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چکیده
دوره آموزشی همیار پلیس دورهاي است که از سوي پلیس راهنمایی و رانندگی و با همکاري وزارت آموزش
و پرورش کشور با هدف ارتقاء دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی کودکان
مدارس ابتدایی و راهنمایی اجراء میشود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی طرح همیار پلیس در ارتقاي دانش
ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانشآموزان مدارس ابتدایی شهر تهران میباشد.
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردي به شمار میرود .تمامی دانشآموزان
مقطع ابتدایی شهر تهران جامعه آماري این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها نمونهاي به تعداد 1325
نفر از دانشآموزان آموزشدیده و آموزشندیده (گروه کنترل) با استفاده از روش نمونهگیري کامالً تصادفی
نسبی ،انتخاب گردید .این مطالعه در دو فاز انجام پذیرفت .فاز اول با استفاده از ابزار مشاهده و با هدف تبیین
وضعیت کلی آموزشها و بررسی محتواي آموزشی انجام پذیرفت .در فاز دوم مطالعه با استفاده از
پرسشنامهاي محقق ساخته بر مبناي محتواي آموزشی دوره ،دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین
راهنمایی و رانندگی دانشآموزان بررسی گردید .دادههاي فاز دوم بوسیله نرم افزار  SPSS V20مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین میانگین دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین
راهنمایی و رانندگی گروه کنترل و گروه آموزشدیده ،تفاوت آماري معنیدار وجود دارد .نتایج آزمون
کاي اسکوئر نیز رابطه میان سطوح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و
گروههاي آزمایشی را تأیید نمود ،که گویاي موفقیت باالي دوره آموزشی بر ارتقاء سطح دانش ایمنی در
رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانشآموزان دبستانی می باشد.

 .1استادیار گروه کشف جرائم دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
biabanigh@yahoo.com
 .2کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکزي ،تهران ،ایران.

/ 106

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شمارة  ،39بهار 1399

واژگان کلیدی :همیار پلیس ،دانشآموز ،ایمنی در رانندگی ،قوانین و مقررات راهنمایی و
رانندگی ،حوادث ترافیکی

