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رضا مهریزی| در کشــور ما، آمــار مرگ ومیر 
ناشــی از تصادفــات رانندگــی بســیار رقت بار و 
تأســف انگیز اســت. اصوال حوادث، علت نخست 
مرگ ومیر در سنین زیر 40 ســال بوده و در صدر 
آن حــوادث ترافیکی قــرار دارد. عواملی همچون 
نحــوه رانندگــی، قوانیــن راهنمایی ورانندگی و 
نظارت بر اجرای آنها، وضع ایمنی جاده ها، کیفیت 
خودروها و فرهنگ عابران و سرنشــینان خودروها 

در باالرفتن آمار مربوط به تلفات انسانی موثرند. 
اهمیــت و نقش فرهنــگ و رفتــار ترافیکی در 
بهبود ایمنی و روان سازی حمل ونقل همواره مورد 
ارزیابی واقع شــده اســت. در میان عوامل انسانی 
دخیل در امر خطیر رانندگی، عواملی چون میزان 
آشــنایی رانندگان با عالیم راهنمایی ورانندگی و 
میزان احترام به قوانین ترافیکی، میزان آشــنایی 
با فرهنــگ صحیح عبورومــرور، تأثیر مســائلی 
همانند خستگی، بی خوابی و اثر موادمخدر، عوامل 
محرک های اجتماعی و روانی، کیفیت آموزش های 
رســانه ای به آحاد مختلف، نقش و تأثیر مجریان 
قوانین راهنمایی ورانندگــی و تأثیر عوامل ایمنی 
جاده ای و امدادرسانی در سوانح از اهم فاکتورهای 
تاثیرگــذار و نقش آفرین در شــکل گیری پدیده 

»فرهنگ و رفتار ترافیکی« است. 
نتایج حاصل از تحلیل و ارزیابی ها نشان می دهد 
از بین تدابیر و سیاست های مختلف جهت بهسازی 
رفتار و فرهنگ ترافیکی در راســتای بهبود ایمنی 
و روان ســازی حمل ونقــل، عنصــر »آمــوزش و 
فرهنگ سازی در میان اقشــار مختلف جامعه« با 
وزن و اولویت نسبی نزدیک به 50درصد بیشترین 

سهم را در میان مولفه های دیگر دارد.
همان طور که می دانیم شــتاب زدگی و تعجیل 
راننده، خواب آلودگی، سرعت و سبقت غیرمجاز، 
عدم توجه به جلو، حواس پرتی و مــواردی از این 
قبیل توجیهاتی اســت که به کــرات به عنوان علل 
تصادفات و کشته و زخمی شدن افراد ذکر می شود. 
مخرج مشــترک علل مذکور، ارتباط آن با فرد 
)شخص راننده( و مقصرشناخته شدن او و گرفتن 
انگشت اتهام به سمت خطا و اشتباهات رانندگی و 
باالخص فرهنگ رانندگی او است. در نگاه نخست 
و ظاهری به نظر می رسد این تبیین ها چندان هم 
نادرست نیستند، چراکه بسیاری از کارشناسان و 
خبرگان تصادفات بر آنها مهــر تأیید می زنند. اما 
با تحلیل و تاملی عمیق می توان متوجه شــد علت 
بنیادی و اصلی سوانح رانندگی و آمار باالی کشته 
و مجروح شــدن افــراد چیزی فراتــر از خطاهای 

اجتناب ناپذیر و حتی طبیعی انسانی است. 
مهم ترین عوامل انســانی که منجــر به حوادث 

ناگوار می شود عبارتند از:   
رانندگان:  ریســک پذیری   -
راننده وســیله نقلیــه در زمان 
انجــام تخلــف ابتــدا به طــور 
لحظه ای با در نظر گرفتن منافع 
حاصل از انجام تخلف، نسبت به 
انجام این موضوع اقدام می کند 
که فارغ از تبعــات انجام تخلف 
مرتکب رفتــاری غیرمعمول در 

