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عالوه بر این ،مطالعات مربوط به اثر عامل خانوادگی بر
حوادث کودکان ،به مواردی چون اعتقادات و باورهای
والدین نسبت به حوادث کودکان ،میزان و نوع مراقبت ها و
نظارت آنها از کودک ،ناچیز پنداشتن عوامل حادثه ساز یا
تخمین بیش از حد آنها نسبت به توانمندی کودکشان در
مراقبت از خود اشاره کرده اند [ .]55به عنوان مثال تعریف
عامه مردم از حوادث به عنوان رویدادی تراژیک و دردناک
که جلوی وقوع آن را نمی توان گرفت ،شاید یکی از دالیل
کم توجهی به مرگ و میر کودکان در اثر حادثه در کشور ما
باشد [ .]55فرودنیا [ ]58بیان می دارد که  ٪20والدین
اعتقادی به قابل پیشگیری بودن حوادث ندارند .در نتیجه
فرض می شود که حوادث را نمی توان به طور دقیقی اندازه
گیری ،نظارت و پیش بینی کرد .اعتقاد والدین به تصادفی
بودن حوادث و در نتیجه غیر قابل اجتناب بودن رخداد آنها
مانع بزرگی بر سر راه آموزشهای اولیه ایمنی است.
در این راستا مطالعات مشخص کرده اند که مادرانی که
معتقدند سرنوشت و شانس مسئول اصلی وضعیت سالمتی
کودکشان است ،کمتر از وی مراقبت می کنند ،در نتیجه
کودکشان بیشتر دچار آسیب می شود [ .]53می توان
نگرشها و باورهای زیربنایی در ارتباط با اینکه والدین
چگونه از کودک خود مراقبت می کنند را نیز اندازه گیری
کرد .در این راستا ،محققین سه ویژگی نظارت و خطر
پذیری را پیشنهاد دادهاند که شامل الف) اعتقاد والدین
نسبت به نیاز فرزند به کنترل روانشناختی  ،ب) اعتقاد
والدین به ارزش مراقبت از کودک و ج) اعتقاد والدین نسبت
به میزان خطر پذیر بودن فرزند است .ویژگی اعتقاد والدین
به نیاز کودک به کنترل روانشناختی به رفتارهایی اشاره
دارد که والدین به صورت تنبیه کردن ،عصبانیت و کناره
گیری نسبت به کودک خود در زمان انجام کار خطرناک از
خود بروز می دهند .ویژگی اعتقاد والدین به ارزش مراقبت
به اعتقادات و ادراکات والدین درباره ی رفتارهای آسیب زا
و علت آسیب دیدگی ها و اینکه آیا قابل پیشگیری هستند
یا خیر اشاره دارد .ویژگی خطر پذیر بودن کودک به ارزیابی
میزان خطر پذیری کودک از دید و نظر والدین اشاره دارد.
مادرانی که مراقبت کننده ،گوش به زنگ ،معتقد به حفاظت
و نگران هستند و معتقدند که کودک خردسال را باید
نزدیک خود نگه دارند کودکانشان کمتر آسیب می بینند