مقدمه
آسیبهاي ناشی از حوادث ترافیکی یک معضل بهداشتی در سطح جهان است و بخش قابل
مالحظهاي از مرگ و میرهاي ایجاد شده در جهان به دلیل حوادث است .تخمین زده میشود
سالیانه حدود دو میلیون نفر در سراسر دنیا در اثر سوانح ترافیکی میمیرند و  50میلیون نفر
دچار جراحت میشوند .طبق اطالعات سازمان بهداشت جهانی؛ مرگ و میر تصادفات از
حدود  999000نفر در سال  1990با ده درصد رشد به  1/2میلیون نفر در سال  2002رسید.
همچنین برابر برآوردهاي این سازمان تا سال  ،2020حوادث ناشی از تصادفات به تنهایی
دومین علت سالهاي از دست رفته زندگی در سرتاسر جهان خواهد شد (سازمان بهداشت
جهانی .)2010 ،با نگاهی به جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی از تصادفات جادهاي
در جهان در مییابیم سهم کشورهاي جهان سوم از تصادفات جادهاي به  90درصد میرسد.
این در حالی است که این رقم در سال  2013رقم  34/1بوده است ،با ستناد همین گزارش
درخصوص تصادفات جادهاي در سال  2018هر  24ثانیه یک نفر در جادههاي جهان کشته
میشود و تصادفات رانندگی ،قاتل شماره یک گروه سنی  5تا  29سال است .در آخرین
بخش این گزارش اعالم شده است به ازاي هر  100هزار نفر در کشورها ،سهم کشور سوئد
تنها 2/49؛ سهم هلند  2/81و سهم آلمان نیز  3/54است که نشان میدهد کشورهاي اروپایی
در آستانه صفر کردن آمار تصادفات جاده اي هستند .البته این رقم در نیوزیلند به  5/74و در
ترکیه به  8/85میرسد و در آمریکا  10/04است .اما تلفات بیشتر مربوط به مصر با  14/46و
هند با  22/51است و در ایران  32/30و بعد از آن در زیمباوه  75/02است .در عین حال
براساس برخی آمارها ساالنه حدود  800هزار تصادف رانندگی در کشور رخ میدهد که
منجر به کشته شدن روزانه  43نفر می شود .این رقم براي هر  71دقیقه یک نفر است و در
واقع حوادث رانندگی در کشور ما پس از آلودگی هوا بیشترین قربانی را دارد (خراسان،
 .)1397کودکان و نوجوانان بیشترین قربانیان تصادفات را تشکیل میدهند؛ طوريکه
حوادث ترافیکی در جهان دومین علت مرگ کودکان  5تا 14ساله و جوانان  15تا  29ساله
است و پیش بینی میشود که بدون انجام اقدامات مؤثر تعداد کل مرگها و آسیبهاي ناشی
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از حوادث ترافیکی تا سال  2020به میزان  80درصد افزایش یابد (شاه کالئی و همکاران،
 .)1397بین آسیبهاي کودکان ،آسیبهاي ناشی از وسایل نقلیه میزان قابل مالحظهاي را به
خود اختصاص داده است؛ بهگونهاي که در کشورهاي آسیایی میزان آسیبهاي ناشی از
حوادث ترافیکی به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در کودکان بوده و از بیماريهاي عفونی
بیشتر است (کشفی و همکاران .)1395 ،براساس گزارش سال  2018سازمان جهانی
بهداشت میزان مرگ و میر کودکان زیر 15سال به دلیل سوانح ترافیکی در کشورهاي
آفریقایی ،کشورهاي اروپائی با درآمد سرانه پائین و متوسط و کشورهاي اروپائی با درآمد
سرانه باال داراي تفاوت بسیار زیادي میباشد .به عنوان مثال میزان مرگ و میر ناشی از
سوانح ترافیکی در کودکان گروه سنی  5الی  9سال در کشورهاي آفریقایی ،کشورهاي
اروپائی با درآمد سرانه پائین و متوسط و کشورهاي اروپائی با درآمد سرانه باال به ترتیب
 5/50و  1/50در یکصد هزار جمعیت بوده است که نشان دهنده توزیع نابرابر مرگهاي
ناشی از سوانح ترافیکی در سطح جهان میباشد .براساس مطالعه ملی بار بیماريها و
آسیبها در ایران در طی سالهاي اخیر سوانح رانندگی مقام نخست از نظر تعداد سالهاي
از دست رفته عمر به دلیل مرگ زودرس در کشورمان را دارا بوده است (دعاگویان،
.)1394
براساس آخرین مطالعه سیماي مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور ،حوادث مرتبط
با حمل و نقل در فاصله سالهاي  1395الی  1398عامل مرگ و میر بالغ بر  60هزار نفر
بوده است .هرچند در سالهاي اخیر تا حدودي مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی
شیب نزولی داشته و به کمتر از  17هزار نفر رسیده است اما براساس آمارهاي موجود در
طی سالهاي  1380تا 1388؛ هر ساله در حدود  20الی  28هزار نفر در ایران در اثر
تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدادند و  250هزار الی  320هزار نفر دچار
مصدومیت میشدند.
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت نیز میزان آسیبهاي ناشی از حوادث ترافیکی
در ایران بهویژه در کودکان ،بسیار باالتر از این میزان در سراسر جهان است .البته براساس
گزارش سازمان جهانی بهداشت در رابطه با پیشگیري از آسیبهاي ناشی از حوادث
ترافیکی ،حوادث ترافیکی و آسیبهاي ناشی از آن قابل پیشگیري است (سوري و همکاران،
 .)1398بدیهی است ادامه وضعیت فعلی و اتخاذ نکردن تدابیر مناسب در خصوص پیشگیري
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از آسیبهاي ناشی از حوادث ترافیکی منجر به تداوم و افزایش آمار مرگ و میر به ویژه
میان کودکان خواهد شد و همچنین میتواند به عنوان یک تهدید بالقوه براي حیات اجتماعی
اقتصادي کشور به حساب آید.
با عنایت به اینکه یکی از علل عمده تصادفات و جرایم رانندگی ،رعایت نکردن قوانین
و مقررات مربوط به این حوزه از سوي کاربران جاده میباشد ،آموزش صحیح و فرهنگ
سازي رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی میتواند نقش مهمی در پیشگیري از
وقوع جرایم رانندگی داشته باشد .آموزش ،مهمترین روش جلوگیري از به وجودآمدن علل
انسانی مؤثر در تصادفات و جرایم رانندگی است که در کنار سایر روشها میتواند نقش
خود را به خوبی آشکار سازد .تا هنگامی که بیشتر رانندگان و عابران فکر میکنند که هیچ
اشکالی در طرز رانندگی و عبورشان از خیابانها وجود ندارد و مادامی که طرز فکر مردم
چنین است که رانندگان خوب ،افراد ترسو هستند و تا زمانی که فکر می کنند مشکالت
کنونی ترافیک فقط باید به دست دستگاههاي دولتی حل شود و باالخره تا وقتی که رانندگان
و عابران پیاده به قوانین و مقررات بی اعتنا بوده و پایبند به اصول اخالقی نباشند ،مشکل
ترافیک الینحل به قوت خود باقی خواهد ماند (فتاحی.)1395 ،
از سال  1385در کشورمان طرحی با هدف فرهنگسازي و کاهش آسیبهاي ناشی
از حوادث ترافیکی با عنوان طرح همیار پلیس به اجرا درآمده است .در این طرح به
دانشآموزان آموزش داده میشود عالوه بر انجام وظایف شخصی در هنگام حضور در
ماشین ،در صورت مشاهده بی احتیاطی از جانب راننده ،به او تذکر دهند.
طرح همیار پلیس در ایران با هدف فرهنگ سازي و ارتقاي انضباط اجتماعی و
کاهش ضایعات حاصل از سوانح رانندگی بهعنوان یکی از راهکارهاي عملی آموزش
مقررات راهنمایی و رانندگی و جلب مشارکتهاي اجتماعی به کودکان در سال  1385با
همکاري پلیس راهور و وزارت آموزش و پرورش به اجرا درآمد .در این طرح 9 ،تخلف
حادثه ساز یعنی سرعت غیرمجاز ،سبقت غیرمجاز ،حرکت مارپیچ ،صحبت با تلفن همراه،
صحبت با دیگران ،رانندگی در خستگی و خواب آلودگی ،نبستن کمربند ایمنی ،خوردن
مواد خوراکی و بی توجهی به تابلوها و چراغهاي ایمنی؛ به دانشآموزان مقطع ابتدایی
(همیار پلیس) و مقطع راهنمایی (پلیس یار نوجوان) آموزش داده میشود و آنها را
موظف میسازد که در صورت مشاهده تخلف در خودرویی که سرنشین آن هستند ،مورد
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تخلف را در کمال ادب و احترام به راننده تذکر دهد و در صورت لزوم گزارش نماید.
آموزش و آشنایی دانشآموزان در طرح همیاران پلیس با موارد ایمنی و ترافیک و مقررات
و تخلفات رانندگی میتواند موجب ارتقاي سطح فرهنگ ایمنی و ترافیک و تقویت انضباط
اجتماعی ،تقویت روحیه مسئولیت پذیري ،خودباوري و اعتمادبه نفس ،نهادینه کردن رعایت
و احترام به قوانین اجتماعی در خانوادها شده و نهایتاً کاهش تخلفات رانندگی و به تبع آن
کاهش تلفات انسانی و ضررهاي مادي حاصل از سوانح رانندگی را در برداشته باشد (رفیعی،
.)1390
در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاري وزارت آموزش و پرورش ،طرح
همیاران پلیس را در مدارس ابتدایی و راهنمایی به اجرا گذاشته و با آموزش قوانین و مقررات
