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عوامل مؤثر بر افزايش فرهنگ ايمني جادهاي ايران
ابوالحسن فقیهی ،1حمیده نظیف

کار2

از صفحه  11تا 36
تاریخ دریافت91/9/25:

تاریخ پذیرش91/12/4 :

چكيده

آمار باالي متوفيات ناش��ي از تصادفات جادهاي در ايران و خس��ارات مالي و اقتصادي ناشي از آن

يكي از مسائل مهم جامعه است كه ضرورت يافتن راه حل براي آن را اجتناب ناپذير ميسازد .ازآنجايي
كه رفتارها ناشي از نگرشها و مفروضات افراد است كه ريشه در هنجارها و باورهاي تك تك اعضاي
جامعه دارد ،ميتوان با فرهنگسازي در راستاي تقويت رعايت قوانين و نهادينه شدن فرهنگ ايمني يا همان
تقدم بخشيدن به ايمني موجب اصالح رفتارها و كاهش مشكالت ترافيكي و حوادث شد .هدف اصلي
شناخت عوامل تأثيرگذار بر ايمني و افزايش فرهنگ آن است تا بتوان در نهايت رفتار ترافيكي صحيح را
تقويت نمود.در اين مقاله دو بعد آموزش و اصالح قوانين و مقررات مرتبط با ايمني و شاخصهاي هر يك
مورد بحث قرار گرفته و اولويت بندي شدند .بر اساس مطالعات تطبيقي و راهكارهاي استفاده شده توسط
كشورهاي موفق در اين زمينه و عوامل تأثيرگذار برگرفته شده از مطالعات نظري مدل مورد نظر استخراج
شد و با تشكيل پانل دلفي در سه دور متوالي ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي مورد نياز مشخص و ضرايب
اهميت آنها با استفاده از روش فريدمن تعيين گرديد .اعضای پانل متخصصان و خبرگان در حوزه ايمني
جادهاي ايران ميباشند .نتايج پژوهش نشان ميدهد كه با تقويت هر يك از شاخصها ميتوان در ارتقاي
فرهنگ ايمني تأثير گذاشت از ويژگيهاي اين مدل قابليت انعطافپذيري در شرايط مختلف و در نهايت
ارتقاي فرهنگ ايمني است.

کلید واژهها

تصادفات جادهاي ،ايمني جادهاي ،فرهنگ ايمني ،آموزش ،فرهنگ ترافیک ،قوانین و مقررات

 -1استاد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران
 -2دانش آموخته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات گروه مدیریت دولتی تهران
نویسنده مسئولhamidehnazifkar@yahoo.com :
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مقدمه

ساالنه هزاران نفر در تصادفات رانندگي مجروح شده يا فوت ميکنند .تصادفات جادهاي

مشکلي است که سالمت و ايمني عمومي را به خطر مياندازد و با افزايش ترافيک وخيمتر
ميش��ود .عليرغم کاهش ميزان سوانح عبور و مرور در کشورهاي توسعه يافته ،اين ميزان
در کش��ورهاي در حال توسعه بهطور بارزي افزايش داشته است (نانتولیا ،2003 ،1ص .)7
يکي از مهمترين مسائل ،هزينههاي گزاف اجتماعي و اقتصادي و آثار فيزيکي و رواني ناشي
از تصادفات اس��ت كه اغلب ناديده گرفته ميشود .در كش��ورهايي با درآمد كم يا متوسط
كه ايران نيز در ش��مار كشورهاي با درآمد متوس��ط محسوب مي شود  ،علت مرگ حدود
 85درصد از فوتش��دگان و معلوليت  90درصد از افرادي كه دچار ناتوانيهاي جس��مي
و نقص عضو ش��دهاند ،تصادفات اس��ت و هزينههاي اقتصادي آن در كش��ورهاي با درآمد
متوس��ط حدود  5/1درصد توليد ناخالص ملي اس��ت (مهرياري و همکاران،1385 ،ص.)5
آمار نش��ان ميدهد س��االنه حدود  500هزار تصادف منجر به مرگ در جهان رخ ميدهد و
حدود 60درصد اين تلفات در كش��ورهاي آسيايي و آفريقايي به وقوع مي پيوندد .با اينكه
كشورهاي در حال توسعه تعداد كمتري وسيله نقليه به ازاي هر هزار نفر جمعيت نسبت به
كشورهاي صنعتي دارند ،با نرخ تصادفات باالتري مواجهند (بانگوي .)1385،
مطابق با سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هـ .ش كه جامعه ايراني
را جامعهاي توس��عه يافته ،متناس��ب با مقتضيات فرهنگي توأم با عدالت اجتماعي و حفظ
كرامت و حقوق انس��اني و بهرهمند از امنيت اجتماعي ،برخوردار از سالمت ،رفاه و امنيت
متصور س��اخته است (س��ازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ،1382،ص ،)1ميبايست با
سرش��تي انسان محور به توسعه نگريست ،به گونه اي كه انسان به عنوان محور و مخاطب
برنامه توس��عه مورد توجه قرار گيرد .با توجه به اينكه مديريت توسعه كشور از اصليترين
وظايف و چالشهاي پيش روي دولت اس��ت و از جمله زيرساختهاي الزم براي توسعه
پايدار ،امنيت و ايمني درجادههاست و از مهمترين موارد ايمني ،كاهش كشتهها و مجروحان
1. Nantolya
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و تلفات نيروي انس��اني است؛ لذا بررس��ي راهكارهاي حل اين معضل ضروري است .بر
اساس تحقيقات انجام شده ،كارشناسان سه عامل انسان ،راه و خودرو را از زمينههاي اوليه
وقوع تصادفات شناس��ايي کردهاند كه س��هم عامل انساني در اين مجموعه  70درصد است
(سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي ،1386 ،ص.)160
با توجه به اينكه در مقوله فرهنگي هنجارها ،باورها ،ارزشها ،نگرشها و مفروضات مطرح
هس��تند و سرمنش��أ رفتار ميباش��ند و عرصه رانندگي يكي از زمينههايي است كه معضالت
فرهنگي در آن آش��كار ميشود ،ميبايست فرهنگ سازي به منظور رعايت قوانين راهنمايي،
بهطور جدي مورد توجه قرار گيرد .با عنايت به اينكه فرهنگ ايمني مطلوب تقدم بخش��يدن
به ايمني است ،لذا توسعه فرهنگ ايمني موجب اصالح رفتارهاي فردي و در نهايت كاهش
خطاهاي انس��اني و حوادث ميشود (صادقنژاد .)1387 ،با اين رويكرد تالش محقق بر اين
بوده تا با ديد توس��عهاي به مقوله ايمني و مديريت آن نگاه ش��ود و با عنايت به نقش پررنگ
رفتار انساني در ايجاد حوادث ،در حوزه ادبيات مربوط به بررسي بپردازد تا به مدلي مطلوب
براي تغيير فرهنگ ايمني و سياستهاي مناسب با توجه به امكانات موجود براي ايران دست
يابد .اين پژوهش نويسنده به اين سوال پاسخ میدهد كه مدل ارتقای فرهنگ ايمني جادهاي
در ايران چيست؟ و چه عواملي باعث ارتقاي آن ميشوند؟
بررس��ي مطالعات انجام شده در ايران نشان ميدهد كه بيشتر تحقيقات بهدنبال يافتن راه
حلهايي فني مثل اصالح جادهها ،طرحهاي ترافيكي ،اصالح وسايل نقليه و تأمين كاالهاي
ايمن هس��تند .البته تحقيقاتي نيز جهت كاهش تصادفات با محوريت انس��ان صورت گرفته
كه اغلب به بررس��ي ميزان نقش انس��ان در بروز تصادفات يا بررس��ي رفتارهاي ناايمن در
بين افراد ،جامعهش��ناختي علل تصادفات و عواملي از اين دس��ت پرداخته است .مطالعات
كش��ورهاي موفق در زمينه ايمني نش��ان ميدهد كه با تأثير بر فرهن��گ ايمني افراد جامعه
ميتوان به كاهش تصادفات و افزايش س�لامت و ايمني جامعه دس��ت يافت .با عنايت به
كمب��ود تحقيقات در زمين��ه مديريت و فرهنگ ترافيك و ايمني وخ�لأ تحقيقاتي در زمينه
مذكور ،تحقيق با اين رويكرد آغاز ش��د تا خأل ناش��ي از عواملي را كه بر فرهنگ ايمني در
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ايران تأثير دارند را شناسایي کرده و بر مبناي آن مدلي برای ارتقای فرهنگ ايمني كه تأكيد
آن بر وجه انس��اني است ارائه کند .دستاورد اين تحقيق مدلي برای دستيابي به راهكارهاي
ممكن برای سياس��تگذاري اس��ت كه بتواند منجر به كاهش تصادف��ات و افزايش ايمني
شوند ،آن هم با توجه به امكانات موجود و بر اساس شرايط فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي روز كشور .همچنين اين مدل جزء نگر نيز است و عالوه بر طرحهاي مطرح شده
تا كنون ،به اجزاي ريز و اجرايي هم توجه کرده است.
ه��دف اصلی این پژوهش ارائه مدلي برای بهبود ايمني راه با تأکید بر عامل انس��اني و
فرهنگ ايمني اس��ت .شناسایی عوامل مؤثر بر فرهنگ ایمنی و اولویت بندی این عوامل از
اهداف این تحقیق است.