جامعه می شود. 
- خودنمایی: براساس آمارها 
حــوادث  تلفــات  31 درصــد 
رانندگی در ســن جوانی 18 تا 
29سالگی اســت و به این دلیل 
اســت که اکثر رانندگان جوان 

برای جلب توجه در ســطح جاده و معابر شــهری 
اقدام بــه رانندگی غیرعادی می کننــد. این قبیل 
رانندگان  بــه برخی حرکات نمایشــی و تخلفات 
رانندگی می پردازند که هم خــود و هم دیگران را 

در معرض خطر قرار می دهند. 
- خودبرتربینی و غــرور: این قبیل افراد در زمان 
رانندگی با انجام تخلفــات، منافع خود را در زمان 
رانندگی ترجیح می دهند و منافع سایر شهروندان 
را به خطــر می اندازند و موجبات وقــوع حادثه را 

فراهم می آورند. 
- بی اطالعی راننــده: گاهــی رانندگانی وجود 
دارند که به علت کمبود اطالعات و ناآگاهی اقدام 
به انجام تخلفاتی می کنند که خــود از عواقب آن 
بی اطالع هســتند. در این بحث، رسانه ها و جراید 

در باالبردن سطح فرهنگ نقش بسزایی دارند. 
- عوامــل روحی: عوامل روحی فــرد را می توان 
به خشم و عصبانیت، اســترس، هیجان، اضطراب 
و... نام برد به طوری که راننده در حالت خشــم و 

اضطراب به راحتی تمرکز خود را از دســت داده و 
مرتکب تخلف می شــود. در این مورد رفتار راننده 
از حالت طبیعی خارج شــده و دیگر بر خود تسلط 
ندارد، بنابراین تخلفی را انجام داده و مهم تر از آن 

تصادفی را رقم می زند.
اما از دیگر ســو اعالم آماری مبنــی بر کاهش 
تصادفــات در تعطیــالت مناســبتی در ایــران، 
بیانگر چنــد نکته مثبــت اســت و درعین حال 
توجــه دقیق تری بــه تصویــب قوانیــن متقن 
راهنمایی ورانندگــی دارد. این کاهش تصادفات و 
سوانح جاده ای نشان از ارتقای فرهنگ رانندگی و 

نقش گسترده تبلیغات در این مسأله دارد. 
با تشــکیل »کمپین نه به تصادفــات جاده ای« 
گذشــته  نــوروز  ســال  در 
جوانــان هالل احمری حرکت 
بزرگــی انجــام دادنــد. آنها 
بــا گوش زدکــردن عوامــل 
تصادفــات، مردم را حســاس 
کردنــد و ابعاد کار تــا جایی 
پیش رفت که اقشــار مختلف 
جامعه و مسئوالن با این طرح 
همراه شــدند. از همین روی 
نیز همــکاری جدید جمعیت 
هالل احمر و یونیسف در طرح 
بهرفت بســیار ارزشمند است. 
طرح »بهرفت« با هدف طراحی 
الگویــی علمی بــرای کاهش 
تصادفات تدوین شده اســت تا با توجه به ساختار 
کانونی سازمان جوانان، افراد آموزش دیده و شاهد 

تغییر رفتارهای آنان باشیم.
رفتارهای رانندگان در ایمنی ترافيک

فاکتورهــای انســانی نقــش مهمــی در وقوع 
تصادفات ترافیکی دارند. در ســال 1980 بر پایه 
مطالعه 2041 تصــادف ترافیکی، کارشناســان 
به ایــن نتیجه رســیدندکه فاکتورهای انســانی 
در 95درصد تصادفــات نقش داشــتند،  به ویژه 
رفتارهای راننــدگان مهم ترین نقــش را در وقوع 
تصادفــات داشــتند. درنتیجــه پژوهش هــای 
گوناگونــی بــرای شــناخت  متغیرهایــي کــه 
و  راننــدگان  ریســک پذیری  روی  می تواننــد 
وقوع تصادفــات اثربگذارند انجــام گرفت،  یعنی 
رفتارهایي کــه پیامدهای تلخی هــم برای خود 
راننــده و هم بــرای دیگران بــه دنبــال دارد. از 
دیــد روانشناســی، جنبه های متفــاوت ادراکی،  
شــخصیتی و روانشناســی اجتماعی همه وهمه، 