به دانشآموزان در مدارس و شهركهاي ترافیکی ،تهیه کارت و نشان ویژه ،اجراي
طرحهاي فوق برنامه ،پخش آگهیهاي تلویزیونی تبلیغاتی از طریق صداوسیما پرداخته تا
بتواند گامی مؤثر در جهت ارتقاي فرهنگ ترافیک در جامعه برداشته باشد .بنابراین تأثیر
آموزش و فرهنگ سازي در مهارتهاي زندگی دانشآموزي در فرایند قوانین راهنمایی و
رانندگی از نیازهاي مبرم جامعه است و براساس حدیث «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر»
میتوان الگوهاي رفتاري را با مسئولیت پذیري دانشآموزان نهادینه نموده و از هزینههاي
گزاف خسارتهاي مادي و معنوي ناشی از تصادفات پیشگیري کرد و شاهد درونی شدن
انضباط ترافیکی و ایمنی در کشور بود.
در خصوص آموزش همیاران پلیس پژوهشهاي متعددي صورت پذیرفته است.
رعنایی ( )1397نشان داده است آگاهی و رفتارهاي همیاران پلیس نسبت به سایر
دانشآموزان مطالعه شده تفاوت معناداري نداشت و آموزش مناسبتر به منظور بهبود سطح
آگاهی و عملکرد همیاران پلیس ،ضروري به نظر میرسد .روحی و قوام ( )1395به اثربخشی
آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهاي خطرزاي
دانشآموزان مقطع ابتدایی پرداخته است .نتایج حاصله نشان میدهد -1 :آموزش مقررات
راهنمایی و رانندگی به دانشآموزان بر افزایش میزان آگاهی آنان از مفاهیم و نگرشهاي
پیشگیري کننده از خطرات احتمالی ترافیکی در حوزههاي (عابر پیاده اثر ،دوچرخه سوار،
سرنشین وسیله نقلیه و تابلوهاي راهنمایی و رانندگی) اثر مثبت دارد -2 .آموزش مقررات
راهنمایی و رانندگی به دانشآموزان بر بهبود گرایش به عملکرد ترافیکی آنان در حوزههاي
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(عابر پیاده اثر ،دوچرخه سوار ،سرنشین وسیله نقلیه) اثر مثبت دارد -3 .آموزش مقررات
راهنمایی و رانندگی به دانشآموزان بر بهبود گرایش به عملکرد ترافیکی و افزایش سطح
آگاهی از مفاهیم و نگرشهاي پیشگیري کننده از رفتارهاي خطرزاي آنان اثر مثبت دارد.
دعاگویان به اتفاق همکاران خود ( )1395در پژوهشی چنین استنتاج نموده اند که اگر چه
در ایران شیوههاي فرهنگی بر خالف سایر کشورها در جهت کنترل پرخاشگري رانندگی و
احترام به قانون کاربرد دارد ،لیکن افراد به راحتی قوانین را با پرداخت جرایم و رانتهاي
اطالعاتی دور میزنند .همچنین پیشنهاد میگردد که با اشاعه فرهنگ ترافیکی در مدارس و
آموزش عملی دوچرخه سواري  ،استخدام افتخاري دانشآموزان به عنوان همیار پلیس،
توزیع متون آموزش ترافیک با اولویت پیشگیري از ترافیک توسط شرکتهاي خودرو
سازي  ،شرکتهاي بیمه و بهداشت و درمان و سازمانهاي حمل و نقل و شهرداريها به
اصالح رفتار ترافیکی کاربران (و رانندگان زن و مرد ،خودروهاي شخصی و عمومی
پرداخت .نتایج رساله رفیعی ( )1390نشان داد که در تعامل نیروي انتظامی با آموزش
وپرورش براي ارتقاي فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی ،پنج عامل نرم افزاري ،سخت افزاري،
ساختاري ،آموزش نظري و آموزش عملی تأثیر دارند و با این پنج عامل ،فرهنگ ترافیک
در سه بعد دانشی ،عاطفی و رفتاري ارتقا پیدا میکند .بهرامی ( )1389در رساله خود :به
ارزشیابی «برنامه درسی آموزش مربیان مهدهاي کودك تهران به منظور فرهنگ سازي
ترافیکی کودکان پیش دبستانی» و ارائه مالكها و ویژگیهاي برنامه پیشنهادي ،پرداخته که
بر اساس نتایج تحقیق ،اهداف برنامه در برنامه اجرا شده ،تحقق یافته و در برنامه تدوین شده،
قابل تحقق هستند ،تناسب اهداف برنامه با نیازهاي مختلف کودکان بسیار مناسب طراحی
شده است .از ابعاد مختلف روي روش بازي بعنوان روش برتر در این برنامه توافق نظر وجود
دارد .برنامه جاري در تقویت مهارتهاي اجتماعی و تواناییهاي جسمی و حرکتی کودکان،
داراي موفقیت بود .مربیان میزان استقبال و مشارکت والدین را در این برنامه بسیار مناسب
میدانند .در ارزیابی رفتار ترافیکی کودکان تحت آموزش برنامه ،نشان از تأثیر مناسب از
اجراي برنامه گزارش شد .برنامه اصالحی و پیشنهادي آموزش فرهنگ سازي ترافیکی
کودکان پیش دبستانی ،با استفاده از نتایج این پژوهش با ویژگیهاي مطلوب بدست آمده
تهیه و جهت بهره برداري سازمانهاي برنامه ریز در انتهاي تحقیق ارائه شده است .رحمانی
و رحیم اف ( )1387در رساله خود؛ بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر
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عملکرد ترافیکی کودکان مقطع پیش دبستانی تهران را مورد بررسی قرار داده است .در این
تحقیق با عنایت به میزان احتمال خطر در عرصه ترافیک براي کودکان مقطع پیش دبستان و
لزوم اصالح یا تغییر رفتار در این قشر سنی به جهت حفظ ایمنی آنان ،مباحثی در خصوص
نقش آموزش و فرهنگ سازي در تغییر یا اصالح در عملکرد و دانش و آموختههاي کودکان
این مقطع سنی مورد بررسی و پژوهش بصورت تجربی قرار گرفته .تحقیق در سه بخش
دانستهها  ،رفتار و مفاهیم ترافیکی تقسیم بندي و براي هر بخش ابزار اندازه گیري با تعدادي
سوال بهشرح پرسشنامه پیوست و مشاهده رفتار عملی براي کودکان در محیطهاي شبیه سازي
شده در نظر گرفته شد.
پایش و ارزشیابی در هر برنامه یا مداخله ،امري حیاتی براي اطمینان از کارکرد مناسب
آن است تا کمک نماید اجراي برنامه بهبود یافته و مستندات کافی براي حمایت از ادامه
برنامه حاصل شود (سوري و همکاران .)1396 ،ارزشیابی ،تنها بازخورد اثربخشی یک برنامه
نیست ،بلکه کمک میکند تا مناسب بودن برنامه را براي جمعیت هدف تعیین کند و این که
آیا مشکالتی در اجرا و حمایت از آن و هنگام اجرایی شدن وجود داردیا خیر؟ (شاه کالئی
و همکاران .)1397 ،بنابراین ضروري است تا طی یک مطالعه نسبت به سنجش و ارزبابی
ادوار آوزشی طرح همیار پلیس اقدام شود .از آنجاییکه طرح همیار پلیس تالش میکند
با توجه به نقش مهم کودکان و دانشآموزان در هر جامعه ،ضمن آموزش مسائل ایمنی و
ترافیک به آنها ،شرایط حضور و مشارکت آنها در برنامهها را فراهم سازد و باعث
ایجاد فرهنگ رانندگی سالم در بین اقشار جامعه شود .در این طرح همیار پلیس به
دانشآموزان مقطع ابتدایی اعم از دختر و پسر اطالق میشود که پس از شناسایی ،ثبت
نام و گذران دورههاي آموزشی ایمنی در رانندگی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی،
بهعنوان نمایندگان پلیس راهور در مدرسه ،خانواده و محله خود ایفاي نقش نمایند.
پویایی ورشد و توسعه هر جامعه وسازمانی وابسته به زمینههاي پژوهشی و تحقیقاتی آن
جامعه و مکانیزمهایی دارد که بتواند موجب تکامل و بهبود روشهاي اجرایی گردد و روش-
هاي فعلی کار را مورد ارزیابی وسنجش قرار دهد .به جهت اهمیت بسیار زیاد مسائل
آموزشی در ابعاد فرهنگی و فرهنگسازي در جوامع انسانی و بطور اخص فرهنگ ترافیک،
لزوم انجام تحقیقات گسترده به منظور اصالح و بهینه نمودن روشهاي آموزش باعث ارتقاي
کیفیت آموزش ،رفع نواقص و معایب موجود ،طبقه بندي مشکالت آموزشی و غیره خواهد
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شد که سرانجام موجب افزایش ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی میشود ،هر چند
که به علت هزینه بر بودن مسائل آموزشی (هزینههاي سرمایهاي) اثرات آن در دراز مدت
قابل حصول خواهد بود لکن تحقیق و ارزیابی سطوح مختلف طرح همیاران پلیس باید لزوم ًا
بصورت مستمر انجام پذیرد؛ زیرا گاهی اوقات اهداف آموزش به علت تضاد با سایر عوامل
درگیر ممکن است بصورت کامل حاصل نگردد ،بنابراین باید در تحقیقات ضمن احصاء
مشکالت موجود ،اهداف سازمانهاي ذیربط را هم سوء نمود.
با عطف به مراتب پیش گفته هدف از اجراي این پژوهش ارزیابی دوره آموزشی
همیار پلیس و میزان دستیابی به هدف اصلی آن یعنی ارتقاي دانش ایمنی در رانندگی و
آشنایی با قوانین و مقررات رانندگی دانشآموزان میباشد .لذا پرسش اصلی پژوهش این
است که طرح همیار پلیس در ایران تا چه میزان در دستیابی به هدف خود و ارتقاء دانش
دانشآموزان نسبت به مسائل ایمنی در رانندگی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
موفق بوده است؟

