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چکیده
عملکرد ایمنی جادهای کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصاادی
در طول قرن گذشته الگویی قابل توجه و سازگار را نشان مایدهاد .در بسایاری از ایان
کشورها ،مرگ و میر ترافیکی تا سال  9561رو به افزایش بود اما از آن زمان باه بعاد باه
طور پیوسته کاهش یافته است .درک تاریخ ایمنی راه کشورهای عضو ساازمان همکااری
و توسعه اقتصادی ،بینش مفیدی را میتواند برای متخصصان ایمنی راه کشاورهای کمتار
توسعه یافته فراهم کند تا آنها را در مدیریت بهتر سیستمهای حملونقل کمک کناد .در
این فصل روند بهبود عملکرد کشورهای عضو سازمان همکااری و توساعه اقتصاادی از
طریق سه دیدگاه بررسی میشود .در ابتدا ،روند رو به رشاد و یاا رو باه نازول مارگ و
میرهای ترافیکی به عنوان یک فرایناد توساعهای طبیعای محساوب مایشاد (جبرگرایای
اقتصادی) .در این دیدگاه ،در ابتدا صدمات ترافیکای باه عناوان یاک جامعاه موتاوریزه
افزایش مییابد اما آمار صدمات پس از رسیدن جامعه باه یاک آساتانه توساعه و پاس از
 :OECD -1مخفف ( Development and Co-operation Economic for Organisationسازمان همکاری و
توسعه اقتصادی  ،سازمانی است بینالمللی ،دارای  30عضو ،که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصتاد آزاد هستتند .ایتن
سازمان به تعبیری عمدهترین سازمان بینالمللی تصمی گیرنده اقتصادی است .مقرّ اصلی این سازمان در شهر پاریس است.
 -2استادیار بهداشت بینالمللی دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز ،بالتیمور ،آمریکا
 3استاد تمام دانشگاه ،موسسه فناوری دهلی ،دهلی نو ،هند
 - 6دانشجو دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسومی وارد تهران مرکز و عضو هی ت علمی پژوهشگاه علوم انتظتامی و مطالعتات
ناجا( ،مترج مس ول  ،تلفن -51112215120 :ایمیل@gmail.com6536 parsa:
 - 0دانشجوی دکترا روانشناسی ،عضو هی ت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات ناجا51110521125 ،
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شروع به رسیدگی به مسائل بهداشتی و زیست محیطی کاهش پیدا میکند .دومین دیدگاه
چشمانداز این موقعیت است که به وسیله نشان دادن روند افازایش یاا کااهش مایتاوان
توضیح داد تغییر در خطر ،زمانی اتفاق میافتد که موتوریزاسیون از طریق افزایش استفاده
از خودرو رخ دهد .با افزایش استفاده از خودرو خطر در ابتدا برای عابران افازایش پیادا
میکند .با این حال ،باالخره اکثر عابران پیاده خاودرو ساوار و موتورساوار مایشاوند و
تعداد عابران پیاده کاهش پیدا میکند و از این رو آنها در معرض صادمات ترافیکای راه
قرار میگیرند .در نهایت ما به این موضوع از دریچه یک فرایند سیاسی نگاه میکنایم .ماا
دادههای آماری را دوباره مورد ارزیابی قرار دادیم تا نشان دهیم که اواخر دهه  9561یک
لحظه خاص در تاریخ بود هنگاامی کاه کشاورهای عضاو ساازمان همکااری و توساعه
اقتصادی که اساسا از یکدیگر متفاوت بودند با یکدیگر سطوح درآمدی ایجااد کردناد تاا
ریسک حملونقل را به وسیله سازماندهی و تأمین مالی نماینادگیهاای ملای ایمنای راه
تنظیم کنند .طی دهههای بعاد ،ایان نهادهاا توانساتند برناماههاای ایمنای ملای راه را در
مقیاسهای وسیعی اجرا کنند که این مسئله تأثیر قابل توجهی در کاهش تلفاات ترافیکای
داشته است .پیامد اصلی این دیدگاه برای کشورهای کم درآمد و کمتر توسعه یافته اسات
که نیازی به صبر کردن ندارند تا در جهت ایمنی راهها آگاهتر و غنیتر بشوند .در عوض،
آنها باید همین حاال نسبت به ایجاد موسسات ملی با مأموریت و مناابع مشاخص اقادام
کنند تا ایمنی راه را در سیستم حملونقلشان مدیریت و تنظیم کنند.
واژگان کلیدی :عملکرد ایمنای راه ،کشاورهای عضاو ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی،
فرضیه

کوزنتز3

- Kuznets hypothesis

1
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 3.3بررسی اجمالی
تاریخچه عملکرد ایمنی راه کشاورهای توساعه یافتاه عضاو ساازمان همکااری و توساعه
اقتصادی قابل توجه است .همانطور که در شکل  9 .9نشان داده شده است ،میزان مارگ و
میر ترافیکی در این کشورها تا اواخر دهه  9561رو به افزایش بود.

