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با  )  رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی 

 تاکید بر حوزه آموزشی(
 

 2مهیار ثقفی ، 1یمختار معروف

 یو خدمات ادار  یی دانشگاه علوم قضا یشناسحقوق جزا و جرم ی دکتر یدانشجو 1

 مسئول  سندهینو   – یشناسارشد حقوق جزا و جرم ی آموخته کارشناسدانش 2

 

 یده کچ

 هالایعالووه بالر یالایعات انسالانی هزیناله  ،گیردوطنان را میجرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی که ساالنه جان بسیاری از هم

 بالارر جهت پیشگیری و کاهش اثالرات زیانآورد. این واقعیت تلخ یرورت بررسی عمیق این معضل دسنگینی بر کشور وارد می

گانی نهادهای مرتبط با جالرم خالاا اقالدام باله رویکرد نوینی که با بسیج همه ،یری از جرمسازد. در حوزه پیشگآن را روشن می

شالناخته شالده اسالت.  «از جالرم های اخیر با عنوان »رویکرد چندنهادی به پیشگیریکند در سالکنترل و پیشگیری از جرم می

بسالیار اثالر بخالش   ،لی این جرایم و تخلفاتعام  چند  ماهیت  به علت  ،این رویکرد در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

قالوانین و مقالررات و   ،هالاجالاده  ،له نقلیالهوسالی  ،. نقض قوانین و مقررات رانندگی که ناشی از عواملی چون رفتالار راننالدگاناست

 ،وزارت بهداشالت ،وزارت راه و شهرسالازی ،گر لزوم دخالت نهادهایی چون وزارت صالنعت و معالدننشان ،مدیریت و نظارت است

بالا   هالاکاریراهبالردی و باله دور از مالوازی  ،ای منسجمتوانند با ارائه برنامهوزارت علوم و... است که می  ،وزارت آموزش و پرورش

در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی موثر واقع شوند. در ایالن پالهوهش بالا عملیالاتی   ،های همسواتخاذ سیاست

بالا تمسالب باله  ویمن برشماری نهادهای مختلف در حوزه آموزشالی  ،گیری در معضل یادشدهکردن رویکرد چندنهادی به پیش

هالا حالاکی از اهمیالت حالوزه نتیجاله یافتاله  ،دیدگان این حوادث و اطوع از علل حوادث به روایت قربانیالان آنمصاحبه از آسیب

 .است  هدیئه گردبردی در حوزه یادشده اراپیشنهادهای اجرایی و راه  ،آموزشی و نهادهای دخیل در این حوزه است. در پایان

 

 . یی و رانندگیقوانین راهنما ،آموزشحوزه  ،رویکرد چندنهادی ،ماز جر پیشگیری  ،جرایم و تخلفات رانندگیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

شالود در می نیبیی اجتماعی و سومت عمومی جوامع تبدیل شده است. پیشای به بحرانی برای توسعهجاده  هایتصادفامروزه  

افزایش یابالد.  در آینده تخلفات رانندگی این حوادثی جهانی به کنترل و پیشگیری از جرایم و صورت عدم توجه اعضای جامعه

در ایالن  .شالودمیلیون نفر تخمین زده مالی  2/1سالیانه حدود    ،ها در سراسر جهانتعداد افراد کشته شده در حوادث ترافیکی راه

، ناصال  و همکالاران)  رسالد.میلیون نفر که معادل جمعیت پنج شالهر بالزرد دنیالا مالی  50  به  ،فراد مجروحکه تعداد ااست  حالی  

 (205ا، 1391

-درصالد مرد 85چرا که  ،تالری استای در کشورهالای در حال توسعاله دارای اهمیت بیشصدمات ترافیکی جاده  ،در این میان

تالر از ای در ایران به مراتب وخیمدث ترافیکی جادهاست. تراژدی حوا مربوط به این کشورها  ،های ناشی از این صدمات در جهان

ی مالیودی در جهالان و منطقاله  2012سایر مناطق دنیا است. در حالی که میزان مرد و میالر ناشالی از ایالن حالوادث در سالال  

ی بالر اسالاآ آمارهالا (.207ا، 1391، ناص  و همکاران) درصد هزاران نفر در سال بوده  1/9و    2/6ی شرقی به ترتیب  مدیترانه

کنند. باله طالوری کاله در تر از برخی کشورها با یکدیگر برخورد میموجود خودروهای سبب و سنگین در ایران تا صد برابر بیش

تالر از دارد. به عنوان مثال در انگلستان با وجودی که تا سه برابالر بالیش وجودترین آمار تصادفات بیش  ،کشور  150ایران در بین  

توان گفت به نسبت خودروهالای موجالود تر از ایران است؛ یعنی میبرابر کم  32بروز تصادفات تا    میزان  ،و وجود داردایران خودر

 (11ا،  1389، چیگل)  دهد.تر از انگلستان تصادفات رانندگی رخ میدر ایران حدود صد برابر بیش

یلیالون اتومبیالل در سالال م 5/15کیلالومتر جالاده و  161714توان بیان داشالت کاله ایالران بالا داشالتن تر میبا نگاهی موشکافانه

کشالته داشالته اسالت کاله   28873مصدوم و    372/167ی آن  هزار تصادف رانندگی داشته است. که در نتیجه  400حدود  1390

درصد افزایش داشته اسالت. باله   88/10شدگان حدود  درصد و میزان کشته  36/42حدود    ،میزان مصدومیت نسبت به سال قبل

ایالن تعالداد باله   ،1400شود در سالال  بینی میمیرد و پیشنفر به علت تصادف رانندگی می  60ر ایران روزانه حدود  زبان دیگر د

برابر کشالته شالدگان  5/1تقریباً بیش از  سال اخیر  8در  ای ایران  شدگان جادهمیزان کشتههزار کشته خواهد رسید.    170سالی  

 (46ا، 1390،  سلیم نیا) ت.ایران اسی عراق علیه ایران در جنگ خونین و نابرابرانه

ریزی راهبردی برای پیشگیری از جرایم یرورت بررسی دقیق علل حوادث رانندگی و برنامه  ،آور یادشدهبا نگاهی به آمار سرسام

 ماهیالت  شود تادر ادامه بابی در علل اصلی حوادث رانندگی گشوده می  ،روشود. از اینکار میآش  ،و تخلفات راهنمایی و رانندگی

 تر نمایان شود.و علت انتخاب عنوان آن بیش مقالهاصلی این  

 

 ای عوامل مؤثر در تصادفات جاده (1

 های زیر تقسیم کرد:توان به بخشرا به طور کلی میای  عوامل موثر در تصادفات جاده

-178صال ، 1385 ،وزجاهی فیررحمان) ( عامل مدیریت و نظارت4( عوامل محیطی 3 ،ی نقلیه( عامل وسیله2 ،عامل انسانی(  1

180)  
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 ( عامل انسانی1-1

گیالرد. عوامالل در این بخش قالرار مالی  ،روانی انسان به طور مستقیم در آن دخیل باشد  و  هرگونه علت تصادفی که قوای دماغی 

نوان عامل انسانی به کند. تخلفات رانندگی به ع و ناآشنایی یا رعایت نکردن قوانین عبور و مرور بروز می  انسانی به شکل ناآگاهی

 اند:بندی شدههای کلی زیر تقسیمشکل

 ؛رعایت نکردن فاصله -1

 ؛رعایت نکردن حق تقدم  -2

 ؛توجهی به جلوکم -3

 ؛تجربگی و نداشتن کنترل کافیبی -4

 ؛سرعت غیرمجاز -5

 ؛انحراف به چپ -6

 ؛ی عقبدنده -7

   و... . مجازسبقت غیر -8

. شالوددیگالر عوامالل تصالادف مالانع توانالد ای میکند و حتی تا اندازهمی  ی کافی راننده از بروز حوادث جلوگیریمهارت و تجربه

عوامالل انسالانی های فیزیکی راننده باید مورد توجاله قالرار گیالرد. از  نارسایی  ،نامه و بروز تصادفاتهنگام صدور گواهیبایست  می

توجهی آنان به این مویوع اشاره مرور و بی توان به پیادگان ناآشنا با مقررات عبور ومی  ،دیگری که در بروز تصادفات نقش دارند

 شوند.ای میرد که باعث حوادث و تصادفات قتلی و جرحی جادهک

 

 ی نقلیه( عامل وسیله1-2

فنی و  ،ها به شکل نواق  طراحیگیرند. این عیبدر این گروه قرار می  ،شوندیی نقلیه که باعث بروز تصادف مهای وسیلهعیب 

 ها را نشان داد:توان آنو به شکل زیر می  دهندقلیه خود را نشان میی نتجهیزاتی وسیله

 سیستم روشنایی؛ -1

 سیستم ترمز و کیسه هوا؛   -2

 سیستم فرمان؛   -3

 های فرسوده؛الستیب -4

 تجهیزات زمستانی؛فقدان زنجیر چرخ و دیگر  -5

 ؛هاپاکنبرف -6

 دیگر نواق  فنی و تجهیزاتی.  -7

ی چنین تعالداد مسالافر در وسالایل نقلیالهو هم  کندی حرکت وسایل نقلیه  ،تن بارگرف  قرار  ،چگونگی بارگیری  ،وزن آن  ،حجم بار

لیه هستند که موجب تصالالادف های ناشالی از وسایل نقاز دیگر علت  ،اندعامل اصلی شناخته شده  ،ای که بارها در تصادفاتجاده

با حداکثر حجم بالار و کمرشالکن دارای بارهالای  وسایل نقلیه با سرعت کم مانند وسایل فرسوده یا خاورهادر عین حال  .  دشومی

ی ایمنی به فعالیت بپردازند که در غیر ایالن صالورت بالدون باید تحت تدابیر ویهه  ،سنگین هستند  هایترافیب  که موجبحجیم  

 ها شوند.انند باعث بروز تصادف در جادهتوتردید می
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   ( عوامل محیطی1-3

دهند و نابسامانی در هر جزء از عوامل محیطی موجب بروز امل محیطی را تشکیل میوع   ،ی نقلیه و رانندهعوامل پیرامون وسیله

های به صالورتتوانند  یشوند که مو عوامل جوی تقسیم می  ایتصادف خواهد شد. عوامل محیطی به دو بخش کلی عوامل جاده

 :ذیل باشند

 اشکاالت عویم؛ -1

 ؛هاباریکی جاده -2

 ناهموار؛  هایجاده -3

 ؛هایا پارکینگ  هال در شانهفقدان یا اشکا -4

 رو؛سواره وحوجود پله در سط -5

 ؛هالغزندگی جاده -6

 ی ترافیکی؛هانبود جداکننده -7

 مسیرها؛ کوهستانی بودن -8

 .ها و...  جاده  کشیخط ،های فرسودهگاردریلیا  فقدان گاردریالل   -9

دهد که هر یب به تنهایی یا باله نشان میها خود را عوامل جوی به شکل دگرگونی در ویعیت آب و هوای حاکم بر محیط جاده

بنالدی تالوان طبقهگونه عوامل جوی را به شکل زیالر مالیای را فراهم سازند. اینجاده  هایتوانند اسباب تصادفهمراه یکدیگر می

 کرد:

نبالود دیالد  -9د دوگالرد و غبالار  -8بازتاب نور  -7؛ های شدیدباران -6طوفان و برف؛    -5طوفان؛    -4مه؛    -3برف؛    -2باران؛    -1

 . و...    کافی

 

 ( مدیریت و نظارت1-4

از نحالوه و عملکالرد .  شالودگردد که در راستای بهبود ویعیت ترافیب کشور انجام مالیمدیریت و نظارت به کلیه اقداماتی بر می

 ،نامحسالوآسوآ و های محرانندگی و کنترل رانندگی گرفته تا شیوه برخورد ماموران راهنمایی و  قوانین و مقررات راهنمایی و

تقنالین قالوانین و مقالررات و... در عامالل  ،شود. اگرچه مدیریت و نظارت صحی همه جزئی از عامل کنترل و نظارت محسوب می

