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مروري بر حضور آموزه هاي
ترافيكي در كتاب هاي درسي آموزش و پرورش

 
حسن رضا رفيعي ، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي

از صفحه 79 تا 96

تاريخ دريافت: 89/12/11                               تاريخ پذيرش: 90/01/25

چكيده
تلفات جاني، صدمات جسمي، زيان هاي اجتماعي، خسارت هاي مالي و هزينه ي زمان هاي 

از دس�ت رفته از جمله تبعات حوادث و س�وانح تلخ ترافيكي است. از ميان تمام علت هاي 

بروز اين س�وانح، ضعف فرهنگي و اس�تفاده ناصحيح از خودرو علة العمل بروز اين س�وانح 

اس�ت. با توجه به اين مهم، نگارنده بر آن ش�د تا به سهم آموزه هاي ترافيكي در كتاب هاي 

درس�ي مقاطع تحصيلي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش بپردازد. نتيجه اين بررسي 

آن بود كه اواًل اين آموزه ها س�همي بس�يار ناچيز در طول 12 س�ال تحصيلي دانش آموزان 

دارد. ثانيًا اين آموزه ها از انسجام منطقي برخوردار نيستند و جسته و گريخته و پراكنده و 

بي هيچ هدف منطقيي  در خالل كتاب هاي آموزشي گنجانده شده اند. باتوجه به آنكه تقريبًا 

در طول دو دهه گذشته باالترين درصد تلفات ترافيكي در كل كشورهاي جهان، متعلق به 

كشور ما است و در مدت بعد از پيروزي انقالب اسالمي تاكنون بيش از 700 هزار نفر كشته 

ش�ده و بيش از 15 ميليون نفر آمار مصدومان تصادفات و س�وانح ترافيكي اس�ت و تعداد 
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تلفات رانندگي در هر چهار س�ال، برابر با كش�ته هاي ناش�ي از بمب اتمي آمريكا در ش�هر 

هيروش�يماي ژاپن اس�ت؛ توصيه مي شود كه مس�ؤالن آموزش و پرورش و نيروي انتظامي 

در قالب برنامه ريزي و سازماندهي منسجم نسبت به سطح بندي آموزه هاي ترافيكي مورد 

نياز دانش آموزان مقاطع و پايه هاي مختلف تحصيلي اقدام نمايند. دليل نگارنده براي اين 

پيشنهاد آن است كه، با برنامه ريزي صحيح آموزه هاي ترافيكي براي جمعيت 14 ميليوني 

دانش آم�وزان و جمعي�ت 27 ميليون�ي خانواده هاي آنها و جمعي�ت 2 ميليوني كاركنان و 

مربيان آموزش و پرورش، بيش از دو س�وم جمعيت كش�ور تحت تأثير مثبت اين آموزه ها 

قرار مي گيرند.

كلي�دواژه: پلي�س راهنمايي و رانندگي، آموزش و پرورش، آموزه هاي ترافيكي، س�وانح و 

حوادث ترافيكي، فرهنگ نظم و ايمني ترافيكي.

مقدمه
حوادث تلخ ترافيكي از جمله مصيبت هايي است كه در اثر ورود يكي از ارمغان هاي تمدن 
جديد يعني خودرو گريبانگير بشر شده و تحمل آن اجتناب ناپذير است. اين مصيبت در طول 
سلله دهة گذشللته بيش از ساير مردمان دنيا، مذاق مردم با فرهنگ ايران را تلخ نموده است. 
به گونه اي كه در 20 سللال گذشللته سللهم تلفات رانندگي كشور ما در نوك قله تلفات دنيا قرار 
داشللته اسللت. سللاليانه حدود 300 هزار نفر از هموطنان در اثر اين سوانح كشته يا مصدوم 
و مجروح مي شللوند. به گونه اي كه در دوران پس از پيروزي انقاب اسللامي دسللت كم 700 
هزار كشللته و 15 ميليون نفر دسللتخوش مصدوميت ها و مجروحيت هاي ترافيكي شللده اند. 
تعدادي از اين مصدومان ناچارند كه بقيه عمر خود را بر روي تخت و يا ويلچر سپري نمايند. 
به راسللتي چه شللده اسللت كه امروزه ملت متمدن و فرهنگ ساز ايراني در زمينه ي ترافيكي 
يكي از ضعيف ترين مردمان جهان قلمداد مي شللود؛ به گونه اي كه در كنار معرفي جاذبه هاي 
گردشللگري، »هشللدار جدي نسللبت به رانندگي خطرناك ايرانيان« يكي از تذكرهاي جدي 
كتابچه هاي راهنماي جهانگردان به كشور ما شده است. به راستي مگر هموطنان ما چگونه 
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رانندگي مي كنند و رفتار عابران پياده ما در عرصه هاي ترافيكي چگونه است كه از چگونگي 
عملكرد تعدادي از آنها در اينترنت كليپ هاي پربيننده و خنده داري تهيه شده كه در معرض 
ديد هزاران بيننده اسللت و آبروي پيروان معصومين )عليهم االسللام( و هر ايراني فرهيخته 
را به حراج گذاشللته اسللت. همه مسللائل پيش گفته شايد به دو دليل باشد: يكي اينكه بيشتر 
هموطنان رعايت قواعد و مقررات ترافيكي را امري فردي مي دانند و نه جمعي؛ و ديگر اينكه 
آموزش هاي ما در اين زمينه پايدار و برنامه ريزي شده نيست و ضعيف است. نگارنده در اين 
مقاله به دنبال آن اسللت تا با مرور كل آموزه هاي ترافيكي در كتاب هاي درسللي مقاطع پيش 
از ورود به دانشللگاه، اين مهم را بررسللي نمايد كه فرزندان اين مرز و بوم در دو دهه ي اول 
عمرشان كه دوره ي فرهنگ پذيري آنها در زمينه هاي گوناگون از جمله مسائل ترافيكي است، 
تا چه ميزان با اين قواعد و مقررات آشللنا مي شللوند. اين بررسللي در راسللتاي اين عقيده ي 
منطقي و قابل پذيرش است كه از طريق آموزش فرهنگ نظم و ايمني ترافيكي مي توان روح 

جمعي نگري و مراعات اين قواعد را نيز در مخاطب تقويت نمود.

