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    مقدمه
 12 بند و 43 ،29 اصول در صراحت به كه است مواردي از جوانان سالمت موضوع

 ارقر نظر مد كشور، اي توسعه هاي برنامه و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 3 اصل
 دولت وظايف ترين	مهم از يكي جامعه افراد همه سالمت براي ريزي	برنامه. است گرفته
 در جامعه جنسي و سني هاي گروه ويژه هاي نيازمندي به خاص توجه رو اين از. است
 2 بند در رهبري معظم مقام كيدأت عالوه به .باشد مي الزامي مكان و زمان از برهه هر

 سالم، انسان و جانبه -همه سالمت رويكرد تحقق بر يمبن سالمت كلي هاي	سياست
 سمت به را سالمت مقوله به نگر بعدي	تك و محور درمان سنتي ديدمان تغيير ضرورت
 ابعاد توأمان تحقق بر همواره و بوده چندبعدي ماهيتي داراي سالمت آن در كه ديدماني
  .نمايد مي ايجاب شود، مي كيدأت آن معنوي و اجتماعي رواني، جسمي،
 باشد، مي اجتماعي رفتارهاي و عادات از بسياري گيري شكل دوران جواني، سنين

 سني گروه اين خاص نيازهاي به شايسته پاسخگويي و جوانان سالمت مديريت لذا
 داشته همراه به جامعه براي را اجتماعي و اقتصادي ارزش بيشترين آينده، در تواند مي

   باشد
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 هاي هزينه از بسياري از توان مي جوانان سالمت تقايار براي گذاري سرمايه با
 دليل به زندگي مفيد هاي سال رفتن دست از دنبال به كه سالمت غيرمستقيم و مستقيم
 سالمت ايشان، سالمت تضمين با و نمود جلوگيري شود، مي حاصل ناتواني يا و مرگ
  .نمود تضمين را كشور آتي هاي نسل و جامعه كل

 و مرگ سالمت، يارتقا و شبكه توسعه مركز1390 سال آماري تمستندا با مطابق
 مذكر جنس در و ٪ 79/21 نثؤم جنس در نقل و حمل به مربوط حوادث از ناشي مير
 اختصاص خود به را سال 29 تا 18 سني گروه با ارتباط در ها مرگ كل از ٪ 44/39
 واسطه هب مير و مرگ ميزان دهد مي نشان مزبور آماري شواهد همچنين. است داده

 بيانگر امر اين. باشد مي ها خانم از بيشتر برابر 5 حدود آقايان در نقل و حمل حوادث
 هدف گروه توانمندسازي و آموزشي مداخالت اولويت كه باشد مي مطلب اين
 براى كه است بديهى. يابد تمركز مذكر جنس بر كيدأت با و جنس دو هر در بايست مي

 اساسى و گير چشم اقدام الزم، تشكيالت و سازماندهى بدون حوادث از پيشگيرى
  . پذيرد نمى صورت

 از بخشى كه دهد مى نشان حوادث بروز از پيشگيرى زمينه در مختلف هاى بررسى
 درباره كافى دانش از برخوردارى حوادث، و سوانح با مقابله براى آمادگى هاى برنامه
 وقوع نتايج از عبرت و آگاهى. است آنها با برخورد هاى راه و حوادث وقوع علل

. گردد آنها بروز زمينه حذف جهت در مناسب العمل عكس به منجر بايد تلخ حوادث
 كه حوادثى و نگيرد صورت اقدامى آينده احتمالى حوادث از پيشگيرى به نسبت اگر

 بروز هنگام در شود، تلقى اهميت بى گذاشته، جاى بر ناچيز جسمانى و مادى خسارت
 ضروري لذا آيد، مى بار  به ترى وسيع مادى و جسمى هاي خسارت حادثه، نهما مجدد
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 كافى توجه آن، ابعاد و علت پيرامون كوچك، حادثه هر از بعد حتى بالفاصله است
 طور به. گيرد صورت الزم تالش آن، بروز از پيشگيرى و حل راه هيارا جهت در و نموده
 ايجاد: گيرند مى قرار توجه مورد حوادث از مراقبت و پيشگيرى در اساسى محور 4 كلى

 به الزام ايمنى،  نكات و بهداشتى ،فنى استانداردهاى رعايت جامعه، در ايمني فرهنگ
 و سوانح از پيشگيرى براى آموزش و ايمنى ،بهداشتى مقررات و قوانين رعايت
  .حوادث
 ساله چپن رنامهب قوانين استناد به جامعه مختلف آحاد سالمت امر توليت كه آنجايي از
 اداره لذا است گرديده واگذار پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به كشور

 سازماني رسالت ياقتضا به ومدارس خانواده جمعيت سالمت دفتر جوانان سالمت
 با ارتباط در محور مشاركت پيشگيرانه مداخالت طريق از تا است درصدد خود
 29 تا 18 هدف گروه آموزش رويكرد با باشد يم سوانح همانا كه مرگ علت ترين شايع
 ترافيكي، حوادث در پيشگيري قابل عوامل بر كيدأت با و آنان، توانمندسازي و سال
  .شود برداشته سني گروه اين سالمت ياعتال و ارتقا جهت در مهم گامي
 از اعم ها، بخش ساير مشاركت با جز مهم، اين به يافتن دست كه است واضح پر
 حمايت جلب آنكه ضمن باشد نمي پذير امكان شهروندان، و خصوصي دولتي،

 توجيه و انتظار مورد اهداف راستاي در كشوري ريزان برنامه و سياستگذاران
 از مرتبط، قانوني تمهيدات ايجاد و قانوني پيشنهادات تصويب منظور به قانونگذاران

  .گيرد قرار مدنظر بايست مي كه است ديگري موارد
 غيرفردي، عوامل با ارتباط در ذيربط ولينؤمس يساز حساس ديگر، مهم نكته

 ضروري مرتبط، آموزشي يها بسته نمودن اجرايي منظور به و اساس اين بر. باشد مي
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 جامعه وامنيت سالمت داعيه نوعي به ،كي هر كه هايي بخش ساير مشاركت از تا است
   شود انجام الزم گيري بهره ، هستند دار عهده را

 كشور عظيم هاي سرمايه آگاهي بتوانيم پيوست آموزشي بسته هيارا با تا است دامي
 ارتقا ازآن پيشگيري هاي راه و حوادث شيوع به نسبت را ايران اسالمي جمهوري
  .بخشيم
  

 مطلق اسماعيل محمد دكتر

  ومدارس خانواده جمعيت دفترسالمت مديركل
  
  
  



  

  ل اول       

 ي دراپيدميولوژي حوادث ترافيك

  جهان و ايران
 
 

  
 

  آموزشي اهداف
 :باید فراگیر فصل این مطالعه از پس

 كند بيان جهان در راحمل و نقل ترافيكي  سوانح و حوادث اپيدميولوژي.  
 كند بيان ايران در راحمل و نقل ترافيكي  سوانح و حوادث اپيدميولوژي. 
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 ايران و جهان در ترافيكي حوادث اپيدميولوژي

  
 هاي چالش جمله از رانندگي حوادث از ناشي هاي ناتوانايي و صدمات ،مير و مرگ

 تصادفات و حوادث كه طوري به شوند، مي محسوب جامعه سالمت بر ثيرگذارأت مهم
 دهند مي تشكيل را بيمارستان در شدن بستري و ناتواني مرگ، دليل ترين مهم رانندگي

  .ارندد دنبال به چشمگيري اجتماعي و اقتصادي عوارض كه
 25/1 از بيش ساالنه ،2015 سال در جهاني بهداشت سازمان گزارش اساس بر
 حوادث .1دهند مي دست از را خود جان رانندگي تصادفات علت به دنيا در نفر ميليون
 هاي آسيب و آيند مي شمار به جهان در مير و مرگ عامل هشتمين عنوان به ترافيكي
  . باشد مي سال 15-29 سني گروه در مير و مرگ اصلي عامل عنوان به نيز ترافيكي

 در ناتواني و مير و مرگ عمده علل از يكي ترافيك از ناشي هاي آسيب و حوادث
 درآمد با كشورهاي در مير و مرگ افزايشي روند و است توسعه حال در كشورهاي

 رتبه در ترافيكي حوادث از ناشي مير و مرگ 2030 سال تا كه شود مي باعث پايين
 . بگيرد قرار مپنج

                                                      
1 World Health Organization. WHO global status report on road safety 2015: supporting a 
decade of action: World Health Organization; 2015. 
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 موجود اطالعات  است افزايش به رو جهان در ترافيكي هاي مصدوميت كلي تعداد

 با كشورهايي در مير و مرگ ، 2020 سال تا يابد ادامه روند اين اگر كه است آن از حاكي

 خواهد افزايش ٪ 27 تا باال درآمد با كشورهاي در و ٪ 83 تا پايين و متوسط درآمد

  .داشت
 هاي بيماري از پس ايران در رانندگي حوادث. نيست مستثني امر اين از زني ايران

 سازمان گزارش. آيند مي حساب به ناتواني و مرگ مهم عامل دومين عروقي، قلبي
 كه كند مي بيان) 2014 تا 2013( سال يك طي در موجود آمار اساس بر بهداشت جهاني

 جان رانندگي تصادفات اثر بر نفر هزار صد هر در مورد 23 متوسط طور به ايران در
  . 1دهند مي دست از را خود

 و دهند مي اختصاص خود به را ها بيماري بار باالترين رانندگي حوادث ايران، در
 ميزان ساله ده روند بررسي. آيد مي شمار به سال 40 زير سني گروه در مرگ علت اولين
 كه دهد مي نشان ،1380-1390 يها سال بين در ايران در ترافيكي حوادث از ناشي مرگ
 در( است يافته افزايش حوادث از ناشي مرگ ميزان 1384 تا 1380 هاي سال بين در

 جديد قوانين تصويب و ها سياست تبيين با اما). نفر 100000 هر ازاي به نفر 30 حدود
 اين است، گرفته انجام 1394 تا 1385 سال از زمينه اين در كه زيادي هاي تالش و

 است يافته ادامه 1394 سال تا كاهشي روند اين و است يافته كاهش مجددا انميز
  .1)نفر 100000 ازاي به نفر 23 تقريبا(

                                                      
1 World Health Organization. WHO global status report on road safety 2015: supporting a 
decade of action: World Health Organization; 2015. 
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 سال رد كه دهد مي نشان كشور قانوني پزشكي سازمان در شده انجام هاي بررسي
 سال به نسبت تعداد اين كه اند شده كشته رانندگي حوادث در نفر 16872 ،1393
  .است يافته كاهش ٪ 2/6 ،1392

 حجم افزايش و موتوري نقليه وسايل توجه قابل رشد دليل هب ايران كشور متاُسفانه
 مالي و جاني تلفات ساالنه رانندگي و راهنمايي قوانين رعايت عدم و ها جاده ترافيك
 اي جاده حوادث در پذير آسيب افراد. شود مي متحمل اي جاده حوادث دليل به را فراواني

 ،)%26( نقليه وسايط سرنشينان ،)%28( پياده عابرين ترتيب به را يرانا در
 افراد ساير و) %22( نقليه وسايط رانندگان ،)%23( موتورسواران و سواران دوچرخه

  .دهند مي تشكيل  %)1(
 به مربوط %6/64 ،1392 سال اول نيمه در فوت به منجر رانندگي حوادث كل از
 و خاكي هاي جاده در %1/8 شهري، درون هاي راه در %9/26 شهري، برون هاي جاده

 از %40 تصادف وقوع زمان در. است بوده نامعلوم موارد %4/0 تصادف محل و روستايي
 نقليه وسيله ترك يا سرنشين %8/36 و پياده عابر %6/21 نقليه، وسيله راننده افراد،
  . اند بوده

 به 1390 سال در مورد 20068 از ترافيكي حوادث اخير هاي سال طي در اگرچه
 ،دارد ادامه همچنان كاهشي روند اين و است يافته كاهش 1392 سال در مورد 17994
 باال ها شده كشته آمار همچنان اما يافته كاهش نيز ترافيكي حوادث از ناشي مرگ موارد

 هاي مهارت بودن ناكافي و آنها يايمن بودن پايين خودرو، حد از بيش افزايش .ستا
 خودروسواران در خصوص به ترافيكي حوادث وقوع مهم عوامل جمله از ،گيرانند

 استفاده نقليه وسايل از افراد از زيادي تعداد روزانه آمارها، به توجه با. شود مي محسوب
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 رانندگي تصادفات از ناشي حوادث خطر معرض در اي گونه به آنها ي همه كه كنند مي
 است گرفته انجام تصادفات در دخيل ملاعو زمينه در متعددي مطالعات اما. دارند قرار
 است نقليه وسيله و جاده انسان، شامل كه تصادفات در مهم عامل سه بين از كه

 اند دانسته تصادفات كل ٪ 95 در اصلي عامل عنوان به را) رفتاري( انساني فاكتورهاي
 رانندگي با رتبطم) رفتاري( انساني فاكتورهاي بهبود يا و اصالح زمينه در آموزش كه

  .رسد مي نظر به ضروري جوانان گروه در باالخص
 

  
  
  
  

   

 .سپارد ها جان مي  دقيقه يك نفر در جاده 30در ايران در هر 
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  دومل         

 علل حوادث و سوانح رانندگي

 

  

  
 

  آموزشي اهداف
 :بايد فراگير فصل اين مطالعه از پس

 شوند آشنا رانندگي حوادث و سوانح ايجاد در رفتاري عوامل و علل با.  
 آشنا رانندگي حوادث و سوانح ايجاد در شناختي روان عوامل و علل با 

  .شوند
 شوند آشنا رانندگي حوادث و سوانح ايجاد در جسمي عوامل و علل با.  
 آشنا رانندگي حوادث و سوانح از پيشگيري در ايمني لوازم نقش با 

  .شوند
 شوند آشنا رانندگي حوادث و سوانح ايجاد در محيطي عوامل و علل با .  
 شوند آشنا غيرايمن رانندگي شرايط اب مقابله راهكارهاي با.  
 بگيرند فرا را رانندگي در ايمني لوارم از استفاده براي الزم مهارت. 

    



 پيگيري از حوادث حمل و نقل در جوانان 12

 

 

12 

  علل حوادث و سوانح رانندگي
 رفتاري، علل اي، زمينه علل بخش چند به توان مي را تصادفات با مرتبط انساني علل
 استفاده با مرتبط علل و سميج اختالالت و ها بيماري با مرتبط علل شناختي، روان علل
  .  گيرند مي قرار بررسي مورد تفصيل به ذيل در كه كرد بندي دسته ايمني لوازم از
   فردي علل-1
 اي زمينه علل1-1

 در بيشتر 18-25 بين سنين در جوانان دهد، مي نشان هاآماركه  نجاييآاز  :سن 1-1-1
 در مير و مرگ عامل شترينبي همچنين. دارند قرار رانندگي حوادث و سوانح معرض

 18-34 افراد كه است حالي در اين. است ترافيكي حوادث از ناشي سال 29-15 سن
 متحمل بزرگساالن بين در را ترافيكي حوادث از ناشي جسمي صدمات بيشترين سال
  . شوند مي

 اشاره زير موارد به توان مي جوانان بين در رانندگي تصادفات وقوع مهم علل از
  :كرد

 و مهارت ،الكلي مشروبات مصرف قوانين، نقض اجتماعي، انحرافات تمالاح
 كنترل در توانمندي تصور ايمني، كمربند از كمتر استفاده رانندگي، در كمتر ي تجربه
  .كمتر خطر احساس داشتن و وقايع
 حوادث و تصادفات از ناشي مير و مرگ ميزان ،جوان مردان در :جنس 1- 1- 2

  .است نزنا برابر 2 ترافيكي
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 سني، هر در مردان در قوانين نقض علت به رانندگي هاي جريمه دريافت احتمال
 به و كنند مي استفاده ايمني كمربند از كمتر زنان به نسبت مردان. ستا ها خانم از بيش
  .كنند مي رانندگي تري تهاجمي شيوه

 و كنند مي فادهاست ايمني كمربند از بيشتر باالتر، تحصيالت با افراد: تحصيالت 1- 1- 3
  .دارند بيشتري پايبندي قوانين به

  
  رفتاري علل -1- 2
   عادات و ها نگرش 1-1- 2

 باالتري موقعيت مقابل،  طرف به نسبت كند تصور فرد كه زماني :منفي هاي نگرش
 اين است جالب خيلي كه اي لهأمس. افتد مي اتفاق بيشتر رانندگي هاي خشونت دارد،
 نه و است سوار مقابل فرد كه ياتومبيل براساس فقط  قضاوت اين مبناي كه است

 تر كوچك هاي ماشين به معموالً تر بزرگ هاي ماشين. 1گيرد  مي صورت او شخصيت
 معموالً تر گران هاي ماشين هاي راننده. ها تر قديمي به تر نو هاي ماشين و كنند مي قلدري
  .كنند مي برخورد تر خشن پياده عابرين به نسبت

  

  بوق كه دهد مي نشان تحقيقات :مقابل ي راننده به نسبت برتربيني خود احساس
 در را خود فرد كه صورتي در خشن، رفتارهاي ساير يا زباني بد ممتد، هاي زدن

 . دهد مي رخ بيشتر مراتب به كند، احساس برتر موقعيت

 واقعي حد از كمتر را خطرات اند، گرفته گواهينامه تازه كه كساني و جوانان -
  . زنند مي تخمين

                                                      
  /http://persiandrive.blogfa.com/post/55 روانشناسي رانندگي در ايران. نوشته اسماعيل محمودي. ١
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 پياده عابرين يا ديگر هاي راننده تحقير براي ها راننده كه دهند مي نشان تحقيقات -
 .هستند جدال ي آماده دارند، نزديك برخورد ها آدم با كه زماني از بيشتر بسيار
 ما عادي واكنش زند، مي تنه ما به ناگهان خيابان در نفر يك و هستيم پياده وقتي

 با معموالً اتفاقات اين رانندگي، موقع اما. است شدن رد و كردن عذرخواهي
    1.بود خواهد خياباني نزاع با همراه موارد حادترين در و فوري عصبانيت

 و حوادث معرض در كمتر را خود نوشند، مي الكلي مشروبات و الكل كه افرادي -
  .بينند مي خطرات

 احساس ستگي،خ و كافي خواب عدم صورت در حتي بين، خوش رانندگان -
 .2است خطرساز بيني خوش اين مواقع برخي. دارند كمتري آلودگي خواب

 در را خود شود، مي باعث نزديكان يا راننده در رانندگي ناخوشايند حوادث داشتن -
 رانندگي و باشند ليقا قوانين براي بيشتري احترام و ديده بيشتري خطر معرض
 .3دنگير پيش در را تري ايمن

 هندزفري طريق از همراه گوشي از استفاده كه شود مي تصور طوراين معموأل  -
 نشان تحقيقات كه صورتي در كند، نمي وارد رانندگي به خللي ،)آزاد  دست(

 از ،)آزاد  دست( هندزفري طريق از حتي موبايل گوشي با كردن صحبت دهد، مي
 چيزي واقع رد. (دهد مي افزايش را رانندگي سوانح احتمال و كاسته راننده تمركز

 در موبايل گرفتن شود، مي رانندگي هنگام تلفني مكالمه شدن ناامن باعث كه
 با كردن صحبت حين در ما ونچ. است حواس شدن پرت بلكه نيست، دست

                                                      
  /http://persiandrive.blogfa.com/post/55 در ايران. نوشته اسماعيل محمودي. روانشناسي رانندگي ١ 
  ھمان ٢

3 Brusque C, Alauzet A. Analysis of the individual factors affecting mobile phone use while 
driving in France: socio-demographic characteristics, car and phone use in professional and 
private contexts. Accident Analysis & Prevention 2008;40(1):35-44 



 : علل حوادث و سوانح رانندگي2فصل  
 

15 

 منابع از شود مي باعث امر، اين كنيم، استفاده 1بدن زبان از توانيم نمي گوشي
 خيابان از بيشتر و بيشتر تيجهن در و كنيم استفاده تماس حين بيشتري شناختي
 ).شويم غافل

 زير ترافيكي قوانين كه شود مي موجب موتورسواران، توسط سريع سواري موتور -
 قانون از فرار به منجر قانون، دامن در افتادن دام به از ناشي ترس و شود گذاشته پا

 . گردد مي رانندگي تخلفات افزايش و سيكل اين تكرار و موتورسوار توسط

 سعي و ديده خود رقيب را رانندگان ديگر رانندگان، برخي ما ي جامعه در  -
 يعني امر اين. كنند پر خود خودروي با را شده ايجاد خالي فضاي كنند مي

 هر از رفتن« يعني »شود مي خالي كه فضايي اولين در موتور يا خودرو چپاندن«
 شكل منفي رفتارهاي از نيز مسأله اين كه »شده تعيين مسير از نه ممكن مسير
 . 2است رانندگي در گرفته

 نيز را) است همراه ديگران حقوق به تجاوز با عمدتا كه( طلبانه فرصت رفتارهاي  -
 .كنيم مي قلمداد زرنگي

   

                                                      
1 Body Language: 

حبتي بكند  قادر كه ص كند كه يك فرد از طريق رفتارهاي فيزيكي خود، بدون آن هاي ارتباط غير كالمي يا رفتاري اشاره مي به انواع شكل 
ها، پاها، نحوه نشستن، ايستادن، راه  تواند مربوط به وضعيت و حاالت بدني محل قرار گرفتن دست است، ارتباط برقرار نمايد. اين رفتارها مي

  .ها باشد هاي هيجاني صورت و حركات چشم ها، اطوارها، اداها،حركات و اشارات بدني، جلوه ها)، حالت رفتن، خوابيدن (ژست
  /http://persiandrive.blogfa.com/post/55 روانشناسي رانندگي در ايران. نوشته اسماعيل محمودي. 2
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 :رانندگاننادرست  اداتع