روش
پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوري دادهها ،آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردي
میباشد .جامعه آماري مورد مطالعه دانشآموزان مدارس ابتدایی ایران (شهر تهران) بود که
تعداد آنها  8/174/875نفر می باشد .نظر به اینکه جهت سنجش دوره آموزشی همیار پلیس؛
گروه شاهد در نظر گرفته شد ،در نمونه اصلی مطالعه ،تعداد  1325نفر از دانشآموزان
آموزشدیده و آموزشندیده در کالسهاي متناظر و در مدارس مشابه با استفاده از روش
ال تصادفی ،انتخاب و مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند .این مطالعه در دو
نمونه گیري کام ً
فاز به شیوه آتی اجراء شد؛ در فاز اول این مطالعه ،گروه پژوهش همراه با آموزشگران به
مدارس رفته و در کالسهاي آموزشی حضور یافتند و فرآیند آموزشی را بررسی و مشاهده
نمودند .این فاز از مطالعه با هدف بررسی محتواي آموزشی انجام پذیرفت .در فاز دوم مطالعه،
پرسشنامههایی محقق ساخت بر مبناي مشاهدات فاز اول طراحی شد .این پرسشنامهها که به
شکل مصور طراحی شده بودند با توجه به سطوح سنی دانشآموزان ،در سه سطح اول و دوم
دبستان ،سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم دبستان به منظور همگنسازي دانشآموزان
طراحی شدند .پرسشنامههاي مذکور به شکل مصور (براي مقاطع اول ودوم دبستان) و نیمه
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مصور (براي مقاطع سوم و چهارم و پنجم و ششم) طراحی گردید .پس از جمعآوري
پرسشنامهها امتیازات هریک از بخشهاي پرسشنامه براساس بارم هر بخش و بر مبناي صفر
تا  20نمره دهی شده و به وسیله نرم افزار  spss20مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفتند .آمارهاي
توصیفی و آزمونهاي مقایسهاي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج
از مجموع  1317نفر پاسخگوي دانشآموز ،تعداد  956نفر(72/6درصد) پسر تعداد  361نفر
( )27/4بودند .با توجه به دستهبندي دانشآموزان بر حسب نوع آموزش و پرسشنامه
اختصاصی که به سه گروه تقسیم شدند ،از مجموع  1325نفر دانشآموز پاسخگو ،بیشترین
فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی سوم و چهارم دبستان با فراوانی  475نفر(35/8درصد) و
کمترین فراوانی مربوط به مقطع اول و دوم دبستان با فراوانی  376نفر(29/1درصد) میباشد.
در این مطالعه دانشآموزان در دسته آزمایشی (آموزشدیده) و کنترل (آموزشندیده) در
نظر گرفته شد ،که از مجموع پاسخگویان ،تعداد  629نفر(47/5درصد) در طرح همیار پلیس
آموزشدیده و تعداد  696نفر(52/5درصد) در طرح آموزشندیده بودند .همچنین جنسیت
پاسخگویان با توجه به تفکیک مقطع تحصیلی ،در مقطع اول و دوم دبستان ،تعداد  273نفر
دختر و  111نفر پسر ،در مقطع سوم و چهارم دبستان ،تعداد  335نفر دختر و  135نفر پسر و
در مقطع پنجم و ششم دبستان تعداد  348نفر دختر و  115نفر پسر ،نمونه آماري مطالعه را
تشکیل داده اند .با توجه به تفکیک گروههاي آموزشی از مجموع  1317نفر پاسخگو ،تعداد
 311نفر از دختران در طرح آموزشدیده و تعداد  645نفر در طرح آموزشندیده بودند و
همچنین تعداد  312نفر از پسران در طرح آموزشدیده و تعداد  49نفر آنها در طرح
آموزشندیده بودند.
توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانشآموزان به تفکیک گروههاي آزمایشی :در جدول
( )1توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانشآموزان به تفکیک آموزشدیده و آموزشندیده در
طرح همیار پلیس آورده شده است .یافتههاي این جدول روشن میسازد که در مقطع اول و
دوم دبستان ،تعداد  207نفر آموزشدیده و  179نفر آموزشندیده ،در مقطع سوم و چهارم
دبستان ،تعداد  208نفر آموزشدیده و  267نفر آموزشندیده و در مقطع پنجم و ششم دبستان
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تعداد  214نفر آموزشدیده و  250نفر آموزشندیده ،نمونه آماري مطالعه را تشکیل داده
اند.
جدول  .1توزیع فراوانی مقطع تحصیلی پاسخگویان به تفکیک گروه آزمایشی
گروه آزمایشی