روش
در اين مقاله آموزه هاي ترافيكي مندرج در كتاب هاي درسللي مقاطع ابتدايي، راهنمايي، 
متوسللطه و پيش دانشللگاهي از سللال 1323 تاكنون، به طور گذرا مورد بررسللي قرار گرفته 
اسللت. براي چگونگي بررسللي اين آموزه ها از روش تحليل محتواي سند مدار استفاده شده 
اسللت. هدف از اين تحليل، دسللتيابي به دانش بنيادي در زمينه مطالعه ي انجام شده بود تا 
مشخص شود كه در طول 6 دهه گذشته تا چه ميزان به آموزه هاي ترافيكي، كه از ضروريات 
اجتناب ناپذير زندگي امروز است، توجه شده است. شايد دسترسي به اين اطاعات، متوليان 
فرهنگللي و اجرايي كشللور از جمللله وزارت آموزش و پرورش و پليللس راهنمايي و رانندگي 
نيروي انتظامي و حتي صدا و سيما و رسانه هاي ديگر را حساس نمايد تا نسبت به پرداختن 
به اين مهم از هيچ كوششللي دريغ ننمايند. كودكان و نوجوانان امروز آينده سللازان فردا و از 
جمله كاربران جدي ترافيكي آينده خواهند بود. هر چقدر كه اين آموزه هاي الزم و ضروري، 
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درست و اصولي آموزش داده شوند، بهره و فايده آن ها در ترسيم آينده ترافيكي كشور مؤثرتر 
خواهد بود.

يافته هاي تحقيق
برابر بررسي هاي به عمل آمده در سوابق كتاب هاي درسي، اولين مطلبي كه پيرامون آموزش 
ترافيك مشللاهده مي شللود مربوط به كتاب سوم دبستان است كه توسط وزارت فرهنگ وقت 
)آموزش و پرورش بعد( در سللال 1323 به چاپ رسلليده است. عنوان اين درس »راهنماهاي 
ما« اسللت. پيش از آغاز متن درس، تصويري گرافيكي از يك سلله راه با سللاختمان هايي بلند 
در دو سوي يكي از خيابان هاي آن وجود دارد. در وسط سه راه چراغ راهنمايي جلب توجه 
مي كند كه پليس در كنار آن با دست به روبه رو اشاره دارد و دستور توقف وسايل نقليه اي را 
داده اسللت كه در تصوير ديده نمي شللوند. پشت سللر پليس عابر مسن پياده اي ديده مي شود 
كلله عصللا زنان و با خيال راحت در حال عبور از عرض خيابان اسللت. در خيابان مقابل فقط 
يك اتوبوس شركت واحد توقف كرده كه در حال سوار و پياده كردن مسافر است. در انتهاي 
اين خيابان خودرو سللواري يا درشللكه اي در حال دور زدن اسللت. در اين تصوير پياده روها 
شلللوغ تر از خيابان اسللت. زيرا فقط دو وسلليله نقليه در خيابان ديده مي  شللود. در حالي كه 
تعداد عابران پياده بيشتر از 15 نفر است. متن آموزشي نيز چنين آغاز مي شود: »در آمدن به 
دبستان، راه بعضي از ما از خيابان هاي بزرگ است. موقع گذشتن از خيابان ها بايد احتياط 
كنيد كه زير درشكه يا اتومبيل نرويد. پس اگر بخواهيد از يك طرف به طرف ديگر برويد، اول 
دم پياده رو مي ايسللتيد و طرف دسللت چپ خود را نگاه مي كنيد. اگر...« )مركز تحقيقات حمل 
و نقل دانشللكدة عمران دانشللگاه علم و صنعت ايران، مهر ماه 1381، جزوه سللوم( همانگونه 
كه مشللخص اسللت اين درس به آموزش عبور مسللتقيم كودك دانش آموز از عرض خيابان 
اختصاص دارد كه از خانه تا دبسللتان و بالعكس را به سللامت طي كند. از آن تاريخ تاكنون 
جسته و گريخته مطالب اندكي در زمينه آموزه هاي ترافيكي در كتاب هاي درسي دانش آموزان 

گنجانيده شده كه هيچگاه كافي نبوده است. 
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نگارنده با مراجعه به كتاب هاي درسي، جدول هاي آموزه هاي ترافيكي در كتاب هاي درسي 
مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را به شرح جدول هاي ذيل تنظيم نمود: 

الف( دروس مربوط به آموزش ترافيك در كتاب هاي درسي دوره ابتدايي
الف-1( كتاب هاي اجتماعي 

مفاهيم و موضوعاتعنوان درس نام كتاب
تعليم��ات اجتماع��ي 

سوم دبستان 1380
مق��ررات رف��ت و آم��د در كوچه و خياب��ان، خطراتي اطاعت از قانون

ك��ه ب��ه هنگام عبور و مرور انس��ان را تهديد مي كند و 
دس��تورهايي در اين خص��وص، عالئم راهنمايي )خط 
س��فيد وس��ط خيابان - محل عبور عاب��ر پياده - بوق 
زدن ممن��وع- عبور ممنوع - محل عبور اطفال -عبور 
دوچرخ��ه ممنوع - عبور يك طرفه - خطر- ايس��ت( 
عواق��ب بي توجهي به مق��ررات راهنمايي و رانندگي، 