 ،گفتالهدر عامل انسانی پیش ،ی دلیل تفکیب نگارنده در رابطه مستقیم عوامل یادشده است. به عبارت رساترول  ،گنجدانسانی می

امل در تصادف شالناخته شالده اسالت و عالواملی وترین ع راننده وسیله نقلیه به عنوان اصلی  ان عابرپیاده یای انسانی به عنوهاخطا

 ،باله ایالن جهالت دو عامالل فالوق   ،جرایم و تخلفات رانندگی دارد  پیشگیری ازچون مدیریت و نظارت اثراتی بستری در کنترل و  

 .اندهتفکیب شد

در  .کلی از معضل جالرایم و تخلفالات راننالدگی تبیالین شالدترسیم و یب شِمای    اکنون که عمق فاجعه  ،با تمهید مراتب یادشده

ابتالدا شالرح   ،از میان بالردن ایالن حالوادث  در جهت کاهش و  رویکرد چندنهادی به پیشگیرییعنی استفاده از    بحثمحور اصلی  

 شود.مختصری از این رویکرد بیان می

-هالا و گفتمالانهای اصلی سیاسالتامل را باید یکی از ویهگیی و تعهماهنگ  ،همکاری  ،مشارکت  ،نهادیمیان  ،مفاهیم چندنهادی

یع مسئولیت پیشگیری از جرم این رویکرد باعث توز  (13ا،  1388،  فرجیها)  های پیشگیری از جرم در چند دهه اخیر دانست.
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، 1385،  فرجیهالا)  داز یب نهاد مانند پلیس یا دستگاه قضایی به تمام نهادهای درگیر در زمیناله پیشالگیری از جالرم خواهالد شال

و با استفاده از امکانات این نهادها و با ایجاد هماهنگی بین اقدامات این نهادها باعث افزایش کارآمالدی تالدابیر پیشالگیرانه   (5ا

ها و اطوعات نهادهای مختلف باشالد د. در این راستا ایجاد یب فرانهاد به عنوان یب نهاد فراگیر که محل تبادل اندیشهخواهد ش

د از نتوانمی  ،هستندکه متشکل از اعضای نهادهای درگیر در زمینه مسأله پیشگیری از جرم    هاکند. این فرانهادپیدا می  یرورت

منسالجم از یب جایگاه و ساختار قانونی    هاشب در صورتی که این فرانهادد. بینخوردار باشرسمی بریا غیر  یب ساختار رسمی و

د به نحو بهتری بر نحوه اجالرای تصالمیمات متخالته توسالط نتوانده و میبیشتری برخوردار بواز دوام و استمرار    ،دنبرخوردار باش

 د.ننظارت کن درگیر  نهادها

گالتاری و همالاهنگی در انجالام تالدابیر »رویکرد چندنهادی« باعث ایجاد نهاد ملی برای سیاستدر کشور ما نیز یرورت توجه به 

»شالورای   ،حقوقی ایران امروزه نهادهایی چون »شورای عالی انقوب فرهنگی«  پیشگیرانه شده است. به موجب قوانین و مقررات

»سالتاد   ،»ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاال و ارز«  ،»ستاد مبارزه با مواد مخدر«  ،»شورای اجتماعی کشور«  ،عالی امنیت ملی«

گالتاری در زمیناله دی و در قالالب سیاسالتمبارزه با مفاسد اقتصادی« و »شورای عالی مبارزه با پولشالویی« بالا رویکالرد چنالدنها

 .1کنند.پیشگیری از جرایم فعالیت می

پالیش از بالیش  ،و رانندگی که ماهیتی چندعاملی استیرورت توجه به این رویکرد با لحاظ طبیعت جرایم و تخلفات راهنمایی  

اکنالون بالا لحالاظ  ،ها به چهاردسته کلیبا برشماری علل عمده جرایم و تخلفات رانندگی و تقسیم آن  ،ترتیبشود. بدینآشکار می

 بندی شود. ات نهادهای دخیل تقسیمقراردادن رویکرد چندنهادی ناگزیر باید این عوامل به طریقی دیگر با توجه به مشترک

 

 نهادی به پیشگیری از جرم های رویکرد چندمفهوم و چالش ، پیشینه  (2

تر به مسئله علالت شناسالی جالرم و تبیالین بیش ،ری و اجتماعیاظ نظاز لح  ،به صورت سنتی()  شناسیدر علوم اجتماعی و جرم

در مقایساله بالا فوسالفه  ،جرم. فوسفه حقالوق نیالزعلل جرم پرداخته شده است تا به مطالعه و بررسی انواع و نحوه پیشگیری از 

ابلاله بالا جالرم عمالدتاً از کمتر به مویوع پیشگیری از جرم عوقه نشان داده اند. از طرف دیگر جوامالع بشالری بالرای مق  ،مجازات

 )  یبالا آغالاز رویکالرد عمالل گرایاناله مالدیریت  ،مالیودی  60های سرکوب گرایانه استفاده کرده انالد. ولالی از دهاله  مجازات و روش

(Hughes, g, 1998, p:40  پیشگیری از جرم در مفهالومی  ،میودی 70و  60و گسترش جرم شناسی انتقادی در طول دهه

 :Gilling, d, 1994,p) 98( ر گرفت.کارکردی مورد توجه جدی قرا

نظالام عالدالت کیفالری هالای های محدود نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم از یب طرف و باال بودن هزینهشکست یا موفقیت

بالر اهمیالت اجالرای   ،رسمی و نرخ تکرار جرم از طرف دیگر و به طور کلی عدم اثر بخشی رویکردهای سنتی در مبارزه بالا جالرم

که از طریالق نظالام  ،رویکرد سنتی در پیشگیری از جرم پیشگیری از جرم در سیاست جنایی کشورها افزوده است.ی هاسیاست

رویکردی بسیار محدود اسالت. بالرای پیشالگیری از جالرم باله رویکالرد  ،گیردطه مجازات انجام میعدالت کیفری و واکنش به واس

پیشالگیری از  ،اخیالر در رویکالردکه شود پتیر میو جامعه امکان  تری نیاز است که طریق مشارکت بین نهادهای مختلفگسترده

 در ادامه به تبیین این رویکرد پرداخته خواهد شد.(  351ا، 1388  ،قورچی بیگی)  شود.جرم به یب وظیفه همگانی تبدیل می

 

 
 . منحصر به مقوله پیشگیری از جرایم نیست هاال البته عملکرد برخی از این نهاد 1
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 پیشینه و مفهوم رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم  (2-1

و رشدمدار خارج نیستند. رویکردهایی که هالر   محورهجامع  ،ی ویعیت محورسه حوزهرویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از  

مدلی اسالت کاله از طریالق  ،یب با راهبردهایی خاا به دنبال کاهش وقوع جرم هستند. رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم

پیشالگیری به امالر  ،گانه یاد شدهردهای سهتوان با واکنش هماهنگ و با استفاده از چندنهاد و در عین حال با ترکیب راهبآن می

 (Goris, p. & walter, r, 1999.p: 233-234) زد.دست

توانالد نهادی( اثربخشی مناسب و مطلوبی ندارد و هیچ سازمانی به تنهایی نمالی)  عاملیتجربه ثابت کرده است که پیشگیری تب

متمرکالز  ،ر وقالوع جالرمبر شرایط و عوامل متفالاوت مالوثر دجرم را کاهش دهد. راهبردهای مناسب برای پیشگیری از جرم باید  

هالا را باله ایجالاد روابطالی آن ،هالاباشد. رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم با یکی کردن و متمرکالز کالردن افالراد و سالازمان

رک اسالت؛ و ماننالد کند. این رویکرد با سایر رویکردها در هالدف مشالتبه طور متقابل( و نوآورانه تشویق می)  سودمند  ،داوطلبانه

 هش جرم و افزایش ایمنی ساکنان جوامع است. ها در پی کاآن

 

 نهادی به پیشگیری از جرمی رویکرد چندپیشینه  (2-1-1

توش برای مسئول کردن جامعه و مشالارکت شالهروندان در پیشالگیری از جالرم و هم نالین مشالارکت   ،امروزه در اکثر کشورها

پیشگیری از جرم به عنوان   ،گیری دولت رفاهمشاهده است. با شکلقابل    ،ایر مسائل اجتماعیچندنهادی برای مقابله با جرم و س

با انجالام   ،ها خود را به انجام اصوحات اجتماعی و از بین بردن علل جرمدولت  ،معرفی شد. به عبارت دیگر  ،یکی از اهداف دولت

متعهد کردنالد. در  (عدالت کیفری و حبس های نظامفراتر از برنامه)  های بازسازگاریهای اجتماعی و فردی و اجرای برنامهبرنامه

هایی را برای پیشگیری از جرم پیشالنهاد کردنالد. در آن زمالان نسالبت باله قابلیالت و متخصصان علوم اجتماعی برنامه  ،این راستا

ت و تبعیض با مداخلاله ومیمحر ،ظرفیت بالقوه دولت در مهندسی تغییرات اجتماعی در سط  ملی و جامعوی و از بین بردن فقر

باله  ،رژیم پیشگیری از طریق درمالان و بازسالازگاری مجالرم ،بینی زیادی وجود داشت. در نیمه قرن بیستمخوش  ،ستقیم دولتم

 ظاهر شد. ،شناسیبینی جرمعنوان بخشی از دوره خوش

حالوزه جالرم و شالناختی( در  روان  شالناختی وجامعه)  هالای پوزیتویسالتیبعد از جنگ جهانی دوم با ظهور دولت رفالاه و اندیشاله

های ملی و نهادهای حکومتی شدند. در واقع در آن زمان ناپتیری از برنامهها تبدیل به بخش جداییاین اندیشه  ،پیشگیری از آن

های جامعاله را بهبالود و اصالوح توانند تمام جنبهاین تفکر به صورت گسترده وجود داشت که اراده سیاسی و ابزارهای علمی می

و نه فقط درمان جرم و ) های اجتماعیهای رفاه مسئولیت یافتند تا به صورت کنشی در مورد تمام بیماریدولتنمایند. بنابراین  

مخصوصاً راهبردهای متمرکز بر بزهکاری   و  به صورت علمی مداخله نمایند. راهبردهای پیشگیری پوزیتویستی از جرم  (مجرمان

 شدند.  عنصر مهمی در دولت رفاه محسوب می  ،کشورهای اروپاییستان و بسیاری از نوجوان و مسائل خانواده در انگل

زیادی بر نظام عدالت کیفری و نظام بازسازگاری و اصوحی دولت رفاه وارد شد. ایالن انتقالادات از   هایدر اواخر قرن بیستم فشار

اقتصالادی جالرم و  -های اجتماعیهافزایش هزین  ،یفریبحران کارآرایی نظام عدالت ک  ،افزایش تعداد زندانیان  ،افزایش نرخ جرایم

به همین علت است که پارادایم حاکم بالر   2شد.ناشی می  ،اثربخشی اندک فرآیندهای رسمی نظام عدالت کیفری در کنترل جرم

پیشگیری پیامدهای جرم و    ،علت جرم و درمان مجرم به جرم  ،یعنی تمرکز از مجرم  ؛درمیودی تغییر ک  80کنترل جرم از دهه  

 (Crawford, a., 2007.p:855)  .فتتغییر یااز جرم 

 
 . دید  ،(martinson) مارتینسون (no thing works) این انتقادات را می توان در کتاب هیچ چیز موثر نیست - 2
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دو منطق پیشگیرنده مطرح شالد: پیشالگیری ویالعی و پیشالگیری اجتمالاعی و   ،در واکنش به این بحران در نظام عدالت کیفری

تغییر موقعیالت های پیشگیری از جرم قرار دارند. پیشگیری ویعی به دنبال  مرکز تئوری  امروزه در  ،امنیت محلی. این دو منطق

های مجرمان و رشالد انگیزش ،های اجتماعیپیشگیری اجتماعی تغییر محیط  ،لمجرمانه و کاهش فرصت مجرمانه است. در مقاب

م در آینده. امروزه در گفتمان پیشالگیری از جالرم و کند و این یعنی بازداشتن مجرمان بالقوه از ارتکاب جررا دنبال می  3جامعه  

 است. شده  کیب این دو رویکرد و اجرای آن در مدل چندنهادی بسیار رایج رت  ،گتاری عمومیسیاست

در انگلسالتان  ،4هالای مالدیریتیها و پروژهدر قالب اجرای طرح ،میودی 80ابتدا از دهه   ،رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم

 دی بالین نهادهالای قالانونیت چنالدنهابالا مشالارک  ،به جوامع محلی  ،شد. این پروژه متضمن تفویض محلی پیشگیری از جرمآغاز  

ماننالد طالرح نظالارت محلاله( بالوده ) زمان اقدامات عمومیکسب و کارهای خصوصی و اجرای هم  ،مانند پلیس و مقامات محلی()

هایی که مسئول یا قادر یا صال  بالر تاثیرگالتاری بالر عوامالل مل و سازمانعوا  ،است. این رویکرد بر این اصل تکیه دارد که نهادها

کارهای یکدیگر را خنثی   ،ای که با اهداف و اقدامات متضادبه گونه  ،باید با آرمانی مشترک با یکدیگر متحد شوند  ،هستند  ازجرم

با واکنشی همراه ادهای اجتماع اصلی( نه) یمداخله چندنهاد ،این پیشگیری (.Hope, t., shaw, m. 1988, p:13) نسازند.

