نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگسازي و آموزش
رفتارهاي ترافيكي راكبين موتورسيكلت
چكيده:
پژوهشها و بررسيهاي علمي و تجربي نشان ميدهد كه اصالح ،بهبود و كنترل
ترافيك به سه عامل مهم و اساسي «مهندسي ترافيك ،اجراي قوانين و مقررات و
آموزش» بستگي دارد كه از آن با نام مثلث كنترل ترافيك ياد ميشود .از آنجا كه در
اين مثلث انسان به عنوان مهمترين ركن به حساب ميآيد ،بنابراين آموزش اصول،
موازين و مقررات ترافيكي به اقشار مختلف جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان به
عنوان آيندهسازان جامعه از اهميت بااليي برخوردار است .هدف اصلي اين مقاله
بررسي نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگ سازي رفتارهاي ترافيكي
موتورسيكلت سواران است.
اين مطالعه از نظر روش ،ت وصيفي و از نظر شيوه نگارش و پرداختن به مسئله تحقيق
توصيفي -تحل يلي است كه محقق با استفاده از اسناد و مدارک موجود (منابع دست اول
و دست دوم) اقدام به گردآوري اطالعات و تشريح و تبيين مفاهيم ،اصول ،راهبردها و
ساختار در عرصه بررسي جايگاه رسانهها در برقراري نظم و امنيت در جامعه است.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه نظام تعليم و تربيت به دليل تحت پوشش
داشتن ميليونها دانشآموز و داشتن امكان ارتباط با خانوادههاي آنان مناسبترين
فضاي آموزشهاي حوزهي ترافيك محسوب ميشود .براي دستيابي به نتايج مطلوب
در اين زمينه احتياج به ارتباط و تعامل دستگاههاي متولي از جمله نيروي انتظامي با
آموزش و پرورش دارد و اين ارتباط دوسويه ميتواند بستر مناسب آموزش رفتارهاي
ترافيكي را در بين كودكان و نوجوانان فراهم سازد.

واژگان كليدي :فرهنگ /تعليم و تربيت /آموزش /ترافيك/راكبين موتورسيكلت.

 -1مقدمه و بيان مسئله:
در سالهاي اخير ،افزايش بيرويهي موتورسيكلت در كشور و استفاده از آن براي
رفتوآمدهاي درون شهري و انجام امور مختلف از جمله كشاورزي افزايش
چشمگيري يافته است .ارزاني اين وسيله و پايين بودن ميزان سوخت يكي از مهمترين
داليل روي آوردن مردم به خريد آن است.
استفاده از اين وسيلهي غير ايمن به ويژه توسط جوانان ،زمينهي بروز و افزايش
سوانح و تصادفات را فراهم آورده است .طي سال  ،9831پنج هزار و  199نفر
موتورسوار در تصادفات رانندگي كشته شدهاند كه  19/1درصد از اين كشتهها مرد و
 5/9درصد آنها زن بودهاند .بر اين اساس به ازاي هر صد هزار نفر از جمعيت كشور
 3موتورسوار در اثر تصادفات رانندگي سال  31فوت كردهاند (مرادي ،9831 ،به نقل
از خبرگزاري آفتاب).
هم چنين اطالعات منتشرشده از سوي سازمان پزشكي قانوني نشان ميدهد در سه
ماههي اول سال  9819روزانه  91نفر در اثر حوادث موتورسيكلت جان خود را از
دست دادهاند .بر اين اساس تا ابتداي تيرماه 9918 ،نفر بين معادل  19/8از كل تلفات

رانندگي در اين حوادث كشته شدهاند (بي نا.)1 :9819 ،
كاهش حوادث رانندگي مرتبط با موتورسيكلتسازان نيازمند اقدامات وسيع و
همهجانبهاي است كه بايد توسط دستگاههاي متولي صورت گيرد .اين اقدامات عالوه
بر زمان طوالني ،هزينههاي زيادي نيز در بردارد .يكي از اين اقدامات مهم و اساسي،
اصالح و بهبود فرهنگ ترافيك است .با توجه به اين كه اكثر قربانيان اين حوادث را
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مردان جوان تشكيل ميدهند ،بنابراين بايد تمركز آموزشها بر اين گروه باشد .ضمن
اين كه آموزش ساير گروهها نيز ميتواند در جهت كاهش تلفات تأثيرگذار باشد.
در حال حاضر و با توجه به وضعيت موجود ميتوان فرهنگسازي و آموزش راكبين
موتورسيكلت را در دو مرحله دنبال كرد:
الف) اقدامات كوتاه مدت :براي بهبود وضعيت موجود و جلوگيري از وسعت يافتن
وضع نابسامان فعلي با بهرهگيري از توان دستگاههاي فرهنگي و رسانهها.
ب) اقدامات بلندمدت :اجراي برنامههاي آموزشي به صورت بنيادي و اساسي كه در
اين ميان آموزش و پرورش ميتواند نقش مهم و كليدي را ايفا كند.
آموزشهاي متمركز بر دانشآموزان بايد مبتني بر آمار و ارقام و شواهد ملموس ،رعايت
قوانين راهنمايي و رانندگي ،چگونگي باال بردن ضريب ايمني خود و ديگران هنگام
استفاده از موتورسيكلت ،خطرات ناشي از راندن موتورسيكلت در بزرگ راهها،
جادهها ،پيادهروها ،دوتركهسواري ،رها كردن فرمان ،رعايت سرعت مطمئنه هنگام
رانندگي ،دقت الزم در مواقع بارندگي و لغزنده بودن معابر ،عدم انجام حركات نمايش
خطرآفرين و حركت در جهت مخالف مسيرها و  ...باشد.
در اين مقاله ضمن بيان مفاهيم و تعاريف واژگان كليدي و پيشينه ،مهمترين عوامل
بروز حوادث ترافيكي مربوط به موتورسواران مورد بررسي قرار گرفته و به نقش و
جايگاه نظام تعليم و تربيت در آموزش رفتارهاي سالم ترافيكي راكبين موتورسيكلت
پرداخته شده و در ادامه راه كارهاي عملي ارايه گرديده است.
در اين مقاله ضمن اشاره به تعاريف فرهنگ ،تعليم و تربيت ،ترافيك و آموزش و
ضرورت جايگاه آن در رشد و تعالي انسان ،به نقش آموزش و پرورش و مدارس در
انتقال ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي به ويژه آموزش رفتارهاي صحيح ترافيكي
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پرداخته شده است .همچنين با ارايهي راهكارهاي عملي ،چگونگي دستيابي به اين
هدف بيان شده است.

