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Abstract 
This study aims to analyze the effect of traffic culture awareness on children’s 

social commitment to law considering the mediating factor of civil right 

observance. On this basis, three main questions are proposed:  

1. Does traffic culture awareness have meaningful effect on social law abiding 

in pre-school children of Uremia? 

2. Does traffic culture awareness have meaningful effect on civil right 

observance in pre-school children of Uremia? 

3. Does traffic culture awareness have meaningful effect on social law abiding 

in pre-school children of Uremia considering the mediating factor of civil 

right observance?   

Considering the nature and the purpose of the subject, this research could be 

regarded as practical and quantitative; utilizing the cognitive context for 

improving and optimizing the instruments, the methods and patterns are 

applied for ameliorating the current condition. Since the researchers 

attempt to find an answer to a real question in the process of this research, 

it could be claimed that it is a descriptive and non-experimental research 

considering the data collection and analysis methods, this survey research 

is conducted based on field method. The statistics population of this study 

includes 110 preschool teachers in Uremia province, Iran. Counting 

Sampling is used and the same number of questionnaires is distributed 

among statistical population; 105 questionnaires were sent back by 

participants which were analyzed. The data is collected in this study by 

researcher-made questionnaire which is extracted from “Teacher’s 
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Workbook”,  “Annual Time Table of Teachers in Nurseries and 

Kindergartens” , “ Teaching Safe Traffic to Children: A Guidebook” , and 

“ Traffic Rules”. For estimating the reliability of the researcher-made 

questionnaire, content analysis method is applied considering the opinions 

of 8 professors and experts in the Educational Science Departments of 

Uremia Public and Azad Universities. This questionnaire included 36 

close-ended questions which were graded according to 5-point Likert 

scale. For doing Factor analysis, it should be made sure that whether it is 

possible to use the available data for analysis or not. The KMO indicator 

was applied for verifying this issue. In order to confirm the questions, 

exploratory factor analysis, the analysis of main components method and 

Varimax rotation, was used. The results of the research proved that 6 

questions out of 36 should be eliminated as their factor load was less than 

0.5; for this reason, only 30 questions were applied in the final 

questionnaire. In order to examine the reliability of the measuring 

instruments, combined reliability and Cronbach's alpha method were 

applied. For all variables, the rate of the combined reliability and 

Cronbach's alpha coefficient was over 0.7 which confirms the instrument 

reliability. In addition, for the validity of the measuring instrument, 

convergent and diagnostic validity (Fornell and Larker index) was used. 

For observing the ethics of the research, the participants were called and 

the purpose of the study was illustrated to them in advance. In order to 

acquire accurate and reliable information and to build confidence about the 

secret nature of the data, the participants got assured that the results are 

going to be extracted generally. Finally the questionnaires were distributed 

and the results were analyzed. On this basis, the descriptive and inferential 

statistics is used for presenting the findings.  The statistical indexes of 

frequency, percentage, mean, standard deviation, etc. are used to describe 

the demographic variables. To realize that process, EXCEL software and 

SPSS are used to collect data and to make the database related to the 

research. In the inferential statistics level, PLS Smart software is used 

because of the abnormality of the data. The results of the analysis showed 

that the path coefficient of the traffic culture awareness on social 

commitment to law is (0.858), the path coefficient of the traffic culture 

awareness on observing civil right is (0.790), and the path coefficient of 

observing civil rights on the social commitment to law is (0.325). 

Considering the T value from data analysis which is over 1.96, the research 

questions were confirmed. The Z-value extracted from Sobel Test was 

figured 7.05 (more than 1.96). Consequently, it could be claimed with 95 

percent certainty that the traffic culture awareness has meaningful effect 

on the children’s social commitment to law with mediating factor of 

observing civil rights. Also, traffic culture awareness has meaningful effect 

on social commitment to law and observing civil rights in pre-school 
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children of Uremia. And finally, civil right observance has meaningful 

effect on social commitment to law in pre-school children of Uremia 

province. It could be claimed that the research hypothesis was approved, 

in other words, the data extracted from the research confirm and verify the 

theoretical model. Considering the results of the study which approves the 

positive and meaningful effect of civil right observance on social 

commitment to law in pre-school children of Uremia province and taking 

into account the results of the previous studies, it could be claimed that the 

civil right observance and social commitment to law, both have positive 

effect and if we teach civil rights to pre-school and elementary school 

students, these children will significantly respect the law. Regarding the 

results of the study, we could say that education aamong different social 

classes especially among children and teenagers. Therefore, the 

cooperation of police and educational science scholars shows the 

importance of this issue which necessitates the continuous and 

fundamental education for children. In this research, the effect of traffic 

culturalizing on law abiding and civil right observance in pre-school 

children was approved which shows that education about traffic 

culturalizing plays important role in respecting law and observing civil 

rights among children. It could be recommended that traffic culturalizing 

programs to be performed with the cooperation of home, school, and 

society, since it could not be regarded as the responsibility of the school by 

itself. The educational books for children with simple language about 

traffic culturalizing, civil right observance, and respecting the law could 

be beneficial. The educational books for pre-school teachers should be 

prepared as well.  The active participation of public and non-governmental 

organizations which are involved in the social, political, and civil 

education (like police, municipalities, NGOs, etc) should be provided for 

the health and benefit of the communities. 

 

Keywords: Traffic Culturalizing, Social Law Abiding, Pre-school Children, 

Civil Right Observance. 
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 انکودک یاجتماع یمدارقانونبر  ترافیکی از فرهنگ آگاهی تأثیربررسی 

 یدبستانپیشاز دیدگاه مربیان  یحقوق شهروند تیرعا یانجیبا نقش م

 *2پریوش محمدی قشالق، 1شهرام جعفردوست بستانی
 

 

 دهیچک

ا نقش کودکان ب یاجتماع یمداربر قانون یکیتراف از فرهنگ آگاهی تأثیر یبررس قیتحق نیا یهدف اصل

 یکاربرد قاتیحاضر ازلحاظ هدف از نوع تحق قیبود. تحق هیدر شهر اروم یحقوق شهروند تیرعا یانجیم

 انیه مربیرا کل قیتحق نیا یاست. جامعه آمار یهمبستگ یفیها توصداده یو بر اساس گردآور

تعداد  نیا یاست. با روش تمام شمار نفر ۱۱۰ هاآنکه تعداد  دهدمی لیتشک هیشهر اروم یدبستانشیپ