تفاوت های رانندگان را در ریسک پذیری و فراوانی 
تصادف کردن توجیح می کند. پژوهش های ادراکی 
به طور ســنتی، متغیرهایي مانند مدیریت توجه و 
توانایي پردازش اطالعات را مورد مطالعه قرارداده 
اســت، درحالی که پژوهش های شــخصیتی روی 
ارزش تخمینــی ویژگی های شــخصیتی مطالعه 
می کند و درهمین حال پژوهش های روانشناسی 
اجتماعــی، تفــاوت ریســک پذیری و فراوانــی 
تصادف کــردن در افراد را در قالــب چارچوب ها از 

مدل های ادراک اجتماعی توجیه می کند.
 در یــک آمارگیری در  ســال 2007 که از 743 
راننده هلندی دربــاره خطاها و تخلف های مربوط 
به راننــدگان و شــمار تصادفات آنها در 3 ســال 
گذشــته پرسش شــده بود، رفتارها و ویژگی های 
خطرنــاک رانندگی که توســط خــود رانندگان 
گزارش شــده بود، ســنجیده شــد. این رفتارها 
اســتراتژیک  تصمیم گیري هــای  از:  عبارتنــد 
رانندگی پیش از آغاز ســفر، گرایش هــا به انجام 
تخلف، پیش زمینه هــای روانشناســی رانندگی 
ناایمن )خســتگی یا فشــار زیاد هنگام رانندگی( 
و پیش زمینه هــای فیزیکــی رانندگــی ناایمــن 
)رنج بــردن از ضعف های فیزیکی یا روانشناســی 

هنگام رانندگی(.
نتایج چندین مطالعه نشان می دهد که رابطه ای 
بین تخلفات و تصادفات و نیــز خطاها و تصادفات 
اما با شمار کمتر وجود دارد. یک مطالعه به صورت 
پرکردن پرسش نامه توسط 2002 راننده هلندی 
نشــان داده اســت که آیتم های پرســش نامه را 
می توان به طور تقریبی برحســب 4 فاکتور شــرح 
داد: تخلفات، خطاهای خطرناک، خطاهای ناشی 
از بی توجهــی و یک فاکتور مربــوط به لغزش که 
هریک به چینش 3.3،  4.1،  9.9 و 15.1درصد از 
تفاوت ها در پاسخ های داده شده را توضیح می دهد. 
هدف از طرح چنین پرســش نامه هایي شمارش و 
رده بندی رفتارهای ناایمن رانندگان است به ویژه 
آن که خود رانندگان در چند ســال گذشته تجربه 
کرده  و خودشان در پرســش نامه گزارش داده اند. 
مدل های شبیه ســازی ترافیک،  فرضیاتی درباره 
رفتارهای رانندگان اســت کــه روی ایمنی راه اثر 
می گذارد. ایــن فرضیات الزاما رفتار آن دســته از 
رانندگانــی را که بیشــتر تمایل به رفتــار ناایمن 
دارند، باز نمی تاباند، برای نمونه گذر از چراغ قرمز 
در تقاطع چراغ دار یا زیاد نزدیک شدن به خودروی 
جلویي. سوال این جاست که چنین مدل هایي باید 
رفتارهای ایمن رانندگان را بازتابانند یا رفتارهای 

