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بررسی تأثیر انیمیشنهای ترافیکی در ارتقای اخالق ترافیکی دانش آموزان
رضا عبدالرحمانی ،1احمدرضا زمانی مهر

2

از صفحه  91تا 110
تاریخ دریافت93/1/12:

تاریخ پذیرش93/3/25 :

چكيده

یک��ی از تأثیرات مهم رس��انهها ،تأثیرات فرهنگی آن در حوزههای گوناگون از فرهنگس��ازی
و آموزش گرفته تا اطالعرس��انی و ارتقای دانش اس��ت .همچنین یکی از حوزههای مهم حضور
رسانهها در زندگی روزمره ،ترافیک و حمل و نقل است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر تماشای
انیمیش��ن های ترافیکی بر ارتقای اخالق ترافیکی دانش آموزان اس��ت .روش تحقیق این تحقیق
ع ّلی -مقایس��ه ای و از نوع ش��به آزمایشی است .بر این مبنا اندازه هایی از حداقل دو گروه (دانش
آموزانی که انیمیش��نهای رایانهای راهنمایی و رانندگی را ندیدهاند(به عنوان گروه شاهد) و دانش
آموزانی که انیمیش��نهای رایانهای راهنمای��ی و رانندگی را دیدهاند (به عنوان گروه آزمون) در دو
مقطع زمانی گردآوری و میزان تفاوت دو گروه را در مورد اخالق ترافیکی مقایس��ه ش��دهاند ابزار
گردآوری اطالعات این پژوهش پرس��شنامه اس��ت .نتایج این تحقیق نش��ان میدهد که تماشای
انیمیشنهای ترافیکی نه فقط بر میزان آگاهی و اطالعات ترافیکی نمونه های مورد بررسی ،که بر
میزان تمایل آنها به اجرای قوانین ترافیکی؛ مش��ارکت با پلیس و باالخره کاهش تخلفات از س��وی
والدین مؤثر بوده است.

کلید واژهها

رسانه ،انیمیشن های ترافیکی ،اخالق ترافیکی ،دانش آموزان ،آگاهی ترافیکی ،قوانین و مقررات ترافیکی،

مشارکت ،کاهش تخلفات ترافیکی.

 .1استادیارعلوم ارتباطات دانشگاه علوم انتطامی امین.
 .2کارشناس ارشد مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتطامی امین( .نویسنده مسؤل)RAR664@yahoo.com:
o