 منظورقرار گرفت. به لیوتحلهیپرسشنامه مورد تجز ۱۰5تعداد  تیشد که درنها عیتوز هاآن نیپرسشنامه ب

 ییایشده است؛ که پا محقق ساخته استفاده سشنامهمدل از پر یرهایمتغ یریگها و اندازهداده یآورجمع

ها داده لیتحلوهیتجز یقرار گرفت. برا دییمورد تأ یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیآن با استفاده از ضر

معادالت  یابیمدل  کیارائه مدل، تکن یو برا یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیو تحل یفیآمار توص یهااز روش

با  مدل تیو کل یمدل درون ق،یتحق یرونیمدل ب قیاستفاده شد. قبل از آزمون سؤاالت تحق یساختار

 از فرهنگ آگاهینشان داد که  قیتحق یهاافتهی جینتا اسب مورد برازش قرار گرفت.من یهاشاخص

مثبت و   تأثیرتوسط کودکان  یحقوق شهروند تیکودکان و رعا یاجتماع یمداربر قانون یکیتراف

ر ب یکیتراف از فرهنگ آگاهی تأثیردر  یحقوق شهروند تیمشخص شد که رعا نیهمچندارد  یداریمعن

 است. یانجینقش م یدارا هیاروم رشه یدبستانشیکودکان پ یاجتماع یمدارقانون

 .یحقوق شهروند تیرعا، یاجتماع یمدارقانون، یکیتراف یسازفرهنگ: دواژهیکل
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 مقدمه

فرهنگ  تأثیر طوف ساختن توجه مخاطبان به اهمیتمع یاجامعهدر هر ، از اهداف بررسی فرهنگ

 دو بخش مادیفرهنگ اساسًا از . و نحوه آموزش عناصر اساسی آن است قوانین، بر رفتار اجتماعی

، هنر ،ادبیات) مقایسه و ارزیابی است( و معنوی یریگاندازهقابلکه ...  و هواپیما، تلویزیون، رادیو)

مقایسه و ارزیابی نیست( ، یریگاندازهقابلکه  ... و هنجارها و هاارزش و باورها، ورسومآداب

یکی از عناصر فرهنگی مشتمل بر بخش  عنوانبهترافیک  (Vosoughi, 1997).است شدهلیتشک

پدیده  یک عنوانبه نیهمچن وداشته ارتباط نزدیکی با سایر عناصر فرهنگی  بوده ومادی و معنوی 

 به کترافی فرهنگ نی؛ بنابراگذاردیم اثر جامعه افراد اجتماعی روابط و فردی رفتار بر مهم اجتماعی

 اطالق( اتومبیل رانندگی با خصوص در) هاسنت و باورها، آداب، هنجارها، هاارزش از یامجموعه

 توجهمورد...  و بزرگراه، میدان، خیابان، کوچه در تردد هنگام، ترافیکی بازیگران سوی از که شودمی

و قوانین  نامهنییآنخست : ش اصلی استبخ دو از یاختهیآم اساساً  فرهنگ این. ردیگیم قرار

است و دوم رفتارها و  خاص و عالئم ینوشتارها یهاشکلراهنمایی و رانندگی که خود حاوی 

. معه قرار دارندسنن و آداب فرهنگی آن جا، باورها رابطهتحت  که افراد جامعهکردارهای 

(Sharbatian, 2008) .آموزش: اول: شوندیمترافیک آشنا  بافرهنگ روشبه دو  کودکان و نوجوانان 

 ؤسساتممدارس و سایر ، یدبستانشیپمراکز  و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط نیقوان و نامهنییآ

 .افراد جامعه ریسا ومشاهده رفتارهای خانواده و خویشاوندان : دوم، آموزشی

 نظارت و کنترل اجتماعی، یریپذجامعه، انتقال فرهنگ"عمده آموزش یکی از ابزارهای  بنابراین

آموزش در حوزه . (Shayan Mehr, 1998) .بودخواهد  "یاجامعهو ضامن استمرار و بقای هر 

 و مهندسی ترافیک و شرایط محیطی(، تاراجرای مقراصول )ل در میان سایر اص ترینمهم، ترافیک

 Abdolrahmani, 2005) .شودمی رکن ترافیکی محسوب ترینمهم عنوانبهعامل انسانی 

آموزش فرهنگ ترافیک بر این باورند که آموزش کودکان باید پنج ویژگی خاص داشته  کارشناسان

 آموزش کودکان باید پیش از دوره دبستان باشد -۱: اندادکردهی (P)5 پنج پی() باشد که از آن به

(Preschool) ۲- تجربی باشد صورتبهکار در آموزش در این دوره  (Practical)۳-  مطابق با اصول

باید دارای جایگاه  -5 (Presented) مکرر و مداوم باشد صورتبه -۴ (Principle) کودکان باشدرشد 

کاهش تصادفات و تبعات  یهاروشاصالح  لذا(Hosseini,2001) .  (Place)دخاصی در مدرسه باش

: الف: زا اندعبارت هاهدفسایر . هدف آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان است نیتریاصل، ترافیکی
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ب( آموزش و . سواره و سرنشینان، ضوابط و مقررات عبور و مرور به عابران پیاده، انتقال اطالعات

اختن س ریپذجامعهد( . ج( تغییر در رفتارهای بازیگران ترافیکی. ترویج فرهنگ صحیح رانندگی

ور تص مثاًل برای عابران که، ترافیکی ( اصالح و حذف باورهای غلط فرهنگه. هنجارهای ترافیکی

 سیسنی و جن یهاگروه( آموزش مفاهیم ترافیکی به همه ؛ واست ترمنیا ترکوتاهمسیری ، کنندیم

. (Abdolrahmani, 2005)  کردن فرهنگ  نهیدر نهاد یحیو تفر یآموزش یهاطیمحنقش خانواده و

 یرشد اجتماع یدر ارتقا یسازفرهنگو  یآموزش یکارکردها قیاز طر یکودک لیاز همان اوا کیتراف

 (Ebrahimi Ghavam et al,2018) .است مؤثر اریو احترام به حقوق همنوعان بس نیقوان تیاو رع

استحکام و ثبات در  جادی( در هر جامعه سبب اییگرا)قانون یقانون و تعهدات اجتماع تیرعا

