
ترتیب نویسندگان از راست به چپ

آشنـــــایی با فرهنگ رفتــــارهای رانندگی
 و احتیاط های جاده ای

مقدمه
ــه آن یكــی از بحران هــای  امــروزه »ترافیــك« و مســایل مربــوط ب
جــدی و مهــم در جامعــه محســوب می شــود: البتــه منظــور از 
ــت  ــای رف ــه معن ــن واژه ب ــه ای ــت بلك ــدان نیس ــک« راه بن »ترافی
وآمــد خودروهــا، اشــخاص وحیوانــات در معابــر عمومــی اســت.

فرهنگ ترافیک و ضرورت ارتقای آن
گفتــه مســؤوالن در طــول هشــت ســال جنــگ ایــران و  طبــق 
کشــته های ایــران 218 هــزار نفــر بــوده اســت؛ امــا در  عــراق تعــداد 
ــا 1389 حــدود 253 هــزار نفــر در ســوانح  ــی 1381 ت فاصلــه زمان
رانندگــی در ایــران جــان خــود را از دســت داده انــد. براســاس 
اعــام رســمی پلیــس راهــور در ســال 1389، در هــر 24 دقیقــه 
یــک ایرانــی بــر اثــر ســانحه رانندگــی جــان خــود را از دســت داده 

اســت. 
عــده ای افزایــش تعــداد ماشــین ها را دلیــل تصادفــات می داننــد 
کشــور آمریــكا بــه ازای هــر 1/1 نفــر  کــه در  امــا بهتــر اســت بدانیــم 
یــک ماشــین وجــود دارد و در اروپــا بــه ازای هــر 1/5 نفــر یــک 

طاهره انصاری فر
مدیر مرکز آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

فریبا صحراپور
کارشناس واحد گسترش

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر فریبا مهدیزاده مقدم
کارشناس مسؤول واحد گسترش

دانشگاه علوم پزشکی البرز

محمدرضا فرزادمهر
مربی مرکز آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

اهداف آموزشی 
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه: 

با فرهنگ ترافیک وضرورت ارتقای آن درجامعه آشنا شوند.
مهمترین عوامل وقوع یا افزایش تصادفات رانام ببرند.

ضرورت حساس سازی جامعه در زمینه اصالح رفتار رانندگی 
کنند. گروه های مختلف اقدام  کرده ونسبت به آموزش  رادرک 
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کدام طرف می آید؟ مرگ از 



کشــور مــا بــه ازای هــر 12 نفــر  کــه در  ماشــین وجــود دارد در حالــی 
یــک ماشــین وجــود دارد.

رانندگــی در دنیــا یــک امــر »جمعــی« اســت ولــی در ایــران یک امر 
»فــردی« تلقــی می شــود. رانندگــی در ایــران یعنــی »می خواهــم 
خــودم را بــا خــودرو بــه مقصــدم برســانم«، پــس راننــدگان دیگــر، 
»رقیــب« مــن هســتند و مــن نبایــد از رقبــا عقــب بمانــم. وقتــی 
گاهــی بیــش از حــد، بــه  پیــاده هســتیم بــرای ورود بــه جایــی 
ــری راه  ــه دیگ ــده ب ــوان رانن ــا به عن ــم، ام ــارف می کنی ــر تع یکدیگ
نمی دهیــم! در خیابــان جنــگ بــر ســر متــر و ســانتی متر جریــان 
دارد! براســتی چــرا به عنــوان راننــده تــا ایــن حــد تغییــر رفتــار 
می دهیــم؟ آیــا نحــوه رانندگــی مــا نشــانه فرهنــگ مــا نیســت؟!
رانندگــی  به صــورت  بیشــتر  مــا  کشــور  در  رانندگــی  رفتارهــای 
از  بــردن  )لــذت  رقابت جویانــه  رانندگــی  شــامل  ک  خطرنــا
خطرپذیــر  رانندگــی  راننــدگان(،  دیگــر  میــان  در  مانــوردادن 
)پذیــرش خطــرات رانندگــی بــرای هیجــان و لــذت(، رانندگــی 
گهانــی(،  نا ســبقت  و  )ســرعت  بــاال  خطر پذیــری  بــا  همــراه 
بــا  و...  کــم(  فاصلــه  بــا  )رانندگــی  پرخاش جویانــه  رانندگــی 
ــه منظــور تنبیــه راننــدگان دیگــر  کــه اغلــب ب خودروهــای دیگــر 