 شب در خاموش چراغ با رانندگي -

 رانندگي حين در همراه به توجه و صحبت -

 رانندگي حين نوشيدن و خوردن -

 سرعت به نكردن توجه و ايمني فاصله رعايت معد -

 رانندگي حين در نمايشي حركات -

 رانندگي راهنمايي ميعال به توجهي بي -

 رانندگي حين در همراه تلفن با صحبت -

 آن به توجهي بي و خودرو در فني نقص وجود -

 خودرو داخل در بحث و جر -

 تنهايي صورت رد تر خشن و تر دقت بي رانندگي -

 .آور خواب و مسكن هاي قرص يا و شربت خوردن -

 

 )مهم افراد رفتار( اجتماعي فشارهاي 3-1 

 از فشاري احساس و دارند كردن رانندگي سريع به نسبت مثبتي نگرش كه انندگانير
 طرفي از ندارند، رانندگي در مجاز سرعت با رانندگي لزوم بر مبني 1مهم ديگران طرف
 انتخاب را غيرمجاز سرعت با رانندگي بينند، مي توانمند خودرو نترلك در را خود
  .  كنند مي

                                                      
كند. در واقع به  مي ها الگوبرداري كرده، و رفتار خود را مبتني بر ديدگاه آنان تنظيم منظور از افراد مهم، افرادي هستند كه فرد از آن 1

توانند معلمان، همساالن، اعضاي خانواده،  گيرد. اين افراد مي از ديدگاه آنان مورد تأييد قرار مي كند كند كه تصور مي اي رفتار مي گونه
  باشند ها و ... مي ها، فوتباليست دوستان، هنرپيشه
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، باعث مي شود راننده از افرادي كه برايش حائز اهميت هشد درك 1فشاراجتماعي 
پيروي و ارزش اجتماعي هستند تبعيت كرده و از رفتارهاي آنها حتي اگر نادرست باشد 

  كند.
 نقش كه افرادي ديگر و ها فوتباليست بازيگران، ،مثل مهم ديگران چه هر واقع در

 ي شيوه به را رانندگي ،... و تلويزيوني و سينمايي هاي فيلم در دارند، رفتاري الگوهاي
 در رفتار اين از تبعيت احتمال دهند، انجام راهنمايي قوانين رعايت با همراه ايمن،
  .شود مي بيشتر نوجوانان و جوانان
  

   شده درك رفتاري كنترل 1- 4
 يك انجام عدم يا انجام اينكه، مورد در فرد احساس از اي درجه يعني رفتاري كنترل
 توانمندي در فرد ادراك ميزان واقع، در. ستا او ي اراده كنترل تحت حد چه تا رفتار
 انجام براي او قصد ي كننده تبين زيادي حدود تا نشده، بيني پيش وقايع كنترل براي

 عوامل تأثير تحت توانمندي احساس اين. است رانندگي در ناايمن يا ايمن رفتارهاي
  .گيرند مي قرار) موانع و ها فرصت( خارجي عوامل و) مهارت( داخلي

 متوسط حد از باالتر رانندگي در شان توانايي كه دارند اعتقاد جوان، هاي راننده اكثر -
 احترام رانندگي راهنمايي قوانين به كمتر فرد شود مي باعث احساس اين و است

  .بگذارد
 هاي نگرش و رفتارها از ناشي آمده، پيش اتفاقات كنند مي احساس كه افرادي -

 حوادث ولؤمس را ديگران يا تقدير و شانس كه كساني به نسبت است، خودشان

                                                      
  شود. فشار ناشي از ديگران مهم كه منجر به انجام يك رفتار يا پرهيز ازانجام آن مي 1
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 پيش خطر عوامل كنترل براي خود توانايي به واقعي حد از بيش دانند، مي وقايع و
 .كنند مي داعتما رانندگي موقع مدهآ

 كه است زماني از دشوارتر هميشه مجاز حد از بيش هاي سرعت در خودرو كنترل -
 تصور خاطي، رانندگان كه است درحالي اين. كنيم مي رانندگي مجاز سرعت با

 . هستند شرايط كنترل به قادر همواره كنند مي

 يا يتشخص به را ديگر رانندگان خطرناك رفتار علل ما اوقات بعضي طوركلي، به -
 و موقعيت به وابسته را خودمان خطاهاي حاليكه در دهيم، مي نسبت آنها توانايي
 .1پنداريم مي محيط

 و پذيري تحريك افزايش يا تمركز و توجه كاهش باعث) استرس( رواني فشار -
 همين به كنند، كنترل را خود رفتار توانند، مي كمتر افراد اين. شود مي پرخاشگري

 .آورند مي فراهم را رانندگي هاي تصادف و حوادث ايجاد ايبر الزم بستر دليل

  
 رانندگي در مؤثر شناختي روان متغيرهاي 1- 5

 از برخي كه گذارند مي تأثير ما رانندگي طرز بر متعددي شناختي روان متغيرهاي
  :از ندهست عبارت آنها ترين مهم

 ممكن كه ستنده دروني عوامل از تمركز، و توجه واكنش، مناسب زمان هوشياري،
 مواد مصرف و خون قند كاهش خوابي، بي مثال باشند، داشته وضعيتي جنبه است

  .گذارد مي منفي ثيرءأت تمركز و هوشياري بر غيرقانوني
  

                                                      
1 Weiner B. An attribution theory of motivation. Handbook of theories of social psychology. 
2012;1:135-55. 
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  :رانندگي در خشونت و تهاجمي رفتارهاي1 - 6
 دليل به  راننده كه شود مي اطالق رانندگي از نوع آن به رانندگي در تهاجمي رفتار
 و ناامن طرزي به را خود ي نقليه وسيله ،... و عصبانيت خشم، مثل عاطفي اتهيجان
 لفهؤم 3 از متأثر رانندگي در زدگي هيجان كلي طور به .كند مي هدايت مقررات خالف
  .است اصلي

  دقت بي و قرار بي ناشكيبا، شخصيت داشتن .1

    زورمداري و طلبي قدرت .2
 )اي جاده ( خياباني گري ياغي و پروايي بي .3

  رانندگي در خشونت

 
 سر پشت در ما خودروي از كمي فاصله با خودرويي كه آمده پيش ما همه براي
 ناگهان راست سمت از كنند، سد را ديگران راه دارند عادت هم ها خيلي. كند رانندگي

 با پرخاشگر، راننده. كنند قلدري حالتي هر در يا بپيچند دستي بغل خودرو جلو
 دارد؛ را رانندگي و راهنمايي مقررات خالف اعمال انجام صدق خشونت، و عصبانيت
 فاصله نكردن رعايت غيرمجاز، سبقت خطرناك، و ناگهاني مسير تغيير همچون اعمالي
 ديگران، تنبيه براي باال نور از استفاده مكرر، هاي زدن بوق عرضي، و طولي مناسب
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 طور به مسير تغيير و مانور بجا، نا هاي سرعت خودرويي، گريز و تعقيب و سريع حركت
 و اصلي مسير از انحراف مكرر، و ناگهاني ترمزهاي سبقت، خط طوالني اشغال مكرر،
 رفتارهاي ديگر و شكني قانون و غيرروان ترافيك از رهايي براي مقابل خط از عبور

 كامال پرخاشگر افراد رانندگي كارنامه در ديگران، به هتاكي و فحاشي با همراه ناپسند
 تحقيقات .باشد سهوي يا تعمدي تواند مي نيز رانندگي در خشونت داليل .است شهودم

 و خواهي هيجان شخصيتي، هاي ارزيابي در كه تر جوان رانندگان دهد مي نشان
 جالب لهأمس. دارند تري خشن رفتار فرمان پشت گرفتند، باالتري ي نمره پذيري تحريك
 به دهند، مي نشان كمتري حساسيت ها جريمه هب نسبت ها راننده اين كه است اين ديگر

 گروه اين پرخطر رفتارهاي از موثري بازدارنده عامل،ساده تنبيهي اقدامات عبارتي
  .پردازيم مي پديده اين بروز عوامل بررسي به ادامه در .1باشد نمي رانندگان

  
  اختالالت رفتاري 1- 7

 با صحبت مشغول آن راننده كه اتومبيلي از خواهيد مي كه زماني :اجتماعي ضد رفتار
 است، كرده سد پيچ در پيچ حركات و كم سرعت با را عبور خط و است همراه تلفن

 رفتار اين بدانيد شويد، مي مواجه رفتن كنار از راننده ممانعت با ولي بگيريد سبقت
 به. شود سازگار اجتماعي موازين با تواند نمي فرد كه است آن علت به ضداجتماعي

 بلكه كنند نمي پشيماني احساس خود رانندگي جرايم و ها خالف از رتيبت اين
  . كنند توجيه را آن كوشند مي

  

                                                      
1 Efrat K , Shoham A Theory of planned behavior, materialism and aggressive driving. 
accident analysis and prevention 2013;59:459-465 
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 ظاهر و نوع شامل كه ديگران تحسين و توجه جلب به تمايل: نمايشي شخصيت -
 بر شدن سوار با دارند نياز خودشيفته افراد. است ذكر قابل شود، مي نيز خودرو
 . كنند جلب خود به را ديگران توجه برق و پرزرق و قيمت گران هاي اتومبيل

 

  آنها با مقابله ي نحوه و رانندگي در ثيرگذارأت جسمي مشكالت و عوامل 1- 8

 رانندگي هنگام در اي ويژه اهميت خوب ديد ميدان از برخورداري :ديد خطاي 1- 1- 8
 زارصده چند علت توان مي كه زند مي تخمين (ACE) اروپا خودرو باشگاه .دارد

  .دانست راننده ديد ميدان بودن ضعيف را سال در تصادف
 استفاده عينك از رانندگي زمان هستند عينك با گواهينامه داراي كه افرادي از اي عده

 بودن آلوده خواب. شود مي تصادف بروز و ديد خطاي موجب لهأمس اين و كنند نمي
  .شد خواهد وي ديد  يخطا باعث هم مسكن داروهاي مصرف و  راننده
  

 ستمسي در اختالل از پزشكان :پاها رفتگي خواب با ارتباط در مشكالتي 1- 2- 8
 معتقد و برند  مي نام رانندگان براي موجود مشكالت از يكي عنوان به خون گردش
 به را اختالل اين از ناشي جسمي مشكالت پزشكي هاي توصيه رعايت با بايد كه ندهست

 خستگي و درد دچار ها اندام است ممكن طوالني هاي رانندگي حين .رساند حداقل
 نامناسب هاي كفش از استفاده زمان خصوص به ها مخان با رابطه در و شوند حد از بيش
 تر سخت رانندگي حاالت اين در. است حادتر مشكل اين دار، پاشنه هاي كفش نظير
  .شود مي
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 اختالل از ناشي آلودگي خواب :آلودگي خواب و درك در خيرأت و خستگي 1- 3- 8
 از ود،ش مي فرد هوشياري سطح كاهش و سردرد خستگي، منجربه كه شبانه خواب
 داليل ندهست معتقد پزشكان. است اي جاده تصادفات و حوادث ايجاد عوامل ترين بزرگ
. شود مي امر اين به منجر خوابي وكم بدخوابي چاقي، افسردگي، مانند متفاوتي بسيار
 ناحيه در خصوص به چاقي و زياد وزن مانند مختلف علل به كه وانانيج چنين هم

 روز درشبانه هوايي هاي راه تنگي و زبان بزرگي پايين، و باال فك هاي ناهنجاري گردن،
 كاهش و حوصلگي بي سردرد، خستگي، دچار روز طول در نيستند، كافي خواب داراي
 كارهاي در اختالل ايجاد به منجر تواند مي ها حالت اين كه شوند مي هوشياري ميزان

  . گردد حوادث و روزمره
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 افزايش را راننده العمل عكس زمان طوالني، دتم در و خستگي حالت با رانندگي -
 مواد مصرف و الكلي مشروبات نوشيدن و رانندگي، زياد ساعات بويژه و دهد مي

    .آورد خواهد ينيپا را راننده درك هم افيوني
 

  تصادفات علل با مقابله راهكارهاي
   .الكلي هاي نوشابه مصرف با رانندگي خطرات ارتباط آموزش -
 در را خودرو كنترل بتواند انندهر كه طوري به رانندگي هاي مهارت آموزش -

 .بگيرد عهده به نيز خاص شرايط وجود صورت

 )آزاد دست(.  هندزفري طريق از حتي تلفن گوشي از استفاده عدم -

 . قوانين نقض بروز صورت در قوي ي بازدارنده قوانين -

 قدرتمند و پليس گر نظاره چشمان و دوربين چون اي بازدارنده شرايط -
 . قوانين دقيق اجراي با رابطه در ينقوان و پليس نمودن

 ساعات در سيما در قوانين رعايت ي نحوه از تصويري و ساده هاي آموزش -
 . پربيننده

 . فردي منافع ترجيح و ديگران، حقوق به احترام كردن نهادينه -

 و اي رسانه هاي آموزش طريق از مناسب شهروندي هنجارهاي ايجاد -
 همه در پيگير و مداوم صورت به معابر رساي و ها چهاراه سر در بوردهالبي

 . ها رده

 . بعدي نسل براي رانندگي صحيح فرهنگي بستر ايجاد -
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  پرخاشگرانه رانندگي از پيشگيري براي ثمربخش رفتارهاي

 
 ساير تحريك به كه شرايطي ايجاد از. باشيد محتاط و مؤدب راننده يك همواره -

   .كنيد خودداري انجامد مي رانندگان
 رانندگي از پيش را خود ايمني كمربند و كنيد رعايت را رانندگي قوانين هميشه -

  .ببنديد
 فاصله با گاه هيچ. كنيد حفظ ديگر هاي خودرو با را خود ايمن و مناسب فاصله -

  .نپردازيد خودروها تعقيب به اندك
 از خواهد مي اي راننده و كنيد مي رانندگي مجاز سرعت حداكثر ي محدوده در اگر -

   .كند عبور تا دهيد اجازه وي به بگيرد، قتسب شما
  .كنيد خودداري جدي طور به صورت يا و دست آميز توهين حركات دادن نشان از -
 از است، ارتباطي وسيله يك بوق. كنيد استفاده هنگام هب و درست خودرو بوق از -

 به را خود خودروي بوق كنترل نكنيد؛ استفاده رانندگان ساير مجازات براي آن
 !بگيريد دست

 دامن بحراني اوضاع به نكنيد سعي شديد مواجه عصباني راننده يك با هرگاه -
  .كنيد خودداري جداً خشمگين راننده با چشمي تماس برقراري از. بزنيد
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 نفس داشت، شما تحريك در سعي يا طلبيد مبارزه به را شما اي راننده هرگاه -
     نگيريد خودتان به د؛دهي ادامه خود مسير به توجه، بدون و بكشيد عميقي

 آوردن باال با فورا و بپذيريد را خود اشتباه هستيد، مقصر كه كرديد احساس اگر -
   .كنيد عذرخواهي خود دست

 عصباني باشد، داشته عجله شما نظر مورد راننده شايد نكنيد، گيري تصميم شتابزده -
 آدرس دنبال هب يا و ندارد كامل آشنايي رانندگي فن به كرده، گم را راه باشد،
  . كنيد حفظ را خود خونسردي همواره. گردد مي

  .كنيد خودداري رانندگي در جويانه تالفي رفتار از -
 بخش آرامش و ماليم موسيقي يك به رانندگي حين و بكاهيد خود استرس از -

  . دهيد گوش
  . نرويد در كوره از زود و دهيد افزايش را خود بردباري -
 .را ديگران نه دهيد تغيير را خودتان توانيد مي فقط شما كه باشيد داشته ياد به -

 .دهيد گوش راديو به يا بشمريد 20 تا شديد خشمگين وقتي -

 گالويز وي با يا كنيد تالفي را ديگر راننده عمل بگيريد تصميم آنكه از پيش -
 بيفتيد دردسر به دهيد، هدر را خود وقت كه دارد ارزش آيا: بپرسيد خود از شويد

  ينيد؟بب آسيب يا

  .بزنيد راهنما مسير، تغيير هرگونه يا گرفتن سبقت از قبل -
كار سبب  و مراقب باشيد كه اين كنيد دقت خودرو باالي نور از استفاده هنگام -

   آزردگي راننده مقابل نشود.
  . نكنيد صحبت پياده عابران با رانندگي هنگام و كنيد خودداري جدا معبر سد از -
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  . نكنيد برخورد ترافيك به تا كنيد تنظيم طوري را خود برنامه -
  . شويد مطمئن رانندگي از پيش خود خودروي سالمتي از -
  .نكنيد رانندگي هستيد مضطرب و خشمگين آلود، خواب خسته، كه زماني -
 رانندگي از ناشي خطرات و بيمارستاني هاي هزينه مورد در افراد به دادن آگاهي -

 .ناايمن

 آن در كه تبليغاتي تيزرهاي يا ها فيلم توليد :بمناس رفتاري الگوهاي از استفاده -
 رانندگي، ابتداي در سياستمداران و وزرا حتي يا و ها فوتباليست و ها هنرپيشه
 صحبت همراه گوشي با رانندگي هنگام در يا بندند مي را خود ايمني كمربند
 ناسبيم رفتاري الگوهاي تواند مي ايستند مي جاده كنار در صحبت براي و كنند نمي
 .دهد هيارا زمينه اين در را

 

 بهتر ديد ميدان از برخورداري براي نكاتي

 
  .داريد نگه تميز را جلو هاي چراغ و تان عينك خودرو، جلوي شيشه -
 40 باالي اگر بويژه كنيد، مراجعه پزشك چشم به آزمايش براي سال در بار دو -

  .داريد سن سال
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 داشته خود خودرو در لنز يا يدكي كعين خواهند مي رانندگان از كشورها برخي -
  .باشند

 در هستيد، چشمي هاي بيماري ديگر يا تدريجي كوري مرواريد، آب دچار اگر -
 در شما بيمه. دهيد اطالع رانندگي و راهنمايي مقامات به بايد كشورها بيشتر

 خسارتي باشيد، نگفته خود بينايي وضع درباره و كنيد تصادف كه صورتي
  .دكنن نمي پرداخت

 به كه حد آن تا نه اما باشد، تيره كافي اندازه به تان آفتابي عينك باشيد مطمئن -
 .بزند صدمه تان بينايي

 

 پاها رفتگي خواب عدم براي نكاتي

 و منقبض را پا ساق پشت عضالت ارادي، و ممتد صورت  به راننده است بهتر -
 .باشد داشته جريان بدن در مناسب اندازه به خون گردش تا كند منبسط

 بار يك ساعت 2 هر است بهتر كنيد، رانندگي طوالني مدت براي است قرار اگر -
 اين در زيرا بزنيد قدم دقيقه چند و بياييد بيرون خود اتومبيل از كرده، توقف
 .شود مي انجام تر آسان بدن در خون گردش حالت

 تر تراح را خون گردش اينكه بر عالوه رانندگي حين مناسب كفش از استفاده  -
 .   شود مي تمركز افزايش باعث كند، مي

 كنيد، رانندگي متمادي هاي ساعت هستيد ناچار و است رانندگي شما شغل اگر -
 و آرام روي پياده به اقدام دقيقه 30 مدت  به بار هر و بار 3 هفته هر در حتما

 هاي نرمش روزانه كار شروع از پيش يا روز طول در كنيد سعي و كنيد طوالني
 .دهيد انجام سبك يكشش
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 را بدن زدن، جا در يا آرام رفتن راه قدري با. ننشينيد بالفاصله مسير، پايان از پس  -
 .گردانيد باز اول حالت به

  
 رانندگي حين آلودگي خواب با ارتباط در مهم نكات

  
 بد يا خوابي بي به منجر كه جسمي عاليم ساير و افسردگي وجود صورت در -

  .كنند رانندگي مشكل رفع از پس و مراجعه پزشك به د،شو مي شب در خوابيدن
 .بپرهيزند رانندگي از پيش داري زنده شب و نامنظم شبانه كار از -

 چقدر ولي. داريد احتياج بيشتري خواب به زياد احتمال به: بخوابيد كافي اندازه به -
 بيشتر براي اما است، متفاوت مختلف افراد در خواب مقدار است؟ كافي خواب

 را آن خواب، از دوري با اگر. است كافي روز شبانه در ساعت 8 حدود راداف
 كمبود دچار اگر. كند مي غلبه بيداري حالت بر خواب كمبود دهيم، نشان ارزش بي

 جبران اين. كنيد جبران را آن هرشب در خوابيدن بيشتر ساعت 1 با هستيد، خواب
 .كشد مي طول شب 2 يا 1 خواب، كمبود

 . كنيد زياد را نور -

 چه( ايد كرده مصرف اخيرا كه را داروهايي از فهرستي: كنيد كنترل را داروهايتان -
 پزشك، شايد دهيد، نشان خود پزشك به) نسخه بدون وچه پزشك تجويز با

 آلودگي خواب .كند وعوض دهد تشخيص آلودگي خواب عامل را آنها از برخي
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 آلرژي و خوردگي سرما و انزاآنفلو درمان در داروها از بسياري جانبي ازعوارض
 .كرد اجتناب داروها اين خوردن از رانندگي از پيش لذا. است

 را قهوه بودن ضدخواب متعدد، هاي آزمايش دادن انجام با محققان :بنوشيد  قهوه  -
  .اند رسانده اثبات به

 .كنيد ميل كالري كم و سبك غذاهاي رانندگي از قبل -

  
  سفر در ايمني رعايت جهت نكاتي

  

  
 نيز و ايمني كاله از استفاده عدم ايمني، كمربند نبستن رانندگي، قوانين رعايت عدم -

 به منجر خطاهاي احتمال كه است عواملي جمله از كودك صندلي از استفاده عدم
 در مخصوص، صندلي در ها بچه گذاشتن. برد مي باال رانندگي در را مرگ
 از پيشگيري براي راهي درست لشك به صندلي بردن كار به و مناسب هاي زمان
  .است تصادفات در كودكان مير و مرگ
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. دهد مي كاهش نصف به را تصادفات از ناشي مير و مرگ ميزان ايمني كمربند بستن
. شود ايمني كمربند جايگزين تواند نمي خودرو در شده داده قرار هوايي ي كيسه حتي
 كيدأت مورد هم عقب صندلي نمسافرا و كوتاه سفرهاي در حتي ايمني كمربند بستن
  .است
  
 موتورسواران ايمني مورد در نكاتي

 
 كاله بند. شوند مي سوار موتور روي كه افراي كليه براي ايمني كاله از استفاده -

 و شود خفگي به منجر نه ضربه هنگاه كه اي اندازه هب.باشد بسته بايد حتما ايمني
 .بيفتد سر از كاله نه

 عقب، خطر چراغ از استفاده نقليه وسايل اين شدن يدهد قابليت افزايش براي -
 كاله نور، كننده منعكس سفيد نوار نور، كننده منعكس يا و شبرنگ هاي پالك
 و قرمز رنگ به فلورسنت مواد داراي كه شبرنگ تنه نيم هاي لباس و ايمني

 سوار موتور نشدن ديده از ناشي خطرات از كه است مواردي جمله نارنجياز
 . كند مي پيشگيري رانندگان ساير توسط
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 تاريكي ساعات در بويژه ناگهاني مسير تغيير و خالف جهت در نكردن حركت -
 .هوا

 .اضافي مسافر نكردن سوار -

 . ها جاده در نكردن سواري موتور -

 بر كافي تسلط تا بچرخانيد را سر ها ارراههچ سر در هژبوي موتورسواري هنگام  -
 .باشيد داشته كور نقاط
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  ومل         

 هاي مرتبط با رانندگي دانستني

  ايمـــن
 
 

  
 

  آموزشي اهداف
 :بايد فراگير فصل اين مطالعه از پس

 دهد توضيح را سفر شروع از قبل آمادگي هاي توصيه. 