تمرين در مورد عبور از خيابان.
تعليم��ات اجتماع��ي 
سوم دبستان 1387 

ما كودكان ب��ه بازي نياز 
داريم

تصويري در مورد خطرات بازي بر روي ريل قطار
تصاويري در مورد تغييرات در وسايل حمل و نقل

تصاوي��ري در م��ورد خطراتي كه زندگ��ي ما را تهديد 
مي كند از جمله دويدن در خيابان

احترام به قوانين و مقررات
تصوي��ري در مورد عبور از محل خط كش��ي  ش��ده در 

خيابان
تعليم��ات اجتماع��ي 
دبس��تان  چه��ارم 

1380

راه ه��ا چ��ه اهميت��ي در 
زندگي ما دارند 

كدام وس��يله حمل و نقل 
را انتخاب مي كنيد

آشنايي با وسايل حمل و نقل و معرفي جاده هاي پرتراكم و 
كم تراكم

س��ير تحول وس��ايل حمل و نقل و مزاياي هر يك از 
اين وسايل 

تعليم��ات اجتماع��ي 
پنجم دبستان 1380

در اين درس مطالبي در مورد س��وخت مطرح ش��ده و سوخت 
تصويري با موضوع سوختگيري آمده است. 

الزم به ذكر است كه درس »اطاعت از قانون« در تعليمات اجتماعي سوم دبستان كه در سال 
1380 چاپ شللده بود حدود 8 صفحه از كتاب را با مطالب متنوع ترافيكي پوشللش مي داد. 
اين درس در كتاب چاپ شده به سال 1387 در حجمي حدود دو صفحه خاصه شده و شامل 
مباحثي همچون بيرون نبردن دسللت و سللر از پنجره به هنگام حركت خودرو، توجه به تابلو 
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ميزان مسافت باقيمانده تا مقصد، توقف و انتظار در ايستگاه تاكسي، توقف خودرو در پشت 
چراغ قرمز قبل از خط مخصوص وسللايل نقليه و حركت در هنگام سللبز شللدن چراغ راهنما، 
عبور عابران پياده از روي محل خط كشللي شللده، توجه رانندگان به عامت هاي راهنمايي و 
رانندگي و رعايت مقررات رانندگي و لزوم اطاعت از قانون اسللت. بيشللتر اين مباحث نيز از 
طريق تصوير گرافيكي ترسيم شده است. ضمنًا در كنار اين درس، درس ديگري با عنوان »ما 
كودكان به بازي نياز داريم« گنجانيده شده كه تا حدودي كاهش تعداد صفحات مطالب درس 

پيشين را پوشش مي دهد.
در كتاب تعليمات اجتماعي چهارم دبسللتان سللال 1380  دو درس با عناوين: »راه ها چه 
اهميتللي در زندگللي ما دارند؟« و »كدام وسلليله حمل و نقللل را انتخاب مي كنيد؟« در قالب 6 
صفحه يادآور آموزه هاي ترافيكي به دانش آموزان اين پايه تحصيلي است. در كتاب چاپ شده 
در سللال 1387 درس دوم حذف شللده و درس اول نيز با عنوان اصاح شده »راه ها در زندگي 
ما چه نقشي دارند؟« در قالب دو صفحه خاصه شده است كه در آن انواع وسايل حمل و نقل 
زميني، هوايي و آبي تعريف و معرفي شده اند. در اين درس تصوير وسايل حمل و نقل زميني 
در شللهرهاي بزرگي همچون تهران نشللان داده شده است. بنا به اظهار رئيس گروه مطالعات 
اجتماعي دفتر تأليف و برنامه ريزي درسللي وزارت آموزش و پرورش، كتاب اجتماعي سللوم 
دبسللتان با عنوان مطالعات اجتماعي هم اكنون زير چاپ اسللت. بنابه پيشللنهاد اين استاد 
فرهيخته، تصوير روي جلد اين كتاب مأمور پليسللي را نشللان مي دهد كه با مهرباني هر چه 
تمام تر به كودكي دبسللتاني نشللان مسيري را كه از او پرسيده است، راهنمايي مي كند. بنا به 

گفته ايشان هدف از چاپ اين تصوير نشان دادن دوستي پليس با بچه ها است.
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الف-2( كتاب هاي فارسي 

مفاهيم و موضوعاتعنوان درس نام كتاب
فارسي اول 

دبستان 
)آزمايشي(

يك و دو و سه، راه 
مدرسه 

در تصاوي��ر اين كتاب دانش آم��وز با چراغ راهنمايي، پليس 
راهنمايي، عبور از مكان خط كش��ي ش��ده، عبور از خيابان 
در كن��ار بزرگترها و احترام ب��ه قوانين و مقررات راهنمايي 

آشنا مي شود.
در مطال��ب  مرب��وط ب��ه فارس��ي بخواني��م دانش آم��وزان 
ب��ا مش��اهده برخ��ي ازتصاويرازجمل��ه پلي��س راهنمايي، 
درپش��ت چراغ  توقف اتومبي��ل  و  راهنماي��ي  چ��راغ 

قرمزومحل خط كشي شده استنباط خودرا بيان مي كنند.
تمري��ن عب��ور از خيابان در كالس درس با كارت هاي رنگي 

است كه به جاي چراغ راهنما از آن ها استفاده مي شود.
در مطالب  مربوط به فارس��ي بنويسيم فقط جمله: »ماشين 
پليس... مي كش��د« درج شده است. در عكس مربوط به  آن 
هم تصوير يك ماش��ين آتش نش��اني به جاي ماشين پليس 