دارد.  وجــود  می شــود،  انجــام 

ضرورت حساس سازی جامعه نسبت به فرهنگ ترافیک
که مرگ ومیر  کرده  گزارشــی اعالم  ســازمان جهانی بهداشــت در 
کــه تعــداد اتومبیــل زیــاد دارنــد  کشــورهایی  ناشــی از تصــادف در 
گیــردار بیشــتر اســت. در  از مــرگ ومیــر ناشــی از بیماری هــای وا
کشــورهای جهــان،  ــه ســومین عامــل مــرگ در بیشــتر  ک ــی  حال
ســوانح وحــوادث هســتند، امــا جایــگاه ســوانح وحــوادث در 
کشــور مــا بیــش  کشــور مــا دومیــن اســت. نــرخ آمــار تصادفــات در 

از ده برابــر میانگیــن جهانــی اســت. 
و  ونقل  حمل  سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار  براساس 
پایانه های کشور در سال 1380 و بر اساس مطالعاتی که در سال 
1377 در کشور صورت گرفته نتایج جالب زیر مشاهده می شود: 
 بیشــترین تلفــات وارده بــه نیــروی انســانی مربــوط بــه ســنین 
کــه عمــده تریــن بخــش نیــروی فعــال  20 الــی 50 ســال اســت 

جامعــه را تشــکیل می دهنــد. 
ــتان  ــور و سرپرس ــراد ذک ــات را اف ــدگان تصادف کشته ش ــتر  بیش
پیامدهــای  موضــوع  ایــن  کــه  می دهنــد،  تشــکیل  خانــواده 
دنبــال  بــه  خانواده هــا  بــرای  را  تربیتــی  و  مــادی  ناخوشــایند 

داشــت. خواهــد 
کشــور را  کشــته شــدگان تصادفــات در  حــدود 39 درصــد از 

عابــران پیــاده تشــکیل می دهنــد.
 47درصدکشــته شــدگان درصحنــه تصــادف و53 درصدپــس 
راه انــدازی  لــزوم  ایــن  و  کرده انــد  فــوت  تصــادف  صحنــه  از 
بــا  برخــورد  نحــوه  آمــوزش  و  مناســب  امدادرســانی  سیســتم 

تأییــد می کنــد. را  دیــدگان  حادثــه 
کــی از آن اســت   جــداول ترکیبــی ســن و وضعیــت متوفیــان حا
ــال و  ــر 8 س ــران زی ــات عاب ــر در تصادف ــن قش ــیب پذیرتری ــه آس ک
ــه  ــران ب ــروه از عاب گ ــه ایــن  ک ــاالی 60 ســال هســتند به طــوری  ب

ــوند.  ــامل می ش ــان را ش ــد متوفی ــب 25 و 28 درص ترتی
کننــده بحــران را نمایان  ایــن آمــار و ارقــام بــه خوبــی ابعــاد نگــران 
می ســازد و متأســفانه هــر ســاله حداقــل 10 درصــد بــه آمــار مذکــور 

افــزوده می شــود. 

مهم ترین عوامل وقوع و افزایش تصادفات
مطالعاتی که بتازگی در کشور صورت گرفته عوامل زیر را به عنوان 
کــرده اســت:  مهم تریــن عامــل وقــوع یــا افزایــش تصادفــات ذکــر 
 فقــدان فرهنــگ رانندگــی و تــردد در بســیاری از راننــدگان و 

عابــران پیــاده و بی توجهــی بــه حقــوق اجتماعــی یکدیگــر
ــوان  ــون به عن ــردن از قان ــکنی و تمکین نک ــون ش ــه قان ــل ب می

یــك رفتــار ضــد اجتماعــی
بی اطالعــی بســیاری از عابــران پیــاده از جملــه افــراد بی ســواد 
نتیجــه  در  و  راهنمایــی  چراغ هــای  پیام هــای  از  کــودکان  و 
گــذر از خیابــان و نیــز نبــودن آمــوزش  نوبت پذیرنبــودن بــرای 
الزم جهــت نظــم بخشــی بــه تــردد عابــران پیــاده در خیابان هــا 

ــر و معاب
نقایــص فنــی ماننــد خاموشــی چراغ هــا در برخــی تقاطع هــا 
کم دقــت  بــه دلیــل خرابــی و اســتهالك و نیــز نصــب اشــتباه و 

بعضــی تابلوهــا
وجود تأسیسات حاشیه راه ها بدون رعایت ضوابط ایمنی و 

ترافیك 
گســترش شــهرها و بی توجهــی بــه ضوابــط  کنتــرل نکــردن 
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ترافیکــی و وضعیــت راه هــای اطــراف شــهرها
بی دقتــی در انتخــاب مســیر راه هــای اصلــی و فرعــی و عبــور 
مســیرهای حمــل ونقــل از درون یــا حاشــیه شــهرها یــا روســتاها
کیفیــت  کمبــود وســایل نقلیــه عمومــی و نامطلــوب بــودن 
خدمــات آن هــا و در نتیجــه افزایــش تمایــل افــراد بــه اســتفاده از 

