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چکیده
حالشهای برای ایانی جاد ای ده سراسر جهان به انمداز زیمادی بمر آمموزش عامومی م اطمالع
هسانی عاومی حوجه داهد .با این حال ،ملااتاو علای انجام شد ده چنمد دهمه گذشمته نشمان
میدهد که اغلب این برنامههما ده حغققمر هفتماه انسمان خقلمی موفمق نقسمتند .ده برخمی ممواهد
برنامههای آموزشی مخااف آن چقزی است که ده نظر گرفته شد بود .شواهدی مجود نداهد کمه
آموزش عاومی م اطالع هسانی عاومی زمانی که به حنهایی موهد استفاد قراه میگقرد حأثقری ده
کاهش صدماو جاد ای داشته باشد .این مخصوصا برای برنامههمایی بما همدف فرزنمدان جموان
صققح است .ده این فصل ما بقث میکنقم که چرا برنامههای آموزشی خقلمی موفمق نقسمتند م
خالصهای از ملااتاو انجام شد ده  91سال گذشته اهائه کمردیم کمه شمواهد متیاعمد کننمد ای
هاجع به آن به ما میدهد .این فصل شامل دستوهااتالهایی برای اطالعماو مموثر م برناممههمای
آموزشی است.
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 .1مقدمه
هر زمانی که جامتهای با افزایش مقوع جراحت ده هر فتااقتی مواجه است ،یک برناممه
آموزشی برای کنترل مشکل ها اندازی میکند .چنقن برنامههایی میحواند بسقاه زمان بمر م
گران باشد .با این حال ،ملااتاو علای انجام شد ده چند دهه گذشته نشان ممیدهمد کمه
اغلب این برنامهها ده حغققر هفتاه انسان خقلمی موفمق نقسمتند (هابرحسمون  ،9581هابرحمز م
هاکاهان  ،9554امنقل  ،2119دمپرکس ،هابرحز م بون  ،2113اند م آئرم ،2114هابرحسمون م
هاکمماهان  ،9574هابرحسممون  ،9583میلقممامز  ،2117سممنداز  .)9579گمماهی امقمماو برخممی
برنامههای آموزشی نقز داهای اثری مخااف آن چقزی که ده نظر گرفته شمد بمود ،هسمتند.
با این حال ،هاه اطالع هسانیهای آموزشی به طوه اشتبا این اعتیاد ها حرمیج میدهند کمه:
 اطالعاو مفقد هاجع به ایانی ده مقق میحواند به هاحتی به مغمز هامه انسمانها انتیمالداد شود.
 دانش هاجع به ایانی هاقشه منجر به هفتاه ایانحر م اسمتفاد بقشمتر از ایانمی مسمایلخواهد شد.
 مهاهوهای کاهی ها به هاحتی میحوان به هاه آمموزش داد؛ بهبمود مهماهوهمای ممردممنجر به نتایج ایانحر میشود.
حجربه اطالع هسانیهای آموزشی م حبلقغاحی نشان میدهد که این مفرمضاو ازمما دهسمت
نقستند (هابرحسون  ،2117امنقل  ،2119سنداز  ،9579دمپرکس ،هابرحز م بون  ،2113هابرحز،
کوان  .)2113ده بسقاهی از مواهد مردم هاه این اطالعاو ها دهیافت نایکنند ،فی بخشی
از آن ها دهیافت میکنند م یا حتی چقزی که دهیافت میکنند مخااف آن چقمزی اسمت کمه
ده نظر گرفته شد است .ملااتاو نشان میدهد ضرمهی نقست مردم بر اسماس آن چقمزی
که میدانند دهست است عال کنند (اساقت م هاکاهان  ،9557کرامس ،هیگقنمز م فرانتمی
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 .)9579برخی از گرم هما ماننمد نوجوانمان حتمی ده نهایمت مخمااف آن چقمزی ها انجمام
میدهند که گفته شد دهست است (کرامس ،هیگقنمز م فرانتمی .)9579 ،بسمقاهی از افمراد
ماهر مانند افراد باحجربه ده هانندگی خودهم بقشتر از افراد متاوای دچاه جراحت میشموند
(میلقامز م امنقل.)9574 ،
ده این فصل برخی از یافتهها خالصه شد م دستوهااتالهایی برای اجرای موثر برنامههای
آموزشی اهائه شد است .بخشهای زیر نشان میدهد که چلوه برخمی از فرضمقاو فمو
هاقشه متتبر نقستند م نقو آموزش موثر برای کنترل صدمه ها اهائه میکند.
 .1تأثیر سیستمها و محیط بر خطای انسانی
سقاستگذاهان م متخصصان ایانی حرافقک ده هر کشموهی دهیافتمهانمد کمه ایجماد حغققمراو
ماقتی قابل مالحظه ده حلفاو م جراحاو حرافقکی ده مدو زمان کوحا خقلی دشواه است.
اطالع هسانیهای آموزش عاومی بر اساس ایمن فمرض اسمت کمه اکثمر حصمادفاو نتقجمه
خلای انسانی است م استفاد کنندگان ها میحوانند بمرای جلموگقری از چنمقن اشمتباهاحی
آموزش ببقنند .میلقام هادمن عامل اصلی ده مقوع حصادف ها خلای انسمانی دانسمته اسمت
(هادمن م بقکر  ،9589هادمن  ،9581 ،9568بقکمر م همادمن .)9574ام دمسمت نداشمت از
کلاه حصادف 9استفاد کند زیرا حصوه میکرد احساس ناگزیر هخداد ایمن حادثمه ها منجمر
میشود .حجربه هم چنقن نشان داد است هاهی افراد دستوهااتالهایی که به آنهما جهمت
بهبود امنقت جاد داد شد است ها دنبال نایکنند .پرم 2هاچنقن یمک داقمل مشمابه آمهد
است که هاقشه نایحوان افراد ها مسئول خلای انسانی ده سقستای که ده آن کاه میکننمد
