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چکیده
ســابقه و هــدف :آســیبهای عابــران پیــاده از معضــات مهــم بهداشــت عمومــی بــوده و یکــی از قربانیــان
عمــده آســیبهای ترافیکــی کــودکان میباشــند .آمــوزش یکــی از مهمتریــن اســتراتژيهاي رفــع آســیبهای
ترافیکــی اســت ،وليكــن جهــت کســب نتایــج مفیــد و مؤثــر ،آمــوزش ميبايســت بــر مبنــای نظریههــا و الگوهــای
تغييــر رفتــار طراحــي گــردد .بنابرايــن ،هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن تاثیــر مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر الگــوی
پرسید-پروســید بــر ارتقــای رفتارهــای ایمــن ترافیکــی دانــش آمــوزان دختــر مــدارس ابتدایــی شــهر تبریــز بــود.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه کارآزمایــی شــاهددار تصادفــی بــود .جامعــه پژوهــش شــامل 75
دانــش آمــوز پایــه چهــارم ابتدایــی از  2مدرســه دولتــی دخترانــه بــود کــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.
دانــش آمــوزان پرسشــنامه مبتنــي بــر الگــوی پرسید-پروســید را قبــل و یــک مــاه بعــد از مداخلــه آموزشــي
تکمیــل نمودنــد .مداخلــه شــامل  6جلســه آموزشــی بــود كــه در مــدارس گــروه آزمــون اجــرا گرديــد .یافتههــا در
نســخه  18نــرم افــزار  SPSSو بــا اســتفاده از آزمونهــای فیشــر ،کای اســکوئر ،تیمســتقل و تیزوجــی تحلیــل
و بررســی گرديــد.
یافتههــا :میانگیــن ســني شــركت كننــدگان در پژوهــش  10/11 ± 0/68بــود .تفــاوت معنـيداري در خصــوص
متغيرهــاي دموگرافيــك قبــل از مداخلــه آموزشــي بيــن دو گــروه مشــاهده نشــد ( .)P < 0/05نتایــج نشــان
دهنــده وجــود تفــاوت معن ـيدار در میانگیــن نمــرات آگاهــی ،نگــرش ،عوامــل مســتعد کننــده ،عوامــل قــادر
کننــده ،عوامــل تقویــت کننــده و عملکــرد در گــروه آزمــون پــس از مداخلــه آموزشــي نســبت بــه گــروه كنتــرل
بــود (.)P > 0/05
نتیجهگیــری :مداخلــه آموزشــی بــر اســاس الگــوی پرسید-پروســید میتوانــد ســبب ارتقــاي رفتارهــای ایمــن
ترافيكــي دانــش آمــوزان گــردد.

مقدمه
حــوادث یکــی از معضــات مهــم و رو بــه رشــد جامعــه امــروز
میباشــد .تخمیــن زده میشــود کــه ســاالنه حــدود  5میلیــون نفــر
در اثــر حــوادث جــان خــود را از دســت میدهنــد و چنديــن برابــر
آن دچــار معلولیــت میشــوند .در ایــن میــان ســوانح و حــوادث
رانندگــی مهمتریــن عامــل مــرگ و میــر در کشــورهای در حــال
توســعه میباشــد [ .]1امــروزه آســیبهای ناشــی از حــوادث
رانندگــی عامــل مهــم منجــر بــه مــرگ و ناتوانــی بــرای افــراد  3تــا
 35ســال اســت [ .]2مهمتریــن پیامدهــای آســیبهای ترافیکــی،
پیامدهــای ناشــی از وقــوع حــوادث ترافیکــی بــر کاربــران راه اســت.
در بیــن کاربــران راه ،عابــران پیــاده بــدون آنکــه خــود از وســایل
نقلیــه اســتفاده کننــد بــه دلیــل حــوادث ترافیکــی جــان خــود

را از دســت میدهنــد ،بــه گونــهای کــه درصــد قابــل توجهــی از
مرگهــا و صدمــات تصادفــات ترافیکــی مربــوط بــه عابــران پیــاده
ميباشــد [ .]3تصــادف بیــن خودروهــا و عابریــن پیــاده یــک ســوم
تمــام مــوارد مــرگ و جراحــات مرتبــط بــا رانندگــی را در تمــام
دنیــا تشــکیل میدهنــد [ .]4بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی
بهداشــت ،ایــران دارای باالتریــن نــرخ مــرگ و میــر در آســیبهای
ناشــی از رانندگــی بــوده و بــه ازای هــر  100هــزار جمعیــت کشــور
 36نفــر در ایــن آســیبها کشــته میشــوند و چندیــن برابــر معلــول
و مجــروح بــر جــای ميمانــد [ .]1در گــزارش ســازمان بهداشــت
جهانــی آمــده اســت کــه علــت اصلــی مــرگ و معلولیــت در میــان
کــودکان کشــورهای در حــال توســعه در ســال  2015آســیبهای
جــادهای بــوده اســت [.]5

