رویکرد آموزشی رسانه به ترافیک
علی آنیزاده





صدیقه آنیزاده
چكيده

در طنل ما حضنر اتنمبمل در جامعه ايران راهبرد فناورااه همنار مقاام
هر آمنختن فرهنگ استفاد از اين فناور هند است مت تارين رويكردهاا هاه
مسئله ترافمک امز رويكرد متناسي اخه ي اجتماعي و آمنزشاي  -رساااها
است اما معضل ترافماک مسائلها چناا علتاي اسات كاه از تركماب عنامال
ونااونن پايا آما است هه هممن دلمل تصمم ومار و هرااماهرياز در ايان
حاانز فرآينااا پمچمااا تاااري ي همگااااي و دااااشافزاساات و هايااا از
رويكردها ونااونن هنيژ از رويكرد رسااها هارا ارتقاا ساطح آوااهي
تفكر و اگرش مردم در حنز ترافمک هتر هردب تا از اين طرياق اهتااا از ممازان
رفتارها ااپسنا و ااهن ار ترافمكي كاست ساا هاا اي ااد تغممار اگارش در
حنز رفتارها ترافمكي مردم الگنها پسنايا ا جاايگزين آاتاا كارد ايان
مقاله تهش دارد رويكردها ونااونن هه حل مسائله ترافماک را هاا تأكماا هار
رويكرد آمنزشي  -رسااها همان كنا
کلیدواژهها :فرهنگ ترافمک رويكرد آمنزشي ترافماک رويكارد رساااها
ترافمک رويكرد اجتماعي ترافمک رويكرد اخه ي ترافمک
 كارشناسي ارشا آمنزش زهان فارسي و پژوهشگر واحا فرهنگ مردم مركز تحقمقا

اااوسمما

anizadeali@yahoo.com
 كارشناسي زهان و ادهما

فارسي از دااشگا خنارزمي و پژوهشگر فرهنگ مردم
s_anizadeh@yahoo.com
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مقدمه
اواار از هايااه كالسااكه تاازار رو

و جاارج شش ا هااه شااا عبااا

دوم و

فتحعليشا در دور ها افنيه و اجارياه هگاذري (جعفار ناناتي :1391
 )296اتستمن هرخنرد ايراامان ها پايا انظتنر اتنمبمل را هايا  15سال پا از
اختراع اين وسامله اقلماه دااساتب يعناي ساال  1209ه ار شمساي (1977
ممهد ) درست هراهر ها سفر مافرالاينشا هاه فرااگ و دريافات تحفاه ياک
دستگا اتنمبمل ران از دولت فرااسه و ساا خرياار ياک دساتگا فماا

از

كشنر هلژيک در سفر دوم هه فراگ ( ااعيراد  )89 :1397اما متأسفااه فرهنگ
استفاد از اين وسمله اقلمه همگام ها ورود فمزيكي آن در ايران شاكل اگرفات
هااه وناااها كااه وضااعمت آمااار حاانادی ترافمكااي ايااران را در شاامار
خطرآفرينترين كشنرها از حم

رفتارها ترافمكي رار داد است

ايران ها  07مملمنن جمعمت و  12مملمنن 1خندرو ساتاه  26هازار كشاته و
 157هزار م روح و مصاوم در حنادی رااناوي دارد  2در حالي كه ايان آماار
هرا كشنرها پمشرفته  87مملمنن جمعمت  47مملمانن خاندرو و سااتاه 3
هزار كشته است (اادر خنرشما و همكاران  )102 :1397هاه ايان ترتماب
متنسط سالمااه تلفا

جاد ا در ايران از ممااگمن كشتهشاوان جناگ تحمملاي

همشااتر تتماامن زد شااا اساات (اسااماعملي و ممكااائملي  )6 :1389هراسااا
 1تعااد اتنمبمل در ايران از يک دستگا اتنمبمل وارداتي مافرالاينشا در سال  1209هه  4مملمانن در
آغاز دهه  1387رسما و اكننن از مرز  14مملمنن دستگا امز عبنر كرد است سنار هندن هر ماشامن در
اين سالها آاقار اهممت يافته كه «آدم پماد » هه ااطهحي تحقمرآمماز تباايل شاا اسات ( اااعيراد
)06 :1397
 2در هرخي پژوهش ها آماار تصاادفا

در اياران  27هازار كشاته  377هازار مصااوم (وروساي و

ديگران  )48 :1393و در هرخي  26هزار كشته و  157هزار م اروح ثبات شاا اسات (اساماعملي و
فرهي )111 :1397
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حنادی ترافمكي چتار كشنر همش از ايران است و ها وجند آاكه ايران كمتار از
يكصام جمعمت جتان را داراست همش از يکچتل  2حنادی ترافمكي داماا در
اين كشنر رخ مي دها در وا ع اين ممزان اشان دهنا آن است كاه متا تارين
عامل از دست رفتن عمر مفما در ايران سنااح رااناوي اسات و ايان حانادی
همش از يک مملمنن و دويست هزار سال عمار ( 3)dalysرا در اياران هاه هاار
ميدها ( رهااي و همكاران )57-52 :1397
آمار تصادفا

رااناوي در ايران دوازد هراهار 4معماار جتاااي (پانرمعل و

جعفر اسب  )1117 :1392و  5هراهر كشنرها همتراز اسات (عبااالرحمااي
و همكاران  )170 :1389آمار كشته شاوان سنااح ترافمكي در ايران دو هراهر و
آمار مصاومان اين حنز پنج هراهر ممااگمن آمار جتااي است (منسنيان :1397
 )99اكته مت آاكه در اين ممان تنتا يک درااا تصاادفا

كشانر در اتم اه

اقص فني وسمله اقلمه و اقص ايمناي جااد هاا هاند و هقماه حانادی هار اثار
عملكرد غلط عنامل ااسااي ههوجند آما است البته وفتني است عامل ااسااي
شامل يک عنصر امست هلكه سه محنر راانا و عاهر هراامهريز و ااناگاذار و
عنامل ااار

و كنترل را شامل مايشاند (پانرمعل و جعفار اساب :1392

)117
)1 World Heolth Organization (WHO
 2در هرخي پژوهشها  2/5دراا ( رهااي و همكااران  )57 :1392و هرخاي ديگار  2درااا تلفاا
ااسااي هه ازا يک دراا جمعمت جتااي هرا ايران تتممن زد شا است (منسنيان )99 :1397
 3يک دالي ( )dalysعبار