ادبیات و پیشینه تحقیق

تعاريف متعددي از فرهنگ ارائه ش��ده اس��ت  .از ديدگاه ش��اين" 1فرهنگ يك سلسله

باورها و اعتقادات عجين ش��ده در انسان است كه ضمير ناخوداگاه فرد را هدايت ميكند"

(ش��اين،1987،ص .)102در لغتنامه وبستر ( )1991فرهنگ "مجموعهاي از آداب و رسوم
و باورها و اعتقادات و س��نتهاي يك جامعه اس��ت كه در ميان اكثريت افراد آن جامعه به
عنوان اصول مشترك مورد قبول و پذيرش است".
انس��ان در فرآيند اجتماعي ش��دن به كمك حواس خود از محيط اطراف در حال جذب
باورها و اعتقادات و آداب و رس��وم اس��ت و دائم درصدد دروني كردن اين باورهاس��ت.
از جمل��ه ويژگيهاي مهم عناصر فرهنگي اين اس��ت كه هر باور يا رفت��ار ،نيازمند زماني
طوالني اس��ت تا به عنوان يك عنصر فرهنگي پذيرفته ش��ود .ح��ذف يك عنصر فرهنگي
نيز به زمان طوالني و تمهيدات و زمينهس��ازيهاي فراوان نياز خواهد داشت .متوليان امور
فرهنگ جوامع بايد بدانند كه اگر بتوانند باوري را در فرد نهادينه كنند ،اين خود منشأ انجام
رفتارهايي خواهد ش��د كه مطلوب و مورد نظر اس��ت؛ لذا بهترين و كارآمدترين راه ،رشد
1. Shein
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دادن عقايد و ايدهها و مناسك و مرامها در افراد و بومي شدن آن باورها در درونشان است
(حسيني،1380،ص.)37
در جوام��ع ،انواع خرده فرهنگها به علت داش��تن جمعيته��اي ناهمگن و گروهها و
طبقات��ي با منافع ،جهانبينيها ،ارزشها و موقعيتهاي متفاوت ،بهوجود ميآيد .اين خرده
فرهنگه��ا در اثر روابط و پيونده��اي تاريخي و اجتماعي يا به واس��طه وجود گرايشها،
عاليق و نيازهاي رواني در متن نظام فرهنگي جامعه بهوجود ميآيند و بس��ته به چگونگي
و دامنة تحول و تکامل اجتماعي ،پيچيده شدن و تنوع روابط و تقسيم کار بين اعضاي يک
جامعه ،جلوهگر خواهند شد(گلدر ،1997 ،1ص .)62
در كنار موارد فوق مي بايس��ت به مديريت فرهنگ نيز اش��اره کرد كه مي توان آن را به
صورت ش��ناخت و اس��تفاده بهينه از فرهنگ موجود ،تغيير يا تضعيف باورها و هنجارهاي
ناخواسته ,تقويت باورها ،ارزش و هنجارها و تثبيت فرهنگ مطلوب خالصه کرد" .بهوجود
آوردن ارزشهاي مش��ترک ،باورهاي عميق و محکم و همس��و کردن باورهاي راهبردي و

کاربردي روزمره ،مديريت فرهنگ ناميده شده است" (ميرسپاسي ،1384 ،ص.)369

محققان بيان ميدارند که يکي از ريشههاي مشکالت ترافيک در رفتار انسان است که با

مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه مرتبط بوده و عمدت ًا ناشي از عدم آشنايي يا عدم اجراي
قوانين و مقررات اس��ت .هدف اصلي آموزش ايمني ،کس��ب دان��ش الزم براي بکارگيري
قواني��ن ت��ردد در معابر ،تضمين رفتار صحيح در ش��رايط مختلف ترافيک��ي و ايجاد رفتار
صحيح ترافيکي و افزايش آگاهي در زمينه امنيت است(قلي نيا ،1384 ،ص.)11
ب��ا تولد پديدههاي جديد ،فرهنگ مناس��ب ب��ا آن نيز بايد در جامعه نهادينه ش��ود؛ اما
متأسفانه در خصوص استفاده از خودرو فرهنگ صحيح استفاده از آن تحقق نيافته و بخش
زي��ادي از ترافيك موجود ناش��ي از آن اس��ت (فروه��ي ،1382 ،ص .)37چنانچه فرهنگ
اس��تفاده صحيح وسايل نقليه جديد با همان سرعت جايگزيني وسائط نقليه نهادينه ميشد،
پس افتادگي فرهنگ ايمني در وضعيت كنوني نبود (اسماعيلي،1384 ،ص .)5
1. Gelder
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براي دست يافتن به تعريف فرهنگ ايمني در بدو امر بايد ايمني را معرفي کرد ".ايمني
به معناي در امان بودن از ريس��ک غيرقابل قبول يک خطر يا به عبارتي ميزان و درجه دور

بودن از خطرات" اس��ت (صمديار،1387 ،ص)22؛ و"فرهنگ ايمني مطلوب تقدم بخشيدن
به ايمني اس��ت ،بنابراين توسعه فرهنگ ايمني موجب اصالح رفتارهاي فردي و در نهايت
كاهش خطاهاي انس��اني و حوادث ميش��ود(" .صادقنژاد" .)1387 ،فرهنگ ترافيك نيز به
مجموعه هنجارها و ضابطههايي گفته ميش��ود كه بايد از س��وي عوامل انس��اني دخيل در
ترافيك (راننده ،عابر ،پليس  ،قانونگذار) در رابطه با آمد و ش��د در معابر و خيابانها مورد