 ببرد نام را خودرو با سفر از قبل الزم بازديدهاي.  
 دببر نام را بارداري هنگام ايمني كمربند بستن هاي توصيه.  
 ببرد نام را پاها رفتگي خواب عدم براي هايي توصيه. 

 ببرد نام رانندگي براي پليس هاي توصيه. 

 
   



 پيگيري از حوادث حمل و نقل در جوانان 34

 

 

34 

 سفر شروع از قبل آمادگي

  
 مدت براي است قرار اگر خصوص به  دارد، آمادگي به نياز ماشين با مسافرتي هر
 اين به طوالني فواصل براي رانندگي شروع از پيش .بنشينيد فرمان پشت طوالني
 :كنيد عمل ها توصيه

 يا و بخوابيد خوب سفر از پيش كنيد سعي داريد را شب در تمسافر قصد اگر -
  .نماييد استراحت و نموده توقف بار يك ساعت دو هر اينكه

 ايمني هاي توصيه به و شويد خبر با هوا و جاده وضعيت از سفر از قبل كنيد سعي -
  .كنيد توجه پليس

 خردسال نگهدارنده صندلي كنيد سعي داريد خود اههمر به خردسال فرزند اگر -
  .كنيد تعبيه

 استفاده آفتابي عينك و سايبان آفتابگير، از كند مي اذيت را شما خورشيد نور اگر -
  .نماييد

 اوليه، هاي كمك باتري،جعبه به باتري اتصال سيم .نكنيد فراموش را ضروري ابزار -
 به خود با را غيره و نشاني آتش كپسول كامل، ابزار جعبه مثلثي، تابلوي قوه، چراغ
  .باشيد داشته همراه
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  .باشيد داشته همراه به هم رادياتور براي اضافي آب -
 گردشگري و سفر مسير نقشه افراد، بيمه هاي دفترچه و ملي كارت افراد، شناسنامه -

 .نشود فراموش نيز نظر مورد شهر

  
  خودرو با سفر از قبل الزم بازديدهاي

. است آن هاي جاذبه و مناظر ديدن و راه پيمودن سفر، از توجهي لقاب و مهم بخش
 به تر ايمن و تر راحت قطار با مسافرت در و شود جويي صرفه وقت در هواپيما با شايد
 به كه است اي تجربه شخصي خودروي هم آن خودرو با مسافرت ولي برسيم مقصد
 .يافت جايگزيني برايش توان نمي آن هاي ويژگي برخي سبب

 اصطالح آن كه دهد مي سرنشينان به را امكان اين شخصي خودروي با مسافرت
 گذاشتن سر پشت و ها خم و پيچ پيمودن با و كنند تجربه را »طريق طي« قديمي

  .كنند تجربه ديگري شكل به را مقصد ،ها ناهمواري
 نقليه، وسيله كاركرد از ناشي مشكالت كه زد رقم هايي مسافرت توان مي چگونه

  نبرد؟ بين از را سفر لذت
 اين از بااليي بسيار درصد سفر، از قبل خودرو موقع به بازديد با است كافي
  .كرد فهرست مشخص اقدام چند در توان مي را بازديدها اين. بكاهيم را مشكالت

  زاپاس بودن سالم از اطمينان و ها الستيك باد كردن تنظيم و بازديد -
  فالشر و هاراهنما جلو، هاي چراغ كردن چك -
  موتور كننده خنك سيستم بازديد -
  برفي و باراني فصول در شكن مه چراغ و چرخ زنجير داشتن همراه -
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  موتور روغن وضعيت كردن چك و موتور تنظيم -
  تهويه سيستم هاي شلنگ و پروانه تسمه ترمز، سيستم كردن چك -
  رادياتور در يخ ضد از استفاده -
 آب در ظرفشوئي مايع يا الكل از تفادهاس و كن پاك  برف و شور شيشه كردن چك -

  بهتر شستشوي و زدن يخ از جلوگيري براي شور شيشه
  اگزوزها وضعيت -
 ايمني كمربندهاي بودن سالم از يافتن اطمينان -

  
  بارداري هنگام ايمني كمربند بستن هاي توصيه

 
  :كنيد رعايت بارداري حين در ايمني كمربند بستن هنگام را ها توصيه اين

 .كنيد استفاده كمربند روپايي و اي شانه تسمه دو هر از هميشه -

 رد شكم روي از را تسمه هرگز. كنيد محكم تان شكم زير را كمربند روپايي تسمه -
  .نكنيد

 خيلي نه و تنگ خيلي نه بچسبد، بدنتان سراسر به كنيد، محكم طوري را كمربند -
  .شل
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 روي از بايد كمربند تسمه ندهيد؛ قرار تان بازوي زير را اي شانه كمربند هرگز -
  .بگذرد سينه ميان از و قفسه

 كه نگذاريد اما گيرد، قرار تان شانه روي اي شانه كمربند فوقاني بخش دهيد اجازه -
  .باشد داشته اصطكاك تان گردن با

 به توانند مي باشند نداشته مطلق استراحت به نياز كه صورتي در باردار هاي خانم -
  :كنند تجربه را انگيزي خاطره و خوب سفر ته،نك چند رعايت با و سادگي

 دراز را پاها و ببريد عقب ممكن حد تا را اتومبيل صندلي كنيد مي رانندگي اگر -
 كمربند و دهيد قرار كمرتان گودي در بالشتك يك. كنيد رانندگي تر راحت تا كنيد
 . داريد نگه بسته هميشه را

 ادرار، تكرر يبوست، پا، تعضال گرفتگي سردل، سوزش و هاضمه سوء خستگي، -
 هم خيلي. دارند سفر در باردار هاي خانم معموال كه است مشتركي هاي تجربه
 دردهاي و گرفتگي پوست، زير خون شدن لخته خونريزي، اگر اما. نباشيد نگران

 مشكالت و سردرد شديد، ورم علت به پا ساق پوست يغشا شدن پاره شكمي،
 .كنيد مراجعه پزشك به داشتيد بينايي

  
   رانندگي براي پليس هاي توصيه

 برسيد مقصد به و كرده رانندگي خود آن در كه دهيد ترتيب را گردشي داريد قصد اگر
. ببريد لذت آن طريق طي و مسير از هم و هايش جاذبه و مقصد از هم ميان اين در و

 فصلي تواند مي است مطرح »راندن« و »خودرو« آن در كه سفر از بخش اين به توجه
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 دلپذير لذتي به سهمگين كابوسي از مسير و جاده تا شود محسوب گردشگري در مهم
 .شود تبديل

 واجب رانندگان بر پس است مؤثر بسيار رانندگي سوانح بروز در رانندگي ي نحوه
 دقيقا را رانندگي مقررات و اصول و توجه خود سنگين و خطير وظايف به كه است

 رانندگي قوانين به دقيق توجه و عمومي آگاهي افزايش با كه است بديهي. كنند رعايت
 و يافت خواهد كاهش رانندگي ضايعات و تخلفات از ٪ 75 ايمني اصول رعايت و
 و كند مي كوتاه را مرگ و زندگي بين ي فاصله نكات، اين به توجهي بي و اعتنايي بي

 در گذاشتن دمق از جذاب بخشي به تفريحي يا كاري از اعم سفري هر ترتيب بدين
 .شود مي تبديل ها جاده

 توجه قابل كاهش سفر، درباره مهم حال عين در و ساده بسيار نكات برخي دانستن
 صورت هاي بررسي به توجه با لذا داشت، خواهد دنبال  به را اي جاده تلخ حوادث
 به حوادث اين كاهش براي ها توصيه ترين مهم از برخي اي، جاده حوادث درباره گرفته
  :گردد مي فهرست ذيل شرح

 مصرف از و كرده استراحت مدتي رانندگي، دوساعت هر از پس بايد رانندگان -
 مدتي براي فقط آنها زيرا. كنند اجتناب كوال يا و قهوه دار، كافئين هاي نوشيدني

 .كنند مي كمك خستگي كاهش براي راننده به كوتاه

 شرايط از و كرده بازديد فني نقص ظرن از را خود اتومبيل بايد سفر از قبل رانندگان -
 پوشاك الزم، ايمني تجهيزات و شوند آگاه ها رسانه طريق از مقصد، و مسير اقليمي

 .باشند داشته همراه مناسب خوراك و
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 از و كرده محكم كامالً را باربند روي و عقب صندوق داخل بارهاي شود مي توصيه -
 پرهيز مجاز حد از بيش و ومبيلات ابعاد از خارج حجيم، و سنگين بارهاي حمل
 سوختي مواد ساير و نفت بنزين، گاز، نظير خطرناك بارهاي حمل از همچنين. كنند
  .كنند خودداري شيميايي و

 ترافيك ايمني تجهيزات نشاني، آتش كپسول اوليه، هاي كمك جعبه داشتن همراه به -
 دفترچه افراد، است بهتر و است ضروري سفر در قوه چراغ و احتياط مثلث مانند
  .باشند داشته همراه به نيز را نياز مورد داروهاي و بيمه

%  25 ميزان به ايمني كمربند از استفاده با سر به ضربه از ناشي هاي مرگ كه آنجا از -
  .داريد نگه بسته را ايمني كمربند سفر، طول در يابد، مي كاهش

 رانندگي در اشم واكنش سرعت و هوشياري بر كه داروهايي مصرف درصورت -
 خوابي، كم و خستگي بروز زمان در و كرده خودداري رانندگي از دارند، منفي تأثير

 با بالفاصله جرح به منجر تصادف هرگونه مشاهده محض به و نكنيد رانندگي
  .بگيريد تماس 115 اورژانس

 توجه شده نصب ميعال روي و مقابلشان جاده به فقط رانندگي هنگام بايد رانندگان -
 نقشه، خواندن مانند شود مي راننده پرتي حواس باعث كه كارهايي انجام از و ندكن

 كولر، مانند شوند، مي كنترل ماشين در كه مواردي تنظيم و آشاميدن و خوردن
  .كنند خودداري صوتي هاي سيستم ساير يا و راديو بخاري،

 كم را خود سرعت تاريك، هاي جاده در خصوص به شب، در رانندگان است بهتر -
 در تا كنند تالش و باشند مواظب است، بسته عبور محل كه مواقعي در و كنند

  .نشوند عصبي يا و احساساتي رانندگي هنگام
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 كارت و مالكيت مشخصات كارت و گواهينامه سفر، بويژه و رانندگي هنگام هميشه -
  .باشيد داشته همراه بايد را فني ي  معاينه و بيمه

  
  



  

  ھارمل         

 رانندگي در شرايط ويژه

  
 
 

  
 

  آموزشي اهداف
 :بايد فراگير فصل اين مطالعه از پس

 دهد توضيح را شب در رانندگي نحوه.  
 دهد توضيح را باران در رانندگي نحوه. 

 دهد توضيح را مه در رانندگي نحوه. 

 دهد توضيح را كوهستاني هاي جاده در رانندگي نحوه. 

 دهد توضيح را برف از پوشيده مسير در رانندگي نحوه. 

 دهد توضيح را يخي مسيرهاي در رانندگي نحوه. 

 دهد توضيح را تابستان داغ روزهاي در رانندگي نحوه. 
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  شب در رانندگي
 بين معموال. است روز در رانندگي از تر سخت شب در رانندگي ما از خيلي براي
 رانندگي. است وادثح بروز و تصادف نظر از زمان ترين  پرمخاطره صبح 6 تا شب  نيمه
  .است اطراف محيط به بيشتر توجه و آمادگي نيازمند شب در ايمن

  
 حالي در اين و دارد مستقيم ي رابطه ها آن بينايي قدرت با رانندگان سريع واكنش

 آنجا از. يابد مي كاهش بينايي ميدان وسعت و ها رنگ تشخيص قدرت شب در كه است
 به شبانه هاي  رانندگي در است، روز برابر ندچ شب در مرگ به منجر تصادفات كه

  :كنيد توجه زير هاي نكته
 مناسب تجهيزات از شويد مطمئن تا كنيد چك منظم بطور را خود ي نقليه ي وسيله -

 صورت در را پالك چراغ و راهنما پشت، جلو، هاي چراغ. است برخوردار نوري
  .كنيد تميز و پاك را آنها هميشه و كرده تعويض شكستگي

 دست از را خود نور زمان طي در و تدريج به ها چراغ كه باشيد داشته ياد به -
  .كنيد تنظيم را ها چراغ بار  يك وقت هرچند. خورد مي هم به آنها تنظيم يا دهند مي

 اگر. كنيد استفاده پايين نور از آيد، مي رو  به رو از كه اتومبيلي با برخورد هنگام -
 سمت اليه منتهي به و بكاهيد خود سرعت از كند مي كتحر باال نور با مقابل ماشين
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 با و موقع به را جلويي هاي  چراغ. باشيد امان در او شديد نور از تا برويد راست
  .نشود رانندگان ساير ديد كاهش موجب تا ببريد كار به هدف

 شينما با بايد شهر بيرون هاي جاده در و كنيم استفاده باال نور از توانيم نمي شهر در -
 اينكه براي. كنيم استفاده نورباال بتوانيم تا باشيم داشته فاصله متر 150 جلويي

 نور به مستقيم نگاه وجه هيچ به نكند اذيت را چشم روبرو هاي ماشين نورباالي
 نظر در را جاده وسط يا جاده كنار خطوط بلكه. نكنيد روبرو ماشين هاي چراغ
  .كنيد حركت و بگيريد

 ها چشم شدن اذيت باعث كه انداخته باال نور سر پشت ينماش مواقع بعضي -
  .كنيم مطلع را راننده فالشر، اي  ثانيه چند كردن روشن با كنيم سعي بايد. شود مي

 وسط ي آيينه زير ضامن است كافي نكرد پايين نور را خود هاي چراغ هم باز اگر -
 و شده آيينه ي يهزاو تغيير موجب عمل اين. بكشيد خود سمت به يا داده فشار را

 به را ضامن شد عادي وضعيت وقتي. شود مي ديده مات حالت به عقب شديد نور
 .گردانيم مي بر اول حالت

  
  

 ديد در شايد كار اين. كنيد روشن را جلو هاي چراغ هم غروب روشني تاريك در -
  . ببينند را شما ديگر رانندگان كه شود مي باعث اما نگذارد ثيرأت شما

 بدترين رود، مي تاريكي به روز، روشنايي يا شود مي غروب كه وقتي
  .است رانندگي براي زمان

 .است شب از بيشتر هم آمد و رفت و اثر  بي طبيعي نور زمان اين در
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. كنيد اجرا خورشيد غروب از بعد بالفاصله را شب در رانندگي ايمني تنكا تمام -
 خطاي ميزان و است موجود نور با تطابق حال در شما چشم دقايق اين در زيرا
  .رسد مي حداكثر به زمان اين در ديد

 مراقب حتما. شود  مي رانندگي وضعيت شدن بدتر سبب چشم بينايي مشكالت -
 فشار شب در رانندگي چشم، سالمت از نظر  صرف اما .باشيد هايتان چشم سالمتي
 دچار اگر پس. شود  مي بيشتر خستگي موجب و كند  مي وارد آن به بيشتري

 هميشه را خود عينك و كنيد مراجعه پزشك  چشم به حتما هستيد بينايي مشكالت
  .باشيد داشته همراه

 اطالع ها جاده حتي و ها خيابان وضعيت از كنيد رانندگي شب در كه اين از قبل -
 نقليه، وسايل تابلوها، جمله از رانندگي  راهنمايي عاليم به. كنيد حاصل

  .كنيد توجه بيشتر حيوانات همچنين و پياده عابرين ها، دوچرخه ها،  موتورسيكلت
 فقط شما كه چرا. كند مي برابر چند را خطر شب، در زياد سرعت با رانندگي -

 وقتي باال سرعت در .ببينيد را هايتان چراغ سطتو شده روشن محدوده توانيد مي
 كندتر شما العمل  عكس خطرناك هاي وضعيت در يا آيد مي ماشين جلوي چيزي
  .شود مي بيشتر حوادث وقوع احتمال پس. است

  .كنيد حفظ جلويي و عقبي خودروهاي با را خود ي فاصله -
 خارج در يچيزهاي است ممكن كه چرا كنيد دقت خيلي شب در سبقت مورد در -

 موقع. ندهيد انجام را كار اين هرگز داريد شك اگر. باشند شما ديد ي محدوده از
 كه نباشد ممتد خط يا نباشد ممنوع سبقت تابلوي كه شرطي به گرفتن سبقت
 ديديم چراغ يك را روبرو ماشين چراغ دو اگر هست، تابلو اين ها پيچ سر بيشتر
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 ديگر صورت اين غير در كنيم مي كار ينا به اقدام و بگيريم سبقت توانيم مي
   .است خطرناك چون نكنيد سبقت براي اقدامي

 كنيد حس و باشد گرفتن سبقت حال در روبرو ماشين سر پشت ماشين اگر -
 را ماشين باشيد داشته برخورد امكان و بكشد كنار را خودش موقع به تواند نمي
  .بكشيد جاده راست سمت كمي

 زياد را ماشين باشيد مواظب پس ندارد خاكي شانه ريشه برون هاي جاده خيلي -
 شانه بوديد مطمئن جايي. كنيد دقت جاده كنار خط به و نكشيد راست سمت
 درست نتوانيد شايد شب در چون( بود جاده همسطح البته و دارد وجود خاكي

 سرعت همان با انداختيد خاكي در را ماشين طرف يك اگر) بدهيد تشخيص
 در حتما. شود مي ماشين شدن چپ باعث چون نكنيد هدايت ادهج به را ماشين
 ماشين بعد و بياوريد پايين را سرعت است خاكي در ماشين نصف كه حال همان

  .نشود فراموش سر پشت كنترل و راهنما. كنيد خيابان وارد كامل را
 از حاصل منوكسيدكربن و سيگار نيكوتين. نكشيد سيگار شب در رانندگي هنگام -

  .دهد مي كاهش را شما بينايي آن، نسوخت
 به مجبور اگر. نكنيد رانندگي شب در هرگز هستيد آلود خواب و خسته اگر -

 كمي. بنوشيد نوشيدني يا چاي. كنيد استراحت كمي آن از قبل هستيد، رانندگي
  .كنيد رانندگي به اقدام سپس و دهيد انجام سبك نرمش

  .كنيد حركت روز سرعت از كمتر كيلومتر، 20 تا 15 بين سرعتي با -
 در خطر بي رانندگي ي الزمه مداوم، هوشياري و كم سرعت باشيد داشته ياد به -

  .هستند شب
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 است تر  لغزنده بسيار جاده و  خيابان سطح بارندگي هنگام كه باشيد داشته خاطر به -

 بايد كنيد، رانندگي بارندگي هنگام و زمستان هاي شب در داريد قصد اگر حال
 سرعت با يخ، و برف هنگام در چرخ زنجير بستن بر عالوه و كنيد تدق بيشتر
  .كنيد رانندگي معمول هاي  شب از كمتر بسيار

 شما رانندگي هاي قابليت تنها نه الكل. كنيد خودداري الكلي هاي نوشابه مصرف از -
  .شود مي خمودگي و افسردگي موجب بلكه دهد مي كاهش را

 كششي حركت چند انجام و سبك غذاي يك خوردن براي طوالني مسيرهاي در -
  .كنيد استراحت و كرده توقف هستيد خسته حد از بيش اگر. كنيد توقف

 كردن روشن با و كشيده كنار جاده از امكان حد تا دارد مشكلي شما خودرو اگر -
 داخل چراغ كردن روشن يا و نما شب هاي مثلث از استفاده فالشر، هاي چراغ