است از يک سال از عمر كه ميهايست هه سهمتي سارد شند ولي هاه

علت ااتنااي ااشي از اهته هه هممار يا آسمب يا هه علت مرگ زودهنگام از دست رفته است ( رهاااي
و همكاران )52 :1397
 4در هرخي پژوهشها ارخ سنااح جااد ا همسات هراهار مماااگمن جتاااي تتمامن زد شاا اسات
(عباالرحمااي و همكاران  /170 :1389وروسي و ديگران )48-49 :1393
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وزارشها سازمان هتااشت جتااي 1از ممان  197كشنر داما تلفاا

ااشاي از
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در ايران ساتاه هشتصا هزار تصادف اتفاا ميافتا و از حم

آماار اياران

مروبارترين حنادی جاد ا جتان را داراسات (حااجي مقصاند و همكااران
 )80 :1391همش از  87دراا كشتهشاوان سانااح راانااوي در اياران  -هامن
سالها  1305تا  - 1385را مردان تشكمل ميدهنا كه  40دراا از آاتاا هامن
 27تا  57سال داشتهااا در حالي كه اين وارو  38درااا جمعمات كشانر را
تشكمل ميدهنا اين آمار اشان ميدهاا كاه هاا از دسات رفاتن امارو منلاا
جامعه روزااه هزينها معادل  2777مملمارد ريال هه هااه كشنر خساار

وارد

ميآيا ( رهااي و همكاران « )51 :1397هرآورد اا صي از هزينههاا ااشاي از
حنادی ترافمكي در سال  1387اشان ميدهاا كاه خساار

مساتقم ااشاي از

حنادی ترافمكي هرا كشنر ساتاه همش از  557مملمارد تنمان است در ساال
 1387م منع هزينهها ااشي از تصادفا

ترافمكي در كشانر حااا ل چتاار

هزار مملمارد تنمان هند است كه ها تنجه هه مقاار تقريبي تنلما ااخاالص ملاي
كشنر در آن سال (حاود  127تا  125هزار مملمارد تنمان) مشتص ميشند كه
همش از سه دراا تنلما ااخالص ملي ايران در تصادفا

ترافمكي از هامن رفتاه

است (منسنيان  )177 :1397اين مقاار در سال  1383و  1385هه پنج درااا
از تنلما ااخالص ملي رسماب يعني ر مي معادل  67هزار مملمارد ريال ( رهااي و
همكاران  )52 :1397اين هرآوردها اشان ميدها هر ساله تصاادفا
در ايران معادل  27دراا درآما افتي هه كشنر خسار

راانااوي

وارد ميكنا (علمازاد

ا اام و االحي )13 :1391
متأسفااه عهو هر ممزان تصاادفا

آماار تتلفاا

راانااوي اماز در اياران

ااامماكننا است ههاحن كه در پنج ما اتست سال  1385سه مملمنن تتلف
رااناوي و شش ما اول سال  1388هفا مملمنن و سمصا و چتار هزار ابض
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تتااران ساارهنگ هاشاامي جريمااههااا رااناااوي يااک روز تتااران هااا تعااااد
جريمهها رااناوي يک ساال اار اروپاا هراهار مايكناا (عبااالرحمااي و
همكاران )170 :1389
اين مقاله درااد است ها همان رويكردهاا متتلاف ترافمكاي هاه اااهح
ااهن ار ها منجند دست يازد و ها روش تناامفي و تحلملاي و واردآور
داد ها كتاهتااها و اسناد اين مت را تبممن امايا
رويكردهاي گوناگون به ترافيک
ترافمک در لغت رفت و آما آما و رشا عبنر و مرور حمال و اقال داد
و ساااتا كاااات و هاااار و
مسافر معني شا است و
در ااطهح هاه رفات و
آمااا ايماان و هااا ااارفه
ااسان و هار در شبكهها
عباانر و ماارور اطااها
ميشاند (رفمعاي :1397
 )29در وا ع ترافمک از جاهاهجاايي ااساان حمانان كاات و وساايل اقلماه از
اقطها هه اقطه ديگر ااشي ميشند (اماز

 )32 :1380پايا ترافمک حااال

تعامل ممان كنشها ااسااي طبمعت (محمط طبمعي) و ماشمن (فناور ) اسات
معضل ترافمک امز حاال هر ه خنردن تعادل در رواهط ممان ايان ساه عنصار
است (افشاار كتان و همكااران  )66-60 :1391كاه دااشامناان حانز هاا
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متتلف سعي داراا ها رويكردها ونااونن ايان راهطاه را متعاادل ساازاا در
اين ا هه مت ترين رويكردها اشار ميشند:

ااسان

ترافمک
فناور

طبمعت

رويكرد مهندسي
مت تارين ااانل حااك هار داااش ترافماک 1عباار اااا از 1 :آمانزش

2

 2متناسي 3 3اعمال اانن 4 4اال محمط( 5شرايط فمزيكاي جااد و ممازان
ديا راانا و كارهران ديگر ترافمكي) (اماز

)32 :1380

هرخااي ااايشاامناان حاانز متناسااي مشااكل تااراك ترافمااک كشاانرها
تنسعهيافته را در ابند تعادل عرضه و تقاضاا در سااعا
تنجه هه ح

خندروها و امز هروز تصادفا

اساتفاد از معااهر هاا

و اا ام عملماا

عمراااي هارا

 1البته هرخي پژوهشگران اجرا طرحها ترافمكي مناسب اعمال اانن و آمنزش را سه عامل داااش
ترافمک ذكر كرد ااا كه اقش متمي در كاهش تصادفا

دارد (محمايان و همكاران )93 :1391
2 education
3 engineering
4 enforement
5 environment
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حمل و اقل و ارتباطا

ه علات و ها معلانل تمركاز و رشاا شترهاسات

(افشاركتن و همكاران  )69 :1391شناساايي علال و انع حانادی ترافمكاي
وظمفه جامعه علمي كشانر اسات زيارا هااون علال و انع تصاادفا

ارائاه

راهكارها هنماد و اساسي هرا حل آن مشاكل اسات (وروساي و ديگاران
 )57 :1393هتشي از اين مت امز وظمفه متناسي ترافمک است
متناسي حمل و اقل 1يكي از ضلعهاا مثلا

