخالف کـشورهاي توسـعه           . از جمله بانک جهانی مطرح است     

یافته، به سبب عوامل متعددي که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد، موضـوع ایمنـی و                    
هاي اقتصادي و اجتماعی دیگر کمتر مورد توجه واقـع            پیامدهاي مطلوب آن در سایر عرصه     

هـایی را   ی که دارند فعالیـت البته کشورهاي در حال توسعه به مقتضاي شرایط    . گردیده است 
اما باید توجه داشت که به دالیـل مختلـف،          . دهند  در جهت پیشبرد اهداف خود صورت می      

توانند به تمام ابعاد موضوع یعنی سه جزء اصلی انسان، راه و وسیله نقلیـه                 این کشورها نمی  
د مالی، بیـشتر  عنوان مثال کشور غنا با توجه به شرایط نامساع          به. بصورت متوازن توجه کنند   

گذاري محدود در بخش آموزش و تبلیغ دارد که نتایج حاصل از آن نیـز در   تمایل به سرمایه 
غنا در مـورد بهبـود قـوانین و مقـررات و            . یک دوره بلندمدت، نمود مناسبی خواهد داشت      

امـا آنچـه بـدان      . تر آن نیز اقداماتی در زمینه آموزش پلیس انجـام داده اسـت              اعمال مناسب 
اي  بعنوان مثال، پلیس وسایل نقلیـه . اخته، در مقایسه با آنچه نیاز است فاصله زیادي دارد    پرد
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را که بیش از حد مجاز مسافر سوار نمایند توقیف نموده و مطابق قانون با رانندگان خـاطی                  
این اقدام در مقایسه با جایگاهی که کشورهاي توسعه یافته دارند کامالً            . برخورد خواهد شد  

جهـت افـزایش و ارتقـاي ایمنـی و جلـوگیري از بـروز                 حال، بـه  با این . ]28[ است متفاوت
شود که در ادامه بـه مهمتـرین          اي در کشور غنا از روشهاي مختلفی اقدام می        تصادفات جاده 
  .شود می آنها پرداخته

   روشهاي مهندسی-الف
ـ  . باشـد اي مـی  ترین عامل در تصادفات جاده     اشتباهات انسانی اصلی   ن راسـتا،   در ای

گیري از چراغهاي راهنمایی، معـابر عبـور   ریزي، مانند بهره معیارهاي مهندسی و انجام برنامه   
بـا ایـن وجـود      . گـذار باشـد   اي تـاثیر  تواند بر رفتار کاربران جاده    گیرها می عابرین و سرعت  

تحقیقات اندکی در کشورهایی در حال توسـعه از جملـه غنـا در خـصوص اسـتانداردهاي                  
  .زرگراه و بررسی نرخ تصادفات انجام شده استطراحی ب

   روشهاي اعمال قانون-ب
لذا پلیس باید بخـوبی     . تصادفات از طریق بکارگیري قانون قابل کاهش خواهند بود        

در این راستا و بـا توجـه   . اي باشدمجهز و همچنین قادر به جلب احترام سایر کاربران جاده         
اي در کشورهاي در حـال  ررات توسط کاربران جادهبه استانداردهاي پایین رعایت نظم و مق 

توسعه از جمله غنا، پتانسیل زیادي براي پیشرفت رفتـار راننـدگان از طریـق اعمـال قـانون                   
کارگیري یک گشت پلیس در بزرگراههاي غنا، موجب کـاهش            در این راستا، به   . وجود دارد 

  . درصدي تصادفات شده است50

   روشهاي آموزشی-پ
هـاي نـسبتاً     تأسـیس گردیـده کـه فعالیـت    1ها  بنام کمیته ملی ایمنی راهدر غنا هیئتی 

مفیدي را در امر آموزش ایمنی ترافیک براي پلیس در سطوح مختلـف و همچنـین معلمـان           

                                                 
1- National Road Safety Committee(NRSC) 
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کاملترین منبع آموزشی که در غنا جهت تعلیم مـسائل      . دهد  بعنوان مربیان آموزش ترتیب می    
 تهیـه   TRL 1گیرد، توسط موسسه انگلیسی     ه قرار می  آموزان مورد استفاد    ایمنی ترافیک دانش  

بار در خارج از انگلستان توسـط      نام دارد براي اولین    2این کتاب که راههاي ایمن    . شده است 
شـود، بعنـوان یـک         دیـده مـی    20-3اي در غنا انتشار یافته و همانگونه که در شکل             موسسه

در آخـرین سـال     ( سـال    11 تا   10 مرجع اصلی در اختیار معلمان و مربیان کودکان در سنین         
  .قرار گرفته است) آموزش ابتدایی مدارس

  

  
  ]28[ کتاب راههاي ایمن-هاها و جاده نحوه عبور ایمن از خیابان– موضوع ایمنی راهها -20-3شکل 

  
دو هدف اصلی ذیـل را      )  سال 11 تا   10( انتخاب این گروه سنی      قابل ذکر است که   

  :کند دنبال می
دهند، باالترین میزان خطرپذیري در سطح        انطور که آمارها نشان می    نخست آنکه هم  

ها در گروه سنی مذکور وجود دارند و دیگر اینکه کودکان در این سنین قادرند عالوه بر                   راه
شده به والدین خود در راسـتاي اصـالح رفتارهـا و عملکـرد مناسـب                انتقال مطالب آموخته  

                                                 
1- Transportation Research Laboratory 
2- Safe Ways 
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کودکان خردسال دیگر و خواهران و برادران کوچکتر        ترافیکی، الگوي رفتاري مناسبی براي      
  .از خود نیز باشند

هـا    پنج موضوع مختلف که هریک از مباحث مهـم ایمنـی راه           » هاي ایمنی   راه«کتاب  
  :این موضوعات عبارتند از. دهد باشد را پوشش می می

  روي ایمن پیاده •
  ها شناخت محیط راه •
  استفاده از محل عبور عابر پیاده •
  عابر حفاظت شدهعبور از م •
  خطر مسیر مدرسه هاي بی انتخاب راه •

یکی از مزایاي مهم این کتاب عالوه بر مفاد آن، نحوه آموزش آن است کـه بـه سـه            
هـا در شـرایط    هـا و جـاده   روش کار در کالس، کار عملی در قالب عبور از عـرض خیابـان   

  .گردد واقعی و تمرین در منزل تدریس می
وزان، اطالعات ترافیکی کسب شده توسط یک پرسـشنامه  آم در مرحله ارزیابی دانش 

خاص در سه بخش رفتار ایمن، رفتار غیر ایمن و نحوه عبور از محـل ویـژه عـابرین پیـاده              
آموزانی کـه تحـت    پس از اتمام ارزیابی، نتایج مربوط با نتایج امتحان دانش        . گردد  تکمیل می 

هـاي آموزشـی      الً واضح اسـت کـه برنامـه       البته کام . شود  اند، مقایسه می  آموزش قرار نگرفته  
ریـزان را بـراي دسـتیابی بـه یـک سیـستم        آمیز خواهد بود و این روش برنامه     کامالً موفقیت 

  .دهد آموزشی پایدار سوق می

  روشهاي تشویقی -ت
تشویق به عنوان بخشی از تبلیغاتی است که در جهـت آگـاهی و آمـوزش کـاربران                  

 در راستاي تغییر رفتارشان در جهـت کـاهش تـصادفات      اي در جهت وادار نمودن آنها     جاده
هـا، رادیـو،    الزم به ذکر است که ابزارهـاي بـسیاري ماننـد روزنامـه            . نمایداي عمل می  جاده

باشـند کـه از        موجود مـی   هاتلویزیون، مجالت، کتابها، فیلمها، جزوات، پوسترها و برچسب       
  .اقدام نموداي هتوان در جهت تشویق کاربران جاد طریق آنها می
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اي در ایـن کـشور بـه عنـوان در بیـشتر           در این راستا در غنا، کمیته ملی ایمنی جاده        
بطور مثال، یکی از مهمترین تبلیغاتی      . اي از نقش مهمی برخوردار است       تبلیغات ایمنی جاده  

آموزان قرار گرفته است، اقـدام بـه ارائـه       که در این کشور در راستاي ایمنی کودکان و دانش         
ایـن تبلیغـات بـراي    .  بـوده اسـت  1995 در سال "ها را نجات دهید  بچه"یغاتی با عنوان    تبل

همچنین کمیته ملی ایمنـی     . ها انجام گرفته است    یري بچه پذآگاهی رانندگان از میزان آسیب    
  .اي میباشدها در خصوص آگاهی از ایمنی جادهاین کشور، مسئول تشویق سایر رسانه

  
  آموزان در غنا  ی در خصوص عبور و مرور دانشهاي ایمن  برنامه-3-3-4

اي در کشور غنا را عابرین پیـاده کـودك             تصادفات جاده  متوفیاناي از     طیف گسترده 
از طرفی بهترین محـیط فراگیـري در ایـن          . دهند  تشکیل می ) آموزان  دانش(در سنین مدرسه    
ست که در راستاي تـأمین  اي ا ترین برنامه نتیجتاً آموزش بعنوان اصلی   . باشد  دوره مدارس می  

هـاي    رو بـا آنکـه برنامـه        از ایـن  . اسـت ها در سرلوحه سایر اقدامات قرار گرفتـه         ایمنی جاده 
شـود امـا بیـشتر از سـایر           آموزشی و تبلیغاتی در سطح محدودي در این کـشور دنبـال مـی             

  .استها در دستور کار مسئولین مربوطه قرار گرفته فعالیت
  متولیان امـر ایمنـی در ایـن کـشور، تـصمیم بـه اجـراي       در این راستا مسئولین و     

هاي آموزشی ایمنی ترافیکی براي کودکان در جهت ارتقاي دانش ترافیکی این گـروه               برنامه
اسـت، بـا در نظـر       این برنامه که از چهار بخش تشکیل شده       . استاي نموده پذیر جاده آسیب

 وسط والدین و یا اشـخاص بـالغ       گرفتن نیازهاي کودکان، از مرحله محافظت کامل کودك ت        
این برنامـه کـه   . کندگیریهاي ترافیکی ادامه پیدا می   تا مرحله استقالل کامل کودك در تصمیم      

باشـد، در  شامل تقابل والدین با نقشهاي متفاوتی که باید در حاالت مختلف ایفا نماینـد مـی    
  :گردد قالب مراحل زیر اجرا می

  ن توسط بزرگساالنحفاظت کامل بوسیله راهنمایی کودکا -
 انتقال رفتارهاي مناسب ترافیکی از سوي بزرگساالن به خردساالن -

 انتقال رفتارهاي مناسب ترافیکی از سوي خردساالن به بزرگساالن -
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 استقالل کامل شخص خردسال در راستاي اتخاذ تصمیم ترافیکی مناسب -

نظـر گرفتـه    الزم به ذکر است که این برنامه در چهار رده سنی بـراي کودکـان در                 
  :شده است که عبارتند از

   سال4 کودکان زیر -الف
طی این مرحله   . گیرددر این سن کودك تحت محافظت کامل فرد بزرگسال قرار می          

عهده گرفتـه و ایـن بـدین معنـی     از آموزش، فرد بزرگسال سرپرستی و آموزش کودك را بر    
باشـد    ر این نکته ضروري می    در این راستا ذک   . است که کودکان همواره باید مشایعت گردند      

تدریج اشـیاء   اما به. کنند، نخواهند داشتها در ابتدا درك خاصی از لغاتی که بیان می    که بچه 
از طرفی با توجه به این امر که کودکان در این سـن مقلـدان               . سپارندو نام آنها را بخاطر می     

رهـاي ایمـن داراي   باشند، نقش والدین در ارائه رفتـار مناسـب در خـصوص رفتا             خوبی می 
  .باشد اهمیت زیادي می

  :آموزند که  سال می4پس از مرحله مذکور خردساالن زیر 
  .ها بگیرنددست والدین خود را در نزدیکی جاده -
 .لبه جاده و مکانهاي مناسب عبور کنند/سطح روسازي/رواز روي پیاده -

 .محلهاي مناسب جهت بازي را تشخیص دهند -

 .اي یاد بگیرندهکلمات مربوط به ایمنی جاد -

 .باشدمی پیاده روها براي عبور عابرینها براي عبور وسایل نقلیه و پیادهجاده -

 .ها و ترافیک خطرناك هستند جاده -

 .هاي محلی اطراف محل سکونت خود را تشخیص دهندخصوصیات جاده -

 .قبل از عبور از عرض خیابان توقف نمایند -

 .ص دهندجهت ترافیک را بوسیله صدا و صوت تشخی -

 .نمایند عبور ایمن زمان در و کنند نگاه ار اطراف نمایند، توقف باید ابتدا که بدانند -

 .بدانند که ترافیک ممکن است از مکانهایی بجز جاده پدیدار شود -

 هاي خود را شناسایی نمایندنزدیکترین محل عبور عابر پیاده در نزدیک خانه -
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   سال7 تا 5 کودکان -ب
 کودکان تحت نظر مراقبت و نظارت بزرگساالن در کنار مـشاهده            در این مرحله نیز،   

تحت این مرحله از برنامـه، کودکـان        . گیرندمثالهاي کاربردي در محیط واقعی جاده قرار می       
  :آموزند کهمی

  .آل همواره باید همراهی گردند بدانند که بطور ایده -
 .د وسعت بخشندخو اطراف محیط اساس بر ايجاده ایمنی از را خود دانش لغتی -

 .رسانند شناسایی نماینداشخاصی را که به آنها در عبور از خیابان یاري می -

 .کردن بشناسندمکانهاي ایمن را براي بازي -

 مـستقیم  مـرور دادن به اطراف قبل از عبور و     کردن و گوش  طریقه توقف، نگاه   -
 .در زمانی که مسیر ایمن باشد را بیاموزند

 .نمایند را تشخیص دهندتگاهها توقف میخطرات خودروهایی که در ایس -

 .بدانند که قوانینی در راستاي کنترل رفتار عابرین و ترافیک وجود دارد -

 .تجهیزات ایمنی خودرویی را تشخیص دهند -

آید راستاي ایمنی در هنگام شرایط جوي نامناسب بوجود می         در که مشکالتی -
 .را تشخیص دهند

 .ند منجر به مرگ یا جراحت گردندتوان بدانند که تصادفات ترافیکی می -

   سال11 تا 8 کودکان -ج
در این مرحله، کودکان، تحت راهنمـایی و نظـارت افـراد بزرگـسال بایـد از خـود                   

تر شـده و مـسئولیت اقـدامات          آنها باید مستقل  . اي نشان دهند  رفتارهاي مناسب ایمنی جاده   
اهمیـت اسـت کـه تواناییهـاي        بخاطر سپردن این امر همـواره حـائز         . خود را برعهده گیرند   
  :آموزند کهتحت این مرحله از برنامه کودکان می. تواند متفاوت باشدشخصی کودکان می

  .چگونه از عرض خیابان عبور نمایند -
 .چگونه حیوانات را در نزدیکی جاده کنترل نمایند -

 .محلهاي مناسب براي بازي را تشخیص دهند -
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 .وهاي ایستگاهی را تشخیص دهندکردن یا عبور از کنار خودرخطرات بازي -

 .را تشخیص دهند.. .کشی واي، خط چراغهاي راهنمایی، عالئم جاده -

 .قادر به درخواست کمک در شرایط اضطراري گردند -

 .چراغهاي راهنمایی که باید رعایت گردند را تشخیص دهند و ايجاده عالئم -

نمایند می ترلنقش و وظایف افرادي که خودروها و عابرین را راهنمایی و کن            -
 .را درك نمایند

در مورد مشکالت و سختیهاي عبور همچون قابلیت رویت، شرایط بدجوي،            -
 .کنترل وسیله نقلیه و ترمز آگاه باشند

 .اي را درك کنندمدت ناشی از حوادث جاده نتایج طوالنی -

ریزي در خصوص انتخاب مسیري ایمن بـسوي مدرسـه در     از اهمیت برنامه   -
 .مدرسه آگاه باشندهنگام عظیمت به 

 .الگویی براي کودکان کوچکتر از خود باشند -

   سال 16 الی 12 کودکان -چ
آموزشـهاي  . باشـد  زندگی در این مرحله با افزایش استقالل و مسئولیت همراه مـی           

در ایـن مرحلـه   . ي در این مرحله باید به بقیـه اعـضاي خـانواده منتقـل گـردد            اایمنی جاده 
  :آموزند کهکودکان می
  .نه بصورت ایمن به مدارس خود سفر نمایندچگو -
 .از عرض خیابان نمایند عبور هنگام در ایمنی مختلف راهبردهاي اعمال به اقدام -

دالیل و عوامل منتج از تصادفات ترافیکی را شناسـایی کـرده و میـزان خطـر         -
 .بروز آن را کاهش دهند

  .در مورد سرعتها و فواصل با دقت بیشتري قضاوت نمایند
  
  سازي مدارس در غنا و ایران  مقایسۀ وضعیت مطالعات ایمن-3-3-5

یافته و در حال      آنچنان که مقایسۀ وضعیت کلی ترافیک موجود در کشورهاي توسعه         
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مشخصی بین وضعیت فرهنگی، منـابع مـالی، شـرایط            دهد، تفاوتهاي کامالً    توسعه نشان می  
یافتـه و در      در کشورهاي توسـعه   راه وترافیک، رفتارها، گرایشات و سطح معلومات کاربران         

مسألۀ اصلی در مقایسۀ شرایط ایمنی این کـشورها آن اسـت کـه              . شود  حال توسعه دیده می   
برخالف کشورهاي در حال توسعه، اقدامات ایمنی انجام گرفته در کشورهاي توسـعه یافتـه     

خـذ  سازي و سـپس ا بر مبناي سنجش و تحلیل وضعیت کنونی، اجراي اقدامات ایمن       اً  اساس
گردد تـا     چنین تفاوتهایی باعث می   . باشدبازخورد از اقدامات صورت گرفته پس از اجرا می        

یافته به کشورهاي در حال توسعه، بدون ایجـاد تغییـرات     حلها از کشورهاي توسعه     انتقال راه 
بـدین ترتیـب الزم اسـت تـا     . حلهـا بـا مـشکالت فراوانـی همـراه باشـد        در این راه  تیماهی
کار گرفته شده در این کشورها با مطالعۀ نتایج برگرفتـه از بکـارگیري اقـدامات     حلهاي به   راه

  .گرفته در کشورهاي توسعه یافته همراه گردد صورت
بدین دلیل، برخی از کشورهاي در حال توسـعه همچـون غنـا فعالیتهـایی در زمینـۀ        

سی با حمایـت    کارگیري روشهاي ارزان قیمت مهند      مطالعۀ روشهاي ایمنی عابرین پیاده و به      
 امـا تـاکنون هـیچ اطالعـاتی در          .]29[انـد   انجـام داده   TRLالمللی همچـون    مراکز معتبر بین  

در نتیجـه بـا وجـود       . کار رفته انتشار نیافته اسـت       خصوص موفقیت یا شکست طرحهاي به     
فقدان اطالعات معتبر علمی، کشورهاي در حال توسعه مجبور خواهنـد بـود کـه روشـها و                  

گرفتـه و همچنـین ارزیـابی در     هاي صـورت کار گیرند که بر پایۀ تشخیص بهراهکارهایی را  
الزم به ذکر است که اسـتفاده از برخـی روشـهاي            . سایر نقاط جهان، کاربردي و مفید باشند      

روند که عـالوه بـر آنکـه قابـل        شمار می   مهندسی و همچنین ارائۀ آموزش جزء روشهایی به       
ز نقش مهمی در کاهش وقوع برخوردها بین وسایل نقلیۀ          باشند، ا   انتقال به سایر کشورها می    

علت مشکالت مالی و زمانی کـه   از طرف دیگر به   . موتوري و عابرین پیاده برخوردار هستند     
ند، روشهاي مهندسی و آموزشـی از روشـهاي         اکشورهاي در حال توسعه با آنها مواجه      اً  غالب

  .]29[آیند حساب می بهمؤثر جهت غلبه بر مشکالت موجود در چنین کشورهایی 
سازي مدارس در حاشیۀ راههـاي کـشورمان بـا            مقایسۀ وضعیت و نحوة انجام ایمن     

در ادامه به مهمترین تـشابهات      . کشور غنا، مبین تشابهات و در برخی موارد تفاوتهایی است         
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  .شود در این خصوص اشاره می
 توسعه بوده و از      از آنجا که هر دو کشور ایران و غنا جزو کشورهاي در حال             -الف

سـازي مـدارس حاشـیۀ     خصوص ایمن به(سازي  کمی در امر ایمناً منابع مالی و انسانی نسبت  
هـاي آموزشـی و     برخوردارند، بیشتر اقدامات انجام گرفته محدود بـه اجـراي برنامـه           ) راهها

  .گرددسازي فیزیکی می همچنین اقدامات سادة ایمن
عنـوان یـک فراینـد      نتایج اقدامات ایمنـی، بـه   فرایند ارزیابی و اخذ بازخورد از   -ب

دلیل   جهت پیچیدگی این فرایند به      لیکن به . شود  بسیار مهم در انجام مطالعات ایمنی تلقی می       
بـا  . نیاز به اطالعات و آمار فراوان و در عین حال دقیق جهت انجام یک ارزیابی جامع دارد                

  .گیرد  دقیق و علمی انجام نمیصورت حال، فرایند مذکور در دو کشور یادشده بهاین
هـاي   در کشورهاي در حال توسعه همچون ایران و غنـا، در انجـام پـروژه   اً  غالب -پ

سازي مدارس حاشیۀ راهها، اهـداف بلنـد مـدت و کوتـاه مـدت بـر          سازي شامل ایمن    ایمن
چرا که انجام این کار نیازمنـد شـناخت دقیـق شـرایط             . شود  اساس شرایط واقعی وضع نمی    

  . و تخمین مناسبی از عملکرد راهبردها و راهکارهاي اعمال شده استموجود
سـازي   عالوه بر موارد عنوان شده، مهمترین تفاوتهاي موجود بـین چگـونگی ایمـن           

  :مدارس حاشیۀ راهها در ایران در مقایسه با کشور غنا عبارت است از
 و  مهمترین علت بروز مشکالت در خصوص وضعیت نامناسب ایمنـی عبـور        -الف
آموزان در ایران، فقدان مدیریت صحیح منابع موجود و در نتیجه انتخاب نـوع و                 مرور دانش 

اما در کشور غنـا، علـت ایـن    . سازي و تخصیص اعتبارات مربوطه است نحوة اقدامات ایمن  
امر کمبود منابع انسانی متخصص، فقدان آگاهی الزم و همچنین کمبود منابع مالی مورد نیاز               

  .سازي است منجهت انجام ای
در بهبود ایمنی مدارس حاشیۀ راهها، توجه به مسایل          غنا کشور رویکرد  مهمترین -ب
سازي   ایران، عالوه بر اقدامات آموزشی به اقدامات مهندسی مانند ایمن          اما در . است آموزشی

  . گرددمی سازي نیز پرداخته فیزیکی مدارس نیز از طریق انجام اقدامات سادة ایمن
از طـرف     گرفته در خصوص آموزش کودکـان معمـوالً       ران، اقدامات انجام   در ای  -پ
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لیکن در کشور غنا بـا      . گرددپلیس و با تعامل بسیار کم معلمین آموزش و پرورش انجام می           
معلمین مدارس، خود در خصوص چگونگی انجام آموزشـهاي         اً  ، ابتدائ TRLکمک مؤسسۀ   

همچنـین از آموزشـهاي   . کنند ودکان منتقل می ایمنی تعلیم دیده و سپس موارد ایمنی را به ک         
آموزان نسبت به مسائل ترافیکی       و افزایش سطح آگاهی دانش     آمده عمل  به ارزشیابی شده ارائه

همچنین در کشور غنا آموزشـهاي ایمنـی بـراي هـر            . شود  پس از ارائۀ آموزشها سنجیده می     
  .رود کار می انجام آموزش بهآموزان متفاوت بوده و منابع مختلفی جهت  دستۀ سنی از دانش

  
سـازي مـدارس حاشـیۀ        بندي فعالیتها و اقدامات در خصوص ایمـن          جمع -3-4

  راهها در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه
اي از مطــالبی کــه تــا کنــون در خــصوص اهــداف، راهبردهــا و  عنــوان خالصــه بــه

مان و همچنین کـشورهاي     سازي مدارس حاشیۀ راهها در کشور       هاي ایمن   راهکارهاي برنامه 
بندي مطالب ارائه شـده در مـورد آن کـشورها و              مختلف بیان گردید، در این بخش به جمع       

طـور کلـی مجموعـۀ        به. شود  اي اجمالی با وضعیت موجود در کشورمان پرداخته می          مقایسه
سازي مدارس حاشیۀ راهها در کشورهاي توسعه یافتـه           کار رفته در خصوص ایمن      اهداف به 

  :تند ازعبار
آموزان   سازي محیط راهها و خیابانها جهت تسهیل عبور و مرور دانش             ایمن -الف

  ؛از خانه به مدرسه و بالعکس
  ؛سواري در مسیر مدرسه روي و دوچرخه  اشاعه و ترویج فرهنگ پیاده-ب
  ؛ افزایش تحرك و در نتیجه سالمت بیشتر کودکان-پ
  ؛ردد در سطح راهها کاهش حجم ترافیک صبحگاهی و کاهش میزان ت-ت
روي در    منظـور پیـاده     آموزان و اولیـاي آنـان بـه          ایجاد انگیزه و ترغیب دانش     -ث

  .مناطق محلی از طریق طراحی راههاي ایمن و معابر مناسب
  

سازي مدارس در حاشیۀ راهها به منظور دسـتیابی           الزم به ذکر است که متولیان ایمن      
مجموعه راهبردهایی کـه    . دهند  ا مد نظر قرار می    به اهداف از پیش تعیین شده راهبردهایی ر       
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طـور   به منظور دستیابی به اهداف مذکور در کشورهاي توسعه یافته مد نظر بـوده اسـت، بـه     
  :خالصه عبارتند از

  ؛آموزان در جهت بهبود نحوه برخورد با ترافیک اصالح رفتار دانش −
ن پیـاده   خطـر بـراي عـابری       احداث راههاي ایمن و دسترسیهاي مطمئن و بی        −

  ؛آموز دانش
آموزان، معلمان و مقامات مـسئول در خـصوص           ها ، دانش    سازي خانواده   آگاه −

  ؛اي و نحوه کاهش این قبیل خطرات موضوعات و مباحث ایمنی جاده
گــذاري در فعالیتهــاي تحقیقــاتی مربــوط بــه ایمنــی عــابرین پیــاده   ســرمایه −

  ؛زیستسازي محیط آموز و سالم دانش
انداردهاي مربـوط بـه سـاخت راههـا کـه بـیش از سـایر                توجه بیشتر به است    −

  ؛آموزان سودمند خواهد بود ها براي ایمنی تردد دانش گزینه
ــاده و  آمــوزان بــه برقــراري امکــان حــضور ایمــن دانــش  − ــوان عــابرین پی عن

  ؛هاي آموزشیسوار در کنار رانندگان وسایل نقلیه از طریق برنامه دوچرخه
  ؛ترافیکیاعمال بیشتر قوانین و مقررات  −
استفاده از روشهاي تشویقی در راستاي همکاري بیشتر در تأمین ایمنی راهها             −

و افزایش احترام متقابل میان کاربران جـاده بـا اسـتفاده از آمـوزش مقـررات          
  ؛راهنمایی و رانندگی

دعوت به تبعیت از قوانین ترافیکی مانند رعایت حداکثر سرعت مجاز تعیـین     −
  ؛دارس و مناطق مسکونیخصوص در محدوده م شده به

کارگیري روشهاي فنی مهندسی نـوین جهـت ایمنـی بیـشتر راههـا ماننـد                  به −
هاي مطلوب کنترل ترافیـک       گیرها و سایر طرح     ساخت میادین، نصب سرعت   

  ؛در محدوده مدارس
هاي متخصص درگیـر   هاي سازمانها و گروه ها میان نمایندگی  توسعه همکاري  −

برداري بهینه از منابع قابل        راهها جهت بهره   سازي مدارس حاشیۀ    در امر ایمن  
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  ؛ها ترین روش کارگیري مناسب منظور به دسترس به
هاي آموزشی و همچنین اقدام به ارزیابی آنها جهـت            گسترش و انتشار برنامه    −

سـواران    ها و محدودیتهاي دوچرخه     آشنایی بهتر والدین و رانندگان با توانایی      
  ؛رافیکآموز در ت و عابرین پیاده دانش

آموز در شـناخت      شناسایی شاخصهاي رفتاري جهت تعیین رشد ذهنی دانش        −
  ؛الگوهاي مهارتی براي حضور ایمن در ترافیک

 .برگزاري جلسات مشترك مابین والدین، اولیاي مدارس و مسئولین اجرایی −
  

سازي اقدام بـه تـدوین        پس از تعیین اهداف و ارائۀ راهبردهاي متناظر، متولیان ایمن         
صـورت    در ادامـه بـه    . نماینـد   ارها و اقداماتی در راستاي راهبردهاي مطـرح شـده مـی           راهک

سـازي مـدارس      منظـور ایمـن     کـار رفتـه بـه       خالصه به مجموعـۀ راهکارهـا و اقـدامات بـه          
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بطـور کلـی             . شود  راهها در کشورهاي توسعه یافته اشاره می        حاشیۀ

در اً  شـود، غالبـ     ایش سطح ایمنی در راهها انجـام مـی        هایی که به منظور افز      مجموعه فعالیت 
هـاي آموزشـی، تـشویقی، اعمـال قـانون و همچنـین اقـدامات مهندسـی          چهار بخش برنامه 

  .گردد خالصه می
  .تعیین راههاي ایمن از هر منطقه به طرف مدرسه −
هـاي ویـژه ایمنـی و اسـتفاده از افـراد              بکارگیري گـذربانان مدرسـه، گـشت       −

  .آموزان خطر دانش رسانی به تردد بی بزرگسال در یاري
آموزان، معلمان و مقامات مـسئول در خـصوص           ها ، دانش    سازي خانواده   آگاه −

  .اي موضوعات و مباحث ایمنی جاده
  .تعیین یک شخص مسئول جهت ارائۀ خدمات امدادي و پزشکی −
  .سواري  در هنگام دوچرخهآموزان از کاله ایمنی تاکید بر لزوم استفاده دانش −
هـاي آموزشـی از       گیـري از برنامـه      کارگیري روشهاي تشویقی در کنار بهره       به −

  .ها طریق رسانه
  .اعمال تدابیر ویژه ترافیکی در کنترل بهتر مسیرها −
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هـاي   کشی آموزان و انجام خط نصب عالئم و تابلوهاي مخصوص عبور دانش     −
  .ها و خیابانها افقی روي سطح جاده

  .یر مقررات ترافیکی سرعتهاي مجاز و ساتاکید بر رعایت −
  .افزایش میزان جرایم متوجه رانندگان در محدودة مدارس −
  .سازي آنها روها، بازسازي سطح معابر فعلی و یکپارچه احداث پیاده −
  .سازي سرعت وسایل نقلیه هاي آرام اجراي طرح −
  .ارائه تسهیالت مناسب جهت استفاده از دوچرخه −
  .جداسازي جریانات ترافیکی در محور −
آمـوزان در     ي روشنایی مناسب جهـت افـزایش قابلیـت رویـت دانـش            برقرار −

 .هنگام صبح زود یا عصرها

سـازي مـدارس حاشـیۀ راههـا، عـالوه بـر کـشورهاي              جهت اهمیت بحث ایمـن      به
. یافته، تالشهاي مختلفی نیـز در کـشورهاي در حـال توسـعه در حـال انجـام اسـت                     توسعه

سجام فعالیتهـاي انجـام شـده در کـشورهاي          علیرغم آنکه تالشهاي مذکور از پیوستگی و ان       
توانـد نقـش مهمـی در     توسعه یافته برخوردار نیست، لیکن همین فعالیتهاي نـاچیز نیـز مـی         

اي از کشورهاي     عنوان نمونه   به. آموزان داشته باشد    اي در خصوص دانش     کاهش تبعات جاده  
مـدارس حاشـیۀ    آمـوزان در      در حال توسعه در این تحقیق به بررسی وضعیت ایمنی دانـش           

علیـرغم وجـود مـشکالت فـراوان در دسترسـی بـه             . استراهها در کشور غنا پرداخته شده     
کار رفته در این کشور، همچـون فقـدان منـابع اطالعـاتی               اهداف، راهبردها و راهکارهاي به    

تـرین    منتشر شده توسط مقامات و متولیان امر و محدودیت در انجـام فعالیتهـا، لـیکن کلـی                 
آمـوز    اي و تلفات در میـان کودکـان دانـش           ر این کشور، کاهش تبعات جاده     هدف موجود د  

کار رفتـه در ایـن کـشور          همچنین بر اساس مطالعات انجام گرفته، مهمترین راهبرد به        . است
منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با نحوة برخورد با ترافیک            استفاده از روشهاي آموزشی به    
  .باشد  میو در نتیجه افزایش ایمنی آنان

در ایران نیز با توجه به وضعیت نامناسب و وجود مـشکالت فـراوان در خـصوص                 
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نمایند، اقـداماتی    آموزانی که در مدارس حاشیه راههاي کشور تحصیل می        ایمنی تردد دانش  
در این راستا باید عنـوان نمـود   . انجام پذیرفته است) 78از سال   (در طول چندین سال اخیر      

آمـوزان و   از تاثیرات مثبت اقدامات مذکور کـه در غالـب آمـوزش دانـش             توان   با آنکه نمی  
والدین آنها و همچنین اصالحات فیزیکی مدارس حاشیه راههاي کشور انجام پـذیرفت بـه               
آسانی گذشت، امـا حقیقـت آن اسـت کـه در اجـراي اقـدامات محـدود عنـوان شـده نیـز                        

 بـا ایـن   . استت انجام شده گشته   خورد که موجب کاهش تاثیر اقداما     نارساییهایی بچشم می  
گیـري از   حال، اقدام در خصوص مرتفع نمودن اشکالت و نواقص موجود و همچنین بهـره             

سازي مدارس حاشـیه    تجارب موفق سایر کشورها در جهت تدوین نظامی مدون براي ایمن          
تواند در جهت ارتقاي وضعیت کنونی ایمنی ترافیکی        راههاي کشور از مواردي است که می      

   .موزان از تاثیر بسزایی برخوردار باشد انشد
 نـسبت بـه مقایـسه وضـعیت         5-3در راستاي موارد عنوان شده و در قالب جـدول           

اي کـه   کنونی اقدامات انجام شده در کشور با سایر کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه              
 پارامترهـاي انتخـاب   فاکتورهـا و  . گردداند، اقدام می  در این گزارش مورد مطالعه قرار گرفته      

/ آمـوزان از  سازي تردد دانـش   آل در جهت ایمن   شده در جدول، مبین شرایط و اقدامات ایده       
همانگونـه کـه در جـدول نیـز     . باشـد به مدارس و همچنین ارتقاي دانش ترافیکی آنهـا مـی     

سازي مدارس نسبت بـه     شود، شرایط فعلی کشور از دیدگاه انجام اقدامات ایمن        مشاهده می 
مطالعه اقدامات انجام شـده در ایـن       . ورهاي توسعه یافته در سطح بسیار پایینی قرار دارد        کش

، مبین این حقیقت است که کشورهاي مذکور در دو زمینه اصـلی             ) آمریکا .استرالیا(کشورها  
سازي فیزیکی، فعالیتهاي قابل توجهی انجام داده و بـه موفقیتهـاي            اقدامات آموزشی و ایمن   

دهنده این امر اسـت     بررسی آمار تصادفات این کشورها نشان     . اندست یافته چشمگیري نیز د  
هـاي  گرفتـه و در برخـی از رده   ساله اخیر روندي نزولی را در پـیش 10که این آمار در طی     

است کـه مبـین توفیـق ایـن کـشورها در انجـام               درصد کاهش پیدا کرده    50سنی تا بیش از     
  .باشدسازي مدارس میهاي ایمنبرنامه

توان از تاثیرات مثبت اقـدامات انجـام شـده در سـالهاي      از سوي دیگر، با آنکه نمی 
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منـدي  نظر نمود، اما حقیقت آن است که غالب ایـن اقـدامات از نظـام              اخیر در کشور صرف   
اي در غالـب هـر یـک از مباحـث           بـه اقـدامات پراکنـده     اً  مشخصی برخوردار نبوده و اکثـر     

از نتـایج قابـل قبـولی برخـوردار         اً  نده شده است که طبعـ     سازي فیزیکی بس  آموزشی و ایمن  
سازي مـدارس   از مهمترین مشکالت و نواقصی که در نظام فعلی اقدامات ایمن          . نبوده است 

شود، عدم وجـود نظـام      کشور در مقایسه با سایر کشورهاي پیشرو در این زمینه مشاهده می           
وري همچـون غنـا کـه از لحـاظ      این در حالی است که کش     . باشدمدون آموزشی ترافیک می   

انـد نیـز    تر از ایران قرار گرفته     در جایگاهی بسیار پایین   .. .شرایط اقتصادي، نیروي انسانی و    
انـد کـه ایـن امـر اهمیـت ایجـاد            نمـوده  اقدام به ایجاد نظام آموزش ترافیک در کشور خود        

 آمـوزش   تـوجهی بـه   در این خـصوص، بـی     . رساندساختار آموزشی مناسب را به اثبات می      
است کـه کیفیـت ارائـه آموزشـهاي     معلمین ترافیک و همچنین گذربانان نیز موجب آن شده        

آموزان در سطح بسیار پـایینی ارائـه گـردد کـه ایـن امـر نیـز لـزوم                    نظري و عملی به دانش    
  .طلبد بازنگري در خصوص نظام تعیین و تربیت گذربان و معلمان آموزش ترافیک را می

سـازي  ود سـاختار مناسـبی جهـت انجـام اقـدامات ایمـن         همچنین، مشکل عدم وج   
خورد که این امـر  فیزیکی، همانند بسیاري از کشورهاي جهان سوم در ایران نیز به چشم می    

وري مناسـب   گزاف و در عین حال عدم بهـره        هاي اقتصادي در نهایت موجب صرف هزینه    
یج حاصـل از اقـدامات      تـوجهی بـه نتـا      مهمترین مشکل موجود در این زمینه، بی      . گردد می
باشـد  سازي فیزیکی و عدم اخذ بازخورد از نتایج اقدامات انجام شده در این زمینه مـی  ایمن

بنـابراین، انجـام اقـدامات      . سازدکه امکان تعیین میزان اثربخشی این اقدامات را ناممکن می         
انجام شده و   سازي فیزیکی مناسب بر اساس نیازسنجی اولیه، اخذ بازخورد از اقدامات            ایمن

همچنین اصالح اقدامات بر اساس نتایج برگرفته از بازخوردها در زمـره مهمتـرین مـواردي            
  .سازي فیزیکی مدنظر قرار گیردایمن است که باید در ساختار کلی اقدامات

 عالوه بر موارد ذکر شده، مـواردي همچـون عـدم وجـود و اعمـال محـدودیتهاي                  
هـاي تبلیغـاتی و     توجهی به انجام برنامه    و همچنین بی   ترافیکی در حوزه تحت تاثیر مدارس     

گردد،  آموزان که به ویژه در کشورهاي توسعه یافته با جدیت زیادي دنبال می            تشویقی دانش 
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بنـابراین، بـدیهی   . گردداي در این خصوص می  موجب عدم آگاهی کافی سایر کاربران جاده      
اي بل قبولی در بین کلیه کـاربران جـاده        سازي از جامعیت قا   است تا زمانی که اقدامات ایمن     

  .توان موفقیت کامل این طرح را انتظار داشت برخوردار نباشد، نمی
  

   بررسی اقدامات انجام گرفته در ایران و سایر کشورهاي مورد مطالعه-5-3جدول 
  نام کشور                    

  نوع اقدام
  سازي مدارس ایمن

  غنا  استرالیا  آمریکا  ایران

 * * *    اد نظام آموزش ترافیکایج
تدوین مفاد آموزش ترافیکی  
 * * *    متناسب با سن دانش آموزان

انجام آمـوزش ترافیکـی در      
 * * *  *  سطح مدارس

ایجاد ساختار مناسب بـراي     
  ایمن سازي فیزیکی مدارس

  * *   

ــات   ــشویق و تبلیغ ــام ت انج
  مناسب طرح

  * *   

آموزش ترافیکی معلمـین و     
  گذربانان

  * * * 

تعیین محدودیتهاي ترافیکی   
  در حوزه مدرسه

  * *   

ــازخورد از اقــدامات  اخــذ ب
ــالح   ــده و اصـ ــام شـ انجـ

  اقدامات آتی
  *  *   
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  :فهرست منابع و ماخذ
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 فصل چهارم
 

  آموزش نظريهاي روشتدوين 
 
   کلیات، تعاریف و شاخصهاي انتخاب مدارس -4-1
   کلیات و تعاریف-4-1-1

بطور کلی، یکی از ارکان اصلی ارتقاي رفتار ایمن کـاربران در مواجـه بـا خطـرات                  
هـاي ذهنـی     در ایـن راسـتا و بـا توجـه بـه توانـایی             . دهـد   ترافیکی را آموزش تـشکیل مـی      

گیـري کلیـه    توجهی در یادگیري مطالب دارند و همچنین شکل         آموزان که توانایی قابل     دانش
تواند در راستاي پیشبرد اهداف     عادات و کنشهاي این افراد در این رده سنی، امر آموزش می           

 شخصیتی در خصوص احتـرام      هاي  ارزشآموزان و همچنین پیدایش     سازي تردد دانش  ایمن
  .نقش بسیار مهمی ایفا نماید رات ایمنی ترافیکیو تبعیت از قوانین و مقر

بدیهی است که هـر یـک از        . گردد  به دو شیوه تئوري و عملی ارائه می       اً  آموزش غالب 
هاي مذکور داراي جایگاه خاص و اثربخشی مربوط به خود بوده که باید با توجـه بـه                    شیوه

وي در یـادگیري مفـاهیم      توانـد بنحـ     آموزان و سایر فاکتورهایی که می       نیازهاي رشدي دانش  
 تئـوري   هـاي   آمـوزش بطوریکـه   . آموزان دخیل باشد، انتخاب گـردد       ترافیکی از سوي دانش   

بیشتر بر ایجاد پایه و اساس ذهنی الزم در خصوص میزان اهمیت رعایت و توجه به قوانین                 
 عملی بیشتر سعی بر لمس خطـرات و    هاي  آموزشاین در حالیستکه    . نماید  ایمنی داللت می  
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لذا در قالـب  . آموزان را دارد  با آنها از سوي دانش  صحیحاي و نحوه برخورد     کالت جاده مش
 نظـري و  هـاي  آمـوزش این فصل و فصل بعدي این گزارش در نظر است تا نسبت به تبیین    

سازي مدارس حاشیه راههاي کـشور مـوثر واقـع          تواند در پیشبرد اهداف ایمن    عملی که می  
  .گردد، پرداخته شود

  راستا و در قالب موارد زیر نسبت به تبیین برخی از مهمتـرین مفـاهیم بکـار             در این 
اي بـه کودکـان پرداختـه شـده          تئوري و عملی ایمنی جـاده      هاي  آموزشبرده شده در قالب     

  .است
گـردد کـه در داخـل محـدوده نـوار       به مدارسی اطالق می : مدارس حاشیه راهها   •

ار گیرد و یا دسترسی مستقیم       متري پس از حریم مصوب راهها قر       100حفاظتی  
  .به راههاي تحت پوشش وزارت راه و ترابري داشته باشد

گردد که براي کنترل و نظـارت       به ماموري اطالق می   : پلیس راهنمایی و رانندگی    •
موتـوري و همچنـین     وشد وسایل نقلیه اعم از موتـوري و غیـر         و هدایت بر آمد   

 .عابرین پیاده انجام وظیقه نمایند

بطور کلی هر فردي که به جهت تامین نیازهاي جا بجـایی خـود              : جادهکاربران   •
، ، موتورسـوار نمایـد ، اعـم از راننـده   به هر نحوي از شبکه راههـا اسـتفاده مـی        

و عـابر پیـاده جـزء ایـن دسـته بـه شـمار               ) اسکیت و اسکوتر  (دوچرخه سوار   
  .روند می

 سال بوده   151 الی   6محصلین دختر و یا پسر که در محدوده سنی          : آموزاندانش •
 همچنین لفـظ کـودك،    . باشندو در پایه ابتدایی و راهنمایی مشغول تحصیل می        

کلمه خردسال   و گیردمیبرتحصیلی را در   راهنمایی و آموزان مقاطع ابتدایی  دانش
 .قرار دارند)  سال6کوچکتر از (شامل گروهی است که در سنین قبل از دبستان 

ی کـه در راسـتاي ارتقـاي دانـش          هـای   آموزشبه کلیه   : )نظري(آموزش تئوریک    •
آموزان از سوي معلم یا کارشناس مربوطه بـه محـیط کـالس یـا                 ترافیکی دانش 

                                                 
  .ارند دانش آموزانی که در این محدوده سنی قرار دارند، در معرض ریسک بیشتري قرار دOECD بر اساس گزارش -1
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در ایـن   . شـود    تئوریک یا نظري اطالق مـی      هاي  آموزشمدرسه ارائه می گردد،     
آموزان در محیط کـالس درس بطـور         صرفاً تئوریک به دانش    هاي  آموزشمیان،  

آموزان با مفاهیم ابتدایی ترافیک و لـزوم توجـه و             ف آشنایی دانش  معمول با هد  
 .گردد اي برگزار میرعایت قوانین و مقررات ایمنی در محیط جاده

هایی که در جهت آشنایی هر چه بهتر        به کلیه تمرین  : تمرینات عملی و کاربردي    •
گیرد، میاي در محیط مدرسه انجام        جادهآموزان با قوانین و مقررات ایمنی     دانش

بطـور کلـی ایـن تمرینـات در جهـت ارتقـاي قـدرت تفکـر و             . شوداطالق می 
اي در  آموزان در حین مواجهه با مشکالت و خطـرات جـاده          گیري دانش   تصمیم

مسئولیت برگزاري این تمرینها معموالً بـر       . گرددداخل محیط مدرسه برگزار می    
 .باشدعهده معلم و یا کارشناس مربوطه می

بازدیدها و  ): نظريهاي آموزشدر قالب ( فعالیتهاي کارگاهی آموزشی     بازدیدها و  •
 نظري به کلیه اقداماتی اطالق      هاي  آموزشفعالیتهاي کارگاهی آموزشی در قالب      

آموزان در محیط مدرسه و     گردد که از سوي مسئولین آموزش ترافیکی دانش       می
تجهیـز شـده   ) ترافیکیغالباً تجهیزات (در مکانهایی که از قبل با وسایل مناسبی         

آموزان این اقدامات در راستاي آشنایی هر چه بهتر دانش        . گردداست برگزار می  
با برخی از شرایطی که ممکن است در محیط واقعی جاده با آن روبرو گردند و                

باشـد  امکان برگزاري آن در قالب تمرینات ساده عملی و کاربردي مقدور نمـی            
 . گرددبرگزار می

اینگونه آموزشها کـه در قالـب       : ملیاتی و کاربردي با حضور پلیس      ع هاي  آموزش •
گردد، غالباً در محیط واقعی جاده      آموزان ارائه می   کاربردي به دانش   هاي  آموزش

دلیل اصلی حضور پلـیس در چنـین       . و با حضور پلیس ترافیک انجام می پذیرد       
مـوزان را در    آتواند دانش ی، عالوه بر کاهش خطرات ترافیکی که می       های  آموزش

آمـوزان در    میـزان تبعیـت و تقبـل دانـش         تقابل با ترافیک تهدید نماید، افزایش     
بـدیهی اسـت برگـزاري      . باشـد خصوص رعایت قوانین و مقررات ترافیکی می      
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هـا و   تواند تاثیر قابل توجهی در پیشبرد واکـنش       ی، می های  آموزشصحیح چنین   
 .اي داشته باشدطرات جادهآموزان در مواجه با خگیري دانشهمچنین تصمیم

 ): کـاربردي  هـاي   آمـوزش در قالـب    (بازدیدها و فعالیتهاي کارگـاهی آموزشـی         •
 کـاربردي   هـاي   آمـوزش بازدیدها و فعالیتهاي کارگاههاي آموزشی که در قالب         

 نظـري بیـان   هـاي  آموزشپذیرد، شباهت فراوانی با آنچه در خصوص   می انجام
 اینگونـه  برگـزاري  محـیط  ایـن دو گـروه،     بـین  موجود تنها تفاوت . گردید، دارد 

 قالـب  در کـه  موزشـی آ کارگاههاي فعالیتهاي و بازدیدها بطوریکه. باشدمی فعالیتها

پـذیرد، خـارج از محـیط مدرسـه و بـا حـضور         کاربردي انجام می   هاي  آموزش
 .گرددپلیس ترافیک انجام می

   تدوین شاخصهاي انتخاب مدارس-4-1-2
عنـوان   کارگیري ایـن روشـها در اطـراف مـدارس بـه     ب   وسازي تعیین روشهاي ایمن  

جهت ابهام موجود و فقدان شاخص کمـی در انتخـاب             غالباً به . رود  شمار می   مسألۀ مهمی به  
حتـی متولیـان    آمـوزان، والـدین و   دارس، دانش مسئولین م اکثر،سازي منظور ایمن مدارس به 

مـن بـودن مدرسـه در دسـترس         ص ای سازي عبور و مرور، معیار معتبري بـراي تـشخی           ایمن
سازي، مدارس موجود در قلمـروي        در چنین شرایطی تمام افراد مرتبط با طرح ایمن        . ندارند

سـازي بـدون    تـصمیم بـه ایمـن   . کننـد  ترین مدارس ارزیابی می   عنوان ناامن   منطقه خود را به   
از طـرف دیگـر انجـام    . داشتن چنین شاخصی منجر به صرف بودجـه زیـادي خواهـد شـد       

سازي فیزیکی بدون آنکه روند واحدي در انتخاب محل و انجام اقدامات، لحاظ شـده                 ایمن
باشد، باعث خواهد گردید که انتظارات رانندگان در مواجه با هر محل، به روشهاي متفاوتی               

. باشد و در نتیجه رانندگان در شرایط مشابه با روشـهاي متفـاوتی مواجـه گردنـد        تأمین شده 
خواهـد   ر یکنواختی رفتار رانندگان و افزایش خطر بروز برخورد منجر         اي به غی    چنین مسأله 

بدین ترتیب مهم است که بدون توجه به موقعیت مدرسه، روشهاي ایمن و مؤثر کنترل               . شد
صورت یکنواختی در اطراف مـدارس   وضوح تفسیر شده و به      ها به   ترافیک در اطراف مدرسه   
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زم انتخاب صحیح مدارس بر اساس شاخـصهاي        شوند که این کار مستل    منتخب به کار گرفته   
ایمنی و ترافیک و همچنین عملکرد مدرسه و از طرف دیگر تدوین روشهاي یکنـواختی در              

سـازي  بدین ترتیب روند اصـولی انجـام ایمـن        . بودسازي مدارس حاشیه راهها خواهد    ایمن
تعیـین نـوع     دهـد،   آنچنان که این شکل نشان می     . باشدمی 1-4مدارس مطابق نمودار شکل     

سازي شناخته شده انجام خواهـد       ایمن هاي  روشدهنده وضعیت ایمنی بر اساس      اقدام بهبود 
اي که انتخاب نـوع روش مناسـب        گونهاالمکان یکنواخت باشند، ب   این روشها باید حتی   . شد

به انجام قضاوتهاي مهندسی بسیار زیاد نیازمند نبـوده و بـا توجـه بـه شـرایط، بـه انتخـاب              
دسـتورالعمل  " یکنواخت در قالب     هاي  روشاین  . سازي منجر گردد   یکسان ایمن  هاي  روش
همچنـین الزم اسـت کـه      . در این پروژه ارائه خواهـد شـد       اً  سازي مدارس حاشیه راهه   ایمن

منظـور انجـام      االمکان یکنواختی بـه      حتی هاي  روشسازي مدارس،     پیش از انجام طرح ایمن    
ر قالـب دسـتورالعمل مـدونی همچـون دسـتورالعمل           این روشـها، د   . این کار موجود باشند   

سـازي مـدارس      در انجام اقـدامات ایمـن     . گردند  سازي مدارس حاشیۀ راهها مطرح می       ایمن
اي  اي جهت انتخـاب مـدارس حاشـیه    شده حاشیۀ راهها الزم است شاخصهاي از پیش تعیین    

. بنـدي گردنـد     تباشد تا مدارس موجود بر اساس این شاخصها انتخاب و اولوی          وجود داشته 
نحـو    بندي این امکان را فراهم خواهد ساخت تا امکانات و منـابع موجـود بـه                 انجام اولویت 

  .اي در مورد مدارس داراي اولویت تخصیص یابند شایسته
پس از انتخاب مدارس طرح، انجام بررسی میدانی منجر به تعیین مشکالت موجـود              

دهنده متقابل براي حل مـشکالت بـا توجـه بـه             در منطقه و به تبع آن تعیین اقدامات بهبود        
دهنده متقابل مورد نظر و مناسب      در نهایت اقدام بهبود   . تهیه شده خواهد گردید    دستورالعمل

الزم به ذکر است که پس از انجام اقـدامات اصـالحی            . شدبا شرایط، در منطقه انجام خواهد     
ایت اقدامات و روشها و همچنـین     یا در حین انجام آن، بسته به مورد الزم است در مورد کف            

کار گرفتـه شـده       گیري آن اقدامات، بررسی شده و تعیین گردد که آیا اقدامات به           کار  نحوة به 
صورتی که پاسخ به سؤال مذکور       ذکر است، در   به الزم خیر؟ است یا شده ایمنی افزایش باعث

کـار   سب راهکارهاي بـه منفی باشد باید از طریق انجام اقدامات مناسب به رفع علت عدم تنا      
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کـار  این عمل ممکن است با تغییر در نوع اقـدام بـه           . رفته با حل مشکالت موجود پرداخت     
سـازي   رفته، تعیین مجدد مشکل موجود در منطقه و حتی اصالح دستورالعمل موجود ایمـن  

  .مدارس، همراه باشد
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اشیۀ راههاسازي در مدارس ح  روند انجام ایمن-1-4شکل 
  

  تعیین روش انجام اولویت بندي مدارس حاشیه راهها
 )بر اساس قابلیت و امکان بروز تصادف در محل مدرسه(

گیري کار اي جهت به خاب مدارس حاشیهانت
 سازي اقدامات ایمن

انجام بررسی میدانی و تعیین 
 مشکل

تعیین نوع اقدام بهبود دهنده وضعیت ایمنی بر اساس نوع مشکالت 
 سازي شناخته شدهایمنی، شرایط محیطی و روشهاي ایمن

  اجراي اقدام بهبود دهنده وضعیت ایمنی

 انجام ارزیابی

آیا اقدامات به کار 
گرفته شده باعث 

افزایش ایمنی شده 
 است؟

 خیر بلی

 پایان
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   معرفی شاخصهاي انتخاب مدارس -4-1-2-1
بندي کلی    در یک طبقه  . سازي متنوعند   شاخصهاي انتخاب مدارس جهت انجام ایمن     

این شاخصها به سه دسته شاخصهاي مربوط بـه ترافیـک، مـسیر و شاخـصهاي مربـوط بـه                    
راننـدگان   درصد 85شاخصهاي مربوط به ترافیک شامل سرعت    . می شود بندي    مدرسه طبقه 

 و تعـداد  2 ، حجم معادل سواري ترافیک در ساعات شـروع و پایـان کـار مدرسـه              1در مسیر 
 5/2 ساله در طولی از مسیر به مرکزیت مدرسه تا         5تصادف رخ داده در مسیر در بازه زمانی         

شاخصهاي مربوط به مسیر شـامل فاصـله        . باشددست مسیر می     و پایین  تدس  کیلومتر در باال  
    رو در محـل مدرسـه       چپ و راست محل دسترسی بـه مدرسـه و عـرض سـواره             دید راه از    

رو، تعـداد     شاخصهاي مربوط به مدرسه نیز شـامل فاصـله مدرسـه تـا لبـه سـواره                . باشدمی
در . باشـد   کنند می   آموزانی که در مدرسه تحصیل می     آموزان و متوسط گروه سنی دانش       دانش

 .شود  میادامه به معرفی پارامترهاي مذکور پرداخته

  
   مشخصات مربوط به ترافیک-4-1-2-1-1

 سـرعتی اسـت کـه بیـشتر     ر این سـرعت، نمایـانگ     ):85V( درصد 85 سرعت   –الف
با افـزایش سـرعت     . شناسندرانندگان در محل مدرسه آن را به رسمیت می        

 درصد رانندگان در مسیر، خطر بروز جراحت و مرگ عابرین پیـاده در              85
تحقیقـات در آمریکـا نـشان داده اسـت کـه            . یابـد برخورد افزایش مـی   اثر  

 مایل بر   40اي با سرعت      احتمال بروز مرگ عابر در تصادف با وسیله نقلیه        
ایـن احتمـال در   .  درصـد اسـت  85برابر با )  کیلومتر بر ساعت64(ساعت  

 کیلـومتر بـر     48( مایـل بـر سـاعت        30برخورد با وسیله نقلیه بـا سـرعت         
 کیلـومتر   32(  مایل بر سـاعت      20 درصد و در سرعت      45ابر با   بر) ساعت

                                                 
 درصد رانندگان با این سرعت با کمتر از آن در مسیر 85دهنده سرعتی است که   درصد رانندگان در مسیر نشان85سرعت  -1

 .کنند  حرکت می

ساعات شروع و پایان کار مدرسه، یک ساعت پیش از شروع فعالیت مدرسه و یک ساعت پس از پایان فعالیت آن در هر شیفت  -2
 .شد با  می
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همچنین با افزایش سرعت وسـایل نقلیـه        .  درصد است  5فقط  ) بر ساعت   
  ].1[قابلیت توقف به موقع وسایل نقلیه کاهش خواهد یافت

 حجم ساعتی معادل سواري ترافیک در ساعات شروع و پایان کـار مدرسـه               -ب
DHV:     عبوري، احتمـال بـروز برخـورد وسـایل           با افزایش حجم ترافیک 

به جهت در نظر گرفتن تردد کامیونها       . یابدنقلیه با عابرین پیاده افزایش می     
و اتوبوسها در مسیر، الزم است حجم تردد این وسایل نقلیه بـا اسـتفاده از              

 به حجم معادل سـواري تبـدیل   1نامه ظرفیت راهها  ضرایب موجود در آیین   
به جهت تعیین حجـم تـردد       . آن اساس انجام گیرد   گیري بر   شده و تصمیم  

در ساعت شروع و پایان کار مدرسه، الزم است تردد شـماري در سـاعات               
  .گیري لحاظ گردد تصمیممذکور انجام گرفته و نتایج آن در 

 با افـزایش   :5accN ساله 5 تعداد تصادفات رخ داده در مسیر در بازة زمانی          -پ
 سطح ایمنی مسیر مورد مطالعه کاهش یافته و خطر بیـشتري            این شاخص، 

بدین جهت مدارسی که در راههاي با سابقه        . کندعابرین پیاده را تهدید می    
  .تصادفات بیشتر قرار دارند در اولویت قرار خواهند گرفت

    شاخصهاي مربوط به مسیر-4-1-2-1-2
 ی بـه مدرسـه   حداقل فاصله دیـد از چـپ و راسـت در راههـاي دسترسـ               -الف

min)(
SD
l

SD
l rl  با کاهش فاصله دید در راهها خطر بیشتري عابرین پیـاده            2:´
براي محاسبه شاخص مذکور الزم است مسافت دید از         . نمایدرا تهدید می  

، محاسـبه شـده و کمتـرین        ilمحل دسترسیها به مدرسه در دوطرف جاده        
ت بـه فاصـله دیـد توقـف، در محـل هـر              مقدار حاصلضرب هر یک نـسب     

از آنجا که با توجه بـه       . عنوان شاخصی براي انتخاب قرار گیرد       دسترسی به 

                                                 
1- Highway capacity manual 

  .دهندة فاصله دید توقف است  نشانSD فاصله دید از چپ یا راست در محل دسترسی به مدرسه و ilدر این رابطه،  -2
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کنـد، الزم اسـت     سرعت رانندگان در مسیر، مسافت دید توقف تفاوت می        
لیکن در مواردي که هـر  . شاخص مذکور با توجه به این فاصله تعیین شود  

سافت دیـد توقـف داشـته باشـد،         یک از فواصل دید مقداري بیـشتر از مـ         
نسبت

SD
li برابر با یک انتخاب خواهد شد.  

رو در محل مدرسه      عرض سواره  -ب
iWd:       رو، مـدت      با افـزایش عـرض سـواره

آموزان از عرض مسیر عبـور نماینـد و         کشد تا دانش  زمان بیشتري طول می   
  .گرددآنان میاین مسأله باعث افزایش تهدید 

در زمـانی کـه     : Si عدم وجود عالئم و تجهیزات ترافیکی در منطقه مدرسـه            -پ
تجهیزات و عالئم ترافیکـی مناسـب در محـدوده اطـراف مدرسـه نـصب                

 شــرایط منطقــه باشــد، راننــدگان از آگــاهی مناســبی در خــصوص نــشده
اف میزان ریسک بروز حادثـه در منطقـه اطـر   اً گردند و نتیجتنمی برخوردار

بـا  ( الزم به ذکر است کـه در شـرایط کنـونی            . کندمدرسه افزایش پیدا می   
کارگیري مناسب عالئـم و تجهیـزات ترافیکـی در اطـراف         توجه به عدم به   

کارگیري از تجهیزات مذکور در اطراف مـدارس        و تا زمانی که به    ) مدارس
  . باشدنمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار مذکور شاخص انجام نشود

  
   شاخصهاي مربوط به مدرسه -4-1-2-1-3 

 با کاهش فاصله موقعیت مدرسـه       :id  حداقل فاصله مدرسه تا لبه سواره رو       -الف
آموزان را تهدید کرده و آنـان در معـرض خطـر       از راه، خطر بیشتري دانش    

بدین ترتیب ایـن شـاخص بایـد در انتخـاب           . بیشتري قرار خواهند گرفت   
  .نظر قرار گیردس مدمدار

آمـوزان، احتمـال       با افزایش تعداد دانش    :stuNآموزان در مدرسه     تعداد دانش  -ب
  .یابد آموزان افزایش می بروز حادثه در مورد هر یک از دانش

آموزان، بـسیاري  با افزایش سن دانش   : aveAآموزان     متوسط گروه سنی دانش    -پ
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گیري، تصمیم توانایی شنوایی، بینایی، قدرت  همچون قدرت  آنان ز قابلیتهاي ا
توانند خـود را از خطـر       افزایش یافته و آنان بهتر می     .. .قابلیت دیده شدن و   

آمـوزان از طریـق     متوسـط گـروه سـنی دانـش       . بروز برخورد مصون دارند   
  .گیري وزنی و بر اساس رابطه زیر قابل تعیین استمیانگین

  

  1-4طه راب
å

å=
i

ii

dstu

dstuave
ave N

NA
A

)(

)(

  
  :در این رابطه

idstuN   آموزان در هر پایه تحصیلی تعداد دانش=  )(

iaveA  =آموزان در هر پایه تحصیلی متوسط سن دانش  
 

   شاخص شرایط جوي-4-1-2-1-4
 تعداد روزهاي غیر آفتابی به کل روزهاي سال -الف

total

s

N
N  

اند که روزهـاي ابـري، بـارانی و         در بسیاري از موارد مدارس در مناطقی واقع شده        
این شرایط به خودي خود وضعیت      . کنندبرفی زیادتري را نسبت به سایر مدارس تجربه می        

    آمـوزان توسـط راننـدگان و همچنـین دیـده شـدن وسـایل نقلیـه توسـط                   دیده شدن دانش  
 .یابددر چنین شرایطی ایمنی عبور و مرور کاهش می. دهدهش میآموزان را کادانش

 
   انتخاب مدرسه-4-1-2-1-5

ید توجه کرد که مجموعه پارامترهاي نام برده شـده جهـت انتخـاب مـدارس بـا                  با
صورت همزمان در مورد تمامی مدارس حاشـیه راههـا     قابلیت بروز خطرات ترافیکی باید به     

 داشـتن مجموعـه عوامـل و بـر اسـاس روشـی مناسـب،                بـدین ترتیـب بـا     . محاسبه گـردد  
  .گرفتبندي مدارس بر اساس مجموعه پارامترها انجام خواهد اولویت

صورتی که دو یا چند مدرسه به صورتی در مجاورت           در که نکته الزم است   این ذکر
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سازي براي مجموعه این مـدارس بـصورت    باشند که انجام اقدامات ایمن    یکدیگر قرار داشته  
 .شوند میعنوان مدرسۀ واحدي در نظر گرفته سان انجام گیرد، مجموعۀ این مدارس بهیک

   تهیه فرمهاي آمارگیري -4-1-2-2
بـا توجـه بـه       بنـدي مـدارس حاشـیه راههـا       آنچنان که پیشتر اشـاره شـد، اولویـت        

بـدین ترتیـب الزم     . پارامترهاي مربوط به ترافیک، مسیر و همچنین مدرسه قابل انجام است          
ت در مورد هر یک از مدارس مـورد مطالعـه کـه طبـق تعریـف در حاشـیه راههـا قـرار                       اس

بندي مورد مطالعـه   اند، پارامترهاي مذکور مورد محاسبه قرار گرفته تا در انجام اولویت         گرفته
باید توجه داشت که از آنجا که ماهیت پارامترهاي مذکور متفـاوت اسـت، الزم               . قرار گیرند 

ها به صورت مستقل و توسط کارشناسان مربوطـه محاسـبه و از طریـق               است که این پارامتر   
نمونه فرمهـاي  . شوندبندي به مسئولین مربوطه گزارش داده فرمهاي مخصوص انجام اولویت  

اسـت، و   برداشت اطالعات مربوط به مدرسه و همچنین مسیري که مدرسه در آن واقع شده             
 .اند  نشان داده شده2-4  و1-4ترافیک عبوري از راه به ترتیب در جداول 
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   نمونه فرم برداشت اطالعات مدرسه جهت استفاده در تعیین شاخصهاي مربوطه-1-4جدول 
  نمونه فرم مربوط به تعیین شاخصهاي مربوط به مدرسه

  مشخصات مربوط به آمارگیري
  ): سال/ ماه/ روز( تاریخ آمارگیري - 2  :  نام و نام خانوادگی آمارگیر- 1

  مشخصات عمومی مدرسه
  :  شهرستان- 4  :  استان- 3
  :  روستا- 6  :  بخش- 5
  :  تاریخ تأسیس- 8  :  نام مدرسه- 7

  شاخصهاي مربوط به مدرسه
   کروکی موقعیت مدرسه نسبت به مسیر-9

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                    
                                    J  

  شمال
  £سه شیفته  £دو شیفته  £یک شیفته  : تعداد شیفت کاري مدرسه-10
   ساعات شروع و پایان کار مدرسه-11

  : شروع  :شیفت سوم  : شروع  :شیفت دوم  : شروع  :شیفت اول
  : پایان    : پایان    : پایان  

آموزان در مدرسه در داخل مربع عالمت زده شده و تعداد آنان بـه تفکیـک هـر      پایۀ تحصیلی دانش  (آموزان    د دانش  تعدا -12
  .)مقطع تحصیلی ذکر شود

  :................راهنمایی  :....................ابتدایی
ــه £ پای
  :.......اول

پایـــــه £
  :.............دوم

پایـــــه £
  :............سوم

پایـــــه £
  .........:چهارم

ــه £ پایـــ
  :..........پنجم

پایـــــه £
  :.............اول

پایــــــه £
  :.............دوم

پایـــــه £
  :............سوم

  ):.............بر حسب متر(رو   کمترین فاصلۀ مدرسه تا لبۀ سواره-13
  : محل مهر و امضاي تأیید کننده-15  : محل امضاي آمارگیر-14

  % مسئولین مدرسۀ مورد مطالعه، بررسی و پر خواهد گردیدموارد این فرم توسط: نکتۀ مهم
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  شاخصهاي مربوطه تعیین جهت استفاده در ترافیک و برداشت اطالعات مربوط به مسیر فرم  نمونه-2-4جدول 
  نمونه فرم مربوط به تعیین شاخصهاي مربوط به ترافیک و مسیر

  مشخصات مربوط به آمارگیري
  ): سال/ ماه/ روز( تاریخ آمارگیري -2  : رگیر نام و نام خانوادگی آما-1

  مشخصات عمومی مدرسه
  :  شهرستان-4  :  استان-3
  :  روستا-6  :  بخش-5
  :  تاریخ تأسیس-8  :  نام مدرسه-7

  کروکی مدرسه
   کروکی موقعیت مدرسه نسبت به مسیر-9

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                    
                                    

J  
  شمال

  مشخصات ترافیکی
  £کوهستانی   £ماهوري  تپه  £دشت   .اي که راه در آن واقع است  نوع منطقه-11
  £راه اصلی چندخطه  £راه اصلی دوخطه  . نوع راهی که مدرسه در آن واقع شده است-12
  .صد شیب طولی در راهی که مدرسه در آن واقع شده است در-13
  . طول شیب در بخشی از راه که مدرسه در آن واقع شده است-14
 حجم ساعتی ترافیک عبوري در سـاعات کـار مدرسـه       -15

(Veh/hr) :  
  : حجم ساعتی تردد کامیون و اتوبوس عبوري از راه-16

  رعت سنجی تاریخ خاتمۀ س-18   تاریخ شروع سرعت سنجی-17
  :.................. درصد85                        سرعت   

  مشخصات مسیر
  :  کیلومتر از هر طرف5/2 تعداد تصادفات رخ داده در مسیر در مقطع به مرکز مدرسه و به طول -19
  ):متر(رو در محل مدرسه   عرض سواره-20
  : تعداد دسترسی به مدرسه-22

  : وضعیت به کارگیري عالئم و تجهیزات ترافیکی-21
  £   خیلی خوب£   خوب£   متوسط£   ضعیف£لی ضعیفخی

  : فاصله دید بر حسب متر در محل دسترسیها به مدرسه-23
  :1دسترسی 
  چپ...........: 

  راست........: 

  :2دسترسی 
  چپ...........: 

  راست........: 

  :3دسترسی 
  چپ...........: 

  راست........: 

  :4 دسترسی
  چپ...........: 

  راست........: 

  :5دسترسی 
  چپ...........: 

  راست........: 

  :6دسترسی 
  چپ...........: 

  راست........: 
  : محل مهر و امضاي تأیید کننده-25  : محل امضاي آمارگیر-24
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   چگونگی تحلیل نتایج از آمارگیري -4-1-3

راهها از طریق پرکـردن فرمهـاي آمـارگیري          پس از بررسی وضعیت مدارس حاشیه     
تهیه شده و تعیین مقادیر متغیرهاي مؤثر در انجام اولویت بنـدي، همچنـان کـه در بنـدهاي                  

 گیـري و بـا توجـه بـه          قبلی تشریح گردید الزم است بر اسـاس روشـهاي مناسـب تـصمیم             
الزم . بندي مدارس جهت اجراي طـرح پرداخـت           متغیرهاي از پیش انتخاب شده به اولویت      

 تهیـه  3-4مطابق جـدول    گیري  بندي، معیارهاي تصمیم    به ذکر است که جهت انجام اولویت      
  .شوند می

  بندي مدارس حاشیه راه گیري در اولویت  معیارهاي تصمیم-3-4جدول 
  ردیف                    

  نام مدرسه                    

                    
851 Va =   

                    DHVa =2

  

                    
53 accNa =   

                    min4 )(
SD
l

SD
la rl ´=

  

                    
iWda =5   

                    isa =6   

                    
ida =7   

                    stuNa =8

  

                    aveAa =9   

                    
total

s

N
Na =10   
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مـدارس الزم اسـت از       بنـدي گیري مناسب در خـصوص اولویـت      به منظور تصمیم  
کنون روشهاي بسیار متنوعی جهـت      تا.  استفاده کرد  1گیري چند متغیره   روش مناسب تصمیم  

عنوان نمونـه در    گیري ابداع شده است که به      گیري با توجه به معیارهاي تصمیم      انجام تصمیم 
الزم به ذکر است که در اکثر موارد بـا توجـه وزنـی              . شدادامه به برخی از آنها اشاره خواهد      

) مدرسـه (در مورد هر گزینه     شود   میگیري در نظر گرفته    که براي هر معیار تصمیم    ) اهمیتی(
بنـدي اسـتفاده      ترکیب شده و از نتیجه این ترکیب در انجام اولویـت            مجموعه معیارها با هم   

  ].2[شود می
 A1 ، A2 که عبارتنـد از   ) مدرسه( گزینه   m،  ی که شرح داده خواهند شد     های  روشدر  

 ،A3و ...  Amوn  معیار انتخاب که عبارتند ازC1 ، C2و...  وCn در این روشـها  . ارندوجود د
 از  j(،  jc، با ترکیبی از تک تک معیارهاي       )m تا   1 از   i (ها Ai  براي هر یک از    هگیرندتصمیم

شـده بـراي هـر     مطلق یا نسبی را با توجه به وزن در نظر گرفتـه    2، ارزش عملکردي  )n تا   1
  .آورد یک از معیارها، بدست می

  
  WSM(3(جمعی  استفاده از مدل وزنی حاصل-4-1-3-1

گیـري چنـد    ترین روش جهـت تـصمیم       استفاده از مدل وزنی حاصل جمعی معمول      
 گزینـه   m متغیـر و     nاي بـا      کـه در مـساله      صورتی   بر اساس مدل مذکور در     .]2[متغیره است 

 کـه مجمـوع     شـود مـی عنـوان بهتـرین گزینـه انتخـاب           اي بـه    سروکار داشته باشـیم، گزینـه     
. گرفته شده براي آن معیار از بقیه بیـشتر باشـد          حاصلضرب مقدار هر معیار در وزن در نظر         

  .عبارت دیگر گزینه مذکور در عبارت زیر صدق کند به
  

  
mi ,...,3,2,1=    

å
=

*
− =

n

j
jijSCOREWSM waMaxA

1  
  

                                                 
1- Multi  Criteria  Decision  Making (MCDM) 
2- Performance Value (PV)  
3- Weighted  Sum  Model 
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   :رابطهکه در این 
*

−SCOREWSMA :ارزشWSM1 براي بهترین باید بدترین گزینه   
n :ري تعداد متغیرهاي تصمیم گی 

wj : وزن در نظر گرفته شده براي هر متغیر  
aij :مقدار کمی متغیر j ام در مورد گزینهi ام  

گیـري در ایـن     براي استفاده از مدل مذکور باید توجه داشت که متغیرهـاي تـصمیم            
همچنین در مورد تمام متغیرها افزایش یا کـاهش  . روش باید بدون بعد یا از یک ابعاد باشند  

بنـدي   لـیکن در مـورد مـساله اولویـت    . بیانجامد) سود یا زیان ( نتیجه یکسان    مقدار متغیر به  
 ها از یک واحد برخوردار نبـوده و         aij مقادیر   شودمیمدارس حاشیه راهها چنانچه مشاهده      

 درصد، افـزایش متغیـر باعـث کـاهش          85همچنین در مورد برخی متغیرها همچون سرعت        
رو، افزایش متغیر باعث افـزایش      رسه تا لبه سواره   ایمنی و در موارد دیگر همچون فاصله مد       

بدین ترتیب الزم است مقادیر متغیرهاي مورد توجه در مطالعـه، در ابتـدا              . شدایمنی خواهد 
  .براي این منظور از رابطه زیر استفاده خواهد شد. سازي شوندنرمال

  در صورتی که افزایش متغیر باعث کاهش ایمنی شود
minmax

min

jj

jij

aa
aa

−

−

  

  در صورتی که افزایش متغیر باعث افزایش ایمنی شود
minmax

max

jj

ijj

aa
aa

−

−

    

=norm
ija  

  
  :در این رابطه

norm
ija :مقدار نرمال شدة aijس 

aij : مقدار متغیرj ام در مورد مدرسه i ام   

                                                 
وي، گزینه انتخاب شده از این طریق بهترین یا بدترین گزینه  ا به ضرری به نفع تصمیم گیرنده است  aijبا توجه به اینکه افزایش -1
  .باشد می
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min
ja :داقل مقدار هر یک از متغیرها در مجموعه مدارس یعنی ح  

}{ miaijaj ,....2,1minmin ==  
max
ja : حداکثر مقدار هر یک از متغیرها در مجموعه مدارس یعنی  

}{ miaijaj ,....2,1maxmax ==  
  
   WPM1  استفاده از مدل وزنی حاصلضربی-4-1-3-2

با این تفـاوت کـه بـه جـاي          .  دارد WSM شباهت بسیاري به روش      WPMروش  
حاصل جمع، از حاصلضرب مقدار هر یک از متغیرها با توجه به وزن هـر یـک از آنهـا در                     

ها از طریـق ضـرب نـسبت هـر             در این روش هر یک از گزینه       .]2[شودمییکدیگر استفاده   
 AL بـا    AKجهـت سـنجش گزینـه         عبارت دیگر به    به. شوند  متغیر به متغیر دیگر سنجیده می     

  .رت زیر تشکیل خواهد شدعبا

Õ
=

=
n

j

w

Lj

kj

L

K j

a
a

A
AR

1

)()(  

   :در این رابطه
n :تعداد متغیرها             

aij : مقدار متغیرj ام مدرسه i ام )K ام یا L ام (  
jw : وزن اهمیت متغیرjام در مقایسه با سایر متغیرها   

 نـسبت بسته به اینکه افزایش متغیرها یا کاهش آنها مطلوب باشـد، در صـورتی کـه                 

)(
L

K

A
AR باشـد، گزینـه     از یک یا کمتر از آن می    ربیشتk  ام یـا L عنـوان گزینـه داراي     ام بـه

 نیز باید بـه مالحظـاتی کـه      WPMالزم به ذکر است که در روش        . شودمیاولویت انتخاب   
عبارت دیگـر متغیرهـا بایـد بـدون           به.  اشاره شد، توجه کافی داشت     WSMدر مورد روش    

بـدین جهـت در ایـن       . عاد بوده و افزایش یا کاهش هر متغیر، برآیند یکسانی داشته باشـد            اب
 . نرمال سازي شوندWSMمورد نیز الزم است متغیرها از طریق رابطه اشاره شده در روش 

                                                 
1- Weighted Product  Model  
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   استفاده از فرآیند آنالیز سلسله مراتبی-4-1-3-3
هـا قـرار       گزینـه  جفـت    بر پایـۀ مقایـسۀ جفـت       AHP(1(روش آنالیز سلسله مراتبی     

صـورت    هـاي مختلـف بـه       بدین ترتیب که متغیر مؤثر در انتخاب در مـورد گزینـه            ].3[دارد
  :طور کلی بر پایۀ دو بخش کلی زیر استوار است این روش به. شوند دودویی مقایسه می

  گیري  تعیین هدف و همچنین تعیین عوامل مؤثر در تصمیم-الف
بـا توجـه بـه اولویـت،        . یري در هر مورد   گ   مقایسۀ دودویی معیارهاي تصمیم    -ب

  گیري اهمیت یا احتمال مناسب بودن هر متغیر در انجام تصمیم
دو و مطلـق      صـورت دوبـه     گیـري بـه     در این روش نخست اهمیت متغیرهاي تصمیم      

در مرحلـۀ بعـد،     . شـود   اي از یـک تـا نـه داده مـی            سنجیده شده و به اهمیت هر عامل نمره       
. شوند  گیري با یکدیگر مقایسه می       برخورداري از معیارهاي تصمیم    ها با توجه به سطح      گزینه

بدین ترتیـب مقـدار هـر       . شوند  صورت نظري تعیین می     این مقادیر نیز در مورد هر گزینه به       
گیري در مورد هر گزینه تعیین شده و این مقدار با توجه به مقدار اهمیـت هـر           متغیر تصمیم 

آقـاي  . کنـد   بنـدي ارائـه مـی       ا جهت انجام اولویـت    گیري، شاخصی ر    متغیر در انجام تصمیم   
  .است مبانی ریاضی این روش را تدوین کرده1980 در سال 2ساتی

بندي مدارس حاشیه راهها به منظور       اولویت هاي  روشذکر است که در تمامی       به الزم
خـصوص در    به. سازي الزم است که از قضاوتهاي شخصی استفاده شود        انجام اقدامات ایمن  

ضربی، تعیین وزنهاي مناسب هر شاخص بـر اسـاس           حاصل  جمعی و اي وزنی حاصل  مدله
روش فرایند آنالیز سلـسله مراتبـی نیـز بـر پایـه نظـرات        . شودقضاوتهاي مهندسی انجام می   

از آنجـا  . بندي استوار استکارشناسان و صاحبنظران نسبت به معیارها و شاخصهاي اولویت    
کنـد، انجـام     منـدي پیـروي مـی     مبانی ریاضی مدون و نظام    که روش آنالیز سلسله مراتبی از       

. تـري منجـر خواهـد شـد       دقیقاً  گیري نسبت ها بر مبناي قضاوتهاي صحیح، به تصمیم      مقایسه
 . بندي بر اساس این روش انجام گیردشود که انجام اولویتبدین منظور توصیه می

                                                 
1- Analytic   Hierarchy  process 
2- Saaty (1980) 
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  )شناسایی سایت( بررسی موقعیت مدارس -4-1-4
بندي و تعیین مدارس دخیـل در       اخصهاي انتخاب مدارس و اولویت    پس از تعیین ش   

طرح، الزم است که از طریق مطالعات میدانی بـه بررسـی مشخـصات محلـی هـر مدرسـه                    
سازي فیزیکی مدارس بـا توجـه بـه مشخـصات              انجام ایمن  هاي  روشاً  اساس. پرداخته شود 

در . رد، متفـاوت اسـت    منطقه، مدرسه و همچنین راهی کـه مدرسـه در حاشـیۀ آن قـرار دا               
اي، موقعیت مدرسـه در   مجموع بررسی وضعیت مدارس با توجه به شرایط محیطی و منطقه      

در ادامه به مهمترین عوامـل مـورد        . اند  حاشیۀ راه، و همچنین ویژگیهاي مدرسه قابل مطالعه       
 ].4[شدتوجه در تدوین شاخصهاي بررسی مدارس اشاره خواهد

دقت مـورد بررسـی       شرایط در مورد هر مدرسه باید به       این   - شرایط محیطی راه   -الف
  .سازي با توجه به این شرایط انجام گیرد قرار گیرند و پیشنهاد اقدامات ایمن

در این خصوص باید در مـورد راهـی         : محدودیت سرعت مجاز تعیین شده     •
است، تعیین گردد که آیـا میـزان        که هر مدرسه در حاشیۀ آن راه واقع شده        

تعیین شده در راه با شرایط محیطی که راه در آن منطقه            محدودیت سرعت   
واقع شده است، متناسب است یا خیر؟ همچنین الزم است میـزان تبعیـت              

 .رانندگان از محدودیتهاي سرعت تعیین شده در راه نیز تعیین گردد

در این خـصوص الزم اسـت در مـورد          : بررسی شرایط تابلوهاي حاشیۀ راه     •
رسه در آن واقع شده است، تعیین گردد کـه آیـا            هر یک از راههایی که مد     

گذاریهاي فعلی براي جلب توجه رانندگان در مورد هشدار حضور            عالمت
مدارس در پیش روي آنان کافی هستند یا وسایل کنتـرل ترافیـک دیگـري               

همچنین الزم است تعیین شود که آیا عالمتهاي مذکور بـه        . مورد نیاز است  
 شونده قابل رؤیت است یا خیر؟ خوبی براي رانندگان نزدیک

 از  خـی  بـر  :بررسی کارایی عابرین پیاده در شـرایط مختلـف آب و هـوایی              •
زدگـی بـر      شرایط ویژة آب و هوایی همچون ریزش بـرف، بـاران یـا یـخ              

عملکرد تسهیالت عابرین پیاده تأثیر گذاشته و در بسیاري از ایـن شـرایط              
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عنـوان مثـال در اغلـب     بـه . کننـد خوبی از آنها استفاده  توانند به  عابرین نمی 
علت ریزش باران، اسـتفاده از شـانۀ راه بـراي عـابرین پیـاده غیـر         موارد به 

 .کنند رو استفاده می روي از سطح سواره ممکن بوده و آنان جهت پیاده

) اواخـر پـاییز و اوایـل زمـستان       ( در بـسیاري از مـوارد        :وضعیت روشنایی  •
خواننـد در هنگـام       سـه درس مـی    کودکانی که در شیفت بعدازظهر در مدر      

سفر از مدرسه به منزل توسط رانندگان دیده نشده و احتمال بروز خطر در              
همچنین در بـسیاري دیگـر از مـوارد همچـون           . یابد  مورد آنان افزایش می   

خـوبی بـراي    آموزان بـه  ریزش باران یا وجود مه، دود یا غبار در راه، دانش     
ارزیابی و سنجش شرایط     در ترتیب ینبد. باشند  تشخیص نمی  قابل رانندگان

 .محلی مسیر الزم است وضعیت روشنایی راه نیز مورد بررسی قرار گیرد

در بسیاري از موارد همچون افـزایش تعـداد         : وجود منطقۀ عملیات عمرانی    •
رو و یـا      باند عبوري، بهبود و اصالح وضعیت پیـاده رو، شـانۀ راه، سـواره             

روي، عـابرین پیـاده در        هیالت پیـاده  عملیات تعمیر و نگهداري سـایر تـس       
چنـین شـرایطی در     . شـوند   مواجهه با ترافیک با خطرات جدي روبرو مـی        

صورت وجود باید به دقت مورد بررسـی قـرار گرفتـه و مالحظـات الزم                
 .نظر گرفته شودجهت بهبود ایمنی عبور عابرین پیاده در

لکــرد وضـعیت قرارگیــري و نحـوة عم  : شـرایط تــسهیالت عـابرین پیــاده   •
دقت مورد بررسی قـرار       باید به ) در صورت وجود  (تسهیالت عابرین پیاده    

سازي عبور و مـرور مـورد توجـه قـرار              ایمن هاي  روشگیرد تا در تدوین     
  .گرفته شود

 در این خصوص موارد زیر در هر مورد،    - موقعیت استقرار مدرسه در حاشیۀ راه      -ب
ه به این پارامترها راهکارهاي اجرایـی جهـت      گیرند و با توج     بررسی و مورد مطالعه قرار می     

  .گردند سازي ارائه می ایمن
فواصل دید افقـی و قـایم در مـورد محـل هـر مدرسـه                : تأمین فواصل دید   •
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دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم تأمین، مالحظاتی جهت            به
 .سازي مد نظر قرار خواهد گرفت ایمن

رسه تا لبۀ راه بعنـوان عامـل مهمـی در           فاصله مد : نزدیکی مدرسه تا لبۀ راه     •
در خـصوص ارائـۀ     . گیرنـد   انتخاب مدارس حاشیۀ راهها مد نظر قرار مـی        

سازي نیز این پارامتر باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته              ایمن هاي  روش
 .و بر آن اساس طرح مناسب پیشنهاد گردد

 لبـۀ راه در  پـارك وسـایل نقلیـه در   : اي در لبـۀ راه     مجاز بودن پارك حاشیه    •
آمـوزان نـسبت    اغلب موارد باعث کـاهش میـدان دیـد راننـدگان و دانـش            

در بسیاري از موارد دیگر وجود ایستگاههاي تاکسی یا         . شود  یکدیگر می   به
در مورد راههاي شمالی کشور چنـین مـواردي    (اتوبوس در کنار راه اصلی      

و ، باعـث کـاهش دیـد راننـدگان نـسبت بـه مـسافران                )شـود   مشاهده می 
در بررسیهاي انجام گرفته در مورد هـر     . شود  خصوص کودکان مسافر می     به

مدرسه الزم است این پارامتر مورد بررسی قرار گیـرد و میـزان مـشکالت               
 .ایمنی در اثر این عامل در هر مورد تعیین گردد

در مـورد هـر     :  مدرسـه  آموزان به   بررسی محلهاي ورودي و خروجی دانش       •
 ورود به مدرسه مورد بررسی قرار گرفتـه و در           مدرسه الزم است محلهاي   

به راه اصـلی یـا مـسیري کـه در آن خطـر              اً  صورتی که این محلها مستقیم    
باشـد، ورودیهـاي    کنـد، خروجـی داشـته       ترافیکی کودکـان را تهدیـد مـی       

 .جایگزین نیز تعیین شوند

  
  عالوه بر بررسی شـرایط محیطـی راه و موقعیـت           - ویژگیهاي مدرسۀ حاشیۀ راه    -ج

اي الزم است ویژگیهاي هر یک از مدارس نیز به دقـت مـورد بررسـی قـرار                  مدارس حاشیه 
در ادامه به مهمترین عوامل     . سازي با توجه به این شرایط تعیین گردند         گیرد و اقدامات ایمن   

  .مورد توجه در تعیین ویژگیهاي مدارس حاشیۀ راه اشاره خواهد شد
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دقت مورد بررسی قرار بگیرد و        ههر واحد آموزشی باید ب    : قابلیت تشخیص  •
خوبی بـراي راننـدگان عبـوري         تعیین شود که آیا نوع کاربري این واحد به        

 قابل تشخیص است یا خیر؟

تـوان بخـشی از       در بسیاري از موارد مـی     : ترکیب فضاها در واحد آموزشی     •
محوطۀ مدرسه را به محلی براي سوار و پیاده شدن کودکـان بـه سـرویس                

آموزان اختصاص     شخصی والدین یا پارك دوچرخۀ دانش      مدارس، اتومبیل 
خـوبی   نحوة ترکیب فضاهاي آموزشی در مـورد هـر مدرسـه بایـد بـه       . داد

منظور افزایش ایمنی عبور و       کارگیري این فضاها به     بررسی شود و امکان به    
 .گیردمرور مورد ارزیابی قرار

رس حاشـیۀ   سـازي مـدا     از آنجا که طرح ایمـن     : امکانات موجود در مدرسه    •
راهها در سالهاي اخیر آغاز گردیده، بسیاري از مدارس ممکن است که بـه              