اميدي و همکاران
آســیبهای ناشــی از حــوادث ترافیکــی علــت بســیاری از مــرگ
ومیرهــا و معلولیتهــای کــودکان اســت .کــودکان بــه روشهــای
مختلفــی دچــار حــوادث ترافیکــی میشــوند ،آنهــا ممکــن اســت
عابــر پیــاده ،دوچرخــه ســوار ،موتوســیکلت ســوار ،سرنشــین
اتومبیــل و یــا غیــره باشــند .کــودکان قربانیــان  21درصــد از
مرگهــای جــادهای هســتند .آســیبهای ترافیکــی علــت اصلــی
مــرگ در بیــن ســنین  15تــا  19ســال و دومیــن علــت مــرگ بیــن
 5تــا  14سالههاســت .در ســطح جهــان بیشــترین کــودکان دچــار
آســیبهای ترافیکــی را کــودکان عابــر پیــاده تشــکیل میدهنــد
[ .]6بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده و آمــار ســازمان پزشــکی
قانونــی کشــور ،حــدود  30درصــد از عابــران کشــته شــده در حــوادث
رانندگــی در ســن مدرســه (کمتــر از  18ســال) هســتند .ایــن افــراد
بــه دلیــل عــدم آگاهــی و آشــنایی کافــی از خطــرات ترافیکــی
بیشــتر از دیگــر کاربــران جــادهای در معــرض خطــر قــرار دارنــد و از
گروههــای بســیار آســیب پذیــر بــه شــمار میرونــد [.]7
کــودکان بــه عنــوان اســتفاده کنندههــای فعــال از جادههــا
بیشــتر از همــه بــه عنــوان عابــر پیــاده آســیب میبیننــد .کــودکان
بــه دالیــل متعــددی در معــرض خطــر باالیــی از حــوادث قــرار
دارنــد ایــن دالیــل عبارتنــد از جثــه کوچکتــر آنهــا کــه باعــث
میشــود راننــدگان ســختتر آنهــا را ببیننــد و همچنیــن عــدم
توانايــي کــودکان در تخمیــن صحيــح فاصلــه و ســرعت اتومبیــل.
از ســوی دیگــر ممکــن اســت والدیــن توانایــی کــودکان خــود را
در عبــور از خیابــان دســت بــاال بگیرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
بســیاری از کــودکان عالئــم ترافیکــی را نمیشناســند و نمیداننــد
چطــور حرکــت راننــدگان را پیشبینــی کننــد .هــم کــودکان و
هــم راننــدگان در هنــگام روبروشــدن بــا یکدیگــر دچــار اشــتباه
میشــوند .کــودکان اطالعــات و مهارتهــای الزم بــرای عبــور
ایمــن از خیابــان را ندارنــد .عبــور از خیابــان اصولــی دارد کــه بایــد از
طــرف عابریــن رعایــت شــود ،اســتفاده از مناطــق خــط کشــی شــده
در خیابــان و اســتفاده از پــل عابــر پیــاده در کاهــش آســیبهای
ترافیکــی کــودکان ســهم بســزایی دارد [.]8
در مطالعــه ســوری و همــکاران میــزان آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد
کــودکان و جوانــان در زمینــه ســوانح ترافیکــی مــورد بررســی قــرار
گرفــت كــه نتايــج نشــان داد برنامهریــزی آموزشــی جهــت ارتقــاء
ســطح آگاهــي ،تغییــر نگــرش و بهبــود عملکــرد کمــاکان در ايــن
گــروه يــك نيــاز ضــروري بــوده و اســتمرار ايــن برنامههــا یکــی
از عوامــل کلیــدی در جهــت کاهــش ســوانح ترافیکــی اســت [.]9
آمــوزش یکــی از مهمتریــن مســایل در رفــع مشــکالت ترافیکــي
اســت .در بیــن گروههــای مختلــف آســیبپذیر در محیــط
ترافیکــي ،کــودکان بیشــتر بــه آمــوزش نيــاز دارنــد [ .]10در حــال
حاضــر یکــی از دغدغههــای جــدی جوامــع انســانی آمــوزش و