سال سوم-شماره 9
تابستان 93

راهور

مطالعات پژوهشی

بررسی تأثیر انیمیشنهای ترافیکی در ارتقای اخالق ترافیکی دانش آموزان

92
مقدمه

«وس��ایل ارتباطی جمعی» به ط��ور اعم رادیو ،تلویزیون و مطبوع��ات و به طور اخص

انیمیش��نها 1به عنوان یکی از اثرگذارترین عوامل در زندگی انسان عصر حاضر به حساب
میآید .به قس��می که نقش مهمی در فرآیند جامعه پذیری و ش��کلگیری ش��خصیت ایفا
میکنند (اس��پاک ،1364 ،ص  .)58بر همین اس��اس میتوان گفت ک��ه امروزه بیش از هر
زمان دیگری انس��ان ها تحت تأثیر روزافزون رسانههای همگانی به عنوان نهادی اجتماعی
قرار دارند .یکی از تأثیرات مهم رس��انهها ،تأثیرات فرهنگی آن در حوزه های گوناگون از
فرهنگس��ازی و آموزش گرفته تا اطالعرس��انی و ارتقای دانش است (رابرتسون1385 ،؛
کرین و ناواشیما و کاوازاکی1388 ،؛ كـيا و سعيدي .)1385،با این وصف مهمترین کارکرد
رس��انهها ،شاید فرهنگسازی (از س��اختن فرهنگ جدید تا تقویت ،حفظ ،اصالح یا تغییر
فرهنگ) در یک جامعه باشد (شیری،1371 ،ص .)13
یک��ی از حوزهه��ای مهم حضور رس��انهها در زندگی روزمره ،ترافی��ک و حمل و نقل
است .در این باره شواهد زیادی وجود دارند که نشان می دهند دورنمای فرهنگ و اخالق
ترافیک به ویژه اخالق رانندگی در کشورمان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست (کاظمی
و رضایی1385 ،؛ عبدالرحمانی،1388 ،ص 49؛ جوادی یگانه و فوالدیان ،رضایی بحرآباد،
،1388 -9ص  .)82ن��رخ ب��االی تخلفات رانندگی ،میزان باالیی تصادفات منجر به جرح و
مرگ ،به هم ریختگی وضعیت آمد شد در شهرها و بیرون شهر ها و همه و همه نشانی از
این دورنماست .راهکارهای مختلفی برای حل این مشکالت عرضه شده است که یکی از
آنها آموزش و اطالع رس��انی از طریق رسانههای همگانی است .کشورهای توسعه یافته در
این باره تجارب با ارزش��ی به ویژه در خصوص آموزش ترافیک در سنین کودکی داشته و
تحقیقات مفصلی را انجام داده اند.
بررس��ی آمار کش��تههای ناشی از تصادفات بر اساس سن نش��ان میدهد که گروه سنی
زیر  10س��ال 22 ،درصد تلفات عابران را تش��کیل میدهند که نشان دهنده باالترین درصد
 .2پويانمايي
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فوتیهای ناش��ی از تصادفات در س��نین بین  4الی  9ساله میباشند (حبيبزاده و محمدی
اطه��ر .)1384 ،از آنج��ا که اطالعات ک��ودکان از تصادف ،مجروحی��ت و مرگ محدود و
اندک اس��ت ،چندان توجه��ی به توصیههای والدین و اخطارهای ایمنی موجود در س��طح
راه و خیابانها (عالیم هش��دار دهنده) نمیکنند .از همین رو ،بسیاری از اندیشمندان علوم
اجتماع��ی و رفتاری توصیه کردهاند که برای بهبود اخالق رانندگی و کاهش خس��ارات و
صدمات ،آموزشهای ترافیکی 1باید از سنین پایین و از مدارس آغاز شود (همان منبع).
موارد ف��وق از جمله علل اتخاذ تصمیمات جدی در خصوص تدوین برنامههای عملی
(مانندبرگ��زاری انواع آموزشهای ترافیکی در مهدهای کودکها ،ایجاد پارک های ترافیک
در مناطق مختلف ش��هری ،تأسیس پلیس مدرسه و چاپ بروشورها و کتابهای مختلف)
برای کاهش صدمات وارده به کودکان در حوزه ترافیک بوده است.
آم��وزش دانش و مهارت های ترافیکی از طریق رس��انههای جمعی برای ارتقای اخالق
و رفتار ترافیکی ش��هروندان یکی از برنامههای نظام های آموزش��ی دنیا و البته برنامههای
سازمان های دخیل در ترافیک مانند راهنمایی و رانندگی بوده است .طی چند سال گذشته
رس��انه ی دیگری در قالب «تیزر2های انیمیش��نی» در حوزه ترافیک فعال ش��ده که از قضا
س��روصدای زیادی به راه انداخته و توجههای فراوانی را به خود جلب کرده اس��ت .هدف
اصلی این تحقیق ،شناسایی و تبیین نقش انیمیشن های ترافیکی در ارتقای اخالق ترافیکی
دانش آموزان ش��هر پاکدشت میباشد .بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال
اساسی است که لذا به عنوان بررسی این موضوع در عصرجديدآكنده ازاتومبيل ها و ديگر
وس��ايل نقليه که بر تمامی بخش های زندگی به ویژه بر فرهنگ و روابط ش��هري ،رعايت
صحيح اصول ،قوانين وعالئم راهنمايي و رانندگي تأثيرگذار است ،بیش از پیش نمایان می
باش��د .به قسمی که به طور باورنکردنی اخالق شهروندی در کشور ما به شدت با اخالقی
ترافیکی و چگونگی راندن در شهر گره خورده است (حبيب زاده و محمدی اطهر.)1384 ،
1. Traffic learning
2. teaser
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مضافا این در باره تاکنون تحقیقات علمی اندکی انجام گرفته است.
انیمیش��ن های ترافیکی تولید ش��ده از س��وی راهنمایی و رانندگ��ی در ارتقای اخالق
ترافیکی دانش آموزان مقطع پنجم و ششم ابتدایی شهرستان پاکدشت تا چه اندازه تأثیرگذار
است؟

پیشینه تحقیق

حبي��بزاده و محم��دي اطهر( ،)1384مقال��هاي تحت عنوان «بررس��ي نقش آگهيهاي

(تيزره��اي) تلويزيون��ي معاونت راهنماي��ي و رانندگي نيروي انتظام��ي در كاهش جرائم
رانندگي در تهران بزرگ» منتشر كردهاند كه هدف اين تحقيق شناخت ميزان تأثير تيزرهاي
تلويزيون��ي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظام��ي به عنوان يكي از عوامل كاهش جرائم در
شهر تهران عنوان شده است .یکی از یافته های این تحقیق آن بود که آگهيهاي (تيزرهاي)
تلويزيوني می تواند در کاهش میزان تخلفات ترافیکی مؤثر باشد.
مرادي و محمدي ()1385مقالهاي تحت عنوان"نقش و تأثیر رسانههاي جمعی در ارتقای

و توس��عه فرهنگ ترافیک" با هدف ارتقای کیفی و کارشناس��ی ش��ده برنامههاي آموزش
ترافیک از طریق رس��انههاي گروهی منتش��ر كردهاند .نتایج این تحقیق نش��ان میدهد که
آموزش از طریق رسانه ها تا اندازه زیادی در ارتقای و توسعه فرهنگ ترافیک مؤثر است.
در مقال��هاي تحت عنوان "ارتقاى فرهنگ ترافيك ش��هروندان و نقش تيزرهاي ترافيكي