  .كنيد مطلع خود موقعيت از را ديگر رانندگان اتومبيل
  

  باران در رانندگي
 و برف در رانندگي اما است باران بارش ها، خيلي براي رانندگي لحظات بهترين از يكي
 تصادفات مهم عوامل از يكي خيس هاي خيابان كه چرا. خواهد مي بيشتري مهارت باران

 لحظات، اين از كه است ايمني نكات رعايت تنها و شوند مي محسوب رانندگي
 . سازد مي باراني خوب خاطرات
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 شستشوي از ناشي الي و گل آمدن وجود به دليل به بارندگي شروع ابتداي در
 در خودروها زير از ريزش و ها الستيك غبار و گرد شدن مخلوط و آسفالت سطح
 آسفالت سطح با الستيك اتكاي محل بين اصطكاك شديد كاهش موجب جاده سطح

 از رانندگان واكنش كمترين حالت اين در كه شود، مي صابوني اصطالح به و گرديده
 تعادل ثقل مركز خوردن بهم و دنده تعويض يا ترمز به اقدام فرمان، سريع چرخش قبيل

  .گردد مي حادثه موجب و خارج راننده كنترل از وسيله و دارد وجود
 هوايي و آب خاص شرايط يا بارندگي هنگام در و حوادث بروز در ثرؤم عوامل از

 اشاره ذيل موارد به توان مي حادثه از جلوگيري براي و باشد مي راننده ديد شدن محدود
  :از ندهست عبارت كرد
 بوي و خوش هواي زيبا، مناظر مبادا. دهيد خرج به بيشتري دقت بارندگي هنگام -

  .كند پرت رانندگي از را حواستان باران نم
  .كنيد حفظ جلويي ماشين با را زيادي فاصله -
 باران، شدت به بسته و باشيد مطمئن عقب و جلو هاي كن پاك برف بودن سالم از -

  .كنيد تنظيم را كن پاك برف سرعت
 مناسب ديدي داشتن براي بنابراين كند، مي راننده ديد به زيادي كمك اتومبيل نور -

  . دهيد قرار آل ايده وضعيت در و كرده تنظيم را تان اتومبيل هاي چراغ بايد
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 شيشه بخار بردن بين از به زيادي كمك خودرو عقب شيشه برقي  هاي گرمكن -
   .كنيد آماده را خود اتومبيل كن گرم حتما بنابراين . كند مي

 پس حتي آلود، گل جاده يك در. كنيد كنترل مرتب طور به را شوي شيشه آب منبع -
  .كرد خواهند گلي را آن جلويي هاي ماشين باران، از

  .كنيد رانندگي كنند، مي حركت تان جلويي هاي ماشين كه يريمس همان در -
 كاهش مختلف معابر براي شده تعيين مجاز هاي سرعت حداكثر بارندگي، هنگام -

 براي سرعت، در احتياط اين. كنيد رانندگي كمتري سرعت با بايد شما و يابد مي
  . است صادق هم شده شروع باران تازه كه وقتي

 پا پيايي بطور چندبار ،هستيد شديدي ترمز گرفتن به مجبور نبارا بارش هنگام اگر -
. كرد خواهيد جلوگيري ماشين خوردن ليز از كار اين با. دهيد فشار ترمز روي را

 بابت اين از خيالشان ند،هست مجهز ABS ترمز به كه هايي ماشين رانندگان البته
 طراحي ايطيشر چنين در نخوردن ليز براي ترمزها اين زيرا است تر راحت
  .اند شده

 خودرو عقب به اي ضربه زياد، مقدار به فرمان چرخاندن. بپرهيزيد گرفتن سبقت از -
 بر حركت عكس جهت در خودرو و شود مي آن خوردن سر موجب كه زند مي
 آن كردن خالص از و داريد نگه دنده در را خودرو حال، عين در. گردد مي

 به را كنترل حداكثر و كند مي كمك رعتس شدن كم به حالت اين زيرا بپرهيزيد،
  .دهد مي راننده

 به را گاز پدال و كنيد خودداري ناگهاني طور هب گاز روي از خود پاي برداشتن از -
  . كنيد جلوگيري وضعيت اين در خودرو سرخوردن از تا داريد نگه متعادل طور
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 براي آنها شرايط و است جاده با خودرو تماس وسيله تنها خودرو تايرهاي -
 آج عمق يا صاف ها الستيك اگر است مهم بسيار باراني هواي و آب در اصطكاك

  .گردد مي راه سطح در خودرو لغزش تشديد باعث است متر ميلي 2 كمتر آنها
 هرگونه فاقد و تميز بايد ها درب شيشه و خودرو هاي شيشه داخل قسمت -

 خودرو داخل به بنامناس نور انعكاس باعث است ممكن كه چرا باشد آاليندگي
  .است برخوردار زيادي بسيار اهميت از جلو شيشه داخل كردن پاك. گردد

 هواي و آب در رانندگي كنيد كم را ترمز پدال بخصوص ها پدال به آوردن فشار -
 هستيد خسته اگر است شب در خصوص به حد از بيش هوشياري نيازمند باراني
  .كنيد استراحت و انتخاب را مناسب جاي

 اين در كه باشيد آگاه و كنيد كم را سرعت شويد مواجه مشكل با اينكه از پيش -
 سرعت و گرفتن، فرمان كردن، توقف براي دارند، كمتري چسبندگي تايرها شرايط
 نيز قفل ضد ترمزهاي و ديفراسيل دو خودروهاي حتي باشيد داشته ياد به گرفتن
  .دهند تغيير را فيزيكي قوانين توانند نمي

 سنگين به سبك دنده ناگهاني تغيير از لغزنده و ليز سطح يك در سرعت زمان در -
  .كنيد خودداري

 شيشه و كنيد استفاده خودرو تهويه دستگاه از ها شيشه گرفتگي بخار صورت در -
 شيشه از توانيد مي ديد ميدان افزايش براي. آوريد پايين كمي را راننده سمت
  .كنيد استفاده هم كن پاك برف و گرمكن
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  كنيد؟ متوقف را خودرو چگونه خوردن، سر نگامه
 كردن ترمز از. باشيد مسلط خود به و داشته نفس به اعتماد كه است اين كار، بهترين

 باعث و كند مي قفل را ها چرخ لغزنده سطح روي در ترمز به زدن ضربه زيرا بپرهيزيد
 خودرو عقب قسمت كه كنيد حركت جهتي در بايد. شود مي بيشتر سرخوردن و لغزش

 مستقيم حالت به خودرو زمان هر و) بچرخانيد طرف همان به را فرمان( خورد مي سر
 از تا دهيد فشار ترمز روي آهسته خيلي. كنيد حركت خود دلخواه جهت در درآمد،
 ادامه خود حركت به خودرو تا دهيد فشار گاز روي آرام يا شود كاسته خودرو سرعت

  .دهد
  

   مه در رانندگي
. است ديگر شرايط از تر سخت كمي ،ديد كاهش دليل به آلود مه هواي در دگيرانن

  :بسپاريد خاطر به را زير موارد شرايط اين در بنابراين

  
 نقليه وسيله نبودن مجهز صورت در و شكن مه چراغ از استفاده با آلود مه هواي در -

 تراكم صورت در. دبراني كامل احتياط با و پايين نور نمودن روشن با چراغ، اين به
 از ايمن فاصله كه زماني تا و كرده متوقف مناسبي جاي در را خود نقليه وسيله مه،

  .نكنيد حركت نباشد، يتؤر قابل جلو،
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 صورت در و كنيد خودداري آلود مه شرايط در رانندگي از دارد امكان كه آنجا تا -
 مسافرت قصد اگر. كنيد رانندگي سرعت حداقل با شرايطي، چنين در الزام داشتن

 در. بگيريد نظر در سفرتان براي بيشتري زمان بايد داريد را آلود مه هواي در
  .سازيد مجهز شكن     مه چراغ به را خود نقليه وسيله امكان، صورت

 مه وجود صورت در. كنيد حركت پايين نور با آلود مه هواي در رانندگي هنگام -
 هدايت جاده، راست سمت در به را ودخ نقليه وسيله كافي، ديد نداشتن و غليظ
  .داريد نگه روشن را آن هاي    چراغ، كامل توقف ضمن و كنيد

  .نماييد استفاده خود حركت مسير ادامه در جاده كنار و وسط خطوط از -
 شيشه يا و كنيد استفاده خودرو تهويه دستگاه از جلو شيشه كردن بخار صورت در -

. نشود شما ديد مانع و برود بين از حاصله ربخا تا آوريد پايين كمي را راننده
 كامل اعتماد جلويي نقليه ي وسيله عقب چراغ به فوق شرايط در رانندگي هنگام
  .باشيد نداشته

  

  كوهستاني هاي  جاده در رانندگي

 روي بر هم ارتفاع افزايش و اكسيژن كاهش دليل به كوهستاني مناطق در رانندگي
 مناطق در رانندگي از قبل است بهتر. گذارد مي ثراتيا راننده روي بر هم و خودرو

 اداره از آينده ساعات طي منطقه آن هواي وضعيت از آگاهي به نسبت كوهستاني
 .نماييم اقدام هواشناسي
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 بازديد. كنيم بازبيني را خودرو تجهيزات و وسايل تمام حتما كه نرود يادمان -

 جعبه بودن سالم از بودن طمئنم دستي، ترمز آزمايش ترمز، هاي لنت از صحيح
  . است مهم بسيار دنده

 در. كنيم عمل دقت با بسيار خطرناك و كور پيچ و تند هاي شيب با برخورد در -
 مقابل نيمه در را خودرو بتوانيم هميشه كه كنيم حركت سرعتي با ها پيچ از گذر

 كه كنيم طي اي دنده با را ها نيييسرپا و ها ييسرباال تمام. كنيم متوقف جاده رؤيت
  .نمايد طي دنده تعويض بدون را مسير تمام خودرو

 ايم شده درگير كه اي دنده همان با نيييسرپا و ييسرباال هر در باشيد داشته ياد به -
 در سراشيبي در ويژه به نكنيم دنده تعويض به اقدام گاه هيچ و كنيم طي را مسير
 .نماييم  دهاستفا هم با ترمز و دنده از ها سرازيري از عبور

  

 برف از مسيرپوشيده در رانندگي

 پرشده برف وسيله به آن هاي بلندي و ها پستي و اند پوشيده برف از كه مسيرهايي در
 و ايد نشده مطلع خوبي به مسير شرايط از تا. نكنيد حركت باال سرعت با هرگز است

 برانيد مطمئن سرعت اب و آرام نداريد ها بلندي و ها پستي و آبگير وجود عدم به اطمينان
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 چنين در چرخ زنجير يا شكن يخ الستيك. كنيد پرهيز باال ريسك با حركاتي انجام از و
  . كرد خواهد مشكل دچار را شما ها آن بدون حركت و بوده ضروري مسيرهايي

  
 به و خورد مي هرز گاز اصطالح به اتومبيلتان كرديد احساس مسيري در هرگاه -

 و برفي مسيرهاي در كنيد سعي و كرده سبك را دنده دشو نمي اضافه آن سرعت
 گردد مي باعث حالت اين. نماييد استفاده ممكن ي دنده ترين سنگين از يخي

 در هرگز. باشيد داشته را هرزگردي كمترين و شده حاصل چسبندگي بيشترين
 عمودي قدرت كار اين نداريد نگه انتها تا را فرمان زدن دور براي برفي مسيرهاي
. شد خواهد زدن دور در توانايي عدم و هرزگردي باعث و كرده كم را اتومبيلتان

 و مناسب سرعت كمك با بتوانيد تا بگيريد نظر در كار اين براي را بزرگ اي دايره
  .دهيد انجام را كار اين فرمان كم چرخاندن با

 رد و شده منحرف راه طرفين به لغزندگي علت به مستقيم مسيري در است ممكن -
 باشد، باز مسير اطراف اگر موقعيتي چنين در. گرديد گرفتار جاده طرفين شيب

 انتخاب را درجه 90 ي زاويه مسير، به نسبت عقب دنده با و كرده جابجا را اتومبيل
  .بازگرديد مسير به سبك ي دنده و گيري شتاب با و نماييد

 اشتباه در كامالً گرديد، باز مسيرتان به جانبي حركت ي وسيله به بخواهيد اگر -
 به جانبي دوچرخ روي فشار علت به ها چرخ بين قدرت حالت اين در. هستيد
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 اگر. كنند مي هرزگردي حاصل بدون چرخ دو تنها و شود نمي تقسيم درستي
 مانعي يا و درخت وجود مثالً محدوديت و بودن باريك علت به مسير هاي كناره

 كردن بكسل به اقدام ديگر هاي اتومبيل وسيله به بايد نبود دسترسي قابل طبيعي،
  .نماييد اتومبيل

 و هستيد تنها مسيري در اگر. بود خواهد مؤثر بسيار نيز) vinch( وينچ از استفاده -
 در كه سنگيني جسم هر يا درخت به اتصال آمد، پديد برايتان شرايطي چنين
 بايد اتصال داي شده منحرف راست سمت به اگر مثالً( دارد قرار جاده مقابل جهت

 بدون و يكسان سرعتي و سنگين دنده از استفاده با و) باشد جاده چپ سمت در
  .بگريزيد مهلكه از راحتي به توانيد مي موتور دور كردن زياد يا كم

 كمي الستيك تا كنيد كم را ها الستيك باد كرديد، گير يخ و برف در كه مواقعي در -
 موكت يك داشتن .آيد مي بيرون يخ و فبر از بهتر ماشين حالت اين در. بخوابد

 و برف در كه مواقعي ماشين، در پالستيكي هاي فنس يا تخته يا الوار قطعه چند يا
  .باشد داشته كارآيي تواند مي كنيد مي گير يخ

  

   يخي مسيرهاي در رانندگي
 يا و دما افزايش علت به روز طي در تدريجي شدن آب است ممكن برفي درمسيرهاي

 دما آمدن پايين علت به طبيعي جريان اين از حاصل هاي آب زدن يخ و رشيدخو تابش
 شما دقت يخي مسيرهاي از عبور براي. كند تر سخت برفي مسير از را عبور شب، در

 روي بر كه هايي تكنيك و اصول تمام. گردد دوچندان بايد برفي هاي جاده به نسبت
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 اي  حوصله و دقت با بايد نيز يخي مسيرهاي در گيرند مي قرار استفاده مورد برف
  .پذيرد انجام مضاعف

 اين تكرار باز و نمود خواهد شما به بزرگي كمك شكن يخ هاي الستيك از استفاده -
 ندارند نياز شكن يخ الستيك و چرخ زنجير به ديفرانسيل دو هاي اتومبيل كه نكته
  . بريزيد دور ذهنتان از بايد را

 بايد راننده و گيرد انجام سبك صورت به بايد كامال برف و يخ در كردن ترمز -
 مسير تنها نه ها چرخ شدن قفل چون نشوند قفل ها چرخ كه كند ترمز آنچنان
 محتاط و خوب راننده. كند   مي خارج كنترل از نيز را فرمان بلكه طوالني را توقف
 در توقف براي است الزم عادي مواقع در كه را مسيري برابر چهار الي سه معموال
 هاي راننده به را خود توجه از مقداري بايد همچنين .كند مي بيني پيش يخ و برف
 شرايط رعايت ديگر، رانندگان كه دارد امكان زيرا كند معطوف سر پشت و مقابل
  .افكنند مخاطره به را وي و نكرده را خاص

 دروخو كنترل خاص اقليمي شرايط در جاده، كم اصطكاك و مباالتي بي اثر در اگر -
 و كرده حفظ كامال را خود خونسردي كنيد سعي شد، خارج شما دست از

 كه داشته نگه سرخوردن مسير جهت در را فرمان و كنيد رها را گاز پدال بالفاصله
 نكنيد ترمز وجه هيچ به و بچسبد زمين به تا بدهيد جلو هاي چرخ به بيشتري كمك
 .شود مي خارج كنترل از حد از بيش اتومبيل زيرا
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   تابستان داغ روزهاي در رانندگي
 گرم هواي كه طوري به كند،؛ مي سلب رانندگي هنگام در را خونسردي و آرامش گرما،
 راننده شرايطي، چنين در. كند مي كندتر ثانيه 03/0 را راننده العمل عكس درجه 27 باالي

 عدم و حوصلگي بي خستگي، نهايت در كه داشت خواهد ديگران با متفاوت رفتاري
  .دهد مي رخ ها ثانيه صدم همين در رانندگي حوادث و دارد پي در را تمركز

 بر را تأثير بيشترين و است ثيرگذارأت نيز اتومبيل مختلف هاي قسمت بر گرما
 خواهد وجود به راننده براي را مشكلي شرايط كه گذارد مي خودرو موتور و ها الستيك
 كمي از پس و كرده متوقف را اتومبيل نيستند، رانندگي به مجبور اگر بنابراين آورد؛

  .كنيد رانندگي بهتري شرايط در خنك، هاي نوشيدني از استفاده و استراحت

  
  :كنيد دقت زير هاي توصيه به گرم روزهاي در رانندگي هنگام در

 را خودرو توقف، هنگام در. نكنيد رانندگي) ظهرها( گرم ساعات امكان صورت در -
 مورد را خودرو سرمايشي و كننده خنك سيستم و نكرده پارك نورآفتاب زير در

 بازديد را خودرو ترمز روغن. باشيد مطمئن آن بودن سالم از و داده قرار بازديد
  .)دهد مي دست از را خود خاصيت صورت اين در( باشد نيامده جوش تا كنيد
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 به و سرنشينان. كنيد حفظ را خود تمركز و آرامش. بنوشيد خنك هاي نوشيدني -
 2 از بعد. نباشند منتظر شده پارك اتومبيل يك در طوالني مدت به ها بچه خصوص
  .كنيد استراحت مناسب محل يك در دقيقه 10 مدت به رانندگي، ساعت

 زيرا كنند، كار سرد خيلي درجه روي نبايد هم را خودروها مطبوع تهويه سيستم -
 داخلي هواي دماي اختالف كلي طور به. كند وارد فشار سرنشينان بدن به تواند مي
  .باشد سانتيگراد درجه شش از بيش نبايد خودرو خارجي و

 يك دقيقه هر در خورشيد نور مستقيم تابش اثر در تواند مي خودرو درون دماي -
.  برسد درجه 70 از بيش به كوتاه زماني مدت در و يابد افزايش سانتيگراد درجه

  .داريد نگه پايين را ترمز پدال مدتي ممنظ زماني فواصل در طوالني سفرهاي در
 داغ بسيار آن اتاقك شده، پارك نورخورشيد زير باز فضاي در شما اتومبيل وقتي -

 تهويه سيستم و صندلي داشبورد، گرما، اثر در كه است داده نشان ها بررسي. است
 توصيه دليل همين به. كنند مي ساطع زا سرطان و سمي گاز خود از خودرو هواي
 ابتدا شده، پارك آفتاب نور زير در كه شديد اتومبيلي سوار وقتي ودش مي

 دقيقه چند از پس و شود خارج اتاقك درون هواي تا كنيد باز را آن هاي پنجره
. كند كار باز شيشه با دقيقه 5 مدت به دهيد اجازه و كنيد روشن را تهويه دستگاه

 دقيقه چند از پس گرچه د،كني روشن را كولر و باشد بسته ها شيشه كه درصورتي
 دفع سختي به و است پراكنده اتاق هواي در گاز اين اما شود  مي خنك داخل هواي
  .شود مي

 و ها چرخ باد تهويه، سيستم كمربندها، ها، شلنگ. نشويد غافل خود خودروي از -
  .كنيد كنترل را آن روغن
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 عقب صندلي وير كودكان و گرفته قرار اتومبيل جلوي شما كولر هاي دريچه اگر -
 هم ماشين عقب به خنك هواي كه كنيد تنظيم را دريچه اي گونه به حتما هستند
 توانيد  مي شده تعبيه اي دريچه فرد هر براي هم ماشين عقب در اگر اما. برسد
 و نخورد كودكان صورت و گردن به شديد باد كه كنيد تنظيم اي گونه به را دريچه
  .نشود آنها عضالت گرفتگي سبب

 عنوان به. نيست صحيح هم هميشه خودرو داخل دماي كاهش معمول هاي روش -
 ناشي صداي. نيست مناسب روشي مسافرت طول در اتومبيل پنجره كردن باز مثال،

 از ناشي باد فشار اين بر عالوه. است اضافي استرس عامل يك پنجره بودن باز از
  .شود مي چشم التهاب يا گردن شدن خشك سبب پنجره، بودن باز

 رانندگي، شروع از پيش خودرو داخل دماي كاهش براي مؤثر اقدامات از يكي -
 .افتد  مي جريان به خودرو داخل در هوا طريق اين به كه ستا درها بازكردن

 زيرا شود سرد بسيار خودرو داخل هواي تا داد اجازه نبايد محققان توصيه به -
 سرنشينان خروج هنگام به و ودش مي زياد خودرو بيرون و درون بين دماي اختالف

  .شود مي بهداشتي و جسماني مشكالت بروز سبب اتومبيل از
  
  
  

  

  

كننده داخل اتومبيل همراه با  يه محققان استفاده از سيستم خنكبه توص
 باز گذاشتن اندك شيشه عقب اتومبيل روشي مناسب است.



  

مل            پ

 مراقبت پس از تصادف

  
 
 

  
 

  آموزشي اهداف
 :بايد فراگير فصل اين مطالعه از پس

 دهد توضيح را دهد انجام بايد تصادف با مواجهه هنگام در كه اقداماتي.  
 توضيح را تصادف از پس جاده به بازگشت براي  زيسا آماده نحوه 

 .دهد

 دهد توضيح را مصدوم خونريزي از جلوگيري نحوه. 