مهمتــر از آن فرهنگســازی بــرای مــردم در موضوعــات مختلــف
و در عرصههــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت کــه اگــر بــه درســتی
انجــام گیــرد میتوانــد در حــل معضــات اجتماعــی جوامــع بســیار
مؤثــر باشــد .بــا مطالعــات صــورت گرفتــه مراکــز پیــش دبســتانی و
حتــی کودکســتانها بــه اساســیترین مراکــز انتقــال و فرهنــگ
ســازی تبدیــل گردیدهانــد [.]11
آمــوزش صحیــح افــراد و ارتقــاء آگاهیهــای آنــان بــه مقــررات
و چگونگــی اســتفاده بهینــه از وســیله نقلیــه و راه و بــه ویــژه
ارائــه ایــن گونــه آموزشهــا بــرای کــودکان و کســب هوشــیاری
و آشــنایی آنــان بــا قوانیــن عبــور و مــرور میتوانــد در کاهــش
ضایعــات و حــوادث نقــش عمــدهای داشــته باشــد [ .]11بــا اينحــال
جهــت کســب نتایــج مفیــد و مؤثــر ،آمــوزش بایــد اصولــی و بــر
مبنــای نظریههــا و الگوهــای تغييــر رفتــار باشــد .نظریههــا و
الگوهــاي تغييــر رفتــار دیدگاهــی نظاممنــد بــرای تجزیــه و تحلیــل
موفقیتهــا یــا شکســتها ارائــه ميدهنــد .در ایــن بیــن الگــوی
پرسید-پروســید یــک چارچــوب و الگــوی طراحــی آموزشــي مناســب
جهــت شناســایی نیازهــا در آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت
ميباشــد [.]12
الگــوی پرسید-پروســید چارچوبــی را فراهــم میکنــد کــه بــه موجب
آن عوامــل مســتعدکننده (دانــش ،نگــرش ،ادراکات) ،عوامــل تقویــت
کننــده (تاثیــر دیگــران ،خانــواده ،همســانان) و عوامــل قادرکننــده
(قابــل دســترس بــودن منابــع ،مهارتهــا) بــه عنــوان عوامــل مؤثــر
بــر رفتــار در تشــخیص آموزشــی در نظــر گرفتــه میشــوند .در واقــع
مفیدتریــن کاربــرد ایــن الگــو ،تبییــن عوامــل مرتبــط بــا رفتــار اســت
[ .]12در مطالعــه  Howatو همــکاران الگــوی پرسید-پروســید
بــرای برنامههــای پیشــگیری از آســیبهای عابریــن پیــاده در بيــن
کــودکان اســتفاده گردیــد و همــه اطالعــات اپیدمیولوژیکــی ،رفتــاری
و محیطــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت كــه نتایــج مطالعــه نشــان داد
اســتفاده از ایــن الگــو میتوانــد اثربخشــي برنامههــای پیشــگیری
از آســیبهای عابریــن پیــاده را افزایــش دهــد [ .]13باتوجــه بــه
مــوارد فــوق و اهمیــت موضــوع در کــودکان و نقــش آمــوزش در
ایــن گــروه ســنی ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر مداخلــه
آموزشــی مبتنــی بــر الگــوی پرسید-پروســید بــر ارتقــای رفتارهــای
ایمــن ترافیکــی دانــش آمــوزان دختــر مــدارس ابتدایــی شــهر تبریــز
طراحــي و اجــرا گرديــد.
مواد و روشها
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه کارآزمایــی شــاهددار تصادفــی بــود
کــه در ســال  1393در بيــن دانــش آمــوزان دختــر پایــه چهــارم
ابتدایــی شــهر تبریــز انجــام گرفــت .پــس از کســب مجوزهــای الزم
جهــت انجــام نمونهگیــری ،نمونهگیــری بــه روش چنــد مرحلــهای
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انجــام شــد .بدیــن ترتیــب از بیــن  5منطقــه آمــوزش و پرورش شــهر
تبریــز ،یــک منطقــه بــه تصــادف انتخــاب شــده و در ایــن منطقــه
از بیــن مــدارس دولتــی ابتدایــی دخترانــه 2 ،مدرســه بــه تصــادف
انتخــاب گردیــد کــه یــک مدرســه در گــروه آزمــون و مدرســه دیگــر
در گــروه كنتــرل قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه مقاديــر گــزارش شــده
رفتارهــاي ايمــن ترافيكــي (میانگیــن و انحــراف معیــار) در مطالعــات
گذشــته [ ]14و بــا حــدود اطمینــان  95درصــد و تــوان آزمــون 90
درصــد ،حجــم نمونــه  31نفــر بــرای هــر گــروه بــرآورد گردیــد کــه
بــا احتمــال ریــزش  20درصــد 39 ،نفــر نمونــه بــرای هــر گــروه
آزمــون و كنتــرل در نظــر گرفتــه شــد .از بیــن دانشآمــوزان پایــه
چهــارم ابتدایــی  39نفــر از یــک مدرســه بــه عنــوان گــروه کنتــرل
و  39نفــر از مدرســه دیگــر بــه عنــوان گــروه آزمــون بــه طــور
تصادفــی و بــا قرعهکشــی انتخــاب شــدند كــه بعــد از ریــزش 37
نفــر در گــروه آزمــون و  38نفــر در گــروه كنتــرل حضــور داشــتند.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل دانــش آمــوزان بیــن ســنین 9
تــا  11ســال ،حضــور مرتــب در مدرســه و کالسهــاي درس و معیــار
خــروج نيــز عــدم رضایــت والدیــن و دانــش آمــوزان بــرای ادامــه
پژوهــش و غیبــت در جلســات آموزشــی بــود.
ق ســاخته
ابــزار جمــعآوري اطالعــات شــامل پرسشــنامه محقــ 
ت
مشــتمل بــر  5بخــش بــود كــه عبــارت بودنــد از :مشــخصات جمعي 
شــناختي (تحصيــات پــدر ،تحصيــات مــادر و شــغل مــادر) ،عوامــل
مســتعدکننده (متغيرهــاي آگاهــی و نگــرش) ،عوامــل قادرکننــده،
عوامــل تقویتکننــده و پرسشــنامه رفتارهــاي ايمــن ترافيكــي.
پرسشــنامه آگاهــی در زمینــه چگونگــی عبــور از خیابــان ،شــناخت
تابلوهــا و عالئــم و چــراغ راهنمایــی رانندگــی شــامل  11ســؤال بــود
كــه بــه پاســخ صحيــح نمــره يــك و بــه پاس ـخهاي نادرســت نمــره
صفــر اختصــاص مييافــت .حداكثــر نمــره قابــل اكتســاب در ايــن
پرسشــنامه  11بــود و كســب نمــره باالتــر حاكــي از آگاهــي باالتــر
دانــش آمــوزان بــود .پرسشــنامه نگــرش دانــش آمــوزان در خصــوص
قوانیــن ترافیکــی و احتــرام بــه مقــررات راهنمایــی و رانندگــی شــامل
 10ســؤال بــا طیــف ليكــرت  3گزين ـهاي از موافقــم ،نظــری نــدارم
و مخالفــم بــود کــه بــه ترتيــب از  2تــا  0نمرهگــذاری ميشــد.
حداكثــر نمــره قابــل اكتســاب  20و كســب نمــره باالتــر حاكــي از
نگــرش مثبــت دانــش آمــوزان بــود.
پرسشــنامه عوامــل قادرکننــده شــامل  8ســؤال بــود کــه ســؤاالت
 1تــا  4در خصــوص وجــود امکانــات آموزشــی در مدرســه بــا
پاســخ بلــی و خیــر بــود كــه بصــورت صفــر و يــك نمــره گــذاری
ميگرديــد .ســؤاالت  5و  6نیــز منابــع حمایــت اجتماعــی را بــا
طيــف ليكــرت  4گزينـهاي [همیشــه [ ،]3اغلــب اوقــات [ ،]2گاهــی
اوقــات [ ،]1هرگــز ( ])0در قالــب یــک الگوریتــم مــورد بررســي قــرار
مـيداد .بــراي مثــال «وقتــی بــه هنــگام عبــور از خیابــان دســت پــدر
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و مــادرم را میگیــرم ،توســط آنهــا تشــویق ميشــوم» .ســؤاالت 7
و  8نیــز بــه منابــع دریافــت آگاهــی و اطالعــات در زمینــه رفتارهــای
ایمــن اختصــاص داشــته و فاقــد نمــره گــذاري بــود .پرسشــنامه
عوامــل تقویتکننــده نیــز شــامل  3ســؤال در زمینــه حمایــت و
تشــویق اجتماعــی بــا پاســخ بلــی و خیــر بــود کــه بصــورت صفــر
و يــك نمــره گــذاری ميگرديــد .پرسشــنامه رفتارهــاي ايمــن
ترافيكــي شــامل  15ســؤال در زمینــه رفتــار عبــور از خیابــان،
رفتارهــای مناســب و نامناســب بــه عنــوان سرنشــین خــودرو ،عابــر
پیــاده و دوچرخــه ســوار بــا طیــف  4گزينــهاي بــود کــه بصــورت
همیشــه (نمــره  ،)3اغلــب اوقــات (نمــره  ،)2گاهــی اوقــات (نمــره
 )1و هرگــز (نمــره صفــر) نمــره گــذاری ميگرديــد .نمــره كل قابــل
اكتســاب در ايــن پرسشــنامه  45بــود و كســب نمــره باالتــر حاكــي از
رفتــار مناســب ترافيكــي بــود .بــراي مثــال« ،زمانــی کــه در ماشــین
بزرگترهــا نشســتهام ،کمربنــد ایمنــی خــودم را میبنــدم».
جهــت تعییــن روایــی صــوری و محتــوي ،پرسشــنامهها در قالــب
پانــل خبــرگان در اختیــار  10نفــر از متخصصيــن آمــوزش بهداشــت،
پرســتاری و اپیدمیولــوژی قــرار گرفــت و نظــرات آنهــا در ايــن زمينــه
اعمــال گرديــد .پايايــي يــا قابليــت اعتمــاد پرسشــنامههاي آگاهــی،
رفتارهــاي ايمــن ترافيكــي ،عوامــل قادرکننــده و تقویتکننــده بــه
روش آزمون-بازآزمــون مجــدد ارزيابــي گرديــد .بــراي ايــن منظــور
پرسشــنامهها بيــن  15نفــر از دانــش آمــوزان دو بــار بــه فاصلــه
 8روز توزیــع و همســاني بيرونــي ســؤاالت مــورد ارزيابــي قــرار
گرفــت .همچنيــن پايايــي پرسشــنامه نگــرش بــا توزيــع پرسشــنامه
بيــن دانــش آمــوزان و از طريــق محاســبه همســانی درونــی ســؤاالت
(ضريــب آلفــای کرونبــاخ) مــورد بررســي و تاييــد قــرار گرفــت.
در مرحلــه تشــخيص اپیدمیولوژیکــی مــدل پرســيد ،بررســی متــون و
آمارهــای معاونــت راهنمایــی رانندگــی نشــان داد کــه عابــران پیــاده
بیشــتر در معــرض خطــر آســیبهای ترافیکــی هســتند و در بررســی
عوامــل رفتــاری و محیطــی نيــز مشــخص گردیــد كــه کــودکان بــه
دلیــل جثــه کوچکتــر و آگاهــی و اطالعــات کمتــر در معــرض خطــر
بیشــتری هســتند .بنابرايــن و بــا توجــه بــه قــدرت یادگیــری بــاالی
کــودکان ایــن گــروه بــه عنــوان جامعــه پژوهــش انتخــاب شــدند .بــا
توجــه بــه بررسـیهای انجــام شــده در ایــن مرحلــه ،مشــخص گردیــد
دانــش آمــوزان پایههــای باالتــر در مــدارس دورههــای کوتــاه آموزشــی
در زمینــه رفتارهــای ایمنــی ترافیکــی را طــی میکننــد .همچنیــن
قبــل از انجــام مطالعــه در طــی یــک بررســی مقدماتــي توســط محقق
بــه  10نفــر از دانــش آمــوزان کالس ســوم نمونــهاي از پرسشــنامه
تحقيــق ارائــه گرديــد ،ولــی دانــش آمــوزان بــه دلیــل عــدم آشــنایی
کامــل بــا مهارتهــای خوانــدن و نوشــتن در پاســخگویی بــه ســؤاالت
پرسشــنامه کتبــی ناتــوان بودنــد ،بنابرايــن دانــش آمــوزان پایــه چهارم
ابتدایــی بــه عنــوان جامعــه پژوهــش انتخــاب شــدند.