در آموزش و ترويج" كه توس��ط جمعي از كارشناس��ان ارش��د آمار دانشگاه پيام نور مرکز
اردکان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد ميبد انجام شده ابتدا با ارايه آماري از تعداد مجروحان
و متوفيان ،بازۀ س��ني افراد و حجم خس��ارات وارده ناشي از تصادفات جادهاي و شهري و
اشاره به وضعيت جاده ها و مسيرهاي حمل و نقل در ايران و مقايسه اين آمار با چند كشور
ديگر به بررس��ي جايگاه تيزرهاي ترافيكي در ارتقاى فرهنگ ترافيك ش��هروندان پرداخته
اس��ت یکی از نتایج این تحقیق آن بود که رس��انهها نقشی اساسی در ارتقای دانش و بینش
ترافیکی افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان دارد.
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شربتيان ( )1385در مقالة خود تحت عنوان "بررسی نقش کارکردی آموزش و رسانههای

جمعی در فرهنگ ترافیک با تأکید بر شهر مشهد" به تشريح کارکرد آموزش و رسانههای
جمع��ی در فرهنگ ترافیک بر اس��اس روابط اجتماعي پرداخت .او آموزش و رس��انههای
جمعی را در کنار آموز مدرسه ای در تغییر رفتار ترافیکی مؤثر دانسته است.
قرباني( )1385در طرحی با عنوان «بررس��ي نگرش دانش آموزان ش��هر اصفهان نسبت
به رفتار ترافيكي» بر روی دانش آموزان دبيرس��تاني و پيش دانش��گاهي شهر اصفهان انجام
داد .هدف اين پژوهش بررس��ي وتعيين نگرش دانش آموزان ش��هر اصفهان نسبت به رفتار
ترافيكي بود .یکی از نتایج جالب این تحقیق تأثیرات انیمیشنها بر رفتار ترافیکی بود.
از جمله کارهای انجام ش��ده خارجی در این زمین��ه ،میتوان به کتاب "مطالعه در مورد

تأثیر انیمیش��ن ب��ر روی کودکان و جوانان :بهبود روشها و اندازهها" نوش��ته بتی(،)2001
اش��اره کرد که به مواردی همچون اس��تفاده ابزاری از رسانه برای سالمتبخشی به جامعه،
جایگاه حاضر تحقیقات در مورد رس��انه و روششناس��ی چالشه��ا و فرصتها در مورد
تأثیرات رسانه پرداخته است (ص .)142سباستین در سال ( )2010در مقالهای تحت عنوان
مطالعه بر روی تأثیرات انیمیش��نهای رایانهای بر کودکان در س��ه ش��هر کرال (کالیکات،1
کوچین 2و تیویام )3پرداخته اس��ت (ص .)162نتیجه گرفتند که انیمیش��نها تأثیرات غیر
قابل انکاری برای دانش آموزان دارد.

چارچوب نظری تحقیق

اخالق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است» و به گفته بعضى از دانشمندان ،گاه