شکل 9 .9میزان مرگ و میر ترافیکی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی ،آمارها نشان میدهد میزان مرگ و میر ترافیکی تا پیش از  9561رو به افزایش
بوده اما پس از آن به طور پیوسته کاهش یافته است.
با این حال ،میزان مرگ و میر ترافیکی در این کشورها تاکنون به طور پیوسته رو به کااهش
است .اگرچه استفاده از وسایل نقلیه موتوری در طول قرن بیست و یکم باه طاور پیوساته
رشد کرده است ،اما کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصاادی قاادر بودناد تاا
روند افزایش تلفات ترافیکی راه را معکوس کنند و و به طاور پیوساته عملکارد ایمنای راه
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برای بیش از پنج دهه بهبود بخشیده و حف کردند .در تضاد شدید باا آن ،میازان مارگ و
میرهای ترافیکی در بیشتر کشورهای کم درآمد و متوس همچنان در حال افازایش اسات.
اکثر محققان این افزایش مرگ و میر را به رشد سریع و غیر منتظره در ناوگان وسایل نقلیاه
موتوری کشورهای کم درآمد و متوس نسبت میدهند .بنابراین ،شکل  9 .9جذابیتهاایی
دارد زیرا باعث افزایش سواالتی میشاود کاه بارای محققاان و متخصصاان ایمنای راه در
کشورهای کم درآمد و متوسا مهام هساتند -9 .چطاور علیارغم افازایش وساایل نقلیاه
موتوری در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،مرگ و میرهای ترافیکای
در این کشورها روند معکوس و رو به نزولی دارد؟ -2آنها چگوناه مادیریت کردناد کاه
موفق شدند عملکرد ایمنی راه را در یک دوره طوالنی بهبود بخشیده و حف کنند؟
اجازه دهید با نگاهی دقیقتر در برخی از ویژگیهای مسیرهای زمانی در شکل  9 .9شروع
کنیم .ابتدا تاریخچه عملکرد ایمنی راه را در ایاالت متحاده در نظار بگیریاد .مارگ و میار
ترافیکی در ایاالت متحده در اوایل دهه  9561به شدت افزایش یافت .این یک دوره رشاد
چشمگیر در سیستم بزرگراهی بین ایالتی آمریکا بود که پس از تصویب قانون بزرگراهی
در سال 9596انجام شد .این قانون اجازه داد  42111مایل بازرگراه سااخته شاود کاه در
حادود نیمای از آن تاا ساال  9569سااخته شاد ) .(WC, 0910در هماان زماان ،ناوگاان
خودرویی در ایاالت متحده به سمت خودروهای بزرگتر و سریعتار حرکات کارد .ساال
 9573بزرگترین کاهش تلفات ترافیکی در تاریخ ایمنی جاادهای آمریکاا دیاده شاد .ایان
سالی بود که بحران نفتی ایجاد شد ،هنگامی که کشورهای صادر کننده نفات اُپاک تحاریم
نفتی را اعالم کرد که موجب شد قیمت مواد نفتی به چهار برابر برسد و همین مسئله منجر
به کمبود سوخت در سراسر آمریکا شد .کنگره ایاالت متحده با تعیین محادودیت سارعت
 99مایل در ساعت به این بحران نفتای پاساخ داد ،ایان سارعت باعاث مایشاود خاودرو
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سوخت کمتری مصرف کند .کاهش سرعت یک مداخله ایمنی جادهای موثر است (ریشاتر
و همکاران )2114 ،و محدودیت کاهش سرعت احتماال به کاهش قابل مالحظاه جراحاات
در آن سال کماک کارده اسات (فریادمن و همکااران .)2115 ،در نهایات ،اگرچاه حفا
محدودیت کاهش سرعت کار دشواری بود ،بسایاری از دولتماردان آمریکاایی محادودیت
سرعت را در طول سالهای بعد دنبال کردند .افزایش قیمت سوخت نیز تأثیر مساتقیمی در
کاهش رانندگی و در نتیجه کاهش تصادفات داشته است .به طور کلی ،روندهای صادمات
ترافیکی راه و اقتصاد دارای ارتباط نزدیکی با یکدیگر هستند زیرا اقتصاد به طاور مساتقیم
بر میزان استفاده از وسایل نقلیاه تاأثیر مایگاذارد .بناابراین الگاوی افازایش و کااهش در
عملکرد ایمنی راه ایاالت متحده به طور گساتردهای فاراز و فرودهاای اقتصاادی را دنباال
میکند ،کاهش شدید مربوط به رکود اقتصادی سالهای  9581و  2118است.
عالوه بر نفوذ نیروهای بزرگ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،اقادامات مهام ویاژهای بارای
ایمنی راه وجود دارد که بر روی عملکرد ایمنی ملی راه تاأثیر مایگاذارد .در ساال ،9566
کنگره آمریکا قانون وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که منجر به ایجااد هیئات مادیره
ملی ایمنی بزرگراه شد (بعدا تبدیل به آژانس ملی ایمنی ترافیک بزرگراه 9شد) در حدود
زمانی که میزان مرگ و میر در ایاالت متحده به اوج خود رسید .بارای چناد دهاه آژاناس
ملی ایمنی ترافیک بزرگراه با دیگر موسساات دولتای مانناد اداره فادرال بازرگراه بارای
طراحی وسایل نقلیه ،بزرگراهها و استفاده ایمنی در راهها همکاری کارد .ماا بعادا در ایان
فصل به بحث نقش آژانسهای ملی ایمنی بر میگردیم.
بعد ،اجازه بدهید عملکرد ایمنی راه را در آمریکا با انگلیس در قرن گذشاته مقایساه کنایم.
شکل کلی منحنی آمریکا و انگلیس در شکل  9 .9مشابه است ،به طور کلای بارای هار دو
NHTSA

1-
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کشور همزمان یک افزایش را تا دهه  9561و پس از آن یک دوره دراز مدت کاهش مارگ
و میر را نشان میدهد .با این حال ،قابل توجه است که منحنی آمریکا در تمام مادت زماان
باالتر از منحنی انگلیس است .بنابراین ،میزان مرگ و میر ترافیکی راه آمریکا تقریبا باا یاک
مقدار ثابتی بیشتر از انگلیس است .این نشان میدهد که ممکن است یک تفاوت ساختاری
بین دو ملت وجود داشته باشد که برای مدت طوالنی ثابت باقی مانده است .شاید بیشترین
تفاوت قابل توجه در بین دو کشور راه است که در آن حملونقل پیکربنادی شاده اسات.
سفر کردن در آمریکا بیشتر شامل سفرهای طاوالنی ،اساتفاده از وساایل نقلیاه شخصای و
سرعتهای باال ،در سوی دیگر مخالف آن انگلیس است جایی که سفرها کوتاهتار اسات و
سفرهای بین شهری با سیستم ریلی یا حملونقل عمومی شهری صورت میگیرد .بنابراین،
سرانه متوس ساالنه رانندگی در آمریکاا تقریباا 2برابار انگلایس اسات (الوماا و سایواک،
 .)2193این مسئله تا حدی ناشی از مساحت زمینهای بزرگتر آمریکاسات اماا همچناین
ناشی از سیاستهای انتخابی است که سافر در بازرگراههاا و شاهرهای پرجمعیات را در
طول قرن گذشته اولویت بندی کردهاند.
بحثهای پیشین به سختی به مداخالت ایمنی جادهای مانند کنترل سرعت ،کیسههای هاوا،
کاله و کمربند ایمنی پرداخته است .این مداخالت برای ایمنی جاده مهام هساتند .باا ایان
حال ،هنگام فکر کردن بر مقیاس گستردهای از ایمنی جمعیتهاای بازرگ در طاول دهاه،
مهم است که درباره رواب سیاسای ،نهاادی و سااختاری کاه ماداخالت ایمنای راه بارای
استقرار در مقیاسی وسیع و حف زمانی طوالنی اجازه میدهد ،درنظر بگیریم .ایان روابا
مرکز توجه این فصل هستند.
ما حاال این بحث را فراتر از انگلیس و آمریکا گسترش میدهیم و در نظار مایگیاریم چاه
تاریخی از ایمنی راه کشاورهای عضاو ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی مایتواناد
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کشورهای کم درآمد و متوس را در پیشرفت آموزش دهد .بقیه این فصل به بررسی روناد
مرگ و میر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از طریاق ساه دیادگاه
میپردازد:
 -9جبرگرایی اقتصادی :این دیدگاه افزایش و کاهش مارگ و میرهاای ترافیکای راه را در
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عناوان فراینادی تعیاین شاده
توس توسعه اقتصادی شرح میدهد .در این دیدگاه کشورهایی که به آستانهی خاصی
از توسعه میرسند در ایمنی راه سرمایهگذاری میکنند.
 -2جایگزینی خطر :این چشمانداز نشان میدهد که افزایش و کاهش میازان مارگ و میار
ترافیکی راه انتظار مایرود در جامعاهای باشاد کاه در درجاه اول از طریاق مالکیات
خودرو ،موتوریزه شده است .در ایان دیادگاه ،مارگ و میار جاادهای زماانی شاروع
میشود که بیشتر عابران به استفاده از خودرو روی میآورند.
 -3تغییر سیاستها در پارادایم ایمنی راه :تاریخ ایمنای راه در کشاورهای عضاو ساازمان
همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد که اواخر دهه  9561یاک لحظاه خااص در
تاریخ بود هنگامی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کاه اساساا
از یکدیگر متفاوت بودند با یکدیگر سطوح درآمدی ایجاد کردند تا ریسک حملونقل
را به وسیله سازماندهی و تأمین مالی نمایندگیهای ملی ایمنی راه تنظیم کنند.
 3 .0جبرگرایی اقتصادی :عملکرد ایمنی جاده به عنوان توسعهی نتیجه بخش
بسیاری از محققان ،دادههای آماری که در شکل  9نشان داده شده است را مطالعه کاردهاناد
و تالش کردند روند صعود و نزول در میزان آسیبهای جادهای را توضیح دهند .برخای از
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این مطالعات مقطعی 9هستند (مانند اطالعات یکسال از مناطق مختلاف) ،در حالیکاه بقیاه
اطالعات پنلی هستند (به عنوان مثال دادههاای چنادین ساال از چنادین منطقاه مختلاف).
برخی از مطالعات مقطعی ملی 2هستند در حالیکاه بقیاه بار روی منااطق زیرمجوعاه یاک
کشور متمرکز هستند .اغلب این مطالعات تمایل دارند میزان مرگ و میر ترافیک جادهای را
به عنوان عملکردی از رشد درآمد تحلیل میکنند .به طور معمول این شاامل باازنگری داده
در شکل  9 .9با استفاده از درامد هر سرانه به عنوان متغیر مستقل میشود (به عناوان مثاال
شکل  2 .9را ببینید) ،نشان میدهد که صدمات ابتدا باا درآماد رشاد کردناد و بعاد نازول
داشتند ،و پارامترها را با مدلهاای آمااری (رگرسایون) کاه مناساب ایان دادههاای اسات،
اندازهگیری میکنند .این صعود و نزول نشان میدهد کاه یاک منحنای  Uشاکل معکاوس
است که الگوی گستردهای از شکل  2 .9بوده و «منحنی کوزنتس »3نامیده میشود .بنابراین
همهی این مطلعات نشان میدهد که رابطهی اساسی باین رشاد درآماد و آسایب ترافیاک
جادهای وجود دارد که وقتی کشورهایی فقیر هستند با افزاش درآمد باعث افازایش تلفاات
میشود و وقتی کشورهایی ثروتمند هستند نزول را با افزایش درآمد تجربه میکنند .منطاق
اساسی از این فرضیه این است که زمانیکه کشورها فقیر هستند ،رشد درآمد باه شادت باه
رشد موتوری وابسته است ،که منجر به افزایش صدمات جادهای میشاود .در ایان مرحلاه
تصور میشود که کشورها بسیار فقیر هستند تا در کاهش آسیب سرمایهگذاری کنند .با این
وجود ،پس از رسیدن به سطح معینی از توسعه اقتصادی ،کشورها شروع به سرمایهگاذاری
در برنامههای ایمنی جادهای و کاهش میزان صدمات ترافیک جادهای میکنند .در مورد این
استدالل مشکلی وجود دارد که در ادبیات ایمنی جادهای به آن توجه نشده است .هنگامیکه