 Mir). شودمیجامعه  تیآرامش و احساس امن یو برقرار یفرد نیب یمناسبات و روابط اجتماع

Fardiel at,2015). است که  نیدهنده انشان، یصنعت شرفتهیپ یموجود در کشورها یهاتیواقع

 .(Elmi, 2006). گراتر هستندقانون، مجهان سو یکشورها نسبت به مردم کشورها نیآحاد مردم ا

به  تعرض، است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود یزیبانظم گرمترادف  یزیگرقانون

ست ممکن ا قیبه مقصود به هر طر دنیو رس تیولاز مسؤ زیگر، فیعدم انجام تکال، گرانیحقوق د

بنابراین  .(Lee et al,2019). کند دیجامعه را تهد یو اجتماع یارکان سالمت روان تواندمیکه 

 گاهیجا یدارا، است مسائل هر جامعه نیتریاصلکه از  کیدر موضوع تراف همآن یسازفرهنگ

 نیدر سن شرفتهیپ یدر کشورها دارتریو پا درازمدت یگذارهیسرماکار در  نیبوده و ا یارزشمند

در صادره  یهاهیابالغبرابر  یانتظام یروین یاز طرف. ردیگیمانجام  یدبستانشیپ مخصوصاًو  یکودک

 فیوظا یکودکان و دانش آموزان تمام مقاطع دارا مورد رد اختصاصاً و  یآموزش همگان زمینه

حضور  امکان، دینما یریکارگبهامر  نیا یکه اگر بخواهد تمام کارکنان خود را برا است یاشدهفیتعر

 نیاز ا یکیقابل انجام نخواهد بود پس  یانتظام یروین یو متنوع برا عیقشر وس نیو آموزش ا

 یجابهخود  رانیکه آنان بتوانند در کالس و در کنار فراگ است و معلمان انیراهکارها آموزش مرب

 یهاآموزش از بخشی امروزه که گفت باید. (Bariri,2011) امر بپردازند نیبه ا یانتظام یرویافراد ن

 سوکیکه از  است ترافیکی نبایدهای و بایدها به احترام ترافیکی قوانین رعایت حوزه در شهروندی

ر که د آموزندیم هاآنبه ، یررسمیغ طوربهکودکان  آوردن باراجتماعی با که  است والدین بر عهده

ین و قوانبه  سواره( باید، سرنشین، مثاًل عابر پیاده) یک شهروند عنوانبهمراحل متفاوت زندگی 
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و از سوی دیگر بر  شته و حقوق شهروندی را رعایت نماینداحترام گذا مقررات راهنمایی و رانندگی

 روازاین .است آموزشی مؤسساتمدارس و سایر ، یدبستانشیپعهده مراکز آموزشی مانند مراکز 

کودکان  یو بهبود رفتار شهروند اجتماعی یمدارقانوندر ی کیتراف از فرهنگ آگاهی تأثیر یبررس

 .رسدیمبه نظر  یضرور

 پیشینه پژوهشی

در  خصوصاً رانیامروزه در ا کیکه تراف است شدهانیب (Bavar el at, 2016) در پژوهش

 کیآموزش تراف. است شدهلیتبد یشهر تیریمد، دهیچیمهم و پ مسائلاز  یکیبه  شهرهاکالن

 تیرعا، یاجتماع باانضباطهمراه  ستیبایم، خانواده آغاز شود طیدر مح یچنانچه از دوران کودک

که  یاجتماع یهاطیمح و گردد آموخته کودک به …تقدم مصالح جمع بر فرد و ، گرانیحقوق د

 نیهمگام با خانواده در رشد و نمو کودک حرکت کند تا ا ستیبایم ردیگیمکودک در آن قرار 

. بگذارد کیفرهنگ تراف ازجمله سالیبزرگآنان در  یدر کردار و رفتار اجتماع یشگرف تأثیر هاآموخته

، یآموزش شهروند یهابرنامهاز آن بود که  یحاصله حاک جینتا (Bani Asad,2014) در پژوهش

، یدار هیو آداب همسا ینینشآپارتماندانش آموزان در ابعاد  یندمعلومات شهرو شیموجب افزا

 یگزند یهامهارتو  یشهر کیو تراف یو مقررات رانندگ نیقوان، یو خانگ یشهر ستیزطیمححفظ 

 .شده است یجمع

 (Ishaei & Baba Ali,2018) و  هاداستانفرهنگ شهروندی در  یهامؤلفهبررسی و نقد  در

 نییتع کنندیمبیان  (یمدارقانونبر آموزش  دیتأک)با  کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی یهاتیحکا

 یاهمؤلفهاز  یکی یمدارقانونو فرهنگ  یمرتبط با آموزش فرهنگ شهروند نیحضور مضام زانیم

 Kianfar) مقاله در. و نقد آن است لیو تحل یفارس یهاتیحکاو  هاداستان یآن در محتوا یاساس

el at,2018)  پژوهش نیادر  .کودکان است یمهم در زندگ یهادورهاز  یکی یدبستانشیپدوره 

 رینظ یلیتکم حاتیو توض یحقوق شهروند، یشهروند، از شهروند یمیبر آن شده که مفاه یسع

قوق ح نیکودکان از ا آگاهی تیشود تا بر اساس آن بتوان اهم انیب هاآنآموزش  یضرورت و چگونگ

از عوامل  یککه ی دنکنیمبیان  (RezaPour shah Kalai el at. 2017) در پژوهشی. کرد هیتوجرا 

 یآموزاندانش سیپل ارانیهم. است یکیاز حوادث تراف یناش یهابیآس، کودکان ریوممرگعمده 

 افتیدر ییهاآموزش سیاز پل یکیاز حوادث تراف یریشگیپ یاصل میهستند که در خصوص مفاه
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العه دانش آموزان مط رینسبت به سا سیپل ارانیهم یو رفتارها آگاهی نتایج نشان داد که. کنندیم

 ارانیو عملکرد هم آگاهیبهبود سطح  منظوربه ترمناسبنداشت و آموزش  یشده تفاوت معنادار

پژوهش نشان داد که  جیتان (Mir Fardi el at,2015)پژوهش  در. رسدیمبه نظر  یضرور، سیپل

، نیهمچن. داردوجود  یرابطه معکوس و معنادار، یزیگربه قانون شیو گرا یفرهنگ شهروند نیب