آمـوزان،   سـازي عبـور دانـش    تجهیزات یا منابع مناسبی جهت انجـام ایمـن       
همچنین در سایر موارد نیز ممکـن اسـت مـدارس داراي     . باشندمجهز شده 

ت و   شـناخت امکانـا    1.امکانات یا منابع مناسبی جهت اجراي طرح باشـند        
سـازي مـدارس    کـارگیري اقـدامات ایمـن    منابع مذکور نقش مهمـی در بـه    

 .داشتخواهند

در مواردي که محـصلین در مـدارس در         : آموزان مدارس   متوسط سن دانش   •
سـازي   سنین کمتري قرار داشته باشند، اهمیـت اسـتفاده از اقـدامات ایمـن          

  .گیردبیشتر بوده و این اقدامات باید با دقت و شدت بیشتري انجام 
  

  آموزان قبل از آموزش سنجش اطالعات ترافیکی دانش-4-2
شـدگان    سازي کاهش در تعداد کشته      هاي ایمن هدف نهایی از انجام بسیاري از برنامه      

سازي مدارس نیز از این قالـب       هاي ایمن در این میان برنامه   . رودیا نرخ تصادفات بشمار می    
                                                 

 .ه گذربان مدارس اشاره کردتوان ب اي از این امکانات می عنوان نمونه به -1
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انجام مطالعات در سطح محلی معیـار خـوبی         لیکن چنین شاخصهایی در     . باشدمستثنی نمی 
چرا که تعداد تصادفات محلـی رخ داده در بیـشتر مـوارد             . آیند  حساب نمی   جهت ارزیابی به  

بخش نخواهـد     نتیجه  بسیار اندك بوده و مقایسه تعداد تصادفات قبل و بعد از برنامه احتماالً            
اي کـه در      ح ملی یا منطقـه    جهت انجام چنین تحلیلی، آمار وسیعی از تصادفات در سط         . بود

این مسأله، انجـام ارزیـابی در       . باشد  طی چند سال متوالی اخیر رخ داده است، مورد نیاز می          
  . ]5[سازد مدت را ناممکن می اي خاص در طول زمان کوتاه  یا محله مورد مدرسه

کاهش در تعداد قربانیان یا نرخ تصادفات، ممکـن اسـت از طریـق بررسـی رفتـاري       
هاي آموزش ایمنی ترافیک،      چراکه در اثر اجراي برنامه    . بینی باشد   اي قابل پیش    جادهکاربران  

هاي آموزش ایمنـی،      هدف از انجام برنامه   . تري از خود بروز خواهند داد       کاربران رفتار ایمن  
  : زیر استهاي روشاي از  تغییر در رفتار کاربران جاده

  تر ترافیکی توسعه رفتارهاي ایمن  -
  و شناخت کاربران نسبت به مسائل ایمنی ترافیکبهبود دانش  -

 آموزش مهارتهاي مورد نیاز در هنگام مقابله با مخاطرات ترافیکی  -

عنـوان معیـاري    به ، کاربرانرفتاراً  و نهایت مهارتهاها،  آگاهی ،ها  اعمال تغییر در گرایش   
وضـوح،    بـه چنـین معیارهـایی بایـد       . آیـد   حـساب مـی     جهت ارزیابی نتایج اجراي برنامه به     

بدین ترتیب بروز رفتار ایمـن      . کنندة اهداف آموزشی اولیۀ در نظر گرفته شده باشد          مشخص
عنوان نخستین برآورد اجراي برنامه آموزش ایمنی تلقی شده و این معیـار بایـد در انجـام           به

اسـت  لیکن باید توجه داشت که تغییرات رفتاري مـشاهده شـده ممکـن            . کار رود   ارزیابی به 
بلکه چنین تغییراتـی ممکـن اسـت در         .  در اثر اعمال و اجراي برنامه انجام شده نباشد         لزوماً

هاي دیگـران   حتی تأثیر بر آگاهیها، مهارتها یا گرایش. اثر عوامل بسیار دیگري رخ داده باشد  
در این خصوص باید به سایر عوامل اثرگذار نیـز          . لزوماً به تغییرات رفتاري آنان منجر نشود      

 عمومی انجـام شـده      هاي  آموزشچنین عواملی ممکن است شامل دیگر       .  داشت توجه کافی 
. سازي فیزیکی انجام شده و اعمال قـانون توسـط پلـیس باشـد     در سطح ملی، اقدامات ایمن   

 اجرا شدة مـورد بحـث، بـر رفتـار کودکـان اثرگـذار           هاي  آموزشتمامی این عوامل در کنار      
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عنوان فرآینـدي     توان به   دکان و ارزیابی آن را نمی     به این دلیل فرآیند آموزش کو     . خواهد بود 
 عمـومی،   هـاي   آمـوزش  دیگر از طریـق      هاي  آموزشلذا، انجام   . جداگانه مورد توجه قرارداد   

نیز در برنامه آموزش ایمنی در نظر گرفته شده و نهایتاً برآیند تـأثیر              .. .آموزان و   اولیاي دانش 
لـیکن انجـام   . گـردد   رفتار کاربر ارزیـابی مـی  صورت یکپارچه در تغییر تمام این آموزشها به 

ایـن  . شـود   اند، انجام مـی     ارزیابی از طریق مقایسه با گروهی که احتماالً هیچ آموزشی ندیده          
گروه ممکن است همان کودکان مورد آموزش پیش از اجراي برنامه آموزش ایمنی بوده یـا                

  .اشندبآموزش ندیده آموزان باشند که اصالً گروه دیگري از دانش
از  اصـوالً . الزم به ذکر است که نتایج ارزیابی باید به خوبی مورد سنجش قرار بگیرد           

اً ها، گرایشات، نتایج و نهایتـ       مالیمی بر آموخته    صورت کامالً   آنجا که فرآیند اجراي برنامه به     
 اي و کـامالً     آموزان اثرگذار است، انجام ارزیابی نیز باید به صورت چنـد مرحلـه              رفتار دانش 

ریزي شده انجام شود تا عالوه بر تعیین نوع اثرگذاري طرح، نحوة تـأثیر                یکنواخت و برنامه  
همچنین ارزیابی نتیجۀ آموزش باید با توجه کـافی بـه           . نیز براي فرد ارزیاب مشخص گردد     

هـا،   منظور از وضعیت پایه، نوع گرایشات، دانـسته . وضعیت پایه پیش از آموزش انجام شود     
بـدین ترتیـب میـزان      . آموزان و نوع رفتار آنان، قبل از اجـراي طـرح اسـت              مهارتهاي دانش 

عنـوان    تغییرات بروز یافته پس از اجراي طرح نسبت به وضـعیت قبـل از اجـراي طـرح بـه      
  . شود معیارهایی جهت ارزیابی برنامه تلقی می

صـورت واقعـی و       اطالعات الزم جهت انجام ارزیابی الزم است تـا حـد امکـان بـه              
آوري این اطالعات بهتر است که از طریق بررسـی   عنوان مثال، جمع به. ی برداشت شود  طبیع

. باشـد   لیکن چنین عملی همیشه مقدور نمـی      . آموزان در محیط راه انجام گیرد       رفتاري دانش 
توان تا حد امکان به بررسـی         است که از طریق آنها می     بدین جهت، فرآیندهایی تعریف شده    

در . شود   مذکور اشاره می   هاي  روشدر ادامه به برخی از      . زان نایل شد  آمو  رفتار واقعی دانش  
هر مورد سعی خواهد شد که به مالحظاتی که الزم است در استفاده از این روشها مـد نظـر               

الزم به ذکر است که استفاده از این روشها عالوه بر ارزیابی            . قرار گرفته شود نیز اشاره شود     
  .ی پس از اجراي طرح یا در حین آن نیز مفید باشدپیش از اجراي طرح در ارزیاب
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  آموزان قبل از آموزش سنجش و ارزیابی دانشهاي روش -4-2-1
  امهشن استفاده از پرس-الف

آموزان عمومـاً     هاي تهیه شده جهت انجام بررسیهاي رفتاري میدانی دانش          نامه  پرسش
فاقد پاسخ مشخص قابل    هاي    هاي حاوي پاسخ مشخص و پرسشنامه       نامه  به دو دسته پرسش   

هاي حاوي پاسخ مشخص همانطور کـه از نـام آنهـا نیـز معلـوم                  پرسشنامه. بندي است   طبقه
در حین تهیه چنـین     . باشند  هاي معین و از پیش تعیین شده می         است، داراي گروهی از پاسخ    

هایی کـه ممکـن اسـت در     ها، تمامی گزینه    هایی باید دقت داشت که در بین پاسخ         پرسشنامه
شود و در پایان نیز از      آموز به سؤال مطرح شده وجود داشته باشد، در نظر گرفته            اسخ دانش پ

همچنین توصیه شـده  . هاي مشابه دیگر استفاده شود  یا گزینه"دانم  نمی"هایی همچون     گزینه
اً لطفـ  ("سـایر مـوارد  "ها در مورد هر سوال، پاسخی تحت عنوان            است که در این پرسشنامه    

هـاي دیگـر پرسـشهاي مطـرح شـده، پاسـخها              در نمونه . کار رود   به) شودح داده توضی  کامالً
هـایی همچـون      کـارگیري پاسـخ     عنوان مثال، به    به. صورت طیفی مطرح شوند     ممکن است به  

  .]5[ها دیده شود  در بین پاسخ"ندرت، برخی اوقات، اغلب و یا همیشه هرگز، به"
ز طریـق پرسـیدن توضـیحاتی در        هـا ممکـن اسـت ا        تعیین میزان گرایش بـه برنامـه      

شود کـه میـزان    میدر این خصوص از مصاحبه شونده خواسته    .  ممکن باشد   خصوص برنامه 
موافـق،  (وسعت تمایل خود به هدف خاصـی را در قالـب عبـارات تعیـین شـده همچـون                    

ها، پاسخ ممکن است از طریـق           در گروه دیگري از پرسشنامه    . بیان کند ) تفاوت یا ناموفق    بی
اي از چنـین   در ادامـه، نمونـه  . دهی بین دو صفات متضاد انجام شـود       فاده از مقیاس نمره   است

  .استپرسشی مطرح شده
  

  
  
  
  

  : عالمت بگذارید،لطفاً در مربعی که نشان دهنده پاسخ شما به پرسش است
  دوره آموزشی ایمنی چگونه است؟

  جذاب        خسته کننده
£  £  £  £  £  
  آسان        سخت
£  £  £  £  £  
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آموزان در مورد مـسائل خاصـی را بررسـی     هایی که نظر دانش    همچنین در پرسشنامه  
صـورت تخـصیص عـددي کـه      کنند، ممکن است از آنان پرسیده شود که نظر خود را به             می
الزم به ذکر است در مجموع در       . نده پاسخ مورد نظر آنان به پرسش است، بیان کنند         ده  نشان

شود، بهتر است     نامه پرسیده می    آموزان از طریق پرسش     تمامی مواردي که نظر شخصی دانش     
هـیچ یـک از پاسـخهاي انتخـاب شـده غلـط محـسوب               "نامه قید شـود       که بر روي پرسش   

  ".شود نمی
شونده به انتخاب پاسخ از بـین طیـف         ن، شخص پرسش  در پرسشهاي فاقد پاسخ معی    

بدین ترتیب چنین پرسشهایی در دستیابی     . گردد  ها محدود نمی    اي از پاسخ    شده تعیین از پیش 
شـده  هـاي داده  لیکن کدبندي پاسخ. به اطالعات با جزئیات بیشتر کمک فراوانی خواهد کرد     

هاي   ورود اطالعات به پرسشنامه   . بودهدخوا گیر  وقت بسیار ارزیابی انجام جهت پرسشها این به
از طـرف دیگـر از آنجـا کـه          . کنـد   تر بوده و انجام تحلیلها را تسهیل می         با پاسخ معین آسان   

  . است، ارزیابی محدود خواهد شدهایی از پیش تعیین شده پاسخها در چنین پرسشنامه
ـ           در هر صورت پیش از تهیه هر نوع پرسـشنامه          ق انجـام   اي، بهتـر اسـت کـه از طری

هاي پایلوت گروههاي پاسخ را تعیین، و اطمینـان حاصـل کـرد کـه تمـامی کودکـان                     پروژه
ها باید توجـه داشـت        در استفاده از پرسشنامه   . کنند  مفهوم یکسانی از پرسشها را استنباط می      

آموزان به نوشتن نام خود در برگه پرسـشنامه، در اغلـب مـوارد باعـث                  که عدم اجبار دانش   
 بایـد . برانگیـز، بیـشتر شـود   هاي حساسیت هاي صحیح به پرسش     ه میزان پاسخ  خواهد شد ک  

 توجه داشت در صورتی که تعـداد پرسـشهاي پرسـشنامه زیـاد باشـد، پـر کـردن آن بـراي                          
هاي مطرح    همچنین فقدان تمرکز کافی بر روي پرسش      . کننده خواهد بود    آموزان خسته دانش
هـا، از     درك پرسـش  بـودن   تهـاي خوانـدن و سـخت      رآموزان از نظـر مها      ، تفاوت دانش  شده

نامه و نوع پاسخهاي ارائه شده اثرگذار         طرح پرسش   مشکالت احتمالی است که برروي نحوة     
هـاي   گر شرایط انجام آزمون را مهیـا کـرده و پرسـش          ترتیب الزم است پرسش     است و بدین  

 .آموزان را به خوبی پاسخ دهد نامه و دانش مطرح شده توسط پرسش
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  برگزاري امتحان -ب
الزم بـه ذکـر   . ها در خصوص ایمنی راهها اسـت  اي از پرسش امتحان شامل مجموعه  

هاي محـدودي     است که تحلیل نتایج امتحان در صورتی که پاسخ به پرسشها از طریق گزینه             
 "بلـی یـا خیـر     " به پرسشها از طریـق         یا پاسخ  "بیان صحیح یا غلط بودن عبارات     "همچون  

تعیین سطح آگاهی هـر یـک از        . تر باشد   آموزان ملموس    است براي دانش   انجام شود، ممکن  
پـذیر    هاي صحیح ارائه شده امکان      آموزان از این روش، از طریق محاسبه مجموع پاسخ          دانش
صـورت منطقـی از یکـدیگر        بدین ترتیب، پرسشهاي مطرح شـده الزم اسـت کـه بـه            . است

  .]5[سایر سواالت اثرگذار نباشدمستقل بوده تا پاسخ به هریک در ارائه پاسخ به 
. آمـوزان توجـه خـاص داشـت         در طراحی امتحان مناسب الزم است به سـن دانـش          

طـور کلـی    بـه . بخصوص در سنین کمتر استفاده از مفاد دیداري و شـنیداري مـؤثرتر اسـت       
  :آموزان عبارتند از ترافیکی دانش مجموعه مزایاي استفاده از امتحان در سنجش دانش

که پاسخها بـه صـورت کدبنـدي          آوري و تحلیل اطالعات درصورتی      سهولت جمع  -
  .مطرح شوند) اي هاي چند گزینه پرسش(شده 

 قابلیت ترکیب با مفاد دیداري و شنیداري -

 هاي سنجش به خصوص پرسشنامه قابلیت ترکیب با سایر گونه -

ت در استفاده از امتحانها براي سنجش دانش ترافیکی کودکان، الزم است به مالحظا            
  :زیر توجه شود

  . آموزان کوچکتر دشوارتر است از امتحان بدون کمک دیگران براي دانش استفاده -
هاي ارائـه شـده از    آموزان به پاسخ به سواالت امتحان، در صحت پاسخ  اجبار دانش  -

کننـده   آموزان تاثیر منفی داشته و باعث خواهدشـد کـه پاسـخها گمـراه     سوي دانش 
 .باشد

   کارگیري کارت  به-پ
 مفید در سنجش سطح اطالعات کودکان نسبت به         هاي  روشاستفاده از کارت نیز از      

در این نوع سنجش به کـودك کارتهـایی نـشان داده            . آید  حساب می   مسائل ایمنی ترافیک به   
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هایی از وضعیتهایی است که ایمنی کودکـان          شود که بر روي این کارتها عکسها یا نقاشی          می
شود که تشخیص دهـد آیـا         میدر این حالت از کودك خواسته     . تأمین شده یا در خطر است     
داده شده، از نظر کودك ایمن است یا خیـر؟ و همچنـین علـت                 عکس یا نقاشی مکان نشان    
 به جاي نقاشی اولویـت   الزم به ذکر است که استفاده از عکس. این طرز فکر را نیز بیان کند     

نمـره  . ترنـد   بوده و به حالت واقعی شـبیه      ها از اعتبار بیشتري برخوردار        چرا که عکس  . دارد
دهی در این نوع سـنجش از طریـق تخـصیص یـک نمـره مثبـت بـه هـر جـواب صـحیح                         

در مجموع مزایاي استفاده از کارت جهت سنجش دانش ترافیکی کودکـان            . پذیر است   امکان
  .]5[به شرح زیر است

  .استفاده از این روش جهت سنجش کودکان کم سن و سال مفید است -
توان جهـت سـنجش کودکـان در مـورد شـناخت مکانهـاي                این روش می  از   -

 .پرخطر یا ایمن استفاده کرد

اي کـه کـودك در آن    در این روش می توان از تصاویر واقعـی کنـار مدرسـه         -
کند استفاده گردد تا منـاطق ایمـن یـا پـر خطـر در ذهـن            مدرسه تحصیل می  
 .کودك باقی بماند

 .گیري کودکان اظهار نظر نمودتصمیمتوان در مورد قدرت  از این روش می -

مجموعه مالحظاتی که در هنگام استفاده از کارت براي سـنجش کودکـان مـد نظـر                 
 :داشت، عبارتند از

طور دقیق گویاي نوع خطـري        روند باید به    کار می   تصاویري که در سنجش به     -
  .کند، باشد که کودك را تهدید می

ه در مـورد تـصاویر از کودکـان        باشد کـ  همواره فرد دیگري باید وجود داشته      -
 .سوال بپرسد

   نقاشی و توضیح آن-ت
عنوان روشی کیفی جهت تعیین میزان آگاهی کودکان نسبت به مـسائل              این روش به  

اي    که مثالً منطقـه    می شود در این روش از کودك خواسته       . شودمیایمنی ترافیک محسوب    
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ده و در مورد اینکه چرا این منـاطق  که براي بازي یا عبور کودکان پرخطر است را نقاشی کر      
در این روش به کودك بر اساس تعداد پارامترهایی         . از نظر وي خطرناك است، توضیح دهد      

این روش جهت سنجش دانـش ایمنـی        . شودمیکه در نظر وي خطرآفرین است امتیاز داده         
  .ترافیک کودکان تا کالس سوم ابتدایی مفیدتر است

کارگیري چنین روش سنجشی، در کالسی کـه تمـام            به که   استدادهتحقیقات نشان   
هـا و توضـیحات       آموزان حضور دارند، باعث خواهدشد که اختالف زیادي بین نقاشی           دانش
گـر پـیش از انجـام سـنجش بـه       همچنین توضیحاتی که آزمـون . آموزان مشاهده نشود    دانش
. ه شـده خواهـد داشـت   ها و توضیحات ارائ  دهد، تاثیر زیادي در نوع نقاشی       آموزان می   دانش

  :مزایاي استفاده از نقاشی در سنجش دانش ترافیکی کودکان عبارتند از
عنوان روش مؤثري براي سنجش دانش ترافیکی کودکان ابتدائی           این روش به   -

  .شودمیمحسوب 
ها و توضیحات ارائه شده توسط کودکان قبل و بعد از اجراي              محتواي نقاشی  -

  .ستردگی تأثیرات برنامه استبرنامه نشانگر میزان وسعت و گ
ها و توضیحات ارائه شده توسـط کودکـان درگیـر در            مقایسه محتواي نقاشی   -

دهندة اي در مورد آنها اجرا نشده است، نشان         برنامه با کودکانی که هیچ برنامه     
 .میزان تاثیر برنامه است

وجـه  در استفاده از نقاشی در سنجش دانش ترافیکی کودکان بایـد بـه مـوارد زیـر ت               
 :داشت

  .از نقاشی و در حین آن بر نتایج سنجش اثرگذار است پیش مشورت کودکان -
هـا اثرگـذار اسـت و     نحوة انجام برنامه و توضیحات پرسشگر بر نوع نقاشـی          -

 .سازد نتیجه را با انحراف مواجه می

  کیف داستان-ث

رود،   کـار مـی     روش کیفی دیگري که براي سنجش دانش ایمنی ترافیک کودکـان بـه            
صورت تصادفی نقاشی یا عکسهایی را        در این روش کودك به    . استفاده از کیف داستان است    
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، از خـود    شـود مـی هایی که به وي       از کیف مخصوصی بیرون کشیده و با توجه به راهنمایی         
توان با ضبط صـداي کـودك    در این روش می. ]5[گوید  داستانی مربوط به ایمنی ترافیک می     

کردن آن برروي کاغذ به سنجش دانش ترافیکـی  کند و سپس پیاده و داستانی که وي نقل می    
 .وي در خصوص ایمنی ترافیک پرداخت

   دفتر خاطرات سفر-ج
صورت هفتگی از عبـور و مـرور در           این دفتر حاوي گزارشهایی است که کودکان به       

تواننـد    سالگی بـه بعـد اغلـب کودکـان مـی     7از سن . کنند  سفرهاي خود به مدرسه تهیه می     
طرات مربوط به سفر خود از مدرسه به خانه و بالعکس و همچنـین افـرادي کـه در ایـن          خا

صـورت گروهـی      این فعالیت ممکن است به    . کنند را یادداشت کنند     سفر آنها را همراهی می    
 برخـی خـاطرات در کـالس، از کودکـان      یبدین ترتیب که معلم با باز خوان      . نیز انجام گیرد  

کننـد، تجربـه مـشترکی دارنـد،          دکانی که از آن مسیر عبور می      که سایر کو    بخواهد درصورتی 
تر قابـل اسـتفاده    روش گروهی غالباً در بین کودکان کم سن و سال    . دست خود را بلند کنند    

اغلب قادر خواهند بـود کـه خـاطرات       )  سال 10بیشتر از   (لیکن کودکان با سن بیشتر      . است
الزم . یمنی در مسیر روزانه یادداشت کنند     هفتگی خود را در مورد مسایل مربوط به سفر و ا          

گیـر بـوده و از نـرخ          به ذکر است تحلیل نتایج ایـن روش سـنجش بـسیار دشـوار و وقـت                
بـدین دلیـل از ایـن نـوع سـنجش           . دهی یکسانی در بین گروه هدف برخوردار نیست         پاسخ
اشـد  توان اطالعات کاملی که نمایندة سطح دانش ترافیکـی تمـام افـراد گـروه هـدف ب                   نمی

توان جهت بررسـی میـزان افـزایش تـاثیر آموزشـهاي              لیکن از این روش می    . استخراج کرد 
 .هاي زمانی متوالی استفاده کرد اعمال شده به کودکان در طول دوره

  آموزان در محیط مدرسه  مشاهدة رفتار دانش-چ
مـی  آموزان از روشهاي مشاهداتی نیز استفاده         منظور بررسی تغییرات رفتاري دانش      به
بدین منظور بررسی رفتار کودکان در محیط خارج از مدرسـه، قبـل و بعـد از برنامـه                   . شود

در واقع از طریـق ایـن روش        . کار رود   ممکن است به منظور شناخت نحوة تاثیر آموزشها به        
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توان به رفتار طبیعی سرزده از کودکان ناشی از آموزشها و اقدامات انجـام گرفتـه دسـت                    می
آموزان در محـیط مدرسـه از دوربینهـاي ویـدیویی             منظور مشاهدة رفتار دانش     غالباً به . یافت

لیکن باید دانـست در صـورت آگـاهی کودکـان از نـصب دوربینهـایی در                 . شودمیاستفاده  
شـود،   اطراف مدارس که به منظور سنجش سطح آگاهی ایمنـی ترافیکـی آنـان اسـتفاده مـی      

 .مستقیماً بر رفتار آنان اثرگذار است

  جش عملی در محیط اطراف مدرسه سن-ح
آموزان در اسـتفادة ایمـن از محـیط راه            در برخی از موارد ممکن است مهارت دانش       

آموزان ممکـن     بدین ترتیب عملکرد دانش   . صورت عملی مورد آزمون و سنجش قرارگیرد        به
اي   است براساس معیارهاي از پیش تعیین شده سنجیده شود و به انجـام هـر مهـارت نمـره                  

آموزان در مورد نحوة انتخاب مـسیر   همچنین در این روش ممکن است از دانش      .  گیرد تعلق
  .]5[از خانه به مدرسه نیز پرسش شود

دقت مـورد بررسـی       در این روش پیش از انجام سنجش باید وضعیت ایمنی جاده به           
شوند، در مجـاورت مدرسـه        آموزان سنجیده می    همچنین مسیري که در آن دانش     . قرار گیرد 

الزم . آموزان در مسیر روزمره خود از آن عبور کنند          اي که اکثر دانش     گونه  به. باشدار داشته قر
مهمترین مـسایلی  . باشد به ذکر است که جهت انجام چنین سنجشی به اجازة والدین نیاز می     

  :آموزان از این طریق مورد توجه قرار گیرند عبارتند از مهارت دانش سنجش انجام در که باید
صـورت جداگانـه    آموزان به  تک دانش   م سنجش مهارت باید در مورد تک      انجا -

  .انجام شود
 .در انجام سنجش باید از کودك به نحو مطلوبی مراقبت شود -

 .گر هر دو باید از لباسهاي بازتاب کننده نور استفاده کنند کودك و آزمون -

 .باشندسوار باید کاله مخصوص بر سر داشته کودکان دوچرخه -
  

ذکر است که به جهت انجام مالحظات ایمنی پیش از اجـرا، سـنجش از ایـن                  الزم به 
  . است روش، غالباً مستلزم زمان و هزینه
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  سازي محیط راه  شبیه-خ
 کـه  شـود مـی صورتی ساخته  بعدي کوچکی از راه و مدرسه به در این روش مدل سه   

همچنـین در ایـن     . اشدب.. .دهندة موقعیت قرارگیري راه، مدرسه، ساختمانها، درختان و       نشان
در ایـن  . شودمیبازي و عروسک با ابعاد متناسب با طرح استفاده            روشها از ماشینهاي اسباب   
، عروسکی را که نمایندة عابر پیاده است از مسیر عبور دهد            شودمیروش از کودك خواسته     

طح و داستانی مربوط به ایمنی عبور و مرور کودکان نیـز نقـل نمایـد تـا از ایـن طریـق سـ                       
لیکن در برخی موارد بخصوص در مواقعی که کودك خجـالتی  . آگاهیهاي وي سنجیده شود   

سـنجش مهارتهـاي عملـی       الزم به ذکـر اسـت     . است این روش ممکن است جوابگو نباشد      
لیکن این روش در مقایسه با تمرینات عملـی         . آموزان از این طریق بسیار مشکل است        دانش

از طـرف دیگـر، ایـن روش        . تر است  برده و اقتصادي   در محیط اطراف مدرسه زمان کمتري     
توان مفـاهیم   به عنوان مثال در این روش می. آورد امکان مقایسه را در بین کودکان فراهم می   

  .]5[زیر را مورد سنجش قرار داد
  رو، خیابان، جدول خیابان و عملکرد هر یک شناخت پیاده -
روي در  در هنگام پیـاده لزوم قرارگرفتن دست کودك در دست بزرگسال همراه         -

 خیابان

 ها لزوم مراقب بودن در هنگام رسیدن به ورودي خیابانها و کوچه -

 شناخت مکان مناسب ایستادن قبل از عبور از عرض راه -

 نحوة رفتار پیش از عبور از عرض راه -

  نحوة رفتار در حین عبور از عرض راه -
  

  :ارتند ازسازي محیط راه عب مهمترین مزایاي استفاده از روش شبیه
  تمرین عملی در حاشیه راه به نسبت روش این بودن خطرتر کم و سریعتر تر، ارزان -
 آموزان  ایجاد قابلیت مقایسه بین دانش -

 .اي قابل سنجش است از این طریق گروهی از رفتارهاي ایمن جاده -

از این طریق عالوه بر سنجش، امکان آموزش انجام رفتارهاي ایمن بـه کـودك                -
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 .شود ینیز فراهم م

  :در استفاده از این روش باید به مالحظات زیر توجه داشت
  .اندازه و ابعاد ابزارهاي استفاده شده در مدل باید متناسب باشند -
در ایـن  . میـل باشـند   ممکن است کودکان به تنهایی نسبت به انجام سنجش بـی    -

گر تحریک شوند که این عمل ممکن اسـت باعـث    صورت باید از طرف آزمون 
 . سنجش شودانحراف

بعدي توصـیه     آموزان کمتر باشد استفاده از مدلهاي سه        در صورتی که سن دانش     -
 .شودمی

 .انجام سنجش دانش ترافیکی کودکان از این طریق مشکل است -

پرتـی در کودکـان     سنجش از این روش ممکن اسـت باعـث گیجـی و حـواس              -
 .گردد

 
  آزمون از طریق کامپیوتر و ویدیو-د

سـازي شـدة      سازي شده یا فیلم شـبیه       اه از طریق کامپیوتر شبیه    در این روش محیط ر    
تـوان    از مزایاي این روش آن است که از ایـن طریـق مـی             . شودمیراه به کودك نمایش داده    

از طرف دیگـر بـه تمـام کـاربران          . اي از تصاویر یا شرایط را به هر کاربر نشان داد            مجموعه
یق امکـان انجـام مقایـسه بـین کودکـان فـراهم             شده و از این طر    تصاویر یکسانی نشان داده   

در استفاده از این روش در انجام سنجش باید توجه داشـت کـه ایـن روش نیازمنـد     . آید  می
بـدین ترتیـب بایـد      . باشـد   افزار مورد استفاده یا روش استفاده از فیلم مـی           آموزش قبلی نرم  

توان در    ین روش می  از ا . مدت زمانی را براي آموزش کودکان در این خصوص صرف نمود          
مزایاي استفاده از ایـن روش در انجـام سـنجش           .  ساله استفاده کرد   11 تا   8سنجش کودکان   

  :عبارتند از
  امکان مدیریت مناسب سنجش -
 پردازي سریع برداري و داده قابلیت داده -
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قابلیت تغییر در مشخصات ترافیک همچون حجم تردد و سرعت وسایل نقلیـه              -
 و حجم عابرین پیاده

العمـل جهـت ارزیـابی آگـاهی          گیري دقیق زمان عکس     لیت محاسبه و اندازه   قاب -
 نسبت به مسایل ایمنی

 جهت جدید بودن این روش قابل توجه بودن روش براي کودکان به -

افزایش قابلیت تحریک کودکان از طریق اضافه کردن فیلمهـاي کوتـاه، شـعر و                -
 موسیقی و بازیهاي کوتاه مدت در بین عملیات سنجش

 :عه مالحظاتی که در استفاده از این روش باید مد نظر قرار داد عبارتند ازمجمو

افزار و دسـتگاههاي مـورد اسـتفاده در راسـتاي ایـن               لزوم اطمینان از اعتبار نرم     -
موضوع که سهولت انجام سنجش عاملی در انحراف اطالعـات برداشـت شـده              

 نیست

افـزار و تجهیـزات بـه       نـرم  زیاد عملیات آموزش نحوة استفاده از         هزینه و زمان   -
 کودکان

آموزان، امکانات در دسـت،       سن دانش (با توجه به مطالب مذکور، در شرایط مختلف         
شـد ممکـن اسـت در       ی که نـام بـرده     های  روشاز مجموعه   ..) .بودجه تخصیص داده شده و    

مقایسۀ نتـایج آزمونهـا   . آموزان استفاده شود  انتخاب نوع روش سنجش قبل از آموزش دانش       
 از انجام آموزش با نتایج قبلی و همچنین مقایسه با گروهی که تـاکنون طـرح بـر روي                    پس

کاررفته جهـت آمـوزش     بههاي روشهاي مناسب جهت ارزیابی   آنان اجرا نشده است، زمینه    
 معیـاري جهـت انتخـاب    4-4جـدول  . آورد و همچنین نحوه و نوع آموزشها را فـراهم مـی        

لـیکن بایـد توجـه      . کنـد   دف در سنجش را ارائـه مـی       روش مناسب با توجه به سن گروه ه       
کار رفته به صورت آزمون و خطا و با توجه            داشت که تشخیص دقیق مناسب بودن روش به       

  .شود به شرایط موجود انجام می
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   تناسب روشهاي متفاوت با توجه به گروههاي سنی مختلف-4-4جدول 
  سال کودك

  روش
   سال12 تا 10  ل سا10 تا 7   سال7کمتر از 

  بزرگسال

  P  P  P  P  پرسشنامه
  P  P  P  P  امتحان
      P  P  کارت

      P  P  نقاشی و توضیح

  P  P  P  P  مشاهده رفتار
  P  P  P    نویسی شخصی خاطره

  P  P  P  P  خاطرات گروهی
  P  P  P  P  سنجش عملی

      P  P  سازي محیط راه شبیه

  P  P  P    آزمون کامپیوتري
  

 ارزیـابی اشـاره شـده در        هـاي   روشاري از   از طرف دیگر قابلیت به کـارگیري بـسی        
مدارس به شرایط و امکانـات موجـود در مدرسـه، شـرایط و امکانـات موجـود در اسـتان،                     
تجارب گذشته مدرسه و استان مورد نظر، تجارب گذشته اسـتان مـورد نظـر در خـصوص                  

سازي مدارس حاشیه راهها و همچنـین سـطح برخـورداري مدرسـه             سازي برنامه ایمن  پیاده
. سازي موجـود در اسـتان بـستگی خواهـد داشـت           ورد نظر از تجهیزات و تسهیالت ایمن      م

 ارائه شده در این بخش ممکـن اسـت در مـورد             هاي  روشبدین ترتیب استفاده از برخی از       
 5-4جـدول   در ایـن راسـتا،      . برخی از مدارس یا استانهاي فاقد تجربه مصداق نداشته باشد         

 ارزیـابی ارائـه شـده در ایـن          هاي  روشي از هر یک از      پیشنهاداتی را در خصوص بکارگیر    
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 .نمایدبخش با توجه به سطح تجربه استان و مدرسه موردنظر را ارائه می
  ايهاي استانی و مدرسه متفاوت سنجش اولیه با توجه به تجربههاي روش تناسب -5-4جدول 

  استان
  روش  داراي تجربه

  دون تجربهمدرسه ب  مدرسه داراي تجربه
  بدون تجربه

  P  P  P  امهنپرسش
  P  P  P  امتحان
    P  P  کارت

    P  P  نقاشی و توضیح
  P  P  P  مشاهده رفتار

      P  نویسی شخصی خاطره
      P  خاطرات گروهی
  P  P  P  سنجش عملی

    P  P  سازي محیط راه شبیه
    P  P  آزمون کامپیوتري

  

راحـل رونـد    همانگونه که در این گـزارش نیـز تبیـین گردیـد، یکـی از مهمتـرین م                 
در . دهـد آموزان تشکیل می  سازي مدارس را ارزیابی اولیه دانش     اقدامات آموزشی براي ایمن   

عنوان مبنایی جهت تمرکز بر بخشهاي      توان با استفاده از آزمونهاي اولیه به      این خصوص، می  
بـدین  . آموزان اسـتفاده کـرد    مشخصی از آموزشها و به عبارتی تعیین اهداف آموزشی دانش         

آمـوزان از طریـق انجـام سـنجش اولیـه اطالعـات           ی که پس از یافتن نقاط ضعف دانش       معن
هـاي ایمنـی بـه کودکـان و نوجوانـان بـه       ترافیکی کودکان، در هنگام انجام آمـوزش مقولـه       

آموزان در آن موضوعات دیده شده است، تمرکز بیـشتري  موضوعاتی که ضعف عمده دانش  
در ایـن خـصوص، مـسئول    . در آن خصوص ارائه داداي العاده فوقهاي آموزشکرد و حتی  

آموزان را در سـه     آموزان باید پس از برگزاري آزمون، نمرات دانش       آموزش ترافیک به دانش   
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. بنـدي نمایـد  تقـسیم )  به پـایین 12(و ضعیف ) 16 تا 12(، متوسط   )20 تا   16(سطح خوب   
گیرد، باید مـورد توجـه      آموزانی که نمرات آنها در دو سطح متوسط و ضعیف قرار می           دانش

شـده توسـط مـسئولین     هـاي آموزشـی تـدوین   بیشتري در خالل روند تکرارپذیري برنامـه 
 کمکی آموزشی کـه از سـطوح پـایینتري          هاي  روشگیري از سایر    بهره. آموزشی قرار گیرند  

بنـدي  بنـدي نمـرات در رده     آمـوزانی کـه در طبقـه       ارائه شده به دانش    هاي  آموزشنسبت به   
آموزان مذکور، استفاده بیـشتر     العاده براي دانش  گیرند، برگزاري جلسات فوق    می خوب قرار 

 هـاي   روشگیـري از    هاي آموزشی و تاکید کمتر در جهت بهره        عملی و کارگاه   هاي  روشاز  
بدیهی است نقـش  . از مواردي است که باید مدنظر مسئولین آموزشی قرار گیرد    نظرياً  صرف

    گیرند، انی که در آزمون اولیه در گروه متوسط و ضعیف قرار می           آموزتکرار آزمونها از دانش   
تواند معیار مناسبی براي ارزیابی اقدامات آموزشی انجام شده در راسـتاي ارتقـاي سـطح            می
به هر حال ذکر این نکته حـائز اهمیـت اسـت کـه نقـش              .  ترافیکی گروه مذکور باشد    دانش

- مناسـب آموزشـی بـراي دانـش        هـاي   شروقضاوت کارشناس آموزشی در جهت انتخاب       

العـاده  گیرند و همچنین تعیین میزان ساعتهاي فوق      بندي خوب جاي نمی   آموزانی که در رده   
گیـرد، بـسیار حـائز    آموزانی که نمرات آنها در رده متوسط و بد قرار میآموزشی براي دانش 

ي اولیـه بـه طـور    در این خصوص مجموعه موارد استفاده از نتایج آزمونهـا  .باشداهمیت می
  :خالصه شامل موارد زیر است

آموزان در مورد سـطح جـذابیت مـورد قبـول آنـان در              بررسی کلی نظر دانش    -
 ؛مورد برگزاري کالسهاي آموزشی

 ؛آموزان در عبور از عرض راهتعیین نقاط ضعف دانش -
 ؛آموزان در استفاده از دوچرخه در سفر به مدرسهتعیین نقاط ضعف دانش -
 ؛شدن از سرویس مدارسآموزان هنگام سوار یا پیادهضعف دانشتعیین نقاط  -
آموزان در شناسایی انواع خطراتی که ترافیک وسـایل       تعیین نقاط ضعف دانش    -

 ؛کندنقلیه آنان را تهدید می
 ؛کشیهاآموز در شناخت عالیم، تابلوها و خطتعیین نقاط ضعف دانش -
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  استفاده از تجهیزات و    آموزان در شناخت و ضرورت      تعیین نقاط ضعف دانش    -
 .تسهیالت ایمنی موجود

 
 مهمترین ضرورتهاي انجـام     هاي آموزشی در مدارس    روش برگزاري دوره   -4-3

  : این طرح عبارتند از
 سـازي راههـا   منایگرش کلی   نش مهمی از    بخ ،ايادهجدر خصوص ایمنی     زشومآ

یـادگیري مـادام العمـر      نـد   آیفر اي یک ادهجزش ایمنی   ومآ. دهدبراي کودکان را تشکیل می    
اً آمـوزش، صـرف   . ارائـه گـردد   ،  است که در خصوص کودکان باید در مراحل مختلف رشـد          

باشد، بلکه کلیۀ کاربران جاده در خـصوص حفـظ          محدود به دوران تحصیل در مدرسه نمی      
مـوزش و الگوسـازي     آند و والدین نقـشی حیـاتی در زمینـۀ           شاب  می لئو مس ناکسالمت کود 

 ینـ مین المللی، اهمیت آموزش و ا     یب حاظل از. یندامن سنین پایین را ایفا می    براي کودکان در    
 سازمان  1968 از عهدنامۀ    3دکان، در همایش ملل متحد پیرامون حقوق کودك و در مادة            وک

فین قرارداد الزم است نسبت     طر":کهن  اي با این مضمو   دهاج ملل متحد در خصوص ترافیک    
 تحصیلی  ع مقاط ۀلی ک ردافیک  رت آموزش منظم و مستمر    تهبه انجام اقدامات ضروري در ج     

اي انیۀ مصوب سازمان ملل متحـد در خـصوص ترافیـک جـاده            یب.  است مده، آ "دام نمایند قا
این موضوع را مورد تجدید نظر قرار داده و فصلی با جزئیات بیشتر در خـصوص                 ،)1998(

  .]6[مایدن آموزش تردد به کودکان را ارائه می
خطري را که مد نظر مـسئولین و        باید رفتارهاي بی   ايادهجوزش ایمنی   هاي آم برنامه

این رفتارها به بهتـرین وجـه   . ایندص نماي است، بطور واضح مشخجاده متولیان امر ایمنی
  :  مختلفی شناسایی گردند که عبارتند ازهاي روشوانند از طریق ت می

  .باشندفتار میمهارتهاي روانشناختی که مبناي رف تحلیل وظیفه و توصی -
  .ن مختلف گسترش یابدیواند در سنت تعیین سطح مهارتهایی که می -
ها که مبین میزان موفقیـت اقـدامات        هارتارزیابی تأثیر آموزش بر کارایی این م       -

  .باشدمذکور می
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اي ه  نسبت به جنبه   اکنشهاي مناسب وواند منجر به اشاعه     ت  وه بر این، آموزش می    عال
ي را ا  آگاهی، نقش مثبـت و تکمیـل کننـده   رنگرشهاي متکی ب. ددرراهها گ مختلف رفتار در  
آگـاهی و درك خطـرات، مـسؤلیتها و رفتارهـاي            سطح ارتها و باال بردن   هم در جهت ارتقاء  

ـ  وانـد در جهـت    ت  همچنین، آموزش و در کنـار آن تبلیغـات مـی          . مایدن  ایفا می  منای شویق  ت
مهارتهـا   رائهابر آگاهی و نگرشها و از طریق        آموزان با تأثیر    طر در میان دانش   خ  رفتارهاي بی 

خود که با توجه به رویه تغییر       مون  اي مناسب بمنظور تردد ایمن آنها در محیط پیرا        ه   شیوه و
در ایـن راسـتا،    .]7[گردد،، بکار رودنقلی این قشر سنی لحاظ میوعادات و رفتارهاي حمل 

ر عادات حمـل و نقلـی در کودکـان    گردد، روند تغیی مشاهده می2-4همانگونه که در شکل  
پس از  . گرددتواند تحت عنوان یک خطر بیان گردد، آغاز می        با آگاهی از یک مشکل که می      

  مناسب به کودك که با ایجاد مـسئولیت بـراي وي همـراه              هاي  آموزشاین مرحله و با ارائه      
. شـود ي داده میها و راهکارهاي صحیح به وگردد، امکان درك، ارزیابی و انتخاب گزینه  می

ها توسط کودك، تجربه رفتارهـاي مـذکور اولـین          بدیهی است پس از انتخاب آگاهانه گزینه      
این تجارب به مرور زمان تبدیل به رفتارهـاي         . پذیرداقدامی است که از سوي وي انجام می       

   .باشدآموزان قرار دارد، میعادتی که هدف اصلی مسئولین و کارشناسان آموزشی دانش
واند کودکان را به مشارکت فعال در زمینۀ ساماندهی و بهبـود           ت  ین، آموزش می  همچن

در ). بخصوص در مناطق مسکونی و مـسیرهاي اصـلی        (یق نماید   شووضعیت محیط خود ت   
رسانی در خصوص ایمنی راههـا نیـز نـوعی آمـوزش            یغات و فعالیتهاي اطالع   تبلاین راستا،   

واند نگـرش افـراد را بطـور        ت  ود که می  ش  یم یزیرا موجب انتقال اطالعات   . محسوب می شود  
 امجـ ناایـن اطالعـات و     کـارگیري بیـق   رط مستقیم تحت تأثیر قـرار داده و از       مستقیم و غیر  

ر بـه تغییـرات رفتـاري و یـا تأثیرگـذاري بـر هنجارهـاي               جدامات پیشبردي، در نهایت من    قا
صوص ترافیک، از جمله    خ رداین قبیل فعالیتها دربرگیرندة تدابیر پیشگیرانه       . اجتماعی گردد 

االجـرا و تحلیـل فنـی تـصادفات         مدت اصول ترافیک، تصویب قوانین الزم      بلند هاي  آموزش
ز سـوي اقـشار مختلـف جامعـه و          اهـا   نایمنی و حمایـت از آ      ن اقدامات ایاجراي  . اشدب  می

  .اشدب الزامی می متخصصین
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  ]2[در کودکاننقلی  و  رویه تغییر عادات حمل-2-4شکل
. باشدمی متعددي داراي رویکردهاي  آموزش که حال، همواره باید بخاطر داشت    با این 

تواند براي دستیابی به تعـدادي از اهـداف   بدیهی است که هر یک از رویکردهاي مذکور می       
اي برخوردار  آموزان از اهمیت ویژه   شده در خصوص بهبود وضعیت ایمنی تردد دانش        تعیین
   این راستا و در قالب گزارش کنـونی نـسبت بـه بررسـی انـواع رویکردهـایی کـه                 در  . باشد
   .گردد میآموزان شود، اقداماي دانشتواند بنحوي موجب ارتقاي وضعیت ایمنی جادهمی

 

   آگاهی از مشکل-1

   قبول مسئولیت-2

  و راهکارها درك انتخابها -3

   ارزیابی انتخابها و راهکارها-4

   انتخاب گزینه-5

   رفتارهاي تجربی-6

   رفتارهاي عادتی-7
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  آموزش تئوریک نظري-4-3-1

 آموزشی که سهم قابل تـوجهی در ارتقـاي دانـش ترافیکـی              هاي  روشیکی از انواع    
در این راستا بایـد عنـوان نمـود، بـا آنکـه نتـایج       . دارد، آموزش نظري نام داردآموزان  دانش

 عملـی در  هـاي  آمـوزش تحقیقات انجام شده در این خصوص مبین این حقیقت اسـت کـه       
آموزان تاثیر بیشتري بر یادگیري کودکان دارند، اما حقیقـت آن اسـت کـه در راسـتاي                دانش

آمـوزان، آمـوزش     مقررات ترافیکـی توسـط دانـش       جلوگیري از اجراي کورکورانه قوانین و     
  . گرددناپذیر تلقی مینظري امري اجتناب
 تصادفات و خسارات با شناسایی عوامـل خطرسـاز و تنـوع             زا گیريشیپبطور کلی،   

. رددگـ   منظور گسترش اقـدامات پیـشگیرانه آغـاز مـی         ه  آنها در میان اقشار مختلف جامعه، ب      
با پیچیدگیهاي محیط و گذرگاهها، همزمان با مراحـل          منای آموزان در برخورد  توانایی دانش 

 کـه در آن بتـوان کودکـان را          خاصیبنابراین سن   . ابدی   افزایش سن آنها گسترش می     ورشد  
چرا که مهارتهاي کودکان به نـسبتهاي مختلفـی         . کاربران مطمئن راهها دانست، وجود ندارد     

ـ بـا   .  آنان وجود دارد   ه و تفاوتهاي فردي بسیار زیادي در میان       ودرشد نم   نتـایج   ،ن وجـود  ای
 بدسـت ربی در خـصوص قابلیتهـاي رشـدي کودکـان           جاي که بر اساس مطالعات ت     گسترده

 سـال داراي درك کلـی از        7 تا   5ور میانگین، کودکان در سنین      بطآمده، بیانگر این است که      
بور عیر مربوط به    د توانایی الزم براي شناخت عوامل مربوط و غ        اقفاً  اما غالب . اشندب  خطر می 
جا که این قبیل    آن زا. اشندب  و عکس العملهاي مناسب نسبت به خطرات احتمالی می         از راهها 

 وسیعی درخصوص ایمنی در راهها هـستند، در صـورت ارائـه             هاي  آموزشکودکان نیازمند   
در . اي گردنـد توانند حائز آمادگی الزم جهت تقابل با خطرات جاده مناسب، میهاي  آموزش
ـ در زمینۀ تفکرات اساسـی و توا       ايقابل مشاهده   سال، کودکان پیشرفتهاي   8 تا   7ین  سن  ییان

بعنوان مثال بجاي امتحان نمودن لحظه بـه لحظـه           (واهند داشت خدر تحلیلهاي بصري کلی     
 سـال، کودکـان درك      9 تـا    8سنین  در  ). رگاهها نمایند گذبینی محیط   وانند اقدام به پیش   ت  می

انـایی تغییـر   وت. ماینـد ن تجربـه مـی   را وي و توانـایی اسـتدالل اتفـاقی   ر خود از مفهوم پیـاده   
اید اما تغییري در توانایی تمرکز کودکـان  ی ن با رشد سنی کودکان افزایش می      اعملکرد، همزم 
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واند بـه افـزایش مهـارت       ت  یانگر این مطلب است که آموزش می       ب این امر . گرددمشاهده نمی 
 سـالگی در    12 تـا    9همچنین کودکان در سـنین       . نماید تمرکز در هنگام عبور و مرور کمک      

ن مثال، فاصـلۀ زیـادي      ا بعنو .]6[مایندن  ي را اتخاذ می   ا  ت محافظه کارانه  امیهنگام تردد، تصم  
 درك و تـشخیص سـرعتهاي       درمایند، با این وجود هنوز فاقد توانایی        ن  را از جاده حفظ می    

سواري کـه در    ض نماید که دوچرخه   یک نوجوان ممکن است اینگونه فر     . اشندب  مختلف می 
مبیل پرسرعتی که در فاصلۀ دورتري       اتو حال حرکت است، بیش از     فاصله نزدیک به وي در    

مـدت در  تمرکز حواس براي طـوالنی .  است، از کنار وي عبور خواهد نمود     تدر حال حرک  
امـر  ترین واکنش در موقعیتهاي پیچیـده، بـراي کودکـان           تهاي مختلف و انجام مناسب    عیموق

ن یـافت همچنین از نظر آنان متوقف نمودن یـک حرکـت و نیـز           . دردگ  دشواري محسوب می  
بنابراین، درك عقالنی آنـان از عبـور   . اشدب  میاي محل دقیق عالئم عبور و مرور، امر پیچیده   

ی تحت تـاثیر تواناییهـاي تکامـل نیافتـه ادراکـی، تحلیلـی و               انو مرور و خطرات آن، به آس      
کودکـان عمومـاُ    . مایـد ن  و احساس کاذبی از ایمن بودن را به آنان القاء می          حرکتی آنان شده    

 تجربـه   ل سـا  10 الـی    8دراك و استداللهاي منطقـی را در سـنین          نۀ ا تغییرات رشدي در زمی   
 حیط جـاده مایمنی در  مینهزمایند با این وجود، هنوز نیازمند یادگیري موارد بیشتري در       ن  می
 هنگامیکـه کودکـان انگیـزه و مهارتهـاي الزم           حتید عنوان نمود،    در این راستا بای   . اشندب  می
تارهـاي  فوانـد از آنـان انتظـار ر       ت  مایند، هیچکس نمی  ن  طر را کسب می   خ  فتارهاي بی ر تجه

توانـد موجـب بـروز      عواملی که همـواره مـی     . ]1[باشدهکامالُ منطقی مانند افراد بالغ را داشت      
  :  ازخطر و تهدید ایمنی کودکان گردد عبارتند

کردن در حـین    مساالن ممکن است بسیاري از کودکان را وادار به خطر         هشویق  ت -
  .ندکسواري چرخها دوعبور از خیابان و ی

وضـاع، سـرپیچی از    ارفتارهاي خطرجویانه ممکن است نوعی احساس کنترل بر          -
  . خاص از همساالن را به نوجوانان القا نمایدی قوانین و کسب مقبولیت در گروه

  .و نوجوانان ممکن است بطور عمدي اقدام به خطرجویی نمایند کودکان زا برخی -
  .طالع باشندا نماید، بیرا تهدید می آنها که خطراتی از است ممکن کودکان از برخی -
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برخی از کودکان ممکن است بدلیل اجبـار و یـا تحریـک همـساالن نـسبت بـه                    -
 . یل و یا ناتوان باشندم  اجتناب از خطر بی

وانـد بعنـوان بخـشی از    ت ، همواره باید بخاطر داشت که خطرجویی می   حالبا این  -
 نیازمنـد  هاکـردن در گـذرگاه    با این وجود، خطـر    . د لقب گیرد  شمراحل طبیعی ر  

ههـا بمنظـور کـاهش خـسارات        رابررسی و کنترل مستمر از جانب کلیه کاربران         
 .اشدب  زانآموناپذیر آن در مورد دانشاثرات جبراناً ناشی از تصادفات و بعض

  
  آموزان  بررسی موضوعات آموزشی به تفکیک رده سنی دانش-4-3-1-1

آمـوزان در گـرو      نظـري بـراي دانـش      هاي  آموزش همانگونه که عنوان گردید، ارائه      
در . باشـد اي مـی  پذیر جـاده  هاي سنی این قشر آسیب    شناسایی خصوصیات هر یک از گروه     

هـاي  آمـوزان در بـازه    یهاي اخالقی و رفتاري دانش    این راستا و در قالب موارد ذیل به ویژگ        
اي بـدانها   سنی مختلف و موضوعاتی که باید در هـر رده سـنی در خـصوص ایمنـی جـاده                  

باشـد کـه    همچنین ذکر ایـن نکتـه حـائز اهمیـت مـی           . استپرداخته شده  شود،آموزش داده 
وجه به رشد ذهنـی و  گیرد که با تشده در این بخش، مفادي را دربرمی بندیهاي انجامتقسیم

بنابراین، بـدیهی   . استآموزان نسبت به خود و محیط اطراف خود تعیین گشته         ادراکی دانش 
ریـزي مناسـب    آموزان در گـرو برنامـه     آمیز این مفاد به دانش    است که انتقال و ارائه موفقیت     

     آمـوزان  انـدرکاران متخـصص در امـر آمـوزش دانـش          آموزشی توسط کارشناسـان و دسـت      
      عالوه بر این، تفکیـک مطالـب ارائـه شـده در هـر گـروه سـنی متناسـب بـا سـن            . باشدیم

آموزان هر کالس درسی نیازمند توجه ویـژه کارشناسـان و متخصـصین امـر آمـوزش                 دانش
کودکان و روانشناسان کودك بوده و بنابراین تعیین دقیق و اصولی این مفاد متناسب بـا هـر                  

  .باشدذیر نمیپدوره در این بخش امکان
هـاي ذهنـی مناسـب بـراي      با این وجود، در این بخش مشاور در جهت ایجاد قرینه    

کارشناسان و مسئولین آموزشی به ارائه پیشنهاداتی بر اساس تجربه و اهداف تبیین هر یـک                
 .استاز مفاد آموزشی پرداخته
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   ساله8 تا 6آموزان دانش:  گروه اول-الف
کوچه و خیابـان و     . حیط زندگی حضور فعال داشته باشند     این گروه سنی مایلند در م     

نگـرد و  این گروه مسائل را به دقت مـی . معابر عمومی و پارکها از این قاعده مستثنی نیستند     
به کودکان در رابطه بـا حفـظ ایمنـی خـود              در این رده سنی، معموالً    . آموزدبسیار سریع می  

         کـان در ایـن رده سـنی و در نزدیکـی            از آنجـا کـه کود     . شـود مسئولیت محدودي داده مـی    
 شـوند، معمـوالً  همراهـی مـی  ) یا یک فـرد بزرگـسال  (تردد توسط والدین خود   هاي پر جاده

حـال  بـا ایـن   . ]8[کننـد   مسئولیت خود را براي حفظ ایمنی شخصی بسیار محدود تصور می          
  :]9[تند ازآموزان آموزش داده شود عبار مواردي که در این رده سنی باید به دانش

 ؛)ها ساله8(مقررات حاکم بر رفتار عابرین پیاده و ترافیک را درك نمایند -
       تواند به جراحـات سـخت و یـا حتـی مـرگ منجـر شـود                بدانند که تصادفات می    -

 ؛)ها ساله6(
 ؛)ها ساله6(علت و نحوه ایجاد خطر توسط وسایل نقلیه را درك نمایند -

و شب و یا انواع شرایط جـوي مختلـف را درك            بودن در روز    اهمیت قابل رویت   -
 ؛)ها ساله7(نمایند

نقلیه ثابت و یا سـایر      خطر ناشی از عدم قابلیت رویت خود را بدلیل وجود وسایل           -
 ؛)ها ساله7(موانع درك نمایند

       تـوجهی شخـصی رخ     مبـاالتی و بـی    بدانند که وقوع تصادف همـواره بـر اثـر بـی            -
 ؛)ها ساله7(دهدمی

 ؛)ها ساله8(منی خود در رفت و آمد به مدرسه را حفظ کنندای -
توانند براي عبور از خیابان به آنها کمک کنند، جـستجو و            چگونه افرادي را که می     -

 ؛)ها ساله6(شناسایی نمایند 
کردن را تشخیص دهند و نحوه حفـظ ایمنـی شخـصی در             مناطق ایمن براي بازي    -

 ؛)هاله سا6(کردن را بیاموزندهنگام بازي
شـود، بـصورت دیـدن یـا شـنیدن          جهت ترافیکی را که به سمت آنها نزدیک مـی          -



 203                                                        سازي مدارس حاشیه راههاایمنراهنماي 

 ؛)ها ساله6(تشخیص دهند 
قبل از عبور از خیابان توقف نمایند، اطـراف را نگـاه کننـد و بـه صـداي ترافیـک                 -

  ؛)ها ساله7(گوش فرادهند 
 ؛)ها ساله8(ترین مسیر را براي عبور از خیابان انتخاب نمایندکوتاه -
کشی مخـصوص عـابرین پیـاده اسـتفاده         در صورت امکان، از محلهاي داراي خط       -

 ؛)ها ساله6(نمایند
 ؛)ها ساله8(کشیهاي مخصوص عابرین پیاده احتیاط نماینددر هنگام عبور از خط -
 ؛)ها ساله7(مسیر بهره گیرند از عرض در صورت امکان از پل عابر پیاده براي عبور -
 ).ها ساله7(ی رانندگی را شناسایی نمایندچراغهاي راهنمای -

   ساله12 تا 8آموزان  دانش:  گروه دوم-ب
یابد و کودك در این سن عالقه زیادي بـه  در این گروه، کنجکاوي به شدت رشد می  

در این گروه سنی، بیان ممنوعیـت،       . دهد، دارد دانستن دالیل اتفاقاتی که اطراف وي رخ می       
. شـود داشتن و بیان دالیل آن پذیرفته نمـی  عی است که بدونمجاز و غیرمجاز بودن موضو

   گیرد و مـسائل کـم و بـیش تجزیـه و تحلیـل             در این گروه قدرت تفکر به تدریج شکل می        
گیري از دوچرخه جهت شرکت در ترافیک در این گروه سنی بـسیار متـداول                بهره. شودمی
هـا  ترافیکی و موقعیـت معـابر و جـاده        اي نسبت به عالئم     بنابراین باید توجه ویژه   . باشدمی

 طلبـی   از طرفی با نزدیکی کودکان به مرحله بلوغ در این سن، حس استقالل            . معطوف نمود 
رود انتظار مـی  اً  لذا در این رده سنی، از کودکان غالب       . در این گروه سنی قوت خواهد گرفت      

آمـوزان در  ه باید به دانشدر این راستا، مواردي ک. که به تنهایی با خطر ترافیک روبرو شوند     
  :]9[شود عبارتند ازاین سن آموزش داده

 ).ها ساله10(ریزي براي ایجاد مسیرهاي ایمن به مدرسهآگاه بودن از اهمیت برنامه -

    شـود علم بر اینکه مقررات ترافیکی همواره توسط کلیه کاربران جـاده اجـرا نمـی               -
  ؛)ها ساله11(

اي شــامل خردســاالن، ســالمندان و  جــادهدرك نیــاز گروههــاي خــاص کــاربران -
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 ؛)ها ساله9(معلولین
 ؛)ها ساله10(درك اثرات منفی ناشی از شرایط نامناسب جوي بر ایمنی -
             بـودن در نزدیکـی ترافیـک و یـا هنگـام عبـور از عـرض جـاده          لزوم قابل رویـت    -

  ؛)هاساله 8(
 ؛)ها ساله12(ل نقلیهتشخیص سرعتهاي مختلف حرکت عابرین پیاده و وسای -
 ؛)ها ساله10(شناخت زمان و نحوه درخواست کمک در شرایط اضطراري -
 ايرویت و افزایش قابل رویت خود بـراي سـایرکاربران جـاده            قابلیت اهمیت درك -

 ؛)ها ساله8(
 ؛)ها ساله12(آموزان کوچکترالگو بودن براي دانش -
هـا و   هـا و عالمـت    کـشی ، خـط  شناسایی چراغهاي راهنمـایی وراننـدگی، عالئـم        -

 ؛)ها ساله9(گرددهایی که توسط رانندگان و یا پلیس ارائه میراهنمایی
        رسـانی را بـر عهـده دارنـد        تشخیص عالئمی که وظیفـه اخطـاردهی و یـا اطـالع            -

 ؛)ها ساله9(
 ؛)ها ساله10(درك تاثیر ناشی از عدم کنترل مناسب و ترمز وسایل نقلیه -
 ناشی از مصرف الکل، مـواد مخـدر و خـستگی در بـروز سـوانح                 درك مشکالت  -

 ؛)ها ساله11(ايجاده
رو و یا در میانه مسیر نـصب  هاي که در اطراف پیادهکاربرد حصارها و یا جداکننده  -

 ؛)ها ساله11(اند را بداندشده
 ؛)ها ساله9(درك مشکالت ناشی از وجود حیوانات وحشی در نزدیکی جاده -
 ؛)ها ساله12( خردساالنتوصیه مکانهاي ایمن براي بازيشناسایی و  -
اند و  اي که بصورت ثابت در کنار خیابان واقع شده        تشخیص خطرات وسایل نقلیه    -

        شناخت نحوه حفـظ ایمنـی خـود در هنگـام بـازي و یـا عبـور از نزدیکـی آنهـا                      
 .)ها ساله10(
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   ساله15 تا 12آموزان دانش:  گروه سوم-پ
آموزان اخالق و عادت کـودکی خـود را تـرك کـرده و بـه        گروه سنی، دانش  در این   

بطوریکـه در   . نماینـد عنوان یک نوجوان، عقاید، عادات و اخالق خاصی براي خود پیدا می           
 شـناخته  "کوچک" سال بعنوان بزرگساالن     12کشورهاي صنعتی، کودکان در سنین باالتر از        

شـود و عقایـد خـود را        مورد انتقاد آنها واقـع مـی      در این سنین بسیاري از مسائل       . شوندمی
کند تا نـسبت  آموز پا به مرحله بلوغ گذاشته و سعی می     در این سنین، دانش   . نماینداظهار می 

بهمین دلیـل الزم اسـت      . مستقل عمل نماید    به تمامی فعالیتهاي روزمره خود بصورت کامالً      
  :]9[بیاموزندآموزان در این رده سنی، مهارتهاي زیر را تا دانش

 13(حفظ ایمنی خود در استفاده از وسایل نقلیه عمـومی بـه طـور مـستقل                -
 ؛)هاساله

 ؛)ها ساله13(سواري در جادهحفظ ایمنی خود در هنگام دوچرخه -
 ؛)ها ساله15(هاي اصلیشناخت و درك محتواي مقررات مربوط به جاده -
ه کــاهش شناســایی و درك پیامــدهاي ناشــی از وقــوع تــصادفات و نحــو  -

 ؛)ها ساله14(خطرات آن
 ؛)ها ساله14(توانایی تشخیص سرعت و مسافتهاي مختلف در ترافیک -
آموختن قوانین و مقررات در رابطه با مسئولیتهاي عابرین پیـاده نـسبت بـه             -

 ؛)ها ساله15(ايسایر کاربران جاده
 .)ها ساله13(هاي اولیه سادهآموختن کمک -

  
آمـوزان در خـصوص     وزشی مباحث ارائه شده به دانـش       بررسی محتواي آم   -4-3-1-2

  ايایمنی جاده
گیـري  توانـد تـاثیر بـسزایی در شـکل        همانگونه که عنوان گردید، آموزش نظري می      

در این راسـتا و در غالـب        . اي داشته باشد  آموزان نسبت به اهمیت ایمنی جاده     ذهنیت دانش 
آموزان باید به مقتضاي سـنی     دانش بندي مفاهیم و موضوعاتی که    بخش قبل نسبت به تقسیم    
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بدیهی است که بسیاري از موضوعاتی که در این خصوص بیان           . خود بیاموزند، اقدام گردید   
م عملی که در قسمتهاي بعدي نسبت به تبیین آن اقداهاي آموزششده است، عالوه بر 

  .  نظري نیز خواهد داشتهاي آموزشگردد، نیاز به مقدماتی در قالب می
 رو و در قالب موارد زیر به بررسی مفاد برخـی از مهمتـرین موضـوعاتی کـه                  از این 

بدیهی است، ارائه مطالب زیر به      . باید در بحث آموزش نظري مطرح گردد، اقدام شده است         
از /تواند در ایجاد ذهنیت مناسب گروه مذکور در خصوص تردد ایمن بـه کودکان با آنکه می  

 عملی کـه در قالـب فعالیتهـاي درون          هاي  آموزشنات و   مدرسه موثر باشد، ولی بدون تمری     
اي تحـت نظـارت پلـیس ترافیـک         سازي شده، و برون مدرسه    اي، در محیطهاي شبیه   مدرسه

گـردد در   لذا پیشنهاد مـی   . باشدپذیرد، از کارایی و اثربخشی مناسبی برخوردار نمی       انجام می 
 فعالیتهایی که توسـط نگارنـده   شده در این بخش، عالوه برخصوص هر یک از موارد عنوان  

نسبت به تدوین و ارائه      این گزارش در جهت افزایش کارایی آموزشها پیشنهاد نموده است،         
  . شده اقدام گرددآموزان بر اساس موضوعات عنواندیگر فعالیتهاي آموزشی به دانش

 از مدرسه در شرایط ضعیف روشنایی / تردد به-الف

نمایـد،  شهري تهدید میموزان را بویژه در مناطق برونآاز مهمترین خطراتی که دانش    
. باشداي در شرایط نامناسب روشنایی می     عدم رویت گروه مذکور توسط سایر کاربران جاده       

آمـوزان بایـد در حـین تـردد از جـاده در شـرایط ضـعیف              در این راستا، مواردي که دانـش      
  : ]10[روشنائی بیاموزند عبارتند از

اي    سوار بر دوچرخه باشد، خطرات جاده       اموزد که اگر پیاده یا    آموز باید بی  دانش •
چراکه دراین شـرایط، قـضاوت      . در هنگام شرایط ضعیف روشنایی بیشتر است      

در خصوص فواصل مشکل شده و قابلیت رویـت آنهـا توسـط سـایر کـاربران              
  . یابد اي کاهش میجاده

ـ           دانش • . سیار احتیـاط نمایـد    آموز باید بیاموزد که در شرایط گرگ و میش باید ب
 :زیرا در این شرایط

 . باشد  محیط اطراف بطور کامل قابل تفکیک نمی -
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 .آلود هستند  و خواب رانندگان معموال خسته -
 . اند  بسیاري از رانندگان هنوز چراغهاي خود را روشن کرده -

  . باشنداي قابل رویت نمیبخوبی توسط سایر کاربران جاده -
  :روي در شب بیاموزند عبارتند ازاید در هنگام پیادهآموزان بمواردي که دانش •

  . براي آنکه بهتر دیده شوند، از لباسهاي با رنگهاي روشن بهره بگیرند -
.  نماینـد  نوارهاي بازتابنده نور را به کیفهاي مدرسه و لباسهاي خود وصـل            -

درخـشند و     نوارهاي بازتابنده نور در مقابل نور چراغ جلوي خودروها مـی          
قابـل ذکـر    .  متري رویـت نماینـد     150گردند تا راننده آنها را از        موجب می 
 متـري قابـل     20آموزانی که مجهز به این نوارها نباشند، تنهـا از           است دانش 
 .باشند رویت می

از گذرگاههایی که روشنایی آنها به خوبی تأمین شـده اسـت جهـت عبـور           -
  . ازرسی کننداستفاده نمایند و همواره دو طرف جاده را در هنگام عبور ب

سواري در شب باید بیاموزنـد عبارتنـد       آموزان جهت دوچرخه  مواردي که دانش   •
  : از
اي که بـا چراغهـاي مناسـب تجهیـز نـشده اسـت بهـره                  هرگز از دوچرخه   -

اي آنهـا را    گردند تا سایر کـاربران جـاده        چراغهاي جلو موجب می   . نگیرند
شـود تـا     همچنـین چراغهـاي عقـب دوچرخـه باعـث مـی           . رویت نماینـد  

. باشـند نیـز آنهـا را رویـت نماینـد      رانندگانی که از پـشت در حرکـت مـی    
سواري باید از صحت عملکرد و تمیز بـودن           همچنین قبل از آغاز دوچرخه    

 . چراغهاي دوچرخه خود اطمینان حاصل نمایند

کننـد  نماید، گذر می هنگامیکه از خودرویی که از سمت مقابل آنها عبور می     -
 که چراغهاي جلـوي خـودروي مـذکور چـشمان آنهـا را              باید دقت نمایند  

براي جلوگیري از بروز این شرایط، باید فواصـل دورتـري از            . خیره ننماید 
 . افق روبروي خود را نگاه کنند
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بلکـه  . اگر مجبور به توقف هستند، هرگز این عمل را در جاده انجام ندهند             -
 . و سپس پیاده شوندرو یا حاشیه کنار راه سوق داده دوچرخه را به پیاده

  روي در مناطق برون شهري پیاده-ب
شـهري نـسبت بـه منـاطق        با توجه به تفاوتهایی که در ماهیت تردد در مناطق بـرون           

مـوزان اقـدام    آشهري وجود دارد، الزم است تا نسبت به تبیین این تفاوتها براي دانـش             درون
شـهري بیاموزنـد   د در مناطق برونآموزان باید در زمان ترد   بطورکلی مواردي که دانش   . گردد

  :]11[عبارتند از

  . کنند براي کسانی که پیاده به سمت مدارس حرکت می •
بنـابراین  . روهـاي کمـی وجـود دارد      بطور معمـول در منـاطق بـرون شـهري پیـاده           

. باشـند آموزان، مجبور به تردد در شانه سمت چـپ جـاده مـی            پیاده و از جمله دانش     عابرین
 راست اقدام به حرکت نمایند، خودروهاي در حال عبـور از پـشت بـه                چراکه اگر از سمت   

روي در شـانه    بـا پیـاده   . باشـند   آنها نزدیک شده و در نتیجه قادر به رویت وسایل نقلیه نمی           
العمـل  توانـد عکـس     سمت چپ، عابر پیاده رو به سوي ترافیک دارد و در صورت نیاز مـی              

عالوه بر این، در زمانی     . شدن نشان دهد  مناسبی را در خصوص خودروهاي در حال نزدیک       
کنند باید در ردیفهـاي تکـی قـرار گیرنـد و از               آموزان بصورت گروهی حرکت می    که دانش 
آمـوزان در هنگـام     همچنین، سایر مواردي که باید دانـش      . روي در سطح جاده بپرهیزند    پیاده
  : شهري بیاموزند عبارت است ازروي در مناطق برونپیاده

) قوس عمـودي  (ویت درنزدیکی پیچ جاده و یا قله یک برآمدگی          قابلیت ر  -
اي دورتـر   بنابراین براي عبور از عرض جاده، باید از فاصـله         . ضعیف است 

  . نسبت به نقاط مذکور اقدام نمایند
کننـد و محـدودیت       هاي اصلی از میان بسیاري از روستاها عبـور مـی            جاده -

 لذا باید با احتیاط کافی و از      .شود  در این مناطق رعایت نمی      سرعت معموالً 
 . ترین قسمت مسیر عبور نمایندامن
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انـد،  رو شـده  آمـوز در پیـاده    اگر افـرادي بـدلیل تجمـع مـانع عبـور دانـش             -
  . آموز باید بدون اینکه از جاده عبور کند، از میان آنها عبور نماید دانش

اگر هیچ راهی جز حرکـت در جـاده درشـرایط اضـطراري وجـود نـدارد،                  -
 . آموز باید از پشت گاردریلها حرکت نمایدشدان

آموز باید بیاموزد که عبور از حصارها و یا سـایر موانـع فیزیکـی کـه                 دانش -
توانـد  رو و یـا در میانـه راه نـصب شـده اسـت، مـی      جهت جداسازي پیاده 

 . موجب بروز خطرات ایمنی زیادي گردد

در زمانی که    (آموز باید قبل از عبور، به چپ، راست و سپس به چپ           دانش -
 . نگاه کند) نمایند خودرو از سمت چپ حرکت می

آموز باید در هنگام عبـور از عـرض مـسیر، یـک قـدم بـسمت جلـو             دانش -
شود تـا توسـط سـایر         این توقف موجب می   . برداشته و سپس توقف نماید    

آموزان باید سـعی نماینـد تـا بـا          همچنین دانش . اي دیده شود    کاربران جاده 
 .  در حال نزدیک شدن، ارتباط چشمی برقرار نمایندرويراننده خود

آموزان باید بدانند که هرگز نبایـد بـا دویـدن از عـرض جـاده عبـور                  دانش -
زیرا این امر ممکن است موجـب غـافلگیري راننـده خـودروي در              . نمایند

 .حال نزدیک شدن شود
آموزان باید در صورت امکان از زیرگذرها یـا روگـذرها بـراي عبـور      دانش -

 . هره گیرندب

روي در قسمتی از جاده هستند که وسـایل         اگر عابرین پیاده مجبور به پیاده      -
اند، باید بـا دقـت زیـادي در خـصوص           نقلیه بصورت نامناسبی پارك شده    

که از  گذرگاه اقدام نموده و توجه کافی در خصوص خودروهایی عبور از
  .ندنمایند را مبذول دارمجاورت خودروهاي پارك شده عبور می

در شبها، چراغهاي روشنایی کمتري نسبت      اً  شهري، خصوص در مناطق برون   -
آمـوزان بایـد اقـدام بـه پوشـیدن          بنابراین دانـش  . به داخل شهر وجود دارد    
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لباسهاي روشن و یا مجهز به نوارهاي بازتابنده نور نموده تـا توسـط سـایر         
 . اي رویت گردند کاربران جاده

 : کنند ه سمت مدارس حرکت میآموزانی که با دوچرخه بدانش •

این . هرگز نباید از نزدیکی ماشینهاي کشاورزي مانند تراکتور سبقت گیرند          -
صداي محیط اطراف خود      زیرا راننده معموالً  . باشد  عمل بسیار خطرناك می   

شنود و قابلیت دید وي نیز به علت ارتفاع و شرایط فیزیکی تراکتور               را نمی 
 . باشد ضعیف می

چـرا کـه آنهـا قـسمت     . اي از حیوانات اهلی عبور نکننـد  ن گله هرگز از میا   -
 . کنند اي از عرض جاده را اشغال کرده و دید را مسدود می عمده

قبــل از پیــشروي،  . شــودمــسیر بــاریکتر مــی   در روي پلهــا معمــوالً  -
سواران باید بررسی نمایند تا هیچ خودرویی از جهت مخـالف در              دوچرخه

 . حال حرکت نباشد

 در سر پیچهـا و یـا نزدیکـی قوسـهاي            1دام به حرکت دوربرگردان   هرگز اق  -
 . عمودي ننمایند، زیرا قابلیت دید مناسبی در این مناطق وجود ندارد

توانند موجب مـسدود      اند، می   خودروهایی که بصورت نامناسبی پارك شده      -
قبل از عبور از آنها، باید به پشت نگاه کرده و           . شدن قسمتی از جاده گردند    

 . اي تکان داد را براي مطلع نمودن سایر کاربران جادهدست 

در شب لباسهاي روشن پوشیده یا اشیاء بازتابنده نور همراه با خود ببرند تا             -
 . آسانتر دیده شوند

  گیري از حمل و نقل عمومی  شیوه ایمن بهره-پ
آمـوزان بـدلیل بعـد مـسافت در         نقلی که دانـش   وهاي حمل یکی از معمولترین شیوه   

گیرند، استفاده از وسایل نقلیـه عمـومی و         شهري از آن بهره می    دارس واقع در مناطق برون    م

                                                 
1- U-Turn 
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حال، در صورت عدم توجه بـه تمهیـدات ایمنـی           با این . باشدبوس می بویژه اتوبوس و مینی   
گیري از این نوع وسایل، بروز شرایط خطرناك بـسیار محتمـل بنظـر              مناسب در هنگام بهره   

گیري ایمن از وسـایل مـذکور، در حـین          ین، مواردي که باید جهت بهره     بنابرا. خواهد رسید 
  : ]11[آموزان آموزش داده شود، عبارتند ازشدن به دانشانتظار، سوار و پیاده

  در حین انتظار براي وسایل حمل و نقل عمومی  •
آموزان باید بیاموزند در زمانی که منتظر اتوبـوس هـستند، نبایـد در قـسمتی از        دانش

  اي از   بلکـه بایـد بـه آرامـی در منطقـه          . کند منتظر بماننـد      که اتوبوس در آن توقف می      جاده
بینی شده است، منتظر مانده و حتی اگر عجله دارند          پیاده پیش رو که براي انتظار عابرین    پیاده

 بلکـه تنهـا بـا تکـان       . نیز هرگز در خط اتوبوس جهت رسیدن به آن اقدام به دویدن ننمایند            
  . ه راننده عالمت دهنددادن دست ب

  سوار شدن از اتوبوس  پیاده و •
ابتدا اجـازه   . تا زمانی که اتوبوس بصورت کامل توقف ننموده منتظر بمانند          -

دهند تا مسافران پیاده شده و سپس در ردیفهاي یک نفـري، از درب جلـو                
  . وارد اتوبوس شوند تا راننده بتواند آنها را ببیند

زیـرا راننـده تـا      . ه هل دادن یکـدیگر ننماینـد      هرگز براي سوارشدن اقدام ب     -
 سـوار نـشوند،      زمانیکه تمام مسافران پیاده نشده باشند و مسافران جدیـدتر         

 .بندد درب را نمی
رو شوند، از اتوبوس فاصله گرفته و بر روي پیـاده  وقتی از اتوبوس پیاده می    -

 . شدن باشندحرکت نمایند تا سایر مسافران قادر به پیاده

شدن از اتوبـوس، دوبـاره    مواره به یاد داشته باشند که به محض پیاده        باید ه  -
گیرند و باید قوانین ایمنی مربـوط بـه آنهـا را     در زمره عابرین پیاده قرار می  

 . رعایت نمایند

اگر قصد عبور از عرض خیابان را دارند، تا دورشدن اتوبوس منتظر بماننـد          -
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 .  نیز آنها را ببینندضوح اطراف را دیده و بقیه وهتا بتوانند ب

  سفر با اتوبوس  •
  . دو نفر نباید بر روي یک صندلی بنشینند -
 . پاهاي خود را نباید باالي صندلی قرار دهند -

 . پشتی یا کیفهاي مدرسه مسدود نکنندراهروي اتوبوس را با کوله -

 . روبروي درب خروجی تا زمانیکه قصد خروج ندارند، توقف نمایند -

 بیرون نکنند و از پرتاب اشیاء به خارج از اتوبـوس             هدست خود را از پنجر     -
 . پرهیز کنند

  هادر جاده آموزان در خصوص محدودیتهایی کودکانسازي دانش آگاه-ت
آمــوزان قــرار گیــرد، آگــاهی از یکــی از مــواردي کــه همــواره بایــد مــدنظر دانــش

ساالن مـدنظر   محدودیتهایی است که باید بدلیل شرایط فیزیکی خاص خود نسبت به بزرگـ            
باشـد، امـا    با بزرگساالن یکسان می   اً  بطور مثال، با آنکه وسعت دید کودکان تقریب       . قرار دهند 

بـدین دلیـل، آنهـا بایـد از ایـن           . باشد  قابلیت رویت آنها بدلیل اندازه کوچکشان محدود می       
ا بـراي  باشند، قابلیت رویت خود ر روي می واقعیت آگاهی یافته تا درزمانی که در حال پیاده        

این امر، بویژه در نزدیکی خودروهاي پارك شده در کنـار جـاده کـه               . دیگران افزایش دهند  
دهـد   گردد و قابلیت رویت آنها را نیز کاهش مـی  موجب ایجاد مانعی در جلوي دید آنها می      

آموزان بـا توجـه بـه       سایر مواردي که باید به دانش     . ]10[از اهمیت بیشتري برخوردار است    
  :باشند، آموزش داده شود عبارتند ازمی ی که با آنها درگیرمحدودیتهای

  ها مبذول نمودن توجه و دقت کافی در تمام زمانهاي تردد در جاده •
آموزان باید بیاموزند تا تمرکز کافی را حتی در سفري که بطور کامل بـا مـسیر                 دانش

ه و همـواره بخـاطر      دهد اعمـال نمـود      آشنایی دارند نیز بر وقایعی که در اطرافشان روي می         
آمـوزان بایـد   بنابراین دانش. باشد اي می بسپارند که تبعیت از قوانین ایمنی حائز اهمیت ویژه    

هـا از مـدارس تعطیـل         از آنجا کـه وقتـی بچـه       . هاي بازي نیستند  ها، زمین   بیاموزند که جاده  
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بی بـراي ایـن     گردد، بنابراین باید مکانهاي مناس      شوند تمایل به بازي در آنها مضاعف می        می
کـردن  و باید از بـازي   ..) .هاي ورزشی و  هاي بازي، پارکها ، زمین    زمین(عمل انتخاب نمایند    

 . ها پرهیز نمایند و خود را در معرض خطر قرار ندهند رو یا جادهدر پیاده

  استفاده صحیح از زمان  •
گـز  آموزان باید بیاموزنـد کـه هر      دانش. آموز عجول همواره در خطر است     یک دانش 

بنـابراین بایـد    . نباید زمانیکه قصد حرکت به مقصدي را دارند، مبادرت بـه دویـدن نماینـد              
همواره به موقع حرکت نمایند و همواره به یاد داشته باشند که نزدیکترین مسیر بـه مدرسـه          

هـا مـسیري را انتخـاب         بنابراین الزم است تا بچه    . گردد  ترین مسیر محسوب نمی   ایمناً  لزوم
. حتی اگر این امر مستلزم انحراف از مسیر اصلی باشد         . مترین خطر را داشته باشد    کنند که ک  

اي  توانند جهت یادگیري در راستاي پیدا نمودن مسیرشان، نقـشه      آموزان می بطور مثال، دانش  
از محدوده اطراف محل سکونت خود را با کمک یک فرد بزرگتر مورد بررسی قـرار داده و                

 .  که قصد تغییر آن را دارند با وي مشورت نماینددر مورد هر برنامه سفري

   رفتار صحیح در خودروهاي والدینشان خصوصدر آموزان دانش  آموزش-ث
پردازنـد بوسـیله    شهري به تحصیل مـی    آموزانی که در مناطق برون    بسیاري از دانش  

ردي لذا یکـی از مهمتـرین مـوا   . نماینداز مدرسه تردد می   /خودروهاي شخصی والدینشان به   
ــار صـــحیح گـــروه  آمـــوزان آمـــوزش دادهکـــه بایـــد بـــه دانـــش شـــود، نحـــوه رفتـ

دانلبطور مثا. باشدمذکور در زمانی که در خودروهاي والدینشان قرار دارند می
توانـد موجـب افـزایش    نقلیـه مـی   کردن با سیستم درب وسیله    آموزان باید بدانند که بازي    ش

نقلیـه بـه    احتمـال پرتـاب از درون وسـیله     احتمال بازشدن ناگهانی درب خودرو و افـزایش       
-در این راستا، برخی از مواردي که بایـد در جهـت ارتقـاي ایمنـی دانـش                 . خارج آن گردد  

 :آموزان به این گروه آموزش داده شود، عبارتند از

  بکارگیري کمربندهاي ایمنی •
تاه نیز  آموزان باید بیاموزند که بستن کمربند ایمنی حتی در مسافتهاي بسیار کو           دانش
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دهد، بدلیل نیـروي ناشـی   زیرا در هنگامی که یک تصادف روي می   . باشدبسیار ضروري می  
 توانـد منجـر بـه مـرگ    از برخورد، احتمال بروز جراحتهاي شدید که در برخـی مـوارد مـی       

 .دهدگردد را افزایش میسرنشینان خودرو می

 اهمیت تمرکز راننده در حین رانندگی •

توجهی و کاهش تمرکز راننده در حـین راننـدگی          وزند که بی  آموزان باید بیام  دانش
بنابراین همـواره بایـد   . گردداي مطرح میبه عنوان یکی از دالیل اصلی بروز تصادفات جاده      

در این راسـتا، اقـداماتی چـون نشـستن در جـاي             . در جهت حفظ تمرکز راننده کوشا باشد      
و سـایر   ) تلفـن همـراه   (اي تلفنـی    مخصوص خود، کمک به راننده در پاسخ دادن به تماسه         

 . تواند در رسیدن به این مهم حائز اهمیت باشدمواردي از این قبیل می

 عدم پرتاب اشیاء از پنجره خودرو  •

تواند بسیار خطرناك   آموز باید بداند که پرتاب اشیاء از پنجره وسیله نقلیه می          دانش
همچنین بیرون نمودن سـر  . گرددباشد و موجب غافلگیري سایر رانندگان و بروز تصادفات  

توانـد  زند نیز مـی   در جریان چنین اقداماتی از کودکان سر می         یا دست از خودرو که معموالً     
 .نماید، گرددموجب افزایش احتمال بروز برخورد با خودرویی که از مجاورت آنها عبور می

 
   تمرینات عملی و کاربردي-4-3-2

به انـضمام تئوریهـاي     ) 1996تامسون،  (دکان   تئوریهاي مربوط به رشد کو     رب ريمرو
ماینـد کـه یـادگیري      ن   امر را اثبات مـی     ینااً  پیاژه، گیبسون و ویگوتسکی در این زمینه، متفق       

کودکان بطور عملی و از طریق انجام فعالیتهـاي عملـی و گـسترش درك مفهـومی، تحقـق                   
آموزان در سنین  انشروش در جهت آموزش د    رین  این امر بدین معناست که بهت     . ]1[ابدی  می

 چراکه بدین طریق، تجربه و    . اشدب  اي مشابه می  ه  پایین، حضور آنها در گذرگاهها و یا محیط       
. ابـد ی  رك مفهومی آنان از چگونگی به انجام رسانیدن عملیات ایمن ترافیکی گسترش مـی             د

واران و راننـدگان کـاربرد   سـ   نتایج حاصل از آموزش عملی مهارتهـا بـه عـابرین، دوچرخـه            
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هـاي مناسـب اثبـات      العمـل ائـه عکـس   ر و ا  گـاهی  مذکور را در جهت افـزایش آ       هاي  روش
 هاي روشنی ا و تمرینات عملی جدید، بطور ضم     ه  عالوه بر این، بسیاري از برنامه     . مایدن  می

  . یرندگ یادگیري مهارت و افزایش آگاهی را نیز دربرمی
توانـد تـاثیر    آمـوزان مـی   نشهمچنین باید به یادداشت که ارزیابی فعالیتهاي عملی دا        

در این خـصوص  . آموزان داشته باشد گیري و ارتقاي سطح آموزش به دانش      مهمی در جهت  
گیـرد توسـط کارشناسـان آموزشـی،        آموزان انجـام مـی    باید کلیه فعالیتهایی که توسط دانش     

 متخصصین روانشناختی کودك و سایر کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و نتایج و            
  . عملی بکار رودهاي آموزشبازخوردهاي برگرفته از آنها در راستاي اصالح و بهبود رویه 

گـذاري  در این راستا، مسئولین برگزاري این گونه آموزشها بایـد همـواره بـر ارزش              
زیرا اقدام صـرف بـه      . آموزان اهتمام خاصی به خرج دهند     فعالیتهاي انجام شده توسط دانش    

آموزانی که در خـالل ایـن فعالیتهـا سـعی و          ور بدون توجه به دانش    برگزاري فعالیتهاي مذک  
تواند موجب کاهش اثربخـشی و تـاثیر ایـن نـوع            اند، می کوشش بیشتري از خود نشان داده     

آموزان، برگزاري مسابقات   لذا برگزاري نمایشگاهها از فعالیتهاي عملی دانش      . آموزشها گردد 
تواند موجب ارتقاي انگیـزه     اي جوایز به آنها می    آموزان جهت اهد  و دعوت از والدین دانش    

 .ی گرددهای آموزشآموزان در جهت توجه بیشتر به چنین بین دانش
  

  هاآموزان در جادهزش عبور و مرور به دانشآمو-4-3-2-1
در خـصوص عبـور و       ختلـف متلفیق سریع و دقیق اطالعـات         قادر به  دیاکان ب دوک

همچنـین کودکـان   .  دهنـد  یصتـشخ  لیه جهات ک را از    مرور باشند و بتوانند فواصل مختلف     
حیط گـذرگاهها را از یکـدیگر تـشخیص داده و           مباید بتوانند مکانهاي ایمن و خطرناك در        
زش مهارتهاي جستجوي   آمو.  را تعیین نمایند   ایمنپیش از اقدام به عبور از جاده، مسیرهاي         

همچنـین بـا    . مایـد ن  مـی ق  تـشوی بصري، کودکان را به دقیق بودن در هنگام عبور از خیابان            
 و  هوانند به جستجوي سریع محیط اطراف خـود پرداختـ         ت  انجام تمرینهاي مکرر، کودکان می    

کودکـان  . دنـ ارتقاء ده  بینی وضعیت ایمن عبور و مرور     در پیش  را در نهایت مهارتهاي خود   
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  . ویق گردندباید به استفاده از مسیرهاي معین و آموختن نحوة عبور ایمن از این مسیرها تش
اي هـ   ه عالوه بر آموزش مهارتهـاي مقـدماتی، درك زمینـه           ک هدد  یقات نشان می  تحق