نشان داده شده است. 
دوم  فارس��ي 
 1380 دبستان  

و 1387

چراغ راهنما 
پاركينگ ممنوع

آشنايي با مقررات مربوط به سه رنگ چراغ راهنمايي
آش��نايي با عالمت پارك ممنوع و نوش��تن جمله اي درباره 

آن
س��وم  فارس��ي 
 1380 دبستان 

و 1387

سالم دوست 
وظيفه شناس 

در اي��ن درس چند تابلو از عالمت هاي راهنمايي و رانندگي 
ب��ه دانش آموز معرفي مي ش��وند كه عبارتن��د از: بوق زدن 
ممنوع، اس��تعمال دخانيات ممنوع، رنگ هاي چراغ راهنما 

و توقف كامل. 
فارس��ي چهارم 

دبستان 1380
پيامد دويدن به هنگام عبور از خيابان و از مكان خط كشي عبور از خيابان

نش��ده و رعاي��ت ننمودن مقررات راهنماي��ي، نحوه عبور از 
چهارراه ها، اس��تفاده نكردن از پياده روها. )اين درس سبك 
داس��تاني دارد و در مورد دانش آموزي اس��ت كه به مقررات 
راهنمايي توجه ندارد و س��رانجام در بيمارس��تان بس��تري 

مي شود.(
پنجم  فارس��ي 

دبستان 1380
وس��ايل  حمل  و  نقل،  افزايش وس��ايل حمل و نقل به دليل مقررات عبور و مرور

رش��د جمعيت، ض��رورت رعايت نظم و مق��ررات و عواقب 
بي توجه��ي به قواني��ن و مقررات، مكان عبور عابران پياده و 
اتومبيل ها، كسي كه به قوانين احترام نگذارد گناهكار است، 
نح��وه عبور از خيابان، چ��راغ راهنمايي و معناي عاليم آن، 

گواهينامه رانندگي به چه كساني داده مي شود.
در پاي��ان س��واالتي در ارتباط با ض��رورت توجه به مقررات 
راهنمايي و رانندگي طرح ش��ده است كه دانش آموزان را به 

 انديشه  وامي دارد.

مروري بر حضور آموزه هاي ترافيكي در كتاب هاي درسي آموزش و پرورش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه 
علمی- ترويجي راهور
سال هشتم- شماره 13

86

در كتاب فارسللي دوم دبسللتان چاپ 1387 نام دروس »چراغ راهنما« و »پاركينگ ممنوع« 
به »سام وقت بخير« و »سام روز بخير« تبديل شد كه همراه با تصاويري پيرامون عبور و مرور 
اسللت. موضوع اصلي اين تصاوير عبور عابران پياده، ماشللين پليس، رنگ هاي چراغ  راهنما 
و توقف ممنوع و بوق زدن ممنوع اسللت. در فارسللي سوم دبستان چاپ1387 نيز براي اولين 
بار درس »سللام دوسللت وظيفه شناس« چاپ شد. اين در حالي است كه در كتاب چاپ شده 

به سال 1380 چنين درسي وجود نداشت. 

ب(درس هاي مربوط به آموزش ترافيك در كتاب هاي درسي دوره راهنمايي
ب-1( كتاب هاي فارسي 

مفاهيم و موضوعاتعنوان درس نام كتاب
اول  فارس��ي 
راهنمايي 1380

حادثه هيچگاه 
خبر نمي كند

موضوع اين درس فعاليت دانش آموزان يك كالس در ارتباط با 
مقررات عبور و مرور است. در اين فعاليت دانش آموزان به چند 
گروه تقس��يم مي ش��وند و نماينده هر گروه در ارتباط با يكي از 
ابعاد مس��ئله عبور و مرور، گزارش كار گروهي خود را به ديگر 

دانش آموزان ارائه مي كند.
موضوعات ارائه شده به شرح زير است:

تكامل وس��ايل حمل و نقل، اس��تفاده وسيع از وسايل حمل و 
نقل و پيامدهاي آن، لزوم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي 
و پيامدهاي كم توجهي به آن )سرعت زياد، بوق زدن هاي بيجا، 
پرهيز از انجام كارهاي خطرناك با موتور سيكلت، وظايف عابر 
پياده، بي توجهي به قوانين( و سرانجام نتيجه گيري از بحث 
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ب-2( كتاب هاي تعليمات اجتماعي: 

مفاهيم و موضوعات عنوان درس نام كتاب
تعليمات 

اجتماعي دوم 
راهنمايي 

1380

فصل پنجم: راهنمايي و 
رانندگي

درس دهم:
چرا بايد در جامعه نظم وجود داش��ته باش��د، رابطه نظم با 
قانون و مقررات در بازي، نظارت بر اجراي قانون و مقررات، 
پيامد بي توجهي به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، 

عبور از نقاط خط كشي شده در خيابان.
پرس��ش هايي در ارتباط با ضرورت رعايت نظم در جامعه، 
روش ه��اي برقراري نظم و پيامدهاي بي توجهي به قوانين 

و مقررات.
درس يازدهم:

وظايف راهنمايي و رانندگي در برابر مردم، انتظارات ما در 
براب��ر راهنمايي و رانندگي، انتظارات راهنمايي و رانندگي 
از ما، آش��نايي با مقررات راهنمايي و رانندگي، همكاري با 
مأموران راهنمايي و رانندگي، احترام به مقررات راهنمايي 
و رانندگ��ي، وظاي��ف راننده در برابر عابر پي��اده، توجه به 

توصيه هاي راهنمايي و رانندگي.
تحقي��ق در روزنامه ه��ا و مجالت و تهي��ه گزارش در مورد 
زيان ها و خس��ارت هاي بي توجهي به مقررات راهنمايي و 