1-

cross-sectional
cross-national
6- Kuznets curve
0-
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دادهها در شکل  2 .9با درآمدها به عنوان متغیر (محور )X-مستقل نشان داده میشوند ،این
باعث ترغیب فکر در مورد عملکرد ایمنی جاده در سطح ملی به عنوان یک فرآیند میشاود
که نتیجه توسعه اقتصاد است .این منطق «جبرگرایی اقتصادی» تصور غلطی ایجاد مایکناد
که کشوهای کم درآمد ممکن است برای سرمایهگذاری در ایمنی حال حاضر بسیار ضعیف
باشند و برای آنها مناسب است تا زمانی که ثروتمند شوند صبر کنناد و ایان امار باه ایان
معناست که رشد درآمد یک راهبرد برای ایمنی جاده است نه یک سارمایهگاذاری مساتقیم
در مداخالت.
میزان مرگ
و میر جاده
ای ،در
جمعیت
111111نفری

) PPPواقعی در هر سرانه )GDPدرآمد،

شکل  2 .9رابطهی  Uشکل معکوس بین میازان مارگ و میار ترافیاک جاادهای و توساعه
اقتصادی در کشورهای کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توساعه اقتصاادی
را نشان میدهد ،معموال «منحنی کوزنتس» نامیده میشود :تحلیل نویسنده از دادههای ثبت
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مرگ و میر ملی .این تحلیل محدود باه هماان  29کشاور کشاورهای توساعه یافتاه عضاو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داده شده در شکل  9 .9میباشد.
میزان مرگ و میر جادهای از سه سال برای کشورهایی با جمعیت کمتر از  9میلیون اساتفاده
شده است.
یکی از مورخان سالمت عمومی ،دربارهی یک مقاله از گروه تحقیقاتی توسعه بانک جهانی
که از مهمترین نشریات ایمنی جاده جهانی است ،بررسای کارده اسات :اطالعاات وساایل
نقلیه به ازای هر فرد ( )V/Pو مرگ و میر به ازای هار خاودرو ( )FNاز هشاتاد و هشات
کشور در سال  563الی  95555را تحلیل کرد .بر اساس این دادهها و پیش بینی جمعیات و
رشد درآمدها ،آنها پیش بینی کردند که این ممکن اسات ساالهای زیاادی بارای توساعه
کشورها برای دستیابی به میزان پایین مرگ و میر با درآمد باال صرف شود .باه عناوان مثاال
 RTIs9در هند ،که سرانه در آمد فقا  2511دالر در ساال  2111باود ،مایتواناد تنهاا در
 2142شروع به کاهش کند و حداقل بیست و چهار تلفاات در 911هازار نفار یاا سای و
چهار نفر میانگین داشته باشد .برزیل در حال حاضر در اوج است و تجربهی میزان مارگ
و میر را  26نفر در 911هزار نفر تا اواخر  2191خواهد داشات ،در مقایساه باا  99کشاور
درآمد باال در سال  .2111همانطور که در آخرین متن اشاره شد این پیش بینیهاا بار پایاه
دوام سیاستها بوده در حالیکه اقداماتی نظیار پوشایدن کااله ایمنای یاا جداساازی ماوثر
ترافیک ممکن است این تعداد را کاهش دهد .گرچه انتقاد از این تفسیر اقتصاادی معاین از
ایمنی جادهها در فرهنگ ایمنی جادهها نسبتا ضعیف است ،آموزناده اسات تاا تااریخ ایان
چشمانداز در این ادبیات گسترده اقتصادی را درک کنیم .منحنای کاوزنتس پاس از جاایزه
نوبل سیمون کوزنتس که فرآیندهای اقتصادی طوالنی مدت در آمریکا را بررسی کرده بود،
 - 1میزان صدمات جاده ای
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نامگذاری شد .در سال  9559او یک مطالعهی تأثیرگذار را منتشار کارد کاه یاک رابطاه U
شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را توصایف مایکارد ،ایان امار نشاان
میدهد که در زمان طوالنی کشورهای در حال توسعه ،ابتدا نابرابری درآمد دارند اماا بعادا
کاهش مییابد .او حدس میزد که رشد نابرابری درآماد در ابتادا ناشای از هجاوم جامعاه
کشاورزی به صنعتی شدن است ،اما بعدها باه دلیال ایجااد فرصاتهاای جدیاد از طریاق
تحصیل برای همه این امر کاهش مییابد .کوزنتس اظهاار داشات کاه «اگار خالصاهای از
گرایشها در ساختار درآمد مادی از کشورهای توسعه یافته به شادت نزدیاک باه حادس
باشد ،تالش برای شرح این روندهای ناپایدار بی مورد است» و «مان باه شادت از کمباود
اطالعات ارائه شه آگاه هستم ،این مقاله شاید  9درصد اطالعات تجربی باشد و  59درصاد
حدس و گمان باشد ،بعضی از آنها به افکار آسیب میرساند» .متأسفانه ،محققان دیگر کاه
منحنی کورنتس را برای عرصههای دیگر که خیلی فکر شاده نباود عملای کردناد .منحنای
کورنتس در زمینه اقتصاد محیطای 9مهام باود .در اوایال دهاه  ،9551گراسامن و کروگار
اطالعات مربوط به آلودگی هوا از تعدادی از شهرها جهان تحلیل کردند و یاک منحنای U
شکل معکوس را االن به عنوان «منحنی محیطای کاورنتس» شاناخته مایشاود را توصایف
کردند .این مفهوم زمانیکه در گزارش توسعه جهان  9552بانک جهانی قرار گرفات ،رشاد
قابل توجهی در این زمینه بدست آورد .منطق منحنای محیطای کاورنتس ایان باود کاه در
مراحل اولیه صنعتی شدن ،آلودگی به سرعت رشد میکرد زیرا مردم هیجان زیاادی نسابت
به افزایش شغل و درآمد نسبت به آب و هوای پااک داشاتند .جواماع فقیار نمایتوانساتند
هزینه کاهش آسیب را بپردازند اما با افزایش درآمد تعادل تغییر مایکناد .ماردم شاروع باه
ارزش دادن به محی زیست و تالش بارای ایجااد مقاررات زیسات محیطای مایکردناد.
1