 توضيح را خودرو سوزي  آتش به منجر تصادف هنگام به الزم اقدامات 
 .دهد

 دهد توضيح را مصدوم موتورسوار سر از ايمني كاله درآوردن نحوه. 
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  . دهيد انجام تصادف اب مواجهه هنگام در بايد كه اقداماتي
  كنيد كمك تقاضاي. 1

 ولي گيرند مي تماس 110 پليس با سريعا رانندگي تصادفات مشاهده هنگام افراد معموال
  ).115: اورژانس تلفن( گرفت تماس اورژانس با بايد ابتدا كه كنيد توجه

  
 تعداد حادثه، نوع دقيق، آدرس قبيل از موارد همه اورژانس با تماس هنگام در

  .دهيد اطالع را  مصدوم عمومي وضعيت و مصدوم افراد سن ، جنسيت مصدومين،
  

  نشويد ديگري تصادف بروز باعث. 2
 سالمت بايد مصدومين جان حفظ بر عالوه دهيد مي انجام كه كارهايي مواقع اين در

   :پس كند تأمين نيز را شما
 هاي چراغ و مودهن متوقف مطمئني محل در را خود اتومبيل مداخله از قبل )الف
  .كنيد روشن را) فالشرها( خطر اعالم
 لباس( كند شما متوجه را رانندگان كه ديباش داشته تن بر لباسي كه كنيد دقت )ب
 اگر و شويد سانحه دچار نيز شما است ممكن صورت اين غير در) است بهتر شبرنگ
  .بپوشيد بااليي اسلب روي بر آورده در را زير سفيد لباس ندارد مناسبي رنگ شما لباس
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 رانندگان براي نيز او لباس كه كسي از و بگذاريد جاده روي بر را خطر عالمت )ج
 از را رانندگان حادثه محل از مناسب فاصله در بخواهيد است رؤيت قابل راحتي به

  .كند مطلع حادثه وقوع
  

  كنيد بررسي را وضعيت. 3
 ممكن شرايط به بسته كه چرا دكني بررسي را وضعيت حادثه محل در حضور هنگام در

 و ببنديد) گردن حايل يا( گردن آتل ديده حادثه فرد به. باشد متفاوت اقدام اولين است
  .ندهيد تكان را او ندارد وجود سوزي  آتش اگر

  

  دهيد انجام را Recovery Position مصدوم از مراقبت. 4
 و بهترين باشد، هوش بي است ممكن و دارد حياتي عاليم مصدوم كه صورتي در

  .است  Recovery Positionمصدوم از نگهداري حالت ترين ساده

 او راست سمت كه طوري به داد قرار زير شكل به را مصدوم بايد حالت اين در
  .باشد باال

  .بنشنيد مصدوم چپ سمت در. 1

  
 را او بدن كار اين هنگام و دهيد هل او زير به آرامي به را مصدوم چپ دست. 2
  .نكنيد بلند
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 قرار او چپ گوش زير را او دست كف و كرده خم را مصدوم راست دست. 3
   .شود مي گردن خواسته نا هاي حركت مانع كار اين دهيد
 استخوان اگر .دهيد قرار چپ پاي جلوي در و كرده خم را مصدوم راست پاي. 4
 اين براي اي وسيله اگر. ببنديد هم به را او پاهاي حالت همين در بايد باشد شكسته لگن
  .دهيد انجام را كار اين كفش بند با نداريد كار

 به را او كمي و گرفته را او پشت از ديگر دست با و كتف از راست دست با. 5
 پاهاي و نيندازيد مصدوم روي را خود وزن كه كنيد دقت ولي بچرخانيد خود طرف
  . باشند مصدوم با تماس در شما

   .بكشد نفس راحت بتواند تا دهيد هل عقب به تماليم با را مصدوم سر. 6
   .بكشيد او زير از را مصدوم چپ دست ماليمت با. 7
 .كنيد كنترل را او تنفس و نبض امداد گروه يا آمبوالنس آمدن تا. 8

  

  
  

 است ممكن زيرا باشد خطرناك تواند مي مصدوم صاف خواباندن) 1 نكته
 .بكشد نفس نتواند

 شكستگي مانند حساسي هاي شكستگي مصدوم دهيد مي احتمال اگر) 2 نكته
 Recovery Position حالت به را او و ندهيد تكان را او دارد كمر يا گردن

 .نخوابانيد
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 دهد تكان را خود پاي و دست انگشتان بخواهيد او از نيست هوش بي مصدوم اگر
 توان مي طريق بدين كنيد لمس را او گردن ماليمت و آرامي به است هوش بي اگر و

  .نه يا است شده ها مهره يا و گردن شكستگي دچار مصدوم فهميد
 بايد موارد اين در شوند مي ها مهره و گردن مصدوميت دچار افراد تصادفات اكثر در
 گردن به حتما مصدوميت ميزان و تصادف نوع به توجه بدون. كرد عمل دقت با بسيار
 ايد نگذرانده را اوليه هاي كمك دوره و نداريد اي وسيله چنين اگر و ببنديد آتل ممصدو

 را مصدوم كه ستا اين كار ترين عاقالنه هستيد اطالع بي اوليه هاي كمك به نسبت و
   .دهد تكان را مصدوم كسي ندهيد اجازه آمبوالنس رسيدن تا و ندهيد تكان

 ماندن زنده احتمال ناآگاه افراد توسط مصدوم حمل از ممانعت و آتل بستن تنها
  .دهد مي افزايش % 80ميزان به را مصدوم

 سوزي آتش خطر كه كنيد خارج اتومبيل از را زخمي فرد صورتي در تنها )توجه
  .دارد وجود
 

 تصادف از پس جاده به بازگشت براي  سازي آماده

 به جاده به ازگشتب براي تان بدن و ذهن كردن آماده براي تصادف دادن  روي از پس
 :كنيد توجه نكات اين

 به حادثه از پس باقيمانده دردهاي مورد در. باشيد تان جسمي صدمات مراقب. 1
  .كنيد مراجعه پزشكتان

  .دهيد انجام ورزش مقداري كنيد سعي دهد، مي امكان شما جراحات كه حدي در. 2
  .كنيد تمشور وضعيت اين در ورزش هاي محدوديت مورد در پزشكتان با. 3
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 كمك شما به كار اين. كنيد صحبت تان خانواده و دوستان با تان تجربه مورد در. 4
  .بياييد كنار تصادف از پس اضطراب با بهتر تا كند مي

  .بگيريد سر از را تان قبلي  روزمره هاي فعاليت و معمول كارهاي. 5
 ببنديد، ايمني مربندك هميشه. باشيد تر  محتاط رانندگي در كه بياموزيد خودتان به. 6

  .كنيد رعايت را رانندگي قوانين و
  

   مصدوم خونريزي از جلوگيري

  
 دست از را خود جان حادثه محل در تصادفات قربانيان از كمي بسيار درصد

 خارج و كنندگان كمك ناآگاهي علت به قربانيان اين %80 حدود در سفانهأمت و دهند مي
 از را خود جان بيمارستان به مصدوم ناصحيح لحم و خودرو از مصدوم ناصحيح كردن
 .دهند مي دست

 به كمك و خدمت بهترين باشيد مطمئن نداريد اوليه هاي كمك نحوه از اطالعي اگر
 آمبوالنس منتظر و بزنند دست مصدوم به ناآگاه افراد ندهيد اجازه كه است اين مصدوم

  .است مصدوم براي كمك بهترين ماندن متخصص افراد و
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  خونريزي كردن وقفمت
 كار ترين اصلي. شود خونريزي دچار تصادف ضربه و بريدگي اثر در فردي است ممكن
 محل دادن فشار .است خونريزي موضع دادن فشار خونريزي از جلوگيري براي

 زمان تا حداقل يا و گيرد مي را خونريزي جلوي معموال استريل گاز يك با خونريزي
 بر دست فشار و تميز پارچه دادن قرار با .شود مي شديد خونريزي مانع امداد رسيدن
 نشدن قطع درصورت. كنيد جلوگيري خونريزي ادامه از خونريزي محل روي

  .شود كمتر خونريزي تا آوريد باال را عضو خونريزي،
 پيچيده پنبه بسته يك با و داريد نگه قلب سطح از باالتر را خونريزي محل

 باعث كار اين. بپوشانيد االستيك بانداژ يك با و دهيد فشار گاز در شده
   .شود مي خون گردش امكان و خون شدن خشك و لخته از جلوگيري

 بخصوص و بدن ينييپا اعضاي هاي خونريزي براي نداشتيد دست در گاز و پنبه اگر
 توپي صورت هب را لباس. دهيد انجام را كار اين زيرپيراهن يا و شرت تي توسط پاها
    .دهيد فشار را خونريزي محل آن با و زده گره هم به آنرا هاي ساق و كرده جمع

 را مصدوم تا داريد فرصت ساعت 6 الي 4 بين باشد شده قطع بدن از عضوي اگر
 را عوض قطع محل و شده قطع عضو .رساند مجهز بيمارستان يك به شده قطع عضو با
 را كيسه اين و داده قرار تريلاس كيسه يك داخل آنرا سپس و بشوييد سرم يا و بتادين با

 گاز يك ها يخ و استريل كيسه وسط كه نبريد ياد از و بگذاريد يخ از پر كيسه داخل
 قطع عضو دادن قرار براي استريل كيسه عنوان به توانيد مي را سرم خالي ظرف .بگذاريد

   .كنيد استفاده شده
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 ديدن صدمه اعثب اينكار چون ندهيد قرار يخ داخل مستقيم را شده قطع عضو
 خونريزي موارد در .است امر همين نيز كيسه دو بين گاز دادن قرار علت شود مي عضو

  است ديگر اعمال سپس و خونريزي محل نمودن تميز عمل اولين عضو قطع و
  

  خودرو سوزي آتش به منجر تصادف هنگام به الزم اقدامات

  
 بر عالوه كپسول اين. شيدبا داشته نشاني آتش كپسول يك خود اتومبيل در هميشه

 خودروي يك با مواجهه هنگام در بگيرد، قرار خودتان استفاده مورد است ممكن اينكه
  .دكني كمك و شده عمل وارد توانيد مي نيز گرفته آتش

 اغلب كه كيلوگرمي 1 هاي كپسول ضمن در كرد دقت بايد كپسول نوع انتخاب در
 توصيه شوند مي تمام سريع و بوده ككوچ كه اين دليل هب هستند استفاده مورد
 قسمت از سوزي آتش معموال. هستند انتخاب بهترين ليتري 3 هاي كپسول و شوند نمي

 نزنيد باال را كاپوت موتور كردن خاموش براي وجه هيچ به پس شود مي شروع موتور
 .شود مي سوزي آتش تشديد و آتش به هوا رسيدن باعث اينكار چون

 يا سيگار خودرو اطراف در و كنيد دور خودرو از را افراد بنزين نشت صورت در -
  .نكنيد روشن آتش

  .كنيد جدا باطري از را خودرو هاي باطري  سر امكان صورت در -
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 اقدام عضو شستن به نسبت سريع بنزين به بدن از عضوي شدن آغشته صورت در -
  .كنيد

 باطري آب و روغن ،بنزين به) شلوار يا پيراهن( البسه شدن آغشته صورت در -
  .يدينما خارج تن از را آنها حتما خودرو،

 خاموش جهت محل در موجود ماسه يا خاك از كننده خاموش نداشتن صورت در -
  .كنيد استفاده آتش كردن
 صحيح شكلي به خودرو از ها سرنشين كردن خارج سوزي آتش هنگام در كار اولين

 تقسيم سريع اند كرده اقدام ككم براي نفر چند اگر .ستا آنها به زدن صدمه بدون و
 به ديگر افراد است آتش كردن خاموش مشغول فردي كه حالي در و نموده كار

 ها مهره و گردن مصدوميت دچار افراد تصادفات اكثر در  كنند رسيدگي ها سرنشين
 ميزان و تصادف نوع به توجه بدون. كرد عمل دقت با بسيار بايد موارد اين در شوند مي

 دوره و نداريد اي وسيله چنين اگر و ببنديد آتل مصدوم گردن به تماح مصدوميت
 ترين عاقالنه هستيد اطالع بي اوليه هاي كمك به نسبت و ايد نگذرانده را اوليه هاي كمك
 كسي ندهيد اجازه آمبوالنس رسيدن تا و ندهيد تكان را مصدوم كه ستا اين كار

  .دهد تكان را مصدوم

  

 زنده احتمال ناآگاه افراد توسط مصدوم حمل از ممانعت و آتل بستن تنها
 .دهد مي افزايش ٪80 ميزان به را ماندن مصدوم
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   مصدوم موتورسوار سر از يمنيا كاله درآوردن نحوه

  
. شود مي پرت موتور روي از و پيچد مي ماشين جلوي ناگهان احتياطي بي موتورسوار

 كاله درآوردن به اقدام عجله با نبايد دانيد مي آيا اما دارد، سر بر ايمني كاله خوشبختانه
 قطع حتمالا جا نابه حركت يك با شما باشد، شده وارد گردن به آسيبي اگر كنيد؟ او

 و كامل احتياط رعايت با بايد بنابراين. زد خواهيد رقم او براي را مرگ حتي و نخاع
 هاي دست ابتدا. دهيد انجام را كار اين مرحله به مرحله تصاوير طبق ديگري از كمك
 ثابت را او سر مصدوم فك روي انگشتان دادن قرار با و داده قرار كاله دوطرف را خود
 را مصدوم سر بايد او سپس. كند باز را كاله بند يا تسمه بايد ديگر نفر حاال. داريد نگه
. دارد نگه ديگرش دست با را چانه و دارد نگه ثابت گردن و جمجمه قاعده قسمت در

 به را كاله حاال. شود خارج آن زير از مصدوم بيني و چانه تا بكشيد عقب به را كاله
 و درآوريد كامل را كاله. شود خارج آن زير از هم جمجمه قاعده تا بكشيد جلو سمت
 دست در آنچه هر يا تخته ملحفه، دادن قرار با مصدوم گردن و سر دادن تكان بدون
 .برسد آمبوالنس تا كنيد دقت او نبض و بيمار تنفس به. داريد نگه ثابت را گردن داريد



  

  مل         

 عبور ايمن از خيابان

  آموزشي اهداف
 :بايد فراگير فصل اين لعهمطا از پس

 درستي به موجود وضعيت و آمار به توجه با را ترافيكي حوادث اهميت 
  .نمايد بيان

 ببرد نام درستي به را ترافيكي هاي آسيب معرض در و پذير آسيب اقشار. 

 درستي به مثال ذكر با را پياده عابرين در ترافيكي حوادث بروز عمده داليل 
 .نمايد ابراز

 در ترافيكي هاي آسيب و حوادث وقوع از پيشگيري در را راقبتيم خود نقش 
 .دهد توضيح درستي به را پياده عابرين

 حداقل ذكر با را ترافيكي هاي محيط در پياده عابرين رفتار بر مؤثر عوامل 
 .ببرد نام درستي به مثال يك

 به و خود ديگاه از را ترافيكي هاي محيط در عابرين رفتار بر نگرش نقش 
 .دهد توضيح رستيد

 عابرين در ايمن نا رفتارهاي اتخاذ در اطرافيان و همساالن فشارهاي نقش 
 .دهد توضيح درستي به را پياده

 در ايمن رفتارهاي اتخاذ زمينه در شده درك رفتاري كنترل مفهوم 
 .نمايد تفسير درستي به كاربردي مثال يك ذكر با را ترافيكي هاي محيط

 ايمن عبور با مرتبط شده درك رفتاري كنترل بهبود در مؤثر هاي استراتژي 
 .دهد توضيح درستي به مثال يك قالب در را خيابان از

 با را خيابان از ايمن عبور قصد بهبود خصوص در مؤثر هاي استراتژي 
 .دهد توضيح و برده نام را كاربردي مثال يك ذكر

 ببرد نام تيدرس به را خيابان از صحيح مرور و عبور قواعد از مورد شش  .  
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  مقدمه
 از شتاب و عجله با اغلب پياده عابرين ترافيكي، هاي محيط ازدحام دليل به امروزه
 پياده عابرين رفتارهاي. كنند مي نقض را ترافيكي قوانين بيشتر و كنند مي عبور خيابان

 ايه مكان از عبور گذر، زير و پياده عابر پل از استفاده عدم قرمز، چراغ نقض صورت هب
 از استفاده رو، پياده نه و خيابان محدوده در روي پياده خيابان، در دويدن كشي، خط بدون
 صورت هب عبور هدفون، گذاشتن و موسيقي به دادن گوش عبور، حين همراه تلفن

 پارك خودروهاي بين عبوراز همچنين و حركت حال در خودروهاي بين از و مورب
  . نمايد مي تهديد را برينعا جان همواره خيابان كنار در شده

 زمينه در اقدامات ترين مهم از يكي عابرين رفتارهاي بر ثرؤم عوامل شناخت
 ثرؤم عوامل نقش به كتابچه اين در. باشد مي تلفات كاهش و آسيب بروز از پيشگيري

 در آموزشي هاي استراتژي ترين مهم معرفي و پياده عابرين در ناايمن رفتارهاي بروز در
 اهم عنوان به بتواند مطروحه مباحث رود مي انتظار. است شده پرداخته نهزمي اين

  .شود بكارگيري پياده عابرين رفتارهاي بهبود و اصالح با رابطه در آموزشي هاي فعاليت
  

  ترافيكي حوادث اهميت
 حوادث اهميت جاده در ترافيكي تصادفات اثر بر وارده غيركشنده يا كشنده صدمات
  . دهد مي نشان را ترافيكي

 بشود آسيب به منجر است ممكن كه برخورد يك وقوع عنوان به برخورد يا تصادف
 حال در نقليه وسيله يك حداقل شامل و افتد مي اتفاق عمومي هاي جاده در خير، يا

  . است شده تعريف حركت
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 17/1 و شوند مي معلول يا مجروح نفر ميليون 20 از بيش تصادف اثر در سال، هر
 كه دهد مي امرنشان اين. شوند مي كشته اي جاده تصادفات اثر در فرن ميليون

 تا 20 بين اين بر عالوه. ميرند مي جهان سراسر در روز هر در نفر 3242 طورمتوسط به
  ).1(1شوند مي معلول يا و مجروح جهان سراسر در سال هر نفر ميليون 50

 خود به را ها بيماري بار رينباالت ترافيكي حوادث ايران، در دانيم مي كه طوري همان
 در مرگ علت اولين و عروقي قلبي هاي بيماري از بعد مرگ علت دومين و اختصاص

 مرگ و بوده ها مرگ كل%  9/14 عامل كه آيد، مي شمار به سال 40 زير سني گروه
  ). 2(2است شايع مذكر جنس در بيشتر و نفر هزار 100هر ازاي به 58 حوادث از ناشي

 ترافيك حجم افزايش و موتوري نقليه وسايل توجه قابل رشد دليل هب ايران كشور
 فراواني مالي و جاني تلفات ساالنه رانندگي، و راهنمايي قوانين رعايت عدم و ها جاده

 حوادث در پذير آسيب افراد بيشترين. شود مي متحمل اي جاده حوادث دليل به را
 .دهند مي تشكيل موتورسواران و وارانس دوچرخه پياده، عابرين ترتيب به را اي جاده

  

                                                      
1 World Health Organization. Global status report on road safety: time for action. Geneva . 
2009 [online]. Available from:  
(www.who.int/violence_injury__prevention/road_safety_status/2009). 
2 Akbari M, Naghavi M, Soori H. Epidemiology of Deaths from injuries in the Islamic 
Republic of Iran. Eastern Meditr Health J. 2006;12(3/4):50-8. 
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 به بلكه افتند نمي اتفاق آگاهي عدم دليل به اغلب بالغ پياده عابرين در تصادفات
 رفتارهاي انجام و حد از بيش بنفس اعتماد و) فكري بي( پرتي حواس دقتي، بي علت
 بايد كدام هر كه دانند مي مرتبط متعددي ليمسا با را تصادفات. شوند مي حادث ناايمن

 در محيطي فاكتورهاي و نقليه وسيله انسان،. شود پرداخته آنها به اي جداگانه طور به
 علل%  95 تا 64 انساني اشتباهات و خطا. كنند مي ايفا را مهمي نقش تصادف وقوع
 دهند مي اختصاص خود به را ايران قبيل از توسعه حال در كشورهاي در تصادف بروز
 زيادي تعداد. نمايد مي تحميل دولت و خانواده به را توجهي قابل يمال بار سفانهأمت كه
 زير به پزشكي، مدت طوالني هاي هزينه علت به و تصادف وقوع اثر در ها خانواده از

 نامطلوب اثرات از او دوستان و خانواده ديده، صدمه افراد همچنين. روند مي فقر خط
 .برد خواهند رنج اجتماعي و رواني جسماني،

  
 گيرند؟ مي قرار ترافيكي حوادث ثيرأت تحت بيشتر كساني چه

 15-44 سني گروه در ترافيكي حوادث از ناشي هاي كشته آمار از نيمي از بيش -
  .افتد مي اتفاق سال

 .دارد اختصاص مذكر جنس به جهان در ترافيكي حوادث هاي كشته كل از % 73 -

 دوچرخه و موتورسواران ياده،پ عابرين ترتيب به ها جاده در پذير آسيب هاي گروه -
 در كشورهاي در را تصادف و حوادث از بيشتري بسيار سهم و باشند مي سواران
 اختصاص خود به را يافته توسعه كشورهاي با مقايسه در فقير و توسعه حال
 و داده اختصاص خود به را جهان جمعيت % 80 از بيش كه جايي يعني. دهند مي
 و كم مدآدر با كشورهاي در مرگ ميزان. است جهان خودروهاي%  52 مالك تنها
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 با كشورهاي در و نفر 100000 هر ازاي به 4/38 ترافيكي حوادث اثر در متوسط
 .1باشد مي نفر 100000 هر ازاي به 7/8 باال درآمد

  
 پياده عابر 13 روزانه مرگ

 سال اول اههم 6 در فقط. دهد مي خبر كشورمان در پياده عابر 13 روزانه مرگ از آمارها
 حوادث در ـ بودند زن نفر 634 و مرد آنها از نفر 1741 كه ـ پياده عابر 2375 ،1392

  .شدند كشته رانندگي
 24 با متعدد هاي شكستگي ،% 1/15 با سر به ضربه پياده عابران مرگ علت بيشترين

  .2است شده گزارش % 5/10 با خونريزي آن از پس و %
  

.   