  عامـل مهمـی محـسوب      اي مکـان شـناختی    ه  طر و تحلیل  خ  ي بی ااجتماعی در بروز رفتاره   
چنانچه مهارتهاي ایمنی بدرستی درك شـوند، احتمـال اجـراي صـحیح و قابلیـت                . شودمی

  . ابدی  مختلف افزایش میيها روشارتها به مهتعمیم این 
 هـاي   آمـوزش دهنده این مهم است که در صـورت ارائـه           هد نشان شوادر این راستا،    

ك مفهـوم ایمـن   رد  مقدماتی ويوانند مهارتهات آموزان کالس اول نیز می  حتی دانش  ،ناسبم
طبق نظریۀ رشد و مطالعات کاربردي، چنانچه آموزش مهارتهاي عبـور و     . را گیرند فبودن را   

پی خواهد داشت و کودکـان را       هها انجام گیرد کارایی بیشتري را در      راعملی در   ر  مرور، بطو 
 میـزان   ن از تفبزرگـساالن بایـد بمنظـور اطمینـان یـا         . مایـد ن  تشویق به مشارکت فعاالنه مـی     

و امکان برقراري ارتبـاط بـا        مودهن مربوطه، کودکان را راهنمایی      هاي  آموزشاثربخش بودن   
 جهت یادگیري کودکـان از یکـدیگر را بـراي آنـان فـراهم               ن از همساال  گروههاي محدودي 

  .نمایند
 زیادي براي آموزش عملـی      هاي  روش اساس تحقیقات و ارزیابیهاي بعمل آمده،         بر
وانـد توسـط   ت  طراحی شده است کـه مـی      ،هاادهجآموزان در محیط    ه دانش ب ینممهارتهاي ای 

 مـورد اسـتفاده     ،شده سازيیهشباي  ه  یق برنامه والدین و مراقبین و در کالسهاي درس از طر        
گیـري در   سـازي، تـصمیم   از طریـق شـبیه    ،  "ب کرافـت  کـر "رنامـه   ب  بعنوان مثال . قرار گیرند 

  . ]6[مایدن پذیر میمکان را ارويادهپیخصوص نحوة عبور از راهها و 
هـا  آمـوزان از جـاده     عملی در خصوص تـردد ایمـن دانـش         هاي  آموزشدر راستاي   

وضـعیت   و یـا عـدم پیـشرفت      ل پیشرفت یالتحقیقات متعددي در جهت شناسایی د     تاکنون  
آمـوزان در  دانـش  برخی مخالفـان طـرح آمـوزش   . آموزان انجام شده است   ایمنی تردد دانش  

ـ   سـالگی، نمـی  10 تـا   8مایند که تا قبـل از سـنین         ن  ن پایین، اینگونه استدالل می    ینس وان از ت
وانـد منجـر بـه    ت  زود هنگام می  هاي  آموزشا داشت و     ر قلکودکان انتظار تردد بصورت مست    

در حالیکـه مـوافقین طـرح       . ]6[ایجاد اطمینان کاذب در میان کودکان و والدین آنهـا گـردد           
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مایند که ارتقاء مهارتها در سنین کم به        ن  ن، اینگونه استدالل می   پایی در سنین    نآموزش کودکا 
 بندند و با تردد از مسیرها بعنوان یک       ارکخود را ب   کتسابیاهد تا تجارب    د  کودکان اجازه می  

وانند مهارتهاي ضـروري از قبیـل   ت در نتیجه می. انفعالی، آشنا گردنداً تجربۀ عملی و نه صرف   
ود را در خـود افـزایش   ش  ردد ایمن در سنین پایین می     به ت  که منجر    گیريمیمصستقالل در ت  ا

االن، عـدم   دسرور در خصوص خر    آموزش عبور و م    هاي  روشحال، بسیاري از    با این . دهند
 هـاي  روشبرخـی از  . هنـد د وجود نظارت بر تردد کودکان را بشدت مورد انتقـاد قـرار مـی     

 :رود، عبارتند ازها بکار میعملی که جهت آموزش شیوه ایمن عبور و مرور از جاده

  ) سال به باال9آموزان دانش( آموزاندانشزش کامپیوتري نحوة تردد به آمو -الف 
وزه با پیشرفت علم و تکنولوژي در کشور، کامپیوتر نقش مهمی در زنـدگی اکثـر     امر

هاي فراوانی که ایـن ابـزار بـراي         در این راستا، با توجه به جاذبه      . نمایداقشار جامعه ایفا می   
افزارهاي کامپیوتري ایجاد نموده، فرصت مناسـبی       آموزان از طریق بازیها و نرم     اکثریت دانش 

نماینـد،  آموزان عمل مـی    متولیانی که در جهت ارتقاي دانش ترافیکی دانش        براي مسئولین و  
در این خصوص و با نگاهی به اقدامات انجام شـده در سـایر کـشورهاي             . استبوجود آمده 

وجـود   هـایی رنامـه باً  بـ لاغشود کـه    آموزان مشاهده می  پیشرو در زمینه ایمنی ترافیکی دانش     
. دنزاسـ   اهم مـی  رازي شده را ف   س  وزشی در محیطهاي شبیه   دارند که امکان ایجاد فرصتهاي آم     

اربرد کامپیوتر و اینترنت در بسیاري از مدارس متداول بوده و دسترسـی آسـان بـه                 ک  امروزه
ازي سـ   یهـاي شـبیه   باز. ماینـد ن  پذیر می هها را امکان  رانی  یموب سایتهاي مربوط به آموزش ا     

بـا  . نگرشها و رفتارها، مفیـد واقـع شـوند   وانند در جهت افزایش مهارتها و اصالح   ت  شده می 
هاي مذکور تردید وجـود دارد، امـا تحقیقـات    اینکه همچنان در میزان موفقیت اجراي برنامه     

سـازي   شـبیه هاي روشچه مهارتهاي عبور و مروري که از طریق گرهد که اد  جدید نشان می  
یـن  ابـا   امـا  را ندارنـد، ابلیت تعمیم به محیط واقعی گـذرگاهها       ق    ود،ش  در کودکان ایجاد می   

وانـد کودکـان را بـا     ت   مـی  ،نظـوره ماي تک   ه  ازیهاي کالسی در مقایسه با برنامه     س  یهوجود شب 
در  تـوان بـه اقـداماتی کـه در اسـپانیا       در این راستا، مـی     .]6[ري آشنا سازد  ت  محیطهاي متنوع 

ـ    12 تا 6آموزان افزار آموزشی براي دانش  جهت اجراي یک نرم    شخیص  سـاله و بـا هـدف ت
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  . بود اشاره نمودفواصل ایمن طراحی شده

  )هاي سنیتمام رده(اي تئاتر، نقش گزاري و نمایشاجر -ب
اه با  مر ه هریزي شد نامهرب راي تئاتر و نمایش، چنانچه بعنوان بخشی از یک روش         جا
وانـد تـأثیر    ت  ی و در غالب فعالیتهاي پرورشی همراه با پشتیبانی انجام گیرد، مـی            فضیلشرح ت 

 هـاي   روش مـایش، ناجراي تئـاتر و     . باشد ایمنی راهها داشته   هاي  آموزشایی  راکدر   اییسزب
-دانش در اهتارفر مدیااعی و پ  متجو هنجارهاي ا   دیقاعجاد  ای ،سازينگیزهامؤثري در جهت    

واند آنهـا  ت این روشها در خصوص کودکان بزرگتر مناسب بوده و می     . نمایدآموزان ایجاد می  
شی ور. میلی سایر همساالن خود یاري رساند     هاي منفی و بی   ه بر اندیشه  گونگی غلب چرا در   

) جانی یـا مـالی    (اي دچار خسارت    دیگر آن است که از کودکی که بر اثر یک تصادف جاده           
آمـوزان هـدف   دانـش  بـا ه ، بخواهیم که در این زمین   )رگ  به عنوان یک کودك آگاه    (شده است 

    .]6[گفتگو نماید) اندسازي قرار گرفتهنآموزانی که تحت شمول برنامه ایمدانش(
 جهـت پـذیرش     رد آموزانیق دانش وشت دیگري نیز بمنظور     هاي  روش در این راستا،  

: رتنـد از  ابعبرخـی از ایـن روشـها        . مسؤولیت در قبال ایمنی خـود و دیگـران وجـود دارد           
بقات انتخاب کودکان جهت ایفاي نقش یک مراقب عبور و مرور مدرسه و یـا اجـراي مـسا                 

نقش مراقبین عبور و مـرور      فاي  البته ای ). ههارای  منانتخاب افسران جزء در زمینه ای     (کالسی  
حـال، کلیـه   بـا ایـن  . حاظ خطرناك بودن این وظیفه، مورد تردید واقع شده است  ل  مدرسه، به 

گیرد، باید این نکتـه را      آموزان انجام می  پذیري دانش یتلسئومافزایش   اقداماتی که در جهت   
  .برگیردستند را دره لسئومهمۀ افراد جامعه در قبال ایمنی یکدیگر که 

 
  شهريروي ایمن در مناطق برون فعالیتهایی براي پیاده-پ

جهت تردد ایمن    آموزان در دانش گردید، عنوان نظري نیز  آموزش بخش در که همانگونه
شـهري  بـرون   منـاطق  کاملی با شرایط و ویژگیهـاي     اً  شهري باید آشنایی نسبت   در مناطق برون  

آموزان خود دانش  توسط و کالس در که آموزشی فعالیتهاي راستا، برگزاري  این در. داشته باشند 
 مذکور سهم قابل توجهی را به خـود         هاي  آموزشتواند در افزایش کارایی     گیرد می انجام می 
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  :برخی از فعالیتهاي مذکور عبارتند از. اختصاص دهد
  ) سال به باال9آموزان دانش(ها از روي نقشه ختلف جاده شناسایی انواع م-1فعالیت

هـا  آموزان با انواع و ویژگیهاي مختلف جادهدر این فعالیت که با هدف آشنایی دانش     
اموزان کالس به چنـدین گـروه کوچـک جهـت مطالعـه یـک نقـشه             گردد، دانش برگزار می 

عهـده دارد، همـراه      را بر  سپس فردي که مسئولیت آموزش کودکان     . شونداي تقسیم می    جاده
  : ]11[پردازندبا کودکان بترتیب به انجام اقدامات ذیل می

  . نمایند را مطالعه مینقشهکلید  -
بزرگراه، راه اصـلی درجـه یـک، راه    (کنند  جاده را شناسایی می    مختلفانواع   -

 ..).فرعی،

تلف راههـا   پس از انجام فعالیتهاي مذکور، آموزگار باید در مورد هر یک از انواع مخ             
در پایان نیز در مورد هـر یـک از راههـاي       . آموزان خود بحث نماید   و مشخصاتشان با دانش   

 .آموزان به صحبت پرداخته و نوع هریک را مشخص کنندمنطقه اطراف خود با دانش
آمـوزان  دانـش ( هـا  ترسیم مفاهیم و تسهیالت اولیه عبور و مرور در جاده          - 2فعالیت

  ) سال9زیر 
در خصوص آموزش مفاهیم اولیـه حمـل و           کالتی که آموزگاران معموالً   یکی از مش  

 باشـند، عـدم ذهنیـت کامـل       آمـوزان در رده سـنی پـایینتر بـا آن مواجـه مـی              نقلی به دانش  
بدیهی است در صورت برقراري چنین مـشکلی،        . باشدآموزان از مفاهیم اولیه تردد می      دانش

پـذیرد از    ترافیکی گـروه مـذکور انجـام مـی         آموزشها و اقداماتی که در جهت ارتقاي دانش       
توانـد در   در این خصوص یکـی از فعالیتهـایی کـه مـی           . باشدکارایی چندانی برخوردار نمی   

جهت تقویت و بهبود این ذهنیت در کودکان موثر واقع گردد، ارائه موضوعات مناسـب بـه                 
ر دانـش آمـوز خواسـت    توان از هبطور مثال، در این راستا می. باشدکودکان براي نقاشی می 

تا نقاشی که موضـوعاتی همچـون عـابر پیـاده، جـاده، گـذرگاه، چـراغ راهنمـایی و سـایر                      
آوري شـده و دو یـا       ها جمع   سپس نقاشی . گیرد ترسیم نمایند  موضوعات ترافیکی را دربرمی   

همچنین . گرددسه نقاشی که موضوعات تعیین شده بدرستی در آنها ترسیم شده انتخاب می            
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هـا و دالیـل    نقاشی که با دقت کشیده نشده نیز انتخاب شـده و تفـاوت بـین نقاشـی       3 یا   2
    .صحیح و غلط بودن هریک تشریح گردد

  آموزان فعالیتهایی براي دستیابی به مهارتهاي اولیه تردد ایمن در دانش-ت
       توانــد در بهبــود اطالعــات و مهارتهــاي اولیــهبرخــی از فعالیتهــاي عملــی کــه مــی

 :در سنین پایینتر بکار گرفته شود، عبارتند ازاً آموزان، خصوصدانش
  ) سال8آموزان زیر دانش (تمرین تشخیص دست چپ و راست ـ1فعالیت 

هـا بـا    در تـشخیص جهـت      اند، معموالً کودکانی که به تازگی وارد دوره مدرسه شده       
قتضیات تـردد ایمـن در   ترین مبا توجه به این امر که یکی از ابتدایی. باشندمشکل روبرو می 

باشد، اقدام به انجـام فعالیتهـایی کـه طـی آن      هاي ترافیکی می  جاده، تشخیص صحیح جهت   
. باشـد اي برخوردار مـی   آموزان قادر به تشخیص صحیح جهات باشند، از اهمیت ویژه         دانش

در این راستا، یکی از فعالیتهاي آموزشی اثربخش در این رده سنی، اقدام به برگـزاري یـک                  
بازي، معلـم اولـین کلیـد یافـت         طی این .باشدبازي مدرسه می  بازي جستجوي گنج در زمین    

نماید که امکان یافت سایر کلیدهایی که او با دقـت پنهـان نمـوده                 گنج را به نحوي ارائه می     
هـا    هـایی در قالـب نقـشه        العمـل کلیدها بطور معمـول شـامل دسـتور       . است نیز فراهم گردد   

ي موجب تسلط کامـل     این باز . باشد  می..) .چپ، راست، عقب و   (ها    و یا نوشته  ) ترسیمات(
  . ]11[گردد کردن جهات راست و چپ خود در هنگام عبور از جاده میها به پیدا بچه

   )هاي سنیتمام رده(آموزان ارزیابی قابلیت مسیریابی در بین دانش ـ2فعالیت 
، تعیـین مـسیري ایمـن       سازي مـدارس  هاي آموزشی ایمن  یکی از اهداف کلی برنامه    

از مدرسه از مسیر مذکور بهـره       /باشد تا گروه مذکور در جهت تردد به       آموزان می براي دانش 
ی و تهیـه بـازخورد از میـزان    هـای  آمـوزش بنابراین ممارست در جهت انجـام چنـین        . گیرند

در ایـن راسـتا و در قالـب         . باشـد موزان حائز اهمیت می   آیادگیري و قدرت مسیریابی دانش    
شـود،   یک بازدید میدانی که همراه با کالس درس و با پشتیبانی پلیس راهنمـایی انجـام مـی      

پس از بازگشت به داخل کـالس،       . آموزان باید نسبت به نام خیابانها جلب گردد       توجه دانش 
 سال خواسـته    9آموزان باالي   از دانش . مسیر سفر باید بر روي تخته یا نقشه نشان داده شود          
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، )سـال 9زیر  (آموزان کوچکتر   براي دانش .  بر روي یک کاغذ بازسازي نمایند      شود تا سفر را   
 .]11[) خیابان در مسیر3 یا 2تعیین(تري باید انتخاب گرددتمرین ساده

ـ 3فعالیت  بحث در خصوص اقداماتی که باید در هنگام بـروز شـرایط اضـطراري      
  ).هاي سنیتمام رده(انجام گیرد

س باید در خصوص موقعیتها و شرایط اضطراري بحث         آموزان در محیط کال   با دانش 
بطور مثال، اگر آنها خانه را به قصد مدرسه دیرتر از حدموعد ترك نمایند، چه شرایط                . شود

کننـد، تهدیـد نمایـد؟ چـه اقـداماتی          تواند آنها را در زمانیکه با عجله تردد می          خطرناکی می 
  د؟ تواند موجب جلوگیري از بروز چنین شرایطی گرد می

  ) سال9براي رده سنی باالي (معرفی مهارتهاي ابتدایی ترسیم نقشه -ث
گیـري از نقـشه و درك مفـاهیمی همچـون یـافتن جهـات       آشنایی با چگونگی بهـره   

توانـد در بکـارگیري     بر روي نقشه، از مواردي اسـت کـه مـی          ..) .شمال، جنوب و  (مختلف  
آمـوزان در  رسانی به دانـش ابراین یاري بن. آموزان مهم ارزیابی گردد   مسیر مناسب براي دانش   

استفاده از نقشه بزرگی از     . گیري از نقشه، از مواردي است که برعهده معلمان قرار دارد          بهره
آمـوزان توضـیح داده   منطقه و یا اطراف مدرسه، و مهارتهاي ترسیم نقشه بایـد بـراي دانـش             

. آموزان تشریح گردد  براي دانش کار بعضی از اصول اولیه در مورد نقشه باید          براي این . شود
کردن خیابانهـا، مـشخص     پیداکردن شمال و جنوب، پیدا    : تواند شامل برخی از این موارد می    

پس از آموزش مقدمات و اصول اولیه نقـشه بایـد از            . کردن مدرسه و کتابخانه و غیره باشد      
آن را بـر    آموزان خواسته شود تا آدرس محل سکونت خود را ذکر و سپس             هر یک از دانش   

  .]12[روي نقشه پیدا کنند

  ) سال8براي رده سنی باالي ( سمت مدرسه بر روي نقشه تعیین مسیرهاي ایمن به-ج
قابل ذکر است که این نقـشه    . اي از نقشه مناطق اطراف مدرسه باید تهیه گردد        نسخه

اند، بـا  معلمین و یا کارشناسانی که براي آموزش دانش ترافیکی انتخاب شده    تواند توسط می
امـا همـواره بایـد از ایـن امـر اطمینـان حاصـل گـردد کـه             . آموزان ترسیم شود  کمک دانش 
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  . ساختمان مدرسه و مکانهاي خاص باید بر روي نقشه مشخص شود
اي که از مناطق اطراف مدرسه تهیـه     نقشه آموزان باید یک کپی از    به هر یک از دانش    

آموزان باید کمـک     فعالیتهاي کالسی، به دانش    پس از انجام سفر گردشی و     . شده، ارائه گردد  
ترین مسیر بین خانه تا مدرسه و یا ایستگاه اتوبوس تا مدرسه را بر روي نقـشه              شود تا ایمن  

همچنین به آنها باید کمک شود تا موقعیت کلیـه مکانهـاي ایمـن بـراي عبـور،                  . تعیین کنند 
نمـایی و راننـدگی، گـذربانهاي       ترین سمت خیابان براي عبور، عالئم و چراغهـاي راه         ایمن

سپس نقشه تهیه شـده در کـالس        . مدرسه و محافظین بزرگسال عبور و مرور را تعیین کنند         
  . ]12[موزان ارسال گرددآباید براي اولیاي دانش

تـرین مـسیر را بـه منـزل یکـی از            تواننـد ایمـن   سپس کودکان و والدین در خانه می      
بنـابراین، والـدین و     . ره بر روي نقشه مشخص کنند     دوستان، تفریحگاهها، مراکز خرید و غی     

نوجوانان باید با همکاري یکدیگر اطالعات بیشتري در مـورد ایمنـی عـابرین پیـاده کـسب       
  :رود تاآموزان انتظار میبدیهی است که در این فعالیت از والدین دانش. نمایند

رین مسیر بـه    تبا استفاده از یک مداد رنگی به کودکان خود کمک کنند که ایمن             -
 .مدرسه را با توجه به جهت کلی پیکانهاي موجود بر روي نقشه مشخص کنند

روي کننـد و بـه سـواالتی در       همراه با کودك خود در مسیر مشخص شده پیاده         -
مورد نقشه پاسخ داده و مکانهاي خاص و عالئم راهنمایی و راننـدگی و غیـره                

 . را نشان دهند

 چند وقت یکبار همراه با کودك خـود بـراي   نقشه را در خانه نصب کرده و هر    -
 . کنند، به آن مراجعه کنندترین مسیر استفاده میمطمئن شدن از اینکه ازایمن

  
بـراي رده سـنی     ( وارسـ   آموزان دوچرخه نی ترافیکی دانش  میا ارتقاي وضعیت    -4-3-2-2

  ) سال12باالي 
از /ر جهـت تـردد بـه      آموزان د اي که سهم قابل توجهی از دانش      یکی از وسایل نقلیه   

منـدي در   با این حال، تاکنون سـاختار نظـام       . باشدگیرند، دوچرخه می  مدرسه از آن بهره می    
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گیـري از دوچرخـه در کـشور تـدوین          آموزان در راستاي بهـره    جهت آموزش صحیح دانش   
اً مـ  عمو يرواسـ   رتهاي مقدماتی دوچرخـه   اهمدر این راستا باید عنوان نمود که        . نگشته است 

با این وجود، آموزش رفتارهـاي ایمـن   . ودش خته میون پایین و در خارج از راهها آم    در سنی 
مـوزش  آ .گـردد تلقـی مـی  واري در راههـا امـري الزامـی    سـ  پیش از مبـادرت بـه دوچرخـه      

البتـه  . تواند از تاثیر بیشتري برخوردار باشـد       می آموزان در مدارس  به دانش واري  س  دوچرخه
غیر از سـاعات آموزشـی و از طریـق کـسب تجربـه در      هایی ب در صورتیکه این امر در زمانه     

هها و بصورت نظارت شده انجام پـذیرد، از درصـد موفقیـت بیـشتري برخـوردار                 رامحیط  
   .]6[خواهد بود
 اي و همچنـین برخـی   یج طرحهاي اجرا شده در کشورهاي پیشرو در ایمنی جاده         نتا

هـا و  د این مطلب است که برنامه سواري در راهها، موی    آموزش عملی دوچرخه   هاي  روش زا
ي تـر از گستردگی بیشتري برخوردارند، نتایج بـسیار به     گی  فشرد جايباقدامات آموزشی که    

سواري  بطور مثال در ایالت اورگون امریکا، از یک برنامۀ آموزش دوچرخه           .دهندمیه  ائرا ار 
ر ري دسـوا هچرخـ که نیمی از آن بـه دو       ستا واحدي   10ي  ا  ه  ود که شامل دور   ش  استفاده می 

 لها سـ  14 تـا    12 سواري به کودکان  محیط گذرگاهها و آموزش عملی اصول ایمنی دوچرخه       
شامل آموزش مقررات عبور و مرور، نگهداري، رسیدگی، استفاده          م دیگر نی. دارد اختصاص

برخـی از  . گـردد  از تجهیزات ایمنی، عالئم ترافیک، الگوهاي تردد و عبور از چهار راهها می    
 گیـرد،   قـرار  راهها باید مدنظر     رد واريسن مهارتهایی که در آموزش عملی دوچرخه      مهمتری

  :گرددشامل موارد زیر می
  ؛نحوه صحیح دورزدن و یا انجام هرنوع عملیات گردشی -
  ؛کشی عابر پیاده در زمان عبور از عرض جادهعبور از مسیرهاي داراي خط -
   ؛ان تردد در جادهاي در زمن جادهنحوه عالمت دادن به سایر کاربرا -
  ؛رل دوچرخه در شرایط جوي نامساعدتکن شیوه صحیح -
  ؛العمل صحیح در قبال آنشناخت خطر در زمان مناسب و ارائه عکس -
  .نحوه تردد در شب و اهمیت افزایش قابلیت رویت در کاهش تصادفات -
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  یغات در جهت استفاده از کاله ایمنی دوچرخه سواري در کودکان لبت -الف 
تواند میزان صـدمات وارده بـر سـر،        سواري، می اي ایمنی مخصوص دوچرخه   ههالک

. ان کودکـان، کـاهش دهـد   یـ م در مغز و اعضاي صورت را در کلیۀ گروههـاي سـنی بـویژه     
اده از کالههاي ایمنـی مـؤثر       تفمنظور تشویق اس  ههد که اقدامات تبلیغاتی ب    د  شواهد نشان می  

ات آگاهی دارند، عواملی کـه مـانع اسـتفاده از           حتی هنگامیکه کودکان از خطر    . واهند بود خ
ساالن، مـ ه گروهـاي سـنی و اجتمـاعی مختلـف     ذونفـ : شوند عبارتند از کالههاي ایمنی می  

 والدین را   ،90 دهۀ   ی در اي تبلیغاتی تلویزیون  ه  در بریتانیا آگهی  . قیمت، راحتی و شکل کاله    
ـ  ا به تولید کالههاي جـذاب   ران  گبراي کودکان خود و تولیدکنند     ینبه خرید کالههاي ایم    ر ت

 ایمنی  يهاهال مالیات بر ارزش افزوده در مورد کلیۀ ک        2002در سال   . رغیب نمود تو ارزانتر   
تن اخهمچنین برخی از مدارس اقداماتی را در جهت ملزم س         . سواري حذف گردید  دوچرخه

بنـابر  . هنـد د سواري به مدارس انجام میکودکان به استفاده از کاله ایمنی در هنگام دوچرخه        
تحقیقی که توسط انجمن بهداشـت و انجمـن حمـل و نقـل بریتانیـا انجـام گرفـت، ارائـه                      

. اسـت  شیر زمینۀ تبلیغ کاربرد کاله ایمنی در میان کودکان، در حال افزادي تکاراي ابه  طرح
از کاله ایمنی در مورد نوجوانان پـسر،       بیشتر  تبلیغاتی جدید بمنظور استفاده    رحیک ط اً  اخیر
صب پوســترهایی در مــدارس اســت کــه تــصاویري کــه بــا اســتفاده از اشــعۀ ایکــس از  نــ

 . دهنداست را نشان می گرفته شدهمنی اي داراي کاله ایه جمجمه

   نحوه صحیح به کارگیري ترمزهاي دوچرخه-ب
در  نمایند، معمـوالً زیادي حرکت میاً سواران با سرعت نسبت در هنگامی که دوچرخه   

      ي صحیح ترمزهـاي دوچرخـه خـود در حـین توقـف دچـار مـشکل                 صورت عدم بکارگیر  
آموزانی که به اقتضاي شرایط سنی خـود، تعـادل کـاملی         این مشکل در بین دانش    . گردندمی

لـذا در ایـن راسـتا، یکـی از          . رسـد تر بنظـر مـی    در حین تردد دوچرخه خود ندارند، جدي      
آموزان ارائه گـردد، نحـوه صـحیح        شی که باید از سوي مسئولین آموزشی به دان        های  آموزش

پی خواهـد داشـت،     هاي دوچرخه و پیامدهایی که عدم توجه به این مهم در          بکارگیري ترمز 
تواند در راستاي حصول اهـداف آموزشـی در ایـن           یکی از فعالیتهاي عملی که می     . باشدمی
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 :]6[خصوص موثر واقع گردد، عبارت است از

  زهانحوه صحیح بکارگیري ترم -1فعالیت

هاي خود را بـا خـود وارد        آموز بخواهید تا بصورت داوطلبانه دوچرخه     از پنج دانش  
. از آنها بخواهید تا با سرعت عادي در حیاط مدرسـه حرکـت نماینـد              . محیط مدرسه نمایند  

آموزان باید به محض دریافت عالمت از سـوي کارشـناس آموزشـی، اقـدام بـه تـک                   دانش
ـ (ترمزگیري نماینـد         آمـوزان بایـد نـشان داده شـود کـه      بـه دانـش   ).  و راسـت   چـپ اً  متناوب

. تواند موجب حرکت آنها بـسوي جلـو گـردد         ، می )چرخ جلو (ترمزگیري تنها با ترمز چپ      
تواند موجب سرنگونی آنها در سرعتهاي بـاالتر در صـورت عـدم ترمزگیـري               این عامل می  
  . ]12[صحیح گردد

  
  )هاي سنیبراي تمام رده( در خودروهاآموزان ارتقاي وضعیت ایمنی دانش-4-3-2-3

اً از مدرسـه اکثـر    / آموزان در زمـان تـردد بـه       با آنکه در بررسی وضعیت ایمنی دانش      
آیـد، امـا حقیقـت آن       چـشم مـی   ه  نمایند ب آموزانی که بصورت پیاده تردد می     وضعیت دانش 

-می  رس تردد آموزانی که با استفاده از وسایل نقلیه والدین خود به مدا          است که حتی دانش   

اي شهري، همواره در معرض خطـر تـصادفات شـدید جـاده           در مناطق برون  اً  کنند، خصوص 
-دانـش     لذا بدیهی است که باید در خصوص آموزش و ارتقاي وضعیت ایمنـی    . باشندمی

 بمنظـور    ز اقـدامات پیـشگیرانه    ا ياریسبدر این خصوص،    . آموزان در خودروها اقدام نمود    
یرد، بعنوان مثال، تبلیغـات     گ  ر سطح مناطق مختلف انجام می      د یزات ایمنی ارتقاء کاربرد تجه  

 ا و نشریات، موجب افزایش سـریع میـزان اسـتفاده از ایـن تجهیـزات و کـاهش                  ه  در رسانه 
  . ]6[ودش یم مان با خاتمۀ این تبلیغاتز همنناگهانی آ

د در سـازي افـرا  یغـات نقـش مهمـی را در آگـاه    تبلاما همانگونه کـه بـدیهی اسـت،         
ش خـ در این خصوص اقدام به طراحـی و پ        . مایدن  جهیزات ایمنی ایفا می    ت خصوص کاربرد 

 کـه در   ”واند زنـدگی شـما را نجـات دهـد    ت   ه می ک اي  انیهث 10“هاي تبلیغاتی، همچون    آگهی
اي که بر انجام مـوارد مفیـد ذیـل در زمـان              با مضامین ساده   ،سرتاسر اروپا پخش شده است    
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  : تواند بسیار مفید باشد میکوتاه داللت دارد،
  ؛بستن کمربند ایمنی در زمان سوارشدن وسیله نقلیه -
  ؛دقیق صندلیظیم چگونگی تن -
ترمزهـاي  (اه مناسـب در شـرایط اضـطراري         گ  گیري از تکیه  نحوه انتخاب و بهره    -

  ؛ ...).ناگهانی، وقوع تصادف و
  ؛قراردادن ابزارهاي غیرضروري در صندوق عقب -
  .ب خودرو عق نشستن در صندلی -

 اجراي نمایش در خصوص عملیات ایمن در هنگام حضور در وسایل نقلیه             -1فعالیت
  )ها ساله8(شخصی 

  چهار صندلی را در جلـوي کـالس قـرار داده و محـیط یـک خـودروي سـواري را         
آموزان را انتخـاب کـرده و از آنهـا بخواهیـد تـا              سپس دو گروه از دانش    . سازي نمایید شبیه

 هر گروه یک خانواده را که قصد رساندن فرزندان خود به مدارس را دارند               تصور نمایند که  
 "مالحظـه بی خانواده" و گروه دیگر را "خانواده ایمن"سپس یک گروه را  . دهندتشکیل می 

افراد خانواده ایمن در زمان حضور در خودرو کمربندها را بسته، از فریاد کـشیدن و                . بنامید
از طرفـی خـانواده     . نماینـد  تمرکز راننده را بهـم بزنـد پرهیـز مـی           تواندکلیه اقداماتی که می   

نماینـد و   نمایند، سر خـود را از پنجـره بیـرون مـی           مالحظه از کمربند ایمنی استفاده نمی      بی
  .کنندحواس راننده را پرت می

آموزانی که نـاظر ایـن نمـایش هـستند بایـد بتواننـد رفتارهـاي ایمـن و                   سایر دانش 
مسئول آموزشی باید بر اقداماتی چون بـستن کمربنـد، آرامـش            .  دهند خطرناك را تشخیص  

 .کودکان در وسیله نقلیه و سایر اقدامات مهم ایمنی کودکان در خودرو تاکید داشته باشد

  
 هـایی بـه کودکـان و والـدین در زمـان انتقـال        تهیه و ارائه نشریات و کتابچه      -4-3-2-4

  )هاي سنیتمام ردهبراي (آموز از دبستان به راهنمایی دانش
آمـوزان، بایـد    سازي تردد دانـش   هاي ایمن یکی از مواردي که در زمان تدوین برنامه       
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آمـوزان  اي نسبت به آن مبذول داشت، توجه به تغییرات فیزیکی و رفتاري دانـش  توجه ویژه 
در این خصوص باید عنـوان نمـود        . باشددر هنگام انتقال از مدارس ابتدایی به راهنمایی می        

طلبی بیشتري نـسبت بـه      موزان در هنگام ورود به دوره راهنمایی از حس استقالل         آه دانش ک
آموز در بسیاري از موارد،     گردد تا دانش  این امر موجب می   . باشنددوره ابتدایی برخوردار می   

ـ       . عمل نموده و از افراد بزرگسال یاري نخواهد         مستقالً ویـژه در  هبدیهی است که این امـر، ب
توانـد  هاي پرتردد و مسیرهاي بـا سـرعت عملکـردي زیـاد، مـی       دد از عرض جاده   هنگام تر 

  . موجب بروز مشکالت ایمنی فراوانی گردد
هایی مناسـب کـه   لذا در جهت مرتفع نمودن این مشکل، باید نسبت به تدوین برنامه        

ـ آموزان معرفـی مـی    طی آن والدین را به عنوان نزدیکترین و موثرترین عضو بر دانش            د، نمای
  آمـوزان از دبـستان بـه راهنمـایی بکـار          هایی که در خصوص انتقال دانش     برنامه. اقدام گردد 

  : ]13[رود باید حائز شرایط زیر باشدمی
رسانی مناسب بـه والـدین همـراه بـا          هدف اصلی این برنامه باید بر مبناي اطالع        -

 .آموزان باشدمشارکت دانش

آمـوزان و   اي در جهت ارتباط با دانش     یلهدر این برنامه، مدرسه باید به عنوان وس        -
 .والدین معرفی گردد

آمـوز از ابتـدایی بـه       این برنامه، باید ارتباط مناسبی با زمان فراینـد انتقـال دانـش             -
 .راهنمایی برقرار نماید

این برنامه باید با توجه به مقتضیات رشد کودك تدوین گردد و بیشتر در جهـت                 -
ماید و تنها به افـزایش اقـدامات حمـایتی    گیري وي حرکت ن رشد قدرت تصمیم  
 . توسط والدین نپردازد

  :همچنین این برنامه پس از توسعه نهایی باید شامل پنج عنصر ذیل باشد
 ؛نشریه هایی براي والدین -
 ؛هاي براي والدینکتابچه -
 ؛آموزانتر براي دانشریزي سفر ایمنبرنامه -



                تدوین روشهاي آموزش نظري                                                       228

 ؛فعالیتهاي مدارس ابتدایی -
 .راهنماییفعالیتهایی مدارس  -

  .هر یک از این عناصر بطور مجزا در زیر توضیح داده شده است

  هایی براي والدین نشریه-الف
  )تا شده (A5اي تمام رنگی در ابعاد نشریه :قالب
  . شودشدن انتخاب مدرسه راهنمایی منتشر میهنگام نهایی: توزیع
   :هدف

نتقـال آنهـا از مقطـع       مشخص کردن تغییر در شیوه و رفتار سفر کودکان پس از ا            -
  ؛ابتدایی به راهنمایی

مشخص کردن افزایش میزان استقالل کودکان پس از انتقال آنها از مقطع ابتـدایی              -
  .به راهنمایی

  هایی براي والدین کتابچه-ب
  :با موضوع A4اي تمام رنگی در اندازه کتابچه :قالب

   ر رفتارهـاي  کـردن تغییراتـی کـه د      مـشخص (انتقال به مدرسه راهنمایی      -الف  
  )شودده میاآموزان ددانش

نظـرات مربـوط بـه تـشویق رفتارهـاي      ( همراهی در محیط خارج از خانـه    -ب
  )ترایمن

  ) مختلفهاي روشتفکر در مورد سفرها و (ترریزي سفرهاي ایمن برنامه-پ
  )سوال کردن در مورد وضعیتهاي روزمره جاده( دیدن و پرسیدن-ت
  ) ساده براي والدین و کودکاناستراتژیهاي( ایمنی شخصی-ث
   در ابتداي شروع دوره راهنمایی تحصیلی منتشر شده و توسط مدارس بین           : توزیع

  گیردآموزان سال آخر ابتدایی توزیع و در اختیار والدین قرار میدانش
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  :براي والدین: هدف
 حمل و نقل کودکـان هنگـام انتقـال آنهـا بـه دوره          هاي  روش تشخیص تغییر     -

  ؛اییراهنم
  ؛در ك تاثیر استقالل کودکان بر تردد شخصی آنها -
تـر  کودکان به اتخاذ تصمیمات ایمن     جهت تشویق  پیشنهادات عملی  از استفاده -

سـواري، اسـتفاده از وسـایل نقلیـه عمـومی و            روي، دوچرخه   در هنگام پیاده  
 ؛عنوان سرنشینهاستفاده از وسایل نقلیه ب

 ؛ی کودکان خودتدوین استراتژیهایی براي ایمنی شخص -
 ؛ها پرسیدن سواالتی از کودکان در مورد چگونگی بکارگیري ایمن جاده -
بحث با کودکـان در مـورد اسـتراتژیهاي مربـوط بـه چگـونگی برخـورد بـا                    -

 .وضعیتهاي مختلف جاده

  ریزان سفر ایمن تر براي کودکان برنامه-پ
  . اي تمام رنگی در ابعاد یک دفترچه یادداشت روزانه کوچک کتابچه: قالب 

  :محتواي این کتابچه شامل فعالیتها و اطالعات فردي در ارتباط با موارد زیر است
  سبک زندگی -
 ایمنی شخصی -

 برنامه ریزي سفر -

 استفاده از وسایل نقلیه عمومی -

ل آخـر مقطـع ابتـدایی       آمـوزان سـا    در پایان بهار و توسط مدارس بین دانش        :توزیع
  .شودمی توزیع

  :هدف 
  :براي کودکان

تشخیص تغییرات در نحوه انجام سفرهایشان در مرحلـه انتقـال آنهـا از دوره           -
   ؛ابتدایی به راهنمایی
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درك اینکه افزایش استقالل آنهـا بـه معنـاي پـذیرفتن مـسئولیتهاي شخـصی                 -
  ؛بیشتري است

 ؛دیدبرنامه ریزي براي رفت و آمد به مکانهاي ج -
 ؛ترپذیرفتن اهمیت اتخاذ تصمیمات ایمن -
 . کسب اطالعات در مورد وسایل نقلیه عمومی در منطقه خود -

  مدارس ابتدایی  فعالیتهایی براي-ت
  : با محتواي زیرA4یک کتابچه رنگی در ابعاد : قالب
  ؛اياطالعات زمینه -
 ؛ )که در ذیل بدان اشاره شده است(پنج فعالیت براي مدارس ابتدایی  -
 ؛نکاتی براي معلمان -
 ؛آموزان در صورت لزومصفحات قابل کپی کردن براي استفاده دانش -
 .فرم هاي مخصوص ارزشیابی براي معلمان -

  .شوددر پایان بهار و براي استفاده در طول سال تحصیلی جدید توزیع می:  توزیع
  : هدف

  : انجام چهار فعالیت شامل تشخیص 
  : براي کودکان جهت -مسیر
  مسیرهادیدن  -
 شناسایی خطرات بالقوه -

 بررسی مکان و مسافت -

  : براي کودکان جهت-حرکات ترافیک
  آگاه بودن از لزوم کنترل و مدیریت ترافیک -
 شناسایی ساعات اوج تراکم ترافیک -

  :براي کودکان جهت -تفاوتها
  شناسایی تفاوتهاي بین مقطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
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  :براي کودکان جهت -جاده
  هاي حرکت ترافیکجهتشناسایی  -
 اي اثرگذار بر ترافیکجاده تشخیص عوامل -

شناختن استراتژي عبور از خیابـان در صـورت وجـود وسـایل نقلیـه                -
 .متوقف شده در سطح مسیر

  فعالیتهایی براي مدارس راهنمایی -ث

  : با موضوعA4 کتابچه هاي رنگی در ابعاد :قالب
  اياطالعات زمینه -
 بتدایی پنج فعالیت براي مدارس ا -

 نکاتی براي معلمان -

 آموزان در صورت لزومکردن براي استفاده دانشصفحات قابل کپی -

 فرمهاي ارزیابی براي معلمان -

 در طول ترم بهار براي مدارس راهنمایی منتشر شده و براي استفاده در طول               :توزیع
  .گیردآموزان قرار میترم پاییز در اختیار دانش

  :هدف 
  :چهار فعالیت شامل

  : براي کودکان جهت-تغییرات و جهت ها
  تشخیص تغییرات الگوهاي سفر -
 دادن ها و جهتدرك جهت -

  : براي کودکان جهت-تردد بطور مستقل
  تشخیص اهمیت سفر در زندگی روزمره -
  ثبت الگوهاي سفرهاي شخصی -

 تاثیر بر ایمنی در هر یک از سفرهاي انجام شده -

  : براي کودکان جهت-احساس ترسیدن



                تدوین روشهاي آموزش نظري                                                       232

  درك آنها از خطربررسی  -
 بحث در مورد انتخابهاي مربوط به ایمنی -

  : براي کودکان جهت-دیدگاه سایرین
  تشخیص مشکالت و دیدگاههاي سایر کاربران جاده -
 بحث در مورد پیامدهاي یک عمل براي سایر افراد  -

 
  ) سال12براي رده سنی باالي (نقل عمومی و گیري ایمن از وسایل حمل بهره-4-3-2-5

شـهري واقـع    آموزانی که مدارس آنها در منـاطق بـرون        اي از تردد دانش   دهبخش عم 
..) .اتوبوسـها، سرویـسهاي مـدارس و      (شده است، با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی           

توجهی به مقررات ایمنی که بایـد در حـین سوارشـدن، سـفر              حال، بی با این . گیردانجام می 
تواند موجب بروز حوادث خطرناکی     نظر قرار گیرد، می   شدن از این وسایل مد    نمودن و پیاده  

 مناسـبی در خـصوص ارائـه        هـاي   آمـوزش در ایـن راسـتا، بایـد        . آموزان گـردد  براي دانش 
  . ]11[موزان ارائه گرددآگیري از وسایل حمل و نقل عمومی به دانش ایمن بهرههاي روش

آمـوزان  دانـش رافیکـی تواند در ارتقاي سطح دانش ت     برخی از فعالیتهاي عملی که می     
 :موثر واقع گردد، عبارتند از

  آموزانبرگزاري جلسات پرسش و پاسخ بین دانش -1فعالیت
سـپس  . شـوند بنـدي مـی   آموزان کالس بـه دو دسـته تقـسیم        در این جلسات، دانش   

بـه  . گـردد هاي مختلف حمل و نقل به مدرسه ارائه می        موضوعی در خصوص یکی از شیوه     
ن یک گروه نسبت به بیان مزایا و گروه دیگر نـسبت بـه بیـان معایـب       آموزاطوري که دانش  

  . پردازندمی) بطور مثال استفاده از اتوبوس براي تردد به مدرسه(موضوع طرح شده 
بدیهی است که برگزاري چنین فعالیتهایی که موجـب بـرانگیختن حـس رقابـت در                

آمـوزان  دانش گیري و همچنین نتیجهتاثیر بسزایی در یادگیري تواندمی گردد،آموزان می دانش
  .]13[ مناسب تردد ایمن به مدرسه داشته باشدهاي روشدر خصوص 
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   برگزاري مسابقات مقاله نویسیـ 2فعالیت 
آمـوز در   مسئولین مدرسه اقدام به برگزاري مسابقه در خصوص کارهائی کـه دانـش            

سـپس  ). ه با نقاشی یا عکـس     همرا(گیري ایمن از اتوبوس باید انجام دهد، نمایند       جهت بهره 
از یکی از مسئولین شرکت اتوبوسرانی خواسته شود تا از نمایشگاهی که بـه همـین منظـور                  

  .گردد، دیدن نمایددر مدرسه برگزار می
 

  )هاي سنیبراي تمام رده(هاي آموزشی استفاده از نوارهاي ویدیویی و فیلم-4-3-2-6
شـود، بـدلیل    ئو و اسـالید اسـتفاده مـی        آموزشی که در آنها از فیلم، ویـد        هاي  روش

توانایی آنها در نمایش نکاتی که تعلیم آنها بصورت نظري دشوار است، از جذابیت بیشتري               
بطوریکه بسیاري از اقـدامات و رفتارهـاي   . باشندنسبت به مواد آموزشی کتبی برخوردار می     

  توان در قالـب  نمود را میآموزان ارائهتوان بصورت تئوري به دانشایمن ترافیکی را که نمی  
  ]6[.ها و اسالیدهاي آموزشی به کودکان منتقل نمودفیلم

اي براي فیلم، نتـایج     همچنین، استفاده از محصوالت ویدئویی بعنوان جایگزین ساده       
پـذیري بیـشتري    البته ویدئو نسبت به فیلم از قابلیت انعطاف       . مشابهی را دربر خواهد داشت    

دوربـین  : بطوریکه با اسـتفاده از یـک      . باشد خاص برخوردار می   براي نمایش در محل هاي    
هاي آموزشـی   توان نسبت به تهیه فیلم    آموزان می برداري ساده و با استفاده از خود دانش       فیلم

هـایی کـه بـا     بدیهی است، تهیه چنین فـیلم . آموزان اقدام نمودو نمایش آن براي سایر دانش  
تواند عالوه بر افزایش انگیزه، مسبب      پذیرد، می جام می آموزان ان همکاري مستقیم خود دانش   

 . مذکور گرددپیشبرد رفتارهاي ایمن در گروه
  

  بندي جمع-4-3-2-7
 هـاي  آمـوزش همانگونه که مشاهده گردید، در این بخش نسبت به معرفی برخـی از         

ذکـر   هـاي   آموزشتوان در راستاي بهبود و ارتقاي سطح        عملی و همچنین فعالیتهایی که می     
حال ممکن است همواره این سئوال مطـرح گـردد کـه     با این . شده بکار گرفت، پرداخته شد    
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آیا موارد ذکر شده براي تمامی مدارسی که در سطح استانهاي مختلف کشور در حاشـیه راه                 
باشد و یا عوامل دیگري همچون تجارب فعالیتهـاي مـشابه، سـطح             اند مناسب می  واقع شده 

آمـوزان  توانند به نحوي در ارائه این آموزشها به دانـش         ر عواملی که می   امکانات استان و سای   
در پاسخ به این سئوال باید عنوان نمود که بطور کلی           . دخیل باشند نیز باید مدنظر قرار گیرد      

آموزشها پاسـخ   توان با قاطعیت در خصوص قابلیت مدارس در خصوص ارائه این نوع             نمی
گیـري از   واملی همچـون امکانـات اسـتان، میـزان بهـره          گیـري عـ   زیرا در ایـن تـصمیم     . داد

کارشناسان زبده آموزشی، سطح امکانات استان، تجربه استان و مدارس در اجراي طرحها و              
  . باشندسازي مدارس و سایر عواملی از این قبیل دخیل میهاي آموزشی ایمنبرنامه

و مسئولینی که نیـاز بـه   با این وجود و در راستاي ارائه راهنمایی براي مجریان طرح         
-بـرون   الزم براي مدارس مختلفی که در راههاي       هاي  آموزشگیري در ارائه و تعیین      تصمیم

بندي آموزشـها   اند، در این بخش اقدام به پیشنهاد در خصوص طبقه         شهري کشور واقع شده   
  .و فعالیتهاي عنوان شده در این بخش گشته است که در قالب موارد زیر تبیین گشته است

در این راستا، عوامل مهمی که جهت تطبیق و پیشنهاد آموزشها و فعالیتهـاي مربـوط                
سـازي  با آنها پیشنهاد گردیده با توجه به تجارب استان و مدارس در اجراي فعالیتهاي ایمـن         

سپس هر یک از آموزشها و فعالیتهایی که در این بخش عنوان شده است              . تبیین گشته است  
بنـدي آموزشـها و      تقـسیم  6-4جـدول   . بندي گشته اسـت   ر شده دسته  با توجه به عوامل ذک    

 .دهدفعالیتهاي پیشنهادي را نشان می

   بازدیدها و فعالیتهاي کارگاههاي آموزشی-4-3-3
ی کـه در غالـب مفـاهیم    هـای  آمـوزش بـر  اً  آنچه در فصول گذشته عنوان گردید، غالب      

با اینحال، وجه تـشابهی کـه       . نمودمیگردید، تاکید   آموزان منتقل می  نظري و عملی به دانش    
     خـورد، حکایـت از ایـن حقیقـت دارد کـه         در خالل ساختار ارائه این آموزشها بچـشم مـی         

آموزان در حین پذیرش این آموزشها همچنان خـود را در محـدوده محـیط آموزشـی                 دانش
  . نمایندمدرسه و در حال گذراندن بخشی از تکالیف روزانه خود حس می
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  ايهاي استانی و مدرسه نظري با توجه به تجربههاي آموزش متفاوت هاي روش تناسب -6-4جدول 

  
تـوان از تـاثیر قابـل توجـه اینگونـه آموزشـها و بـویژه                در این راستا و با آنکه نمـی       

بطـور غریـزي در   پوشی نمود، اما حقیقـت آن اسـت کـه کودکـان          عملی چشم  هاي  آموزش
نمایند، احساس راحتی بیـشتري     محیطهایی که خود را خارج از محیط آموزشی احساس می         

بنابراین، بدیهی است که قدرت پذیرش و فراگیري کودکان در چنین محیطهـایی از       . کنندمی

استان داراي 
تعداد تکرار   تجربه است

  دوره
  وزشنوع آم

ري
گزا
ح بر
سط

  

ي 
دارا

سه 
در
م

ست
ه ا
جرب
ت

ي   
دارا

سه 
در
م

ست
ه نی
جرب
ت

  

استان 
داراي 
تجربه 
  نیست

قل
حدا

کثر  
حدا

  

      ü  ü  ü    هاآموزان در جاده آموزش عبور و مرور به دانش- 1
  ü      1  2  کالس  آموزان آموزش کامپیوتري نحوه تردد به دانش- 1- 1
  ü  ü    1  3  مدرسه  گذاري و نمایش اجراي تئاتر، نقش- 2- 1
  ü  ü  ü  3  9  کالس  شهريروي ایمن در مناطق برون پیاده- 3- 1
 آموزش فعالیتهایی براي دستیابی به فعالیتهاي - 4- 1

  آموزاناولیه تردد ایمن در دانش
   تمرین تشخیص دست چپ و راست-1- 4- 1
  آموزانبی در بین دانش ارزیابی قابلیت مسیریا-2- 4- 1
 بحث در خصوص اقدامات در شرایط -3- 4- 1

  اضطراري

  
  
  کالس
  
  

  
ü 
  
ü 
ü 
ü  

  
ü 
  
ü 
ü  
ü  

  
ü 
  
ü  
  
ü  

  
  
1  
3  
2 

  

  
  
3  
5  
3  

  
      ü  ü  ü    سوارآموزان دوچرخه ارتقاي وضعیت ایمنی دانش- 2

  ü  ü    1  2  مدرسه   استفاده از کاله ایمنی- 1- 2
  ü  ü  ü  2  3  کالس   نحوه بکارگیري ترمزهاي دوچرخه- 2- 2

  ü      1  2  کالس  آموزان در خودروها ارتقاي وضعیت ایمنی دانش- 3
  ü  ü  ü  2  4  کالس  گیري ایمن از وسایل حمل و نقل عمومی بهره- 4

  ü  ü  ü  3  9  کالس   برگزاري جلسات پرسش و پاسخ- 1- 4
  ü  ü    2  3  مدرسه   برگزاري مسابقات مقاله نویسی- 2- 4

  ü      1  2  کالس  هاي آموزشیدیویی و فیلم استفاده از نوارهاي وی- 3- 4
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  .رشد بیشتري برخوردار خواهد بود
 بـا حـضور     در این راستا، برگزاري کارگاههـاي آموزشـی کـه در سـطح مـدارس و               

توانـد از تـاثیر قابـل تـوجهی در ارتقـاي            شود، می کارشناسان امور ایمنی ترافیک برگزار می     
همچنـین  . اي برخـوردار باشـد    آموزان در تقابل بـا خطـرات جـاده        مهارتها و عملکرد دانش   

آموزان از نزدیک با امـور مختلـف        برگزاري نمایشگاهها، بازدیدها و سایر اقداماتی که دانش       
توانـد در ارتقـاي طـرز فکـر و ذهنیـت            نمایند، می اي ارتباط برقرار می    با ایمنی جاده   مرتبط

 . اي موثر باشدگروه مذکور در خصوص ایمنی جاده

  ) سال9زیر  (ازي شدهس اي شبیهه  در محیطآموزاندانشزش ایمنی به موآ -الف

ورهاي آموزان که امـروزه در بـسیاري از کـش        عملی آموزش دانش   هاي  روشیکی از   
آموزان در سـنین پـایین دارد، ایجـاد     توجهی در فهم و یادگیري دانش توسعه یافته، تاثیر قابل 

ر شـه "مـن   جنابطور مثـال،    . باشدسازي شده از جاده و محیط اطراف آن می        محیطهاي شبیه 
.  هـد د را در اختیار کودکـان قـرار مـی      ازي شده واقعی  س  یورك، خیابانهاي شبیه  وینر   د "یمنا

ن مهارتهاي ایمنی در عبور از خیابـان و دوچرخـه           ریوانند در این خیابانها به تم     ت  ن می کودکا
اي عابر پیـاده و     ه  شیک  این خیابانها مجهز به عالئم راهنمایی رانندگی، خط       . سواري بپردازند 

 هاي  آموزش ساله پس از     9عموماُ کودکان   . اشندب  ود در مسیرهاي واقعی می     موج عالئم سایر
نـد را در ایـن   ا  گرفتهکالسهاي درس فرا ر ر افزایش مهارتهاي خود، آنچه که د  کالسی بمنظو 

غهاي عبـور   اب“نام  ایی ب ههمچنین در کشورهایی از جمله هلند، مکان      . نندک  خیابانها تمرین می  
وانند فعالیتها و نقشهاي متنـوعی را در ارتبـاط          ت  جود دارند که در آنها کودکان می      و ”و مرور 

   .]6[)بعنوان مثال نقش رانندة یک ماشین پدالی(ازي نمایند بر با عبور و مرو
عالوه بر موارد ذکر شده، مراکز آموزشی مشابهی در بسیاري از کشورهاي دیگر نیـز               

بطوریکه در طی سالهاي اخیر و در کشور اقدام بـه تاسـیس پارکهـاي ترافیـک                 . وجود دارد 
پـذیر و    برخـی از مـواد انعطـاف       هـا بوسـیله   سـازي جـاده   گردیده است که در آنها با شـبیه       

بکارگیري وسایل نقلیه کوچک اقدام به آموزش قوانین و نکات مهـم ترافیکـی بـه کودکـان             
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بخـشی از یـک روش   ن در این راستا باید عنوان نمود، هنگامیکه این روشها بعنـوا         .گرددمی
پـی خواهنـد    خـشی را در ب یزي شده و مستمر مورد استفاده قرار گیرند، حداکثر اثـر        ر  برنامه
  . داشت

 از مشکالت خاص در ارتباط با آموزش در این قبیل محیطها آن است کـه آنهـا          یکی
زیرا خودروها و کلیۀ    . مایندن  آموزان القاء می  ذب امنیت و ایمنی را به دانش      کانوعی احساس   

 نکـات   و هی نبـود  عـ اي واق هـ   ا وجود دارند، در اندازه    ه  ي که در این نوع محیط     ا  وسایل نقلیه 
وانـد  ت بودن کودکان و راننـدگان، نمـی      مهم در خصوص ایمنی کودکان، از جمله قابل رؤیت        

 . دیرمورد توجه قرار گ شکل حقیقیب

  ) سال10زیر (از مدرسه در شرایط ضعیف روشنایی/ تردد به-ب
آموزان با وسایل نقلیه، عدم رویت این قـشر         از مهمترین دالیل بروز تصادفات دانش     

از اینـرو   . باشـد اي و بویژه رانندگان وسایل نقلیـه مـی          ایر کاربران جاده  پذیر توسط س  آسیب
آموزان منتقل گردد، اهمیت قابلیت رویـت    یکی از مهمترین مواردي که باید بخوبی به دانش        

در این راستا، بـا آنکـه در        . باشددر شب و یا هنگامی که شرایط روشنایی نامساعد است می          
 آمـوزان سیار زیادي بـر افـزایش قابلیـت رویـت بـه دانـش              نظري تاکید ب   هاي  آموزشقالب  
گردد، اما حقیقت آن است که کودکان تا زمانیکه بطـور شخـصی تـاثیر افـزایش قابلیـت                    می

توانند بخوبی بـر اهمیـت        رویت خود را در ارتقاي سطح آگاهی دیگران تجربه ننمایند، نمی          
 که در قالب کارگاههاي آموزشی و       بنابراین برگزاري فعالیتهاي عملی   . این مهم واقف گردند   

توانـد تـاثیر   پذیرد، میبا موضوع اهمیت قابلیت رویت در شرایط ضعیف روشنایی انجام می    
توانند برخی از فعالیتهایی که می    . آموزان داشته باشد  بسزایی در درك موضوع از سوي دانش      

  .در این خصوص مفید واقع گردند، در ذیل آمده است
تفاوت قابلیت رویت بین اشیاي روشن و تیره در شرایط ضعیف            -1کارگاه آموزشی 

  ) سال10 تا 9(روشنایی
سـپس معلـم و یـا       . این عمل باید در تاریکی و یا در شرایط نیمه تاریک انجام گیرد            

  :]12[کارشناس مسئول برگزاري کارگاه باید اقدامات ذیل را انجام دهد
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ان متوجه آن نـشوند، بایـد       آموزابتدا یک جسم تیره رنگ، به نحوي که دانش         •
  .کنار تخته قرار داده شود

  .توانند جسم مذکور را تشخیص دهند آموزان پرسیده شود که آیا میاز دانش •
 .این عمل سپس با یک جسم روشن تکرار شود •

دانش آمـوزان    از. این عمل با تعدادي از اشیاء با رنگهاي مختلف تکرار شود           •
آموز را انتخاب نموده و یـک       یک دانش . ندپرسیده که رنگ اشیاء را بیان نمای      
از او بخواهیـد تـا   .  متري وي قرار دهیـد 3شیء دیگر را جلوي او در حدود     

  . بیند را تشریح نماید آنچه می
آموزان در خصوص نتایج این فعالیت و تـاثیري کـه لباسـهاي             سپس با دانش   •

  . ودتواند بر افزایش قابلیت رویت آنها داشته باشد، بحث شروشن می

آموزان دانش  تاثیر نوارهاي بازتابنده نور بر افزایش قابلیت رویت        -2کارگاه آموزشی 
  ) سال8 تا 7(در شب

  :شودگیرد، بشرح ذیل انجام میاین فعالیت نیز که در شرایط تاریکی انجام می
  .آموز باید انتخاب گردندحداقل دو دانش •
آمـوزان  دانـش     به سایر  متري نسبت    50کارشناس مربوطه آنها را در فاصله        •

  . قرار دهد
  .موزان، نوارهاي بازتابنده نور متصل نمایدآبه کیف و لباس یکی از دانش •
آموزان ملحق شده و یک چراغ قوه را بـه کیـف مدرسـه و یـا                 به سایر دانش   •

  .لباسی که به یک نوار بازتابنده مجهز است بتاباند
 را مشاهده نمـوده و در ایـن         دهد  از دانش آموزان بخواهد تا آنچه که رخ می         •

  .گیري نمایندزمینه نتیجه
آموزان بازگو نماید که مـواد بازتابنـده ، نـور را بـه منـابع      در انتها براي دانش    •

بـا درخـشاندن نـور از چراغهـاي جلـوي خـودرو، مـواد               . تاباند  خود باز می  
 150بازتابنده موجب قابلیت رویت هر کـسی کـه آنهـا را بپوشـد از فاصـله                  
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این فاصـله بـراي کـسانی کـه مجهـز بـه تجهیـزات مـذکور                 . گردد   می متري
 .  متر است20باشند در حدود  نمی

  سواري اهمیت استفاده از کاله ایمنی در هنگام دوچرخه-پ
سـوار در حـین     آموزان دوچرخـه  موجب مرگ دانش    از مهمترین صدماتی که معموالً    

 حادثـه بـه سـر اینگونـه افـراد اصـابت           گردد، جراحاتی است که بر اثـر        ها می تردد در جاده  
تواند تاثیر  سواري می هاي ایمنی در حین دوچرخه    گیري از کاله  در این راستا، بهره   . نماید می
 شــود،مــشاهده مــی امــا معمــوالً. تــوجهی در کــاهش اینگونــه حــوادث داشــته باشــدقابــل
بـدلیل برخـی    گیرنـد،   از مدرسـه بهـره مـی      /آموزانی که از دوچرخه در جهت تردد به        دانش

بـودن، ایجـاد گرمـاي زیـاد بـویژه در           بودن، سـنگین  وپا گیر دست( خصوصیات کاله ایمنی    
لـذا، برخـی از     . نماینـد از اهمیت بکارگیري آن آگاه نبوده و از آن استفاده نمی          ..) .تابستان و 

ایمنـی  گیري از کاله سواران در بهرهتواند در راستاي پیشبرد رفتار دوچرخه    فعالیتهایی که می  
  : مفید واقع گردد، عبارتند از
  ) سال12( اهمیت بکارگیري کاله ایمنی در حفظ سالمت سر-1کارگاه آموزشی

       در ابتداي این فعالیـت، ابتـدا بایـد نـسبت بـه توزیـع مـواد زیـر بـراي هـر یـک از             
  :]10[آموزان اقدام گردددانش

       کوچــک فلــزيهــاي  محفظــه- پ  اي نوارهــاي پارچــه-ب   خمیــر بــازي-الــف
   کاله ایمنی-ت

  :سپس به ترتیب به اقدامات ذیل پرداخته شود
  . خمیربازي را سر انسان فرض نمایند -
  .آورده و آن را از باال به پایین پرت کنندخمیر را به یک شکل دلخواه در -
  .میزان تغییر شکل خمیر را مشاهده نمایند -
  . بحث گرددآموزان در مورد دالیل تغییر شکل خمیربا دانش -
آموزان خواسته شود تا خمیر را با موادي کـه در اختیـار دارنـد، بنـوعی                 از دانش  -

  .خوردن همراه گرددبپوشانند که با کمترین تغییر شکل در هنگام زمین
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آموزان در زمینه اهمیت کاله ایمنی در محافظت از سـر انـسان در زمـان                با دانش  -
 .برخورد با زمین بحث و گفتگو شود

  

تواند موجـب کـاهش     میت نقش اصطکاك در کاهش سرعت و عواملی که می          اه -ت
  ) سال به باال10(گردد اصطکاك 

از دالیـل اصـلی بــروز تـصادفات راننـدگی در شــرایط جـوي نامناسـب، کــاهش       
به عبارت دیگـر، در حـین       . باشداصطکاك بین سطح الستیک وسیله نقلیه و سطح جاده می         

ادي بر روي سطح جاده قرار گرفته است، یک الیـه نـازك    که آب زیبارندگی و در شرایطی   
از آب و روغن بین الستیک و سطح جاده تشکیل شده و اصطکاك بـین سـطح السـتیک و                    

 1پیمـایی کـه بـدان پدیـده آب      (بدیهی است در این شـرایط       . دهدجاده را بشدت کاهش می    
شد قابل تـوجهی نـسبت    مورد نیاز در جهت توقف وسیله نقلیه با ر، فاصله )گردداطالق می 

  .به شرایط خشک و مناسب سطح مسیر همراه خواهد بود
نماینـد،  شـهري تـردد مـی     در مناطق برون  اً  آموزانی که خصوص  در این راستا، دانش   

بدلیل تاثیر بیشتر شرایط جوي در این مناطق، باید آگاهی کافی را نسبت به تاثیر اصـطکاك                  
جـب افـزایش فاصـله توقـف وسـایل نقلیـه در             تواند مو در کاهش سرعت و عواملی که می      

لذا در این خصوص، فعالیتی که در جهت دستیابی بـه اهـداف             . ها گردد، کسب نمایند   جاده
  : باشدرسد بشرح ذیل میمذکور مناسب بنظر می

  کاهش سرعت/ نقش اصطکاك در افزایش-1کارگاه آموزشی
 به باال انجام گیـرد، ابتـدا    سال10آموزان طی این کارگاه آموزشی که باید براي دانش      

  :باید نسبت به تهیه موارد زیر اقدام گردد
      گـریس  - ت    آب - پ   طنـاب بـا جنـسهاي مختلـف        -ب   گرمی 100 وزنه   -الف

            کرنومتر- ج  میخ-ث
  :.سپس بترتیب به اقدامات ذیل پرداخته شود

                                                 
1- Hydro Planning 
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 .صل گرددابتدا هر سر طناب با استفاده از چند میخ به یک سمت اطاق مت -
شود به ابتـداي   دیده می 3-4 گرمی را مانند آنچه در شکل        100سپس وزنه    -

 .طناب متصل شده و رها گردد
 
 
 
  
  
  
 

  ]10[ نحوه اجراي فعالیت آموزشی مربوط به اصطکاك-3-4شکل
 .نماید، محاسبه گرددزمانی را که وزنه مذکور، فاصله تعیین شده را طی می -
 .تر شده و سپس اقدامات قبلی تکرار گردد طناب با استفاده از آب کامالً -
      زمانی که وزنـه، فاصـله تعیـین شـده را در حالـت تـر بـودن طنـاب طـی                       -

 .نماید، محاسبه گرددمی
سـازي  شـبیه (باشد با گریس آغـشته شـود        طناب در حالیکه همچنان تر می      -

و سـپس   ) شدن آب و روغـن در سـطح جـاده         سطح جاده در زمان مخلوط    
 .رمی بار دیگر رها گردد گ100وزنه 

زمانی که وزنه، فاصله تعیین شده را در حالتیکه طنـاب آغـشته بـه گـریس        -
 .نماید، محاسبه گردداست طی می

 گرمی، طناب را در سه حالت خشک، تـر و آغـشته             100زمانهایی که وزنه     -
 .آموزان مقایسه گرددنماید، براي دانشبه گریس طی می

تا عواملی که موجب افزایش سرعت وزنـه در  آموزان خواسته شود  از دانش  -
 .که طناب آغشته به گریس است را نام ببرند حالتی

آموزان، به آنها در خصوص اهمیت اصـطکاك در         پس از اخذ نظرات دانش     -

  گرمی100وزنه 
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 .کاهش سرعت توضیحات الزم ارائه گردد
سپس در خصوص تشابه این فعالیت با شرایطی که در روزهـاي بـارانی و                -

 .آموزان بحث و تبادل نظر گردد ردد، با دانشگ برفی ایجاد می

  ) سال9زیر (  اهمیت استفاده از کمربند ایمنی در زمان حضور در خودروي والدین-ث
از شدت بـسیار بیـشتري نـسبت بـه منـاطق       شهري معموالً تصادفات در مناطق برون   

 طق، معموالً اي از تصادفات در این منا     بطوریکه سهم عمده  . باشند  شهري برخوردار می  درون
     در ایـن راسـتا،   . گـردد منجر به فـوت و یـا جراحـت شـدید سرنـشینان وسـایل نقلیـه مـی            

نمایند، همواره در معرض    همراه با والدین خود به مدارس تردد می         آموزانی که معموالً  دانش
ی که امـروزه در جهـت       های  روشبنابراین یکی از مهمترین     . باشندتهدید خطرات مذکور می   

گیـري از کمربنـدهاي ایمنـی در هنگـام          رود، بهره ري از بروز چنین حوادثی بکار می      جلوگی
 در سـنین پـایینتر، معمـوالً   اً آمـوزان، خـصوص  با اینحال دانش  . باشدتردد در وسایل نقلیه می    

-بدلیل اقتضاي شرایط سنی خود که همراه با شیطنت و فعالیتهاي مداوم فیزیکی همراه مـی               

بنابراین، ارائه روشی در جهـت درك       . ه اهمیت موضوع مذکور ندارند    باشد، توجه مناسبی ب   
لـذا در ایـن   . باشـد آموزان از اهمیت زیادي برخوردار میعینی اهمیت این مهم توسط دانش  

تواند در جهت دستیابی به اهداف مذکور مناسـب بنظـر           خصوص، یکی از فعالیتهایی که می     
 : باشدرسد، بشرح ذیل می

 تشریح نیرویی که بر اثر تصادف وسیله نقلیه به سرنشینان منتقـل             -1کارگاه آموزشی 
   کاهش اثرات نیروي مذکورهاي روششده و 

آموزان به چندین گروه تقسیم شـده و وسـایل و      جهت انجام این فعالیت، ابتدا دانش     
  :]10[ها ارائه گرددتجهیزات ذیل به هر یک از گروه

    ).به عنوان شیبراهه(اسب  یک عدد تخته چوبی با عرض و طول من-الف
بازي که قابلیت حمل یک عروسک کوچک را داشـته   یک عدد خودروي اسباب  -ب

  .باشد
      .بـازي باشـد    یک عروسک کوچک کـه قابـل جـایگیري در خـودروي اسـباب              -پ
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  ).آموزان براي تهیه عروسک مورد نیاز بهره گرفتتوان از خود دانشمی(
   مقداري طناب-ت

  :آموزان آموزش داده شود نسبت به انجام موارد ذیل به دانشسپس به ترتیب،
گاه، اقدام بـه    آموزان ابتدا باید با استفاده از یک تخته چوبی و یک تکیه           دانش -

انتهـاي شـیبراهه بایـد      . ایجاد یک شیبراهه براي حرکت وسیله نقلیـه نماینـد         
 .باشد) مانند دیوار(منتهی به یک مانع ثابت 

 کوچک را باید در وسـیله نقلیـه قـرار داده و آن را بـر       آموزان عروسک دانش -
 .روي شیبراهه تا برخورد با مانع رها نمایند

آموزان باید خواسته شود تا با دقت زیادي به لحظه برخورد خـودرو             از دانش  -
 .گردد، توجه نمایندبا مانع و نیرویی که موجب جابجایی زیاد عروسک می

زان خواسته شود تـا در خـصوص دالیـل          آموفعالیت متوقف شده و از دانش      -
موثري که موجب بروز جابجایی و صدمه به عروسک گردیده است، فکـر و              

 .اظهار نظر نمایند

آموزان خواسته شود تا با روشی، میزان جابجایی و صدمات وارد بـه             از دانش  -
 .عروسک را در حین برخورد با مانع کاهش دهند

نماینـد،  میه بستن عروسک به صندلی خودرو آموزان اقدام ب  از جایی که اغلب دانش    
به آنها در خصوص اهمیت بکارگیري کمربندهاي ایمنی در حـین تـردد در وسـایل تقلیـه                  

  .توضیح داده شود
 

  بندي جمع-4-3-3-1
همانگونه که در بخشهاي قبل نیز عنوان گردید، ارائه روشـها و فعالیتهـاي آموزشـی         

 است منجر به ایجاد تردید در مسئولین مربوطـه در           متنوع در هر بخش از این نوشتار ممکن       
راستاي نحوه بکارگیري از مفاد آموزشی مذکور با توجه به سطح تجارب استان و یا مدرسه                

 بهینه با توجـه بـه       هاي  روشگیري و انتخاب    لذا، در جهت تسهیل امر تصمیم     . مذکور گردد 
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م بـه ارائـه پیـشنهادهایی در       اقـدا  7-4جدول  وضعیت هر استان، در این قسمت و در قالب          
  .خصوص اتخاذ روش صحیح بکارگیري کارگاهها و فعالیتهاي آموزشی گشته است

  

  ايهاي استانی و مدرسه متفاوت کارگاههاي آموزشی با توجه به تجربههاي روش تناسب -7-4جدول

  
  

استان داراي 
ار تعداد تکر  تجربه است

  دوره
  نوع آموزش

سطح 
  برگزاري

ي 
دارا

سه 
در
م

ست
ه ا
جرب
ت

ي   
دارا

سه 
در
م

ست
ه نی
جرب
ت

  
استان داراي 
  تجربه نیست

قل
حدا

کثر  
حدا

  

آمـوزان در    آموزش ایمنی به دانـش     -1
  سازي شدهمحیطهاي شبیه

پارك 
  ü  ü    1  3  ترافیکی

از مدرسه در شرایط ضعیف     / تردد به  -2
  روشنایی

               1 کارگاه آموزشی-2-1 
              2 کارگاه آموزشی-2-2 

  کارگاه

ü 
  

ü  
ü  

ü 
  

ü  
ü  

ü  
  

ü  
ü  

2  3  

 اهمیت بکارگیري از کاله ایمنـی در        -3
  سواريحین دوچرخه

   1 کارگاه آموزشی-3-1 
  کارگاه

ü 
 

ü  

ü 
 

ü  

ü 
  
  

1  2  

 اهمیت نقش اصـطکاك در کـاهش        -4
توانـد موجـب    سرعت و عواملی که می    
  .کاهش اصطکاك گردد

  1 کارگاه آموزشی-4-1 

  کارگاه

ü 
  

 

ü  

    1  
1  

  

 اهمیت استفاده از کمربند ایمنـی در        -5
  زمان حضور در خودروهاي والدین

  1 کارگاه آموزشی-5-1
  کارگاه

ü 
  

ü  

ü 
  

ü  

  1  1  
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   وسایل کمک آموزشی-4-3-4
 مختلـف   هـاي   روشتواند در افزایش تاثیر و کارایی       یکی از مهمترین عواملی که می     

بـا توجـه بـه      . باشد وسایل کمک آموزشی می    گیري از آموزشی تاثیر بسزایی ایفا نماید، بهره     
ـ      منـدي بیـشتري نـسبت بـه       هبـه بـازي و سـرگرمی عالقـ        اً  خصوصیات کلی کودکان که ذات

دهنـد،  گـردد از خـود نـشان مـی         شفاهی که در غالب دروس کالسی ارائه مـی         هاي  آموزش
نقـش  اي  تواند در جهت پیشبرد اهداف آموزش ایمنی جـاده        استفاده از تجهیزات مذکور می    

در این راستا و در غالب فصل کنونی در نظر است تا به بررسـی و تعیـین                  . مهمی ایفا نماید  
تواند در این خـصوص     اهداف بکارگیري وسایل مذکور و معرفی برخی از تجهیزاتی که می          

  .شودمفید واقع گردد پرداخته 
سـتفاده  آموزان ا بطور کلی، تجهیزاتی که به عنوان وسایل کمک آموزشی براي دانش          

 :بندي شوندتواند به گروههاي زیر تقسیمشود بر اساس رده سنی کودکان میمی

  
   سال9 وسایل کمک آموزشی براي سنین زیر -4-3-4-1

گیرند، ذهنیـت شـفافی از اهمیـت ایمنـی     آموزانی که در این رده سنی قرار می   دانش
ترافیکی را نداشته و همـواره      لذا توانایی حضور مستقل در محیط       . باشنداي را دارا نمی   جاده

. باشـند مـی ) والدین و یـا گـذربانان مدرسـه         معموالً(نیازمند پشتیبانی از سوي افراد بزرگتر       
شـود بایـد در ابتـدا بـه         نظر گرفته می  بنابراین تجهیزات و وسایلی که براي این رده سنی در         

ک آموزشـی کـه    بطور کلی تجهیزات کمـ    . معرفی مقدمات و اجزاي مختلف ترافیک بپردازد      
  :شود باید حائز شرایط زیر باشدبراي این رده سنی در نظر گرفته می

با توجه به عالقـه شـدیدي کـه در ایـن رده سـنی نـسبت بـه انـواع بازیهـا و                         •
وسایل و تجهیزات کمک آموزشـی بایـد در          شود،سرگرمیهاي مختلف دیده می   

  .ددقالب بازیها و سرگرمیهاي متداول رده سنی مذکور طراحی گر
هاي آموزشی و سایر تجهیزات کمـک آموزشـی کـه         ، سرگرمیها، جعبه  هاتابچهک •

شود، باید با استفاده از رنگهاي متنوع وشـاد  نظر گرفته میبراي این رده سنی در  
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  .گردد، تزئین گرددآموزان میکه موجب جلب توجه دانش
تهاي اي نـسبت بـه برخـی از شخـصی    آموزان در این رده سنی، توجه ویژه    دانش •

بنابراین، بکارگیري این شخصیتها جهـت آمـوزش        .  دارند تلویزیونیهاي  برنامه
تواند از کـارایی مـوثري برخـوردار        وسایل کمک آموزشی می    کودکان در قالب  

 .باشد

تمامی وسایل کمک آموزشی بایـد حـائز آن باشـد،           اً  عالوه بر خصوصیاتی که تقریب    
 جهت دستیابی به آنها در این رده سـنی عمـل          برخی از اهدافی که تجهیزات مذکور باید در       

  :نمایند، عبارتند از
آموزان در این رده سـنی بایـد        وسایل کمک آموزشی باید بر این نکته که دانش         •

. در هنگام عبور از جاده از یک فرد بزرگتر یاري بخواهند، تاکیـد داشـته باشـد                
ـ بطور مثال، برخی از وسایل و تجهیزات کمک آموزشی کـه مـی             د در ایـن    توان

  :خصوص مطرح گردند عبارتند از
کتابهاي داستانی تمام رنگی با موضوعیت نقش والدین در ایمنی فرزانـدان             -

  ايخود در تقابل با ایمنی جاده
وسایل کمک آموزشی در این رده سنی باید به کودکـان نحـوه انتخـاب مکـان                  •

نـد در ایـن     توابرخی از وسایلی که مـی     . مناسب براي بازي کردن را نشان دهند      
 :]14[خصوص موثر واقع گردد، عبارتند از

نمایش نوارهاي ویدیویی آموزشی به کودکان با موضوعیت انتخاب محـل            -
 .کردنایمن براي بازي

کـردن، توسـط خـود      طراحی پازلهاي مناسبی که مکانهاي ایمن براي بازي        -
ـ    . شودها ساخته و مشاهده می    بچه  اي طراحـی  گونـه هپازلهاي مذکور باید ب
سازي در خالل یک پروژه ایمن     را خود آنها ساختن حین در کودکان که گردند

 .مشاهده نموده و در مورد جایگزینی قطعات تفکر نمایند

دادن وسایل کمک آموزشی در این رده سنی باید توانایی کودکـان را در گـوش               •
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برخـی از  . به صداهاي ترافیکی و تشخیص خودروهاي مختلف تقویـت نمایـد         
 :]9[تواند در این خصوص مفید واقع گردند، عبارتند ازیی که میابزارها

اســتفاده از نوارهــاي صــوتی آموزشــی کــه کودکــان را بــا انــواع مختلــف  -
ایـن تجهیـزات قـادر بـه ارتقـاي توانـایی            . کنـد صداهاي ترافیکی آشنا می   

کودکان در تشخیص جهت نزدیک شدن ترافیک در هنگام عبـور از جـاده              
 .گرددمی

ـ         نمایش ف  - اقـدام بـه متوقـف      اً  یلمهاي ویدیویی که طـی آن آموزگـار متناوب
آموزان در خصوص نوع و ویژگیهاي وسایل    نمودن فیلم و پرسش از دانش     

 .نمایدمی نقلیه

آمـوزان  استفاده از کارتهاي حافظه در خصوص عالئم راهنمایی کـه دانـش       -
 .سپارنددر حین بازي، شکل هر یک از عالئم مذکور را به خاطر می

آمـوزان بیاموزنـد کـه هـر        وسایل کمک آموزشی در این رده سنی باید به دانش          •
تواند وي را در تقابل با خطـرات مختلـف   باشد که میانسان داراي حسهایی می 

    برخـی از وسـایل کمـک آموزشـی کـه          . اي یاري نمایـد   از جمله حوادث جاده   
 :تواند در این راستا بکارگرفته شود، عبارتند ازمی

اي بر بکارگیري انواع حـسها در       ده از کتابهاي داستانی که تمرکز ویژه      استفا -
در این خصوص باید عنوان نمود که قهرمان هر یـک         . شرایط مختلف دارد  
تواند یک حیوان که داراي حس ممتازي نسبت به سـایر           از این داستانها می   

یـا  دادن حـس بینـایی،      جغد براي نشان    مثالً(حیوانات دارد، انتخاب گردد     
 ...)..سگ براي بویایی و

ارائه پوسترهاي رنگی که بر نحوه بکارگیري هر یک از حسهاي انسانی در              -
 .نمایندهنگام تردد ایمن از خیابان داللت می

آموزان نکـات ایمنـی کـه       وسایل کمک آموزشی در این رده سنی باید به دانش          •
 برخـی از وسـایل   .ها رعایت نمایند را گوشزد نماید   باید در حین تردد در جاده     



                تدوین روشهاي آموزش نظري                                                       248

 :تواند در این راستا بکارگرفته شود، عبارتند ازکمک آموزشی که می

استفاده از نوارهاي ویدیویی طنز که یکی از شخصیتهاي محبوب کودکـان             -
در آن ایفـاي نقــش کــرده و در قالــب محتـواي فــیلم بــه ارائــه نــصایح و   

 .یدنمارهنمودهاي مناسب جهت تردد ایمن سایر شخصیتهاي فیلم می

هـاي زیبـا   استفاده از کتابهاي شعر و یا پوسترهاي رنگی که در قالب جمله            -
و متناسب با رده سنی کودکان به اقدامات مناسب ایمنی در حـین تـردد از                

هـا و پوسـترهاي      برخـی از تراکـت     4-4شـکل   . نمایـد ها اشـاره مـی    جاده
 .دهدآموزشی که در این راستا بکار گرفته شده است را نشان می

هاي جالب و تاثیرگذار که رفتار ایمـن     تفاده از لوحهاي فشرده با طراحی     اس -
 .دهداي نشان میعابرین پیاده را براي کاربران جوان جاده

اي و نتـایج بـروز      هاي تمـام رنگـی کـه خطـرات جـاده          استفاده از کتابچه   -
 . دهدحوادث در زندگی انسانها را به کودکان نشان می

 
  

     
  
  
  
  
  
  

  ها و پوسترهاي آموزشی بکاربرده شدهرخی از تراکت ب-4-4شکل 
 

   سال12 تا 9 وسایل کمک آموزشی براي سنین -4-3-4-2
آموزانی که در این رده سنی قرار دارند، بـا نزدیکـی بـه سـن بلـوغ از قـدرت                     دانش
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رطلبی بیشتري نسبت به رده سنی پیشین خود برخوردااستقالل گیري و حستصمیم
گیري و تفکر به تـدریج       که پیش از این نیز عنوان گردید، قدرت تصمیم         همانگونه. باشندمی

هـاي مختلـف بـه      در این رده سنی شکل گرفته و کودك در خصوص اطالعاتی که به شیوه             
از طرف دیگر، مشارکت این گـروه سـنی         . نمایدگردد، تعمق بیشتري لحاظ می    وي ارائه می  

گـردد، لـزوم    از قـوت بیـشتري برخـوردار مـی    با استفاده از دوچرخه  در ترافیک که معموالً   
بطورکلی وسایل و   . سازدها تبیین می  آشنایی گروه سنی مذکور را با عالئم ترافیکی در جاده         
شود، باید حائز شـرایط خـاص   می لوازم کمک آموزشی که براي این رده سنی درنظر گرفته

  :]14[ذیل باشد
ه سنی کـه موجـب ایجـاد         با توجه به رشد حس کنجکاوي کودکان در این رد          •

گـردد، لـوازم    عالقه وافري در آنها جهت انجام و تجربه فعالیـتهاي عملـی مـی            
کمــک آموزشــی بایــد بــصورتی طراحــی گردنــد کــه کــودك قــادر بــه ایجــاد 
سناریوهاي مختلف و تفکر در خصوص معایب و محاسن فعالیت انجـام شـده              

 .اي گردداز دیدگاه ایمنی جاده

آمـوزان در فعالیتهـاي فـوق برنامـه در سـطح            بیشتر دانش با توجه به مشارکت      •
بایـد وسـایل و تجهیـزات آموزشـی مناسـبی در            .. .مدارس مانند تئاتر، سرود و    

-اي بـراي دانـش    جهت برگزاري فعالیتهاي مذکور با موضـوعیت ایمنـی جـاده          

 .آموزان فراهم گردد

    ر برخـوردار  آموزان در این سنین از تاثیرپذیري بیشتري نسبت به یکـدیگ          دانش •
بنابراین، در تدوین وسایل کمک آموزشـی ماننـد کتابهـا، پوسـترها و           . باشندمی

باشد، باید سـعی گـردد تـا        تراکتهایی که حامل یک پیام ایمنی براي کودکان می        
  .آموز در رده سنی مذکور عنوان گرددمطالب عنوان شده از قول یک دانش

وصیات و ویژگیهاي لوازم کمک آموزشی      عالوه بر موارد ذکر شده که به عنوان خص        
گردد، برخی از مهمترین اهدافی که لوازم مذکور باید در این رده            در این رده سنی مطرح می     

  : سنی باید دنبال نمایند، عبارتند از
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وسایل کمک آموزشی در این رده سنی باید کودکان را در شناسایی انواع عالئم               •
رخـی از وسـایل کمـک آموزشـی کـه        ب. کشیهاي ترافیکـی یـاري نمایـد      و خط 
 :تواند در این راستا مفید واقع گردند عبارتند از می

هاي شامل قطعات مختلفـی کـه در صـورت قرارگیـري        گیري از جعبه  بهره -
. گردد عالئم مختلف ترافیکی می    گیريشکل به منجر یکدیگر کنار در صحیح

دا تـصویر یـک     شود، ابت  دیده می  5-4شکلاي از این بازي که در       در نمونه 
شود تا  شود و از او خواسته می     آموز نشان داده می   عالمت ترافیکی به دانش   

. با استفاده از قطعات مختلف نسبت به ساخت عالمت مذکور اقدام نمایـد            
آموز دقت بیشتري نـسبت بـه عالمـت کامـل           پس از تکمیل فعالیت، دانش    

عالمـت  نمایـد و از اطالعـاتی کـه در خـصوص کـاربرد        شده معطوف می  
 .گیرد عالمت تکمیل شده نوشته شده است، بهره می پشت یا و رو بر مذکور

  
  
  
  
 
  
  

  آموزان با عالئم ترافیکیاي از یک پازل آموزشی براي آشنایی دانش نمونه-5-4شکل
آموزان باید بـا  هاي حاوي کارتهاي حافظه که طی آن دانشاستفاده از جعبه  -

که هر یـک  ( سپردن محتواي کارتها استفاده از روش سعی و خطا و بخاطر      
وري دو  آنـسبت بـه جمـع     ) شامل شکل و مشخصات یک عالمـت اسـت        

اي از این وسیله کمک آموزشی که نمونـه . نمونه از هر عالمت اقدام نمایند   
شود موجب حفظ و بـه خـاطر سـپردن اشـکال             دیده می  6-4شکل  آن در   

 .گرددمی ترافیکی عالئم ومشخصات
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اي از یک جعبه حاوي کارتهاي حافظه در جهت بخاطر سپردن عالئم ترافیکی توسط ونه نم-6-4شکل
  آموزاندانش

التحریري که شکل و مشخصات هر یک از عالئم ترافیکـی     استفاده از لوازم   -
اي از گیري از اینگونه عالئـم کـه نمونـه   بهره. بر روي آنها نقش بسته است 

آموزان دانش اطالعات ارتقاي موجب دتوانمی شود،می  دیده 7-4 شکل آنها در 
 .در خصوص نوع و مشخصات هر یک از عالئم ترافیکی گردد

 

 
 
 

  
  
  

  آموزانالتحریري در جهت ارتقاي اطالعات دانشاي از لوازم نمونه-7-4شکل 
در خصوص عالئم ترافیکی وسایل کمک آموزشی در این رده سـنی بایـد               -

آمـوزانی   ودکان در تقابل با دانشپذیري ک در راستاي ارتقاي حس مسئولیت  
برخی از وسایل کمک آموزشـی      . باشند، عمل نماید  که از آنها کوچکتر می    

 :تواند در این راستا مفید واقع گردند عبارتند ازکه می

استفاده از لباسـهاي مخـصوص گـذربان مدرسـه کـه در قالـب تئاترهـا و                   -
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 شـود،  فتـه مـی   اي و براي گروه سنی مـذکور در نظـر گر          نمایشهاي مدرسه 
آمـوزان   پذیري در دانش تواند از اهمیت خاصی در ایجاد حس مسئولیت    می

 . برخوردار باشد

گیري از عروسکهاي دستی که جهت برگزاري نمایشهاي عروسکی بـا           بهره -
   شـود،  آمـوزان انجـام مـی     اي و توسط خـود دانـش        موضوعیت ایمنی جاده  

 خـصوص وظـایف خـود       آمـوزان در  تواند موجب آشنایی کامل دانـش     می
هـاي سـنی   آمـوزان در رده اي دانـش وسایرین در جهت تامین ایمنی جـاده  

 . مختلف گردد

آمـوزان فرصـت تفکـر در     وسایل کمک آموزشی در این رده سنی باید به دانش          •
بـه  . اي را فـراهم نمایـد  خصوص شرایط مناسب جهت برقـراري ایمنـی جـاده    

کـر کودکـان در ایـن سـنین، بایـد           گیري طرز تف  عبارت دیگر، با توجه به شکل     
       امکان تجربـه سـناریوهاي مختلـف در خـصوص تـردد ایمـن بـه مدرسـه بـه                   

توانـد در ایـن   برخی از وسایل کمک آموزشی کـه مـی  . آموزان ارائه گردد دانش
  :خصوص موثر باشد، عبارتند از

هاي سرگرمی که شامل قطعات مختلف اسباب بازي در         گیري از جعبه  بهره -
   ... .اي شـامل خـودرو، جـاده، درخـت، خورشـید و       محیط جـاده   خصوص

آموز ایـن امکـان را    استفاده از این وسایل کمک آموزشی به دانش       . باشدمی
ــا همفکــري ســایر  مــی ــا ســناریوهاي مختلفــی ایجــاد نمــوده و ب       دهــد ت
سازي یـک محـیط     آموزان و همچنین آموزگار مربوطه نسبت به شبیه       دانش