- environmental
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مطالعات متعددی در مورد منحنی کورنتس در ادبیات اقتصادی محی و انتقاادات محیطای
از این روش وجود دارد .استرن ( )2114پیشینه این مفهوم را در یک مقاله با عنوان «صعود
و نزول منحنی محیطی کورنتس» مطرح میکند .همانند ایمنی جااده ،جبرگرایای اقتصاادی
فرضیه کورنتس برای بحث در مورد سرمایهگذاری  LMICsدر شیوههاای پایاداری محای
استفاده شد .همانطور که اساترن ( )2114در ماورد گازارش توساعه جهاان باناک جهاانی
 ،9552رشد درآمد را به عنوان بخشی از راه حالهاای آسایب محیطای در  LMICsارائاه
میدهد .این گزارش اظهار داشت «با افزایش درآمد ،تقاضا برای بهبود کیفیت محیطای نیاز
افزایش مییابد ،همانطور که منابع برای سرمایهگذاری موجود است (بانک جهانی .»)9552
دیگران نیز همین نظر را داشتند اما خیلی قوی تر .بکرمان ( )9552ادعاا کارد کاه «شاواهد
واضحی وجود دارد که با وجود رشد اقتصادی معموال با تخریب محیطی در مراحال اولیاه
فرآیند مواجه میشوند ،در نهایت بهترین و احتماال تنها راه برای دستیابی به محی مناساب
در اغلب کشورها این است که ثروتمند باشید» .بنابراین ،متأسفانه فرضیه کاوزنتس توسا
افرادی که از لحاظ سیاسی مخالف سرمایهگذار در حفاظت محی هستند ،اساتفاده شاد تاا
این استدالل را داشته باشند که کشورها باید «اول رشد کنناد ساپس تمیاز شاوند» .مساأله
وسیعتر در مورد فرضیه کوزنتس در ایمنی جاده این است که ممکان اسات بارای LMICS

امروز اعمال نشود .اطالعات شکل  2 .9که منحنی کاورنتس معکاوس را نشاان مایدهاد،
برای کشورهای کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصاادی هساتند
و  LMICرا شامل نمیشوند .چندین مطالعاه پیشاین ،از جملاه مطالعاات تأثیرگاذار باناک
جهانی در باال ،دادههای مرگ و میر ترافیک جادهای را از  LMICتحلیل کردند و وجود یک
منحنی کورنتس را نشان دادند .با این حال تمام این مطالعات بار اسااس اطالعاات پلایس
ترافیک میباشد ،گرچه پلیس راهنمایی رانندگی به طور قابال مالحظاهای از مارگ و میار
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ناشی از ترافیک جادهای رنج میبرد .ارزیابی از گزارشات در فقیرترین منطقاههاای جهاان
معموال بیش از  %91است ،که استفاده از اطالعات پلیس یک انتخاب ضعیف برای بررسای
رابطه بین درآمد ملی و عملکرد ایمنی جاده میباشد.
مطالعات جهانی مسئولیت بیماریها 6111-

میزان

گزارش سازمان بهداشت جهانی در ایمنی جاده

مرگ و
میرناشی

ها

از ترافیک
جاده ای،
در هر
111هزار
نفر

درآمد مقطعی-ملی ،هر سرانه

شکل  .1 .3رابطه میان میزان مرگ و میر ترافیک جادهای و درآمد در همهی کشورها در
سال 2191
اخیرا ،دو تحقیق عمده میزان مرگ و میر ناشی از ترافیک جادهای در همهی کشاورها را باا
استفاد از تحلیل آماری مشخص کرد .ایان مطالعاات مرباوط باه مطالعاات جهاانی میازان
بیماریها و گزارش سازمان بهداشت جهانی 9در سال  2193است .شکل  3 .9رابطهی بیت
درآمد و میزان مرگ و میر ترافیک جادهای را در سال  2191باا اساتفاده از ایان اطالعاات
نشان میدهد ،اما یک منحنی کورنتس Uشکل معکوس را نشان نمیدهد .در بیشتر ماوارد
WHO

1-

 /151فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /9شماره  62زمستان 1991

ارتباطی بین درآمد و عملکرد ایمنی جاده وجود ندارد .در واقع ،نمودار نشان مایدهاد کاه
تفاوت زیادی در عملکرد ایمنی جاده در کشورهایی که سطح درآمد مشاابه دارناد ،وجاود
دارد .این بویژه در مورد کشورهای فقیر صدق میکند که میزان مرگ و میر ترافیک جادهای
بیش از  9برابر است .درک دلیل چنین تغییراتی سخت است ،اما به احتماال زیااد ناشای از
طیف وسیعی از عوامل ساختاری است که بر عواقب ایمنای جااده تاأثیر مایگاذارد .ایان
عوامل سواالتی از قبیل اینکه حملونقل در یک کشور در درجه اول توس جاده اسات یاا
راه آهن ،انواع بزرگراههای مورد استفاده در حملونقل جادهای و انواع وسایل نقلیهای کاه
معموال استفاده میشود ،به اضافه برنامههای پیشگیری ایمنای جااده مایباشاد .شاکل 3 .9
بطور واضح نشان میدهد که مفید است بدانیم چرا کشورها با سطح درآمد یکسان عملکرد
متفاوتتری از درک رابطه بین عملکرد ایمنی جاده و درآمد دارند.
 3 .1جانشین خطر
رانندگان خودرو کمتر از افراد پیاده 9در معرض خطر هستند .در مطالعه قبل ،ما یاک مادل
ساختاری برای کشف سیر تکاملی ریسک صدمات ترافیاک جاادهای باه عناوان جامعاهای
ماشینی ارائه دادیم .تحلیلهای ما نشان میدهد که اگار یاک جامعاهی ماشاینی در فرآیناد
خرید خودرو توس مردم حرکت دهد ،یک تغییر در ریسک فردی رخ میدهد که خاود را
در سطح اجتماعی در شکل  Uبرعکس از میزان صدمات عماوم نشاان مایدهاد .باه طاور
خالصه ،زمانیکه عابرین پیاده ،پشت فرمون بنشینند خطر فاردی آنهاا کمتار مایشاود .باا
افزایش استفاده از خودرو ،خطر افراد پیاده در ابتدا به دلیال بااال باودن تعدادشاان افازایش
مییابد .با این حال ،اکثر افراد پیاده به سمت استفاده از خودرو پیش مایروناد و راننادگی
بیشتر باعث کاهش تعداد پیاده و همچنین کاهش صدمات جادهای آنها میشود.
PEDESTRIANS

