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بررسی تطبیقی شیوههای فرهنگی اصالح رفتار ترافیکی کاربران در
کشورهای توسعهیافته و ارائه راهکارهای اجرایی برای ایران
داود دعاگویان ،1حوریه امینسرخی ،2منیره رضایی

3

از صفحه  117تا 154
تاریخ دریافت94/ 8 / 10 :

تاریخ پذیرش95/ 1 / 25 :

چکیده

پژوهـش بررسـی تطبیقی شـیوههای فرهنگـی اصالح رفتار ترافیکـی کاربران در کشـورهای
ِ

توسـعهیافته بـا هـدف ارائـه راهکارهـای اجرایـی برای ایـران صورت گرفته اسـت .نویسـنده بر

این اعتقاد اسـت که میتوان با اسـتفاده از تجربیات موفق کشـورهایی که در زمینه اصالح رفتار

ترافیکـی کاربـران گامهای مؤثری برداشـتهاند و بـه نتایج قابلقبولی در کاهش حـوادث رانندگی

دسـت یافتهانـد ،الگویی را بـرای اصالح رفتار ترافیکی کاربران ایرانـی طراحی کرد .بدینمنظور

محقق از دو روش اکتشـافی و پیمایشـی برای جمعآوری دادهها اسـتفاده کرده اسـت؛ در بخش

روش اکتشـافی تلاش شـده اسـت که از بیـن انبوه منابـع خارجی مربوط به تجربیات کشـورها،
شـاخصها و الگـوی اصلـی اصالح رفتار ترافیکی شناسـایی و نظر نخبگان نسـبت بـه ارزیابی

الگـو و شـاخصها موردِارزیابـی قـرار گیـرد و سـپس الگو بر پایه روش پیمایشـی و اسـتفاده از
نظرات کارشناسـان موردبررسـی و تطبیق با ایران قرار گیرد .ابزار جمعآوری دادهها نیز در بخش

پیمایشـی ،پرسشـنامه محققسـاخته بوده اسـت که پایایی و روایی آن قبل از اجرا موردِتأیید قرار

گرفـت و جامعـه آماری نیز ،کارشناسـان و نخبگان حوزههـای مدیریت ترافیک ،فرهنگ ترافیک
و پلیـس راهور (و البته اسـتادهای حـوزه اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسـی) بودهاند.

نتایـج یافتههـای تطبیقی نشـان میدهـد که باید از شـیوههای فرهنگـی در جهت جمعگرایی

در رانندگـی و جهتدهـی کاربـران ترافیکـی بـه سـمت احترام بـه همنوع و توجه به خواسـت و

انتظـارات دیگـران در قالب آموزشهای عملی سـود جسـت و البته این نـوع از آموزشها حتم ًا
 .1دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین( ،نویسنده مسئول.)da.doagooyan@yahoo.com :
 .2کارشناس تاریخ و امور فرهنگی

 .3کارشناس ریاضی و تحلیلگر آماری
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باید از دوران مدرسـه آغاز شـوند .اگرچه در ایران شـیوههای فرهنگی برخالف سایر کشورها در
جهـت کنتـرل پرخاشـگری رانندگی و احتـرام به قانون کاربـرد دارد؛ لیکن افـراد بهراحتی قوانین

را بـا پرداخـت جرایـم و رانتهـای اطالعاتـی دور میزننـد؛ امـا چنانچـه ایـن شـیوهها هماننـد

سـایر کشـورهای پیشـرفته بـا فرهنگ جامعـه و روح جمعگرایـی و ارزشهای انسـانی و حقوق

دیگـران منطبـق باشـد ،بهطـور یقیـن در اصالح رفتـار رانندگی مؤثر اسـت؛ لذا پیشـنهاد میگردد
که با اشـاعه فرهنگ ترافیکی در مدارس و آموزش عملی دوچرخهسـواری ،اسـتخدام افتخاری

دانشآمـوزان بهعنـوان همیـار پلیـس ،توزیـع متـون آمـوزش ترافیـک بـا اولویـت پیشـگیری از
ترافیک توسـط شـرکتهای خودروسـازی ،شرکتهای بیمه و بهداشـت و درمان و سازمانهای
حملونقـل و شـهرداریها بـه اصالح رفتـار ترافیکی کاربـران و رانندگان زن و مـرد خودروهای

شـخصی و عمومی پرداخت.

کلیدواژهها

فرهنگ ،فرهنگ ترافیک ،تجربه کشورها ،تطبیقی ،پلیس راهور و همیار پلیس.

مقدمه

در طول چند دهه گذشته ،اقدامات فرهنگی مؤثر در اصالح رفتار ترافیکی بسیار موردتوجه

نهادهای دانشـگاهی و آموزشـی ،مدیریت شهری ،مدیریت ترافیکی و وسایل ارتباطجمعی قرار

گرفته است (نوابخش و کفاشی1387،؛ عبدالرحمانی و دیگران .)1389 ،آمار و اطالعات موجود

نشـان میدهد که در طول دهه گذشـته ،هزینههای انسـانی و مالی مربوط به مدیریت ترافیک در

حـال افزایـش بـوده و بـه نظر میرسـد که بـه دلیل تنگناهـا و موانع قانونی بیشازپیـش نمیتوان

پاسـخگوی ایـن هزینـه بـود و باید به سـایر راهکارهای علمـی در کنترل ترافیک جـادهای توجه

کرد (راهبران.)1387 ،

بـه نظـر میرسـد کـه در وضعیت فعلی ،فرهنگ رانندگی در ایران نادرسـت معنا شـده اسـت

و ضـرورت پایبنـدی انسـان بـه قوانیـن رانندگـی بهعنـوان نمـاد قانونگرایـی در کشـور بهخوبی
تعریف نشـده اسـت .رانندگی در دنیا ،یک امر «جمعی» اسـت و جمعگرایی بهعنوان نمادی از
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قانونگرایـی و توجـه بـه نیازهـای اجتماعی  -که بر نیازهـای فردی اولویـت دارد -باید موردنظر

راننـدگان قـرار گرفتـه و در عرصههای گسـترش فرهنـگ ترافیکی موردتوجه مسـئولین ترافیکی
قـرار گیـرد (سـو .)2008 ،ارزشهای کاربسـت جمعگرایـی در رانندگی و تأثیر آن بر روانسـازی

ترافیک شـهری ،کشـورهای پیشـرو را بر آن داشته است که از زیرساختهای فرهنگ انسانی در

کنترل ترافیک شـهری و بینشـهری استفاده کنند (ترگبرگ و دیگران .)26-14 :2012 ،بااینوجود
هرچنـد سالهاسـت کـه اتومبیـل وارد ایـران شـده ،امـا تعریف فرهنـگ رانندگی هنـوز بهخوبی
صورت نگرفته اسـت (نوابخش و کفاشـی.)1387،

بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد که دلیـل اصلی باالبودن تخلفـات رانندگـی و تصادفات در

کشـور ،بیتوجهـی بـه فرهنـگ ترافیکـی اسـت؛ بهگونـهای کـه در ایران سـهم خطاهای انسـانی
در تصادفـات بیـش از مـوارد دیگـر اسـت و در  70درصد سـوانح ترافیکی ،1علـت اصلی حادثه

محسـوب میشـود (رفیعـی .)1390،بـه اعتقاد جامعهشناسـان و کارشناسـان حـوزه حملونقل و

ترافیـک ،هیچیـک از رفتارهای اجتماعی بهجز رفتارهای ترافیکی مردم در اجتماع با اعمال زور
و اجبار شـکل نمیگیرد (عبدالرحمانی و دیگران )1389 ،و گره کور ترافیکی با اسـتفاده از تغییر

باورهـا و ارزشهـای ترافیک (نادری خورشـیدی و دیگـران1390،؛ میثاقی )1384 ،و شـیوههای
فرهنگـی مؤثـر در نهادینهسـازی فرهنگ ترافیکی در بیـن کاربران ترافیکی رفع میشـود.

مطالعـه تطبیقـی کشـورهای موفـق در اصلاح رفتـار ترافیکـی کاربـران از طریـق شـیوههای

فرهنگـی (عدالتخـواه و پاکسرشـت )1392 ،میتوانـد زوایـای پنهـان معضل ترافیک شـهری

را در ایـران آشـکار سـازد .بـه نظر میرسـد که بیشـتر شـیوههای موجـود کنترل ترافیکی کشـور،
رنگوبـوی مدیریتـی و مهندسـی داشـته اسـت و کمتر به شـیوههای فرهنگی توجه شـده اسـت
(فرضیپور1378 ،؛ پزشـکی1388 ،؛ مرتضوی .)1383 ،بااینوجود ،اگرچه شـیوههای فرهنگی از

کشـوری بـه کشـور دیگر تفـاوت دارد؛ لیکن باید برای کشـور ایران طرحی نـو در نظر گرفت .به

خ شـده
نظر میآید که بسـیاری از طرحهای موجود حوزه ترافیکی در کشـورهای اروپایی منسـو 
پیش روی مسـئولین قرار
اسـت و مطالعات نوین میتواند اطالعات خوبی از آخرین طرحها را ِ

دهـد (فرجـی)1390 ،؛ بهعنـوان نمونه با توجه به رابطه تحصیالت و تصادفـات ،آیا نباید در این
.1البته در سایر منابع علمی و سازمانی ازجمله معاونت فرهنگی راهور ناجا ،سهم خطاهای انسانی در تصادفات بین  50تا  60ذکر شده است.
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زمینه ،شـیوه فرهنگی نوینی در نظر گرفت که بیشـتر ،گروه رانندگان با سـواد ناکافی را مخاطب

قـرار دهد (جدول شـماره .)1

جدول شماره  .1تعداد و درصد فوتیهای ناشی از تصادفات بر اساس میزان تحصیالت در هنگام تصادف در
کشورهای مختلف

ردیف میزان تحصیالت تعداد فوتیها درصد فوتیها
1

بیسواد

1167

36

2

ابتدایی

967

29

3

راهنمایی

576

17

4

متوسط

504

15

5

دانشگاهی

102

3

3316

100

مجموع

(منبع :محسنیان)1391،

واضـح اسـت کـه امـروزه مطالعـات تطبیقـی ،یکـی از مهمتریـن پژوهشهـای اجتماعـی و

فرهنگـی بـوده و عرصـه گسـتردهای از نظریههـا را بـه خود اختصـاص میدهـد .مطالعه تطبیقی

میتوانـد مشـکالت موجـود فرهنـگ ترافیک ایران را مشـخص نمـوده و با الگوپذیری از سـایر