(پلما) و آمنزش فرهنگ) و عبار
در هراامهريز

ترافماک (متناساي اجارا

است از :كارهرد اانل علماي و فنااور

طرح مفما عملكرد و ماايريت اااناع تساتمه

حمال و اقال

هرا تأممن ااتقال مطمئن سريع راحت ساد ا تصاد و هماهنگ هاا محامط
مردم و كات
متناسي ترافمک رويكرد هراامهرياز شاا و عقهياي هاه ترافماک دارد
(عباالرحمااي و همكاران  )173 :1389متناسي ترافماک هاهمثاهاه هتشاي از
متناسي حمل و اقل هه مباحثي درخصنص هرااماه رياز
عملما

طراحاي و كنتارل

ترافمكي و رواهط همن وسايل اقلمه و شبكه ارتباطي ميپردازد متناسي

ترافمک زيرهتش ها ونااوناي همچنن استفاد كنناوان از را وساايل اقلماه
مشتصا

جريان ترافمک ظرفمت جاد ها حمل و اقل عمنمي پاركمناگهاا

تاهلنها عهي و چراغها راهنمايي پايااه ها تصادفا

ايمني كارهر اراضي

و دارد هاف االي اين رويكرد ترددها راحت كارآما و تانأم هاا ايمناي
هرا افراد و كات و اي اد تعادل ممان ديگار زيارهتشهاا مرهانط هاه حانز
ترافمک است و اين مت ها ااااز ومر سفر ايمنساز وسامله اقلماه رااناا
1 transportation engineering
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جاد و ناامن و مقررا

روانساز را ها تأممن آساايش كاارهران دسترساي

آسان ارفه ا تصاد و سازوار ها محمط زيست اي اد ميشند (وحاتيفارد
 )01-02 :1392ها اين حال متناسي ترافمک هرخهف هسمار از شااخههاا
متناسي همشتر ها عنامل و رفتارها ااسااي (عاهر و راانا ) و ارتباط ممان آاتاا
سروكار دارد (اماز

 )32 :1380اين انع متناسي هر چنا هارا پاساتگنيي

هه امازها انين در حنز جاههجايي و آما و شاا هاه وجاند آماا اماا خاند
محصنل شرايط اجتماعي استب يعني و تي فنااور هاا را و اتنمبمال مسامر
تكاملي خند را پممند است تاا امااز اجتمااعي را هارآورد ساازد خاند ايان
فناور زممنه اماز هه فناور جاياتر هه اام متناسي ترافمک را فاراه كارد
است (عباالرحمااي و همكاران )172 :1389
رويكرد اخالقي
هرا هسمار از اعمال غمراخه ي در رااناوي يا اااناي وضاع اشاا ياا
وضع اانن هرا آاتاا غمارممكن و ااكارآماا هاند اسات از ايان رو هرخاي
ااحبناران تنتا اخها و وجاان ااسااي را راهكار ترغمب رااناوان هه رعايات
اانن ميداانا (اترك  )127 :1397از اار طرفااران رويكرد اخه ي هاورها و
ارزشها ديني ن ترين عامل تأثمروذار هر تنسعه رفتار راانااوي هاه شامار
ميرواا وفتني است مباح

اخه ي مطرح شا در اين رويكرد ها آمنز ها

اسهمي امز همگام و در يک راستاست پا از آا ا كه در اسهم كشاتن ياک
ااسان هراهر ها كشتن همه ااسانهاست و زاا كردن يک ااسان هاا زااا كاردن

همه ااسانها هراهر ميكنا( 1ااادر خنرشاما

 )102 :1397هاايتي اسات

 1مَن َتَلَ اَفساً هِغَمرِ اَفاٍ اَو فَسادٍ في اتَر ِ،فَكَاَاَّما َتَلَ النّا َ جَممعاً وَ مَن اَحماها فَكَااَّما اَحمَا النّاا َ
جَممعاً (مائا )32 /
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رااناوي شاخه ا از اخها كارهرد است كه در منرد هه كارومر مهحااا
اخه ي هرا هاايت رفتار اجتماعي رااناوي هح

ميكنا در وا اع در حانز

اخها رااناوي درستها اادرست ها هاياها و اباياها رااناوي جاا داردب
يعني منارد كه هه لحاظ ااناي اا ام دادن يا ااادن آاتا جايز است ولاي هاه
لحاظ اخه ي ممكن است اا ام آاتا الزامآور يا ممنانع هاشاا يكاي از دتيال
هروز ااهن ار ها در امر رااناوي اگا ارف ااناي هه اين مقنلاه اسات اماا
اواار رااناااوي در سااايه ااناامن اخه ااي  -كااه م اار آن وجاااان اخه ااي
ااسانهاست  -رعايت شند در آن انر

تتلف از ناامن راانااوي تتلاف

از اانل اخه ي هه شمار مي آياا و در اانر

تتلاف از اناامن هاه جاا

پلما وجاان ااسان ها مساتنجب ماذمت خناهاا شاا (اتارك -178 :1397
 )175طرفااران اين رويكرد هرا اي ااد ااا در راانااوي هاه جاا تشاايا
كنترل و جراي رااناوي ترويج اخها رااناوي را از طرياق رساااههاا تناامه
ميكننا (همان )121 :از اين منار مت ترين اانل اخه ي حاك هار راانااوي
عبار ااا از 1 :پرهمز از اذيت و آزار ديگران (هانا زدن  1ترساااان ديگاران
 1فلسفه وجند هنا در وسايل اقلمه هشاار و اعهم خطر هارا جلانومر از تصاادفا
آا ا كه اين وسايل اقلمه خطرا

اسات از

زياد مي تنااا هرا ديگران داشته هاشا اهزار هرا هشاار ديگران

در اين وسايل رار داد شا است هناهراين استفاد از هنا هرا اين مقصند همنار الزاماي و درسات
است و منارد ماانا :هشاار هه عاهران پماد كه ها غفلت از وسايل اقلمه وارد خماهان ميشناا هشااار
هه رااناوان ديگر كه هاون تنجه هه وسايل وا ع در كنار يا پشت خند و هااون زدن چاراغ راهنماا هاه
راست يا چپ منحرف ميشناا هشاار هه رااناوااي كه هاون تن ف از خماهان فرعاي هاه ااالي وارد
مي شناا اما در غمر اين وناه منارد استفاد از هنا هرا اغرا ،ديگار چانن خنداماايي و هشااار
هيمنرد هه ديگران و ممننع است در ماد  184آيمناامه راهنماايي و راانااوي هاه مصااديق ممنانع
هنازدن اشار شا است:
«استفاد از هنا ها شمانر