1-

درک عملکرد ایمنی راه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 151 /
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شکل  .4 .9سیر تکاملی ریسک در جهاننفر تنها با ماشین و افراد پیاده را نشان میدهد .شاکل
سمت چپ روند فرآیند ماشینی شدن را در مراحل  Nنشان میدهد R .یاک تهدیاد بارای
پیاده به ازای هر ماشین است در حالیکه ریسک استفاده کنندگان از خودرو در مقایسه با آن
نادیده گرفته میشود .شکل سمت راست نتیجع ریسک اجتماع را نشان میدهد.
اجازه دهید ما در مورد این مثال جزئیات بیشتری را بررسی کنیم :یاک مادل خاام از یاک
جامعه که تنها شامل عابران و خودرو میشود ،و ماشینی شدن زمانی اتفاق میافتد که افاراد
پیاده خودرو خریداری میکنند .شکل  4 .9این فرآیند سااده را نشاان مایدهاد .در ابتادا
(مرحله  )1همه عابران پیاده هستند .در مرحله  9یک عابر پیاده با خریاد خاودرو ماشاینی
میشود .در مرحله  2تا  Nتعداد بیشتری از عابران با خرید خاودرو ماشاینی مایشاوند تاا
زمانیکه همه دارای ماشین هستند و عابر پیادهای وجود ندارد .اکنون یک مادل سااده بارای
سیر تکامل ریسک در این جامعه را در نظر بگیرید .ما فرض میکنیم کاه هار ماشاین یاک
ریسک خطر مرگ برای هر عابر را دارد .جلوتر فرض میکنیم که ریسک داشتن ماشاین در
مقایسه ناچیز و نزدیک به صفر است .در حال حاضر ،اگر جامعه  Nنفر اعضا داشاته باشاد
و  Cنفر ماشین داشته باشند ،سپس تعداد افراد پیاده  N-Cاست .اگر هر ماشین یک ریساک
 rبرای هر پیاده داشته باشد ،بنابراین آنها یک خطر کلی اجتماعی ایجاد مایکنناد(N- .r :
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) Cکه یک تابع سهمی نزولی از تعداد ماشین هاست ،به عنوان مثاال رابطاه باین جامعاه و
تعداد ماشینها یک عملکرد  Uشکل معکوس از تعداد ماشین هاست .همانطور که جامعاه
تمام پیادههای به دارندگان ماشین تبدیل میکناد ،خطار اباتال باه مارگ و میار را در ابتادا
افزایش میدهد زیرا اتومبیلها تهدیدی جدی برای جمعیت پیاده میباشند .اما ،هنگامی کاه
بیش از نصف جمعیت ماشینی میشاوند ( ،C=N/2اوج ساهمی) افازایش ماشاینی شادن
باعث کاهش خطر مرگ و میر میشود .از آنجا که مالکیت خودرو رابطه نزدیکی با درآماد
جامعه دارد ،نمودار شکل  4 .9نشان میدهد که هنگامیکه جوامع در مسیر مالکیت خاودرو
حرکت میکنند ،مشخصات ریسک کلی مشابه شاکل  Uمعکاوس از منحنای کاوزنتس در
شکل  2 .9میشود .این نتیجه یک «اثر جایگزین» به عنوان ریسک باال اما کام خطار بارای
افراد پیاده است که با خودروهای پرخطر و کم ریسک جابه جا میشود .بنابراین افرادی که
از کاربر آسیبپذیر جاده ( )VRUs9به استفاده کننده گان ماشین تبدیل میشوند ،خطر خاود
را کاهش میدهند اما تهدید باقیمانده برای  VRUsرا افزایش میدهند .واضح است کاه ایان
مدل بسیار ساده است و دنیای واقعی بسیار پیچیادهتار اسات .بارای مثاال خطار اساتفاده
کنندگان خودرو صفر نیست .در عوض استفاده کنندگان خودرو در معرض خطار در برابار
قرار گرفتن در مقابل سایر خودوها هستند .این خطرات به مراتب ریسک کمتری نسبت باه
صدمات افراد پیاده دارد اما صفر نیستند .ما باید انتظار داشته باشیم که این تاأثیرات اضاافی
باعث شود منحنی ریسک اجتماعی در شکل  4 .9به اوج اتفاقات تبدیل شاود (باه عناوان
مثال سطح باالی ماشینی شدن) و منحنی دوباره به حالت صافر در ماشاینی شادن کااملف
تبدیل نگردد .نقش مداخالت در این مدل چیست؟ مداخالت ایمنی جاده باعاث مایشاود
که منحنی افزایش کندتری در طی مراحل اولیه ماشینی شدن و کاهش سریعتری در اواخار
 - 1کاربر آسیبپذیر جاده
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ماشینی شدن داشته باشد .توجه داشته باشید که ما مقایساهای واضاح باین مادل آمااری و
اطالعات تجربی واقعی در شکلهای  9 .9و  2 .9نشان ندادیم .این به این دلیل اسات کاه
واقعیت پیشینه ماشینی شدن و سیر تکاملی ریسک در کشورهای کشاورهای توساعه یافتاه
عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بسیار پیچیدهتر از مادلهاایی آمااری اسات .در
عوض هدف ما این بود که یک ازمایش ساده کاه باعاث درک بهتار عوامال تعیاین کنناده
ساختاری از روشهای بادوام مدت در ایمنای جااده شاود .در حقیقات آیناده ماشاینی در
کشورهای  LMICsاحتمال بسیار پیچیدهتر از پیشینه ماشینی شدن در کشورهای کشورهای
توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است .در نظر بگیرید که حملونقل
جادهای  LMICsبه طور قابل توجهی ناهمگون با ترکیب وسیع از انواع وسیله نقلیه کاه تاا
کنون در کشورهای کشورهای توسعه یافته عضاو ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی
مشهود بوده ،میباشد .عالوه بر اینLMICs ،های متفااوت در حاال حاضار در مسایرهای
مختلف ماشینی شدن هستند .به عنون مثال ،استفاده از وسیله نقلیه در بسایار از کشاورهای
جنوب شرقی آسیا با افزایش نسبتا باالی موتورهای دو چرخ 9اتفاق میافتاد در صاورتیکه
در کشورهای آمریکای التین ماشینها غالب هستند .برسی چنین ویژگیهای مادل آمااری
به مراتب سختتر از مدل ارائه شده در باال میباشد .در کار قبلی ،ما سعی کردیم یک مدل
ایمنی جاده را برای ترافیک ناهمگون توسعه دهیم و آن را برای ایمنی پاروژه در جاوامعی
استفاده کنیم که طیف وسیعی از مسیرهای مختلف ماشینی شدن را انتخاب کردهاناد .مادل
ایمنی جاده برای چهار نوع از استفاده کنندگان (عابران پیاده ،وایل نقلیه دو چرخ ،ماشینها
و اتوبوسها) مجاز است و برای ماتریس کامل ریسک برای تعامالت میان استفاده کنندگان
بررسی شده است .ما از این مادل بارای پایش بینای خطار باه عناوان جواماع ماشاینی در
Two wheel
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سناریوهای مختلف که شامل اتوبوس ،ماشینها و موتورسیکلت میشود ،استفاده کرده ایم.
چند نتیجه کلیدی از این مدل به شرح زیر است:
 اوج کاهش خطر اجتماعی که در شاکل  4 .9دیاده مایشاود عمادتا ناشای از کااهشجمعیت عابرپیاده در جامعه میباشد .با این حال ،در  LMICsبعیاد اسات کاه افازایش
زیادی در استفاده از ماشین داشته باشد و کاهش جمعیت عابر پیااده کاه در کشاورهای
کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اتفاق میافتد به دلیال