 شی( و گرایو مشارکت اجتماع یاجتماع یریپذتیمسئول) یاز ابعاد فرهنگ شهروند کیهر  نیب

، یزیگربه قانون یشتریب شیمردان و افراد مجرد گرا. وجود دارد یرابطه معنادار یزیگربه قانون

تحقیقی انجام گرفت که نشان داد  هلند در ۲۰۰۷در سال . نسبت به زنان و افراد متأهل دارند

 عوامل، سازدیم ریپذبیآس کیرا در تراف هاآنکه  ستین یکودکان تنها عامل یذهن تیمحدود

در مقابل  فیضع التیبا تسه یمیقد یمسکون یهامنطقه ،یزندگ طیتفاوت در شرا لیاز قب یگرید

 کیرافت یهادستگاهکه با  ینیوالد ایخوب  التیبا تسه یمسکون یهامنطقهکودکان ثروتمندتر 

 (,۲۰۱8Mariکه توسط ) یانتقاد یپژوهش در.  (Rouhi, 2012)ندتأثیرگذار زین، ندارند ییآشنا

مل ع ضیعدم تبع ایبر اساس عدم سرکوب  ملدر ع یکه رفتار شهروند این است ادعا بر شدهانجام

، الاز اشک یاریدر بس یرفتار شهروند، قتیدر حق. دارد تیمشروع یبرا یفیضع یو ادعاها کندینم

 .شودمی نجرمو به اخراج دانش آموزان محروم از مدارس  کندیم دیرا بازتول یاجتماع یهاینابرابر

و  یبهداشت عموم، سیپل، هایمانند شهردار یعموم یهاسیها و سرودر انگلستان بخش

کودکان ضمن فراهم نمودن اطالعات  یبرا یسواردوچرخه یآموزش یهادر جهت برنامه دیمدارس با

توسعه بدهند؛ که  آن رااستفاده نموده  دئوهایبروشورها و و، پوسترها: چون ییالزم از ابزارها آگاهیو 

 یهاانگلستان برنامه دولت .(Roza, 2009را دارد ) یاصل تیدولت مسئول هاآن یرأس همه رد

 نیکمک به والد زیو ن ابانیعبور از خ یکودکان برا هیاول یهاجهت تعلیم مهارت یاآموزش گسترده

را  ییهارابطه آموزش نیا در. به اجرا درآورده است ابانیو معلمان در عبور دادن کودکان از عرض خ

. است یدر مدارس اجبار یحضور یهاآموزش. کندیارائه م یرحضوریو غ یبه دو صورت حضور

 یو سازوکارها یاچندرسانه یصورت ابزارهابه یرحضوریغ یهاآموزش، رهیو غ کیپارک تراف

آموزش ، یروادهیشامل آموزش پ زینوجوانان ن یبرا یآموزش یهابرنامه. شودمیانجام  یغاتیتبل

 طیآنان در شرا ینوجوانان و باز یسوارنسبت به خطرات دوچرخه نیو هشدار به والد یسواردوچرخه

 افتنی یبرا، کنند یرا از خانه تا مدرسه ط یطوالن ریآنان مس کهیدرصورت. است ابانیخ یکیتراف
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قالل به است لیهستند که تما یدر سن هاآنازآنجاکه . رندیگیتحت آموزش قرار م ترمنیا یرهایمس

ه شناخت شبکه معابر و استفاد یبرا ییهاآموزش، باشند شتهوآمد دارفت ییتنهابه خواهندیدارند و م

 .(Roze, 2009) شودمیبه آنان داده  یعموم هینقل لیاز وسا

 یهامؤلفهیک گام اولیه، بررسی  عنوانبه )Ahmadi,2014) & Hemmatiپژوهش هدف 

. با توجه به فقدان استآن  کنندهنییتبفرهنگ شهروندی و برخی از متغیرهای اجتماعی 

فرهنگ شهروندی، هشت مؤلفه مدارای اجتماعی،  در زمینهتجربی  یهاپژوهش

، یریپذتیمسئول، ییگراعام، انجام رفتارهای مدنی، اعتماد بین شخصی، ییجومشارکت

 منظورهبن برای سنجش این مفهوم در نظر گرفته شد. و گرایش به پیروی از قانو یدوستنوع

 ۳۷6آزمون تجربی مدل مفهومی، پژوهش میدانی به شیوه پیمایشی طراحی گردید که در آن 

 دهدمیسال شهر ایوان مشارکت داشتند. نتایج این مطالعه نشان  ۲۰نفر از شهروندان باالی 

. اندهکردخص فرهنگ شهروندی کسب پاسخگویان نمره متوسط به باالیی از شا درمجموعکه 

با شاخص  ی مذهبی و رابطه منفی احساس آنهمچنین نتایج حاکی از رابطه مثبت باورها

 .استترکیبی فرهنگ شهروندی 

عدم ، نقض قوانین راهنمایی و رانندگیکنند می عنوان )al Habibzade et,2014( در پژوهشی

نبودن  ،نظارت و کنترل اجتماعی بر کردارهای ترافیکیعدم ، الگوهای رفتاری ترافیکی، یریپذجامعه

 مشخص نبودن مدیریت، اجرایی یهادستگاهضعف ، فرهنگ صحیح رانندگی و فرهنگ عابران پیاده

همگی نشانگر این است که این معضل اجتماعی و شهری در جامعه ...  و (اجرایی ترافیک )عدم متولی

خانواده در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک از  5۷نقش . ردآومی ایران پیامدهای وخیمی را به وجود

فاصله بین ، پر کردندر  یسازفرهنگهمان اوایل کودکی از طریق کارکردهای آموزشی و 

با ، دهدیم نتایج این مطالعه نشان. است مؤثرمطلوب بسیار های موجود با شایستگیهای شایستگی

یکی تراف یهاآموزش، گیردمی اولین کانونی است که فرد در آن قرار عنوانبهخانواده  کهنیاتوجه به 

ر اجتماعی د تنهانهخانواده ، بنابراین؛ مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد طوربههم  تواندمی خانواده

ردن و درونی ک هاآن در خصوصبلکه در تعمق و تفکر ، کردن قوانین و هنجارهای ترافیکی نقش دارد