رانندگي و ارائه در كالس درس.
تعليمات 

اجتماعي سوم 
راهنمايي 

 1380

مؤسسات چه زماني بهتر 
مي توانند نيازهاي ما را 

رفع كنند؟

چرا به قانون نياز داريم؟ 

درس دوم: 
اي��ن درس به مس��ئله هماهنگ��ي بين س��ازماني و نقش 
آن در ايج��اد نظ��م مي پردازد. در اين مي��ان ضمن بحث 
از س��ازمان ها و عناص��ر آنها در جامع��ه به رعايت قوانين و 
مقررات راهنمايي و رانندگي و يا نقش يك راننده قانونمند 
اتوبوس براي رس��اندن افراد به مقصد معين اش��اره ش��ده 
است. هدف اصلي درس بيان اهميت هماهنگي بين اجزاي 

مختلف جامعه است. 
درس چهارم: 

در اين درس به بيان اهميت قانون در ايجاد نظم و هماهنگي 
بين س��ازمان ها و مؤسس��ات اجتماعي اشاره مي شود و به 
وضعيت هايي كه در آنها قانون حاكم نيس��ت نيز پرداخته 
مي ش��ود. به طور مثال تصوي��ري از ترافيك گره خورده در 
عرص��ه عبورو م��رور مردم، به عنوان ش��اهدي بر حقيقت 

مطلب درس درج شده است. 
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ج( دروس مربوط به آموزش ترافيك در كتاب هاي درسي دوره دبيرستان
ج-1( كتاب جغرافيا: 

مفاهيم و موضوعات عنوان درسنام كتاب
جغرافياي 

ايران، سال 
دوم دبيرستان 

1387

درس 16 
راه ها، حمل و نقل و بازرگاني

اين درس كه در شاخه نظري، فني و حرفه اي و كار 
و دانش مش��ترك است، بيشتر به مسائل مربوط به 
راه ها و تجارت و بازرگاني پرداخته و كمتر مس��ائل 
ترافيك و حمل و نقل درون ش��هري در آن مطرح 

است.

ج-2( كتاب هاي انگليسي: 
مفاهيم و موضوعات عنوان درسنام كتاب

انگليسي دوم 
دبيرستان 

 1387

در يكي از درس ها به س��رعت ب��االي خودروها در __
بزرگراه اشاره شده است. 

انگليسي سوم 
دبيرستان  

1387

در انگليسي اين پايه تحصيلي به دو مطلب ترافيكي __
اشاره شده است. يك مطلب پيرامون بي دقتي فردي 
به هنگام عبور از خيابان هنگام يخ زدگي اس��ت كه 

در قالب تصوير و توضيحي مختصر آمده است. 
مطلب دوم عكس��ي است كه در آن نوجواني هنگام 
خداحافظ��ي دس��تان خود را از پنج��ره ي اتوبوس 
بيرون آورده اس��ت و اين س��ؤال مطرح شده كه در 

اين عكس چه چيزي ممنوع است. 

د( در كتاب هاي دوره ي پيش دانش�گاهي هيچ درس�ي در ارتباط با حمل و نقل و ترافيك و 

مسائل مبتال به آن وجود ندارد.

بحث و نتيجه گيري
همانگونلله كه در جدول هاي پيشللين نشللان داده شللد، وضعيت آموزه هللاي ترافيكي در 
كتاب هاي درسللي مقاطع تحصيلي تحت پوشللش وزارت آموزش و پرورش به شرح ذيل قابل 

تفسير است:
الف( در كتاب فارس��ي پايه اول دبس��تان مطلبي درباره ترافيك و عبور و مرور نيامده اس��ت. 
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درس اول اين كتاب با عنوان »يك و دو و سه، راه مدرسه« درسي تصويري است در چهار 
صفحه كه تقاطعي را با چند چراغ راهنما و پليس نش��ان مي دهد. از روي تصاوير مي ش��ود 
به دانش آموز ياد داد كه عبور صحيح از عرض خيابان چگونه بايد باشد. در كتاب هاي علوم 

و رياضي اين پايه مطلبي در زمينه ترافيك وجود ندارد. 
در كتاب فارسي دوم دبستان درسي با عنوان »چراغ راهنما« وجود دارد كه با تأكيد بر توجه 
بلله چللراغ راهنما و عبور عابر پيللاده از عرض خيابان، حدود 2 صفحه مطلب با زباني كودكانه 
دارد. اين درس از زمان كودكي نگارنده و از سللال 1347 تا سللال هاي اخير يعني حدود 40 
سللال تقريبًا بدون تغيير باقي مانده بود، تا اينكه در كتاب فارسللي دوم دبسللتان چاپ سللال 
1387، دروس »چراغ راهنما« و »پاركينگ ممنوع« حذف و به جاي آن ها دو درس »سام وقت 
بخير« و »سام روز بخير« در نظر گرفته شد. اين دروس با تصاويري پيرامون عبور و مرور است. 
موضوع تصاوير عبور عابران پياده، ماشين پليس، رنگ هاي چراغ راهنما و توقف ممنوع و بوق 
زدن ممنوع اسللت. مطالب درس براي آشللنايي دانش آموزان با پليس و مقررات راهنمايي و 
رانندگي خوب اسللت؛ ولي آشللنايي با عائم توقف ممنوع و بوق زدن ممنوع، ارتباط چنداني 
بللا آموزه هللاي ترافيكي مورد نياز دانش آموزان اين پايه تحصيلي ندارد. در كتاب سللال هاي 
پيش نيز نكته اي پيرامون پارك ممنوع گنجانده شللده بود كه از نظر آموزشللي هيچ ضرورت و 