دانست .زیرا مقق م خود سقستم نقز بر همی هفتاه آنهما حمأثقر میگذاهنمد« .ممیخمواهم
اشاه کنم به خلای ابتدایی م فراگقری که حوس افرادی که به صوهو احفاقی شکستهمای
-accident
-perrow
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سازمانی ها موهد آزمایش قراه میدهند م آنرا مربوط به خلای افراد میدانند .ایمن موضموع
به عنوان علت حدمد  81ده صد حصادفاو ده سقستمهای هیسکی اهائه شد است .من آنرا
زیر  41دهصد میدانم .به نظر من آنچه که به خلای افراد نسبت داد میشود ،عادحا هیشه
ده ساختاهی داهد که آنها ده آن کاه میکننمد .م ده نتقجمه هیشمه ده هفتماه نخبگمان داهد.
خلای نخبگان م سود نخبگان هیشه ده کالس آنهما م جایگما قمدهو حماهیخی آنهما ده
جامته داهد م حغققراو ده این جایگا ها بساه آهسته صوهو میگقرد( .پرم)9555 ،9554 ،
به هاقن خاطر است که حالشها برای آموزش مردم با حوجه به امنقت هاقشه خقلمی مرثمر
نقست م حغققراو مسقتی مقا دانش مردم م هفتاه ماقتی آنها یافت میشود .بخشمی از ایمن
امر به این داقل است که ما نایحوانقم انتخاب کنقم که چه کسی از جاد استفاد کند م چمه
کسی نکند .کنترلهایی میحواند بر همی گواهی دادن به هانندگان مسایل نیلقه انجمام شمود،
اما هقچ کنترای برای انتخاب عابر پقاد یا دمچرخهسواه مجود نداهد .حیریبا هاهی افراد ده
یک جاتقت میحوانند کاهبر جاد باشند م هاقن پقامدهایی بمر چگمونگی برخموهد مما بما
موضوع صدماو حرافقکی به عنوان یک مسأاهی سالمت عاومی داهد.
با حوجه به دانش م حکنواوژی موجود فتلی ،سقستمهایی که جان انسان ها ده برابمر صمدمه
بقاه میکنند ،نایحوانند بدمن دهک اجتااعی م اقتصادی از مسئواقتهای اخالقی جامتهی
کشوهی م مدنی برای حضاقن حق زندگی برای حامام افمراد بمه کماه بقاینمد .ایمن حمق ده
همیکرد سالمت عاومی مسالهای مبهم است؛ همیکردی که به کنترل بقااهیهای مسری م
غقرمسری میپردازد .ده موهد حاام بقااهیها ،باید بتوانقم فرض کنمقم کمه اغلمب بشمریت
ستی میکنند ده صوهو داشتن قدهو کافی ازمقوع حادثهای بقاماهیزا جلموگقری کننمد.
این شامل دهکی از پدید به میداه مشخص بود م هازمان حداهک ابزاههایی بمرای افمراد م
جوامع ،حا قاده باشند کاهی ده قبال آن انجام دهند.
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 .0محدودیتهای کاربرهای جاده
 .1 -0درک خطر
بقش از صدها قرن بشریت به شهود ،غریز م حس بنقهی خود برای ایانحر زندگی کمردن
حکقه کرد .بسقاهی از جنبههای این ایجاد امنقت ده ژنهای مما هیشمه دماندنمد حما مما ها از
خلرها نجاو دهند ،مانند حرس از اهحفاع (دامکقنز  .)21189با این حال ،با ظهموه خلمراو
جدید ده مقق اطراف ما ،باید یاد بگقریم کمه چلموه هیسمک ماقتمی ها اهزیمابی م آن ها
شناسایی کنقم .این کاه آسان نقست .برای مثال ،امکان نداهد که ساوم آفتکمش هیمز ها ده
غذای خود یا بخاه دیزای سرطانزا ها ده هوا حدس بزنقم .اسالمیچ م پقترز )2116( 2ایمن
ها هم ملرح کردند که مردم یک خلر ها نه فی بر اساس گامان خمود دهبماه ی آن بلکمه
دهباه ی چگونگی احساسشان دهباه ی آن قضامو میکنند .اگر احساساوشمان ده مموهد
یک فتااقت مللوب باشد ،حاایل داهند کمه هیسمک آن ها کمم م سمودش ها زیماد ده نظمر
بگقرند؛ اگر احساساوشان ده موهد یک فتااقت نامللوب باشد ،حاایل داهنمد حما قضمامو
مخاافی داشته باشند م هیسک ها باال م سمود ها پمایقن اهزیمابی کننمد .از آنجما کمه اغلمب
کاهبران جاد منافع قابلقت حرکت ها مللوب میدانند ،عالقه داهند که هیسک ده جماد هما
ها پایقن اهزیابی کنند.
بشریت ده هنگامی که دهک کند خلمر آسمقب باالسمت ،شمرمع بمه عامل ده حفاظمت از
خویش میکند .هر زمان که دست خود ها ده یک شتله قراه دهقد ،میسوزید ،خلری برابر
 911دهصد .ما خقلی زمد یاد میگقریم که انگشتمان ها ده شتل قمراه نمدهقم .امما بقشمتر
افراد حقصقلکرد ده حاام دنقا هنوز هم گهگا میسوزند .مشابها خلر افتمادن از بلنمدی ها
ده نظر بگقرید .هر زمان که از اهحفاعی بقش از دم متر بقفتقد ،حوقع داهید که آسمقب بققنقمد.
-Dawkins 3990
-Slovic and Peters
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متتاقبا مردم سات پریدن از طبیهی دمم به عنوان یک عادو نایهمند .نقاز به هقچ کاپقنی
برای یاد دادن خلراو پریدن از اهحفاع به مردم نداهیم.
از طرف دیگر ،خلر متقال شدن صدمهای جدی یا مر