محدودیتهای فیزیکی فضای جاده میباشد .بنابراین در بیشتر سناریوهای ماشینی شدن
در  LMICsحملونقل عمومی نقش کلیدی را ایفا خواهد کرد .از آنجایی که اساتفاده از
حملونقل عمومی نیاز به سفر مردم پیاده به داخل ایستگاههاای اتوباوس و متارو دارد،
عابران پیاده همیشه بخش قابل توجهی از استفادکنندگان جااده در  LMICsرا باه خاود
اختصاص میدهند .ان بدان معناست که ریسک اجتماعی در  LMICsباا ماشاینی شادن
کاهش نمییابد( .به عنوان مثال منحنیهای خطر همچنان رو به افزایش است) .بناابراین
برنامهریزی برای ایمنی عابران پیاده همیشه باید به عناوان یاک اولویات بارای LMICs
باشد.
 سناریوهایی که بوسیله استفاده از اتوبوسها برنامهریزی مایشاوند ،امانتار از آنهااییهستند که توس وسیله نقلیه خصوصی استفاده میشوند .این باه ایان دلیال اسات کاه
مسافران اتوبوس در معرض خطر کمتری نسبت به مسافران سایر وسایل نقلیه هستند.
 سناریوهای ماشینی که بوسیله استفاده از وسایل نقلیه دو چرخ مد نظار هساتند ،ممکاناست خطر اجتماعی باال که قابل مقایسه با سناریو استفاده از ماشین است ،داشته باشاند.
ریسک اجتماعی مرتب با یک نوع خاص از وسایله نقلیاه دارای دو قسامت اسات)9 :
خطر برای خود و )2خطر برای دیگران .اگرچه موتورساواران در معارض زیااد آسایب
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(خطر برای خود) قرار دارند ،اما خطر کمتری برای دیگران دارناد .در مقابال دارنادگان
خودرو خطر زیادی برای خود ندارند اما نسبت آسیب به استفاده کنندگان دیگر جاده را
افزایش میدهند .تأثیر کلی این است که در مدلهای ما کل ریسک اجتماعی در اساتفاده
ار موتورسیکلت مشابه با استفاده از ماشین بود .توجه داشته باشاید کاه باا وجاود ایان
واقعیت این درست است که موتور سواران خطرناکترین نوع حملونقل هستند .با ایان
حال ،در سطح اجتماعی ،9ما نیاز داریم تا ریسک برای دیگر اساتفادکنندگان را گازارش
دهیم .برای جزئیات بیشتر این تحلیل به مقاله اصلی مراجعه کنید.
 0 .3اقدامات سیاسی :0نقش موسسات و مداخالت
سرانجام ،ما به اطالعات مربوط به عملکرد ایمنی جااده در کشاورهای کشاورهای توساعه
یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رجوع میکنیم ،اما این بار از دیدگاهی کاه
میپرسد :چگونه کشورهای کشاورهای توساعه یافتاه عضاو ساازمان همکااری و توساعه
اقتصادی در دهه  9571افزایش تلفات جادهای را کاهش دادند؟ این سوال اصلی است کاه
با آن این مقاله را شروع کردیم .به منظور پاسخگویی به این ساوال ،شاکل  9 .9را در نظار
بگیرید که عملکرد ایمنی جاده را به عنوان عملکرد درآمد (شکل  )a9 .9با زمان پیشینههاا
(شکل  )b9 .9مقایسه میکند و دادههای مربوط به ایاالت متحاده و انگلساتان را برجساته
میکند .قابل توجه است که میزان مرگ و میر جادهای در این کشورها مانند یکدیگر اسات.
به یاد داشته باشید که فرضیه کوزنتس نشان میدهد که تغییر در روند زمانی رخ میدهد که
کشورها به سطح درآمد خاصی رسیده باشند .با این حال ،دادهها نشان مایدهاد کاه زماان
تعین کننده قویتری نسبت به درآمد در نقطه برگشت بود .شکل  b9 .9نشان میدهاد کاه
societal level
Political action
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در دهه  9571اتفاق خاصی رخ داد کاه تماام کشاورهای کشاورهای توساعه یافتاه عضاو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را داخل دورهی جدید تااریخ در ایمنای جااده کارد،
حتاای آنهااایی کااه در سااطوح مختلااف توسااعه اقتصااادی بودنااد .در حقیقاات ،ادبیااات
گسساتردهای از کشاورهای کشااورهای توساعه یافتاه عضااو ساازمان همکااری و توسااعه
اقتصادی در اوایل دهه  9571به عنوان یک لحظه خاص در پیشاینه ایمنای جااده تعریاف
شده است .در طول دهه  9521و  ،9561گروههای صنعتی برناماههاای ایمنای جااده را در
یاالت متحد کنترل کردند و تأثیر غالبی در تعریف مشکل و راه حلها داشت .اولین تاالش
سازمان یافته برای ایمنی جاده در دهه  9521اتفاق افتاد ،زمانی که صنعت خودرو و دیگار
گروههای کسب و کار دو کنفرانس بزرگ را تشکیل دادند .همانطور که مرگ و میر در دهه
 9531افزایش پیدا کرده بود ،این گروهای صنعتی بنیاد ایمنی خودرو را تأسیس کردناد تاا
برنامههای ایمنی جاده را در سراسر ایاالت متحده برناماهریازی کنناد .در دهاه  9541ایان
گروهها موفق شدند تا توجه رییس جمهور ترومان را به ایمنی جاده جلب کنناد و ایان دو
کنفرانس به همین دلیل بود .کنفرانس  9545کمیته ریاست جمهوری بارای ایمنای ترافیاک
یک سازمان شبه دولتی را برای همااهنگی و گازارش برناماههاای ایمنای ترافیاک محلای
تأسیس کرد .این سازمان توس کارمندان دولتی اداره میشد و توس نمایندگان صنعتی باا
بودجه قابل توجهی از صنعت مدیریت میشد .همانطور که مک لنان میگوید ،آنچه در این
دوره قابل توجه است گروههای صنعتی 9بر ایمنی ترافیک غلبه کردند و تاأثیر بسازایی بار
چگونگی درک مشکل ایمنی جاده داشتند .بحث در مورد ایمنی ترافیک در طای ایان دوره
بر این باور بود که رانندگان خودشان مسئول تصادفات هساتند .آماار ترافیاک جاادهای در
طول این دوره رفتار راننده را بین  %79تا  %59مسئول در تصادفات مایداناد .از آنجاا کاه
industry
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مشکل بی دقتی راننده تعریف شده است ،راه حلهایی برای مجازات این رانندگان و ایجاد
عادتهای خوب در جامعه ایجاد شده است .تحقیقاات در ماورد ایمنای ترافیاک در دهاه
 9561توس روانشناسان مورد بررسی قارار گرفات کاه ساعی کردناد افاراد «در معارض
تصادف »9و نگرش رانندگان و متخلفان را درک کنند .از آنجا کاه مشاکل ناشای از رانناده
بود ،اکثر راههای درمان نیز بر روی آموزش راننده ،راننده ،کنترل ترافیک و اجارای قاوانین
بود .در دهه  9591و  ،9561مخالفت در برابر این دیدگاه که رانندگان تنها دلیال تصاادفات
هستند در بین مهندسان و پزشکان افزایش یافت .باا گذشات زماان ،یاک جنابش سیاسای
بوجود آمد که منجر به تغییر در این دیدگاه شد کاه ماشاینهاا و بازرگراههاا دلیال مهام
صدمات بودند و باید مقررات قانونی دولت وضع شود.
مازان
مرگ و مار
قراتاک
جادهای در
هر 100
هزار نفر