 -1كليات و مفاهيم تحقيق:
فرهنگ :از ديدگاه تايلر ،فرهنگ عبارت است از؛ مجموعهاي پيچيده كه شامل
معارف ،معتقدات ،هنرها ،صنايع ،اخالق ،قوانين ،سنن و باالخره تمام عادات و رفتارها
و ضوابطي كه فرد به عنوان عضوي از جامعهي خود فرا ميگيرد و در برابر آن جامعه
وظايف و تعهداتي را بر عهده ميگيرد (لينتن.)89 :9859 ،
تعليم و تربيت :تعليم و تربيت ،عبارت است از فراهم آوردن زمينهها و عوامل به
فعليترساندن يا شكوفا ساختن شخص در جهت رشد و تكامل اختياري او به سوي
هدفهاي مطلوب و بر اساس برنامهاي سنجيده شده (بي نا ،9891 ،ج .)811-899 :9
آموزش :آموزش فرآيندي است كه افراد جامعه از طريق آن نقشها ،قواعد ،روابط
و به طور كلّي فرهنگ جامعهي خود را فراميگيرند (عبدالرحماني ،بيتا.)1 :
آموزش تجربه اي است مبتني بر يادگيري و به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً ماندگار كه در
فرد صورت مي گيرد تا او بتواند توانايي خود را براي انجام كار بهبود بخشد (كيمبل،
.)193 :9899
ترافيك« 1:پديدهاي است ناشي از جابهجايي انسان ،حيوان ،كاال و وسايط نقليه از
نقطهاي به نقطهي ديگر» (كاميار.)199 :9811 ،
رضايي ( )9831در پژوهشي با عنوان عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و
رانندگي در بين رانندگان و عوامل مؤثر بر آن با تأكيد بر ابعاد فرهنگي -اجتماعي به
اين نتيجه رسيده است« :كاهش قبح اجتماعي ،كاهش ايمان مذهبي ،سن ،تعلق
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اجتماعي ،احساس آنومي ،فردگرايي ،بُعد خانوار ،احساس محروميت نسبي ،درآمد
ماهيانه ،تأثير گروههاي مرجع از جمله عوامل مؤثر بر عدم رعايت قوانين و مقررات
راهنمايي و رانندگي و در نتيجه مرور حوادث و تصادفات متعدد است .از جمله
پيشنهادهاي رانندگان در اين پژوهش براي بهبود وضع رعايت قوانين و مقررات
راهنمايي و رانندگي با فراواني زياد ،دادن آموزشهاي مربوطه از طريق رسانههاي
جمعي مخصوصاً صدا و سيما بوده است» (بي نا.)111 :9831 ،
معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان كرمان ( )9831در يك طرح
تحقيقاتي به بررسي عوامل ترافيكي و آمدوشد خودروها در سطح اين استان پرداخته
است .در اين پژوهش «ناآگاهي و ناآشنايي ،ناتواني ،بياعتنايي ،ماجراجويي،
خودنمايي ،منفعتطلبي ،زيان گريزي و استاندارد نبودن معابر از جمله علل و عوامل
قانون گريزي و تخلفات رانندگي برشمرده شده است » (رضايي ،193 :9831 ،به نقل
از معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي كرمان.)9831 ،
طيبه فردوسي ( )1831در پژوهشي با عنوان «تأثير عوامل روانشناختي در
تصادفات رانندگي و شيوههاي مداخله در كاهش آن» از اصالح فرهنگ رانندگي به
عنوان يكي از عوامل مؤثر در كاهش تصادفات رانندگي ياد ميكند و عقيده دارد
اصالح و تغيير فرهنگ با آموزش امكانپذير است .در اين پژوهش به نحوهي آموزش
رانندگي در برخي كشورها نيز اشاره شده است.
عدهاي تصور ميكنند ميتوان تنها با اجبار و سختگيري مردم را به رعايت قوانين
راهنمايي و رانندگي ملزم كرد .بيشك چنين عقيدهاي در دنياي امروز جايگاه خود را
از دست داده است.
ساترلند ميگويد :يكي از ضعفهاي بزرگ روشهاي قضايي عصر حاكم ،تكيهي
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مداوم بر تهديد به وسيلهي مجازات كردن براي جلب نظر مردم براي احترام به قانون
است ،در حالي كه هيچگاه تاكنون با تهديد و ارعاب ميسر نشده است كسي قبالً و
صميمانه وادار شود تا به آنچه كه به زور به او تحميل ميشود ،احترام بگذارد.
دوركيم نيز معتقد است كه مجازات نقش مفيدي ندارد و فقط در موارد معدودي ممكن
است به طور مستقيم در تنبيه يا ارعاب ديگران مؤثر واقع شود .به اين دليل ،تأثير
مجازات هميشه مورد ترديد بوده و اصوالً ناچيز به شمار آمده است (محمدحسينزاده،
.)119 :9831

 -8روش شناسي تحقيق:
اين مطالعه از نظر روش ،توصيفي و از نظر شيوه نگارش و پرداختن به مسئله
تحقيق توصيفي -تحليلي است كه محقق با استفاده از اسناد و مدارک موجود (منابع
دست اول و دست دوم) اقدام به گردآوري اطالعات و تشريح و تبيين مفاهيم ،اصول،
راهبردها و ساختار در عرصه بررسي نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگ
سازي رفتارهاي ترافيكي موتورسيكلت سواران است .بنابراين محقق در اين نوع
مطالعه عالوه بر تصوير سازي آنچه هست به تشريح و تبيين داليل چگونه بودن و
چرايي وضعيت مسئله و ابعاد آن ميپردازد.