مقدمه
در عصر حاضر بیماریهای غیرمسری بیش از بیماریهای
مسری سالمت کودکان را به خطر می اندازد .در ایران
حوادث و سوانح مهمترین علت مرگ برای کودکان  1تا 51
سال است [ .]5،8از میان تمام حوادث ،حوادث ترافیکی
کشنده ترین نوع حادثه برای کودکان است [.]3،4
کودکان به شکل های مختلفی با سیستم ترافیکی مواجه
می شوند .آنها گاهی عابر پیاده اند ،گاهی دوچرخه سوارند و
گاهی سرنشین اتومبیل یا موتورسیکلت هستند .حوادث عابر
پیاده ی کودکان زیر  50سال  ٪73 -70کل حوادث
ترافیکی را تشکیل می دهد [ .]1مطالعات گوناگونی به
بررسی عوامل تاثیر گذار بر حوادث ترافیکی کودکان
پرداخته اند .برخی از عوامل شناسایی شده منتسب به
توانمندیها و ویژگی های روانی و رفتاری کودک است؛ از
آن جمله توانایی درک خطرات ترافیکی کودکان است.
برخی دیگر بر عامل های خانواده چون ویژگی های والدین
که می توان به هیجان خواهی و ویژگی های نظارتی
والدین اشاره نمود ،تاکید کرده اند .اینها ویژگی هاییاند که
در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتند.
درک خطر قضاوت ذهنی است که فرد در مورد ویژگی ها و
شدت یک خطر انجام می دهد [ .]6یک وجه از توانایی
درک خطر بازشناسی مکان های ایمن از نا ایمن برای عبور
از خیابان است .یعنی دانستن عامل هایی که مکان عبور
خاصی را بالقوه خطرناک می کند [ .]7از نظر تامسون]2[ 5
اولین تصمیم گیری عابر پیاده هنگام عبور از خیابان ،در
مورد مکان عبور است .توانایی ادراک خطرات ترافیکی با
رشد کودک افزایش مییابد [ .]7همچنین مطالعات نشان
دادند که ادراک خطر و خطر پذیری کودکان میتواند
آسیبدیدگی آنها را پیش بینی نماید [ .]1به عنوان مثال،
شیردل [ ]50دریافت کودکانی که تخمین پایینی از خطر
های محیطی دارند و یا تخمین باالیی از توانایی خود دارند
از شانس بیشتری برای آسیبهای غیرعمدی برخوردارند .در
نتیجه باال بردن توانایی کودک در این زمینه می تواند آنها
را قادر سازد تا بتوانند از حوادث و خطرات دوری کرده و در
نتیجه کمتر دچار انواع جراحتها و آسیب های احتمالی
گردند.
1- Thompson
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[ .]54همچنین شیردل [ ]50دریافت که میزان خطر پذیری
کودک  7-58ساله از نظر والدین به طور پایایی آسیب
دیدگی کودک را پیش بینی می کند .با این حال،
پژوهشهای دیگر بیانگر ارتباط پیچیده ویژگیهای نظارتی
والدین و میزان صدمات کودک است .ویژگی های نظارتی
والدین با عاملهای خطر دیگر مانند خصوصیات رفتاری
کودک و ویژگیهای محیطی در تعامل است [ .]51در
مطالعهای ،ارتباطی منفی بین کنترل روانشناختی والدین با
رشد سالم کودکان و نوجوانان از جمله رشد درک خطر آنها
یافت شد [.]56
برخی پژوهشگران در تبیین تفاوتهای موجود در نرخ حادثه
در بین دختران و پسران ،از اهمیت اعتقادات و باورهای
والدین و چگونگی مراقبت آنها از کودک بهره برده اند.
مطالعات شیوع شناسی نشان داده اند که حادثه ترافیکی به
هنگام پیاده روی در بین پسران بیشتر از دختران است
[ .]57از جمله علل تفاوت جنسیتی در حوادث ترافیکی
کودکان ،ویژگی های نظارتی والدین مطرح شده است
[ .]52ویژگی های نظارتی والدین شامل رفتارهای نظارتی
(نظارت دیداری ،شنیداری و نزدیکی فیزیکی و ویژگی های
فرزند پروری و نکات تربیتی مربوط به ایمنی کودک) و
باورها و نگرشهای آنها در مورد علت آسیب دیدن کودک و
هم چنین عقیده ی آنها در مورد توانایی کودک در مراقبت
از خود است [ .]54پژوهش های پیشین نشان داده اند که
والدین از طریق شیوه اجتماعی کردن فرزندان برتفاوت
های جنسیتی در کودکان تاثیر دارند [ .]51مورونگیلو و
داوبر ]80[ 5در مطالعه ای به بررسی واکنش والدین به
کودک در موقعیتهای خطر واقعی پرداختند .پدران و مادران
با حضور در زمین بازی کودکان به مشاهده آنها پرداختند.
نتایج این پژوهش نیز نتایج مطالعات قبلی را تایید می کرد:
والدین به پسران و دختران به طور متفاوتی واکنش نشان
می دادند .در مورد پسران ،والدین بیشتر از فشار فیزیکی و
جسمی و توضیح در مورد نحوه ی انجام کار خطرناک
استفاده می کردند اما در مورد دختران بیشتر از لحاظ
فیزیکی به آنها کمک می کردند و به آنها هشدارهای
کالمی در مورد حفظ ایمنی خود می دادند .یافته های دیگر
نشان داد که پدر و مادر هر دو در زمین بازی خواهان