سال

) (PPPواقعی هر سرانهGDPدرآمد،

b

a

شکل  7 .3مقایسه میزان مرگ و میر ترافیک جادهای به عنوان عملکرد درآمد )a( ،و زماان
( )bمنبع :تحلیل نویسنده از دادههای ثبت ملای مارگ .در کشاورهای در حاال توساعه باا
کمتر از  9میلیون نفر ،میزان مرگ و میر سه ساله استفاده شده است.

accident prone
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در طی دهه  ،9591پیشگامانی مانند هیو دی هیون (خلبان و مهندس) و سرهنگ جاان پای
استپ (افسر نیرو هوایی ایاالت متحده و دکتر داروساز) تحقیقاتی بر روی سقوط دینامیکی
و تحمل بدن انسان نسبت به نیرو ضربه انجام داد .در ساال  ،9596دی هیاون یاک نموناه
اولیه ماشین ایمن در آزمایشگاه کرنل ساخت که میتوانست با سرعت  91مایل بر سااعت
بدون صدمات جدی طی کند .در این زمان دکترهای داروساز کالیر استریت تالش کرد تاا
تولید کنندگان خودرو را به کمربند ایمنی ،داشبوردهای نرم و منع استفاده از وسایل تیاز در
داخاال وساایله نقلیااه ترغیااب کنااد .در  ،9593انجماان پزشااکی آمریکااا پیشاانهاد اینکااه
تولیدکنندگان خودرو باید دارای کمربند ایمنی در تمام وسایل نقلیه باشند را توصایه کارد.
در اواس دهه  9561کتابی تحت عنوان ررسی اثرات حوادث توسا ریبوکیاف کنگاره را
تحت تأثیر قرار داد تا درباره ایمنی وسایل نقلیه فروخته شده به دولت بررسی انجام دهاد.
در نتیجه سازمان خرید دولتی استانداردهایی بارای چناین وساایل نقلیاهای تعیاین کارد و
صنعت برخی از آنها را برای همه وسایل نقلیه تصویب کرد .در همان زمانها ،رالف نادر،
وکیل جوان کتاب نا امن در همهی سرعتها را چاپ کرد که ماشین را به عنوان تولیدی نا
امن توس صنعتی غیرمجز نشان داد .در سال  ،9566کنگاره ایااالت متحاده قاانون ایمنای
وسایل نقلیه را تصویب کرد ،که سازمان ایمنی جاده ملی کشور را بنیانگذاری کرد (بعادهاا
اداره کل ایمنی ترافیک راه شهری نامیده شاد) .اولاین مادیر آژاناس ملای ایمنای ترافیاک
بزرگراه ویلیام هادون ،پزشکی بود که دیدگاه جامعی برای مدیریت خطر حملونقل ایجاد
کرد« .ماتریس هادون» ثابت کرد که در پیشگیری از آسیب بسیار تأثیرگذارتر از ایمنی جاده
است .شکل  9 .9نشان میدهد که این یک تحاول ابتکااری اسات کاه روناد صاعودی در
آسیبهای جادهای را تغییر داده و منجر به بهبودی ایمنی در جاده در دهههاای بعاد شاده
است.
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جدول  3 .3پیشینه اینی جاده سولد ،انگلستان و هلند.
هلند
انگلستان
سوئد
 :1141سوئد یتک ستازمان ملتی :1125آزمتتون راننتتدگی ختتودرو  :1121ایجاد اجباری از کمربند در
ستتنگین و محتتدودیت ستتاعات خودروهای جدید
ایمنی جاده ایجاد کرد
رانندگی
 :1120استفاده از کمربنتد ایمنتی  14 :22/1121ستتتالههتتتا فقتتتط  :1122استتتفاده اجبتتاری از کتتوه
میتوانند از دوچرخه استفاده کنند ایمنی برای موتور
جلو الزامی شد
 :1120استتتفاده از کتتوه بتترای  :26/1123استتتتتفاده از کتتتتوه  :1126تنظتتی مجتتدد محتتدودیت
اجباری؛ محتدودیت سترعت  05سرعت؛ رد مجاز الکل %550
موتورسیکلت نیاز است
مایل در ساعت؛ قانون روشتنایی
خودرو
 :1120کوه ایمنی برای دوچرخه
:1124آزمتتتتتتون راننتتتتتتدگی  :1120میدانها معرفی شدند
موتورسیکلت
:1122استتتفاده از چتترا در طتتول  :1122استانداردهای جدید کتوه  :1124وضع قوانین برای کودکان
در ماشین
ایمنی
روز
 :1121ایجتتتاد چتتترا متتته در  :1122وسایل نقلیه ستنگین بایتد
:1121کوه ایمنی نیاز است
دارای نشانههتای بازتتا دهنتده
خودروهای جدید
باشند
 1121نور شب برای دوچرخته در  :1115استتتتتنداردهای ستتتتخت  :1121نشتتانههتتای بازتابدهنتتده
برای پدال دوچرخه و موتتور نیتاز
افزاری کوه ایمنی
شب نیاز است
است
 :1112وستتتایل ررکتتتتی بتتترای  :1112آزمتتتتتون دو بخشتتتتتی  :1113محتتتدودیت ستتترعت 35
موتورستتتیکلت معرفتتتی شتتتد؛ کیلوتر در ساعت در برخی مناطق
هشدار نیاز است
استاندارد ترمز برای وسیله نقلیته معرفی شده
سنگین
 :1114بازتا دهنده نور بتر روی  :1113استفاده از کمربنتد ایمنتی  :1110بازرستتتتی خودروهتتتتا در
فواصل معین الزامی است
اجباری شد
دوچرخه نیاز است
:1112جریمتته 1ستترعت افتتزایش  :1112چتترا زرد بتترای وستتایل  :1112بازتابدهنتتدههتتای جتتانبی
برای دوچرخه و موتور الزامی است
نقلیه آهسته اجباری شد
یافت
- fines
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سوئد
:1111کمربند ایمنی کودک متورد
نیاز است

 :1115رد  BACاز  50 .5بته .5
 %52کتتتاهش یافتتتت؛ شتتترو
ازمایش با سرعت اجرای خودکار
 1116تعداد تستتهتای تصتاد
دوبرابر شد

 :1110موانع فوالدی معرفی شد
:1114ایجاد کیسههای هوا متورد
نیاز در خودروهای جدید
" :1112چش انداز صتفر" توستط
مجلس تصویب شد
 :1111قانون استتفاده از کمربنتد
ایمنتتتی گستتتتر یافت(راننتتتده
تاکستتتتی ،کتتتتامیون ستتتتواران
الستیکهای زمستانی در زمستان
اجباری شد

هلند
 :1115کمربند ایمنی عقب الزامی
در ماشینهای جدید است

انگلستان
 :1111الزامات جدید آینته بترای
خودروهای ستنگین .اتوبتوسهتا
محتتدودیت ستترعت  25مایتتل در
ساعت داشتند.
 :1111بازرستتتتتی ایمنتتتتتی در  :1112استفاده از کمربند ایمنی در
جادههای کامیون رو و ماشین رو کتتامیون ،وانتتت و ماشتتینهتتای و
صندلی عقب اجباری است
 :1112محتتتدودیت ستتترعت  :14/1110 45محتتتدودیت ستتترعت
مایل در ساعت برای خودروهتای برای کامیون و اتوبوس
ستتنگین ،دوربتتینهتتای ستترعت
معرفی شدند.
 :1116محدودیت سترعت بترای  :2551موتورهتتتا در مستتتیرهای
دوچرخه نباید بیایند
کامیون و اتوبوس کاهش یافت
 :1114تست رانندگی تقویت شد  :2552ممنوعیت استفاده از تلفتن
در رین رانندگی
 :2555دولت راهبردهتا و اهتدا
جدیدی در ایمنی جاده ایجاد کرد