 -4یافتههاي تحقيق:
چرا آموزش از اولویت برخوردار است؟

دنياي امروز تكيهي اصلي اقدامات خود را براي سامان دادن معضالت حمل و نقل بر
محور آموزش و فرهنگسازي قرار داده است (فهيمي.)15 :9835 ،
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پژوهشها و بررسي هاي علمي و تجربي ،نشان داده است كه بهترين راه اصالح و
كنترل ترافيك؛ يا به زبان سادهتر ،به حداقل رسانيدن ميزان مشكالت و زيانهاي
معنوي و مادي آن به سه عامل مهم و تعيينكنندهي زير بستگي دارد:
 مهندسي ترافيك
 اجراي مقررات

اجراي مقررات

مهندسي
ترافيك

 آموزش

مثلث كنترل
ترافيك
آموزش

حال اگر اين عوامل را سه ضلع يك مثلث در نظر بگيريم ،مثلث ترافيك شكل ميگيرد.
زماني كه اهداف موجود در مثلث ترافيك به مرحلهي اجرا درآيد از عبور و مروري
نسبتاً سالم ،بيضرر ،بيخطر و در حد خود بدون عيب و نقص برخوردار خواهيم بود.
اگر در جامعهاي بهترين ،مدرن ترين و مجهزترين انواع وسايل نقليه و نيز پيشرفتهترين
سيستمهاي ارتباطي و بهترين راهها وجود داشته باشد و همچنين مقررات بسيار صحيح
و دقيقي نيز براي اجرا در آن جامعه تدوين و اعمال گردد ،لكن مردم اعم از عابر پياده،
راننده ،پليس راهنمايي و مجريان قانون ،آموزشهاي الزم و كافي در جهت برخورد با
دو عامل ديگر مثلث ترافيك را نداشته باشد ،ترافيك آن جامعه به علت عدم آگاهي
مردم نسبت به طرق استفادهي صحيح از راه وسيلهي نقليه ،يك ترافيك نابسامان،
آشفته و غيرقابل قبول است.
بر اين اساس ما بايد با استفاده از شيوههاي مناسب و كارآمد به سمتي حركت كنيم كه
همگان از اهميت و ضرورت اجراي اين قوانين و نقش آنها در تأمين سالمت و
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سعادت اجتماع آگاهي يابند و آن را يك وظيفهي لذتبخش تلقي كنند .فرهنگسازي
از طريق آموزش يكي از راههاي بسيار مؤثري است كه ما را به اين هدف ميرساند.

نگاهي به علل و عوامل بروز حوادث رانندگي توسط راكبين موتورسيكلت:
علل و عوامل متعددي در بروز اين حوادث دخالت دارد .آگاهي دستاندركاران تعليم
و تربيت از اين علل و عوامل كمك ميكند تا آنها ضمن درک عميق از ضرورت اين
آموزشها ،مباحث آموزشي را به گونهاي طراحي و سازماندهي كنند كه تأثير الزم را بر
جاي بگذارد.
عدم پاي بندي به قوانين و مقررات :به مجموعهي ضوابطي كه براي نظم و
نسق بخشيدن به نوع و شكل رفتار و اعمال انساني در روابط جامعه ،دولت و مردم،
سازمانها ،اشخاص حقيقي و حقوقي با يكديگر وضع ميشود ،قانون ميگويند (عبادي
نژاد.)119 :9831 ،
عدم استفاده از تجهيزات ایمني :موتورسيكلت يك وسيلهي بدون حفاظ و
نسبتاً بدون تعادل الزم ميباشد .يكي از ضرورتهاي استفاده از اين وسيله ،استفاده از
تجهيزات الزم به ويژه «كاله ايمني» است .در حال حاضر اكثر موتورسواران از كاله
ايمني استفاده نميكنند ،حتي گاهي اوقات ديده ميشود كاله ايمني فقط به عنوان دكور
جلوي موتورسيكلت نصب شده است.
استفاده از موتورسيكلتها به عنوان وسيلهي حمل و نقل :بنا به اعالم مركز
تحقيقات پزشكي قانوني در خصوص محل وقوع تصادفات موتور و محل فوت
موتورسواران 91 ،درصد اين تصادفات در مسيرهاي برونشهري 83 ،درصد درون
شهري و  95درصد روستايي و يك درصد در مسيرهاي نامعلوم اتفاق ميافتد .اين ارقام
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نشان ميدهد عدهي زيادي از شهروندان از اين وسيله براي جابهجايي بين شهرهاي
نزديك و انجام امور كشاورزي در مسيرهاي روستايي و...استفاده ميكنند.
نبود آموزش و عدم نظارت صحيح والدین :اكثر موتورسيكلتسواران دورهي
آموزشي خاصي براي استفاده از اين وسيله نميبينند ،حتي برخي از دورهي كودكي با
اين وسيلهي نقليه آشنا ميشوند و در دورهي نوجواني با تشويق خانواده به عنوان
راننده ،بخشي از انجام امور زندگي را به ويژه در مناطق كوچك بر عهده ميگيرند .عدم
نظارت صحيح والدين و بيتوجهي آنان به پيامدهاي استفادهي نامطلوب از اين وسيله،
زمينهساز حوادث متعدد و رنجآوري است كه بار سنگين آن هر روز خانوادههاي
بيشتري را درگير ميكند.
روحيهي حادثهجویي و هيجانطلبي نوجوانان و جوانان :يكي از خصايص
مهم نوجواني روحيهي حادثهجويي است كه هم با وابستگي مربوط به دوران كودكي
تناقض دارد و هم با روح احتياط و باريكبيني بزرگساالن ،نشانهي آن هم تكاپو و
تالش دائمي نوجوان از طريق آزمايشات جديد است كه دشواريهاي ناشي از آن،
تأثيري در اين تالش ندارد (شرفي.)951: 9819 ،
توليد بيرویهي موتورسيكلت :موتورسيكلت وسيلهي نسبت ًا ارزانقيمتي است
كه كاربرد زيادي در كشور ما پيدا كرده است .بنا به گفتهي كارشناسان ،كشور ما جزو
معدود كشورهايي است كه با وجود مشكالت ترافيكي ايجاد شده از سوي
موتورسيكلتها ،توليد آن روزبه روز افزايش مييابد ،در حالي كه ژاپن كه مهد توليد
موتورسيكلت است تنها  9كارخانهي سازندهي موتورسيكلت دارد ،اما در ايران 899
كارخانهي توليد موتورسيكلت فعاليت ميكنند.)www.hamshahrionline.ir( .