 چندنهادی است.   . امروزه کنترل اجتماعی در جوامع صنعتی ماهیتاًهماهنگ و طراحی شده در برابر جرم است

است که متضمن تفویض محلی پیشگیری از جرم باله وسالیله مشالارکت نهادهالای   5اقداماتی از باال به پایین  ،اقدامات چندنهادی

 1984ی نامالهدر بخشکالار انگلسالتان زمان اقدامات عمومی است. دولت محافظالهرهای خصوصی و اجرای همکسب و کا  ،قانونی

گتاری عمومی را تشکیل دهد. تمام شهروندان و نهادهالایی کاله کند که پیشگیری از جرم باید بخش مهمی از سیاستتاکید می

پیشالگیری از جالرم و بحالث  باید در این زمینه مشارکت نماینالد  ،بگتاردتواند بر میزان و گستره جرایم تاثیر  ها میخط مشی آن

تاکیالد دارد. در   ،که شامل مشارکت علیه جرم اسالت  ،نامه بر راهبردهای هماهنگ و مشترکاست. این بخشوظیفه تمام جامعه  

ری از جالرم تاکیالد کالرد. بالر مشالارکت جامعاله در پیشالگی 6نامه دیگری با عنوان مبارزه با جالرمبخش  ،(1989)  80ی  اواخر دهه

 morgan) نهالادی(ی از جالرم از طریالق رویکالرد چنالدبا عنوان جوامع امن؛ تفویض محلی پیشالگیر) هم نین گزارش مورگان

report, 2008,p123)  توسالط وزارت کشالور  1988بر مشارکت جامعه و واکنش چند نهادی به جرم بود. این پروژه در سالال

هالای داوطلباناله و نماینالدگان تجالاری در هالر پالروژه گالروه ،پلیس  ،یندگانی از حکومت محلیای با نماشروع شد و در آن کمیته

 7نظمالیکنالد. قالانون جالرم و بیتعامل و ارتباط بین نهادهای محلی را تسهیل می  ،ها را مشخ شکیل شد. این کمیته اولویتت

-gilling, op) کنالد.فالراهم می ،گرانم کنشهای قانونی جدیدی را برای به حداکثر رساندن مشارکت تماچهارچوب ،(1998)

cit,p:235-239) 

از سالمت  ،باید مسئولیت قانونی بالرای کالاهش جالرم ،ر کاهش جرمکه برای رسیدن به موفقیت د  در این قانون تاکید شده است

توسالعه مشالارکت قالدرت  ،دولت مرکزی به سمت مشارکت محلی توسعه یابد. این قانون هم به پلیس و هم باله مقامالات محلالی

 ،لیالق مراقبتالیعالووه بالر خالدمات تع پلیس و مقامات محلی ،دهد. در حال حایرمی  برای کاهش جرم در منطقه خود  راهبردی

ها هر ساله بایالد کنند. این گروهدر منطقه خود راهبردها را نیز تنظیم می  ،مقامات بهداشتی و سایر خدمات دهندگان دولت رفاه

تشالر و بالا های خالود را منبار یافتهسال یبسههای خود ارزیابی به عمل آورند و هر  از برنامه  ،ائه کردهگزارش پیشرفت خود را ار

 
3 - development of community 

4 - managerialismی طیف وسیعی از مسایل  ؛ مجموعه ای از عقاید و رویه ها است که بر این فرض مبتنی است که مدیریت مناسب موجب بهبود و ارتقای راه حل های مناسب برا
 . اجتماعی و اقتصادی خواهد شد

5 - top- down 
6 - tackling crime 
7 - crime and disorder act 
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هالا های منتشره حاکی از این است که میان نهادها تضالاد و تالنش وجالود دارد و گالروهسطوح محلی مشورت کنند. گزارش  تمام

 گیرند.یکردی محدود را پیش میرو ،اغلب به جای اتخاذ رویکردی گسترده در پیشگیری از جرم

 هالای دلیالل محالورری از دو جزء تشکیل شده اسالت: پالارادایمگفتمان پیشگیری حاکم بر نظام عدالت کیف  ،امروزه در انگلستان 

(united nations congress1990. ) و نهادینه کردن مشالارکت جامعاله و محلاله در پیشالگیری از جالرم از طریالق تفالویض

 ،تر تغییراتی که در نظام عدالت کیفالری انگلسالتان انجالام شالده اسالتماهیت بیش  ،گران محلیامنیت به کنشمسئولیت ایجاد  

 ولیبرال صورت گرفته است.یکار نمیودی توسط دولت محافظه 90و   80ی که در دهه ،اقداماتی چندنهادی بوده است

مجرمان این رویکالرد را مالورد تاکیالد قالرار داده اسالت.   کنگره پیشگیری از جرم و درمان  1990نامه  سازمان ملل متحد در قطع

 ،بهداشالت ،ریزی و ارتقای امور مربوط باله خالانوادهرنامهاست که مسئول بسو کردن کسانی  نامه یکی کردن و یبهدف این قطع

 ی هسالتند.پلیس و نظالام عالدالت کیفالر  ،مدرسه  ،های مربوط به اوقات فراغتفعالیت  ،خدمات اجتماعی  ،مسکن  ،تربیت  ،اشتغال

 (356ا  ،همان  ،مجید  ،قورچی بیگی)

 

 نهادی به پیشگیری از جرممفهوم رویکرد چند  (2-1-2

کننالد( ای از نهادها که با هدفی مشترک و به صورت مشارکتی با یکدیگر همکالاری میمجموعه)  نهادی و چندنهادیینرد برویک

کار اگرچه اصطوح اول بالرای اشالاره باله روابالط میالان نهادهالا باله .رودکار میبهبه پیشگیری از جرم برای اشاره به دو چیز واحد  

  معنی هستند.تی در پیشگیری از جرم هماین دو واژه با رویکرد مشارک  ،رودمی

 ،گیالرد کاله آمالوزش و پالرورشت میأ ایالن نکتاله نشالنهادی از  رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم در مقایسه با مداخله یب

همگی در زنجیره وسیع پیشگیری از جالرم نقالش   ،پلیس و کسب و کارها  ،خدمات رفاهی و بهداشتی  ،فعالیت اجتماعی  ،اشتغال

 درگیالر ،فکالریهم ،تشالریب ،بندی متخصصان و نهادهالاشبکه ،کردنیعنی جمع) رویکرد چندنهادی در پیشگیری از جرمدارند.  

گتاری کشالورها مدت زیادی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاسالت  (گیری و مدیریت پیشگیری از جرمن جامعه در تصمیمکرد

 (,p:234. Walter, r,1996) .ینه پیشگیری از جرم مطرح بوده استدر زم

کیفری بایالد جسالتجو شالود و  به عبارت دیگر این رویکرد اعتقاد دارد که علل جرم و مبارزه با آن در جایی خارج از نظام عدالت

چاله در علالل و چاله در )  ای چندوجهی استنهادی برای مبارزه با جرم مناسب نیست و جرم پدیدهحل تبکند که راهتاکید می

. یعنی مبالارزه بالا جالرم 9داند تا بوروکراسی محورمی  8ه محوررزه با جرم را متضمن رویکردی جامع و مسئلآثار(. این رویکرد مبا

 ،پیشالگیری از جالرم ،دهه اخیالرها و منابع نهادهای مختلف است. در طول سالهظرفیت  ،نیازمند همکاری بالقوه و بسیج اطوعات

که اساساً روش مدیریت جرم و ساختارهای روابالط اجتمالاعی را  ،ه استگر تغییر پارادایم کنترل جرم و عدالت کیفری بودنمایان

نظمی به نحالو شالوده و زیربنایی در این رویکرد ایجاد شده است که با جرم و بی  ،هه گتشتهواقع در دو د  . در10تغییر داده است

کالاهش یالرر و   ،کاهش صالدمه  ،منیتهای خاصی را ازجمله پیشگیری و ااهداف و اولویت  ،کند. این شالودهمتفاوتی برخورد می

 ,Shepherd, j) مجالازات و عالدالت کیفالری اسالت. ،کاموً متفاوت از اهداف سنتی تعقیالب کهکند دنبال می و... کاهش ترآ

1998,p: 354.) کاله  ،متخصصان و منالابع نهادهالای مختلالف اسالت ،انتظارات ،ماهیتاً ترکیبی از ایدئولوژی ،رویکرد چندنهادی

 د.شوهای رسمی و غیررسمی میبکهمنجر به ایجاد ش

 
8 - problem- oriented 
9 Bureaucracy- premised 
10 - Crawford, op-cit, p: 893. 
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رویکرد چندنهادی »گونه تعریف کرد: توان اینپیشگیری از جرم را مینهادی به رویکرد چند ،در نهایت با توجه به مراتب یادشده

مویالوع منابع و حالدود اختیالارات و وظالایف سالازمانی مختلالف در   ،انتظارها  ،هاایدئولوژی  ،هادغدغه  ،هااز جرم ترکیبی از نظریه

 Brown,) E.c. et .«ددهالرسالمی را تشالکیل مالیای از سازوکارهای کنتالرل رسالمی و غیالرخاا است و این مجموعه شبکه

al2008, p: 115.) 