 .از مدرسه اقدام نماید/ردد بهایمن براي ت

آموز، اي که طی آن چندین دانش     گیري از کتابهاي آموزش ایمنی جاده     بهره -
آموزان گروه هدف قرار دارند، به بحث در خصوص         که در رده سنی دانش    

        تـاثیر قابـل تـوجهی کـه        . پردازنـد از مدرسـه مـی    /شرایط تـردد ایمـن بـه      
رفتار و طرز فکر یکدیگر دارنـد، موجـب   آموزان در این رده سنی بر      دانش



 253                                                        سازي مدارس حاشیه راههاایمنراهنماي 

شده توسـط قهرمانـان داسـتانهاي کتـاب      تفکر در خصوص مطالب مطرح
 .گرددآموزان هدف میتغییر در رفتار و و کردار دانشاً آموزشی و نتیجت

 
   سال12 وسایل کمک آموزشی براي سنین باالي -4-3-4-3

وزان در این رده سنی بـا حرکـت   آمهمانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، دانش  
عالوه بـر ایـن،   . نمایندبسوي دوره نوجوانی، اخالق و رفتار دوران کودکی خود را ترك می         

هایی از تفکـر و تامـل       گیرد، نشانه در کلیه اقداماتی که توسط این رده سنی انجام می           معموالً
ـ  . خـورد چشم میهگرفته بدر مشکالت مربوط با اقدام صورت   شـدن  دلیل مرتفـع از طرفـی ب

بسیاري از کاستیهاي حرکتی و فیزیکی و همچنین مشکالتی که در خـصوص درك محـیط                
خورد، نیاز کمتري به ارائه وسایل کمک آموزشی در خصوص          اطراف در کودکان بچشم می    

بـا اینحـال مـواردي کـه بایـد در ارائـه             . گرددآموزان احساس می  موارد عنوان شده به دانش    
  :ی به گروه سنی مذکور مورد نظر قرار گیرد، عبارتند ازوسایل کمک آموزش

 طلبی بیشتري برخـوردار از حس استقالل  آموزان در این رده سنی معموالً      دانش •
از /از اینرو در بسیاري از فعالیتهاي روزمره خـود، از جملـه تـردد بـه             . باشندمی

 باید به این    بنابراین وسایل کمک آموزشی که    . نمایندمدرسه، به تنهایی عمل می    
گروه سنی ارائه گردد باید به نحـوي میـزان دانـش ترافیکـی گـروه مـذکور را                   

اي عمـل   سنجیده و نسبت به رفع هر گونه نقصان در تقابل بـا خطـرات جـاده               
توان با ارائه پوسترهاي آموزشی که طـی        می  بطور مثال در این خصوص    . نماید

اً وز را در یـک محـیط نـسبت        آمآن مسیر خانه تا مدرسه منقش شده است، دانش        
اي واداشـت و در     گیري در تقابل بـا خطـرات جـاده        سازي شده به تصمیم   شبیه

خصوص واکنشهاي صحیح و یا غلط گروه سنی مذکور به بحث و تبـادل نظـر          
اي از وسایل کمک آموزشی کـه در جهـت سـنجش       نمونه 8-4شکل  . پرداخت

رود را  ز مدرسـه بکـار مـی      ا/آموزان در حین تـردد بـه      گیري دانش نحوه تصمیم 
 .دهدنشان می
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آموزان با مشکالت اي از پوسترهاي آموزشی بکاربرده شده در جهت تقابل دانش نمونه-8-4شکل 
  ایمنی در مسیر مدرسه

  
گیرند، بطور معمول عالقه وافري بـه       آموزانی که در این رده سنی قرار می       دانش •

بنابراین، اقـدام بـه تهیـه    . دهند نشان میاز خود بازیها و سرگرمیهاي کامپیوتري
بازیها و سرگرمیهاي کامپیوتري و ارائه آنها در قالب دیـسکهاي فـشرده مـنقش               

بطـور  . تواند از اثربخشی بیشتري برخوردار باشـد      اي، می با موضوع ایمنی جاده   
 سـالگی بـا آن   12مثال، یکی از مشکالتی که همواره کودکـان در قبـل از سـن           

شند، عدم توانایی در قضاوت صحیح فاصله و سرعت وسایل نقلیـه            باروبرو می 
 سـالگی  12در این راستا باید عنوان نمود که این مشکل پـس از سـن            . باشدمی

حال تمـرین و ممارسـت از طریـق وسـایل          با این . بتدریج مرتفع خواهد گردید   
 تواند موجب بهبـود قـدرت  هاي کامپیوتري میکمک آموزشی و در قالب برنامه  

 .آموزان گرددگیري در دانشقضاوت و تصمیم

آموزان در این رده سنی باید به تدریج با چگونگی ارائه کمکهاي اولیه در              دانش •
. گردند، آشنا شوند  در مسیر مدرسه با آنها روبرو می      اً  مواجه با حوادثی که احیان    

ي بنابراین در این راستا، ارائه جزوات آموزشی مناسب که نحوه صحیح کمکهـا            
تواند بـسیار مفیـد واقـع       دهد، می آموزان ارائه می  اولیه را به مقتضاي سنی دانش     

 . گردد
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  موزان بعد از آموزش آ سنجش اطالعات ترافیکی از دانش-4-4
آموزان از طریق مقایـسه گروههـاي       انجام ارزیابی و سنجش اطالعات ترافیکی دانش      

آزمایشی شامل مطالعه سـطح اطالعـات       بررسی گروههاي   .گیرد انجام می  2 و کنترل  1آزمایش
. باشـد ارائه آموزشها در مورد آنان است و مقایسه بـا گـروه کنتـرل مـی        س از   پآموزان  دانش

  .]5[باشدگروه کنترل نیز ممکن است شامل یک یا هر دو گروه اشاره شده زیر 
آموزان گروه آزمایش، پیش از آنکه هر نوع آموزشی در مـورد آنـان     همان دانش  •

آمـوزان    ها و میزان تأثیر در رفتار دانـش         مقایسه سطح آموخته  .  گرفته باشد  انجام
آمـوزان پـیش از اجـراي طـرح، امکـان تعیـین نحـوة             با وضعیت همـان دانـش     

  .آورد  ارائه شده را فراهم میهاي آموزشاثرگذاري 
 انجام  .استشده  نسازي در مورد آنها انجام      آموزان مدارسی که طرح ایمن    دانش •

آمـوزش    آمـوزانی کـه اصـالً       آموزان آموزش دیـده بـا دانـش         ین دانش مقایسه ب 
در . سـازد   امکان تشخیص میزان اثـرات اجـراي طـرح را فـراهم مـی               اند،    ندیده

سازي در مورد آنها انجام نشده است، باید دقـت  انتخاب مدارسی که طرح ایمن  
داشت که این مدارس تا حد امکان به مدارس طرح نزدیک بوده و مشخـصات               

 .مشابهی با آنها داشته باشند

به عبارت دیگر مقایسه سطح اطالعـات، نـوع گرایـشها و رفتارهـاي بـروز یافتـه از              
هاي آموزشی در مـدارس، و مقایـسه آنهـا بـا وضـعیت                پس از برگزاري دوره    ،آموزاندانش

آموزانی که تا کنون طـرح در       سایر دانش وضعیت  یا  آموزان پیش از اجراي طرح      همان دانش 
  .سازدمیزان اثرگذاري طرح و نحوه اثرگذاري آن را فراهم میرد آنان انجام نشده است، مو

الزم به ذکر است که در انجام سـنجش دانـش ترافیکـی کودکـان پـس از آمـوزش،                    
ی که پیش از اجراي طرح به منظور سنجش دانش ترافیکـی آنـان              های  روشتوان از همان      می

لیکن انتخاب نوع روش سـنجش بایـد        . ا کمک گرفت  از سایر روشه  ا  است و ی  استفاده شده   

                                                 
1- Trial Group 
2- Control Group 
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آموزان قبل و بعد از اجراي طرح       اي انجام گیرد که امکان مقایسه بین وضعیت دانش        به گونه 
آموزان، قبل و بعد از اجراي      همچنین در انجام ارزیابی سطح معلومات دانش      . را فراهم آورد  

ت موضـوع،این مالحظـات در ادامـه        با توجه به اهمی   .  مالحظاتی توجه داشت    باید به  ،طرح
  .مورد اشاره قرار خواهند گرفت

آموزان الزم است با توجه کافی به سن آنـان و همچنـین               تمامی موارد سنجش دانش   
در بسیاري موارد جهت تهیه اطالعات      . نوع آموزشهاي به کار رفته در مورد آنان انجام گیرد         

نـوع بیـان مطلـب،    . شـود    اسـتفاده مـی     کیفی نظرسنجی  هاي  روشبندي پاسخها، از      در دسته 
بندي سؤاالت و در مواردي که پرسشها نوشته شده باشند، فونت و اندازة آنها باید با                  ترکیب

به طوري که سواالت کامالً گویا و فهـم آنهـا بـراي             . توجه کافی به گروه سنی انتخاب شود      
 اسـت از زبـانی بـه        خصوص در صورتی که فرمها قـرار        به. آموزان میسر و آسان باشد      دانش

زبان دیگر ترجمه شوند، الزم است مالحظـات کـافی بـراي ایـن کـار مـدنظر قـرار گیـرد،                      
تعـداد سـواالت   . خوبی گویاي مطلـب باشـند   اي که کلمات و اصطالحات انتخابی به  گونه  به

آموزان در حین عملیات سنجش بر        چرا که خستگی دانش   . مطرح شده نیز باید محدود باشد     
 8آمـوزان بـا سـن بـیش از      دانـش (در بهترین شرایط  . آنها تأثیرگذار خواهد بود   نحوة پاسخ   

. کننده است آموزان غالباً خسته     صفحه توسط دانش   8پر کردن فرمهاي سنجش بیش از       ) سال
بـدین ترتیـب کـه لغـات و         . توان از کودکان نیـز اسـتفاده کـرد          در تهیه فرمهاي سنجش می    

ه زبـان محـاورة آنـان ترجمـه شـده و در سـنجش از       اصطالحات پیچیده با کمک کودکان ب 
  .چنین لغاتی استفاده گردد

اي که ترجیحـاً در       پیش از شروع سنجش، الزم است طرح پایلوت در مدارس نمونه          
انجام چنین عملی باعث خواهد شد کـه  . اند انجام شود   نزدیکی محل اجراي طرح واقع شده     

  . کودکان استفاده گردددر سنجش، از لغات و اصطالحات مورد فهم توسط
  .در طراحی سواالت پرسش نامه باید به نکات زیر توجه داشت

  .لغات به کار رفته در پرسشها باید واضح و غیرمبهم باشد -
 .هر پرسش فقط باید یک مفهوم را از پرسش شونده بپرسد -
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 .اي براي انجام پرسش استفاده کند از زبان و لغات ساده -

  .اء ننمایدپاسخ مشخصی را به کودك الق -
شـونده را از    هایی باشد که پرسش     نامه باید ترتیب منطقی داشته و داراي حلقه         پرسش

در صـورتی کـه پاسـخها بـر روي          . پاسخ به سـواالتی کـه بـه وي ربطـی نـدارد، بـاز دارد               
نامه ثبت نشده باشند، باید به کودکان فرصت کافی داده شود تـا بتواننـد بـا سـرعت                     پرسش

  .نامه را تکمیل نمایند طبیعی خود آن پرسش
. فهمند نیز پاسخ دهنـد      غالباً کودکان عادت دارند که به سواالتی که معنی آنها را نمی           

نامـه وجـود داشـته باشـد،      در اغلب موارد این کار در صورتی که پاسخ سواالت در پرسـش  
از . ودهاي کیفی استفاده ش     نامه  در چنین مواردي بهتر است که از پرسش       . شود  بیشتر دیده می  

تـر دوسـت دارنـد کـه در پاسـخ بـه               طرف دیگر اغلب کودکان بخصوص در سـنین پـایین         
لیکن حتـی بـا     . اطالعی یا حتی نفهمیدن سوال کنند       هاي بدون پاسخ احساس بی      نامه  پرسش

توجه به مشکل مذکور نیز استفاده از فرمهاي بـدون پاسـخ در مـورد کودکـان تـرجیح داده                    
  .شود می

د توجه شود که پاسخ به کوئیزهاي مطرح شده نباید خیلی آسان            در طرح پرسشها بای   
کس  چرا که طرح پرسشهایی که همه بتوانند به آنها پاسخ دهند یا هیچ            . یا خیلی سخت باشد   

آموزان را فـراهم نخواهـد        نتواند به آن پاسخ دهد، زمینه مقایسه مناسب بین گروههاي دانش          
  .کرد

االمکـان کوتـاه      سنجش شود نیـز بایـد حتـی       مدت زمانی که الزم است صرف انجام        
در انجام سـنجش، معلمـان بایـد        .  دقیقه کمتر باشد   30آل این زمان باید از        طور ایده   به. باشد

کامالً مراقب باشند تا محیط آرام بوده و امکان هم فکري کودکان در پاسخ بـه پرسـشها بـه                    
آمـوزان   رنامۀ درسی دانـش آموزان در قالب ب   همچنین بهتر است سنجش دانش    . حداقل برسد 

  .مثالً در زنگ انشاء یا ورزش انجام گیرد
غالبــاً نظــر معلمــان و مــسئولین آمــوزش و پــرورش در طراحــی و انجــام ســنجش 
. تاثیرگذار بوده و الزم است از نظرات کارشناسی آنـان نیـز در تهیـه فرمهـا اسـتفاده گـردد                    
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. کننـد   آموزان بیان مـی     واجه با دانش  هاي مفیدي جهت نحوة برخورد و م        معلمان غالباً توصیه  
آموزان بزرگتر، توانایی پاسخ دادن به پرسشها بدون کمـک بـه معلـم یـا پرسـش                  غالباً دانش 

تر بـا   آموزان کم سن و سال باشند لیکن الزم است سواالت فرمها براي دانش    کننده را دارا می   
  .کامالً توضیح داده شودصداي بلند و واضح خوانده شود و مفاهیم مورد نیاز براي آنان 

آمـوزان    تعیین میزان اثرات برنامه بر سطح دانش و آگـاهی، مهـارت و رفتـار دانـش                
خصوص تاثیرگذاري بر سطح آگاهیها، مهارتها یا گرایـشهاي کودکـان             به. بسیار دشوار است  

از طـرف دیگـر عوامـل دیگـري همچـون سـایر             . لزوماً بر رفتار آنان اثرگذار نخواهـد بـود        
سـازي بـه کـار رفتـه در اطـراف       اي، اقدامات فیزیکی ایمن هاي آموزشی ملی یا منطقه  برنامه

اساسـاً انجـام و سـنجش    . مدارس و همچنین فعالیتهاي اعمال قانون بر نتیجه اثرگذار اسـت         
گذار و بـه صـورت منحـصر بـه فـرد،        برنامه آموزش ایمنی بدون توجه به سایر عوامل تاثیر        

 عــه عوامــل تاثیرگـذار بــصورت همزمــان بـر ســطح آگــاهی  نادرسـت بــوده و تـاثیر مجمو  
همچنین باید توجه داشت که انجـام ارزیـابی بایـد بـه مـرور         . شود  آموزان سنجیده می    دانش

آمـوزان،    بدین ترتیب در کنار سنجش میزان تاثیرگذاري برنامه بر رفتار دانـش           . صورت گیرد 
 .شود  برنامه نیز سنجیده میمیزان استفادة کودکان از موارد آموزش داده شده در طول

 
آموزان در جهت کاهش میزان سازي دانش اهمیت مشارکت والدین در آگاه-4-5

  تصادفات و تلفات 
هـا نقـش مهمـی در ایجـاد         گذاران و مسئولین معتقدند که والدین و خانواده       سیاست

گیـري آگاهانـه و کمـک بـه آنهـا در عملـی سـاختن                توانایی در نوجوانـان جهـت تـصمیم       
به عقیده کارشناسـان آمـوزش، زمـان و منـابع موجـود در              . ]6[کنندتصمیمات خود ایفا می   

لذا بمنظور ایجاد اطمینان و دانش الزم براي این امر در والـدین، الزم          . مدارس محدود است  
کارشناسـان  . است که والدین در فرایند یادگیري کودکان خـود نقـش بیـشتري ایفـا نماینـد                

شود، ممکـن اسـت بـا       اند که فعالیتهایی که در خانه انجام می       نموده آموزش همچنین عنوان  
بهمـین دلیـل الزم اسـت کـه         . آموزند مغایرت داشـته باشـد     آنچه که کودکان در مدرسه می     
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شـود، مـشارکت داشـته      والدین در مورد مسائلی که در مدرسه به کودکان آنها آموختـه مـی             
   عـالوه بـر ایـن،    . مثبـت آموزشـی شـوند   باشند تا بتوانند موجب تقویت محتـواي پیامهـاي        

      کننـد و  اطالعاتی را کـه در مدرسـه مـی آموزنـد را بـه خانـه منتقـل مـی          اً  آموزان غالب دانش
در نتیجه، والدین بایـد مفهـوم اصـلی پیـام را درك             . توانند بر والدین خود تاثیر بگذارند     می

 . ]7[کرده و در جهت دستیابی به هدف تعیین شده اقدام نمایند

  
  فرزندان خود گیري عادات و رفتارهاي ترافیکی نقش و تاثیر والدین در شکل-4-5-1

نقش والدین در تأثیرگذاري بر رفتار کودکـان در حـین تجربـه، کـشف و مـشاهده                  
عالوه بر این، علی رغم آنکه والدین همواره درصدد محافظـت           . باشدیت می هم حائز ا  رسیاب

 ممکـن اسـت   ،دنـ نک همراهـی مـی   حیط راههـا مآنان را در اً الباشند و غب  می داز کودکان خو  
کودکان از طریـق مـشاهده دقیـق رفتـار     . فتارهاي نامناسب و خطرناکی از خود نشان دهند ر

آموزند و حتی پیش از رسیدن بـه سـن آمـوزش رسـمی نیـز                قلید از آنان می    ت بزرگساالن و 
  . مایندن  مرور میدر زمینۀ عبور و اقدام به گسترش مهارتهاي ایمنی خود

مانند تـردد آنهـا     (ماید  ن  مبناي خطراتی که ایمنی کودکان آنها را تهدید می         ربدین  وال
اي ایمنـی  هـ  هیـزات ایمنـی ماننـد کـاله    تجگیري از از مدرسه، عدم بهره  / بصورت تنهایی به  

ارتقاي وضـعیت ایمنـی کودکـان خـود          ، تصمیمات مهمی را بمنظور    ..).دوچرخه سواري و  
نوان الگویی بـراي کودکـان، نقـش بـسزایی را برعهـده داشـته و                ن بع والدی. مایندن  یاتخاذ م 

بـه عبـارت دیگـر،    . ر قرار دهـد ثیواند رفتار کودکانشان را تحت تأت  عملکرد و رفتار آنان می    
لـذا در   . گیـرد تجربیات کودکان بر مبناي نگرش، اعتقادات و رفتارهاي بزرگساالن شکل می          

جهت شناسایی بهترین روشها بمنظور      در    نیازمند حمایت و تشویق    نایفاي این نقش، والدی   
  .]7[اشندب آموزش کودکان و اصالح رفتارهاي خود بعنوان الگو و سرمشق آنان می

اي فعالیتهاي مختلف کودکان در داخل و خارج از مدرسه تحت تأثیر طیف گـسترده           
هـاي والـدین آنهـا تـاثیر        اسـته عقاید و نظراتی قرار دارد که به نـوعی بـر رفتارهـا و خو              از  
گرا یکی از جنبه هاي مهـم تبـادل نظـر اسـت و یکـی از منـابع                   نگرشهاي محیط . گذاردمی
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ها نیز یکی دیگر از منابع مهـم در         رسانه. شودسازي والدین محسوب می   رسانی و آگاه  اطالع
. شوند می  وبویژه بمنظور ارائه الگوهاي خاص و پیشرفته، محس       هرسانی به والدین، ب   اطالع

تنها تعداد کمی از والدین بدلیل عدم عالقه به این نوع منابع ، از سایر منـابع جهـت کـسب                     
  .کننداطالعات استفاده می

دهد که حتی رفتار کودکان در انتخاب شـیوه حمـل و            مطالعات انجام شده نشان می    
والدین آنهـا قـرار   نقل جهت رفت و آمد به مدرسه نیز تا حد بسیار زیادي تحت تاثیر رفتار        

استفاده بسیار زیاد والدین از خودرو براي انجام کلیه انواع سفرها، موجـب وابـستگی                . دارد
بسیار شدید کودکان به استفاده از خودرو براي کلیه سـفرهاي مدرسـه و غیـر مدرسـه مـی                    

دهد رفتـار بزرگـساالن در انجـام        همچنین شواهد دیگري نیز وجود دارد که نشان می        . شود
در ایـن راسـتا   . اي تحت تاثیر رفتار آنها در کـودکی اسـت        رها تا حد بسیار قابل مالحظه     سف

باید عنوان نمود که عادات رفتاري کودکان در رابطه با حمل و نقل در سـنین پـایین شـکل                    
 حمـل و نقـل اقـشار        هـاي   روشدهد که ارتباط بین     تحقیقات انجام شده نشان می    . گیردمی

  .ن هفت سالگی شکل می گیردمختلف جامعه در حدود س
ترین عامل بـر رفتـار آنهـا        عالوه بر این و براي بسیاري از جوانان، والدین تاثیرگذار         

کودکـان ممکـن اسـت نگرشـهاي مثبتـی          . دهددر رابطه با سفر و حمل ونقل را تشکیل می         
ن ولی اگر والدین آنها نظـر متفـاوتی داشـته باشـند، بـی             . نسبت به حمل و نقل داشته باشند      

توانند انجام دهند، تضاد و تعارض بوجـود خواهـد     نگرشهاي آنها و آنچه که در واقعیت می       
اي برخوردار بوده، در تقابـل   گرایی که براي آنها از اهمیت ویژه      هر نگرش محیط  اً  نتیجت. آمد

با این تضاد و در قالب شکل گرفتن عادتهـاي رفتـاري جدیـد، اهمیـت خـود را از دسـت                      
  . خواهد داد
گرفته در ایـن خـصوص، مبـین تـاثیر و نفـوذ والـدین در تـشویق        یقات صورت تحق

 هـاي  روشکودکان به در نظرگرفتن مواردي مانند سالمتی و استقالل در انتخاب هر یـک از   
بعضی از والدین به دلیـل پیـشبرد وضـعیت سـالمتی کودکـان             . دهدحمل ونقل را نشان می    

بدیهی است، پشتیبانی والـدین     . کنندي تشویق می  سوارروي و دوچرخه  خود، آنها را به پیاده    
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در ایـن راسـتا، تحقیقـات       . در تسهیل این انتخابها براي کودکان تاثیر زیادي خواهد داشـت          
انجام شده در این خصوص موید این مطلب بوده است که والدین نقش مهمی در حمایـت                  

ه از وسایل نقلیه عمـومی      سواري و یا استفاد   روي، دوچرخه فرزندان خود در تسهیل امرپیاده    
  . داشته است

بطور کلی یکی از مواردي که والدین همواره باید توجه خود را نسبت بدان معطوف               
اً غالبـ . آیدسازند، مشکالتی است که در صورت افزایش ترافیک در اطراف مدارس پدید می            

کننـد  ساس میشوند و بسیاري از آنها احوالدین در مورد موضوع ایمنی دچار سوء تعبیر می    
که استفاده از خودرو بهترین راه ممکن براي حفظ ایمنی کودکان آنها در تـردد بـه مدرسـه                   

کننـد  اما حقیقت آن است، روشی که کودکان با اسـتفاده از آن بـه مدرسـه تـردد مـی                   . است
بنابراین، والدین همواره باید موارد زیـر را        . شودگیري نگرشهاي آینده آنها می    موجب شکل 

 :ر قرار دهندمدنظ

 تاثیر مثبت پیاده روي به مدرسه در سالمتی براي والدین و کودکان آنها •

   تحقیقات انجام شده موید این مطلب است کـه بـسیاري از بیماریهـایی کـه بـر اثـر                    
. نماید، ریشه در فعالیتهـاي انـسان در دوران کـودکی دارد           تحرکی در بزرگسالی بروز می    کم

از /تنها همواره از خودروي شخـصی بـراي تـردد فرزنـدان خـود بـه               بنابراین، والدین نباید    
 .مدرسه بهره گیرند

 هاي سفر به مدرسه با سایر نیازهاي مربوط به سبک زندگیتطبیق برنامه •

 در این راستا باید عنوان نمود که بسیاري از والدین، پس از اینکه کودك خود را بـا          
بنابراین الزم است که    . دهنددیگري را انجام می   رسانند سفر   استفاده از خودرو به مدرسه می     

. روي گروهی اجـرا شـود  روي و یا پیادهدر این مورد، طرحهایی مانند توقف خودرو و پیاده        
نمودن فرزند خود در فاصله     توان والدین را تشویق به پیاده     آموزان بزرگتر، می  در مورد دانش  

  . دورتري نسبت به مدرسه نمود
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  در مشارکت آنها در آموزش کودکان خودحمایت از والدین •

تواند در بهبـود وضـعیت یـادگیري کودکـان      یکی دیگر از راهکارهایی است که می 
چراکه بدین ترتیب، احتمال مغایرت پیامهایی که والدین در خانـه           . نقش مهمی را ایفا نماید    
 .  کاسته خواهد شدآموزند آموزان در مدرسه میکنند با آنچه دانشبه فرزندان خود منتقل می

 هدف از آموزش کودکان •

والدین همواره باید بخاطر بسپارند که هدف از آموزش کودکان عـالوه بـر ارتقـاي                
گیري براي خـود و دیگـران در        وضعیت ایمنی تردد، عبارت است از افزایش قدرت تصمیم        

 . رسندگیري میزمانیکه به سن تصمیم

 
ص ارتقاي وضعیت ایمنی ترافیکی فرزانـدان        اقداماتی که از والدین در خصو      -4-5-2

  رودخود انتظار می
گیـري کلیـه    تـوجهی در شـکل    همانگونه کـه عنـوان گردیـد، والـدین نقـش قابـل             

بنابراین بدیهی است که کلیه اقـداماتی       . باشندخصوصیات و رفتارهاي فرزندان خود دارا می      
       تقـاي دانـش ترافیکـی      که در مدرسـه و توسـط معلمـین و اولیـاي مـدارس در راسـتاي ار                 

آمـوزان از اثربخـشی و    گردد، بدون پشتیبانی و حمایت والدین دانـش       آموزان انجام می  دانش
لـذا والـدین و مـراقبین کودکـان بایـد در توسـعه               .بازدهی مناسبی برخوردار نخواهـد بـود      

ك روشـنی از    والدین باید در   .اي آنها مشارکت فعاالنه اي داشته باشند      مهارتهاي ایمنی جاده  
-سـهیم . تواناییهاي رشدي کودکان بعنوان عابر پیاده و سرنشین وسایل نقلیـه داشـته باشـند              

اي، نقش مهمی در تبدیل اطالعات و رفتارهاي مثبت         نمودن والدین در آموزش ایمنی جاده     
همچنین مشارکت والدین مـی توانـد موجـب         . آموزان دارد در این زمینه به ملکه ذهن دانش      

: بـراي مثـال   (اي براي کودکان خود باشند      نها الگوهاي بهتري در زمینه ایمنی جاده      شود که آ  
در رابطه با بستن کمربند ایمنی، با سرعت حرکـت نکـردن، خـودداري از راننـدگی بـدون                   

در این راستا، اقداماتی که از والدین در خصوص ارتقاي وضعیت ایمنی ترافیکـی            ). مالحظه
 : باشدشرح میدین رود، بانتظار میفرزندان خود رد سنین مختلف 
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   سال8 تا 5 گروه سنی -الف
هـاي الزم بـراي حفـظ ایمنـی         آموزان در این رده سنی فاقد مهارتها و تجربه        دانش

آموزان باید در هنگام حضور در محـیط جـاده تحـت            لذا دانش . خود در محیط جاده هستند    
رفتـار نادرسـت سـایر    .  باشـند  قرار داشـته  ) یا هر شخص بزرگسال دیگري    (نظارت والدین   

گفت وگوي پدر و مـادر      . افرادي که در ترافیک مشارکت دارند، باید به کودك گوشزد شود          
با همراهان و انتقادات آنها در زمینه مشارکت در ترافیک به خصوص شیوه راننـدگی دیگـر                 

ه بازي و   از آنجا که کودکان در این سنین ب       . سازدرانندگان، کودك را مشکوك و کنجکاو می      
دهند، والدین باید سعی برآن داشته باشـند تـا بـا            فعالیتهاي سرگرمی عالقه خاصی نشان می     

طرح سرگرمیها و بازیهایی مناسب، اقدام به آموزش برخی از اقدامات و فعالیتهاي ترافیکـی               
کـه والـدین در راسـتاي     بطور کلی، برخی از مهمترین اقداماتی. ]3[به فرزندان خود بنمایند

   :]15[بود وضعیت ایمنی ترافیکی کودکان خود باید مدنظر قرار دهند، عبارت است ازبه
همچنین والدین باید   . آموزش و فراهم نمودن الگو در زمینه رفتار ایمن ترافیک          •

از این امر که فرزندانشان در مسیر رفت و آمـد بـه مدرسـه و در هـر زمـان در          
مـسئول قـرار دارد، اطمینـان       نزدیکی جاده، تحت نظارت یک فرد بزرگـسال و          

 .)ها ساله6(حاصل نمایند

 راننـدگی را بـراي کودکـان خـود توضـیح       و باید عالئم و چراغهاي راهنمـایی      •
 . )ها ساله7(دهند

به فرزاندان خود در راستاي شناسایی مکانهاي ایمن براي عبور از جـاده یـاري                •
 . )ها ساله8(نمایند

 به عالئم راهنمـایی و راننـدگی بـراي          مقررات عبور از عرض جاده را با توجه        •
 ). ها ساله8(کودکان خود توضیح دهند

 آموزشـی عبـور و      هـاي   روشاقدام به تشویق فرزندان خود در جهـت اجـراي            •
          نماینـد ) مانند توقف کنید، نگاه کنید، گوش کنیـد و فکـر کنیـد            ( مرور از جاده  

 ). ها ساله7(
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سب بعنوان عـابر پیـاده، الگـوي مناسـبی بـراي        با استفاده از انجام رفتارهاي منا      •
 ). تمام گروه سنی(کودك خود ایجاد نمایند 

روي که روش مفیـدي بـراي   ی مانند تشکیل گروههاي پیادههای  روشاستفاده از    •
در ایـن   . باشـد الگو قرار دادن رفتار ایمن بعنوان عابر پیاده بـراي کودکـان مـی             

روهی را براي پیاده روي بـه مدرسـه         روش کودکان و والدین آنها با یکدیگر گ       
 ). تمام گروه سنی(دهندتشکیل می

   سال12 تا 8 گروه سنی -ب
با این حال، والـدین     . کننددر این سن کودکان حضور مستقل در ترافیک را آغاز می          

والدین، همواره  . باید بطور منظم و مستمر فرزندان خود را تحت نظارت و کنترل قرار دهند             
 ایمنی را به خاطر سپرده و نسبت به اجـراي           هاي  روشمر که فرزاندانشان انجام     باید از این ا   

عالوه بر این، در این سـنین سـواالت         . ورزند، اطمینان حاصل نمایند   صحیح آن مبادرت می   
زیادي توسط کودك در خصوص مـوارد مختلفـی از جملـه مـشکالت مربـوط بـه تـردد و          

د نسبت به پاسـخگویی صـحیح در قبـال ایـن     شود که والدین بایحرکت در جاده مطرح می   
سمت مدرسه، پارکها و محلهاي بازي بایـد توسـط          ه  مسیرهاي ایمن ب  . سواالت اقدام نمایند  

بطورکلی، برخی از مهمترین    . والدین به فرزاندانشان نشان داده شده و چندین بار طی گردد          
ن در ایـن سـنین، نـسبت        اقداماتی که والدین باید در جهت بهبود وضعیت ایمنی فرزاندانشا         

   :بدان اقدام نمایند، عبارتند از
والدین باید در جهت تشویق فرزاندانشان در راستاي عبـور از محلهـاي کنتـرل            •

  ). تمام گروه سنی(شده و مخصوص عبور عابرین پیاده اقدام نمایند
آمد به مدرسه به فرزندان خود       در انتخاب مسیر ایمن براي رفت و         والدین باید  •

 ).تمام گروه سنی(نمایندیاري 

کند که  آمد به مدرسه استفاده می      در صورتی که کودك از مسیري براي رفت و         •
ایمـن تـرین مـسیر نیـست، والـدین بایـد در             اً  سریعترین مسیر است امـا لزومـ      

شناسایی و به حداقل رسانیدن خطرات موجود در مسیر به فرزندان خود یـاري          
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 ). تمام گروه سنی(نمایند

اید با رعایت مقررات عبور و مرور، الگوي مناسبی براي کودکان خـود      والدین ب  •
 ). تمام گروه سنی(فراهم نمایند

والدین باید از این امر که از وجود خطرات بسیار زیادي که در شـرایط جـوي                  •
نامناسب و در صورت عـدم وجـود روشـنایی کـافی، عـابرین پیـاده را تهدیـد            

آنهـا بایـد فرزاندانـشان را بـه اسـتفاده از           در ایـن راسـتا      . کند آگاهی دارنـد    می
کنـد،  شدن آنها در روز و شـب را فـراهم مـی      لباسهایی که به آسانی امکان دیده     

 ). تمام گروه سنی(تشویق نمایند

   سال15 تا 12 گروه سنی -پ
طلبی بیشتري نـسبت بـه اقـداماتی کـه          آموزان از استقالل  دانش  در این سنین معموالً   

در این راستا و همانگونه که پـیش از ایـن           . باشنددهند، برخوردار می   می بطور روزمره انجام  
آموزان در این رده سنی در انتخاب نحوه سفر تبعیت کمتري           نیز عنوان گردید، با آنکه دانش     

گیـري  حال والدین تاثیر قابـل تـوجهی در شـکل         نمایند، اما با این   نسبت به والدین خود می    
در این سنین، والدین بایـد      . زان در این رده سنی خواهند داشت      موآرفتارهاي ترافیکی دانش  

عـالوه  . بکوشند تا به تدریج مسئولیتهاي بیشتر و مهمتري را به فرزاندان خود واگذار نمایند             
گردنـد،  بر این، با نزدیک شدن به سنی که کودکان حائز شـرایط مجـاز بـراي راننـدگی مـی         

رعایت قوانین، عدم تخطـی     (اسب در حین رانندگی     والدین باید نسبت به ارائه رفتارهاي من      
مهمتـرین اقـداماتی کـه از والـدین در قبـال            . بیش از قبل کوشا باشند    ..) .از سرعت مجاز و   

  :رود، عبارتند ازفرزاندان خود در این رده سنی انتظار می
روي به سمت مدرسه    والدین باید اقدام به تشویق فرزاندان خود در جهت پیاده          •

در صورتی که از خودرو براي رساندن فرزاندان خود به مدرسـه بهـره            نموده و   
  ).تمام گروه سنی(مدرسه پیاده نمایند به نسبت دورترگیرند،آنها را در فواصلیمی

آموزان در این سنین از دوچرخه براي تردد به مدرسه بهره           در صورتی که دانش    •
شان در جهت اسـتفاده     گیرند، والدین باید نسبت به آموزش مناسب فرزاندان       می



                تدوین روشهاي آموزش نظري                                                       266

همچنین باید به فرزاندان خود یادآور گردند کـه       . ایمن از دوچرخه اقدام نمایند    
دوچرخه یک وسیله نقلیه غیرموتوري است که در هنگـام شـرکت در ترافیـک               

  ).ها ساله12(باید کلیه اصول راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید
 به درك بهتري از محیط اطراف خـود         آموزان معموالً در این سنین    با آنکه دانش   •

رسـند، امـا والـدین بایـد        دهنـد مـی   و خطراتی که آنها را مورد تهدید قرار مـی         
همچنان نظارت نسبی خود را بر عملیات تردد فرزندان خود در مـسیر مدرسـه               

آموز تا مدرسه در فواصل     تواند با همراهی دانش   این نظارت می  . را حفظ نمایند  
 ).ها ساله12(ل سال تحصیلی انجام گیردزمانی مختلف در طو

   اقداماتی که والدین پیش از آغاز سال تحصیلی باید نظر داشته باشند-ت
 هـاي   آمـوزش زمان قبل از شروع مدرسه، فرصت مناسبی براي والدین جهـت ارائـه              

پس از پایان سال تحصیلی و آغـاز        . باشداي می الزم به فرزندان خود در راستاي ایمنی جاده       
گـردد، نقـش والـدین در     موزان با اولیاي مدرسه قطـع مـی       آبستان که ارتباط اکثریت دانش    تا
در این راسـتا،   .سازي و ارتقاي دانش ترافیکی فرزاندان خود پررنگتر از قبل خواهد شد          آگاه

ریـزي صـحیح و تـدوین       آمـوزان بایـد بـا برنامـه       و متولیان آموزش ترافیکی دانـش      مدارس
آمـوزان  زشی براي دوره تابستان و ارسال آنهـا بـراي والـدین دانـش             جزوات و کتابهاي آمو   

 .، از انقطاع این رویه آموزشی جلـوگیري نماینـد         ) عنوان گردید  4-3همانگونه که در فصل     (
آمـوزان، نـسبت بـه تعیـین     هـایی بـین مـدارس و والـدین دانـش          لذا، باید با ایجاد توافقنامه    

ان خود در راستاي ارتقاي وضعیت ایمنی آنها در         مسئولیتهاي والدین در قبال آموزش فرزند     
 . محیط جاده اقدام گردد

   ارتباط بین والدین و اولیاي مدارس-4-5-3
یکی از اموري که در موفقیت هر نوع فعالیت و یا برنامه آموزشی از درجـه اهمیـت                  

. باشـد میباشد، ارتباط و هماهنگی مناسب بین پشتیبانان برنامه مذکور          اي برخوردار می  ویژه
آموزان، باید عنـوان نمـود کـه        هاي آموزش ایمنی تردد دانش    در این راستا و در قالب برنامه      



 267                                                        سازي مدارس حاشیه راههاایمنراهنماي 

نوعی در رشد افکـار     هآموزان بدلیل تاثیر بسزایی که هر یک ب       اولیاي مدارس و والدین دانش    
  رارتـرین پـشتیبانان برنامـه مـذکور قـ     نمایند، در زمره اصلیآموزان ایفا میو رفتارهاي دانش 

  .گیرندمی
هـایی  بنابراین، بدیهی است که در صورت عدم وجود هماهنگی در اقدامات و برنامه            

پـذیرد، توفیـق    آموزان در خانه و مدرسه انجام می      ترافیکی دانش که در راستاي ارتقاي دانش    
در . هاي مورد نظر حاصل نخواهد شد     چندانی در حصول اهداف تعیین شده در قالب برنامه        

آمـوزان و دعـوت از      دانش تا، مدارس موظفند تا نسبت به برقراري ارتباط با والدین         این راس 
در مقابل والدین نیز باید نـسبت       . آنها، جهت شرکت در جلسات اولیا و مربیان، اقدام نمایند         

هایی که از سوي مسئولین و کارشناسـان مربوطـه و در   به شرکت فعاالنه و شرکت در برنامه    
  .گردد، تالش نمایندایمنی تردد فرزاندانشان تدوین میجهت ارتقاي وضعیت 

هاي مهمترین مواردي که باید بین والدین و اولیاي مدرسه در راستاي برنامه            از برخی
  :آموزان به مدارس مطرح گردد، عبارتند ازدانش سازي ترددایمن

ایمـن  آموزان در راستاي تردد     مبادرت به انجام تمرینات روزانه والدین با دانش        •
 .هااز معابر و جاده

ی کـه در    هـای   آموزشدر نظر گرفتن فرصتی براي گفتگو با کودك در خصوص            •
 .گرددسطح مدرسه به وي منتقل می

آموزان در مورد نحوه تردد ایمن      از سوي والدین به دانش     ارائه دستورالعملهایی  •
 .سمت مدرسهه ب

 .خطراز مکانهاي بیبرنامه ریزي براي استفاده از مسیرهاي ایمن جهت عبور  •

 انجام شده در مـدارس بایـد بـا تاکیـد            هاي  آموزشبرخی از مواردي که با توجه به        
 : بیشتري از سوي والدین همراه گردد، عبارتند از

 ؛تاثیر شرایط جوي مختلف بر ایمنی •
رو و یا مسیرهاي ویژه عبور عـابرین        عبور از جاده در صورت عدم وجود پیاده        •

 ؛پیاده
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 ؛ودن براي سایر کاربران جادهقابل رویت ب •
        همچنین مواردي که باید بـه والـدینی کـه بـا خـودرو فرزنـد خـود را بـه مدرسـه                      

  :رسانند گوشزد شود، عبارتند ازمی
    اطمینان یافتن از اینکه کودکان آنها همیشه در خودرو از کمربند ایمنی اسـتفاده              •

 .کنندمی

کردن مسیر کوتـاهی تـا      ز مدرسه و طی   اي دورتر ا  کردن خودرو در فاصله   پارك •
 .رويمدرسه بوسیله پیاده

 رو شـدن از خـودرو وارد پیـاده       اطمینان یافتن از اینکه کودکان در هنگـام پیـاده          •
 .شوندمی

کند تـا   عالوه بر موارد ذکر شده، مالقاتهاي مذکور فرصتی را براي مدرسه فراهم می            
  :ددر مورد موضوعات زیر با والدین گفتگو نماین

 .آموزانسیاست مدرسه در راستاي برگزاري اردوهاي گردشی براي دانش •

اردوهاي گردشی   در کودکان با همراهی و کمک جهت داوطلب به والدین  نیاز میزان •
 سـواري و یـا    مانند آموزش دوچرخـه    زمینه فعالیتهایی  در رسانییاري یا و مدرسه
 .رويپیاده

 
آموزان لمان در راستاي کمک به دانش اهمیت مشارکت اولیاي مدرسه و مع-4-6

 و افزایش میزان اطالعات آنها

در بسیاري از کشورها، آموزش ایمنی راههـا بخـشی از وظیفـه اجرایـی معلمـان را                 
انـد، از  آموزانی که در سنین پایینتري قرار گرفتهاین امر بویژه در مورد دانش . دهدتشکیل می 

کلی معلمین نیز مانند والدین بعنـوان یـک الگـو و    بطور . باشداهمیت بیشتري برخوردار می 
ریـزي مناسـب در خـصوص    از این رو الزم است تا بـا برنامـه   . گردند  سرمشق محسوب می  

هاي آموزشی، والدین و معلمان الگوهاي رفتاري مشابهی را نسبت بـه کودکـان ارائـه                برنامه
وده و اطالعـاتی را پیرامـون   تواند بعنوان یک واسطه عمل نم      در این راستا، مدرسه می    . دهند
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معلمان نقش مهمی در ارتقـاي وضـعیت ایمنـی          . ایمنی مدارس در اختیار والدین قرار دهد      
      در ایـن راسـتا، برخـی از مهمتـرین اقـداماتی کـه معلمـان           . نمایندآموزان خود ایفا می   دانش
آمـوزان  اي دانـش  رسانی در خصوص ارتقاي وضعیت ایمنی جـاده       توانند در جهت یاري   می

 کـه توسـط   "ايآموزش ایمنی جـاده "تواند شامل شرکت در کالسهاي خود انجام دهند، می   
آمـوزان در  رسانی بـه دانـش  گردد، یاريپلیس و یا کارشناسان امور ایمنی ترافیک برگزار می     

درحقیقـت معلمـان    . روي به مدرسه و یا هنگام انتظار در ایستگاه اتوبوس باشـد           هنگام پیاده 
فعالیتهـاي   آمـوزان، والـدین آنهـا و مدرسـه در انجـام           ویق و جلب مشارکت دانش    کلید تش 

عالوه بر موارد ذکـر شـده، معلمـان وبطـورکلی        . گردندمدرسه محسوب می  / همکاري خانه 
اي   اولیاي مدارس باید در زمینه اهمیت ایمنی راهها در خصوص کودکان و خطـرات بـالقوه               

 پشتیبانان اصلی اقدامات مذکور، اطالعات کافی کسب        نماید و همچنین    که آنان را تهدید می    
بعنوان مثال بازرسان و مـدیران  (کنند  سایرکسانیکه بنحوي در امر آموزش فعالیت می     . نمایند

 ایمنـی راههـا     هـاي   آموزشتوانند در جهت ارتقاء       نیز می ) مدارس و انجمنهاي اولیاء مربیان    
  . برعهده گیرندهاي آموزشی را نقش داشته و پشتیبانی برنامه

اي بطورکلی، نقشی که اولیاي مدرسه در خـصوص ارتقـاي وضـعیت ایمنـی جـاده               
شـود کـه    آموزان و والدین آنها مطرح می     نمایند، در دو قالب کلی دانش     آموزان ایفا می  دانش
 . گرددبدانها پرداخته می ذیالً

  
  نقش معلمان و اولیاي مدارس در ارتباط با والدین-4-6-1

ه که پیش از این نیز عنوان گردید، معلمان نیز همچون والـدین نقـش قابـل             همانگون
لذا بدیهی اسـت تنهـا   . نمایندآموزان ایفا میگیري عادات و رفتارهاي دانش   توجهی در شکل  

آمـوزان  هایی که در جهت ارتقاي وضعیت ایمنـی تـردد دانـش           توان از برنامه  در صورتی می  
 اشـت کـه همـاهنگی مطلـوبی بـین پـشتیبانان اصـلی ایـن           شود، انتظار موفقیت د   برگزار می 
توان در  در این راستا، اقداماتی که می     . وجود داشته باشد  ) والدین و اولیاي مدارس   (ها  برنامه
 : آموزان در مدارس براي معلمان متصور گردید، عبارتند ازدانشجایمنی وضعیت ارتقاي جهت



                تدوین روشهاي آموزش نظري                                                       270

   جلب مشارکت والدین -الف
ت خانواده موجب افزایش احتمال موفقیت و دستیابی بـه اهـداف            از آنجا که مشارک   

گردد، فعالیت مذکور بایـد بـا   روي به مدرسه میآموزش ایمنی به کودکان در خصوص پیاده 
 مختلف ایمنی ترافیـک را بـه        هاي  روشلذا والدین باید    . مشارکت خانه و مدرسه اجرا شود     

اي را بـراي  ي در تقابل با ترافیک جـاده     فرزندان خود توضیح داده و اهمیت دقت و هوشیار        
بدیهی است که در این خصوص، مسئولین آموزش ترافیـک در مـدارس             . آنها توجیه نمایند  

     وظیفـه توجیــه والــدین در خـصوص اهــداف و نحــوه انجــام فعالیتهـاي آموزشــی کــه بــه    
آمـوزان در   که دانـش فعالیتهایی را در این راستا،. گردد را برعهده دارند آموزان ارائه می  دانش

هاي آموزش ایمنی ترافیک در آنها مشارکت خواهند نمود، باید با والدین آنها             راستاي برنامه 
تواننـد بـه کودکـان خـود در ایـن           عالوه بر این، روشی که والدین می      . در میان گذشته شود   

یـه بروشـورهاي    در این راسـتا، ته    . تشریح داده شود    زمینه یاري نمایند، باید براي آنها کامالً      
توانـد کمـک زیـادي در جهـت تحقـق           آموزان می مناسب و توزیع آن در بین والدین دانش       

همچنین تشویق والدین به چندین بـار  . سازي مدارس نمایدمشارکت والدین در برنامه ایمن    
توانـد در جهـت آشـنایی       روي همراه با کودکان خود در مسیرهاي مدرسـه مـی          تمرین پیاده 

عالوه بـر مـوارد ذکـر       . خانه بسیار مفید باشد   /نگی تردد ایمن در راه مدرسه     کودکان با چگو  
آموزان از خانه بـه مدرسـه و بـالعکس          روي دانش شده، تهیه نقشه کاملی از مسیر ایمن پیاده       

آموزان که شامل توضیح کامل برنامـه مـذکور اسـت، بایـد             اي براي والدین دانش   بهمراه نامه 
طی این عمل، عالوه بر اطـالع والـدین از          . آموزان ارسال گردد  براي هریک از والدین دانش    

برنامه مذکور، نسبت به اخذ تایید و موافقت این گروه در خصوص استفاده از مسیر مـذکور       
 .توسط کودکان نیز اقدام خواهدگشت

هـاي خـاص در هفتـه قبـل از آغـاز مدرسـه بـراي                ریـزي برنامـه    تدوین و برنامه   -ب
  تانیدبسآموزان پیش دانش

 بـراي والـدین و کودکـان پـیش دبـستانی            "روي ایمن بـه مدرسـه      پیاده "یک برنامه 
آموزان با مواردي که در هنگام رفت و آمد به مدرسـه       تواند در آشنایی این گروه از دانش       می
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در این برنامـه مقـررات      . ]7[باشداي برخوردار   باید در آینده رعایت نمایند، از اهمیت ویژه       
شـود و اطالعـات ضـروري در     ه بـراي گـروه مـذکور، توضـیح داده مـی           ونقل مدرسـ   حمل

 هـاي  روشخصوص ایستگاههاي اتوبوس، مناطق ویـژه توقـف والـدین و بازدیدکننـدگان،            
کردن کودکان و همچنین محدودیت پـارك در منـاطق نزدیـک بـه مدرسـه در                 سوار و پیاده  

کـر شـده، در ایـن برنامـه بایـد          عالوه بر مـوارد ذ    . اختیار گروه مذکور قرار داده خواهد شد      
  . رو سمت مدرسه به والدین آنها تشریح شودآموزان در قسمت پیادهاهمیت توقف دانش

هاي آموزش ایمنـی ترافیـک در آنهـا    آموزان در راستاي برنامه   فعالیتهایی را که دانش   
شـی کـه   عالوه بر ایـن، رو   . مشارکت خواهند نمود، باید با والدین آنها در میان گذشته شود          

تشریح داده    توانند به کودکان خود در این زمینه یاري نمایند، باید براي آنها کامالً            والدین می 
      آمـوزان  در این راستا، تهیه بروشورهاي مناسـب و توزیـع آن در بـین والـدین دانـش                 . شود
 .سازي مدارس نماید  تواند کمک زیادي در جهت تحقق مشارکت والدین در برنامه ایمن          می

روي همراه با کودکان خود در مـسیرهاي        همچنین تشویق والدین به چندین بار تمرین پیاده       
خانه بـسیار   /تواند در جهت آشنایی کودکان با چگونگی تردد ایمن در راه مدرسه           مدرسه می 
آمـوزان  روي دانش عالوه بر موارد ذکر شده، تهیه نقشه کاملی از مسیر ایمن پیاده           . مفید باشد 
آمـوزان کـه شـامل توضـیح      اي براي والدین دانش   همراه نامه هه مدرسه و بالعکس ب    از خانه ب  

طـی ایـن    . آموزان ارسـال گـردد    کامل برنامه مذکور است، باید براي هریک از والدین دانش         
عمل، عالوه بر اطالع والدین از برنامه مذکور، نسبت به اخذ تایید و موافقت ایـن گـروه در          

 . ذکور توسط کودکان نیز اقدام خواهدگشتخصوص استفاده از مسیر م

   
  آموزان نقش معلمان و اولیاي مدارس در ارتباط با دانش-4-6-2

   اي در رویـه آمـوزش برخـوردار       آموزان از اهمیـت ویـژه     رابطه بین معلمان و دانش    
این رابطه شامل انتخاب محتویات و مفاد ضروري در جهـت برقـراري ارتبـاط بـا                 . باشدمی
ز و برطرف نمودن هر نوع تصور اشتباه از وي کـه در مـورد طبیعـت آمـوزش در                    آمودانش

اي، طبیعت و دلیل پرسش و پاسـخ، آمـوزش، تمـرین مهارتهـاي مهـم در            زمینه ایمنی جاده  
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آمـوزان در   اي و سایر عواملی که بنوعی با ارتقاي وضـعیت ایمنـی دانـش             زمینه ایمنی جاده  
  .باشدمی ارتباط است،

اي باید اقدام به پیشبرد و ارائـه  ، معلمان و مسئولین آموزش ایمنی جاده در این راستا  
. آمـوزان بپردازنـد   اي در دانـش   هاي مختلف ایمنی جـاده    اي قوي از ارتباطات بین ایده     شبکه

هـاي خـود در زمینـه    آموز در جهت تشریح و تحلیـل آموختـه  این امر موجب تشویق دانش    
اي نموده که موجب پیشبرد و توسـعه ادراك و برقـراري            هاي ایمنی جاده  لزوم اجراي برنامه  

بتواننـد   بطور کلـی، معلمـان موفـق کـسانی هـستند کـه           . گرددارتباط مناسب براي خود می    
آموزان خود را یا مجاب به تغییر عقاید خود و یا به دفـاع از دیـدگاهی کـه در مـورد                      دانش

دف مذکور، معلمـان نیـاز بـه دانـش          جهت دستیابی به ه   . اي دارند، وادار سازند   ایمنی جاده 
آمـوزان  کافی و همچنین مهارتهاي مدیریتی در کالس درس و علم بر نحوه یادگیري دانـش              

اي مطمئن و هوشیار باشند که توانایی کافی جهت فراهم نمودن           معلمان باید به اندازه   . دارند
رار دارنـد را داشـته      اي که در آن ق    آموزان خود در قالب شرایط ویژه     مفاد مناسب براي دانش   

  .باشند
بر اساس تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، رابطه بسیار شفافی بین رفتـار معلـم         

آموزان زمانی بـه    بطور کلی، میزان یادگیري دانش    . آموزان وجود دارد  و میزان یادگیري دانش   
  :حداکثر خواهد رسید که معلمان در خصوص موارد زیر اقدام نمایند

آموزان به محتویـات مفـاد آموزشـی در      جاد فرصتی جهت تسلط دانش    اقدام به ای   -
  .اي نمایندزمینه ایمنی جاده

 موثر در جهت بـه انجـام رسـانیدن مناسـب فعالیتهـا و بـه حـداقل        هاي  روشاز   -
رسانیدن زمانی که براي مدیریت و نظم بخشیدن به فعالیتهاي مذکور الزم اسـت              

 .بهره گیرند

آمـوزان  یی بپردازند که بـا نیازهـا و دسـتاوردهاي دانـش           بیشتر به اجراي فعالیتها    -
 .متناسب باشد

هاي خود را به نحـوي بیـشینه نماینـد کـه رونـد فعالیتهـاي                میزان پوشش برنامه   -
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-یکپارچـه    آموزان قادر به یادگیري هر هـدف و مذکور به نحوي باشد که دانش    

 . قبلی باشندهاي آموزشسازي آن با 

 .نمایند را بیشینه کننداقدام به آموزش میزمانی را که بطور موثر  -

گردند کـه بـا حفـظ       آموزان با مسائل یا مشکالتی روبرو می      از طرفی، زمانیکه دانش   
حلهاي آن در   زندگیشان ارتباط مستقیم دارد، تالش بیشتري جهت یادگیري و بکارگیري راه          

  :ردد تاآموزان باید شرایطی فراهم گلذا براي دانش. نمایندزندگی خود می
  ).نیازهاي اجتماعی(فرصتی را براي فعالیتهاي گروهی بدست آورند  -
این امـر  . دانند مرتبط نمایندآموزند به آنچه از قبل میاطالعات جدیدي را که می     -

گردد تا احساس رضایت بیشتري در مورد یـادگیري مطالـب جدیـد              می  موجب
 ).اي ذهنی و احساسینیازه(تجربه نمایند اً نموده و بتوانند آنها را شخص

نیازهــاي (فرصــتی را جهــت حرکــت و تغییــر فعالیتهــاي خــود بدســت آورنــد  -
 ).فیزیکی

آمـوز  تجارب موفقی کسب نمایند که احساس بهتري در آنهـا بـه عنـوان دانـش                 -
 .)نیازهاي احساسی(ایجاد نماید 

انگیزه کافی جهت ارتقاي کنجکاوي خود در زمینـه یـادگیري اصـول و مفـاهیم                 -
 .اي را بدست آورندا ایمنی جادهمرتبط ب

آمـوزان ارائـه    از طرفی، همانگونه که میزان تسلط معلم بر مفاد آموزشی که به دانش            
آمـوزان دارد، همـواره     دهد، تاثیر قابل توجهی در یادگیري و ارتقاي دانش ترافیکی دانش          می

وزش توسـط  باید بخاطر داشت که عدم دانش کافی معلم و یا عدم توجه کـافی بـه امـر آمـ            
تواند منجر به کند شدن رویه یادگیري و بتدریج عـدم مهـم انگاشـتن آمـوزش                 معلم نیز می  
توانـد توسـط معلمـین ویـا سـایر      بطور کلی سایر اقداماتی که می. گرددآموزان  توسط دانش 

آمـوزان  دانـش   اياي در جهت ارتقاي وضـعیت ایمنـی جـاده         مسئولین آموزش ایمنی جاده   
  :ارتند ازانجام گیرد، عب
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  آموزانسازي تردد مدارس براي دانش تشریح کلیت و هدف برنامه ایمن-الف
آمـوزان بایـد مـدنظر      از مهمترین فاکتورهایی که در خصوص آموزش مناسب دانش        

اولیاي مدارس و بویژه معلمان قرار گیرد، آشنایی کامل کودکـان بـا هـدف اصـلی و نهـایی                  
آمـوز، اجـراي    بدیهی است در صـورتیکه دانـش      . باشدیهاي آموزشی ایمنی ترافیک م    برنامه
سـازي را بـصورت یـک قـسمت از تکـالیف مدرسـه و بـدلیل تـرس از                    هـاي ایمـن   برنامه

بازخواست معلم یا مسئول مربوطه انجام دهد، برنامه مذکور با نتیجه مطلوبی همراه نخواهد              
از مهمتـرین   ردنظربنابراین تـشریح کامـل برنامـه، ضـرورت اجـراي آن و اهـداف مـو        . بود

آمـوزان اهتمـام خاصـی      مواردي است که معلمان باید در راستاي انتقال مناسب آن به دانش           
  .بورزند

   تدارك سفرهاي گردشی-ب
هاي آموزشی که تاثیر چـشمگیري در ارتقـاي سـطح دانـش              یکی از مهمترین شیوه   

اشـت، اقـدام بـه      آموزان جهت شناسایی مسیرهاي ایمن به مدرسـه خواهـد د          ترافیکی دانش 
در ایـن راسـتا، یکـی از     . باشـد آمـوزان مـی   انجام تمرینات عملی و کاربردي توسـط دانـش        

آمـوزان داشـته باشـد،      تواند تاثیر مهمی در انتخاب مسیر ایمن توسط دانـش         تمریناتی که می  
. باشـد مـی تدارك سفرهاي گردشی توسط معلمین جهت شناسایی مسیرهاي ایمن به مدرسه          

ه این امـر نیـاز بـه بررسـی و تحقیـق کـافی در خـصوص انتخـاب صـحیح                      بدیهی است ک  
در این راستا، اسـتفاده     . مسیرهاي ایمن توسط معلمین یا سایر اولیاي مدارس خواهد داشت         

تواند در خـصوص اقـداماتی کـه بایـد در جهـت افـزایش تـاثیرات                 از دستورالعمل زیر می   
مربوطه آموزشی بدان پرداخته گردد،   آموزشی سفرهاي گردشی توسط معلمان و یا مسئولین         

  : باشدحائز اهمیت می
مسیر انتخابی که جهت سفر گردشی انتخاب شـده اسـت بایـد حـداقل یکبـار                  •

  .توسط معلم و یا کارشناس مسئول آموزش ترافیک به تنهایی طی گردد
معلم و یا کارشناس مسئول آموزش ترافیک موظف است تا از یک افسر پلـیس          •

اي گاهی کاملی نسبت به مقـررات ایمنـی عبـور و مـرور جـاده              و یا فردي که آ    
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دارد، در مورد مشخصات و معیارهایی که یک مسیر ایمن باید حـائز آن باشـد،             
  .تحقیق نماید

آموزان را در حین    باید توجه دانش   معلم و یا کارشناس مسئول آموزش ترافیک       •
ی و تحلیل قرار    سفر گردشی به موارد زیر جلب نموده و هر یک را مورد بررس            

 .دهد

 .باشدمحلهاي مخصوص عبور عابرین پیاده که داراي خط کشی می -

 .باشدمحلهاي مخصوص عبور عابرین پیاده که فاقد خط کشی می -

 .نحوه حرکات گردشی وسایل نقلیه عبوري -

پیـاده بـراي    هرگونه مانعی که ممکن است موجب عدم رویت عابرین         -
 .رانندگان و یا بالعکس گردد

تابلوهـاي راهنمـایی،     مانند ات کنترل عبور و مرور عابرین پیاده      تجهیز -
 .. .کشیها وخط

  .بررسی عالئم توقف -
  ..).کیفیت روسازي، روشنایی، زهکشی و(روها وضعیت پیاده -
  .باشندرو میبررسی مناطقی که فاقد هرگونه پیاده -
چگونگی عملکرد افسر پلیس، افراد بزرگسال بعنوان محـافظین عبـور            -

  .ر و گذربانهاي مدرسهو مرو
بایـد جهـت تـشویق و همچنـین          معلم و یا کارشناس مسئول آموزش ترافیـک        •

آمـوزان در ایـن سـفرها، سـواالتی را طـرح         ارتقاي سطح دانش ترافیکی دانـش     
بدیهی است، طرح سـواالت     . آموزان سوال نماید  نموده و در طول سفر از دانش      

 .آموزان باشدرسی دانشمذکور باید خارج از قالب بازخواست تکالیف د

معلم و یا کارشناس مسئول آموزش ترافیک باید در انتهاي سـفر، زمـانی را بـه                  •
آمـوزان  بحث در مورد مفاهیم ارائه شده و نکاتی که در طـول سـفر بـه دانـش                 

 .آموزش داده شده اختصاص دهد
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  معرفی مهارتهاي ابتدایی ترسیم نقشه-پ

و درك مفـاهیمی همچـون یـافتن جهـات          گیـري از نقـشه      آشنایی با چگونگی بهره   
توانـد در بکـارگیري     بر روي نقشه، از مواردي اسـت کـه مـی          ..) .شمال، جنوب و  (مختلف  

آمـوزان در  رسانی به دانـش بنابراین یاري . آموزان مهم ارزیابی گردد   مسیر مناسب براي دانش   
 گیري از نقشه، از مواردي است که برعهده معلمان قرار داردبهره

  هاي آموزشیآموزان در کلیه فعالیتها و برنامهخل دانش تدا-ت
 آمـوزانی کـه تحـت برنامـه        تواند موجب تـشویق دانـش     از مهمترین مواردي که می    

اند گردد، مشارکت این افراد در روند پیـشبرد اجـراي برنامـه             سازي مدارس قرار گرفته   ایمن
،  هاي دیـواري چون ساخت روزنامهدر این راستا، در نظر گرفتن فعالیتهایی هم. باشدفوق می 

آمـوزان  نوشتن مقاله و سایر فعالیتهایی که بنحوي موجب تشویق و افزایش انگیزه بین دانش           
 سـازي تـاثیر   ایمـن  هـاي تواند درحصول بهتر اهداف برنامه   که می  گردد، از مواردي است   می
 .سزایی داشته باشدهب

   انتخاب مسیر ایمن به مدرسه-ث
آمـوزان و جلـوگیري از بـروز        تواند در ایمنی دانش   ن مواردي که می   یکی از مهمتری  
اي براي آنها در مسیر مدرسه نقش مهمی ایفا نماید، انتخـاب مـسیري              هرگونه حوادث جاده  

بدیهی اسـت، ایـن     . باشدآموزان داشته است که مشکالت کمتري از لحاظ ایمنی براي دانش        
گـردد،   و بخـصوص معلمـان محـسوب مـی         امر که جزو مسئولیتهاي اصلی اولیاي مدرسـه       

   در ایـن راسـتا، برخـی راهکارهـا و مـواردي کـه           . نیازمند وقت و دقت بیشتري خواهد بود      
  :]12[تواند در انتخاب مسیر ایمن به مدرسه، حائز اهمیت باشد عبارتند ازمی

  .مسیر انتخابی باید تا حد امکان مستقیم ترین مسیر موجود باشد •
 .یابان در مسیر انتخابی باید به کمترین میزان خود برسدنیاز به عبور از خ •

گردند، نبایـد   بینی می آموزان پیش خیابانهایی که در مسیر ایمن براي عبور دانش        •
روي طوالنی داشته باشند و همچنین، سرعت وسایل نقلیـه در آنهـا             نیاز به پیاده  
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اي بـاریکی اشـاره     هـا و خیابانهـ    توان به کوچه  در این راستا می   . نیز پایین باشد  
در . گـردد آمـوزان مـی   موجب کاهش میزان خطر بـراي دانـش         معموالً نمود که 

حالت کلی، افزایش عرض خیابان، افزایش سرعت ترافیک را به دنبـال خواهـد           
بنابراین، همانگونه که بدیهی است درصورتیکه وسایل نقلیه بـا سـرعت    . داشت

 . کمتري براي توقف خواهند داشتباالتري تردد کنند، رانندگان زمان و فاصله 

در ایـن   . در مسیر همواره باید مدنظر قرار گیرد       وجود عالئم راهنمایی رانندگی    •
خصوص باید عنوان نمود که اگرچه عالئم مذکور موجب ایجاد وقفه و کاهش             

که وجود یک عالمت راهنمـایی      ترافیک می شود، اما حقیقت آن است        سرعت  
بنـابراین  . شـود ایمنی کامل عـابرین پیـاده نمـی      موجب حفظ   اً  و رانندگی، صرف  

صورت وجود عالئم مذکور، باید در هنگام عبور از خیابان           در حتی آموزاندانش
اي کـه  در کنار جدول توقف کرده و احتیاط الزم را در خصوص وسـایل نقلیـه     

همچنـین در صـورت وجـود       . باشـند اعمـال نماینـد     در حال نزدیک شدن مـی     
آموزان باید بطورکامل با نحوه عملیات ترافیکـی        دانش ایی،هرگونه چراغ راهنم  

بطور مثال چراغ قرمز مخصوص گردش بـه راسـت و           . در تقاطعات آشنا شوند   
یا گردش به چپ و پیکانهاي نمایش دهنده حرکات گردشی از مـواردي اسـت         

آمـوزان بایـد   همچنین دانـش . آموزان باید با معناي هر یک آشنا گردند      که دانش 
به خطر موتورسوارانی که در هنگام سبز بودن چراغ مخصوص عـابرین            نسبت  

 . نمایند، آگاه باشندرو میسمت پیادهپیاده اقدام به حرکات گردشی ب

شود، باید  گرفته می  آموزان درنظر مسیرهایی که به عنوان مسیر ایمن براي دانش        •
 یـک خیابـان     آموزانی را که بطور همزمان بـراي عبـور از         تعداد زیادي از دانش   

آمـوزان موجـب    تجمع دانش . کنند را دربرگیرد  خطرناك در یک نقطه تجمع می     
ایمنی بیشتر آنها در هنگـام عبـور از خیابـان و افـزایش تـاثیر حـضور پلـیس،                    

  . شودگذربان مدرسه و یا محافظین عبور و مرور می
شـود،  یآموزان در نظر گرفته مدر مسیرهایی که به عنوان مسیر ایمن براي دانش  •
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آموزان خواسته شود تا از معابري که داراي کمترین حجم ترافیـک           باید از دانش  
در انتخاب چنین مسیرهایی، توجـه بـه نکـات زیـر حـائز              . باشد، عبور کنند  می

 : باشداهمیت می

 تعداد وسایل نقلیه  -

  هاي بین ترافیک زمان وقفه -
ـ        تعداد وسایل نقلیه   -   ه راسـت اي که معموال در مسیر مدرسـه گـردش ب

 .نمایندمی

   اي که معموال در مـسیر مدرسـه گـردش بـه چـپ              تعداد وسایل نقلیه   -
 .نمایندمی

تـر از عبـور   در صورت امکان، عبور از خیابانهاي یک طرفه در راه مدرسه ایمن     •
با این وجود اگـر یـک خیابـان یـک طرفـه حجـم               .در خیابانهاي دوطرفه است   

اي بـا حجـم     ت که از خیابـان دوطرفـه      ترافیک سنگینی داشته باشد، بهتر آن اس      
  .ترافیک پایین استفاده شود

زیـرا  . آموزان استفاده شـود   روها براي عبور دانش   در صورت امکان باید از پیاده      •
در صـورت عـدم     . باشـند این مسیرها از ترافیک وسایل نقلیه موتوري مجزا می        

نند و تـا حـد      رو عبور ک  آموزان باید از سمت چپ سواره     رو، دانش  پیاده  وجود
 . امکان از سطح جاده و ترافیک وسایل نقلیه دور بمانند

توان تمام خطراتی که ممکن است در طول مسیر مدرسـه رخ دهـد              با آنکه نمی   •
بینی نمود، اما موارد زیر شاید برخی از مهمترین خطراتی است که بایـد              را پیش 

 :در انتخاب مسیر ایمن توسط اولیاي مدرسه درنظر گرفته شود

   آمـوزان نـسبت بـه ترافیـک        باید نسبت به موانعی که مانع دید دانـش         -
 شـدن  مـانع دیـده    توانـد ایـن موانـع مـی     . شود توجه خاصی گردد   می
 .آموزان توسط رانندگان گردددانش

هاي تند، نقـاط کـور    آموزان توصیه شود که از پیچ الزم است به دانش  -
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 وسـایل نقلیـه در کنـار    نهاجاده، خیابانهاي پر تراکم و معابري که در آ  
  .کنند، عبور نکنندرو پارك میجدول پیاده

بایـد  .. .سرعت باالي ترافیک ، سطح نـاهموار جـاده و           خطراتی مانند  -
  .مورد توجه قرار گیرند

رفـتن بـر روي سـطح    از بارش برف، کودکان نباید اقـدام بـه راه          پس -
و همچـین   لغزنده جاده که در آن احتمال خطـر بـراي عـابرین پیـاده               

  .وسایل نقلیه زیاد است، عبور کنند
 یک مسیر واقع در یک خیابان مسکونی نسبت به مسیري که در یـک               -

منطقه تجاري قرار دارد و داراي دسترسیهاي متعـددي اسـت همـواره             
  . براي عبور ارجحیت دارد

 مختلفی جهت دستیابی بـه پیـشرفتهاي عملـی در ارتبـاط بـا               هاي  روشبطور کلی،   
حـال همـواره   اما با این. و نقل وجود دارد  و بهبود وضعیت آموزش در زمینه حمل  پشتیبانی

هاي مذکور بر ارتقاي وضـعیت ایمنـی سـفر بـه     خاطر سپرد که اگرچه برنامه    ه  این نکته را ب   
نماید، اما فرایند یادگیري کودکان باید این توانایی را در آنها ایجاد کنـد کـه   مدرسه تاکید می 

ایـن  . دهند نیز تعمیم دهنداند را به انواع دیگر سفرهایی که انجام می     ه آموخته بتوانند آنچه ک  
از /آمـوزان در زمـان تـردد بـه        ها در انجام سفرهاي ایمن و سالم بـراي دانـش          انتقال آموخته 

  . باشداي برخوردار میمدرسه، از اهمیت ویژه
 

دانـش   اهمیت مشارکت پلـیس راهنمـایی و راننـدگی در ارتقـاء سـطح                -4-7
  آموزانترافیکی دانش

همانگونه که در بخشهاي قبل نیز عنوان گردید، والدین و اولیاي مـدارس پـشتیبانان        
-آموزان اجرا مـی   هاي آموزشی که در جهت ارتقاي سطح دانش ترافیکی دانش         اصلی برنامه 

ي هـا اما از آنجا که پلیس به عنوان متـولی تـامین ایمنـی در جـاده               . دهدشوند را تشکیل می   
توان از نقشی که این ارگان در جهت ارتقاي وضعیت ایمنـی            گردد، نمی کشور محسوب می  
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  . نماید صرفنظر نمودآموزان ایفا میدانش
آمـوزان  دانـش اي به بطور کلی نقش سایر کارشناسانی که در امر آموزش ایمنی جاده          

چـرا  . گرددرح میباشند در تشویق و پشتیبانی معلمان و اولیاي مدارس مط   بنحوي دخیل می  
اي مناسـب جهـت تـشخیص آمـادگی         که گروه مذکور بدان دلیل که حائز مهارتهاي حرفـه         

سازي و پیـشبرد انتقـال      آماده کودکان براي فراگیري موضوعات مختلف، توانایی الزم جهت       
    آمـوزان خـود  تجارب آموزشی خود و مهارت و درك الزم جهت ارزیـابی پیـشرفت دانـش         

  .باشندآموزان خود میبه انتقال بهینه اطالعات و مفاد آموزشی به دانشباشند، قادر می
رود کـه نقـش قابـل       در این راستا، پلیس در زمره مهمتـرین ارگانهـایی بـشمار مـی             

مـشارکت در تعیـین   .نمایدآموزان ایفا میسازي براي دانشهاي ایمن توجهی در توفیق برنامه   
آموزان، تعیین نحوه ارزیابی دانش     اي دانش ادهمفاد آموزشی جهت ارتقاي وضعیت ایمنی ج      

آموزان در محیط جاده، تعیین      عملی دانش  هاي  آموزشآموزان، برقراري امکان    ترافیکی دانش 
و تربیت افراد مناسب در جهت برگزاري کالسهاي آموزشی براي اولیاي مدارس، والـدین و    

آمـوزان در ارتبـاط      ایمنی دانش  آموزان و سایر مواردي که به نحوي با ارتقاي وضعیت         دانش
سـازي  هـاي ایمـن   رود که در قالب برنامه    باشد، در زمره برخی از مسئولیتهایی بشمار می       می

لذا در قالب موارد ذیل به تعیین برخی        . روداي کشور انتظار می   مدارس از متولی ایمنی جاده    
ـ               اً آمـوزان و نتیجتـ    شاز مهمترین نقشهایی که پلیس در راستاي ارتقـاي دانـش ترافیکـی دان

  .نماید، پرداخته شده استاي گروه مذکور ایفا میارتقاي وضعیت ایمنی جاده
  

اي در سـالمت     ارتقاي آگاهی عمومی در خصوص اهمیت نقش ایمنی جـاده          -4-7-1
  آموزاندانش

شـود، عـدم    در کل جامعـه مـشاهده مـی       اً  یکی از مشکالت عمومی که امروزه تقریب      
امروزه بـا آنکـه تمـامی والـدین در          . باشداي توسط عموم می   ات جاده توجه کافی به تصادف   

باشند و تمامی تالش خود را براي آماده نمـودن آنهـا            مورد سالمتی فرزندان خود نگران می     
شـود کـه بـسیاري از والـدین و     نمایند، اما همواره مشاهده مـی براي زندگی آینده فراهم می  
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اي که کودکان در حـین       را در زمره مشکالت عدیده     ايحتی اولیاي مدارس، تصادفات جاده    
برخـی نیـز کـه داراي اطالعـات         . آورنـد باشـند، بحـساب مـی     دوران بلوغ با آن روبرو مـی      

باشـند، اهمیـت آمـوزش    نماید مـی ها تهدید میمحدودي از خطراتی که کودکان را در جاده     
ی کـه خـارج از      هـای   آمـوزش  اي را در حد ارائه مطالبی قبل از مدرسه و یا سایر           ایمنی جاده 

بـدیهی اسـت،    . داننـد مـی ) سواريمانند آموزش دوچرخه  (گردد  مدرسه به کودکان ارائه می    
ـ    معلمان و یا والدینی که دیدگاههاي مذکور را در خصوص ایمنی جاده            همـراه  هاي با خود ب

-دانـش    دارند، فاقد آمادگی ذهنی الزم در جهت آموزش و ارتقاي سطح دانـش ترافیکـی              

  .باشندآموزان می
در . سازي والدین و اولیاي مـدارس را برعهـده دارد         در این راستا، پلیس وظیفه آگاه     

تواند به برگزاري جلسات مشترکی با اولیا و مـسئولین امـر آمـوزش     این خصوص پلیس می   
تواند بالفاصله پس از تعطیلی مدارس و در روزهاي         این جلسات که می   . در مدارس بپردازد  

اي و نقشی کـه ایـن امـر     گزار گردد، باید بر طبیعت و هدف از آموزش ایمنی جاده          عادي بر 
بـدیهی اسـت در   . آموزان ایفا نمایـد، بپـردازد  تواند در ارتقاي سطح دانش ترافیکی دانش   می

رسـانی و آمـوزش را      خالل جلسات مذکور، کارشناسانی که از سوي پلـیس وظیفـه اطـالع            
بلکـه در ایـن     . هـاي آموزشـی نماینـد     توزیع منابع و یـا برنامـه      برعهده دارند، نباید اقدام به      

بندي جلسات آموزشـی    جلسات الزم است تا کارشناسان مذکور اقدام به تدوین برنامه زمان          
حین خدمت براي اولیاي مدارس نمایند تا در فرصت بوجود آمده معلمان قـادر بـه اعمـال                  

  . شناسایی منابع مورد نیاز خود نماینداي وعقاید خود در جهت پیشبرد آموزش ایمنی جاده
آمـوزان در   تواند در جهت ارتقاي آگاهی والدین دانش      از طرفی، نقشی که پلیس می     

اي ایفا نماید نیـز بـه دو شـیوه مـستقیم و غیـر مـستقیم قابـل                   خصوص اهمیت ایمنی جاده   
ین و در این راستا و پس از برگزاري جلسات توجیهی کـه بـراي معلمـ            . حصول خواهد بود  

شود، بدلیل ارتبـاط نزدیکـی کـه بـین اولیـاي مـدارس و والـدین        اولیاي مدارس برگزار می  
رود تا با برگزاري جلسات اولیا و       باشد از مسئولین مدارس انتظار می     آموزان برقرار می  دانش

. گردد بپردازند مربیان به انتقال مطالب و مفاهیمی که در جلسات مشترك با پلیس مطرح می             
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در ) کـه از چنـدي پـیش در کـشور آغـاز شـده اسـت       (هـاي آموزشـی    تهیه برنامه  همچنین
هاي جمعـی قابـل     آموزان که از طریق رسانه    اي در سالمت دانش   خصوص نقش ایمنی جاده   

تـوجهی در  تواند تـاثیر قابـل  ی است که میهای روشانتقال به والدین خواهد بود نیز یکی از         
عالوه بـر مـوارد ذکـر شـده،         . همراه داشته باشد  هان ب آموزارتقاي سطح دانش ترافیکی دانش    

    برگزاري یک جلسه توجیهی براي والدین که بـا حـضور پلـیس و اولیـاي مدرسـه برگـزار                    
اي در انعکاس اهمیت امر آموزش در ارتقـاي سـطح    تواند حائز اهمیت ویژه   گردد نیز می  می

  .آموزان داشته باشددانش ترافیکی دانش

  
      به آموزش مناسب حین خدمت پرسنل خود در جهـت آمـوزش ایمنـی               اقدام -4-7-2

  رسانی به معلمان در امر آموزش اي و یاريجاده
اي از اطالعـات در     همانگونه که پـیش از ایـن نیـز عنـوان گردیـد، قـسمت عمـده                

اي از سوي اولیاي مدارس و در خالل برنامـه          خصوص آموزش ترافیک و بویژه ایمنی جاده      
حال تحقیقات انجام شـده مبـین ایـن     با این . گرددآموزان منتقل می  زمره به دانش  آموزشی رو 

اي و بـا حـضور      آموزان نیاز به جلساتی با محوریت اصلی ایمنی جاده        مطلب است که دانش   
کارشناسان پلیس راهنمایی و راننـدگی در جهـت درك اهمیـت موضـوع مـذکور خواهنـد                  

آموزشی در تعامل با کودکان، در گرو تـسلط کـافی      از طرفی موفقیت هرگونه برنامه      . داشت
این، یکی از مهمترین مواردي کـه نقـش مهمـی در            بنابر. باشدبه روشها و فنون آموزشی می     

براي اولیاي مـدارس، والـدین و       (هاي آموزشی ترافیک توسط پلیس      تضمین موفقیت برنامه  
ناسـانی اسـت کـه بـراي        نماید، آموزش حین خـدمت پرسـنل و کارش        ایفا می ) آموزاندانش

بطوریکه آشـنایی گـروه مـذکور بـا نحـوه و            . گردندآموزش ترافیک در مدارس انتخاب می     
توانـد تـاثیر بـسزایی در       آموزان، می چگونگی ارائه مطالب آموزشی، بویژه در تعامل با دانش        

  .همراه داشته باشدههاي مذکور بنتایج برنامه
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انها و شخصیتهاي مسئول در امر آموزش ایمنـی          ایجاد هماهنگی بین سایر ارگ     -4-7-3
  ايجاده

از /آمـوزان در هنگـام تـردد بـه        اقداماتی که در راستاي ارتقاي وضعیت ایمنی دانش       
پذیرد، فعالیتی است مشترك در بین دستگاههاي اجرایی کـه بـا حـضور          مدارس صورت می  

اننـدگی، سـازمان   موزش و پرورش، پلیس راهنمـایی و ر    آچندین عضو درگیر مانند وزارت      
اي کشور، وزارت راه و ترابري و سایر ارگانهـایی کـه ممکـن             راهداري و حمل و نقل جاده     
. شـود سازي مدارس دخیل باشند، انجام مـی ها و اقدامات ایمناست بنحوي در خالل برنامه  
هایی از این قبیـل در گـرو همـاهنگی کامـل بـین هـر یـک از                   بدیهی است، موفقیت برنامه   

  .باشد درگیر در این فعالیتها میارگانهاي
در این راستا، ضروري است تا با توجه به نقشی که پلیس بـه عنـوان متـولی ایمنـی             

نمایـد، وظیفـه سـازماندهی و برقـراري هماهنگیهـاي الزم جهـت       اي در کشور ایفا می  جاده
بدیهی اسـت در صـورت برقـراري        . برگزاري جلسات و فعالیتهاي آموزشی را برعهده گیرد       

سـازي مـدارس، نتـایج      هماهنگی و ارتباط مناسب بین کلیه اعضاي درگیر در برنامـه ایمـن            
بدست آمده بصورتی دقیقتر و در زمان کوتاهتري قابل حصول خواهد بود و امکان بروز هر             

 .کاري به حداقل خواهد رسیدنوع اشتباه و یا دوباره

  
ـ   -4-7-4  -اي بـه دانـش  ی جـاده  مشارکت در تعیین مفاد آموزشی جهت آموزش ایمن

  آموزان
آموزان دانش ايمهمترین اقدام اولیاي مدارس در جهت ارتقاي وضعیت ایمنی جاده         

ها و اقـداماتی    توان از برنامه  لذا بدیهی است، تنها در صورتی می      . دهدمی را آموزش تشکیل  
حتویات گردد انتظار موفقیت داشت که مفاد و م       موزان اجرا می  آکه در راستاي آموزش دانش    
در ایـن خـصوص بایـد       . نظر گرفته شـده باشـد     هاي مذکور در  آموزشی مناسبی براي برنامه   

آمـوزان  هاي آموزشی که براي ارتقـاي دانـش ترافیکـی دانـش           عنوان نمود، بطور کلی برنامه    
بدیهی است جهـت حـصول شـرایط        . شود، باید حائز شرایط خاصی باشند     درنظر گرفته می  
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 ارگانهایی که بنحوي در جهت ارضاء بخـشی از شـرایط مـدنظر       مذکور، مشارکت هریک از   
پلـیس راهنمـایی و راننـدگی، بـه          لذا. باشداي برخوردار می  باشند، از اهمیت ویژه   دخیل می 

اي در کـشور، بایـد وظیفـه تعیـین مفـاد و             ها و اقـدامات ایمنـی جـاده       عنوان مجري برنامه  
بـدیهی اسـت،    . ن را برعهـده گیـرد     آمـوزا سرفصلهاي مناسب جهت آموزش ترافیکی دانش     

گردد، تنهـا در    ها و مفادي که از طرف پلیس جهت آموزش در سطح مدارس ارائه می             برنامه
آموزان همراه خواهد بود که از سوي کارشناسان و         صورتی با استقبال مناسب از سوي دانش      

د، اصـالح و   آموزش کودکان آشنایی کامل دارنهاي روشمسئولین امر آموزش که با فنون و   
این امر لزوم همکاري و ارتبـاط مناسـب دو ارگـان پلـیس و وزارت                . تجدیدنظر شده باشد  

اموزش و پرورش را در جهت تعیین مفاد آموزشی مناسب که از طرفـی داراي موضـوعیت                 
آموزان در سنین مختلف    اي و از طرف دیگر متناسب با رشد ذهنی دانش         کامل با ایمنی جاده   

 . نمایدن میباشد را تبییمی

  

  اي در سطح مدارسها و اقدامات آموزشی ایمنی جاده پشتیبانی از کلیه دوره-4-7-5 
    اي از آمـوزش    همانگونه که پیش از این نیـز عنـوان گردیـد، بـا آنکـه سـهم عمـده                  

پذیرد، اما حقیقت آن است که برگـزاري        آموزان در مدارس و زیرنظر معلمان انجام می       دانش
اي کـه زیرنظـر کارشـناس پلـیس راهنمـایی و      موضوعیت خاص ایمنی جـاده   یک جلسه با    

     تـوجهی در ارتقـاي آمـوزش ایمنـی ترافیـک در            پـذیرد، بـا تـاثیر قابـل       رانندگی انجام مـی   
  .باشدآموزان برخوردار میدانش

در هنگام برگزاري   اً  که مسئولین مدارس، خصوص    چالشهایی مهمترین از یکی طرفی، از
گردند، خطراتی است که از سـوي ترافیـک     عملی آموزش ترافیک با آن مواجه می      فعالیتهاي  

در این راستا، پلـیس     . دهدآموزان ناآزموده را مورد تهدید قرار می      وسایل نقلیه عبوري دانش   
راهنمایی و رانندگی به عنوان تنها مرجع قانونی که صالحیت کنترل تردد وسـایل نقلیـه در                  

آموزان را در حـین     دانش دارد، باید وظیفه پشـتیبانی و محافظت از      راههاي کشور را برعهده     
  .گیرد را برعهده گیردهاي آموزشی که در محیط جاده انجام میتمرینات و برنامه
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آمـوزان، مـشارکت در برگـزاري        مشارکت در ارزیابی دانش ترافیکی دانـش       -4-7-6 
  مسابقات ترافیکی و شرکت در مراسم اهداي جوایز 

 ا که پلیس نقش مهمی در تعیـین مفـاد و محتویـات آمـوزش ترافیـک بـراي                  از آنج 
قبـل و  (آموزان دارد، لذا بدیهی است در هنگام ارزیابی دانش ترافیکـی گـروه مـذکور      دانش

در این راسـتا بایـد عنـوان    . باشدنیز، پلیس داراي نقش غیر قابل انکاري می     ) بعد از آموزش  
نمایی و رانندگی با نحـوه تـصادفات رخ داده در منطقـه،    نمود، با توجه به آشنایی پلیس راه  

آموزان و خردساالن، الزم است تا کلیه مـواردي کـه از دیـدگاه پلـیس بـه                  بویژه براي دانش  
گـردد، توسـط    آمـوزان مطـرح مـی     اي بـراي دانـش    عنوان عوامل اصلی بروز حوادث جـاده      

  .قرار گیرد آموزانمسئولین آموزش ترافیکی مدارس در چهارچوب ارزیابی از دانش
عالوه بر موارد ذکر شده، یکی از مهمترین عواملی که موجب ایجـاد انگیـزه جهـت          

گـردد، برگـزاري مـسابقات      رقابت در یادگیري و آموختن ترافیـک در سـطح مـدارس مـی             
   در سطح مـدارس و بـا موضـوعیت ایمنـی ترافیـک             ..) .کاردستی، نقاشی، انشاء و   (مختلف  

، مشارکت پلیس راهنمایی و راننـدگی در خـالل برگـزاري مـسابقات              بدیهی است . باشدمی
توانـد موجـب افـزایش      در مراسم اهداي جـوایز مـسابقات مـذکور، مـی          اً  مذکور و خصوص  

بدیهی اسـت، ایـن امـر       . آموزان گردد اي در نظر دانش   اهمیت اقدامات آموزشی ایمنی جاده    
 تفکر و خالقیت بیشتر در خالل    آموزان در جهت صرف   موجب افزایش انگیزه در بین دانش     

  .گرددبرگزاري مسابقات مذکور و در نهایت افزایش تاثیر اقدامات آموزشی انجام شده می
 

   آموزش و نظارت بر عملکرد گذربان مدرسه-4-7-7 
همانگونه که در فصل دوم نیز عنوان گردید، یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینـه                

ها در کشور انجام پذیرفتـه اسـت، اسـتفاده از گـذربان بـراي               سازي مدارس حاشیه راه   ایمن
حال، یکـی از مهمتـرین مـشکالتی    با این. باشدها میآموزان از عرض جادهعبور ایمن دانش  

همانگونـه کـه در فـصل دوم و در قـسمت تبیـین              (گـردد که در این خـصوص مطـرح مـی        
، عـدم  ) ور بیـان گردیـد  سازي مدارس حاشیه راههاي کشمشکالت اقدامات مربوط به ایمن 
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  . باشدمی آموزش مناسب گذربانان و همچنین عدم نظارت برفعالیت گروههاي مذکور
در این راستا پلیس به عنوان مجري برقراري ایمنی در راههـاي کـشور، موظـف بـه                

عـالوه بـر    . باشدبرگزاري کالسهاي آموزشی در جهت آموزش مناسب گذربانان مدرسه می         
ه عملکرد گذربانان بدلیل مسئولیت خطیري کـه گـروه مـذکور در قبـال       این، نظارت بر نحو   

 .آموزان برعهده دارند، از مهمترین مواردي است که باید مدنظر قرار گیردسالمت دانش

  
   تحلیل نتایج-4-8

 آموزشی بـه کودکـان و       هاي  روشبا توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص تدوین          
توان دریافت که عالوه      حث آموزش آنان اشاره شد، می     نقش و اهمیت گروههاي درگیر در ب      

آمـوزان   سازي عبور و مرور دانـش  اي از افراد و گروهها نیز در امر ایمن      بر کودکان، مجموعه  
عنـوان    بـه . باشند که از نقش معین و اهمیت بسزایی در این خصوص برخوردارند             درگیر می 
آمـوزان     طرح مانند والدین، اولیاي دانش      در بندهاي قبل به گروههاي مرتبط با اجراي         نمونه