نقش و جایگاه نظام تعليم و تربيت در آموزش رفتارهاي سالم ترافيكي:
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پيشرفت و توسعهي هر كشور و تحقّق شرايط مناسب براي حركت در جهت هدف
نهايي و مطلوب هر جامعه منوط به ساختار آموزش و پرورش و دانشگاههاست .هوّيت
انساني جامعه و نسل فردا به دست معلماني رقم ميخورد كه سكّانداران تعليم و
تربيت هستند .نظام آموزشي ما بايد فرزندان امروز را آماده سازد تا نقشهايي را كه
ارزش هاي نظام اجتماعي از آنان انتظار دارند ،برآورده سازد و متناسب با سعادت و
رفاه واقعي انسان قدم بردارد.
در معني وسيعتر آموزش و پرورش ،ساز و كار رسمي جامعه براي حفظ و انتقال
فرهنگ است .در اين مفهوم آموزش و پرورش فرا گردي است كه به واسطهي آن
مجموعهي اعتقادات ،ارزشها ،هنجارها ،دانشها و مهارتهاي جامعه به نسل جديد
منتقل ميگردد (عالقه بند.)113 :9811 ،
در پيام يونسكو در سالهاي  11و  11چنين آمده« :اگر قرار است پيشرفتي در جامعه
حاصل شود بايد از مدرسه شروع كرد و (...رئوف )1 :9893 ،يعني مدارس اساس و
زير بناي هر حركت و تحوّل در جامعه هستند و ميتوانند نقش بسيار مهم و ماندگاري
ايفا نمايند.».
از ديدگاه عمومي «مدرسه به عنوان مهمترين و تنها نهاد مسئول تربيت عمومي شناخته
ميشود و جامعه با توقع بسيار به آموزش و پرورش رسمي ،اميد بسته است .از مدرسه
همه ي ابعاد تعليم و تربيت را بايد انتظار داشت ،هم يادگيري و كسب دانش و مهارت
و هم تغيير رفتار و گرايش به خُلق و خوي و رفتار و كردار انساني شايستهي مقام
انسانيت و متخلق به اخالقي شامل و جامع همهي ارزشهاي مطلوب زندگي فردي و
جمعي» (معيري.)915 :9891،
الوين تافلرميگويد« :امروزه ،بيش از هر زمان ديگر ،آيندهي انسان تقريباً به طور كامل
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در گرو آموزش و پرورش است( ».تافلر.)999 :9891 ،
به عقيده كالرک« :قدرت بيكران تغيير ،هميشه در مغزها ،دستها و قلبهاي معلماني
بوده و هست كه در مدرسهها كار ميكنند( ».چارتر )89 :9891 ،بنابر اين بايد گفت:
نظام تعليم و تربيت هر كشور توسط معلمان آن كشور شكل ميگيرد .به تعبير ديگر؛
معلمان ،كارگزاران اصلي نظام آموزش و پرورش هر جامعه هستند و منشأ تحوالت و
دگرگونيها به شمار ميروند .با كوشش خردمندانهي آنان است كه اهداف متعالي نظام
آموزش و پرورش تحقق مييابد؛ بنابراين هر اندازه سطح دانش ،بينش و توانايي
معلمان بيشتر باشد ،آن نظام مفيدتر و پوياتر است.
حال ،با توجه به گستردگي حيطهي عمل كرد و نفوذ آموزش و پرورش ،اين نهاد
ميتواند در راستاي ترويج رفتارهاي سالم ترافيكي ،بر سه گروه ،به نحو چشمگيري
تأثير بگذارد:
الف) معلمان و كاركنان مدرسه؛
ب) دانشآموزان؛
ج) خانوادهها.
در اين بخش از مقاله به راهكارهاي عملي ترويج فرهنگ ترافيك در مدارس كه
ميتواند تأثير زيادي بر دانشآموزان و خانوادههاي آنان بگذارد ،پرداخته ميشود ،ضمن
اينكه معلمان و كاركنان مدارس بايد از طريق آموزشهاي ضمن خدمت و
نشستهاي علمي و فرهنگي به آگاهيها و اطالعات الزم پيرامون ترافيك و راههاي
ترويج فرهنگ آن دست يابند.