توجه قرار گيرد" (ظفربند ،1383 ،ص .)7با توجه به تعاريفي كه ارائه شد مي توان گفت از
آنجایي كه نگرش پيش شرط رفتار است و باعث واكنش رفتاري مي شود مي توان با تغيير
دادن نگرشها موجب تغيير رفتار شد (كريمي،1388،ص.)8
در مقوله فرهنگي و كاهش تصادفات و برنامههاي ايمني ،تجربيات كش��ورهاي س��وئد،
اس��تراليا ،آلمان ،هلند ،انگلس��تان و آمري��كا به علت موفقتر بودن فعاليتهايش��ان در اين
خصوص ،مورد مطالعه قرار گرفتند .كشور تركيه نيز با توجه به طي مسير توسعه و قرابت
فرهنگي با ايران و تدوين برنامه ملي ايمني آن جهت استفاده از فعاليتهاي مناسب در اين
زمينه ،انتخاب ش��د .نتايج مطالعات انجام شده نش��ان داد كه آموزش و تصويب یا اصالح
قوانين و مقررات مرتبط با ترافيك و ايمني دو بعد تأثيرگذار بر فرهنگ ايمني ميباشند.
آموزش از ديدگاه يونس��كو عبارت است از :تمامي كنشها و اثرات ،راهها و روشهايي
كه براي رشد و تكامل تواناييهاي مغزي و معرفتي و همچنين مهارتها ،نگرشها و رفتار
انس��ان بهكار ميروند؛ البته بهطريقي كه ش��خصيت انس��ان را تا ممكنترين حد آن تعالي
بخشند (قلي نيا ،1383،ص.)102
آموزش به اقداماتي گفته ميش��ود که منجر به آگاهي و تغيير طرز تفکر عموم ميش��ود.
بنابراين مي توان ادعا کرد آموزش مي تواند منجر به بهبود و ارتقاي وضعيت ايمني ش��ود
(سعيديکيا ،1382 ،ص.)6
در حقيق��ت آموزش را بايد از عابران پياده ش��روع كرد؛ زيرا هنگام��ي که عابر پياده از
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فرهنگ و آموزش کافي برخوردار باش��د و نس��بت به مقررات و ضوابطي که قانون تعيين
کرده است آگاهي کامل داشته باشد و در برخورد با مسائل بر اساس فرهنگ اجتماعي عمل
کند ،بخشي از ناهنجاريهاي ترافيکي حذف میشود و چنانچه در مقام راننده قرار گيرد باز
هم بر اساس شيوه آموخته شده يعني رعايت مقررات عمل خواهد کرد (اسماعيلي،1384 ،
ص .)3آموزش مقررات ترافيک به تمامي طبقات جامعه اعم از مردم عادي و مس��ئوالن و
مجريان امر ،نقش بسيار اساسي در اصالح رفتار ترافيکي خواهد داشت.
آموزش آگاهانه و هدفمند براي تثبيت تغييرات فرهنگي مد نظر است .آموزش در زمينه
ايمني حمل و نقل و ترافيک با هدف تغيير رفتار استفادهکنندگان انجام ميگيرد که به ايمني
در عبور و مرور و بهبود حمل و نقل و ترافيک منجر خواهد شد ،اما بايد توجه داشت كه
آموزش در هر کش��وري بايد متناس��ب با ش��رايط فرهنگي و آداب و سنن آن کشور باشد
(فرضي پور و برآبادي ،1384،ص.)2
در بعد آموزش به مؤلفههاي تربيت نيروي انس��اني متخصص ،س��طوح آموزشي ،ميزان
آموزش ،شيوه آموزش ،اطالع رساني آموزشي و مخاطبان آموزشي پرداخته شده است .در
حقيقت هنگامي كه صحبت از تربيت نيروي انس��اني متخصص است ،منظور اعمال كارها
و روشهايي اس��ت تا بتوان با آموزش دادن منجر به تربيت افرادي متخصص در اين زمينه
شد؛ از جمله ايجاد دورههاي دانشگاهي ايمني،تربيت افسران ايمني و اعزام متخصصان در
سطوح بين المللي جهت كسب مهارتهاي مورد نظر.
هنگامي كه صحبت از س��طوح آموزشي اس��ت منظور آموزشهاي رسمي و غير رسمي
اس��ت .آموزشهاي رس��مي كه به آموزش مدرسهاي يا كالس��ي نيز گفته ميشود در حال
حاضر در ايران در ش��ش س��طح انجام ميش��ود كه عبارتاند :از پيشدبس��تاني ،دبستان،
راهنمايي ،دبيرستان ،دانشگاه و نهضت سوادآموزي.
آموزشهاي غيررسمي ،آموزشهايي هستند که جنبه رسمي و کالسي ندارند .دورههاي
آموزش��ي ضمن خدمت ،کارگاههاي آموزش��ي و برنامههاي تفريحي پارکهاي آموزش��ي
از جمله اين آموزشها هس��تند .در بررسي ش��يوه آموزش منظور روشهاي انتقال مفاهيم

سال اول-شماره 3
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آموزش��ي است؛ يعني ش��يوههاي شنيداري ،ديداري ،نوش��تاري و چند رسانهاي .در اطالع
رس��اني آموزش��ي منظور ديدي جزئي نگرتر به ابزارهاي انتقال آموزش است؛ يعني فيلم،
بروشور ،كتاب و مجالت و نرم افزارهاي آموزشي .در مخاطبان آموزشي به گروههاي خاص
مثل مربيان آموزش��گاههاي تعليم رانندگي ،رانندگان جديد ،رانندگان متخلف ،كارشناس��ان
حمل و نقل ،امدادرسانان ،معلمان ،والدين ،و موتورسواران توجه شده است.
با عنايت به مطالب بررس��ي ش��ده قانون ميتواند بر روي رفتار و تغيير آن اثر بگذارد؛
اما در اين تحقيق با توجه به اينكه بعد فرهنگي مد نظر قرار داش��ت ،تنها مواردي از قانون
كه باعث تغييرات رفتاري بدون ترس يا تنبيه صورت میش��د و پايه فرهنگي داش��ت مورد
التفات قرار گرفت؛ لذا ايجاد يا اصالح قوانين مربوط به تأس��يس دانش��كده ايمني ،فرآيند
اخذ گواهينامه و موارد مرتبط با مش��اركت اجتماعي بررس��ي شدند .هر يك از مؤلفههاي
ذكر ش��ده با شاخصهايي سنجيده ش��دند كه از ادبيات تحقيق و دستاوردهاي كشورهاي
موفق استخراج شده بودند.
جدول :1خالصه مطالعات تطبيقي

مؤلفه هاي استخراج شده

كشورهاي استفاده كننده از مؤلفه ها

آموزش موتورسواران

هلند (– )2012 - 1992انگلستان (-1974
 – )1999استراليا ()1992-2004

آموزش استفاده كنندگان از جاده

هلند( – )2010 1992-سوئد ()1997-2007

اجراي دوره آموزشي راننده برگزيده

هلند()2010 1992-

اجباري شدن آموزش ايمني ترافيك
در مدارس ابتدايي

هلند( )2010 - 1992آلمان (- 1990
 – )2001تركيه ()2002-2011

وجود دانشكده ايمني راه ها

هلند()2010 - 1992

سامانۀ آموزش رانندگي سه مرحله اي ،كنترل
مهارت هاي رانندگي در اخذگواهينامه

سوئد ()1997-2007
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تمركز برنامه هاي آموزشي بر كودكان،
نوجوانان  ،دريافت كنندگان جديد گواهينامه