واقعی آنها را. هدف از یک طراحی خوب باید بهبود 
ایمنی راه باشــد،  اما آیا ایمنی یک طراحی الزاما 
بر پایــه فرضیاتی خوشــبینانه و غیرواقعی درباره 
ایمنی رفتار راننــدگان بهبود می یابد. از ســویي 
می توان انتظار داشــت، مدل ها تا حدامکان دقیق 
باشــند، به طوری که اگر واقعا رفتار ناایمنی وجود 
دارد، درست نیســت به چیز دیگری تظاهر کنیم. 
از ســوی دیگر،  این که مدلی طراحی کنیم که بر 
پایه رفتار ناایمن استوار است، درصورتی که چنین 
مدلی باعث کاربرد طراحی های ناایمن شود،  مدل 

کارآیی خود را از دست خواهد داد.
رفتارهای ناایمن عمده رانندگان

در بیشــتر تصادفات، خطاهای انســانی نقش 
دارند، گاهی این خطاها به عمد بــوده اما معموال 
غیرعمدی اســت. ســه  راه اساســی برای کاهش 
خطاهای انســانی وجــود دارد: انتخــاب کاربران 
راه )برای مثــال نحــوه دادن گواهی نامه(، بهبود 
کاربران راه )مانند دادن اطالعات مربوطه، آموزش 
رانندگان و اجبارهای پلیســی( و ســازگارکردن 
طرح هندسی راه و قابلیت های خودرو با ویژگی ها 
و محدودیت هــای انســانی )مانندآســان کردن 

رانندگی(.
 رفتارهای ناایمن رانندگان را 

می توان در موارد زیر برشمرد:    
نبستن کمربند ایمنی  

پژوهش های در سطح جهانی اثر کمربند ایمنی 
را در جلوگیری و کاهش کشته ها و زخم های شدید 
در تصادفات ترافیکی به اثبات رسانده و نشان داده 
اســت که اگر همه سرنشینان صندلی های جلو در 
آمریکا از کمربند ایمنی استفاده می کردند، بدون 
تغییــر در دیگر رفتارها، آمار کشــته ها در  ســال 
2003، 41درصــد کاهش می یافــت. درحالی که 
استفاده از کمربند ایمنی بیش از 100 هزار جان را 
نگه داشته است، به کارنبردن آن هم بیش از 7هزار 

کشته و100هزار زخمی برجای گذارده است.
کاربرد کمربنــد ایمنی در نزدیــک به 5درصد 
تصادفات راه ها،  شــدت زخم هــا را کاهش داده 
اســت، به ویژه در تصادفاتی که مرگ و زخم های 

شدید به بارمی آورد. 
با وجود این که بستن کمربند ایمنی در راه های 
شــهری و برون شــهری به صورت قانون درآمده 
است،  شــمار زیادی از سرنشــینان خودروها در 
ترکیه از کمربند ایمنی اســتفاده نمی کنند. نتایج 
یک مطالعه مشــاهداتی در ترکیه نشان داده است 
که در راه های برون شــهری 71درصد از رانندگان 

از کمربند ایمنی اســتفاده می کننــد، درحالی که 
در راه هــای شــهری تنها21درصــد از رانندگان 
از کمربنــد ایمنی اســتفاده می کننــد. درکنار 
ویژگی های سرنشــینان و فاکتورهــای محیطی، 
برخی فاکتورهای روانشناسی اجتماعی نیز مانند 
گرایش ها، باورها و نیت ها نیز در اســتفاده کردن 
یا نکردن از کمربند ایمنــی نقش دارند. گرایش ها 
و باورهای منفــی درباره کارآیــی کاربرد کمربند 
ایمنی، اثر منفی روی کاربرد آن گذاشــته اســت. 
دوست نداشتن بســتن کمربند ایمنی و ناراحتی 
که برای راننده ایجاد می کنــد از دلیل های عمده 