ها و هالای اصاللی سیاسالتهمالاهنگی و تعامالل را بایالد یکالی از ویهگی  ،همکالاری  ،مشالارکت  ،میالان نهالادی  ،مفاهیم چند نهادی

این رویکرد باعث توزیع مسئولیت پیشالگیری از (13ا:همان ،فرجیها) د دهه اخیر دانست.های پیشگیری از جرم در چنگفتمان

و با  (5ا، همان) از یب نهاد مانند پلیس یا دستگاه قضایی به تمام نهادهای درگیر در زمینه پیشگیری از جرم خواهد شدجرم  

هادها باعث افزایش کارآمدی تدابیر پیشگیرانه خواهد شالد. استفاده از امکانات این نهادها و با ایجاد هماهنگی بین اقدامات این ن

ها و اطوعات نهادهالای مختلالف باشالد یالرورت به عنوان یب نهاد فراگیر که محل تبادل اندیشه  یب فرانهاددر این راستا ایجاد  

تواند از یالب سالاختار می ،کند. این فرانهاد که متشکل از اعضای نهادهای درگیر در زمینه مسأله پیشگیری از جرم استپیدا می

نهاد از یب جایگاه و ساختار قانونی برخوردار باشالد از دوام و شب در صورتی که این فرارسمی برخوردار باشد. بیرسمی و یا غیر

 تواند به نحو بهتری بر نحوه اجرای تصمیمات متخته توسط نهادها نظارت کند.استمرار بیشتری برخوردار بوده و می

انجالام تالدابیر   گالتاری و همالاهنگی دره به رویکرد چندنهادی باعث ایجاد نهاد ملی بالرای سیاسالتیز یرورت توجدر کشور ما ن

»شالورای   ،پیشگیرانه شده است. به موجب قوانین و مقررات حقوقی ایران امروزه نهادهایی چون »شورای عالی انقوب فرهنگی«

»سالتاد   ،»ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاال و ارز«  ،خدر«ه با مواد م»ستاد مبارز  ،»شورای اجتماعی کشور«  ،عالی امنیت ملی«

»کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جالرایم و تخلفالات راننالدگی« و »شالورای عالالی مبالارزه بالا   ،تصادی«مبارزه با مفاسد اق

 .11ند.نکگتاری در زمینه پیشگیری از جرایم فعالیت میپولشویی« با رویکرد چندنهادی و در قالب سیاست

 ،گیالردکیفری و واکنش به واسطه مجازات انجام مالیکه از طریق نظام عدالت   ،رویکرد سنتی در پیشگیری از جرم  ،بدین ترتیب

تری نیاز اسالت کاله از طریالق مشالارکت بالین نهادهالای رویکرد بسیار محدودی است. برای پیشگیری از جرم به رویکرد گسترده

گیری از شده از رویکرد چندنهادی به پیشال  هایی که در مطالب یادتحسین  تعاریف و  ا تمامشود. بپتیر میمختلف و جامعه امکان

شناختیِ پیشگیری عاری از ایراد و انتقاد نیست. ایالن مهالم بالا عنالوان های جرماین رویکرد نیز مانند تمامی مدل  ،جرم ارائه شد

 شود.می های رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم در گفتار آتی بررسیچالش

 

 ی آموزشیحوزه  (3

 ،جاده و وایع قوانین و مقررات است ،گتار در ترافیب که خود سازنده ماشینتاثیرترین عوامل  نقش انسان به عنوان یکی از مهم

ه خالود د تغییر باور و رفتار داده و برای مشکلی کالنتوانمی  ،دنگیروقتی در فرایند آموزش قرار می  هاباشد. انسانشایان توجه می

 د.ناندیشی کنچاره  اندبه وجود آورده

ای باید قایل شد و بر این مهم تاکیالد آموزش و ارتقای فرهنگ در حوزه راهنمایی و رانندگی اهمیت ویههبرای امر    ،بدین ترتیب

در ر اساسالی نقش بسالیا ،کرد که آموزش مقررات و ترافیب به تمامی طبقات جامعه اعم از مردم عادی و مسئوالن و مجریان امر

آشنایی و آگالاهی  ،ی خواهد داشت. زیرا الزمه زندگی شهری و ماشینیاصوح رفتار در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگ

 ای است.کامل مردم آن جامعه به فرهنگ زندگی در چنین جامعه

 
 جرایم نیست. ال البته عملکرد برخی از این نهاد منحصر به مقوله پیشگیری از  11



علوم سیاسی، حقوق و فقه مطالعات   

 412-437، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

421 

 

ای بهتالرین و به این علالت کاله اگالر در جامعاله  ،تر تاکید کرد و آن را در مقام اولویت قرار داداما چرا باید نسبت به آموزش بیش

ها وجود داشته باشد و هم نین مقررات بسیار صحی  و دقیقی نیز برای واع وسایل نقلیه و بهترین راهترین و مجهزترین انمدرن

های الزم آموزش  پلیس راهنمایی و مجری قانون  ،راننده  ،لیکن مردم آن جامعه اعم از عابر پیاده  ،اجرا در آن جامعه اعمال گردد

ترافیب آن جامعه به علت عدم آگاهی مالردم نسالبت باله شالیوه هالای   ،اشندو کافی در جهت برخورد با دو عامل اول را نداشته ب

و غیرقابل قبول است. وقتی پتیرفته شود که آموزش در ایالن رابطاله   ،یب ترافیب نابسامان  ،استفاده صحی  از راه و وسیله نقلیه

 باید کرد.ای و بر روی چه عواملی شروع د دید آموزش را از کجا و از چه مرحلهنقش اساسی دارد بای

یالب انسالان قبالل از ایالن کاله  آغاز گردد.یعنی »انسان« آموزش باید از نخستین عامل تشکیل دهنده ترافیب   ،به عقیده نگارنده

عالابر پیالاده بایالد از  ،بالرای مثالال مطالرح اسالت.خود به عنوان یب عابر پیاده برای جامعه  ،راننده باشد یا مسئول و مجری قانون

برخوردار باشد که آمادگی کافی را برای برخورد با عناصر دیگر تشکیل دهنده ترافیب داشالته باشالد. بنالابراین چنان آموزشی  آن

بالرای او ور باشد و نسبت به مقررات و یالوابطی کاله قالانون  هنگامی که عابر پیاده در یب جامعه از فرهنگ و آموزش کافی بهره

 ،سایر عوامل آگاهانه و با تکیه بر فرهنگ و بیالنش اجتمالاعی عمالل نمایالد  در برخورد باتعیین کرده آگاهی کامل داشته باشد و  

درصدی از جرایم و تخلفات در حوزه راهنمایی و رانندگی که معلول عدم آگاهی و شناخت اولیه نیروی انسانی است باله خالودی 

دهنالده جالرایم و تخلفالات اولالین عنصالر تشالکیل  که خود یب راننده  .(136ا  ،همان  ،علیریا  ،اسماعیلی)  شودخود منتفی می

باید اوالً فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه خود و کاربرد آن را به خوبی بداند و بشناسد تا بتواند به صورتی رانندگی   رانندگی است

مسالئولین دیگالر ماننالد مالاموران راهنمالایی و راننالدگی و  وارددر مال  ،هم نین  کند که خود انتظار دارد دیگران رانندگی نمایند.

 ترین واژه در امر بهبود و کاهش جرایم و تخلفات در حوزه راهنمایی و رانندگی است.کلیدی ،آموزش ،ربطذی

ی و در حوزه نخست متولیان مستقیم آموزشِ اصول و فرهنگ راهنمایدو حویه مهم این بحث پرداخته خواهد شد.    در ادامه به

شامل اداره راهنمایی و رانندگی   که  گیرندهنمایی و رانندگی را مستقیماً به دوش میرا  رانندگی که در واقع بار جرایم و تخلفات

عمالدتاً  ،شالود. در حوزه دوم که متولیان غیرمستقیم آموزش در حوزه یادشده بررسی میشودمیهای تعلیم رانندگی  و آموزشگاه

بلکه صرفاً به دلیل داشتن امکانالات   ،رانندگی ندارندجرایم و تخلفات  یماً مسئولیت و تعهدی در قبال  نهادهایی هستند که مستق

رود که در این حوزه دست به اقدامات مفید و موثر بزنند. این متولیان غیرمستقیم آموزش شامل: خانواده باله الزم این انتظار می

الی به عنالوان نهادهالای آموزش ع  ،آموزش و پرورش ،های آتی جامعهانسان  ترین نهاد در پرورش و آموزشعنوان اولین و اساسی

کتب و جراید و... که نقالش مالوثر  ،تلویزیون ،های جمعی مانند رادیوموثر در ارتقای سواد و تحصیوت تکمیلی و در نهایت رسانه

 آموزش جامعه غیرقابل انکار است.  آنان در

 

 متولیان مستقیم آموزش  (3-1

باشد نیست. بلکه های آموزش که به مستقیم و غیرمستقیم مشهور میاشاره به یکی از شیوه  ،قیم آموزشتولیان مستمنظور از م

گیر خود آنان اسالت. منظور نهادهایی است که مسئولیت قانونی در امر آموزش در این حوزه دارند و عواقب سوء ترک آن گریبان

زایش جرایم و تخلفات راهنمالایی گو در قبال افمسئول و پاسخ  ،شهری مستقر استرانندگی که در هر    واقع اداره راهنمایی و  در

راننالدگی مشالغول باله امالر دادن   موسسات آموزشی رانندگی که با مجوز از سالوی اداره راهنمالایی و  ،رانندگی است. هم نین  و

 شوند.کاری یا آموزش نامناسب مسئول قلمداد میدر قبال کم  ،آموزش به داوطلبان هستند
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 اداره راهنمایی و رانندگی  (3-1-1

ی اجرا گتاشته شالد. ی پلیس تهران تهیه و به مرحلههای آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی توسط ادارهبرنامه  ،1347در سال  

هالای اههای آموزشی با عنوان »آشنایی رانندگان با مقررات راهنمالایی و راننالدگی« بالرای راننالدگان دسالتگای از این برنامهنمونه

امور راهنمایی و رانندگی تهران طبق قانون به شهرداری واگتار   1353ه شده بود. در سال  ی پلیس تهران ارائدولتی توسط اداره

پلیس راه و ژاندارمری با  ،نیروهای انتظامی سازمان راهنمایی و رانندگی  ،با اجرای طرح ادغام  1370فروردین    12شد. در نهایت  

اداره راهنمالایی و اقالداماتی کاله امالا  ناجالا شالکل گرفالت.سپس معاونت راهنمایی رانندگی و حمالل و نقالل   یکدیگر ادغام شدند.

آموزش مردم در جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و راننالدگی انجالام دهالد در دو حالوزه زمینه تواند در  رانندگی می

گی با مردم دارند و اداره راهنمایی و رانند  اره به عنوان واسطهکه ماموران این اد  باشدمی  قابل بررسی است. نخست نقش اساسی

 تواند در جهت آموزش مردم انجام شود.دوم اقداماتی که توسط خود اداره می

 

 مأموران راهنمایی و رانندگی  (3-1-1-1

به عنالوان یکالی  ،ی دارندندگران  رانندگی به لحاظ ارتباطی که با بخش وسیعی از مردم در حوزه راهنمایی و  مأموران راهنمایی و

راننالدگی   در اداره راهنمایی و  ،شوند. اصطوحی که بین مسئولین امرترین ارکان اداره راهنمایی و رانندگی محسوب میاز اصلی

 در تعامل با مردم دارد.این مهم  اشاره به اهمیت   ،کنندرایج است و از این مأموران به »ویترین« راهنمایی و رانندگی یاد می

-هالم ،گیر است که برای انتقال اطوعالات و برقالراری تفالاهمجانبه و همههمه  ،فرایندی مستمر  12«ارتباط»  ،تعریفدر بیان یب  

با توجه به ریشاله .  (234ا،  1380،  هانس و سی رایت میلز    ،گرت)  شودآهنگی در میان فرآیند و گیرنده پیام به کار گرفته می

ارتباط فراینالدی اسالت کاله از آن نالوعی اشالتراک فرواندیشاله  اک ترجمه کرد و در حقیقتتوان آن را تفاهم و اشترلغت میاین  

توان جریانی در نظر گرفت که در طی آن دو نفالر ارتباط میان فردی را می  ،سو  دیگر  . ازشوداستنباط مینظریات و عمل    ،عقاید

هالایی کاله حقالایقش بالرای کار بردن پیامق بهو از طریپردازند  سات و حقایق میاحسا  ،نظریات  ،تری به تبادل افکاریا تعداد بیش

ها یکسان است به انجام این مهم مبادرت ورزند و هنگامی که ارتباط را عبارت از کوشش آگاهانه فرسالتنده پیالام بالرای کلیه آن

اهمیالت اصاللی و آهنگی فرسالتنده و گیرنالده  مسئله تفاهم و هم  ،عقاید و طرز تفکرش بدانیم  ،سهیم ساختن گیرنده از اطوعات

 (23ا، 1384،  دعاگویان)  آورد.را به دست میاساسی خود 

توان در ایجاد و برقراری ارتباط به کار برد و حدود هر چه را که مردم از آن درک معنی کنند می  13به طور کلی و به نقل از برلو

با وجود این که ارتباط به درستی معین ساخت. توان حد و مرز آن را گاه نمیو پر دامنه است که هیچ  وسیع  یقدربه    ارتباط آن