سوئد ( ،)1997-2007فرانسه(،)1997
استراليا()1992-2004

 6سال آخر مدرسه  120ساعت آموزش ترافيك

سوئد ()2007-1997

آموزش در مدارس

استراليا( ،)1992-2004تركيه (2002-
 ،)2011آمريكا ( ،)1996انگلستان(،)2012
فرانسه( ،)2012نروژ( ،)2012سوئد(،)2012
هلند()2012

آموزش رانندگان به منظور تغيير رفتار

آلمان ( ، )1990-2001آمريكا()1996

آموزش افسران پليس در زمينه مديريت ترافيك آلمان(،)1990-2001
انگلستان()1974-1999
آموزش اعضای كميسيون هاي تصادفات

آلمان( ،)1990-2001تركيه ()2002-2011

اصالح رفتار استفاده كنندگان از طريق ارتباط
عمومي و افزايش آگاهي هاي عمومي

آلمان( ،)1990-2001آمريكا(،)1996
استراليا()1992-2004

مشاركت پذيري ،افزايش رضايت مندي
عمومي و افزايش بهره وري

آلمان( ،)1990-2001آمريكا(،)1996
استراليا()1992-2004

از اول ابتدايي تا 9ابتدايي 150ساعت آموزش ترافيك آلمان()1990-2001
وسایل ارتباط جمعي متناسب با مخاطبان

آلمان( ،)1990-2001استراليا(،)1992-2004
تركيه()2002-2011

برنامه هاي آموزشي براي بهبود ايمني رانندگان مسن استراليا ( ،)1992-2004آمريكا()1996
آموزش معلمان توسط افسران ايمني

انگلستان()1974-1999

آگاه سازي عمومي روي برنامه ريزان ،سياست انگلستان()1974-1999
گذاران بخش تخصصي و بهره برداران
ايجاد سامانه هاي شبيه سازي برای اخذ گواهي نامه

آمريكا()1996

تبليغات/كارزار تبليغاتي

آمريكا ( ،)1996انگلستان()1974-1999

پارك آموزش ترافيك

آمريكا()1996
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ادامه جدول شماره 1
تقويتدورههايآموزشدانشگاهيدرخصوصايمني تركيه ()2002-2011
اعزام متخصصان داخلي در سطح بين المللي در
خصوص ايمني

تركيه ()2002-2011

آموزش ايمني به معلمان

تركيه ()2002-2011

باال بردن استانداردهاي كسب گواهي نامه

تركيه ()2002-2011

پيشينه تحقيق

با مطالعه انجام شده در زمينه مربوط ،پيشينه تحقيق بهطور خالصه در جدول  2آورده شده است.
جدول :2خالصه پيشينه تحقيق

محور تحقيق

عنوان تحقيق

نام محقق

بررسي نقش
عوامل انساني در
بروز تصادفات در

در اين تحقيق به بررسي عوامل پديد آورنده تصادف پرداخته شده
يعقوبي

ايران
انسان

شهري همدان

است  .در  90تا 95درصد تصادفات عامل انساني مسئول شناخته
يدهد 42/4درصد رفتارها در طول رانندگي از نوع
مشاهدات نشان م 

ناايمن در
اتوبوسهاي بين

كه چهار عامل انساني ،جاده ،وسيله نقليه و محيط مؤثر شناخته شده
شده است.

بررسي رفتارهاي
بين رانندگان

خالصه

ناايمن ميباشد .همچنين مشخص شد ميزان رفتارهاي ناايمن در روز
محمدي

باالتر از شب است .بر اساس نتايج حاصله ،پيشنهاد شده دورههاي
آموزشي بر اساس اصول ايمني مبتني بر رفتار به طور دورهاي براي
رانندگان پيشبيني شود و همچنين نظارت دقيق بر اجراي مقررات
راهنمايي و رانندگي امري ضروري مطرح شده است .
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بررسي ساعات
ريسك رانندگي

با عدم رانندگي در شرايط خواب آلودگي 5 ،ساعت خواب در 24
كانر

ساعت و رانندگي نكردن بين ساعات  2تا  5صبح ميزان تصادفات
جدي را تا 19درصد ميتوان كاهش داد.

طبقه بندي
گروههاي پر
انسان

مخاطره

براي سه گروه از مردم احتمال تصادف در اثر خستگي بيشتر است:

هارتلي

 -1جوانان ب هخصوص مردان جوان بين  16-29سال -2 .كارگران
شيفتي كه شب كار ميكنند يا ساعات كار آنها طوالني و نامنظم
است -3 .افرادي كه دچار خواب آلودگي يا بيهوشي ميشوند.
خطاهاي مربوط به نحوۀ عملكرد به خطاهاي فني (سرعت

طبقه بندي

OECD-

غيرمجاز ،سبقت نامناسب و  )...و خطاهاي شخصي مثل عدم
احساس مسئوليت ،بيتوجهي و عدم احتياط و حالتهای تهاجمي

خطاهاي منجر به

WHO

بررسي جامعه

رحماني،

با شناسايي درصد تأثير هر يك از عوامل بر تصادفات (انساني

شناختي علل

عباسي ،ذبيح

 75 -70درصد ،خودرو  10-15درصد ،جاده  15-10درصد)

تصادفات جادهاي

پور و فرزانه

رانندگي يك كنش اجتماعي است .سن ،تحصيالت ،خردورزي،

عوامل خطر وقوع

خلجي،

استفاده از وسيله ايمني ،پرتاب شدن به بيرون از وسيله نقليه،

صدمات ناشي

مجدزاده،

برخورد شديد ،تصادف موتورسيكلت نسبت به خودرو و

از تصادفهاي

اشراقيان،

شرايط نامساعد آب و هوايي با وقوع صدمه ارتباط دارند.

ترافيكي در

متوليان و

رانندگان جاده

هالكويي

تصادف

و  )...تقسيم مي شود .از مجموع  2043تصادف بررسيشده بيشتر
خطاها فني بوده و تنها درصد كل آنها به تهاجمات عمومي يا رفتار
غيرمسئوالنه نسبت داده شدهاند.

تقديرگرايي ،نظام هنجاري ،رضايت شغلي و شيوه گرفتن
عوامل
تصادف ساز

گواهينامه بر ميزان تصادفات تأثيرگذار است.

قزوين – لوشان
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در اين ماتريس تعامل سه مؤلفه انسان ،وسيله نقليه و محيط و
همچنين سه مرحله براي تصادف تحت عناوين قبل ،هنگام و پس
از تصادف مطرح شده است .از تعامل  3به  3اين عوامل ماتريسي

 9خانه ب هوجود ميآيد .با استفاده از اين ماتريس ميتوان عوامل

ماتريس هادن

هادن

بررسي عوامل مؤثر

شمس

مليت ،نوع خيابان ،سرعت و تعامالت موجود تأثير معناداري

بر رفتار رانندگي

اسفندآبادي

بر تخمين احتمال خطر تصادف ندارد ،بلكه تنها احتمال خطر

رفتاري ،عوامل مربوط به راه و وسايل نقليه كه در تعداد و شدت
تصادفات مؤثر هستند را بررسي کرد .با اين روش ميتوان منابع

مهم و عمده خطاها يا ضعفهاي طراحي را شناسايي کرد و جهت
كاهش يا تعديل پيامدهاي ناشي از آن اقدام کرد.