  .و همچنین پلیس در انجام آموزش نظري اشاره گردید
   همانگونه که در خـصوص هـر یـک از اعـضاي درگیـر در برنامـه آمـوزش نظـري                

اي در راسـتاي  سازي مدارس اشاره گردید، هر کـدام از اعـضاي مـذکور داراي وظیفـه        ایمن
بدیهی است که میزان موفقیت هر یـک   . باشندآموزان می نشهاي آموزشی به دا   پیشبرد برنامه 

       ارتقــاي دانــش ترافیکــی از ایــن اعــضا در انجــام مــسئولیتهاي خــویش تــاثیر بــسزایی در 
اي العملهاي گروه مذکور در قبال خطرات جـاده       گیري و عکس  آموزان و بهبود تصمیم   دانش

بیهـاي انجـام گرفتـه ،کـه در دو دوره     از طرف دیگر در صورتیکه نتایج ارزیا . خواهد داشت 
آمـوزان  گیرد، مبین عدم پیشرفت دانش ترافیکی دانـش زمانی قبل و بعد از آموزش انجام می  

هاي آموزشی امري ضروري تلقی     باشد، بررسی و تحلیل اقدامات هر یک از پشتیبانان برنامه         
      شکـست روبـرو    سـازي مـدارس بـا     هاي ایمـن  به عبارت دیگر در صورتی برنامه     . گرددمی
در ایـن راسـتا،     . گردد که یک یا چندین پشتیبان، به وظایف خود به خوبی عمل ننماینـد             می

تواند تاثیر قابل توجهی در افـزایش تبعیـت پـشتیبانان از            ی که می  های  روشیکی از مهمترین    
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  .باشدوظایف محوله خود داشته باشد، امر نظارت بر چگونگی انجام وظایف آنها می
سازي مدارس که در طی     هاي ایمن ین راستا و با توجه به نتایج برگرفته از برنامه         در ا 

خورد، عدم  سالهاي گذشته در کشور انجام گرفت، یکی از مهمترین مشکالتی که بچشم می            
سازي مدارس در ارزیابی کیفی عملکرد هر یـک از          وجود معیاري براي مجریان برنامه ایمن     

ایف محوله با توجه به میزان اعتبار اختصاص یافته به ایـن اسـتانها         استانها در انجام بهینه وظ    
این مشکل براي مسئولینی که در استانها با هر یک از مدارس تحت شـمول               . گردیدتلقی می 

بطوریکه در بسیاري از موارد، مسئولینی بـا     . سازي درگیر بودند نیز وجود داشت     برنامه ایمن 
ص اعتبار یکسان به دو مدرسه با وضعیت مـشابه          پارادوکسهاي بسیاري در خصوص تخصی    

بنابراین، بدیهی است کـه ایـن معـضل در سـطح            . گشتندو اخذ بازخورد متفاوت روبرو می     
بدیهی است، یکی از مهمترین دالیل رخـداد چنـین          . آمدتر براي استانها نیز بوجود می     کالن

اجـزاي جـزء برنامـه      مشکالتی عدم نظارت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد هر یـک از             
    .باشدمذکور از سوي ناظرین ستادي خود می

سازي مـدارس تنهـا بـا درنظـر           الزم به ذکر است که ارزیابی برنامۀ ایمن        حال،با این 
 عملیـاتی انجـام     هـاي   آمـوزش شود، بلکـه بـه        هاي آموزش نظري محدود نمی      داشتن برنامه 

ۀ مدارس و همچنـین بررسـی نقـش         سازي محوط    فیزیکی ایمن  هاي  روشگرفته، استفاده از    
در ایجاد ایمنی در محوطۀ اطراف مـدارس نیـز مربـوط            .. .پلیس، گذربانان، اولیاي مدرسه و    

بدین جهت در این بند کوشش خواهد شد که به کلیات ارزیابی گروههاي درگیـر               . باشد  می
نـین  سازي مدارس اشاره شده و ضوابط و مالحظات الزم در انجـام چ              در اجراي طرح ایمن   

الزم به ذکر است که جزئیات امر، و همچنین مالحظـات           . ارزیابیهایی مورد اشاره قرار گیرد    
دسـتورالعمل اجرایـی در فـصل         الزم در خصوص بررسی و ارزیابی طـرح در هنگـام ارائـۀ            

  .بررسی نتایج و ارائۀ دستورالعمل پیشنهادي به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت
لب بخش کنونی به بررسی ساختاري که باید در حـین ارزیـابی     در این راستا و در قا     

 موارد   این بطور کلی در هنگام ارزیابی الزم است      . شودبرنامه مد نظر قرار گیرد، پرداخته می      
  : مورد توجه قرار گیرند
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  هایی از برنامه ارزیابی خواهد شد؟ چه جنبه -
 هدف از انجام ارزیابی چیست؟ -

 شود؟  میارزیابی براي چه کسی انجام  -

توان اهداف ارزیابی را تعیین کرده و رونـد ارزیـابی             با توجه به اطالعات مذکور، می     
 نشان دهنده مراحل مورد نیـاز در انجـام ارزیـابی          9-4شکل  . را مطابق شرایط نیاز پیش برد     

  . است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ]5[ نمودار فرآیند ارزیابی-9-4شکل 

  

 ارزیـابی، بـه منظـور انجـام     هاي روشدهد، در اکثر  شان میآنچنان که شکل مذکور ن   
بررسیها الزم است که نخست اهداف ارزیابی و گروه هدف تعیـین شـده، سـپس بـا تعیـین       

آوري اطالعات، متناسب بـا گروههـاي هـدف            جمع هاي  روشمعیارهاي ارزیابی و انتخاب     
آوري اطالعـات مربوطـه       تعیین شده به طرح الگوي مناسبی براي ارزیابی پرداختـه و جمـع            

دسـت آمـده از       در ادامه نیز با تحلیل اطالعات برداشت شده و تفسیر نتـایج بـه             . انجام گیرد 

 ارزیابی اهداف تعیین

 هدف گروه تعیین

 ارزیابی معیارهاي تدوین

 اطالعات آوري جمع روش انتخاب

 ارزیابی مناسب الگوي طرح

 اطالعات آوري جمع

 نتایج تفسیر و ها داده یلتحل

 ارزیابی گزارش ارائه
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در ادامه به بررسی برخـی از بخـشهاي         . شودبررسیهاي انجام شده، گزارش ارزیابی ارائه می      
 .شود نشان داده شده در نمودار مذکور اشاره می

  
    تعریف اهداف ارزیابی-4-8-1

. خواهیم از انجـام ارزیـابی دریـابیم         هدف ارزیابی، نشان دهنده چیزي است که می       
عبارت دیگر تدوین هدف در انجام ارزیابی بدین علت است که مشخص گردد آیا مـسیر                  به

اجراي طرح مطابق اهداف از پیش تعیین شده پیش رفته است یا خیـر؟ ارزیابیهـا غالبـاً بـه                    
 :]5[شوند ام میهدف پاسخ به سئواالت زیر انج

  نتایج حاصل از برنامه چیست؟) الف 
شـود    صورت همزمان سنجیده      اي از معیارها و به      برنامه باید بر مبناي طیف گسترده     

همچنین در صورت وجـود  . و نتایج مطلوب یا نامطلوب اجراي برنامه نیز مد نظر قرار گیرد      
 .گردندنتایج غیر قابل انتظار، این نتایج نیز در ارزیابی لحاظ 

  استفاده کنندگان از برنامه چه کسانی هستند؟ ) ب
در پاسخ به این سئوال مشخص خواهد شـد کـه آیـا گـروه هـدف مـورد انتظـار،                     

اند یا خیر؟ همچنین آیـا گروههـایی هـستند            خوبی تحت پوشش اجراي برنامه قرار گرفته        به
 برنامه در مـورد هـر گـروه         که برنامه در مورد آنها نتایج بهتري داشته باشد؟ و نتیجه اجراي           

  هدف چه بوده است؟

  برنامه چگونه کار کرده است؟) پ
کارگیري برنامه و میزان نزدیکی نتایج آن بـه اهـداف از پـیش                در این بخش نحوه به    

 . گردد تعیین شده تعیین می

  کند؟ چرا برنامه کار می) ت
وامل تأثیرگذاري کـه    عوامل اصلی برنامه، عوامل تأثیرگذار بر اجراي برنامه و سایر ع          
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  .گیرد بینی نشده بودند در این مرحله مورد بررسی قرار می قبالً پیش
منظور پاسخ به سئواالت مذکور الزم است ارزیـابی مناسـبی از نتـایج و همچنـین                   به

هدف از انجام ارزیابی ممکن است بررسی اجـزاي برنامـه        . فرآیند اجراي برنامه لحاظ گردد    
 ممکن است در یک برنامه ارزیابی، تناسب زمان اجراي طرح، تعـداد و          عنوان نمونه   به. باشد

 در 1تمـام اهـداف ارزیـابی     . ، بررسی گردد  صالحیت نیروهاي انسانی دخیل در اجراي طرح      
، مورد قبـول تمـام افـراد گروههـاي          3گیري  ، قابل اندازه  2نظر گرفته شده باید کامالً مشخص     

در هـر  .  باشـد 6نجام در محدوده زمانی تعیین شـده  و همچنین قابل ا5، تحقق گرایانه 4مرتبط
شـامل  (صورت باید توجه داشت که گستردگی برنامه ارزیابی به میزان دسترس قرار داشتن              

 .بستگی دارد) منابع انسانی، منابع زمانی و همچنین منابع مالی

 
   تعیین گروه هدف -4-8-2 

عنـوان گـروه هـدف در       در انجام ارزیابی هر یک از گروههاي زیر ممکن است بـه           
  . نظر گرفته شوند

  کودکان  -
 والدین  -
 انجمن اولیا و مربیان  -
 معلمان  -
 مدیران و مسئولین مدارس  -
 ها  اي استان مسئولین سازمان راهداري و حمل نقل جاده -
 مسئولین ادارات راه و ترابري استانها  -
 پلیس  -
 .) ..استانداري، بخشداري، شواراهاي شهر و روستا و(مقامات محلی  -

                                                 
1- Evaluation Objectives 
2- Specific 
3- Measurable 
4- Agreed by all involved 
5- Realistic 
6- Time Limited 
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 )١ هاNGO(نهادهاي غیردولتی  -
 هماهنگ کنندگان اجراي برنامه -

گروه هدف لزوماً گروهی نسبت که از نتایج برنامـه اسـتفاده کـرده یـا در انجـام آن                    
بلکه ممکن است گروهی باشد که قرار است در اجراي برنامه حضور داشـته            . اند  دخیل بوده 

هنده میزان درگیـري هـر یـک از گروههـاي     دباشد و بدین ترتیب ارزیابی انجام گرفته نشان   
 . باشد هدف در برنامه در مقایسه با طرح برنامه می

  

   تدوین معیارهاي ارزیابی -4-8-3
 3گیـري    و معیارهـاي نتیجـه     2معیارهاي ارزیابی در دو بخش کلی معیارهاي فرآیندي       

 از دید نـاظر     خصوص  منظور از فرآیند، بررسی نحوه عملکرد برنامه به       . گردند  بندي می   دسته
گیري نیز تغییرات ایجـاد شـده در اثـر اجـراي برنامـه                منظور از نتیجه  . خارج از برنامه است   

 .در این بخش به هر دو معیار یاد شده اشاره خواهد شد. باشد می

  معیارهاي فرآیندي) الف
چنـین  . استفاده از این گروه از معیارها به انجام ارزیابی فرآیندي منجر خواهـد شـد              

  : رهایی عموما شامل موارد زیر استمعیا
  هاي آن بررسی مدیریت برنامه شامل نتایج اجراي برنامه در قبال هزینه -
 بررسی شرایط افراد مرتبط با اجراي برنامه و آموزش آنان  -

 بررسی نحوه انجام برنامه و میزان گستردگی آن -

 بررسی میزان تحت پوشش قرارگرفتن گروههاي هدف  -

  و قابل قبول بودن اجراي برنامه از نظر گروه هدفبررسی میزان اهمیت -

کار رفته در برنامه با توجه       دهنده میزان متناسب بودن مفاد به       معیارهاي فرآیندي نشان  
به گروه هدف، میزان قابل قبول بـودن اهـداف برنامـه، روش اجـراي آن و همچنـین افـراد                 

                                                 
1- Non Government Organizations 
2- Process Measures 
3- Outcome Measures 
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ینـدي  آبدین ترتیب ارزیابی فر   . باشد  درگیر از نظر گروههاي هدف و نحوه اجراي برنامه می         
  .برنامه ممکن است شامل موارد زیر باشد

  تعداد و مشخصات مدارس دخیل در برنامه -
 ها و کالسهاي آموزشی برگزار شده تعداد دوره -

 هاي اجراي طرح هزینه -

  گیري  معیارهاي نتیجه) ب
ن هدف نهایی از اجراي برنامه آموزش ایمنی، کاهش در تعداد تـصادفات، مجـروحی            

لیکن در انجـام مطالعـات محلـی،        . باشد  آموزان می   و تلفات ناشی از تصادفات در بین دانش       
به علـت برخـی دالیـل همچـون ضـعف در سیـستم ثبـت                . باشد  چنین ارزیابی مقدور نمی   

اطالعات تصادفات، لزوم طرح نتایج ارزیابی در قالب زمانی بلنـد مـدت و همچنـین تـأثیر                  
اي همچون اقدامات فیزیکی، اقدامات اعمـال         عات ایمنی جاده  سایر عوامل مؤثر بر کاهش تب     

اي در    ، استفاده از معیارهاي کاهش در تعداد تصادفات یا قربانیـان حـوادث جـاده              ...قانون و 
در این راسـتا، تغییـر در آگاهیهـا،    . انجام ارزیابی نتیجه، بسیار مشکل و غالباً غیرعملی است      

عنوان معیاري جهت انجـام ارزیـابی برنامـه           به ،آموزان  دانش، مهارتها و نتیجتاً رفتار      گرایشها
، تغییـرات رفتـاري     الزم به ذکر اسـت کـه تقریبـاً در تمـامی مـوارد             . رود  کار می  آموزشی به 

در مورد نحـوة انجـام چنـین        . شود  نظر گرفته می  گیري در   معیار نتیجه عنوان   آموزان به   دانش
  . مفصالً بحث شده استارزیابی در بندهاي دوم و چهارم همین فصل 

 
  آوري اطالعات   انتخاب روش جمع-4-8-4

جهت انجام ارزیابی، الزم است با توجه به نوع ارزیابی و خـصوصیات آن روشـی             به
آوري اطالعات جهت      جمع هاي  روشبخشهاي قبل،    در .گردد ارائه اطالعات آوري  جمع جهت

در این راستا به    . ورد اشاره قرار گرفت   انجام ارزیابی نتیجه برنامه آموزش ایمنی به تفصیل م        
  . آوري اطالعات در انجام ارزیابی فرآیندي اشاره خواهد شد  جمعهاي روشبررسی 

آوري اطالعـات      کیفـی جهـت جمـع      هـاي   روشدر انجام ارزیابی فرآیندي غالبـاً از        
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 و تحلیل   ، مشاهده ، مصاحبه با گروهها   این روشها غالباً شامل مصاحبه افراد     . گردد  استفاده می 
  .گردد اسناد و مدارك می

   مصاحبه با افراد-الف
 نظـرات    عنوان روشی جهت تعیـین نقطـه         انجام مصاحبه با افراد درگیر در مسئله، به       

نظـرات در انجـام وظـایف     کارگیري این نقطـه    ایشان در خصوص برنامه و همچنین نحوه به       
هـاي حـاوي سـئواالت کیفـی          نامـه   در این روش غالباً از پرسـش      . محوله شناخته شده است   

استفاده شده و مصاحبه شونده باید پاسخ سئواالت را به صورت توضـیحی و توصـیفی بـر                  
هایی از آن جهت که کـاملترین اطالعـات    استفاده از چنین پرسشنامه. روي پاسخنامه بنویسد 

اي   کند، احتمال استفاده از پاسخهاي کلیشه       آوري می   در خصوص مطلب مورد بحث را جمع      
بدین ترتیب بایـد دقـت بـسیاري در تهیـه           . دهد  یا پاسخ با کلمات بلی یا خیر را کاهش می         

الزم بـه ذکـر   . هایی که به خوبی به تهیه اطالعات مورد نیاز بپردازند، لحاظ گـردد           پرسشنامه
هـا نبایـد بـه طـور ضـمنی دربردارنـده            نامـه   است که پرسشهاي مطرح شده در این پرسـش        

فرد مصاحبه شونده باید بدون آنکه خواندن سـؤال پاسـخی بـه وي    پاسخهاي خود باشند و     
  .القا نماید، به پاسخ به سئواالت بپردازد

هاي تعیـین سـطح اطالعـات افـراد درگیـر مـسئله را فـراهم                  پاسخ به پرسشها زمینه   
در انجام مصاحبه باید دقت داشت که مصاحبه روند معقول و متناسب بـا موضـوع     . آورد  می

اي باشـد کـه مـصاحبه شـونده را در             در هر صورت این روند نباید به گونـه        . یدرا دنبال نما  
در ذهن مصاحبه شونده    ه ممکن است مسایلی     چرا ک . قالب بحثهاي پیش آمده محدود سازد     

  .گر از آن آگاه نباشد وجود داشته باشند که مصاحبه
معمـولی  هـاي   بـه گفتگـو  اً اي و بدون سـاختار مناسـب، غالبـ       هاي غیرحرفه     مصاحبه

گـر، بـه طـرح        به همین علت الزم است مـصاحبه      . اند که نتیجه مشخصی در پی ندارند        شبیه
 انجام مـصاحبه را از پـیش معـین    هاي روشپرسشها در قالب استاندارد پرداخته و اهداف و       

لـیکن نتـایج متنـوعی از آن        . گیر است   وقتاً  از طرف دیگر انجام مصاحبه غالب     . ساخته باشد 
هایی ممکن است از طریـق تلفـن یـا بـه صـورت رودررو       چنین مصاحبه. ددگر  برداشت می 
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لـیکن مطالعـات    . کننده است گیر و خسته    هاي رودررو غالباً بسیار وقت      مصاحبه. انجام گیرد 
  .هاي تلفنی بیشتر از حاالت دیگر است مصاحبه در پرسشها به دهی نرخ پاسخ که اند داده نشان

ت انجام مصاحبه بر روي نوار ضبط شده و سـپس           ها ممکن اس    در برخی از مصاحبه   
بـر و     انجـام ایـن کـار غالبـاً هزینـه         . صورت کلمه به کلمه بر روي کاغذ برگردانـده شـود            به

لیکن این کار باعث تهیه اطالعات بسیار سودمندي از انجام مصاحبه خواهد            . گیر است   وقت
.  مورد بحث خواهـد گردیـد      گر بر مطالب    تر تحلیل   همچنین این کار باعث تمرکز دقیق     . شد

هایی از مصاحبه تهیه گردد که اسـتفاده      همچنین در خالل مصاحبه ممکن است دست نوشته       
  . از این روش وقت کمتري تلف خواهد نمود

شونده در طول انجام مصاحبه نباید فکر کند که هدف           باید توجه داشت که مصاحبه    
صاحبه شـونده در خـصوص مـسائل        از انجام مصاحبه، سنجش میزان آگاهی و اطالعات مـ         

همچنـین فـرد   . چنین طرز تفکري باعث انحراف در نتایج خواهد گردیـد       . مورد بحث است  
مصاحبه شونده ممکن است این عقیده را داشته باشد که مجبور است که به جاي پاسـخ بـر              

در ایـن صـورت و   . اساس نوع عقیده خود، به سئواالت مطرح شده جوابهاي درست بدهـد     
تی که برخی از بخشهاي برنامه به اصالحاتی نیاز داشته باشد مصاحبه شونده غالبـاً               در صور 

 .دهد تمایلی به انجام مصاحبه نشان نمی

   مصاحبه با گروهها–ب 
لیکن با گروههاي درگیر در مسأله سر       . این روش مشابه روش مصاحبه با افراد است       

سـطح بـوده و       صاحبه شونده باید هم   در انجام مصاحبه گروهی، مجموعه افراد م      . و کار دارد  
در صورتی کـه در انجـام مـصاحبه سـطح           . سطح دخالت آنها در اجراي برنامه یکسان باشد       

اطالعات برخی افراد بیشتر باشد، این مسأله باعث خواهد شد که دیگران نسبت به مواضـع                
د بحـث بـین     اي باشد کـه ایجـا       گونه  بدین ترتیب، ترکیب گروه باید به     . آن فرد منفعل باشند   

  .پذیر بوده و تمام افراد از سطح یکسانی به مسأله توجه کنند آنان امکان
جهت مـنظم بـودن رونـد     به. گردد  نفر تشکیل می8 تا 6معموالً هر گروه مصاحبه از   

در این مـورد    . عنوان مدیر، به اداره آن بپردازد       انجام بحثهاي مطرح شده، الزم است فردي به       
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کننده به طرح پرسشهاي مورد بحث در قالب اسـتاندارد پرداختـه         احبهنیز الزم است فرد مص    
  . و به مصاحبه ساختار دهد

کنندگان کامالً مشخص و شـناخته   مصاحبه باید در محلی انجام شود که براي شرکت    
بهتـر اسـت   . وخوشـایند باشـد   ایـن مکـان بایـد بـراي آنـان راحـت       همچنـین . شده باشـد  
همچنـین الزم اسـت   .  میزي نشسته و بـه بحـث بپردازنـد    کنندگان در جلسه پیرامون     شرکت

زمان انجـام مـصاحبه بایـد       . مالحظاتی براي رفع خستگی در طول جلسه درنظر گرفته شود         
در . با مشورت تمام افراد درگیر انتخاب گشته و مدت زمان زیادي از وقـت آنـان را نگیـرد                  

م افراد دعـوت شـده در جلـسه         اي باشد که تما     گونه  بسیاري از موارد ممکن است شرایط به      
بدین ترتیب بهتر است براي جلوگیري از لغو جلـسه، تعـداد بیـشتري افـراد                . حضور نیابند 

در صورتی که کودکـان بـه عنـوان       . دعوت شوند تا این افراد با افراد غایب جایگزین گردند         
وجـه  هاي گفتـاري آنـان ت       گروهی در مصاحبه لحاظ شده باشند، الزم است به سطح توانایی          

معموالً در چنین مواردي بهتر است از کودکانی که با یکدیگر دوسـت هـستند               . کافی داشت 
همچنان که در مورد مصاحبه با افراد نیز توضـیح داده شـد،    .در انجام مصاحبه استفاده گردد  

در ایـن   . توان مصاحبه را ضبط کرد و آن را بر روي کاغذ پیـاده نمـود                در این حالت نیز می    
گام تحلیل اطالعات باید به نکات مورد تأئید و مورد اختالف در هـر یـک از              صورت در هن  

. گیـر اسـت   الزم به ذکر است که این کـار بـسیار وقـت           . گروهها یا بین گروهها توجه نمود     
  . تر است روش مصاحبه با گروهها در مقایسه با مصاحبه با افراد تا حدودي ارزان

اي جهـت      پیـشرفته  هـاي   روش،  1نی اطالعات امروزه با استفاده گسترده از شبکه جها      
، گروههاي درگیر بدون انجام سـفر و    در نوعی از این روش    . انجام مصاحبه ابداع شده است    

الزم . پردازند  به بحث در خصوص مسائل مربوطه می       2از طریق اتاقهاي گفتگوي مخصوص    
 تـأمین شـده و      به ذکر است که در استفاده از این روش، امنیت اتاقهاي گفتگـو بایـد کـامالً                

براي این منظـور  . جز دعوت شدگان، افراد دیگري حق ورود به این اتاقها را نداشته باشند       به

                                                 
1- Internet 
2- Chat Room 
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اسـتفاده از   . گـردد    مجزا براي هر یک از دعوت شدگان پیـشنهاد مـی           1استفاده از کلمه عبور   
جهت ی غالباً به امکانات گسترده و همچنین آموزش استفاده از این امکانات             های  روشچنین  

 .شرکت در بحث نیاز دارد

  مشاهده-پ

کـار    عنوان معیاري جهت تعیین سـطح شـمول برنامـه بـه             مشاهده فعالیتهاي برنامه به   
کننـده در برنامـه در اجـراي آن     در این حالت فرد ارزیاب به عنـوان شـرکت        . شود  گرفته می 
م برنامـه   شود کـه ارزیـاب از دیـد فـردي کـه در انجـا                این عمل باعث می   . کند  می مشارکت
همچنین در ایـن حالـت،      . مسأله مواجه شده و به ارزیابی فعالیت بپردازد        با کند،  می مشارکت

بـرده و بـه ارزیـابی آن نیـز          تواند به نحوه تعامالت بین افراد درگیر در برنامه پی           ارزیاب می 
. گذار باشـد ارزیاب در این روش نباید بر روند اجراي برنامه تأثیر   که است ذکر به الزم .بپردازد
الزم به ذکر اسـت     . عنوان فردي از درون سیستم تنها به بررسی و ارزیابی آن بپردازد             بلکه به 

در این حالـت  . صورت نامحسوس انجام گیرد   که انجام ارزیابی بدین ترتیب، ممکن است به       
در ایـن روش،    . تـري از خـود بـروز خواهنـد داد           افراد بدون شناسایی ارزیاب، رفتار طبیعی     

  .لیستهاي مخصوصی که براي این کار تهیه شده است، استفاده کند تواند از چک یاب میارز

   تحلیل اسناد-ت
عنـوان شـاخص    مقایسه وضعیت موجود نسبت به وضعیت مورد نظر در طرح نیز به           

وضعیت موجود ممکـن اسـت شـامل تعـداد افـراد            . شود  مهمی در انجام ارزیابی قلمداد می     
وضعیت و شـرایط    . نظر گرفته شده براي اجراي آن باشد      بودجه در درگیر در اجراي طرح و      

موجود غالباً به سهولت و از بررسـی و مطالعـۀ اسـناد و مـدارك موجـود، قابـل دسترسـی                      
عنوان نمونه، تعداد جلسات برگزار شده، نوع و نحوة ارتبـاط بـین گروههـا وبـه        به. باشد  می

تخـاذ شـده در حـین اجـراي طـرح،           بدین ترتیب تـصمیمات ا    . سهولت قابل دسترس است   
تالشهاي صورت گرفته در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و همچنین تغییرات               

                                                 
1- Password 

 .پایان برنامه، قابل دستیابی خواهد بود و ینلحاظ شده در برنامه در ح



  
  
  
  

 فصل پنجم
  

 )عملياتي(تدوين روشهاي آموزشي کاربردي 

  سازي مدارس همکاري و مشارکت در طرحهاي ایمن-5-1
تـر  آمـوزان بـویژه در سـنین پـایین     همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، دانش        

اي را نداشته و بدلیل محدودیتهاي فیزیکی و فکري         توانایی تشخیص شرایط خطرناك جاده    
باشند، همواره نیازمند کمـک اشـخاص مجربتـر از          ه اقتضاي سن خود با آنها روبرو می       که ب 

در این راسـتا، تـاکنون اقـدامات فراوانـی در جلـب             . باشندخود در تقابل با محیط جاده می      
. آمـوزان انجـام شـده اسـت    اي دانـش همکاري و مشارکت سایرین در تـامین امنیـت جـاده        

       هـایی تحـت عنـوان پلـیس مدرسـه، از میـان       یل گـروه بطوریکه در برخی مدارس بـا تـشک     
امـا  . پرداختنـد آموزان کوچکتر می  آموزان سالهاي باالتر، به نظارت بر تردد ایمن دانش        دانش

نتایج برگرفته از اقدامات مذکور موید این مطلب است که بطور کلی سـپردن امنیـت جـانی                  
شـود از میـزان   بـدان پرداختـه مـی     که ذیالً  در مواردي   آموزان به پلیس مدرسه معموالً    دانش

شـرایط مـذکور عبارتنـد      . رسـد باالیی برخوردار بوده و عقالنی بنظر نمی      اً  خطرپذیري نسبت 
  : ]16[از

آموزان بـدلیل سـنگین     در صورت عدم وجود فواصل زمانی کافی براي عبور دانش          •
 .بودن حجم ترافیک
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از )  مایـل در سـاعت     5( سـاعت     کیلـومتر در   8نقلیـه،   از وسایل % 85در صورتیکه    •
 . حداکثر سرعت مجاز تجاوز کنند

 . در صورت محدود بودن فاصه دید •

دانـش    هنگامیکه موقعیت و یا فاصله ساختمان مدرسه بنحوي باشد که نظارت بر            •
 . آموزان کافی نباشد

 . رودر صورت سنگین بودن حجم تردد در پیاده •

درسه و یا مامورین قانونی، مـشخص       هنگامیکه طبق بررسیهاي انجام شده توسط م       •
شده باشد که موقعیت مدرسه طوري است که امکـان اتخـاذ تـصمیمات معقـول و      

 . آموز خارج باشدمنطقی در مورد ایمنی از حد توانایی یک دانش

در این خصوص برخی از مواردي که موجب عدم موفقیت پلیس مدرسه در تـامین               
  :ردد، عبارت است ازگآموزان میاي سایر دانشامنیت جاده

نمایند و از اینـرو تخلـف      آموزان از یکدیگر تبعیت چندانی نمی     بطور معمول دانش   •
توانـد خطـرات زیـادي را     آموزان، همواره می  از فرمان پلیس مدرسه از سوي دانش      

  .ایجاد نماید
گردد بـا آنکـه تعلیمـات الزم را در          شخصی که به عنوان پلیس مدرسه انتخاب می        •

حال بدلیل شرایط سنی خـود ممکـن اسـت         ذرانده است، اما با این    این خصوص گ  
گیـري صـحیح و اقـدام مناسـب را        در مواجه با شرایط اضطراري توانـایی تـصمیم        

  .نداشته باشد
شـود داراي وظیفـه خطیـري      شخصی که به عنـوان گـذربان مدرسـه انتخـاب مـی             •

بنـابراین در  . گیـرد آمـوزان را برعهـده مـی     همچون تقبل امنیت جانی سـایر دانـش       
. بینی اسـت  صورت کوچکترین قصوري از وي، بروز هر حادثه ناگواري قابل پیش          

توانند اهمیت موضوع را بخـوبی درك نمـوده و          نمی  در این راستا، کودکان معموالً    
  .بینی خواهد بودخطا از آنها درحین انجام وظیفه قابل پیش و نوع شیطنت هر بروز

ردید، در بسیاري از شرایط اسـتفاده از پلـیس مدرسـه     بنابراین همانگونه که عنوان گ    
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گیـري از   لذا در این راستا و در برخی از مدارس، بجاي بهره          . رودکاري سنجیده بشمار نمی   
آمـوزان بهـره گرفتـه      دانش آموزان، از والدین آنها در جهت اتخاذ مسئولیت تردد ایمن         دانش
وزان و مواجه صحیح با شرایط اضـطراري        آماین اقدام با آنکه مشکل تبعیت سایر دانش       . شد

  .شودبدانها پرداخته می نماید، اما همچنان با مشکالتی روبرو است که ذیالًرا حل می
آموزان بطور غریزي نسبت به فرزندان خـود و یـا سـایر            به طور کلی والدین دانش     •

. ددهنـ افرادي که بنحوي آشنایی بیشتري با آنها دارند، حساسیت بیشتري نشان می           
آمـوزان و در نتیجـه بـروز شـرایط     به قیمـت غفلـت از سـایر دانـش     اً  این امر بعض  
  . گرددخطرناك می

آن  بـا  روز طـول  در ممکـن اسـت    کـه  مـشکالتی  سایر و روزانه مشغله دلیل به والدین •
  .برسانند بخوبی به انجام را آنها به شده محول وظیفه نتوانند است ممکن گردند، مواجه

بصورت رایگان توسط والـدین انجـام گرفتـه و     یفه مذکور معموالً به دلیل آنکه وظ    •
شـود، امکـان    براي آن درنظـر گرفتـه نمـی         مزایا و شرایط اقتصادي خاصی معموالً     

 .گرددمی توجهی به وظیفه مذکور همواره محتمل ارزیابیقصور والدین به دلیل بی

وان گذربان مدرسه یکـی از   استفاده از افراد بزرگسال و تعلیم دیده بعن        در این راستا،  
موثرترین اقداماتی است که تاکنون در جهت کنترل ترافیـک در منـاطق اطـراف مدرسـه بـه            

بنابراین در قالب موارد ذیل به بررسی نقـش و نحـوه تعیـین و آمـوزش     . انجام رسیده است 
 .گذربان مدرسه پرداخته شده است

   گذربان مدرسه-5-1-1
آمـوز یـا   وري اسالمی ایران، گذربان بـه دانـش  بر اساس تعریف وزارت کشور جمه     

هاي الزم، وظیفـه  شود که پس از احراز صالحیت و کسب آموزشها و مهارت   فردي گفته می  
آموزان را در رفت و آمد و همچنین تشویق آنان را بـه احتـرام بـه          هدایت و راهنمایی دانش   

بر همین اساس وظایفی که     . گیردعهده می باط به ضقانون و رعایت مقررات و حفظ نظم و ان        
  :]17[باشد عبارتند ازبر عهده گذربان می

آمـوزان و آرامـش خـاطر والـدین در           ایجاد محیطی ایمن و سالم براي دانـش        -الف
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مسیر مدرسه و هنگام عبور از معابر به منظور افزایش ضریب ایمنـی و کـاهش                
  ؛تصادفات

آمـوزان بـه    دانـش  پرورش روحیه نظم و انضباظ فـردي و گروهـی و تـشویق               -ب
  ؛احترام به قوانین و مقررات

آموزان نسبت به رفتار صحیح در عبـور و مـرور و             باال بردن سطح آگاهی دانش     -ج
کـشیها، چراغهـا و   شناخت مفهوم عالئم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوها، خط   

  .هم امثال
آموزان جهـت  نشکلی انتخاب دااما همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، بطور   

ایـن در   بنـابر . باشـد پذیري بسیار باالیی برخوردار می    تصدي پست گذربانی با درجه ریسک     
آموز از تعریف ارائه شده از طرف       گردد تا نسبت به حذف کلمه دانش      این بخش پیشنهاد می   

در این گزارش نیز، همـواره منظـور از گـذربان شخـصی بـالغ و           . وزارت کشور اقدام گردد   
 .گیردآموزان را دربرنمیدیده بوده و دانشآموزش

  
   تجهیزات مورد نیاز گذربان مدرسه-5-1-1-1

آمـوزان و  جهت احـراز پـست گـذربانی و همچنـین تـامین مطلـوب ایمنـی دانـش         
به هر یـک     اي، گذربان باید مجهز به تجهیزاتی باشد که ذیالً        خویشتن در قبال حوادث جاده    
 .ه استو ویژگیهاي آنها پرداخته گردید

   جلیقه -الف
  :بطوریکه.  گذربان مدرسه باید حائز حداقل شرایط الزم و استاندارد باشد جلیقه -
جلیقه باید سینه و پشت گذربان را پوشانیده و مجهز به نوارهاي بازتابنده نور در                -

   ).EN471استاندارد (هر دو طرف خود باشد 
بنـابراین بـه عنـوان تنهـا        جلیقه باید روي سایر لباسهاي گذربان پوشیده شـود و            -

  . شود وسیله پوششی استفاده نمی
 . ، تمیز باشدشود جلیقه باید در تمام مدتی که از آن استفاده می -
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عنوان گذربان مدرسه باید در پشت و سمت چـپ سـینه جلیقـه بـا رنـگ قرمـز               -
 .نوشته شود

   عالمت توقف دستی-ب
 cm30در   cm 30 داراي ابعاد    به طور مثال  . باید حائز حداقل شرایط استاندارد باشد     

همچنـین قـسمتی    . نظر گرفتن دسته باشد و از مواد بازتابنده نور تشکیل شده باشد           بدون در 
، بایـد همـواره تمیـز و عـاري از هرگونـه      باشـد  از تابلویی کـه شـامل عالمـت توقـف مـی        

 . دیدگی باشد آسیب

   سوت-ج
آمـوزان  ن و یـا دانـش  یک سوت همواره باید در جهت اخطار و هشدار بـه راننـدگا      

 . خاطی همراه گذربان باشد

  تجهیزات اختیاري -چ
  کاله -

. باید به خوبی قابل رویت بوده و نوارهاي بازتابنده نـور بـه آن متـصل شـده باشـد               
شود، این کالهها نباید به نحوي باشـند کـه مـانع     دار استفاده می    همچنین اگر از کالههاي لبه    

  . دید گذربان گردند
   بارانی -
د در آن از رنگهایی با قابلیت رویـت زیـاد بهـره گرفتـه شـده باشـد و نوارهـاي           بای

در این راستا ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه گـذربان              . بازتابنده نور نیز بدان متصل باشد     
  . باشدمجاز به استفاده از چتر نمی

  مداد و کاغذ -
هاد مـداد   پیشن. براي ثبت جزئیات حوادث خطرناك و گزارش آن به مسئول مربوطه          

  . ]18[توان در هواي سرد براي نوشتن استفاده نمود بدان دلیل است که از خودکار نمی
  وظایف گذربان -5-1-1-2
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اي که بر عهده گذربان قرار دارد، از آنچنان درجه اهمیتی برخوردار است کـه               وظیفه
 گـذربان  از آنجا که وظـایف . نمایدوي را ملزم به رعایت بسیاري موارد در حین خدمت می  

آموزان در حین تردد از مسیر دارد، بدیهی اسـت کـه            مدرسه ارتباط مستقیمی با ایمنی دانش     
. تواند منجر به حوادث جبـران ناپـذیري گـردد         کوچکترین غفلتی در حین انجام خدمت می      

در این راستا، برخی از مهمترین مواردي که گذربان بایـد در حـین انجـام وظیفـه ملـزم بـه               
  :ا گردد، عبارتند ازرعایت از آنه

آور، مخـدر یـا داروهـایی کـه موجـب غفلـت وي از               استعمال هرگونه مواد خواب   
 و در صورت مشاهده مورد مشابه، سریعاً باید اقـدام بـه             باشدمی، ممنوع   وظایف خود گردد  
  . تعویض گذربان نمود

در صـورتی کـه بـه هـر         . گذربان همواره باید در موقعیت خود قرار گرفته باشـد          -
باشد، موظف است تا سرپرست و یا مسئول خـود   یلی قادر به ادامه فعالیت نمی     دل

 . را در کوتاهترین زمان ممکن مطلع نماید

 . لباس و جلیقه گذربان همواره باید تمیز باشد -

 . سیگار کشیدن در هنگام انجام وظیفه اکیداً ممنوع است -

قـصد عبـور از عـرض    آموزان و یا سایر افـرادي کـه       گذربان باید نسبت به دانش     -
 . و احترام را رعایت نماید مسیر را دارند، ادب

 . گذربان همواره باید در هنگام انجام وظایف خود هوشیار باشد -

عـادي کـه در پیرامـون    آموزان، تمام شرایط غیـر  گذربان باید قبل از رسیدن دانش    -
طق در  ماننـد منـا   . (خورد را مد نظر قرار دهد       حیطه انجام وظیفه وي به چشم می      

 ..).حال ساخت و ساز، شرایط لغزندگی سطح آسفالت، عدم روشنایی کافی و

شرایط و مشکالت غیر عادي را به سرپرست خود و در کوتاهترین زمان ممکـن                -
 . گزارش دهد

خواهـد    ها صحبت نموده و در مورد آنچه می         در صورت نیاز، گذربان باید با بچه       -
 . رائه نمایدانجام دهد به آنها آموزشهاي الزم را ا
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بلکه بایـد اجـازه     . گذربان نباید به صورت ناگهانی جلوي وسایل نقلیه قرار گیرد          -
 . دهد تا خود رانندگان اقدام به توقف وسایل نقلیه خود نمایند

کننـد  توجهی می آموزانی که نسبت به تذکرات وي بی        گذربان باید در مورد دانش     -
نماینـد،  عـابرین پیـاده عبـور مـی    و یا از محلهایی بغیر از گذرگاههاي مخصوص    

 .اقدام به تهیه گزارش نموده و مدیر مدرسه را در جریان قرار دهد

آموزان دچـار حادثـه گـردد، گـذربان بایـد           در صورتیکه به هر دلیلی، یکی از دانش       
  : نسبت به انجام موارد زیر مبادرت ورزد

 تـصادف   خـورد و یـا      آموز به زمـین مـی       دانش( در خصوص جراحات جزئی      -الف
نماید اما جراحت به قدري ناچیز است کـه راه خـود را بـسوي مدرسـه یـا خانـه ادامـه                    می
  )دهد می

  :]18[در هنگام بروز شرایط مذکور، گذربان موظف است تا -
 .آموز را ثبت نماید نام و آدرس دانش -

وقتی وظایف به طور کامل انجام گردید، حادثه را به مدیر مدرسـه و یـا مـسئول                   -
 .  دهدخود گزارش

یک گزارش کتبی از آنچه رخ داده به همـراه اظهـارات شـهود و تـشریح وسـیله                 -
 . نقلیه تهیه گردد

آموز به شدت مصدوم شـده و جراحـات           دانش( در خصوص جراحات سخت      -ب
  ). باشد وي مشهود می

  :در هنگام بروز شرایط مذکور، گذربان موظف است تا -
خواسـت نمایـد تـا بـا پلـیس و       فوراً از یک شاهد مـاجرا و یـا یـک رهگـذر در              -

 . اورژانس تماس حاصل کند

 .جراحات بازرسی گردد -

 . در صورت لزوم از یکی از شهود حادثه درخواست کمک گردد -

 .از مجروح تا لحظه ورود پلیس محافظت گردد -
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 .  ساعت به پلیس ارائه گردد24یک گزارش کامل تهیه گشته و تا حداکثر  -

باید دقت نماید تا کلیه مشخـصات وسـیله نقلیـه         در تشریح وسیله نقلیه، گذربان       -
 . شامل رنگ، شماره پالك، نوع و جزئیات راننده ذکر گردد

  
   آموزش گذربان مدرسه-5-1-1-3

گردد، وظیفه خطیـري را در ارتبـاط   شخصی که به عنوان گذربان مدرسه انتخاب می 
ص مـذکور تحـت     بنـابراین الزم اسـت تـا شـخ        . آمـوزان برعهـده دارد      با حفظ ایمنی دانش   

ها که ترجیحاً باید قبل از آغاز سال تحصیلی انجـام      این آموزش . هاي الزم قرار گیرد   آموزش
هاي درس،   ساعت در کالس   1 ساعته آموزشی باشد که      5گیرد باید شامل یک دوره حداقل       

سـازي شـده    هاي شـبیه  محیط  ساعت آن به صورت میدانی در محیط واقعی جاده و یا در            2
هـا امـا تحـت       ساعت دیگر آن نیز در محیط واقعی با حضور بچـه           2ها و    بچه بدون حضور 

هاي مذکور را با موفقیت طـی نمـود،   پس از آنکه شخص داوطلب دوره. نظارت انجام گیرد  
عـالوه بـر   .  ساعت و تحت نظارت مسئولین مربوطه به انجام وظیفه بپـردازد       3باید به مدت    

 ساعته که بصورت میدانی   2 در قالب یک دوره آموزشی       ها باید هر ساله و      این، تمام گذربان  
  . ]19[گیرد، تحت آموزش مجدد قرار گیرندانجام می

به هر حال، باید همواره به خاطر داشت که نباید از کسانی که دوره هـاي آموزشـی                  
در این راستا، باید عنـوان نمـود کـه          . اند، به عنوان گذربان بهره گرفت     مذکور را طی ننموده   

گردند، بنابر شغلی که بر عهده      جهت تصدي مسئولیت گذربان مطرح می      که کسانی اگر حتی
مقررات تردد وسایل نقلیه و کنترل ترافیـک         و قوانین با ...)و پلیس، کارشناس ترافیک  ( اندداشته

زیـرا بـا آنکـه      . هاي آموزشی مذکور را طی نماینـد       اند نیز باید دوره   آشنایی کامل پیدا نموده   
  افراد مذکور در قوانین و مقررات ترافیکـی تـسلط کـافی را داشـته باشـند، امـا           ممکن است 

 آن است که فعالیت با کودکان و درك ویژگیهاي تقابل گروه مذکور با ترافیک نیـاز                حقیقت
  .باشدحصول می قابل شده عنوان آموزشی هاي دوره طی در که دارد مخصوصی دیدگاه و بینش به

ربانان باید در حین خدمت تحت آموزش قرار گیرنـد،          دوره آموزشی که طی آن گذ     
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 :عبارتند از

  ) ساعت1: مدت( آموزش کالس -الف
گـردد،  این مرحله از آموزش گذربان که در فالب مفاد نظري به داوطلبان ارائـه مـی               

  :باید شامل مفاد زیر باشد
 ؛دلیل و اهداف اجراي برنامه گذربان مدرسه -

  ؛ربانیایجاد یک دیدگاه کلی از شغل گذ -
  ؛سوارآموزان عابر و دوچرخهبحث در مورد اهمیت مسأله تصادفات دانش -
  ؛گیري از گذربانان مدرسهدالیل بهره -
  ؛ارتباط بین گذربان با سایر تجهیزات ترافیکی -
  ؛آموزانهاي دانشها و محدودیتدیدگاهی درخصوص ویژگی -
 ؛هاي گذربانشرحی از مسئولیت -

 ؛ )نقلوپلیس، مدرسه، سازمان حمل(مربوطه آشنایی با ارگان و یا سازمان  -

 ؛هاي شغل گذربانراهکارهایی در خصوص ملزومات و ویژگی -

 ؛اطالعاتی در خصوص قوانین و مقررات ترافیکی در محل -

 ؛هاي مخصوص مناطق اطراف مدرسهاطالعاتی درخصوص عالئم و خط کشی -

 ؛تجهیزات کنترل ترافیک -

 ؛شناسایی خطرات ترافیکی -

 ؛ و شناسایی وسایل نقلیهنحوه تشریح -

 ؛اقدامات امدادي -

  ؛نحوه جلب کمک در هنگام بروز شرایط اضطراري -
  ؛هاي اولیهاطالعات در خصوص کمک -
  ؛ )در هنگام بروز حادثه(نحوه نوشتن و تهیه گزارش  -
  .اي نسبت بدان مبذول داشتهنگام شرایط بد جوي توجه ویژه در باید که نکاتی -

  :سایر موارد
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کند، نباید جایی آن را پـارك نمایـد         ز خودروي شخصی استفاده می    اگر گذربان ا   -
  ؛که موجب ایجاد مانعی در میدان دید وي گردد

زیرا نشستن موجـب مـسدود نمـودن        . گذربان نباید در حین انجام وظیفه بنشیند       -
  ؛گرددحوضه دید وي می

کـردن رادیـو، ضـبط و یـا خوانـدن           گذربان نباید در حین انجام وظیفه به گـوش         -
  ؛کتاب، روزنامه یا مجله بپردازد

  .گذربان باید توسط مسوول یا سرپرست خود از هر اتفاق غیرعادي آگاه گردد -

 ) ساعت2: مدت(آموزان آموزش میدانی بدون حضور دانش-ب

آموزان جهت عبور ایمـن از عـرض        ترین وظیفه گذربان مدرسه، کمک به دانش      مهم
اي ام رسـانیدن وظیفـه مـذکور از اهمیـت ویـژه           لذا بدیهی است که بـه انجـ       . باشدجاده می 

بنابراین در جهت نیل به این هدف، دومـین بخـش از آمـوزش گـذربان              . باشدبرخوردار می 
هـاي مختلـف حقیقـی و یـا          ساعت و در مکان    2مدرسه را یک دوره عملی با زمان حداقل         

گونه که پیش    همان گردد باید مفاد آموزشی که ذیالً بیان می     . دهدسازي شده تشکیل می   شبیه
گذربان جهت قبولی در آزمـون  . از این نیز عنوان شد به طور هر ساله به گذربانان ارائه شود  

  .هاي دوره را با موفقیت کامل طی نمایدباید تمامی قسمت
  آموزان عالئم مناسب براي برقراري ارتباط با دانش -

شـود، بایـد     گرفته می  عالئمی که توسط گذربان و جهت اطالع عابرین پیاده در نظر          
گذربان باید ابتدا ارتباط چشمی با عابر یا عـابرین پیـاده   . االمکان به صورت فعلی باشد    حتی

  .برقرار نموده تا رانندگان دچار سوء تفاهم نگردند
آموزانی باشـد کـه ممکـن اسـت از          عالوه بر این، گذربان باید همواره مراقب دانش       

 بروز چنین مواردي، گـذربان ابتـدا بایـد بـه صـورت              در صورت . عالئم وي تبعیت ننمایند   
آموز را آگاه ساخته و در صورت تکرار تخطی، باید نسبت به انعکـاس تخلـف         کالمی دانش 

  .آموز خاطی به مسئولین مدرسه اقدام نمایددانش
  عالئم مناسب براي هشدار به ترافیک -
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ئم و اشارات شفاف    عال. گذربان باید به طور کامل توسط رانندگان قابل رؤیت باشد         
یکـی از معمـول تـرین       . شـوند ترین ابزارهاي فعالیت گذربان محـسوب مـی       و دقیق از مهم   

باشـد  مـی  گیرند تابلوهاي دسـتی   ابزارهایی که گذربانان جهت توقف ترافیک از آن بهره می         
  ).که به نحوه کاربرد آن اشاره خواهد شد(

مودن یک راننده خـاص، بـدون   عالوه بر این، در صورتی که گذربان قصد متوقف ن      
شـود، دسـت     دیـده مـی    1-5شکل  تواند همانگونه که در     استفاده از تابلو را داشته باشد، می      

خود را به سمت جلو و موازي با زمین بلند کرده، به خودرویی که در نظر دارد اشاره نموده         
  .و کف دست خود را به سمت خودروي مذکور نشان دهد

  
  

  
  
  
  
  
  
  

وه عملیات گذربان جهت متوقف نمودن وسایل نقلیه بدون استفاده از تابلوي  نح-1-5شکل 
 ]19[ایست

خاطر داشـته باشـد کـه ممکـن اسـت برخـی از              ه  حال، گذربان باید همواره ب    با این 
آمـوزان در حـال     در این راستا، در زمانیکه دانـش      . رانندگان از دستورات وي تبعیت ننمایند     

گـذربان نبایـد اجـازه عبـور هـیچ خـودرویی را از گـذرگاه        باشند،  عبور از عرض مسیر می    
در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، گذربان بایـد پـالك و مشخـصات             . عابرین صادر نماید  

  .خودروي متخاطی را یادداشت نموده و آن را به مراجع ذیربط گزارش نماید
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 ) ساعت2: مدت(آموزان  آموزش میدانی با حضور دانش-ب

 آمـوزان انجـام    آموزش میدانی گـذربان کـه بـا حـضور دانـش            در دومین قسمت از   
در . گیـرد  ساعت تحت نظارت قرار مـی      2گیرد، نحوه و کیفیت فعالیت گذربان به مدت          می

طی این آزمـون،    . این آزمون، گذربان باید با تمامی فعالیتهاي خود آشنایی کامل داشته باشد           
ه و نـسبت بـه رفـع آن، اقـدامات           تمامی اشکاالت و نواقص عملکرد گـذربان تعیـین گـشت          

  .گیرداصالحی صورت می
گردد تا در انتهاي مراحل آموزشی، یـک امتحـان کتبـی از دوره        همچنین پیشنهاد می  

بدیهی است، داوطلب مربوطه باید     . امتحان عملی از دوره میدانی برگزار گردد       یک و کالسی
 .]19[ آزمون عملی کسب نمایدحد نصاب امتیاز را در آزمون کتبی و تمام امتیازات را در

  
  اي روشهاي پیشنهادي جهت عملکرد گذربان در تقابل با شرایط مختلف جاده-5-1-1-4

همانگونه که در بخش قبـل نیـز عنـوان گردیـد، شـخص داوطلـب تـصدي پـست                    
احراز این   هاي آموزشی و عملی که براي     گذربانی باید تنها در صورت گذراندن موفق دوره       

بدیهی است که گذربانان    اما  . ه شده است مسئولیت مذکور را برعهده گیرد       پست درنظرگرفت 
نمایند، ممکن است با شرایط مختلفـی روبـرو   اي که در آن انجام وظیفه میبه اقتضاي منطقه 

  آموزان در هـر یـک، نیازمنـد اقـدامات خاصـی           گردند که تضمین ایمنی عبور و مرور دانش       
 به بررسی و تبیین اقداماتی کـه گـذربان بایـد در تقابـل بـا          لذا در قالب موارد ذیل    . باشدمی

آمـوزان از  اي و در جهت عملیات ایمـن عبـور و مـرور دانـش    برخی از شرایط خاص جاده   
در این خصوص باید عنوان نمود کـه مطالـب          . عرض جاده عمل نماید، پرداخته شده است      

عناي تنهـا روش ایمـن عبـور و      عنوان شده در زیر تنها در قالب پیشنهاد مطرح گشته و به م            
  .باشدمرور در شرایط مذکور نمی

 هاي بدون میانه جاده-الف 

هاي بدون میانـه اتخـاذ   گذربان باید گامهاي ذیل را در جهت عملیات ایمن در جاده     
  :]19[نماید
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آمـوزان در حـال نزدیـک       بر روي جدول یا لبه جاده، در طرفی از مسیر که دانش            -
  .باشند، بایستدشدن می

آمـوزان در حـال نزدیـک       در صورت امکان، تازمانی که گروه کـوچکی از دانـش           -
  .باشند، منتظر بماندشدن می

مـوزان  آبه دانش. آموزان باید حداقل یک گام از لبه جاده فاصله داشته باشند  دانش -
باید تاکید گردد، تا زمانی که عالمتی از سوي گذربان بـه آنهـا داده نـشده باشـد،        

سواران باید درخواست شود که از دوچرخه خود پیاده         از دوچرخه . حرکت نکنند 
  .شده و منتظر بمانند

  :گذربان باید با توجه به موارد زیر وارد عرض جاده شود -
  .منتظر یک فاصله زمانی در ترافیک بماند -
  .شدن بچرخاندروي خود را بسمت نزدیکترین وسیله نقلیه در حال نزدیک -
شدن را با استفاده از سوت، دست یا عالمـت توقـف   وسایل نقلیه در حال نزدیک    -

در صورتیکه مسیر داراي بیش از دو خط باشد، گذربان بایـد وارد             . متوقف نماید 
  .مسیر شده و در صورت نیاز، خودروهاي هر خط را یک به یک متوقف نماید

  .در صورت برقراري شرایط ایمن، از لبه جاده یا کنار جدول فاصله بگیرد -
 ترافیک، به طرف مرکز مسیر حرکت نماید و بر لبه گذرگاه عابرین             پس از توقف   -

  .بایستد
شدن روي کرده و ترافیک خودرویی کـه        برخالف جهت ترافیک در حال نزدیک      -

شدن می باشد را نیز ماننـد مـواردي کـه عنـوان             از جهت مخالف در حال نزدیک     
 .گردید آگاه نماید

اجـازه عبـور    . اطمینان حاصل نماید  از این امر که کل ترافیک متوقف شده است،           -
آموزان به طور کامل عبور نکرده اند،       از گذرگاه عابرین را نباید تا زمانی که دانش        

 .صادر نماید

هـا  آموزان چرخانیده و بـه صـورت کالمـی از آن    د را باید به سمت دانش     سر خو  -
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عـابرین  آموزان در عبور از گذرگاه      دانش. بخواهد تا پیشروي خود را آغاز نمایند      
 .باشندسواري، اسکیت نمیمجاز به دویدن، دوچرخه

آموز از گذرگاه به طور کامل عبور کرد، گذربان باید در           تا زمانی که آخرین دانش     -
 .موقعیت خود منتظر بماند

 .آموزان برسند منتظر بمانددر لبه جدول تا زمانی که گروه بعدي دانش -
  

  هاي جداشده توسط میانه جاده-ب
هاي جدا شـده توسـط      اید گامهاي ذیل را در جهت عملیات ایمن در جاده         گذربان ب 
  :]18[میانه اتخاذ نماید

آمـوزان در حـال نزدیـک       بر روي جدول یا لبه جاده، در طرفی از مسیر که دانش            -
  .باشند، بایستدشدن می

آمـوزان در حـال نزدیـک       در صورت امکان، تازمانی که گروه کـوچکی از دانـش           -
  .نتظر بماندباشند، مشدن می

آمـوزان  به دانش. آموزان باید حداقل یک گام از لبه جاده فاصله داشته باشند  دانش -
باید تاکید گردد، تا زمانی که عالمتی از سوي گذربان بـه آنهـا داده نـشده باشـد،        

سواران باید درخواست شود که از دوچرخه خود پیاده         از دوچرخه . حرکت نکنند 
 .شده و منتظر بمانند

  :ن باید با توجه به موارد زیر وارد عرض جاده شودگذربا
  .منتظر یک فاصله زمانی در ترافیک بماند -
با راننده وسیله نقلیه در حال نزدیک شدن ارتباط چشمی برقرار کـرده و او را از                  -

 .آموزان آگاه سازدوجود خود و دانش

 را  با استفاده از دست، عالمت توقف و یا سوت ترافیک خودرویی در یک سمت              -
 .متوقف سازد

در صورت برقراري شرایط ایمن، از لبه جاده یا کنار جدول فاصله بگیـرد و وارد            -
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 .عرض مسیر شود

آمـوزان   نشان داده شده است، سر خود را بسمت دانـش 2-5نچه در شکل  آمانند   -
 .چرخانیده و آنها را بسوي میانه راهنمایی کند

  . سمت دیگر میانه تکرار نماید اقدامات مذکور را براي ترافیک3-5مانند شکل  -
آمـوز از عـرض خیابـان عبـور ننمـوده         تا زمانیکه آخرین دانـش     4-5مانند شکل    -

 .است، اقدام به عبور از عرض خیابان نکند

منتظر وقفه مناسبی در ترافیک جهت بازگشت به محل اولیه خود و رسیدن گروه               -
  .آموزان باشددیگري از دانش

  
 

 
 
 
 
 

  ]18[ها به اندازه یک گام از لبه جدولذربان و بچه فاصله گ-2-5شکل 
  

 
 
 
 
 
 
  

  ]18[آموزان پس از توقف خودروها در یک سمت مسیر، بسمت میانه هدایت دانش-3-5شکل
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 ]18[آموزان پس از برقراري شرایط ایمن در سوي دیگر میانه پایان تردد دانش-4-5شکل

  ها تقاطع-پ
  :ها اتخاذ نمایدهت عملیات ایمن در تقاطعگذربان باید گامهاي ذیل را در ج -
 . گذربان نباید موجب ایجاد تأخیر یا توقف در ترافیک بدون دلیل موجه گردد -

 نشان داده شده است، گذربان باید حداقل یـک گـام از             5-5مانند آنچه در شکل      -
  .آموزان را تا تشکیل یک گروه متوقف نماید جدول فاصله داشته و دانش

.  گذربان باید منتظر یک فاصـله زمـانی ایمـن در ترافیـک باشـد               6-5مانند شکل    -
سطح با شـانه بـه   سپس یک گام بداخل عرض مسیر نهاده و عالمت توقف را هم          
 . سوي مرکز خیابان یا جاده دراز کرده و منتظر توقف ترافیک باشد

  
  
  
  
  
  
  

  
 یل یک گروه ازتشک  فاصله گذربان به اندازه یک گام از جدول و انتظار در جهت-5-5شکل

 ]18[ها بچه
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 باالبردن تابلوي ایست توسط گذربان پس از ایجاد یک فاصله زمانی مناسب، در جهت -6-5شکل

 ]18[توقف

 
گذربان باید با استفاده از ارتباط چشمی با رانندگان، از این امـر کـه آنهـا متوجـه         -

 . اند اطمینان حاصل نماید آموزان شده حضور وي و دانش

سـوي مرکـز   هاند و پیشروي ب د از این امر که تمام ترافیک متوقف شده      گذربان بای  -
 .باشد، اطمینان حاصل نماید جاده ایمن می

گذربان هرگز نباید تصور نماید که عالمت توقف به طور خودکار موجب توقف              -
بنابراین باید قبل از حرکت به سمت عرض مـسیر، از           . گرددتمام وسایل نقلیه می   

 . وسایل نقلیه اطمینان حاصل نمایدتوقف کامل تمام 

اي کـه بـه گـذرگاه عـابرین      گذربان باید به خاطر داشته باشد که هر وسیله نقلیـه    -
یـک خـودروي متوقـف    . باشـد  گردد، در حکم یک خطـر بـالقوه مـی           نزدیک می 

توجهی از عقـب مـورد برخـورد قـرار گیـرد و بـسوي                 تواند توسط راننده بی     می
 . دارند حرکت نماید د عبور از گذرگاه راهایی که قص گذربان یا بچه

 وقتی در مرکز جاده یا خیابان قرار گرفته است و شـرایط ایمـن               7-5مانند شکل    -
 . آموزان را به سوي گذرگاه راهنمایی نماید باشد، دانش حکمفرما می

در مسیرهاي چند خطـه، گـذربان بایـد همـواره در نظـر داشـته باشـد کـه یـک                    -
تواند در حکم مانعی براي میدان دیـد وي           ک خط می  خودروي متوقف شده در ی    

 .و راننده خودرویی که در خط مجاور آن در حال حرکت است، باشد
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گیرنـد    سوارانی که از گذرگاه عابرین براي عبور از عرض مسیر بهره می             دوچرخه -
   .، باید به صورت پیاده از عرض جاده عبور نمایند

ن با تعطیل شدن مدرسـه قـصد عبـور از           آموزا  زمانیکه گروههاي بزرگی از دانش     -
بلکـه  . مسیر را دارند، گذربان نباید بدون هیچ دلیلی اقدام به توقف ترافیک نماید            

 . آموزان را از خیابان عبور دهد باید به صورت گروه گروه دانش

 . ها ترك نماید کامل بچه عبور زمان تا را پیاده عابرین مخصوص گذرگاه نباید گذربان -

 . دارد ید تا زمان ترك گذرکاه عالمت خود را باال نگه گذربان با -

آمـوز از عـرض مـسیر عبـور نمـود،            پس از آنکه آخرین دانـش      8-5مانند شکل    -
 .سمت جایگاه اولیه خود بازگرددهگذربان عالمت توقف را باید پایین آورده و ب

 
  ]18[خیابانآموزان و هدایت آنها به عرض  چرخانیدن روي گذربان بسمت دانش-7-5شکل

  

 
آموزان از عرض خیابان و بازگشت به  پایین آوردن تابلوي گذربان پس از عبور کامل دانش-8-5شکل

  ]18 [جایگاه اولیه خود
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  سازيهاي ایمن ارائه و معرفی برخی از تجهیزات و ابزار مدرن در طرح-5-2
رز فکـر  در بخشهاي گذشته به ارائه مواردي که باید در خصوص تغییـر رفتـار و طـ      

اي که باید به اقتضاي رده سنی گـروه مـذکور در نظـر              آموزان در ارتباط با ایمنی جاده     دانش
آمـوزان  دانش در این فصول عنوان گردید که ارائه مفاد آموزشی به       . گرفته شود، پرداخته شد   

        توانـد تـاثیرات    اگر به درستی و با توجـه بـه سـیر رشـد ذهنـی کودکـان ارائـه گـردد، مـی                      
در ایـن   . پـذیر داشـته باشـد     اي این گروه آسیب   توجهی در ارتقاي وضعیت ایمنی جاده     قابل

آموزان در نظر گرفتـه شـد، در غالـب مطالـب و             راستا، اکثر مواردي که براي آموزش دانش      
اما با وجـود اینکـه   . آموز و اقدامات وي را هدف قرار داده بود     فعالیتهایی بود که خود دانش    

     آمـوزان، امـري حیـاتی بـشمار       ها از سـوي دانـش     نحوه تردد ایمن در جاده    فهم و یادگیري    
آمـوزان تنهـا بـا      دانـش    رود، ولی همواره باید بخاطر داشت که ارتقاي وضعیت ایمنـی          می

در ایـن راسـتا، بایـد       . گـردد پذیر حاصل نمـی   رعایت اصول ایمنی از طرف این قشر آسیب       
ولوژي، تجهیزات مدرن بـسیاري در راسـتاي ارتقـاي          عنوان نمود که امروزه با پیشرفت تکن      

در ایـن خـصوص ، یکـی از مهمتـرین     . شـود اي در دنیا بکار برده مـی   وضعیت ایمنی جاده  
باشد، آشنایی کامل و اطـالع در  عواملی که در موفقیت بکارگیري از این تجهیزات دخیل می 

با این حال، بـه     . باشدیاي م تجهیزات توسط سایر کاربران جاده     خصوص نحوه عملکرد این   
آمـوزان قـرار    که اغلب آنها در زمره والدین دانـش       (دلیل عدم توجه قشر کثیري از رانندگان        

. گردنـد توجهی برخوردار نمـی   به موارد عنوان شده، روشهاي مذکور از تاثیر قابل        ) گیرندمی
انعکـاس  آموزان بر خصوصیات و نحوه عملکرد تجهیزات مذکور که موجب           لذا، علم دانش  

بـه  . تواند سهم زیادي در موفقیت اینگونه طرحهـا ایفـا نمایـد           گردد، می آن به والدینشان می   
اي در جهت تسهیل    تواند به عنوان وسیله   می  آموز به عنوان گروه هدف    عبارت دیگر، دانش  

از طـرف دیگـر،     . سازي مدارس ایفاي نقـش نمایـد      مشکالت در جهت نیل به اهداف ایمن      
 عنوان راننده فردا آشنایی کاملی با بسیاري از تجهیزات مدرن ترافیکـی کـسب               آموز به دانش

  .نمایداي فرداي کشور ایفا میخواهد نمود که نقش مهمی را در ارتقاي ایمنی جاده
در این راستا و در غالب موارد زیر به معرفی برخی از تجهیزات مدرنی کـه امـروزه                  
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ـ   در جهت ارتقاي وضعیت ایمنی عابرین پیا       شـود،  آمـوزان اسـتفاده مـی     ویـژه دانـش   هده و ب
بـدیهی اسـت، آمـوزش خـصوصیات و نحـوه بکـارگیري هـر یـک از                  . پرداخته شده است  

تجهیزات عنوان شده در غالب کارگاههاي آموزشی که با شرکت یکی از کارشناسـان پلـیس       
 .تواند بسیار مفید واقع گرددگردد، میراهنمایی برگزار می

  رون خودرویی تجهیزات د-5-2-1
آمـوزان در   موجب بروز حوادث ناگواري براي دانش       بخشی از تصادفاتی که معموالً    

آموز سوار بر خودروي والـدین خـود و در    گردد، حوادثی است که طی آن دانش      ها می جاده
برخی از تجهیزاتی که امروزه در جهـت ارتقـاي وضـعیت            . باشداز مدرسه می  /حال تردد به  

  :]6[شود، عبارتند ازودروها بکار گرفته میایمنی کودکان در خ

  در خودروها1گیر بکارگیري مناطق ضربه-الف

روبه زا اتبمنظور کاهش احتمال صدمات وارد بر سرنشینان، در هنگام وقوع تصادف          
در اثـر  .  تا آنجـا کـه امکـان دارد انـرژي تـصادف را جـذب کنـد             باید  بدنه وسیله نقلیه    رو،

اب منفی سـریعی را احـساس مـی کننـد، و     تو هم سرنشینان آن ش  تصادف، هم وسیله نقلیه     
  .  گردد بویژه در کودکان، مرگ حتیاین می تواند موجب بروز صدمات شدید و یا

کننـده انـرژي طراحـی     جذبگیر ومناطق ضربهوسایل نقلیه جدید همراه با   امروزه   
 فـرو   ن رسـاند   موجب کاهش شـتاب منفـی، بـه حـداقل          بکارگیري این تجهیزات   .شوندمی

انـرژي جنبـشی از طریـق       . شـود مـی به سرنشینان    و در نتیجه کاهش صدمات وارده        رفتگی
، ساختار جلوي وسیله نقلیه و در موارد شدید، قسمت جلـوي کـابین            یافتن سپر تغییر شکل   
 محورها، چرخها و موتور تغییر شـکل         در همین حین،    در حالیکه  .شود  جذب می  سرنشینان
توانـد  مـی  گیري ویـژه  سوختهاي  تمس سی  وجود در تصادف از عقب،   . ندسازمی را محدود 

از طریق کاهش مقـدار انـرژي کـه موجـب           تواند  می گیرمناطق ضربه اثیر  ت. بسیار موثر باشد  
له  احتمال بروز صدمات در خصوص سرنشینان وسـی        ،شودخراب شدن کابین سرنشینان می    

                                                 
1- Crumple Zone 
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  . نقلیه را تا حد امکان کاهش دهد

  یمنی در و پنجره مخصوص کودکان قفلهاي ا -ب
بمنظور جلوگیري از باز شدن درهاي عقب توسـط کودکـان، خودروهـاي سـواري               

 هنگامیکـه ایـن قفلهـا فعـال    . باشـند مجهز به قفلهاي ایمنی مجزاي مخصوص کودکـان مـی        
اي که در    مقاله. تواند از خارج از خودرو باز شود      شوند، درهاي سمت سرنشینان فقط می      می
کـه   بریتانیا چاپ شد، بیانگر ایـن بـود          درنقل   و توسط آزمایشگاه تحقیقاتی حمل   1999 سال
ا بایـستی   و بـاز کـردن درهـا تنهـ         د شو اجباري قفلهاي ایمنی مخصوص کودکان باید       نصب

  . انجام گیرد درمکانهاي آرام، ایمن وخلوت
        سیستمهاي قفـل کننـده در وسـایل نقلیـه کـه در کانـادا و ایـاالت متحـده بفـروش                      

 هم از داخـل و   رادرهاي عقب خودرو، برخی از این سیستمها    رسند انواع مختلفی دارند   می
وسایل نقلیه مجهز به قفلهـاي        بر عکس، در اروپا معموالً    . کنندمیهم از خارج خودرو قفل      

مقـررات کمتـري     به این دلیل، در ایاالت متحده و کانادا       . شوندفقط از داخل قفل می     ایمنی،
  . قفلهاي ایمنی مخصوص کودکان وضع شده است رابطه بادر 

 در و ممکن است موجب گیـر کـردن دسـت، بـازو و یـا سـر شـوند        اي برقیپنجره
بعنـوان  صورت عدم وجود روشی جهت ایجاد یک مانع و جلوگیري از بسته شدن پنجـره،                

: نـد از  راه حلهاي موجود در ایـن زمینـه عبارت        . شود خطر دیگري براي کودکان محسوب می     
هاي برقـی  هر نصب پنج نصب یک کلید براي فعال کردن پنجره برقی تنها از صندلیهاي جلو،   

 که هنگام حس کردن جنـبش و یـا          فقط در صندلیهاي جلو، استفاده از یک مکانیسم حسگر        
، و یـا اسـتفاده از انـواع دیگـر           سـازد حرکت، بالفاصله باال یا پایین بردن پنجره را متوقـف           

  . کننده پنجرهنی معکوستجهیزات ایم

  )آموزاندانش( تجهیزات مربوط به عابرین پیاده -5-2-2
آوریهاي ترافیکی بسیاري جهت پشتیبانی از عابرین در محیط         امروزه تجهیزات و فن   

با بررسی و مطالعه این تجهیزات، مـشاهده  . اي به جهان حمل و نقل معرفی شده است        جاده
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. نماینـد مـی  تجهیزات مذکور بـا یـک چهـارچوب عمـل         شود که درصد قابل توجهی از       می
اي از حـضور ایـن    به شناسایی حضور عابر و آگاه نمودن سایر کاربران جاده         اً  بطوریکه، غالب 

برخی از تجهیزاتی کـه امـروزه جهـت ارتقـاي وضـعیت ایمنـی               . نمایندپذیر می قشر آسیب 
  :]20[ارتند ازرود عبآموزان بکار میاي عابرین پیاده و بویژه دانشجاده

  1هاي راهنمایی قابل دسترسی عابرینچراغ -الف
  هدف •

) ابتـدایی (آموزان خردسـال     برطرف نمودن نیازهاي عبوري عابرین نابینا و یا دانش        
  در تقاطعات چراغدار

  شرح •
هاي راهنمایی قابل دسترسی براي عابرین پیاده اطالعات صـوتی و یـا المـسه               چراغ
 عمل، تجهیزات مذکور اقـدام بـه انتقـال مـستقیم اطالعـات بـه                طی این . نمایداي ایجاد می  
. نمایـد هاي ضبط شده، عالئم سخنگو و سـطوح لرزنـده مـی           هاي صوتی، پیام  صورت آالرم 

هدف از به کارگیري تجهیـزات مـذکور، انتقـال اطالعـات همزمـان درخـصوص وضـعیت                 
ز توانـایی سـنجش وضـعیت       گذرگاه به عابرین نابینا و ناشنوا و یا عابرین خردسالی که هنو           

هاي بسیاري تاکنون در تجهیزات مـذکور بـه کـار رفتـه             آوريفن. باشدترافیک را ندارند می   
هاي صوتی و پیام هاي خبـري، عـابر را       اما جدیدترین نوع این دستگاه با پخش آالرم       . است

از یک  اي  نمونه 9-5شکل  . نمایدمی مجاب به فشاردادن دکمه عابر جهت دریافت فاز عبور        
  .دهدچراغ راهنمایی قابل دسترس براي عابرین را نشان می

  کاربرد •
  .شوددر تقاطعات با احجام ترافیکی و برخوردهاي باال به کار برده می

  گروه هدف  •
  خردسال  دانش آموزان–افراد معلول 

                                                 
1- Accessible pedestrian signals 
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  اي از یک چراغ راهنمایی قابل دسترس براي عابرین  نمونه-9-5شکل
  

  فواید •
  .گرددهاي صوتی موجب افزایش سرعت عابرین در ترك گذرگاه میآالرم -
هاي راهنمایی قابل دسترس در مقابل صداهاي محـدود واکـنش پـذیر             اکثر چراغ  -

پـذیر  انـد اثـر   در مجاورت خـود قـرار گرفتـه       کهمناطقی به نسبت بنابراین. هستند
 .باشند نمی

  معایب •
ن پیـاده نـسبت بـه صـداهاي         هاي راهنمایی صـوتی عـابری     مدلهاي قدیمی چراغ   -

محدود واکنش پذیر نیستند و اغلب یا با صداي بسیار زیاد و یا صداي بسیار کـم     
  .کنندفعالیت می

اً گردد نـسبت  هاي مذکور ارائه می   هاي قدیمی چراغ  راهنمایی جهتی که توسط مدل     -
 .کندضعیف بوده و فشار دادن دکمه عابرین را به عابر گوشزد نمی

 .عات مبهم یا غلط ارائه نمایندممکن است اطال -
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   شناسگرهاي خودکار عابرین پیاده-ب
  هدف •

 از این وسیله براي هشدار به رانندگان درخصوص عبور عابرین پیـاده از خیابـان و                
  .شودهمچنین در جهت افزایش مدت زمان عبور عابرین پیاده نیز استفاده می

  شرح •
 و یا در معبر عبـور عـابرین پیـاده           عابرین پیاده توسط این تجهیزات در کنار جدول       

کثـر ایـن    ا شودتوسط تجهیزاتی که نیاز به پاسخ فیزیکی از سوي عابرین ندارد شناسایی می            
  .گیرندقرمز بهره میهاي ماکروویو یا مادونآوريتجهیزات از فن

  کاربرد •
 باشد، از   در جاهایی که نیاز به بهبود عملکرد عالئم اخطاري و گذرگاههاي عابرین           

هـاي  زن، چراغ هایی که از تابلوهاي چشمک    همچنین در مکان  . گیرنداین تجهیزات بهره می   
    گیرنـد اسـتفاده   مخصوص عابرین یا عالئم چشمک زن که در داخـل روسـازي جـاي مـی               

  .شودشود نیز از این تجهیزات بهره گرفته میمی

  فواید •
  .کند  نیازرین پیاده بیتجهیزات مذکور، عابرین را از فشار دادن دکمه مخصوص عاب

  معایب •
  هزینه نصب و شناسایی اشتباه -
دانش آموزان خردسالی که با دویدن بخواهند از گذرگاه عبور نمایند، به درسـتی               -

  .گردندشناسایی نمی

  هاي فشاري عابرین پیاده دکمه-پ
  هدف •

جهت ارسال اطالعات به انواع مشخص تجهیزات کنترل ترافیک درخصوص وجود           
تواند موجب   می همچنین. شود که قصد عبور از عرض جاده را دارند، بکار برده می           عابرینی
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     عـالوه بـر ایـن، حـضور عـابرین         . هاي راهنمایی عابرین پیـاده گـردد      تغییر زمانبندي چراغ  
هـاي اخطـاري در مـسیر یـا         تواند موجب فعال نمودن تجهیزات اخطـاري ماننـد چـراغ          می

هاي فشاري مخصوص عـابرین   نمونه از دکمه   یک 10-5 شکل. ن گردد ز  هاي چشمک  چراغ
  .دهدپیاده را نشان می

  
  هاي فشاري مخصوص عابرین پیاده یک نمونه از دکمه-10-5شکل

  تشریح •
هاي راهنمـایی   هاي فشاري عابرین در موازات با چراغ        در تقاطعات چراغدار، دکمه   

ز عرض مسیر عبـور نماینـد بکـار    عابرین و در جهت اطالع گروه مذکور از زمانی که باید ا           
 .شودبرده می

  کاربرد •
هـاي  توجهی از عابرین تـردد مـی نماینـد و یـا چـراغ             هایی که حجم قابل    در مکان 

نماینـد، از تجهیـزات مـذکور       راهنمایی موجود زمان کافی براي تردد عابرین را فراهم نمـی          
  .شوداستفاده می

  فواید •
چـراغ هـاي راهنمـایی بـراي عـابرین          اطالعات بیشتري در مورد نحوه عملکـرد         -

  .سازدفراهم می



 )عملیاتی(                                                    تدوین روشهاي آموزشی کاربردي 322 

 .کندتأخیر براي وسایل نقلیه را در زمان عدم حضور عابرین کمینه می -

 .بخشد قابلیت دید را در شب بهبود می،LEDتجهیزات  -

  معایب •
هـایی کـه معمـوالً درخـصوص      افزایش قیمت تعمیر و نگهداري به علت خرابکاري   

  .ردگیهاي فشاري انجام می دکمه

  هاي راهنمایی شمارشگرچراغ -ت
  هدف •

مانده براي عبور از مـسیر در تقاطعـات         ارائه اطالعات به عابرین در مورد زمان باقی       
  . چراغدار

  تعریف •
هاي اسـتاندارد،   این وسیله از یک چراغ راهنمایی استاندارد عابرین با اشکال و رنگ           

دهـد تـشکیل     براي عبور را نشان می     به همراه یک نمایشگر دیگر که میزان زمان باقی مانده         
این شمارشگر، همانگونه که در شکل نشان داده شده است، یا در زمان آغاز فاز               . شده است 

در پایان دوره زمانی عبـور      . عابرین یا در آغاز فاز عبور وسایل نقلیه شروع به کار می نماید            
 11-5شکل  . دهدمی نشانرا  » عبور نکنید «خودرو و یا عالمت      کامل عابرین، وسیله مذکور   

  .دهداي از یک چراغ راهنمایی شمارشگر را نشان مینمونه

  
  اي از یک چراغ راهنمایی شمارشگر عابرین پیاده نمونه-11-5شکل 
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  کاربرد •
  :گردداین وسیله در شرایط زیر مفید واقع می -
  .انجامد ثانیه به طول می15دوره هاي زمانی عبور عابرین پیاده که بیش از  -
 .در شرایط احتمال باالي حضور عابرین پیاده -

 احتمال باالي برخورد ترافیک خودرویی با عابرین پیاده -

 .باشندوجود عابرینی که داراي معلولیت حرکتی می -

 در مناطق اطراف مدارس -

    فواید •
  .هاي سنی قابل فهم استبه آسانی براي تمام رده -
 . مسیرافزایش احساس ایمنی توسط عابرین در حین عبور از -

 .مانندکاهش تعداد عابرینی که در زمان تغییر چراغ، در وسط گذرگاه باقی می -

 .باشد، مفید استبراي مناطقی که احتمال عبور عابرین خردسال زیاد می -

 .طریقه نصب آسانی دارد -

  معایب •
  .تأثیر مثبتی براي عابرین نابینا ندارد -
 .اغ حرکت نمایندممکن است موجب شود تا رانندگان قبل از سبز شدن چر -

ممکن است در صورتی که عابر در زمان آغاز دوره عبور، اقدام به شروع حرکت                -
نماید ولی نتواند تا رسیدن زمان مذکور به صـفر عبـور خـود را تکمیـل نمایـد،                    

 .مشکالت قانونی ایجاد نماید

ممکن است عابرین را تشویق به آغاز حرکت خود در زمان عبـور وسـایل نقلیـه             -
 .نماید

  هاي نارنجی رنگگیري از پرچم بهره-ث
 هدف •

   افزایش قابلیت رؤیت عابرین پیاده در گذرگاه هاي عابرین پیاده
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  شرح  •
 سـانتی متـر در دو سـمت    5دو پرچم نارنجی رنگ با نوارهاي بازتابنده بـه عـرض        

آموزي که قصد عبور از عرض خیابـان        دانش. گردداي تعبیه می  گذرگاه عابرین و در محفظه    
پس از عبـور، آن را در       . کندد، یک پرچم را برداشته و با خود در طول گذرگاه حمل می            دار

اي از یک پـرچم      نمونه 12-5شکل  . دهداي که در آن سوي مسیر تعبیه شده قرار می         محفظه
  .دهدقابل حمل براي عابرین را نشان می

  
  
  
  
  
 

 
 

  اي از پرچمهاي نارنجی مخصوص عابرین نمونه-12-5شکل

  ردکارب •
آمـوزان  سـازي بیـشتر راننـدگان درخـصوص دانـش         هایی که نیاز به آگاه    در گذرگاه 

  .شوداحساس می گردد، استفاده می

  فواید •
  قیمت کم -
هاي نارنجی موجب یادآوري رانندگان درخصوص وجود گـذرگاه         مشاهده پرچم  -

 .گرددعابرین پیاده و لزوم مبذول نمودن توجه بیشتر در این خصوص می

  معایب •
  . عابرین احساس خوبی از حمل پرچم ها ندارندبرخی -
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 .ها حائز اهمیت استمسأله دزدي پرچم -

 .اي براي عابرین نابینا ندارداستفاده ویژه -

   شناسگرهاي دوچرخه-ج
 هدف •

   جهت مرتفع نمودن نیازهاي عبوري دوچرخه سواران در تقاطعات چراغدار 

 شرح •

شـود، جهـت شناسـایی و      زمانی که یک دوچرخه سوار به یک تقـاطع نزدیـک مـی            
جدیدترین روشـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد،             . حرکات وي چندین روش وجود دارد     

        1شـود، بکـارگیري تجهیـزات شناسـایی غیرفعـال      مشاهده مـی 13-5شکل همانگونه که در    
هـاي شناسـایی    شناسـگرهاي القـایی و سیـستم      : برخی از این تجهیزات عبارتند از     . باشدمی

سواران را از این مهم که دوچرخـه        دوچرخه که دوچرخه   2 یا مادون قرمز استنسیل    ویدیویی
سایر تجهیزات شناسـایی دوچرخـه جـزو    . سازدکند آگاه می  آنها چراغ راهنمایی را فعال می     

هاي فشاري دوچرخـه  برخی از این تجهیزات عبارتند از دکمه     . گردندرده فعال محسوب می   
  .رودشود، بکار میاستفاده میکه مشابه آنچه توسط عابرین 

  
   شناسگر خودکار دوچرخه-13-5شکل

                                                 
1- Passive 
2- stencil 
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 کاربرد •

هــاي شناســایی بــر مبنــاي قــضاوت  بــراي اســتفاده در تقاطعــات چراغــدار، روش
  .گیرداقتصادي، زیرساختی و اولویت بندي انجام می

  فواید  •
  .بهبود کارایی، کاهش تأخیر و کاهش گذر از چراغ قرمز توسط دوچرخه -
توانـد وضـعیت واقعـی      سواران در تقاطعات کـه مـی      محافظت دوچرخه کمک به    -

 .ایمنی در مناطق با احتمال زیاد برخورد را بهبود بخشد

  معایب •
  .این تجهیزات قادر به شناسایی تمام انواع دوچرخه نیستند -
سـواران نداننـد کـه کجـا بایـد قـرار            شناسگرهاي القایی در صورتی که دوچرخه      -

 .باشندگیرند، مؤثر نمی

شرایط جوي مانند مه غلیظ و نور ساطع خورشید می تواند موجب کاهش تـأثیر                -
 .دوربین گردد

شناسایی مادون قرمـز ممکـن اسـت در شناسـایی بچـه هـاي کوچـک بـر روي                     -
 .دوچرخه دچار مشکل گردد

مـی توانـد    ... گیري از شناسگرهاي القـایی، نقـص در جـایگیري، و          در زمان بهره   -
 .سواران گرددراي دوچرخهموجب سرگردانی و خستگی ب

   تجهیزات مربوط به رانندگان-5-2-3
بنـابراین، هـر    . رونـد اي بشمار می  بدون شک، رانندگان جزو مهمترین کاربران جاده      

نماید، باید رانندگان را نیـز      اي آغاز بکار می   اي که بنحوي با هدف ارتقاي ایمنی جاده       برنامه
 از ابـزار و تجهیـزات نـوین ترافیکـی کـه در              در این راستا، برخـی    . تحت پوشش قرار دهد   

رونـد بـشرح   سازي تردد وسایل نقلیه، بویژه در مناطق اطراف مدارس، بکار مـی   جهت ایمن 
  .باشندمی ذیل
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   تجهیزات خبري-5-2-3-1
اي و  برخی از تجهیزاتی که امروزه نقش مهمی در تغییر رفتار ترافیکی کاربران جاده            

ائــه خبــري بــه راننــده در خــصوص نحــوه فعالیــت وي و یــا بــویژه راننــدگان دارد، بــا ار
اي که راننده در حال تردد است، وي را در راسـتاي ارتقـاي              محدودیتهاي ترافیکی در منطقه   

در این خـصوص و  . رسانداي یاري میاي خویش و سایر کاربران جادهوضعیت ایمنی جاده  
اهمیت وضع مقررات و محدودیتهاي   همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، با توجه به            

اي توانند از اثر بخشی ویژه    قانونی در مناطق اطراف مدارس، برخی از تجهیزات نوین که می          
 .]20[باشنددر این راستا بخوردار باشند به شرح ذیل می

   تابلوي اعالنات و تابلوهاي خبري الکترونیکی-الف
 هدف •

تقاي تـردد ایمـن عـابرین پیـاده و           نشان دادن گسترده مشکالت ایمنی در جهت ار       
 سواراندوچرخه

 تشریح •

هاي ایمنی، خصوصاً در     تابلوهاي خبري الکترونیکی جهت نشان دادن و اعالن پیام        
  .رودخیز، به کار مینقاط حادثه

 کاربرد •

      مـشکل روبـرو    بـا  سـواران دوچرخـه  و وضعیت ایمنـی عـابرین     که مناطقی  در کلیه 
  .باشدمی

  فواید •
  .باشده انتقال چندین خبر تنها با یک ابزار میقادر ب -
هـاي فراوانـی را از میـان        نماینـد، مخاطـب   فضایی که تابلوهاي خبري اشغال می      -

 .نمایداي به خود جذب میکاربران جاده
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  معایب •
  .باشدعالئم متغیر خبري قادر به پرت حواس رانندگان در مسیر می -
 .شود تمام میفضاي مورد نیاز براي تابلوهاي مذکور گران -

   سیستمهاي اخطاري سرعت-ب
 هدف •

   اخطار به رانندگان درخصوص سرعت

  شرح •
هایی درخصوص سـرعت وسـایل نقلیـه        یک عالمت خبري قابل تغییر است که پیام       

. نمایـد شدن و همچنین سرعت مجاز عملکردي در محدوده مذکور ارائه می          در حال نزدیک  
 :نماید، عبارتند ازرائه میهایی که این وسیله به طور معمول اپیام

  محدودیت سرعت -
 )شدن استسرعت عملکردي وسیله نقلیه در حال نزدیک×× (×× سرعت شما  -

انـد،  همچنین این تجهیزات در برخی از مناطقی که در اطراف مـدارس قـرار گرفتـه               
» آموزان حاضر باشند  وقتی دانش «یا  » مدرسه«عالوه بر محدودیت سرعت، عباراتی همچون       

  .دهد نمونه از سیستم اخطاري سرعت را نشان می یک14-5شکل . نیز نشان می دهد
  

  ج

  
  

  
  
  
  

   یک نمونه از سیستم اخطاري سرعت-14-5شکل
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  کاربرد •
مناطقی که در مجاورت مدارس قرار گرفته و سرعت باالي وسایل نقلیه عبوري بـه               

شکل به خصوص در مناطقی که والـدین اقـدام   این م. عنوان یک مشکل مهم تلقی می گردد  
نمایند، از اهمیـت     بازگشتن به مدارس می   / به پیاده یا سوار نمودن فرزندان خود براي رفتن          

  .بیشتري برخوردار است

  فواید •
  .آمیز بوده استمعموالً پاسخ رانندگان نسبت به این تجهیزات موفقیت

  معایب •
باشـد همچنـان نیـاز بـه         جدیـد مـی    آوري دسـتگاه مـذکور نـسبتاً      از آنجا که فن    -

اصالحات متعددي توسط مسوولین عملیـاتی و نگهـداري جهـت ارائـه کیفیـت               
 .مطلوب دارد

 .هزینه نسبتاً زیاد -

   عالئم با قابلیت رویت باال-پ
  هدف •

هاي فلور سنتی    آموزان در گذرگاه هاي عابرین با استفاده از رنگ         بهبود ایمنی دانش  
 اخطاري در جهت افزایش توانایی رانندگان در تـشخیص عالئـم            زرد و سبز بر روي عالئم     

-5شـکل   . مذکور با فرکانس باالتر و جهت تشخیص آنها از فواصل دورتر و با دقت بیشتر              
  .دهد از عالئم ترافیکی با قابلیت رویت باال را نشان میهایی نمونه15