آموزشدیده

آموزشندیده

مجموع

اول و دوم دبستان

207

179

386

سوم و چهارم دبستان

208

267

475

پنجم و ششم دبستان

214

250

464

مجموع

629

696

1325

مقطع

توزیع فراوانی دانش ،دانشآموزانی که در آموزشهاي همیار پلیس شرکت داده شده-
اند :پس از جمعآوري دادهها ،با توجه به امتیازاتی که هریک از پاسخگویان در آزمون
برگزار شده کسب نمودند و با توجه به میانگین  14/478و انحراف از معیار  4/550دانش
آنها برحسب میانگین و انحراف معیار نمرات ،با استفاده از فن فاصله انحراف معیار از
میانگین ( )ISDMبه چهار دسته ضعیف ،متوسط ،خوب و بسیارخوب تقسیم شد .در جدول
 2توزیع فراوانی دانش دانشآموزانی که در طرح همیار پلیس شرکت داده شده اند ،قابل
مشاهده میباشد .در این بخش و همانگونه که در این جدول مشاهده میشود بیشترین
فراوانی مربوط به دسته بسیارخوب با فراوانی 179نفر (28/5درصد) و کمترین فراوانی مربوط
به دسته ضعیف ،با فراوانی  134نفر(21/3درصد) میباشد.
جدول  .2توزیع فراوانی دانش پاسخگویانی که در طرح همیارپلیس شرکت داشته اند
دستهها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ضعیف(زیر 10امتیاز)