تصادف عامل اصلي در انتخاب سرعت در هنگام رانندگي است.

در رانندگان ايراني

آزمودنيهاي ايراني سرعت بيشتري را انتخاب ميکردند.

و سوئدي
برآوردهزينهخارجي
هزينه اي

بخشجادهايكشور

زاهد و

برمحيطزيست

رضايي

اجتماعيباتأكيدبر

ارجرودي

ميزان هزينه خارجي تصادفات جادهاي و سهم آن از توليد
ناخالص داخلي كشور معادل  0/3الي 2/2درصد است.

تصادفاتجادهاي
بررسي
اپيدميولوژيكي
حوادث رانندگي
منجر به مرگ در
اپيدميولوژيكي

رده سني آسيب ديده  21تا  30سال است18/7 .درصدرابطه
محمودفام و
صدري

معكوس بين ميزان تحصيالت و فراواني كشتهشدگان وجود
دارد .اكثر قربانيان ،عابران پياده هستند و محل آسيبپذير از لحاظ
آناتوميك ضربههاي وارده به سر ميباشد و بيشترين تصادفات در

استان همدان

ساعت  16و  17رخ داده است.

بررسی تأثیر

رانندگان کم تجربه در مقایسه با رانندگان با تجربه ،میزان خطر

تجربه رانندگان
در حوادث

برگ و طین

مواجهه با سوانح رانندگی را کمتر تخمین میزنند .همچنین
رانندگان کم تجربه در زمستان با احتیاط بیشتری رانندگی میکنند و
خطرات را بزرگتر قضاوت میکنند
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پارامترهاي مؤثر بر تصادفات جادهاي شناسايي شد و با جمعآوري
اطالعات و مطالعات ميداني در حدود  580كيلومتر از راههاي
اصلي كشور نتايج ارائه شده نشان داد كه ميزان تصادفات جادهاي
ايران به مقدار قابل توجهي با افزايش حجم ترافيك زياد میشود.
جاده و عوامل
محيطي

ارائه مدل تعيين
شاخص ايمني
راه

دانشكده فني

شكلگيري كاربريهاي تجاري و مسكوني در حاشيه راه ،خطر

و مهندسي

تصادفات جادهاي را به شدت بيشتر ميكند و راههاي كوهستاني

دانشگاه

نسبت به ساير راهها به شدت ناامنتر ميباشند .افزايش 10درصد

تربيت مدرس وسايل نقليه سنگين خطر تصادفات را 60درصد بيشتر ميكند .تغيير
درجه راه از راههاي دو خطه بر بزرگراه 60درصد بهبود ايمني راهها
را در بردن و در نهايت اينكه افزايش يك متر به عرض شانه راه و
افزايش يك خط عبور به عرض راه ،به ترتيب  50و 60درصد ايمني
راهها را بهبود ميبخشد.
در تصادفات سواري با سواري ،سواريهاي  3و  4ستاره در

وسيله نقليه

ارزيابي
ماشينهاي نو

----

حدود 30درصد نسبت به سواريهاي  2ستاره ايمنتر هستند .اين
سامانه درجهبندي ستاره اي امروزه براي راهها هم پيشنهاد شده تا
سازندگان راه هم به بهبود ايمني راهها تشويق شوند.

روش شناسي تحقيق

برخي از پژوهش��گران در مطالعات خود براي درك پديدههاي اجتماعي بر اس��تفاده از

راهبردهاي كمي و برخي بر اس��تفاده از راهبردهاي كيف��ي تأكيد کرده و برخي نيز تركيبي
از اين راهبردها را بهكار ميگيرند .رويكرد كيفي هنگامي بهكار گرفته ميش��ود كه پژوهش
بهدنبال س��اخت باشد؛ لذا اگر پژوهشي به دنبال س��اخت مفاهيم ،مدلها و چارچوبهاي
خاصي باش��د اس��تفاده از روشهاي تحقي��ق كيفي و در مقابل چنانچه پژوهش��ي به دنبال
آزمون مدل نظري و فرضيههاي موجود باش��د روشهاي پژوهش كمي توصيه شده است.
(بااوم��ارد و آیبرت 2001 ،ص  .)79عوامل و مؤلفهه��اي مؤثر بر ارتقای فرهنگ ايمني از
تنوع زيادي برخوردار بوده و به همين دليل استفاده صرف از راهبرد كمي ميتواند به دليل
1. Baumard & Ibert
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الزامات خاص روششناس��ي حاكم بر اين راهبرد موجب كاهش عوامل اس��تخراج شده يا
ناديده گرفتن برخي از آنها شود؛ اما با توجه به نقش تعيين كننده اين عامل در ساخت مدل
از راهبرد كيفي تحقيق استفاده شد .اين پژوهش به دنبال طراحي مدل ارتقای فرهنگ ايمني
بر اساس عوامل تأثيرگذار بر آن بوده است .
شهاي اكتش��افي
يتوان ازنظر نوع هدف ،نوع داده و روش اجرا از نوع پژوه 
اين پژوهش را م 
دانست كه در آن كانون اصلي تمركز يافتن عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ ايمني مي باشد و از حيث
يشود؛ براي اجراي پژوهش از مصاحب ههاي
شهاي تك مقطعي محس��وب م 
افق زماني از پژوه 
عمقی با متخصصان امر و مطالعات كتابخانه اي بهره برده شده است.
با عنايت به كاربردهاي روش دلفي از جمله برقراري ارتباطات گروهي بين مجموعهاي
از متخصصان كه از نظر مكاني و جغرافيايي با يكديگر فاصله دارند و مبتني بودن بر فرآيند
س��اخت يافته گردآوري و اس��تخراج دانش از جمعي از متخصصان كه با استفاده از توزيع
مجموعه واپایش ش��دهاي از پرس��شنامهها بين عده اي و بازخورد واپایش ش��ده عقايد و
نظ��رات آنها با يكديگر (آدلر و زیگلی��و ،1996 ،1ص  )25و گردآوري دادههاي مربوط به
گذشته يا حال كه يا قابل دسترسي نبوده يا شناخته شده نيستند ،ارزيابي گزينههاي مختلف
تخصيص منابع ،تعيين گزينههاي مختلف ،كنار هم قرار دادن اجزا و س��اخت مدل ،تشريح
نظ��رات موافق و مخالف در مورد گزينهها ،توس��عه روابط علت و معلولي ،اولويتگذاري
ارزشهاي ش��خصي و اجتماعي (لیستون و توراف ،2002 ،2ص )48به منظور نهاييسازي
فهرست عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ ايمني و تعيين ضرایب اهميت هر يك از آنها و ارائه
مدل ،از تكنيك دلفي در سه مرحله استفاده شده است.
با توجه به اينكه يكي از مس��ائل اساس��ي در اجراي دقيق و درست روش دلفي ،انتخاب
اعضای پانل اس��ت و شرايط و ويژگيهاي آنها نقش تعيينكنندهاي در اعتبار نتايج خواهد
داش��ت ،نحوۀ انتخاب اين افراد از حساس��يت بااليي برخوردار اس��ت؛ لذا بر حضور افراد
متخصص در زمينه موضوع مورد نظر تأكيد ميشود و از آنجايي كه روشهاي نمونهگيري
1. Adler and ZigLio
2. Liston and Turoof
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احتمالي تناسب چنداني با اهداف اين روش ندارد(سرايي،1372 ،ص  .)10-14از روشهاي
غيراحتمالي استفاده میشود .در اين نوع نمونهگيري براي انتخاب اعضاي پانل به جاي تكيه
بر عامل شانس ،به مدد قضاوت انساني نمونه انتخاب ميشود( .حسون ،2000 ،1ص.)68
بزرگترين نقطه قوت اين دس��ته از فنون تصميمگيري اين اس��ت كه عالوه بر مد نظر
قراردادن تمامي عوامل تأثيرگذار در مدلسازي ،به تصميمگيرنده كمك ميكند تا به گونهاي
مناس��ب نقطه نظرات و ديدگاههاي تمامي اعضای يا گروههاي ذينفع را در اتخاذ تصميم
لح��اظ کند (معمارياني وآذر .)1374،تعيين تعداد اعضا پان��ل از قانونمندي خاصي تبعيت
نکرده و اين تعداد از  10نفر شروع ميشود .در صورت وجود تجانس بين اعضا تعداد 10
تا  20نفر رقم مناسبي است (دلبک ،1986 ،2ص .)116
در اين پژوهش نيز در گام اول ش��رايط و ويژگيهاي ش��ركتكنندگان در پانل دلفي تعيين
ش��د و از روش نمونهگيري قضاوتي (هدفمند) براي تعيين اعضاي پانل اس��تفاده شد .پس از
تعيين فهرس��ت اوليه اعضا با استفاده از روش نمونهگيري زنجيرهاي (شبکهای) از افراد مذكور
درخواست شد در فرمي كه به همين منظور براي آنان ارسال شده بود مشخصات ساير افرادي
را كه براي مشاركت در پانل مناسب ميدانند اعالم کنند .به اين ترتيب ،اعضای پانل با استفاده
از دو شيوه غير احتمالي مورد اشاره انتخاب شدند .جمع اعضای پانل  20نفر برگزيده از جامعه
پليس راهور ،مدرسان و پژوهشگران يا مجريان پروژههاي مطالعاتي ومؤلفان يا مترجمان كتب
و مقاالت در حوزه مربوط ،متصدي مشاغل مديريتي يا كارشناسي دستگاه اجرايي ميباشند.
براي تعيين روايي از نظر متخصصان ايمني جاده اي و اس��اتيد بهره گرفته ش��ده است و
براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ،از دو روش فيشر و آلفاي کرونباخ با دو گروه ده نفري
اس��تفاده ش��ده است كه سطح احتمال pدر روش فيش��ر 0/67با سطح احتمال  α= 0/05و