  تعریف •
رونـد، در    کـار مـی   این عالئم که جهت ارتقاي وضـعیت ایمنـی عـابرین پیـاده بـه                

  .گرددهاي عبور عابرین پیاده نصب می گذرگاه

  کاربرد •
گـردد،   بیشتر در مناطقی که دقت بیشتر رانندگان درخصوص عالئم ترافیکی نیاز می           
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این عالئم در صورتی که از مواد با قابلیت انعکاس نـور بـاال سـاخته شـود،                  . رودبه کار می  
  .بسیار مؤثرتر خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هایی از عالئم با قابلیت باال نمونه-15-5ل شک

  فواید •
  .گرددهاي فلورسنتی موجب جلب توجه راننده به گذرگاه عابرین می رنگ

  معایب •
تواند موجب کاهش اثـر آن در طـوالنی مـدت            استفاده بیش از حد از این وسیله می       

  .گردد

   عالئم متغیر حدود سرعت در مناطق اطراف مدارس-ت
  هدف •

زمانهـاي  (عملکردي مناطق اطراف مدارس در زمان فعالیت مـدارس        کاهش سرعت   
  ) غاز و تعطیلی روزانه مدارسآ

  تعریف •
این وسیله از یک نشانگر متغیر محدودیت سـرعت همـراه بـا یـک عالمـت متغیـر                   
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را نـشان داده و بـه همـراه یـک چـراغ             » منطقه مدرسـه  «خبري تشکیل شده است که کلمه       
المت متغیر محدودیت سرعت در مناطق اطراف مـدارس         یک ع . نمایدچشمک زن عمل می   

 "منطقه مدرسـه  "باید قادر به نمایش محدودیت سرعت در منطقه اطراف مدارس و کلمات             
تجهیزات چشمک زن نیز تنها در زمان عملکرد مـدارس      . تنها در زمان عملیات مدرسه باشد     

ود، شامل چراغ هاي زرد     شزدن استفاده می  که براي چشمک   معمولی تجهیزات .نمایدمی عمل
 اگر از چراغ هاي چشمک زن استفاده شود، باید از آنها در خود            . باشدزن می چشمک قرمز و

  .دهد تغیر حدود سرعت را نشان میمعالمت  یک از اينمونه 16-5 شکل. استفاده نمود عالئم
  

  
  
  
  
  
  

  اي از یک عالمت متغیر حدود سرعت نمونه- 16-5شکل
 کاربرد •

  :شود کهیر سرعت در مناطقی استفاده میعالئم متغ -
هـاي  آگاهی راننده از محدوده اطراف مدارس ممکن است به دلیل وجـود قـوس              -

  .باشدافقی یا عمودي و یا حجم ترافیک کاهش پیدا کرده
 .نارضایتی به دلیل وجود عالئم محدودیت سرعت در مناطق اطراف مدارس -

 .وجود میزان قابل توجهی از ترافیک غیرمحلی -

 فواید •

توجه رانندگان را بخوبی جلب نمـوده و در کـاهش سـرعت آنهـا مـوثر                   معموالً -
 .خواهد بود
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امکان اعمال محدودیتهاي مختلف سرعت را به مرکز مدیریت ترافیک منطقـه بـا               -
 .آوردتوجه به شرایط مختلف ترافیک فراهم می

  معایب •
  .شودگران تمام میاً نسبت -
ز این ابزار با اعمال قـانون از سـوي پلـیس            گیري ا ممکن است در صورتیکه بهره     -

 .پتانسیل بروز تصادفات بر اساس اختالف سرعت را افزایش دهد همراه نگردد،

   پرچم زنهاي خودکار-ث
  هدف •

آمـوزان و کـاهش احتمـال       افزایش توجه و دقت رانندگان در خصوص تردد دانـش         
  .آموز و وسیله نقلیهبروز تصادف بین دانش

  تعریف •
ز یک ماشین الکتریکی تشکیل شده است که بصورت خودکار اقدام بـه             این وسیله ا  

تکان دادن و بحرکت درآوردن پرچم و یا هر نوع عالمتی که با توجه به منطقـه مـورد نظـر                     
در مناطق کاري نیـز بکـار         از این نوع تجهیزات که معموالً     . باشدگردد، می ضروري تلقی می  

مدارس و بویژه در ساعات آغاز یا تعطیلـی مـدارس   توان در مناطق اطراف شود، میبرده می 
    .دهدزن خودکار را نشان می نوعی پرچم17-5  شکل.بهره گرفت

  
  
  
  
  
 

  
  زن خودکاراي از یک پرچم نمونه-17-5شکل
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  کاربرد •
  :زن خودکار در مناطقی استفاده می شود کهپرچم -
  .آگاهی راننده از محدوده اطراف مدارس کاهش پیدا کرده باشد -
 .گیردبا سرعت زیادي انجام می تردد معموالً -

 .وجود میزان قابل توجهی از ترافیک غیرمحلی -

 فواید •

توجه رانندگان را بخوبی جلب نمـوده و در کـاهش سـرعت آنهـا مـوثر                   معموالً -
 .خواهد بود

 .توان در مناطق مختلفی از آن بهره بردقابل حمل بوده و می -

  معایب •
  .دنیاز به یک مسئول نگهداري دار -
 سازي را دچار اختالل   درصورت ایجاد نقص و یا مشکل مکانیکی، عملیات ایمن         -

 .نمایدمی

  هاي خورشیدياي چشم گربه-ث
  هدف •

آموزان به ویـژه در شـرایطی   افزایش توجه و دقت رانندگان در خصوص تردد دانش     
  .باشدکه راننده از وضعیت دید مناسبی برخوردار نمی

  تعریف •
شود کـه بـدلیل شـرایط       در مناطقی استفاده می     رن افقی معموالً  این نوع از عالئم مد    

اي که مدرسه در آن احداث شده اسـت، راننـدگان بـا مـشکل عـدم دیـد                   جوي ویژه منطقه  
جـزو  .. .در این خصوص، شرایطی مانند مه، بـاران، گـرد و غبـار و   . باشندمناسب روبرو می 

دیـد راننـدگان و افـزایش        تموجـب کـاهش قابلیـ       گردند که معموالً  شرایطی محسوب می  
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در این راستا، این تجهیزات قادر به جلب توجه راننـدگان           . گردنداحتمال بروز تصادفات می   
همچنین این تجهیزات در شرایطی که بدلیل       . گرددو افزایش دقت آنها در حین رانندگی می       

محـیط اطـراف    ) شرایط گرگ و میش در صبح و غروب خورشـید         (ساعات کارکرد مدرسه    
  . تواند مفید واقع گرددباشد نیز میاننده داراي روشنایی کافی نمیر

  
  
  
  
  
  

  ایهاي خورشیديگربهاي از چشم نمونه-18-5شکل 
  کاربرد •

  :شود کهایهاي خورشیدي در مناطقی استفاده میگربهچشم -
  آلود و برفی زیـادي را دارا      بدلیل شرایط خاص جوي، روزهاي بارانی، مه        معموالً -

  .باشدمی
آموزان مجبور به تردد در     بصورتی است که دانش     ساعات عملکرد مدرسه معموالً    -

 .باشدساعاتی هستند که محیط اطراف داراي روشنایی مناسبی نمی

 فواید •

 .گرددمی آنها سرعت کاهش و افزایش دقت موجب را جلب نموده و رانندگان توجه -

 .باشنداز راه دور نیز قابل کنترل می -

  معایب •
  .شوند سایر عالئم افقی معمول بسیار گران تمام مینسبت به -
 .باشداز عالئم افقی معمول می ترپیچیده و ویژه تسهیالت به نیاز آنها اجراي و نصب -
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   تجهیزات اعمال قانون-5-2-3-2
تواند خطرات زیادي براي عابرین پیـاده و       یکی از مهمترین مشکالتی که همواره می      

موزان بوجود آورد، عدم تبعیت رانندگان از قـوانین و مقـررات          آپذیر دانش بویژه قشر آسیب  
 بنابراین در جهت کاهش اینگونه قـانون شـکنیها کـه معمـوالً            . باشدوضع شده در منطقه می    

تواند با حوادث جبران ناپذیري همراه گردد، امروزه تجهیزاتی جهـت شناسـایی و ثبـت                می
 مهمترین تجهیزانی کـه در ایـن راسـتا          برخی از . تخلفات رانندگان خاطی معرفی شده است     

 : روند، عبارتند ازبکار می

  )ثابت و پرتابل(هاي سرعت سنج  دوربین-الف
 هدف •

  .کاهش تخلفات مربوط به سرعت در مناطق اطراف مدارس

  تعریف •
در مناطق اطراف مـدارس کـه از محـدودیت سـرعت              یکی از مشکالتی که معموالً    

خـورد، عـدم تبعیـت برخـی از راننـدگان خـاطی از              باشد بچـشم مـی    خاصی برخوردار می  
در چنین مناطقی موجـب       این تخلفات که معموالً   . باشدمحدودیتهاي تعیین شده سرعت می    

گـردد، موجـب    بروز اختالف سرعت و در نتیجه افزایش پتانسیل تصادفات خـودرویی مـی            
ایـن، لـزوم    بنـابر . گـردد آموزان بویژه در ساعات فعالیت مدارس نیز مـی        تهدید ایمنی دانش  

     توانـد از تـاثیر     بکارگیري تجهیزات اعمال قانون در راسـتاي کـاهش اینگونـه تخلفـات مـی              
هـاي کنتـرل   در این راسـتا، دوربـین   . توجهی در کاهش اینگونه حوادث برخوردار باشد      قابل

گیـري  بدون نیاز به نیـروي انـسانی عمـل کـرده و انـدازه             اً  سرعت تجهیزاتی هستند که غالب    
ایـن  . دهنـد خودکـار انجـام مـی   "سرعت و ثبت تخلفات مربـوط بـه آن را بـصورت کـامال       

 شـکل باشند که نوع ثابت آن کـه در         تجهیزات به دو صورت کلی ثابت و پرتابل موجود می         
هاي مخصوصی نـصب    در محفظه .. .در باالي گذرگاهها، پلها و      شود، معموالً  دیده می  5-19
 نشان داده شده است،     20-5اي از آن در شکل      زات که نمونه  نوع پرتابل این تجهی   . گردندمی
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       گـردد بکـار   هاي زمانی و مکانهـاي مختلفـی کـه توسـط پلـیس تعیـین مـی                در بازه   معموالً
  .]21[روندمی

  
  

  
  
  
  
  

  اي از یک دوربین سرعت سنج ثابت نمونه-19-5شکل
  

  
  

  
  
  
  

  اي از یک دوربین سرعت سنج متغیر نمونه-20-5شکل

  کاربرد •
 .خورددفات زیادي بر اثر تخلف از سرعت بچشم میتصا در مناطقی که معموالً -

در مناطقی که درصد قابل تـوجهی از راننـدگان از حـدود تعیـین شـده سـرعت                    -
 .نمایندتخطی می

آمـوزان از عـرض     شاهد حجم باالي تـردد دانـش        در نزدیکی مناطقی که معموالً     -
  .باشدمسیر در ساعات فعالیت مدرسه می
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 فواید •

 .گرددات سرعت میموجب کاهش تخلف معموالً -

  .گرددموجب کاهش تصادفات خودرویی و تصادفات عابرین پیاده می -

  معایب •
موجـب    شناسایی مکان دوربینهاي سرعت سنج ثابـت توسـط راننـدگان معمـوالً             -

 .گرددکاهش تاثیر این تجهیزات در تخلفات سرعت می

 .باشدپذیر میخرابکاري همواره امکان -

 
  ربردي با حضور پلیس ترافیکهاي عملیاتی و کا آموزش-5-3

همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، روشهاي متعـددي بـراي تـدریس مـواد                 
با این حال، حجم وسیعی از      . آموزان وجود دارد  آموزشی جهت ارتقاي دانش ترافیکی دانش     

آنچـه در   . گیـرد اي در کالسهاي درس و به صورت نظري انجام مـی          آموزشهاي ایمنی جاده  
باشد، توجه به این مهم است که آموزشهاي مذکور         اي برخوردار می  یان از اهمیت ویژه   این م 

از ایـن رو، روشـهاي      . یابنـد آمـوزان انتقـال مـی     در قالب نظري و بصورت شفاهی به دانش       
آمـوز، بـر اکتـساب دانـش و ایجـاد           مذکور در عوض اصالح یا مهار مـستقیم رفتـار دانـش           

  . نگرشهاي مناسب تاکید دارد
مویـد ایـن     واهد و نتایج روشهاي مختلف آموزشی در مدارس       شحال، مقایسه   ا این ب

ؤثرتري نسبت بـه آمـوزش تئـوري         م ، نقش ملی و کاربردي  عکه وجود نگرش     مطلب است 
در این راسـتا بایـد      . مایدن  مهارتها در زمینۀ ایجاد و گسترش رفتارهاي ایمن ترافیکی ایفا می          

رغـم کـاربرد گـسترده      ي شفاهی در تعلیمات کالسی علـی      عنوان نمود که استفاده از روشها     
چـرا کـه در   . اي نخواهنـد بـود  متضمن موفقیت و حصول اهـداف ایمنـی جـاده        اً  آنها، لزوم 

بهترین حالت، این آموزشها می توانند موجب ارتقاي سطح دانش کودکان در رابطه با ایمنی               
خصوص موید ایـن مطلـب اسـت    در حالیکه تجربیات انجام گرفته در این    . جاده اي گردند  

بطوریکه، عدم تمرکـز   . توانایی تعمیم به محیط واقعی ترافیک را ندارد       اً  که چنین دانشی غالب   
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باشد، عملکرد ضـعیف کـودك      روشهاي نظري بر رفتاري که کودك ملزم به یادگیري آن می          
ار لـذا، عـدم مطابقـت بـین دانـش و رفتـ            . را در محیط واقعی ترافیک بدنبال خواهد داشت       

آموزان مهمترین انتقادي است که نسبت به روشهاي آمـوزش کالسـی عنـوان          ترافیکی دانش 
نظـري بیـان    اً  توان در خصوص نتایج آموزشهاي صـرف      بزرگترین مشکلی که می   . شده است 

زیـرا زمانیکـه    . تواند بـدنبال داشـته باشـد      نمود، اثرات منفی است که آموزشهاي مذکور می       
اي مویـد وضـعیت     ان در پاسخ به سواالت مربوط بـه ایمنـی جـاده           آموزنتایج ارزیابی دانش  

آمـوز باشـد، ایـن امـر منجـر بـه برداشـت نادرسـتی در              مطلوب سطح دانش ترافیکی دانش    
بـدیهی اسـت    . خصوص مهارتهاي عملی وي در تعامل با محیط واقعی جاده خواهد گشت           

رسـد، بـروز   مل بنظر مـی بسیار نیز محتاً اي، که بعض  در صورت نادرست بودن چنین فرضیه     
تـوان در   سـایر مـواردي کـه مـی       . بینی خواهد بـود   اي قابل پیش  حوادث و یا خطرات جاده    

  :خصوص مشکالت آموزش نظري عنوان نمود عبارتند از
بـا مقتـضاي سـنی کودکـان        اً  زبان و مفاهیم بکار رفته در آموزشهاي نظري اگر دقیق         

براي . آموزان خردسال باشد  اتر از درك دانش   هماهنگی الزم را نداشته باشد، ممکن است فر       
اي در مـدارس    مثال، در بررسی لغات و مفاهیم بکار رفتـه در مـواد آموزشـی ایمنـی جـاده                 

 "پیـاده رو  " یـا    "عابر پیـاده  "هایی از قبیل    خردساالن درك صحیحی از واژه      ابتدایی، معموالً 
 نیـز  "مراقـب بـودن  " یا "راستچپ و "ایمنی جاده اي مانند  در مورد مفاهیم ساده  . ندارند

  . غالبا سوء برداشت وجود دارد
تر از آن است که بتوانند بـه رفتـار کودکـان تعمـیم داده               آموزشهاي نظري کلی  اً  غالب

شوند و تعیین اینکه رفتار مناسب طبق آموزشهاي نظري کدام است، بـراي کودکـان دشـوار                 
یـن ابهـام وجـود دارد کـه چـه           ا  همواره "مراقب بودن "بطور مثال در خصوص لفظ       .است

نکته دیگري که غالبا بـه کودکـان تعلـیم داده     .شود می"مراقب بودن"منجر به   اً  عواملی دقیق 
اما در این مورد نیز ایـن       . می شود این است که پیش از عبور از خیابان، به اطراف نگاه کنید             

چه کاري باید بـر     اً   دقیق باید به چه چیزي نگاه کند و      اً  ابهام براي کودك وجود دارد که دقیق      
  . اساس آنچه که دیده است انجام دهد
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و برآورد دقیـق دانـش اکتـسابی در راسـتاي            موارد ذکر شده، اهمیت حیاتی صحت     
ت امالحـل مـسأله و وجـود تعـ         عالوه بر این، رویکـرد    . نمایدتغییرات رفتاري را تبیین می    

یستم ترافیک، ایجاد انگیـزه و  واند موجب درك ست اجتماعی در حین آموزشهاي عملیاتی می 
بنـابراین چنانچـه   . آمـوزان در خـصوص عملیـات ایمـن ترافیکـی شـود       تغییر نگرش دانش  

آموزان، در محیط راهها بصورت گروهی و تحـت نظـارت           زش دانش ومآاي مهارتی   ه  برنامه
ـ یک کارشناس آشنا با امور ایمنی ترافیک و آموزش کودکـان در مکانهـاي واقعـی یـا قا                   ل ب

 .  انجام گیرد، با کارایی بیشتري همراه خواهد گردیدتصور

  سنجی بصري آموزش مهارتهاي زمان-5-3-1
همانگونه که در بخش آموزشهاي نظري نیـز عنـوان گردیـد، یکـی از قـوانینی کـه                    

اي نسبت بـه اجـراي آن مبـذول    آموزان باید در هنگام عبور از عرض جاده توجه ویژه  دانش
. باشـد و سمت جاده در جهت بررسی تردد هر نوع وسیله نقلیـه مـی             نمایند، نگاه کردن به د    

آموزان خردسالی که بنـدرت مجبـور بـه عبـور از     بدیهی است که این قانون تنها براي دانش       
. باشدخیابانهایی هستند که در آنها باید تا عدم تردد وسایل نقلیه منتظر بمانند، قابل اجرا می               

آموزان در صورتیکه بخواهند منتظـر یـک   هاي پرتردد، دانش با این حال، در بسیاري از جاده      
نمایـد بماننـد، بایـد تمـام روز را صـبر      اي تردد نمـی بازه زمانی که طی آن هیچ وسیله نقلیه   

  . نمایند
 عالوه بر این، مطالعات انجام شده در این خصوص موید این مطلب بوده است کـه               

آمـوز بایـد در     زیرا زمانی که دانـش    . کنندوي می بسختی از این قوانین پیر    اً  آموزان غالب دانش
جهت برقراري شرایط مندرج در قانون آموزشی مذکور انتظار بکشد، قابلیت اجرایـی آن را               

آموز باید فواصـل بـین      دانش بنابراین واضح است که در برخی مراحل،      . بسیار دشوار میکند  
ص دهد و در جهت عبور ایمـن     تردد وسایل نقلیه را که براي عبور، مناسب هستند را تشخی          

از طرفی، یکی از مشکالتی که بطور معمول در ایـن خـصوص             . از عرض مسیر اقدام نماید    
گردند، وجود تناقض در رفتار بزرگساالن در راستاي نحوه عملیـات   کودکان با آن مواجه می    

رگـساالن  زیرا بز . باشدشود، می عبور از جاده با آنچه به آنها بصورت نظري آموزش داده می           
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گردد هنگام عبور از جاده، درکنار جدول توقف        آموزان توصیه می  برخالف آنچه که به دانش    
شدن به جدول بخوبی    توانند موقعیت خود را پیش از نزدیک      چراکه بزرگساالن می  . کنند نمی

بطور کلی،  . رو خواهند داشت  بسنجند و به همین دلیل نیاز کمتري به توقف در جدول پیاده           
به فواصل بین ترافیکـی توجـه کـرده و             برآورد موقعیتهاي ترافیکی، افراد بالغ معموالً      هنگام

بینـی یـک فاصـله    سپس بـا پـیش   . کنندرا برآورد می  ) از لحاظ زمانی  (کفایت آن براي عبور     
سـعی مـی کننـد     از این طریـق  مناسب، پس از عبور اولین خودرو شروع به حرکت کرده و

ایـن در حالیـست     .دن خودروي بعدي را براي خود ایجاد کنند       حداکثر فاصله ممکن تا رسی    
بلکه آنها به هر یک از خودروها       . که، کودکان توانایی برآورد هیچیک از این موارد را ندارند         

کنند و تا هنگامیکه اولین خودرو عبور نکرده اسـت، کمتـر بـه سـایر      بطور جداگانه نگاه می   
قد توانایی الزم براي تمرکز بر متغیرهایی هستند که         همچنین آنها فا  . کنندخودروها توجه می  

کودکـان در عـوض توجـه بـه          بطـور مثـال،   . گـردد براي عبور از جاده ضروري تلقـی مـی        
گیري استراتژیک بـراي عبـور از خیابـان ضـروري           متغیرهاي زمانی، مکانی که براي تصمیم     

همچنـین  . کنندمی  توجهبیشتر به خصوصیاتی مانند رنگ، اندازه و غیره درخودروها  هستند،
اختیار متغیرهاي وابـسته را ندارنـد و ایـن مهمتـرین          بی   کودکان توانایی تشخیص فوري و    

   .اي باید انجام شودي است که در آموزش ایمنی جادهاوظیفه
در ایـن راسـتا،     . آموزان آموخته شـود   واضح است که چنین مهارتهایی باید به دانش       

اینکه چـه     اوالً .گردندبا دو مشکل مهم روبرو می       اي معموالً هکارشناسان آموزش ایمنی جاد   
سنی براي شروع این آموزشها مناسبتر است؟ در پاسخ به این سوال باید عنوان نمود کـه بـر     
اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه، ظرفیتهاي روانشناختی الزم جهـت یـادگیري ایـن               

کند و آموزشهاي مذکور باید از آغاز سـال  هور نمی سن سالگی ظ9تا قبل از   مهارتها معموالً 
اً ثانیـ  .آموزان ارائه گـردد   بندي آموزشی مناسب به دانش    سوم دبستان و بر اساس برنامه زمان      

ترین روش آموزشی کدام است؟ در پاسخ به این سوال باید عنوان نمود، از آنجا کـه                 مناسب
شود، انتقال مهارتهـاي  نی محسوب می سنجی بصري یکی از مهارتهاي اصلی زمانی مکا       زمان

با نتـایج مثبتـی       آموزان از طریق آموزشهاي نظري و در کالس درس معموالً         مذکور به دانش  
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  .گرددهمراه نمی
 بنابراین تجربه عملی در این زمینه باید در محیط جـاده و بـا حـضور مجـري امـر                    

توانـد   این امر با آنکه می  اجراي. ایمنی ترافیکی در راههاي کشور یعنی پلیس صورت پذیرد        
هـاي پرتـردد بـدنبال      تاثیر بسیار مثبتی در نگرش کودکان نسبت به امر تردد، بویژه از جـاده             

اي بایـد بـصورت   داشته باشد، اما بدلیل حضور در محیط واقعی و تعامل بـا ترافیـک جـاده           
ز برخـورد و  عالوه بر ایـن، طـر  . کنترل شده و تحت نظارت پلیس ترافیک انجام گیرد  کامالً

-می آموزان، از عواملی است که    هاي مناسب آموزش دانش   میزان آشنایی فرد مسئول با شیوه     

  . تواند تاثیر بسزایی در دستیابی به نتایج موردنظر ایفا نماید

   آموزش نحوه برخورد با موقعیتهاي خاص-5-3-2
اي  جاده هاي نظري آموزش ایمنی   یکی از نواقصی که بطور معمول در ساختار شیوه        

آمـوزان در خـصوص   شود، عـدم امکـان توجیـه مناسـب دانـش         آموزان مشاهده می  به دانش 
بنـابراین در جهـت     . باشدتشخیص مکانها و شرایط خطرناك عبور از عرض مسیر جاده می          

آموزش عملی تشخیص چنین شرایطی که باید با حضور و نظارت مـستقیم پلـیس ترافیـک             
تهاي عبور از جاده که احتمال وقوع تصادف در آنها باال است در             باید موقعی   انجام گیرد، اوالً  

آموزان را بر عهده دارنـد  منطقه و توسط کارشناسانی که از سوي پلیس وظیفه آموزش دانش     
. آموزان انطبـاق داده شـود     شناسایی شده و در گام بعدي مهارتهاي مذکور با رده سنی دانش           

به گام برگزار شده و هر مرحله بایـد بـر اسـاس             باید بصورت گام      این روش آموزش کامالً   
  . تجارب کسب شده در مرحله قبل انجام گردد

آموزان باید در خصوص تـردد ایمـن        یکی از مهمترین مواردي که دانش      بطور مثال، 
زیـرا در   . باشـد بیاموزند، نحوه عبور از نزدیکی وسایل نقلیه پارك شده در حاشیه مسیر مـی             

بهمـین دلیـل داشـتن یـک        . محل دیگري براي عبـور وجـود نـدارد        بسیاري از موارد، هیچ     
موزانی کـه  آاستراتژي ایمن و موثر براي رو به رو شدن با این قبیل موقعیتها براي کلیه دانش      

 البته الزم است که پـیش از ارائـه        . باشدنمایند، ضروري می  از مدارس خود تردد می    /پیاده به 
ا چنین موقعیتهایی، نحوه شناسایی خطرات بـالقوه      یک استراتژي به کودکان جهت برخورد ب      
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در واقع تا زمانیکه کـودك ایـن خطـرات را درك نکنـد،      . در چنین موقعیتهایی آموخته شود    
احتمال بسیار زیادي وجـود دارد کـه نتوانـد نکـات موجـود در اسـتراتژي را در مـورد آن                      

  . کار گیردخطرات اجرا نماید و یا در بهترین حالت تنها بخشی از آن را ب
توان در یک فعالیت آموزشی در خارج از مدرسه، کارشناسی که از سوي             بنابراین می 

آموزان را برعهده گرفته، ابتـدا نقـاط خطرنـاك و ایمـن را بـراي      پلیس وظیفه آموزش دانش 
آموزان بخواهد تا از عرض جاده در       سپس از دانش  . عبور عابرین پیاده به کودکان نشان دهد      

عبور نمایند و به آنها توضیح دهد که چگونه و چرا آنها باید از این نقطـه عبـور                   نقاط ایمن   
  . العملهاي آن را در قبال این عمل جویا شوددر انتها نیز نظرات و عکس. نمایند

   آموزش نحوه صحیح بکارگیري دوچرخه در هنگام عبور از عرض جاده-5-3-3
آمـوزان را در    کـن اسـت دانـش     بطور کلی یکی از خطرناکترین وضـعیتهایی کـه مم         

آموز موردنظر بخواهد بـا دوچرخـه       هنگام عبور از جاده تهدید نماید، زمانی است که دانش         
در این خصوص، همانگونه که پیش از نیـز عنـوان شـد،             . خود از عرض خیابان عبور نماید     

روبرو در رده دبستانی به دلیل محدودیتهایی جسمی و ذهنی که با آن     اً  آموزان خصوص دانش
لـذا  . باشـند سـواري برخـوردار نمـی     باشند، از کنترل و تعادل مناسبی در حین دوچرخـه         می

بدیهی است در صورتیکه گروه مذکور قصد عبور از عرض جاده بوسیله دوچرخه را داشته                
اي موجب بروز حـوادث نـاگواري بـراي         باشند، کوچکترین تهدیدي از سوي ترافیک جاده      

  .گروه مذکور گردد
توانـد نقـش بـسزایی در       ن راستا، امر آموزش از مهمترین مواردي است که می         در ای 

از طرفی با توجه بـه اینکـه   . آموزان ایفا نماید جلوگیري از بروز شرایط خطرناك براي دانش      
   العمـل مناسـب در قبـال حـوادث        سـواري و اعمـال عکـس      آموزش نحوه صحیح دوچرخه   

شد، اقدام به برگزاري جلسات آموزشی عملی براي        بااي تنها در قالب نظري میسر نمی      جاده
توانـد  بنابراین، با توجه به نقشی که پلیس می       . رودآموزان نیز امري ضروري بشمار می     دانش

آموزان در رعایت قوانین و مفاد ترافیکی در هنگام تردد ایمـن   در قبال آموزش صحیح دانش    
ان و مـسئولین آموزشـی پلـیس در    با استفاده از دوچرخـه ایفـا نمایـد، مـشارکت کارشناسـ          
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سواري که با هماهنگی مـسئولین و اولیـاي مـدارس برگـزار             هاي عملیاتی دوچرخه  آموزش
از مهمترین مواردي که باید در اینگونه فعالیتها مورد         . گرددگردد، امري ضروري تلقی می    می

بـدیهی  . اسـت توجه مسئولین و کارشناسان پلیس در حین آموزش قرار گیرد در ذیـل آمـده           
شـده توسـط کارشـناس مربوطـه و انجـام           است، انجام صحیح هر یک از فعالیتهـاي عنـوان         

تواند گام موثري در یادگیري و فهم کامـل نکـات ایمـن             آموزان می تمرینات متوالی با دانش   
برخی از مهمتـرین مـواردي کـه بایـد در حـین             . آموزان گردد سواري توسط دانش  دوچرخه

 :توسط کارشناسان مربوطه ارائه گردد عبارتند ازبرگزاري جلسات مذکور 

  :نقلیه شامل نحوه حرکت در جاده در تعامل با سایر وسایل-الف
 احتیاط الزم در خصوص محیط اطراف حرکت خود، بوسیله خوب دیدن و             •

  .دادنخوب گوش
  .حرکت بنحوي که سایر وسایل نقلیه بتوانند از آنها سبقت بگیرند •
ـ      • رو یـا جـدول و همچنـین احتیـاط در قبـال             ا پیـاده  رعایت فاصله مناسـب ب

  . خودروهاي پارك شده در کنار جاده
. سواري در مـسیر   رعایت فاصله ایمن از سایر وسایل نقلیه در حین دوچرخه          •

هـا و      متر در سراشـیبی    10 متر در مقاطع هموار جاده،       4این فاصله در حدود     
 آن فاصـله ترمـز   باشـد کـه طـی    فواصل بیشتر در شرایط جوي نامناسب مـی      

 . گردد تقریباً دو برابر می

 نظر به سایر وسایل نقلیهدهی در خصوص حرکات مورد نحوه عالمت-ب

خواهند انجـام   آموزان باید دست خود را برحسب جهت گردشی که می     دانش •
 . دهند به چپ یاراست درازکنند

 . در صورت مشاهده خطر از زنگ دوچرخه استفاده کنند •

د توقف دارند، از سرعت خود کاسته و با هـر دو ترمـز در            درصورتی که قص   •
 . یک زمان ترمز کنند
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 سواري نحوه صحیح بکارگیري ازکاله ایمنی در حین عملیات دوچرخه-ج

  .نمایند تردد در ردیفهاي تکی در زمانی که بصورت گروهی حرکت می-چ
سـایر وسـایل    بصورتیکه مانع تـردد     ( نحوه صحیح پارك دوچرخه در کنار خیابان         -ح

 ). نقلیه نگردد

  کشیهاي راهنمایی و رانندگی آموزش عالئم و خط-5-3-4
تر، در تـشخیص و فهـم آن   آموزان، بویژه در سنین پایین   دانش  از مواردي که معموالً   

    کـشیهاي راهنمـایی و راننـدگی   باشند، تشخیص صـحیح عالئـم و خـط        با مشکل روبرو می   
توان بر میزان   آموزان، می زش مناسب موارد مذکور به دانش     بنابراین در صورت آمو   . باشدمی

 ايتشخیص و آگاهی آنها در تقابل با نحوه و محدودیتهاي عملکردي سـایر کـاربران جـاده                
  . ]11[افزود

آنچه در آموزش اینگونه موارد باید مدنظر کارشناس مربوطه قرار گیرد، آن است که              
بـدیهی  . آمـوزان انجـام پـذیرد     یات سـنی دانـش    آموزش عالئم ترافیکی باید بر اساس مقتض      

اند، توانایی ذهنی الزم جهت درك مطالبی       است، کودکانی که بتازگی وارد دوره دبستان شده       
بلکه با توجه به ظرفیتی کـه ایـن       . را ندارند .. .همچون سبقت ممنوع، محل عبور حیوانات و      

 باید به تشریح کاربرد هر یـک        باشند،گروه سنی در یادگیري و بخاطر سپردن رنگها دارا می         
بطور مثال باید در گردشهایی کـه      . از اشکال و رنگهاي مذکور براي این گروه سنی پرداخت         

 :پذیرد، به موارد ذیل اشاره گردداز مدرسه و با حضور کارشناس مربوطه انجام می خارج در

      لاخطار دهی در راستاي هر خطري با استفاده از یـک تـابلوي مثلـث ماننـد شـک          -
 . شود  انجام می5-19

  
  
  

  هاي ترافیکی تابلوهاي مثلثی شکل به عنوان اخطاردهنده-21-5شکل
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نـشان داده   20-5 شـکل کنند بصورت دایره مانند  تابلوهایی که امري را ممنوع می    -
 . شوند می

  
  
  
  

  هاي ترافیکیاي شکل به عنوان بازدارنده تابلوهاي دایره-22-5شکل
 23-5 شـکل کنند بصورت مربع مانند       ري را به کاربران اعالم می     تابلوهایی که خب   -

 . باشند می

 
 
 

  
   تابلوهاي مربعی شکل به عنوان اطالعرسانهاي ترافیکی-23-5شکل

  

کـشیهایی کـه    عالوه بر این، ارائه توضیحاتی در خصوص برخی از متداولترین خـط           
توانـد نقـش   گردند، مـی روبرو میاز مدرسه با آنها /آموزان هر روزه و در حین تردد به    دانش

کـشیهاي روي سـطح     آمـوزان در ارتبـاط بـا کـاربرد خـط          گیري بینش دانش  مهمی در شکل  
گـردد،  بطور مثـال در ایـن جلـسات کـه خـارج از مدرسـه انجـام مـی                  . روسازي ایفا نماید  
) آمـوزان انتخـاب شـده اسـت    که از سوي پلـیس بـراي آمـوزش دانـش      (کارشناس مربوطه   

 .  موارد زیر اشاره نمایدتواند به می

شـود بـه معنـاي عبـور      خطوط ممتد سفید زمانی که در سطح روسازي ترسیم می          -
 . باشندسبقت نمی قطع این خط جهت ممنوع بوده و وسایل نقلیه مجاز به

خطوط منقطع سفید به معناي مجاز بودن عبور از این خطوط بوده و وسایل نقلیه                -
 . اشندبمجاز به سبقت در این مناطق می
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دهنـده منـاطق خاصـی همچـون        کشیهایی که بر روي سطح روسـازي نـشان        خط -
آموزان براي دانش   باشد، کامالً می.. .ایستگاه اتوبوس، تاکسی، پارك وسایل نقلیه و      

 .تشریح گردد

کـشیها بـه   یکی از فعالیتهاي خارج از مدرسه در خـصوص آمـوزش عالئـم و خـط       
تواند در قالـب مثـال زیـر    گیرد، میرافیک انجام میآموزان که توسط کارشناس پلیس ت دانش

  :انجام گیرد
پس از ترتیب دادن یک گردش خارج از مدرسه کـه بـا همـاهنگی اولیـاي مدرسـه                   

تهیـه   کشیهاي مناطق مدنظر خود را که قبالًگیرد، با خود عکسهایی از عالئم و خط    انجام می 
هاي نقاشی خود را بهمـراه       تا مداد و دفترچه    آموزان بخواهید  از دانش . اید بهمراه ببرید  نموده

        آمـوزان خواسـته شـود تـا عالئـم و           در حـین گـردش از هـر یـک از دانـش            . داشته باشـند  
ها را جمـع کـرده و آنهـا را     سپس نقاشی. نمایند، ترسیم کنند کشیهایی را که مشاهده می  خط

تا بر روي شکل عالئـم ترافیکـی،        آموزان بخواهید   از دانش . آموزان نشان دهید  به همه دانش  
ی را کـه از عالئـم    یآمـوزان عکـسها   سپس بـه دانـش    . نظر دهند .. .رنگ آنها، موقعیت آنها و    

ها مقایسه کنید و براي آنها توضیح دهیـد کـه             اید، نشان داده و آنها را با سایر نقاشی         برداشته
  . اند چرا عالئم ترافیکی در آن مکانها واقع شده

کـشیهاي ترافیکـی در ایـن       ي که در خصوص آموزش عالئم و خـط        عالوه بر موارد  
آمـوزان، نقـشی کـه پلـیس در قبـال         جلسات عنوان گردید، در این جلسات باید براي دانش        

نماید نیز تعیین گردیده و بر اهمیت تبعیت از پلـیس در تمـام مـوارد تاکیـد                  ترافیک ایفا می  
عالئمی که پلیس در برخـی از معـابر         همچنین پلیس در این جلسات باید به آموزش         . گردد

 نماید، اقدام کندجهت مدیریت ترافیک به کاربران ارائه می) بویژه معابر کنترل نشده(

  شهري خصوصیات و ویژگیهاي تردد در مناطق برون-5-3-5
آمـوزان  شهري، براي دانش  با توجه به طبیعت و مشخصات کلی مناطق برون          معموالً

 که مناطق مذکور، به علت حجم اندك تردد وسایل نقلیـه در ایـن            آیداین ذهنیت بوجود می   
از اینـرو  . باشـند پذیري کمتري برخوردار مـی    شهري، از ریسک  مناطق نسبت به مناطق درون    
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  .نماینددقت کمتري را در حین عملیات تردد خود در این مناطق مبذول می معموالً
 ارگان مسئول برقـراري ایمنـی در   در این راستا، پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان 

پذیري که حائز دانش کافی بر خصوصیات و ویژگیهاي ترافیکی، میزان ریسک           کشور راههاي
باشد، موظـف بـه آمـوزش و گوشـزد          و خطرات بالقوه موجود در مناطق مختلف کشور می        

ایـن  در  .باشـد آموزان مـی  شهري نسبت به سایر مناطق به دانش      نمودن تفاوتهاي مناطق برون   
توانـد  آموزان را بر عهده دارد، مـی راستا فرد مسئولی که از سوي پلیس وظیفه آموزش دانش   

گردد، با اشاره به     می    در حین گردشهایی که با همکاري و هماهنگی اولیاي مدرسه برگزار          
آمده است، نسبت به تبیین تفاوتهاي موجـود در خـصوص ماهیـت تـردد در      نکاتی که ذیالً 
 . شهري نسبت به سایر مناطق اقدام نمایدمناطق برون

   تردد حیوانات در مناطق برون شهري-الف
در   توان با اشاره به تردد حیوانات اهلـی و وحـشی کـه معمـوالً              در حین گردش می   

آمـوزان را در خـصوص مبـذول نمـودن          گیرد، توجـه دانـش    شهري صورت می  مناطق برون 
 . ردد در مناطق مذکور جلب نموداحتیاط الزم در تقابل با حیوانات در حین ت

   تردد وسایل نقلیه با سرعتهاي زیاد-ب
گـردد،  شـهري مـی  یکی از مواردي که موجب بروز حوادث شدیدي در مناطق برون   

آمـوزان بایـد    در ایـن خـصوص دانـش      . باشدنقلیه در سرعتهاي باال می    عملیات تردد وسایل  
العمل راننده، مفهومی    ش زمان عکس  تاثیر سرعت در افزایش شدت تصادفات، کاه       به نسبت

در . تواند با سرعت داشته باشد آگاهی یابنـد  و ارتباطی که این عامل می      "فاصله توقف "بنام  
اي که بـراي توقـف وسـیله نقلیـه          راستاي تبیین این مهم که با افزایش سزعت، میزان فاصله         

دار   از سوي پلیس عهده    یا شخص مسئولی که    یابد، کارشناس و  می افزایش نیز است نیاز مورد
  .تواند از فعالیت زیر و یا فعالیتهاي مشابه آن بهره گیردکودکان شده است، می به آموزش امر

دو .  متري و در یک خط در کنـار هـم قـرار گیرنـد              5آموز باید با فواصل     پنج دانش 
سوار باید در کنار یکدیگر و در راسـتاي همکالسـیهاي خـود حرکـت                 دانش آموز دوچرخه  
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. سـواران بایـد توقـف نماینـد         و دوچرخـه  » ایـست «آموز فریاد بزند     دانش 5یکی از   . مایندن
شـنوند تـا زمـانی کـه      همکالسی خـود را مـی  » ایست«سواران صداي  اي که دوچرخه   فاصله

ایـن  . گیـرد   العمل آنها مـورد ارزیـابی قـرار         گیري شده و زمان عکس    نمایند اندازه توقف می 
  .آموزان حائز تصوري از فاصله توقف گردند دانشگردد تا فعالیت موجب می

آمـوزان بخواهیـد تـا سـرعت دوچرخـه را بـا         پس از انجام فعالیت مذکور، از دانش      
نماینـد،  شهري اطـراف خـود تـردد مـی        از مسیرهاي برون    اي که معموالً  نقلیهسرعت وسایل 

ایل نقلیـه بـا سـرعت      اي که براي وسـ    سپس از آنها باید خواسته شود تا فاصله       . مقایسه کنند 
بدیهی است، این فعالیت کمـک مـوثري در         . نمایند را تخمین بزنند   ها تردد می  زیاد در جاده  

آموزان در خصوص تشخیص فواصل مناسب نسبت به وسـایل نقلیـه            قضاوت صحیح دانش  
 . گرددعبوري در حین تردد می

  شهري تاثیر بیشتر شرایط جوي در عملیات تردد برون-پ
آمـوزان ایفـا    تواند تاثیر بسزایی در افـزایش خطـاي دانـش         شکالتی که می  از دیگر م  

در منـاطق   اً  اي، خـصوص  نماید، تاثیر شرایط جوي نامناسب بر عملیات تردد کـاربران جـاده           
در این راستا باید عنوان نمود، با توجه به شـرایط بـسیار متفـاوتی کـه            . باشدشهري می برون

روي دهد، بایـد نـسبت بـه        ..) .آلود، بارانی و  فی، مه بر(ممکن است در برخی شرایط جوي       
  .در خصوص شرایط تردد ایمن در شرایط مذکور اقدام گردد آموزانآگاهسازي دانش

اي کـه در    در این خصوص کارشناس مربوطه باید با پـرداختن بـه فعالیتهـاي سـاده              
نکات زیر بـه    نماید، نسبت به گوشزد نمودن      بینی می غالب گردشهاي خارج از مدرسه پیش     

  .آموزان بکوشددانش

فاصله مورد نیاز براي توقف وسایل نقلیـه در شـرایطی کـه سـطح روسـازي             -
  تـوجهی همـراه  بـا رشـد قابـل   ) خشک(لغزنده باشد، نسبت به شرایط عادي       

  .باشدمی
راننـدگان و عـابرین     (اي  در هنگام مه گرفتگی، میدان دید تمام کاربران جاده         -

بدیهی است، در این شرایط پوشـیدن لباسـهاي         . یابدبشدت کاهش می  ) پیاده
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تواند تاثیر زیادي در افزایش قابلیت رویت       مجهز به نوارهاي بازتابنده نور می     
 . براي عابرین پیاده را فراهم نماید

   شدت باالي تصادفات در مناطق برون شهري نسبت به مناطق درون شهري-ت
اي ک بایـد نـسبت بـه آن تاکیـد ویـژه           از مهمترین مواردي که کارشناس پلیس ترافی      

شـهري نـسبت بـه منـاطق        مبذول نماید، تبیـین شـدت بـاالي تـصادفات در منـاطق بـرون              
آمـوزان بیـان    بدیهی است، در صورتیکه این امر بخـوبی بـراي دانـش           . باشدشهري می  درون

گردد، تاثیر مطلوبی در ذهنیـت گـروه مـذکور در راسـتاي اهمیـت تـردد ایمـن در منـاطق                      
  .شهري خواهد داشت نبرو

تواند در خالل یک فعالیت گردشـی کـه در          در این خصوص، کارشناس مربوطه می     
اي را درمناطق شهري و بـرون         پذیرد، آمار تصادفات جاده   نواحی اطراف مدرسه صورت می    

آموزان بخواهد تا با دقت در محـیط و خـصوصیات تـردد             سپس از دانش  . شهري بیان نماید  
آمـوزان  در انتهـا نیـز از دانـش       . ي در خصوص موارد مذکور نظر دهنـد       شهردر مناطق برون  

دهـد،    تصادفات بیشتري در شهرها روي مـی      خواسته شود تا در مورد دالیل این واقعیت که          
 تفکـر نمـوده و نظـرات        ولی تعداد مجروحین و تلفات در مناطق برون شهري بیشتر اسـت           

 .خود را در این خصوص بیان نمایند

  ا و فعالیتهاي کارگاههاي آموزشی بازدیده-5-4
بطور کلی و همانگونه که پیش از این نیز عنوان گردید، یکی از موثرترین روشهایی               

تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف آموزشی در جهت ارتقاي سطح دانـش ترافیکـی       که می 
 بایـد   در این خصوص  . باشدآموزان داشته باشد، بکارگیري روشهاي عملی آموزش می       دانش

عنوان نمود که در قالب فصول گذشته به بررسی و ارائه بسیاري از موضوعات و فعالیتهـاي                
امـا همانگونـه کـه مبـرهن     . شـدند، گردیـد  آموزشی که در دو قالب عملی و نظري ارائه می 

اي آموزان با برخی از مهمترین مفاهیم و اصول ایمنی جـاده        است، فهم و آشنایی کامل دانش     
زاري بازدیدها و فعالیتهاي کارگاههاي آموزشی که در خارج از محیط مدرسـه و              نیازمند برگ 
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بنابراین در این بخـش در نظـر اسـت تـا بـه             . باشدشود، می با حضور پلیس برگزار می    اً  غالب
معرفی برخی از این فعالیتها و همچنین اهدافی که هـر یـک بایـد در ارتقـاي سـطح دانـش            

  .د پرداخته شودآموزان ایفا نمایترافیکی دانش

  برگزاري بازدیدها وفعالیتهاي کارگاههاي آموزشی  -5-4-1
آمـوزان بـا تجهیـزات و       عنوان گردید، آشـنایی دانـش     ) 2-5(همانگونه که در بخش   

تواند تاثیر بسزایی در ارتقـاي سـطح دانـش گـروه مـذکور در خـصوص          عالئم ترافیکی می  
. رود داشـته باشـد  اي بکـار مـی  ادهتجهیزات ترافیکی که امروزه در صنعت حمل و نقـل جـ     

همچنین آشنایی رانندگان آینده کشور با تجهیزات مدرن ترافیکی، عالوه بر تغییـرات مثبتـی         
توانـد از   که در رفتار و عملکرد گروه مذکور در تقابل با تجهیزات بیان شده بدنبال دارد، می               

بهمـراه داشـته    ) آمـوزان انشوالدین د (مطلوبی بر عملکرد رانندگان امروزي      اً  اثربخشی نسبت 
  .باشد

تواند در مجموعه پلـیس راهنمـایی و راننـدگی          بنابراین برگزاري بازدیدهایی که می    
برگزار و طی آن کارشناسان پلیس به تشریح نوع و نحوه عملکرد هر یک از تجهیزاتـی کـه                   

 ی توانـد در ارتقـاي سـطح دانـش ترافیکـ          در این بازدید به نمایش گذاشته شده اسـت، مـی          
در این راستا، معلمان و یا کارشناسانی که مسئولیت آمـوزش           . آموزان بسیار موثر باشد   دانش

کودکان در سطح مدارس را بر عهده دارند، باید قبـل از شـرکت در چنـین بازدیـدهایی بـه                
سپس بـا   . آموزان در خصوص تجهیزات مذکور نمایند     ایجاد یک دورنماي ذهنی براي دانش     

ن نسبت به تهیه سـوالهایی در خـصوص نحـوه و چگـونگی عملکـرد                آموزامشارکت دانش 
  .تجهیزات مذکور نموده تا در روز بازدید از کارشناس مسئول سوال گردد

   برگزاري دیداري با گذربان مدرسه-5-4-2
آموزان بویژه در سنین پـایینتر نـسبت بـه آن           یکی از مهمترین مواردي که باید دانش      

از /تواننـد آنهـا را در تـردد ایمـن بـه       وجود افرادي است که مـی     آگاهی کاملی داشته باشند،     
بنابراین آشنایی کامل با نحـوه عملیـات و عملکـرد گـروه مـذکور کـه         . مدرسه یاري نمایند  
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توانـد از  پردازند، مـی تحت عنوان گذربان در گذرگاههاي مشرف به مدرسه فعالیت می   اً  غالب
  .شدآموزان برخوردار بااهمیت زیادي براي دانش

تواند با حضور پلیس ترافیـک بـه        در این راستا، یکی از مهمترین بازدیدهایی که می        
اي برگزار شود، دیدار  عنوان ضامن حفظ سالمتی کودکان و همچنین کارشناسان ایمنی جاده         

آموزانی کـه بتـازگی وارد        دانشاً  خصوص(آموزان  با گذربانان فعال در منطقه و آشنایی دانش       
بنـابراین معلمـان و یـا مـسئولین     . باشـد   با نحوه فعالیت گـروه مـذکور مـی   )اند مدرسه شده 

اي در مدارس بایـد قبـل از آغـاز بازدیـد، اقـدام بـه تهیـه سـواالتی بـا                   آموزش ایمنی جاده  
سـواالت مـذکور   . آمـوزان و در جهـت پرسـش از گـذربان مدرسـه نماینـد               مشارکت دانش 

  :تواند موضوعات زیر را در برگیرد می
  پوشد؟ بان جلیقه مخصوص میچرا گذر -
  چرا گذربان همواره یک تابلو در دست دارد؟ -
  نماید؟گذربان چگونه ترافیک را متوقف می -
  دهد؟ آموزان را تشخیص می گذربان چگونه شرایط ایمن براي تردد دانش -
آیا قوانین خاصی براي عبور از عـرض جـاده وجـود دارد کـه گـذربان بایـد بـه              -

 ؟آموزان اعالم نمایددانش

  اي توسط پلیس برگزاري کارگاه قوانین ایمنی جاده-5-4-3
آمـوزان  همانگونه که در مبحث روشهاي آموزش نظري نیـز عنـوان گردیـد، دانـش              
اي خـود   موظفند تا تمام قوانین و مقرراتی را که بنحوي بـا ارتقـاي وضـعیت ایمنـی جـاده                  

وزشـهاي نظـري، برخـی از       در ایـن راسـتا و در غالـب آم         . باشد را رعایت نمایند   مرتبط می 
امـا بـا   . آموزان باید در برخورد با شرایط خاص رعایت نمایند، ذکر گردید        مواردي که دانش  

کـه از  (اینحال، آموزشهایی که در قالب کارگاههاي آموزشـی و توسـط کارشـناس مربوطـه               
اي تواند تـاثیر بـسزایی در ارتقـاي مهارتهـ         گیرد، می انجام می ) گرددسوي پلیس انتخاب می   

  .از مدرسه ایفا نماید/کودکان در اجراي قوانین ایمنی در هنگام تردد به
در این راستا و در غالب یک کارگـاه آموزشـی، کارشـناس پلـیس راهنمـایی بـه                   -
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تواند بـه اقـدامات ذیـل       هاي کشور می  عنوان متولی اجراي قوانین ایمنی در جاده      
  :بپردازد

 نماید کـه در صـورت عـدم وجـود           آموزان سوال کارشناس مربوطه باید از دانش     -
بینی بوده و سپس بـا کمـک خـود    ها چه اتفاقاتی قابل پیشقوانین ایمنی در جاده   

 .آموزان بدین سوال پاسخ دهددانش

آموزان در این خصوص که چـرا قـوانین متفـاوتی     کارشناس مربوطه باید با دانش     -
  .اي وجود دارد، بحث و تبادل نظر نمایدبراي ایمنی جاده

شناس مربوطه باید کودکان را به گروههاي مختلف تقسیم نموده و به هر یک از               کار
گروهها یکی از مواردي که در زیر عنوان شده را ارائه نمـوده و از آنهـا بخواهـد تـا نحـوه                       
صحیح فعالیت و مقررات ایمنی در خصوص فعالیتهاي محول شده بـه آنهـا را بـراي سـایر                 

 :توانند فعالیتهاي زیر را دربرگیرندد مذکور میموار. آموزان ارائه نماینددانش

  نحوه استفاده از وسایل نقلیه سواري -
  نحوه استفاده از وسایل نقلیه عمومی  -
  کشیهانحوه استفاده از خط -
  نحوه استفاده از دوچرخه -

-هـاي دانـش   شده توسط هر یـک از گـروه       پس از ارائه هر یک از موضوعات تعیین       

آمـوزان در خـصوص قـوانین و        د به اصـالح اظهـارات دانـش       آموزان، کارشناس مربوطه بای   
 . اند، بپردازدهمچنین نمایشی که آنها در راستاي اقدامات ایمن مرتبط با موضوع خود نموده

  بندي نتایج تجارب انجـام گرفتـه توسـط        در انتها نیز کارشناس مربوطه باید به جمع       
ت به بیـان قـوانین و مقـررات ایمنـی           آموزان نسب آموزان بپردازد و با کمک خود دانش      دانش
  .باشد، اقدام نمایداز مدرسه موثر می/آموزان بهاي که در تردد دانشجاده

  
   برگزاري بازدید از تشکیالت پلیس ترافیک منطقه-5-4-4

از /آموزان به سازي تردد دانش  بدون شک، یکی از پشتیبانانی که نقش مهمی در ایمن         
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آمـوزان از وظـایف و      بنابراین آشـنایی دانـش    . باشدرافیکی می نماید، پلیس ت  مدارس ایفا می  
تواند در ارتقاي وضعیت ایمنـی آنهـا   نحوه فعالیت پلیس و همچنین نقشی که این ارگان می         

آمـوزان از پلـیس مـوثر واقـع         تواند در میزان تبعیت دانش    ایفا نماید، از مواردي است که می      
در محل استقرار پلیس ترافیک و با معرفـی افـراد و          بنابراین، برگزاري بازدیدهایی که     . گردد

توجهی در مقبولیت پلـیس بـه عنـوان ضـامن           تواند تاثیر قابل  شود، می وظایف آنها انجام می   
تواند موجب  بدیهی است، این ذهنیت می    . ایمنی راههاي کشور در ذهن کودکان داشته باشد       

هله کنونی و هـم بـه عنـوان راننـدگان     آموزان به قوانین ایمنی، هم در و   پیشبرد احترام دانش  
  .فردا گردد
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  فصل ششم
  

  سازي فيزيکي مدارسوشهاي ايمنر
  

آمـوزان  هاي نظري و عملی بـه دانـش     توان به راحتی از نقش و تاثیر آموزش       با آنکه نمی  
در راستاي پیشبرد وضعیت ایمنی گروه مذکور گذر نمود، امـا حقیقـت آن اسـت کـه تـاثیر        

مات فیزیکـی در محـدوده      اقدامات آموزشی در بسیاري از شرایط، بدون درنظر داشتن اقـدا          
  .مدرسه، قابل توجه نخواهد بود

گیرنـد، بـه دلیـل عـواملی        در این راستا، بسیاري از مدارسی که در حاشیه راهها قرار می           
 چون مشکالت هندسی، سرعت عملکـردي بـاال در بافـت ترافیکـی منطقـه، حجـم بـاالي                   

رسـه بـه دلیـل ضـعف در         ترافیک، عدم اطالع رانندگان از شرایط و محدودیتهاي منطقه مد         
گیرنـد کـه اگـر اقـدامات مناسـبی در         در زمره عواملی قـرار مـی      .. .عالئم ترافیکی موجود و   

      موجـب افـزایش ریـسک بـروز حادثـه بـراي           اً  راستاي مرتفع نمـودن آنهـا نگـردد، مطمئنـ         
لذا، در این بخش در نظر است تا نسبت بـه ارائـه   . گرددآموزان در محدوده مدرسه می دانش

سازي فیزیکی محدوده اطراف مدرسه     تواند در جهت ایمن   برخی از روشهاي مناسبی که می     
  .موثر باشد، اقدام گردد
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 بررسی و روش تعیین نرخ تـصادفات در محـدوده مدرسـه و مطالعـات                 -6-1
  جریانات ترافیکی محور

گیـري و اتخـاذ روشـهاي     از مهمترین مواردي که باید به عنوان شاخـصهاي تـصمیم          
سازي فیزیکی در منطقه مدرسه مدنظر مسئولین مربوطه قـرار گیـرد، مطالعـات             ب ایمن مناس

. پـذیرد شرایط ترافیکی و همچنین نرخ تصادفاتی است که در محـدوده مدرسـه انجـام مـی                
سازي فیزیکی در مناطقی که داراي حجم بـاالي تـردد و   گیري از ابزارهاي ایمن چراکه، بهره 

  .باشند، از اولویت بیشتري برخوردار خواهد بودادفات میهمچنین ریسک باالي وقوع تص
  

   بررسی و روش تعیین نرخ تصادفات در محدوده مدرسه-6-1-1
سـازي مـدارس حاشـیه      بدون شک، مهمترین هدف اقـداماتی کـه در قالـب ایمـن             

         آمـوزان مـدارس مـذکور   گیرد، کاهش تـصادفات و حـوادث دانـش       راههاي کشور انجام می   
گیریهـا و  در این راستا، باید عنوان نمود با وجود اهمیتی که این موضوع در تصمیم  . شدبامی

سازي در سطوح مختلف دارد، اما تـاکنون نظـام آمـاربرداري       همچنین ارزیابی اقدامات ایمن   
آموزان مدارسی که در حاشیه راههـا       صحیحی در جهت ثبت آمار مربوط به تصادفات دانش        

  .نشده استاند، انجام واقع شده
لذا، الزم اسـت تـا در گـام اول، اصـالحات و تغییـرات الزم در نظـام ثبـت آمـار                     

        کشور اعمال گـردد تـا در گامهـاي آتـی و در قالـب نرخهـاي متناسـب بـا آمـار                        تصادفات
گیریهاي الزم در این خصوص اقدام      آموزان مدارس، نسبت به انجام بررسیها و تصمیم       دانش
تا و در فصل هفتم این گزارش نسبت به ارائـه فـرم مخـصوص برداشـت                 در این راس  . گردد

       آموزانی کـه در مـدارس حاشـیه راههـاي کـشور تحـصیل             آمار و اطالعات تصادفات دانش    
اطالعات مربوط به این فرم که باید توسـط کارشـناس پلـیس و              . نمایند، اقدام شده است   می

ر ایمنـی ترافیـک اسـتان و در نهایـت سـازمان            همچنین نماینده مدرسه پر گردد، باید به دفت       
سـازي مـدارس   اي کشور جهت ارزیـابی کـالن اقـدامات ایمـن     جادهونقل  حملراهداري و   
  .ارسال گردد
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عالوه بر این، پس از برداشـت اطالعـات مربوطـه و انتقـال آنهـا بـه دفتـر ایمنـی                      
وط به هـر مدرسـه      ترافیکی استان، نسبت به محاسبه و تعیین نرخهاي تصادفات مناسب مرب          

    توانـد بـه عنـوان مـالك       نرخهاي تعیین شده به این روش، مـی       . گردددر هر استان اقدام می    
سـازي فیزیکـی در کمیتـه ایمنـی         گیریها و همچنین انتخاب روشهاي مناسـب ایمـن        تصمیم

سـازي  مدارس استان مطرح گردد و راهکارهایی به عنوان فرضـیات اصـلی اقـدامات ایمـن               
در این راستا، ذکر این مطلـب حـائز اهمیـت اسـت کـه         . ر مدرسه تعیین گردد   فیزیکی در ه  

فرضیات و پیش فرضهاي ارائه شده در این بخش، از قابلیت اصالح و تکمیل در گـام آتـی                   
باشد گردد، برخوردارمی که با حضور نمایندگان مدارس در سایت مدارس منتخب همراه می          

  .نمایدل میو بنابراین فرآیندي تکرارپذیر را دنبا
توانـد بـه عنـوان    در راستاي موارد عنوان شده، برخی از نرخهاي تصادفاتی که مـی     

سـازي فیزیکـی    گیري در جهت انتخاب راهکارهـاي مناسـب ایمـن         معیارهاي اصلی تصمیم  
  :مدارس حاشیه راهها انتخاب گردد، در قالب موارد زیر عنوان شده است

  آموزان حادثه دیدهعداد کل دانش نرخ تعداد دانش آموزان کشته به ت-الف
      نرخ مذکور موید میزان شـدت تـصادفاتی اسـت کـه در محـدوده مدرسـه صـورت                  

در این خصوص، کلیه آمار برداشت شده توسط فرمهاي تـصادفات کـه در شـعاع      . پذیردمی
در صـورتی کـه     ( صبح   9 الی   7 کیلومتري مدرسه و در ساعات فعالیت مدرسه ،ساعت          5/2

در صورتی که ساعت پایان مدرسه       (14 الی   12و ساعت   )  صبح باشد  8 مدرسه   ساعت آغاز 
مقایسه آمار مذکور در کلیه مدارس      . گیرد، برداشت شده مورد بررسی قرار می      )باشد ظهر 12

باشند، می تحت شمول طرح موید این مطلب است که مدارسی که از نرخ باالتري برخوردار             
به طوري که در این مدارس، بـه دالیلـی همچـون            . برنداز مشکالت ایمنی بیشتري رنج می     

 ...آموز در زمان تصادف و    سرعت مناسب از سوي راننده، عدم قابلیت دید دانش         کاهش عدم
سـازي  اي همچون تاکیـد بیـشتر بـر اقـدامات آرام          نیاز به اعمال تغییرات و اقدامات گسترده      

یا حذف موانعی    و گیاهی پوشش مودنکوتاه ن  محدوده اطراف مدرسه،   تامین روشنایی  ترافیک،
  .گرددمی .....آموزان از سوي رانندگان وکه به نحوي موجب کاهش قابلیت دید دانش
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  آموزان مدرسه نرخ تعداد دانش آموزان حادثه دیده به کل دانش-ب
گـردد و   پذیري بروز تصادفات در هر مدرسه تلقـی مـی         این نرخ، موید میزان ریسک    

تـر ماننـد انتخـاب مدارسـی کـه نیـاز بـه          گیریهاي کلی ان در انجام تصمیم   توبیشتر آن را می   
با این حال، باید به یاد داشت که نرخ مـذکور،           . سازي فیزیکی دارند، جاي داد    اقدامات ایمن 

دهد و  آموزان را نسبت به تعداد آنها نشان می       پذیري دانش تنها عددي است که میزان ریسک     
       از لحــاظ تعــداد(گــذاري  در خــصوص ارزش ســرمایهدر نتیجــه میــزان اهمیــت مدرســه

  .باشددر آن قابل رویت نمی...) .اموزان، نزدیکی به شهر، فاصله از آکس ودانش
  

   نرخ تعداد تصادفات در هواي غیر آفتابی به تعداد کل تصادفات- پ
در . دهـد این نرخ، تاثیر شرایط نامـساعد جـوي را بـر تـصادفات محـور نـشان مـی                

از .. .ت، تاثیرات شرایط نامساعد جوي از قبیل لغزندگی سـطح زمـین، کـاهش دیـد و                حقیق
اي محـور  شهري از تاثیرات بیشتري بر ایمنـی جـاده  اموري است که به ویژه در مناطق برون      

توانـد در   گیـري از ایـن آمـار مـی        بنابراین، بهـره  . شهري به دنبال دارد   نسبت به مناطق درون   
جهت مقابله یا حداقل کاهش تاثیر پدیده       (با اصالح بافت روسازي     گیریهاي متناسب   تصمیم
  .بسیار مهم باشد... .آموزان و، تامین روشنایی، ایجاد پناهگاههاي دانش)پیماییآب

  

   تردد وسیله نقلیه1000آموزان به  نرخ تعداد تصادفات تصادفات دانش-ت
ه بـه میـزان تـردد       این نرخ در حقیقت ریسک بروز تصادفات در محـور را بـا توجـ              

توانـد در تعیـین محورهـایی کـه از          بنابراین، می . دهدوسایل نقلیه از محور مذکور نشان می      
. باشند، مورد اسـتفاده قـرار گیـرد     اولویت بیشتري جهت اقدامات اعمال قانون برخوردار می       

هاي زمـانی معـین در محـدوده مدرسـه بـه      بدیهی است، انجام عملیات ترددشماري در بازه  
تواند از اهمیت قابل تـوجهی در اخـذ و    ورت همگام با برداشت آمار تصادفات محور می       ص

  . دستیابی به آمار مذکور برخوردار باشد
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سوار به مجموع تعداد حوادث روي داده       آموزان دوچرخه  نرخ تعداد تصادفات دانش    -ث
  در سطح مدرسه

سـازي فیزیکـی   ایمـن گیري از تـسهیالت  گیري در خصوص بهرهاین نرخ بر تصمیم  
بنـدي سـاخت   در حقیقت به دلیل اهمیتی که اولویت    . نمایدسواران داللت می  براي دوچرخه 

سواران در کنـار تـسهیالت عـابرین پیـاده دارد، نیـاز مبرمـی بـه تعیـین                   تسهیالت دوچرخه 
گیري از ایـن نـرخ      لذا، بهره . گرددگیري در این خصوص احساس می     شاخصی براي تصمیم  

 کمک شایانی در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در جهـت پـیش بینـی تـسهیالت                  تواندمی
   .سوار داشته باشدآموزان دوچرخهدانش

   مطالعات جریان ترافیکی محور-6-1-2
توانـد نقـش    مطالعات جریان ترافیکی نیز همانند مطالعات نرخ تصادفات محور مـی          

. محدوده مدارس داشـته باشـد     سازي فیزیکی در    مهمی در تدوین استراتژیهاي مناسب ایمن     
در این راستا، الزم به ذکر است کـه انجـام عملیـات تـردد شـماري مکـانیزه بـا اسـتفاده از                        

 کـالس و همچنـین ثبـت    5دستگاههاي مناسبی که توان تفکیک وسـایل نقلیـه بـه حـداقل           
سرعت وسایل نقلیه را داشته باشد، به مدت حداقل یک هفته در هـر فـصل از طـول سـال،            

پس از اخذ آمار، الزم است تـا نـسبت بـه تعیـین و مطالعـه هـر یـک از                      . باشد می ضروري
  :شاخصها و فاکتورهاي زیر اقدام گردد

  ساعت اوج تردد در محور، •
   درصد،85سرعت  •
  تعیین سطح سرویس مقطعی که مدرسه در آن واقع شده است، •
  متوسط حجم روزانه ترافیک در طول سال، •
  حجم وسایل نقلیه سنگین، •
  ع جهتی محور،توزی •
 .هاي زمانی وسایل نقلیهسرفاصله •

بـا توجـه    (پس از تعیین هر یک از عوامل مذکور و همچنین سایر عوامل مهم دیگر               
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، باید نسبت بـه بررسـی ایـن عوامـل و     )به شرایط مقطعی که در آن مدرسه واقع شده است        
یزیکـی داشـته   سـازي ف تواند در به کـارگیري تـسهیالت ایمـن        مطالعه تاثیري که هر یک می     
سازي فیزیکی متناسب   گیري در جهت انتخاب راهکارهاي ایمن     باشد، باید نسبت به تصمیم    

  .با مشکالت ترافیکی محور در مقطع اقدام گردد
تواند موجب افـزایش شـدت      به طور مثال، سرعت باالي ترافیک در یک مقطع می         

دت تصادفات در بخـش قبلـی       بنابراین، انطباق این آمار با نرخ ش      . تصادفات در مقطع گردد   
تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی در راستاي به کارگیري ابزارهـاي آرامـسازي ترافیـک در                می

سـازي فیزیکـی در ایـن       در این خصوص و در قالب سرفصلهاي اقدامات ایمن        . مقطع گردد 
سازي مـدارس   بخش از گزارش نیز به برخی از شرایط ترافیکی به کارگیري تسهیالت ایمن            

  . یز اشاره شده استن

 آموزان بـه    راههاي دسترسی دانش  ( راههاي ورودي و خروجی به مدرسه        -6-2
  )مدرسه

آمـوز و     منظور استفاده عـابرین پیـاده دانـش         ایجاد راههاي ورود و خروج مدرسه به      
سواران در بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور و بهبود قابلیت حرکت عابرین               حتی دوچرخه 

در صورتی که اینگونه راهها به طور مناسب طراحـی،         .  به مدرسه مؤثر است    پیاده در رسیدن  
خوبی بـه     روي فراهم کرده و اگر به       اجرا و نگهداري شوند، مسیرهاي مناسبی را جهت پیاده        

توانند راه اتصال بین مبادي و مقاصـد   خوبی می روها یا شانه راهها متصل شده باشند، به         پیاده
  . تأمین کنندسفرهاي عابرین پیاده را

راههاي ورودي و خروجی مذکور الزم است که به طـرز مناسـبی بـه محلهـاي در                  
همچنین الزم اسـت ایـن راههـا تـا          . نظر گرفته شده براي پارك دوچرخه مرتبط شده باشند        

عالوه الزم است     به. کنند ادامه داشته باشد     آموزان از آن تردد می      درب اصلی مدرسه که دانش    
آموزان از محـل پارکینـگ وسـایل نقلیـه یـا              هاي مجزایی براي انتقال دانش    المقدور راه   حتی

طور کلی الزم است کـه پیوسـتگی در تمـام     به. ایستگاههاي اتوبوس به مدرسه موجود باشد     
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روي  طول راههاي دسترسی به مدرسه به خوبی تأمین شده و تا حد امکان مانعی براي پیـاده               
در این راستا، نوع و کیفیـت روسـازي         .  نداشته باشد  سواري در این راهها وجود      یا دوچرخه 

راه دسترسی، عرض مؤثر راه، حداکثر شیب طولی و حداکثر شیب عرضی مسیر عبـوري از                
در ادامـه   . آیـد   حساب می   مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان سهولت استفاده از این راهها به          

  .سترسی اشاره خواهد شدبه مهمترین ضوابط مورد نظر در طراحی و ساخت راههاي د
آموزان به مدرسه ممکن است       همچنان که پیشتر اشاره شد، راههاي دسترسی دانش       

سـوار طراحـی و سـاخته     آمـوزان دوچرخـه   آموز و دانش که براي استفاده عابرین پیاده دانش   
سـواران از راههـاي دسترسـی،     در صورت استفاده مشترك عابرین پیـاده و دوچرخـه        . شوند

مسیرها مستلزم توجه کافی به سن و سال، سطح تواناییها، تجربـه و مشخـصات    طراحی این   
بایـد توجـه    . کننـدگان از مـسیر خواهـد داشـت          آموزان در طیف سنی استفاده      رفتاري دانش 

صورت مشترك، احتمال بروز برخورد بین عـابرین          داشت که در صورت استفاده از راهها به       
خصوص از آنجا که تحرك عابرین پیاده بـا توجـه بـه     به. سواران زیاد است   پیاده و دوچرخه  

ــا افــزایش شــمار عــابرین پیــاده و بــه اً ســن و ســال آنهــا غالبــ خــصوص  کمتــر اســت، ب
در ایـن راسـتا،   . سواران، بروز برخورد بین آنـان غیـر قابـل اجتنـاب خواهـد بـود                 دوچرخه

ه کاهش بـروز    مدرسه ب   سواري در راه دسترسی به      روي و دوچرخه    جداسازي مسیرهاي پیاده  
از طـرف دیگـر بهبـود شـرایط دیـد از طریـق              . برخورد بین آنان کمک فراوانی خواهد کرد      

هـاي    حذف موانع فیزیکی، استفاده از شانه در راههاي دسترسی و همچنـین تعـریض شـانه               
اسـتفاده از   . خصوص در محل پیچها مفید خواهد بـود         موجود یا تعریض مسیر دسترسی، به     

سواري، در مورد عـابرین پیـاده از عملکـرد بهتـري              روي و دوچرخه    همسیرهاي مشترك پیاد  
خصوص در محل تقاطع راههاي دسترسـی بـا           به. سواران برخوردار است    نسبت به دوچرخه  

روي و لـزوم اسـتفاده        راههاي اصلی و همچنین در هنگـام پایـان مقطعـی مـسیرهاي پیـاده              
 احتمال بروز مـشکالت جـدي ایمنـی     سوار از شانه راههاي اصلی،      کاربران پیاده و دوچرخه   

  .سواران وجود دارد در مورد دوچرخه
الزم است که پیوستگی مناسبی بین راه دسترسـی و سـایر            همانگونه که عنوان شد،   



 سازي فیزیکی مدارسروشهاي ایمن                                                              364

بدین ترتیب در صـورتی کـه راه        . شده در مسیر وجود داشته باشد     بینیتسهیالت ایمنی پیش  
ه نیز وجود داشته باشد، الزم اسـت راه  دسترسی در سمت دیگر راه اصلی و در مقابل مدرس       

آمـوزان از عـرض راه همچـون گـذرگاههاي عـابر پیـاده،             مذکور به تسهیالت عبـور دانـش      
ساخت مسیرهاي معین از    .  منتهی شود  حتقاطعهاي کنترل شده و یا گذرگاههاي غیر هم سط        

نگهـاي  ، از جملـه ایـستگاههاي اتوبـوس، پارکی        ونقـل   حملداخل مدرسه به انواع تسهیالت      
روي بمنظور جلوگیري از تصادف و افزایش       سواري و پیاده  خودرو و خطوط ویژه دوچرخه    

در این راستا، توجه به نکات زیر ضروري        . کارایی سایر تسهیالت اهمیت بسیار زیادي دارد      
  :است

کودکان نباید براي رسیدن بـه سـایر تـسهیالت ایمنـی مجبـور بـه عبـور از                     •
 .ا پیاده روي به سمت پارکینگها باشندخروجیهاي اصلی و ی/ورودیها

درهاي ورودي بایـد در مکانهـایی نـصب شـوند کـه کودکـان را بـه سـمت           •
 .هدایت کنند محلهاي تعیین شده براي عبور

الزم بـه  . دهـد   ابعاد پیشنهادي راههاي دسترسی به مدرسه را نـشان مـی       1-6جدول  
 توجـه بـه مالحظـات مختلـف         ذکر است که انتخاب ابعاد الزم براي اجراي ایـن راههـا بـا             

  .آموزان متفاوت است همچون شرایط مسیرها و میزان کاربرد این راهها توسط دانش
 از ناالمکـا  همچنین باید توجه داشت که مسیرهاي دسترسی بـه مدرسـه بایـد حتـی           

روي مجزایی بین این مکانها و درب         محل پارکینگ وسایل نقلیه جدا باشد و مسیرهاي پیاده        
در صورت  . روها موجود باشد    ه، مسیر اصلی دسترسی به مدرسه یا سایر پیاده        ورودي مدرس 

جدا نبودن مسیرهاي دسترسی از محل پارکینگها یا ایستگاهها، الزم است فصل مـشترك دو               
همچنین بر اساس جدول فوق، در مواردي که        . محل با استفاده از نرده از یکدیگر جدا شود        

هـاي   رو وجود نداشته باشـد، الزم اسـت از نـرده            سوارهحداقل فاصله بین مسیر دسترسی و       
بدین منظور حداقل ارتفاع نرده در مسیرهاي مـشترك بـین   . مخصوص این کار استفاده شود    

 متر و در مـسیرهاي در نظـر گرفتـه شـده فقـط      4/1سواران برابر با  عابرین پیاده و دوچرخه   
  .]1[باشد  متر می1/1مخصوص عابر برابر با 
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 ]1[بعاد پیشنهادي مسیرهاي دسترسی به مدرسه ا-1-6جدول 

  اجزاء طرح
ابعاد 

پیشنهادي 
(m) 

  توضیحات  شرایط

  حداقل  3
  مطلوب  7/3

عــــرض راه دسترســــی 
استفاده همزمـان   (مشترك  

  بهینه  3/4  ) دوچرخه–عابر 

در شرایطی که حجم تردد پیاده و دوچرخه کم      
بوده و شرایط دیـد خـوب اسـت، از حـداقل            

رعت بودن س  زیاد صورت در .شود استفاده عرض
  .شود سوار عرض بیشتري توصیه می دوچرخه

رو و راه     فاصله بین سواره  
  دسترسی

  حداقل  5/1
در صورت عـدم تـأمین ایـن حـداقل فاصـله،            

رو و راه دسترسـی       استفاده از مانع بـین سـواره      
  .الزامی است

فاصله آزاد جـانبی بـدون        حداقل  3/0
  مطلوب  6/0  مانع

سیرهاي دسترسـی چنـد   این فاصله در مورد مـ   
  .دو هر طرف مسیر باید تأمین شود در و منظوره

فاصله آزاد عمودي بدون      حداقل  4/2
  مطلوب  3  مانع

  

عــــرض راه دسترســــی   حداقل  5/1
ــده فقـــط   ــازي شـ روسـ

  مخصوص عابر
  مطلوب  8/1

  

عرض راه دسترسی فاقـد       حداقل  2/1-6/0
روسازي فقط مخـصوص    

  لوبمط  8/0  عابر
  

عــــرض راه دسترســــی   حداقل  4/2-8/1
  مطلوب  3  مشترك فاقد روسازي

  

  

انتخاب مناسب نوع مصالح به کار رفته در روسازي راههاي دسترسی بـه مدرسـه بـا             
آموزان، ایمنـی،     توجه به مالحظاتی همچون دوام مصالح در دراز مدت، سهولت عبور دانش           

در راههاي بـین شـهري   . شود ري انجام میمالحظات اقتصادي و مالحظات مربوط به نگهدا      
در . تر است   اولویت انتخاب، با مصالح محلی یا مخلوطی از مصالح محلی و مصالح مرغوب            
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سواران، سطح راه دسترسی بهتر است صاف         راههاي دسترسی مشترك عابر پیاده و دوچرخه      
در هـر حـال   . اشدصورت روسازي شده با رویه آسفالتی یا بتنی ب          االمکان به   و هموار و حتی   

اي انجام شود که در نهایت سـطحی صـاف،        گونه  پرداخت نهایی سطح روسازي شده باید به      
همچنین باید توجه داشت که سطح      . هموار، پایدار و مقاوم در مقابل لغزندگی را نتیجه دهد         

طور مداوم مورد بررسی قرار گرفته و در مواقع لزوم اقدام به رفع مشکالت                روسازي باید به  
  .موجود نمود

حـساب   شیب طولی راههاي دسترسی نیز عامل مهمی در اسـتفاده از ایـن راههـا بـه            
. االمکان از شیبهاي تند در طولهاي بلند اجتناب کـرد           در راههاي دسترسی باید حتی    . آیند  می
.  درصـد در راههـاي دسترسـی نـامطلوب اسـت     5طور معمول استفاده از شیبهاي بیش از     به

اي است که استفاده از شیبهاي زیـاد را           گونه   شرایط توپوگرافی منطقه به    لیکن در صورتی که   
 متـري اسـتفاده     150 درصـد در طولهـاي حـداکثر         10 تا   5توان از شیبهاي      دارد، می   الزم می 

  . ]1[کرد
. آیـد   حـساب مـی     زهکشی در راههاي دسترسی نیز از موضـوعات مهـم اجرایـی بـه             

شوند که امکان جمع شـدن آبهـاي سـطحی یـا آب             اي ساخته     گونه  راههاي دسترسی باید به   
هاي مختلف حـداقل   نامه در این خصوص آیین. ناشی از بارندگی در آنها وجود نداشته باشد  

  . اند  درصد را توصیه کرده2شیب عرضی 
آمـوزان بـه    الزم به ذکر است که ورود هر نوع وسیله نقلیـه بـه راه دسترسـی دانـش                 

فقـط  "صورت استفاده از تابلوهاي مربوطه همچون تابلوي        در این   . مدرسه باید ممنوع شود   
 و در ابتداي دسترسی     "فقط عبور پیاده و دوچرخه    " و یا    "فقط عبور دوچرخه  "،  "عابر پیاده 

همچنین در صورت احتمال استفاده وسایل نقلیه از این راهها          . به این راهها مفید خواهد بود     
  . وسایل نقلیه در این راهها را غیر ممکن ساختتوان با ایجاد موانع فیزیکی امکان عبور  می

  آموزان به مدارسگیري و ارائه پیشنهاداتی در خصوص راههاي دسترسی دانشنتیجه •
به طور کلی و بر اساس شرایط کنونی مدارس حاشیه راههاي کشور و با عنایـت بـه            

باشـد،  مراه مـی پذیري زیادي هشهري با ریسکآموزان در مناطق بروناین امر که تردد دانش   
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آموزان، امري بسیار ضروري و حیاتی      تردد دانش  براي مجزا راهی بینیکه پیش  نمود عنوان باید
در این خصوص و در قالب این فصل نسبت به ارائه پیشنهاداتی در خصوص               .گرددمی تلقی

که الزم است تـا نـسبت بـه          اموزان به مدارس شده است    انواع راههاي ایمن دسترسی دانش    
  .هاي به کارگیري این تسهیالت در مدارس حاشیه راههاي کشور اقدام گرددر اولویتذک

، انواع تسهیالت پیشنهادي را همـراه بـا ابعـاد و همچنـین         2-6در این راستا، جدول     
گیري شود، بهره همانگونه که در جدول نیز مشاهده می      . دهدگیري آنها نشان می   شرایط بهره 

       بـاالیی برخـوردار   اً از حجـم تـردد نـسبت    گردد که معمـوالً   شنهاد می رو در مناطقی پی   از پیاده 
گیـري از ایـن نـوع       هـاي بهـره   در این خصوص و بـا توجـه بـه شـرایط و هزینـه              . باشدمی

روهاي روسازي شده بیشتر در مدارسی کـه        تسهیالت، پیشنهاد شده است تا استفاده از پیاده       
         قابـل تـوجهی برخـوردار      اً  آمـوزان نـسبت   اد دانـش  انـد و از تعـد     در حومه شهرها واقع شـده     

  .باشند، مد نظر قرار گیردمی
 رو بـراي دسترسـی     عالوه بر این و در صورت عـدم امکـان تـامین تـسهیالت پیـاده               

قسمتی از شانه مـسیر       آموزان باید نسبت به تامین مسیرهاي روسازي نشده که معموالً         دانش
در این خصوص باید در نظـر داشـت کـه در صـورت امکـان      . دگیرد، اقدام نمورا در بر می  

اي رو از اهمیت ویژه   تامین یک فاصله جداسازي بین مسیر عبور عابرین پیاده با مسیر سواره           
توانـد در صـورت انحـراف وسـایل نقلیـه، فرصـت            زیرا این فاصله مـی    . باشدبرخوردار می 

  .ن نمایدالعمل بیشتري را براي راننده و حتی عابر تامیعکسل
به هر حال باید به خاطر داشت که در هر صورت باید نسبت به تامین مسیر مناسـب           

آموزان، عدم تامین   تعداد ناچیز دانش  (در بدترین شرایط    . آموزان اقدام نمود  براي تردد دانش  
 متـري   1حداقل باید نسبت به تـامین یـک مـسیر           ..) .منابع مالی مناسب، محدودیت زمین و     

گیـري از تجهیـزات جداکننـده       در این خـصوص، بهـره     . آموزان اقدام گردد  نشبراي تردد دا  
آمـوزان،  رو از مـسیر تـردد دانـش       مانند گاردریل و نیوجرسی در جهـت جداسـازي سـواره          

  .گرددضروري تلقی می
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 آموزان به مدرسهبندي به کارگیري تسهیالت دسترسی دانش  اولویت-2-6جدول 

ابعاد پیشنهادي   نوع دسترسی
(m) 

  هزینه
منطقه پیشنهادي جهت به 

  کارگیري
    

 متر در هر دو 5/1
  سمت مسیر

 1نها در  متر ت4/2
  سمت

  زیاد
رو روسازي شده که داراي     پیاده

 فاصله از لبه سواره     5/1حداقل  
  .رو می باشد

    

 منـاطقی کـه از      –حومه شهر   
حجم تردد بـاالیی برخـوردار      

 500مدرسـه حـداقل     + بوده  
  .آموز داشته باشدنفر دانش

 متر در هر دو 5/1
رو روسـازي شـده بـدون       پیاده  سمت مسیر

 1 متر تنها در 4/2  روفاصله از لبه سواره
  سمت

  نسبتاً زیاد

 منـاطقی کـه از      -حومه شهر   
حجم تردد بـاالیی برخـوردار      

 400مدرسـه حـداقل     + بوده  
  آموز داشته باشدنفر دانش

 متر در هر دو 5/1
  سمت مسیر

محــل عبــور عــابر پیــاده فاقــد 
وسازي که به انـدازه حـداقل       ر
رو فاصـله    متر از لبه سواره    5/1

  .دارد
 1 متر تنها در 4/2

  سمت

  متوسط
 نفـــر 200مدرســـه حـــداقل 

  آموز داشته باشددانش

 متر در هر دو 5/1
  سمت مسیر

محل عبور عابر پیاده فاقد 
  روسازي بدون فاصله

 1 متر تنها در 4/2  رواز لبه سواره
  سمت

  نسبتاً کم
 نفـــر 100مدرســـه حـــداقل 

  آموز داشته باشددانش

محل عبور عابر پیاده فاقد 
  روسازي بدون فاصله

  رواز لبه سواره

 متر در یک 1
  طرف

  در تمام حاالت  کم

،  تاسیسات و تسهیالت جنبی در نزدیکی مدارس اعم از ایستگاه اتوبـوس            -6-3
  هها و غیرها ، مغازهپارکینگ

سـواري  آموزان بـا اسـتفاده از اتوبـوس و یـا توسـط وسـایل نقلیـه                بسیاري از دانش  
پارکینـگ و فـضاي کـافی بـراي پیـاده و             ساخت. کنندوالدینشان به مدرسه رفت و آمد می      
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عـابرین پیـاده و      آموزان جهت کاهش احتمـال هرگونـه برخـوردي میـان          نمودن دانش سوار
  . باشدمیت زیادي میوسایل نقلیه از لحاظ ایمنی حائز اه

تواند در داخل و یـا خـارج از جـاده           تسهیالت پارکینگ ویژه اتوبوس و خودرو می      
در صورت وجـود امکانـات مـالی و مکـانی، سـاخت پارکینـگ در خـارج از                   . ساخته شود 

اي پـر ترافیـک واقـع شـده باشـد، از            خیابان، به ویژه در صورتی که مدرسه در کنـار جـاده           
همچنین الزم است کـه تـسهیالت پارکینـگ اتوبـوس و            . خوردار است مطلوبیت بیشتري بر  

  .خودرو بصورت مجزا از یکدیگر ساخته شوند
همچنین، باید به خاطر داشت که پیش از اقدام به آغاز مقدمات ساخت پارگینـگ در    
محدوده اطراف مدارس حاشیه راههاي کشور، نسبت به انجـام مطالعـات دقیـق و حـساب                 

آموزان از وسایل نقلیه جهـت انتقـال فرزنـدان          گیري والدین دانش  ن بهره شده بر اساس میزا   
در این راستا، کارشناس مربوطه باید نـسبت بـه بررسـی میـزان      . خود به مدارس اقدام گردد    

تراکم و همچنین سطح سرویسی محدوده تحت تاثیر مدرسـه اقـدام، بـه ویـژه در سـاعات                   
ر صـورت مـشاهده شـرایط نـاایمن بـراي تـردد       ، اقدام و د   )آغاز و تعطیلی  (فعالیت مدرسه   

آموزان از البالي وسایل    تجمع زیاد خودروها در روبروي مدارس، عبور دانش       (آموزان  دانش
نسبت به گزارش مشاهدات و همچنین انجام مطالعـات مربـوط           ...) .نقلیه به شکلی ناایمن و    

  . ود، اقدام نمایدشبه شرایط و ضوابط آنها پرداخته می به ساخت پارکینگ که ذیالً
  

  هاي وسایل نقلیه سواري پارکینگ-6-3-1
در هنگام ارزیابی در راستاي ساخت تسهیالت پارکینگ، محلهاي ویژه سوار و پیـاده     

آموزان و همچنین تعیین نوع تسهیالت مورد نیاز، توجه بـه مـوارد زیـر الزامـی                 شدن دانش 
  :است

 تعداد دانش آموزان مدرسه، •

 موقعیت مدرسه، •

 نقل،و مسیرهاي رفت و آمد و روشهاي حملطول •
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 سن دانش آموزان، •

 هاي مجاور،نوع و کاربري جاده •

 .کاربري زمینهاي اطراف •

تـوان از طریـق بـرآورد حـداکثر تعـداد        تعداد پارکینگهاي الزم براي خودروها را می      
در   بیشترین تقاضا معمـوالً   . کنند تعیین نمود  در هر ساعت از جاده عبور می       خودروهایی که 

در . یابـد نـسبت بـه روزهـاي عـادي افـزایش مـی           % 20روزهاي بارانی و برفی بوده که تـا         
 10شود، بطور تقریبـی     آموزان با استفاده از خودرو انجام می      مدارسی که اکثر سفرهاي دانش    

 جایگـاه   5 تـا    4در غیـر اینـصورت      .  دانش آموز الزم اسـت     100جایگاه توقف به ازاي هر      
  . ]2[ دانش آموز کافی خواهد بود100توقف به ازاي هر 

بایـست تـشویق و     البته پیش از اختصاص بودجه بـراي ایجـاد ایـن تـسهیالت، مـی              
، از جملـه اتوبـوس، دوچرخـه و یـا           ونقل  حملگیري از سایر روشهاي     پشتیبانی جهت بهره  

این کار موجب کاهش اسـتفاده از وسـایل نقلیـه شخـصی و              . پیاده روي در نظر گرفته شود     
   .شودش نیاز به تسهیالت پارکینگ میکاه

تـوان در   هاي وسایل نقلیـه سـواري را مـی        به طور کلی، محل مناسب براي پارکینگ      
  :قالب دو گروه زیر متصور شد

 تسهیالت پارکینگ در سطح خیابان؛ •

تـسهیالت پارکینــگ و پیــاده و ســوارکردن در خــارج از ســطح خیابــان بــراي   •
 .خودروها و اتوبوسها