کشـورها و بهویژه کشـورهایی که با فرهنگ ایرانی همجواری بیشـتری دارند ،تنگناهای فرهنگ
ترافیک شهری را رفع کند .مطالعه تطبیقی با مشخصکردن فرایند رشد و توسعه و شاخصههای
فرهنـگ ترافیکی در کشـورهای مدل ،ضمن مشـخصکردن تنگناهای ایران ،الگویـی برای ایران

ارائـه میدهـد؛ بنابرایـن هـدف اصلـی ایـن تحقیق ،شناسـایی شـیوههای فرهنگی اصلاح رفتار

کاربـران ترافیکی در کشـورهای توسـعهیافته اسـت و اهداف دیگـر عبارتاند از:

شناخت ابزارهای فرهنگی مورداستفاده کشورهای مدل در جهت اصالح رفتار کاربران ترافیکی؛
شناسـایی وضعیت موجود شـیوههای ترافیکی اصالح رفتار کاربران ترافیکی ایران از سوی

راهور ناجا و بررسـی نمادها و سـمبلهای هنجاری در آن؛

کسـب شـناخت ایـن مهـم کـه بایـد کـدام بخـش از شـیوههای فرهنگی کشـورهای مـدل را

بـرای اصلاح رفتار ترافیکی کاربران ایرانی به کار گرفت (شـیوههایی مانند آمـوزش در مدارس،

121
آمـوزش در دانشـگاهها ،رسـانههای جمعی ،نشـریات و کتـب و )...؛

شناسـایی جایـگاه و نقـش نهادهای آموزشـی و رسـانههای جمعـی (روزنامهها ،سـایتها و

رادیـو و تلویزیـون) در اسـتفاده از الگوهـای فرهنگـی در جهت اصالح رفتار ترافیکـی کاربران.

پیشینه تحقیق

بسـیاری از تحقیقـات ،حـدود  90درصـد سـوانح رانندگـی را بـه خصوصیات رفتـاری ربط

دادهانـد (بنـر)9 :2003 ،؛ ایـن تحقیقـات نشـان دادهانـد کـه گـروه خاصـی از افـراد دارای آمـار

تصادفـات رانندگـی بیشـتری هسـتند و این گـروه با دیگـران در برخی از ویژگیهای شـخصیتی

متفـاوت میباشـند (پارکـر .)1994 ،در یـک بررسـی کـه بـه رابطه بیـن شـخصیت و تفاوتهای
فـردی پرداختـه اسـت ،نشـان داده شـده کـه نمره صفـت شـخصیتی هیجانطلبی ،بیشـترازهمه،
احتمـال انجـام خشـونت در رانندگـی را نشـان میدهـد (الجونـن.)31 :2004 ،

اهمیـت توجـه بـه رفتـار رانندگـی از اهمیت خاصـی برخوردار اسـت؛ زیـرا رفتـار رانندگی

تهاجمـی ،آسـیبهای فیزیکـی فراوانـی را بـر پیکره کشـورها وارد سـاخته اسـت (بنـر و ازکان،

 .)2006مطالعات انجامگرفته در آمریکا و کانادا نشـان داده اسـت که میزان شـیوع رفتار تهاجمی

منجربهتصـادف در رانندگـی ،بیش از  30درصد بوده اسـت (میدو و الوسـون .)1998 ،این پدیده

نهتنها در دو کشـور فوق ،بلکه در کشـورهای انگلیس و اسـترالیا نیز مشـاهده شـده اسـت (باتن،
پـن ،و بلـوم2000 ،؛ هاردینـگ ،مورگان ،فرانته ،و بلاگ.)1998 ،

پژوهـش دیگـری کـه فرهنگ رانندگی دو کشـور غنا و نروژ را موردِمقایسـه قرار داده اسـت،

نشان میدهد که بین فرهنگ دو کشور غنا و نروژ ،هنجارها و رفتار رانندگی تحت تأثیر رسانهها
و قوانین قرار دارد .نفوذ رسـانهها در این دو کشـور بهنوعی اسـت که در کشـور نروژ ،هنجارهای

رانندگـی زیـر ذرهبیـن رسـانهها قرار داشـته و در این کشـور ،رانندگان رفتارهـای پرخطر کمتری

دارنـد؛ در مقابـل ،در کشـور غنـا به دلیل عدم نفوذ رسـانهها در کشـور و ضعـف قوانین رانندگی،

رفتارهـای پرخطر در رانندگی مشـاهده میگردد (اسـلوویک و همکاران2000،؛ خلجـی.)2006 ،
مطالعـه رفتـار ترافیکـی یکـی از مهمتریـن موضوعاتی اسـت که کاربـرد زیادی در شـناخت

سـاختارها و اندازهگیری سـبک رانندگی کاربران دارد (ریسـون ،مانسـتد ،باکسـترو کامپل.)1990،
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مبانـی چنیـن موضوعـی را بایـد در تئوریهـای رفتارشناسـی (ریسـون )2000 ،1997 ،1990 ،و

نظریههـای جامعهشناسـی بـا برد کالن اجتماعی جسـتجو کرد .واضح اسـت که رفتـار ترافیکی،

یـک موضـوع بینرشـتهای و دربردارنـده مفاهیمی اسـت که در نظریههای زیسـتی و اجتماعی و

روانشناسـی رفتـار ریشـه دارد (راسموسـن .)9 :1990 ،بااینوجـودف نظریههای رفتار ترافیکی

تلاش میکننـد کـه رفتارهـای بهنجـار رانندگـی را از رفتارهـای نابهنجـار بازشناسـی کـرده و
برنامههـای مناسـب ترافیکـی را در جهـت اصلاح رفتارهـا و ایمنسـازی راهها ارائـه دهند.

یکـی از مهمتریـن مباحـث رفتـار ترافیکـی این اسـت که مـوارد نقـض قوانیـن راهنمایی از

اعمـال غیـرارادی ناشـی اسـت یا مـوارد نقض در انحـراف آگاهانه در بین کاربران ریشـه اسـت.

مطالعـات نشـان میدهـد کـه رفتـار ترافیکـی تحت تأثیـر عوامل مختلفی مانند سـن و جنسـیت
رانندگان ،سـطح آموزش ،تیپ رانندگی (برای خودروهای عمومی و شـخصی و کامیون) ،قدرت

خطرپذیـری راننـدگان ،محیط اجتماعی ،نوع خودرو ،مجریان و مدیران ترافیک ،شـرایط جاده و

آبوهـوا اسـت (دیلمـن .)2005 ،پژوهشهـای متعدد در خصوص عوامل انسـانی مؤثر در بروز

تصادفات جادهای مشـخص میسـازد که داشـتن چهارچوب نظری صحیح برای تبیین سـوانح،

نیازمنـد تمایزقائلشـدن بیـن خطاهـا 1و تخلفـات 2اسـت .بـه نظر میرسـد کـه این دو شـکل از
ناهنجاری ،علل روانشـناختی و جامعهشـناختی داتشه و برگرفته از نوع رفتار رانندگی و متأثر از

فرهنـگ حاکم بر رانندگی اسـت.

تحقیقـات انجامگرفتـه ،وجـود تمایـز بیـن خطاهـا و تخلفـات را در جمعیتهـای مختلـف

تأییـد کردهانـد (بیانچـی .)91 :2002 ،اساسـ ًا خطاهـا بـه ناتوانـی یا نارسـایی در قضاوت صحیح

و انجـام یـک سلسـلهاعمال طراحیشـده برای رسـیدن به نتیجه مطلوب تعبیر شـدهانـد (ازکان،

 .)9 :2006تخلفـات آن دسـته از رفتارهایـی هسـتند کـه ایمنـی رانندگـی را بـه خطـر میاندازند؛
ماننـد سـرعت بیشازحـد مجاز یا حرکتکـردن بدون رعایـت فاصله الزم با دیگر وسـایل نقلیه

(جیمـز .)9 :1997 ،پژوهشهـای همسـو مـا را رهنمـون میسـازند کـه خطاهـا خـود بـه دو نوع

متمایـز تقسـیم میشـوند؛ نـوع اول ،انحرافاتـی هسـتند که به علت مشـکالتی در توجـه ،حافظه
1.Errors
2.Violations
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و پـردازش اطالعـات بـه وجـود میآینـد؛ ایـن انحرافـات شـامل دو دسـته عمـده لغزشهـا 1و

خطاهای سـهوی 2هسـتند؛ نوع دیگر خطاها ،اشـتباهاتی هسـتند که فرد ،اعمال و مسیر نادرستی
را بـرای رسـیدن بـه مقصدش انتخاب میکند ،بدون اینکه بهاشـتباهبودن آن آگاهی داشـته باشـد

(ریسـون.)33 :1990،

تخلفـات نیـز بـه دو دسـته مهم تقسـیم میشـوند؛ تخلفـات غیرعمـدی ،3رفتارهایی هسـتند

کـه بـه نقـض قوانیـن منجر میشـوند ،بـدون اینکـه در آن قصـدی باشـد؛ مانند رانندگی آهسـته

در یـک بزرگـراه باریـک دوطرفـه .در مقابـل ،تخلفـات عمـدی ،4رفتارهایـی هسـتند کـه به قصد

آسیبرسـاندن و نقـض قانـون انجـام میشـوند و نوعـی رفتـار خرابکارانه محسـوب میشـوند
(همـان)35 ،؛ درحالیکـه در خطاهـا ،بعـد شـناختی و پـردازش اطالعـات ،نقش مهمتـری بازی

میکند و افرادی که دچار نارسـاییهای شـناختی هسـتند ،آمادگی بیشـتری برای انواع خطاهای
رانندگـی دارند (ریسـون.)1999 ،

مبانی نظری تحقیق
فرهنگرانندگی

در کلیـه مقـاالت و کتابهـای نوشتهشـده بعـد از دهـه  80در خصـوص فرهنـگ رانندگـی،

واژه فرهنـگ ترافیـک بـه واژههـای فرهنـگ رانندگـی و رفتار رانندگـی تغییر ماهیت داده اسـت

(فدرسـتون2004 ،؛ میلر2001 ،؛ دیکسـون و بانول .)2009 ،در بررسی واژه فرهنگ رانندگی ،باید
دو موضـوع را از هـم تمییـز داد؛ اول اینکـه خـودرو بهعنـوان شـکلی از فرهنـگ مـادی بهعنوان

نقطه شـروع بحث فرهنگ رانندگی (میلر )2001 ،محسـوب شـده و درک ما را از آن بهعنوان یک