134

21/3

%21/3

متوسط( 10تا )14/5

165

26/2

%47/5

خوب( 14/5تا )19

151

24

%71/5

بسیارخوب(باالتر از )19

179

28/5

%100

کمینه3 :

بیشینه20 :

انحراف از معیار4/55 :

میانگین14/478 :

توزیع فراوانی دانش ،دانشآموزانی که در طرح همیارپلیس آموزشندیده اند:
پرسشنامههاي طراحی شده در این مرحله در اختیار دانشآموزانی که در طرح آموزشی همیار
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پلیس آموزشندیده بودند قرار گرفت .پس از جمع آوري دادهها دانش آنها بر حسب
میانگین و انحراف معیار نمرات ،با استفاده از فن فاصله انحراف معیار از میانگین ،دانش آنها
به چهار دسته ضعیف ،متوسط ،خوب و بسیارخوب تقسیم شد .در جدول  3توزیع فراوانی
دانش دانشآموزانی که در طرح همیارپلیس شرکت نداشته اند ،قابل مشاهده میباشد.
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به دسته دانش متوسط،
با فراوانی  217نفر(31/2درصد) و کمترین فراوانی مربوط به دسته بسیار خوب ،با فراوانی 85
نفر(12/2درصد) میباشد.
جدول  .3توزیع فراوانی دانش گروه کنترل شده
دستهها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ضعیف(زیر 9امتیاز)

191

27/4

%27/4

متوسط(بین9الی)13

217

31/2

%58/6

خوب(بین13الی)17

203

29/2

%87/8

بسیارخوب(باالتر از)17

85

12/2

%100

کمینه :صفر

بیشینه20 :

انحراف از معیار4/393 :

میانگین13/084 :

توزیع فراوانی دانش ،دانشآموزان نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت آنها :در این
بخش تأثیر دوره در میان دانشآموزان دختر و پسر آموزشدیده و گروه کنترل مورد مقایسه
قرار گرفت .توزیع فراوانی دانش دانشآموزان نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ،در
چهار سطح دانشی ضعیف (کمتر از ،)9متوسط (نمره بین  9تا  ،)13نسبتاً خوب (نمره بین 13
تا  )17و بسیار خوب (باالتر از  ،)17تقسیم گردید .با توجه به میانگین  13/74و انحراف معیار
 4/52دانش کل نمونه مورد مطالعه آورده شده است .نتایج در جدول  3قابل مشاهده میباشد.
جدول  .4توزیع فراوانی سطح دانش دانشآموزان به تفکیک جنسیت
سطح دانش ایمنی در رانندگی

گروه آموزشدیده

گروه آموزشندیده

مجموع

دانشآموزان

دختر

پسر

دختر

پسر

ضعیف

35

34

102

5

176

متوسط

95

79

196

16

386

نسبتاً خوب

82

78

192

24

376

خوب

99

312

645

49

1317

مجموع

311

312

645

49

1317

کمینه :صفر

بیشینه20 :

انحراف از معیار4/52 :

میانگین13/74 :
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همانگونه که نتایج جدول  4نشان میدهد ،در میان گروه آموزشدیده ،تعداد
دانشآموزان با نمره خوب در هر دو جنسیت داراي بیشترین فراوانی است ،اما در پسران این
تعداد ( 121نفر) بیش از دختران ( 99نفر) میباشد ،همچنین در این دسته ،کمترین تعداد
مربوط به نمرات دسته ضعیف با فراوانی  35نفر دختر و  34نفر پسر است .نتایج جدول
همچنین نشان میدهند که گروه آموزشندیده ،دانشآموزان دختر در دسته سطح دانش
متوسط با فراوانی  196نفر و دانشآموزان پسر در سطح دانش نسبتاً خوب با فراوانی  24نفر،
بیشترین فراوانی را در نمونه مورد مطالعه از آن خود کردند .همچنین در این گروه در بین
دانشآموزان دختر و پسر بهترتیب کمترین فراوانی مربوط به دسته ضعیف ( 155نفر) و خوب
( 4نفر) بود .توزیع فراوانی دانش دانشآموزان نمونه مورد مطالعه به تفکیک مقطع تحصیلی
آنها در این بخش تأثیر دوره در میان دانشآموزان مقاطع مختلف آموزشی در دو گروه
آموزشدیده و گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت .توزیع فراوانی دانش دانشآموزان نمونه
مورد مطالعه به تفکیک در سه مقطع اول و دوم دبستان ،سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم
دبستان در چهار سطح دانشی ضعیف (کمتر از  ،)9متوسط (نمره بین  9تا  ،)13نسبتاً خوب
(نمره بین  13تا  )17و بسیار خوب (باالتر از  ،)17با توجه به میانگین  13/74و انحراف معیار
 4/52دانش کل نمونه مورد مطالعه آورده شده است .نتایج در جدول  5قابل مشاهده میباشد.
جدول  .5توزیع فراوانی سطح دانش دانشآموزان به تفکیک کالس
سطح دانش ایمنی در