سن

هلبلي و هه طنر كلي هر انع وسمله آوا ساز انتي هاا اااا

ااهن ار و غمرعاد در مناطق مسكناي و همچنامن هانازدن ممتاا ياا غمرضارور ياا زدن هانا در
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اي اد سر و ااا اي اد آلندوي و راهبنااان پاشامان وال و ت )  2ضاماات
وارد هاار ديگاران (ضاماات ااااما

مااد

ضااماات

اااما

و خساارا

ااما

معنن )  3رعايت حقنا ديگاران  4امكاي و كماک هاه ديگاران 5

پرهمز از فحش و ااسازاونيي  6رعايات حقانا مساافران  0خنيشاتناار و
ابنر  8وذشت و هتشش (همان)
رويكرد ساختاري  -نهادي
رفتارها هه شا

تحت تأثمر ساختارها رار داراا هه زهان ديگار هاا تحانل

ساختارها مي تنان هه تغممر و تعايل رفتارها امماوار هند هنااهراين هارا اي ااد
تحنل در فرهنگ ترافمک هايا الگنيي تأثمروذار و ساختارمنا هارا رفتارهاا
ترافمكي تاوين شند تا شاخص ها رفتاار در حانز راانااوي هتباند ياهااب
يعني هايا وضعمت منجند ترافمكي كشنر تنامف شند ساا هاا طارحرياز
اهاافي ممانما

و هلناما

شكاف ممان وضعمت منجند و مطلنب هررساي

وردد
در طراحي و تاوين الگن راهبرد تنسعه ترافمک اتادها و سازمانهاا
زياد دخمل هستنا كه از آن ممان اقش هرخي ماانا خاااناد و جامعاه فطار
محل هايي كه اين عمل هه وسمله عهي منع شا است ممننع است اساتفاد از هانا هارا مقاااا
ماانا ااا زدن افراد جلب تنجه مسافر اعهم حضنر و هاز كردن در منزل خاااحافاي و مااناا آاتاا
ممننع است »
يكي ديگر از مصاديق ممننع هنازدن كه در روزوار ما زياد مشاها ميشند هنازدن هرا همان شاد
در مراس عروسي يا غمار آن اسات هانازدنهاا هايمانرد و غمرضارور كاه رااناا تنتاا از سار
هيحنالگي خستگي و تع مل آن را هه ااا درميآورد ماانا هنازدن در پشت چراغ رمز ياا پشات
راهبناان هايي كه هه علت تصادف يا تعممر جاد اي اد مي شند امز از منارد ممننعه است در همه ايان
منارد هنا زدن ه هه لحاظ ااناي و ه هه لحاظ اخه ي ممنانع اساتب زيارا منجاب اذيات آزار
تر

و وحشت ديگران است هناهراين يک رااناۀ ها اخها بل از هنازدن از خند ميپرسا آيا ايان

هنا از منارد م از و ضرور است يا از منارد غمرم از و ممننع؟ (اترك )179-117 :1397
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هرخي ديگر ماانا پلما راهنمايي و رااناوي معمن و تعريفشا اسات يعناي
وظايفشان در ارتباط ها ترافمک و آمنزش آن است (رفمعاي  )45 :1397هاراين
اسا

«متا تارين اتادهاا تأثمرواذار در آمانزش فرهناگ ترافماک كشانر

عبار ااا از :جامعه خااناد مارسه  1وسايل ارتباط جمعاي شاتردار هاا

2

سازمانها مردماتاد و پلما يا امرو ااتاامي  3سازمانها دخمل در ارتقاا
فرهنگ ترافمک را هه دو دسته ميتنان تقسم كرد:

 1سازمانهايي كه هه طنر مستقم در حنز فرهنگ ترافمكاي اقاش داراااب
ماانا شتردار

پلما راهنمايي و رااناوي دفتار و شانرا عاالي همااهنگي

حمل و اقل و ترافمک وزار

كشنر  4شنرا اسهمي شتر ستاد حمل و اقال

و سنخت كشنر و سازمان حفاظت محمط زيست
 2سازمانهايي كه اقش آاتا در ارتقا فرهنگ ترافمكي ااكارااپاذير اسات
ولي در شرح وظايف سازمااي آاتا اشار ا هه منضانع ترافماک اشاا اساتب
 1ه اكننن طرحها پلما مارسه وذرهان مارسه و هممار پلما از جمله طرحهاا مشاتركي اسات
كه همن امرو ااتاامي و آمنزش و پرورش در حنز آشنايي دااشآمانزان هاا فرهناگ ترافمكاي اجارا
ميشند
 2در سازمان شتردار ها معاوات حمل و اقل و ترافمک وظمفه ااار هر جريان حمل و اقال امانر
را آهن شتر پايااهها تاكسمرااي اتنهنسرااي ممنيهنسرااي و مراكز معاينه فني خندروها را هر عتاا
دارد
 3هتش عما ا از وظمفه پلما راهنمايي و رااناوي در حنز ترويج فرهنگ ترافمک است همچنمن
وظمفه تأممن اا عبنرومرور رسماوي هه تصادفا اجارا مقاررا راهنماايي و راانااوي حمال و
اقل امنر تنزين و حفظ حري را هاا در ساطح كشانر را هاا تنجاه هاه مقاررا داخلاي و مقاررا
همنالمللي هر عتا دارد (رفمعي )33-36 :1397
 4از جمله وظايف اين دفتر عبار ااا از :تتمه و تاوين پمشانيا آيمناامهها طرحها و لنايح مرهنط
هه امر حمل و اقل و ترافمک هماهنگي و هراامهريز ههمنانر هتبند ترافمک اا ام هماهنگيهاا تزم
همن امنر حمل و اقل درون شتر و هرون شتر ااار هر حسن اجرا ناامن و مقررا راهنماايي
و رااناوي دستماهي هه آخرين اطهعا و استااااردها حمل و اقل و ترافمک هاا هر ارار ارتبااط هاا
دستگا ها و منسسا پژوهشي
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ماانا :سازمان اااوسمما وزار

فرهنگ و ارشاد اسهمي و وزار

آمانزش و

پرورش (همان)37 :
اسماعملي و فرهي هاين منانر طي پژوهشي ها تنجه هه كهن ااام در امر
تنسعه ترافمک ضمن مصاحبه ها  37افر از خبروان و كارشناسان آمنزش عالي
و كارشناسان آزاد ترافمک كشانر هارا هار اقاش (راهبارد
هراامه ريز