اميدي و همکاران
در اولیــن جلســه حضــور در مدرســه پــس از انجــام هماهنگــی الزم
بــا مســئولین مدرســه و ارائــه مجوزهــاي الزم و آشــنایی بــا دانــش
آمــوزان ،فــرم رضایتنامــه آگاهانــه توزیــع گردیــد و از دانــش
آمــوزان خواســته شــد همــراه بــا والدیــن خــود رضایتنامههــای
کتبــی را تکمیــل و در جلســه بعــدي بــه محقــق تحویــل دهنــد.
در جلســه دوم رضایــت نامههــاي تكميــل شــده جمــعآوری و
نمونههــای مــورد نظــر بــراي گــروه آزمــون و كنتــرل انتخــاب و
پرسشــنامههاي مرحلــه پيــشآزمــون بيــن دانــش آمــوزان توزیــع
و پــس از تكميــل جم ـعآوري گردیــد .در مرحلــه ارزیابــی آموزشــی
بــا یــک ارزیابــی اولیــه در شــروع مطالعــه ،اطالعــات بــه دســت آمــده
از مرحلــه پیشآزمــون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و بــر
اســاس نتایــج بــه دســت آمــده در خصــوص انتخــاب روش آموزشــی
تصمیمگیــری گردیــد .برنامــه مداخلــه شــامل  6جلســه آموزشــی
 45تــا  60دقیقـهاي بــود .جلســه اول بــا هــدف ارتقــاء ســطح آگاهــی
(عوامــل مســتعد کننــده) دانــش آمــوزان برگــزار گرديــد .در ايــن
جلســه مطالبــي همچــون ميــزان آشــنايي دانــش آمــوزان بــا عالئــم
و تابلوهــای راهنمایــی رانندگــی و كاربــرد آنهــا ،تعريــف رفتــار ایمــن
ترافیکــی و هــدف از انجــام مداخلــه در قالــب بحــث و گفــت و گــو
بــه دانــش آمــوزان ارائــه گرديــد .در ایــن جلســه از مــواد و وســایل
کمــک آموزشــی از قبيــل پوســترهای آموزشــی شــامل تصاویــر چــراغ
راهنمــا و عالئــم و تابلوهــای راهنمایــی رانندگــی اســتفاده شــد.
جلســه دوم بــا هــدف آشــنایی دانــش آمــوزان بــا قوانیــن و مقــررات
راهنمایــی و رانندگــی و افزایــش آگاهــی دانــش آمــوزان در رابطــه
بــا چــراغ راهنمــا و تابلوهــا برگــزار شــد .در ايــن جلســه مطالبــی
در خصــوص شــناخت رنگهــا در چــراغ راهنمایــی رانندگــی،
رنــگ تابلوهــا ،رنــگ لبــاس عابریــن پیــاده در شــب ،نحــوه عبــور از
خیابــان ،نحــوه عبــور از پــل عابــر پیــاده و غیــره بصــورت ســخنرانی
ارائــه گرديــد .در جلســه ســوم ،ابتــدا جهــت اطمينــان از يادگيــري
مطالــب قبلــي پرســش و پاســخ از دانــش آمــوزان بعمــل آمــد .ســپس
نگــرش و نظــرات دانــش آمــوزان در خصــوص چگونگــی عبــور و مــرور
در خیابــان ،احتــرام بــه قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی و توجــه بــه
آنهــا مــورد بررســي قــرار گرفــت و ضمــن دريافــت نظــرات شــخصی
دانــش آمــوزان ،نگــرش محقــق بــه رفتــار ایمــن ترافیکــی نيــز بيــان
گرديــد .همچنیــن در پایــان جلســه از دانــش آمــوزان خواســته شــد
کــه بــرای جلســات بعــدی ایــده خــود را بــرای عبــور ایمــن از خیابــان
بــه صــورت نقاشــی و یــا کاردســتی ارائــه نماینــد .در جلســات بعــدی
محقــق در مــورد رفتارهــای مناســب و نامناســب کــودکان بــه عنــوان
عابــر پیــاده ،دوچرخــه ســوار و سرنشــین خــودرو مطالبــی ارائــه داده
و از آنهــا خواســته شــد در مــورد رفتارهــای مناســب و نامناســب
خــود و تجربیــات خــود بــه عنــوان دوچرخــه ســوار ،عابــر پیــاده
و یــا سرنشــین خــودرو مطالبــی بازگــو نماینــد .در جلســات آخــر