راه كارهاي عملي آموزش رفتارهاي سالم ترافيكي:
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معرفي الگوهاي مناسب :تربيت الگويي از جمله شيوههاي مؤثر تربيتي است.
در اين شيوه به دو طريق ميتوان بر مخاطب تأثير گذاشت :اول اين كه؛ مربيان و
معلمان خود بايد الگوي شايسته و مناسبي براي نوجوانان و جوانان باشند؛ و ديگر اين
كه؛ الگوهاي سازندهاي را به آنان معرفي نمايند ،بر اين اساس بايد گفت :يكي از
مهمترين روشهاي مطلوب تربيتي «روش عملي» است و متأسفانه ما كمتر به آن عمل
ميكنيم.
اعمال و رفتار والدين ،معلمان و مربيان زير ذرّهبين نگاه متعلمان و متربيان است و
تأثيري عميق و شگرف بر جاي ميگذارد .آنها قبل از اين كه بخواهند پيام و گفتهي
معلم يا مربي را بشنوند ،چشم بر عمل و رفتار آنان دارند و هرچه مشاهده كنند ،همان
را ميپذيرند (موگهي.)83 :9811 ،
آموزش از راه الگوسازي :يكي از ويژگيهاي مهم اجتماعي در دورهي
نوجواني «تقليد از نمونهها و سرمشقها» ست .در اين دوره تبعيت از قواعد و مقررات
اخالقي و اجتماعي كه در دورهي دبستان معمول است ،جاي خود را به تقليد از
نمونهها و سرمشقهاي زندگي ميدهد و شخصيت ناپايدار نوجوان بيشتر از اشخاص
نمايشي بهرهمند ميگردد (شرفي.)953 :9819 ،
باتلر انتخاب نمونهها يا مدلهاي خوب براي تقليد را مفيد ميداند و با نقل عباراتي از
هورن مي گويد :به نظر هورن در قلمرو شخصيت و نفوذ آن است كه اصل تقليد
عاليترين ارزش تربيتي خود را ظاهر ميسازد.
باتلر همچنين چهار مرحله از نفوذ شخصيتهاي الهامدهنده را نقل ميكند .اين چهار
مرحله عبارتند از :محيط روزمره و اجتماعي كه در آن قهرمان يا شخصيت الهامدهنده
زندگي ميكند ،خصوصيات اصلي و گرايشهاي او ،محتوا و روش آنچه قهرمان انجام
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داده است و رشد او و به كار بردن آنچه او در سير زمان انجام داده و اهميت آن براي
ما (شريعت مداري.)998 :9835 ،
حفظ كرامت نوجوانان و جوانان :يكي از داليل عدم رعايت قوانين و
مقررات توسط برخي نوجوانان و جوانان ،ناشي از خأل و كمبودهاي عاطفي و
مشكالت خانوادگي است .گاهي محيط خانواده ،فضايي امن و سالم براي نوجوان
نميباشد .سهل انگاري والدين در تأمين نيازهاي جسمي ،رواني و عاطفي فرزندان،
مشاجرات لفظي و برخوردهاي نامناسب و  ...همه و همه ميتواند زمينهي رفتارهاي
ناسالم نوجوان را فراهم سازد يا او را وادار كند براي خودنمايي و نشان دادن خود
دست به رفتارهاي نامناسب بزند .گاهي برخورد ناآگاهانهي معلمان و مربيان مدرسه هم
مزيد بر علت ميشود.
تقویت ارتباط بين خانه و مدرسه :خانواده نقش بسيار مهمي در شكلگيري
ارزشهاي كودكان و نوجوانان ايفا ميكند؛ بنابراين ارزشهاي خانه نبايد با ارزشهايي
كه آنان در خارج از محيط خانه و يا در مدرسه كسب ميكنند ،در تعارض و تضاد باشد
و گر نه آنها در پذيرش اين ارزشها با مشكل مواجه خواهند شد .آموزش خانوادهها
همراه با اطالعات و آموزشهايي كه به نوجوانان داده ميشود ،ميتواند زمينهي
هماهنگي بين دو كانون تربيتي خانه و مدرسه را فراهم ساخته و تأثير آموزشها را
مضاعف سازد.
توجه به تربيت دیني دانشآموزان :پژوهشها نشان ميدهد پاي بندي به اصول
و اعتقادات ديني يكي از عوامل مهم كاهش آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي غيرمنطقي
و اخالقي است .قطعاً آموزشهاي مبتني بر اصول و مباني ديني ميتواند زمينهي كاهش
رفتارهاي خطرآفرين را كه باعث صدمه به خود و ديگران ميشود ،كاهش دهد.
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يكي از رسالتهاي مهم و اساسي آموزش و پرورش ايران ،تربيت ديني دانشآموزان
است .ضرورت دين و تربيت ديني در اين عصر ،بيش از هر عصر ديگري احساس
مي شود .از جمله كاركردهاي تربيت ديني بهبود روابط اجتماعي ،رعايت حقوق ديگران
و التزام و پاي بندي به قانون است (راموز.)888 :9831 ،
آموزش مهارتهاي زندگي :مهارتهاي زندگي شامل مجموعهاي از تواناييها
هستند كه قدرت سازگاري و رفتار مثبت و كارآمد را افزايش ميدهند .اين تواناييها
فرد را قادر ميسازند ،مسئوليت نقشهاي اجتماعي خود را بپذيرد و بدون لطمه زدن به
خود و ديگران با خواسته ها ،انتظارات و مشكالت روزمره به ويژه در روابط بين فردي
به شكل موثري برخورد نمايد (بي نا.)913 :9811 ،
اگر چه مهارتهاي زندگي براي پيشگيري مستقيم از مصرف مواد آموزش داده ميشود،
ولي بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهشهاي متعدد براي مقابله با بسياري از
چالش هايي كه نوجوانان در زندگي روزمره با آن مواجه هستند ،نيز كاربرد دارد
(نوري.)91 :9831 ،