 .قوانین و هنجارهای ترافیکی اثرگذار است

فرهنگ ترافیکی شهروندان  یشناختبومتحت عنوان تحلیل  (Moradi et al, 2017) در پژوهش 

ی روش توصیف ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرکه و رانندگان و ارائه راهکارهای ارتقاء آن در استان ایالم 
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. است اجراشدهنفر از شهروندان و رانندگان  ۳8۴است که به شیوه پیمایشی با تأکید بر پرسش از 

بر ارتقاء رفتار و اخالق ترافیکی است که در  اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثرهدف 

یز و از مصاحبه ن ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه.  است درآمدههای استان ایالم به اجرا شهرستان

های با استفاده از روش شدهیآورجمعها و اطالعات داده. است شدهاستفادهابزار تکمیلی  عنوانبه

نتایج . شده است لیوتحلهیتجز  SPSSافزارنرم لهیوسبه ) (Tآزمون ازجملهآمار توصیفی و استنباطی 

های استان ایالم بر اهمیت تحقیق حکایت از آن دارد که شهروندان و رانندگان در سطح شهرستان

 ملهازجو عواملی  اندکردهاشارهها و تخلفات عامل نابسامانی عنوانبهنبود فرهنگ رانندگی مناسب 

ت و چنین تحصیالمشکالت اقتصادی از نوع فقر و بیکاری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد و هم

 با توجه به نمودارها و جداول و آزمون .دانندسطح سواد افراد دخیل در ارتقاء فرهنگ ترافیک می

student -Tو عوامل  پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد، های استان ایالمدر شهرستان آمدهدستبه

 و بر ارتقاء فرهنگ ترافیکی شهروندان و رانندگان دارد تأثیرگذارینقش ، محیطی و فیزیکی شهر

 .وجود دارد هاآنبین  یداریمعنارتباط آماری 

داری قانون ماز فرهنگ ترافیکی و  آگاهی  دهدمینشان   شدهانجام بررسی پیشینه تحقیقات  

ر ب تواندمی یحقوق شهروند تیرعامباحث و مسائل هر جامعه است که  ترینمهماجتماعی یکی از 

در  آموزش آنبوده و  یارزشمند گاهیجا یدارا یحقوق شهروند لذا رعایت داشته باشد. تأثیر هاآن

و  یکودک نیدر سن شرفتهیپ یدر کشورها نخواهد بود . این مهم تأثیربی درازمدت گذاریسرمایه

طرح م یورهاکش ریو سا کایآلمان، ژاپن، آمر یکه کشورها گیردمیانجام  دبستانیپیش مخصوصاً 

ر دآن  سازیفرهنگاز فرهنگ ترافیکی و  آگاهی .باشندمیامر مشغول  نیاست که به ا هامهروموم

وم در مطالعات عل پلیس از اهمیت بسیاریو همکاری با  و مقررات ی رعایت قوانینبین کودکان برا

 از فرهنگ آگاهی تأثیرآن است که پژوهش این  هدفدار شده است در همین راستا  رتربیتی برخو

. ودش لیتحل یحقوق شهروند تیرعا یانجیبا نقش م کودکان یاجتماع یمدارقانونبر  ترافیکی

کودکان  یاجتماع یمدارقانونبر  یکیتراف فرهنگ آگاهی از  تأثیربررسی آن  یهدف اصل رونیازا

ا سه راست نیاست که در ا یحقوق شهروند تیرعا یانجیبا نقش م شهر ارومیه یدبستانشیپدوره 

 .شودمیمطرح  ریز یپرسش اساس
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 تأثیر شهر ارومیه یدبستانشیپدوره  کودکان یاجتماع یمدارقانونبر ترافیکی  از فرهنگ آگاهی -۱

 ؟دارد یمعنادار

 هر ارومیهش یدبستانشیپدوره  کودکان یحقوق شهروند تیبر رعا ترافیکی از فرهنگ آگاهی -۲

 دارد؟ یمعنادار تأثیر

 هیومشهر ار یدبستانشیکودکان دوره پ یاجتماع یمداربر قانون یکیتراف از فرهنگ آگاهی. ۳ 

 دارد؟ یمعنادار تأثیر یحقوق شهروند تیرعا یانجیبا نقش م

 روش پژوهش

کمی  یهاپژوهش در زمره پژوهش نیا، موضوع و هدف تیبا توجه به ماه: و راهبرد کردیرو

، ابزارها یسازهنیبهبود و به یبرا یو بستر شناخت نهیاز زم گرفتنیاری؛ که با ردیگیقرار م و کاربردی

سعی پژوهشگر  کهییازآنجا نیهمچن. ردیگیها و الگوها در جهت بهبود وضع موجود انجام مروش

 یک فرایند تحقیق پاسخ ییک مسئله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طبه است تا  نیبر ا

یک تحقیق  لیوتحلهیها و اطالعات و روش تجزادعا نمود که ازنظر گردآوری داده توانمی، دهد

 یدانیم وهیاست که به ش شییبرحسب نحوه اجرا از نوع پیما تاً یاست و نها یشیرآزمایتوصیفی و غ

 یهان ارومشهرست یدبستانشیدوره پ مربیان هیپژوهش کل نیا جامعه و نمونه آماری. گرفته استانجام

 اشدبمی یدبستانشیدوره پ جامعه آماری مربیان قیتحق نیادر  نفر است ۱۱۰ هاآنکه تعداد است 

به عهده دارند. حال اگر  دبستانیپیشآموزش را در مراکز  یهستند که نقش اساس انیمرب نیو ا

در تحقق  نی، بنابراشودمیدر شاگرد است و ارتباط با شاگرد توسط معلم انجام  رییتغ ت،یهدف ترب

امعه ج عنوانبهمربیان  روازاین را بر عهده دارند یاساس قشن ربیانم ،یتیترب هایهدفبه  دنیبخش

 استفاده شده است تمام شماری یریگنمونهاز روش  گیرینمونه، برای اندشدههدف در نظر گرفته 

پرسشنامه عودت  ۱۰5، از این تعداد ؛ کهپرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید این تعداد که

 .قرار گرفت لیوتحلهیتجزداده شد که مورد 

 هاداده یابزار گردآور 

 یکتاب کار مرب»از است که  پرسشنامه محقق ساختهابزار گردآوری دادها در این پژوهش  

 کیتراف یمنیآموزش ا یراهنما»در مهدکودک و کودکستان( و  ی)برنامه کار ساالنه مرب« کودک 
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 ییو کتاب راهنما «به کودکان یریو قانون پذ یرفتار اجتماع، کتاب آموزش اخالق»و « به کودکان