ده حصمادفاو جماد ای بمه ازای

هر سفر بسقاه کم است .ده شهر کپنها  ،خلر ده هر یک مقلقون سفر ،برابر  8ده هر صمد
مقلقون سفر برای ماشقنسمواهها م  29ده همر  911مقلقمون سمفر بمرای دمچرخمهسمواهها
میباشد (یوهگنسن  .)95569حتی اگر ده برخی از موقتقمتهمای مکمانی خلمر  91مرحبمه
باالحر باشد ،این میداه نهایتا به  9موهد ده هر مقلقون صفر میهسد .این هیسک ده هر سمفر
آنیده برای انسانها کوچک است که نخواهند برای همر سمفر احتقاطهمای امنقتمی بمه کماه
ببرند .اگر انسانها شرمع به مقتاط شدن زیاد ده چنقن سلوح هیسک پایقن بکننمد ،اغلمب
فتااقتها انسانی متوقف خواهد شد .به این داقل است کمه ممردم مقتمی ده جماد هسمتند
ملابق با دستوهاو عال نایکنند ،چرا که احساس نایکنند که سلح هیسمک خقلمی زیماد
باشد.
 -1 -0مشارکت کل جمعیت
مقتی نایحوانقم مردمی ها به طوه خاص پقدا کنقم که ده فتااقتی مشخص نظقمر کماه ده
خانه ،استفاد از جاد م ده بقشتر مقق های کاهیمان دهگقر باشند ،این هم بسمقاه دشمواه
است که هاهی افراد هفتاهی ایان داشته باشند .عالم بر این ،ده همر همز ،جاتقمت دهمن
جاد ها شامل افرادی با دهگقری ذهنی است که به دالیل زیر ده آنجا حضوه داهند:
 آنهایی که نایحوانند همی کاهی مهقا حارکز کنند ،چرا که اخقرا فیدان یما یأسمی
شخصی ها حجربه کرد اند؛ مانند مر

یک عزیز ،از دست دادن شغل ،شکست ده

یک امتقان مهم ،از دست دادن پول م شبقه به اینها.

-Jorgensen 1338
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 آنهایی که ذهنشان دهگقر مشکالحی نظقر اهحبماط شخصمی بما هاسمر ،ماامدین،
فرزند ،یا دمست نزدیک است.
 آنهایی که داهمها یا موادی مصرف میکنند که هفتاه یا حواناییهای ذهنی آنها ها
حغققر میدهد ،یا آنهایی که حقت حأثقر ااکل میباشند.
 کودکانی با مهاهوهای شناختی م مقرک کمه بمرایشمان دشمواه اسمت دهک یما
پقرمی از دستوهاحی که به آنها داد میشود.
 ساااندانی که عالکردهای حقریکی م شناختیشان مختل شد است.
 افراد آسقبدید ی همان که نایحوانند عالکردی مللوب داشته باشند ،اما هازمان
نایحوان آنها ها از حضوه ده جاد حذف کرد.
اگر دهصد افرادی ها که ده یکی از دستههای باال قراه میگقرند ده یک همز مشخص حتققن
کنقم ،به نسبتی قابل حوجه ممیهسمقم؛ احتاماال چقمزی حمدمد  21حما  31دهصمد .هاقشمه
نایحوان این افراد ها شناسایی م از حضوه ده این فتااقتها منع کرد .اینها افرادی هسمتند
که احتااال از دستوهاو پقرمی نایکنند م بنابراین احتااال ده حصادفاو مشاهکت میکننمد.
ذهن هر یک از ما گاهی امقاو دهگقر میشود م ده میایسه با هاهی زمانهمای دیگمر ،بمه
طرز متفامحی هفتاه میکند.
سقستمهای حرافقکی باید ایان طراحی شوند ،نه فی برای مردم عادی ،بلکه برای آنهمایی
که متتلق به هر یک از گرم های باال میباشند .چنقن طراحیها ،قوانقن م میرهاحی احتامال
آسقب زدن مردم به یکدیگر م خودشان ها حتی ده زمانی که کسی مرحکب اشمتباهی شمود،
کاهش میدهد .پرم 9قویا این نکته ها ذکر میکند« :فراحر از هاهی اینها ،ایمن بقمث ها داهم
که زندگی متیول با سقستمهای مخاطر آمقز به متنای زند نگمه داشمتن حناقضماو ،گموش
دادن به عامهی مردم م ذاو اساسا سقاسی اهزیابی هیسمک ممیباشمد .ده نهایمت ،موضموع
-Perrow