دانش صحيح
نگرش و ارزشهاي مثبت

تقويت و ارتقاي

رفتارها و مهارتهاي اجتماعي

هدف نهايي آموزش مهارتهاي زندگي:
تصورات غلط و بدفهميها

پيشگيري از

نگرش منفي
رفتارهاي مخاطرهآميز
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ایجاد فرصت رشد و تعالي براي دانشآموزان :بسياري از كساني كه به
هنجارشكني رفتارهاي مخاطرهآميز و زير پا گذاشتن قوانين در جامعه روي ميآورند،
افرادي هستند كه امكان موفقيت و پيشرفت در عرصههاي مفيد و مناسب زندگي را
نداشته اند و احساس تعلقي به جامعه ندارند .از سويي نظام تعليم و تربيت و مدارس ما
هم تاكنون نتوانستهاند زمينهي شكوفايي استعدادها و توانمنديهاي دانشآموزان و در
نتيجه رضايت خاطر و رشد و تعالي آنان را به نحو مطلوب فراهم آورند .ادامهي اين
روند هم چنان بر حجم مشكالت و نابسامانيها در اين زمينه ميافزايد و دورنمايي نه
چندان روشن را در پيش چشم ما ترسيم مينمايد.
توسعهي همكاريهاي بين بخشي :ارتباط و تعامل سازندهي نيروي انتظامي به
ويژه معاونت راهنمايي و رانندگي با آموزش و پرورش ميتواند تأثير بسزايي در
افزايش آگاهي دانشآموزان و خانوادههاي آنان از ترافيك و مؤلفههاي مرتبط با آن
برجاي بگذارد .به عنوان مثال اجراي طرح هميار پليس نمونهاي موفق از اين همكاري
است .در حوزهي آموزش نيز اقدامات مشترک مانند تهيۀ بستههاي آموزشي در
قالب ،cdبروشور و فيلمهاي مرتبط با ترافيك ميتواند نتيجهي مطلوبي در پي داشته
باشد.
استفاده از متخصصان خارج از مدرسه :هرگز انتظار نميرود كه معلمان در
همهي زمينهها داراي اطالعات و تخصص الزم باشند ،اما دليلي هم وجود ندارد كه
بسياري از مطالب با اهميت و ضروري به دانشآموزان آموزش داده نشود ،اين امر به
ويژه در مسايل مربوط به حوزهي ترافيك صادق است .بر اين اساس گاهي اوقات
ضرورت ايجاب مي كند كه از يك فرد متخصص خارج از مدرسه دعوت شود تا پيامها
و اطالعاتي در اختيار دانش آموزان قرار دهد .اين كار غالباً بر امر آموزش و ديدگاههاي
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دانشآموزان اثرات مثبتي خواهد داشت.
بهرهگيري از تجربههاي موفق سایر كشورها :يكي از بهترين راههاي پيشرفت
بشر ،استفاده از تجربيات ديگران است .در آيين مقدّس اسالم و در سخنان حكيمان و
انديشمندان بر بهرهگيري از تجربههاي ديگران تأكيد فراوان شده است.
بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي توسعهيافته تجربههاي موفقي در آموزش
دانش آموزان و معلمان براي بهبود رفتارهاي ترافيكي دارند كه ميتواند به عنوان الگو
مورد استفادهي دستاندركاران ت عليم و تربيت قرار گيرد .عالوه بر آن ممكن است
برخي شهرها و استانهاي كشور نيز تجربههاي خوب و مفيدي در اين عرصه به دست
آورده باشند .ايجاد زمينهي جمعآوري و انتقال اين تجربهها كمك بزرگي در جهت
بهبود و اصالح رفتارهاي ترافيكي نوجوانان و جوانان محسوب ميشود (فردوسي،
.)955 :9831
برگزاري بازدیدهاي علمي و اردوهاي دانشآموزي :در مادهي  1بيانيهي
جهاني آموزش براي همه آمده است« :آموزش بايد در محيطي مبتني بر صميميت و
سرزندگي تحقق يابد.».
يكي از مفيدترين برنامههاي فوقبرنامه كه در رأس فعاليتهاي مورد عالقهي
دانش آموزان قرار دارد ،شركت در اردوها و بازديدهاي گروهي است .تحقيقات نشان
ميدهد دانشآموزان با عالقهي زيادي چنين فعاليتهايي را دنبال كرده و اگر فضاي
مطلوبي فراهم شود ،امكان تأثيرپذ يري آنان زياد است .در گذشته نيز انديشمنداني چون
ژان ژاک روسو ،به آموزش غيررسمي توجه داشتهاند و تدارک بازديدها و مسافرتها
را براي تجربهاندوزي و كسب دانش و اطالعات بيشتر توصيه كردهاند.
استفاده از روشهاي نوین و مناسب آموزشي :معمو ًال بسياري از مسئوالن و
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دست اندركاران تعليم و تربيت انتظار دارند نوجوانان و جوانان با گوش دادن به يك
سخنراني و يا دريافت يك سري اطالعات اوليه ،دگرگون و متحوّل شوند و رفتار آنان
تغيير يابد ،اين در حالي است كه بايد با بهرهگيري از روشهاي مناسب و آموزش
كارگاهي ،ابعاد مختلف رفتارهاي صحيح اجتماعي را تبيين كرد.
عالوه بر آن هرچند انجام اقدامات فرهنگي مانند چاپ پوستر ،تراكت ،بروشور و  ...در
زمينهي ترافيك در جاي خود مفيد و سودمند است ،اما آنچه بايد در مدارس به طور
جدّي بدان پرداخته شود ،بهرهگيري از روشهاي فعال و تعاملي است .عدم رعايت
قوانين و مقررات معموالً يا بر اثر ناآگاهي از عواقب و پيامدهاي آن است و يا به دليل
شكل گرفتن و نهادينه شدن تفكري خاص در افراد؛ كه مثالً هركس بايد در هر
شرايطي به خواستههاي خود برسد ،هرچند حقوق ديگران را زير پا بگذارد .اين انديشه
نيز يك باره به وجود نيامده كه فرد با تماشاي يك پوستر يا خواندن يك بروشور و يا
يك تذكر ساده متحوّل شود و روش خود را عوض كند .اين جاست كه بحث و
گفتوگوي برنامهريزي شده با پشتوانهي قوي كارشناسي و با بهرهگيري از روشهاي
اثربخش ضرورت پيدا ميكند.
استفاده از فضاي مجازي :امروزه فضاي مجازي يكي از مهمترين عرصههاي
نبرد نرم دشمن عليه ارزش هاي ديني و قوانين و مقررات اجتماعي است ،بنابراين توليد
محتواي مفيد الكترونيكي كه بر آگاهي كاربران اينترنت بيفزايد و ايجاد زمينهاي كه هر
روز كاربران بيشتري اين آگاهيها را به اشتراک بگذارند ،يكي از بهترين گزينهها در
شرايط فعلي است .همچنين ساختِ بازيهاي رايانهاي ويژهي كودكان و نوجوانان كه
در آن ها رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به عنوان يك ارزش مورد توجه
باشد ،ميتواند به مصونسازي آنان كمك كند ،ضمن اين كه برگزاري مسابقات وبالگ
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نويسي و ساخت نرم افزارهاي مرتبط با ترافيك از جمله راه كارهاي مناسب آموزشي به
نظر ميرسد.
تهيهي نشریهي دیواري :تهيهي نشريههاي ديواري به عنوان يك فعاليت گروهي
سازنده ،مورد عالقهي دانش آموزان است .اين كار ،اگر با راهنمايي معلمان و مربيان
همراه باشد و اصول و روشها و چگونگي تهيهي نشريههاي ديواري به دانشآموزان
آموزش داده شود ،آنها با آمادگي و انگيزهي بيشتري به اين فعاليت روي ميآورند.
آنها هنگام تهيهي نشريهي ديواري مجبور به بررسي و مطالعه و جستوجو دربارهي
موضوع مورد نظر ميشوند .هر موضوعي كه بتواند در تقويت روحيهي «قانونمندي و
توجه بيشتر به مسايل حوزهي ترافيك» براي دانشآموزان مؤثر باشد بدين منظور
پيشنهاد ميشود.
بهرهگيري از هنر و فعاليتهاي هنري (نمایش)  :فعاليتهاي هنري نقش مؤثر
و مهمي در رشد و پرورش ابعاد مختلف شخصيت و پرورش تواناييها و استعدادهاي
كودكان و نوجوانان دارد .خداوند استعداد هنري را در انسان به وديعت نهاده و به او
توانايي و خالقيت بخشيده است و آنچه هنر خالقيت را بروز و ظهور ميبخشد و
موجب هنرآفريني او ميشود ،عشق به زيباييهاست و هنرمند حكايتگر ضمير دروني
خويش است؛ ضميري كه خود از بينش و معرفت ديني ناشي ميشود (مظفر:9891 ،
.)15
هنر به لحاظ تناسب با زبان كودكان و نوجوانان و ارتباط عميق با ويژگيها و تمايالت
دروني آنها ميتواند تا اساسي ترين درجات تربيت نقش داشته باشد .از اين رو طرح
مفاهيم مرتبط با مسايل اجتماعي ،رعايت قوانين و مقررات در آثار هنري كودكان و
نوجوانان از جمله اقدامات مطلوب به شمار ميرود (ميرزا بيگي.)98 :9898،
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بهرهگيري از توان گروه همساالن (آموزش نوجوانان به نوجوانان)  :همساالن
از راههاي خاصّي در شكلگيري شخصيّت ،رفتار اجتماعي ،نظام ارزشي و نحوهي
نگرشهاي يكديگر دخالت دارند (بيابانگرد .)53 :9831 ،كودكان و نوجوانان ،بسياري
از رفتارها و مهارتهاي اجتماعي را از طريق كنش متقابل يكديگر ياد ميگيرند.
نوجوانان همسال يكي از منابع ارزشمند آموزش به دوستان خود هستند .در نظام تعليم
و تربيتِ ما ،معموالً از اين منبع غفلت ميشود .همانطور كه همساالن ميتوانند نقش
مهمي در بهبود پيشرفت تحصيلي يكديگر ايفا كنند ،ميتوان از اين ظرفيت براي
آموزش بهبود و اصالح رفتارهاي ترافيكي استفاده كرد .اين كار نيازمند تدوين يك
طرح جامع و اساسي است ،اما آنچه مهم و قابل توجه است اينكه آموزش و
توانمندسازي گروههاي كوچك نوجوان از مدارس مختلف و هدايت آنان ميتواند
فرصت مناسبي براي گسترش اين آموزشها در مدارس فراهم كند .ضمن اينكه نظارت
و ارزشيابي از فعاليت آنان بايد مدنظر قرار گيرد .اين گروهها ميتوانند در قالب اجراي
برنامه هاي متنوع مانند نمايش ،برگزاري مسابقات و  ...در اين زمينه نقشآفريني كنند.
تشویق دانشآموزان به انجام فعاليتهاي پژوهشي :پژوهش فرآيندي حياتي
براي تداوم و توسعهي آموزش و يادگيري به شمار ميآيد ،تا آنجا كه صاحبنظران،
پژوهش را كليد توسعهي پايدار و همهجانبه ميدانند.
اگر دانشآموزان به مطالعهي مستقل و رغبتانگيز پيرامون محيط زندگي و حوادث و
پديدههاي مرتبط با آن تشويق شوند ،افق ديد و بينش و جهانبيني علمي آنها گسترش
و توسعه مييابد و به تفكر و انديشيدن ترغيب ميشوند .آنگاه در جستوجوي
سعادت و تعالي خود و جامعه به تالش پيگير دست مييازند و در پي گرهگشايي از
مشكالتي برميآيند كه سد راه رفاه و آسايش آنهاست .به بيان ديگر؛ آشنا كردن
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دانشآموزان با محيط زندگي و چالشهاي مرتبط با آن ،ضمن اينكه آنان را براي
بهرهگيري مطلوب از شرايط آماده ميسازد ،ميتواند قوهي تفكر و خالّقيّت آنان را نيز
فعال سازد تا از شرايط موجود به نفع خود استفاده كرد و با خلق راه كارهاي بديع و
نوآورانه بر قهر طبيعت چيره گردند (عباسي هرمزي.)31 :9831 ،
استفاده از فنآوريهاي نوین آموزشي :فنآوري آموزشي عبارت است از:
كيفيت بهكارگيري فن ،هنر ،مهارت و روشي در دستيابي به هدفهاي آموزشي
(طباطبايي.)989 :9899،
از جمله عوامل مهمي كه باعث ثمربخشي برنامههاي آموزشي ميشود ،بهرهگيري از
فنآوري آموزشي است وعدم بهره گيري از آن متأثر از ضعف تفكر علمي است كه بايد
براي رفع آن چارهانديشي شود ،همچنين بايد اين واقعيت را بپذيريم كه« :عصر ما
عصر توجه به جنبههاي كاربردي دانشها و اطالعات تازه است و از اين رو تكنولوژي
در آن نقش مؤثّري دارد .توجّه به تفاوتهاي فردي از لحاظ روانشناختي و روشهاي
يادگيري در تعليم و تربيت امروز موضوع اصلي بحث در محافل علمي شمرده ميشود
و تكنولوژي ميتواند به اين نياز پاسخ دهد .تنها با استفادهي ابزارهاي جديد تكنولوژي
است كه يادگيرنده ميتواند بر حسب تواناييهاي ذهني خود موضوع را از هر كجا كه
بخواهد يا قبالً رها كرده دوباره آغاز كند(».فرجاد.)89 :9899 ،