ارزش فرهنگی و احسـاس هر فرد نسـبت به آن عمیقتر میکند (یانگ)2001 ،؛ در این تعریف

جدیـد ،خـودرو نـه بهعنوان یک ابزار مصرفی بلکـه بهعنوان یـک ارزش و هویت فرهنگی افراد

محسـوب میشـود .به نظر میرسـد که در فرهنگ رانندگی هریک از جوامع ،فرهنگ جوانان از
1.SLIP
2.Lapse
3.Unintentional Violation
4. Deliberate violation
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طریق خودرو تعریفشـده و این وسـیله ،نقش مهمی در تعامالت اجتماعی و ارتباطات انسانی
جوانان و رانندگان دارد (کارانتـون.)28 :2008 ،

موضوع دوم این اسـت که در بحث فرهنگ رانندگی باید به درونمایه رانندگان و شـخصیت

و طبقـه اجتماعـی آنان توجه کرد .اسـتفاده انسـان از خـودرو و رعایت اصـول رانندگی و قوانین

راهنمایـی و رانندگـی به شـخصیت انسـان و نحـوه درونیسـازی هنجارهای رانندگـی و قوانین
ارتبـاط دارد (دیکسـون و بانـول2009 ،؛ بارکلـی ،مورفـی و دابـول2002 ،؛ فدرسـتون2004 ،؛

الرسـون1991،؛ ازکان و همـکاران .)2006 ،درواقـع رابطـه تنگاتنگـی بیـن فرهنـگ رانندگـی و

فرهنـگ ایمنـی ترافیـک وجـود دارد .فرهنـگ ایمنـی ترافیـک به جنبههایـی از فرهنـگ ترافیک
مربـوط اسـت کـه به حـوادث رانندگی و درک درسـت هنجارهـا و رفتارهای ایمنـی رانندگان در

حملونقـل میپـردازد (نمـودار .)1

نمودار  .1فرایند فرهنگ ایمنی رانندگی «رفتار نرمال رانندگی» (وارد ،لینکنبچ ،کلر و اتو.)2010،

ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺳﻘﻮط

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ

ﺗﺼﻤﻴﻢ

-

اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ

-

ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ

-

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮدي
و ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

ارزشﻫﺎ
اﻧﺘﻈﺎرات
ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ

 -1رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻳﻴﻨﻲ و ﺳﻨﺘﻲ

 -2رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﺘﻴﺎد
 -3رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﻛﻨﺸﻲ
 -4رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري

بهطورکلـی چهـار رویکرد در فرهنگ رانندگی وجـود دارد .رویکرد اول فرهنگ رانندگی این

اﺗﻮ،و.(2010
ﻟﻴﻨﻜﻨﺒﭻ ،ﻛﻠﺮ و
و )وارد،
راﻧﻨﺪﮔﻲ«
جریـانرﻓﺘﺎر
یـکراﻧﻨﺪﮔﻲ »
رانندگـی اﻳﻤﻨﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اسـت کـه ﻧﻤﻮدار .1
هرگونه تغییـر رفتار
اسـت
بلندمدت)
ﻧﺮﻣﺎلمـدت
(کوتاه
فرهنـگ

در رانندگـی نیازمنـد و متضمـن زمان طوالنی اسـت .رویکرد دوم فرهنگ رانندگی این اسـت که
شـود؛ درواقع
ﻛﻪی
رانندگی م
ﻓﺮﻫﻨﮓفرهنگ
درسـت از
درک
فرهنگی
نظام
فرهنگ و
ﻃﻮرﻛﻠاز
عمیق
ﻓﺮﻫﻨﮓ
راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ
روﻳﻜﺮد اول
موجبدارد.
راﻧﻨﺪﮔﻲ وﺟﻮد
ﻓﺮﻫﻨﮓ
روﻳﻜﺮد در
ﻲ ﭼﻬﺎر
درک ﺑﻪ
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن )ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت( اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر در راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ زﻣﺎن

ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ .روﻳﻜﺮد دوم ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درك ﻋﻤﻴﻖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﺐ درك
درﺳﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ درواﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻧﻨﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ
اﻓﺮاد و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدرو و ﺳﻔﺮ دارد؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان در راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات راﻧﻨﺪﮔﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ )ﻛﺎﻟﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران2010،؛ ﻻن ﻛﺎﺳﺘﺮ و
وارد .(2002 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻄﺮات ﺟﺎدهاي و زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ را
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فرهنـگ رانندگـی رابطـه عمیقی با فرهنگ جامعـه و رفتار و منش افراد و نگـرش آنان به خودرو
و سـفر دارد؛ بـرای مثـال جوانـان و مـردان در رانندگـی نسـبت به زنان و افراد مسـن حساسـیت

کمتـری نسـبت به خطرات رانندگی از خود نشـان میدهنـد (کالیر و همکاران2010،؛ الن کاسـتر

و وارد .)2002 ،همچنیـن مطالعـات نشـان میدهـد کـه زنـان نسـبت به مـردان خطرات جـادهای

و زیسـتمحیطی را بیشـتر از راننـدگان مـرد و جوانـان احسـاس میکنند .رویکرد سـوم فرهنگ
رانندگـی بـا تجسـم راننده از خود و خـودرو و تعامالت و رابطة او با نهادها و سـازمانها ارتباط

دارد و درنهایـت رویکـرد چهـارم فرهنگ رانندگی این اسـت کـه ما میتوانیم ضمن ایجاد ایمنی

ترافیکـی و رانندگـی در جادههـا ،فرهنگ رانندگی را اصالح و تغییـر دهیم؛ اگرچه هرگونه برنامه

و سیاسـت تغییـر و اصلاح فرهنـگ رانندگی به بـازده زمانی و فنـاوری و اقدامات سـازمانهای

مختلـف نیاز دارد (پارکر و رابیـت.)2000 ،

اصالح رفتار

تغییـر رفتـار بـه مجموعـه فنـون و روشهایـی گفته میشـود که به رفع مشـکالت سـازگاری

افـراد در موقعیتهـای مختلـف زندگی فردی و اجتماعی کمک میکند .نخسـتین بار ،اسـکینر و

سـولومون اصطلاح رفتاردرمانی را برای تغییـر و اصالح رفتار برای بهبود رفتارهای نابهنجار به
کار بردند .در این روش ،تغییر رفتار بر پایه بررسی تحلیلی اصول رفتارشناسی نابهنجار صورت

میگیـرد کـه بـر شـش اصل تأکید بـر رفتار ،تغییر بر اسـاس اصول رفتـاری ،تأکید بـر رویدادهای

جـاری محیطـی ،انتخاب دقیق شـیوه تغییر رفتار ،عـدم تأکید بر رویدادهای گذشـته بهمنزله علل
رفتـار و رد علل فرضی زیربنایی رفتار مبتنی اسـت (مارتیـن.)233-230 :1395 ،1992 ،

بوردیـو بـا طـرح نظریـه عـادتواره 1درصـدد تبیین تغییـر رفتـار اسـت (بوردیـو88 :1972 ،؛

بوردیو .)93 :1989 ،عادتواره ،مجموعة الگوهایی اسـت که انسـان از طریق خانواده ،رسـانهها،
نهاد آموزشوپرورش و گروه همسـاالن کسـب کرده و آنها را درونی کرده اسـت؛ مانند چگونه

غذاخوردن ،چگونه لباسپوشـیدن ،چگونگی ارتباطات اجتماعی و چگونگی رانندگی (بوردیو،

 .)151 :1379درواقـع راننـدگان متخلـف دارای عـادتوارهای متفـاوت از عـادتوارة فضـای
متعـارف هسـتند و جوانانـی که با فرهنـگ فضای رانندگی مخالف باشـند ،یک فضـای رانندگی

1.Habitus
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خصوصیشـده و متفاوت از شـکل فضای رانندگی جامعه برای خود طراحی میکنند .بر مبنای

ِ
جوانـان راننـده غیرهنجاری ،مجریان بیقانونی هسـتند کـه رانندگی را طبق
نظریـه بوردیـو ،ایـن

قوانیـن خـود انجـام میدهند .درواقع اینگونـه افراد در تجمعهای خصوصی خـود آنگونه رفتار

میکننـد کـه بیشـتر حالـت بازیگـر بـه خـود میگیرنـد؛ بنابراین طبـق نظر بوردیـو ،بـرای تغییر و

اصلاح رفتـار افـراد در جامعه باید فضاهای فرهنگـی و عادتوارهها در جامعه تغییر کند که این

مهـم تنهـا با نظـر و رفتار نخبگان  -که میتوانند عادتوارهها را تغییر دهند  -میسـر خواهد بود.
مناسـب مدنظرمان در بیشـتر افراد جامعـه خواهیم بود.
بدیـن ترتیب ،شـاهد رفتارهای خوب و
ِ

نظریه نورکراس و پروچاسکا در الگوی تغییر و اصالح رفتار درواقع یک الگوی بیننظریهای

اسـت .ایـن نظریـه بـر تصمیمگیری افـراد تمرکز دارد و سـاختار مرکـزی آن ،مراحـل تغییر رفتار
اسـت .در این الگو ،فرض بر آن اسـت که افراد میتوانند در مراحل مختلف آمادگی برای تغییر

قـرار گیرنـد .معیـار زمانی شـش ماه و یک ماه بر اسـاس مؤلفههای الگـوی مراحل تغییر تعریف

شـدهاند و جـزء سـاختار و چهارچـوب ایـن الگو هسـتند .ابزارهای ارزیابـی مراحل تغییر نیز بر
اسـاس همین معیارها تدوین شـدهاند .در این الگو ،افراد جنبههای موافق و مخالف تغییر رفتار

را قبل از پیشرفت از یک مرحلهب ه مرحلة بعد موردسنجش قرار میدهند .پروچسکا و دیکلمنته

ادعـا میکننـد کـه افـراد در مراحـل مختلف تغییـر ،نگرشهـا ،اعتقـادات و انگیزههـای مختلفی
در مـورد رفتـار جدیـد دارند؛ بنابراین ممکن اسـت رویکردهـای درمانـی و راهبردهای ارتباطی

مختلفـی بـرای افراد در مراحل مختلف تغییر الزم باشـد (پروچاسـکا ونورکـراس.)427 :1999 ،
امرسـون نیـز طبـق رویکـرد پـاداش و تنبیـه در تغییـر و اصلاح رفتار بیـان میدارد کـه برای

اصلاح هـر رفتـار بایـد ابتـدا بـه نظام تعاملـی آن رفتار و شـکل ارتبـاط آن با عامـل مقابل توجه
کرد و این مهم میتواند پیشبینی رابطه مبادله را در آینده مشـخص سـازد (ریتزر)616 :1374 ،؛