1
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هیسک نقست ،بلکه قدهو است؛ قدهحی بمرای حقاقمل کمردن هیسمک بمه بسمقاهی بمرای
منفتت حتداد اندکی».
 0 -0سندی بر حدود آموزش
هابرحسون )2117( 9م میلقامز )2193( 2کاهی پقشگامانه بر همی مقدمدیتهای آموزش بمه
صوهو عاومی م آموزش هانندگان به صوهو خاص ده پنج دههی گذشمته انجمام دادنمد.
میلقامز نتقجهگقری کرد که «با این حال ،هدف بسقاهی از برنامههمای آموزشمی م پرمهشمی
حغققر هفتاه فردی است .مقتی به حنهایی استفاد شود ،به شمدو شکسمت ممیخموهد» ایمن
بخش به طوه عاد بر مبنای کاههمای هابرحسمون م میلقمامز م مثمالهمای زیماد دیگمری از
نوشتههای آنها میباشد.

مثال  .1ترویج استفاده از کمربند ایمنی
حبلقغاحی حلویزیونی حوس گرمهی از مصرفکنند ها م متخصصمان حبلقغماو بمرای حمرمیج
استفاد از کاربند ایانی آماد شد .حبلقغاو ده شبکهی کابلی خاصی نشان داد شد که حنهما
حوس خانواد هایی مشخص دهیافت میشد (گرم مداخله) .خانواد های میایسه پقمامهمای
خاص ده حلویزیون ها ندیدند .استفاد از کاربنمد ایانمی ده ممکآنهمایی حصمادفی ده آن
جامته قبل م بتد از کاپقن حلویزیونی مشاهد شد .نتایج :کاهش اندک اسمتفاد از کاربنمد
ایانی حوس هانند ها ده هر دم گرم مداخله م میایسه ،نشان داد کمه حهقمهکننمد همای آن
آموزش عالکردی بهتر از آنهایی نداشمتند کمه کماهی انجمام نمداد بودنمد (هابرحسمون م
هاکاهان .)9574
میادیر متتنابهی از انرژی م پول صرف شد حما ها همایی بمرای افمزایش اسمتفاد از کاربنمد
ایانی حوس ماشقنسواهها ده آمریکای شااای م اهمپای غربی پقمدا شمود؛ آن همم بتمد از
-Robertson
-Williams
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نصب اازامی کاربندها ده ماشقن ده اماس دههی  .9561با این حمال ،اسمتفاد از کاربنمد
حیریبا ده هاه جا به فراحر از  %31نرسقد م ده بقشتر جاهما کاتمر از  % 21افمراد از کاربنمد
استفاد میکردند؛ حا اینکه استفاد از کاربند ایانی اجباهی شد .حالشها بمرای قمانع کمردن
مردم برای استفاد از کاربند از طریق آموزش ،نصققت یما متیاعمد کمردن موفیقمت کامی
حاصل کرد (ماکای 99589؛ میلقامز م ماز  .)22114برهسیهمای زیمادی نشمان داد انمد کمه
مردم متتیدند استفاد از کاربند از برمز صدمه ده حصادف جلوگقری میکنمد ،امما هنموز از
آن استفاد نایکنند.

مثال  .1ترویج استفاده از کاله ایمنی
شواهد حاکی از آن است که استفاد از کال ایانی میحواند مر

م مقر موحوهسمواهها

ها بدمن برجسته کردن مقوع یا شدو صدماو گردن یما آسمقب زدن بمه دیمد یما شمنوایی
موحوهسواه به مقزان  31حا  91دهصد کاهش دهد که مقزانی هضایتبخمش م هقجمانانگقمز
است (بماممن م هاکماهان  ،39589مقشمرا ،بمانرجی م موهمان 49584؛ موهمان م هاکماهان
9584؛ مگل ،پرکقنز م ماارا 95539؛ حسمای م هانموی 69555؛ برنمت م هاکماهان 21127؛
هرو  ،95758پدن م هاکا5هان 2114؛ ااویک م ما  .)211491با مجود برخموهداهی از ایمن
دانش م حالشهای دماتها م گرم های مدنی جامته برای حرمیج اسمتفاد از کمال ایانمی،
بخش اعظای از موحوهسواهها ده سراسر دنقما از کمال ایانمی اسمتفاد نایکننمد (سمازمان
1

-Mackay 1301
-Williams and Wells 3994
2
-Bowman et al .1301
4
-Mishra, Banerji, and Mohan 1304
1
-Wagle, Perkins, and Vallera 1332
8
-Tsai and Hemenway 1333
1
-Brandt et al .3993
0
-Hurt 1313
3
-Peden et al .3994
19
-Elvik and Vaa 3994
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بهداشت جهانی  .)2193هاانند موهد کاربنمد ایانمی ،سمهم موحوهسمواههایی کمه از کمال
ایانی استفاد میکنند ،ده غقاب قانون اجبماهی پوشمقدن کمال  ،بمه نمدهو بمه  31دهصمد
میهسد (آئومن م هاکاهان 21129؛ هادین عار 21162؛ کنمگ 21193؛ پمرمین م هاکماهان
21154؛ گوهمهاج 21199؛ موهان م هاکاهان 2115؛ هقوستون 62117؛ پرمیسمر ،هدالنمد م
اماار 21117؛ باچانی م هاکاهان 82199؛ هاگالند م حقبااکا  .)21925هاچنقن این ملااتاو
نشان میدهند که مقتی یک قانون اجباهی برقراه میشود ،استفاد از کمال ایانمی بمه طموه
خاه ااتاد ای افزایش یافت م کاهش چشاگقری ده صدماو جدی به سر م ممر