 -5نتيجهگيري و پيشنهادها:
تصادفات موتورسيكلت يكي از شايعترين سوانح و حوادثي است كه ساالنه جان
بسياري از مردم ايران به ويژه جوانان را ميگيرد .اين امر باعث تحميل خسارتهاي
بسيار سنگين بر جامعه ميشود .اين هزينهها در دو بخش قابل دستهبندي است:
21

الف) هزينهي مستقيم شامل هزينههاي درماني مصدومين و مراقبت و نگهداري از
معلوالن حوادث.
ب) هزينههاي غيرمستقيم مانند از دست دادن نيروي كار فعال جامعه به صورت دائم يا
موقت و همچنين بروز مشكالت رواني و افسردگي در اعضاي خانواده و اطرافيان.
از ديد كارشناسان؛ عامل انساني ،معابر و جادهها ،محيط و خودرو به عنوان عوامل مهم
بروز اين تصادفات به شمار مي آيند .به استناد آمار و ارقام ،آمار انساني باالترين سهم را
در اين ميان دارد .اين امر ضرورت فرهنگسازي و آموزش رفتارهاي صحيح ترافيكي
را بيش از پيش آشكار ميسازد .قطعاً هرگونه غفلت در اين زمينه بر دامنهي اين
حوادث و نتايج تأسفبار ناشي از آن ميافزايد.
نظام تعليم و تربيت به دليل تحت پوشش داشتن ميليونها دانشآموز و داشتن امكان
ارتباط با خانوادههاي آنان مناسبترين فضاي آموزشهاي حوزهي ترافيك محسوب
ميشود.
دستيابي به نتايج مطلوب در اين زمينه به ارتباط و تعامل دستگاههاي متولي از جمله
نيروي انتظامي با آموزش و پرورش برميگردد .اين ارتباط دوسويه ميتواند بستر
مناسب آموزش رفتارهاي ترافيكي را در بين كودكان و نوجوانان فراهم سازد .عالوه بر
راه كارهاي عملي كه در متن به آنها اشاره شده است بر چند مورد به عنوان پيشنهاد
تأكيد ميشود:
 يكي از روزهاي هفتهي نيروي انتظامي يا روز ديگري به عنوان «روز ملي ترافيك»نامگذاري و با تدارک برنامههاي جذاب و تأثيرگذار زمينهي انتقال فرهنگ صحيح
به دانشآموزان به ويژه پسران دورههاي راهنمايي و متوسطه فراهم آيد.
 كارخانه هاي خودروسازي و ساخت موتورسيكلت به ازاي فروش هر دستگاه20