بنابرایـن اگـر یـک رابطـه مبادله بیـن عامل الف (پلیـس) و عامل ب (راننـده) وجـود دارد؛ بدین

معنـی اسـت که عاملهـا بـه مبادله منابع ارزشـمند راغب هسـتند و هـدف نظریه این نیسـت که

بفهمـد کـه ایـن ارتبـاط در اصل چگونـه اتفاق میافتـد ،بلکه بهجای آن بـه این میپـردازد که در
طـول زمـان چـه اتفاقـی در آن روی خواهد داد (اسـتونز.)208 :1379 ،
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نظریههای اصالح رفتار ترافیکی

بررسـی تجربه کشـورهای پیشـرفته در بهکارگیـری فرهنگ ترافیک و اصلاح رفتار ترافیکی

کاربـران نشـان میدهـد کـه هرگونـه اقدامی بایـد در چهارچوب یک مـدل نظـری و ارائه الگوی

ارتبـاط بـه متغیرهایـی باشـد کـه در این زمینه دخیـل بوده و نقش ایمنـی راه را بـازی میکنند .در

ایـن زمینـه سـه نظریـه بهعنـوان چهارچوبـی بـرای اصلاح رفتارهای پرخطـر ترافیکـی کاربران
ایرانـی معرفـی میشـود که پایه و اسـاس مـدل نظری این تحقیق اسـت؛ این سـه نظریه عبارتند

از نظریـه شـناختی  -اجتماعـی ،نظریـه رفتار برنامهریزیشـده و نظریه هنجـار اجتماعی.
الف) نظریه شناختی (روانی) -اجتماعی

این نظریه ،رفتار انسـان را متأثر از نتیجه تقابل عوامل داخلی (روانی) و مشـاهده خارجی از

وضعیـت میدانـد .درواقـع ایـن نظریه بیان میکند کـه عوامل روانـی فرد ،انگیزه بـروز رفتارهای

رانندگـی خاصـی را بـرای رسـیدن بـه اهـداف در بیـن رانندگان مهیـا میسـازد (نمـودار  .)2این

نظریـه فـرض میکند کـه ارتباط و تعامـل عوامل روانـی ،رفتارها و وضعیـت تعیینکننده ویژگی
رانندگـی افـراد اسـت .بااینوجـود دو عامل روانـی خودکارآمدی (اعتقادات مـردم به اینکه آنها

ﻛﻨﻨﺪ( و اﻧﺘﻈﺎرات،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
محیطﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺰش راو بررﻓﺘﺎر
ﻛﻨﺘﺮلوﺑﺮاﻧﮕ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
تواننـد ﻣﻲ
ی آنﻫﺎ
اﻳﻨﻜﻪ
اﻋﻤﺎلنیروی
انتظارات،
ﻣﺤﻴﻂکننـد) و
اجتماعی اعمال
رفتارﻴخود
برانگیـزش
کنتـرل
ﻣﺮدم ﺑﻪ م
.(.)2010
(کوپـر2010 ،
هسـتند )ﻛﻮﭘﺮ،
افرادﻫﺴﺘﻨﺪ
ترافیکیاﻓﺮاد
ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ
رﻓﺘﺎر
ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ
رفتار
محرکه

نمودار  .2عوامل روانی شکلگیری رفتار ترافیکی (منبع :کوپر )2010

ﺷﺨﺼﻴﺖ

ﻣﺤﺘﻮا

رﻓﺘﺎر وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﻤﻮدار  .2ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻛﻮﭘﺮ (2010

ﺷﺨﺼﻴﺖ

ﻣﺤﺘﻮا
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رﻓﺘﺎر وﺿﻌﻴﺖ

ب) نظریه رفتار برنامهریزیشده

ﻧﻤﻮدار  .2ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻛﻮﭘﺮ (2010

ایـن نظریـه بیـان میکنـد کـه شـکلگیری رفتـاری رانندگـی بر پایـه انگیـزه فـرد از وضعیت،

هنجارهـای ذهنـی کنتـرل رفتـار و ارزیابـی فـرد از پیامدهـای رفتار رانندگی اسـت .نظریـه رفتار

یـکﺷﺪه
درواقـعرﻳﺰي
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
چهارچـوب مفهومـی اسـت که شـناخت مـا را در پیشبینی رفتار
ﻧﻈﺮﻳیﻪشـده
برنامبه(ریز

ي تغییر
برای
وﺿﻌﻴﺖ،پیامها
اسـتفاده از
در این
الگوی حاکـم
افزایـش م
مختلـف
شـرایط
ذﻫﻨﻲ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ
تئوری،ﻓﺮد از
ﭘﺎﻳﻪ اﻧﮕﻴﺰه
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ
دهـد .رﻓﺘﺎري
یﮔﻴﺮي
ﺷﻜﻞ
ﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻣ
در اﻳﻦ

ﻳﻚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎر
 )2008ورﻓﺘﺎر
(پارکـر،ﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
پرخطـر ﻓﺮد از ﭘ
ترافیکـیو ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر
درواﻗﻊافراد
ﺷﺪهنگرش
تغییـر
آموزشـی در
اﺳﺖ.مهای
راﻧﻨﺪﮔﻲاز فیل
بهرهگیری
رفتـار

اﻟﮕﻮي
در ﻣﻲدﻫﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
اجتماعی ودر ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر
اسـتفادهﻣﺎازرا در
خودروﻛﻪبا ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ
ﺎرﭼﻮب
ﭼﻬ
جامعه .است
اخالقی
هنجارهای
باورهای
سـرعت
نسـبت به
ﺣﺎﻛﻢ در اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ )ﭘﺎرﻛﺮ (2008 ،و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از

(نمودار .)3

ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎورﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي

اﺧﻼﻗﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار .(3

نمودار  .3الگوی رفتار برنامهریزیشده (منبع :آجزن)1991 ،
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ

رﻓﺘﺎر

رﻓﺘﺎر

ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎر

ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﻲ

ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر

اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه )ﻣﻨﺒﻊ :آﺟﺰن(1991 ،
ج) نظریه هنجارهای ﻧﻤﻮدار .3
اجتماعی

نظریـه هنجارهـای اجتماعـی ،هرگونه اقدامـی در جهت تغییر و اصالح رفتـار رانندگی را در
11

یـک فراینـد اجتماعـی و ارتباطـی و تعامالت بین افـراد و ارزشهای اجتماعـی در نظر میگیرد.

بـر طبـق ایـن نظریـه ،گروههـای مرجـع میتواننـد بـا انتقـال ارزشهـای رانندگـی ،مانـع از بروز
رفتارهـای پرخطـر در جامعـه شـده و ارزشهای رانندگی را در بین مـردم نهادینه کنند .گروههای

مرجـع بـرای کلیـه مردم ،حجت و الگو میباشـند؛ بنابراین کلیه گروههای اجتماعی و کلیه سـنین
تابعیـت محـض از ایـن گروه دارنـد .هنجارهای رانندگی این گـروه میتواند حد متعادل رانندگی

را برای دیگران مشـخص سـازد.

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﻲ را در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ارزشﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ارزشﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ را
در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ،ﺣﺠﺖ و اﻟﮕﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﺤﺾ از اﻳﻦ ﮔﺮوه دارﻧﺪ .ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل
راﻧﻨﺪﮔﻲ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.

نمودار  .4الگوی رفتار مبتنی بر هنجارهای اجتماعی
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ

رﻓﺘﺎر

آﻣﻮزش

ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ترافیکی این تحقیـق (نمودار
اصلاحيرفتار
رﻓﺘﺎرپایه
اﻟﮕﻮيو بر
ذکرشـده
بـا عنایـت به سـه تئـوری
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
مدلﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ
ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﻧﻤﻮدار .4

 )5اتخـاذ هـر برنامـه ،بـدون توجـه بـه ارزشهـای اخالقـی رانندگی موفـق نخواهد بـود .اصول
اساسـی این پارادایـم عبارتند از:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺌﻮري ذﻛﺮﺷﺪه و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪل اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﻧﻤﻮدار  (5اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ

ـ آموزش کودکان ،نوجوانان و جوانان باید در رأس برنامه تغییر اصالح رفتار ترافیکی قرار گیرد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ـ متون آموزشی باید بر پایه توجه به فرهنگ جمعگرایی فرهنگ ترافیک تدوین گردد.

 آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ـ هدف اصلی متون آموزشی ،کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی در جامعه ایران باشد.
 ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻊﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد.دولتـی و خصوصی و
های
دسـتگاه
همکاری کلیه
ﻛﺎﻫﺶتعامـل
بایـد با
ترافیکـی
ـ -اصلاح
اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ
راﻧﻨﺪﮔﻲ در
رﻓﺘﺎرﻫﺎوي ﭘﺮﺧﻄﺮ
آﻣﻮزﺷﻲ،
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ
رفتـارﻣﺘﻮن
ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺻﻮرت
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
پلیسـی ،دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
پژوهشـیاﺻﻼح
نخواهدو بود.
مثمرثمـر
ﺗﻌﺎﻣﻞ وصرف ًا
تهای
ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲفعالی
رﻓﺘﺎر گیـرد؛
صـورت
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رفتارﺻﺮﻓﺎً
ﻴﺖﻫﺎي
ﮔﻴﺮد؛ ﻓﻌﺎﻟ
ذهنیت افراد و کاربران رانندگی صورت گیرد؛
ﻣﺜﻤﺮباﺛﻤﺮاصالح
ﭘﻠﻴﺴﻲ،باید
ترافیکی
اصالح
ـ هرگونه
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ذﻫﻨﻴﺖ اﻓﺮاد و ﻛﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد؛ درﻧﺘﻴﺠﻪ،موردتوجـه قرار گیرد.
درنتیجـه ،فعالیتهای تبلیغی و اسـتفاده از رسـانههای جمعی بیشازپیش
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻴﺶازﭘﻴﺶ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ـ تغییـر هنجارهـای رفتاری رانندگی باید با حمایـت از گروههای مرجع جامعه در حوزههای

12
صورت گیرد.
اجتماعی ،هنری ،مذهبی ،علمی و سیاسـی

ـ برنامـه بهکارگیـری افسـران جـوان بهمنظـور همـکاری بـا پلیس باید بـر پایه تئـوری جدید

طراحـی شـده و برنامههـای فعلی بازنگری شـود.
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 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي رﻓﺘﺎري راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻫﻨﺮي ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺴﺮان ﺟﻮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺌﻮري ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه وﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﻮد.