 
  تسهیالت سوار و پیاده کردن در خارج از سطح خیابان -6-3-1-1

اي در اطراف مدارس مربوط بـه پارکینـگ و          اي از مشکالت ایمنی جاده    بخش عمده 
مهمترین موارد در این زمینه عبارتنـد       . کردن در خارج از خیابان است     سوار و پیاده   تسهیالت

   :از
 هاي پارك شدهاز خودرو /روي بهآموزان در هنگام پیادهایمنی دانش •

 خروجیها به ویژه در طول ساعات اوج ترافیک /عملکرد ایمن ورودیها •
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آموزان و وسایل نقلیه، الزم اسـت  به منظور حداقل نمودن احتمال برخورد بین دانش      
آمـوزان  نمـودن دانـش   که نسبت به موقعیت و طرح پارکینگها و محلهاي ویژه سوار و پیـاده             

  . وجه خاصی اعمال گرددتوسط والدین و مراقبین آنها ت
طرح این تسهیالت بستگی به عوامل متعددي مانند وسعت فـضاي موجـود، شـکل،               

اي باید از طرح مخـصوص و  این، در مورد هر منطقهبنابر. نقشه منطقه و بودجه موجود دارد   
  . مناسب با آن استفاده نمود

س در نظـر    اصول کلی زیر باید در هنگام ساخت تسهیالت مذکور در اطـراف مـدار             
  :گرفته شود
انجـام  ) زمان آغاز یا تعطیلی مدارس    (باید یک بازرسی در زمان فعالیت مدرسه         •

اگر مشاهده شـود کـه بـه دلیـل          . گرفته و شرایط ترافیکی مدرسه ارزیابی گردد      
گیـرد، مـشکالت      آموزان انجام می    توقفهایی که براي سوار یا پیاده نمودن دانش       

گردد، نیاز به     ه و این امر منجر به بروز تراکم می        زیادي در ترافیک به وجود آمد     
  . باشد آموزان می  احداث مناطق سوار و پیاده نمودن دانش

کردن در خارج از سطح خیابان بایـد        پارکینگ خودرو و تسهیالت سوار و پیاده       •
تسهیالت . در صورت امکان در فاصله نزدیکی به ساختمان مدرسه ساخته شود          

اي طـوالنی   در صورتی که افراد را ملزم بـه طـی فاصـله           خارج از سطح خیابان     
البتـه تـسهیالت   . باشداي نمیبراي رسیدن به مدرسه نماید، داراي کاربري بهینه    

اي نزدیک به سـاختمان مدرسـه واقـع گردنـد کـه بـراي               مذکور نباید به اندازه   
 .آموزان و مسئولین مدرسه مشکل و مزاحمت ایجاد کنددانش

هـا و   را پس از تعطیلـی    ..) .هندسی، ترافیکی و  (الدین تغییرات   طور معمول، و    به •
بنابراین هرگونه تغییر یـا اصـالحی بایـد در          . پذیرند  هاي طوالنی مدت می     وقفه

 . صورت امکان در تعطیالت نوروز یا تابستان انجام پذیرد

ورودیها و خروجیهاي ایـن تـسهیالت بایـد بـا فاصـله مناسـبی از ورودیهـاي                   •
همچنین ورودیهاي مـذکور    . ه عبور عابرین پیاده قرار داشته باشد      تسهیالت ویژ 
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قابـل رویـت    بـراي راننـدگان کـامالً    راهنمایی مناسب بوده و باید داراي عالئم 
خروجیها نیز باید طوري طراحی و ساخته شوند که امکان ورود وسـایل           . باشند

 .نقلیه به آنها وجود نداشته باشد

ایـن عمـل، مـستلزم      .  به روشنایی کافی باشد    خروجی این تسهیالت باید مجهز     •
همچنین نـصب   . باشدایجاد مناطق توقف ممنوع در هر دو سمت خروجیها می         

 .هاي محدب به منظور تسهیل رویت ترافیک ممکن است ضروري باشدآیینه

بودن ورودیها و خروجیها، جریان ترافیـک بایـد در صـورت    در صورت یکسان  •
 . نه جدا شودامکان با استفاده از یک میا

هـر یـک از ایـن       . ایستگاههاي اتوبوس و پارکینگ خودروها باید مجـزا باشـد          •
در صـورت امکـان،     . گـذاري شـود   مشخـصی عالمـت     مناطق باید بطور کـامالً    

 . توان از یک میانه براي تفکیک این مناطق از یکدیگر استفاده نمود می

وزان بایـد از تـسهیالت   آممناطق ویژه سوار و پیاده نمودن براي والدین و دانش       •
 . پارکینگ ویژه کارکنان و معلمان مدرسه مجزا باشد

کـشیهاي مناسـب مـشخص    توسط عالئـم و خـط     هاي توقف باید کامالً   جایگاه •
که امکان ساخت جایگاههاي توقف تنها در یک سمت از این            صورتی در. شوند

ز عرض خیابان   نیاز به عبور کودکان ا     کاهش بمنظور وجود داشته باشد،   تسهیالت
 .ترین سمت به مدرسه باید انتخاب شودبراي رسیدن به پارکینگها، نزدیک

پیـاده و   آموزان به پارکینگها باید براي عابرین     مسیرهاي ویژه براي رسیدن دانش     •
همچنین محل عبور عابرین پیاده     . قابل رویت باشد    رانندگان وسایل نقلیه کامالً   

 .گر تفکیک گرددبایست از یکدیو وسایل نقلیه می

توانـد موجـب افـزایش    طرفه ترافیک به سمت این تسهیالت مـی  جریانهاي یک  •
زیرا امکان پیش بینی حرکـات وسـایل نقلیـه را بـراي     . ایمنی عابرین پیاده شود   

 .عابرین پیاده آسان می کند

روي کودکـان در    رو جهـت جلـوگیري از پیـاده       در صورت امکان، ایجاد پیـاده      •
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 .  رسیدن به پارکینگها الزم خواهد بودامتداد جاده براي

رو باید در مـسیري کـه       پیاده. بینی گردد رو باید در داخل پارکینگ نیز پیش      پیاده •
نمایند نصب گردیـده و عـابرین پیـاده را          پیاده از آن مکان عبور می     اکثر عابرین 

. روي خارج پارکینگ و یا در ورودي مدرسه هـدایت نمایـد     باید به سمت پیاده   
نین به منظور هدایت عبور و مرور عابرین پیـاده و جلـوگیري از عبـور و                 همچ

  .کشی استفاده نمودتوان از نردهمرور کنترل نشده ازسواره رو، می

بندي جدول نقلیه،توسط رانندگان وسایل   کشیهاخط گرفتنبه دلیل احتمال نادیده    •
در داخل رو نمودن محوطه پارکینگ و سواره    کشی جهت مشخص  نسبت به خط  

 . تسهیالت خارج از خیابان از ارجحیت بیشتري برخوردار است

رو بایـد   دهنده پیـاده   و پیکانهاي نشان   "ورود ممنوع "نصب عالئم مناسب مانند      •
رو در داخـل محوطـه   بمنظور مشخص نمودن جهـت صـحیح عبـور از سـواره      

 . پارکینگ ضروري باشد

افراد در صورتی که براي      اًزیرا عموم . وجود زهکشی مناسب نیز ضروري است      •
رسیدن به این تسهیالت مجبور به عبور از میان سـیالب باشـند، هرگـز از ایـن              

 .تسهیالت استفاده نخواهند کرد

آموزان جهت استفاده صـحیح از تـسهیالت جدیـد،         به طور کلی، آموزش دانش     •
 از  گیري صـحیح    بنابراین باید ابتدا نحوه بهره    . باشد  آسانتر از آموزش والدین می    

تواننـد تـأثیرات      آموزان می   زیرا دانش . آموزان آموزش داد    این مناطق را به دانش    
 .مثبتی بر شیوه عملکرد والدینشان داشته باشند

هـاي  ، نحـوه صـحیح قرارگیـري پارکینـگ        1-6در راستاي موارد عنوان شده، شـکل      
  .دهدسازي آن را نشان میخارج از سطح خیابان و همچنین شیوه صحیح ایمن

 



 سازي فیزیکی مدارسروشهاي ایمن                                                              374

 
  ]2[سازي آنگیري پارکینگ خارج از سطح خیابان و نحوه ایمن  مکان مناسب قرار-1-6شکل 

 
   پارکینگ خودرو در سطح خیابان-6-3-1-2

نوع تسهیالت پارکینگ خودرو در سطح خیابان به طور کلـی بـه ترکیبـی از عوامـل                  
هـایی کـه    ارکینـگ پ. رو بـستگی دارد   رو، حاشیه جـاده و پیـاده      عرض سواره : مختلفی شامل 

کمترین جایگـاه توقـف را تـامین نمـوده و      شوند معموالًبصورت موازي با مسیر ساخته می   
در صورت موجود بودن فـضاي کـافی، پارکینـگ          . باشندمستلزم حداقل عرض موردنیاز می    

در برخی موارد، بـه منظـور   . کندداد خودروهاي بیشتري را فراهم میمورب امکان توقف تع   
رو عقـب نـشینی     رو، پارکینگها باید به سمت پیـاده       تداخل با ترافیک در سواره     جلوگیري از 

  . کنند
در این خصوص باید عنوان نمود که یکی از مشکالت اکثر مدارس، پارك خودروها              

تجمع تعداد زیاد وسایل     ازظهرها و در هنگام   این امر به ویژه در بعد     . رو است در سطح پیاده  
بـسیاري از مـشکالت مربـوط بـه         . دهدر اطراف مدارس رخ می    نقلیه و در مدت کوتاهی د     

توقف در سطح خیابان ناشی از رفتار نامناسب رانندگان و عدم رعایـت مقـررات پارکینـگ                 
  . تواند درحل این مشکالت موثر باشدآموزش و اقدامات اجباري می. باشدمی

عیت پارکینگهـاي  با این وجود، اصول کلی زیر باید در هنگام نصب و یا ارزیابی وض     
تواند موجـب افـزایش ایمنـی    این اصول می .وسایل نقلیه در سطح مسیر در نظر گرفته شود        

  :در هنگام توقف وسایل نقلیه و رعایت مقررات پارکینگ شود

 ساختمان مدرسه

گ
پار کین

 

حصار

 محوطه مدرسه
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براي رانندگان قابل رویت باشـد و هـیچ گونـه مـانعی               عالئم توقف باید کامالً    •
و یـا سـایر عالئـم نبایـد مـانع از      شامل درختان، ساختمانها، تیرهاي چراغ برق   

  . دیده شدن عالئم توقف شوند
اي براي نشان دادن توقف ممنوع بهتر از عالئم توقف          استفاده از خطوط حاشیه    •

 .ممنوع دائمی است

استفاده از عالئم مناسب ترافیکی در جهـت نـشان دادن منطقـه سـوار و پیـاده                   •
خصوص، با توجه بـه ایـن   در این . رسدآموزان، ضروري به نظر می    شدن دانش 

نامـه  امر که عالمت ترافیکی خاصی براي نشان دادن این نـوع منـاطق در آیـین               
گـردد تـا عالئـم ترافیکـی        عالئم راههـاي کـشور وجـود نـدارد، پیـشنهاد مـی            

مخصوصی در جهت تامین این نیاز توسط مسئولین و کارشناسـان امـر تهیـه و                
نهاي در خصوص چگـونگی عالمـت       در این راستا و به عنوان پیش      . تامین گردد 

 :مذکور، به مواردي در ذیل اشاره گردیده است

عالمت مذکور باید حاوي این مضمون باشد که مـدت پـارك در منطقـه،               -
به زبان فارسـی    (آید  محدود و تجاوز از مدت مقتضی تخلف به شمار می         

  ).و انگلیسی
ور، در شود با توجـه بـه عالئـم مـشابه بـه کـار رفتـه در کـش         پیشنهاد می  -

 500خصوص مناطق مخصوص پارك وسایل نقلیه، از تابلوهاي بـا ابعـاد        
 . میلیمتر و با زمینه آبی استفاده شود500* 

 . روها در ممنوع کردن توقف موثر استگذاري پیادهعالمت •
  

 مسیر نعل اسـبی در جلـوي سـاختمان     یک2-6عنوان شده، شکل    در راستاي موارد    
گیـري مـشترك خودورهـاي سـواري والـدین و           ه جهت بهره  دهد ک یک مدرسه را نشان می    

شـود، ایـن    همان گونه که مشاهده می    . اتوبوس یا سرویس مدارس در نظر گرفته شده است        
به سبب حضور وسایل نقلیه والـدین و اتوبـوس هـا محـیط              ) ورودي اصلی مدرسه  (منطقه  

ـ       . دهـد آموزان تشکیل مـی   خطرناکی را براي دانش    هـا توسـط    وسزیـرا مـسیر حرکـت اتوب
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ـ   خودروهاي والدین مسدود شده و دانش      الي خودروهـا جهـت رسـیدن بـه          هآموزان از الب
از طرفی وجود اتوبوس و سـایر وسـایل نقلیـه ممکـن اسـت بـه                 . والدینشان خواهند دوید  

انسداد مسیر دید رانندگان و در نتیجه بروز تصادفات بـه دلیـل عـدم دیـد کـافی راننـدگان                     
  .منتهی گردد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]2[هاي سطح خیابان در اطراف مدرسه  نحوه غلط به کارگیري پارکینگ- 2-6شکل 
  

  
   

    
  
 

  
  
  

  ]2[هاي سطح خیابان در اطراف مدرسه  نحوه صحیح به کارگیري پارکینگ- 3-6شکل 
  

محل توقف خودروهاي سواري و 

 ساختمان مدرسه

 

 فقط سواري
 فقط اتوبوس

  ساختمان مدرسه
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ها توان با تفکیک محل توقف اتوبوس     دهد که می   نشان می  3-6 از سوي دیگر، شکل   
تـر جهـت سـوار و پیـاده        تر و اثـربخش   دین، از یک محیط به شکلی ایمن      و خودروهاي وال  

هـا قـادر خواهنـد بـود کـه بـه            در این صورت اتوبـوس    . نمودن دانش آموزان استفاده نمود    
آموزان را  رو توقف نموده و در این منطقه به صورت ایمن دانش          صورت موازي درکنار پیاده   

) هـا منطقه والدین و منطقه اتوبوس( هر دو قسمت در الگوي این مسیر  .سوار و یا پیاده نمایند    
  .باشدبه صورت یک راه یک طرفه و در جهت مخالف عقربه هاي ساعت می

  اتوبوس پارکینگ-6-3-2
آمـوزان بـا اسـتفاده از آن، بـویژه در     ی که دانشونقل حملیکی از مهمترین روشهاي   

در این راستا و بـا  . باشد اتوبوس مینمایند،از مدرسه رفت و آمد می   / شهري، به مناطق برون 
و .. ) .تـر، توقفهـاي متعـدد و      اندازه بزرگتر، سرعت پـایین    (توجه به شرایط خاص اتوبوس      

 عمـومی  ونقـل  حملآموزان از این وسیله حجم باالیی از دانش عنایت به این مهم که معموالً  
س در اطراف مـدارس از      نمایند، توجه به شرایط و ملزومات عملیات ایمن اتوبو        استفاده می 

گـشته اسـت،     در این راستا، مواردي کـه در ذیـل تبیـین          . باشداي برخوردار می  اهمیت ویژه 
تواند موجب افزایش احتمـال بـروز تـصادف بـراي           برخی از مهمترین مواردي است که می      

  . آموزان در اثر عملیات تردد اتوبوس در اطراف مدرسه گردددانش
توانـد موجـب    هاي اتوبوس در اطراف مدرسه مـی      تکرار بیش از حد ایستگاه     •

  . تأخیر در ترافیک و بروز صفهاي طوالنی ترافیکی گردد
تواند بر اثـر عملکـرد اتوبوسـها          اختالف سرعت بین وسایل نقلیه مختلف می       •

توانـد پتانـسیل بـروز تـصادفات را           این امر می  . صورت گیرد ) سرعت کمتر (
  . افزایش دهد

به طور مثال عدم حرکـت  ( ضعیف در خط ترافیکی   نظم و ترتیب نامناسب و     •
ممکـن اسـت از عملکـرد نامناسـب         ) بینی شده   وسایل نقلیه در خطوط پیش    

این امر بویژه در قسمتهایی از      . اتوبوسها در مناطق اطراف مدرسه نشات گیرد      
  . باشد اي برخوردار می مسیر که قوس افقی وجود دارد، از اهمیت ویژه
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تواند تأثیر نامناسـبی       وجود دارد می    ر سطح مسیر جاده   نواقص و معایبی که د     •
 . بر قابلیت کنترل اتوبوس داشته باشد

      شـدن  در طـی عملیـات سـوار و یـا پیـاده             با توجه به این مهـم کـه معمـوالً          •
آمـوزان مـشاهده    نظمی زیادي در حرکـات دانـش      آموزان از اتوبوس بی   دانش
سبی، خارج از محدوده تـاثیر مدرسـه،        گردد تا فاصله منا   شود، پیشنهاد می  می

 . نسبت به مدرسه اتخاذ گردد)  متر100حداقل (

لذا، بطور کلی ایستگاه اتوبوس باید در اطراف مدرسـه بـا توجـه بـه اهـداف زیـر                   
  : یابی گردد طراحی و مکان

 اي  آموزان و سایر کاربران جاده بیشینه نمودن ایمنی دانش -

 اي  دهکمینه نمودن تداخل در ترافیک جا -

سایر مالحظاتی که باید در خصوص مکان ایستگاه اتوبوس در اطراف مـدارس در      
  : ]3[راههاي برون شهري در نظر گرفته شود، عبارتند از

 تاریخچه سوابق تصادفات در مجاورت ایستگاه اتوبوس،  -

آموزان در ایستگاه اتوبوس بـراي سـایر کـاربران            قابلیت رویت فعالیت دانش    -
  اي، جاده

 ینی مناطق سبقت در محل ایستگاههاي اتوبوس، ب پیش -

 ویژگیهاي مسیر در مجاورت ایستگاه اتوبوس،  -

 ویژگیهاي ترافیک در مجاورت ایستگاه اتوبوس،  -

 بینی مناطق عبوري،  عالئم مناسب در خصوص ایستگاه اتوبوس و پیش -

 . آموزان بینی تسهیالت مناسب براي محل انتظار دانش پیش -

  فات تاریخچه تصاد-الف
باشد،   مطالعه تاریخچه تصادفات در مقطعی که قرار بر احداث ایستگاه اتوبوس می           

به طور کلـی، ایـستگاههاي اتوبـوس در اطـراف مـدارس نبایـد در            . گردد  ضروري تلقی می  
خیز محور که داراي تاریخچـه نـوع خاصـی از تـصادفات مربـوط بـه                 مقاطع یا نقاط حادثه   
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آمـوزان را در حـین پیـاده یـا            توانـد دانـش     ا این عمل می   زیر. دد، نصب گر  باشند  عابرین می 
  . سوارشدن از اتوبوس در خطر تصادف قرار دهد

  قابلیت رویت-ب

  فاصله دید •
رانندگان براي اینکه بتوانند از وقوع تـصادف جلـوگیري نماینـد، نیـاز بـه فاصـله                  

هایی که در     هاین امر براي حوادثی همچون اتوبوسهاي متوقف شده و بچ         . مناسب دید دارند  
  . باشدحال عبور از عرض خیابان هستند از درجه اهمیت بیشتري برخوردار می

شهري مناطقی اسـت کـه      بهترین مکان براي نصب ایستگاه اتوبوس در مناطق برون        
ایـستگاههاي اتوبـوس   . گردنـد  در قسمت مستقیم مسیر ویا درشیبهاي یکنواخت احداث می    

ار آن را ندارد و یـا منـاطقی کـه داراي فاصـله دیـد محـدود                  نباید در مناطقی که راننده انتظ     
  .باشد، مانند قوسهاي افقی با شعاع کم، واقع گردند می

  : قابلیت رویت ایستگاه اتوبوس باید به نحوي باشد که
کند باید قادر بـه توقـف یـا کـاهش          خودرویی که در عقب اتوبوس حرکت می       -

 . ایستگاه باشدسرعت ایمن در زمان ورود و خروج اتوبوس به 

سایر خودروها قادر به عبور ایمن از اتوبوس در زمانیکه قـصد ورود و خـروج     -
 . به ایستگاه را دارد، باشند

 موقعیت ایستگاه اتوبوس باید به نحوي انتخاب گردد کـه فعالیتهـایی کـه               ،بنابراین
بنـابراین  . اي آشـکار باشـد   دهد بـراي سـایر کـاربران جـاده         اتوبوس در این منطقه انجام می     

آموزان براي سوارشدن اتوبـوس مجبـور بـه           همواره باید به یاد داشت، در صورتی که دانش        
عبور از مناطقی که داراي فاصله دید کافی نیست باشند، باید سریعاً نسبت بـه تغییـر مکـان                   

  . تر اقدام گرددایستگاه اتوبوس به محلی ایمن
، د توسط مـوانعی ماننـد درختـان       همچنین باید دقت گردد که ایستگاه اتوبوس نبای       

هـر جـا کـه الزم اسـت، بایـد از            . پوشـانیده شـود   ...  مجاورت با پـل و     ،اي  موانع کنار جاده  
هـاي    راهکارهایی همچون برداشت و حذف بخشی از فـضاي سـبز، سـاماندهی خـاکریزي              
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  . در جهت افزایش قابلیت دید ایستگاه اتوبوس و ارتقاي ایمنی بهره گرفته شود.. .اطراف و

  فاصله دید توقف •
به طور کلی حداقل فاصله دید باید براي ایستگاه اتوبوس و فعالیتهـایی کـه در آن                 

در ایـن   . در حال انجام است، براي رانندگان در حال نزدیک شدن به ایستگاه فـراهم گـردد               
. دهـد راستا جدول میزان حداقل فاصله دید توقف را بر حسب میزان شیب مسیر نـشان مـی   

، مسافت دید ایستگاههاي اتوبوس در اطراف مدارس بایـد حـداقل برابـر و یـا                 بدیهی است 
  . بیشتر از مقادیر درج شده در جدول باشد

  
  ]4[ حداقل مسافت دید توقف براي اتوبوسها-3-6جدول 

  )m(حداقل مسافت دید توقف
  شیب مثبت  مسطح  شیب منفی

سرعت 
عملکردي 

)Km/h(  3%  6%  9%  0%  3%  6%  9%  
80  135  145  155  130  125  120  115  
90  165  175  185  160  150  140  135  
100  195  205  225  185  175  170  160  
110  225  245  260  220  205  195  185  
120  265  280  305  250  235  225  215  
130  300  350  350  285  267  255  245  

 
  گیري مناطق سبقت •

هـاي دو     ویـژه در جـاده    هاي اتوبوس، بـه     مناطق ایمن براي سبقت در محل ایستگاه      
اي که از جهت مخـالف در   خطه، نیازمند هر دو عامل فاصله دید کافی نسبت به وسیله نقلیه       

رعایـت  . باشـد   حال حرکت است و همچنین فاصله کافی براي انجام عملیـات سـبقت مـی              
فاصله سبقت جهت اطمینان از این امر که راننـدگان از دیـد کـافی جهـت حـداقل نمـودن                     



 381                                                        سازي مدارس حاشیه راههاراهنماي ایمن 

باشـند،  ورد با خودرویی که از روبرو در حال حرکـت اسـت را برخـوردار مـی                احتمال برخ 
بنابراین، همواره باید فرصتهاي سبقت براي خودروهایی که در حال تعقیـب          . ضروري است 
  . باشند، در محل ایستگاه اتوبوس فراهم گردد اتوبوس می

   ویژگیها و خصوصیات مسیر -پ
  هاي مسیر شیب •

بروز اختالف سرعت بین انواع مختلف وسـایل نقلیـه          وجود شیب در مسیر موجب      
این امر موجب افزایش احتمال بروز صف و سبقت وسایل نقلیه از یکـدیگر و در                . گردد  می

نهایت منجر به کاهش سطح سرویس و بروز مشکالت ایمنـی و عملکـردي در زمـانی کـه                   
ادفات جلو به عقـب در  در این شرایط وقوع تص. گردد نماید، جریان ترافیک افزایش پیدا می    

شـود و  زمانی که یک وسیله نقلیه به طور غیرمنتظره با یک خودرو با سرعت کم روبرو مـی            
بنـابراین،  . بینـی خواهـد بـود       نمایـد، قابـل پـیش     ناگهان مبادرت به کاهش سرعت خود می      

ایستگاههاي اتوبوس باید در مکانی قرار گیرند که فاصله دید کـافی تـأمین گـشته و نحـوه                   
لکرد اتوبوس به نحوي کاسته نگردد که به عنوان یک خطر براي جریان ترافیک ارزیـابی            عم

  . گردد
  هاي ترافیکی  خطوط و شانه •

هاي مسیر موجب افزایش احتمال عملیـات ایمـن در        خطوط ترافیکی عریض و شانه    
همچنـین ایـن تـسهیالت موجـب        . شـود   گردد، می   زمانی که وسیله نقلیه از جاده خارج می       

بنابراین . گردد  یش جداسازي جانبی بین وسایل نقلیه در حال سبقت و در حال عبور می             افزا
در محل ایستگاههاي اتوبوس باید شانه کافی براي جاده در جهت پیشبرد و ارتقـاي ایمنـی                 

  . گردد بینی  در مناطق مذکور پیش

  وضعیت سطح روسازي  •
بر قابلیـت کنتـرل وسـیله    تواند تأثیر نامناسبی  نواقص و مشکالت سطح روسازي می    

بنابراین مـصالح سـطح     . نقلیه و در نتیجه افزایش احتمال اشتباه راننده و بروز تصادف گردد           
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روسازي در محل ایستگاه اتوبوس باید براي عملکرد اتوبوس براي شرایط مختلـف جـوي               
  . مناسب باشد

   مشخصات و شرایط جریانهاي ترافیکی -ت
تواند موجـب افـزایش    هاي دو خطه، می   ویژه در جاده  افزایش جریانهاي ترافیکی ،به     

توانـد   ایـن امـر مـی   . یا کاهش سرعتهاي عملکردي گـردد    /گروهها و صفهاي وسایل نقلیه و     
دقتی در راننـدگان و در نهایـت افـزایش احتمـال              حوصلگی و بی    موجب بروز خستگی، بی   

  .بروز تصادفات گردد
باشـد و     ی از وسایل نقلیه سـنگین مـی       توجهبنابراین در مناطقی که داراي حجم قابل      

بینی است، ایستگاه اتوبوس باید خـارج از خطـوط            بروز تراکم و صفهاي طوالنی قابل پیش      
  . بینی گردد ترافیکی پیش

  : باشند، عبارتند از ها تأثیرگذار می اي در جاده فاکتورهایی که بر عملکرد ایمن ترافیک جاده
  مدرسهحجم ترافیک در زمان ساعتهاي عملکرد -

 حدود سرعت  -

 ..) .درصد وسایل نقلیه سنگین و(ترکیب ناوگان ترافیک  -

 تعداد ایستگاههاي اتوبوس  -

 کند زمانی که اتوبوس در ایستگاه توقف می -

 همواري سطح مسیر  -

 شرایط سطح مسیر  -

   مشخصات عالئم مربوط به ایستگاه اتوبوس-ث
د، باید به خوبی آگاهی الزم      شومحلی که به عنوان ایستگاه اتوبوس در نظر گرفته می         

در این خـصوص،    . اي اعالم نماید  را توسط عالئم مناسب به رانندگان و سایر کاربران جاده         
در قسمت عالئم و تابلوهاي راهنمایی و رانندگی، به تابلوها و عالئمی که باید در محـدوده       

  . ایستگاههاي اتوبوس به کار رود اشاره شده است
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 آموزان دانش مشخصات محل انتظار-ج

آموزان در ایستگاههاي اتوبوس باید بطـور دقیقـی طراحـی شـده و         محل انتظاردانش 
آمـوزان  اي از دانـش   روي جاده براي انتظـار عـده      فضاي کافی را در فاصله مناسبی از سواره       

هاي عریض جـاده و     در شانه اً  شهري، ایستگاههاي اتوبوس غالب   در مناطق برون  . فراهم نماید 
 نوعی از طرح ایـستگاه اتوبـوس مدرسـه را    4-6شکل . گردندرو واقع می  سواره در نزدیکی 

  . دهدشهري نشان میبراي مناطق برون
  
   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ]1[شهريآموزان در ایستگاه اتوبوس در مناطق برون محل انتظار دانش-4-6شکل 
 

   موقعیت ایستگاههاي اتوبوس -چ 
  رسی باشددر شرایطی که اطراف مدرسه داراي دست •

    از آنجا که اتوبوسهاي متوقف شـده موجـب افـزایش احتمـال برخـورد در ترافیـک                 
توانـد    بینی ایستگاه اتوبوس در مقاطع تحت تأثیر تقاطعات برون شهري مـی             گردند، پیش می

بـه هـر حـال تـأثیر ایـستگاههاي      . موجب کاهش احتمال برخورد در چنین مقـاطعی گـردد         

 

 شانه

آموزان در این محل انتظار دانش
    ت این شعاع   محدوده و تح

 .تواند توسعه یابدمی

حداقل 
  متر4/2

) طرفهیک( متر 4/2و ) دو طرفه( متر 5/1حداقل 

 متفاوت
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ات و قابلیت رویت و موقعیت معابر عابرین پیاده باید در نظر         اتوبوس در مسافت دید تقاطع    
  . گرفته شود

تـر از   بطور کلی، قرار گرفتن ایستگاه اتوبوس در جهت دور شـدن از تقـاطع، ایمـن               
که وسایل نقلیـه در حـال نزدیـک شـدن            چرا. باشد  آن می   قرار گرفتن در جهت نزدیکی به       

طـور ناگهـان از پـشت اتوبـوس      آمـوزي کـه بـه    شاغلب قادر به توقف در زمان تقابل با دان 
توانـد    بنابراین تغییر مکان ایستگاه اتوبوس بـه محـل بعـد از تقـاطع مـی               . باشد  آیند، نمی   می

سایر فوایـد   . شدن از اتوبوس گردد   آموزان در زمان پیاده یا سوار       موجب ارتقاي ایمنی دانش   
  : انتقال اتوبوس به بعد از محل تقاطع عبارتند از

 نمایند،  احتمال برخورد با خودروهایی که گردش به چپ میکاهش -

 افزایش مسافت دید در محل تقاطعات، -

 .پیاده نمودن مسافرین/ تسهیل امکان بازگشت اتوبوس به ترافیک پس از سوار -

بنابراین ایستگاههاي اتوبـوس در صـورت امکـان بایـد در مکانهـایی ماننـد پـس از              
وزان و بـه طـور کلـی مکانهـایی کـه ایمنـی تـردد                آم  تقاطعات، محل عبور مخصوص دانش    

 نحوه استقرار ایـستگاه     6-6 و   5-6 شکلهاي   .آموزان را بیشتر فراهم نماید ساخته شود        دانش
  . دهد شهري نشان میراههاي برون شهري در مجاورت دسترسی و تقاطع برون در را اتوبوس

  

  ]4[ دسترسی قرار دارد موقعیت نصب ایستگاه اتوبوس در جهتی که راه– 5-6شکل 

لبه مسیر

خط مرکزي

 ایستگاه اتوبوس

جریان ترافیک

حداقل  لبه مسیر
5

 متر
 

    متر25   متر15   متر15   متر50
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  ]4[ موقعیت نصب ایستگاه اتوبوس در خالف جهتی که راه دسترسی قرار دارد- 6-6شکل 

  در مناطقی که دسترسی وجود ندارد •
همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد، مناطقی که براي توقف اتوبـوس در اطـراف             

شود که عرض کافی بـراي سـوار کـردن و    گردد باید در مناطقی نصب   بینی می   مدارس پیش 
در این خصوص باید تالش گردد تـا محلـی بـراي          . پیاده نمودن مسافران وجود داشته باشد     

هاي محلی احـداث گـردد تـا          آموزان، در مجاورت دسترسی     ایستگاه اتوبوس و انتظار دانش    
  .آموزان به ایستگاه اتوبوس آسانتر شود امکان دسترسی دانش

 خاطر داشت، در قـسمتهایی کـه احتمـال ورود اتوبـوس از جهـت                همچنین باید به  
هاي تقسیم نشده وجود دارد، ایستگاههاي اتوبوس بایـد در هـر دو سـمت              مخالف در جاده  

هاي ترافیکی جلـوگیري      گردد تا از تشکیل گردنه      جاده و ترجیحاً به صورت متقارن طراحی        
  .شود

در مجاورت یک دسترسی محلـی و  ، نحوه قرارگیري ایستگاه اتوبوس را  7-6 شکل  
  .دهددر دو سمت جاده نشان می

  

 ایستگاه اتوبوس

 لبه مسیر

 يخط مرکز

  جریان ترافیک

 لبه مسیر

حداقل 
5

 متر
 

   متر25   متر15   متر15   متر50

 



 سازي فیزیکی مدارسروشهاي ایمن                                                              386

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ]4[ موقعیت نصب ایستگاه اتوبوس در مجاورت راههاي دسترسی محلی-7-6شکل 

  سواران دوچرخه پارکینگ-6-3-3
     به طور کلی، در زمـانی کـه دوچرخـه بـه عنـوان یکـی از روشـهاي اصـلی تـردد               

بینـی تـسهیالتی بـراي جـاي دادن         شود، نیاز بـه پـیش     از مدرسه انتخاب می   /موزان به آدانش
توانـد حـائز اهمیـت      در این خصوص، توجه به موارد ذیل مـی        . باشددوچرخه ضروري می  

  .]5[سواران باشداي در انتخاب تسهیالت مناسب دوچرخهویژه
به مدرسه  سواري باید در نزدیکترین مسیر نسبت         پارکینگ مخصوص دوچرخه   -

بینـی    درصورتی کـه بـه دلیـل محـدودیتهاي فـضایی امکـان پـیش              (واقع شود   
  ، )سواري وجود نداشته باشد پارکینگ دوچرخه

سواري باید در مکانی مـسقف و بـه دور از تـأثیرات جـوي               پارکینگ دوچرخه  -
 نصب شود،

  

 

 ایستگاه اتوبوس

 ایستگاه اتوبوس

 خط مرکزي

  جریان ترافیک
 لبه مسیر

حداقل 
5 
متر

 

   متر25   متر15   متر15

حداقل 
5 
متر
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شود باید براي     سواران در نظر گرفته می      امکانات و تسهیالتی که براي دوچرخه      -
 آموزان مناسب و آسان باشد، ستفاده دانشا

سواري باید بـه نحـوي تـأمین          روشنایی تسهیالت مربوط به پارکینگ دوچرخه      -
 شده باشد،

سواران نباید تحت هـیچ شـرایطی مـانع           تسهیالت مربوط به پارکینگ دوچرخه     -
 جریان ترافیک عابرین پیاده و وسایل نقلیه سواري گردد،

عمومی یا  (در مکانی قرار گیرد که نظارت کافی        سواري باید     پارکینگ دوچرخه  -
 ها جلوگیري شود، زدن دوچرخهانجام گیرد تا از سرقت و یا صدمه) خصوصی

سـواران و همچنـین دسترسـی       تسهیالت دسترسـی بـه پارکینـگ و دوچرخـه          -
 . آموزان به مدرسه باید به صورتی ایمن تأمین گردد دانش

  ها و کاربریهاي تجاري مغازه-6-3-4
در منـاطق     ها و کاربریهاي تجـاري در اطـراف مـدارس، معمـوالً           ارگرفتن مغازه قر

با این وجود، به دلیلی اهمیتی که ایـن نـوع           . باشدشهري از رواج کمتري برخوردار می     برون
آمـوزان در ایجـاد     تواند بر ایجاد تردد وسایل نقلیه و همچنین جلب توجـه دانـش            مراکز می 

ته باشد، در این بخـش نـسبت بـه بررسـی تـاثیر ایـن نـوع        ازدحام در روبروي مدارس داش    
  .گرددسازي اقدام میکاربریها و همچنین پیشنهاد روشهاي مناسب ایمن

هـا و مراکـز تجـاري در        به دلیل قرار گرفتن مغازه      به طور کلی، مشکالتی که معموالً     
  :توان در قالب موارد زیر عنوان نمودگردد را میاطراف مدارس مشاهده می

مشکل ناشی از بارگیري یا بارگذاري خودروهایی کـه الزم اسـت در روبـروي                •
 .ها توقف نمایندمغازه

 مـوارد  هـاي مغـازه  خـصوص  بـه ( هـا مغـازه  جلـوي  در آموزاندانش ازدحام مشکل •

آمـوزان  نظمی حرکـات دانـش    بی مدارس که موجب   فعالیت ساعات در )خوراکی
 .گرددمی

توانـد موجـب خطراتـی بـراي     معلق که مـی مشکل اجسام و کاالهاي آویزان و      •
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 .آموزان در حال عبور نمایددانش

در راستاي مرتفع نمودن مشکالت عنوان شده، باید عنوان نمود که بـه کـارگیري و                
 سـازي تـردد    توانـد کمـک شـایانی در جهـت ایمـن          توجه به روشهاي ذکر شده در ذیل می       

حال، همواره باید به یـاد داشـت کـه هـر      با این . آموزان مدارس با چنین شرایطی باشد      دانش
توانـد بـا    آمـوزان مـی   اقدامی در جهت اصالح و همچنین ارتقاي وضعیت ایمنی تردد دانش          

. گروهی دیگر همراه باشـد    ...) .مانند شرایط اقتصادي، کسب درآمد و     (نادیده گرفتن شرایط    
ره از اهمیـت و     این امر بدین معنی است که نجات جان انسانها از امـوري اسـت کـه همـوا                 

باشد و بنابراین منفعت ملی شـخص یـا         ارجحیت بیشتري نسبت به سایر امور برخوردار می       
مـوارد ذیـل    . باشداي برخوردار نمی  العادهگروهی در مقایسه با این امر خطیر از اهمیت فوق         

شامل برخی از اموري است که باید در شرایطی که مراکز تجاري در مجاورت مدارس قـرار           
   .اند، مد نظر قرار گیردهگرفت

رو  متر باید نسبت به ورودي مدرسه تا لبه سـواره          3اي برابر با     حداقل فاصله  •
 .در نظر گرفته شود

در محـدوده   اً  رو مطلق امکان ورود هر نوع وسیله نقلیه موتوري به سطح پیاده          •
 .باشدتحت تاثیر مدارس ممنوع می

اً ترجیحــ(ط یــک جداکننــده توســ رو در چنــین منــاطقی بایــد کــامالًپیــاده •
 .رو جداسازي شده باشداز سطح سواره) هاي بتنینیوجرسی، بلوك

امکان توقف براي وسـایل نقلیـه بـاري جهـت انجـام عملیـات بـارگیري و                   •
بارگذاري تنها در ساعاتی به جز ساعات فعالیت مـدارس در محـدوده تـاثیر               

از و تعطیلـی    امکان توقف وسایل نقلیـه در سـاعات آغـ         . مدارس مجاز است  
 .باشدگردد، مجاز نمیآموزان همراه میدانش باالیی از تردد حجم با که مدرسه

نظمـی در سـطح     اگر مدرسه داراي گذربان است، باید از ایجاد ازدحام و بـی            •
در . رو و در روبروي مغازه، با ایجاد صفهاي طوالنی، جلـوگیري نمایـد            پیاده

 .باشدهده ناظم مدرسه میصورت عدم وجود گذربان، این وظیفه بر ع
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 . امکان تاسیس مغازه جدید نباید در محدوده تحت تاثیر مدرسه صادر گردد •

 1/2رو در محدوده تحت تاثیر مـدارس بایـد تـا ارتفـاع عمـودي                سطح پیاده  •
آویزان کردن هر نوع شیئی در این محـدوده         . پاکسازي شده باشد    متري کامالً 

 . ممنوع و باید با خاطیان برخورد شود

هایی که به مقتضیات نوع اشتغال صاحبان آنها، نیـاز بـه اشـغال فـضاي           مغازه •
زیادي در بیرون مغازه خود دارند، به نحوي که این امر موجب ایجـاد خطـر                

آموزان گردد، باید اقدام به تغییر کـاربري و یـا انتقـال بـه مکـانی                 براي دانش 
 .خارج از محدوده تحت تاثیر مدارس نمایند

  هاي کناري و غیره، حفاظها، شانهحاشیه راهها روها، پیاده نوار-6-4
سـازي تـردد عـابرین پیـاده و بـویژه           به طور کلی، یکی از مهمترین روشهاي ایمـن        

بینی و ایجاد تسهیالت مناسب در جهت کانـالیزه نمـودن و جداسـازي              آموزان را پیش  دانش
در ایـن   . دهـد رویی تـشکیل مـی    اي از ترافیـک خـود     پذیر جاده محل تردد این گروه آسیب    

تـوان از   خصوص باید عنوان نمود که در راستاي ارتقاي وضعیت ایمنی عـابرین پیـاده مـی               
تسهیالت متنوعی بهره گرفت که انتخاب هر یک از تسهیالت مذکور باید با توجه به عوامل                

ر مختلفی از قبیل شرایط محیطی، وضعیت ترافیکی، موقعیت مدرسـه نـسبت بـه راه و سـای                 
سـازي  گیري در تعیین روش مناسب ایمنتواند به نحوي در خصوص تصمیم     عواملی که می  

لذا در راسـتاي مـوارد ذکـر شـده و در قالـب      . آموزان دخیل باشد، انتخاب گردد  تردد دانش 
و در برخـی شـرایط   (پیـاده  موارد زیر به بررسی برخی از مهمترین تسهیالت تـردد عـابرین       

آمـوزان در   دانـش  واند تاثیر مهمی در ارتقاي وضعیت ایمنی تـردد        تکه می ) سواراندوچرخه
  . اطراف مدرسه داشته باشد، پرداخته شده است

  روها نوار پیاده-6-4-1
  به عنوان یکـی از مهمتـرین تـسهیالت عـابرین پیـاده، بـویژه در منـاطق                   1روهاپیاده

                                                 
1- Sidewalks 
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  ،1هـا ر و گـذرگاه هـاي مـسی  این تسهیالت، برخالف شـانه . گردندشهري، محسوب می  درون
رو نبوده و بوسیله جدول و یا جـوي آب از مـسیر اصـلی جداسـازي شـده                   سطح سواره هم
 شـود کـه داراي حجـم تـردد         بطور کلی از تسهیالت مذکور در مناطقی اسـتفاده مـی          . است
شـهري  لذا، بطور معمول از این تسهیالت در مناطق بـرون         . پیاده باشد توجهی از عابرین  قابل

حـال، در   بـا ایـن   . شـود استفاده نمی ) باشدي حجم تردد ناچیزي از عابرین پیاده می       که دارا (
       شـهري و در حاشـیه راههـاي پرتـردد واقـع      اطراف برخی از مدارسی کـه در منـاطق بـرون     

. آمـوزان گـردد   تواند منجر به بروز خطر براي دانش      هاي مسیر می  گیري از شانه  بهره اند،شده
باشـند،  گردد تا در اطراف برخی از مناطقی که حائز شرایط زیر مـی   صیه می در این راستا، تو   

  .]6[رو گردداقدام به ایجاد پیاده
ــسیر وجــود دارد،    - ــراي ســاخت شــانه در م ــه ب ــل محــدودیتهایی ک ــه دلی       ب

همـواره پـشت بـه      (باشـند   آموزان مجبور به تردد در جهت ترافیک می       دانش
  ).کنندسوي جهت حرکت ترافیک می

    فضاي کافی براي ساخت کنارگـذر، حـداقل در یـک سـمت مـسیر موجـود               -
 .باشدمی

 .باشدامکان صرف هزینه براي ساخت یک کنارگذر مقدرو می -

 .باشدسرعت و حجم ترافیک عبوري از مناطق اطراف مدرسه قابل توجه می -

 برداري از کنارگذر، باید به موارد ذیـل توجـه       گیري در خصوص بهره   پس از تصمیم  
 اي مبذول نمودویژه

 .  متر و حداقل آن یک متر انتخاب گردد5/1عرض مطلوب یک پیاده رو  -

 5/1´5/1رو با عرض یک متر استفاده شود، مناطقی با ابعـاد           اگر از یک پیاده    -
 . ]6[ متري مورد نیاز است70هاي  متر براي بازه

تواننـد از شـیب طبیعـی     اند، می رفتهروهایی که در مجاورت جاده قرار گ      پیاده -
 . زمین بهره گیرند

                                                 
1- Walkways 
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 . ]6[باشد می% 2حداکثر شیب عرضی براي یک پیاده رو  -

رو گردد، حداقل عرض پیـاده   رو تنها در یک سمت مسیر احداث می       اگر پیاده  -
 متر باشـد تـا امکـان حرکـات          4/2براي نواحی اطراف مدارس نباید کمتر از        

 . آیدجمعی و گردشی فراهم دسته
  

  رورو از سواره جداسازي پیاده-6-4-1-1
شود به عنـوان یـک فـاکتور مهـم         رو و جاده در نظر گرفته می      اي که بین پیاده     فاصله

روهایی کـه در نزدیکـی مـسیرهاي پرسـرعت قـرار            پیاده. گردد  ایمنی و طراحی ارزیابی می    
ـ          گیرند  می آمـوزان    راي دانـش  ، موجب بروز آلودگیهاي صوتی و همچنین خطرات ترافیکی ب
اي بسیار نزدیک به جاده، فرق چنـدانی   رو در فاصلهبه طوري که ساخت یک پیاده . گردد  می

توانـد مزایـاي زیـر را نیـز      عالوه بر این، وجود این فاصله می. با نساختن آن نخواهد داشت    
  : دربر داشته باشد

 . دنمای آموزان فراهم می تري را براي بازي دانش فضاي کافی و ایمن -

توانـد از   آوري زباله، بـرف و سـایر مـواردي کـه مـی      فضاي کافی براي جمع   -
  .آموزان جلوگیري کند را فراهم نماید حرکت راحت دانش

تواند موجب فراهم     رو و جاده اصلی می    لذا، بدیهی است که افزایش فاصله بین پیاده       
انه مـسیر، خطـوط     توانـد بـه وسـیله شـ       این فاصله می  . نمودن راحتی و ایمنی عابرین گردد     

رو و لبـه    حداقل فاصله بـین لبـه پیـاده       . سواري و یا کاشت فضاي سبز تامین گردد       دوچرخه
تواند به عنوان فضاي مطلوبی براي       متر می  4/2عالوه این، عرض    .  متر باشد  2/1جدول باید   

ت به شمار رود و معموالً به عنوان محل کاشـ         ) ویژه در مناطق سردسیر     به(انبار نمودن برف    
تواند به عنـوان فـضاي        این فاصله همچنین می   . ]6[رود  شمار می   درختان و فضاي سبز نیز به     

  شـکل . رو باشـد    مناسبی براي نصب عالئم، بدون نیاز به نصب تابلو در مسیر اصلی یا پیاده             
  هـا نـشان  روهـاي حاشـیه راه  گیري از جداکننده را در مجاورت پیـاده  طرز صحیح بهره   6-8
  .دهدمی
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  روهاي مجاور راهها در پیادهگیري از جداکننده بهره-8-6 شکل
  

شهري تنها در صورتی که امکـان ایجـاد فاصـله            الزم به ذکر است در مناطق برون       
سواري ممکن نباشد، باید    رو به وسیله شانه مسیر و یا خطوط دوچرخه        رو و سواره  بین پیاده 

توانـد موجـب   گیري از پوشش گیـاهی مـی     یرا با آنکه بهره   ز. از پوشش گیاهی استفاده نمود    
بـه دالیـل      رو گردد، اما معمـوالً    رو و سواره  آموزان و تفکیک پیاده   زیبایی فضاي عبور دانش   

  :باشندشهري نمیزیر داراي مطلوبیت الزم براي مناطق برون
  .نیاز به نگهداري زیادي دارند معموالً -
و عابرین پیاده را کاهش و در برخی از مـوارد          توانند قابلیت دید رانندگان     می -

 .از بین ببرند

توانـد موجـب خرابـی و اضـمحالل روسـازي منـاطق            هاي درختان می  ریشه -
 .مجاور گردند

 روپیاده جدا کننده سواره رو
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کـه لبـه جـاده      ) خارج از حومه شهر   (با این حال، در برخی از مناطق برون شهري          
بینـی   اري قابـل پـیش  باشد، برخی مشکالت طراحی، ایمنـی و نگهـد        فاقد جدول یا آبرو می    

بـه هـر حـال      . تواند شامل تعیین فاصله مناسب از لبه جاده باشـد           این موارد می  . خواهد بود 
  : رو در این مناطق باید به موارد زیر توجه نمودبراي ساخت پیاده

روها باید با توجه به موانعی کـه موجـب محـدود نمـودن فاصـله دیـد                  پیاده -
 . ن، ساخته شودشود، مانند ساختمانها و درختا می

در . باید موقعیت و محل قرار گرفتن راه آبها براي زهکشی مد نظر قرار گیرد              -
رو بین جاده و آبرو قرار گیرد، عابرین فضاي اندکی را براي            صورتی که پیاده  

فرار در هنگامی که خودرویی از مسیر اصلی منحرف شده اسـت، در اختیـار               
قرار گیرد، عالوه بر ایجـاد فـضاي بیـشتر          اما اگر پیاده رو بعد از آبرو        . دارند

، در صورت بروز چنین شرایطی      براي عابرین براي فرار در شرایط اضطراري      
در انحراف جهت خودرویی که کنتـرل خـود را از دسـت داده              واند  ت آبرو می 

 .نیز موثر باشد

روهـا در   ، پیـاده  9-6شـکل    همچنین باید عنـوان نمـود، در صـورتی کـه هماننـد            
نـشده   اي تـامین و هیچ تسهیالت جداکننده) به هر دلیل(رو قرار گیرد  یر سواره مجاورت مس 

بـه کـارگیري    . ]6[رو در نظر گرفته شود     متر باید براي پیاده    6/0باشد، حداقل عرض اضافی     
تواند بـه عنـوان یـک مـانع فیزیکـی در مجـاورت مـسیر        جداول عمودي در این شرایط می  

 همچنـین تاکیـد   . نمایـد رو جلوگیري مـی   ر مجاورت پیاده  رو از توقف وسایل نقلیه د     سواره
باشـند،  شود تا نسبت به کارگیري جداولی که داراي مقطع عرضی مدور و یا شیبدار مـی               می

زیـرا ایـن نـوع      . آمـوزان خـودداري شـود     به شدت در مجاورت تسهیالت مرتبط به دانـش        
. نمایـد الت عـابرین مـی  جدولها رانندگان را تشویق به عبور از جـدول و تجـاوز بـه تـسهی         

  . نشان داده شده است10-6اي از جدولهاي مذکور در شکل نمونه
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  ]6[رورو و جداسازي آن از سطح سواره شمایی از نحوه نصب پیاده-9-6شکل 
  
 
  
  
  
  
  
  

  
         اهمرو را فرمدور که امکان تخلف رانندگان و ورود به عرض پیاده مقطع با جدولهاي  -10-6شکل 

  .نمایندمی
  

  رو پاکسازي سطح پیاده-6-4-1-2
رو در نظـر گرفتـه      آموزان و در قالب پیاده    به طور کلی، سطحی که براي عبور دانش       

 جدول پیاده رو
  خودروخط پارك

 سواره رو

  متر5/1
 

  متر1/2
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. باشـد .. .شود، باید عاري از هرگونه مـانعی شـامل درختـان، مبلمـان شـهري، عالئـم و                 می
بـه طـور    . ها، قرار گیرنـد   ند جداکننده رو، مان تسهیالتی از این قبیل باید خارج از سطح پیاده        

  .تواند بسیار موثر باشدرو میکلی توجه به موارد زیر در راستاي پاکسازي فضاي پیاده
 متر نباید در فضا آویزان و داراي حرکتهاي متنـاوب     2اشیاء با ارتفاع کمتر از       -

  .]6[و مکرر باشد
 دیـوار یـا سـتونی    ، یا بـر روي )مانند درخت(باشند  اشیایی که خود ایستا می     -

متر نسبت بـه    میلی 675بیش از   ) لبه(آمدگی  اند، نباید داراي بیرون   هنصب شد 
 .]6[آخرین حد سطح مقطع خود باشند

متـر   میلی100باشند، نباید بیش از  آمدگی می اشیاي خودایستا که داراي بیرون     -
 .]6[شده بر آن تجاوز نماینداز دیوار و یا ستون نصب

رو در   نحوه صـحیح پاکـسازي سـطح پیـاده         11-6د ذکر شده، شکل     در راستاي موار  
  جهت ارتقاي وضعیت ایمنـی و جلـوگیري از بـروز حـوادث احتمـالی ناشـی از برخـورد                   

  .دهدرو را نشان میآموزان با اشیاي اطراف پیادهانشد
  
  
  
  
  
  
  
 

  ]6[آموزانسازي تردد دانشرو در جهت ایمن پاکسازي سطح پیاده-11-6شکل 
 
  روبندي در ساخت پیاده  اولویت-6-4-1-3

آمـوزان در     یکی از مشکالتی که ممکن است با توجه به مسیرهاي مختلفی که دانش            

 100حداکثر  نقاط خطر

  متر1/2

68/0 

سازي سطح قبل از ایمن سازي سطح بعد از ایمن
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تعیـین بهتـرین مـسیر بـراي      به وجود آیـد،  گیرند مدرسه خود پیش / جهت رسیدن به منزل 
توانـد بـا      رو مـی  در این راستا، با توجه به این مهم کـه سـاخت پیـاده             . رو باشد ساخت پیاده 

رو هاي سنگینی توأم گردد، دقت در زمان تعیین موقعیت و مسیري که باید در آن پیاده          هزینه
در ایـن راسـتا، توجـه بـه گامهـاي ذیـل       . باشـد  اي برخوردار می ایجاد گردد از اهمیت ویژه    

ار اي برخـورد  روها از اهمیـت ویـژه  بندي و تعیین مسیر بهینه ایجاد پیاده تواند در اولویت   می
  . ]7[باشد 

   ؛شناسایی اولیه مناطقی که نیاز به اصالح و بهبود دارد •
 ؛آوري اطالعات براي مناطق شناسایی شده جمع •
  ؛بندي مقاطع تحلیل اطالعات ورودي و اولویت •

  .گیري بازبینی مقاطع و تصمیم •

آموزان نسبت بـه تعیـین    در گام اول، باید با بررسی مسیرهاي رفت و برگشت دانش     
تـوان از   در این راستا، می. گیرد، اقدام نمود آموزان را دربرمی    ی که بیشترین تردد دانش    مقاطع

  . آموزان نیز جهت تعیین مقاطع پرتردد یاري جست والدین دانش
آوري و تحلیل گردد براي هر مقطع تعیـین           در گام دوم، نوع اطالعاتی که باید جمع       

بنـدي راه، نزدیکـی بـه نقـاط مقـصد و       وهاین اطالعات شامل مالحظات ایمنی، گر . شود  می
  . باشد احتمال انجام عملیات اجرایی می

روي در    باشد کـه پیـاده      در گام سوم، تحلیل اطالعات مربوط به مشخصات مسیر می         
براي این عمل بررسی مواردي که میـزان ایمنـی و           . نماید  طول جاده را ممکن یا ناممکن می      

-مـی    نماید، حائز اهمیـت  آموزان تامین می براي دانشرو راهمچنین کارایی مفید یک پیاده  

بندي مقاطع، براي هریک از مشخصات مربـوط بـه مقطـع مـورد           در جهت تعیین رتبه   . باشد
نظر که در قالب موارد ذیل تبیین گشته است، باید امتیازي تعیین شده و با استفاده از نتـایج                    

رو ري صـحیح در خـصوص ایجـاد پیـاده         گیدهی نسبت به تصمیم   برگرفته از عملیات امتیاز   
 :موارد مذکور عبارتند از. اقدام گردد

  



 397                                                        سازي مدارس حاشیه راههاراهنماي ایمن 

   مشخصات ایمنی –الف 
 رو، اولویــت بــا منــاطقی اســت کــه از دیــدگاه ایمنــی وضــعیتدر سـاخت پیــاده 

در ایـن خـصوص،     . باشـد تري را نسبت به سایر مسیرهاي منتهی به مدرسه دارا مـی            بحرانی
تواند در جهت تعییین وضعیت نسبی هر یک از مسیرهاي        میتوجه به هر یک از عوامل زیر        

  .مذکور حائز اهمیت باشد

 سرعت ترافیک •

توانـد  سرعت وسایل نقلیه در اطراف هر یـک از مـسیرهاي منتهـی بـه مدرسـه مـی                  
موجب افـزایش ریـسک بـروز تـصادفات و همچنـین شـدت تـصادفات وسـایل نقلیـه بـا               

باشـد کـه   روها در مناطقی داراي اولویت بیشتري می    دهبنابراین، ایجاد پیا  . آموزان گردد  دانش
  .مسیرهاي مجاور آنها از سرعت عملکردي بیشتري برخوردار باشد

 روعرض خطوط سواره •

رو موجب کاهش قابلیت مانور راننـدگان در هنگـام بـروز             عرض کم خطوط سواره   
جـاورت  شرایط اضطراري و همچنین کاهش سهم فـضاي ایمـن عبـور عـابرین پیـاده در م                 

باشـند، داراي   روي کمتري می  بنابراین، مسیرهایی که داراي عرض سواره     . گرددرو می سواره
  .رو نسبت به سایر مسیرها خواهند داشتاولویت بیشتري براي ساخت پیاده

 حجم ترافیک •

تواند موجب افزایش ریسک بروز تـصادفات و افـزایش          یکی دیگر از عواملی که می     
اند گردد، حجـم ترافیکـی      هها واقع شده  ف مدارسی که در حاشیه را     احتمال برخورد در اطرا   

 وسایل نقلیه و همچنین درصد وسایل نقلیه سـنگین عبـوري از مـسیرهاي اطـراف مـدارس       
باشـند از   لذا، بدیهی است مسیرهایی کـه از حجـم تـردد بیـشتري برخـوردار مـی                . باشدمی

  . ندباشرو برخوردار میاولویت بیشتري براي ساخت پیاده
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  آموزان پیادهگیري دانش میزان بهره–ب 
ن گونه که پیش از این نیز عنوان شد، در شناسایی مناطقی که به عنوا همان

گردد، باید نسبت به انتخاب مـسیرهایی کـه بیـشترین           رو انتخاب می  هاي ساخت پیاده  گزینه
  کـی از عـواملی کـه      در ایـن راسـتا، ی     . گیرد اقدام نمود  آموزان را در بر می    جذب سفر دانش  

تواند در این خصوص موثر باشد، میزان مراکز جذب سـفر در مـسیرهاي مـورد مطالعـه                  می
.. .ها، محل توقف سرویسهاي مـدارس و      مراکزي همچون ایستگاههاي اتوبوس، مغازه    . است

آمـوزان در  تـوجهی از دانـش  توانند موجـب جـذب حجـم قابـل    جزو عواملی هستند که می  
بنابراین مقایـسه مـسیرهاي مختلـف از نظـر تعـداد مراکـز              . دارس گردند زمانهاي فعالیت م  

در ) تواند به صورت تعداد مراکز جذب سفر در هر کیلـومتر بیـان شـود              که می (جذب سفر   
آموزان از عواملی است که بایـد در حـین          راستاي تعیین مسیرهاي با حجم بیشتر تردد دانش       

 . گیردرو مد نظر قرارمطالعات اولیه ساخت پیاده
 
  رو قابلیت اجرا و ساخت پیاده–پ 

رو مـد نظـر قـرار گیـرد، میـزان           از عوامل مهم دیگري که باید در زمان ساخت پیاده         
در . باشـد رو در مسیرهاي پیـشنهادي مـی      هاي ساخت پیاده  قابلیت اجرایی و همچنین هزینه    

مالکیـت  این خصوص، بررسی مناطق اطراف مسیر پیشنهادي و تحقیق در خصوص شرایط             
رو در نظـر گرفتـه شـود،        هاي قسمتهایی از اطراف مسیر که باید براي ساخت پیـاده          و هزینه 

گردد تا در جهت تعیـین دقیـق ایـن مهـم      بنابراین پیشنهاد می  . باشداي می حائز اهمیت ویژه  
رو در  هاي اجرا و سـاخت پیـاده      نسبت به بازدید میدانی از منطقه مورد نظر و تخمین هزینه          

  . تحقیقات کافی به عمل آیدمنطقه

  
  رو در مدارس حاشیه راهها مکان به کارگیري از پیاده-6-4-1-4

آمـوزان در اطـراف     با توجه به این مهم که استفاده از تسهیالت عابر پیاده براي دانش            
هاي باالي ساخت و اجـرا از محـدودیت قابـل    مدارس حاشیه راههاي کشور، به دلیل هزینه  

باشد، الزم است تا نسبت بـه میـزان بـه کـارگیري و حجـم عملیـات                  میتوجهی برخوردار   
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  . هاي کاملی انجام گیرداجرایی در اطراف چنین مدارسی، بررسی
رو بـه عنـوان تـسهیالت       گردد تا در صورت انتخاب پیـاده      در این راستا، پیشنهاد می    

اند، نـسبت بـه     شدهآموزان مدارسی که در حاشیه راهها واقع        سازي تردد دانش  انتخابی ایمن 
 .توسعه و ساخت این نوع تسهیالت، حداقل در حوزه تحت تاثیر مدرسه، اقدام شود

   شانه راه-6-4-2
شـود کـه در مجـاورت و خـارج از خطـوط               شانه راه به قسمتی از مسیر اطالق مـی        

سـواران و همچنـین    حرکت وسایل نقلیه قرار گرفته و براي استفاده عابرین پیاده و دوچرخه       
 استفاده از شـانه   .گیرد  ، مورد استفاده قرار می    اند  روهایی که دچار شرایط اضطراري شده     خود

گزینه مناسبی جهت تـامین ایمنـی    از مدرسه معموالً/آموزان بهراه به عنوان مسیر تردد دانش     
آموزان در مدارسی که در حاشیه راههاي با سرعت عملکـردي بـاال قـرار    مناسب تردد دانش  

رو اما با این حال، در برخی از شرایطی که امکان ساخت پیـاده     . گرددوب نمی اند محس گرفته
تواند در جهت بهبود    مقدور نباشد، شانه راه می    ..) .به دالیلی مانند کمبود فضا، هزینه باال و       (

  .آموزان تا حدودي موثر باشدوضعیت ایمنی تردد دانش
  
   عرض شانه-6-4-2-1

هـاي مـسیر     به طور کلی، شـانه    . ازي و یا فاقد آن باشد     تواند داراي روس    راه می   شانه   
امـا  . باشـد   نامه طرح هندسی راه متفاوت مـی        ها و مکانهاي مختلف با توجه به آیین         در جاده 

آمـوزان محـسوب      عنوان قسمتی از مسیر اصلی حرکـت دانـش          براي مدارسی که شانه راه به     
 متـر  5/1ر شانه وجود دارد حـداقل  شود، شانه راه باید در زمانی که در هر دو طرف مسی        می

 این رقم براي زمانی که شانه تنها در یک سمت مسیر وجـود دارد و یـا                . در نظر گرفته شود   
 1عرض اضافی   .  متر درنظر گرفته شود    4/2باشد، باید برابر     می 2000 بیش از    1ADTمیزان  

روي  ز را قادر پیـاده آمو  دانش،شود  متر در نظر گرفته می4/2هاي به عرض     متر که براي شانه   

                                                 
1- Average Daily traffic 
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الزم بـه ذکـر اسـت،       . نمایـد   رو و در جهت دلخواه خود می        ایمن در خارج از عرض سواره     
آنهـا کمتـر     ADT  متر باید تنها در راههایی که      2/1 تا   9/0هاي روسازي شده با عرض        شانه

h و سرعت آنهـا کمتـر از         400از  
km65           قابـل توجـه      باشـد و تـردد عـابرین پیـاده آنهـا 

آمـوزان در   با توجه به حجم باالي تردد دانـش         باشد، مورد استفاده قرار گیرد که معموالً       نمی
گیـري  شهري، بهـره  باالي وسایل نقلیه در مناطق برون     اً  مناطق اطراف مدارس و سرعت نسبت     

 هاي مسیر در هر دو      که شانه    همچنین در صورتی   .گرددهاي با این عرض توصیه نمی     از شانه 
آموزان باید جهت حرکـت خـود را بـه      متر در نظر گرفته شود، دانش     5/1طرف و به عرض     

  . اي انتخاب کنند که همواره برخالف جریان ترافیک خودرویی در حال حرکت باشند گونه
بـا  .  متر باید تـأمین گـردد      2/1سواران، حداقل عرض شانه       جهت گنجاندن دوچرخه  

تواننـد در مکانهـایی کـه امکـان          متر نیز می   9/0عرض  هاي روسازي شده با       این وجود شانه  
در این خصوص، عـرض مفیـد شـانه از    . باشد مفید واقع گردند  متري نمی  2/1ساخت شانه   

در . شـود  گیري می لبه آبرو، گاردریل و یا هر مانع خاص دیگري که نصب شده است، اندازه 
. ر بایـد در نظـر گرفـت       مت 5/1این خصوص، حداقل عرض براي شانه روسازي شده راه را           

 سـرعت وسـایل   ،البته باید توجه داشت که در شرایطی که استفاده از دوچرخه بیـشتر بـوده           
hنقلیه بیشتر از    

km90 ثابت در   موانع، درصد وسایل نقلیه سنگین قابل توجه باشد یا           باشد 
 .]6[گردد یه می توصترهاي عریض اند، استفاده از شانه قسمت راست جاده قرار گرفته

  
  رو تشخیص شانه از سواره-6-4-2-2

هـاي    ترین حالت براي یک شانه راه آن است که رنگ و نـوع بافـت شـانه                  مطلوب
ایـن امـر موجـب      . رو احداث گـردد     صورت کامالً واضحی نسبت به خطوط سواره        مسیر به 

از توقـف بـر روي   رو آسانتر قابل تشخیص باشـند و راننـدگان را       گردد تا خطوط سواره       می
هاي مسیر و یاري رسانی     در این راستا و در جهت تعیین محدوده شانه        . دارد  شانه راه باز می   

هاي حرکتی خـود بایـد در       آموزان در جهت تشخیص محدوده    به رانندگان و همچنین دانش    
هـاي  در صورتی کـه از شـانه  . رو اقدام نمود  خصوص مشخص نمودن شانه نسبت به سواره      
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کشیهاي مناسـبی اسـتفاده     ده براي تردد عابرین پیاده بهره گرفته شود، باید از خط          شروسازي
کشیهاي بـا خاصـیت بازتابنـدگی       یک روش مناسب در این خصوص، استفاده از خط        . شود

همچنین استفاده از روشهاي مختلـف روسـازي        . باشدها می  ايگربهباال و یا استفاده از چشم     
تواند در جهت مشخص نمـودن شـانه راه بـه دو            چیپ سیل می  سطح شانه مانند استفاده از      

هـاي روسـازي شـده، گرانتـر          الزم به ذکر است، شانه    . صورت تماسی و شنوایی موثر باشد     
هـا بـراي    همچنین این نـوع روسـازي  . باشند  نگهداري کمتري برخوردار می  بوده و از هزینه   

دهی مطلوبی     جوي سطح سرویس   سواران و عابرین پیاده براي تمام شرایط مختلف         دوچرخه
  . نماید را ارائه می

مصالحی همچون سنگهاي شکسته شده و شـن قابلیـت تـشخیص مطلـوبی را در                
هـا بـراي      از سـوي دیگـر، ایـن نـوع شـانه          . نمایـد   قیاس با روسازیهاي آسـفالتی ارائـه مـی        

ده هـاي روسـازي شـ    سواران درجه ایمنی کمتري را فراهم نموده و نسبت به شـانه    دوچرخه
هـایی  دهـی چنـین شـانه     همچنین در جهت ارتقاي سطح سرویس     . گردند  زودتر فرسوده می  

گیـري از زمـین متـراکم شـده و یـا      در بعـضی شـرایط، بهـره      . باید به خوبی متراکم گردنـد     
اما امکان  . باشدباشند نیز به جاي شانه میسر می      هایی که داراي پوشش اندك گیاهی می       زمین

آموزان دشوار گشته و    یی به ویژه در شرایط جوي نامناسب براي دانش        هاعبور از چنین شانه   
بنـابراین،  . گـردد بروز خطـر مـی  اً رو و نتیجتآموز از سطح سوارهموجب حرکت دانش اً  بعض
هـایی بـه ویـژه در منـاطق اطـراف مدارسـی کـه از شـرایط جـوي          گیري از چنین شانه  بهره

 .گرددوصیه نمیباشند، تنامناسبی در طول سال برخوردار می

  
  هاي مسیر محل ایجاد شانه-6-4-2-3

اگر تنها در یـک طـرف       . طور کلی شانه باید در هر دو قسمت جاده نصب گردد            به
آموزان مجبور بـه عبـور از عـرض خیابـان             از مسیر شانه وجود داشته باشد، بعضی از دانش        

خطراتـی در هنگـام     بدیهی است این امر موجـب بـروز         . گردند  روي از شانه می     جهت پیاده 
 تنها   با این حال در برخی شرایط، ساخت شانه       . گردد  آموزان از عرض خیابان می      عبور دانش 
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حل با توجه بـه محـدودیتهاي فیزیکـی و حـریم راه       تواند بهترین راه     سوي مسیر می    در یک 
هاي سـاخت و نگهـداري کمتـر نـسبت بـه             هاي یک طرفه معموالً به دلیل هزینه        شانه. باشد
طور کلی، یکی از روشهاي تعیین       به  . باشند   کمتري برخوردار می    هاي دو طرفه از هزینه      نهشا

تواند بدین شکل تعیین شود که اگـر          راه در یک سمت و یا دو سمت جاده می           ساخت شانه   
حاشیه مسیر در یک سمت داراي شیب تند و در سمت دیگر هموار باشد، ساخت شـانه در              

اگر حاشیه هر دو سمت جاده همـوار  . ان بهترین روش تلقی گرددعنو تواند به یک سمت می 
حـال، در   با این . گردد  باشد، ساخت شانه در هر دو سمت مسیر روش مناسبتري ارزیابی می           

شود که تنها در یک سمت مـسیر شـانه بـه انـدازه     شهري مشاهده میبسیاري از مناطق برون  
دو راه حـل      در چنـین شـرایطی معمـوالً      ).  متر 5/1به اندازه حداقل    (کافی تامین شده است     
  :آموزان از مداس وجود داردبراي تردد ایمن دانش

آمـوزان در شـانه مـسیر و پـشت بـه ترافیـک        اولین راه حل آن است که دانش  -الف
در مسیرهایی که از حجم باالي تـردد متوسـط تـا بـاالیی                این روش معموالً  . حرکت نمایند 
  .شود پیشنهاد می)400ر از  بیشتADT(باشند برخوردار می
آموزان بـه هـر ترتیـب رو بـه سـوي ترافیـک        دومین راه حل آن است که دانش   -ب

ایـن روش  . رو باشـد حرکت نمایند، حتی اگر الزمه این کـار حرکـت در بخـشی از سـواره          
قـرار   ) 400 کمتـر از  ADT(بیشتر در مناطقی که در مجاورت مسیرهاي با حجم تردد کـم         

برخـوردار  ) فاصله دید کافی در منـاطق مختلـف مـسیر         (ایط هندسی مطلوبی    دارند و از شر   
  .]6[گرددپیشنهاد می باشند،می

اي معـین نـسبت بـه جـاده در            رو با فاصله    گیري جهت نصب یک مسیر پیاده       تصمیم
استانداردها و مقررات مربوط بـه نـوع   : مقابل استفاده از شانه مسیر بستگی به سه عامل دارد      

نوع مسیر و کاربري زمینهاي اطراف و میزانی از         ، شرایط ویژه جاده،     محل مربوطه مسیر و یا    
 متر فاصـله  5/1رو، باید حداقل    براي ساخت یک مسیر پیاده    . حریم راه که در دسترس است     

رو بـه   رو و پیاده   با این حال، میزان فاصله مورد نیاز بین سطح سواره         . از لبه جاده اتخاذ نمود    
بطـور کلـی بـا      . یم، شیبهاي عرضی و مالحظات زهکشی بـستگی دارد        عواملی همچون حر  
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روهاي شنی بیرون از جوبهاي زهکشی داراي منافع ایمنی بـراي عـابرین               اینکه ساخت پیاده  
سـواران و راننـدگان وسـایل نقلیـه ایفـا             باشد، اما منافع قابل توجهی براي دوچرخه        پیاده می 

ردن یک منطقه مناسب براي خودروهاي دچار       هاي عریض موجب فراهم آو      شانه. نماید  نمی
خرابی، یک محافظ ایمنی مناسب از اشیاء و موانع ثـابتی کـه در کنـار جـاده قـرار دارنـد و          

. باشـد سواران جهت حرکت بدون دخالت ترافیـک خـودرویی مـی            اي براي دوچرخه  منطقه
 .ر گیردرو براي جاده مد نظر قرا تمام این عوامل باید در هنگام ساخت یک پیاده

   
  گیري نتیجه-6-4-2-4

آموزان دانشها، مسیرهاي مناسبی براي حرکت        شانه که نمود عنوان باید کلی به طور 
آموزان در اطـراف مـدارس در نظـر گرفتـه           در مناطقی که براي تردد دانش     . گردندتلقی نمی 

بـه دور از  شده و مـسیرهاي عبـوري کـه    هاي تفکیکرو، گذرگاهگیري از پیادهشود، بهره می
گردند، از اولویت بیشتري جهت ارتقـاي وضـعیت      بینی می رو براي عبور عابرین پیش    سواره

گیــري از حــال، در صــورتی کــه بهــرهبــا ایــن. باشــندآمــوزان برخــوردار مــیتــردد دانــش
  ناپذیر باشند، رعایت موارد زیر الزامی                    آموزان اجتناب      هاي مسیر براي تردد دانش            شانه   
  :باشدمی

رتی که شانه تنها در یک سمت مسیر موجود است، بایـد داراي حـداقل               در صو  -
  . متر باشد4/2عرض 

آموزان در نظر گرفته شده است، نباید بـه  هایی از مسیر که براي تردد دانش   شانه -
به غیر از مواردي که خـودرو بـه دلیـل شـرایط     ( عنوان پارکینگ استفاده شوند    

 ).اضطراري مجبور به توقف شده است

د ممنوعیت توقف وسایل نقلیه از طریق عالئم و تابلوهاي مناسب ترافیکـی              بای -
 .اعالم شده و اعمال قانون الزم در این خصوص از سوي پلیس انجام پذیرد

آموزانی که با دوچرخه بـه مدرسـه رفـت و           در صورت حجم باالي تردد دانش      -
بـه  . فـت سـواري بهـره گر    کنند، باید از مسیر هاي مجزا براي دوچرخـه        آمد می 
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سـواران از شـانه توصـیه       عبارت دیگر استفاده مشترك عابرین پیاده و دوچرخه       
  .گرددنمی

اما بایـد   . توانند روسازي شده و یا فاقد روسازي در نظر گرفته شوند          ها می شانه -
  هاي روسازي شده باید از    به خاطر داشت که در صورت عدم به کارگیري شانه         

انـد بهـره     شن که بـه خـوبی متـراکم شـده          هایی از جنس سنگ شکسته و     شانه
 .گرفت

اي، کشی، چـشم گربـه  گیري از خطبهره(رو باید به نحوي   عرض شانه و سواره    -
 .از یکدیگر تمیز داده شوند...) .روسازیهاي مختلف و

  
   حفاظهاي کناري-6-4-3

سـازي فیزیکـی در     حفاظهاي کناري که به عنوان یکـی دیگـر از تجهیـزات ایمـن             
آمـوزان  گردد، براي کانالیزه کردن مسیر حرکت دانش      س حاشیه راهها مطرح می    اطراف مدار 

. رود پذیر بکار می  ترافیک خودرویی در مسیر حرکت این گروه آسیب        از اختالط  جلوگیري و
تواند به شکل قابل توجهی نیاز براي ایجاد مناطق مدرسـه             گیري از حفاظهاي کناري می    بهره

 عنوان یک مانع فیزیکی موجب جلـوگیري از حرکـات            تواند به   این ابزار می  . را کاهش دهد  
پیـاده  کشی محل عبـور عـابرین     بطور کلی، حصار  . آموزان به سطح جاده گردد    انحرافی دانش 

. باشـند شود که مجهز به انواع تسهیالت ویژه عابرین پیاده میدر مدارسی استفاده می    معموالً
خصوص عبور عابرین هدایت می کند و همچنـین         آموزان را به مکان م    این تسهیالت، دانش  

عالوه بر موارد ذکـر  . کنداز عبور آنها از مناطق کنترل نشده در اطراف مدارس جلوگیري می  
پیاده بـه   ها، در جهت تشویق عابرین    پیاده و یا میانه   کشی در جزایر عابر   توان از نرده  شده، می 

ایـن وسـیله همچنـین    . ود نیز بهره بـرد انتظار در وسط جاده قبل از تکمیل عملیات عبور خ        
  .]8[پیاده گرددتواند مانع از توقف موتورسواران در نزدیک محل عبور عابرینمی

گیـري از حفاظهـاي کنـاري در اطـراف          گیري در خصوص بهره   بطور کلی، تصمیم  
آموزان و همچنین محـیط اطـراف       مدارس نیازمند وجود شرایط خاصی در نحوه تردد دانش        
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  .باشد که در قالب موارد ذیل به برخی از مهمترین آنها پرداخته شده استمدرسه می
  .گردد می   آموزان از عرض مسیر بصورت ناایمن انجامعملیات عبور دانش •
شده و یا هرگونه تسهیالتی کـه بـراي ایمنـی           کشیآموزان از محلهاي خط   دانش •

  .گیرندبینی شده است، بهره نمیآنها در منطقه پیش
 از اتوبـوس ) شدندر حین سوار و یا پیاده(گیري ایمن آموزان قادر به بهره دانش •

  .باشندنمی
آموزان قادر به تردد ایمن در مناطقی که ازدحام خودروهـاي پـارك شـده         دانش •

روي و یـا دویـدن در بـین         بطوریکه بـدلیل پیـاده    . باشندگردد، نمی مشاهده می 
قلیـه در حـال حرکـت پدیـدار     خودروها بصورت ناگهانی در روبروي وسایل ن      
  .گردندشده و موجب افزایش احتمال بروز تصادف می

از مدرسه از خود نـشان       /آموزان بطور کلی رفتار ناایمنی در حین تردد به        دانش •
  .دهندمی

 الزم به ذکر است که میزان کارایی حصارکشی بستگی به میزان قابلیت عبور از آن               
  : ید با توجه به موارد زیر تعیین نمودقابلیت عبور از حصار را با. دارد

  میزان و درجه حصاربندي بین مسیر اصلی و مدرسه  •
هـا بـه خروجـی ایمـن          روي داخلی مدرسه در هدایت بچه       کارایی سیستم پیاده   •

 حصار 

 نوع و ارتفاع حصارکشی  •

بیننـد، قابـل عبـورتر     عالوه بر موارد ذکر شده، حصارهایی که به آسانی صدمه مـی    
 حــاالت مختلــف 12-6 در ایــن راســتا، شــکلهاي نــشان داده شــده در شــکل .باشــند مــی

) 1شـکل (هایی که به طور کامل قابل عبور هـستند            حصارکشی. دهد  حصارکشی را نشان می   
باشند و یا حصارهاي نصب شده بـه آسـانی قابـل             مناطقی هستند که یا مجهز به حصار نمی       

باشـند    صورت نـسبی قابـل عبـور مـی          ههایی که ب    حصارکشی. باشند  صدمه دیدن و عبور می    
باشند و یا داراي چنـدین بازشـدگی           می  ، حصارهایی هستند که داراي ارتفاع کمی      )2شکل(
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باشند کـه داراي      حصارهاي با ارتفاع زیادي می    ) 3شکل  (حصارهاي غیرقابل عبور    . باشد  می
  . باشند بازشدگیهاي محدود در نقاط مشخصی می

  
  
  
  
  
  
  
  

  ]8[هاي اطراف مدارس  انواع حصارکشی-12-6شکل 
  

مـدارس و قـراردادن      در مواقع خاص، در صورت تغییر موقعیت درهاي خروجـی         
کـشی  آموزان، نیازي به نـرده    آنها در مکانهاي مناسب در نزدیکی تسهیالت ویژه عبور دانش         

بلیـت رویـت   همچنین در مکانهـایی کـه مـشکل قا        . محلهاي عبور عابرین پیاده نخواهد بود     
تـوان  شـود، مـی  کشی تنها براي هدایت عابرین پیاده بهره گرفته مـی وجود ندارد و از حصار   

بمنظور ایجاد موانع یکپارچه، از گلکاري و استفاده از فضاي سبز به عنوان جایگزینی بـراي                
  .نظر قرار گیردمد البته بحث نگهداري از این تسهیالت باید کامالً. کشی بهره گرفتنرده

ها و شکل آنها باید طوري باشد کـه در          همچنین مواد استفاده شده در ساخت نرده      
توجـه بـه موقعیـت و       . صورت برخورد وسایل نقلیه بـا آنهـا کمتـرین آسـیب را وارد کنـد               

رود، جهت حداقل نمودن موانـع دیـد        ها و موادي که در ساخت آنها بکار می        روشنایی نرده 
کـشی بـدلیل   نرده.  قصد عبور از جاده را دارند الزامی است      آموزانی که بین رانندگان و دانش   
تواند براي عابرین پیاده ایجاد نماید، باید در آخرین اولویت تـسهیالت            محدودیتهایی که می  

 . ویژه عابرین پیاده قرار گیرد

  

 )۱(قابل عبور" کامال )۲(نيمه قابل عبور )۳(غير قابل عبور

ساختمان   زمين

حصار
 

ساختمان زمين 

 روپياده  روپياده

ساختمان زمين 
مدرسه

حصار
حصار 
 

 روپياده
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   جزایر عابرین پیاده-6-4-4
ز عـرض مـسیر     جزایر میانی قادر به یاري رسانی به عـابرین پیـاده در زمـان عبـور ا                

 اي کـه بایـد توسـط        به عبـارت دیگـر، ایـن جزایـر جهـت کوتـاه کـردن فاصـله                . باشند  می
بطور معمول از جزایر پناهگاهی و یا هـر نـوع           . شوند   می  آموزان طی شود، بکار گرفته     دانش

مگر آنکه این نوع منـاطق بـه        . شوداي فیزیکی در مناطق برون شهري استفاده نمی       جداکننده
   .رانندگان مشخص و متمایز گرددخوبی براي 

برداري از پناهگاههاي عابرین پیاده با توجه         به طور کلی، روشهاي مختلفی براي بهره      
این . به قیمت نسبتاً کم و تأثیر ناچیز آنها بر تأخیر عملکرد و ایمنی وسایل نقلیه وجود دارد                

هاي ممتد وجود نداشـته و        باشند که امکان نصب میانه    یتجهیزات بیشتر در مکانهایی موثر م     
hحد سرعت کمتر از     

km80 این، در مناطقی که حد مجاز سـرعت بیـشتر از    بنابر. باشد   می
سازي ترافیک امـري    کارگیري توام جزایر پناهگاهی و ابزارهاي آرام      مقدار ذکر شده باشد، به    

باشـد   در شرایطی که حجم ترافیک بسیار قابـل توجـه مـی   همچنین . گرددضروري تلقی می  
)ADT    بکارگیري جزایر پناهگاهی باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیـرد و             )2000 بیش از ،

گردد تا از تسهیالت دیگري مانند پلهاي روگذر و یا زیرگـذر            در صورت امکان پیشنهاد می    
  .]6[استفاده شود

شـهري، عـالوه بـر     آموزان در منـاطق بـرون     انشبه کارگیري جزایر پناهگاهی براي د     
تواند با توجه بـه     تواند به دلیل حجم و سرعت ترافیک داشته باشد، می         محدودیتهایی که می  

در این خصوص و   . نوع مسیر و محدودیتهاي فضاي موجود در عرض مسیر نیز ناشی گردد           
اً ازمند فضاي فیزیکی نـسبت برداري از چنین تسهیالتی نیبا توجه به این امر که ساخت و بهره   

هـاي دوخطـه تفکیـک    باشد، نصب جزایر پناهگاهی در جادهتوجهی از عرض مسیر می  قابل
با ایـن  . گردد و در سایر مسیرهاي تفکیک نشده با احتیاط الزم انجام گردد      نشده توصیه نمی  

دور بـوده  شـهري مقـ  پیاده در سایر مسیرهاي برون    گیري از این نوع جزایر عابرین     حال، بهره 
 . گرددکه در قالب موارد زیر به مهمترین آنها پرداخته می
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  )داراي میانه( جزایر پناهگاهی در مسیرهاي جداشده -6-4-4-1
اي طراحـی   در جهت عملکرد موثر این نوع تسهیالت، جزایر میانی باید بـه گونـه     

نـوع جزایـر بایـد      ایـن   . شوند که معابر عبور عابرین پیاده از عرض مسیر را نیـز دربرگیـرد             
 متـر   2/1 متر عرض باشند و در هیچ شرایطی عرض آنها کمتر از             8/1ترجیحاً داراي حداقل    

باشند معمـوالً موجـب ایجـاد          متر می  8/1جزایر پناهگاهی که داراي عرضی کمتر از        . نباشد
حس جداشدگی، تنهایی و ناراحتی در عـابرین پیـاده بـا توجـه بـه مجـاورت بـه ترافیـک                      

.  متـر باشـد  6/3طول جزایر پناهگـاهی نبایـد کمتـر از          . نماید  ر حال حرکت می   خودرویی د 
   .]6[دهد ، ابعاد استاندارد یک جزیره پناهگاهی را نشان می13-6شکل 

  
  
  

  
  
  

  

  ]6[شهري مشخصات یک جزیره پناهگاهی در یک مسیر تفکیک شده برون-13-6شکل 
  

  )فاقد میانه( جزایر پناهگاهی در مسیرهاي جدا نشده -6-4-4-2
در حالت کلی، نصب جزایر پناهگاهی در مسیرهاي جدانشده باید در مناطقی انجـام              

لـذا نـصب    . سازي وجود داشته باشد   گیرد که فضاي فیزیکی کافی براي انجام اقدامات ایمن        
  . گرددهاي دوخطه، به دلیل محدودیـت فضا توصیه نمیاین نوع از تسهیالت در جاده

یرها، جزایر پناهگاهی باید در جهت به حـداقل رسـانیدن پتانـسیل    در این نوع از مس    
در منـاطقی کـه حجـم بـاالیی از          . شـود   خطر براي هر دو گروه عابرین و رانندگان طراحی          

تـر بـوده و بـراي     ترافیک خودرویی وجود دارد، جزایر پناهگاهی براي رانندگان قابل رویت      
  . نمایند عابرین پیاده ایمنی بیشتري فراهم می

 جزيره پناهگاهي
  متر۶/۳حداقل 

 سازي انتهاي جزاير پناهگاهينحوه ايمن

  متر۸/۱ تا ۲/۱
    . باشدمي (200ft) متر ۶۱شهري برابر با  براي مناطق برونLمدار 
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اي از یک جزیره پناهگاهی ارزان قیمت در یک مـسیر جدانـشده               ، نمونه 14-6شکل  
شود، با آنکـه جزیـره نـشان    همانگونه که در این شکل مشاهده می    . دهد  چهارخطه نشان می  

اي بـا قابلیـت رویـت زیـاد نمـوده             داده شده همسطح با مسیر باشد اما موجب ایجاد منطقه         
  . است

  
  
  
  
  

  ]7[شهريکارگیري جزایر ارزان قیمت در مسیرهاي جدانشده بروناي از به نمونه-14-6شکل 
  

کشی و عالمتگذاري را براي جزایر       نحوه خط  15-6عالوه بر موارد ذکر شده، شکل       
  .دهدشهري نشان میپناهگاهی در راههاي جدانشده برون

  

  
  
  
  
  
  

  ]7[شهريونکشی جزایر پناهگاهی در مسیرهاي جدانشده بر نحوه خط-15-6شکل 
  
  1 نصب روگذر یا زیرگذر-6-4-5

آموزان گیري از تسهیالت غیرهمسطح در راستاي ارتقاي وضعیت ایمنی دانش         بهره
پذیر در تقابل با وسـایل نقلیـه عبـوري بکـار            در جهت محافظت از این گروه آسیب        معموالً

                                                 
1- Subway  

 W  متر6/0 تا 3/0
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ن پیـاده و  گـذرها موجـب بیـشترین محافظـت از عـابری     بطور کلی، روگذرها و زیر    . رودمی
البته در نصب این تسهیالت محـدودیتهایی نیـز     . شوداي می کمترین تداخل در ترافیک جاده    

محـدودیت  . هزینـه زیـادي دارد   گـذر معمـوالً  ساخت روگذر و مسیرهاي زیـر  . وجود دارد 
مکانی، وجود ساختمانهاي بسیار زیاد و یا مراکز خدمات همگانی نیز بـر ایـن هزینـه تـاثیر                  

گردد تـا مـسافتی را   گیري از تسهیالت مذکور موجب می     همچنین بهره . نهدمیقابل توجهی   
گیري بنابراین تصمیم . آموزان باید در عرض جاده طی کنند تا دو برابر افزایش یابد           که دانش 

  . نمایدمیتوجهی را طلبقابل بررسیها و تحقیقات نصب تسهیالت غیرهمسطح، خصوص در
باید بـا تـشویق عـابرین پیـاده بـه اسـتفاده از ایـن         طراحی روگذرها و زیرگذرها،     

گیـري و مکـان نـصب تـسهیالت مـذکور،           در راستاي نحوه قـرار    . تسهیالت صورت پذیرد  
در . بایـد در نظـر گرفتـه شـود        .. .مواردي همچون درهاي مدارس، ایستگاههاي اتوبـوس و       

ه از جـایی  برخی موارد، نصب موانعی همچون حصار جهت جلوگیري از عبور عابرین پیـاد   
  . باشدبه غیر از پل و یا زیر گذر نیز الزامی می

در این راستا، حین ارزیابی نیاز به ساخت پل و یا زیرگذر باید به مواردي همچون             
آمـوزان و معلـولین   حجم و وضعیت عبور و مرور، احتمال میزان بکارگیري تسهیالت دانش       