محقــق و دانــش آمــوزان در مــورد اینکــه چــه کســانی در منــزل و
یــا در مدرســه آنهــا را بیشــتر بــه رفتارهــای صحیــح و ایمــن تشــویق
و ترغیــب مینماینــد (عوامــل تقویــت کننــده) ،پیامهــای تلویزیــون
در خصــوص رفتارهــای ایمــن و راهنمایــی و کمــک گرفتــن از پلیــس
(عوامــل قــادر کننــده) بــه بحــث و گفــت و گــو پرداختنــد و در نهايت
از دانــش آمــوزان خواســته شــد نظــرات خــود را در خصــوص برنامــه
و مطالــب اظهــار نماینــد .یــک مــاه بعــد از انجــام مداخلــه آموزشــي،
دانــش آمــوزان گــروه آزمــون و كنتــرل پرسشــنامههاي پــسآزمــون
را تکمیــل نمودنــد .در پایــان جهــت رعایــت مالحظــات اخالقــی دو
جلســه آموزشــی بصــورت ســخنراني بــه همــراه ارائــه مــواد آموزشــی
(شــامل پوســتر و پمفلــت) در مدرســه گــروه کنتــرل برگــزار گرديــد.
دادههــا بــا اســتفاده از نســخه  18نرمافــزار  SPSSو بــا بكارگيــري
آزمونهــای مجــذور کای دو و آزمــون دقيــق فیشــر ،تیمســتقل
و تیزوجــی تجزیــه و تحلیــل گرديــد .ســطح معنــيداري در همــه
آزمونهــا كمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــده بــود.
یافتهها
نتايــج نشــان داد كــه پــدران  28درصــد از دانــش آمــوزان بیســواد،
 35درصــد دارای مــدرك تحصيلــي دیپلــم و  37درصــد دارای
تحصیــات دانشــگاهی بودنــد .همچنيــن  32درصــد از مــادران
دانــش آمــوزان بیســواد 51 ،درصــد دارای مــدرك تحصيلــي دیپلــم
و  17درصــد نيــز دارای تحصیــات دانشــگاهی بودنــد 92 .درصــد
مــادران خانــه دار و  8درصــد شــاغل بودنــد .بیــن تحصیــات پــدر
بــا آگاهــی و نگــرش دانــش آمــوزان رابطــه معنــيداري مشــاهده
شــد ( ،)P < 0/05وليكــن عملکــرد دانــش آمــوزان بــا تحصیــات
پــدر رابطـهاي نداشــت ( .)P < 0/05بیــن تحصیــات و شــغل مــادر
بــا آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد دانــش آمــوزان رابطــه معنــيداري
مشــاهده نشــد ( .)P < 0/05مقایســه میانگیــن نمــرات متغيرهــاي
الگــوی پرسید-پروســید قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی در دو
گــروه آزمــون و کنتــرل در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
طبــق يافتههــا ،قبــل از مداخلــه آموزشــی اختــاف معن ـيداری در
میانگیــن نمــرات متغیرهــای الگــوی پرسید-پروســید بیــن دو گــروه
آزمــون و کنتــرل مشــاهده نشــد ( .)P < 0/05وليكــن پــس از اجرای
برنامــه آموزشــی بــرای گــروه آزمــون ،آگاهــی و نگــرش و عملکــرد
دانــش آمــوزان در زمینــه رفتارهــای ایمــن بهبــود یافــت کــه آزمــون
تیزوجــی اختــاف معن ـيداری را قبــل و بعــد از مداخلــه در گــروه
آزمــون نشــان داد ( .)P > 0/05در ارتبــاط بــا عوامــل تقویــت کننــده
و عوامــل قادرکننــده نيــز آزمــون تیزوجــی قبــل و بعــد از مداخلــه
اختــاف معنــيداری را در گــروه آزمــون نشــان داد .امــا در گــروه
كنتــرل آگاهــی ،نگــرش ،عوامــل تقویــت کننــده ،عوامــل قادرکننــده
و عملکــرد دانــش آمــوزان تغییــر چندانــی نیافتــه بــود (.)P < 0/05

51

مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 94
جدول  :1مقایسه میانگین نمرات متغيرهاي الگوی پرسید-پروسید قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله ()n=37