سماساتگذار

پشتمبااي و اجرايي) سازمانها و شركتها و درااا شاكاف آاتاا

همن وضعمت منجند و مطلنب را هررسي كرد و هه اين اتم اه رساما اااا كاه
پلما را تنتا سازمااي است كه شكاف همن اقش منجند و مطلانب آن اافر
است اين در حالي است كه در هرخي سازمانهاا مماان اقاش عملكارد آاتاا
شكاف وجند دارد و حتي در هعضي مانارد مماان عملكارد ساازمااي آاتاا اماز
اختهف ماهمتي مشتند است (اسماعملي و فرهي )116 :1397
رويكرد اجتماعي
ترافمک در جامعه مارن اماروز وا عمتاي اجتمااعي اسات پاا پمامااها و
معضه

مرهنط هه آن را هايا هه عنانان ياک مشاكل اجتمااعي هررساي كارد

(محمااايان و همكاااران  )86 :1391ازاياانرو هرخااي ااايشاامناان هماانش
جامعهشناسي هه ترافمک را كلما كنشها و رفتارها ترافمكي ميداانا و ها تأمل
در اتايج صا داراا تاااوم (هازتنلماا ترافمكاي) و دوروانايهاا تحركاا
زااوي اجتماعي ااسانها را تبممن كننا و هرخهف متناسي ترافمک كاه ظتانر
ااناع رفتارها ترافمكي را متأثر از عناار ماد (كمفمت جاد ها را ها وساايل
اقلمه) مي داانا طرفااران ايان رويكارد افعاال ترافمكاي را هرآماا از عنامال
ااسااي و اجتماعي ميپنااراا و هه تأثمرا

فرهنگ و ساختارها اجتمااعي هار
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عاااهران و پلااما تحاات تااأثمر الگنهااا اجتماااعي و فرهنگااي اارار دارد
(عباالرحمااي و همكاران  170 :1389و  )124و احن راانااوي هامش از هار
چمز سطح فرهنگ و درك اجتمااعي و وجان متتلاف شتصامتي و رفتاار
راانا را هازامايي ميكنا (منسنيان  )98 :1397رويكرد اجتمااعي هاه مسائله
ترافمک آمنختن فرهنگ استفاد از يک فناور را مقام هر راهبرد فناوراااه آن
مي دااا (اساماعملي و ممكاائملي  /6 :1389محماايان و همكااران /94 :1391
علياكبر

 )34 :1386رويكرد جامعهشناسي هه ترافمک اناامن و فراينااها

ترافمكي را از زاويه اجتمااعي ماياگارد و راانااوان را ااه هاه عنانان افاراد و
اشتاص هلكه هه عننان اعضا اتادها اجتماعي هررسي ميكنا و مانارد را
كه هر ايمني ترافمک اثر وذاشته است هررسي مايكناا (منسانيان -96 :1397
 )95اين رويكرد م منعه اا ها هن ار را كاه ريشاه در فرهناگ جامعاه
دارد منرد ماا ه ارار مايدهاا (افشااركتن و ديگاران  )06 :1391از مناار
جامعهشناسي ترافمک تتلفا

رااناوي زيرم منعها از ااحرافاا

اجتمااعي

هه حساب ميآيا كه ميتنان آن را در لمارو داااش آسامبشناساي رواااي -
اجتماعي هررسي كرد در عراه تتلفا

راانااوي ساه عامال (ااساان وسامله

اقلمه و را ) مت تارين اقاش را ايفاا مايكنناا و در ايان مماان عامال ااساااي
اساسيتارين عنصار در هاروز تتلفاا
مشكه

اساتب هاه ونااها كاه  07درااا از

رااناوي هه عامل ااسااي هرميوردد اماا هاياا در ااار داشات عامال

ااسااي در جنامع متتلف دارا تفاو ها فراوااي استب هه احان كاه هار
يک از افراد پايگاا اجتمااعي ا تصااد و فرهنگاي خاااي دارااا و ممازان
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ااحراف از اناامن راهنماايي و راانااوي و اانع تتلاف آاتاا در پايگاا هاا
اجتماعيِ متتلف متفاو

است (اسماعملي و ممكائملي )2 :1389

رويكرد آموزشي  -رسانهاي
اورچه اتستمن را هرخنرد ها متتلفان حنز ترافمک جريمه كاردن اسات
اين وزينه درمااي من تي است و تأثمر مااايي هر وضعمت ترافماک و كنتارل آن
 )33 :1380و را آن هه سامان كاردن رفتاار اجتمااعي

اتناها داشت (اماز

رااناوان هر محنر آمنزش و ااهح فرهنگ درست راانااوي اسات هااف از
رويكرد آمنزشي تغممر اگرش افراد ستم در ترافمک است رواا تغممر اگارش
مطاهق ها اار كنر

لنين شامل مراحل سهوااه زير است:

الف) انجمادزدايی :در اين مرحله هايا پنسته اگرش و چفت و هسطها
آن شااكافته شااند هاارا اياان منااانر متقاعاساااز هساامار اهمماات دارد
متقاعاساز

فراينا است كه در آن كنشش ميشند تا اگرش ديگاران تغممار

ياها و چنن اگرشها درهرداراا درجاتي از عناار شناختي عاطفي و رفتاار
هستنا هناهراين هروناه تغممر در اگرش كه در اتم ه ترغمب ساز پاياا آياا
مستلزم دستكار و تحنل در اين عناار خناها هند
ب) جايگزينی :پا از افنذ در اگرش (اا مادزدايي) اگرش جاياا هاياا
ههدرستي جايگزين بلي شند در غمر اين انر

احتمال هروشت هاه اگارش

بلي هسمار خناها هند
ج) انجماد مجدد :اگرش ها هممشاه حالات ارت ااعي و هازوشات دارااا
اا ماد م اد هه معني پايان تغممرا

امست اما هرا تثبمت اگرشهاا جاياا

رويكرد آموزشي رسانه به ترافيک 10

)14
افازايش ساطح متاار

آمنزش هاع

داااش فارد راانااوان و ارتقاا

فرهنگ رااناوي هنيژ هه هنگام تصمم ومر و واكنش در من عمتها ميشاند
پااا ماايتاانان هاارا
آمنزش هراامه ريز كارد
و اين هرااماهرياز هتتار
است هراساا