.نمودار  .5الگو و مدل جایگاه فرهنگ و اصالح رفتار ترافیکی (الگو از محقق)

ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ
و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ
ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﺻﻼح و ﺗﺤﻮل رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮان

ﻣﺼﺪاقﻫﺎي

ﻣﺼﺪاقﻫﺎي

ﻣﺼﺪاقﻫﺎي

راﻧﻨﺪﮔﻲ

راﻧﻨﺪﮔﻲ

راﻧﻨﺪﮔﻲ

راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻤﻦ
)ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﻓﺘﺎر(

رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﺛﺒﺎت
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
ﻣﺮوج ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻳﻤﻨﻲ راه

روش تحقیق

ﻧﻤﻮدار  .5اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ )اﻟﮕﻮ از ﻣﺤﻘﻖ(

روش تحقیق ،تالشـی برای حل مسـائلی اسـت که در جهت بهرهوری بیشـتر از موضوعات

و مبانـی نظـری و دادههـای بهدسـتآمده از جامعـه آمـاری هسـتند .پوپـر اعتقـاد دارد کـه روش
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

علمـی بـا طـرح مراحـل طـرح مسـئله و راهحـل بهکارگرفتهشـده برای پاسـخ به سـؤاالت اسـت

(پوپـر .)10 :1383 ،در ایـن تحقیـق ،محقـق سـعی میکنـد که بر مبنای تجربیات سـایر کشـورها

در خصـوص شـیوههای فرهنگی اصلاح و13تحول رفتار ترافیکی کاربران بهعنـوان مبانی نظری،
رویکـرد نوینـی را بـرای راهـور ناجـا بـرای نهادینهسـازی فرهنگ ترافیکـی در کشـور و کاهش
مسـائل ترافیکـی ارائـه کنـد؛ بنابراین نوع این تحقیق ،کاربردی و روش تحقیق ،اکتشـافی اسـت.
ابتدا پژوهشـگر برای تشـریح شـیوههای فرهنگـی اصالح رفتـار ترافیکی کاربـران ایرانی از

تجربـه سـایر کشـورها اسـتفاده میکنـد و سـپس بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـان ،نظر آنـان را در
خصوص کاربرد شـیوههای فرهنگی سـایر کشـورها ،برای اصالح رفتار ترافیکی کاربران ایرانی

موردبررسـی قرار دهد.
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روش تحقیـق اکتشـافی ،پژوهشـی اسـت کـه بهطور معکـوس محقـق را در تدویـن نظریه و

تبییـن مسـئله و سـاخت فرضیههـا کمـک میکنـد؛ و مصاحبههـای اکتشـافی یکـی از مهمتریـن

ابـزار جمـعآوری نـکات نظـری هسـتند( .دعاگویـان .)322 :1392 ،با توجه به تجربه کشـورهای

توسـعهیافته 1که با بهرهگیری از شـیوههای فرهنگی به اصالح رفتار ترافیکی کاربران پرداختهاند،
مانند کشـورهای انگلیس ،ژاپن و آمریکا ،در خصوص جامعه آماری کارشناسـان ،میتوان گفت

کـه جامعـه آمـاری ایـن تحققی ،کلیه افرادی هسـتند کـه در موضـوع ترافیک و فرهنـگ ترافیک
صاحبنظر بوده و در سـازمانهای مربوطه مشـغول کار و تحقیق هسـتند و یا بهعنوان اسـتاد در

دانشگاه مشـغول تدریس هستند.

در ایـن بخـش طبـق جدول مورگان تعداد نمونهها 160 ،نفر کارشـناس تعیین شـد .همچنین

برای جمعآوری نظرات کارشناسـان از پرسشـنامه اسـتفاده شد که بهصورت مقیاس پنجگزینهای

لیکـرت ،طراحـی شـده و در اختیـار پاسـخگو قـرار میگیرد .برای سـنجش اعتبار پرسشـنامه از

اعتبار سـازه اسـتفاده شـد؛ همچنین سـنجش پایایی پرسشـنامه از طریق محاسـبه آلفای کرونباخ

صـورت گرفتـه اسـت (دعاگویـان )1394 ،که ضریب آلفا عدد قابلقبول  0.934را نشـان میدهد.

یافتههای تحقیق

در آغـاز بررسـی یافتههـای تحقیـق باید اشـاره کـرد که مقولـه فرهنگ و شـیوههای فرهنگی

اصلاح رفتـار ترافیکـی به دلیل پیچیدگی و ریشـهای اجتماعی و آیینی ،یک مقوله بسـیار خاص

و منحصربهفرد بوده و باید با مالحظاتی از تجربیات سـایر کشـورها اسـتفاده کرد .یافتههای این

تحقیـق نشـان میدهـد کـه بـا توجه به تقسـیمبندی مقولـه رفتـار (ماننـد رفتارهـای ارادی ،رفتار
انعکاسـی و غیـرارادی ،رفتـار غریـزی و رفتار اجتماعی و سـازمانی) ،رفتارهای ترافیکـی دارای
ابعـاد چهارگانـه فـوق بوده و تغییر رفتارهای ترافیکی کاربران در حوزه فرهنگ باید با مالحظات

فوق صورت پذیرد (سـیف1381 ،؛ کریمی1390،؛ توسـلی 1390،و امرسـون .)2005

نظریههـای اصلاح رفتـار ترافیکی نشـان میدهند که با توجـه به نوع رفتارهـای ترافیکی در

ایران که با خشـونت رفتاری همراه اسـت؛ اصالح رفتار ترافیکی (مانند سـرعت رانندگی ،میزان
.1منظور از کشورهای مدل در این تحقیق ،کشورهایی هستند که با استفاده از نمادها و شیوههای فرهنگی تأثیر عامل انسانی را در تصادفات و
حوادث رانندگی به حداقل ممکن رسانده و جزء کشورهای صاحب سبک در حوزه فرهنگ ترافیک هستند.
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تمرکـز در رانندگـی و حفـظ میـزان فاصلـه اسـتاندارد و  )...بـا مشـکالت زیادی روبهرو اسـت و

شـیوههای فرهنگی اصالح رفتار باید در راسـتای اصالح اینگونه رفتارها  -که بیشـتر غیرارادی

و هیجانـی هسـتند -برنامهریزی شـود (برگـس123 :2009 ،؛ الجونـن .)31 :2001 ،یافتههای این

تحقیـق در دو بخـش یافتههـای منتج از مطالعات تطبیقی و یافتههای برآمده از یافتههای تحلیلی
و طراحـی الگوی تحقیق ارائه میشـود.

بخش اول :نتایج ناشی از مطالعات تطبیقی

مطالعات تطبیقی نشـان میدهد که سـالها اسـت بیشـتر کشـورهای پیشـرفته از شـیوههای

فرهنگـی بـرای اصلاح رفتـار ترافیکـی کاربـران اسـتفاده میکننـد و بـه نتایـج مطلوبـی دسـت
یافتهانـد .برنامههـای فرهنگـی این کشـورها با سـاختار جمعیتی و مبانی انسـانی آمیخته اسـت؛

بهعنوانمثـال ،برنامههـای آموزشـی و فرهنگ ایمنی ترافیک در کشـور ژاپن با سـاختار جمعیتی
ایـن کشـور  -کـه سـالخورده اسـت -ارتبـاط دارد .در ژاپن افزایـش تعداد رانندگان سـالخورده و

تصادفـات ناشـی از ویژگیهـای خـاص رفتاری در رانندگی این گروه سـنی موجب شـده اسـت
کـه در ایـن کشـور اقدامـات فرهنگـی و ایمنـی رانندگـی در راسـتای تقویت رفتارهـای رانندگی
ایمـن در ایـن گـروه صـورت گیـرد؛ ماننـد الـزام افـراد بـاالی  70سـال بـه شـرکت در آزمونهای

بررسـی صالحیـت رانندگـی .بهطورکلی مطالعات تطبیقی نشـان میدهد کـه برنامههای فرهنگی
اصالح رفتار کاربران ترافیک ،جزء مهمترین اقدامات پیشـگیرانه از سـوانح رانندگی تلقی شـده

و بهمراتـب جایـگاه مهمتـری از برنامههـای سـختگیرانه رانندگی بـرای اصالح رفتـار رانندگی

دارد .البتـه میتـوان بـه برخـی از ایـن برنامهها اشـاره کرد:

کشـور ژاپـن :برنامههـای اصلاح رفتار ترافیکی در کشـور ژاپن بر پایه پنج محور قـرار دارد

که عبارت اسـت از:

 .1توجـه بـه آمـوزش پایـهای ترافیـک از سـطح مـدارس ابتدایـی تـا دبیرسـتانها بهمنظـور

آمـوزش و القـای خطـر تصادفـات در بیـن دانشآموزانـی کـه در آینـده بـه رانندگـی میپردازند.
 .2اولویـت برخوردهـای فرهنگـی و پیشـگیرانه با رفتارهای پرخطر (ماننـد رانندگی در حال

مستی) رانندگی.

 .3سـنجش مـداوم توانایـی راننـدگان در دو حـوزه سـنجش صالحیـت شـناختی و حرکتـی
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راننـدگان کهنسـال بـرای رانندگـی و بازآمـوزی آنهـا.

 .4از دیگـر اقدامـات بهبـود ایمنـی ترافیـک در ژاپـن ،تغییر نگـرش عمومـی از طریق توزیع

پوستر ،اطالعیه ،آگهی ،و اطالعرسانی در مطبوعات و رسانههای دیداری و شنیداری و اینترنت
در مردم نسـبت به جلوگیری از رانندگی در حال مسـتی اسـت.

 .5همچنین از دیگر اقدامات اصالح رفتار ترافیکی ،فعالیت گسـترده شـرکت خودروسـازان

ژاپن (مانند شـرکت بزرگ هوندا برای اشـاعه فرهنگ ترافیک و آموزشهای مربوط به آن اسـت.

کشـور آمریکا :برنامههای آموزشـی و فرهنگی آمریکا در جهت اصالح رفتارهای ترافیکی

راننـدگان نسـبت به کشـور ژاپن بـا اقدامات برخوردی بیشـتری با متخلفان روبهرو اسـت و این

مهـم متأثـر از فرهنگ رفتارهای خشـن دولت و مردم آمریکا اسـت؛ ماننـد اقداماتی همچون:
ـ برنامه ایمنی پیادهرو مراکز آموزشی؛
ـ جمعیت والدین حافظ جوانان؛

ـ برنامـه حامـی در جهـت کاهـش تصادفـات ناشـی از مصـرف الـکل در بیـن راننـدگان

اسـپانیاییزبان آمریـکا؛

ـ توزیـع صندلـی ایمنی کـودکان به خانوادههـای کمدرآمد و موظفکـردن دریافتکنندگان به

گذراندن دوره آموزشـی استفاده از آن؛

ـ تهیه جزوات دوزبانه ایمنی ترافیکی ،هدایت دوچرخهسواران به سمت استفاده از کاله ایمنی؛

برگزاری کنفرانس بازماندگان تصادفات.