گرایش نداشتن به بستن کمربند است.
گرایش به پرخاشگری 

گرایش به پرخاشــگری در 
رانندگــی، مشــکلی عمده در 
اغلب جامعه هاســت. مطالعات 
گذشته روی گرایش به تخلف 
در رانندگــی در حمل ونقــل، 
شناســایي  روی  عمدتــا 
متمرکز  پرخاشــگر  رانندگان 
شده اســت، هرچند رانندگان 
پرخاشــگر الزاما تنهــا عامل 
گرایش بــه پرخاشــگری در 
گرایش  نیســتند.  رانندگــی 
رانندگی،   به پرخاشــگری در 
رفتــار رانندگی اســت که از 
قرارگرفتن راننده در شرایطی 

سرخورده کننده ناشــی می شود. بسته به محیط و 
شخصیت راننده،  یک شرایط ویژه می تواند راننده 
را در وضعیتی پرخاشــگرانه قرار دهد. اگر گرایش 
به پرخاشــگری نتواند فعلیت یابد، مهارشــده و 
»پرخاشــگری نهان« نامیده می شــود اما اگر این 
گرایش فعلیت یابد،   تخلف عینا مشاهده می شود. 
رفتار رانندگی پرخاشــگرانه را می توان به دوشکل 
تقسیم کرد: پرخاشگری پیش برنده و پرخاشگری 
خصومت آمیز. پرخاشــگری پیش برنــده به رفتار 
رانندگی گفته می شــود که راننده را توانا می سازد 
به جلو پیش برود و بر موانع سرخورده کننده غلبه 
کند. این حالت زمانی روی می دهد که مســیری 
که راننــده می خواهــد در آن پیش برود، بســته 
نباشــد. نمونه هایي از پرخاشــگری پیش برنده، 
الیي کشــیدن از میان خودروهــا و پیش رفتن و 
گذر از چراغ قرمز اســت. اما اگر مسیر پیش روی 
راننده بسته باشد، پرخاشگری خصومت آمیز دیده 
می شود. چنین پرخاشگری باعث می شود هریک 

از رانندگان خود را حق به جانب و دیگری را مقصر 
بدانند و از این رو کارهایی مثل دشنام دادن یا بوق 
کشیدن روی دیگر رانندگان بیهوده است و کاری 
از پیش نمی برد. تمایز روشــنی میان پرخاشگری 

پیش برنده و خصومت آمیز وجود ندارد.
نقش سن در رفتارهای ناایمن رانندگان

مطالعات گذشــته و آمارهای جاری نشان داده 
اســت که گروه های ســنی معینی بیش از دیگر 
گروه ها دچار تصادف می شــوند. هرچند شــمار 
کمــی از این مطالعــات، ارتباط میــان تصادفات 
ترافیکی و اجزای طراحی راه یا متغیرهای مربوط 
بــه مانورهای رانندگی را در بین گروه های ســنی 
گوناگون بررســی می کنــد. مقاالتی کــه به این 
موضوعات می پردازنــد، عمدتــا روی رفتارهای 
رانندگــی خطرآمیزتر رانندگان جــوان یا کاهش 
توانایي های رانندگی در رانندگان پیر در تقاطع ها 
و آزادراه هــا متمرکز شــده اند. تحقیقات نشــان 
می دهد رانندگان مرد جوان )26ساله یا جوان تر( 
بیش از دیگر رانندگان  تصادف می کنند، زیرا آنها 
بیش ازحد، اعتمادبه نفس دارند و برآوردشــان از 
توانایی هاي شــان بیش از مقدار واقعی آن اســت. 
همچنین رانندگان پیر در تقاطع های برون شهری 