نتيجه آزمون پايايي بر اس��اس ضریب آلفای کرونباخ با سطح احتمال  0/97 ،α =0/05شد.
بر اساس نتايج بهدست آمده فرضيه صفر رد نميشود و پايايي شاخصها تأیيد مي شود.
در دور اول دلفي نظر اعضای پانل درباره اين عوامل اتخاذ ش��د .در پرس��شنامه مربوط از
1. Hasson
2. Delbecq
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پاسخگويان خواسته شد در صورت امكان عوامل ديگري را كه در پرسشنامه مورد توجه قرار
نگرفته ولي از عوامل مهم موضوع در كشور محسوب ميشود را ذكر کنند .در دور دوم بر مبناي
اين نظرات و ارائه مد و ميانگين حاصل از دور اول ،ميزان اهميت هر يك از عوامل مجددا ً توسط
اعضا مش��خص شد و با به اجماع رس��يدن نظرات ،در دور سوم به منظور تعيين اولويت و نيز
ضريب اهميت شاخصها از پرسشنامه زوجي استفاده شد كه در اين مرحله فرآيند دلفي خاتمه
يافت .ضرايب اهميت نسبي هر يك از ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي تصميمگيري با استفاده از
منطق حاكم بر روش فريدمن محاسبه شده است .

يافتههاي تحقيق

نتاي��ج حاصل از اولويتبندي ابعاد تحقيق نش��ان داد كه آم��وزش با رتبه ميانگين 1.85