فايده اي براي دانش آموز اين مقطع سني نداشت. 
در كتاب فارسللي سللوم دبسللتان، دانش آموزان اين پايه تحصيلي در درس »سام دوست 
وظيفه شللناس« با چند تابلو راهنمايي و رانندگي آشللنا مي شللوند كه بيشتر به درد رانندگان 
مي خورد تا دانش آموزان اين مقطع سللني. در كتاب تعليمات اجتماعي اين پايه تحصيلي، 
درسللي با عنوان »اطاعت از قانون« در نظر گرفته شللده بود كه طي 8 صفحه اشاره اي مختصر 
به مقررات عبور و مرور افراد سللواره و پياده داشللت. در بخش تمرين عملي اين درس وجوه 
مختلف خطراتي كه براي يك عابر پياده ممكن اسللت رخ دهد، با تصوير و نوشللته شرح داده 
شللده بود. در مقطع آموزش ابتدايي كامل ترين درسللي كه به آموزش ترافيك اختصاص داده 
شللده بود، همين درس بود. از طرفي اين درس تنها درسللي بود كه تمرين هاي نسبتًا مفصلي 

مروري بر حضور آموزه هاي ترافيكي در كتاب هاي درسي آموزش و پرورش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه 
علمی- ترويجي راهور
سال هشتم- شماره 13

90

درباره ي آموزش فرهنگ ترافيك داشللت. اين درس 8 صفحه اي در سللال هاي بعد در حد 2 
صفحه خاصه شللد و در مفهوم مطالب آن نيز تغييراتي داده شللد كه بيشللتر براي رانندگان 

وسايل نقليه قابل استفاده است تا كودك كاس سوم ابتدايي. 
در كتاب تعليمات اجتماعي اين پايه تحصيلي كه به طور آزمايشللي جايگزين كتاب سللابق 
شللد، درسللي با عنوان »ما كودكان به بازي نياز داريم« وجود دارد كه طي آن با نشللان دادن 
تصاويري خطرات بازي بر روي ريل قطار به كودك آموزش داده شللده اسللت. در قسمت هاي 
مختلف اين درس و طي سلله صفحه مطلب و تصوير، تغييرات ايجاد شللده در زمينه وسللايل 
حمللل و نقللل، خطراتي كه زندگي مللا را تهديد مي كند مانند دويللدن در خيابان، احترام به 
قوانيللن و مقللررات و در نهايت عبور از محل خط كشللي عابر پيللاده در خيابان به دانش آموز 
آموزش داده مي شللود. اين مطالب پراكنده جايگزين درس مدون و نسللبتًا مفصل »اطاعت از 

قانون« شده است. 
در كتاب فارسي چهارم دبستان، درسي با عنوان »عبور از خيابان« وجود دارد. محتواي اين 
درس چند صفحه اي، داستان بچه اي است كه در اثر عجله و بي توجهي به خطرهاي ترافيكي 
كه در مسلليرش وجود دارد، به جاي عبور از پياده رو، در خيابان حركت مي نمايد و در نهايت 
تصللادف مي كند. در كتاب تعليمللات اجتماعي اين پايه ي تحصيلي دو درس با عنوان »راه ها 
چه اهميتي در زندگي ما دارند« و »كدام وسيله نقليه را انتخاب مي كنيد« وجود داشتند كه تا 
حدودي به آموزه هاي ترافيكي مربوط مي شد. در درس اول دانش آموز با وسايل حمل و نقل 
و جاده هاي پرتراكم و كم تراكم يا به عبارتي با جاده هاي شلوغ و خلوت آشنا مي شد. در درس 
دوم دانش آموز با سير تحول وسايل حمل و نقل از حالت ابتدايي تا حالت پيشرفته امروزي 
و مزاياي استفاده از هريك از اين وسايل آشنا مي شد. شايد حسن اين دو درس آن بود كه 
در راسللتاي تكميل مباحث دروس مندرج در كتاب تعليمات اجتماعي سللوم دبستان بود. در 
كتاب تعليمات اجتماعي چاپ شللده در سللال 1387 درس اول در حد دو صفحه خاصه شد 

و درس دوم نيز حذف شد. 
در كتاب فارسللي پنجم دبسللتان، درسي با عنوان »مقررات عبور و مرور« وجود دارد كه طي 
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4 صفحه دانش آموز را با رعايت مقررات عبور و مرور پياده آشللنا مي كند. در كتاب تعليمات 
اجتماعي اين پايه تحصيلي نيز درسللي در مورد »سللوخت« وجود دارد كه مطالبي در مورد 
انواع سللوخت  در آن مطرح شللده است. ضمنًا تصويري با موضوع سوختگيري مكمل مطالب 

درس است. 
ب( در دوره سه ساله ي راهنمايي تنها دو مطلب در ارتباط با مقررات عبور و مرور وجود دارد. 
يكي در كتاب فارس��ي اول راهنمايي و با نام »حادثه هيچگاه خبر نمي كند« و ديگري در 

كتاب تعليمات اجتماعي دوم راهنمايي با عنوان »راهنمايي و رانندگي«.
درس »حادثه هيچگاه خبر نمي كند« تنها سلله صفحه از كتاب فارسللي سال اول راهنمايي 
را به خود اختصاص داده اسللت و در آن تكامل وسللايل نقليه، اسللتفاده وسلليع از آن ها و 
پيامدهاي ناشللي از اين اسللتفاده ها، لزوم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و پيامدهاي 
سوء كم توجهي به اين مقررات به طور مختصر بيان شده است. در بخش تمرين عملي درس 
نيز دانش آموزان به چند گروه تقسيم مي شوند و نماينده ي هر گروه، در ارتباط با يكي از ابعاد 