متغیرهای مدل

میانگین

انحراف معیار

گروه کنترل ()n=38
میانگین

سطح معنیداری

*

انحراف معیار

آگاهی
قبل از مداخله
بعد از مداخله
سطح معنیداری

6/73

1/48

7/37

1/46

0/051

9/62

1/21

7/11

1/33

>0/001

**

0/332

>0/001

نگرش
قبل از مداخله

17/97

2/11

16/74

3/01

0/061

بعد از مداخله

19/23

1/53

16/82

2/84

>0/001

سطح معنیداری

0/012

**

0/844

عوامل قادر كننده
قبل از مداخله

5/68

2/35

7/87

1/87

>0/001

بعد از مداخله

8/59

2/06

7/61

2/08

0/377

سطح معنیداری

**

0/832

>0/001

عوامل تقويت كننده
قبل از مداخله

1/24

0/90

1/47

0/86

0/198

بعد از مداخله

2/46

0/55

1/53

0/86

>0/001

سطح معنیداری

**

0/641

>0/001

عملکرد
قبل از مداخله

31/32

7/01

34/82

6/8

0/032

بعد از مداخله

39/78

4/25

35/55

5/86

>0/001

**
سطح معنیداری
* نتايج آزمون تيمستقل؛ ** نتايج آزمون تيزوجي

>0/001

میانگیــن نمــرات آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد بیــن دو گــروه آزمــون
و كنتــرل بعــد از مداخلــه تفــاوت داشــته و آزمــون تیمســتقل
اختــاف معنــيداری را بیــن ایــن دو گــروه نشــان داد (> 0/001
 .)Pمیانگیــن نمــرات عوامــل تقویــت کننــده بیــن دو گــروه آزمــون
و كنتــرل بعــد از مداخلــه تفــاوت داشــته و آزمــون تیمســتقل
اختــاف معنــيداری را بیــن ایــن دو گــروه نشــان داد (> 0/001
 ،)Pامــا در زمینــه عوامــل قادرکننــده اختــاف معنـيداری بیــن دو
گــروه مشــاهده نشــد (.)P = 0/377
در ايــن مطالعــه ،بیشــتر دانــش آمــوزان اذعــان داشــتند كــه هنــگام
اســتفاده از پــل عابــر پیــاده و محــل خــط کشــی شــده و همچنيــن
گرفتــن دســت پــدر و مــادر هنــگام عبــور از خیابــان ،توســط
والدینشــان مــورد تشــویق قــرار ميگيرنــد .پاســخ دانــش آمــوزان
بــه ایــن پرســش کــه چــه کســانی شــما را بــه رعایــت قوانیــن
راهنمایــی رانندگــی تشــویق میکننــد ،بــه طــور عمــده گزینــه
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0/530

والدیــن بــود .همچنيــن از نظــر دانــش آمــوزان ،پلیــس و والدیــن
منابــع اصلــي ارائــه آمــوزش در خصــوص رعايــت مقــررات راهنمایــی
رانندگــی بودنــد.
بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر مداخلــه آموزشــی مبتنــی
بــر الگــوی پرسید-پروســید بــر ارتقــای رفتارهــای ایمــن ترافیکــی
دانــش آمــوزان دختــر مــدارس ابتدایــی شــهر تبریــز انجــام گرفــت.
یافتههــاي پژوهــش حاضــر نشــان داد كــه بيــن ســطح آگاهــی
دانــش آمــوزان و تحصیــات پــدر رابطــه معنـيداری وجــود دارد كــه
بــا افزايــش ســطح تحصيــات پــدر ميــزان آگاهــي و عملكــرد دانــش
آمــوزان نيــز باالتــر بــود .در هميــن راســتا ،نتايــج مطالعــه Kemp
و همــکاران نشــان داد كــه عوامــل اجتماعــی از مهــم تریــن عوامــل
اثرگــذار در خطرپذیــری کــودکان مــي باشــد و تصادفــات ترافیکــی

اميدي و همکاران
ـودکان بــا پــدران طبقــه اجتماعــی ماهــر نســبت بــه کــودکان بــا
کـ
ِ
پــدران طبقــه اجتماعــی بــدون مهــارت ،شــدیدتر بــوده اســت [.]15
در ايــن مطالعــه ،نگــرش دانــش آمــوزان در زمینــه رفتارهــای ایمــن
ترافیکــی در ســطح نســبتا مطلوبــي ارزيابــي گرديــد و نگــرش
دانــش آمــوزان بــا ســطح تحصیــات مــادر و همچنیــن شــغل مــادر
ارتباطــي نداشــت .در پژوهــش قربانــی نیــز بیــن نگــرش دانــش
آمــوزان نســبت بــه رفتــار ترافیکــی و تحصیــات والديــن و شــغل
مــادر رابطــه معن ـيداری مشــاهده نشــده بــود [.]16
الگــوی پرسید-پروســید یــک چارچــوب برنامهریــزی بــرای
برنامههــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت اســت .اجزاءتشــکیل
دهنــده الگــوي پرســید شــامل عوامــل مســتعد کننــده ،تقویــت
کننــده و قادرکننــده در بخــش تشــخیص و ارزشــیابی آموزشــی
اســت .عوامــل مســتعد کننــده شــامل آگاهــی ،نگرشهــا و باورهــا و
ترجیحــات شــخصی و خودکارآمــدی در جهــت تغییــر رفتــار اســت
[ .]17در مطالعــه حاضــر ایــن عوامــل شــامل داشــتن اطالعــات الزم
در زمینــه رفتارهــای ایمــن و داشــتن نگــرش مثبــت نســبت بــه
مقــررات راهنمایــی و رانندگــی و یادگیــری آن در نظــر گرفتــه شــده
بــود .نتایــج پژوهــش حاکــی از افزایــش معن ـيدار میانگیــن نمــرات
آگاهــی گــروه آزمــون نســبت بــه گــروه كنتــرل پــس از مداخلــه
آموزشــی بــود .نگــرش دانــش آمــوزان نیــز نســبت بــه رفتارهــای
ایمــن ترافیکــی بهبــود یافتــه بــود و اختــاف معنــيداری را بــا
قبــل از مداخلــه نســبت بــه گــروه كنتــرل نشــان داد و ایــن مســئله
تاثیــر مثبــت آمــوزش بــر آگاهــی و نگــرش دانــش آمــوزان را تاییــد
میکنــد .ايــن بخــش از نتايــج بــا یافتههــاي معــدود مطالعــات
مشــابه همخوانــي دارد .در هميــن راســتا ،نتايــج مطالعــه حیدرنیــا
و همــکاران حاكــي از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر الگــوی پرســید-
پروســید بــر آگاهــي و نگــرش دانــش آمــوزان پســر شــهر تهــران
در خصــوص رفتارهــای ایمــن بــود [ .]14ديگــر مطالعــات نيــز
دس ـتآوردهاي مشــابه بــا نتايــج مطالعــه حاضــر گــزارش كردهانــد
[.]19 ,18
حیطــه دوم الگــو ،عوامــل تقویــت کننــده میباشــد و شــامل عواملــی
اســت کــه فــرد را بــه تغییــر رفتــار تشــویق میکنــد [ .]17در ایــن
مطالعــه عوامــل تقویــت کننــده شــامل تشــویق و حمایــت همســاالن
و همکالسـیها ،معلمیــن و والدیــن بــود .نتایــج ایــن مطالعــه حاكــي
از اختــاف معنــيدار میانگیــن نمــرات عوامــل تقویــت کننــده در
گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه نســبت بــه گــروه كنتــرل بــود.
بــه نظــر ميرســد ،بــا توجــه بــه اینکــه در طــول مداخلــه دانــش
آمــوزان یــاد گرفتنــد کــه همدیگــر را بــه انجــام رفتارهــای ایمــن
تشــویق کننــد ،همچنیــن در محیــط خانــه و خانــواده مطالبــی را کــه
در مــورد رفتارهــای ایمــن یــاد گرفتهانــد ،بازگــو نماینــد و حمایــت
افــراد خانــواده و والدیــن را جلــب کننــد ،ایــن امــر ســبب افزایــش