  :نماید عبارتند ازذکور را تبیین میسایر مواردي که نیاز به نصب تسهیالت م. توجه نمود
مدرسه در مجاورت یک مسیر پرتردد با سرعت عملکردي بـاال قـرار گرفتـه                •

  .باشد
آموزان بدلیل ازدحام خودروهاي پارك شـده در اطـراف          قابلیت رویت دانش   •

  . باشدمدرسه توسط رانندگان وسایل نقلیه عبوري ضعیف می
  .خوردحین تردد به چشم میآموزان رفتارهاي ناایمنی در از دانش •
رانندگان وسایل نقلیه عبوري بـه دلیـل شـرایط موجـود ترافیکـی در منطقـه                 •

در ..) .سازي ترافیک و  سرعت عملکردي، ناکارآمدي عالئم و تجهیزات آرام      (
  .نمایندآموزان توقف نمیمقابل دانش

به دلیل حجم باالي حرکات گردشی وسایل نقلیه، ناشی از دسترسـی کـه در                •
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آمـوزان در خطـر     جاورت منطقه اطراف مدرسه قـرار گرفتـه اسـت، دانـش           م
 .تصادف با وسایل نقلیه مذکور قرار دارند

پتانسیل باالي برخورد حجم زیاد وسایل نقلیه عبوري و حجـم قابـل توجـه                •
 .نمایندآموزان که از عرض خیابان عبور میدانش

چـون اصـالح    بهبود وضعیت مسیر رفت و آمد به مدرسـه بـا روشـهایی هم              •
 با اتوبوس، فضاسازي و تعیین گذربان براي جلوگیري         ونقل  حملروش هاي   

 .آموزان عملی نباشداز عبور ناامن دانش

) ویا روشـی مـشابه  (شرایط فیزیکی موجود، امکان ایجاد یک مسیرکانالیزه را    •
از نقطه نظر مهندسی به منظور استفاده عابرین پیاده از پل روگذر یا زیرگـذر               

 . نمایدایجاد

 متري از   200 نمودن رفت و آمد عابرین پیاده از فاصله حداقل           امکان محدود  •
 .پذیر باشدهر طرف تسهیالت مذکور، امکان

تـر بـراي بهبـود مـشکالت مـوردنظر پـس از             تر و اقتصادي  هاي ساده حلراه •
 .بررسی هاي الزم وجود نداشته باشد

رگذر از هزینه هاي ناشـی      سود و فایده حاصل از بکارگیري پل روگذر یا زی          •
  ). توجیه اقتصادي داشته باشد(از ساخت و نصب آن بیشتر باشد 

عالوه بر موارد ذکر شده، در مقایسه هزینه هاي اجرایی این طرحهـا بـا روشـهاي                 
  :دیگر، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد

 کاهش تصادفات؛ •

 کاهش تاخیر در ترافیک وسایل نقلیه و عابرین پیاده؛ •

 . عدم نیاز به سایر تسهیالت ویژه عابرین پیاده •

در صورتی که تصمیم به نصب تسهیالت غیرهمـسطح در اطـراف مدرسـه اتخـاذ                
گردید، جهت ساخت زیرگذرها باید بررسیهاي دقیقی، به ویژه در رابطـه بـا تـامین امنیـت                  

املی است  عدم وجود امنیت شخصی در چنین مناطقی، یکی از عو         . عابرین پیاده، انجام شود   
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بطور کلی، استفاده از زیرگذرها امـروزه      . شودکه موجب کاهش استفاده از این تسهیالت می       
طـور    زیرا تجربه نشان داده است که زیرگذرها به       . گردد  آموزان توصیه نمی    براي ایمنی دانش  

 عالوه بر این، ساخت چنین تسهیالتی معموالً گرانتر       . باشند  معمول ناایمن و غیربهداشتی می    
  .دارد از ساخت روگذرها هزینه برمی

تجـارب  . گیري از روگذرها باید با دقت و کنترل مطلوبی انجام شود          همچنین، بهره 
آموزان تا زمانی که توسـط حـصار،     انجام شده در این خصوص مبین این امر است که دانش          

، از ایـن    براي استفاده از روگذرها کنترل و تحـت نظـارت قـرار نگیرنـد             ... افراد بزرگسال و  
از مشکالت دیگري که در خصوص پلهـاي روگـذر مـشاهده            . نمایند  تسهیالت استفاده نمی  

بنابراین، همواره باید   . باشدسمت ماشینهاي عبوري در پایین پل می      هگردد، پرتاب اشیاء ب   می
 .پلهاي روگذر را مجهز به حفاظهاي مناسب جهت جلوگیري از بروز چنین حوادثی نمود

  

  و تابلوهاي راهنمایی عالئم -6-5
منظـور    نصب عالئم واضح و مؤثر از جمله ضـرورتهاي مهندسـی راه و ترافیـک بـه                

اي که داراي عالئم کـم و   جاده. شود وري مناسب از راههاي موجود کشور محسوب می       بهره
کننـدگان از   از طرفـی اسـتفاده  . گردد بخش تلقی نمی    عنوان یک راه رضایت     نامناسب است به  

کسب راهنمایی و دریافت اطالعات مورد نیاز و مقامات مسئول، جهـت انجـام           راهها جهت   
وظیفه مؤثر و اعمال قوانین ترافیک، به این عالئم متکی بوده و از آنها به عنوان وسایلی کـه                   

  .نمایند دهند، استفاده می اي را افزایش می ایمنی تردد جاده
ص راهنماییهاي صـحیح را بـه      عالئم بایستی چنان باشند که به موقع و به طور مشخ          

یها بایستی مبهم نبوده و به سـرعت     یاین گونه راهنما  . ها ارائه نمایند    استفاده کنندگان از جاده   
بـردن  زیرا امکـان از یـاد     . آنها را نباید زودتر از زمان مورد نیاز عرضه کرد         . قابل درك باشند  

.  از زمان مورد نیاز عرضـه نمـود        همچنین نبایستی آنها را دیرتر    . آنها هنگام تردد وجود دارد    
الزم . کنندگان به مخاطره خواهد افتـاد       زیرا در این صورت مانورها و حرکات بعدي استفاده        

هماهنگی عالئم بدون هماهنگی در     . به ذکر است که هماهنگی عالئم به تنهایی کافی نیست         
 .ها را مورد تهدید قرار دهد تواند ایمنی جاده کاربرد آنها می



 413                                                        سازي مدارس حاشیه راههاراهنماي ایمن 

   وضعیت موجود تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی در راهها-6-5-1
کارگیري تابلوها    نامه عالئم راههاي ایران از مهمترین منابع موجود در زمینه به            آیین

لیکن علیرغم اهمیـت  . آید شهري به حساب می    و عالئم راهنمایی و رانندگی در راههاي بین       
نامه بحـث مجزایـی در ایـن          ارس، دراین آیین  بحث کنترل وسایل نقلیه در مناطق اطراف مد       

با توجه به لزوم استفاده از عالئم و تابلوهـاي راهنمـایی و راننـدگی             . خصوص وجود ندارد  
سـازي منـاطق اطـراف مـدارس و همچنـین شناسـایی نقـاط ضـعف و                    در طرحهاي ایمـن   

 و عالئم   نامه، در این بخش به بررسی وضعیت موجود تابلوها          خالءهاي موجود در این آئین    
سـازي فیزیکـی    در بخش ارائه روشـهاي اجرایـی ایمـن   . شود به کار رفته در راهها اشاره می 

محوطه مقابل مدارس حاشیه راهها از تابلوهاي موجـود و تـابلوي پیـشنهادي در طرحهـاي              
بدین ترتیب تابلوهاي پیشنهادي در دستورالعمل مورد تأکیـد         . ارائه شده استفاده خواهد شد    

  . گرفتقرار خواهد
 این تابلو تنها هنگامی الزم است که مدرسه کنـار راه            : تابلوي محل عبور اطفال    -الف

قرار داشته باشد و یا آنقدر به راه نزدیک باشد که تعدادي کودك براي رفتن بـه مدرسـه راه           
  . نشان داده شده است16-6این تابلو در شکل . را قطع کنند

 

  
  تابلوي محل عبور اطفال-16-6شکل 

شـود کـه در اطـراف جـاده           این تابلو در محلی نصب می     :  محل عبور عابر پیاده    -ب
این نـوع تـابلو   . کنند سکنه وجود دارد و جمعیت مرتباً در آن ناحیه از عرض جاده عبور می      

  . نشان داده شده است17-6در شکل 
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   تابلوي محل عبور عابر پیاده-17-6شکل 

 نشان داده شده اسـت، در       18-6که در شکل     این تابلو    :سوار  حل عبور دوچرخه   -پ
هاي مخـصوص     سوار آزاد است و براي آنها جاده        شود که عبور دوچرخه     محلهایی نصب می  
 .تعبیه شده است

 
  سوار  تابلوي محل عبور دوچرخه-18-6شکل 

 نـشان داده شـده      19-6 این تابلو که در شـکل        : فقط عبور دوچرخه و عابر پیاده      -ت
و عـابرین  ) پـایی و موتـوري  (سواران  رود که تنها دوچرخه هی به کار میاست، در ابتداي را 

سـواران و    با قرار دادن این تابلو در ورودي مسیر عبور دوچرخه         . کنند  پیاده از آن استفاده می    
توانند از این راه استفاده کنند و سایر وسایل           گردد که می    عابرین پیاده براي آنها مشخص می     

  .ن مسیر را ندارندنقلیه حق عبور در ای

  
  پیاده تابلوي فقط عبور دوچرخه و عابر-19-6شکل 

 به عـابرین پیـاده      20-6تابلوي نشان داده شده در شکل       :  تابلوي فقط عابر پیاده    -ث
دهد که آنها باید در مسیري که چنین عالمتی در ورودي آنها نصب شده عبور کنند                تذکر می 
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  . دهد که آنها حق عبور از این مسیر را ندارند  میکنندگان دیگر راه تذکر و به استفاده
  

  
   تابلوي فقط عابر پیاده-20-6شکل 

 نـشان  21-6 این تابلو که نمونه آن در شـکل          : تابلوي حداکثر محدودیت سرعت    -ج
دهد که حداکثر محدودیت سرعت اعمال شده در راه           داده شده است، به رانندگان اطالع می      

  . نشان داده شده استبه وسیله اعداد روي تابلو

  
   تابلوي حداکثر محدودیت سرعت-21-6شکل 

کشیهاي کنـار راه و همـراه بـا           وسیله خط   محدودیت توقف به  :  محدودیت توقف  -چ
صفحه متمم در راههاي معمـولی در زیـر عالمـت اصـلی             . شود  صفحات متمم مشخص می   

ات مـتمم زمـان آن را مـشخص         کـشی راه، محـل محـدودیت و صـفح           خط. شود  نصب می 
 ساعت محدودیت توقف در تمام طول راه مورد         24گذاریها براي     این نوع عالمت  . سازند  می

تواند طـوري طـرح شـوند کـه           صفحات متمم محدودیت توقف می    . گیرند  استفاده قرار نمی  
هاي متفاوتی را که در ساعات و روزهـاي مختلـف اتفـاق افتـد نـشان دهنـد در                   محدودیت

ی و یا در نقطه اصلی ورود به هر فضایی که محدودیتی براي توقف وجود دارد بایـد                  نزدیک
  .رو به جهت حرکت وسایل نقلیه وارد شونده به آن فضا نصب شود

جز وسایل نقلیه مربـوط       رو به   در راههایی که توقف و ایستادن کلیه وسایل در سواره         
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وع است ایستگاههایی در خـارج از       به سرویسهاي عمومی که مسافر سوار و پیاده نماید ممن         
و رمنظور توقف فوري و توقف وسایل نقلیه سرویس بـراي سـوار             رو به قسمت اصلی سواره  

به هر حال به طور طبیعی مقررات چنین راهـی در منـاطق             . گردد  پیاده کردن مسافر تعبیه می    
 در کنـار  گردد و ایستگاههاي تعبیه شـده  بین شهري که اجازه توقف محدود است اعمال می    

  . شوند کشی می صورت یک متر خط و یک متر فاصله خط سواره رو به
کـشی طـولی زرد در جـدول        خـط :  خط کشی جهت تعیـین محـدودیت توقـف         -ح
رو یا در حاشیه آن بدان معناست که تا جایی که از این خطوط امتداد دارند، ایـستادن                    سواره

ستفاده شـده اسـت ممنـوع یـا محـدود      کشی ا کردن در قسمتی که از این نوع خط و یا پارك  
  . این خطوط زرد باید همیشه به همراه عالئم محدودیت توقف باشند. باشد می

کشی این محلهـا کـه بـه رنـگ سـفید              خط: )پارکینگ(کشی محلهاي توقف       خط -خ
خـصوصاً وقتـی کـه    . شـود   تر و مؤثرتر از این مناطق مـی         شود، باعث استفاده منظم     انجام می 

ي توقف مورد نظر باشد، ایستگاه اتوبوس، محلهاي تخلیه و بـارگیري، سـوار             بازدهی محلها 
  .و پیاده کردن و مکانهاي توقف ممنوع باید به طور واضح مشخص باشند

دو خـط زرد  : آینـد  وجـود مـی   کشی به وسیله خط  رو که به    هاي وسط سواره     جزیره -د
کنند کشیده    از هم جدا می    هایی که ترافیک جهت مخالف را       دوبل براي تشکیل چنین جزیره    

هاي داخل این محفظه نظیـر هاشـور و غیـره نیـز بایـد زرد رنـگ                    کشی  سایر خط . شوند  می
   .باشند

منظور از نوشتن کلمات بر سطح معابر، تنظیم ترافیـک، اخطـار بـه           : ها  نوشته   خط -ذ
  . استفاده کنندگان از راه و هدایت آنان بوده و همیشه باید به زبان فارسی باشد

نامه عالئم راههاي ایران، برخی دیگـر از انـواع تابلوهـاي مربوطـه در                 عالوه بر آیین  
. توان از آنها در مناطق مدرسه اسـتفاده کـرد      نامه راهنمایی و رانندگی وجود دارد که می       آیین

  . شوند  دیده می25-6 و 22-6، 12-6، 11-6نمونه این تابلوها در شکلهاي 
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   یا زیرگذر تابلوي روگذر-23-6شکل 

  
   تابلوي مدرسه-22-6شکل 

  

  
  

   تابلوي گذرگاه عابر پیاده-25-6شکل 
  

   ایستگاه اتوبوس-24-6شکل 
  

  سازي محوطه مدارس  استفاده از عالئم و تابلوهاي راهنمایی جهت ایمن-6-5-2
. شروع منطقه مدرسه باید با استفاده از تابلوي شروع منطقـه مدرسـه همـراه باشـد            

چنین تابلوهایی بسته به سـرعت وسـایل نقلیـه عبـوري و قابلیـت دیـده شـدن        نقطه نصب  
شود که چنین تابلوهایی با توجه بـه شـرایط دیـد حـداقل                توصیه می . مدرسه متفاوت است  

آموزان مدرسـه هـر        متر از محل مدرسه یا محل گذرگاه عبور دانش         250 متر و حداکثر     150
اي اسـت کـه        کـه موقعیـت مدرسـه بـه گونـه          در صورتی . کدام که جلوتر است، قرار گیرد     

کنند استفاده از تابلوهاي یاد شـده در ایـن            آموزان از راه اصلی استفاده نمی       هیچیک از دانش  
  .بخش الزم نیست

پیش از شروع منطقه مدرسه الزم است میزان محدودیت مقطعی سـرعت بـه طـرز      
 سـرعت مناسـب در ایـن    میـزان محـدودیت  . مناسبی به اطالع رانندگان وسایل نقلیه برسـد       

تـوان از   در بـسیاري از مـوارد مـی     . شـود    کیلومتر بر ساعت پیـشنهاد مـی       40موارد به میزان    
همراه بازه زمانی است      دهنده میزان محدودیت سرعت به      تابلوي محدودیت سرعتی که نشان    

همچنـین  . شـود، اسـتفاده کـرد       دهنده شده بر تـابلو اعمـال مـی          که محدودیت سرعت نشان   
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. زن بر روي آن اسـتفاده کـرد   همراه چراغ چشمک ان از تابلوهاي محدودیت سرعت به    تو  می
زدن چراغ، میزان محدودیت سرعت نشان داده شـده بـر             به این مفهوم که در هنگام چشمک      

اي تنظـیم     گونـه   محل نصب تابلوهاي محـدودیت سـرعت مـذکور بـه          . گردد  تابلو اعمال می  
 کیلـومتر  40ر، سرعت خود را در فاصله مناسـبی بـه    درصد رانندگان در مسی  85شود که     می

اي که نقطه رسیدن به سرعت مطلوب از حوزه تأثیر مدرسه فراتـر               گونه  بر ساعت برسانند به   
  .دهداي از تابلوي محدودیت سرعت را نشان می، نمونه26-6شکل . نرود

  
  
  
  
  
  
  
 

  ) در ساعت کیلومتر30براي سرعت ( تابلوي محدودیت مقطعی سرعت -26-6شکل 
   

منظور از حوزه تأثیر مدرسه طولی از راه اصلی در مجاورت مدرسـه و در دو طـرف    
کننده از عـرض راه در ایـن طـول از عـرض راه        آموزان عبور   راه اصلی است که بیشتر دانش     

 متـر  50این طول حداکثر برابر بـا     . رسانند  عبور کرده و خود را به سمت دیگر راه اصلی می          
در راههـایی کـه سـرعت       . شـود   ی مدرسه در امتداد مسیر درنظر گرفتـه مـی         از دیوار خارج  

عملکردي رانندگان بیش از مقدار محدودیت سرعت مذکور است، الزم است بـا توجـه بـه                 
کارگیري روشـهاي مناسـب     ندگان و شرایط محیطی، از طریق به      میزان سرعت عملکردي ران   

ر نقطه پایـان منطقـه مدرسـه الزم        همچنین د . کاهش سرعت، از سرعت وسایل نقلیه کاست      
است از تابلوهاي پایان منطقه مدرسه به همراه تابلوي پایان محدودیت سـرعت یـا تـابلوي                 

، 27-6شـکل   . محدودیت سرعت با مقدار محدودیت مقطعی سرعت متفاوت استفاده گردد         
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  .دهداي از تابلوي پایان محدوده سرعت را نشان مینمونه
  
  
  
  
  
  
  

  ) کیلومتر در ساعت30براي سرعت (وي پایان محدودیت مقطعی سرعت  تابل-27-6شکل 
  

آموزان از عـرض      در حوزه تأثیر مدرسه و در محل گذرگاههایی که براي عبور دانش           
نظر گرفته شده اسـت، الزم اسـت از تابلوهـاي گـذرگاه             منظور دسترسی به مدرسه در      راه به 

ابلوها در شرایطی کـه گـذرگاه بـا اسـتفاده از            لیکن استفاده از این ت    . عابر پیاده استفاده شود   
بدین ترتیب استفاده از تـابلوي  . شود الزامی نیست زن یا سایر موارد کنترل می      چراغ چشمک 

در صورتی که در محل مدرسـه از        . گذرگاه عابر پیاده در خارج از حوزه مذکور الزم نیست         
شود، اسـتفاده از گـذرگاه    ه میسطح عابرین پیاده از عرض راه استفاد    تسهیالت عبور غیر هم   

بـدین ترتیـب در صـورت اسـتفاده از تـسهیالت            . کشی شـده در محـل ممنـوع اسـت           خط
) تابلوي زیرگذر یا روگذر عابر پیاده     (توان از تابلوهاي مربوطه       سطح و پیش از آن می       غیرهم

  . استفاده کرد
ـ       همچنین به جهت بهبود شرایط دیده شدن دانش        سبت بـه   آموزان و وسایل نقلیه ن

ممنوعیت پـارك   . اي در حوزه تأثیر مدرسه ممنوع گردد        یکدیگر الزم است که پارك حاشیه     
تواند در ساعات مشخصی از روز یا حتی روزهـاي مشخـصی از هفتـه اعمـال      اي می   حاشیه
اي بـا اسـتفاده از تـابلوي توقـف ممنـوع در ابتـداي منطقـه                   ممنوعیت پارك حاشـیه   . گردد

الزم به ذکر است که     . شود   با استفاده از پالك متمم نشان داده می        ممنوعیت پارك و طول آن    
. اي در هر دو طرف راهی که مدرسه در آن واقع شده است باید ممنـوع گـردد                   پارك حاشیه 
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اي از تابلوي ممنوعیت توقف را در ساعات معینـی در طـول روز نـشان               ، نمونه 28-6شکل  
  .قرار گیرد توجه مورد مدارس فعالیت ساعات در تواندمی تابلوها نوع این از کارگیري به. دهدمی

  

  
   تابلوي محدوديت مقطعي توقف-۲۸-۶شكل 

  

کـشیهاي    آنچنان که پیشتر اشاره شده است در صورت اسـتفاده از تابلوهـا و خـط               
در صورتی منطقه مجزایـی در    . اي کلیه وسایل نقلیه ممنوع است       ، پارك حاشیه    توقف ممنوع 

ان پارکینگ سرویسهاي مدارس و همچنـین وسـایل نقلیـه اختـصاص             اطراف مدرسه به عنو   
، الزم است که وجود چنـین منـاطقی نیـز از            )سوارمانند مناطق مربوط به پارك    (داشته باشد   

در ایـن راسـتا،     . هاي مربوط به این کار به اطالع راننـدگان برسـد            کشی  طریق تابلوها و خط   
همچنین در صـورتی کـه      . دهد را نشان می    تابلوي مربوط به مناطق پارك سوار      29-6شکل  

سواري وجود داشـته      روي یا دوچرخه    صورت پیاده   آموزان به   راه مشخصی جهت عبور دانش    
باشد، الزم است که در ابتداي این راهها از تابلوي فقط عبور دوچرخه و یا عبور دوچرخـه                  

 .و پیاده بسته به مورد استفاده شود

  
  سوار تابلوي پارك-29-6شکل 

ها ممکن    نوشته  هاي طولی، عرضی و خط      کشی  عالوه بر تابلوهاي مذکور انواع خط     
نامه عالئـم راههـاي ایـران         بر اساس آیین  . سازي مناطق مدارس استفاده شوند      است در ایمن  
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رو و یا در حاشـیه آن، ایـستادن و یـا پـارك در                 کشی طولی زرد رنگ در جدول سواره        خط
ایـن نـوع    . کنـد   ه شده اسـت را محـدود یـا ممنـوع مـی            کشی استفاد   سمتی که این نوع خط    

همچنـین در بـسیاري     . شوند  کشی همواره به همراه عالئم محدودیت توقف استفاده می          خط
نامه عالئم راههاي  توان از دو خط زرد دوبل مطابق آیین      از موارد، بسته به شرایط موجود می      

بـه  . ابرین پیـاده اسـتفاده کـرد      هایی جهت تسهیل عبور و مرور عـ         ایران براي تشکیل جزیره   
کـشی مناسـب سـطح راه بـر اسـاس       کشی شده از طریق خـط  عالوه ایجاد گذرگاههاي خط   

  .استانداردها و ضوابط موجود در محل گذرگاه عرضی عابر پیاده الزم است
آموزان بـه سرویـسهاي مـدارس نیـز      پارکینگها و محلهاي سوار و پیاده شدن دانش  

همچنین پیش از محل مدرسه در هـر امتـداد          . ی مشخص گردند  کش  الزم است از طریق خط    
بـه منظـور بـرانگیختن بیـشتر توجـه          . استفاده گردد » مدرسه«مسیر بهتر است از خط نوشته       

نظر گرفته شده در منطقـه بهتـر   رانندگان وسایل نقلیه و تبعیت آنان از محدودیت سرعت در  
مشخـصات و  . استفاده شـود » ستهآه«است پیش از تابلوي محدودیت سرعت از خط نوشته   

  . نامه عالئم راههاي ایران است هاي مذکور مطابق آیین نوشته ابعاد خط
هاي مذکور، در محل گذرگاه هم سطح عابر پیـاده در             کشی  عالوه بر تابلوها و خط    

زن زرد نیز به منظور هشدار بیـشتر بـه راننـدگان در           توان از چراغ چشمک     منطقه مدرسه می  
زن،  در این صورت چراغ چـشمک     . آموزان استفاده گردد     بروز برخورد با دانش    مورد احتمال 

نامـه    بـر اسـاس آیـین     . حداقل در خالل مدت فعالیت مدرسه باید روشن بوده و عمل کنـد            
زن در  ترافیک کالیفرنیا، در صورت وجود تمام شـرایط ذیـل الزم اسـت از چـراغ چـشمک               

  . محل گذرگاه مدرسه استفاده کرد
 یک روز عادي، پیش از ساعت شـروع مدرسـه و پـس از پایـان کـار آن                     در –الف  

آموزان از عـرض راه از        عبور پیاپی دانش  . آموز از عرض راه مورد نظر کنند         دانش 40حداقل  
  .شرایط این ضابطه نیست

 متر از گـذرگاههاي کنتـرل شـده بـه روشـهاي         180 گذرگاه مورد نظر حداقل      –ب  
  .فاصله داشته باشد..) .هنما در صورت وجود وهمچون گذربان، چراغ را(دیگر 
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آموزان به مدرسه حـداقل        حجم ترافیک عبوري در هنگام ورود و خروج دانش         -پ
  .  وسیله نقلیه در ساعت باشد140

 کیلومتر بر ساعت بوده و یـا        55 سرعت عملکردي رانندگان در مسیر بیشتر از         – ت
  . شدفاصله دید موجود کمتر از حداقل فاصله توقف با

تقـدم    شهري به منظور دادن حق      در برخی موارد دیده شده است که در راههاي بین         
این چراغ راهنمـا ممکـن اسـت در    . کامل به عابرین پیاده از چراغ راهنما استفاده شده است    

بایـد  . محل تقاطعها و یا حتی در محل بین تقاطعها در راه نصب و مورد استفاده قرار گیرند                
فاده از این روش در کنترل ترافیـک باعـث افـزایش تـأخیر در ترافیـک                 توجه داشت که است   

نامه   بر اساس آیین  . وسایل نقلیه شده و حتی ممکن است ایمنی عبور و مرور را کاهش دهد             
آمـوزان    شهري در صورتی که در زمان ورود یا خروج دانـش            ترافیک کالیفرنیا در مناطق بین    

آمـوز عـرض راه را         دانش 70ه عبور کرده و حداقل       وسیله نقلیه از را    350به مدرسه حداقل    
 وسیله نقلیـه از راه      350آموزان به مدرسه حداقل       قطع کنند یا در زمان ورود یا خروج دانش        

آموز در تمام طول روز از عرض راه عبور کننـد و همچنـین       دانش 350عبور کرده و حداقل     
ت بوده و یا فاصله دید رانندگان        کیلومتر بر ساع   55سرعت عملکردي وسایل نقلیه بیشتر از       

الزم بـه ذکـر   . از حداقل فاصله توقف کمتر باشد، الزم است که از چراغ راهنما استفاده کرد           
بندي چراغهاي مذکور باید حساس بـه حجـم ترافیـک             نامه زمان   است که بر مبناي این آیین     

 . وسایل نقلیه بوده و به دکمه فشاري مخصوص عبور عابر پیاده مجهز باشد

  
و آمد از  آموزان جهت رفت بررسی میزان استفاده از دوچرخه توسط دانش       -6-6

  سوار آموزان دوچرخهدانش سازيایمن مناسب روشهاي ارائه و  منزل– مدرسه
  آموزان از دوچرخه بررسی میزان استفاده دانش-6-6-1

قه وافـري    سال، عال  10، به ویژه در سنین باالي       اي که کودکان  یکی از وسایل نقلیه   
. باشـد ی خود دارنـد، دوچرخـه مـی      ونقل  حملگیري از آن در جهت ارضاي نیازهاي        به بهره 
گیري از این وسیله با آنکه از فواید قابل توجهی در راستاي ارتقـاي وضـعیت سـالمتی              بهره
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     روه گـ  کودکان در سنین ذکر شده دارد، اما همـواره بایـد بـه یـاد داشـت کـه ترکیـب ایـن                      
با ترافیک وسایل نقلیه موتوري همـواره بـا خطـرات           ) سواراندوچرخه(اي   جاده پذیرآسیب

  .زیادي همراه خواهد بود
سوار باید نسبت بـه انجـام       آموزان دوچرخه لذا در جهت ارتقاي سطح ایمنی دانش      

اند، اقدام  آموزان مدارسی که در حاشیه راهها واقع گردیده       سازي دانش اقدامات مناسب ایمن  
   این خصوص و در جهت اتخاذ در. گردد

سازي فیزیکـی و همچنـین      گیریهاي مناسب در راستاي انجام اقدامات ایمن      تصمیم
سوار باید نسبت به بررسـی      آموزان دوچرخه سازي تردد دانش  انتخاب روشهاي مناسب ایمن   

ده در این راستا، فرم ارائه ش     . آموزان مدارس از دوچرخه اقدام گردد     میزان به کارگیري دانش   
 از فرمی که باید توسط دفتر ایمنی ترافیکی هر استان براي تمـامی              اي، نمونه 4-6جدول   در

فـرم ارائـه شـده بایـد بـه تمـامی       . دهـد مدارس تحت شمول طرح ارسال گردد را نشان می      
آموزان مدارس ارائه شده و سپس توسـط والـدین آنهـا پرشـده و سـپس بـه مدرسـه                     دانش

  .بازگردانده شود
 فرمهاي مذکور توسط مدرسه و سـپس ارسـال آنهـا بـه دفـاتر ایمنـی                  پس از اخذ  

ترافیک استان، باید نسبت به بررسی نتایج برگرفته در خصوص میزان و نحوه بـه کـارگیري           
در ایـن   . آموزان در هر یک از مدارس تحت شمول طرح استان مربوطـه اقـدام گـردد               دانش

بـا اسـتفاده از دوچرخـه بـه آن       آمـوزان    درصـد از دانـش     20خصوص، مدارسی که حداقل     
هـاي الزم  سازي فیزیکی مورد بررسـی نمایند، باید در جهت انجام اقدامات ایمنعظیمت می 
  .قرار گیرد
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  گیري از دوچرخه در محدوده اطراف مدارس نمونه فرم اطالعات مربوط به میزان بهره-4-6جدول 

  )توسط والدین باید پر گردد(دوچرخه آموزان از نمونه فرم مربوط به میزان استفاده دانش
  مشخصات عمومی مدرسه

  :  شهرستان-2  :  استان-1

  :  روستا-4  :  بخش-3

    :  نام مدرسه-5

  آموزمشخصات دانش

  : سن-7  :  نام و نام خانوادگی-6

   ¨            راهنمایی¨ابتدایی :       نمایدآموز در آن تحصیل می مقطع تحصیلی که دانش-8

           ¨ توسط والدین ¨                دوچرخه¨پیاده :       آموز به مدرسه نحوه تردد دانش-9

  . باشد، به موارد زیر پاسخ دهید"دوچرخه"، 9تنها در صورتی که جواب مربوط به مورد 
  اي در راه مدرسه شده است؟سوار دچار حادثهآموز دوچرخه آیا تاکنون دانش-10
  ............                تعداد حوادث¨        خیر     ¨بله 

  شدت تصادف به چه میزان بوده است؟
                 ¨            جراحت جدي ¨             جراحت جزئی ¨ خسارتی 

  :نمایدآموز با استفاده از دوچرخه به مدرسه تردد می تعداد روزهایی که دانش-11
  ¨ روز  3            بیش از ¨ روز 3             ¨ روز 2

از دوچرخـه بـراي تـردد بـه مدرسـه           ...) آلود و بارانی، برفی، مه  (آموز در روزهاي غیر آفتابی       آیا دانش  -12
  نماید؟استفاده می

               ¨           بله ¨"             غالبا¨"           معموال¨         به ندرت¨خیر 
آموز باید از خانه تا مدرسه به وسیله دوچرخه طی نماید، تا چه میـزان در مجـاورت                  دانش مسافتی که    -13

  راههاي اصلی قرار گرفته است؟
  ¨ کیلومتر 1            بیش از ¨ کیلومتر 1             حدود ¨ کیلومتر 1کمتر از 

  باشد ؟  میآموز در طول مسیر خود به مدرسه مجبور به عبور از عرض جاده آیا دانش-14
  ............                تعداد دفعات¨           خیر ¨    بله 

               ¨           خیر ¨کند؟      بله سواري از کاله ایمنی استفاده میآموز در زمان دوچرخه آیا دانش-15
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زي سـا همچنین الزم به ذکر است، در جهت ارزیـابی میـزان تـاثیر اقـدامات ایمـن        
سوار و همچنین سنجش وضـعیت ایمنـی تـردد ایـن           آموزان دوچرخه فیزیکی بر تردد دانش   

     آمـوزان بایـد نـسبت بـه بررسـی رفتـار و عادتهـاي ایـن دسـته از کـاربران                     دست از دانش  
  . اي توسط نمایندگان مدارس اقدام گرددپذیر جادهآسیب

ن مـدارس حاشـیه     در این خصوص، مهمترین مواردي کـه بایـد توسـط نماینـدگا            
سازي مـد نظـر قـرار گیـرد، در قالـب      راههاي کشور در دو بازه قبل و بعد از اقدامات ایمن       

الزم به ذکر است، بررسی هر یک از موارد زیر کـه در گامهـاي آتـی                 . موارد ذیل آمده است   
توانـد در نهایـت موجـب پیـدایش         باید توسط کمیته ایمنی مدارس استان انجام گیـرد، مـی          

  .یهاي مناسب آموزشی و فیزیکی گردداستراتژ
  کنند؟سوار با سرعت ایمنی حرکت میآموزان دوچرخهآیا دانش -1
آموزان نحوه صحیح کاهش سرعت جهت عبور از عـرض مـسیر را             آیا دانش  -2

 دانند؟می

سواري از خود نـشان     آموزان مهارتهاي مناسبی را در زمان دوچرخه      آیا دانش  -3
 دهند؟می

اي کـه در حـال      بت کافی را در تقابـل بـا وسـایل نقلیـه           آموزان مراق آیا دانش  -4
 نمایند؟باشند، اتخاذ میحرکت می

     سـواري آموزان همواره بـه صـورت تـک نفـره اقـدام بـه دوچرخـه        آیا دانش  -5
 کنند؟می

 نمایند؟سواري میآموزان با هر دو دست اقدام به دوچرخهآیا دانش -6

اموزان احتیـاط الزم را مـدنظر   آیا در زمان عبور از مجاورت خودروها، دانش        -7
 دهند؟قرار می

  سواران در مجاورت عـابرین پیـاده بـا احتیـاط الزم انجـام             آیا تردد دوچرخه   -8
 گیرد؟می

ماننـد محـل عبـور      (موزان از محلهایی که از پیش تامین شده است          آآیا دانش  -9
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 کنند؟از عرض خیابان عبور می) عابر پیاده

      از عـرض جـاده از محلهـاي ایمنـی عبـور            آموزان در زمـان عبـور     آیا دانش   -10
 ؟ )نماینداز البالي خودروهاي سواري یا اتوبوسها عبور نمی(نمایند می

  سوارآموزان دوچرخهسازي تردد دانش ایمن-6-6-2
سواران در اطـراف مـدارس نیـز ماننـد سـایر              ریزي براي تسهیالت دوچرخه     برنامه

اي جهت ایجـاد اطالعـات دقیـق در مـورد       از رویهی، عبارت است    ونقل  حملریزیهاي    برنامه
گیري در خصوص توسعه  هاي پیشنهادي بر کاربران و جامعه و در نهایت تصمیم           تأثیر پروژه 
  . یونقل حملتسهیالت 
، وابستگی زیادي به تعیـین  سواران گیري در خصوص دوچرخه   طور کلی، تصمیم    به

اي و کـسانی کـه در         سـواران حرفـه   ه گروه هـدف را دوچرخـ       زیرا زمانی . گروه هدف دارد  
دهند که قادر به حرکـت        نمایند، تشکیل می    سواري می   تري اقدام به دوچرخه   سطوح پیشرفته 
آمـوزان   گیـري بـراي دانـش    شیوه طراحی و نحـوه تـصمیم  اً  لذا، مطمئن . باشند  ایمن در جاده    

هاي حرکتـی     واناییگیري از ت    هایی که به تازگی قادر به شناخت و بهره          سوار و بچه    دوچرخه
گـردد، خواهـد   سواران بالغ اتخاذ مـی اند، متفاوت از آنچه براي دوچرخه و ذهنی خود گشته 

اي در  در این میان فضایی که تسهیالت مـوردنظر بایـد توسـعه یابنـد از اهمیـت ویـژه                  . بود
به طور کلی، مسیرهایی کـه در منـاطق بـرون           . انتخاب نوع تسهیالت برخوردار خواهند بود     

-با این . سواري ایجاد نمایند    توانند فضاي وسیعی را براي دوچرخه       اند، می   هري قرار گرفته  ش

حال، موضوعاتی که باید مدنظر طراح این نـوع تـسهیالت در چنـین منـاطقی قـرار گیـرد،                    
مهمترین موضوعی کـه معمـوالً بایـد در    . باشد معموالً با محیطهاي درون شهري متفاوت می      

، سـواري مـد نظـر قـرار گیـرد           ي ایجاد تسهیالت مخصوص دوچرخه    شهري برا مناطق برون 
سـواري    ایجاد مسیرهاي دوچرخه    در چنین مناطقی معموالً   . باشد  سرعت ترافیک خودرو می   

سـازي شـده در شـانه مـسیر           تر از ساخت یک مسیر ایمن     تر و اقتصادي    خارج از جاده ایمن   
  . باشد می

رو در چنـین منـاطقی بـراي         سواره گیري مشترك از عرض   الزم به ذکر است، بهره    
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مناسـب و گـاهی     آمـوزان امـري نـا       گیري دانش   سواري جهت بهره    ایجاد مسیرهاي دوچرخه  
بـه هـر حـال اگـر بـه دلیـل دو نـوع شـرایط محیطـی و             . گـردد   بسیار خطرناك ارزیابی می   

محدودیت در ساخت مسیرهاي خارج از مسیر امکان ایجاد چنین مـسیرهایی نباشـد، شـانه              
 از.. .کننـده ماننـد گاردریـل، حـصار و         باید حتماً با اسـتفاده از انـواع تجهیـزات جـدا            مسیر
 . ، جدا شودرویی که در مجاورت آن قرار دارد سواره

  
  سواري رویه تعیین مسیرهاي ویژه دوچرخه-6-6-2-1

سـواري اطـراف      در راستاي پیشبرد یک برنامه هدفمند براي یک شـبکه دوچرخـه           
شـهري، نیـاز بـه تـدوین فرآینـد و چـارچوبی بـوده تـا امکـان                    برون مدرسه در یک منطقه   

آمـوزان فـراهم    گیري صحیح در خصوص پیشبرد و ارتقـاي وضـعیت ایمنـی دانـش              تصمیم
تواند بـه عنـوان چـارچوبی جهـت پیـشبرد یـک شـبکه                 در این راستا، فرایند زیر می     . گردد

  . ]9[سواري انتخاب گردد دوچرخه
  سواري ي یک شبکه دوچرخهتعیین شرایط عملکردي برا •
 تعیین مسیرها و خطوط مناسب براي حرکت دوچرخه •

 ارزیابی و انتخاب مسیرهاي جایگزین مخصوص  •

 انتخاب روشهاي مناسب طراحی  •
 

  سواري   تعیین شرایط عملکردي براي شبکه دوچرخه-الف
 دهند که باید در تعیین    شرایط عملکردي، متغییرهاي مهم کیفی و کمی را تشکیل می         

  : این شرایط عبارتند از .  مدنظر قرار گیرند تاثیر و تناسب تسهیالت مربوط به دوچرخه

  قابلیت دسترسی •
آمـوزان و مدرسـه و    این معیار با توجه به فاصله تسهیالت مربوطـه از منـازل دانـش           

گـردد، تـا      به طور کلی پیشنهاد مـی     . شود  میزان سهولت طی این مسیر با دوچرخه تعیین می        
  . سواري شعاع یک کیلومتري مدرسه را تحت پوشش قرار دهددوچرخهیک مسیر 
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  مستقیم بودن مسیر •
کـه مـسیر    سـواران در صـورتی   ، غالـب دوچرخـه    بر اسـاس مطالعـات انجـام شـده        

 یـا   سواري موجب افزایش قابل توجه فاصله سفر و یا زمان سفر گردد از دوچرخه               دوچرخه
  . ن مسیر باید تا حد امکان مستقیم انتخاب گرددبنابرای. نمایند  استفاده نمی مسیر دوچرخه

  پیوستگی •
اي بـین     در صورتی کـه فاصـله     . شبکه پیشنهادي باید داراي بیشترین پیوستگی باشد      

ها نباید شامل محیط ترافیکی باشد کـه موجـب            این پیوستگی وجود داشته باشد، این فاصله      
  ).زدحام و با سرعت باالمانند خطوط ترافیکی پرا(آموزان گردد  تهدید ایمنی دانش

  جذابیت مسیر •
هـاي      این امر باید در برگیرنده عواملی مانند جـدایی از ترافیـک خـودرویی، زیبـایی               

بصري و هرگونه تهدیدهاي احتمالی نسبت به ایمنی شخـصی در طـول تـسهیالت مـذکور                 
 .باشد

  کاهش امکان برخورد  •
سواران وسایل نقلیه     وچرخهمسیر مذکور باید به نحوي باشد که امکان برخورد بین د          

  موتوري به حداقل برسد

  هزینه •
هاي مربوط به ساخت و همچنین نگهداري تسهیالت باید مدنظر قـرار گرفتـه                هزینه

  . شود

  سهولت اجرا  •
سهولت و یا سختی در اجراي تغییرات پیشنهادي به میزان فـضایی کـه در دسـترس                 

  . داردباشد و الگوها و عملیات ترافیکی منطقه بستگی  می
  سواريفضاي کافی براي تامین عرض مناسب دوچرخه -
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 در جهت تعیین عرض     به طور کلی، باید فضاي مناسب براي تامین خطوط دوچرخه         
در این خصوص، توجه به موارد زیـر حـائز         . سواري در محل موجود باشد      خطوط دوچرخه 

  : باشد اهمیت می
  سواران،  حجم دوچرخه -
 وجود پارکینگ،  -

  ترافیک، حجم و سرعت -

 . حجم وسایل نقلیه سنگین -

سـواري را بـا       ، عرض مسیر دوچرخـه    5-6جدولدر این راستا، ارقام داده شده در        
اعداد نشان داده شده در جدول بـا        . دهد  روي مجاور پیشنهاد می   توجه به حد سرعت سواره    

 همانگونه که در این جـدول     . سواري آورده شده است     فرض کیفیت مطلوب مسیر دوچرخه    
  : شود شاهده میم
  

  ]10[سواري با توجه به سرعت ترافیک حداقل عرض مسیرهاي دوچرخه-5-6جدول
  )m(حد قابل قبول  )m(عرض مطلوب خط  )km/h(سرعت

50≤  5/1  2/2-2/1  
70  9/1  5/2-6/1  
100≥  5/2  5/2-2  

  

 کیلـومتر بـر     100سواري در مجاورت مسیري با سرعت         در زمانی که مسیر دوچرخه    
ایـن مقـدار بـراي      .  متر عرض باشد   4/2 حداقل باید داراي     التر قرار گرفته باشد،   ساعت و با  

 کیلومتر بر ساعت و حجم وسایل نقلیه سنگین کمتر باشد،           70که حد سرعت کمتر از        زمانی
همانگونه که پیش از این نیز گفتـه شـد، عـرض دو متـر حـداقل                 .  متر خواهد بود   2برابر با   

  . ]10[نماید وچرخه را از مجاورت یکدیگر فراهم میمیزانی است که امکان سبقت د
توان از عـرض    کیلومتر بر ساعت باشد می    70 در مکانهاي که سرعت مسیر مجاور        -

  .  متر استفاده نمود5/1
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شـود و ایـن        متر پیـشنهاد مـی     2/1سواري     حداقل عرض براي یک مسیر دوچرخه      -
  . ]10[رود اشد بکار ب مقدار باید تنها در مناطقی که داراي سرعت کمی می

  تعیین مسیرهاي دوچرخه -ب
سـواري بـراي یـک مدرسـه مـشابه بـا        بینی در خـصوص مـسیرهاي دوچرخـه        پیش

در . باشـد   گیرند، نمـی    سواران در حال حاضر از آن بهره می         شناسایی مسیرهایی که دوچرخه   
عـداد از   توانند به عنوان خطوطی در نظر گرفته شوند کـه بیـشترین ت              عوض، این مسیرها می   

لـذا،  . دهنـد سوار را در اطراف مدرسه به خود اختصاص می          آموزان دوچرخه   سفرهاي دانش 
سواري از درجه   بندي مسیر مناسب دوچرخه     سوار براي اولویت  آموزان دوچرخه حجم دانش 
در این خصوص بررسی نحوه قرار گرفتن و تمرکـز          . باشد  توجهی برخوردار می  اهمیت قابل 

تواند از درجه اهمیت مهمی براي انتخاب بهترین          طراف یک مدرسه می   مناطق مسکونی در ا   
 . سواري برخوردار باشدمسیر جهت تخصیص تسهیالت دوچرخه

  هاارزیابی و انتخاب گزینه -پ
سواري در اطراف مدرسه، بایـد بـه        در این بخش از رویه پیشبرد تسهیالت دوچرخه       

به . اندن تسهیالت پیشنهادي اقدام گردد    پیشنهاداتی براي انتخاب اصالحات الزم جهت گنج      
سازي تـردد   توانند براي گنجاندن و ایمن    سواري که می   نوع تسهیالت دوچرخه   5طور کلی،   

 :سوار مدنظر قرار گرفته شوند، عبارتند ازآموزان دوچرخهدانش

 روسواري در سطح سوارهخطوط دوچرخه •

ـ   (سواري، خطوطی جداسازي شده  خطوط دوچرخه  بـه وسـیله   ) صريبـه صـورت ب
سـواران در ایـن گونـه         دوچرخـه . شـوند   رو ایجـاد مـی    کشی هستند که در سطح سواره       خط

باشند اما با این      تر می   رو ایمن سواري در سواره    تسهیالت معموالً از خطوط مشترك دوچرخه     
سـواري از ایمنـی کمتـري برخـوردار         حال، نسبت به تسهیالت جداسـازي شـده دوچرخـه         

. سواران سبقت گیرنـد     توانند به آسانی از دوچرخه      هیالت، وسایل نقلیه می   در این تس  . هستند
در . باشـد  سواري از راحتـی بیـشتري نـسبت بـه خطـوط مـشترك برخـوردار مـی          دوچرخه
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سـواري عبـور      صورتیکه امکان پارك خودرو باشد، وسایل نقلیه از روي خطـوط دوچرخـه            
  .نمایند کرده و پارك می

دوبل، معموالً موجـب قرارگـرفتن وسـایل نقلیـه بـر روي           تخلفاتی از قبیل پارکهاي     
همچنـین وسـایل    . گـردد   سواران مـی    سواري و انسداد مسیر عبور دوچرخه       خطوط دوچرخه 

. برداري نمایند   نقلیه سنگین نیز ممکن است از این خطوط براي انجام مانورهاي اضافی بهره            
سـواران و     ورد بـین دوچرخـه    به طورکلی، این نوع تسهیالت به دلیل افزایش احتمـال برخـ           

شهري به دلیل سرعت باالي عملکردي وسایل نقلیـه    وسایل نقلیه سواري که در مناطق برون      
  .گردد آموزان توصیه نمی  براي مدارس و استفاده دانش،باشد از ریسک باالتري برخوردار می

 سواري در مجاورت مسیرمسیرهاي دوچرخه •

سـواران    ملکردي مناسبی را براي دوچرخه    اي هستند که فضاي ع    مسیرهاي جدا شده  
جداسـازي  .. .این مسیرها که به صورت فیزیکی توسط جدول، لبه جـاده و           . نمایند  ایجاد می 

سـواران نـسبت بـه خطـوط          اند، تسهیالت غیرمسطحی هـستند کـه در آنهـا دوچرخـه             شده
 بـه طـور     وسایل نقلیه موتوري  . باشند  سواري از درجه امنیت بیشتري برخوردار می        دوچرخه

در این نوع . توانند به راحتی از آنها سبقت بگیرند    سواران جدا شده و می      وضوح از دوچرخه  
تسهیالت باید دقت زیادي در مکان ایستگاههاي اتوبوس مبـذول نمـود تـا از برخوردهـاي               

همچنین در جهت جلوگیري از پارکهاي غیر مجـاز وسـایل نقلیـه             . احتمالی جلوگیري شود  
گیري از    به طور کلی، بهره   . باشد  ی موانعی در این خصوص حائز اهمیت می       بین  سواري، پیش 

رو و کنارگذرهایی که با اسـتفاده از          این نوع تسهیالت در مناطق شهري، به دلیل وجود پیاده         
اما در برخی مناطق حاشیه شهرها که       . باشداند، متداولتر می    رو جدا شده  از سواره .. .جدول و 

توان از ایـن تـسهیالت بهـره        سطحی وجود دارد نیز می    رهاي غیر هم  امکان ایجاد چنین مسی   
  . گرفت

حصار و یا هـر نـوع تـسهیالت          الزم به ذکر است که اگر تسهیالت مذکور به وسیله         
توانند بـه عنـوان روشـی ایمـن          مناسب دیگر از عرض مسیر جدا شده باشند، می         جدا کننده 
  . برداري قرار گیرند راهها مورد بهرهآموزان مدارس در حاشیه  سازي دانش براي ایمن
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 گیرندسواري که در مجاورت مسیر قرار نمیمسیرهاي دوچرخه •

باشـد کـه در آن    سـواران مـی     مسیرهایی جداسازي شده و منحصر به تردد دوچرخـه        
. سواران از بیشترین درجه ایمنی نسبت به سایر تسهیالت موجود برخوردار باشـند              دوچرخه

 آزادي  سـواران و    ي رانندگان وسایل نقلیه، قابلیت رویت باالتر دوچرخه       امکان دید بیشتر برا   
بـه  . باشد   از خصوصیات چنین مسیرهایی می     سوارآموزان دوچرخه  براي دانش  حرکت بیشتر 

فـراهم نمـودن روشـنایی      . هر حال باید از ایجاد موانع در چنین مسیرهایی جلوگیري نمـود           
  .  همواره مدنظر قرار گیردچنین تسهیالتی حائز اهمیت بوده و باید

گیري از این نوع تـسهیالت بـراي مدارسـی کـه در منـاطق بـرون                   به طور کلی، بهره   
اند به دلیل امکان دسترسی به فضاهاي بیشتر به ویژه براي مدارس ابتـدایی                شهري واقع شده  

ن امکان زیرا با استفاده از تسهیالت مذکور امکان کمینه نمود       . گردد  بسیار مناسب ارزیابی می   
اما به هر حال باید بـه خـاطر       . گرددسواران با ترافیک خودرویی فراهم می       برخورد دوچرخه 

داشت که نگهداري، حفظ امنیت و تأمین روشـنایی چنـین تـسهیالتی معمـوالً دشـوارتر از                  
  . باشد گیرند و نیازمند توجه بیشتري می رو قرار می تسهیالتی است که در مجاورت سواره

 سوارانترك عبور عابرین پیاده و دوچرخهمسیرهاي مش •

ن در نظـر    اسـوار   گیري مشترك عابرین پیاده و دوچرخه     این تسهیالت که جهت بهره    
شود، به طور فیزیکی از ترافیک خودرویی جداسازي شده و امنیـت الزم را بـراي                گرفته می 

ي در چنـین  سـوار دوچرخـه . نمایـد   اي فـراهم مـی      پذیر جاده   این دو گروه از کاربران آسیب     
بـه راحتـی انجـام       تسهیالتی تا زمانی که حجم زیادي از عابرین پیاده وجود نداشته باشـند،            

تقـدم بـراي یکـدیگر،        توجهی هر یک از گروه کاربران در ایجاد حق          اما به دلیل بی   . گیرد  می
  . باشد  بینی می بروز مشکالتی همواره قابل پیش

سـاعت  (اده در سـاعات فعالیـت مدرسـه         به طور کلی به دلیل حجم باالي عابرین پی        
رسـد و بـروز مـشکالتی         احداث چنین تسهیالتی منطقی به نظر نمی      ) آغاز و تعطیل مدرسه   

  . رسد خه سوارن و عابرین پیاده هموار محتمل به نظر می بین دوچر
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 راه شانه •

، )بـا وسـایل نقلیـه پـارك شـده         (استفاده از شانه مسیر به عنوان تسهیالتی مـشترك          
در چنـین   . گردد که سرعت ترافیک نسبتاً کم تا متوسط باشد           در راههایی پیشنهاد می    معموالً

سواران نسبت به سایر تسهیالت ذکر شده از ایمنـی کمتـري برخـوردار             تسهیالتی، دوچرخه 
در صورتی که پارك وسایل نقلیه در چنین مناطقی مجاز باشد احتمال بروز خطر بـه                . باشند

دوچرخه سواران و همچنین خطر باز شدن درب وسـایل نقلیـه بـه          دلیل کاهش قابلیت دید     
  . باشد بینی می صورت ناگهانی قابل پیش

آمـوزان مـدارس حاشـیه راههـا          به طور کلی استفاده از این تـسهیالت بـراي دانـش           
مگر آنکه شانه مسیر به وسیله تسهیالت مناسبی مانند گاردریـل، حـصار             . گردد  پیشنهاد نمی 

و جداسازي شده و امکان پـارك هـر نـوع وسـیله نقلیـه موتـوري در مـسیر        از سواره ر .. .و
  . سواران ممکن نباشدحرکت دوچرخه

سواري را با توجه به موارد ذکـر شـده          به طور کلی، رویه انتخاب مسیر ایمن براي دوچرخه        
  .توان در قالب شکل مشاهده نمودمی

   انتخاب روشهاي مناسب طراحی-ت
ســازي تــردد  خــاب روش مناســب در راســتاي ایمــنبــه طــور کلــی در جهــت انت

سوار با استفاده از هر یک از روشهاي مذکور باید به این نکته عنایـت               آموزان دوچرخه   دانش
کارگیري هریک از روشهاي پیشنهادي نیازمند شـرایط و ملزومـاتی اسـت کـه                داشت که به  

بـه طـور    . اب گـردد  باید با توجه به شرایط مدرسه و همچنین وضعیت قرارگیـري آن انتخـ             
شـهري بـه دلیـل عملکـرد        رو در مناطق برون      در سواره   سواريمثال، نصب خطوط دوچرخه   

. گـردد   سـواران مـی     وسایل نقلیه در سرعتهاي باالتر معموالً موجب تهدید ایمنـی دوچرخـه           
رو مانند شانه مـسیر نیـز ، بـدون          گیري از سایر تسهیالت جدا نشده از سواره         همچنین، بهره 

تواند عواقـب خطرنـاکی را بـه     پذیرمی  داشتن مالحظات ایمنی، براي این گروه آسیب       درنظر
  . دنبال داشته باشد
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  ]10[سوارانسازي تردد دوچرخه فرآیند تعیین تسهیالت مناسب جهت ایمن-30-6 شکل
  

سـواري بایـد در راسـتاي         ن بـراي دوچرخـه    یـابی یـک مـسیر ایمـ         قراردان و مکـان   
در این راسـتا، مهمتـرین اهـداف یـک     . سواران صورت پذیرد دهی بهتر به دوچرخه   سرویس

  : سواري عبارتند از شبکه کاراي دوچرخه

نیاز به یک مسیر ایمن 
سواري در وچرخهد

 اطراف مدرسه

حجم دوچرخه 
 باشد؟کم می

حجم عابر 
پیاده کم 

 باشد؟ می

 بله

آیا مسیر جایگزین یا 
-تسهیالت دوچرخه

 سواري موجود است؟
خیر

  

حجم عابر پیاده 
 باشد؟کم می

 

خیر
  

-آیا سرعت دوچرخه

باشد؟ سواران کم می
 )km/h20کمتر از (

 

مسیر مشترك  بله
 بله اريسو دوچرخه

بله
  

مسیر مخصوص 
 سواريدوچرخه

 بله

خیر
  

شده  مسیر جدا
 سواري دوچرخه

خیر
خیر  
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  حجم باالي ترافیک وسایل نقلیه پرسرعت و سواران دوچرخه بین برخورد امکان کاهش •
از طریق جداسازي ترافیـک وسـایل نقلیـه         بهترین روش براي دستیابی به این هدف        

کـشی   این امر با اسـتفاده از خطـوط خـط   . باشد سواران قابل حصول می   موتوري با دوچرخه  
  . باشدسواري ممکن می شده یا مسیرهاي مخصوص دوچرخه

   :روسواري با عرض سواره محافظت از تقاطعات مسیر دوچرخه-
رو عبور نماید، بایـد بـه    ز عرض سواره  سواري که باید ا     هر قسمتی از مسیر دوچرخه    

رو باید با توجه به اصول زیـر    تقاطع عبوري از عرض سواره    . عنوان یک تقاطع به شمار رود     
  : طراحی شود
E  آید، از عالئم     سواره به وجود می    عرض و دوچرخه مسیر بین که تقاطعاتی باید در

  . تفاده شودمعمول حق تقدم مانند عالمت توقف و یا چراغهاي راهنمایی اس
E          کـشی شـده باشـد        تقربگاههاي مربوط به این گونه تقاطعات باید به نحوي خط

نشان دهد که کجا باید ) سواران و وسایل نقلیه     دوچرخه(اي    تا به هر کاربر جاده    
 . قرار گیرند

  : ونقل حملسواري به عنوان اجزاي مهم شبکه  تسهیالت دوچرخه-
ی بـه شـمار     ونقل  حمل، یک نوع تسهیالت     سواري خارج از مسیر     یک مسیر دوچرخه  

  . ها ساخته و نگهداري شود رود وباید مشابه با خیابانها و جاده می

  عملکرد، حق تقدم و سرعت  •
سواري سه عامل باید مد نظر گرفته شود که عبارتند            در رویه طراحی شبکه دوچرخه    

سواري و سایر     رخهسواري، حق تقدم مربوط به مسیر دوچ        مسیر دوچرخه / عملکرد جاده : از
  . مسیرهاي مجاور و همچنین مناطق سرعت اطراف مسیر دوچرخه سواري

  

  : سواري رو و مسیر دوچرخه  نوع سواره-
سـواري مـد      یکی از اولین مالحظاتی که باید در طراحی هرگونه تسهیالت دوچرخه          

رو سـواري و نـوع مـسیر سـواره          نظر قرار گیرد، ارتباط بین نوع شبکه مخصوص دوچرخـه         
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سواري در قسمتهایی که در مجـاورت و یـا    این امر براي تعیین نوع مسیر دوچرخه     . باشد  می
بـه طـور   . اي برخوردار باشـد  تواند از اهمیت ویژه رو واقع شده است، می    در تقاطع با سواره   

سواري که در محورهاي با حجم و سرعت باالي ترافیـک در نظـر              مثال، نوع مسیر دوچرخه   
شهري با حجم کـم   محورهاي برون مجاورت   متفاوت از مسیري است که در     ،  شود  گرفته می 

  . گردندبینی می رو پیشتر در سواره و سرعت عملکردي پایین

  : تقدم حق -
سواري کاهش زمان سفر با اسـتفاده کمینـه    مهمترین هدف طراح یک شبکه دوچرخه 

 مدیریت ترافیک در    در این خصوص، بکارگیري تجهیزات مختلف     . باشد  نمودن تأخیرها می  
سـواري بـسیار حـائز اهمیـت          جهت پشتیبانی از عملیات ایمن و کارآمـد محـیط دوچرخـه           

  . باشد می

  :کاهش اختالف سرعت -
اي در  سـواري کارآمـد بایـد هماننـد سـایر تـسهیالت جـاده          یک تسهیالت دوچرخه  

ــا ســاخته شــود   ــصادفات و برخورده ــاهش شــدت ت ــه امکــان .راســتاي ک ــاطقی ک  در من
، مـؤثرترین وسـیله جهـت       باشـد   سواري وجود نداشـته باشـد و یـا مطلـوب نمـی              خهدوچر

سـواران    جلوگیري از بروز تصادف کاهش اختالف سرعت بـین وسـایل نقلیـه و دوچرخـه               
  . باشد می

  
سازي فیزیکی محوطه مقابل مـدارس حاشـیه   هاي اجرایی ایمن  ارائه روش  -6-7

   راهها
ه شرایط کنونی کشور و توجه به تسهیالت و         در این بخش در نظر است تا با توجه ب         

باشد، نسبت به ارائه روشـهاي اجرایـی مناسـب          امکاناتی که در این مقطع قابل دسترسی می       
  .سازي فیزیکی مدارس حاشیه راههاي کشور اقدام گرددایمن
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  آموزان به مدرسه راههاي دسترسی دانش-6-7-1
زي راههــاي دسترســی ســاهمانگونــه کــه در بخــش مربــوط بــه روشــهاي ایمــن

آموزان به مدارس نیز تبیین گردید، یکی از مهمترین مواردي که باید در این خصوص                دانش
آمـوزان در اطـراف     روي ایمن براي دانـش    اي بدان مبذول نمود، تامین مسیر پیاده      توجه ویژه 
بینی یک مسیر مخصوص عبور عابر پیاده به عرض         در این خصوص، پیش   . باشدمدارس می 

در . باشـد ضـروري مـی   )  متر در یک طرف مسیر     4/2در دو طرف مسیر و      ( متر   5/1قل  حدا
در اطراف مدرسه وجود داشـته      ) روغیرهمسطح با سواره  (رو  صورتی که امکان ساخت پیاده    

بـا ایـن وجـود،    . باشـد آموزان قابل حصول میروي براي دانشترین شرایط پیاده  ایمن باشد،
بینی یک مسیر جداکننـده نـسبت       رو نباشد نیز، پیش   ت پیاده حتی در شرایطی که امکان ساخ     

راه را نیز   تواند شانه این مسیر که می   . باشدآموزان بسیار ضروري می   روي دانش به مسیر پیاده  
آموزان به درب مدرسـه  دسترسی دانش.  متر عرض باشد5/1تشکیل دهد باید داراي حداقل    

باید به صـورت مـستقیم بـه        ) قع گردیده است  که در ضلع عمود مدرسه بر محور جاده وا        ( 
با توجه به افزایش حجـم تـردد در ایـن مـسیر در       . آموزان تامین گردد  روي دانش مسیر پیاده 

  .  متر عرض باشد8/1گردد این مسیر داراي حداقل ساعات فعالیت مدارس، پیشنهاد می
ه امکـان   آموزان، به ویـژه در حـوزه مدرسـه کـ          روي دانش در طول مسیرهاي پیاده   

باشد، همواره باید به خاطر داشت کـه نبایـد وسـایل نقلیـه بـه      توقف وسایل نقلیه بیشتر می  
هـاي  در ایـن راسـتا، بایـد محـل    . مـوزان تجـاوز نماینـد   آروي دانـش حریم تجمـع و پیـاده     

بینـی  مخصوصی در فواصل نشان داده شده براي توقف اتوبوس و وسایل نقلیه سواري پیش         
 توقفگاههاي مذکور تا تقربگـاه مدرسـه بـا حصارکـشی و یـا هـر مـانع                   گشته و فاصله بین   

- پـیش   در مناطقی که به دلیل    اً  ضمن. دیگري مسدود و توقف در مناطق مذکور ممنوع شود        

آمـوزان در   تواند موجب تجمع دانـش    آموزان می بینی توقفگاههاي وسایل نقلیه، تجمع دانش     
 متـر بایـد در      6/0دید، بـه میـزان حـداقل        رو و جلوگیري از حرکت سایرین گر      عرض پیاده 

  .رو افزوده شودمقطع مذکور به عرض پیاده
شده در عرض خیابان در جلوي مدارس باید در راستاي          کشیوجود مسیرهاي خط  
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در . گـردد آموزان از عـرض خیابـان ضـروري تلقـی مـی           کانالیزه نمودن مسیر حرکت دانش    
گـردد  عی که در جلوي مدرسه نصب مـی       صورت نصب چنین تسهیالتی، حصار و یا هر مان        

مـوزان از حرکتهـاي پراکنـده در        آباید فقط در مناطق مذکور داراي بازشدگی باشد تا دانـش          
  . عرض مسیر پرهیز نمایند

به کارگیري پل عابر پیاده نیز تنها در مسیرهاي چهارخطه که از حجم تردد بـاال و                 
بـه هـر حـال، ایـن        . باشـد وجیـه مـی   باشند، قابل ت  سرعت عملکردي بیشتري برخوردار می    

 متري نسبت به ورودي مدرسه نصب شده و دسترسی          200 الی   100مسیرها باید در فواصل     
با حصار و یا هر نوع تسهیالت جداکننده محصور گردد تـا از    به آن تا ورودي مدرسه کامالً     

 فـرد  وجـود گـذربان و یـا هـر    اً ضـمن . آموزان از سایر مسیرها جلوگیري شود    حرکت دانش 
  .وري این نوع تسهیالت غیر همسطح موثر باشدتواند در بهرهبزرگسال نیز می

  
   نحوه قرارگیري پارکینگ در اطراف مدارس-6-7-2

به طور کلی، مالحضاتی که باید در خـصوص پارکینـگ وسـایل نقلیـه سـواري و          
هـاي  شهري مدنظر قرار گیـرد، در جـاده       اتوبوس در اطراف مدارس حاشیه محورهاي برون      

در این خصوص، با توجه به این       . باشدخطه جدا شده متفاوت می    هاي چهار دوخطه با مسیر  
باشـد، تـسهیالتی کـه بـراي     مهم که میزان فضاي موجود در مسیرهاي دوخطه محـدود مـی         

هـایی بـه سـمت شـانه        باید در قالب انبـاره    اً  گردد، حتم بینی می پارکینگ در این مناطق پیش    
هـاي مـذکور بـر اسـاس سـرعت          هـاي انبـاره   کننـده یزان شیب باریک  م. مسیر احداث گردد  

 1:8با این حال، حداقل شـیب پیـشنهادي در ایـن منـاطق              . باشدعمکردي مسیر متفاوت می   
همچنین پارکینگ اتوبوس باید در یک سمت و پارکینگ وسایل نقلیـه سـواري در               . باشدمی

هـاي  فـزایش کانـالیزه شـدن گـروه    این امر موجـب ا   . سمت دیگر تقربگاه مدرسه قرار گیرد     
   .گرددکاهش ازدحام در این منطقه میاً آموزان و نتیجتدانش

 50اي که باید بین ایستگاه اتوبوس و ورودي مدرسه درنظر گرفتـه شـود از                فاصله
 متر، بسته به فاصله دید مناسب نسبت به موانع، قوسهاي افقی و قوسهاي عمـودي                100الی  
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اند و همچنین امکان دستیابی به فضاي موردنیـاز جهـت سـاخت             دهکه در باالدست واقع ش    
در این خصوص، حداقل عرض مستقیم براي توقـف اتوبـوس در            . باشدفضاي پارکینگ می  

 آمـوزان در  همچنین باید فـضایی جهـت توقـف دانـش         .  متر باشد  15هاي مذکور باید    انباره
 سرپناه بوده تا در هنگام بروز شـرایط     توقفگاه مذکور باید داراي   . رو در نظر گرفته شود    پیاده

  .آموزان در سطح مسیر نگرددجوي نامساعد موجب پراکندگی دانش
شـود،  درخصوص فضایی که براي توقف وسایل نقلیه سواري در نظـر گرفتـه مـی       

باید عنوان نمود که با توجـه بـه تمـایلی کـه والـدین بـه پیـاده نمـودن فرزنـدان خـود در                          
ه ورودي مدرسـه دارنـد، فـضایی کـه بـراي توقـف خودروهـاي                نزدیکترین مکان ممکن ب   
اي نزدیکتر نسبت به محل توقـف اتوبـوس در    شود، باید در فاصله   سواري در نظر گرفته می    

گردد تا فضاي مذکور    در این خصوص پیشنهاد می    . شهري قرار گیرد  مجاورت مدارس برون  
میـزان  . سـه در نظـر گرفتـه شـود         متر نسبت به ورودي مدر     50 الی   20اي برابر با    در فاصله 

.  متر باشد  4/2 متر و طول آن      5/6نقلیه باید حداقل برابر با      عرض مورد نیاز براي هر وسیله       
نیوجرسـی،  (شـده  روي پارکینـگ بایـد بـا اسـتفاده از موانـع تفکیـک        پیاده فضاي مشرف به  
-روي دانش  پیاده مسدود شده تا از تجاوز وسایل نقلیه سواري به حریم         ...) .بلوکهاي بتنی و  

الزم به ذکر است که موانع مـذکور نبایـد بـه صـورت ممتـد      . آموزان جلوگیري به عمل آید  
آموزان از البالي آنها قادر به حرکت به سوي وسایل نقلیـه والـدین              دانش   انتخاب گردد تا  

  .خود باشند
یل عالوه بر موارد ذکر شده باید عنوان نمود که فضاي حدفاصل بین پارکینگ وسا             

نقلیه سواري با محل توقف اتوبوس باید از توقف هر نوع وسیله نقلیه موتـوري جلـوگیري                 
نظمی که به ویژه در این محدوده       آموزان و بی  زیرا به دلیل تجمع دانش    ). اعمال قانون (گردد  

آید، وجود هر مانعی موجب کاهش دیـد راننـدگانی کـه از باالدسـت در حـال        به وجود می  
 و در نتیجه موجب افـزایش ریـسک پدیـده ماسـکینگ و بـروز حـوادث       تردد هستند گشته 

      .گردداحتمالی می
مــسیرهاي (رو وجــود دارد در شــرایطی کــه فــضاي بیــشتري در ســطح ســواره  
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رو نیز براي در نظر گرفتن مکانهاي توقف وسایل نقلیـه           توان از سطح سواره   ، می )چهارخطه
گیري از عالئم مناسـب ترافیکـی و     شرایطی، بهره با این حال در چنین      . موتوري بهره گرفت  

   .باشداي برخوردار میهمچنین ابزارهاي آرامسازي ترافیک از اهمیت ویژه
  
   عالئم و تابلوهاي ترافیکی-6-7-3

تـوجهی در   به کارگیري عالئم و تابلوهاي ترافیکی در اطراف مدارس، از نقش قابـل            
در ایـن   . باشـد  مـسیر برخـوردار مـی      آگاهسازي راننـدگان در خـصوص شـرایط ترافیکـی         

خصوص، مهمترین عاملی که باید در حین نصب این نوع از تسهیالت مـدنظر قـرار گیـرد،                  
این امر بدین معنی است که برخورد راننده با ایـن تـسهیالت             . باشدیکنواخت بودن آنها می   

  .یکسان بوده تا از اثر بخشی تسهیالت مذکور کاسته نگردد
  اي کـه تـراکم و پراکنـدگی حرکتـی         منطقـه (ه تـاثیر مدرسـه      در این خصوص، حوز   

کـشیهایی   متر درنظر گرفته شود که با خط   100باید برابر با    ) رسدآموزان به حداکثر می   دانش
پارك هر نوع وسیله نقلیـه موتـوري        . گردددر سطح روسازي تعیین می    )) مدرسه((با عنوان   

رکینگ در نظر گرفته شـده اسـت و اقـدامات           در این محدوده، بجز فضاهایی که به عنوان پا        
نـصب تابلوهـاي مربـوط بـه        . ممنوع گردد اً  سازي مربوطه انجام گرفته است، باید اکید      ایمن

آمـوزان از   هاي عبور دانش  شده و یا محل   کشیآموزان در مجاورت مسیرهاي خط    تردد دانش 
  .عرض مسیر نصب گردد

 پیـشنهاد   km/h 40ف مـدارس    میزان محدودیت سرعت پیشنهادي در منـاطق اطـرا        
با توجه به سـرعت  )  متر250 متر و حداکثر  150حداقل  (گردد که باید در فاصله مناسبی       می

نـسبت بـه تقربگاههـاي باالدسـت و پـایین       عملکردي مسیر و بالطبع آن فاصله دید توقـف    
 ممنـوع اً  همچنین سبقت در چنین مناطقی نیز باید اکیـد        . دست مدرسه نصب و اعمال گردد     

  ). خطوط ممتد(گردد 
به طور کلی، با توجه بـه خاصـیت یکنـواختی عالئـم در اطـراف مدرسـه، تفـاوت                    
چندانی بین نحوه قرارگیري تسهیالت مذکور در مسیرهاي دوخطه با چهارخطـه بـه چـشم                
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گردد تا عالئم در میانـه      حال، در مسیرهاي چهارخطه جداشده، پیشنهاد می      با این . خوردنمی
زن در مجـاورت بـا   همچنین، استفاده از چراغهاي راهنمایی چـشمک  . گرددمسیر نیز نصب    

آموزان در عرض مسیر با توجه به سرعت باالي عملکـردي در چنـین              مسیرهاي عبور دانش  
  .مناطقی باید مدنظر قرار گیرد

  
   جزایر میانی-6-7-4

رار شهري مـورد توجـه قـ    گیري از جزایر میانی به طور معمول در مناطق برون         بهره
رو به قدري اسـت کـه بـا توجـه بـه          با این وجود، در مسیرهایی که عرض سواره       . گیردنمی

سازي عبور تـردد  در جهت ایمنسرعت عملکردي وسایل نقلیه، نیاز به کاهش عرض مسیر          
  . گیري از جزایر میانی بسیار موثر خواهد بودباشد، بهرهموزان از عرض مسیر میآدانش

محـدودیت فـضاي    (ه شرایط موجود در مـسیرهاي دوخطـه         بطور کلی، با توجه ب    
. باشـد گیري از تسهیالت مذکور ممکن نمی     امکان بهره ) روفیزیکی موجود در عرض سواره    

  .توان از این نوع تسهیالت در مسیرهاي چهارخطه جداشده بهره گرقتبا این حال، می
باشـد، بایـد    یدر مواردي که نیاز به نصب جزایر میانی در مسیرهاي چهارخطـه مـ             

کشی شده و یا مـسیرهاي مخـصوص        باید مسیرهاي خط  اً  دقت گردد که جزیره مذکور حتم     
همچنین با توجه به محدودیتهایی که در خـصوص افـزایش        . گیردآموزان را دربر  عبور دانش 

 سـانتی  5/2شهري وجود دارد، ارتفاع جزایر پیـشنهادي بایـد   رو در مناطق برون سطح سواره 
کشیهاي مربوط به جزایر نصب شـده       همچنین خط . خل میانه در نظر گرفته شود     متر و در دا   

 متري در هر جهت، وجود جزیـره میـانی و کـاهش             60باید به صورت برجسته و از فاصله        
  .عرض مسیر را به رانندگان گوشزد نماید

  
  سازي ترافیک   آرام-6-7-5

وثر در راسـتاي ارتقـاي      توان از ابزارهـاي مـ     به طور کلی، آرامسازي ترافیک را می      
حـال، توسـعه    بـا ایـن   . آموزان در اطراف مدارس محسوب نمـود      وضعیت ایمنی تردد دانش   
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باشـد کـه امکـان      بـا مـشکالتی روبـرو مـی         شهري معمـوالً  چنین تسهیالتی در مناطق برون    
در ایـن   . نمایـد شـهري محـدود مـی     گیري از این تسهیالت را در مقایسه با مناطق برون          بهره
تواند در راستاي کاهش سرعت وسایل نقلیـه عمـل    یکی از مهمترین تجهیزاتی که می   راستا،
گیرها، بخشی از سطح روسازي هستند کـه بـا ایجـاد            سرعت. باشندگیرها می  سرعت  نماید،

با این حال، افزایش سطح جـاده       . گردندسطحی برآمده موج کاهش سرعت وسایل نقلیه می       
افـزایش سـرعت عملکـردي و ایجـاد احتمـال واژگـونی             شهري به دلیل    در مسیرهاي برون  

از ایـن رو،    . باشـد وسایل نقلیـه در تقابـل بـا تـسهیالت مـذکور داراي محـدودیتهایی مـی                
متـر   سـانتی 5/2گیرهایی که موجب افـزایش سـطح مـسیر بـه بـیش از       گیري از سرعت   بهره
ف مـسیر و تغییـر طـرح        عالوه بر این، انحرا   . باشدگردند، در این مناطق امکان پذیر نمی       می

هاي بسیار سنگینی را در پی خواهـد        هندسی مسیر در چنین مناطقی، عالوه بر این که هزینه         
  .تواند موجب کاهش ایمنی تردد وسایل نقلیه سواري در چنین مناطقی گردد داشت، می

ایها به عنـوان ابزارهـاي مناسـبی      گربهگیرها در کنار چشم   استفاده ترکیبی از سرعت   
شهري روشی است که براي هر دو نوع مسیرهاي دوخطـه           آرامسازي در راههاي برون   براي  

نامـه  فواصل به کارگیري تسهیالت مذکور با استفاده از آیین        . مدنظر قرار گرفت   و چهارخطه 
. اي کـشور تعیـین شـد       جـاده  ونقـل   حمـل سازي مناطق مسکونی سازمان راهـداري و        ایمن

ته به عنوان یکی دیگر از ابزارهاي آرامسازي ترافیـک  کشیهاي برجس همچنین استفاده از خط   
تواند موجب کاهش عرض موثر حرکت خودرو       در محدوده مدارس از عواملی است که می       

  .کاهش سرعت در مناطق مذکور گردداً و نتیجت) به صورت غیر فیزیکی(

  )قبل و بعد از عملیات( ارزیابی میزان تاثیر اقدامات اجرایی -6-8
یر تسهیالت مذکور در جهت دستیابی به اهداف مفـروض در هـر پـروژه               ارزیابی تاث 

هـاي  زیـرا، عـالوه بـر هزینـه       . یکی از مواردي است که باید بـا دقـت زیـادي دنبـال شـود               
شـود، عـدم بـه      براي اقدامات فیزیکـی در یـک منطقـه صـرف مـی              توجهی که معموالً   قابل

  . ا نتایج معکوسی همراه گرددباً تواند بعضکارگیري صحیح این نوع تسهیالت نیز می
سرعت، تبعیـت از قـانون، وضـعیت    (در این راستا، اخذ بازخورد از شرایط ترافیکی        
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سـازي فیزیکـی،   زمانی قبل و بعد از عملیات ایمن  مسیر در دو بازه   ..) .اي و هاي حاشیه پارك
، از  )تعداد و شدت تـصادفات    (در راستاي ارزیابی وضعیت ایمنی در مناطق اطراف مدارس          

هاي زمـانی  اي در طی دورهبنابراین بازرسیهاي دوره. باشداهمیت بسیار باالیی برخوردار می 
اي در خصوص ارزیابی عملکرد هر یک از تسهیالت فیزیکـی  تواند از اهمیت ویژه  معین می 

در این خصوص و در قالب موارد زیـر، نحـوه ارزیـابی در            . پیشنهادي در مسیر همراه گردد    
سـازي فیزیکـی در منـاطق اطـراف         از اهداف مفروض روشهاي اجرایی ایمـن       مورد هر یک  

 .گرددلیستهایی تبیین گشته است که در ادامه به هر یک پرداخته میمدارس در قالب چک
  

  آموزان سازي فیزیکی بر نحوه تردد دانش ارزیابی تاثیر اقدامات ایمن-6-8-1
سازي فیزیکـی   ی که در راستاي ایمن    به طور کلی، یکی از مهمترین تاثیرات اقدامات       

، در جهـت ارتقـاي      )سـازي راههـاي دسترسـی بـه مدرسـه         در قالب ایمـن   (پذیرد  انجام می 
در این خصوص بایـد بـه ایـن    . گیرداز مدرسه قرار می  / آموزان به وضعیت تردد ایمن دانش   

واره در  آمـوزان را همـ    نکته توجه نمود که برخی از مهمترین فاکتورها و عواملی کـه دانـش             
  :دهد، عبارتند ازمعرض ریسک تصادف قرار می

 ،حرکت به سمت مسیر •
  ز پشت وسیله نقلیه یا مانع،ا •
  رو به سمت جاده به صورت ناگهانی،خروج پیاده •
  بازي در سطح مسیر، •
  .دقتیعبور از عرض مسیر با بی •

رسـه  آموزان به مد  سترسی دانش دسازي  بنابراین، کلیه اقداماتی که در راستاي ایمن      
در ایـن  . گیـرد، بایـد در جهـت مرتفـع نمـودن مـشکالت مـذبور عمـل نمایـد           صورت می 

 فهرستی از عواملی که باید در حـین برداشـت و ارزیـابی تـسهیالت          6-6خصوص، جدول   
الزم به ذکـر اسـت، اطالعـات        . قرار گیرد را نشان داده است      مورد بررسی  فیزیکی در مسیر  

مال اقدامات فیزیکی در مسیر برداشت و مـورد ارزیـابی      ماهه از اع   3مذکور باید در فواصل     
  .قرار گیرد
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  موزان در اطراف مدارسآ  ارزیابی نحوه تردد ایمن دانش-6-6جدول 
  توضیحات  خیر  بله  مورد  ردیف

        نمایند؟بینی شده براي عبور تردد میآموزان از مناطق پیشآیا دانش  1
        باشند؟لیه قابل رویت میآموزان به خوبی براي وسایل نقآیا دانش  2

از عرض خیابان عبـور     ) کشی شده خط(آموزان از محلهاي تعیین شده      آیا دانش   3
        نمایند؟می

آموزان از تسهیالت غیرهمسطح براي عبـور از عـرض مـسیر اسـتفاده             آیا دانش   4
        نمایند؟ می

        گیرند؟آموزان در ایستگاههاي اتوبوس به صورتی ایمن جاي میآیا دانش  5

سوار در معابر مشترك با عابرین، رفتار ایمنی در تقابل          آموزان دوچرخه آیا دانش   6
        دهند؟با عابرین پیاده از خود نشان می

هـل  (نمایند رو در کنار هم حرکت می آموزان به صورتی ایمن در پیاده     آیا دانش   7
        )شود؟از آنها دیده نمی.... دادن، دویدن و

هـا رعایـت    سوار فاصله ایمـن خـود را از پارکینـگ         آموزان دوچرخه نشآیا دا   8
        نمایند؟ می

شـده ، در زمـان   آموزان احتیاط الزم را در خصوص خودروهاي پارك     آیا دانش   9
        نمایند؟حرکت به سمت والدین خود، اعمال می

هاي کنـار مـسیر در خـالف جهـت ترافیـک حرکـت              آموزان در شانه  آیا دانش   10
        نمایند؟ می

        نمایند؟روها حرکت میآموزان به صورت کانالیزه و منظم در پیادهآیا دانش  11
        آموزان تناسب دارد؟آیا تعدا مسیرهاي دسترسی به مدرسه با تعداد دانش  12
        آموزان منتاسب است؟آیا تعداد مسیرهاي عبور از عرض مسیر با تعداد دانش  13
        برند؟یر در شرایط مناسبی به سر میهاي مسآیا شانه  14

گیـري از تـسهیالت دسترسـی       آیا تاثیر منفی شرایط جـوي مختلـف بـر بهـره             15
        آموزان کاسته شده است؟ دانش

آموزان در محدوده موثر مدرسه     آیا میزان روشنایی کافی در مناطق تجمع دانش         16
        وجود دارد؟

پراکنده در محدوده موثر مدرسه شده      آیا نصب حصار موجب کاهش حرکتهاي         17
  است؟

      

اند که موجب ایجـاد مـانع دیـد    آیا حصارهاي نصب شده، به نحوي قرار گرفته        18
  براي عابرین نشده باشند؟

      

        باشد؟آیا مناطق عبور عابرین به خوبی قابل رویت می  19
بـین رفتـه   آموزان توسط پوشش گیـاهی منطقـه از        آیا کاهش قابلیت دید دانش      20

  است؟
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اي اطـراف  هاي حاشیهسازي فیزیکی بر نحوه پارك    ارزیابی تاثیر اقدامات ایمن    -6-8-2
  مدارس

اي در هاي حاشـیه همانگونه که پیش از این تبیین گردید، ساماندهی وضعیت پارك   
آمـوزان در محـدوده     ارتقاي وضعیت ایمنی دانش    تواند تاثیر به سزایی در    اطراف مدارس می  

گیري از تسهیالت مخصوص پارك وسـایل       در این خصوص، بهره   . ثر مدرسه داشته باشد   مو
حـال،  بـا ایـن   . تواند در این خصوص بسیار مفید باشـد       می) اعم از اتوبوس و سواري    (نقلیه  

توانـد در   ضمانت اجرایی محدودیتهاي تبیین شده در این مـورد از عـواملی اسـت کـه مـی                 
بـه طـوري   . مذکور در اطراف مدارس حائز اهمیت باشددستیابی به اهداف نصب تسهیالت    

که نظارت بر اجراي ضوابط تعیین شده از سوي والـدین و همچنـین راننـدگان اتوبـوس از           
لذا بررسـی مـواردي کـه در    . عواملی است که باید به صورت مداوم مورد بررسی قرار گیرد 

  . بررسی قرار گیرد ماهه مورد2 آمده است، باید در فواصل زمانی 8-6 و 7-6جدول 
   معیارهاي ارزیابی ایستگاههاي اتوبوس در اطراف مدارس–7-6جدول 

  توضیحات  خیر  بله  مورد  ردیف

آیا از تاثیر ایستگاه اتوبوس بر ایجاد تاخیر زیاد براي راننـدگان وسـایل نقلیـه                  1
  جلوگیري به عمل آمده است؟

      

در اطراف ایستگاه اتوبـوس    آیا تسهیالت الزم براي جلوگیري از تجاوز سرعت           2
  فراهم شده است؟ 

      

        نماید؟بینی شده توقف میآیا ایستگاه اتوبوس در منطقه پیش  3
        گردند؟آیا رانندگان به خوبی از محل ایستگاه اتوبوس مطلع می  4
        باشد؟اي قبل رویت میآیا ایستگاه اتوبوس براي تمام کاربران جاده  5

عـاري  ... اي وبوس از موانع دیدي چون گیاهان، موانع کنار جادهآیا ایستگاه اتو    6
  باشد؟می

      

        بینی شده است؟آیا حداقل فاصله دید توقف براي ایستگاه اتوبوس پیش  7

-آیا فرصت سبقت کافی براي سایر رانندگان در محل توقف وسایل نقلیه پـیش              8

  بینی شده است؟
      

        باشد؟ي امکانات مناسب زهکشی و پناهگاه میآیا محل ایستگاه اتوبوس دارا  9
        باشد؟ آموزان حائز شرایط ایمن میآیا محل انتظار دانش  10
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   معیارهاي ارزیابی ساخت پارکینگ وسایل نقلیه سواري در اطراف مدارس– 8-6جدول 
  توضیحات  خیر  بله  مورد  ردیف

1  
بینـی  درسـه پـیش  آیا تعداد مناطقی که براي توقف خودروها در اطراف م         

  اي است؟هاي حاشیهشده، جوابگوي نیازهاي پارك
      

2  
بینی شده در فواصل مناسبی نسبت به مدرسـه واقـع شـده          آیا مناطق پیش  

  است؟
      

        آیا توقف در محدوده تاثیر مدرسه با کاهش همراه بوده است؟  3

4  
ن شده بـراي سـایر راننـدگان، وجـود پارکینـگ را تبیـی             آیا عالئم نصب  

  نماید؟ می
      

5  
آمـوزان مـسیر بـا کـاهش        آیا توقف در شانه مسیر و یا محل عبور دانش         

  چشمگیري همراه بوده است ؟
      

6  
بینی شده آموزان به محل پارگینگ به صورتی ایمن پیش      آیا دسترسی دانش  

  است؟
      

        شود؟ها انجام میها در اطراف مدرسه در محل پارکینگآیا توقف  7
 
سـازي ترافیـک اطـراف       سازي فیزیکـی بـر آرام      ارزیابی تاثیر اقدامات ایمن    -6-8-3

  مدارس
سـازي ترافیـک در اطـراف        به طور کلی، تجهیزاتی که در قالـب اسـتراتژیهاي آرام          

آمـوزان  روند، باید در جهت کاهش سرعت عملکردي، ارتقاي ایمنی دانـش      مدارس بکار می  
گیـري از تـسهیالت مـذکور نبایـد بـه           ت که بهـره   اما باید همواره به خاطر داش     . عمل نماید 

نحوي انجام شود که موجب افزایش ریسک تـصادفات بـراي وسـایل نقلیـه در اثـر ایجـاد                    
رسـانی مناسـب،   در این خـصوص، اطـالع  . مناطق سرعت در محدوده اطراف مدارس گردد      

اهش گیري از موانعی که موجب کـ تر و عدم بهرهکاهش تدریجی سرعت در فواصل طوالنی 
تواند از تاثیر زیادي    گردد، از عواملی است که می     قابلیت کنترل وسیله نقلیه توسط راننده می      

  . برخوردار باشد
سازي ترافیـک در   سازي در جهت آراملذا، در جهت ارزیابی تاثیرات اقدامات ایمن     

گیري و تعیـین پارامترهـاي اصـلی ترافیکـی ماننـد سـرعت،           محدوده اطراف مدارس، اندازه   
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سـازي  هاي زمانی مناسب بعد از اجراي معیارهـاي ایمـن    و در بازه   در قبل ...حجم ترافیک و  
  . تواند از اهمیت زیادي برخوردار باشدمی

تواند در راستاي ارزیابی وضعیت تـاثیر ابزارهـاي         در این خصوص مواردي که می     
  . است بیان شده9-6اي برخوردار باشد در قالب جدول سازي از اهمیت ویژه آرام

  

  سازي در اطراف مدارس  معیارهاي ارزیابی تسهیالت آرام-9-6جدول 
  توضیحات  خیر  بله  مورد  ردیف

آیا سـرعت عملکـردي در محـدوده مدرسـه پـس از نـصب تجهیـزات                   1
        آرامسازي با کاهش همراه بوده است؟

آیا میزان تصادفات جلو به عقب در محدوده اطراف مدارس کاهش یافتـه               2
        است؟

آیا تسهیالت آرامسازي از قابلیت رویت مناسبی براي رانندگان برخـوردار            3
        باشند؟می

آیا نحوه عالمتگذاري با توجه به فاصله دید توقف راننـدگان بـه مدرسـه                 4
        انجام شده است؟

محدودیت سرعت در اطراف    (آیا رانندگان سرعت خود را به اندازه کافی           5
        دهند؟کاهش می) مدرسه
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