استقالل بیشتر در پسران هستند .همچنین والدین به پسران
اجازه می دهند که در فاصله ی بیشتری از آنها بازی کنند.
نکته ی جالب دیگر مطالعه ی مورونگلیو و داوبر []80
آشکارسازی تفاوت واکنش پدر و مادر به رفتارهای پرخطر
کودک دختر و پسرشان بود .در این مطالعه مشخص شد
درک پدران از میزان خطر پذیری فرزندان در زندگی روزمره
ارتباط معناداری با میزان خطر پذیری آنها داشت ،اما این
ارتباط بین درک مادران و میزان خطر پذیری کودک معنادار
نبود .این بدین معنا است که شاید قضاوت پدران درباره ی
میزان خطرپذیری جسمانی کودک در زندگی روزمره نسبت
به قضاوت مادران در این مورد دقیق تر و واقعی تر باشد
[ .]80پدران نسبت به مادران بازی های فیزیکی بیشتری با
فرزندان انجام می دهند و با پسران بازیهای خشن تر و پر
جنب و جوش تری انجام می دهند تا با دختران [.]85
بنابراین ،به طور کامل درک می شود که دختران و پسران
چگونه از لحاظ جامعه پذیری در خطرات فیزیکی متفاوت
هستند .یعنی ویژگی های نظارتی والدین ممکن است بر
رفتارهای مخاطره آمیز کودک و درک آنها از عوامل خطر زا
تاثیر بگذارد [.]80،88
از طرف دیگر ،پژوهش ها نشان داده اند که سبک های
والدینی و شیوه های نظارت والدین بر فرزندان متاثر از
عوامل مستقیم و غیر مستقیمی هستند که از میان آنها می
توان به ویژگی هیجان طلبی والدین اشاره کرد .تاریس و
فیج ]83[ 8در بررسی اثرات بعد از تولد ،اندازه خانواده و
الگوهای والدینی بر میزان هیجان خواهی افراد ،به این
نتیجه دست یافتند که محیط خانواده (اندازه خانواده) به طور
مستقیم بر میزان هیجان خواهی تاثیر ندارد ،بلکه تاثیر آن
از طریق تاثیر بر روشهای والدینی اعمال می شود.
هیجان خواهی یک ویژگی شخصیتی است که به وسیله ی
جستجو برای تجارب و احساسات متنوع و گاهی پیچیده و
شدید و گاه رمانتیک مشخص می شود و فرد برای کسب
چنین تجاربی گاه دست به خطرات فیزیکی ،اجتماعی،
حقوقی و مالی می زند [ .]84افرادی که هیجان خواهی
باالیی دارند به تحریکات شدید و متنوع نیاز دارند .آنها به
هر فعالیتی دست می زنند تا به حد بهینه ای از تحریک

1- Morongiello & Dawber

2 - Taris & Feije
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برسند و محیط را جستجو می کنند تا فرصتهایی برای
تحرکات غیرقانونی خود بیابند [.]81
نظریات متفاوتی در مورد هیجان وجود دارد که در این میان
نظریه ماروین زاکرمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .او
معتقد است که این پدیده یک صفت ارثی است که با نیاز
به احساس ها و تجربه های متنوع ،بدیع و پیچیده و میل
به خطرجویی جسمانی و اجتماعی تعریف می شود .مولفه
های هیجان خواهی از نظر زاکرمن عبارتند از :ماجراجویی
(تمایل فرد برای فعالیت در فضای باز شامل احساس غیر
معمول خطر کردن مانند چتربازی ،غواصی و پرواز و ،)...
تجربه طلبی (تمایل برای کسب تجارب حسی یا ذهنی
جدید از طریق گزینه های غیر معمول مانند تجربه کردن
روان گردانها و یا میل به معاشرت با افراد غیر متعارف)،
عدم بازداری ( به خارج از کنترل بودن فعالیتها اطالق می
شود مانند تنوع طلبی جنسی ،نوشیدن بیش از حد الکل و
غیره) و مالل پذیری (عدم تحمل تکرار یا افراد کسل
کننده و احساس بی قراری در این شرایط) [.]86
یکی از نمونه های رفتار هیجان طلبانه ،رانندگی پرخطر
است .افرادی که هیجان خواهی باالیی دارند به احتمال
بیشتری از قوانین ترافیکی چشم پوشی می کنند و
رفتارهای پرخطر و حادثه ساز انجام می دهند
[.]87،82،81،30
اکنون این سوال پیش می آید که آیا ویژگی های نظارتی
و شخصیتی والدین (در اینجا منظور هیجان طلبی است)
می تواند بر توانایی درک کودکان از عوامل خطر در خیابان
تاثیر بگذارد؟
روش

مطالعات پیشین حجم نمونه  500نفر بوده است ،بنابراین در
مطالعه ی حاضر  501نفر شامل  13دختر و  18پسر پیش
دبستانی  8به همراه والدینشان ( 850نفر) به صورت نمونه
گیری در دسترس و داوطلبانه شرکت کردند .با کسب
رضایت از مسئولین این مراکز و والدین ،جهت کار با
کودکان آنها اجرای پژوهش آغاز شد.
ابزار
در پژوهش حاضر از سه ابزار به شرح زیر استفاده شد:
-5تکلیف شناسایی مکان ایمن و خطرناک عبور از خیابان:
این تکلیف جهت ارزیابی توانایی درک خطر کودک از
طریق شناسایی این که کجای خیابان برای عبور ایمن
است ،استفاده می شود .این تکلیف قبال در مطالعات خارجی
مربوط به توانائی افراد در شناسایی مکانهای ایمن و
خطرناک عبور از خیابان استفاده شده است[ .]35،38در
ایران در مطالعه طبیبی و امین یزدی [ ]7و طبیبی و
همکاران [ ]33این تکلیف با ویژگی های نظام ترافیکی
ایران منطبق شده است .تکلیف شامل تصویر عابر پیاده ای
است که در موقعیتهای مختلف (مانند چراغ راهنمایی ،پیچ
کور ،پل عابر و  )...در کنار خیابان ایستاده و قصد عبور دارد.
برای سنجش قدرت درک خطر آزمودنی به او گفته می
شود که" شما تصاویر نقاشی شده ای از مکانهای مختلف
عبور از خیابان را می بینید .در هر تصویر فردی در کنار
خیابان است و قصد عبور از خیابان را دارد .به هر تصویر با
دقت نگاه کن و بگو آیا این مکان برای عبور از خیابان
ایمن است یا خطرناک؟ چرا؟" 50 .تصویر موقعیت عبور به
کودک ارائه می شود که شامل چهار تصویر مکان ایمن و
شش تصویر مکان نا ایمن است .یک امتیاز به شناسایی
درست تصویر و یک امتیاز به ارائه توضیح مناسب تعلق می
گیرد و دامنه امتیازات  80-0است [ .]7در پژوهش طبیبی و
همکاران [ ]33پایایی بین ارزیابها با استفاده از همبستگی
پیرسون  (p<0/001) r=0/87به دست آمد.
-8پرسشنامه ویژگی های نظارت و ادراک خطرپذیری
والدینی : )SARTQ( 5این پرسشنامه نیم رخی از ادراک
والدین نسبت به مراقبت از کودک و خطر پذیری کودک
ارائه می دهد .این پرسشنامه  33آیتم دارد که شامل 3