به بعضى از اعمال و رفتارى كه از خلقيات درونى انس��ان ناش��ى مىشود ،نيز اخالق گفته
مىش��ود (اولى اخالق صفاتى اس��ت و دومى اخالق رفتارى)؛ (مکارم شیرازی .)1387 ،و
اخ�لاق ترافیکی؛ مراد از اخالق رانندگي ،بيان قوانين راهنمايي و رانندگي و بيان مهارتها
و اص��ول فن��ي رانندگي نيس��ت ،بلكه بيان آن دس��ته از قوانين و اصول اخالقي اس��ت كه
ترافیکی ،راننده ها ،عابران و مس��افران به عنوان يك فاعل اخالقي بايد آنها را رعايت كرد.
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م��راد از اخالق رانندگي ،بيان بايدها و نبايدهاي اخالق��ي (در معنای اجتماعی آن) در امر
رانندگي اس��ت؛ بيان افعالی كه يا در قوانين راهنمايي و رانندگي بيان نش��ده است ،يعني به
لحاظ قانوني انجام دادن يا ندادن آن اعمال جايز اس��ت ،ولي به لحاظ اخالقي ممكن است
انجام آنها الزامي يا ممنوع باش��د .به عبارت دقیق تر اخالق ترافیکی آن دسته از شیوه های
عمل ،احس��اس و تفکر اس��ت که قاطبه بازیگران ترافیکی (راننده ها ،عابران و مس��افران،
پلیس و )...آن را مطلوب و پس��ندیده می دانند .ب��رای نمونه پرهيز از اذيت و آزار ديگران
در هنگام رانندگی ،ضمانت صدمات و خسارات وارد بر ديگران در زمان تصادف ،رعايت
حق��وق ديگ��ران در رانندگی ،نيكي و كمك به ديگ��ران و در راه مانده ها ،پرهيز از فحش
و ناس��زاگويي ،خويش��تنداري و صبوري در زمان راهبندان .اما در اینجا منظور ما افزایش
آگاه��ی و اطالعات ترافیکی ،بیش��تر ش��دن تمایل به اجرای (عمل ب��ه) قوانین و مقررات
ترافیکی ،و بیشتر شدن مشارکت با پلیس راهنمایی و رانندگی در اجرای قانون بوده است.
منظور از انیمیش��ن در این مقاله آن دس��ته از کلیپ های انیمیشنی است که راهنمایی و
رانندگی ناجا آن را س��اخته و طی چند س��ال گذشته از تلویزیون پخش کرده است .تاكنون
بيش از  62تيزر تلويزيوني از سوی این سازمان برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است.
رس��انه میتواند مردم را آن گونه که اظهار میدارد ،از خود بیخود کند ،آنها را به گریه
و خن��ده وا دارد ،گاهی مردم در آن گم میش��وند و گاهی ج��ذب آن میگردند .هم اينك
س��رمايه گذاران فناوريهاي ارتباطي با چش��م ديگري به اين نوع رسانه مينگرند ،آنها بر
اين پندارند كه ميتوان با توليد س��رگرميها و بازيهاي رايانهاي پردرآمد ،به كس��ب و كار
خود رونق بخشید .اما اتفاق جديدي هم در اين ميان رخ خواهد داد و آن استقالل و نقش
پذيري مخاطبان رسانهاي است.
طبق نظریه اجتماعی ش��دن ،اجتماعی ش��دن به معنای این است که جوانان و نوجوانان
نیاز دارند به اینکه با قوانین ،اس��تانداردها و ارزشهای فرهنگی خود آش��نا شوند .تجربهها
1. Calicut
2. Cochin
3. TVM
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نش��اندهنده این هستند که اگر جوان و نوجوانی دچار ضربه اجتماعی شود برای بازگشت
ب��ه جامع��ه نیازمند زمان اس��ت .اگر جوان و نوج��وان بدون آگاه��ی از ارزشها و قوانین
جامعه وارد آن شود سرخورده میشود .نظریه یادگیری اجتماعی ادعا میکند که کودکان و
نوجوانان با مشاهده دیگران رفتارهای آنها را یاد میگیرند ،فرایندی که یادگیری مشاهدهای
نامیده میش��ود .برای مثال ،تحقیقات نش��ان داده اس��ت ک��ه پس از تماش��ای برنامههای
تلویزیونی ماجراجویی حاوی خشونت هنرهای رزمی ،کودکان در مدارس ابتدائی به تقلید
ضربات پرواز ،مشت ،و خرد کردن بلوکهای سیمانی که در این برنامهها مشاهده کردهاند،
میپردازند (سباستین ،2010 ،ص .)87
در خصوص تأثیر رس��انهها بر حوزههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی سه گونه از
نظریه ها وجود دارد:

 -1رویکرد نظری قائل به تأثیرات قاطع (كه از آغاز قرن تا اواخر دهه  1930ميالدي

به طول انجاميد) :ظهور نظریه گلوله جادویی یا س��وزن تزریق ،1ش��اید گویا ترین گزینه و
توصیف برای نش��ان دادن تأثیرات بی چون و چرای رس��انه ها بر مخاطبان است (دوران،

 .)1386به باور اين گروه از محققان ،رس��انه هر جا كه باش��ند از چنان قدرتي برخوردارند
كه مي تواند عقايد ،باورها ،عادات زندگي و الگوهاي رفتارها را مطابق ميل كنترل كنندگان
آن درآورده ي��ا تغيي��ر دهند .اين دي��دگاه زمخت و خطي و در عين ح��ال همه فهم ،نه بر
اساس كاوش هاي علمي ،بلكه در اثر مشاهده محبوبيت بسيار زياد مطبوعات و رسانه هاي
جدي��دي چون راديو و تلويزيون و نفوذ آن��ان در زندگي فردي و اجتماعي به وجود آمده
بود ،به قسمي كه كمكم اين باور در مردم ايجاد شده بود كه رسانه ها توان تسخير ذهن را
دارد (مك كوايل ،1385 ،ص .)355 - 72

 -2رویک��رد نظری قائل به تأثیرات محدود :كه با سلس��له مطالعات صندوق پاين در

اياالت متحده در آغاز دهه س��ي ش��روع و تا اوايل دهه ش��صت به پايان رسيد .بسياري از
محققان اين دوره (مانند بلومر1933 ،؛ هاورز1933،؛ الزارسفلد1944،؛ هولند1949،؛ استار
و هيوز1950،؛ برلسون1959 ،؛ و كلپر )1960،به بررسي تاثيرات انواع محتواها و رسانه ها
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بر پدپده هايي مانند بزهكاري ،تعصب ،پرخاشگري و تحريك جنسي پرداخته ،بر اين باور