کشـور آلمـان :رانندگی در کشـور آلمـان از چنان قاعدهای برخوردار اسـت کـه رانندگان این

کشـور بههیچوجـه جرئـت تخلـف را بـه خـود راه نمیدهنـد .بااینوجود ،کشـور آلمـان یکی از

پیشـرفتهترین تاکتیکهـا و تکنیکهـای آموزش ترافیکـی و اصالح رفتار کاربـران ترافیکی را به

دنیا معرفی کرده اسـت .برنامههای ترافیکی این کشـور از سـال  1970میالدی به شـکل سیستمی
آغاز شـده است.

مطالعات نشـان میدهد که در این سـال ،آموزش ترافیکی در مدارس ،تلفات  19هزارنفری

را به  9هزارنفر در سـال  1995میالدی کاهش داده اسـت .ماهیت آموزش ترافیکی کشـور آلمان

بـر پایـه آمـوزش در دورههـای کودکی و بهرهجسـتن از  155مؤسسـه خصوصـی و دولتی بهویژه
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مراکـز ایمنـی ترافیک اسـت کـه در تدوین منابع بـا آموزشوپرورش همـکاری دارنـد؛ این اقدام

موجـب نهادینهشـدن رفتارهای ترافیکی در افراد شـده اسـت .ارزشهای حاکـم در این آموزش

چنـان اسـت کـه هرگونـه تخلـف رانندگـی ،نوعـی پایمالکـردن حقـوق عمومـی تلقی میشـود.
باوجـود نقـش فعال مؤسسـات خصوصـی در نهادینهکردن آمـوزش و اصالح رفتـار ترافیکی در

مـردم ،پلیـس راهنمایـی و رانندگی نیـز در این خصوص فعال بوده و با تشـکیل پلیس راهنمایی
در مـدارس ،از دانـش آمـوزان در کنتـرل خیابانهای اطراف مـدارس و کنترل خیابانها در هنگام

ورود و خـروج دانشآمـوزان بهـره میجویـد .این نوع از همکاریها تا سـطح دانشـگاه نیز ادامه

داشـته و موجـب روحیـه اطاعتپذیـری افراد از پلیـس در طرحهای ترافیکی میشـود.

کشـور انگلسـتان :افزایش تلفات رانندگی در این کشور از سال  1947میالدی به بعد ،پلیس

را بـر آن داشـت کـه جدیتریـن روشهـای آمـوزش فرهنـگ ترافیـک را بـه کار بنـدد .تصویب
قانون ایمنی راه در این کشـور ،مقامات محلی را بر آن داشـت تا با اسـتخدام افسـران ایمنی جاده

و تأمیـن هزینـه آموزشـی و تبلیغـات ،برنامههای ایمنـی راه را در دسـتورکار خود قـرار دهد .پایه

اصلـی آمـوزش ترافیک در این کشـور ،کنترل خشـونتهای ترافیکی بهعنوان یکـی از مهمترین

مسـائل رانندگـی اسـت .برخی از برنامههای فرهنگـی اصالح رفتار ترافیکی این کشـور عبارتند
از :آموزشهـای رسـمی و حضـوری رفتارهای ترافیکی ،انتخاب افسـران نوجوان ایمنـی راه در

مـدارس در بیـن دانشآمـوزان پایههـای  5تـا  6بـر پایـه مصاحبـه؛ پـس از انتخاب این افسـران،

وظایف و مأموریتها با یک بسـته آموزشـی به آنها گوشـزد میشـود .اعم وظایف این افسـران
در انگلستان عبارتند از:

ـ اعطای گواهینامه لیاقت به افرادی که مقررات ایمنی راه را بهخوبی رعایت میکنند؛

ـ توزیـع بسـتههای  CDآمـوزش ایمنـی راه در بیـن دانشآموزان و پیگیری اسـتفاده مسـتمر

دانشآمـوزان از آن؛

ـ بهرهگیـری از سـایت مخصـوص اعضـای افسـران نوجوان ایمنـی راه و اسـتفاده از مزایای

آن کـه البتـه میتـوان بـه اولویت اسـتخدام آنها در سـازمانهای پلیسـی اشـاره کرد (جـدول .)2
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جدول شماره  .2جمعبندی شیوههای فرهنگی اصالح رفتار کاربران در کشورهای موردبررسی

شیوههای فرهنگی سایر کشورها
نوع یادگیری

زمان یادگیری

ماهیت یادگیری
آموزش نوع رانندگی

مطالعات تطبیقی
)اجباری خودآگاهانه (داوطلبانه

از کودکی (حتی پیشدبستانی) تا کهنسالی

پیشگیرانه و نه برخورد با متخلفان و هنجارشکنان ترافیکی

رانندگی یک عمل جمعی است و باید از منافع شخصی در حین رانندگی
پرهیز کرد
سازمانهای بیمهای و شرکتهای خودروسازی

آموزشوپرورش
نهادهای مؤثر در ترویج فرهنگ ترافیک

شهرداریها

پلیس راهنمایی و رانندگی

رسانههای جمعی

آموزش گاههای رانندگی

سایتهای اینترنتی و توزیع بازیهای رایانهای در زمینه اشاعه فرهنگ
ابزارهای ارتباطی پلیس با همیاران پلیس
ایمنی راه در بین نوجوانان و جوانان
شعار ایمنی راه

جامعه مسئول ـ جمعگرایی در رانندگی و لذت بیشتر با خودرو در سفر
اشاعه فرهنگ ترافیک در بین رانندگان مسن

ایجاد پایگاههای اینترنتی آموزش جذاب ترافیکی به دانشآموزان

پلیس بهعنوان نماد راهنما و یار همگان و منجی جادهها
مباحث ایمنی ترافیک در دروس اجتماعی مدارس

برگزاری آزمونهای دوچرخهسواری در مدارس
انتخاب محافظان ترافیک در مدارس

روشهای ترویج فرهنگ ایمنی ترافیک آموزش ارتباط ترافیک با مقولههای محیطزیست ،بهداشت ،اقتصاد و
جامعه به دانشآموزان
تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری شخصی در ایمنی در پیادهرو

برنامه سازماندهی جمعیت والدین حافظ جوانان دارای پرخطر رانندگی
تأسیس مراکز ایمنی راه و کنترل بیتوجهی دوچرخهسواران به استفاده
از کاله ایمنی

حمایتهای مالی
ابزار

برگزاری کنفرانسهای بازماندگان تصادفات

دولت ،آموزشوپرورش ،وزارتخانهها

کتاب  /جزوه  /فیلم  /لوح فشرده  /رسانههای جمعی
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بخش دوم :یافتههای تحلیلی

یافتههـای تحلیلـی نشـان میدهد کـه از بین شـیوههای فرهنگی اصالح رفتار ترافیکی سـایر

کشـورها ،تنهـا بیسـت شـیوه ،بـرای ایـران کاربـرد اجرایـی داشـته و میتـوان از این شـیوهها در
اصالح رفتار ترافیکی کاربران ایرانی اسـتفاده کرد .بدیهی اسـت که مالک پذیرش این شـیوهها،

ارقـام میانگیـن باالی  9,3در یافتههای توصیفی اسـت( 1جـدول .)3

جدول شماره  .3کاربرد اجرایی شیوههای فرهنگی اصالح رفتار ترافیکی سایر کشورها برای ایران

میانگین

کاربرد اجرایی (تناسب)

4/1523

انتخاب محافظان ترافیک در مدارس

آموزش ایمنی ترافیک و نحوه حضور در
4/2908
خیابانها به دانشآموزان و والدین توسط پلیس

میانگین

کاربرد اجرایی (تناسب)

 4/0068برگزاری آزمونهای دوچرخهسواری در بین جوانان
4/5338

برنامههای ایمنی ترافیک در تلویزیون

آموزش عملی دوچرخهسواری به دانشآموزان
 4/0872در پیادهروها ،خیابانها و نیز آموزش به والدین 4/4589
برای هدایت دانشآموزان و نوجوانان

کارگاههای آموزش ترافیک در مدارس

ایجاد پایگاهها اینترنتی آموزش جذاب ترافیکی
 3/9959استخدام افسران نوجوان ایمنی راه (یاوران پلیس) 4/1586
به دانشآموزان

انتشار کتاب راهنمای ایمنی مدارس راهنمایی
4/1875
و نیز کتاب راهنمای ایمنی مدارس راهنمایی
4/0556
4/2361
3/9433

پیادهسازی فرهنگ ایمنی پیادهرو و مراکز
آموزشی توسط پلیس
مستندسازی و تبلیغ رفتارهای پرخطر
دانشآموزان راهنمایی در پیادهروها

برنامه سازماندهی جمعیت والدین حافظ
جوانان دارای پرخطر رانندگی

اجرای پانلهای ایمنی راه توسط مسئوالن بهداشت
3/9931
عمومی و سازمانهای بیمهای برای دانشآموزان

آموزش ارتباط ترافیک با مقولههای محیطزیست،
4/0576
بهداشت ،اقتصاد و جامعه به دانشآموزان

 3/9735پلیس بهعنوان نماد راهنما و یار همگان و منجی جادهها
4/2014

شهرکهای ترافیکی

 4/2027انتشار کتاب قصههای ایمنی ترافیک در مدارس
حضور پلیس در مدارس و نهادینهکردن ایمنی
4/2569
ترافیک و کاهش اصطکاک بین پلیس و مردم
4/1655

بازی و سرگرمی

4/3108

مباحث ایمنی ترافیک در دروس اجتماعی
مدارس

همچنیـن یافتههـا نشـان میدهد که بیشـترین تأثیـر شـیوههای فرهنگی به ترتیـب در کاهش
.انتخاب این عدد به جهت اعتبار بیشتر محاسبات است

1
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تخلفـات عمـدی و تخلفـات غیرعمـدی ایمنـی رانندگی ،کاهـش لغزشها و کاهش اشـتباهات
ایمنـی رانندگی اسـت (جدول شـماره .)4

جدول شماره  .4توزیع درصدی تأثیر شیوههای فرهنگی در نوع رفتار ترافیکی کاربران ایرانی

انحراف
خیلی
خیلی
بیجواب میانگین
زیاد متوسط کم
تأثیر شیوههای فرهنگی در نوع رفتار ترافیکی کاربران
معیار
کم
زیاد
۰ 2/7 3/12 43/8 27/4