منبع :بر اساس گزارشات SUNflower

(کورنست و همکاران 2112؛ وگمن و لیام )2112
تحلیلهای آماری نشان داد که مرگ و میر حدود  37111نفر کمتر در بین ساالهای 9579
و  9578اتفاق افتاد که انتظار میرفت بادون اساتانداردهای ایمنای خاودرو فادرال باشاد.
رابرتسون ( )9589همچنین نشان داد که یک روند مشابه در سراسر کشاورهای کشاورهای
توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رخ داده است .در باال شارح دادیام
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که برنامههای ایمنی جاده مانند دوران پیشین تنظیم شده است (به عنوان مثال تمرکز بر بای
دقتی رانندگان) .اکنون توجه ماان را کشاورهای کشاورهای توساعه یافتاه عضاو ساازمان
همکاری و توسعه اقتصادی بیشتر خواهیم کرد تا بفهیم ایمنی جاده در عصر امروز چگونه
ظاهر میشود.
سوئد ،انگلستان و هلند (کشورهای " )"SUN9به طور گسترده در میاان کشاورهایی قارار
دارند که بهترین عملکرد ایمنی جاده را دارند .جدول  9 .9خالصهای منتخب از مقررات و
سیاست گذاریهای این کشورها را ارائه میدهد .آنچه در جادول  9 .9قابال توجاه اسات
این است که تاریخچهای از فعالیتهای پایدار و افزایش قدرت مقررات را نشاان مایدهاد
که اهداف وسیعی از عوامل خطر وسایل نقلیه را برای رانندگان و جادهها شاامل مایشاود
مانند (کمربند ایمنی ،کیسههای هوا ،سرعت گیرها ،کاله ایمنی ،نوشایدن هنگاام راننادگی،
سرعت باال ،خستگی) .اکثر مداخالت در مقیاسهای کوچکتر معرفی شدهاند و ساپس در
طول زمان گسترش یافتند .اساس این تالشها ،برنامههاای ایمنای جااده اسات کاه شاامل
توسعه اهداف کمی ایمنی میشود .این رویکرد کلی در حال حاضر به عنوان «سیستم امان»
شناخته میشود.
 7 .3نتیجه گیری :اینها برای توسعه کشورها چه معنایی دارند؟
بینش کلیدی که کشاورهای کشاورهای توساعه یافتاه عضاو ساازمان همکااری و توساعه
اقتصادی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی در دهه  9571زمانیکاه سیاساتهاای ایمنای
جاده را بصورت قانون وضع کردند ،پیامد مهمی برای  LMICsداشت .این نشان مایدهاد
که کشورها نیازی ندارند تا صبر کنند از لحاظ اقتصادی غنی شوند و قوانین ایمنی را وضع
 1سوئد ،هلند ،انگلستان
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کنند .همانگونه که بیان کردیم ،نحلیلهای سنتی بر پایه فرضی کوزنتس پیش بینی مایکناد
که ایمنی جاده نتیجه درآمد از رشد اقتصادی است .در این چشمانداز ،بیشاتر LMICهاا در
مورد عملکرد ایمنی جاده ضعیف بنظر میرسند .با این وجاود ،ایان دیادگاه باه دو دلیال
نادرست است :اول به دلیل تفاوتهای بزرگی کاه در عملکارد ایمنای کشاورها در ساطح
درآمد یکسان دارد .دوم اینکه فرضیه کوزنتس در نظر نمیگیرد کاه کشاورهای کشاورهای
توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی زمانیکه اقدامات قرمتمند دولتای را
بر هده گرفتند در سطوح مختلف درآمد بودند .در عوض وقتیکاه پیشاینه ایمنای جااده در
کشورهای کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکااری و توساعه اقتصاادی را بررسای
میکنیم شاهد یک فرآیند سیاسی که در دهاه  9571در قاوانین جاادههاا ،وساایل نقلیاه و
کاربران جاده میشویم .تاریخ کشورهای کشورهای توسعه یافته عضو ساازمان همکااری و
توسعه اقتصادی نشان میدهد که موفقیت در رسیدن به ایمنی جاده با مقررات قاوی آغااز
شده است .به منظور کاهش تلفاات جاادهای در کشاورهای در حاال توساعه ،آنهاا بایاد
سازمانهای شهری با منابع و وظایف برای تنظیم قوانین و مدیریت ایمنی جاده ایجاد کنناد
همانطور که در دهه  9571توس کشورهای کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی انجام شد .کنترل تلفات ،ایمنای افاراد و نظام اجتمااعی همگای متصال
هستند .ویلیام هادون «خطای انسان» را به عنوان عامل اصلی وقاوع تلفاات و صادمات در
ترافیک دانست .او همچنین استفاده از کلمه «تصادف» را دوست نداشت زیرا فکر مایکارد
این احساس ناگزیری به وقوع حوادث میدهد .عاالوه بار ایان ،اعتقااد داشات کاه کلماه
«پیشگیری از حوادث» بسیار محدود است و از اقدامات متقابال 0مفیاد در کااهش شادت
آسیب و مدیریت آسیب بعد از حادثه جلوگیری مایکناد .در عاوض او صاطالح «کنتارل
countermeasures
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آسیب» را به عنوان اصطالحی علمی و بی طرف ترویج کرد .از سویی دیگر پِرو 0با هادون
موافق بود که افراد نمیتوانند همیشه مسئول برای «خطای انسان» تحت سیستمی که عمال
میکنند ،باشند اما او یک مدل پیچیدهتر از ضروریات سیستماتیک ایجاد کرد :سیاستگذاران
و متخصصان ایمنی ترافیک در هر کشوری ایجاد تغییراتی که باعث کاهش چشمگیر میرگ
و میر و صدمات ترافیک در مدت کوتاه شود را سخت میدانند .تجربه نیز نشان داده است
که همه افراد به دستورالعملهایی برای ایمن جاده داده شده است عمل نمایکنناد .تاالش
برای «آموزش» افراد در مورد ایمنی همیشه موثر نیست و تفاوتهای زیادی باین داناش و
رفتار افراد وجود دارد .این به این دلیل ست که ما نمیتوانیم انتخااب کنایم چاه کسای از
جاده استفاده کند و چه کسی نکند .تقریبا هرکسی در یک جمعیت میتواند اساتفاده کنناده
جاده باشد و این امر در چگونگی برخورد با تلفات ترافیکی به عنوان یک مشکل ساالمت
جامعه رفتار میکند .سیستمهایی که یک زندگی ایمن بدون آسیب را تضمین کند نمیتواند
بدون درک اجتماعی و سیاسی از مسئولیتهای اخالقی دولت و جامعه بوجاود آیاد .ایان
کار در رویکرد سالمت عموم به دنبال کنترل مرضهای مسری و غیر مسری است .در ایان
مورد ما باید بتوانیم پیش بینی کنیم که اکثر انسانها سعی میکنند تا بتوانند از ایان رویاداد
پیگیری کنند .تحقیقات محدودیتهای شدیدی در کساب اطمیناان ایمنای افاراد را نشاان
میدهد و همچنین تفاوتهای زیادی بین دانش ماردم و رفتاار واقعای آنهاا وجاود دارد.
سیستمهای ترافیکی باید طراحی امن برای تمام کسانی که ممکن است اشتباه کنناد ،داشاته
باشد .چنین طرحها ،قوانین و مقررات احتمال آسیب رساندن افراد به یکدیگر یا خودشاان
را کاهش میدهد حتی اگر کسی اشتباه کند.

-Perrow
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