مسئله عبور و مرور گزارش كار گروهي گروه خود را به دانش آموزان ديگر ارائه مي كند.
فصل پنجم كتاب تعليمات اجتماعي سال دوم راهنمايي با 10 صفحه حجم به »راهنمايي 
و رانندگي« اختصاص دارد. اين فصل دو درس دارد. درس دهم به آموزش چرايي وجود نظم، 
رابطه ي نظم و قانون و مقررات، نظارت بر اجراي قانون و مقررات، پيامد بي توجهي به قوانين 
و مقررات راهنمايي و رانندگي و آموزش عبور از نقاط خط كشللي شللده محل عابر پياده از 
خيابان اختصاص دارد. سؤاالت پاياني درس نيز مرتبط با موضوعات مطرح شده در آن است. 
درس يازدهم به آموزش وظايف مأموران راهنمايي و رانندگي در برابر مردم، انتظارات مردم 
از مأموران راهنمايي و رانندگي، انتظارات مأموران راهنمايي و رانندگي از مردم، آشنايي با 
مقررات راهنمايي و رانندگي، چگونگي همكاري با مأموران راهنمايي و رانندگي و احترام به 
مقررات راهنمايي و رانندگي، وظايف راننده در برابر عابر پياده و توجه به توصيه هاي پليس 
راهنمايللي و رانندگي پرداخته اسللت. ضمنًا دانش آمللوز وظيفه دارد در روزنامه ها و مجات 
تحقيللق كند و گزارشللي در مورد زيان ها و خسللارت هاي بي توجهي بلله مقررات راهنمايي و 
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رانندگي تهيه كند و به عنوان كار عملي در كاس ارائه نمايد. شللايد كاملترين مبحث مرتبط 
با ترافيك در كل دوران تحصيلي دانش آموزان همين مبحث باشد.

در سللال تحصيلي 88-1387 در تعليمات اجتماعي سللوم راهنمايي نيز دو درس ديگر به 
نام هاي »مؤسسللات چه زماني بهتر مي توانند نيازهاي ما را رفع كنند؟« و »چرا به قانون نياز 
داريم؟« در نظر گرفته شللد. گرچه ظاهر عناوين به مقررات راهنمايي و رانندگي ارتباط پيدا 
نمي كنللد ولللي در خال هر دو درس مطالبي پيرامون رعايللت قوانين و مقررات راهنمايي و 

رانندگي و تأثير آن در نظم اجتماعي مطرح شده است. 
ج( در دوره متوسطه فقط يك درس در كتاب جغرافياي سال دوم درباره ي »راه ها و حمل و 
نقل و بازرگاني« وجود دارد كه بيشتر مربوط به بازرگاني و اقتصاد است. در اين درس مسائل 
ويللژه ترافيك و حمل و نقل درون شللهري مطرح نشللده اسللت. عاوه بر ايللن، در كتاب هاي 
انگليسللي دوم و سللوم متوسللطه دو سلله نكته در مورد ايمني ترافيك آمده است كه عبارتند 
از: سللرعت بللاالي خودرو در بزرگراه ها، چگونگي عبللور از خياباني يخ زده و ممنوعيت بيرون 
آوردن دسللت از پنجللره اتوبوس كه بي ارتباط بللا مباحث مورد نياز دانش آموزان اين مقاطع 

تحصيلي نيست. 
د( در مقطللع پيللش دانشللگاهي هيچ سللرفصل و مبحثي در مورد مسللائل ترافيكي وجود 

ندارد.
* * * * *

بررسللي اجمالي دروس مربوط به آموزش ترافيك در كتاب هاي درسللي نشللانگر قوت ها و 
ضعف هاي ذيل است:

الف( نقاط قوت:

1- تكرار هر س��اله دروس مربوط به مس��ائل راهنمايي و رانندگي، از پايه اول ابتدايي تا پايه 
پنجم، حداقل در يكي از دروس فارس��ي و اجتماعي، از جمله نقاط قوت توجه مس��ؤالن 

وزارت آموزش و پرورش به آموزش مسائل ترافيكي است.
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2- اس��تفاده از زبان كودكانه و داس��تاني براي آموزش مفاهيم مرتبط با ترافيك در دروس 
فارسي و اجتماعي.

3- همراه ساختن آموزش ها با مشاهده و يادگيري از راه تمرين و درج تصاوير مرتبط، به ويژه 
در كتاب تعليمات اجتماعي سال سوم دبستان.

4- توجه ويژه به فرهنگ ترافيك در فصل پنجم كتاب تعليمات اجتماعي سال دوم راهنمايي 
كه كاملترين مبحث مربوط به ترافيك است.

ب( نقاط ضعف:

1- وجود اش��كال هاي فني در نوش��ته هاي متن و تصاوير بعضي از درس ها. آموزش تصويري 
مطالب درسي ممكن است براي دانش آموزان اول و دوم دبستان مفيد باشد ولي براي ساير 

دانش آموزان بهتر است كه از مباحث نظري و نوشتاري، بيشتر استفاده نمود. 
2- ضع��ف مطال��ب به دلي��ل پراكندگي و نبود ارتباط منطقي افق��ي و عمودي ميان مطالب 

درسي پايه هاي مختلف تحصيلي.
3- محدوديت حجم اختصاص يافته به مباحث ترافيكي، با توجه به اهميت و ضرورت خاص 

آموزش فرهنگ نظم و ايمني ترافيك.
4- در كتاب هاي درس��ي هيچ پيش بينيي در مورد همراه نمودن آموزش هاي نظري مباحث 