نمــرات عوامــل تقویــت کننــده بعــد از مداخلــه گردیــد .يافتههــاي
ايــن بخــش از پژوهــش حاضــر بــا نتايــج مطالعــات مشــابه همخوانــي
دارد [ .]19بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش و پاســخهای دانــش
آمــوزان ،هنگامــی کــه آنهــا از پــل عابــر پیــاده و محــل خــط کشــی
شــده اســتفاده میکننــد ،اغلــب اوقــات توســط والدینشــان مــورد
تشــویق قــرار میگیرنــد و همچنیــن هنگامــی کــه از خیابــان عبــور
میکننــد و دســت والدینشــان را میگیرنــد اغلــب اوقــات توســط
آنهــا تشــویق و حمایــت مــی شــوند .ایــن مســئله نشــانگر تاثیــر
حمایــت و تشــویق والدیــن بــه انجــام رفتارهــای ایمــن ترافیکــی
توســط دانــش آمــوزان میباشــد و لــذا انجــام مطالعــات وســیع
در ایــن زمینــه و نیــز طراحــی مداخــات آموزشــی بــرای والدیــن
پيشــنهاد ميگــردد .همچنيــن یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان
داد کــه دانــش آمــوزان و کــودکان بیشــتر آموزشهــای الزم
در زمینــه رفتــار ایمــن ترافیکــی را از پلیــس و والدینشــان یــاد
میگیرنــد و بیشــتر نیــز تحــت تاثیــر تشــویق و حمایــت والدیــن
هســتند تــا تشــویق و حمایــت گروههــای دیگــر از جملــه همســاالن
و معلمیــن و رســانههای جمعــی و غيــره .ایــن امــر لــزوم آمــوزش
بــه والدیــن و مشــارکت والدیــن در آموزشهــای مرتبــط بــه رفتــار
ایمــن ترافیکــی را نشــان میدهــد.
عوامــل قادرکننــده شــامل عوامــل روانــی ،احساســی یــا فیزیکــی
میباشــد کــه انگیــزش افــراد بــرای تغییــر رفتــار را افزایــش
میدهــد [ .]17در ایــن مطالعــه عوامــل قادرکننــده شــامل امکانــات
و آمــوزش مهارتهــای الزم جهــت انجــام رفتارهــای ایمــن،
توزیــع پمفلتهــا و پوســترهای آموزشــی بــود .نتایــج نشــان داد
کــه میانگیــن نمــرات عوامــل قــادر کننــده در گــروه آزمــون قبــل و
بعــد از مداخلــه تفــاوت معن ـيداری دارد .ایــن اختــاف میتوانســت
بــه دلیــل برگــزاری جلســات مداخلــه ،توزیــع پمفلتهــا ،افزایــش
فعالیتهــای گروهــی دانــش آمــوزان در زمینــه رفتــار ایمــن و نیــز
توجــه بیشــتر معلمیــن مدرســه بــه امــر آمــوزش رفتــار ایمــن باشــد.
در مطالعــه شــاکری نــژاد و همــکاران نیــز كــه بــا هــدف تعييــن
تاثیــر برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر الگــوی پرســید بــر رفتارهــای
ایمــن دانــش آمــوزان پســر مــدارس ابتدایــی در برابــر وقــوع زلزلــه
انجــام شــده بــود ،میانگیــن نمــرات عوامــل قــادر کننــده بعــد از
مداخلــه آموزشــي بطــور معن ـيداری افزايــش يافتــه بــود [ .]20در
مطالعــات ســنایی نســب و همــکاران و حيدرنيــا و همــكاران نيــز
يافتههــاي مشــابه بــا نتايــج مطالعــه حاضــر گــزارش شــده بــود
[.]19 ،14
در مطالعــه حاضــر عملكــرد دانــش آمــوزان گــروه آزمــون پــس از
مداخلــه آموزشــي در مقايســه بــا گــروه كنتــرل افزايــش معنـيداري
يافتــه بــود .در هميــن راســتا ،نتايــج مطالعــه  Howatو همــکاران
نشــان داد كــه برنامــه آموزشــي مبتنــي بــر الگــوی پرسید-پروســید
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در پیشــگیری از آســیبهای عابریــن پیــاده کــودک مؤثــر ميباشــد
[ .]13نتایــج مطالعــه زنــده طلــب نيــز حاکــی تاثیــر اجــرای یــک
برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر الگــوی پرسید-پروســید بــر بهبــود
ســامت روان و مشــارکت والدیــن بــود [ .]21در مطالعــه رحمانــی
و همــكاران نیــز بــه تاثيــر مثبــت آمــوزش بــر ارتقــاء آگاهــی
و درک کــودکان از مفاهیــم ترافیکــی و تصحیــح رفتــار ترافیکــی
نوآمــوزان اشــاره شــده اســت [ .]22همچنيــن در مطالعــه حيدرنيــا
و همــكاران نيــز تاثيــر برنامــه آموزشــي مبتنــي بــر الگــوي پرســيد-
پروســيد در ارتقــاء رفتارهــاي ايمــن دانــش آمــوزان مــورد تاكيــد
قــرار گرفتــه بــود [ .]14بــه نظــر ميرســد آمــوزش کــودکان از
خردســالی و حتــی پیــش از ورود بــه مدرســه ،اساس ـیترین شــیوه
اجتماعــی کــردن فرهنــگ ترافیــک اســت [ .]21در مطالعــه بریــری
و بــار ســلطان بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه کــودکان
آســیب پذیرتریــن قشــر در عرصههــای ترافیکــی هســتند .بنابرایــن
آمــوزش اثــر خــود را در دوره بزرگســالی و آینــده اجتماعــی آنهــا
نشــان میدهــد .آنهــا آموزشهــای مدرســهای را یکــی از عوامــل
اجتماعــی کــردن کــودک بــه حســاب میآورنــد [ .]23در مطالعــات
مختلــف از جملــه مطالعــات رفیعــی در کتــب درســی مــدارس بــه
وجــود مطالــب آموزشــی دربــاره رفتارهــای ایمــن ترافیکــی اشــاره
شــده اســت و تاثیــر مثبــت ایــن گونــه آموزشهــا در امــر ترافیــک
در کتــب مــدارس مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت [.]25 ,24
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،توزیــع بســتههای آموزشــی در
زمینــه رفتارهــای ایمــن ترافیکــی بــرای دانــش آمــوزان و والدیــن
آنهــا در مــدارس پيشــنهاد ميگــردد .همچنيــن گنجانــدن مطالــب
درســی در زمینــه رفتــار ایمــن ترافیکــی در کتــب دبســتان و
اختصــاص ســاعات درســی بــرای آمــوزش ایــن مفاهیــم در مدرســه
توســط مســئوالن آمــوزش و پــرورش نويدبخــش اثــرات ســودمندي