ارتبالاط   ،تالرین دسالتاورد انسالان در دنیالا»عالی  14گردد و به قول کارل یاسپرآترین دستاوردهای بشری محسوب میجزء عالی

و های معمولی قادر به برقراری یب ارتباط مطلالوب ارتباطات موثر نیستند و انسانشخصیت با شخصیت است« لیکن بسیاری از 

 .(25ا   ،پیشین) موثر نیستند

اکنالون در مالورد   ،تالر ویالوح یافالتو پیامدهای ارتباط مأموران راهنمایی و رانندگی با مردم بیش  هااثر  ،با تمهید مراتب یادشده

 شود.شناسی میقوانین و مقررات در این حوزه اقدام به آسیبرانندگی در آموزش  رفتار مأموران راهنمایی و

 
12-COMMUNICATION 
13-BERLO 
14 -yASPERS 
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واقع ناظر بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیز هستند. در مواقع تخلالف و وقالوع   ی و رانندگی درمأموران راهنمای

رعایت صحی  قالوانین و مقالررات جرایم در صحنه حایر و با اعمال قانون و صدور قبض جریمه یا توقیف خودرو یا گواهینامه بر 

 نهالا سالبب آمالوزش قالوانین راهنمالایی وشایسته و مناسبی برخورد نکنند ناله ت  ورزند. ولی همین ماموران اگر به نحومی  اهتمام

شوند. در مواردی که مالاموران راهنمالایی و بلکه سبب انزجار عمومی و فرار مردم از رعایت قوانین متکور می  ،شوندرانندگی نمی

آورنالد. ستیز مالی مقابل خود قرار داده و سرکنند در واقع مردم را در خفت کردن( اعمال قانون می)  گیریرانندگی به منظور مچ

های بدون دید بالرای جریماله راننالدگان هماله رانندگی در پشت پیچ  ن راهنمایی وای از این موارد را در کمین زدن مامورانمونه

  دهد که ماموران مالتکور در پالی آمالوزش صالحیاین احساآ را به مردم می  ،روزه شاهد هستیم. همین طرز برخورد ناخودآگاه

 باشند.خزانه دولت( می) ندگیبلکه در پی ُپر کردن جیب اداره راهنمایی و ران ،سازی نیستندقوانین و مقررات و فرهنگ

وجالود مقالدار  ،شالودراننالدگی تلقالی می ماموران در آموزش قوانین و مقالررات راهنمالایی واین  مطلب دیگر که رویکرد منفی از  

ماه برای هر مامور است. در اداره راهنمایی و رانندگی مکرر با دستور مالافوق در نالرخ های رانندگی در طی یباجباری از جریمه

. حتی در مقابل اعطای تشالویقی باله مالاموری کاله بالیش از دیگالر باشیممیماه مواجه  از اعمال جریمه در یب روز یا یبمعینی  

انگیالزه در مالاموران بالرای آمالوزش   عالدم ایجالاددلیلی بر    ،گیشده است؛ هم  هااعمال جریمه یا توقیف خودرو  موفق! بهماموران  

همیشاله در آرزوی کاسالتن از   انمالامور  ،است. اگر این انگیزه وجود داشته باشدسازی برای مردم در این حوزه  صحی  و فرهنگ

ه این نتیجال میدانی تحقیقی پیمطلب این  .خواهند بودخواهی برای مردم نصیحت و خیر  ،از طریق وعظ  ،های خودتعداد جریمه

ی با رعایت قالوانین و مقالررات از سالوی آمیز و تحکم مآبانه ماموران راهنمایی و رانندگبین وقوع رفتار خشونت  شت کهحاصل گ

آمیزتالر تر و تحکالمرانندگی خشن  یعنی هرچه رفتار ماموران راهنمایی و  ،درصد وجود دارد  95ارتباط معناداری به میزان    ،مردم

 (40ا،  1388،  دعاگویان)  یابد.سوی رانندگان کاهش می رعایت قوانین و مقررات از ،است

عنوان سربازان به این است که در حال طی خدمت سربازی هستند. استفاده از  ایوظیفه  ماموراناستفاده از    ،مطلب حائز اهمیت

ولالی   ،آوردبه ارمغان میدگی  رانن  رانندگی اگرچه از لحاظ بار مالی منافعی زودگتر را برای اداره راهنمایی و  ماموران راهنمایی و

ور اخوقی ماموران و احتمال گرفتن رشالوه در وی و هم نالین حقالوق به اصول و منش  وظیفه  سرباز  و اشراف  دبه دلیل عدم تقیّ

به شدت رویکرد آمالوزش محالور را در ایالن نالوع از   ،کندساعت سرپا ایستادن هر روز دریافت می11بسیار ناچیزی که در مقابل  

 ها نیزحتی آنیده شده که رعایت این مقررات از سوی خود ماموران به کرات دیده و شنهم نین    اندازد.مخاطره میماموران به  

هالای بسالیاری از نموناله  .(357ا،  1389،  الیاسی و تقوی)  ی بس ناکارآمد دارندرفتارگاهی    ،مقرراتقوانین و  به    ،در مقام عمل

 نموده است.و لمس   ن خدمت مشاهدهشخصاً در دوراسطور را نگارنده    هااین تخلف

 

 سایر واحدهای اداره راهنمایی و رانندگی  (3-1-1-2

های مختلفی برای حسن اجرای امالور مربالوط باله خالود اسالت. واحالد اداره راهنمایی و رانندگی مانند هر اداره دیگر شامل ارگان

 کالار داخلالی هایی هستند که بر حسب تقسیممتسق واحد صدور و نصب پوک و...  ،واحد خوفی  ،واحد صدور گواهینامه  ،آزمون

واحد آزمون است که اخیراً به موسسات آمالوزش   ،شده  یکی از واحدهای اداره یاد  پردازند.این اداره به رفع و رجوع مراجعین می

توانالد بالا واحد صدور گواهینامه است که می  ،شد. واحد دیگر  به آن پرداخته خواهددر جای خود    کهرانندگی سپرده شده است  

دعالوت از  ،هالای حالوادث راننالدگی و تحلیالل علالل آن و نالوع تخلالفهالا و فالیلممانند نمایش عکالسهای آموزشی  اجرای برنامه
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نامه و دیگر موارد به آمالوزش داوطلبالان در موفق به اخت گواهی  ،شده و ایراد سخنرانی برای داوطلبان  دیدگان حوادث یادآسیب

 آنان اقدام نمایند. و رانندگی به نامه راهنماییحین اعطای گواهی

تواند با ارائه تعداد و نحالوه می  ،نمایدخوفی( رانندگان را نیز کنترل و ارائه می)  احد پیگیری تخلفات که در واقع مقادیر جریمهو

سالایر   د.تخلفات رانندگان و تتکر و نمایش موارد مشابه در وقوع تصادفات به رانندگان سالبب تنباله آنالان در ایالن گسالتره شالون

هالای عالی و رسانهآموزش  ،مدرسه  ،ازجمله خانواده  ،مستقیم آموزشانندگی با همکاری متولیان غیرر  واحدهای اداره راهنمایی و

 در مبحث آتی به تفصیل تبیین خواهد شد.  ،نقش موثرتری در آموزش همگانی دارندکه  جمعی 

 

 های تعلیم رانندگیآموزشگاه  (3-1-2

تاسالیس حقالوقی یافالت. بعالدها بالا  1362 های تعلیم رانندگی مصوبآموزشگاهنامه اجرایی با آیینرانندگی   های تعلیمآموزشگاه

وزارت  -وزارت کشالور به تصالویب  1383.12.15تاریخ در  های رانندگیی اجرایی آموزشگاهنامهتجارب مقنن در این حوزه آیین

ناماله محورهالای این آیین  14ماده    رسید. در  ،حفاظت محیط زیست  مانساز  وزارت بازرگانی  -وزارت راه و ترابری    -دادگستری  

های راننالدگی موظفنالد هنرآمالوزان آموزشگاهدارد: »این ماده مقرر می  های تعلیم رانندگی ترسیم شده است.آموزشیِ آموزشگاه

 د:نماین ها منظورموارد مربوط را در برنامه آموزشی آن آموزش داده ویل  خود را از نظر فراگیری مسایل ذ

ای های جالادهدر انواع راهرانندگی)  محیطی  برف و...( و  ،باران)  شرایط متفاوت جوی  ،عملی رانندگی در شب و روزالف ال آموزش  

 .های مقابله با خطرتصادفات در حد یرورتآموزش روش ( تا حصول مهارت کافی و هم نینو شهری

( و ترافیالب) آمالد و نقالل و رفالت و مربالوط باله حمالل انندگی و سایر قوانین و مقرراتنامه راهنمایی و رب ال آموزش کامل آیین

 .ایمنی

هالای آمالوزش روش ،هالا(آن عمل شامل شناخت اجزای خودرو و نحوه) پ ال در حد رفع نیاز و یرورت آموزش فنی وسیله نقلیه

سالوان  و هالای اولیاله در ارتبالاط بالا  بکمالهم نین آموزش  های زیست محیطی وکاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی

 .تصادفات رانندگی

سالایر حسب مورد نسالبت باله آمالوزش رفتالار بالا   ،در این ماده  شده  باید عووه بر موارد یادهای رانندگی میال آموزشگاه  1تبصره  

 نیاز در یر اطوعات موردرفتارهای اجتماعی و سا ،خطرناک  کاال به ویهه حمل و نقل مواد شرایط و یوابط حمل و نقل  ،رانندگان

 .«انندگی با وسایل نقلیه عمومی نیز اقدام نمایندر

های تعلیم رانندگی در محورهالای مهالم و یالروری بالرای آمالوزش هآموزشگا  ،شده آمده است  گونه که در ماده یادبنابراین همان

رانندگی اسالت و   و  ط به تصمیم اداره راهنماییها منوجایی که صدور و تمدید مجوز این آموزشگاهکنند. از آنرانندگی اقدام می

یالمانت   ،هالا فعالیالت دارنالدهم نین یکی از افسران کارآزموده راهنمایی و رانندگی به عنوان ناظر و ممتحن در این آموزشالگاه

 اجرای مناسبی برای تخطی از مفاد ماده فوق مقرر شده است.