م مقمر

هخ میدهد .مقتی قانون اغو میشود ،استفاد از کال ایانی کماهش یافتمه م نمرخ صمدماو
افزایش مییابد (گوهمهاج 2119؛ پرمیسمر ،هدالنمد م اماامر 2111؛ مموار912114؛ مقمرمز
211899؛ بلدسو م هاکاهان  .)211292ده هند قانون اجباهی استفاد از کال ایانی ده حامام
کشوه به کاه گرفته شد ،اما ایاالو آن ها به کاه نقنداختند .ده جاهایی که قانون عالی شمد،
نرخ استفاد به بقش از  51دهصد هسقد م ده جاهایی که عالی نشد ،ایمن میمداه بمه کاتمر
از 91دهصد کاهش یافت (موهان م هاکاهان  .)2115یک ملااته ده آفرییای شمرقی نشمان
داد که  57دهصد موحوهسواهها ده خقابمانهمای کقگماای (همانمدا) از کمال ایانمی اسمتفاد
میکنند ،ده حاای که ده کشوه هاسایه امگاندا م ده شهر کامپاال این میداه  5دهصمد بمود
است .حفامو اصلی قانون اجباهی م عالیشد ی استفاد از کال ایانی ده کقگاای بمود کمه
1

-Auman et al .3993
-Radin Umar 3998
2
-Keng 3991
4
-Pervin et al .3993
1
-Gururaj 3991
8
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1
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0
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کامپاال مجود نداشت (هاگالند م حقبااکا  .)2192حجربهی بمقش از نمقم قرنمی ده سرحاسمر
جهان نشان میدهد که ما نایحوانقم به حنهایی به آمموزش حکقمه کنمقم حما اسمتفاد از کمال
ایانی ها برای بقش ز  21حا  31دهصد موحوهسمواه حضماقن کنمقم .ایمن حنهما مقتمی مقسمر
میشود که قانون استفاد ی اازامی مجود داشته م عالی شود حا استفاد از کمال ایانمی بمه
بقش از  51دهصد برسد.

مثال  .0کودکان و امنیت ترافی
دمپر  ،هابرحس م بان 674 )2113( 9ملااتمهی چماپ شمد م چماپ نشمد ها ده هاسمتای
آموزش عابر پقاد مرمه کردند م دهیافتند که «آموزش امنقت عابر میحواند منجر بمه بهبمود
دانش کودکان شد م هفتاه عبوه از خقابان ها حغققر دهد ،اما این که آیا این آموزش هیسمک
حصادف عابر با موحوهسقکلت م مقوع صدماو ها کاهش میدهد ،متلوم نقسمت» م حوصمقه
میکنند که «اصالح مققلی م عالی کردن مقدمدیت سرعت ماکن اسمت اسمتراحژیهمای
مؤثرحری برای مقافظت از کودکان ده برابر حرافقک جاد باشد» .این عمدم قلتقمت از ایمن
ماقتقت میآید که اغلب ملااتاو حنها دانش کودکان ها آزمود بودند م نه کاهش حصادفاو
جاد ای ها .موضوع کاهامد بودن آموزش کودکان جهت مواجهه با حرافقمک بمقش از چهمل
سال پقش حوس استقنا سنداز 2ملرح شد م ام هشداه داد که «غقر ماکن اسمت کمه بشمود
کودکان خرد ها به طوه کامل با حرافقک مفمق داد .آنهما بمه صموهو بقواموژیکی قماده بمه
مدیریت کردن حیاضاهای حرافقک نقستند» (سنداز  )9579م ام نتقجه گرفت که «نتقجمه ایمن
است که بتوان به صوهو هادیکال حتداد حصادفاو کودکان ها با آمموزش متقاههمای امنقمت
کاهش داد» (سنداز .)9574

-Duperrex, Roberts, and Bunn
-Stina Sandels
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یک ملااته ده سوئد حأثقر باشگا حرافقک سوئد ها برهسی کمرد م پمی بمه نتمایج مثبتمی ده
هفتاه برد ،مانند افزایش آموزش حوس ماادین م استفاد های متواای بقشتر از مسایل ایامن؛
با این حال نرخ حصادف گرم باشگا حرافقک افزایش یافته بود (گرگرسن م نموان .)95549
این امکان مجود داهد که کودکان به خاطر این فکر که بقشتر از ماقتقت مهاهو داهند بمقش
از حد از خودشان ملائن شد باشند.
صندایهای مخصوص کودکان ده امایل دهمهی  9571ده اکثمر فرمشمگا همای کشموههای
اهمپای غربی مجود داشت م ده آن فرمشگا ها برنامههایی آموزشی حرحقب داد میشمد حما
ماادین ها حشویق به خرید آن صندایها برای حالمنیل کودکانشان کنند م نه این که آنها
ده آغوششان نگه داهند .حا پقش از اجباهی شدن استفاد از صندای کودک ،یک ملااتمهی
مقدانی بر همی ماشقنها ده سال  9576گزاهش داد کمه « 53دهصمد مسمافران کاتمر از 91
سال مقصوه نشد بودند 85 .دهصد مسافران  91سال به بماال م  78دهصمد هاننمد هما نقمز
مقصوه نبودند 61 .دهصد مسایل مخصوص کودک ده ماشمقنهما بالاسمتفاد بودنمد م 73
دهصد آنهایی که استفاد میشدند ،خوب به کاه نایهفتند» (میلقامز  .)9576با ایمن حمال،
ایاات مقشقگان قانونی ها ده آمهیل  9582به اجرا دهآمهد که استفاد از ابزاه مقصوه کردن
کودکان زیر چهاه سال ها اجباهی میکرد .یک ملااته ده سال  9589گزاهش داد که «سمهم
کودکان کم سن م ساای که مقصوه شمد بودنمد از مقمزان  92دهصمد ده پمقش از اجمرای
قانون به مقزان  99دهصد ده بتد از آن افزایش پقمدا کمرد بمود .از آن مهمحمر ،کماهش 29
دهصدی حتداد کودکان زیر چهاه سال مصدمم ده حصادفاو بود» (مگناه م مبلستر .)95892
هایزینگر م هاکاهان )9589( 3حأثقر مشمامه ی ماامدین بما متخصصمان اطفمال ها ده مموهد
استفاد از حصاه اطفال بر همی 265زنی که ده بقااهسمتانهمای پقتسمبوه