شدند كه تأثيرات رسانهها نه قطعي ،بلكه اساس ًا احتمالي و با توجه به ويژگي هاي فردي و
اجتماعي است .از اين رو ،این دوره را میتوان به سبب نیافتن شواهد و داده های کافی در
خصوص آن تأثیرات قاطع رس��انهها بر مخاطبان دوره نخست ،بروز تردیدها و قائل شدن
بر نقش معتدلتري براي رسانهها ،رویکرد تأثیرات محدود دانست (دوران .)1386 ،كلپر به
عنوان بانفوذترين انديشمند اين دوره تحقيقاتي را صورت داد كه حتي هم اينك نيز معتبر و
با اهميت است .او در مطالعات اش دريافت ،ارتباط جمعي و رسانهها معموالً علت الزم و
كافي براي تأثيرپذيري مخاطبان نيست ...به اين معنا كه رسانهها در هيچ شرايطي تأثيرگذار
نمي باشند ،مگر آنكه آنها را در قالب ساختارهاي موجود روابط اجتماعي ،شرايط اجتماعي
و فرهنگي معين ديد (مك كوايل ،1385 ،ص .)356

 -3رویکرد نظری قائل به تأثیرات نیرومند ،كه براي نخستين با از سوي نئومان در مقاله

اي با عنوان «بازگشت به مفهوم رسانه هاي جمعي قدرتمند» ارائه شد (مك كوايل،1385 ،

ص  :)357در ای��ن دوره (ك��ه از دهه هفتاد آغاز ش��ده و هم اكنون ني��ز در آن قرار داريم)

به طور آش��کارا ما نه تنها شاهد ظهورگرایش��ی از مطالعات خرد و روان شناسانه به سمت
مطالعاتی از جنس جامعه شناس��ی با تأکید بر باف��ت اجتماعی و زمینه های فرهنگی حاکم

بر روابط رس��انه – مخاطب هس��تیم؛ بلکه تا اندازه زیادی از بی توجهی ها به مخاطب پویا
کاسته می شود (دوران .)1386 ،اين مرحله از تأثيرات رسانه اي با عطف توجه به مواردي
چون ،دگرگوني دراز مدت (به جاي دگرگوني هاي كوتاه مدت) ،توجه بيش��تر به تأثيرات
ش��ناختي تا تأثيرات عاطفي ،دقت بيش��تر در نقش متغيرهاي ميانجي مثل ساختار و انگيزه
و اش��كال نهادي توليدات رس��انه اي مواجه ايم (مك كواي��ل ،1395 ،ص  ،358ويندال و
سيگنايتزر و اولسون ،1376،ص .)165

1. Magic bullet theory or hypodermic needle theory
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مدل مفهومی تحقیق

روششناسى تحقيق

روش تحقیق در این مقاله ع ّلی -مقایس��ه ای ،از نوع ش��به آزمایش��ی است .این روش

مزایای عمده ای نسبت به سایر روش های تحقیق دارد ،زیرا محقق در این روش مستقیم ًا
متغیرهای مربوط را واپایش می کند و تکرار آزمایشها برای محققان بعدی معموالً آسانتر
است.
جامع��ه آماری این تحقیق ش��امل کلیه دانشآموزان ابتدایی مقطع پنجم و شش��م س��ال
تحصیلی  92-91شهرس��تان پاکدش��ت و نمونه آماری نیز (با توجه به احتمال پائین تعمیم
پذیری به گروه های دانش آموزی دیگر) ش��امل  140نفر از دانشآموزان دختر و پس��ر دو
مقطع فوق اس��ت ،که به طریق نمونه گیری خوشه ای (مدارس موجود در مناطق و نواحی
مختلف) و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند.
از میان  140پرس��ش نامه  126پرسشنامه معتبر گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .از  126نفری که پرس��شنامه آنها مورد تجزی��ه و تحلیل قرار گرفت ،نیمی از آنها
یعن��ی  63نفر بدون تماش��ای انیمیش��نهای ترافیکی و نیمی دیگر پس از توزیع س��یدی
انیمیش��نهای ترافیکی بعد از مدت 4ماه به پرس��شنامهها پاسخ داده اند .هدف از این بازه
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زمانی  4ماهه صرف ًا جهت این موضوع بوده که اختالف زمانی بین تماش��ای انیمیشن های
ترافیکی و پاس��خگویی به پرس��شنامهها به وجود آید تا در این ب��ازه زمانی دانشآموزان
بتوانند میزان تأثیر انیمیش��ن های ترافیکی را ب��ه خوبی درک کنند ،زیرا اگر این بازه زمانی
وجود نداش��ت و دانش آموزان بالفاصله پس از تماشای انیمیشن های ترافیکی به سؤالها
پاسخ میدادند .ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است.
جدول  :1پايايي پرسشنامه

متغیرها

آلفای کرونباخ

آگاهی و اطالعات ترافیکی

0/713

تمایل به اجرای قوانین

0/703

تمایل به مشارکت با پلیس

0/766

اخالق ترافیکی

0/729

کل

0/916

در این تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه ،از روش منطقی استفاده کرده ایم ،که
یکی از معتبرترین روشهای تعیین روایی است .بدین منظور ،با توجه به روایی ظاهری که
پرسشنامه داراست ،کمیت و کیفیت سؤاالت از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت ،که
از نظرات  7نفر از خبرگان حوزه ترافیک اس��تفاده ش��ده است .بدین منظور جلساتی با این
افراد ترتیب داده شد که روایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .در نتیجه این مباحث،
تغییراتی در جهت اصالح پرس��شنامه و اعتبار بخش��ی به آن ،به انجام رسید و پرسشنامه
ب��رای توزیع ،نهایی ش��د .در این مقاله با اس��تفاده از روش آلف��ای کرونباخ ضریب پایایی
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پرسش نامه بهدست آمد .برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ،استفاده شد
که نتایج آن در جدول شماره  1آورده شده است .میزان پایایی پرسشنامه بر مبنای آنچه در
جدول فوق نشان داده شد ،قابل قبول میباشد ،زیرا آلفای کرونباخ در تمام موارد بیشتر از
 0/7است و الزم به ذکر است که آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر  0/916بود که بیانگر
پایایی مطلوب پرسشنامه است.