خواهــد بــود .از ديگــر پیشــنهادات پژوهــش حاضــر ،طراحــی و
ارزشــیابی مطالعــات بــا اســتفاده از الگوهــای آموزشــی متفــاوت از
قبیــل الگــوی رفتــار برنامهریــزی شــده و یــا تلفیــق الگوهــای دیگــر
بــا الگــوی پرسید-پروســید و مقایســه نتایــج آنهــا بــا ایــن الگــو مــی
باشــد .همچنیــن طراحــی مداخالتــی جهــت ارتقــاء رفتارهــای ایمــن
ترافیکــی دانــش آمــوزان در مناطــق روســتایی و مــدارس واقــع در
جادههــا بــا در نظــر گرفتــن شــیوههای مختلــف آموزشــی از قبیــل
ایفــای نقــش و داســتانگویی در زمینــه آمــوزش رفتارهــای ایمــن
پیشــنهاد میگــردد .از محدوديتهــاي مطالعــه حاضــر ميتــوان
بــه اســتفاده از روش خودگــزارش دهــي جهــت جم ـعآوري دادههــا
از جملــه دادههــاي مربــوط بــه رفتــار دانــش آمــوزان اشــاره كــرد.
نتیجهگیری
نتایــج ایــن مطالعــات و مطالعــات مشــابه پیشــین تاثیرگــذاری
آمــوزش فرهنــگ ایمنــی و ترافیــک را از دوران مدرســه تاییــد
مینمایــد .در مجمــوع نتیجــه مطالعــه حاضــر تاثیــر مثبــت
اســتفاده از الگــوی آموزشــی پرسید-پروســید را تاییــد نمــوده و بــر
لــزوم اســتفاده از الگوهــا در امــر برنامهریــزی آموزشــی در مــدارس
تاکیــد میکنــد.
تشكر و قدرداني
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد تــا از زحمــات و تــاش
کارکنــان مــدارس ابتدایــی ،دانــش آمــوزان و والدیــن محتــرم،
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گیــان
و دانشــکده بهداشــت رشــت و تمــام افــرادی کــه در انجــام ایــن
پژوهــش مشــارکت داشــتند ،تقدیــر و قدردانــی نمایــد.
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Abstract
Background and Objectives: Pedestrian injuries are a public health problem and one
of the major victims of road traffic injuries are children. Education is one of the most
important strategies to solve traffic problems. To achieve effective results, education should
be defined on the basis of theories and models. The aim of this study was to evaluate the
effect of PRECEDE-PROCEED based intervention for promoting traffic safety behaviors
in elementary schools students of Tabriz.
Materials and Methods: This study was a randomized controlled trial. The sample
included 75 elementary students who were randomly selected from two different schools.
Data was collected using a questionnaire including the PRECEDE-PROCEED model
constructs and demographic variables. Participants completed questionnaires before and
one month after intervention. The intervention consisted of six sessions and was conducted
in experimental group schools. The data were analyzed with Fisher’s exact test, chi square,
t-test and paired t-test, using SPSS-18 software.
Results: The average age of participants was 10.11 ± 0.68 years. There was no significant
differences in demographic variables between the two groups before the intervention (P >
0.05). The findings showed that after the educational intervention, significant differences
were observed in knowledge, attitude, enabling factors, reinforcing factors and behavior
scores in the experimental group compared to the control group.
Conclusions: An educational intervention based on the PRECEDE-PROCEED model
could promote students’ traffic safety behaviors.