وســایل نقلیــه شــخصی
عبورومــرور  و  پارکینــگ  و  تــردد  بــرای  کافــی  فضــای  کمبــود 
کــم رنــگ یــا رنگ پریــده و  پیاده هــا، خط کشــی های نامنظــم، 
غیراســتاندارد، احــداث نکــردن پارکینــگ و پل عابــر پیاده، تعلل 
کــه  در تعریــض و آســفالت بموقــع خیابــان و پرکــردن چاله هایــی 

ــرای راننــدگان عمــل می کنــد. چــون دام مــرگ ب
گیــر قوانیــن تــردد   بی توجهــی نســبت بــه آمــوزش رســمی و فرا
دراز مــدت  و  دقیــق  برنامه ریــزی  نداشــتن  یعنــی  مــدارس  در 
گاه و پایبنــد بــه نظــم  ــرای تربیــت نســلی آ آموزشــی، فرهنگــی ب

و مقــررات ترافیــك
ــن  گرفت ــرای  ــهری ب ــی و ش ــان علم ــوب امتح ــا مطل ــت ن کیفی  
کوتــاه وپرداختــن  کــه بــه دلیــل مــدت زمــان  گواهینامــه رانندگــی 
کلیشــه ای بــه هیــچ عنــوان قــادر بــه  بــه یــك ســری عملیــات 

شناســایی و تفکیــك راننــده واقعــی از راننــده ناشــی نیســت.
ــرای  ــن راه ب ــد بهتری ــی رس ــر م ــه نظ ــایل ب ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ب
کشــور،  اصــالح رفتارهــای رانندگــی و فرهنــگ ترافیکی موجود در 
برآمــوزش  کیــد  تأ بــا  نخســتین  ســطح  در  پیشــگیری  همــان 

کــودکان از ســنین پاییــن وآشــنایی آنــان بــا قوانیــن ومقــررات 
راهنمایــی و رانندگــی اســت. 

کمک هــای اولیــه، نحــوه برخــورد بــا مصــدوم درصحنــه  آمــوزش 
ــق  ــت ح ــی، رعای ــتی، مهربان ــوع دوس ــس ن ــت ح ــادف، تقوی تص
تقــدم و تجاوزنکــردن بــه حقــوق دیگــران از دیگــر مــواردی اســت 
ــه نظــر  کــودکان ضــروری ب کــه آمــوزش و نهادینه کــردن آن هــا در 

می رســد. 

نتیجه گیری
کاهــش  گرچــه اســتاندارد ســازی جاده هــا وخودروهــا باعــث  ا
تصــادف وتلفــات ناشــی از آن خواهــد شــد ولــی بــا توجــه بــه 
نقــش عامــل انســانی یعنــی راننــده، سرنشــین یــا عابــر پیــاده در 
ــوان خــود را در  کارشناســان بیشــترین ت ــروز ســوانح جــاده ای،  ب
کــه آمــوزش  کار بســته انــد و بــر ایــن باورنــد  زمینــه آمــوزش بــه 
از اولویــت بیشــتری برخــوردار اســت. راه اصلــی فرهنــگ ســازی 

کــردن رفتارهــا، آمــوزش صحیــح اســت. ونهادینــه 
آمــوزش فاصلــه بیــن شایســتگی های موجــود ومطلــوب را پــر 
تبدیــل  فعــل  بــه  قــوه  از  را  انســان  وتوانمندی هــای  می کنــد 

می کنــد.
اصــالح  جدیــد،  ودیدگاه هــای  بــاور  طــرح  آمــوزش،  از  هــدف 
باورهــای قبلــی وحــذف اعتقــادات غلــط اســت، زیــرا رفتارهــای 
انســان دالیــل فکــری و اعتقــادی دارد و هــدف اصلــی و نهایــی 
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آمــوزش نیــز تغییــر رفتــار فــردی اســت.
ایــن آموزش هــا بایــد هدفمنــد، برنامــه ریــزی شــده ودرقالــب 
برنامه هــای بلنــد مــدت بــرای دســتیابی بــه مفهــوم پیشــگیری 
نخســتین و آمــوزش ســبک زندگــی ســالم وپرهیــز از رفتارهــای 

ــود. ــی ش ــی طراح ــر در رانندگ پرخط

پیشنهادهای کلی 
شناســایی راننــدگان پرخطــر و ارایــه مشــاوره و راهنمایــی و 
آمــوزش اختصاصــی بــه آنــان از طریــق مشــاوران روان شناســی و 