                                                      
1 World Health Organization. International statistical classification of diseases and related 
health problems[online].available from:  
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en. 2009. 
2 Iranian legal mediciene organization [online]Available from:  
http://lmo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2316&newsview=15232  [accessed 17rd november 
2013]. 
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 جان شهري درون مسيرهاي در آنها % 8/58 يعني پياده رانعاب تلفات از نفر 1396
 جمله از پياده عابران به مربوط قوانين رعايت موضوع اين كه اند داده دست از را خود
. كند مي دوچندان را عابر هاي پل و پياده عابر كشي  خط از عبور  راهنما، چراغ به توجه
 1/33 معادل عابران، نفر 786 جان رشه داخل هاي خيابان از پس شهري برون هاي جاده

  .است گرفته را آنها از %
 فوتي، تصادفات % 3 كاهش وجود با كه اين دارد، وجود نيز ديگري تلخ واقعيت اما

 به رانندگان بيشتر پايبندي از كه خسارتي تصادفات % 53 و جرحي تصادفات % 14
 سال اول ماهه 3 فاتتصاد در پياده عابران فوت % 7 افزايش دارد، حكايت قانون
 را خود بايد كه آنچنان هنوز موتورسواران و پياده عابران سفانهأمت دهد مي نشان گذشته
  .دانند نمي قوانين رعايت به ملزم

 دهد مي نشان موارد اغلب در خودروها با پياده عابران تصادفات صحنه از ها گزارش
   پل حادثه، وقوع محل از كمي فاصله به كه

 دليل به اما داشته وجود پياده عابر تردد ويژه كشي  خط ذرگاهگ يا هوايي
 به كه خورده رقم جبرانناپذيري فاجعه ديگر، هاي بهانه و عجله تنبلي، انگاري، سهل
  . است شده تمام انساني مرگ بهاي
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 به توجهي بي دليل به پياده عابرين مير و مرگ و حوادث بروز عامل ترين مهم
 اهميت و مرور و عبور براي كشي خط هاي محل از استفاده عدم پياده، عابر هاي پل

  .گرفت جدي را مهم اين بايد كه است قرمز چراغ به ندادن
  
   پياده عابرين خودمراقبتي نقش: خيابان از ايمن عبور
 كه دهد مي رخ زماني بيشتر عابرين ديدن صدمه كه است شده مشخص خوبي به امروزه
 تسهيالت از استفاده كه اند داده نشان مطالعات و هستند خيابان يك از عبور درحال
 اين دركاهش سزايي هب نقش شده كشي خط هاي محل يا پياده عابر پل مانند مرور و عبور

 به واردشده هاي آسيب و صدمات از % 40 حدود كه  بطوري نمايند مي ايفا را صدمات
 مي خيابان محدوده وارد و نمايند نمي استفاده تسهيالت اين از زمانيكه در پياده عابرين
 يا و شده تعيين عبور هاي محل در ها آسيب اين از % 10 از كمتر و دهد مي رخ شوند

  . افتد مي اتفاق آن از دورتر متر 50
 و ميعال داراي هاي مكان و ها تقاطع از عبور كه شود مي تأكيد امر اين بر اكنون هم
 كمتري خطر داراي عبور محل كشي خط پياده، رعاب چراغ مانند رمرو و عبور هاي نشانه
 باعث تسهيالت اين نبود زيرا. باشد مي تسهيالت گونه اين فاقد هاي مكان به نسبت

  . گردد مي ايمن عبور انجام و نقليه وسايل حركت بيني پيش و تشخيص دشواري
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  پياده عابرين رفتار بر ثرؤم عوامل

 را خيابان از پياده عابرين مرور و عبور ررفتا كه عواملي روي بر زيادي تحقيقات
 محيط عوامل دسته دو به را عوامل اين برخي است، شده انجام دهد قرار ثيرأت تحت

 ،)مرور و عبور چراغ بدون و چراغ با خيابان خيابان، نوع خيابان، پهناي مانند( فيزيكي
 شناختي، جمعيت يها ويژگي مثال عنوان به( پياده عابر به مربوط فردي عوامل دسته و

 اينجا در ما. نمايند مي بندي تقسيم) اجتماعي باورهاي و قصد نگرش، آگاهي، دانش،
  پياده عابرين در ناايمن رفتارهاي اتخاذ در فردي فاكتورهاي و عوامل نقش خواهيم مي
 .كنيم بررسي را

  
  پياده عابرين رفتار بر فردي هاي ويژگي و عوامل ثيرأت

 جنس و سن مثل فردي هاي ويژگي با مرتبط پياده عابران در يابانخ از عبور رفتارهاي
 بيشتر قرمز چراغ داراي و شده كشي خط هاي محيط در زنان مثال عنوان به. باشد مي

 مطالعات. باشد مي بيشتر نيز مسن پياده عابرين در زمان اين و مانند مي عبور منتظر
 رفتارهاي در سن و نسيتج ثيرأت خصوص در جهان مختلف كشورهاي در متعددي
 به تمايل نثؤم عابرين از بيشتر بسيار مذكر پياده عابرين. است شده انجام پياده عابرين
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 عبور خيابان خطرناك هاي مكان از بيشتر و دارند مرور عبور قوانين رعايت عدم
 عرض از مرور و عبور رفتارهاي با نيز شخصيتي خصوصيات و ها ويژگي. كنند مي

 مهم عوامل از جنس و سن كه است آن از حاكي موضوع اين لذا .باشد مي بطمرت خيابان
  . باشند مي كشي خط بدون و با هاي خيابان از عبور در

 از عبور براي مناسب فرصت يك يافتن مورد در قضاوت به بايد پياده عابرين
. است فمعرو 1قبول قابل فاصله و شكاف نظريه به فرايند اين مطالعه. بپردازند خيابان

 دو بين شكاف آيا اينكه تعيين براي ابتدا بايد پياده عابرين كه دارد مي بيان نظريه اين
 پس است قبول قابل فاصله اگر. كند نگاه است بزرگ عبور براي كافي اندازه به خودرو
 براي بايد صورت اين غير در بگيرد، تقاطع از عبور به تصميم تواند مي شخص
 ناليزآ عابرين كه است شده ديده موارد از بسياري در. ايدنم صبر بهتر هاي فرصت
 صدمات و تصادف با همراه ها آن عبور سفانهأمت و اند نداشته ترافيك سرعت از درستي

  . است شده جسماني
 با تقاطع در انتظار حال در پياده عابر يك تردد، پر و شلوغ ترافيكي هاي محيط در
 عبور حال در هاي اتومبيل بين قبول قابل فاصله يجادا منتظر موارد اكثر در قرمز، چراغ

 عابرين از بسياري هايي موقعيت چنين در. چراغ شدن سبز براي نه و باشند مي تقاطع از
 نحوي هر به خواهند مي فقط و ندارند ترافيكي ميعال به نسبت توجهي گونه هيچ پياده
  . كنند توجه خود ناايمن ررفتا پيامد به اينكه بدون كنند عبور خيابان از شده كه

 يابد، مي افزايش قرمز چراغ داراي هاي محل در انتظار زمان كه هنگامي سفانهأمت
  . يابد مي افزايش پياده عابرين توسط ترافيكي قوانين نقض احتمال

                                                      
1 Gap Acceptance Theory 
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 حركتي -ادراكي مهارت يك ها جاده از ايمن عبور توانايي گفت توان مي بنابراين

 ترافيك جريان در شده ايجاد فاصله آيا  كه نمايد ارزيابي بايد دهپيا عابر آن در كه است
 فاصله از صحيح درك مستلزم تصميم اين خير؟ يا است عبور براي ايمن گذرگاه يك

 عبور يك براي فاصله اينكه و باشد مي بعدي اتومبيل رسيدن زمان تخمين و شده ايجاد
   آهسته؟ عبور يك يا است مناسب سريع

 پياده عابرين خطرناك رفتارهاي از ديگر يكي تقاطع از عبور گامهن در دويدن
 پياده عابرين ايمني همراه تلفن از استفاده و آرام خيلي كردن حركت همچنين. باشد مي
 .دهد مي قرار ثيرأت تحت را
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   آن بر ثرؤم اجتماعي و فردي فاكتورهاي و ترافيكي ايمن رفتار
 مختلف هاي محيط در بشر رفتارهاي بر فراواني رثيأت اجتماعي و شناختي فاكتورهاي

 هاي ارزيابي در مهمي نقش نگرش، قبيل از شناختي فاكتورهاي و فردي عوامل. دارند
 با و بودن مطلوب بودن، خوشايند. دارند عهده بر آنها نتايج و ايمن رفتارهاي از افراد

 از. باشد مي آنان نگرش رثيأت تحت پياده عابرين براي ايمن رفتارهاي اتخاذ بودن ارزش
 نيز آنان فشارهاي ثيرأت تحت و ديگران هاي خواسته براساس نمودن رفتار ديگر سوي
 از بسياري. دارد ترافيكي هاي محيط در ناايمن و ايمن رفتارهاي بروز در مهمي نقش
 وردهآبر و اطرافيان هاي خواسته از تبعيت در سعي اجتماعي هاي محيط در ها انسان

 ناايمن رفتارهاي از بسياري لذا. نمايند مي خود زندگي در مهم ديگران انتظارات ساختن
 الزم زمينه اين در. دهند مي انجام ديگران فشارهاي ثيرأت تحت را ترافيكي هاي محيط در

 ترويج منظور به اطرافيان فشارهاي و ذهني هنجارهاي اصالح جهت در تدابيري است
 اشاره كه فاكتورهايي بر عالوه. شود گرفته كار هب دهپيا عابرين سوي از ايمن رفتار

 ترافيكي مختلف شرايط در ايمن رفتارهاي انجام بر وي كنترل از فرد ارزيابي گرديد،
. باشد مي اهميت زيحا بسيار نيز مرور و عبور قواعد از تبعيت و مثبت رفتار بروز در نيز

 منفي فاكتورهاي نقش و دانند مي نيدور فاكتورهاي ثيرأت تحت را ايمن رفتار كه افرادي
 خود رفتار بر بيشتري كنترل آورند، مي حساب به ناچيز را رفتارها اين انجام در بيروني
 اين در. ندهستن برخوردار خيابان از ايمن عبور انجام براي بيشتري قصد از و دارند
 داختهپر ترافيكي هاي محيط در عابرين رفتار و قصد بر عوامل اين نقش به فصل
  .شود مي
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   پياده عابرين رفتار بر نگرش نقش
 فراواني ثيرأت انسان رفتار بر فردي درون عوامل اجتماعي، و فردي برون عوامل كنار در
 بر نگرش ثيرأت بر پياده عابرين ايمني زمينه در شده انجام مطالعات از برخي. گذارند مي

 قوي هاي كننده بيني پيش از يكي شنگر. دارند كيدأت ترافيكي هاي محيط در افراد ايمني
 در غيرمستقيم طور به ها نگرش است شده عنوان كه نحوي به. باشد مي انساني رفتار
 و خطر ادراك بر آن ثيرأت لحاظ به دخالت اين و دارد دخالت رانندگي تصادفات بروز
 و شاينديخو درجه از ما ارزيابي به نگرش. افتد مي اتفاق فرد در پرخطر رفتار

 هنگامي لذا. گردد مي بر ترافيكي رفتار نامطلوبيت و مطلوبيت همچنين و اخوشايندين
 رفتاري را آن و باشد داشته ايمن عبور پيامدهاي از مثبتي ارزيابي پياده عابر يك كه

 در ايمن رفتار كه را رفتار آن بيشتري احتمال با نمايد فرض مثبت و مطلوب كامال
  . داد خواهد نجاما باشد مي ترافيكي هاي محيط

 عمل اين مفهوم. باشيم داشته رفتار از كلي ارزيابي يك بايد خود نگرش تغيير براي
 رفتار ما چرا اينكه. گردد مي بر ترافيكي رفتارهاي انجام خصوص در ما ارزيابي خود به

 ارزيابي براي. اندازيم مي خطر به را خود جان اعمال برخي با و نداريم خيابان در ايمني
 را چيزهايي چه ايمن عبور انجام كه كنيد فكر ابتدا ايمن عبور خصوص در خود گرشن

 بايد ما منظور اين براي!!!!!! دهم؟؟؟ انجام را آن بايد من چرا و دارد دنبال به من براي
 رسد مي نظر به كه فاكتورهايي و ها انگيزه احساسات، ها، خواسته نيازها، از بهتري درك
  . باشيم داشته نمايند مي رلكنت را ايمن رفتار

. شود نگرش تغيير و انگيزش به منجر تواند مي خودارزيابي دانيد مي كه طوري همان
 مورد در اغلب ما سفانهأمت. داريم خود مورد در دانستن به زيادي تمايل ما بيشتر
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. كنيم نمي احساس را تغيير به نياز و نيستيم آگاه خود ترافيكي رفتارهاي وضعيت
 براي را ما و نمايد مقابله بينانه خوش خطاي با است ممكن شخصي هاي ارزيابي نهاينگو

  . نمايد تشويق آنها واقعي خطرات اساس بر رفتاري تغييرات بررسي
 فرد كه است موضوع اين خصوص در غلط تفكر بينانه، خوش خطاي از منظور

   .داند نمي خاصي شرايط به ابتال و خطر معرض در را خود وقت هيچ
 و تصادف با وقت هيچ من كه باشد داشته تصور خود پيش عابر يك اينكه مثال
 خطاي سفانهأمت. است ديگران براي فقط اتفاق و شوم نمي مواجه ترافيكي خطرات
 در ناايمن و پرخطر رفتارهاي اتخاذ و كاذب نفس  هب اعتماد افزايش باعث بينانه خوش
  . شود مي فرد

  
 زير موارد خصوص در بايد ترافيكي رفتارهاي به بتنس خود نگرش بهبود براي

 و است ترافيكي هاي محيط در ما عمل كننده تعيين ما نگرش چون نماييم تفكر و تأمل
 نخواهد تغييري ما رفتار باشيم نداشته ايمن عبور خصوص در مثبتي نگرش كه زماني تا

  . كرد
 ما ديدن آسيب احتمال ايمن، رفتارهاي كه كنيم نهادينه را اين خود ذهن در بايد ما

 خواهيم بيشتري امنيت احساس ترافيكي هاي محيط در و دهد  مي كاهش را خيابان در
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 خط عابر، پل مانند مرور و عبور تسهيالت كه كنيم درك و باشيم متوجه بايد. كرد
. اند شده ايجاد پياده عابرين ايمني افزايش براي زيرگذر احداث پياده، عابر چراغ كشي،

 بايد. كنيم پرهيز پرخطر رفتارهاي انجام از و يمهبد ارزش خود سالمتي به بايد ما ذال
 باعث قرمز چراغ از عبور ترافيك، جريان به توجه عدم و پرتي حواس كه كنيم درك
 ساير و ما ايمني بر خود كه شود مي ها خيابان در ترافيك و عمومي نظم در اخالل
  . گذارد مي ثيرأت عابرين
 ابتدا ترافيكي هاي محيط در ايمن رفتارهاي اتخاذ با رابطه در نگرش تغيير ورمنظ به
 از پس انسان. بگذاريم احترام كنند مي رعايت را مرور و عبور قوانين كه كساني به بايد
 محبت و احترام حس نيازمند استقالل حس يافتن و فيزيولوژيك پايه نيازهاي رفع
 ساير با متقابل احترام تحقق دنبال ترافيكي هاي محيط در ما شود مي باعث امر اين. است

 خوشايندي حس احترام دريافت و قوانين رعايت دنبال به  و باشيم رانندگان و عابرين
  . شود ايجاد ما در

 آن مزاياي به و بدهند انجام نظر مورد رفتار از كاملي ارزشيابي بايد پياده عابرين
 ما سالمتي تضمين باعث ايمن رفتار كه بكنيم درك كه هنگامي. باشند داشته آگاهي

 عجله قرمز، چراغ طوالني زمان پياده، عابر پل بودن دور خستگي، وجه هيچ به شود مي
 دانيم مي كه هنگامي. بود نخواهد ترافيكي هاي محيط در ما ايمن رفتار انجام مانع داشتن
 و نمايد ايجاد ما براي ار بدي عواقب تواند مي توجه بدون و پرتي حواس با همراه عبور
 كوتاه، پيام نوشتن همراه، تلفن از استفاده در حتما برساند پايان به را ما زندگي شايد

 نمونه براي اينجا در دهيد اجازه. كرد خواهيم تجديدنظر عبور حين هدفون از استفاده
 پياده، رينعاب در ناايمن رفتارهاي انجام در الكترونيكي وسايل و موبايل ثيرأت بررسي به
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 اي چندرسانه هاي دستگاه اگرچه. بپردازيم نگرش پيرامون بحث شدن روشن براي
 پيشگيري هاي انجمن اما است، داده كاربران به را توجهي قابل سرگرمي و مزايا آرامش،

 و افراد پرتي حواس ايجاد براي ها دستگاه اين بالقوه هاي توانايي مورد در ها آسيب از
 نشان ها بررسي. است كرده نگراني ابراز خطرناك بالقوه هاي محيط در ايمن تعامل عدم
 مثال عنوان به( ديگر هاي فعاليت يا و تلفني مكالمات كه پياده عابرين كه دهد مي

 بيشتر پذيري ريسك خيابان، از عبور هنگام در) موسيقي به دادن گوش يا و خوردن
 توجه كاهش موجب وسايل اين ذال .باشند مي برخوردار ترافيكي حوادث بروز براي

 مير و مرگ و صدمات سقوط، خطر مالحظه قابل افزايش و خيابان محيط به عابرين
  . شوند مي

 ميزان هاي آيتم شامل كه ايمن عبور به مربوط ليست  چك بايد شما منظور بدين
 ايه تقاطع از عبور روزانه دفعات تعداد ايمن، ترافيكي رفتارهاي به پايبندي و انجام

 در خود تردد مسيرهاي در پياده عابر پل از استفاده دفعات تعداد و ناايمن و پرخطر
 شده آورده ضميمه قسمت در ليست چك از اي نمونه. نمايند تكميل را باشد مي هفته
 . است

  
   پياده عابرين رفتار بر زندگي در مهم ديگران و ذهني هنجارهاي نقش
 اجتماعي اطالعات از وسيعي حجم به كه است داده نشان خود زندگي طول در انسان

. گيرد مي قرار آن ثيرأت تحت و دهد مي واكنش و پاسخ افراد ساير رفتار از گرفته تأنش
 اينجا در. باشد مي افراد ساير اجتماعي رفتارهاي تأثير تحت پيوسته طور هب رفتارش لذا
 يعني امروزه صنعتي و ريشه زندگي در انسان زندگي كننده تعيين هاي مقوله از يكي به
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 و اصول نكردن تيرعا كه خطرناك پيچيده، بسيار رفتار يك. پردازيم مي خيابان از عبور
  .نمايد تهديد را فردي هر سالمتي تواند مي آن قواعد

 كه باشد مي ديگران از پيروي يا انطباق شخصيتي، هاي ويژگي از ديگر يكي بنابراين
 و ديگران رفتارهاي و ها ارزش ها، ايده از پيروي به مربوط تمايالت و ها ويژگي شامل

 و محققين كه باشد مي مرجع هاي گروه با تضاد و درگيري از جلوگيري منظور به
 هنجارهاي. نامند مي اجتماعي اعتقادات و نرم يا ذهني هنجارهاي را آن شناسان جامعه
 خانواده، اعضاي دمانن ما زندگي در مهم ديگران انتظارات و هنجارها به انتزاعي
 اين نمودن وردهآبر براي ما انگيزه و تمايل ميزان همچنين و ها همكالسي دوستان،
 به دارند بااليي مطابقت به تمايل كه افرادي مثال، براي. باشد مي آن با تطابق و انتظارات
 فرض مثال عنوان به. دهند مي شكل ديگران رفتار براساس را خود رفتار زياد احتمال

 تصميم و هستيم زدن قدم حال در خيابان در خود دوست يا همكالسي با مكني
 ما روي پيش انتخاب چند لحظه اين در. برويم خيابان طرف آن به خريد براي گيريم يم

 دورتر كمي و قرمز چراغ با چهارراه از عبور كشي، خط نوبد مكان از عبور. دارد وجود
 كشي خط بدون مكان از بخواهيم اگر حال .دارد وجود عبور براي هم پياده عابر پل

 عابر پل از توانيم مي روي پياده مقداري با كه باشد داشته انتظار ما دوست اما كنيم عبور
 نمودن برآورده براي ما انگيزه ميزان ثيرأت تحت تواند مي ما رفتار اينجا در. نماييم استفاده
 زياد پيروي براي ما تمايل اگر. دبگير قرار مان همكالسي يا و دوست خواسته و انتظار
 باشد پايين ما انگيزه اگر و كنيم مي عبور پياده عابر پل از دوستمون همراه به پس باشد
 عبور دوستان يا والدين مثال عنوان به يا ندهيم تغيير را خود رفتار و كنيم مقاومت شايد