 

 مستقیم آموزشمتولیان غیر  (3-2

رو هسالتند و ایالن دو جریالان از طریالق پالتیری روبالهپالتیری و فرهنگجریالان جامعهحل ابتدای زندگی با دو  افراد جامعه از مرا

هالای جمعالی و رسانه ،دانشگاه ،مدرسه ،خانواده پتیرد.آموختن و به کار گرفتن هنجارهای اجتماعی و فرهنگ جامعه صورت می

پتیری در سراسر زندگی افراد جریان پتیری و فرهنگجامعه  د.انغیره هر یب به شکلی در آموزش فرهنگ به آحاد جامعه سهیم
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-خوش تغییراتی مالیشان دستکسانی که نقش و پایگاه اجتماعی ،کننددارد. کسانی که مرحله نوینی از زندگی خود را آغاز می

کارگیری انتظالارات موزش و بهناگزیر از آ  ،شوندکسانی که در جامعه خود با تغییرات اجتماعی عمیق و ناگهانی روبه رو می  ،شود

 ،که هر وسیله و ابزار جدیالد راه و رسالم کالاربرد صالحی  خالود را باله همالراه داردنوین فرهنگی هستند. هم نین با توجه به این

تواند و باید پیوسته و هربالار کاله قالرار اسالت وسالیله جدیالدی مالورد می ،فراگیری این راه و رسم که خود جزیی است از فرهنگ

 رت پتیرد.  صو  ،ر گیرداستفاده قرا

 

 خانواده  (3-2-1

توان تولد را آغاز زندگی بدون تردید می ،اگر تاثیرات محیط بر حیات جنینی و پیش از تولد انسان را تاثیری غیرمستقیم بدانیم 

ت کاله نالوزاد اجتماعی انسان تلقی کرد و در این میان خانواده به لحاظ پیوند زیستی و طبیعی اولین محیط و نهاد اجتماعی اسال

ای پیوندد. ویعیت کودک و موقعیت و ترکیالب خالانواده باله گونالهگتارد و در قالب آن به پیکره اجتماع میپای به درون آن می

نیالاز مطلالق کالودک  ،وابستگی شدید عاطفی بین کودک و والدین ،ترین نقش را در زندگی اجتماعی انسان دارداست که اساسی

های اولیه زندگی عمق تاثیر خانواده در رشالد و نمالو و وسعت یادگیری کودک در سال  ی به والدینروان  در تمامی ابعاد زیستی و

 (184ا،  1392  ،مهدوی)  دهد«.کودک را نشان می

های تشالویقی و تنبیهالی در باله مکانیسم ،طفولیت با تویی  مراتب یادشده و عمق اثربخشی تعالیم والدین به کودکان در سنین

عشق و تنفر در کودک نسبت به مویوع معالین بسالیار اهمیالت دارد. در ارتبالاط بالا جالرایم و تخلفالات   خاطر سپاری احساسات

نحوه رفتار والدین در حین رانندگی برای مثال رعایت مقررات متکور در پیش چشمان کالودک و آمالوزش   ،راهنمایی و رانندگی

تقبی  رفتار راننالدگان خالاطی   ،الدین در صورت فراموشیتاکید بر یادآوری آن توسط کودک به و  ،رانندگی  تابلوهای راهنمایی و

سالالی در حین رانندگی و مخاطب قرار دادن کودک و... مواردی هستند که تاثیر عمیقی بر روان کودکان حتی تا سالنین بالزرد

، 1379،  اسالمیق)  دارد: »العلم فی صغر کالنقش فی الحجر«ن میع( که بیا)  گتارد. این روایت از موالی متقیان حضرت علیمی

آموختن در کودکی مانند حکاکی کردن در سنگ ماندگار است( مبالین همالین تالاثیرات شالگرف و عمیالق در اذهالان )  (222ا

 کودکان در مورد مسایل یادگیری است.

نبسالتن کمربنالد ایمنالی از سالوی سرنشالینان  البرای مثالالگویی موثر برای کودکان هستند؛  ،در زمان رانندگی خصوصاً  ،والدین

 ایمنی کمربند خودرو یب راننده که  مواردی  در  که  دهدمی  نشان  تحقیقات شود.گسال سبب الگوبرداری از سوی کودکان میبزر

، صالداقت) بندندنمی را شانایمنی کمربند نیز هستند او خودروی سرنشینان جزو که کودکانی اوقات درصد 70 بنددنمی را  خود

نیز به مخاطره بیفتالد. کودکالان و نوجوانالان کاله   کودکان  جان  تا  شودمی  سبب  منیای  کمربند  نبستن  بنابراین.  (124ا،  1388

کنند بهای آن را به صورت صالدمات شالدید جسالمی و بستن کمربند را رعایت نمی  راهنمایی و رانندگی مانند  شان قانونوالدین

 .پردازندروحی می

 

 عالیآموزش و پرورش و آموزش  (3-2-2

 آموزش و پرورش  (3-2-2-1

ها و هنجارهای اجتماعی است و آموزش و پالرورش نهالاد رسالمی اسالت کاله هالر پتیری انسان یادگیری ارزشکن اصلی جامعهر

توان شکست جامعاله در ها و هنجارهای اجتماعی تدارک دیده است. به طوری که میعنوان ابزار رسمی آموزش ارزشجامعه به  
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پتیری اعضای جدید جامعه شکست جزء مهمی از فرایند جامعه  ،زش و پرورشتعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان را در فرایند آمو

-س راهور از نظر کارشناسان کاموً یروری است. اجرای امالور پلیسالی جامعالهایجاد همکاری مدرسه و پلی  ،از این رو.  تلقی کرد

تماعی برای حل مشالکوت مربالوط ی ایجاد روابط مؤثر بین جامعه و پلیس از طریق همکاری و مشارکت اجکه به واسطه)  محور

ی آن با اقتدار به کالار بسالت تالا بالا توان راهبردهای سازمانی را به وسیلهرویکردی است که می  ،شود(به جرم و جنایت انجام می

هالای نبض وقوع جرم و ناهنجارهای اجتماعالی را باله دسالت گرفالت. مالدارآ و محالیط  ،رو و تعامل با جامعهحل مشکوت پیش

، همالان،  مهالدوی)  توان از جمله بسترهای مناسب برای ایجاد و تعمیق رابطه و همکاری پلیس و جامعاله دانسالتیآموزشی را م

 .(279ا

در ذهن شالهروندان   در یب شبتوان  سازی مدرسه در جوامع بر کسی پوشیده نیست. فرهنگ پلیس راهور را نمینقش فرهنگ

توان گفت مدرسه ای جامع و پویاست. به جرأت میتدوین و اجرای برنامهاین امر مستلزم صرف زمان و توان کافی و    .ایجاد کرد

پتیری است در توان مدرسه را که مهد آموزش و جامعههایی را دارد و نمیهها و شرایط اجرای چنین برنامشرطتقریباً تمام پیش

هالای مدرساله مانند همیاران پلیس که از ب اله  هاییمحور نادیده گرفت. اجرای طرحی امور پلیسی جامعههای بلند ادارهفت  قله

، 1384، گلالیج ،حاجی حسین لو(الگوی یادشده است.ای موفق از  شد تجربهبرای کنترل و نظم راهنمایی و رانندگی استفاده می

باله شالرح  هالتا در همین راستا و برای رسیدن به چنین جایگاهی باید اقدامات دیگری را نیز انجام داد که برخی از آن  (354ا

 باشد:ذیل می

 ؛ایافه کردن کتابی جدید به کتب تمام مقاطع تحصیلی به عنوان فرهنگ رانندگی •

 ،  هاآموزان در دروآ آنی مربوط به راهنمایی ورانندگی و مباحث ترافیکی به اقتضای سن دانشهاگنجاندن داستان •

 ؛ساخت اتاق ترافیب در مدارآ و پخش فیلم در آن به صورت مستمر  •

 ؛هاهیه پخش مجوت ایمنی در سط  مدارآ و برگزاری مسابقات علمی از مطالب آنت  •

 ؛ها برای جریمه کردن والدین خاطیآموزان و استفاده از آنآموزش قوانین به دانش  •

 ،هالاهالا اقالدام کالرد کاله در ایالن پالارکهای ایمنی جادهتوان به احداث پارکبرای آموزش علمی ترافیب برای کودکان می •

بینی و نصالب شالده آن به صورت واقعالی پیشعویم راهنمایالی و رانندگالی و مقررات مربوط به    ،رفت و آمد خودروها  ،هابانخیا

 ؛است

های الزم در جهالت حضور مداوم پلیس در مدارآ و ارائه آموزش  ،در زمینه ایجاد هماهنگی با مسئوالن آموزش و پرورش •

 ز عواقب عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی.جلوگیری از تخلف و آگاهی ا  ،عبور و مرور

ی راهنمایی و رانندگی و وزارت آموزش و پرورش الزامالی اسالت. البتاله اگرچاله ها مشارکت ادارهپارکی این  برای احداث و اداره

سالت و در سالایر اما این برنامه تنها در تهران به صورت جامع و خوبی در حالال اجرا ،چنین طرحی در ایران نیز در حال اجراست

آن را باله صالورت   ،اثربخشی چنین طرحالی بالرای کالاهش تخلفالاتنقاط ایران وجود ندارد. لتا بر مسئولین امر است با توجه به  

 ی نقاط ایران به اجرا گتارند. تر و در همهجامع

 

 عالیآموزش  (3-2-2-2

گرایالی بالیش از منالابع طبیعالی و توسالعه قالانون  نقش و هدایت دانش و  ،های جدید علمیبراساآ مطالعات انجام گرفته و یافته

موجبات دسالتیابی باله  ،کنندبه عنوان یب عامل اساسی در افزایش تولید در یب جامعه عمل میکه یمن این  ،های مالیسرمایه
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 ،جامعالهگرایی در  به عبارت دیگر افزایش سریع دانش و گسترش قالانون  ،نظم روانی و اجتماعی در جامعه را نیز فراهم می آورند

گردد که خود باله لحالاظ بهبود رفاه را نیز سریعاً موجب می ،کندکه زمینه اولیه را برای رشد و توسعه جوامع ایجاد مییمن این

 کند.روانی و اجتماعی تا حد زیادی سومت جامعه را تضمین می

های عمومی جوانان زمینه تکمیل آموزشعالی هم در  ها و موسسات آموزشدانشگاه  ،در این میان در باالبردن سط  دانش مردم

 در پیشالرفت ،آموزشالی و پهوهشالی ،هالای مختلالف تحقیقالاتیند بسترهایی باشند که از راهتوانو هم در زمینه تولید فرهنگ می

ننالد در تواگونه مراکز باتوان علمی و کادر پهوهشی که در اختیار دارند مالیاین  . بالطبعها گام بردارندبهبود شرایط زیستی انسان

نمایند. در کشورهای پیشرفته اغلب مطالعات مربوط باله جهت تربیت متخصصان رانندگی اقدام به تحقیقات و پهوهش و نوآوری 

برکلالی کالیفرنیالا و اوکوهمالا در ایالوت   ،های جنالوب فلوریالداشود. در این زمینه دانشگاهها انجام میایمنی ترافیب در دانشگاه

 .(94ا، 1380،  پورستایش ولی)  مالزی فعال هستند  دانشگاه پاترا در و  متحده

-ها و اصوح طرح هندسی معابر داخل شالهری و دانشالکدهها و آزادراههای داخلی در طراحی بزرگراهههای عمران دانشگادانشگاه

قیقات نظالری توانند تحهای تسهیل و بهبود آموزش و چگونگی ارتقاء سط  فرهنگ عمومی میهای علوم انسانی در زمینه روش

 و کاربردی الزم را انجام دهند.

درصالد اطمینالان ادعالا کالرد کاله تفالاوت معنالاداری بالین  99توان با می ،انجام داده است  1385سال  بر مبنای تحقیقاتی که در  

تالرین سالط  تخلالف توسالط سالط  رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی( وجود دارد. چون کم)  گراییتحصیوت و قانون

فراوانی نسبت به تخلف رو به  ،تر آمدهو پایینصیلی کارشناسی ارشد و باالتر صورت گرفته و هرچه سط  تحصیل کمتر شده  تح

از طریالق   1384در سالال  دیگالر    یهم نالین تحقیقال  (44ا،  1384،  مردیصالفر)  افزایش گتاشته و سیر صعودی داشته است.

در ایالن تحقیالق نتالایج نشالان داده شالد کاله بالا افالزایش سالط    .ار بودنظرسنجی سیصد راننده تهرانی مشابه این ارتباط معنارد

ترین و افراد دارای درصد بیش 60ای که افراد با داشتن مدرک دکترا با گونهبه  ،یابدزان احترام به قوانین افزایش میمی  ،معلومات

 .(279ا، 1389،  گلیج ،لوحسین حاجی) باشندترین میزان احترام به قانون را دارا میدرصد پایین 45مدرک دیپلم با  

 

 های جمعیرسانه  (3-2-3

گیری از ابزارهای نوین ارتبالاطی و ایجالاد های اجتماعی ازجمله مشکوت و معضوت رانندگی نیاز به بهرهپدیدهامروزه برخورد با  

 فرایند فرهنگ سازی در میان جوامع بشری دارد.