پلیــس
بــرای حضــور در فضاهــای  راننــدگان هیجــان جــو  تشــویق 
کنتــرل شــده همچــون مســابقات اتومبیــل رانــی، موتور ســواری 
و... بــه منظــور ارضــای نیازهــای هیجــان جویــی و تجربــه جویی 

آنــان
ایمنــی  بنــد  کمــر  از  اســتفاده  و  نقلیــه  ایمن ســازی وســایل 

خودروهــا  سرنشــینان  و  راننــدگان  توســط 
ــدا و  ــی از ص ــن های آموزش ــا و انیمیش ــش برنامه ه ــه و پخ تهی

ســیما در رابطــه بــا اصــالح رفتارهــای رانندگــی 
توســط  ایمنــی  کمربنــد  از  اســتفاده  تأثیــر  آمــوزش  و  تبلیــغ 

رانندگــی و  راهنمایــی  کارکنــان 
 تهیــه و توزیــع بروشــورهای آموزشــی و توصیه هــای ایمنــی 

مربــوط در رابطــه بــا احتیاط هــای جــاده ای
ارایــه آمــار تلفات انســانی ناشــی از رفتارهای نادرســت رانندگی 

گذشــته در ســال های 
در  هنرمنــدان  توســط  رانندگــی  درســت  رفتارهــای  انجــام 

ســینمایی  وفیلم هــای  تلویزیونــی  مجموعه هــای 
ــرای  ــی ب ــای رانندگ ــالح رفتاره ــه اص ــوط ب ــی دروس مرب طراح

مقاطــع مختلــف تحصیلــی
تعییــن موضــوع اصــالح رفتارهــای رانندگــی بــرای موضوعــات 

انشــا، تحقیــق و مقــاالت دانــش آمــوزان ودانشــجویان
گســترش آموزش هــای محلــی در رادیــو و روزنامه هــای محلــی، 

چــاپ بروشــور و پوســتر در زمینــه احتیاط هــای جاده ای
چگونگــی  و  راننــدگان  ســالمت  وضعیــت  دقیق تــر  بررســی 

گواهینامــه اعطــای 
کنترلی در جاده ها استفاده از دوربین های 

کاربــران راه اعــم از پیاده هــا  گاهــی عمومــی و به ویــژه  افزایــش آ
و راننــدگان در زمینــه مقــررات راهنمایــی و رانندگــی

بهبــود و استانداردســازی آمــوزش و فرهنــگ ســازی رانندگــی 
کشــور و آمــوزش  کــز آمــوزش رانندگــی در ســطح  صحیــح در مرا

ــدارس ــی در م ــی و رانندگ ــن راهنمای قوانی
تــالش بــرای بهبــود رفتــار مأمــوران راهنمایــی و رانندگــی در 

هنــگام اعمــال قانــون
کمک هــای اولیــه بــه راننــدگان متقاضــی  توجــه بــه آمــوزش 

دریافــت رانندگــی
کز معاینه فنی هوشمندسازی مرا

ــه قربانیــان تصــادف از لحظــه  ــت زنجیــره امدادرســانی ب تقوی
کــز درمانــی ــا انتقــال بــه مرا بــروز تصــادف ت

افزایــش تعــداد اورژانس هــا و پایگاه هــای امــداد جــاده ای و 
ــا ــه آن ه ــب ب ــزات مناس ــاص تجهی اختص

پیشنهادها جهت همکاران محترم بهورز
پیــش بینــی عناویــن آموزشــی در زمینــه فرهنــگ ترافیــک 
گروه هــای  گانــت بــرای  ورفتارهــای صحیــح رانندگــی در جــدول 
مختلــف به ویــژه دانش آمــوزان در مقاطــع تحصیلــی متفــاوت در 

ابتــدای ســال 
رفتارهــای  دربــاره  آموزشــی  وپمفلت هــای  بروشــورها  تهیــه 

رانندگــی وتوزیــع آن در مــدارس صحیــح 
حمایت از طرح همیار پلیس در مدارس

کــه نشــان دهنــده مرگ هــای ناشــی  تهیــه جــدول یــا نمــوداری 
از ســوانح وحــوادث در روســتا باشــد ) درصــورت وجــود(

وحــوادث  ســوانح  آمارهــای  و  تصاویــر  عکس هــا،  تهیــه 
شهرســتان وکشــور ونصــب در تابلــوی آموزشــی خانــه بهداشــت 

بــه منظــور حســاس شــدن مراجعــان 
منظــور  بــه  ســالمت  داوطلبــان  از  همــکاری  درخواســت 
جمــع آوری اطالعــات وشناســایی افــراد بــا رفتارهــای پرخطــر 

آنــان  وآمــوزش  رانندگــی 
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