زایامان کمرد
1

-Gregersen and Nolen 1334
-Wagenaar and Weblster 1301
2
-Reisinger et al .
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بودند ،برهسی کرد .آنها گزاهش کردند که متخصصان اطفال حأثقر قابل مالحظهای بر همی
مقافظت شدن اطفال  2حا  3ماهه داشتند ،امما ایمن حمأثقر از  4مماهگی حما مقمزان  5دهصمد
کاهش پقدا کرد.

مثال  .0آموزش راننده
این فکر مجود داهد که آموزش م حارین هانند همای مبتمدی م دهمس بمه همزشمد بمرای
هانند های مجرب ابزاههای مهامی بمرای کنتمرل حصمادفاو هاننمدگی باشمد .حیریبما حامام
کاقتههای امنقت حرافقک حأسقس آموزشگا های هانندگی مرحب ها به عنوان مؤافهای از خ
مشیهای امنقت ملرح میکنند .با این حال ،مرمه آموزشهای هانند ایمن نتقجمه ها ده بمر
داهد که ملابق شواهد ملااتاحی اغلب آموزشهای حارینهای هاننمد هما اهحبماط کامی بمه
کاهش دهگقر شدن د حصادفاو یا هیسک حصادف ده مقان حاام سنقن م حاام سلوح حجربه
داهد (میلقامز 2193؛ مقهو م سقاپسون 95569؛ مهنقک م هاکاهان  .)95552ده ماقع برخی
از این برنامهها میحوانند باعث بدحر شدن امضاع شوند .بسقاهی از دبقرسمتانهما ده ایماالو
متقد پقش از این کالسهای اختقاهی هانندگی برگزاه میکردند .حیلقمل بودجمه منجمر بمه
اغو شدن کالسهای هاننمدگی ده برخمی از ممداهس شمد .میایسمهای مقمان منماطق داهای
مداهس با کالسهای هانندگی م مناطق فاقد دبقرستانهای داهای کالس هانندگی نشمان داد
که نرخ مر

م مقر نوجوانان ده مناطیی که کالسهای هانندگی ها ادامه ندادند کاهش پقمدا

کرد بود (هابرحسون 9581ااف) .این نتقجه حوس یک ملااتهی سقستااحقک بر همی منمابع
ملااتهکنند ی آموزش هانندگی ده مداهس حأیقد شد که نتقجه گرفت «مدهکی مجود نمداهد
که آموزش هانندگی باعث کاهش حصادفاو حرافقکی ده مقان نوجوانمان شمد باشمد .چمون
آموزش هانندگی حرغقب به گرفتن زمدحر گواهینامه کرد که ماکن است منجر به افمزایش
-Mayhew and Simpson 1338
-Vernick et al .1333
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نسبتا کم اما مهم حتداد نوجوانان دهگقمر ده حصمادفاو هاننمدگی شمود (هابمرحس ،کموان م
آموزش صدماو هانندگی گرمهی کاچرین .)21139
اکثر اهزیابیهای حربقت هانند  ،دانمش م مهماهو ام ها اهزیمابی میکنمد م نمه حتمداد ثبمت
حصادفاو هانندگی هانند ها بتد از حربقت .فرض میشود کمه مهماهو بهتمر هاقشمه مقموع
حصادف ها کاهش میدهد ،اما ماکن است این طوه نباشد .یکمی از امامقن ملااتماو بمرای
نشان دادن این مللب ،ملااتهی هاننمد همای سمرعتی بمود کمه حکنقمکهمای جلموگقری از
حصادف ها فرا گرفته بودند؛ آنها حصادفاو بقشتری بمه ازای همر نفمر ده مایمل نسمبت بمه
هانند های عادی داشتند (میلقمامز م امنقمل  .)95742مقمدمدیت مهماهو هاننمدگی حوسم
ملااتهای ده آمریکا حأیقد شد؛ ده این ملااته دید شد که آنهایی که ده آزممون عالکمرد
جاد ای امتقازبقشتری نسبت به گرم کنترل یا گرمهی با کاترین حارین آمهد بودنمد ،پمس
از آن دچاه سوانح هانندگی بقشتری شدند (استاک م هاکاهان .)95833
از آنجا که خلای هانند یکی از فاکتوههای اساسمی ممرحب بما حصمادفاو جماد ای اسمت،
هانند های ده خدمت (آنها که برای اهگان ،شرکت یا جایی کاه میکنند) حوسم اهگمانهما
برای حاز کردن آموزش یا گذهاندن ماحدهای پقشرفته اعزام شدند ،اما حجربه نشان داد کمه
این نوع مداخلهها هم حأثقر مثبتی نداهد .یک مرمه سقستااحقک بر همی آمموزش هاننمد هما
بتد از اخذ گواهینامه هقچ مدهکی دال بمر ممؤثر بمودن ایمن آمموزشهما ده جلموگقری از
صدماو یا مر