گروه آموزشندیده

گروه آموزشدیده
اول و

سوم و

پنجم و

اول و

سوم و

پنجم و

دوم

چهارم

ششم

دوم

چهارم

ششم

ضعیف

2

43

26

0

51

56

متوسط

4

86

84

29

90

95

نسبتاً خوب

30

54

77

30

100

86

خوب

171

25

27

120

26

13

مجموع

207

208

214

179

267

250

رانندگی دانشآموزان

کمینه :صفر

بیشینه20 :

انحراف از معیار4/52 :

میانگین13/74 :

همانگونه که نتایج جدول  5نشان میدهد ،در دسته دانشآموزان آموزشدیده ،در
هریک از مقاطع تحصیلی اول و دوم دبستان ،سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم دبستان،
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به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب (171نفر) متوسط ( 86نفر) و متوسط (84
نفر) می باشد .همچنین در دسته دانشآموزان آموزشندیده یا همان گروه کنترل در هریک
از مقاطع تحصیلی اول و دوم دبستان ،سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم دبستان ،به ترتیب
بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب (120نفر) نسبتاً خوب ( 100نفر) و متوسط ( 95نفر)
میباشد.
یافتههاي استنباطی
آزمونهاي مقایسه میانگین
 -1مقایسه میانگین دانش گروههاي آزمایشی :در این قسمت به منظور سنجش تفاوت
سطح دانش ایمنی در رانندگی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
دانشآموزان آموزشهاي همیارپلیس دیده و دانشآموزانی که آموزش
همیارپلیس ندیدهاند از آزمون  tاستفاده شد و نتایج در جدول  6آمده است.
جدول  .6مقایسه میانگین دانش گروههای آزمایشی
متغیر
دانش ایمنی در رانندگی
و قوانین و مقررات راهور

گروه کنترل
آموزشدیده

آموزشندیده

629

696

آماره t

سطح معناداري دوطرفه

5/659

**0/001
** معنی داري با اطمینان %99

همانگونه که در جدول شماره ( )6مشاهده میگردد ،بین دانش دانشآموزان نسبت به
مسائل ایمنی در رانندگی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تفاوت آماري معنیداري
در سطح یک درصد میان دانشآموزانی که در طرح همیار پلیس شرکت داشتهاند و گروه
کنترل وجود دارد .میانگین باالتر دانش دانشآموزان آموزشدیده ( )14/478نسبت به
دانشآموزان آموزشندیده ( )13/084گویاي تأثیر مثبت این آموزشها می باشد.

 -2مقایسه میانگین دانش دانشآموزان آموزشدیده بر حسب متغیر جنسیت :در این
قسمت به منظور سنجش تفاوت دانش دانشآموزان دختر و پسري که در طرح
همیار پلیس شرکت داشته اند نسبت به مسائل ایمنی در رانندگی و قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی از آزمون  tاستفاده گردید ،نتایج در جدول  7قابل مشاهده
میباشند.
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جدول  .7مقایسه میانگین دانش دانشآموزان آموزشدیده بر حسب متغیر جنسیت
متغیر
دانش ایمنی در رانندگی و
قوانین و مقررات راهور

گروه کنترل
دختر

پسر

311

312

آماره t

سطح معناداري دوطرفه

1/948

0/052

همانگونه که در جدول  7مشاهده میگردد ،بین دانش دانشآموزان نسبت به مسائل
ایمنی در رانندگی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تفاوت آماري معنیداري مشاهده
نمیگردد که این موضوع میتواند گویاي یکسان عمل نمودن آموزشگران طرح همیار پلیس
نسبت به دانشآموزان دختر و پسر باشد.
ارتباط میان گروه آزمایشی و سطح دانش ایمنی در رانندگی و قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی دانشآموزان :به منظور سنجش رابطه میان سطح دانش دانشآموزان و
گروههاي آزمایشی آموزشدیده و آموزشندیده از آزمون کاي اسکوئر استفاده شد .نتایج
در جدول  8قابل مشاهده می باشند.
جدول  .8ارتباط میان دانش ایمنی در رانندگی و گروههای آزمایشی
سطح دانش ایمنی در رانندگی