يافتههای تحقیق

یافته های توصیفی :یافته های توصیفی این تحقیق نشان میدهد که  46/03نفر از پاسخگوها پسر

و مابقی دختر بودند 46/03 .درصد در مقطع پنجم و  53/97درصد در مقطع ششم بودند .باالترین
درصد تحصیالت مادر دیپلم ( )33/3و پایین ترین آن بیسواد (.)3/2
متغیره��ای آگاه��ی و اطالعات ترافیکی و مش��ارکت با پلیس رابطه مثبتی با جنس��یت
دارند ولی تمایل به اجرای قوانین و کاهش تخلفات از س��وی والدین این چنین نمیباش��د
( .)P>0/05می��زان تحصیالت مادران با متغیرهای آگاه��ی و اطالعات ترافیکی ،تمایل به
اجرای قوانین و کاهش تخلفات از س��وی والدین رابط��ه مثبت دارند .اما رابطه مثبتی میان
تحصیالت مادران و میزان مشارکت با پلیس وجود ندارد .متغیر آگاهی و اطالعات ترافیکی
با س��طح تحصیالت پدران رابطه مثبت دارد و س��ایر متغیرها دارای رابطه مثبت نمیباشند.
ارتباط مثبت بین داش��تن خودرو و متغیرهای تمایل به اجرای قوانین و مش��ارکت با پلیس،
تأیید میش��ود .اما آگاهی و اطالعات ترافیکی و کاهش تخلفات از س��وی والدین ارتباط
مثبتی با داش��تن خودرو ندارد و داش��تن یا نداش��تن موتورس��یکلت تأثیری بر هیچ یک از
متغیره��ای تحقیق نمی گذارد .همی��ار پلیس بودن در میان تمام متغیره��ای تحقیق تنها بر
کاهش تخلفات از سوی والدین تأثیر گذار بوده است.
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جدول شماره  :2نتیجه آزمون  T-testبرای بررسی رابطه تماشای انیمیشن ها و متغیرهای اصلی

تفاوت خطا

باالتر

پایین تر

تفاوت میانگین

)Sig. (-2tailed

df

t

Sig.

F

.64074

.15432

.12288

.39753

.002

124

3.235

.859

.032

.64076 .63005 .63012 .77231

.15431 .18709 .18703 .24395

.12288 .11190 .11190 .13347

.39753 .40857 .40857 .50813

.002

123.224

3.235

.000

124

3.651

.755

.098

.000

120.520

3.651

.000

124

3.807

.133

2.290

.77250

.24375

.13347

.50813

.000

115.370

3.807

 95درصد فاصله
ایمن متفاوت

برای معادل میانگین t-test

تست لیونز
برای معادل
واریانس

واریانس فرضی آگاهی و
معادل اطالعات
ترافیکی
واریانس معادل
غیر فرضی

واریانس معادل تمایل به
فرضی اجرای
قوانین
واریانس های
غیر فرضی
واریانس معادل مشارکت
فرضی با پلیس
واریانس معادل
غیر فرضی
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.50778 .50782

.10932 .10932

.009

122.073

2.666

.29140 .29140

.009

124

2.666

.874

.025

.07502 .07499

ادامه جدول شماره 2

تابستان 93

واریانس معادل
فرضی
واریانس معادل
غیر فرضی

کاهش
تخلفات
از سوی
والدین

فرض عدم تساوی میانگین امتیاز آگاهی و اطالعات ترافیکی برای افرادی که انیمیشنهای
ترافیکی را تماش��ا کردهاند یا نکردهاند رد میشود .به عبارت دیگر میتوان گفت ،بین تماشای
انیمیش��نهای ترافیکی و میزان آگاهی و اطالعات ترافیکی رابطه مثبت��ی وجود دارد .در واقع
تماش��ای انیمیش��ن های ترافیکی بر میزان آگاهی و اطالعات ترافیکی مؤثر است .برای سایر
فرضیهها نیز نتایج مشابه حاصل شده است .بهطور کلی می توان نتیجه گرفت ،تماشای انیمیشن
ه��ای ترافیکی بر هریک از موارد میزان آگاهی و اطالع��ات ترافیکی ،تمایل به اجرای قوانین،
مشارکت با پلیس و کاهش تخلفات از سوی والدین تأثیرگذار است.
جدول شماره :3نتیجه آزمون  T-testبرای بررسی رابطه تماشای انیمیشن ها و ارتقای اخالق ترافیکی

باالتر

 95درصد فاصله
ایمن متفاوت
پایین تر

تفاوت خطا

تفاوت میانگین

df

t

Sig.

