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چکيده
مقدمه
آمارهاي ارائهشده در ايران نشان ميدهد که پس از بيماريهاي قلبي عروقي ،حوادث دومين علت مرگومير
در همه گروههاي سني و در گروه سني زير  14سال اولين علت مرگومير است .که شايعترين آنها حوادث
ترافيكي هستند .عوامل مؤثر در بروز حوادث ترافيكي را به سه دسته عوامل انساني ،عوامل محيطي و وسيله
نقليه طبقهبندي نمودهاند .عامل اصلي رخداد حوادث ،اعمال نااايمن انساان هسات .در اياران نياز در 39/5
درصد از تصادفات ،عامل انساني دخالت داشته است .با توجه به اهميت و ضرورت رانندگي در جامعه امروزي
و نقش مهم عامل انساني در به وجود آمدن تصادفات ،هدف از تحقيق حاضر شناسايي نوع رفتارهاي نااايمن
رانندگان و عوامل تأثيرگذار و ارائه راهكارهاي اصالح رفتار رانندگان هست.
روششناسي
در انجام اين پژوهش ،با مرور متون ،مستندات و پژوهشهاي موجود ،اسناد و قوانين مرتبط ،وضاعيت حاال
حاضر ،رفتارهاي سالم ،دستورات ديني ،اثرات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،علل تأثيرگذار (ازجمله عوامال
رفتاري ،محيطي ،قانوني) ،تجارب جهاني ،نقش آموزشهاي عمومي استخراج و تحليل گرديد .باا اساتداده از
نظرات خبرگان و با رويكرد تحليل محتوا ،نقش رسانهها ،سازمانهاي مختلف در تبيين رفتارهااي راننادگي
مشخص شد.
يافتهها
به نظر کارشناسان ترافيكي در ايران بيشترين عامل مؤثر رانندگي در وقوع تصاادفات راننادگي باه ترتيا
عبارت است از :تخلدات عمدي ،خطاهاي سهوي (اشتباهات) ،تخلدات غيرعمدي و لغزشها در مقايسه رفتاار
پرخطر رانندگان ايراني با رانندگان کشورهاي منتخ  ،ميانگين رفتار رانندگي در کشورهاي اروپاي غرباي از
ايران بهتر ولي ميانگين خطاها و لغزشهاي رانندگان قطر و امارات از رانندگان ايراني بيشتار باود .ازجملاه
عوامل مؤثر بر رفتار پرخطر رانندگي ،ويژگيهاي شخصيتي و سالمت رواني ،سن رانناده و ساابقه راننادگي،
تحصيالت ،جنس ،درک خطر ،عوامال و وقاايع زنادگي ،خساتگي و اشاكاتت فيزيولوييا  ،قاانونگراياي و
قانونگريزي ،احساس هويت ملي و ديني ،جريمه ،نگرش نسبت به پليس راهور بود.
ازجمله قوانين موجود ،آئيننامه جديد راهنمايي و رانندگي است و مهمترين برتري و بااتترين تاأثير آن باه
ترتي مربوط به افزايش مبلغ جريمه و توقيف خودرو به علت دو تخلف همزمان حادثهساز است.
باورها و ارزشهاي ديني ،آيات و روايات متعدد ،بهعنوان قويتارين عامال تأثيرگاذار بار توساعه رفتارهااي
صحيح ازجمله رانندگي ايمن به شمار ميرود.

آموزههاي ترافيكي مندرج در کتابهاي درسي مقاطع مختلف (ارائه نقاط قوت و ضعف مطال ) ،رساانههااي
جمعي ،پليس راهنمايي و رانندگي و شهرداريها بررسي و پيشنهادهايي در خصاو ارتقاا نقاش آنهاا و
مداخالت و تجربيات ساير کشورها ارائه شد.
نقش سازمانهاي مختلف دخيل در امر ترافي تشريح و توصيه شد براي توسعه رفتار امن ترافيكاي الگاوي
نظام آموزشي عمومي ترافي کشور با در نظر داشتن الزامات فرهنگي طراحي شود.
بحث و نتيجهگيري
يادگيري رفتارهاي ايمن راننادگي و تباديلشادن آنهاا باه عاادتهااي باثباات ،نيازمناد گذشات زماان و
برنامهريزي است .يادگيري اصول صحيح رانندگي ،تمرين و تكرار تدريجي و روزمره ،بازبيني روزانه تالشهاا،
اصالح اشتباهات و باز هم تمرين تزمه هر تغيير پايداري است .اين مسير ممكان اسات باه نظار طاوتني و
طاقتفرسا بيايد اما اگر افراد به دنبال دستيابي به جامعهاي ايمن از لحاظ ترافيكاي باشاند ،باياد ايان راه را
پيش بگيرد و گذر زمان نتيجهاي به دست ميآيد که ارزش همه تالشها را خواهد داشت.
کليدواژه :تصادفات رانندگي ،ايمني ،مرگومير ،رفتار پرخطر ،تخلدات.