 عبور فرد هاي همكالسي و دوستان اينكه يا خير؟ يا نمايند مي ييدأت را پياده عابر پل از
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 تلفن از استفاده خير؟ يا نمايند مي ييدأت را پياده عابر كشي خط داراي هاي تقاطع از
 افراد انتظارات با مطابق چقدر خيابان از عبور حين موسيقي پخش دستگاه يا و همراه
  باشد؟  مي ما زندگي در مهم

  
  :باشند مي اطالعاتي القوهب منبع دو داراي عابرين خيابان، از عبور منظور به

 پياده عابر راهنماي چراغ و نقليه وسايل از توانند مي كه اجتماعي غير اطالعات .1
  .گيرند تأنش

  .گردند كسب پياده عابرين ساير رفتار طريق از توانند مي كه اجتماعي اطالعات .2
 اين دهنده نشان او رفتار نمايد مي عبور خيابان از پياده عابر يك كه هنگامي مثال
 اجازه كه است شده ايجاد ترافيك جريان در قبول قابل شكاف كه باشد مي موضوع
  .دهد مي را ايمن عبور
 در قضاوت براي اتكايي قابل منبع توانند نمي اجتماعي اطالعات حال اين با

 در شكاف نمونه براي باشند، ترافيك جريان در ايمن شكاف يك وجود خصوص
 عبور براي آنقدر است ممكن شود مي استفاده پياده عابر كي وسيله به كه ترافيك جريان
  .نباشد كافي دارد، قرار او سر پشت در كه ديگر پياده عابر يك ايمن
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 جمع مانند باشند، مي آشنا همديگر با كه اي پياده عابرين مطالعات از برخي براساس
  .اندازند مي خطر به را خود سالمتي و كنند مي عبور خيابان از يكديگر با اغلب دوستان،
 را ما ناايمن يا و ايمن رفتار تواند مي ما زندگي در مهم افراد توقعات و انتظارات لذا

 صميميت، ميزان به بستگي امر اين و دهد قرار خود ثيرأت تحت ترافيكي هاي محيط در
  . باشد مي ما سوي از فرد نفوذ و پذيرش
 انجام بيشتر را ناايمن فتارهاير ديگران، حضور در افراد از بسياري سفانهأمت
  .اندازند مي خطر به را خود جان ديگر افراد ميل و انتظارات دليل به و دهند مي

 با همراه و گروه قالب در پياده عابرين كه اند دريافته خود هاي مطالعه در محققان
 مي انجام را خيابان در ناايمن رفتارهاي تنها عابرين از بيشتر برابر دو خود دوستان
  . دهند

 ايمن عبور يك براي. دارد دنبال به را ديگر فرد عبور قرمز چراغ از عابر يك عبور
 نكنيد اعتماد ديگران به ترافيكي هاي محيط در. گرفت قرار ديگران ثيررفتارأت تحت نبايد

 عبور حال در عابر يك كه هنگامي. كنيد خودداري ديگران رفتار تكرار و تقليد از و
 براي كافي فرصت ديگر كرديم حركت او دنبال به ما كه بعد لحظه چند دشاي باشد مي

. شد خواهد بيشتر تصادف و برخورد احتمال شرايط اين در كه باشد نداشته وجود عبور
 عبور براي پياده عابرين انتظار زمان كه دهد مي نشان پياده عابرين رفتار روي بر مطالعه

 دهد مي نشان امر اين و. يابد مي كاهش محل در پياده عابرين تعداد افزايش با خيابان از
  .دارند ديگران با همراه جاده از عبور به تمايل بيشتر پياده عابرين كه
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  ترافيكي رفتارهاي بر) اطرافيان و دوستان( همساالن فشار ثيرأتا

 ترافيكي هاي محيط در پياده عابرين رفتار بر اختصاصي طور هب كه مطالعاتي از بسياري
 ثيرأت دوستان، و همساالن فشار به پاسخ كه اند رسيده نتيجه اين به باشند مي متمركز
 رفتار. دارد خيابان ايمن و شده مشخص هاي مكان از عبور در عابرين گرايش بر مهمي

 و دارد قرار خيابان در ما همراهان و دوستان ثيرأت تحت ترافيكي هاي محيط در ما
 بدون نماييم مي اتخاذ را پرخطر ترافيكي رفتارهاي افراد ناي تشويق دليل به سفانهأمت

 يا خود جان دادن دست از قيمت به است ممكن همراهي اين باشيم متوجه اينكه
  . شود تمام العمر مادام معلوليت
 وليتؤمس اول وهله در خيابان از عبور هنگام بخصوص و ترافيكي هاي محيط در
 هاي محيط در خود زندگي و سالمتي از راقبتم. است خودمان عهده بر ما جان حفظ

 جدا ترافيكي هاي محيط در ناايمن كارهاي انجام از و بگيريم جدي بايد را ترافيكي
 اگر. كنيم تقويت خودمان در بايد را موارد اينگونه در گفتن نه مهارت. نماييم ودداريخ

 روبرو خود رافياناط و دوستان تمسخر حتي و مخالفت با ايمن رفتارهاي انجام هنگام
 دوري آن از پذيرفتن ثيرأتا از و بوده تفاوت بي آن به كه است اين راهكار بهترين شديم
  . نماييم
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 به احترام به را آنها و داريد باز ناايمن عبور انجام از را خود همراهان و دوستان
 و پياده عابر پل مانند مروري و عبور تسهيالت از استفاده و ايمن مرور و عبور قوانين

  . نماييد تشويق پياده عابر عبور زيرگذرهاي
 اما است شده شناخته انطباق به گرايش در توجهي قابل فردي هاي تفاوت اگرچه

 عابرين در آميز مخاطره رفتارهاي قوي هاي كننده بيني پيش از يكي همساالن، با انطباق
 و دوستان رفتارهاي و ظراتن ثيرأت تحت المقدور حتي كنيد سعي بنابراين. باشد مي پياده

 تواند مي احتياطي بي زيرا. نگيريد قرار ناايمن عبور انجام خصوص در خود همساالن
 دوست عهده از كاري ديگر شرايط اين در و باشد داشته دنبال به را پشيماني عمر يك
  . آمد نخواهد بر شما همساالن يا

  
 عبور آساني يا سختي ،پياده عابرين رفتار بر شده درك رفتاري كنترل نقش
  ايمن
 ميزان خصوص در فرد باور گذارد، مي ثيرأت رفتار وقوع و اتخاذ بر كه مهمي بسيار عامل
 يا آساني انتظار واقع، در. باشد مي رو پيش شرايط در نظر مورد رفتار بر كنترل و تسلط
 اعمال در كننده تعيين عامل يك گوناگون شرايط در فرد شده قصد رفتار انجام سختي
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 اطمينان. شود مي بيان شده درك رفتاري كنترل عنوان تحت كه باشد مي آن اعمال عدم يا
 باشد قادر پياده عابر مثال طور به باشد كم است ممكن كارها بعضي انجام براي شخص

 حتي پياده عابر پل از استفاده اينكه يا نمايد عبور خيابان از ايمن طور هب شرايطي هر در
  . باشد آسان پياده عابر براي برقي پله شتنندا صورت در

 افراد اگر. دارد تأثير خيابان از ايمن عبور در ما قصد روي شده درك رفتار كنترل
 براي احتماال ،آنها باشند مي رفتارها بعضي موفق انجام به قادر كه باشند نداشته انتظار
  . شد نخواهند انگيخته كار آن انجام به تالش

  
 و كننده نگران بسيار شده درك موانع خيابان، از ايمن عبور براي كه يمكن توجه بايد

 يارتقا منظور به. گيرند مي قرار شده درك رفتاري كنترل و خودكارآمدي مقابل در
  : شود گرفته كار هب بايد زير استراتژيهاي شده درك رفتاري كنترل
 در خود هاي گاهديد توانيد مي شما منظور بدين :تفكرات گذاشتن اشتراك به -

 و دوستان با را ايمن عبور گرهاي تسهيل افزايش و موانع كاهش خصوص
 يا شما حالت، اين در. بگذاريد اشتراك به خانواده اعضاي حتي و خود هاي همكالسي



 پيگيري از حوادث حمل و نقل در جوانان 90

 

 

90 

 اشتراك به را خود تجارب توانند مي اند بوده موفق ايمن رفتار انجام در كه افرادي
  . شود منجر رفتار تغيير مورد در تفكر و نديب جمع به نهايت در و بگذارند

 و ها هنرپيشه يا ورزشي هاي چهره مانند رفتار تأييد در اجتماعي الگوهاي از استفاده
 استراتژي يك مرور و عبور مناسب رفتارهاي رعايت در هدف گروه پذيرش مورد افراد

 دوست كه هنگامي. كند مي كمك رفتار دشواري بر غلبه در شما به كه باشد مي سودمند
 گذارد مي احترام و است پايبند قوانين به باشد مي شما پذيرش مورد كه فردي يا شما
 رفتار تقليد. دهيد قرار ترافيكي هاي محيط در خود رفتار الگوي را او رفتار بايد شما
 و رفتار تغيير به منجر و دهد افزايش را ترافيكي ايمني تواند مي ما توسط ديگران ايمن
 واضح طور به كه هنگامي شما اجتماعي، الگوهاي از استفاده در. شود آن شدن دينهنها

 خواهيد ترغيب پس باشد مي سودمند) مدل( الگو فرد براي رفتار كه نمايند مي مشاهده
 فرد كه باشيم داشته توجه بايد منظور بدين. كنيد الگوبرداري و تقليد را رفتارش كه شد

 فرد اين باشد ما پذيرش مورد بايد بلكه باشد مشهور فردي نبايد حتما ما الگوي
 .باشد غيره و همكالسي يا دوست خانواده، اعضاي يا والدين تواند مي

 

  : پياده عابرين در ايمن عبور قصد
 رفتارهاي پيامدهاي خصوص در را متعددي باورهاي و ها نگرش شما است ممكن

 در كه هنگامي. باشند هم با رقابت در يا و هم متضاد شايد كه باشيد داشته ترافيكي
 ترديد اين شويد مي ترديد يا گمان و شك دچار ايمن رفتارهاي انجام خصوص

 خاص رفتار يك پيامدهاي مورد در ثابت منفي يا مثبت باورهاي نبود دهنده نشان
 اما شود مي خستگي باعث پياده عابر پل از عبور كه كنيد تصور شما شايد مثالً. باشد مي
 تضمين را پياده عابرين ترافيكي ايمني پياده عابر پل كه باشيد داشته باور طرفي از
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 ايمن رفتارهاي انجام عدم يا انجام خصوص در گيري تصميم نيازمند بنابراين. نمايد مي
 منظور به فعاالنه گيري تصميم هاي استراتژي است الزم شما اينجا در. هستيد ترافيكي
 را ايمن عبور با مرتبط رفتاري قصد گيري شكل سهيلت و گمان و شك رفع به كمك
  . دهيم مي توضيح مختصر بطور را ها استراتژي اين از بعضي ادمه در. گيريد بكار

 در توازن و تعادل :ناايمن و ايمن ترافيكي رفتارهاي انجام هاي هزينه و منافع آناليز - 
   گيري تصميم

 ديدگاه از ايمن عبور انجام هاي ينههز و منافع آناليز به بايد شما قسمت اين در 
 كنيد بررسي را خود رفتار پذيري بازگشت ميزان بايد كار اين براي. بپردازيد خود

 از خيابان از عبور براي ايمن رفتارهاي انجام با چيزي چه كه نماييد ارزيابي و
 را ايمن عبور انجام منفي و مثبت پيامدهاي بايد واقع در. داد خواهيد دست
 و دهيد قرار تحليل و تجزيه مورد را خود رفتارهاي سپس و نماييد ابيارزي
. داريد فاصله خود ذهني آل ايده و مطلوب ميزان تا  چقدر كه نماييد بندي جمع
 انجام. است آمده زير در كه ها هزينه و منافع جدول از استفاده با را فعاليت اين

  .دهيد
 :پياده عابرين در خيابان زا عبور رفتارهاي هاي هزينه و منافع جدول

 ها هزينه مزايا 

 عبور حين ايمن رفتارهاي به پايبندي و انجام
  
 

 

 عبور حين ناايمن رفتارهاي انجام
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 در شده، ايجاد موازنه اساس بر و ها هزينه و منافع جدول تكميل از پس نهايت در 
 . نمايند  گيري تصميم ندهيد، يا دهيد انجام را نظر مورد رفتارهاي آيا اينكه خصوص

  
   عمومي تعهد و گروهي گيري تصميم

 و ها نگرش كه نمايند مي دنبال بيشتر زماني را ويژه عمل يا رفتار يك اغلب افراد
 و دوستان اگر. خصوصي و شخصي نه و باشد عمومي ها آن خصوص در تعهدات
 مقابل در را هديتع اجبار، غياب در حدودي تا نمايند تصديق را آنها تعهدات همساالن

 مورد رفتار انجام به معتقدين عنوان به را خود و دهند مي نشان رفتار انجام براي افراد
 يا انكار كمتر عملي كه شود مي باعث عمومي موضع اين، بر عالوه. دهند مي نشان نظر

 در عمل به اقدام شدن كشيده چالش به مقابل در بيشتري مقاومت و شود فراموش
 دوستان، با كه توانيد مي هم شما بنابراين. گيرد مي صورت رو پيش لياحتما شرايط

 را هايي گروه خوابگاه در خود هاي اتاقي هم و ها همكالسي خانواده، اعضاي اطرافيان،
 در و نماييد خيابان از ايمن عبور انجام به متعهد را خود آنان حضور در و دهيد تشكيل
 .باشيد پاسخگو گروه و يكديگر رفتار مقابل

  
  پياده عابرين مرور و عبور قواعد

 ايمن عبور به منجر نهايت در كه دهيم انجام را رفتارهايي بايد خيابان از عبور منظور به
 خيابان از عبور رفتارهاي عمده اينجا در. گردد مقصد به استرس بدون و سالم رسيدن و
 صحيح انجام با اميدواريم. اند شده ذكر شود، نمي انجام پياده عابرين وسيله به اغلب كه
  .بخشيم ارتقا را ترافيكي هاي محيط در خود ايمني بتوانيم رفتارها اين
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 شده طراحي پياده عابرين براي كه خيابان از بخشي هر به رو پياده: رو پياده -1
 خيابان، كنار در عبور قابل رو پياده وجود و امكان صورت در لذا. گردد مي اطالق باشد
 كنار به شدن نزديك از و نمايند استفاده مرور و عبور براي آن از پياده ابرينع است بهتر

 شديد خيابان از عبور به مجبور شرايطي بنابر اگر. نمايند پرهيز جدا خيابان محدوده
 وارد سپس نماييد كنترل را ترافيك جريان ، كنيد نگاه خيابان سمت دو هر به ابتدا

  . شويد خيابان محدوده
 راست سمت از كنيد سعي نداشت وجود رو پياده دليلي هر به خياباني رد اگر -2
 به حركت حال در هاي اتومبيل رانندگان وسيله به تا دهيد ادامه خود مسير به خيابان
 كنيد سعي داريد، بااليي تمركز و دقت به نياز شما مواقع اين در. شويد ديده راحتي
 .كافي نور فاقد و باريك خيابان در صبخصو نكنيد حركت ديگري فرد شانه به شانه

 دوچرخه و موتورسواران رانندگان، بر مشتمل جاده از كنندگان استفاده ساير به -3
 مشاهده ترافيكي محيط در راحتي به را شما كه كنيد كمك پياده، عابرين سواران،
 حمل نور كم هاي مكان و شرايط در را روشن شي يك يا بپوشيد روشن لباس. نمايند
 توسط شدن ديده قابليت كه نور كننده منعكس اشياي از استفاده تاريكي، هنگام. نماييد

 با مقايسه در پياده عابرين ايمني برابري سه افزايش باعث باشند مي دارا را رانندگان
 .شود مي تيره و مات هاي لباس و اشيا از استفاده

 :خيابان از عبور براي -4

 پياده به راحت دسترسي براي فضايي همچنين و رعبو براي ايمن مكان يك ابتدا -
 ايمن عبور براي مكاني نزديكي، همان در اگر. كنيد پيدا خيابان طرف آن در رو

 عابر پل عابرپياده، زيرگذرهاي از عبور. نماييد استفاده آن از بود شده ريزي برنامه
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 داراي هاي عتقاط پياده، عابر... و زيگزاگي مورب، شده كشي خط هاي مكان پياده،
 طرفي از بود خواهد ايمن بسيار ترافيك پليس توسط شده كنترل و قرمز چراغ
 سعي. شويد ديده ها زاويه همه از كه نماييد انتخاب عبور براي را مكاني ديگر
 شود مي باعث زيرا نكنيد عبور خيابان كنار در شده پارك هاي اتومبيل بين از كنيد
 وجه هيچ به همچنين. نشويد ديده راحتي به ارانموتورسو و رانندگان  توسط  كه
 سعي و نكنيد عبور خيابان از مورب و زيگزاگ حالت با شرايطي هيچ تحت و

 . كنيد طي مستقيم خط يك در را خيابان طرف آن به نيرس براي خود مسير كنيد

 جايي كنيد توقف رو سواره محدوده از خارج و خيابان كنار در درست عبور براي -
 .ببينيد راحتي به را خيابان در حركت حال در چيز هر وانيدبت كه

 
 بنابراين. كنيد نگاه و دهيد گوش ترافيك جريان كردن چك براي خود اطراف به -

 قبل بشنويد را چيزهايي توانيد مي شما زيرا بشنويد خوب عبور از قبل است الزم
 . ببينيد را آنها باشيد قادر اينكه از

. نمايد عبور ترافيك جريان كه كنيد صبر بود عبور حال در ترافيك جريان اگر -
 قبل. دهيد فرا گوش اطراف صداهاي به و كنيد نگاه خود اطراف به مجددا سپس

 مطمئن و است نشده ايجاد ترافيك جريان در قبول قابل شكاف يك اينكه از
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 هك باشيد داشته خاطر به.  نكنيد عبور خيابان از داريد، كافي وقت كه نيستيد
 كه زماني از زودتر اما باشد دور حركت حال در اتومبيل است ممكن مواقع بعضي
 .برسد شما عبور محل به ايد زده تخمين

 عبور خيابان از سريع است ايمن عبور براي مكان كه شديد مطمئن كه هنگامي -
 جريان به كردن نگاه و دادن گوش. نگيريد دويدن به تصميم وجه هيچ به اما كنيد

 جريان در مواردي است ممكن زيرا دهيد ادامه خيابان از عبور هنگام را ترافيك
 ناگهان طور هب ترافيك جريان در مواردي يا نبينيد را آنها شما كه باشد ترافيك
 طرف آن به رسيدن براي وجه هيچ به كه كنيم مي تكرار مجددا. شوند ظاهر
 .منكني حركت ها اتومبيل بين از و زيگزاگ طور هب خيابان

 
 تقاطع به شونده وارد ترافيكي هاي جريان به خيابان از عبور هنگام :ها تقاطع در .1

 شما اگر. كنيد نگاه شوند مي وارد شما سر پشت از كه هايي اتومبيل مخصوصا
 وارد ترافيك جريان و ايد رسيده تقاطع وسط و ايد نموده آغاز را خيابان از عبور
 داريد قرار عبور اولويت در شما زيرا نيدك حفظ را خود خونسردي گرديد تقاطع

 . دهيد ادامه خود مسير به كه داد خواهند اجازه شما به رانندگان و
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 عابرين ورود عدم براي هايي حفاظ از :پياده عابرين از كننده حفاظت موانع .2

 معمولي و عادي دسترسي كه مكاني بايد و كرد عبور نبايد است شده گذاشته پياده
 از و نكنيد عبور ها حفاظ بين از هرگز و كنيد پيدا سازد مي ممكن را بانخيا به شما
 . اند شده گرفته كار هب شما ايمني افزايش براي موانع اين زيرا نرويد باال آنها

 
 كدام از ترافيك جريان كه كنيد چك ابتدا در :طرفه يك هاي خيابان از عبور .3

 است امن خيابان نيستيد مطمئن هك زماني تا. است حركت حال در خيابان از سمت
 . نكنيد عبور

 باشيد مواظب بسيار اتوبوس ويژه مسير از عبور هنگام در :اتوبوس ويژه مسير .4

 است اين ديگر نكته. است عادي مسيرهاي از كمتر بسيار ميسر اين ترافيك چون
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. باشد شده طراحي عادي ترافيك عبور مسير مخالف ويژه مسير است ممكن كه
 .نماييد عبور به تصميم باال تمركز با است بهتر مواقع اين در لذا

 
 هاي اتومبيل بين  از هستيد مجبور اگر :شده پارك هاي اتومبيل بين از عبور .5

 كه بگيريد قرار حالتي به بايد شويد خيابان رو سواره محدوده وارد شده پارك
 حال در نقليه وسايل رانندگان و كنيد چك كامل بطور را ترافيك جريان بتوانيد
 هاي اتومبيل بين كافي فاصله شويد مطمئن. ببينند را شما راحتي به بتوانند عبور
 توجه. دارد وجود رو پياده به شما دسترسي براي خيابان طرف آن در شده پارك
 هاي اتومبيل ا بويژه، ،است روشن كه اتومبيلي پشت يا جلو از موقع هيچ نماييد
 در و نبيند را شما راننده است ممكن چون كنيدن عبور اتوبوس مانند بزرگ
 . بگيريد قرار خطر معرض