F

)Sig. (-2tailed

برای معادل میانگین t-test

تست لیونز
برای معادل
واریانس
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.60109

.19050

.10372

.39580

.000

124

3.816

.60125

.19035

.10372

.39580

.000

115.274

3.816

.825

.049
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واریانس معادل
فرضی
واریانس معادل
غیر فرضی

ارتقای
اخالق
ترافیکی

بین تماش��ای انیمیشنهای ترافیکی و اخالق ترافیکی رابطه مثبتی وجود دارد و تماشای
انیمیش��نهای ترافیکی بر ارتقای اخالق ترافیکی مؤثر میباشد ،و این همان هدف پژوهش
میباش��د .بنابراین انیمیش��نهای ترافیکی در ارتقای اخالق ترافیکی دانش آموزان ابتدایی
تأثیرگذار است.
مهمترین نتایج بهدس��ت آمده از این تحقیق نشان میدهد که میان تماشای انیمیشن ها و
باال رفتن میزان اطالحات و آگاهی دانش آموزان ارتباط وجود دارد .ضمن اینکه تماش��ای
انیمیشنها میتواند در باال بدرن تمایل آنها به اجرای قوانین و مقررات ترافیکی ،باال رفتن
تمابل دانش آموزان به مشارکت با پلیس راهور و باالخره کاهش تخلفات ترافیکی از سوی
والدین این دانش آموزان بوده است.
از یافتههای دیگر این تحقیق آن بود که باال رفتن اطالعات و آگاهی ترافیکی و مشارکت
با پلیس راهور با مقوله جنسیت ارتباط داشته به این معنا که دختران نسبت به پسران دانش
آموز اطالعات کمتری را دریافت داش��تند و تمایل پایینتری به مش��ارکت با پلیس داشتند.
همچنین میزان تحصیالت (پدر و مادر) با کاهش تخلفات از سوی آنها رابطه داشت .یعنی پدر و
مادران دانش آموزان با سوادتر بیشتر برای رعایت قوانین تالش میکردند.

نتیجهگیری

همچنی��ن می��زان تعامل مخاطبان با رس��انهها (اینک��ه هر یک از دانش آم��وزان چندبار

انیمیش��نهای ترافیک��ی را دیده اند یا از طریق چه رس��انه های دیگری به جزء انیمیش��ن
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دیدهاند) در میزان اثر پذیری آنها دخیل بوده است.
مک کوایل بر این باور است« ،زمانی را که هر فرد برای استفاده از یک رسانه اختصاص
می دهد ،هم محدود و هم متفاوت اس��ت» .از س��وی دیگر محتواهای پیام ها به طور دایم
در حال تغییراند .اطالعات دریافت ش��ده از س��وی مخاطبان با اطالعات جدیدتر در مدت
زمان کوتاهی به اطالعات کهنه و قدیمی بدل میشود .پیامها آنچنان فراوانند که در هر روز
هزاران پیام از راه می رس��د و کمتر احتمال دارد که بتوان همه آنها را به خاطر س��پرد .این
یافته با یکی از یافته های تحقیق ما همس��ان بود .به این معنا که آن دس��ته از دانش آموزانی
که به طور مداوم به دیدن انیمیش��ن اقدام کرده بودند (یعنی در طول مدت 4ماه به دفعات
بیش��تری انیمیش��ن ها را تماش��ا کرده بودند) ،بیشتر نس��بت به قوانین و مقررات و اخالق
ترافیکی حساس��یت نش��ان می دادند و بیشتر به ارتقای اخالق ترافیکی توجه می کردند ،تا
آنهایی که تنها یک یا دو بار اقدام به تماشای انیمیشن ها کرده بودند.

• به طور کلی دانش آموزانی که به دفعات بیش��تر به تماشای انیمیشن ها پرداخته بودند،

نسبت به دانش آموزانی که تنها یک بار و آن هم به سرعت از آن گذشته بودند ،ماندگاری
اثرات (الاقل در حاضر حاضر) بیشتر بوده است .همچنین دانش آموزانی که بالفاصله پس
از تماش��ای انیمیشن و تنها پس از گذش��ت کمتر از یک هفته از آنها در خصوص موضوع
انیمیش��ن پرسش شده بود ،نس��بت به دانش آموزانی که چند هفته بعد از آنها پرسش شده
بود ،نش��ان می داد که دانش آموزان متأخر مطالب بیش��تری در باره انیمیش��ن ها به یاد می
آورند و در خصوص رعایت قوانین و اخالق ترافیکی حساسیت بیشتری از خود نشان می
دادند .این یافته با یافته های مرتون و الزارسفلد در خصوص برنامه های پخش شده برای
سربازان آمریکایی جنگ جهانی دوم سازگار است.
یافت��ه های تحقیق ما به نحوی با اهداف تحقیق حبي��بزاده و محمدیاطهر( )1384که
ش��ناخت مي��زان تأثير تيزرهاي تلويزيون��ي راهنمايي و رانندگي ني��روي انتظامي به عنوان
يكي از عوامل كاهش جرائم در ش��هر تهران عنوان ش��ده است و از ديگر اهداف انجام اين
پروژه ش��ناخت ويژگي كلي مخاطبان ،شناخت گروههاي سني بينندگان در آگهيهاي مورد