م مقر ناشی از حصادفاو هانندگی اهائه نایدهد (کر م هاکماهان .)21194

مؤافان این ملااته نتقجه میگقرند که «با مجود این که نتایج ،سمازگاه بما کامی کماهش ده
مقوع جرایم حرافقکی است ،اما این شاید به خاطر انتخاب گزینهیا گزینههایی از پقش حتققن

1

-Roberts, Kwan, and Cochrane Injuries Group Driver Education 3992
-Williams and O’Neill 1314
2
-Stock et al.
4
-Ker et al .3991
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شد ده ستیهامان باشد .به خاطر حتمداد زیماد حاضمرین ده ایمن ابرحقلقمل (نزدیمک بمه
 311.111برای چند پقامد) میحوانقم این گزینهها ها خاهج کرد م بما دقتمی منلیمی حتمی
احتاال مجود منافع کم ها نادید بگقریم».
از آنجایی که موحوهسقکلتها ناپایداهحر م برای سرنشقنانخمود خلرنماکحمر از احومبقملهما
هستند ،حربقت موحوهسواه بمه عنموان یمک نقماز حوسم بسمقاهی از مسمئوالن حمرمیج داد
میشود .با این حال ،هنوز هقچ مدهکی نداهیم که بگویقم کدام حارین منجر به کاهش نمرخ
حصادفاو میشود .ده یک ملااتهی سقستااحقک  23حقیقمق برهسمی شمد؛ ده ایمن ملااتمه
انواع مختلف حارینهای موحوهسواهها موهد اهزیابی قراه گرفت (کاهدامانقدیس م هاکاهان
 .)21919یافتهها حاکی از آن بود که «بر اساس مداهک موجود ،مشخص نقست که آیما (یما
چه نوعی) حربقت موحوهسواه هیسک حصادف ،صدماو ،ممر

یما جمرایم موحوهسمواهها ها

کاهش میدهد یا خقر م بنابراین انتخاب بهترین نوع حربقت هانند قابل حوصقه نقسمت .ایمن
حالشهای آموزشی ماکن است ماقتا باعث افزایش صدماو حصادف بشود».
خالصهی باال ده موهد حأثقرگذاهی برنامههای آموزش هانند ها یک حصویر ممهآامود حرسمقم
میکند .با این حال ،این به آن متنا نقست که نقازی به حربقت هاننمد م گمواهی دادن بمه ام
نباشد .حجاهب اخقر ده موهد برنامههای گواهی دادن پله به پلمه نتمایج مثبمت ها نشمان داد
است ،چرا که دمه ی اماقهی هانندگی برای هانند های حاز کاه افزایش پقمدا کمرد م آزادی
آنها برای هانندگی مقدمد شد است (میلقمامز 2119؛ میلقمامز  ،2199مقهمو م سقاپسمون
9556؛ کقنگهام م هاکاهان  ،21182هدالند م کامپتون .)21143