نس��بت به تصوي��ب يا اصالح قوانين و مقررات مرتبط با ترافي��ك و ايمني با رتبه ميانگين
1.15از اولويت برتري برخوردار است.
در مرحله بعد ،مقايس��ه وزن نس��بي مؤلفههاي هر دو بعد با يكديگر مورد بررسي قرار
گرفت و نتايج نشان داد كه تربيت نيروي انساني متخصص با ميانگين رتبه  ،6.85مخاطبان
آموزشي با ميانگين رتبه  ،6.68مشارکت اجتماعي با ميانگين رتبه  ،6.52سطوح آموزشي با
ميانگين رتبه  ،4.88شيوه آموزش با ميانگين رتبه  ،4.88ميزان آموزش در مدارس با ميانگين
رتبه ، 4.58ايجاد ساختار سازماني با ميانگين رتبه ، 3.95اطالع رساني با ميانگين رتبه  3.7و
اصالح فرآيند اخذ گواهينامه با ميانگين رتبه  3.12به ترتيب اولويت بندي شدند.
ج��دول اولويت بندي مؤلفهه��اي دو بعد آموزش وتصويب يا اصالح قوانين و مقررات
مرتبط با ترافيك و ايمني به روش فريدمن مرحله بعدي ،محاس��به وزن نس��بي مؤلفههاي
هر يك از ابعاد مورد بررس��ي قرار گرفت و نتايج نش��ان داد كه در اولويتبندي مؤلفههاي
آم��وزش ،تربيت نيروي انس��اني متخصص با ميانگي��ن رتبه  ، 4.95مخاطبان آموزش��ي با
ميانگين رتبه  ،3.68س��طوح آموزش با ميانگين رتبه  ، 3.63ش��يوه آموزش با ميانگين رتبه
 ، 3.17ميزان آموزش در مدارس با ميانگين رتبه 3.02و اطالعرس��اني با جنبه آموزش��ي با
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ميانگين رتبه  2.55به ترتيب اولويت  1تا  6را به خود اختصاص دادند.
اطالعات حاصل از شاخصهاي هر يك از مؤلفههاي آموزش به شرح زير حاصل شد.
ايج��اد دورههاي دانش��گاهي ايمني با ميانگين رتبه  ،2.27تربيت افس��ران ايمني با ميانگين
رتبه1.88و اعزام متخصصان داخلي در سطح بينالمللي به منظور كسب تخصصي ايمني با
ميانگين رتبه 1.85به ترتيب اولويتبندي شدند.
در اولويتبندي س��طوح آموزشي مشاهده ش��د كه آموزش در سطح راهنمايي با ميانگين
رتبه ،4.85دبستان با ميانگين رتبه  ،4.53دبيرستان با ميانگين رتبه ، 4.13پيشدبستان با ميانگين
رتبه  ،3.92ضمن خدمت كاركنان با ميانگين رتبه  ،3.68دانشگاه با ميانگين رتبه 3.67و نهضت
سوادآموزي با ميانگين رتبه 3.22به تريب اولويتبندي  1به باال را گرفتند.
در اولويتبندي ش��يوههاي آموزشي مشاهده شد كه آموزش بهصورت چند رسانهاي با
توجه به چند بعدي بودن آن از ساير روشهاي آموزش سبقت گرفته و با ميانگين رتبه3.27
اولويت اول را كسب کرد و پس از آن آموزشهاي ديداري با ميانگين رتبه ، 2.85شنيداري
با ميانگين رتبه  1.95و نوش��تاري با ميانگين رتبه 1.93به ترتيب اولويتهاي بعدي را اخذ
کردند.
آموزش در مدارس و ميزان آن از جمله موارد ديگري است كه مورد بررسي قرار گرفت.
وجود حداقل  150ساعت آموزش ترافيك در  9سال اول تحصيل با ميانگين رتبه و پس از
آن به ترتيب آموزش  120ساعت درس مرتبط با ترافيك با ميانگين رتبه و آموزش ميزاني
از رانندگي عملي در دبيرستانها با ميانگين رتبه اولويتبندي شدند .آخرين مؤلفه آموزش
اطالعرساني اس��ت .توليد فيلمهاي آموزشي با ميانگين رتبه  ،6.7استفاده از وسایل ارتباط
جمعي رايگان با ميانگين رتبه ،6.1تهيه نوارهاي ويدئويي با ميانگين رتبه ، 5.7بروشورهاي
آموزشي با ميانگين رتبه ، 5.7نرمافزارهاي آموزشي با ميانگين رتبه ، 5.32مجالت تخصصي
با ميانگين رتبه ، 5.3كتب آموزشي با ميانگين رتبه ،برنامههاي چاپي با ميانگين رتبه 4.75و
با كارزار تبليغاتي با ميانگين رتبه 4.63به ترتيب اولويتبندي شدند.
همانگونه كه اش��اره ش��د اولوي��ت دوم در آموزش به مخاطبان (گروههاي) آموزش��ي
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تعلق گرفت .در تقس��يمبندي مخاطبان آموزش��ي در حقيقت جامع��ه به گروههاي خاصي
تقس��يمبندي شد تا مش��اهده شود كه بيش��ترين تأثير آموزش��ي در تغيير فرهنگ ايمني بر
ك��دام گروه خواهد ب��ود .رانندگان جديد ب��ا ميانگين رتبه ،8/85كارشناس��ان راه و حمل
و نق��ل ب��ا ميانگين رتبه ،7/77رانن��دگان متخلف با ميانگين رتب��ه ،7/23رانندگان حرفهاي
ب��ا ميانگين رتبه ،7/2مربيان آموزش��گاههاي تعليم رانندگي با ميانگي��ن رتبه ،6/58معلمان
مدارس با ميانگين رتبه ،6/3امدادرسانان ميانگين رتبه  ،5/82والدين با میانگین رتبه ،5/78
موتورس��واران ميانگين رتبه ، 5/6اس��تفادهكنندگان از جاده با ميانگين رتبه  5/25به ترتيب
اولويتبندي شدند.
در بعد تصويب يا اصالح قوانين و مقررات مرتبط با ترافيك و ايمني مؤلفهها به ترتيب
زير اولويتبندي شدند .مشاركت اجتماعي با ميانگين رتبه  ،2/28ايجاد ساختار سازماني با
ميانگين رتبه 2/17و اصالح فرآيند اخذ گواهينامه با ميانگين رتبه.1/55
در بررسي شاخصهاي مشاركت اجتماعي ،تشويق فعاليتهاي اجتماعي با هدف بهبود
ايمن��ي ترافيك (مش��اركتپذيري عمومي) با ميانگين رتبه ،2/67س��رمايهگذاري در جهت
آم��وزش حق��وق و قوانين ترافيك با ميانگين رتبه ،2/65آگاهس��ازي عمومي برنامهريزان و
سياس��تگذاران با ميانگين رتبه 2/42و تش��ويق افراد قانون مدار ب��ا ميانگين رتبه 2/27به
ترتيب اولويتبندي شدند.
در رتبهبندي ش��اخصهاي اصالح فرآيند اخذ گواهينامه ،سامانۀ آموزش سه مرحلهاي
اخ��ذ گواهينام��ه و كنترل مهارته��اي رانندگي با ميانگين رتبه  ،4/32ايجاد س��امانههاي
شبيهسازي با ميانگين رتبه  4/27و باال بردن استانداردهاي كسب گواهينامه با ميانگين رتبه
 3/52بيشترين اولويتها را در اين مؤلفه اخذ کردند.
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نتيجهگيري

با توجه به مباحث نظری و نقش پررنگ انس��ان ،كس��ب رتبه اول توسط نيروي انساني

متخصص ،امري بديهي و قابل پيشبيني اس��ت .ب��ه انضمام اين مطلب كه در حين تحقيق

مش��اهده شد كه عم ً
ال نيروهاي متخصص و تربيت يافته آكادميك در زمينه ايمني در ايران
وجود ندارد و اكثر افراد داراي مدارك ديگر چون مهندس��ي راه و س��اختمان ،كارشناس��ان

حمل و نقل يا پليسهايي ميباش��ند كه در اين بخ��ش بهطور تجربي فعالند يا با ابعادي از
ايمني آشنايي دارند كه به نوعي ميتوان گفت جنبه سختافزاري دارد و با ابعاد نرمافزاري
(روح انساني و فرهنگ) انساني يا تربيتي بيگانهاند.

يافته هاي تحقيق نش��ان ميدهد كه وجود افسران ايمني در نظام راهنمايي و رانندگي با

گرايش فرهنگ ضروري به نظر ميرسد؛ زیرا با نهادينه شدن فرهنگ ايمني در نظام پليس
و وجود اس��اتيد ايمني در لباس پليس ميتوان ب��ه آموزش واقعي فرهنگ ايمني در جامعه

اميد داش��ت و طبيعي است كه با فقدان افسران ايمني قوي اينكار كامل انجام نخواهد شد.
وجود امكانات مناسب برای جلب افراد عالقهمند به بخش پليس و رعايت شايسته ساالري

و تش��ويق اين قشر از جامعه ميتواند منجر به استخدام نيروهايي پرتوان و پرظرفيت شود؛

زی��را اعتق��اد جامعه به توانمند ب��ودن و آگاه بودن پليس باعث اعتماد آنان ميش��ود و اين
اعتمادسازي ميتواند باعث تأثير فرهنگي در تابعيت از اقتدار عملي آنان شود.

همانگونه كه اشاره شد اولويت دوم در آموزش به مخاطبان (گروههاي) آموزشي تعلق

گرفت .در تقسيمبندي مخاطبان آموزشي در حقيقت جامعه به گروههاي خاصي تقسيمبندي
شد تا مشاهده شود كه بيشترين تأثير آموزشي در تغيير فرهنگ ايمني بر كدام گروه خواهد

بود .رانندگان جديد ،كارشناس��ان راه و حمل و نقل ،رانندگان متخلف ،رانندگان حرفهاي،
مربيان آموزشگاههاي تعليم رانندگي ،معلمان مدارس ،امدادرسانان ،والدين ،موتورسواران و
استفادهكنندگان از جاده به ترتيب اولويتبندي شدند .چنانچه افراد از ابتدا صحيح بياموزند
و فرهنگ ايمني و رانندگي صحيحي در ذهنش��ان نقش بندد ،نتايج بهتري خواهد داشت تا

اينكه آموزههاي غلط از ذهن افراد پاك گردد و دوباره نقش ببندد .بنابراين كسب رتبه اول
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اين شاخص در اين مؤلفه طبيعي به نظر ميرسد.