 21 ،نفر محاسبه شد .همچنین در عمده

1- The Supervision Attributes and Risk _ Taking
Questionnaire

طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع
همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است.
آزمودنی ها :جامعه ی پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان
پیش دبستانی دختر و پسر نواحی آموزشی  3و  6شهر
مشهد و والدین آنها بود .نواحی آموزشی  3و  6به این دلیل
انتخاب شدند که هر دو از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی تقریبا در یک سطح بودند .حجم نمونه با استفاده از
برنامه  G powerبا شاخص های سطح معناداری  0/01و
توان آماری  ،0/11تعداد متغیرها  3و اندازه اثر متوسط
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سواالت مثبت است و اگر فرد در هر سوال گزینه ی مربوط
به عمل یا احساس هیجان خواهانه را انتخاب کند ،یک
امتیاز می گیرد .چنانچه افراد در این پرسشنامه نمره ی باال
تر از  80کسب کنند در گروه افراد هیجان خواه قرار می
گیرند .زاکرمن و همکارانش اعتبار درونی این ابزار را بین
 0/23تا  0/26به دست آورده اند [ .]34در ایران محوی
شیرازی [ ]31اعتبار و روائی این مقیاس را به ترتیب 0/72
و  0/20محاسبه کرده است.
روند اجرای پژوهش :اطالعات حاصل از تکالیف
شناسایی مکان ایمن از نا ایمن برای عبور از خیابان ،و
همچنین پرسشنامه های نظارت و ادراک خطر پذیری
والدین و هیجان خواهی ماروین زاکرمن با استفاده
از SPSS 80مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به
منظور بررسی رابطه بین نمرات متغیرهای درک خطر و
میزان هیجان خواهی والدین و ویژگی های نظارتی آنها بر
توانایی درک خطر کودک از آزمون آماری همبستگی
پیرسون و برای پاسخ گویی به سوال پژوهش از رگرسیون
گام به گام استفاده شد.
یافتهها

خرده مقیاس نیاز والدین به کنترل روانشناختی ( 1آیتم)،
اعتقاد به ارزش مراقبت ( 51آیتم) و خطر پذیری کودک (1
آیتم) می باشد .این پرسشنامه توسط مورونگیلو ،کربت و
کان [ ]1ساخته و اعتبار یابی شده است .در پژوهش
مورونگیلو و همکاران [ ]1همسانی درونی خرده مقیاس نیاز
به کنترل روانشناختی برابر با  ،0/78اعتقاد به ارزش مراقبت
برابر با  0/72و خطر پذیری کودک برابر با  0/71و همسانی
درونی کل پرسشنامه در حد قابل قبول و برابر با  0/73به
دست آمد.
شیردل [ ]50نیز همسانی درونی را برای خرده مقیاس نیاز
به کنترل روانشناختی برابر با  ،0/62اعتقاد به ارزش مراقبت
برابر با  0/64و خطر پذیری کودک برابر با  0/28و همسانی
درونی کل پرسشنامه را برابر با  0/75در نمونه ایرانی به
دست آورد .طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت  1گزینه ای
بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه از  5کامال موافقم تا 1
کامال مخالفم نمره گذاری می شود.
-3پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (فرم پنجم) :به منظور
جمع آوری اطالعات در رابطه با هیجان خواهی از
پرسشنامه زاکرمن استفاده شد .این مقیاس شکل خالصه
شده ای از فرم چهارم مقیاس هیجان خواهی زاکرمن است
که در سال  5172تهیه گردیده است .برای صفت کلی
هیجانخواهی چهار عامل یا مؤلفه تعیین شده است ،این
عوامل عبارتند از :حادثه جویی ،تجربه جویی ،بازداری زدایی
و مالل پذیری .برای سنجش هر یک از عوامل ده ماده در
نظر گرفته شده و مجموعا شامل  40سوال است .هر یک از
سواالت دارای دو گزینه ی الف و ب است و افراد باید
مشخص کنند که کدام گزینه توصیف کننده ی بهتری
برای تمایل یا احساس آنها است .نمره گذاری تمامی