13/7

۷۶۵۷۰. 4/0822

تأثیر بر کاهش لغزشها در ایمنی رانندگی

تأثیر بر کاهش تخلفات غیرعمدی ایمنی رانندگی ۰ 4/1 17/8 35/6 28/8

13/7

۸۵۴۰۱. 4/1411

تأثیر بر کاهش تخلفات عمدی ایمنی رانندگی

۰ 1/4 20/5 53/4 9/6

15/1

۶۳۳۰۴. 4/8194

تأثیر بر کاهش اشتباهات ایمنی رانندگی

۰ 1/4 16/4 38/4 30/1

13/7

۷۶۹۱۵. 4/0233

مدل ساختاری چندگانه تأثیر شیوههای فرهنگی در اصالح رفتار رانندگی

مدل سـاختاری و رگرسـیونی چندگانه ،یک رویکرد مدلسـازی خطی عمومی برای تحلیل

دادههـا اسـت (شـوماخر و لومکـس .)146 :1388 ،در پژوهـش حاضـر ،مـدل نظـری تحقیـق در
قالب مدل سـاختاری اولیه برای بررسـی تأثیر شـیوههای فرهنگی (مستخرج از مطالعه تطبیقی و
تحلیلـی) مؤثـر در کاهـش تخلفات عمدی و غیرعمدی رانندگی تدوین شـده اسـت.
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شکل  .6مدل ساختاری اولیه برای بررسی تأثیر شیوههای فرهنگی در کاهش تخلفات عمدی و غیرعمدی در رانندگی

همانطـور کـه مالحظـه میشـود ،در شـکل  ،6تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی تحـت تأثیـر

مسـتقیم ده شـیوه فرهنگـی (آمـوزش رسـمی ،آموزشهـای عمومـی بـه راننـدگان ،برنامههـای

اجتماعـی ،آمـوزش ترافیـک از سـوی پلیـس ،آموزشهایـی کـه بـا تعامـل سـازمانها صـورت

میگیرد ،ابزارهای آموزشـی ،مشـارکت جوانان در ترافیک (همیاران پلیس) ،آموزشهای عملی
ترافیـک بـه جوانـان ،حضـور پلیس در مـدارس و ترویج فرهنگ ترافیک بـه اخاللگران ترافیک

شـهری) اسـت .در این مدل ،ده شـیوه فرهنگی بهعنوان متغیرهای مشاهدهشـده بیرونی و مستقل

و دو متغیـر تخلفـات عمـدی و تخلفـات غیرعمـدی بهعنوان متغیرهـای مشاهدهشـده درونی و

وابسـته در نظر گرفتهشـده اسـت.
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جدول شماره  .5انواع متغیر در مدل تدوینشده

متغیر

نماد

نوع متغیر

آموزش رسمی

1X

آموزش عمومی به رانندگان

2X

برنامههای اجتماعی

3X

آموزش ترافیک از سوی پلیس

4X

آموزش با تعامل سازمانی

5X

ابزارهای آموزشی

6X

همیاران پلیس

7X

آموزش ترافیک به جوانان

8X

حضور پلیس در مدارس

9X

ترویج فرهنگ ترافیک

10X

تخلفات عمدی

1Y

تخلفات غیرعمدی

2Y

خطای ساختاری تخلفات عمدی

1Z

مشاهدهشده بیرونی
و مستقل

مشاهدهشده درونی
و وابسته

خطای ساختاری متغیر
مشاهدهشده درونی خطای ساختاری تخلفات غیرعمدی 2Z

مدل ساختاری تخلفات عمدی

پـس از آزمـون مـدل ،نتایج برآوردهای اسـتاندارد برای کوواریانـس ،ضرایب تأثیر و مجذور

همبسـتگیهای چندگانه (ضریب تعیین) مدل علی تأثیر شـیوههای فرهنگی در کاهش تخلفات
عمدی در شـکل  7نمایش داده شـده است.
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شکل  .7مدل ساختاری نهایی تأثیر شیوههای فرهنگی در کاهش تخلفات عمدی در رانندگی

همانطور که مشـاهده میشـود ،از میان ده متغیری که ابتدا وارد مدل شـدند ،تنها پنج متغیر

آمـوزش رسـمی ( ،)1Xآموزشهـای عمومـی بـه راننـدگان ( ،)2Xبرنامههای اجتماعـی (،)3X

مشـارکت جوانان در ترافیک (همیاران پلیس) ( )6Xو حضور پلیس در مدارس ( )9Xبر متغیر

وابسـته تخلفات عمدی تأثیر معنادار داشتند.

ضریـب همبسـتگی چندگانـه متغیـر تخلفات عمـدی ( )692,0نشـان میدهـد کـه از روی 5

متغیـر (شـیوه فرهنگـی) مؤثـر بر آن ،بـه میـزان  26,69درصد میتـوان متغیر تخلفـات عمدی را

پیشبینـی کـرد .مجـذور همبسـتگیهای چندگانـه (ضریـب تعییـن) ( )6922,0 *100نیز بیانگر

ایـن مطلـب اسـت که  9,47درصد واریانس تخلفات عمدی توسـط متغیرهـای مؤثر بر آن تبیین

میشـود .بـا توجـه به ایـن مدل ،متغیر همیاران پلیـس ( )7Xبا ضریب تأثیر  28,1بیشـترین تأثیر
را بر تخلفات عمدی ( )1Yداشته است؛ بنابراین متغیر تخلفات عمدی بیش از سایر متغیرهای
تأثیرگـذار در مـدل ،تابـع متغیـر همیاران پلیس اسـت .همچنین ،متغیر ترویـج فرهنگ ترافیک به

اخاللگـران ترافیـک شـهری ( )10Xبـا ضریب تأثیـر  ،12,0کمترین تأثیـر را بر تخلفات عمدی
داشـته است.

مدل ساختاری تخلفات غیرعمدی

پـس از آزمـون مـدل ،نتایج برآوردهای اسـتاندارد برای کوواریانـس ،ضرایب تأثیر و مجذور

همبسـتگیهای چندگانه (ضریب تعیین) مدل علی تأثیر شـیوههای فرهنگی در کاهش تخلفات
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غیرعمدی در شـکل  8نمایش داده شـده است.
شکل  .8مدل ساختاری نهایی تأثیر شیوههای فرهنگی در کاهش تخلفات غیرعمدی

همانطـور کـه مشـاهده میشـود ،از میـان  10متغیری که ابتـدا وارد مدل شـدند ،تنها  5متغیر

آمـوزش رسـمی ( ،)1Xبرنامههـای اجتماعـی ( ،)3Xآمـوزش ترافیـک از سـوی پلیـس (،)4X

مشـارکت جوانـان در ترافیـک (همیـاران پلیـس) ( )7Xو ترویج فرهنگ ترافیک بـه اخاللگران

ترافیـک شـهری ( )10Xدارای تأثیر معنادار بر متغیر وابسـته تخلفات غیرعمـدی بودند .ضریب
همبسـتگی چندگانـه متغیـر تخلفات عمـدی ( )550,0نشـان میدهد کـه از روی  5متغیر (شـیوه

فرهنگـی) مؤثـر بـر آن ،به میـزان  55درصد میتـوان متغیر تخلفات غیرعمـدی را پیشبینی کرد.

مجـذور همبسـتگیهای چندگانه (ضریب تعییـن) ( )5502,0 *100نیز بیانگر این مطلب اسـت
کـه  3,30درصـد واریانـس تخلفات عمدی توسـط متغیرهـای مؤثر بر آن تبیین میشـود.

وضعیـت و نحـوه تأثیرگـذاری  10متغیر ورودی به مدل رگرسـیونی اولیـه بهصورت جداگانه

و در قالـب مـدل سـاختاری نهایـی تخلفات عمدی و مدل سـاختاری نهایی تخلفات غیرعمدی

در جدول شـماره  6نشـان داده شـده است.
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جدول شماره  .6وضعیت و نحوه تأثیرگذاری ده متغیر ورودی به مدل رگرسیونی اولیه
متغیر

وضعیت
وضعیت
متغیر در مدل متغیر در مدل
نهایی تخلفات نهایی تخلفات
غیرعمدی
عمدی

نحوه تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته
بر هر دو متغیر وابسته تأثیر معنادار داشته است.

آموزش رسمی ()1X

واردشده

واردشده

آموزشهای عمومی به رانندگان ()2X

واردشده

بر متغیر تخلفات عمدی ،تأثیر معنادار داشته و بر متغیر
حذفشده
تخلفات غیرعمدی تأثیر معناداری نداشته است.

برنامههای اجتماعی ()3X

واردشده

واردشده

بر هر دو متغیر وابسته تأثیر معنادار داشته است.

آموزش ترافیک از سوی پلیس ( )4Xحذفشده

واردشده

بر متغیر تخلفات عمدی تأثیر معنادار نداشته و بر متغیر
تخلفات غیرعمدی تأثیر معناداری داشته است.

آموزشهایی که با تعامل سازمانها
صورت میگیرد ()5X

حذفشده

حذفشده بر هیچیک از متغیرهای وابسته تأثیر معناداری نداشته است.

ابزارهای آموزشی ()6X

حذفشده

حذفشده بر هیچیک از متغیرهای وابسته تأثیر معناداری نداشته است.

مشارکت جوانان در ترافیک
(همیاران پلیس) ()7X

واردشده

واردشده

بر هر دو متغیر وابسته تأثیر معنادار داشته است.

آموزشهای عملی ترافیک به
جوانان ()8X

حذفشده

حذفشده

بر هیچیک از متغیرهای وابسته تأثیر معناداری نداشته است.

حضور پلیس در مدارس ()9X

واردشده

بر متغیر تخلفات عمدی تأثیر معنادار داشته و بر متغیر
حذفشده
تخلفات غیرعمدی تأثیر معناداری نداشته است.

ترویج فرهنگ ترافیک به
اخاللگران ترافیک شهری ()10X

حذفشده

بر متغیر تخلفات عمدی تأثیر معنادار نداشته و بر متغیر
تخلفات غیرعمدی تأثیر معناداری داشته است.

واردشده

طبـق جـدول بـاال ،بـا توجه بـه مقادیر ضریـب تعیین بـرای دو متغیـر وابسـته پژوهش یعنی

تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی در هـر دو مدل سـاختاری اولیـه و نهایی میتـوان اینطور نتیجه

گرفت که شـیوههای فرهنگی مطرحشـده در این پژوهش بیشـتر از تخلفات غیرعمدی تبیینگر
تخلفات عمدی میباشـند.