ترافيكي با آموزش هاي عملي و تمرين در عرصه خيابان نشده است. 
5- با توجه به تصويري بودن خيلي از مباحث پيش گفته، خيلي معلوم نيست كه آموزگاران 
توان انتقال اين مطالب تخصصي را به دانش آموزان داشته باشند. آموزش اين مطالب بهتر 

است كه توسط مربيان پليس صورت گيرد. 
6- اصل تداوم )continuity( يكي از اصول برنامه ريزي درسي و به مفهوم تكرار آموزش هاي 
مهم در پايه هاي تحصيلي است. گرچه تكرار آموزش ها به عنوان نقطه قوت تلقي مي گردد، 
ولي بايد توجه داشت كه اين تكرار بايد همراه با عمق بخشي مناسب در مطالب باشد. اين 
در حالي است كه مالحظه مي شود تعليمات اجتماعي پايه سوم مطالب كاملتري از مطالب 
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كتاب هاي تعليمات اجتماعي و فارس��ي دو پايه بعدي دارد. از اين رو مي توان گفت كه در 
برنامه ريزي درسي دانش آموزان عالوه بر آنكه اصل تداوم به خوبي عمل نشده، اصل توالي 

)sequency( نيز رعايت نگشته است.
7- به علت كمبود حجم تخصيص يافته به مباحث ترافيكي در كتاب هاي درسي، به بسياري 
از مس��ائل و ابعاد مربوط به ترافيك پرداخته نش��ده اس��ت. به عبارتي مطالب مورد اش��اره، 

نمي تواند پاسخ دهنده ي نياز واقعي دانش آموزان به مباحث ترافيكي باشد. 
8- دانش آم��وزان دبيرس��تاني عالقه وافري به رانندگ��ي و فراگيري دانش الزم در اين زمينه 

دارند كه در آموزه هاي ترافيكي كتاب هاي درسي به اين نياز توجه نشده است. 
ب��ا توج��ه به موارد پيش گفته و ض��رورت تقويت آموزه هاي ترافيكي در كتاب هاي درس��ي، 

پيشنهاداتي به شرح ذيل مطرح مي گردد:
1- در راستاي توافق نامه هاي پليس راهنمايي و رانندگي و معاونت اجتماعي نيروي انتظامي با 
آموزش و پرورش، گروه علمي تدوين آموزه هاي ترافيكي مورد نياز نوآموزان و دانش آموزان 

پيش دبستاني تا پيش دانشگاهي تشكيل شود.
2- آموزه هاي مورد نظر س��طح بندي ش��وند و متناسب با نياز هر مقطع تحصيلي، منابع مورد 

نياز تدوين، چاپ و نشر گردد و در اختيار فراگيران قرار گيرد.
3- باتوجه به نقش انكارناپذير آموزه هاي ترافيكي در فرهنگ سازي زندگي آينده دانش آموزان، 
آموزه هاي ترافيكي در قالب جزوه ها يا كتاب هاي جداگانه اي با عنوان فرهنگ عبور و مرور 

يا فرهنگ ترافيكي، تدوين و آموزش داده شود.
4- توصيه مي ش��ود آموزه هاي ترافيكي مقاطع مختلف، توس��ط مربي��ان پليس راهنمايي و 
رانندگي تدريس گردد تا ضمن آموزش مباحث توسط افراد كارشناس، بين دانش آموزان 

و پليس انس و الفت ايجاد شود.
5- منابع مالي اجراي طرح با توجه به نياز مداوم و هميشگي به آموزه هاي ترافيكي، در بودجه 

ساليانه آموزش و پرورش و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي پيش بيني گردد.
6- نظر به تأثير آموزش هاي عملي در تكميل مباحث نظري و آموزش��گاهي، توصيه مي ش��ود 
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بخشي از اين آموزش ها در قالب دروس كارگاهي يا فوق برنامه تدريس گردد.
7- در كالن ش��هرها، در حوزه هر يك از مناطق آموزش و پرورش و در ش��هرهاي كوچكتر، 
يك فضاي ترافيكي با عنوان شهرك آموزش ترافيك يا پارك آموزش ترافيك با مساعدت 

شهرداري ها، آموزش و پرورش و نيروي انتظامي احداث شود.

كتابنامه
-گروه مؤلفان، )1387(، انگليسي سال دوم دبيرستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گروه مؤلفان، )1387(، انگليسي سال سوم دبيرستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گ��روه مؤلف��ان، )1380(، تعليم��ات اجتماعي پنجم دبس��تان، تهران، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گ��روه مؤلف��ان، )1380(، تعليمات اجتماعي چهارم دبس��تان، تهران، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گ��روه مؤلف��ان، )1387(، تعليمات اجتماعي چهارم دبس��تان، تهران، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گ��روه مؤلف��ان، )1380(، تعليم��ات اجتماع��ي دوم راهنمايي، تهران، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گ��روه مؤلف��ان، )1380(، تعليمات اجتماعي س��وم دبس��تان، تهران، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گ��روه مؤلف��ان، )1387(، تعليمات اجتماعي س��وم دبس��تان، تهران، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
-گ��روه مؤلف��ان، )1380(، تعليمات اجتماعي س��وم راهنمايي، تهران، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
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-گروه مؤلفان، )1387(، جغرافياي ايران دوم دبيرستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي وزارت آموزش و پرورش.

-گروه مؤلفان، )1380(، فارسي اول دبستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش.

-گروه مؤلفان، )1380(، فارسي اول راهنمايي، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش.

-گروه مؤلفان، )1380(، فارسي پنجم دبستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش.

-گروه مؤلفان، )1380(، فارس��ي چهارم دبس��تان، تهران، س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي وزارت آموزش و پرورش.

-گروه مؤلفان، )1380(، فارسي دوم دبستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش.

-گروه مؤلفان، )1387(، فارسي دوم دبستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
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