قبل از اجرای روش تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون،
توزیع نمرات همه ی متغیرهای مربوط به کودک و والدین
مورد بررسی قرار گرفت .کشیدگی و کجی نمرات قابل
قبول بود .در جدول یک توصیف آماری متغیرهای مربوط به
شرکت کنندگان آورده شده است.

جدول  )0توصیف اماری متغیرهای مربوط به شرکت کنندگان
متغیرها
درک خطر ترافیکی کودک

ویژگیهای مراقبت و خطر پدیری والدین

هیجان طلبی والدین

دختر

میانگین
58/10

انحراف معیار
3/32

پسر

55/10

8/64

مادر

18/20

58/10

پدر

18/16

55/76

مادر

53/11

4/07

پدر

53/60

3/74
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کلی هیجان طلبی و ویژگیهای مراقبت و خطر پذیری در
پدر و مادر تقریبا برابر است.

همانطور که مشاهده می شود میانگین نمره کلی درک خطر
در دختران بیشتر از پسران است .همینطور میانگین نمره

جدول ) 2همبستگی درک خطر کودک و نگرشهای مراقبت و خطر پذیری و هیجان طلبی والدین
5

3

8

4

 5درک خطر کلی

5

 .8ویژگی های مراقبت و خطر پذیری پدر

**0/315

5

 .3ویژگی های مراقبت و خطر پذیری مادر

**0/487

**0/414

5

 .4هیجان طلبی پدر

**-0/363

**-0/475

*-0/851

5

 .1هیجان طلبی مادر

**-0/346

-0/587

0/18

0/566

** همبستگی معنادار در سطح0/05

1

5

*همبستگی معنادار در سطح0/01

است ،از روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده
شد .در بررسی خطی بودن رابطه ی خطی متغیرها از نمودار
پراکندگی و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .بررسی این دو
پیش فرض نشان داد که مشکلی در داده ها از نظر حطی
بودن رابطه متغیرها و نرمال بودن توزیع داده ها وجود
ندارد .همچنین بررسی شاخص های تحمل و عامل تورم
واریانس نشان داد همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش
بین در تحلیل رگرسیون وجود ندارد .در ادامه جداول آماری
مربوط به پیش فرض ها آورده شده است.

نتایج ذکر شده در جدول دو نشان می دهد که بین درک
خطر کودک و نمره کلی نگرشهای مراقبت و خطر پذیری
هم پدر و هم مادر رابطه معنادار مثبت وجود دارد .یعنی با
افزایش نمرات نظارت والدین در مورد رفتارهای مخاطره
آمیز بر فرزندان ،نمرات درک خطر کودکان نیز افزایش
داشت .همچنین بین درک خطر کودک و نمره کلی هیجان
طلبی هر دو والد پدر و مادر رابطه معنادار منفی وجود دارد.
یعنی با کم شدن نمرات هیجان طلبی پدر و مادر نمرات
درک خطر کودکان افزایش داشت .در پاسخ به سوال
پژوهش که کدام یک از متغیرهای نظارتی و هیجان طلبی
پدر و مادر قادر به پیش بینی نمرات درک خطر کودکان

جدول  )3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
درک خطر کودک هیجان طلبی پدر هیجان طلبی مادر ویژگی های نظارتی پدر ویژگی های نظارتی مادر
501
501
501
501
501
تعداد
5/852
5/536
0/166
5/521
0/163
کولموگروف-اسمیروف
)Sig (2- tailed
0/503
-0/518
0/302
0/552
0/358

متغیرها ،داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.

همانطور که در جدول سه مشاهده می شود در تمام

جدول  )4خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام
مدل

R

مجذور R

1

0/487
0/136
0/173

0/528
0/822
0/340

2
3

مجذور
تعدیل
شده
0/571
0/874
0/380

R

مجذور R

استاندارد
برآورد

تغییر

8/71110
8/12101
8/10535

0/528
0/501
0/018

10

Sig. f

 Fتغییر

درجه
آزادی5

درجه
آزادی8

تغییر

88/113
51/061
7/144

5
5
5

503
508
505

0/000
0/000
0/006

DurbinWatson
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باعث اضافه شدن  50درصد از واریانس توضیح داده شده
است .در گام نهایی متغیر هیجان طلبی پدر نیز معنادار شد
که منجر به افزایش 4/10درصد واریانس شده است .در
نهایت می توان گفت که مدل نهایی  38درصد واریانس
نمرات درک خطر کودکان را توجیه می کند.