ها از شیوه سنجش محتوا و با برای سنجش روایی این پرسشنامه. است شدهاستخراج، «یو رانندگ

 گردید. اسـتفاده آزاد و دولتی ارومیه هایدانشگاه علوم تربیتیاز اساتید رشته  نفـر 8توجه به نظرات 

 5 تیکرل طیفصورت به که (۲)جدول شماره  بود پاسخ بستهسؤال  ۳6 شامل پرسشنامه این

ل شود که حاص نانیاطم مسئله نیاز ا دیابتدا با ،یعامل لیدر انجام تحل. گردید یازبندیامت یانهیگز

امر از شاخص  نیاز ا نانیاطم یقرار داد. برا مورداستفاده لیتحل یموجود را برا هایداده توانمی

KM0  اری( مع۱. جدول )شداستفاده KMO مناسب  یو آزمون بارتلت برا گیرینمونه تیکفا یبرا

. با توجه به مقدار دهدمیرا نشان  یعامل لیمشاهدات جهت استفاده از تحل نیب یبودن همبستگ

و  یکاف یعامل لیانجام تحل یآزمون بارتلت، تعداد نمونه برا داریمعنیو  KMOشاخص  یالبا

 مشاهدات مناسب است. نیب یهمبستگ

 KMOآزمون بارتلت و شاخص  1جدول 

 مقدار

 KMO 8۲5/۰شاخص 

 ۰۱/5۱۲۴ آماره آزمون بارتلت

 ۲58 درجه آزادی

 ۰۰۱/۰ یداریسطح معن

چرخش  های اصلی واز تحلیل عاملی اکتشافی روش تحلیل مؤلفه پرسشنامه سؤاالت دییتأ جهت

 شدهیسؤال طراح ۳6 ازسؤال  6حاصل از آن بیانگر آن بود که  یهاافتهیکه  شدهاستفادهواریماکس 

 نهایی پرسشنامه درسؤال  ۳۰ جهیدرنت آمد دست به 5/۰ از کمتر هاآن عاملی بار زیرا گردید حذف

 .گردید اعمال

 پرسشنامه هایهگو تعداد ۲جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ هاتعداد گویه متغیرها

 ۹۰۳/۰ 8۷۳/۰ ۷ ترافیکی از فرهنگ آگاهی

 8۷5/۰ 8۲۴/۰ ۱۰ مداری اجتماعی کودکانقانون

 8۹۴/۰ 866/۰ ۱۳ رعایت حقوق شهروندی

 ۳۰ دیتائمجموع مورد 
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بیانگر که  هشداستفادهکیبی و آلفای کرونباخ ی از پایایی ترریگاندازهجهت بررسی پایایی ابزارهای 

است  ۷/۰ برای تمامی متغیرها باالی کرونباخ آلفای ضریب و ترکیبی پایایی این است که مقادیر

 .گردید ییدتأ ابزار پایایی جهیدرنت

ل و الرکر( )شاخص فورن ز روایی همگرا و تشخیصیا یریگاندازههمچنین برای روایی ابزار 

 .آورده شده است ۳جدول است که نتایج آن در  شدهاستفاده

 یصیتشخ ییروا .۳جدول 

 
 یسازفرهنگآموزش 

 ترافیکی

 رعایت حقوق

 شهروندی

 یمدارقانون

 کودکان اجتماعی

   757/۰ ترافیکی از فرهنگ آگاهی

  7۲7/۰ 56۴/۰ رعایت حقوق شهروندی

 8۰۹/۰ 58۳/۰ ۳۴6/۰ کودکان ی اجتماعیمدارقانون

 

بیشتر از سطر  (AVE)مجذور که جدول نشان داده است کلیه مقادیر روی قطر اصلی طورهمان

باید  AVE)بر اساس شاخص فورنل و الرکر مجذور و ستون متناظر هستند بنابراین این شرط روایی

 مشخص شد که مدل بیرونی دارای برازش تیدرنهایید گردید و تأنیز  بیشتر باشد( هاهمبستگیاز 

 .استمطلوبی 

ا ب ییابتدا ییوگوگفت، پژوهش القاخ تیمنظور رعابه تحقیققبل از انجام : اجرا وهیش 

 یداده شد؛ از طرف یحاتیهدف پژوهش توض یآن درباره یکنندگان صورت گرفت که طمشارکت

 شدهدادهاطمینان محرمانه ماندن اطالعات  یدرباره حیاعتماد و کسب اطالعات صح جادیمنظور ابه

 لیوتحلهیزتجپرسشنامه توزیع و نتایج آن مورد  تیدرنهاو  شودمی کلی استخراج صورتبهکه نتایج 

 .قرار گرفت

 یآورمنظور جمعبه SPSSافزار از نرم پرسشنامه سؤاالت لیوتحلهیتجزبرای : شیوه تحلیل

 اسبر اس)ها نرمال بودن داده ریغ لیبه دل و همچنین قیداده و ساخت بانک اطالعات مرتبط با تحق

 لیو تحل یدییتأ یعامل لیمحاسبه تحل ی)برا PLS Smartافزار از نرم (رونفیکولموگروف اسمآزمون 

 .است شدهاستفاده (و برآورد ریمس
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 پژوهشهای یافته

 یناختالف ب یانگینم یار)معSRMRو  rms Theta ،NFIسه شاخص مدل از  یتبرازش کل برای

 .شودمیها( استفاده داده

 مدل برازش یهاشاخص. 4ل وجد

 مقدار مطلوب کمیت های برازششاخص

 ۰8/۰کمتر از  SRMR ۰65/۰شاخص 

 ۱۲/۰کمتر از  rms Theta ۱۰5/۰شاخص 

 ۹/۰بیشتر از  NFI ۹۲۱/۰شاخص 

 

ی برازش در حد هاشاخصبرای  آمدهدستبهکه در جدول مشخص است کلیه مقدار  طورهمان

 یید گردید.تأباشند بر این اساس برازش کلیت مدل قابل قبولی می

 
 ضرایب معناداری حالت در قیتحق سؤاالت جینتا.  1شکل 
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 ۹6/۱بیشتر از  شدهارائه zیا همان مقادیر  t-valueمقدار  شودمیمشاهده  ۱در شکل  گونههمان

ی اجتماعی مدارقانونترافیکی بر  از فرهنگ آگاهیگفت که  توانمی ۹5/۰پس با احتمال  است