ب��ا آموزش مناس��ب به گروهه��اي مختلف مطرح ش��ده در اين پژوهش ك��ه به ترتيب

اولويتبندي ش��دند و تأثير بر تغيير رفتار آنها و در نهايت تغيير فرهنگ ايمني ميتوان به
جايگاه مورد نظر تا حدودي نزديك شد.

آموزش در مدارس و ميزان آن از جمله موارد ديگري است كه مورد بررسي قرار گرفت.
در حال حاضر ميزان اين آموزش در ايران بس��يار كم اس��ت (در ايران حدود  10س��اعت
در كل دبس��تان و راهنمايي در حاليكه در آلمان 150س��اعت ميباشد) .بحث بعدي وجود
حداقل  150ساعت آموزش ترافيك در  9سال اول تحصيل است .با مقايسه ميزان آموزش
ترافيك در مدارس ايران و آلمان مش��اهده ميشود كه تبعات آموزش كم چه پيامدهايي را

در فرهنگ كنوني ترافيك ايران به جاي گذاشته است.

در بررس��ي مرحله نهايي هنگامي كه همه ش��اخصها با يكديگر مقايس��ه شدند ،ايجاد

دورههاي دانش��گاهي ايمني باالترين رتبه را كس��ب کرده س��پس آموزش رانندگان جديد

و تعليم كارشناس��ان راه و حمل و نقل رتبه دوم و س��وم را احراز کردند .مش��اركتپذيري
عمومي و آموزش رانندگان متخلف رتبههاي بعدي را كسب کردند.

مدل حاصل شده بر اساس عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ ايمني است كه مي توان با تغيير

در سطح هر يك از مؤلفهها به مقادير متعدد ارتقاي ايمني دست يافت و مربوط به شرايط
زماني و مكاني خاصي نميباش��د ،بلكه در هر وضعيتي ميتوان از آن اس��تفاده کرد كه با
توجه به قابليت انبس��اط و انقباض مدل به راحتي مي توان حس��ب موقعيت مؤلفههايي را

حذف کرد.

در زي��ر اولويت بن��دي مؤلفه هاي هر دو بعد تأثيرگذار ب��ر افزايش فرهنگ ايمني ارائه
شده است.
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جدول  :2اولويت بندي مؤلفه هاي دو بعد آموزش و تصويب
يا اصالح قوانين و مقررات مرتبط با ترافيك و ايمني

اولويت

شاخص

1

تربيت نيروي انساني متخصص

2

مخاطبان آموزشي

3

مشارکت اجتماعي

4

سطوح آموزش

5

شيوه آموزش

6

ميزان آموزش در مدارس

7

ايجاد ساختار سازماني

8

اطالع رساني

9

اصالح فرآيند اخذ گواهينامه

پيشنهادها

 -1به منظورتأمين نيروهاي متخصص و تربيت يافته آکادميک در زمينه ايمني ،تأس��يس

دانشکده ايمني و ايجاد دورههاي دانشگاهي ايمني پيشنهاد ميشود.
 -2وجود امكانات مناس��ب برای جلب افراد عالقهمند به بخش پليس و رعايت شايسته
ساالري و تشويق اين قشر از جامعه ميتواند منجر به استخدام نيروهايي پرتوان و پرظرفيت
شود؛ زیرا اعتقاد جامعه به توانمند بودن و آگاه بودن پليس باعث اعتماد آنان ميشود و اين
اعتمادسازي ميتواند باعث تأثير فرهنگي در تابعيت از اقتدار عملي آنان شود.
 -3با توجه به پيش��رفتهاي برخي از كشورهاي موفق در خصوص كنترل تصادفات و
تأثيرات زياد در پهنه فرهنگ ايمني ،با اعزام نيروهايي كه حداقل در بخش ايمني در كشور
فعالند به اين چنين كشورها و كسب دستاوردهاي آنها و ديدن آموزش و بازگشت به كشور
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و اجراي روشهاي موفق ميتوان گام بزرگي در تغييرات مورد نظر برداشت.
 -4هدايت دانشجويان مرتبط به تدوين پاياننامهها با موضوعات فرهنگ ترافيك ،حقوق
شهروندان در ترافيك ،احترام به حقوق متقابل و ...و ايجاد رشتهاي با عنوان فرهنگ ترافيك
در دانشگاههاي كشور از جمله دانشگاه پليس و تربيت نيروهايي با اين تخصص به منظور
برنامهريزيه��اي فرهنگ ترافي��ك و انجام مطالعات و تحقيقات و بكارگيري نتايج آنها در
جهت افزايش ايمني.
 -5گنجانيدن مبحث ايمني راه در واحدهاي درس��ي معلمان ،آموزش مناس��ب ممتحنان
و اطمينان از اينكه آنها ميتوانند با تمام وس��ایل نقليه و با بهترين اس��تاندارد رانندگي كنند،
تش��كيل كالسهاي آموزش��ي براي مربيان حرفهاي ،ايجاد نظام آموزشي استاندارد و ايجاد
يك س��امانۀ ثبت نام ،ايج��اد مدارس رانندگي و تربيت مربي��ان رانندگي ،تنظيم برنامههاي
تعليم و تربيت رانندگان و آموزش نيروي انساني درگير در حمل و نقل و تالش در ارتقاي
س��طح فرهنگي ترافيكي جامعه و ش��روع آموزش از دبس��تان و ادامه تا كليۀ سطوح باالتر،
آموزش ايمني ترافيک به پليس راهنمايي و رانندگي در تمامي س��طوح از موارد پيشنهادي
ديگر است.
 -6تدوين موضوعهای آموزش��ي متناسب با س��نين كودكان ابتدايي و درج آن در كتب
مرتب��ط و پيشبيني كتابهايي با حجم كم و خاص آموزش ترافيك در مقاطع راهنمايي و
دبيرستان.
 -7با توجه به پر مخاطب بودن فيلمها ميتوان ابعاد آموزش��ي را در فيلمهاي داس��تاني
گنجان��د يا به تهيه فيلمهاي مس��تند و ج��ذاب آموزش ايمني پرداخ��ت .تدوين ضوابط و
الگوهاي رعايت موضوعات ترافيكي براي فيلمسازان تلويزيوني و سينما و ابالغ به آنها به
هنگام دريافت پروانه ساخت را مي توان طرح کرد.
 -8اصالح س��امانه اعطاي گواهينامه بدين ترتيب كه براي تمديد گواهينامه رانندگان
در صورتي كه تعداد تخلفات انجام گرفته در س��ال از تعداد معيني تجاوز کند ضمن ضبط
گواهينامه ب��راي صدور مجدد ،رانن��دگان مجبور به گذراندن دورههاي آموزش��ي جهت

سال اول-شماره 3
زمستان 91

راهور

مطالعات پژوهشی

34

عوامل مؤثر بر افزايش فرهنگ ايمني جادهاي ايران

آگاهي و متنبه شدن از عواقب عدم رعايت اصول و قوانين رانندگي شوند و نيز در صورت
تكرار تخلفات در مرحله بعدي ،نس��بت به سلب امكان رانندگي از رانندگان متخلف اقدام
شود.
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