1

-Kardamanidis et al .3919
-Kingham et al .3990
2
-Hedlund and Compton 3994
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 .0ارتباطات مؤثر
پقامهایی مثل «کاربند ایانیحو بنند» یا پقامهایی شبقه به «امل ایانی» یا «ایان برمن» بسمقاه
مبهم هستند م هقچ اطالعاو جدیدی نایدهند م متتاقبا بیفاید هستند .با این حال ،حتمی
پقامهای خاص هم حضاقنی برای کاهش صمدماو نقسمت؛ هفتماه انسمان پقچقمد اسمت م
متاوال غقر قابل پقشبقنی .آموزش شامل اهحباط اید ها ،دانش ،نگرش م احساساو اسمت.
سقبلی م هاه )2115( 9به ما حوصقه میکنند که «قراه گرفتن ده مترض حبلقغماو هاننمدگی
(چه مثبت م چه منفی) حغققر قابل مالحظهای ده انقرافاو مبهم م خود افزایشمی خودکماه
(انداز گقری شد حوس یک برنامهی کامپقوحری ماکنش -زمان) نامیشمود .ایمن یافتمههما
حأکقد میکنند که پقامهای داهای چاهچوب مثبت مؤثرحر از پقامهای داهای چاهچوب منفمی
ده متأثر کردن فرآیندهای مهم همانی ده الیههای زیرین هفتاه هانندگی میباشند؛ همر چنمد
این حأثقرها حداقل ده بدم امر هم برای فرآیندهای یادگقری سریع (یما گمزاه ای) مقمدمد
باشند» پقامهای منفتل ده حلویزیون ،بقلبوهدها م دیگر هسانهها موفیقت چنمدانی ده کماهش
نرخ صدما حرافقکی نداهد.
بسقاهی از سازمانهای ایانی جماد متتیمد هسمتند کمه حرسماندن ممردم ده مموهد عواقمب
حصادفاو با نشان دادن حصامیر خونی زخایها یا جانباختهها ،استفاد کنند هما از جماد ها
حشویق میکند که هفتاههای ایانحری احخاذ کنند .هقچ نموع موافیمت علامی ده ایمن بماه
مجود نداهد .اکثر یافتهها به ما میگویند که پقامهای داهای چاهچوب مثبمت حمأثقر بقشمتری
نسبت به پقامهای داهای چاهچوب منفی جهت حأثقرگذاهی بر هفتاه هانندگی داهنمد؛ حتمی
اگر این حأثقرها مقدمد باشند (اویقز ،ماحسون م مایت 21182؛ اویقز ،ماحسون م حمی 92117؛
سقبلی م هاه .)2115
-Sibley and Harre
-Lewis, Watson, and White 3990
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با این مجود ،ما باز هم همشهایی با اهحباطاو مؤثر داهیم که میحوانند به ما ده حرمیج خ
مشیها م میرهاو ده جهت کنترل صدماو حرافقک جاد ای کاک کنند .یافتهها ممیحواننمد
به صوهو زیر خالصه شوند:
 1 -0برنامههای آموزشی مؤثر
 .9بر طبق شمواهد حمالش حموام ههبمران جامتمه م گمرم هما ،هسمانههما ،ممداهس م
متخصصان ده مدو زمان طوالنی ده جهت متیابل عال میکنند.
 .2آموزش متخصصان م احخاذکنندگان خ مشی.
 .3اطالعاو دهباه ی مقصوالو جدید ایانی ،طراحی زیرساختها م چرایی ایان-
حر بودن آنها.
 .4اطالعاو ده موهد مقصوالو ایانی نظقر کال ایانمی ،صمندای کمودک م غقمر م
مسایل نیلقهی ایانحر اما مشابه (ده ققات م سادگی ده استفاد ).
 .9برنامههایی ده پشتقبانی از قوانقن جدیمد م طراحمیهمای زیرسماختهما .مترفمی
قوانقن جدید م طراحی زیرساختها باید پقش از آموزش استفاد کنند ها از جماد
بر مبنای منافع خ مشیهای جدید باشد .این کاه بایمد بما حوضمقح چگمونگی م
چرایی مفقد بودن طراحیها م خ مشیهای ملرح شد هارا باشد.
 1 -0برنامههای آموزشی ناموفق
 .9حرساندن م پقامهای ناخوشایند خقلی مؤثر نقستند.
 .2مستندهای حلویزیون مردم ها به انجام کاههایی نصمققت میکنمد کمه خودشمان از
پقش میدانند.

1

- Lewis, Watson, and Tay 3991
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 .3برنامههایی که مردمی ها نشانه گرفته است که به خماطر نموع ممدیریت حرافقمک م
طراحی ها ها قدهو حغققر هفتاهشان ها نداهند .برای مثمال ،اگمر پقماد همی اممن م
هاحتی ده یک جاد مجود نداشته باشد ،گفتن نقو ی هفتاه ده جماد بمه عمابران
پقاد فاید ای نداهد.
 .4حیایق ناخوشایند م شمتاههای ممبهم از طریمق عالئمم ،هسمااههما ،برمشموهها م
بقلبوهدها.
 .9مسابیاو نیاشی ،هاای م برنامههای ساالنهی ایانی برای کودکان.
 .7نتیجهگیری
مدهکی دال بر حأثقر قابلمالحظهی آمموزش عامومی م کاپمقنهمای اطالعماحی بمر کماهش
صدماو حرافقک جاد ای ،ده صوهو استفاد شدن مجرد مجمود نمداهد .ایمن بمه خصموص
برای برنامههایی که خردساالن ها نشانه گرفتهانمد صماد ممیباشمد .برخمی از برناممههمای
آموزشی ماکن است هفتاه ها حغققر دهند ،امما نایحواننمد نمرخ صمدماو ها کماهش دهنمد.
مستندها م حبلقغاو بسقاهی ده موهد ایانی ساختهشد اند که به خاطر کقفقت هنمریشمان م
هسوخ ده ذهن مردم جایز هایی برد اند ،اما ماکمن اسمت منفتتمی بمرای ایانمی ده جماد
نداشته باشند.
دماتها ،سازمانهای ایانی جاد م فتاالن ایانی جاد ی بسقاهی برناممههمای گمرانققامت
آموزش عاومی ها انداختند ،با این فرض که فی گفتن این که مردم چه کاهی انجام دهند
هفتاه آنها ها به سات خوبی حغققر میدهد .این حالشها اعتباه خوبی برای این هنرپقشههما
به دنبال داشته است ،اما ما حیریبا یک سد حجربه ده مموهد عمدم موفیقمت ایمن حمالشهما
داشتهایم .بهترین حالشها برای حرغقب مردم به استفاد از کاربنمد ایانمی م پوشمقدن کمال
ایانی به ندهو منجر به باال بردن نرخ استفاد حا  21دهصد شد است .چنمقن حمالشهمایی
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هاچنقن موجب انقراف حوجه ،منابع م انرژی از خ مشیهایی میشود که میحواند جاد -
های ما م مسایل نیلقهی ما ها ایانحر کند م عالی کردن حالشها ها موفیقتآمقزحر کنمد .از
طرف دیگر ،حالشهای آموزشی که اطالعاو علای جدیدی دهباه ی مسایل نیلقهی ایان-
حر م مقصوالو مربوط به ایانی به دست داد  ،از سوی حصاقمگقمران م متخصصمان م بما
پشتقبانی مضع قوانقن ایانی هدایت میشود م قوانقن به ما کاک خواهند کرد که به سمات
جهانی بسقاه ایانحر حرکت کنقم.
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