بر  یشهرونددارد و همچنین رعایت حقوق  معناداری تأثیر یشهروندکودکان و رعایت حقوق 

 .دارد معناداری تأثیری اجتماعی کودکان مدارقانون

رایب اعم از ض شدهارائهتحقیق بر اساس نتایج  سؤاالتیا نبودن  معنادار بودنحال به تشریح  

 .گرددیمو سطح معناداری اقدام  مقادیر تی، مسیر

 تحقیق سؤاالت آزمون. 5جدول 

 مقدار تی ضریب مسیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر

 ۲۴5/۷ 858/۰ ی کودکاناجتماع یمدارقانون<-ترافیکی از فرهنگ آگاهی

 65۴/۲۴ ۷۹۰/۰ یحقوق شهروند تیرعا<-ترافیکی از فرهنگ آگاهی

 ۱6۹/۷ ۳۲5/۰ کودکان مداری اجتماعیقانون <-رعایت حقوق شهروندی 

 

 یمدارقانونبر  از فرهنگ ترافیکی آگاهی نتایج نشان داده است ضریب مسیر همچنان که

و  ۷۹۰/۰شهروندی  حقوق رعایتبر  یکیتراف از فرهنگ مسیر آگاهیضریب و  858/۰ یاجتماع

به های توجه به مقدار تی و با ۳۲5/۰ اجتماعی یمدارقانونشهروندی بر  حقوق رعایتضریب مسیر 

تحقیق تائید  سؤاالتبنابراین  تر استبزرگ ۹6/۱مقدار تی از  که هاداده لیوتحلهیتجزاز  دست

شد که به دلیل بیشتر بودن از  ۰5/۷حاصل از آزمون سوبل برابر با  Z-value مقدار .شوندیم

بر  یکیتراف از فرهنگ آگاهیدرصد،  ۹5اظهار کرد که در سطح اطمینان  توانمی ۹6/۱

قوق ح تیرعا یانجیبا نقش م هیشهر اروم یدبستانشیکودکان دوره پ یاجتماع یمدارقانون

 گفت: توانمی  VAF.و بنا به شاخص دارد یمعنادار تأثیر یشهروند

𝑉𝐴𝐹 =
0.858 × 325

(0.858 × 0.325) + 0.790
 

کودکان دوره  یاجتماع یمداربر قانون یکیفرهنگ تراف از آگاهیاز اثر  درصد  56 بیش از

 یهروندحقوق ش تیاز طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی رعا هیشهر اروم یدبستانشیپ

 .شودمیتبیین 
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 گیریبحث و نتیجه

 رد اجتماعی یمدارقانون بر ترافیکیاز فرهنگ  آگاهی تأثیر هدف از مطالعه این تحقیق بررسی

 .شهر ارومیه بود در شهروندی حقوق رعایت میانجی نقش با یدبستانشیپ کودکان

 کودکان ی دراجتماع یمدارقانونبر  ترافیکی از فرهنگ آگاهی نشان داد که اول سؤالنتایج 

 مطالعه یهاافتهی حاصل از این تحقیق با یهاافتهی. دارد یمعنادار تأثیر شهر ارومیهی دبستانشیپ

)2014 , et al Habibzadeh(  ان کودک از قوانین و مقررات ترافیکی یزیگرنقش خانواده در قانونکه

 عنوان اولین کانونی است که فرد در آن قراربا توجه به اینکه خانواده به، دهدمینشان بررسی کرد 

 .طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیردهم به تواندمیترافیکی خانواده  یهاآموزش، ردیگیم

عمق و ت بلکه در، کردن قوانین و هنجارهای ترافیکی نقش دارد تنها در اجتماعیخانواده نه، بنابراین

 نتیجه این کردن قوانین و هنجارهای ترافیکی اثرگذار است؛ که یو درون هاآنتفکر در خصوص 

بر رفتارهای قانون پذیری اجتماعی کودکان  ترافیکی آموزش فرهنگز آن است که تحقیق حاکی ا

به  قیحقت نیای هاافتهی. ی تحقیق حاضر همخوانی داردهاافتهدارد که نتایج این تحقیق با ی تأثیر

 .دهدمی یگواهرا  بر قانون پذیری اجتماعی کودکان کودکان ترافیکی از فرهنگ آگاهی معنادار تأثیر

 یحقوق شهروند تیبر رعا ترافیکی از فرهنگ آگاهی دوم نشان داد که سؤالی هاافتهنتایج ی

نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج . دارد یمعنادار تأثیر هیشهر اروم در یدبستانشیکودکان پ

 یسازآموزش فرهنگ یاثربخش زانیم که (Moradi et al, 2017) (Bavar et al, 2016)) قاتیتحق

 ,Moradi et al) مطالعه. ی قرار داند همخوانی داردرا موردبررسرعایت حقوق شهروندی بر  کیتراف

آن  یارتقای راهکارها شهروندان و رانندگان و ارائه یکیفرهنگ تراف یشناختبوم لیتحلکه  (2017

 یهاستاناز آن دارد که شهروندان و رانندگان شهر تیحکابررسی کردند نشان داد  میالدر استان ا

رده و کو تخلفات اشاره هایعنوان عامل نابسامانبه مناسبی به نبود فرهنگ رانندگ، میالاستان ا

، یو اجتماع یاقتصاد گاهیپا نیهمچن ؛یکاریب و مانند فقر، یت اقتصادالازجمله مشک یعوامل

در عوامل  ترینمهمو همچنین رعایت حقوق شهروندی را از و سطح سواد شهروندان  تیالتحص

ثبت و م تأثیر که ی حاصل از این تحقیقهاافتهکه با ی انددانسته لیدخ کیتراف فرهنگ یارتقا

 هردر ش دبستانشیکودکان پ یحقوق شهروند تیبر رعا ترافیکی از فرهنگ آگاهیرا در  معنادار
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رشد  یدر ارتقارا  ترافیکی از فرهنگ آگاهیباور و همکاران نیز . را نشان داد همخوانی دارد ارومیه

 .انددانسته مؤثر اریو احترام به حقوق همنوعان بس شهروندی نیقوان تیو رعا یاجتماع

کودکان  یاجتماع یمدارقانونبر  یحقوق شهروند تیرعاسوم نشان داد که  سؤالنتایج 

 تیادر بعد رع رییواحد تغ کی یبه ازا کهیطوربه. دارد یمعنادار تأثیر شهر ارومیه یدبستانشیپ