همانطور که در جدول چهار مشاهده می شود آماره دوربین
واتسون نزدیک به عدد  8است و بین خطاهای مدل
همبستگی وجود ندارد .مالحظه می شود که در گام اول که
فقط ویژگی های نظارتی مادر معنادار شده است57/10،
درصد از واریانس نمرات درک خطر کودکان را توجیه می
کند .اضافه کردن متغیر هیجان طلبی مادر در گام دوم

جدول )5آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام
مدل
 5جمع رگرسیون
باقیمانده
 8جمع رگرسیون
باقیمانده
 3جمع رگرسیون
باقیمانده

مجموع مجذورات
574/630
728/874
116/154
871/305
625/654
116/154
381/008
635/158
116/154

درجه آزادی
5
503
504
8
508
504
3
505
504

F

Sig

88/113

0/000

537/610
6/628

80/111

0/000

502/334
6/817

57/351

0/000

میانگین مجذورات
574/630
7/111

همانطور که در جدول پنج مشاهده می شود sig<0.05

است .بنابراین این مدل پیش بینی کننده ی خوبی برای
متغیر درک خطر کودک است.

جدول  )6ضرایب رگرسیونی
مدل

متغیر پیش بین

B

SE B

β

sig

5

ویژگی های نظارتی
مادر
ویژگی های نظارتی
مادر
هیجان طلبی مادر

0/5

0/085

**0/487

0/000

0/017

0/080

**0/450

0/000

-0/848

0/068

**-0/381

0/000

3

ویژگی های نظارتی
مادر
هیجان طلبی مادر

0/021

0/051

**-0/360

0/000

-0/851

0/065

**-0/822

0/005

هیجان طلبی پدر

-0/518

0/062

*-0/837

0/006

8

گام) .جدول  6نشان می دهد که متغیر ویژگی های نظارتی
پدر حذف شده است .نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان:

با توجه به نتایج جدول شش با استفاده از روش گام به گام
نتایج زیر به دست آمد :مجذور  Rتعدیل شده = ، 0/38
 ،p>0/001و 505 =57/35و ( F3با استفاده از روش گام به
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از میزان خطر پذیری کودکشان بر میزان حوادث کودکان
بوده است.
یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر بیان می کرد که بین
درک خطرات ترافیکی کودکان پیش دبستانی و میزان
هیجان خواهی والدین آنها رابطه منفی وجود دارد .یافته
های حاصل از پژوهش این فرضیه را تایید کرد .بدین معنا
که هر چه والدین هیجان طلب تر بودند ،درک خطر
کودکان آنها پایین تر بود و بالعکس.
سوال پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه از بین متغیرهای
ویژگی های نظارتی هر دو والد پدر و مادر و هیجان خواهی
آنها کدام یک پیش بینی کننده ی میزان درک خطرات
ترافیکی کودکان پیش دبستانی است .نتایج حاصل از
پژوهش حاضر نشان می دهد که به ترتیب ویژگی های
نظارتی مادر ،ویژگی شخصیتی هیجان طلبی مادر و هیجان
طلبی پدر قوی ترین پیش بینی کننده های معنی دار بودند.
به طور کلی مجموع این متغیرها  %38قدرت پیش بینی
کنندگی برای درک خطر ترافیکی کودک را دارا بود.
معنادار بودن ویژگیهای نظارتی مادر بر توانایی ادراک خطر
کودکان احتماال بیانگر اهمیت اثر باور مادران در مورد علت
حوادث و رفتارهای فرزندانشان بر شیوه ی فرزند پروری
آنها است .بدین معنا که اگر مادران حوادث را قابل
پیشگیری بدانند و نه امری غیر قابل پیشگیری ،نظارت
دقیق تر و نزدیک تری بر فرزندان خود خواهند داشت که
به خودی خود باعث کاهش حوادث کودکان می شود .نکته
دیگری که ممکن است باعث دقت در مراقبت بیشتر مادران
شود آسیب دیدنهای مکرر کودک است بدین معنی که
آسیب دیدن های مکرر کودک فرصتی را برای مادر فراهم
می آورد تا اطالعاتی درباره ی تمایل فرزند خود به انجام
رفتارهای مخاطره امیز کسب کنند .این شناخت می تواند
باعث نظارت دقیق تر گردد .این نکته با یافته های گروس
و آنجرر [ ]37همخوانی دارد که بیان کردند دانش والدین
درباره ی فرزندان از منابع مختلفی مانند تجارب گذشته و
تعامل با فرزندان نشات می گیرد .این یافته ها بیانگر این
امر است که ویژگی های نظارتی والدین می تواند بر درک
خطر کودکان تاثیر مثبت داشته باشد .ویژگی های نظارتی
والدین شامل نیاز به کنترل روانشناختی ،اعتقاد به ارزش
مراقبت و خطر پذیر بودن کودک است.