برخالورد بالا ها داشالته باشالد. آوردهای مهمی را در برخورد با این پدیالدهدستتواند  سازی از ابزارهای مهمی است که میفرهنگ

-در پدیالده  ،های اجتماعی باید از مبنا و اصول علمی برخوردار باشد. جوامع بشری به خصوا کشورهای در حال توسالعهپدیده

انالد و بالرای در دستور کار خود قرار دادهالگوی اصوح رفتار را  ،جرایم و تخلفات رانندگی ،رانندگی ،های مورد نظر یعنی ترافیب

برنالد؛ امالا اکثالر کنند. البته برخی از کشورها نیز از قوه قهریه سود میرهای نوین و فناوری برتر استفاده میتحقق این امر از ابزا

رزه قهالری بالا چنالین این است که مبالا  ،اند که علت اصلی آنجوامع راهکارهای علمی و ایجاد تغییر در رفتار را مدنظر قرار داده

داشته باشد. لتا بر همین اساآ است که باید کار فرهنگی انجام داد و تغییر در رفتالار تواند تداوم  هایی پایدار نیست و نمیپدیده

 چون این امر منجر به پایداری باال و ایجاد فرهنگی منسجم و مستحکم در جامعه خواهد شد. ،در سرلوحه کار قرار گیرد

رسالانی و ایجالاد اطوع  ،آمالوزش  ،: فرهنگ سازیعبارت است از  ،ترین نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارندامروزه عمده

 ،گران برای مطبوعالاتشناسان و پهوهشمشارکت اجتماعی. اهمیت وسایل ارتباطی در جوامع به حدی است که بعضی از جامعه
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 ،بالریوسایل ارتباط جمعی عووه بر نقش مهالم خ ،بنابراین. قائل هستندنقش آموزی یا آموزش دائمی  ،تلویزیون و سینما  ،رادیو

 دهنالدوظایف تبلیغی نیالز انجالام مالی  ،راهنمایی و رهبری که در سازندگی و آمادگی افراد برای زندگی اجتماعی دارند  ،آموزشی

 .(76ا، 1383، محمدی اطهر ،زادهحبیب)

وظیفه نیالروی که شود. با اینمهندسی ترافیب و اجرای مقررات اشاره می ،اصوالً در بحث رانندگی و ترافیب به سه اصل آموزش

هالای هالای فرهنگالی و رسالانهانتظامی به خصوا معاونت راهنمایی و رانندگی اجرای مقررات است و آموزش نیز وظیفه سازمان

زیونی از سوی معاونت راهنمالایی و پویا نمایی( تلوی)  هایهای اخیر شاهد تولید و پخش انیمیشنلیکن در سال  ،باشدگروهی می

تلویزیونی موجود در کشالور صالورت پتیرفتاله و   هایهماهنگی سازمان صدا و سیما و از طریق شبکه  رانندگی ناجا هستیم که با

انیمیشن در مباحث گوناگون و تخلفالات راننالدگی تولیالد و باله نمالایش عمالوم در آمالده اسالت. هم نالین   100تاکنون بیش از  

سازی و آمالوزش قالوانین و ارد توش در زمینه فرهنگیزیونی برای کنترل ترافیب و هشدار به رانندگان از دیگر موهای تلوبرنامه

اکثر سوال شالدگان  که از سیصد نفر از رانندگان در تهران انجام نشان داددیگر  مقررات راهنمایی ورانندگی است. در نظرسنجی  

و ارتقالای فرهنالگ آمالوزش    ،دانی ندارند و از میان انالواع راهکارهالای ارائاله شالدهاعتقاد داشتند که قوانین رانندگی اشکاالت چن

درصالد و  41ای که آموزش در مدارآ بالا به گونه ،باشدکار برای افزایش میزان احترام به قوانین ترافیکی میرانندگی بهترین راه

اعمال جرایم سنگین برای رانندگان متخلف بالا یالب درصد از نظر رانندگان بهترین راهکارها هستند و   29ها با  آموزش در رسانه

، همالان  ،گلیج  ،حاجی حسینلو)  باشندترین تاثیر در ارتقای فرهنگ ترافیب عمومی و میزان احترام به قانون میکمدرصد دارای  

 .(280ا

 

 رادیو  (3-2-3-1

تالرین ابالزار کسالب یکی از فراوان  هله امروزاین وسی  ،باتوجه به فراوانی و قیمت مناسب آن و برقراری آسان ارتباط با مرکز پخش

رسالانی از وسالایل های متعدد در نقاط مختلف کشور در زمیناله ارائاله اطوعالات و آگاهیبه جهت وجود ایستگاهباشد و  اطوع می

 باتوجه به امکان نصب آن در وسایل نقلیه موتالوری و وجالود ارقالام بالاالی تلفالات ناشالی ازهم نین  گردد.  محسوب میپیشگام  

ها خطای انسانی عامل تاماله تصالادف تشالخی  داده درصد آن 83نفر بالغ گردیده و در   35500به    1389تصادفات که در سال  

هالای ارتقالای فرهنالگ اندازی شبکه مستقل رادیویی تحت نام شبکه ایمالن یالمن آمالوزش و روشتوان با تاسیس و راهشده می

به عامل  های کاهش آن پرداخت و بدین صورتبوط با جزییات کامل و راهعمومی به پوشش گسترده اخبار تصادفات و تلفات مر

 .(22ا، 1389، ستایش ولی پور)  بازدارنده مناسب در جلوگیری از سیر صعودی آمار تصادفات وسایل نقلیه دست یافت

 

 تلویزیون  (3-2-3-2

روز مخاطبالان زیالادی را باله خالود وقالات شالبانههای متنوع و سالرگرم کننالده در تمالام ااین رسانه به دلیل قابلیت داشتن برنامه

زمان مطالب از طریق صوت و تصویر به عنوان وسیله آگاهی بخش تاثیرگتار مطرح اسالت عنایت به انتقال هماختصاا داده و با  

 های زیر در افزایش سط  آگاهی عمومی موثر است: که در زمینه

 آموزشی؛ ،تفریحی  ،های علمیدر زمینه ارائه برنامه •

های الزم را بنا باله درک مخاطبالان توان آموزشباشد میهای علمی و آموزشی مهم میر بحث ترافیب که از جمله برنامهد •

 ارائه نمود؛
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ترافیب و کمب باله آنالان در اعوم رویدادهای ترافیکی در بین شهروندان به ویهه رانندکان مانند مسیرهای پرترافیب و کم •

 ایمن؛  و کم هزینه ،انتخاب مسیرهای آزاد

هالای آن از سراسالر کشالور و تجزیاله و تحلیالل خسالارات مربالوط بالا تمالام ویهگالیبررسی و اعوم آمار تصادفات و تلفات و  •

 کارشناسان و یادآوری نکات آموزشی؛

های پرسش و پاسالخ بالا حضالور کارشناسالان قضالایی و تویالی  انالواع تصالادفات و تلفالات آن و جالرایم و برگزاری نشست •

 ها؛از آن  ها و دالیل مشدده و مخففه هر کدامرسیدگی به آن ها و نحوهمحکومیت

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با کارشناسان راهنمایی و رانندگی جهت آشنایی بیشتر مردم با مقررات ترافیکی و بهبود  •

 سط  تردد آنها در معابر؛

ردم کاله باعالث روان سالازی و کنتالرل طرح پیوسته و متنوع مباحث مرتبط با تردد برای رعایت بیشتر مقالررات توسالط مال •

 ترافیب شود؛

و پخش تیزرهای تبلیغی متناسب در زمینه مباحث مرتبط با ترافیب برای ایجاد رفتار ترافیکی صحی  در کودکان و   تهیه •

 نوجوانان و تقلیل رفتارهای غلط ترافیکی بزرگساالن؛

 ای کشور؛هآگاه سازی استفاده کنندگان از راه و نیز ویعیت جوی در جاده  •

 نواخت ترافیب در منطقه.های قبل تردد جهت توزیع یکمعرفی جاده  •

شالهر از وسالایل ایالن توان به شهر زاگرب اشالاره نمالود در از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه در سایر شهرهای جهان می

تلویزیون فیلم  ،یمن پخش اخبار شهری  به طوری که روزانه  ،سمعی و بصری در امر بهبود ترافیب نهایت استفاده به عمل آمده

هالا و عووه بر آن هر ساله گزیده این فالیلم  است.  احتیاطی و تخلفات رانندگی را به نمایش درآوردهگی و عواقب بیحوادث رانند

رائاله ا  ،دهندای که ترتیب میهای واقعی تصادفات به صورت داستانی تهیه شده در جشنوارههای دیگری که براساآ صحنهفیلم

 .(98ا،  همان،  پورولی)  نمایندمی

های مختلف تلویزیالونی و کالاهش اشاره کرد که ارتباط معناداری بین برنامه  1383در سال    یتوان به نتایج تحقیقاتپایان میدر  

 .(78ا، همان، محمدی اطهر، حبیب زاده) داد. جدول ارزیابی این ارتباط ذیوً ترسیم شده استجرایم رانندگی را نشان می

 های تبلیغاتی مختلف برنامه  ای ارائههتوزیع میزان کاهش جرایم رانندگی در شکل:  1جدول  

 عنوان برنامه 
 میزان عمل به نکات ترافیکی و کاهش جرایم رانندگی 

 جمع
 با تاثیر  در بعضی مواقع  تاثیر بی

 داستانی 
 27 14 13 - فراوانی

 %100 %9/51 %1/48 - درصد

 انیمیشن 
 202 96 92 14 فراوانی

 %100 %5/47 %5/45 %9/6 درصد

 زیرنویس
 14 12 2 - فراوانی

 %100 %7/85 %3/14 - درصد

 37 22 14 1 فراوانی زنده تلویزیونی 
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 %100 %5/59 %8/37 %7/2 درصد

 نمایش حوادث
 90 55 30 5 فراوانی

 %100 %1/61 %3/33 %6/5 درصد

 میزگرد تلویزیونی
 19 12 7 - فراوانی

 %100 %2/63 %8/36 - درصد

 جمع 
 389 211 158 20 فراوانی

 %100 %2/54 %6/40 %1/5 درصد

 

 های تلفن همراهدستگاه  (3-2-3-3

که اوقالات روز در دسالترآ کنندگان از راه بوده که باتوجه به اینها سومین عامل فراگیر در بین مردم به ویهه استفادهاین تلفن 

تواند با اطوع رسانی به موقالع می  smsامکانات مخابراتی پیشرفته و برقراری تماآ از طریق    باشد به جهت داشتنرانندگان می

 های زیر مفید واقع گردد:در زمینه

 های پرترافیب و انتخاب مسیر خلوت؛تغییر مسیر از راه •

 تغییرات ناگهانی جوی مسیر به ویهه در ارتفاعات؛  •

 ؛آگاهی از تصادفات به وقوع پیوسته در مسیر  •

 ها و کمب در به وجود آوردن فضای آرام حین حرکت؛های سرگرم کننده برای ب هارسال پیام  •

تنوع کالارایی سیسالتم میالزان  ها و نوع خدمات قابل ارائه باتوجه بهآگاهی رسانی از امکانات موجود در مسیر و فواصل آن  •

 (102ا،  همان ،ولی پور) ارائه خدمات و سیستم ارتباط مستقیم.