 توانمی بیترت نیبد. افزود یدبستانشیکودکان پ یاجتماع یمدارقانونبر  توانمی یحقوق شهروند

را  قیحقت یمدل نظر، قیحاصل از تحق یهاداده یبه عبارت ایشد  رفتهیپژوهش پذ هیگفت که فرض

 (Mir Fardi el at,2015)ی هاافتهی حاصل از تحقیق حاضر با یهاافتهی. کنندیم دییو تأ تیحما

( اسوجی)موردمطالعه شهر  یزیگربه قانون شیگرا زانیبر م یفرهنگ شهروند رابطهکه به بررسی 

رابطه معکوس و ، یزیگربه قانون شیو گرا یفرهنگ شهروند نیب و نشان داد که انجام گرفت

و  یاجتماع یریپذتی)مسئول یاز ابعاد فرهنگ شهروند کیهر  نیب، نیهمچن. داردوجود  یمعنادار

همخوانی دارد و همچنین  وجود دارد یرابطه معنادار یزیگربه قانون شی( و گرایمشارکت اجتماع

ی مهم هاشاخصرفتارهای شهروندی را یکی از  ؛ که(Hemmati &Ahmadi,2014)ی هاافتهبا ی

از  به نتایج حاصل توجهبنابراین با ، در رعایت قانون و مقررات اجتماعی معرفی کردند همخوانی دارد

شهر  اندبستشیکودکان پ یاجتماع یمدارقانون بر یحقوق شهروند تیرعا تأثیرتحقیق حاضر که 

حقوق  تیرعاگفت که  توانمیمثبت و معنادار نشان داد و با توجه به نتایج تحقیقات قبلی  ارومیه

مثبت دارند و اگر به کودکان حقوق شهروندی را در  تأثیر باهمی اجتماع یمدارقانون و یشهروند

ون را ی قانریگچشم طوربهکه کودکان  شودمیو مدارس ابتدایی آموزش دهیم باعث  دبستانشیپ

 یسازو فرهنگ کیتراف در زمینه آگاهیو گفت آموزش  توانمی نتایج فوقبا توجه به . رعایت کنند

و ر در کودکان و نوجوانان ژهیوبهاقشار مختلف جامعه  نیدر ب یریجهت باال بردن قانون پذ یکیتراف

وص خص نیدر ا یتیو محققان علوم ترب یو رانندگ ییراهنما سیپل یهمراه لذا. به گسترش است

 . راهگشا باشد نهیزم نیدر ا تواندمی یاهیموضوع دارد که آموزش مستمر و پا تینشان از اهم

،  انیم نیو در ا باشدمی ندهیآ یبرا گذاریسرمایه یکه مشخص است آموزش نوع گونههمان

 انتومی یاست. زمان ندهیشهروندان حال و آ تیپرورش و ترب یبرا گذاریسرمایه یآموزش شهروند

. میو باور کن میآن بشناس مشخصاتصحبت کرد که مفهوم آن را با تمام وجوه و  یاز حقوق شهروند

بلکه در اثر آموزش  ،آیدنمیخود به وجود  یو آشنا با حقوق شهروند پذیرمسئولیتشهروندان 

هر ش کیچگونه در  آموزندمیافراد  ،ینیبا فرهنگ شهرنش ییو تحت آشنا یجمع یزندگ هایمهارت
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شهر  کیچگونه در اداره  تینها ررا محترم بشمارند و د گرانید یخصوص میکنند، چگونه حر یزندگ

پس از  رایاست ز یاجتماع یمسائل و رفتارها یریادگی یزمان برا نیبهتر ی. کودکندیمشارکت نما

کن و نامم یعیطب التیبه تما هاآن رییشده و تغ تیو تثب تیتقو هاآنرشد و بلوغ افراد عادات در 

راد در در نگرش اف تأثیرگذاریکی از متغیرهای  عنوانبهاز فرهنگ ترافیکی  آگاهی روازایناست.  رید

شد را در قانون مداری داشته با تأثیردر رابطه با حقوق شهروندی بیشترین  تواندمیرعایت قوانین  

ه فرهنگ و توسع یشهر یداریآگاه و مسئول به پا یشهروندان تیبا ترب توانمی گذاریسرمایهپس با 

 یریبا قانون پذ یکیاز فرهنگ تراف آگاهی تأثیر زیپژوهش ن نیدر ا. ندینما یانیکمک شا یشهروند

 در زمینهدهنده آن است که آموزش نشان یدبستانشیکودکان پ یحقوق شهروند تیو رعا

 در یحقوق شهروند تیکردن و رعا ریدر قانون پذ یعامل مؤثر تواندمی یکیتراف یسازفرهنگ

زش آمو یهاشهرکایجاد که با  :پیشنهاد به شرح زیر ارائه داد توانمیدر این راستا  کودکان باشد.

با مواردی چون رعایت قوانین و مقررات  عمالً عملی که کودکان در آنجا  صورتبهفرهنگ ترافیکی 

 یکففرهنگ تراهمچنین  .رندیبگ ادیو رعایت حقوق شهروندی را  ییگراقانون، راهنمایی و رانندگی

 نیقوان و دالیل تدوین درک درستی از تا داده ادیسایر عناصر فرهنگی برای کودک و نوجوان  مانند را

ماعی در زندگی اجت یدرستبهرا  هاآنتا بتوانند در آینده  شکل گیرد هاآن ذهنو مقررات ترافیکی در 

برای کودکان به زبان ساده در مورد  یآموزشکمک یهاکتاب تدویندر همین راستا  .رندیکارگبه

آموزش برای  یهاکتابو  شهروندی و رعایت قانون و مقررات رعایت حقوق، یکیتراف یسازفرهنگ

 تدوین گردد و همچنین تربیت اجتماعی کودکان در زمینهبرابر آخرین استاندارهای الزم ن ایمرب

تربیت  در زمینه که ییهاارگان ژهیوکه به یردولتیدولتی و غ یهازمینه مشارکت جدی بخش

 در زمینههای فعال  NGO، هایشهردار، همچون نیروی انتظامی) اندسیاسی و مدنی فعال، اجتماعی

 فراهم گردد. (کیتراف یسازآموزش فرهنگ
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