سال سوم-شماره 9
تابستان 93

راهور

مطالعات پژوهشی

بررسی تأثیر انیمیشنهای ترافیکی در ارتقای اخالق ترافیکی دانش آموزان

106
بررس��ي شده و ميزان بهرهمندي مخاطبان و ساير رسانههاي جمعي ،گروههاي سني كه نياز
به آموزش بيش��تر دارند ،اثرگذاري روي ذهن مخاطبان و ش��خصيتهاي داستان ميباشد؛
تا اندزه ای با اهداف تحقیق ما که اساس�� ًا به جنبه اخالقي و فرهنگي ،توجه کرده ،متفاوت

است.
نتایج��ی دیگر این پژوهش نش��ان داد که کاهش تخلفات والدین تحت تأثیر تماش��ای
انیمیش��نها و تمای��ل ب��ه مش��ارکت با پلیس بود ک��ه با تو جه ب��ه نتایج مش��ابهی که در
مرتضوی( )1384با عنوان "ارتقاى فرهنگ ترافيك شهروندان و نقش تيزرهاي ترافيكي در

آموزش و ترويج" بهدست آمده هم سو است.

در ای��ن پژوهش با تأکید ب��ر رفتارهای اخالقی در رانندگی به بررس��ی تأثیر آموزههای
ترافیکی و اخالق در رانندگی به ش��یوه اس��تفاده از انیمیش��نها در زمین��ه اخالق افراد در
رانندگی پرداخته ش��د .ش��ربتيان ( )1385نیز در مقالة خود به تش��ريح کارکرد آموزش و
رسانههای جمعی در فرهنگ ترافیک بر اساس روابط اجتماعي پرداخته است .در اين مقاله
به نقش انس��انی در حل مشکل ترافیک تأكيد شده است .با توجه به چنین پارامترهایی میل
به خودخواهی ،عدم ایثار و از خودگذشتگی ،اهمیت منافع فردی و فدا کردن منافع جمعی
برای راحتی زندگی شخصی ،عدم انسجام اجتماعی و فرهنگی همچنان که نتایج حاصل از
این پژوهش نیز بر این مطلب صحه گذاشت.

پیشنهادها

 -با توجه به یافته ها و نتایج حاصل از آنکه حاکی از تأثیر مثبت انیمشنها برای آموزش

کودکان بود ،برای کارهای عملی نیز میتوان سرمایهگذاری کرد کارهایی مانند بررسي آمار
راهنماي��ي و رانندگي نيروي انتظامي در مورد تغييرات آمار جرائم راهنمايي و رانندگي در
محدودهه��اي زماني كه تيزرهاي تبليغاتي از ش��بكههاي تلويزيوني پخش ميش��ود يا نوع
جرائمي كه صورت گرفتن آنها از افراد تأثيرپذيري بيشتري دارند و گروههایی که بیشتر از
س��ایرین از این تیزرها تأثیر میپذیرند .زیرا شناخت این عوامل باعث جهتدار شدن مسیر
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سرمایهگذاریها میشود.
 با توجه به این موضوع که اکثر کودکان با این انیمیش��نها آش��نا هس��تند ،پیدا کردنافرادی که این انیمیشنها را تماشا نکرده باشند کار دشواری است .لذا شاید انجام تحقیقات
با انیمیشنهای تازه تولید که هنوز اکران نشده نتایج واقعیتری به دست آورد.
 شاید بتوان با گنجاندن دروسی با محتوای آموزشی در زمینه ترافیک و فرهنگ ترافیکبرای کودکان در مدارس ،باعث یادگیری و آموزش کودکان شد و با توجه به نتایج حاصل
از این تحقیق درباره اثرگذاری خوب انیمیشنها بر کودکان ،در این موارد استفاده از ابزاری
چون انیمیشن بسیار مفید خواهد بود.
 باتوج��ه ب��ه نتایج این تحقیق که همیار پلیس بودن کودکان با متغیر کاهش تخلفات ازسوی والدین رابطه معنادار داشت ،لذا میتوان با کار بیشتر در زمینه آموزش همیاران پلیس
و فعالیتهای جانبی باعث کاهش تخلفات در سطح جامعه شد.
 با توجه به کارکردهای رسانه در شرایط مختلف مانند تأثیر متفاوت استفاده از رسانه بهصورت فردی یا جمعی ،استفاده از رسانه در ساعات مختلف شبانه روز ،برگزاری کارهای
جانب��ی چون بحث و مناظره و دیگر ش��رایط ،میتوان برای افزای��ش تأثیر مثبت ،بر روی
بهترین شرایط تحقیقاتی کرده و برای کارهای عملی برنامهریزیهای مفیدتری انجام داد.
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