شناساايي

پرهساااماترين رفتارهااا
ااهن ااار و غمراجتماااعي
انر

ومرد (منسانيان

)172 :1397ب يعني اهتااا
امازها آمنزشي ترافمک در جامعه شناسايي و ساا هرا حال مشاكه

آن

هراامهريز شند
اماز آمنزشي ترافماک هاه امازهاايي در حانز داااش متاار

و اگارش

ترافمكي وفته مي شند كه از طريق آمنزش اهل رفع است هه عبار

ديگر اماز

آمنزشي ترافمكي هاه فاااله مماان وضاعمت منجاند تاا وضاعمت مطلانب و
استاااارد در حنز مسائل حمال و اقال و ترافماک وفتاه مايشاند امازهاا
آمنزشي ترافمک كمبند دااش و ابند متار ها رفتار در حانز ترافماک را
مشتص ميسازد (زمااي كنخالن و انروز

 )170 :1397عما ترين اهزارها

آمنزشي مرتبط ها ترافمک هه لحاظ اثرسن ي هر متاطبان عبار ااا از:
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 1تلنيزينن

 1جنگها آمنزشي
 2آوتيها تبلمغاتي
 1جنگها آمنزشي

 2رادين

متاطب وسترد

 2آوتيها تبلمغاتي
 1روزاامه

 3مطبنعا

 2م له

 4اينترات
 5وسايل حمل و اقل
عمنمي

 1ايستگا اتنهن
 2هااه اتنهن
 3هااه مترو

 1كتاب

اهزارها آمنزشي

 2كتاهچهها آمنزشي
 3پنستر
1

 4پمفلت و لمفلت
متاطب محاود

 5فنلار
 6هروشنر  -تراكت
 0هاز ها آمنزشي
 8فلشكار

و لنحها آمنزشي

 9شبمهساز رااناوي (سممنتتنر)

2

(1حسنپنر و ممرهتا )46 :1391
 1پمفلت انعي رسااه آمنزشي است كه در اهعاد كاغذ  A4تتمه ميشاند و هاه طانر معمانل هاه ساه
سمت تقسم ميشند اين رسااه ك ح

ميتنااا آمنزشي هشااردهنا و يا تبلمغاتي هاشاا (پايگاا

اطهعرسااي مايريت تنسعه سازمان و مناهع ااسااي دااشگا علنم پزشكي مشتا )1393
 2شبمهسازها رااناوي (سممنتتنرها) دستگا هايي هستنا كه از يک ارمافازار شابمهسااز راانااوي و
يک ستتافزار شامل فرمان و پاال تشكمل شا است اين دستگا ها هاا شابمهسااز شارايط وا عاي
رااناوي و تأكما هر رعايت ناامن و مقررا

راهنمايي و رااناوي هاع

مايشاند تاا كاارهران هااون

مصرف سنخت و اي اد ترافمک و حادثه هرا خند و ديگران رااناوي را ت رهه كنناا و هاه فراومار
ناامن و مقررا

در محمطي عملي هاردازاا ها تنجه هه وستردوي ااناع ساممنتتنرها و اانع كاارهران

رويكرد آموزشي رسانه به ترافيک 11

ممزان مرگ و ممرها مصاوممتها مرا بتها پزشكي درمااي و تانانهتشاي
را كه در اثر سنااح رااناوي اي اد ميشناا كاهش داد همچنمن ميتنان ماااع
از وارد شان هزينهها ااملمن

(فشاارها رواااي در اثار فان

عضان از

خااناد ) هر پمكر جامعه شا ( رهااي و همكاران )50 :1397
اتايج يكي از پژوهشها درهاار اثرسان ي اهزارهاا آمنزشاي هاا رويكارد
ارتقا فرهنگ ترافمک اشان مايدهاا ممازان اهممات اهزارهاا آمنزشاي هاا
متاطب وسمع هراهر  04دراا و ها متاطب محاود هراهار  26درااا اسات و
هممن اشاندهنا اهممت همشتر اهزارها ها متاطب وسمع اسابت هاه متاطاب
محاود است همچنمن اثرهتشي ها متاطب وسمع سه هراهر ممزان اثرهتشي هاا
متاطب محاود است يكي از دتيل اين امار هاه فراومار هاندن اهزارهاا هاا
متاطب وسمع مرهنط ميشند اين انع اهزارها كاه شاامل تلنيزيانن راديان و
مطبنعا

است اسبت هه اهزارها ها متاطب محاود اامر كتاب و پنساتر از

اهممت هسمار همشتر هرخنرداراا از سن ديگر هاا تنجاه هاه رويكارد ايان
هتش از آمنزش كه مرتبط ها فرهنگ ترافمک است اهزارها ها متاطب وسامع
دارا

اهلمت اجرايي همشتر هستنا و از جاذاهمت همشاتر و اثرهتشاي هتتار

هرخنرداراا كه تمامي اين عنامل در افزايش ممزان اهممت آن اقش داراا
همچنمن پژوهشها اشان داد است در ممان اهزارها متتلف هاا متاطاب
وسمع تلنيزينن ها  54دراا دارا همشترين ممزان اهممت است راديان هاا 27
كه هه طنر عما انجنااان هستنا انع ساد اين سممنتتنرها شامل يک ماامتنر و يک سات فرماان و
پاال هه همرا ارمافزار وزينه مناسبي است اين اهزار هرا ورو ها سني انجنااان تا افراد مسن اهل
استفاد است و هه دلمل جذاهمت آن اثرهتشي آمنزشي هسمار زياد دارد (حسنپانر و ممرهتاا :1391
)48
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دراا در مرتبه دوم و مطبنعا

و حمل و اقل عمنمي هاا  8درااا در مرتباه

سنم ممزان اهممت رار داراا در مرتبه آخر امز آمنزش از طريق اينتراات هاا 3
دراا دارا كمترين ممزان اهممت است كه دلمل ايان امار را مايتانان سااهقه
كنتا زيرساخت ها مناسب و ترويج اساتفاد از آن در مماان شاتروااان ذكار
كرد
تمامي اتايج ونيا اين وا عمت هستنا كه اهزارها آمنزشاي از سات 65
دراا در ارتقا فرهنگ ترافماک هرخنردارااا ايان متا تنجاه ماايران و
مسئنتن رسااه ها هه امر آمنزش در حنز ترافمک را يادآور ميشند كه ميتنان
ها همكار رسااهها هنيژ رادين و تلنيزينن ست هسازايي در ارتقاا فرهناگ
ترافمک ايفا كرد (همان)49-57 :
يكي از را ها فرهنگ ساز ترافمک هسمج اطهعرسااي آمنزشي هاه مااد
ااناع رسااهها جمعي ها هاف اطهعرسااي درهار خطارا
هااا سااهمت و چگااناگي اجتناااب يااا كاااهش اثاارا