(مجذور آر تعدیل شده 505 =53/38 ،0/38 :و ،F3
 )p>0/001این مدل  %38از تغییر واریانس را پیش بینی
میکند .متغیرهای ویژگی نظارتی مادر ،هیجان طلبی مادر و
هیجان طلبی پدر پیش بینی کننده های معناداری بودند اما
متغیر ویژگی های نظارتی پدر پیش بینی کننده ی
معناداری برای درک خطر کودک نبود.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه درک خطرات ترافیکی
کودکان پیش دبستانی با هیجان خواهی و ویژگی های
نظارتی والدین انجام شد .جهت رسیدن به این هدف 501
کودک پیش دبستانی و والدین آنها مورد بررسی قرار
گرفتند .یافته های این پژوهش به طور خالصه نشان دادند
که بین متغیرهای درک خطر ترافیکی کودک و ویژگی
های نظارتی والدین همبستگی مثبت و بین درک خطر
ترافیکی کودک و ویژگی شخصیتی هیجان طلبی والدین
همبستگی منفی وجود دارد .همچنین متغیرهای ویژگی
های نظارتی مادر ،هیجان طلبی مادر و هیجان طلبی پدر
پیش بینی کننده های معنی داری برای درک خطر کودک
بودند.
یکی از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین درک خطرات
ترافیکی کودک و ویژگی های نظارتی والدین بر رفتارهای
مخاطره آمیز کودکان پیش دبستانی رابطه ای وجود دارد.
نمره کلی هر دو والد در ویژگی های نظارتی با درک خطر
کودک رابطه مثبت داشت .بدین معنا که هر چه نظارت
والدین بر کودک بیشتر بود ،درک خطر ترافیکی کودک نیز
باالتر می رفت .این یافته با یافته های پژوهش های
مورونگیلو و همکاران [ ]1و شیردل [ ]50همسو است .در
پژوهش مورونگیلو و همکاران [ ]1مشخص شد که نمره
والدین در ویژگی های نظارت و خطر پذیری کودک با
تاریخچه ی آسیبهای کودک رابطه منفی دارد .همچنین
کودکانی با تاریخچه آسیبهای کمتر ،درک خطر باالتری
دارند .پس می توان نتیجه گرفت که این ویژگی خانواده با
درک خطر کودک رابطه مثبت دارد .همچنین مطالعه ی
ولز ،مورونگیلو و کن ]36[ 5تایید کننده ی اثر ادراک والدین
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توانایی والدین هیجانطلب در ادراک خطرات ضعیفتر
است و بدین دلیل کمتر قادر به افزایش توانمندی ادراک
خطر در کودکانشان میشوند ،ج -والدین هیجانطلب به
کودکان خود بیشتر اجازه خطر کردن را میدهند .البته می-
توان بر اساس دیدگاه زاکرمن طریق تاثیر دیگر را ژنتیک
مطرح کرد .زاکرمن [ ]40بیان می کند که احتماال والدین
هیجان خواه دارای فرزندان هیجان خواه خواهند بود و در
این زمینه هم ژنتیک و هم یادگیری موثر است .اینکه
چگونه ژنتیک و یادگیری میانجیگر رابطه بین ویژگیهای
شخصیتی والدین و توانایی درک خطر کودکان میگردد
میتواند موضوعی برای تحقیقات بیشتر باشد.
یافته جالب تر این است که ویژگی شخصیتی هیجان طلبی
مادر بیش از این ویژگی در پدر ( %82در مقابل  )%83در
توانایی ادراک خطر کودکان موثر است .هیجان طلبی و
ماجراجویی در رفتار ترافیکی والدین نمود بیرونی پیدا می
کند .از طرف دیگر ،رفتار والدین به عنوان یکی از قدرتمند
ترین عوامل موثر بر رفتار ترافیکی کودکان اشاره شده
است[ .]32از آنجایی که کودک در فرصتهای بیشتری
نسبت به پدر همراه با مادر با سیستم ترافیکی بصورت
پیادهروی است ،شاید بدین دلیل نقش ویژگی شخصیتی
هیجانطلبی مادر بیش از پدر اهمیت یافته است .پژوهش
حاضر حاوی برخی محدودیت ها بود از آنجاییکه نمونه
گیری فقط در دو ناحیه آموزشی شهر مشهد و فقط در یک
گروه سنی (پیش دبستانی) انجام شد تعمیم یافته ها به کل
جامعه باید با احتیاط انجام شود .در این مطالعه برای اندازه
گیری ویژگی های مراقبت و خطر پذیری و هیجان طلبی
والدین از پرسشنامه استفاده شد .یکی از محدودیت های
اصلی پرسشنامه طبیعت خود گزارشی آن است .استفاده از
مقیاس خود گزارشی امکان سوگیری در پاسخ را افزایش
خواهد داد .بنابراین ممکن است سوگیری در پاسخ به
سواالت ،تصمیم گیری قطعی درباره نتایج را با مشکل
مواجه سازد و تعمیم نتایج باید با احتیاط انجام شود.
با وجود این کاستیها ،در کل می توان نتیجه گرفت که
درک خطرات ترافیکی در کودک متاثر از عوامل گوناگونی
است که برخی از آنها مربوط به کودک و برخی مربوط به
خانواده است .نتایج پژوهش نشان داد که درک خطر کودک
تا حد زیادی می تواند متاثر از عقاید و باورها و شیوه های