گروه آزمایشی

آماره کاي

آموزشدیده

آموزشندیده

ضعیف

71

107

متوسط

174

214

نسبتاً خوب

161

216

خوب

223

159

مجموع

629

696

اسکوئر

26/83

**

معنی داري

**

0/001

معنی داري با اطمینان %99

نتایج جدول  8نشان می دهد که شرکت دانشآموزان در دوره آموزشی همیار پلیس،
ارتباط معنی داري با توزیع فراوانی دانش آنان در خصوص ایمنی در رانندگی و آشنایی با
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در سطح یک درصد دارد .به عبارت دیگر
دانشآموزانی که در طرح همیار پلیس شرکت داشته اند از سطوح دانشی باالتري در
خصوص ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برخوردارند.
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بحث و نتیجهگیری
کاهش آسیبهاي ناشی از حوادث ترافیکی در هر جامعه به میزان پایبندي شهروندان نسبت
به قوانین راهنمایی و رانندگی بستگی دارد .دانشآموزان به عنوان همیاران پلیس موظف
هستند در صورت مشاهده تخلفات حادثه ساز به رانندگان وسایل نقلیه موارد تخلف را با
احترام یادآوري کنند .با توجه به اینکه رفتارهاي خطرزاي رانندگان از علل عمده حوادث
ترافیکی در کشور محسوب میشوند و آموزش از ارکان اصلی پیشگیري به حساب میآید،
آشنایی دانشآموزان در خصوص پیشگیري از این حوادث ،در آینده میتواند باعث بهبود
رفتارهاي ایمن رانندگی در خود آنان که رانندگان آینده کشور هستند ،بشود.
با توجه به اهمیت بسزاي آموزشهاي ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی ،دوره آموزشی همیار پلیس در شهر تهران به اجرا در آمد .با این وجود
سنجش میزان تأثیر این قبیل آموزشها بر دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین و
مقررات راهنمایی و رانندگی دانشآموزان ضروري می نمود .همانگونه که نتایج نشان
دادند ،میان دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی گروه
کنترل و دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی گروه
آزمایش ،تفاوت آماري معنیدار در سطح یک درصد ،مشاهده میشود که نشان از
تأثیرگذاري آموزشها و ارتقاي سطح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی دانشآموزان دارد .این مطلب را همچنین ،یافته آزمون کاي اسکوئر
تأیید مینماید .نتایج توزیع فراوانی دانش دانشآموزان که در چهار سطح قضاوتی ضعیف،
متوسط ،نسبتاً خوب و خوب طبقه بندي شده بودند نشان داد که در میان دانشآموزانی که
در دوره آموزشی ،آموزشدیده بودند ،بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب و در میان
دانشآموزانی که در گروه کنترل قرار داشتند ،بیشترین فراوانی مربوط به طبقه متوسط بود.
در هر دو گروه جنسی ،که از نظر سطح دانشی ،در چهار سطح طبقه بندي شده بودند ،تعداد
افراد طبقه بسیار خوب بیشترین فراوانی را در میان دانشآموزان آموزشدیده به خود
اختصاص داد .تمامی موارد مذکور ،گویاي تأثیرگذاري باالي دوره آموزشی بر سطح دانش
دانشآموزان دبستان و عدم تبعیض قائل شدن در آموزشها میان دانشآموزان دختر و پسر
می باشد .لذا به نظر می رسد با توجه به تأثیرات مثبت این قبیل آموزشها ،در سایر
شهرستانهاي استان تهران و استانهاي دیگر کشور نیز می توان نتایج مثبتی از آن را انتظار
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داشت .با این وجود ضروري است که در کتب درسی مدارس ابتدایی محتواي آموزشی
ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نظر به اهمیت باالي
این موضوع گنجانده شود.

منابع
بهرامی ،سیاوش .)1389( .بسترسازي براي ارتقاي نظم اجتماعی از طریق فرهنگسازي
ترافیکی در کودکان پیش دبستانی .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک،
دانشگاه علوم انتظامی امین ،دانشکده راهور.
دعاگویان ،داود؛ امین سرخی ،حوریه؛ رضایی ،منیره .)1395( .بررسی تطبیقی شیوههاي
فرهنگی اصالح رفتار ترافیکی کاربران در کشورهاي توسعه یافته و ارائه راهکارهاي
اجرایی براي ایران .فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور. 117-154 ،)16(5 ،
دعاگویان ،داود  .)1394(.بررسی برنامههاي اجتماعی و فرهنگی در اصالح رفتار ترافیکی
کاربران ترافیکی .فصلنامه راهور. 33-56 ،)32(12 ،
رحمانی ،نادر و رحیم اف ،کامران .)1387(.بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و

رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکی (کودکان مقطع پیش دبستان تهران  .)1386نشریه
مطالعات ترافیک. 65-79 ،)10(3 ،
رفیعی ،حسن رضا .)1390(.نقش تعامل بهینه نیروي انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقاي
فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور .رساله دکتري تخصصی در رشته مدیریت
آموزشی ،تهران :دانشگاه تربیت معلم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روحی ،سامان؛ ابراهیمی قوام ،صغري .)1395(.اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر
عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهاي خطرزاي دانشآموزان مقطع ابتدایی.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی119-135 ،)1(9 ،

روزنامه خراسان .)1397( .رتبه  38ایران درآمارجهانی مرگ و میرجاده اي .روزنامه صبح
ایران1-12 ،)19984( 70 ،
سوري ،حمید؛ عینی ،الهه؛ منتظري ،علی؛ امیدواري ،سپیده؛ جهانگیري ،علیرضا و شیران،
غالمرضا .)1398(.نقش همیاران پلیس در میزان تخلفات و سوانح ترافیکی کشور.
فصلنامه پایش339-348 ،)4(19 ،

سنجش و ارزیابی ادوار آموزشی همیاران پلیس.. .

121 /

شاه کالئی ،فرزان؛ رعنایی ،وحید ،هزاوه ئی ،سیدمحمدمهدي و فردمال ،جواد.)1397(.
بررسی عملکرد دانشآموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانشآموزان مدارس

شهرهمدان در خصوص پیشگیري از آسیبهاي ناشی از حوادث ترافیکی .فصلنامه
علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت95-101 ،)2(6 ،
فتاحی ،علی و وروایی ،اکبر .)1395(.جایگاه پیشگیري وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی مصوب  .1389فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور93-119 ،)18(5 ،
World Health Report (2010). World Health Report: Reducing Risks to Health
Noncommunicable Diseases. 2010 :World Health Organization.