 كه دهيد اجازه ترافيك جريان به :پياده عابر عبور كشي خط محل از عبور .6

 تا. كنيد توقف كنيد عبور به شروع اينكه از قبل و شود شما حضور متوجه
 نشده اتومبيل از خالي عبور محل و اند نكرده توقف تقاطع طرف دو هر كه زماني
 زيرا دهيد ادامه را ترافيك جريان به كردن گوش و كردن نگاه. بمانيد منتظر است
 نقليه وسايل از سبقت قصد يا باشد نديده را شما اي نقليه اي وسيله است ممكن
 .باشد داشته را پياده عابر خط پشت در شده متوقف
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 دانيد مي كه طوري انهم :پياده عابر عبور چراغ داراي هاي تقاطع از عبور .7

 بايد شما. است شده نصب ها چهارراه در عابرين عبور براي اختصاصي هاي چراغ
 اگر. نماييد عبور خيابان عرض از است سبز پياده عابر عبور چراغ كه زماني تنها

 شدن اتمام حال در سبز چراغ و نموديد خيابان از عبور به شروع شما كه هنگامي
 چراغ اگر. برسانيد پايان به را عبور دويدن بدون و مناسب وقت در بايد شما بود
 عبور راهنماي چراغ از بايد شما بود نشده نصب تقاطع يا چهارراه در پياده عابر

 براي عبور چراغ هنوز كه اين از قبل نبايد و نماييد استفاده بورع براي ها اتومبيل
 رانندگي و راهنمايي اغچر باشد داشته ياد به. كنيد حركت است سبز ها اتومبيل
 امر اين. نمايد متوقف را ديگر مسير و دهد عبور اجازه مسير يك به است ممكن

 . شود مشاهده است ممكن دوطرفه هاي خيابان در
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 خيابان از عبور حين :آن با كوتاه پيام ارسال و همراه تلفن از استفاده عدم .8

 با كوتاه پيام ارسال يا و كردن صحبت. نكنيد كار خود همراه تلفن با وجه  هيچ به
. دهد مي قرار ثيرأت تحت را شما رفتار كنيد مي عبور خيابان از كه حالي در تلفن

 ما اختيار در كه هايي سرگرمي و مزايا عليرغم الكترونيكي وسايل از استفاده
 خطر به را عابرين جان و ندارند چنداني كارايي ترافيكي هاي محيط در گذارند مي
 گيري تصميم در تمركز اختالل و پرتي حواس باعث اغلب وسايل اين. ازنداند مي

 استفاده وسايل اين از كه عابريني. شوند مي پياده عابرين در موقع به و مناسب
 خوب كنند، مي نگاه كمتر كنند، مي توجه جريان به كمتر معموال كنند مي
 سايرين با مقايسه در بيشتري احتمال با را پرخطر رفتار نتيجه در و شنوند نمي
 .دهند مي انجام
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 موسيقي پخش وسايل از استفاده :هدفون گذاشتن و موسيقي به دادن گوش .9

 بروز باعث همراه تلفن موسيقي پخش سيستم يا موسيقي پخش دستگاه قبيل از
 نوجوان سني هاي گروه سفانهأمت. شود مي عابرين در احتياطي بي و نامناسب رفتار

 معرض در بيشتر دليل همين به و كنند مي استفاده وسايل اين از بيشتر جوان و
 و رانندگان هشدار به توجهي بي باعث هدفون از استفاده. گيرند مي قرار خطر

 در موارد برخي در و جاني هاي آسيب آمدن وارد نتيجه در و حواس اختالل
 عبور به تصميم از قبل و خيابان كنار به رسيدن از قبل است بهتر. شود مي عابرين

 دقت به را ترافيك جريان سپس. نماييد خارج خود گوش از را هدفون خيابان از
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 خود مسير به مرور و عبور قوانين رعايت با و مناسب فرصت در و نماييد بررسي
  .دهيد ادامه

  
  

  ايمن ترافيكي رفتارهاي به پايبندي ميزان ليست  چك

 :هستيد پايبند خيابان از ايمن عبور براي زير يرفتارها انجام به ميزان چه هفته طول در

 كم متوسط زياد رفتار رديف

    خيابان به ورود از قبل ترافيك جريان به كردن نگاه 1

    خيابان به ورود از قبل ترافيك جريان به دادن گوش 2

    عبور براي رو سواره محدوده خط پشت ايستادن 3

    خيابان به رسيدن براي دهش پارك خودروهاي بين از شدن رد 4

    رو پياده به دسترسي براي خيابان سوي نآا در كافي فضاي وجود 5

    عابرين عبور براي شده تعيين مكان از شدن رد 6

    عبور از قبل رانندگي و راهنمايي چراغ به توجه 7

     پياده عابر پل از استفاده 8

     زيرگذر از عبور 9
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   قانون نگاه از مرگبار تصادفات
 هاي بيني پيش آن درباره قانون كه است مواردي از يكي مصدومان به كمك از خودداري

 مخاطرات دچار كه را ديگري كس هر« است؛ كرده تصريح و داده انجام را الزم
 از تمداداس يا وي به كمك امكان وجود با دارد فوري كمك به نياز و شده جسماني
 محكوم حبس مجازات به نكند كار اين انجام به مبادرت و نمايد رها دولتي ماموران

 اما. شود مي اي سانحه و حادثه هر به مربوط و است كلي قانون يك قانون اين.» شود مي
 نيت سوء با و شده بيني پيش صورت به حوادث اگر رانندگي تصادفات خصوص در

 راننده موارد اين در. شود مي تلقي غيرعمد قتل باشدن شخصي كشتن قصد به و قبلي
 به يا كرده مباالتي بي يا احتياطي بي رانندگي در وي قانون طبق كه چرا است مقصر
 فردي مرگ باعث رانندگي در نداشتن مهارت يا دولتي نظامات نكردن رعايت خاطر
 همچنين و حبس سال سه تا ماه شش به راننده صورت اين در و است شده ديگر

 قانون همچنين. شود مي محكوم دم اولياي ناحيه از مطالبه صورت در ديه پرداخت
 با راننده و باشد داشته فوري كمك به احتياج مصدوم گاه هر كه است كرده بيني پيش
 از استمداد از يا زند باز سر كار اين از درماني مراكز به مصدوم رساندن امكان وجود

 را حادثه محل محاكمه و تعقيب از فرار منظور به يا كند يخوددار انتظامي مأموران
 باال در كه حبسي مجازات سوم دو از بيش به مورد حسب كند، رها را مصدوم و ترك
 از متهمي چنين مورد در تواند نمي وجه هيچ به دادگاه و شد خواهد محكوم شد، ذكر

 و معالجه براي اطينق به را مصدوم راننده اگر اما كند استفاده مجازات تخفيف
 را مصدوم آالم تخفيف موجبات نحو هر به يا كند مطلع را مورانأم يا برساند استراحت

 .دهد مي تخفيف وي مجازات در دادگاه كند فراهم
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  رانندگي تصادفات با مرتبط قوانين

 گردد، فوت يا جرح به منجر تصادف مرتكب كه نقليه وسيله هر راننده - 87 ماده
 عاليم نصب با و ساخته متوقف تصادف محل در را نقليه وسيله فاصلهبال است موظف
 وقوع از را ديگر نقليه وسايل رانندگان نامه، آيين اين) 71( ماده برابر هشداردهنده ايمني
 و راهنمايي سوي از رسيدگي به مربوط تشريفات كه هنگامي تا و سازد آگاه حادثه

 خودداري تصادف صحنه يا نقليه وسيله وضع ييرتغ از نيافته پايان راه پليس و رانندگي
 .نمايد درماني مراكز به مجروحان انتقال به اقدام بالفاصله و نموده

 انتقال براي ديگري نقليه وسيله كه صورتي در جرح به منجر تصادفات در - تبصره
 تواند مي تصادف در نقليه وسيله راننده نباشد، موجود درماني مراكز به مجروحان فوري

 با مجروحان حمل به اقدام راه، سطح در ها چرخ گرفتن قرار محل گذاري عالمت با
  .نمايد خود نقليه وسيله

 اطالع از پس ندهست موظف راه پليس و رانندگي و راهنمايي واحدهاي -88 ماده
 و تجهيزات همراه به تصادف كارشناس اعزام به اقدام وقت اسرع در تصادف، وقوع از

 و بادي جك آمبوالنس، فيلمبرداري، و عكاسي دوربين اوليه، هاي مكك نظير امكانات
 تصادف به كننده رسيدگي كارشناس. نمايند نياز حسب بر ها،آن مانند و جرثقيل يا

 مورد، حسب بر و ضرورت صورت در و اعالم انتظامي واحد ترين نزديك به را موضوع
 و امداد) اورژانس( زشكيپ هاي فوريت واحد ترين نزديك از كمك درخواست براي

 پايان تا و نموده اقدام دهياري يا و شهرداري راهداري، مركز نشاني،آتش نجات،
  .نمايد مي مديريت را سانحه وقوع، محل در تردد ايمني برقراري و تصادف به رسيدگي
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 از مديريت اعمال همچنين و شده ياد هاي دستگاه وظيفه و همكاري نحوه – تبصره
 ايمني كميسيون تصويب به كه بود خواهد دستورالعملي برابر تصادف، كارشناس سوي
  .رسد مي كشور هاي راه

 امكان كه نحوي به شود مالي خسارت به منجر تنها تصادف گاه هر - 89 ماده
 نقليه وسيله بالفاصله ندهست موظف رانندگان باشد، نشده سلب نقليه وسيله از حركت

 كنند منتقل راه كنار به حادثه، محل در تصادفات سانكارشنا بازديد و رسيدگي براي را
  .نگردد معبر سد موجب تا

 و ندارد وجود راه پليس يا و رانندگي و راهنمايي كارشناس كه نقاطي در -90 ماده
 حداقل مستدل نظرات از توانند مي امر مسؤوالن نباشد مقدور آنان هنگام به حضور با

  .نمايند ادهاستف يكم پايه رانندگان از نفر سه
 ندهست مكلف فوت يا جرح به منجر تصادف هنگام نقليه وسايل رانندگان -91 ماده
 به را خود نقليه وسيله رانندگي نامه گواهي مشخصات و صحيح نشاني و نام بالفاصله

 نامه، گواهي از اعم قانوني مدارك درخواست صورت در و دارند اعالم انتظامي مورانأم
 تسليم آنان به را مدارك اين مربوط، مورانأم سوي از نامه بيمه و خودرو شناسايي كارت
  .نمايند

 نمايند مي تصادف ندارد سرنشين كه متوقفي نقليه وسيله با كه رانندگاني -92 ماده
 مالك يا و راننده نكردن مراجعه صورت در و كنند ترك را تصادف وقوع محل نبايد
 راه پليس يا و رانندگي و راهنمايي مأموران  يا و نقليه وسيله راننده يا صاحب بايد آن،
 نام ايشان، به نداشتن دسترسي صورت در و سازند آگاه خود كامل نشاني و هويت از را
 را خود نقليه وسيله ديگر مشخصات و شماره و خويش دقيق نشاني و خانوادگي نام و
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 الصاق توقف،م نقليه وسيله روي بر ديدن قابل محلي در و نوشته كاغذي روي بر
  .نمايند

 ايجاد و تصادف آنها مانند و سيساتأت اشيا، حيوانات، با كه رانندگاني -93 ماده
 بروز از پيشگيري و راه شدن بسته از جلوگيري منظور به بايد نمايند، مي خسارت
 باقي اشيا همچنين و مصدوم يا مرده حيوان اماكن صورت در ديگر، احتمالي حوادث
 و صاحبان ندهست موظف و برده بيرون رو سواره سطح از را ادفتص محل در مانده
 آگاه تصادف وقوع از را راه پليس يا و رانندگي و راهنمايي مورانأم يا آنها مالكان
  .نمايند

 در مندرج مقررات اجراي توانايي تصادف اثر در نقليه وسيله راننده هرگاه - 94 ماده
 را مراتب فرصت اولين در است موظف باشد شتهندا را نامه آيين اين) 93( و) 92( مواد
 از پس باشد راننده از غير فردي نقليه وسيله مالك اگر. دارد اعالم مربوط مأموران به

 باشد، نداده اطالع مربوط مأموران به را مراتب راننده كه صورتي در و واقعه از آگاهي
  .سازد هآگا واقعه از را مربوط مأموران وقت اسرع در است موظف مالك

 ديدن از پس ساعت 24 ظرف ندهست موظف ها توقفگاه و ها تعميرگاه - 95 ماده
 ذكر با را مراتب دارد وجود آن در گلوله جاي يا تصادف آثار كه اي نقليه وسيله

 انتظامي واحد به راننده نشاني و نام ذكر با امكان صورت در و نقليه وسيله مشخصات
 بر كه صورتي در رانندگي تخلفات قانون 14 ماده 3 تبصره طبق. دارند اعالم محل
 حسب باشد مؤثر تصادف در نقليه وسيله يا راه نقص تصادف، كارشناس نظر اساس
  .هستند غرامت پرداخت به ملزم و بوده پاسخگو ذيربط مسؤوالن مورد،
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  رانندگي جرايم در خسارت مطالبه
 از گذشت بر مبني را خويش رضايت اي جلسه صورت طي رانندگي حادثه مصدوم اگر

 نمايد؟ شكايتي خصوص اين در تواند مي نيز آينده در دارد، اعالم مقصر راننده

 دو داراي بدني صدمه به منجر تصادفات داشت اظهار بايد سؤال اين به پاسخ در
 اثبات ديگري و مصدوم به وارده زيان و ضرر جبران و دين  مطالبه يكي. است بعد

 فرد كه داشت توجه بايد. دولتي نظامات رعايت عدم و مباالتي يب دليل به متهم تقصير
 حقي ديگر آن از پس و دارد رضايت اعالم حق اول ركن با ارتباط در تنها مصدوم
 در اما. كند مي بري ديه پرداخت به نسبت را مرتكب ذمه گونه اين و داشت نخواهد
. ندارد مرتكب مجازات و كيفري تعقيب در تإثيري مصدوم گذشت دوم، ركن با ارتباط
 گذشت عموما البته است؛ عمومي جرايم و حكومتي مقررات حوزه در موضوع اين زيرا

  .كند نمي ساقط را آن اما شود، مي نيز عمومي مجازات در تخفيف سبب خصوصي شاكي
 كه طريقي به نمايد، فوت رضايت اعالم از پس مصدوم فرد اگر كه است ذكر شايان
 ديه توانند مي دم اولياي باشد، مي فوق تصادف فوت علت دارد، ماعال قانوني پزشكي
 .قتل نه است بوده جراحت به منحصر متوفي فرد رضايت زيرا. نمايند مطالبه را شخص

 كه ديه پرداخت قانوني زمان مدت گذشت از پس تصادف در خاطي فرد چنانچه حال
 بررسي با و باشد ودهنم ديه پرداخت از اعسار درخواست باشد، مي سال 2 حدودا
 اقساطي صورت به حتي ديه، پرداخت توان نيز آينده در شود مشخص احوال و اوضاع

 توان نمي و است متهم گردن بر ديني ديه جزايي كميسيون نظريه بنابر بازهم ندارد، را
  .نمود را المال بيت از معسر دين پرداخت درخواست
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 و خود فوت به منجر اي حادثه طي يعموم نقليه وسيله راننده كه صورتي در اما
 درخواست بايستي سرنشينان، دم اولياي راننده، تقصير اثبات فرض با گردد، سرنشينان

 شرايط بررسي از پس بايد نيز بيمه شركت و نموده اقامه وراث طرفيت به را ديه مطالبه
 را ديه شركت، آن قراردادي تعهدات حدود در ديه، مطالبه در وراث استحقاق احراز و

  .نمايد پرداخت
 ولؤمس كه كساني كليه رانندگي و راهنمايي نامه آيين 189 ماده مطابق نهايت در
 رعايت را حفاظتي و امنيتي اقدامات بايد باشند مي ترميمي و احداثي عمليات اجراي
 آن عمليات ولؤمس ترابري و راه اداره كه تعميري دست در جاده در اگر لذا. نمايند
 هشداردهنده ميعال كه مسيرها از يكي در است، سپرده پيمانكاري به را آن رهادا و است
 قصور دليل به گردد، راننده فوت به منجر و دهد رخ تصادفي است، نشده نصب نيز

 در دم ياوليا شكايت با او تخلف وي، فعل ترك و احتياطي ميعال نصب در پيمانكار
  .است تعقيب قابل خود متبوع سازمان اداري تخلفات به رسيدگي تأهي

  

   گواهينامه بدون رانندگي مجازات
 وسايل هدايت يا و رانندگي به اقدام رسمي گواهينامه بدون كه كس هر قانون برابر
 به كه شخصي نيز و كند است، مخصوص پروانه داشتن مستلزم كه موتوري نقليه

 وسايل انندگير به است ممنوع موتوري نقليه وسايل رانندگي از دادگاه حكم موجب
 يك تا نقدي جزاي يا ماه دو تا تعزيري حبس به اول مرتبه براي كند مبادرت مزبور
 ماه دو به كند تكرار را عمل اين اگر و شود مي محكوم مجازات دو هر يا و ريال ميليون

 تاكسي مانند نقليه وسايل از برخي راندن براي .شد خواهد محكوم حبس ماه شش تا
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 دريافت زمان از يا باشد داشته سن سال 23 بايد آن صاحب واهينامه،گ برداشتن عالوه
  .باشد گذشته سال يك اش گواهينامه

  
 بدون راننده حكم در است شرايط اين فاقد كه فردي حالت اين در آيا -

  است؟ گواهينامه
 مقررات از تخلف آنان عمل اما. شوند نمي محسوب گواهينامه فاقد افراد اين خير،

 رانندگي اگر حتي و شوند نمي محسوب مجرم ولي شوند جريمه بايد كه است رانندگي
 مقصر رانندگي براي الزم شرايط نداشتن صرف به شود تصادف وقوع به منجر آنان

 وجود است اثرگذار حادثه مقصر تعيين در آنچه بلكه. آمد نخواهد حساب به حادثه
 اگر يعني باشد مستقيم بايد ابطهر اين كه است راننده خطاي و حادثه وقوع بين رابطه
 رانندگي حادثه در اگركسي پس آمد نمي وجود به هم حادثه داشت نمي وجود علت آن

 از مباالتي بي يا و احتياطي بي حادثه وقوع علت چنانچه باشد نداشته هم گواهينامه حتي
 از گرچه. شود نمي قلمداد مقصر گواهينامه نداشتن علت به او باشد مقابل طرف سوي
  .است مجازات و تعقيب قابل بوده گواهينامه فاقد اينكه حيث

  
 ندارد موتوري نقليه وسيله رانندگي براي رسمي گواهينامه كه كسي اگر

 تلقي حادثه مقصر شود ديگري قتل به منجر كه كند رانندگي به اقدام
  شود؟ مي
 راننده تقصير بر داللت گواهينامه نداشتن صرف شد اشاره قبل سؤال در كه طور همان
 و مباالتي بي يا احتياطي بي تحقق عدم بر داللت نيز گواهينامه داشتن كه طور همان ندارد

 كارشناس به امر ارجاع با كه است قضايي مرجع عهده بر اين و ندارد راننده سوي از... 
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 حادثه وقوع در كسي چه كه آورد خواهد دست به پرونده احوال و اوضاع و شرايط و
 گواهينامه بدون فرد كه شود ثابت قضايي مقام براي چنانچه است شده تقصير مرتكب
 طرفي از و كند تشديد را وي مجازات است مكلف قانون برابر و بوده حادثه مقصر
   .كند محروم رانندگي حق از سال پنج تا يك مدت براي را او تواند مي
  

   كاربردي راهنماهاي
  كنيم؟ دريافت ضوريح غير صورت به را خودرو چطورخالفي

 افراد از خيلي كه است چيزي غيرحضوري يا آنالين صورت به خودرو خالفي گرفتن
  .است پركاربرد بسيار و هستند آن دنبال به

 :خودرو خالفي تلفني دريافت

 شماره خود كار محل يا و منزل از است كافي فقط خودرو خالفي تلفني دريافت براي
 خود نقليه وسيله تخلفات و ميجرا ميزان از و گيريدب را تهران در 88288888 تلفن
  .شويد مطلع

  گواهينامه منفي نمره پيامكي دريافت
 نمره از 110005151 پيامك شماره به خود گواهينامه شماره ارسال با توانند مي رانندگان

  .شوند مطلع خود رانندگي كارنامه و منفي
   پيامك طريق از پليس پاركينگ به اتومبيل جابجايي از اطالع
 شماره به خودرو پالك شماره اعداد ارسال با پيامك طريق از توانند مي رانندگان

  .شويد مطلع پليس توسط ممنوع پارك هايمحل در خودرو جاييب جا از 30005353
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: بفرستيد شكل اين به بايد را |24 د 451|22ايران| پالك شماره: نمونه براي
2445122	  

 هاي پايانه كشور، سراسر در ملي بانك خودپردازهاي طريق از توانند مي رانندگان
 شماره و www.bmi.ir نشاني به اينترنتي پايگاه ،10 عالوه به پليس دفاتر فروش
  .كنند پرداخت را رانندگي جرايم 09622 بانك تلفن
  

   پيامك طريق از خاص شهر دو بين راه وضعيت اطالع
 مقصد، و أمبد شهر تلفن  شماره پيش ارسال با كشور از نقطه هر در توانند مي هموطنان
  .كنند دريافت را خود نظر مورد مسير اطالعات
 مقصد شهر كد فاصله، قراردادن از پس و أمبد شهر تلفن كد ابتدا بايد كار اين براي

 اسرع در تا كرد، ارسال 3000141 شماره به همراه تلفن پيامك سرويس طريق از را
 كوتاه پيام طريق از خواستي در مسير وضعيت آخرين و شهر دو بين مسافت وقت
 با پيامك يك بايد قزوين، تهران مسير اطالعات دريافت براي مثال، طور به شود اعالم

  .شود ارسال 3000141 شماره به 021 0281 ساختار
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