بدین ترتیب رفتارهایی که والدین ،باالخص مادران به
صورت تنبیه ،عصبانیت و کنارهگیری برای اجرای قواعد
انضباطی نسبت به رفتارهای مخاطره آمیز کودک خود
انجام می دهند ،در افزایش توانایی درک خطر کودک کمک
کننده است .همچنین عالوه بر واکنش مادران در جلوگیری
از آسیب در موقعیتهای خطرناک ،اعتقادات و ادراکات آنها
درباره رفتار آسیب زا هم می تواند بر رشد سالم درک خطر
کودک تاثیر بگذارد.
یافته جالب پژوهش حاضر این است که ویژگی های
نظارتی پدر پیش بینی کننده معنی داری برای توانایی
ادراک خطر کودکان نبود .بدین ترتیب می توان دریافت که
در مقایسه با پدر ،نحوه نظارت مادر بر رفتارهای مخاطره
آمیز کودک و ارزشی که برای آن قائل است و نیز اعتقاد او
نسبت به خطر پذیر بودن کودک نقش مهمتری در توانایی
ادراک خطر کودکان می تواند داشته باشد.
اگرچه ،پژوهشی در رابطه با بررسی ویژگیهای شخصیتی
والدین و تاثیر آن بر رفتارهای ترافیکی کودکان یافت نشد،
اما مطالعاتی حاکی از ارتباط متقابل برخی ویژگیهای دیگر
والدین بر رفتار ترافیکی کودکان وجود دارد .به عنوان مثال،
مطالعه گیلن 5و همکاران [ ]32رفتار والدین را به عنوان
یکی از قدرتمندترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار ترافیکی
کودکان مطرح میکند .آنها دریافتند که شیوه عمل ،دانش،
اعتقادات و ادراک خطر والدین میتواند بر رفتار پیادهروی
کودکان اثر بگذارد .رفتارهای والدین به طور مستقیم و غیر
مستقیم یکی از منابع یادگیری رفتارهای ترافیکی برای
کودکان محسوب می شود [.]31
همچنین ،درک خطر یک توانمندی شناختی است که در اثر
یادگیری افزایش می یابد .بر اساس یافته پژوهش حاضر
میتوان نتیجه گرفت که ویژگی شخصیتی والدین میتواند
بر توانمندی کودکان در درک خطرات ترافیکی تاثیر بگذارد.
این تاثیرگذاری شاید از طریق بستری باشد که والدین بر
اساس ویژگیهای شخصیتی خود برای آموزش و یادگیری
کودکانشان فراهم می نمایند .والدین هیجانطلب احتماال
به سه طریق زیر منجر به کاهش توانایی درک خطر
کودکانشان میشوند؛ الف -آنها با بروز رفتارهای مخاطره
آمیز ،الگوی خطرپذیری برای کودکانشان میشوند ،ب-
1- Gielen
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Factors Influencing Preschoolers’ Traffic Risk Perception:
Supervisory Characteristics and Sensation Seeking Personality of
Parents
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Abstract
Introduction: One of the most deadly accidents for children is traffic accidents. Various studies have
examined the factors influencing children’s traffic accidents. The purpose of the present study was to
investigate the role of supervisory and personality characteristics of parents on risk perception of
young children.
Method: A correlational study with a practical aim was conducted. A total of 105 preschoolers with
their parents from two preschools situated in two districts 3 and 6 in Mashhad on a voluntarily basis
participated. Preschool children’s danger perception was assessed by a pedestrian task of identifying
safe and dangerous road crossing sites. The supervision attributes and risk _ taking questionnaire and
Zuckerman sensation seeking questionnaire were used to measure the supervisory and personality
characteristics of parents.
Results: Results showed that there were positive significant relationships between preschooler’s
traffic danger perception and parental supervision features and there were negative significant
relationships between preschooler’s traffic danger perception and sensation seeking of parents. Also
supervisory characteristics of mothers, mother's sensation seeking and father's sensation seeking
variables were significant predictors for the danger perception of young children.
Conclusion: Children's danger perception can be greatly influenced by the beliefs and practices of
parents in the care of the child and by their personality traits. So parents’, especially mothers’ caring
role and the importance of their indirect behaviors associated with risk should be considered when
designing preventive measures in order to reduce children’s road accidents.
Keywords: Danger Perception, Parents Supervisory Features, Parents Sensation Seeking,
Preschoolers.
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