رفتارهاا مغااير
متاارب آاتاساات

(سلمماناختمار و شما  )253 :1388در وا ع رسااه ها جمعي از آا ا كه
منجب تغممر در سطح آواهي متاطبان ميشناا ميتناانا ها ااتقال پمام سهمت
هه لحاظ احساسي و هم ااي واكنش هرااگمزاانا ا اي اد كننا و منجب تغممار
در ارزشها و اگرشها افراد شناا هرا تاوين هسمجها آمنزشي از طريق
رسااهها جمعي اهتاا هايا هاف و متاطب آمنزشي تعمامن شاند تاا عنامال
خطر و ويژويها مرتبط ها آن منرد شناسايي رار ومرد هرايناسا

پمامها

آمنزشي هايا هه طنر خاص ها ورو هاف مرهنط هاشنا و اهااف هه شاعار

1

پاياار و منطقي تبايل شناا ضمن آاكاه منضانع پماامهاا اماز هاياا معتبار و
 1شعارها در وا ع چش اااازها را مشتص ميكننا شاعار ترافمكاي در هلناا «ايمناي چشامگمر» در
داامارك «هر تصادف يكي از هسمارهاست» در تركمه «در تصادف هام كاا اباياا زخماي ياا كشاته
شند» در سنئا «تعااد كشته افر هرا تصادفا » است (ستراهي )5 :1397

رويكرد آموزشي رسانه به ترافيک 11

ااناي همرا هستنا مؤثرترين راهكار هرا تاأثمر رو تغممار رفتاار افاراد در
دور زمااي كنتا هه شمار ميرواا
هسمجها اطهعرسااي رسااها ك هزينهااا و پاياار اثر آاتا هه متغمرهاا
ونااوناي هستگي داردب ماانا ممزان در معر ،پمام رار ورفتن ممزان تمركز هر
رو ومرااوان هاف و وجند هراامهها تكمملي مارسهمحنر خاااناد محانر
و جامعهمحنر (همان)261-264 :
يكي از مت ترين عناار و را ها فرهنگساز و آمنزش مسائل ترافماک
خااناد است ترافمک در زمر پمچما ترين علنم رفتار هه شمار مايآياا كاه
تغممر در ساحت آن امازمنا رواهط ترهمتي و استمرار اكاا

آمنزشاي در سانمن

متتلف استب از اين رو خااناد اتستمن اتاد است كه ها تشاريک مسااعي
مي تنااا هستر تزم هرا ااتقال مفاهم آمنزشي را فراه سازد در وا ع والاين
ها الگنساز ميتناانا رفتارها ترافمكي كندكاان را هنماان اتناا و فرزاااان از
طريق همنشمني ها والاين ميتناانا ها هسمار از مسائل ترافمكي آشانا شاناا و
اهتاا ها تقلما و ساا ها همااناساز

دياا هاا و شانما هاا خاند را دروااي

سازاا (هياام )01-02 :1392
جمعبندي
فرهنگ عمنمي تصانير فراومار و جاامع از رفتاار عمانم ماردم اسات
هناهراين امروز رسااهها و ارتباطا

در عمنممت ياافتن فرهناگهاا جاياا

رويه ها رفتار ان و ارائه الگنها مفماا اقشاي طعاي دارااا و مايتنااناا
تغممرا

تزم را در جامعه اي اد كننا
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معضل ترافمک مسئلها چنا علتي است كاه از تركماب عنامال وناااونن
پايا مي آيا از اين رو همزمان هاا استااااردسااز فناي و متناساي و اناامن
ترافمكي هايا مباح

فرهنگي و آمنزشي را پاي ورفات يكاي از اااليتارين

اهزارها آمنزشي و فرهنگساز در جامعه رساااه هاا جمعاي هساتنا كاه
عهو هر اطهعرسااي ويژوي آمنزشي آاتا هايا از پنيايي تزم هرخنردار هاشا
در ايران همش از اند دراا جاههجاييها از طريق حمل و اقل جاد ا اانر
مي ومرد و در اين فراينا هالغ هر يک مملمنن و دويست هزار افر دستاااركار و
پااصا هزار راانا فعال هستنا و ساتاه همش از اتصا مملمنن افر سفر جااد ا
در طنل را ها كشنر اا ام ميومرد پا هيترديا رسااههاا مايتنااناا اقاش
متمي در فرهنگ ترافمک ايفا كننا
هرا ااهح وضعمت ترافمكي تزم است رساااههاا در دو زممنار «اااهح
هازسااز و تغمماار اگارش در هاورهااا و رفتاار ترافمكااي» و «فرهناگ عماانمي
ترافمک» تغممرا

و ااهحاتي را اا ام دهناا اااهح در اگارش وارو هاا

پمشرو و مسئنتن اسبت هه ترافماک مقاام و زممناه تزم هارا تحقاق اااهح
فرهنگ ترافمک مردم است ها ارتقاا ساطح آوااهي تفكار و اگارش ماردم
شمن ها انيني جايگزين ااهن ار ها ترافمكاي پمشامن مايشاند و هاايتي
است اين تغممر رويه هه وسمله رسااهها هتتر اا ام ميپذيرد

رويكرد آموزشي رسانه به ترافيک 11

قرآن کريم
الف) مقاله

 1اترك حسامن (« )1397اخاها راانااوي» معرفنت اخالقنی.

 2ش2

(هتار)
 2اسماعملي علمرضا (« )1397ضرور

آمنزش فرهنگ ترافمک هه كندكاان»

کودک .ش 01
 3اسااماعملي علمرضااا و هاارزو فرهااي (« )1397طراحااي و تاااوين الگاان
راهبرد تنسعه فرهنگ ترافماک (ارائاه اماندار كاهن اااام تنساعه فرهناگ
ترافمک)» فصلنامه دانش انتظامی.