خودرو و موتورسيكلت درصدي را به آموزش كودكان و نوجوانان در زمينهي
ترافيك اختصاص دهند.
 برگزاري همايشهاي علمي و فرهنگي با موضوع ترافيك در مدارس ،دانشگاهها ومجامع دانش آموزي؛ با اين توصيه كه امكان مشاركت نوجوانان و جوانان نيز در
برنامهريزي و اجراي اين همايشها فراهم آيد.
 دعوت از چهرههاي برجسته و شخصيتهاي توانمند مورد عالقهي نوجوانان وجوانان به منظور الگوسازي در حوزهي ترافيك.
 ساخت فيلم و برنامه هاي مناسب و پرجاذبه توسط صدا و سيماي جمهوري اسالميدربارهي ترافيك و مسايل مرتبط با آن.
 چاپ و انتشار كتاب هاي مناسب با حجم كم ،قلمي شيوا و بياني دلنشين دربارهينظم و ترافيك ويژهي كودكان و نوجوانان و برگزاري مسابقات كتابخواني.
 بهرهگيري از جلسات آموزش خانواده و همايشهاي بهداشت روان به منظور طرحمسايل مرتبط با ترافيك.
منابع:
 بيابانگرد ،اسماعيل ( ،)9831روشهاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان،چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
 بي نا ،)9819( ،هفتهنامهي سالمت ،شمارهي  ،831شنبه  99مرداد .9819 بي نا ،)9831( ،معاونت اجتماعي ناجا -اداره كل مطالعات اجتماعي  ،كتاب سالامنيت اجتماعي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات آشنايي.

 تافلر ،الوين ( ،)9891شوک آينده ،ترجمه حشمت اهلل كامراني ،تهران. چارتر جي .ر ،)9891( .مرواريدهاي فرزانگي ،ترجمه مينو پرنياني ،تهران ،خجسته.22

 رئوف ،علي ( ،)9898مديريت آموزشي و تحرک گروهي ،فصلنامهي مديريتآموزش و پرورش ،شماره .8
 راموز ،مليحه ( ،)9831تربيت ديني و امنيت اجتماعي ،كتاب سال امنيت اجتماعي،تهران ،انتشارات آشنايي.
 بي نا ،)9811( ،ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،مركز مشاوره دانشگاه تهران  ،پيشگيري اوليه از اعتياد ويژه تربيت كادر متخصص
دورهي تكميلي متمركز بر خانواده ،به نقل از بوتوين و گريفن.1119 ،
 شرفي ،محمدرضا ( ،)9819مراحل رشد و تحول انسان ،تهران ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 شريعت مداري ،علي ( ،)9835اصول و فلسفهي تعليم و تربيت ،چاپ سيام ،تهران،مؤسسهي انتشارات اميركبير.
 طباطبايي ،سيد ابراهيم ( ،)9899بحثي در روش شناخت تكنولوژي آموزشي،مجموعه مقاالت سمينار انديشههاي نو در تكنولوژي آموزشي ،تهران ،نشر دانا.
 عبادي نژاد ،سيد علي ( ،)9831مطالعه ي جغرافيايي جرايم شهري ،كتاب سال امنيتاجتماعي ،تهران ،انتشارات آشنايي.
 عباسي هرمزي ،سوسن ( ،)9831كتابخانههاي مدارس ،تهران ،نشر شهر. عبدالرحماني ،رضا (بيتا) ،نقش خانواده در آموزش فرهنگ ترافيك به فرزندان،نمايهي علوم اجتماعي.

 عالقهبند ،علي ( ،)9811جامعهشناسي آموزش و پرورش ،تهران ،انتشارات فروردين. فرجاد ( ،)9899كاربرد تكنولوژي آموزشي در تعليم و تربيت كشورهاي جهان،مجموعه مقاالت سمينار انديشههاي نو در تكنولوژي آموزشي ،تهران ،نشر دانا.
 فردوسي ،طيبه ( ،)9831تأثير عوامل روانشناختي در تصادفات رانندگي و شيوههايمداخله در كاهش آن ،تهران ،انتشارات مهدي رضايي.
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 فهيمي ،علي ( ،)9835آموزش ترافيك به كودكان ،فصلنامهي علمي -تخصصيمديريت ترافيك ،سال اول ،شمارهي .8
 كيمبل ،وايلز ( ،)9899مديريت و رهبري آموزشي ،ترجمه :محمد علي طوسي،تهران ،انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.
 لينتن ،رالف ( ،)9859سير تمدن ،ترجمه :پرويز مرزبان ،تهران ،نشر دانش. محمدحسينزاده ،فاطمه ( ،)9831بررسي شيوههاي كنترل اجتماعي نوجوانان ازديدگاه استادان دانشگاه هاي شهر كرمان ،كتاب سال امنيت اجتماعي ،تهران ،انتشارات
آشنايي.
 مظفر ،حسين ( ،)9891فرهنگ و تربيت در آموزش و پرورش ،تهران ،انتشاراتمدرسه.
 معيري ،محمد طاهر ( ،)9891مسائل آموزش و پرورش ،چاپ ششم ،تهران،انتشارات اميركبير.
 موگهي ،عبدالرحيم ( ،)9811روشهاي تربيت ديني ،ماهنامهي پيام زن ،سال سوم،شمارهي سوم.
 ميرزا بيگي ،علي ( ،)9898نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت رواني كودكان،تهران ،انتشارات مدرسه.
 نوري ،ربابه ( ،)9831مهارتهاي ويژهي دانشآموزان (تفكر نقادانه و خالّق) چاپهفتم ،تهران ،طلوع دانش.
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