بیش از تقاطع های درون شهری تصادف می کنند.
رفتارهای دیناميکی رانندگان و نقش آن 

در ایمنی ترافيک
پدیده ترافیک در خطی که حادثه ای در آن روی 
می دهد، اثر آن روی ایمنی راه؛ کنترل و مدیریت 
ترافیک را می طلبــد. بر پایه مطالعات گذشــته، 
دشــواری های شــناخت و پیچیدگی های موجود 
در این پدیده نام آشنا، ممکن اســت از مانورهای 
اجباری وگهگاه آنی رانندگان از خط مســدود،  به 
علت حادثه،  به خطــوط کناری و البته تأخیرهای 
به وجود آمــده در جریان ترافیکی باالدســت در 
خطوط کناری که به محل حادثه می رسند، باشد. 
از سوی دیگر این پدیده ترافیکی نامعمول و ناشی 
از وقوع حادثه در یک خط از راه، به زمان بســتگی 
دارد و ممکن اســت به ویژگی هــای حادثه  مانند 
مکان و مدت زمــان حادثه و شــرایط آنی جریان 
ترافیک نیز بستگی داشته باشد. شدت تأخیرهای 
به وجود آمده در این پدیده  عمدتا به ســه فاکتور 
طبیعــت حــوادث، شــرایط راه و فاصله گرفتن 

رانندگان از محل حادثه بستگی دارد.
درک بهتــر فاکتورهــای روانشناســی مؤثر بر 
رفتارهای رانندگان  و پاســخ های رفتاری آنان به 
پدیده ترافیک به وجود آمــده در اثر رخداد حادثه 
در یک خط از راه، در هنگام گــذر از محل حادثه،  
تحت عنوان رفتارهای دینامیکــی رانندگان برای 

بهبود ایمنی راه حیاتی است.
مدل سازی رفتارهای 

رانندگی 
تصــادف پیــش از آن کــه 
مســتقیما از کنش های ناایمن 
به وجــود بیایــد،  از عواملــی 
مکانــی  و  زمانــی  باســابقه 
دورتــر از زمان و مــکان وقوع 
تصادف نشــأت می گیرد. این 
ایــده، مقدمــه ای بــرای دید 
ســازمان یافته تر بــه عوامــل 
مؤثر بــر وقوع تصادفــات بود. 
رانندگان،   ناایمــن  کنش های 
کاســتی های آشــکار )فعال( 
نامیده می شــود. این کنش ها 
عمدتا رفتارهای ناایمن رانندگان نظیر لغزش ها، 
اشــتباهات رانندگــی یــا تخلف هــا را منعکس 
می کنند. اما این رفتارها مربــوط به زمان و مکان 
تصادف هستند، پس دارای سابقه زمانی و مکانی 
نیســتند. اما تصادف عالوه بر ایــن از تصمیمات 
غلط مدیریتی و کاســتی های مربــوط به آن در 
سیســتم مدیریتی راه )مانند نقص های طراحی 
راه( ناشــی می شود. کاســتی های غیرفعال، تنها 
زمانی منجر به کاستی های آشــکار می شوند که 
پیش زمینه های مشــخص روانشناســی مربوط 
به رفتارهای رانندگان وجود داشــته باشــد. این 
پیش زمینه هــا، زمینه های روان شناســی نامیده 
می شــوند و می توانند کم توجهی، اســترس و... 
باشند. زمینه های روانشناســی، خود می تواند از 
کاستی های پوشیده، ناشــی شده یا با آنها مرتبط 
باشــد همچون آموزش کافی ندیــدن رانندگان،  
خستگی زیاد ناشــی از کمبود خواب یا افسردگی 

زودگذر ناشی از مشکالت شخصی. 
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فاکتورهای انسانی نقش 
مهمی در وقوع تصادفات 

ترافيکی دارند. در سال 1980 
بر پایه مطالعه 2041 تصادف 
ترافيکی، کارشناسان به این 
نتيجه رسيدندکه فاکتورهای 
انسانی در 95درصد تصادفات 

نقش داشتند،  به ویژه 
رفتارهای رانندگان مهم ترین 

نقش را در وقوع تصادفات 
داشتند

با تشکيل »کمپين نه 
به تصادفات جاده ای« در 
نوروز  سال گذشته جوانان 

هالل احمری حرکت 
بزرگی انجام دادند. آنها 
با گوش زدکردن عوامل 

تصادفات، مردم را حساس 
کردند و ابعاد کار تا جایی پيش 
 رفت که اقشار مختلف جامعه 

 و مسئوالن با این طرح 
همراه شدند