 17ش2

 4اسماعملي علمرضا و ااار ممكائملي (« )1389هررسي راهطه همن سطح رفاا
ا تصاد و تتلفا

رااناوي» فصلنامه مطالعات مديريت ترافینک.

 5ش

( 18پايمز)
 5افشاركتن جنادب اسماعمل ههلي و عليمحما اسي (« )1391هررسي اهعاد
اجتماعي مسئله كنترل ترافمک شتر (منرد مطالعه مشاتا) فصلنامه مطالعات
جامعهشناختی شهری .ش ( 4پايمز)
 6هي اام (« )1392تأثمر آمنزش هر رفتار ترافمكاي» ماهنامنه چهنارراه .ش 8
(مرداد و شترينر)
 0پاانرمعل ااااار و سمااحسااان جعفاار اسااب (« )1392ارزياااهي اقااش
فرهنگ ساز ترافمكي در راستا كاهش آثار تصادفا

و ارتقا اا و امنمات
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اجتماعي» مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظام اجتماعی .ش( 5هتاار و
تاهستان)
 8جعفر ( نناتي) محما (« )1391ادهما

جاد ا » دانشنامه فرهنگ منردم

ايران .ج 1زير اار كاظ منسن ه ننرد

تتران :مركز داير المعاارف هازرگ

اسهمي
 9حاجيمقصاند محسان و عساگر نبار و سا اد نبار (« )1391اقاش
آمنزش ترافمک هه كندكان در افزايش ايمناي» فصنلنامه مطالعنات منديريت
ترافیک .ش ( 26پايمز)
 17حسن پنر شتاب علمرضا ادياب فار و هاهاک ممرهتاا (« )1391هررساي و
اثرسن ي اهزارها آمنزشاي هاا رويكارد ارتقاا فرهناگ ترافماک شاتروااان»
مهندسی ترافیک( .هتار)
 11رفمعي حسمن رضا (« )1397مرور هر مسئنلمت ها و وظايف سازمانها
دخمل در آمنزش فرهنگ اا و ايمني ترافمكاي كشانر» فصنلنامه مطالعنات
مديريت ترافیک .ش( 27هتار)
 12زمااي كنخالن لمه و دارينش انروز (« )1397هررسي امازها آمنزشي
شتروااان تتران طبق سرفصل منضنعا

آمنزشاي معاواات حمال و اقال و

ترافمک (منرد مطالعه :منطقاه  »)19فصلنامه مطالعات منديريت ترافینک .ش
( 27هتار)
 13سلمماناختماار

يلااا و محسان شاما (« )1388هسامجهاا رساااها

اطهع رسااي آمنزشي و پمشگمر از حنادی ترافمكي» فصلنامه پژوهشهنای
مديريت انتظامی.

 4ش( 2تاهستان)

رويكرد آموزشي رسانه به ترافيک 11

«رويكرد جامعه شناساااه هاه متناساي ترافماکب هررساي تاأثمرا

فرهناگ و

ساختارها اجتماعي هار ترافماک و متناساي ترافماک» مطالعنات منديريت
ترافیک.

 5ش( 18پايمز)

 15علياكبر

اسماعمل (« )1386ساماااهي فضا و پاياار در ااهح رفتاار

ترافمكي شترها كشنر (ضرور
نور

جامعاگر هه مقنله رفتار در شترها)» پیک

 5ش2

 16علمزاد ا ام محماها ر و ذاكر االحي (« )1391سابک زاااوي فرهنگاي
رااناوان اهزار هرا تبممن رفتار ترافمكي آاتا» فصلنامه مطالعنات پژوهشنی
راهور .ش (1تاهستان)
 10ااعي راد محمااممن (« )1397هازاماايي هاا فرهنگاي اتنمبمال هاهمثاهاه
تنسعه ويرااي و عشق» مجله جامعهشناسی .دور  12ش( 4زمستان)
 18رهااي علمرضاب حسمن ابن فردب محمند خنشاحال و ساماحمما حسامني
(« )1397هزينه ها تحممل شا هر اثر مرگ و ممر ااشي از حانادی ترافمكاي
(منرد مطالعه :شترستان سبزوار) فصلنامه مطالعات مديريت ترافینک .ش 27
(هتار)
 19وروسي هتشماب ساعما وروساي و فاطماه اا ا شاعاع (« )1393راهطاه
اگرش خصناما

شتصمتي و منباع كنتارل ادراك شاا هاا اااناع رفتارهاا

رااناوي» فصلنامه بهداشت و توسعه.

 3ش( 1هتار)

 27محمايان پنرياب محماها ر اسا و زهرا مبمني (« )1391هررسي وضعمت
فرهنگ ترافمک شتر و اثرا

آمنزش ترافمک در كاهش مشكه

و نقل محور توسعه .ش( 2تاهستان)

آن» حمل
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 21مصطفن

فرحناز (« )1388تأثمر رسااه هاا جمعاي در تغممار اگارش و

فرهنگ ترافمک» فصلنامه راهور .ش( 5هتار)
 22منسنيان سمااهناحسن (« )1397رفتار اجتما رااناوان و اهممات آن در
جامعه شتر » فصلنامه مديريت ترافیک .ش ( 21تاهستان)
 23اادر خنرشما

علمرضاب هااد فقماه علاي آهااد و متاا شمنشاكي

(« )1397اقااش عناماال ساااختار هرخاسااته از هاورهااا و ارزشهااا در رفتااار
كارهران ترافمكي» دوفصلنامه علمی  -پژوهشنی منديريت اسنالمی.

19

ش( 1هتار و تاهستان)
 24اماز

محسن و محما كاركنان اصرآهاد (« )1380آسمبشناسي فرهناگ

ترافمک» فرهنگ ايمنی.

 4ش( 14پايمز)

 25وحاتي فرد جناد (« )1392متناسي ترافماک» ماهنامنه چهنارراه.

1

ش( 5خرداد)
ب) گزارش پژوهشي

ستراهي فرزااه (« )1397رويكرد رسااه هه ترافماک» گنزارش پژوهشنی.
وزارش شمار ( 5مرداد ماا ) تتاران :ماايريت آمانزش و پاژوهش معاواات
هراامهريز و ااار

اااوسمما

ج) تارنماي مجازي

پايگا اطهع رسااي مايريت تنسعه سازمان و مناهع ااساااي دااشاگا علانم
پزشكي مشتا «پمفلت چمست؟» (تاريخ دسترسي در :)1393/8/19
www.mums.ac.ir/btom/fa/a_article5