پیشنهادهای تحقیق

با توجه به طراحی و نیکویی دو مدل تحلیل سـاختاری ،تأثیر شـیوههای فرهنگی در اصالح

رفتار ترافیکی (در قالب کاهش تخلفات عمدی و غیرعمدی کاربران ترافیکی) پیشنهاد میشود

کـه بـا توسـعه آموزشهای رسـمی و عمومـی به راننـدگان ،اجـرای عملی برنامههـای اجتماعی
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مربـوط بـه روشهـای درسـت رفتارهـای ترافیکـی ،توسـعه مشـارکت جوانـان در برنامههـای
ترافیکی نهادهای مؤثر (همیاران پلیس) و حضور پلیس در مدارس و تعامل گسـترده با مدیران،

معلمهـا ،والدیـن و دانشآمـوزان در جهـت اصلاح رفتارهای ترافیکـی از زمـان دانشآموزی و
ترویـج فرهنـگ ترافیـک به اخاللگـران ترافیکی ،میتوان گامهـای مؤثری در اصلاح رفتارهای

کاربـران ترافیکـی و کاهـش تخلفات عمـدی و غیرعمدی برداشـت .بهنوعی که:

شـیوههای فرهنگـی آمـوزش رسـمی ،برنامههـای اجتماعی و مشـارکت جوانـان در ترافیک

(همیـاران پلیـس) میتواننـد بـر هر دو متغیر وابسـته تخلفات عمـدی و غیرعمدی مؤثر باشـند.
شـیوههای فرهنگـی آموزشهـای عمومـی به رانندگان و حضـور پلیس در مـدارس میتواند

بـر متغیر وابسـته تخلفات عمدی مؤثر باشـد؛ امـا بر متغیر تخلفات غیرعمدی تأثیـر ندارد.

شـیوههای فرهنگی آموزش ترافیک از سـوی پلیس و ترویج فرهنگ ترافیک به اخاللگران

ترافیکشهریبرمتغیروابستهتخلفاتغیرعمدیمؤثراست؛امابرمتغیرتخلفاتعمدیتأثیرندارد.
شـیوههای فرهنگی آموزشهایی که با تعامل سـازمانها صورت میگیرد ،ابزارهای آموزشـی

و آموزشهـای عملـی ترافیک به جوانان بر هیچیک از متغیرهای وابسـته تأثیر ندارد.

بـا توجـه بـه ایـن نتایـج ،پلیـس راهنمایـی و رانندگی بایـد در مواجهـه با تخلفـات عمدی و

غیرعمـدی از شـیوههای فرهنگـی مختلفی اسـتفاده کند.

سیاسـت و تأکیـد پلیـس راهنمایـی و رانندگـی در مواجهـه با تخلفـات عمدی بایـد بیش از

همه بر شـیوههای فرهنگی آموزش رسـمی ،برنامههای اجتماعی ،مشـارکت جوانان در ترافیک
(همیـاران پلیـس) ،آموزشهـای عمومـی به رانندگان و حضـور پلیس در مدارس متمرکز باشـد.

سیاسـت و تأکیـد پلیـس راهنمایی و رانندگی در مواجهه با تخلفات غیرعمـدی باید بیش از

همه بر شـیوههای فرهنگی آموزش رسـمی ،برنامههای اجتماعی ،مشـارکت جوانان در ترافیک
(همیـاران پلیـس) ،آمـوزش ترافیـک از سـوی پلیـس و ترویـج فرهنـگ ترافیـک بـه اخاللگران
ترافیک شـهری متمرکز باشد.

بـا توجه به اینکه سـه شـیوه فرهنگـی آموزشهایی که با تعامل سـازمانها صـورت میگیرد،

ابزارهـای آموزشـی و آموزشهـای عملـی ترافیـک بـه جوانان بـر هیچیک از متغیرهای وابسـته

تأثیر معناداری نداشـته اسـت؛ لذا پیشـنهاد میگردد که آسیبشناسـی الزم در مورد این شیوههای
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فرهنگـی صـورت گرفتـه و دلیـل عـدم تأثیرگـذاری آنها مشـخص شـود تـا در صورت نیـاز ،به

اصلاح رونـد اجرایـی ایـن شـیوهها پرداختـه شـود و درنتیجـه ،تأثیرگـذاری آنهـا بـر وضعیت
تخلفـات عمدی و غیرعمدی محقق شـود.
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ـ گیدنـز ،آنتونـی .)1378( .تجدد و تشـخص (ترجمه ناصر موفقیان) .چاپ اول ،تهران :نشـر
ـ جاناتـان اچ ،ترنـروال بیگـی ،)1371( .پیدایـش نظریـه جامعهشـناختی (ترجمـه عبدالعلـی

لسـاییزاده) .شـیراز :دانشـگاه شیراز.

ـ فکوهی ،ناصر )1381( .انسانشناسی شهری .تهران :نی.

ـ اسـمیت ،فلیـپ .درآمـدی بـر نظریـه فرهنگـی (ترجمـه حسـن پویـان) .دفتـر پژوهشهای

فرهنگـی.83 ،

ـ میلـز ،آنـدرو و برایـت ،جـف .)1385( .درآمـدی بـر نظریه فرهنگی معاصـر (ترجمه جمال

محمدی).

ـ روشـه ،گـی .)1376( .جامعهشناسـی تالکـوت پارسـونز (ترجمـه عبدالحسـین نیکگهـر).

تهـران :تبیان.

ـ والرشـتاین ،آمانوئـل .)1377( .سیاسـت و فرهنـگ در نظـام متحـول جهانـی (ترجمه پیروز

ایـزدی) .چـاپ اول ،تهران.

ـ پناهـی ،محمدحسـین .)1381( .راهکارهـای افزایـش مشـارکت مردمـی در عرصه فرهنگ.

مجموعـه مقـاالت همایـش دولت و مشـارکت مردمـی ،جلد اول ،نشـر آن.

ـ حسـینی ،سـیدرضا .)1380( .اصالح فرهنگ ترافیکی با اجتماعیکردن مجدد بزرگسـاالن.

تهـران :دبیرخانه دومین کنفرانس مدیریت ترافیک.

ـ رضازاده ،راضیه .)1381( .زمان ،سـرعت و ضربآهنگ زندگی شـهری .فصلنامه مدیریت

شهری ،سـال .)9( 3

ـ کاظمـی ،عبـاس و رضایـی ،محمـد .)1385( .ترافیـک و اخلاق شـهروندی دفتر مطالعات

فرهنگـی شـهرداری تهران.

ـ مکارم شیرازی و گروهی از دانشمندان .)1374( .تفسیر نمونه .ج .146 ،10

ـ عاملی ،شیخ حر 1409( .ق) .وسائل الشیعه .اول ،قم :مؤسسه آل البیت (ع).

ـ گروه حدیث پژوهشـکده باقرالعلوم (ع) 1425( .ق) .موسـوعة کلمات اإلمام الحسـین (ع).

اول ،انتشـارات اسوه.

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 16
بهار1395

148
ـ ریتـزر .جورج .)1374( .نظریههای جامعهشناسـی (ترجمه احمد غروی مرنـد) .چاپ اول،

تهران :مؤسسـه انتشارات جهاد دانشگاهی.

ـ ریتـزر ،جـورج .)1374( .نظریـه جامعهشناسـی در دوران معاصـر (ترجمـه محسـن ثالثی).

چـاپ دوم ،تهـران :انتشـارات علمی.

ـ ترنـر .جاناتـان .اچ و بیگلـی .آل ،)1371( .پیدایش نظریه جامعهشـناختی (ترجمه عبدالعلی

لهسـائیزاده) .چاپ اول ،شـیراز :نشر دانشگاهی.
نی.

ـ چلپی ،مسـعود .)1375( .جامعهشناسـی نظم :تشـریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی .تهران:
ـ راب ،اسـتونز .)1379( .متفکـران بـزرگ جامعهشناسـی (ترجمه مهرداد میردامـادی) .تهران:

نشر مرکز.

ـ بوردیو ،پی یر .)1379( .تکوین تاریخی زیباشناسـی ناب (ترجمه مراد فرهادپور) .فصلنامه

فلسفی ،ادبی ،فرهنگی ارغنون ،)17( .زمستان .1379

ـ بوردیـو ،پـی یـر .)1380( .نظریـه کنـش ،دالیـل عملـی و انتخاب عقالنـی (ترجمه مرتضی

مردیها) .انتشـارات نقـش و نگار.

ـ کالینیکـوس ،آلکـس .)1383( .درآمـدی تاریخـی بـر نظریه اجتماعی (ترجمـه اکبر معصوم

بیگی) .تهـران :آگه.

ـ نوذری ،حسینعلی .)1384( .نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی.

تهران :آگه.

ـ پروچاسکا ،ج؛ نورکراس ،ج .)1381( .نظریههای رواندرمانی (ترجمه یحیی سیدمحمدی).

ویرایش چهارم ،159 ،تهران :رشد.

ـ علیخـواه ،فردیـن؛ پاکسرشـت ،سـلیمان .)1391( .سـازوکارهای اشـاعه فرهنگ ترافیک:

تجربـه دوکشورتوسـعهیافته.WWW.fardinalikhah.com ،

ـ نجاتبخـش اصفهانـی ،علـی .)1380( .روشهـای آمـوزش و ارتقـای فرهنـگ عمومـی.

مجموعـه مقـاالت دومیـن کنفرانـس مدیریـت ترافیـک ،معاونـت راهور ناجـا.62 ،

ـ رسـتگار ،مهدی .)1389( .نقش کارکردی آموزش و رسـانههای جمعی در فرهنگ ترافیک
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. دومین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شـهری.با تأکید بر شـهر مشـهد

 طراحـی و تدویـن الگوی راهبردی توسـعه فرهنگ ترافیک.)1388( . علیرضـا،ـ اسـماعیلی

111 ،)2( 10  سـال، فصلنامـه دانش انتظامی.() ارائـه نمـودار کالن نظـام توسـعه فرهنگ ترافیک

.127-

 شـورای فرهنگـی و معاونت،ـ معاونـت و سـازمان حملونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران

.111-1 ، شـهرداری تهران. سـند ارتقای فرهنگ ترافیک تهران.)1393( مطالعات و برنامهریزی
 دربـاره سـوئد (ترجمـه طلیعه.)2012( .ـ فرمانـداری گوتنبـرگ و اسـتانداری یوتالنـد غربـی

. انتشـارات گوتنبرگ: سـوئد.)اشـجاری

 وضعیـت ترافیک کشـورهای.)1384( .ـ گـزارش سـاالنه وزارت راه و ترابـری و شهرسـازی
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