 

 هاروزنامه  (3-2-3-4

های ناشی از آن و ارائه تصاویری از تصادفات منجالر باله فالوت و رسانی از تصادفات و عوارض و هزینهتوانند با اطوعها میروزنامه

کننالدگان از راه و ایجالاد و کارشناسان مربوط در زدودن باورهای غلط راننالدگی از ذهالن اسالتفادهمصاحبه با افراد حادثه دیده و  

با درج مقاالت مالرتبط بالا مباحالث مختلالف  این امکان وجود دارد تا هم نین .موثر واقع شوند ،های مناسب ترددیوشتعمیق ر

ا به روز و دقیق نموده و مطالالب مطروحاله را مطالابق بالا ذائقاله اطوعات و آمار ارائه شده ر ،راهنمایی و رانندگی با اتخاذ تدابیری

هالا و نکالات الزم را بخش عظیمی از مشکوت آموزشالی راننالدگی را حالل و پیالام  لتا  .به ویهه شرایط سنی( درج نمایند)  عمومی

رکرد تحقیق میدانی بالا مطرح و نقد و بررسی کنند و راهکارهای پیشنهادی افراد صاحب نظر را به اطوع عموم برسانند و نوع کا

ها و اخالت ربط از آنسازی موسسات ذیی و آگاهرانندگ  مطالعات موردی را با مصاحبه با شهروندان و یافتن مشکوت راهنمایی و

 .(105ا،  همان، ولی پور)  راهکارهای مناسب برخورد با آن مشکل و انعکاآ آن به مردم را انجام دهند
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 مجالت و بروشورها  (3-2-3-5

در نکات آموزشالی   ،باتگونه مکتوبه جهت طراحی زیباتر مجوت و بورشورها نسبت به روزنامه ها و اقبال جوانان به مطالعه این 

های بایست دقت خاصی نموده و پیام ها را توسط تصاویر منعکس و نوشتهکنندگان از راه میبرای ارتقاء فرهنگ رفتاری استفاده

 مختصر بیان داشت. یروری را

 

 هاباکت  (3-2-3-6

مباحث مربوط به حالوزه  ،کنندگانطالعهتوانند با درج نکات آموزشی متناسب با شرایط سنی مها به ویهه کتب آموزشی میکتاب

هالای کتالاب  ،کنندگان از راه باله صالورت مناسالب یالاد دهنالد. در کنالار آنجرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی را برای استفاده

م های ناشی از تصادفات در همه ابعاد آن با راهنمایی کارشناسان توسط نویسالندگان بالا ذوق تنظالیداستانی اگر در زمینه هزینه

 ،ر مختلف جهت مطالعاله باشالندگردد و تمام زوایای تاریب تصادفات و نتایج سفرهای ایمن به تصویر کشیده شود و جاذب اقشا

 توانند مثمر ثمر واقع شوند.می

 

 15های اطالع رسانی سیارگشت  (7-3-2-3

هالای شاللو  در روزهای تعطیل و در جاده رسانی در زمینه رانندگی و عوامل بروز حوادث به ویههها ازجمله انواع اطوعاین گشت

تواند موثر واقع شود. در کشورهای توسعه یافته از این ابزار اسالتفاده استفاده از راه میبوده و در افزایش سط  رعایت مقررات در 

مریکالا باله آکشالور در  2004سالال در های انجام داده در فصول مختلف در این زمینه بیل هاردی با طرح اقدام  .شودمناسبی می

رسالانی در زمیناله ایمنالی ای اطوعهای سیار جالادهد گشتنتای  قابل توجهی رسیده که حاکی از تاثیر زیاد وجود و افزایش تعدا

 motorcycle) های ناشی از آن و تعداد تلفالات و مجروحالان مربوطاله اسالت.کنندگان از راه و تعداد تصادفات و هزینهاستفاده

safety action plan in 2004 by Wisconsin Department of Transportation. 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

ترین عاملِ جرایم و تخلفات راهنمایی و راننالدگی یعنالی انسالان رو باله رو هسالتیم. انسالان باله عنالوان در حوزه آموزشی با مهم 

ین و مقررات و جاده و وسیله نقلیه نیز است. چنین سازنده قوانترین عامل گاهی راننده و راکب است و گاهی عابر پیاده هماصلی

پس اگر قوانین و مقررات مناسب ویع گردد و جاده و وسیله نقلیه ایمن تهیه شود ولی انسان به عنوان استفاده کننده آمالوزش 

و تخلفالات  ی و افالزایش جالرایمباز هالم مشالکوت ترافیکال ،رانندگی نیاموزد الزم را در حوزه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و

هستند و بالر حسالب یالب  ننهادهایی که متولی مستقیم آ ،در حوزه آموزش ،رواز این .خواهیم بود رانندگی را شاهد راهنمایی و

های تعلیم رانندگی هستند. مواردی کاله دو نهالاد اداره راهنمایی و رانندگی و آموزشگاه  ،متن قانونی این وظیفه را بر عهده دارند

نهادهای دیگالری  ،توانند سبب کاهش جرایم و تخلفات رانندگی شوند. در حوزه آموزشآموزش صحی  آن میتکور با رعایت و  م

دانشالگاه و  ،مدرسه ،باشند. متولیان غیرمستقیم آموزش شامل نهادهایی چون خانوادههم هستند که دخیل در امر پیشگیری می

ها و راهکارهای خود یب اقالدام منسالجم در دهی سیاستو جهت  وانند با هماهنگیتنهادهایی هستند که می  ،های گروهیرسانه

 پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی انجام دهند.

 
15 - loud speaker motion 
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هالا و سالمینارهایی بالا هالدف تحقالق رویکالرد نگارنده برگالزاری نشسالت ،با توجه به عملکرد و وظایف هر یب از نهادهای یادشده

هد. نهادهای درگیر در حوزه آموزش بر مبنای مطالالب ایالن فصالل شالامل: شالورای دآموزش را پیشنهاد میچندنهادی در حوزه  

وزارت فرهنالگ و ارشالاد اسالومی و سالازمان   ،تحقیقالات و فنالاوری  ،وزارت علوم  ،وزارت آموزش و پرورش  ،عالی انقوب فرهنگی

هنمالایی و راننالدگی اسالت. بالا احصالاء مسئولین ارشالد اداره راوزارت راه و ترابری و    ،هاشهرداری  ،سیما  صدا و  ،تبلیغات اسومی

انتخاب یالب نماینالده مالوثر از هالر یالب از  ،نهادهای فوق دلیلی بر منحصر بودن این نهادها در حوزه آموزش نیست. در هر حال

و نظارت   فرانهاد برای کنترلهای تبلیغاتی و حتی ایجاد یب  سازی سیاستسونهادهای یادشده و برگزاری جلسات مداوم در هم

رانندگی نقش مهمالی در کالاربرد رویکالرد چنالدنهادی در پیشالگیری از جالرایم و   وزه آموزش قوانین و مقررات راهنمایی ودر ح

 تخلفات راهنمایی و رانندگی دارد.

هالای هبردهالا و فعالیالتنیالاز باله یالب رشالته را  ،ی »آموزش« قرار دارندتر در زمینهکه بیش  ییپیشنهادهاو  برای نیل به اهداف  

-به عنوان عابرین( هستند و ارائاله) رانندگان و مردم ،آموزانهای هدف در نهایت دانشماتی است. از آنجا که گروهآموزشی و خد

کارشناسان فن به مردم دیگر نهادهای مسئول و  افسران پلیس به رانندگان و    و  آموزانها به کمب آموزگاران به دانشی آموزش

 هایی انجام شود.فعالیت  ،های هدفی خدمات به گروهالزم است که پیش از ارائه ،گیردصورت می

وزارت   ،ی قضالاییهقالوه  ،وزارت بهداشالت  ،هاشهرداری  ،نیروی انتظامی  ،از آنجا که نهادهای گوناگون هم ون وزارت راه و ترابری

ود شالورایی بالا عنالوان شتوصیاله می ،رانندگی نقش دارند فرهنگ و ارشاد اسومی و صدا و سیما در امور مربوطه به بهبود ایمنی

هالای کالون در ایالن زمیناله ریالزیگتاری و اجرایی کشور برای برنامالهترین سط  سیاست»شورای عالی ایمنی ترافیب« در عالی

 های زیر نظارت داشته باشد:تشکیل شود و بر فعالیت

آموزان باله . آموزش دانش16زمایشیشالور و اجالرای برناماله به صورت آانتخاب چند دبستالان و دبیرستالان در چنالد استالان ک  -1

یکالی  ،های راهنمایی و دبیرسالتانی ابتدایی همان آموزگار و در دورهواگتار شود. در دوره دیدهواجد شرایط و آموزش  آموزگاران

 مسئولیت آمالوزش را برعهالده ،ب مویوعی آموزگاران به تناسدهد و یا همهاز آموزگارانی که بهتر درآ اجتماعی را آموزش می

آموزان نیازمند بررسی تخصصی است که باید زیر نظر شالورای عالالی ایمنالی خواهند داشت. گزینش مطالب آموزشی برای دانش

ی ی شیوهی مطالبی در زمینهتر در برگیرندهسطوح دبستانی باید بیش رسد که آموزشترافیب کشور شکل گیرد. اما به نظر می

« بایالد پیالاده  ور پیاده و به طور کلی هر آن چیزی باشد که یب نفر به عنالوان »عالابرهای عبکشیتشخی  خط  ،ر از خیابانعبو

گیری ایمن از دوچرخه و ی قوانین مربوط به بهرهتواند در برگیرندهبداند. آموزش در سط  راهنمایی افزون بر نکات یاد شده می

 ،تواند افزون بر نکالات یالاد شالدهیب در سط  دبیرستان میهای ایمنی ترافایمنی باشد. آموزشای موتور سیکلت و کوه  تا اندازه

 ی رانندگی درست اتومبیل باشد.شامل شیوه

 های الزم به آنان از طریق افسران پلیس راه.ی آموزشانتخاب چند گروه از رانندگان و ارائه  -2

 جنبه باشد:ی چند مطالب آموزشی رانندگان باید در برگیرنده

 ؛ین راهنمایی و رانندگیالف( اهمیت رعایت قوان

 ؛های اولیه برای مواقع تصادفب( آموزش کمب

 ؛ی رانندگی پرخطر و رانندگی سالم و معرفی عوامل خطر در رانندگیی مطالبی در زمینهج( ارائه

 ؛شناسی تصادفاتخوابی و به طور کلی روانبی ،خستگی ،د( افزایش توانایی مقابله با استرآ

 
16. Pilot study  
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های آموزشی همگانی برای پخش از صدا و سیما و دستور کار آموزش و پرورش و آموزش عالی و توسط مهتهیه و تنظیم برنا  -3

 کارشناسان فن به شرح ذیل:

با توجه به تجربیات به دست آمده از اقدامات فرهنگ ترافیالب راهنمالایی و راننالدگی ناجالا و تاییالد ایالن اقالدامات توسالط  ✓

 هالای آمالوزش ترافیالبهای علمی به دست آمده توصیه می گالردد تولیالد برنامالهسیها و بررروندان که از طریق نظر سنجیشه

 ترجیحاً با نگاه طنز( استمرار پیدا کند.)

آتالش سالوزی و ...( تولیالد  ،واژگالونی ،تصالادفات) های ویالهههای رئال با صحنههای ساخت فیلمبا توجه به باال بودن هزینه ✓

 باشد.تر میتر و جتابهای خاا کم هزینههای آن در ساخت صحنهیتهای کوتاه انیمیشن با توجه به قابلهبرنام

های محبوب با استفاده از هنر گرافیکی و ارسال پیام از طریالق ایالن شخصالیت مالورد ساخت یب شخصیت و یا شخصیت ✓

 انندگی ناجا(های راهنمایی و ربرای مثال شخصیت بهاره در انیمیشن)  قبول کودکان

شایسالته اسالت کالانون توجاله مالدیران  ،ی و اصوح رفتار نیاز به یب دوره زمانی تقریبالاً زیالاد داردجایی که رفتارسازاز آن ✓

زیرا از مزایای آموزش در این   شود.  ریز در امر فرهنگ ترافیب به سمت مراکز پیش دبستانی و حتی مهدکودک سوق دادهبرنامه

 باشد.یت باال برای کودک و نونهاالن میجتاب  ،عدم وجود خطاهای رفتاری کودکان  ،مقطع پتیرش بسیار باال

دبستانی به وجود کارگاه آموزشی ترافیب و تجهیالز ایالن کارگالاه باله تابلوهالای ها و مقاطع پیشسازی مهدکودکداستاندار ✓

 های راهنمایی و ... با مدل فانتزی.افقی و عمودی چرا 

خالوب و بالد( و تشالری  ) تخیلی از ویالعیت ترافیالبهای نقاشیان با مویوعات ترافیکی با انجام درگیر نمودن ذهن کودک ✓

 ها توسط کودکان در جلسات کارگاهی.نقاشی

 ،های مهالدکودک و مدرسالهسوارشالدن در سالرویس ،شعر و موسیقی( با محتوای عبور از خیابان) های موزیکالتهیه برنامه ✓

 ها.نی توسط ب هخواهای راهنمایی و... با همچرا 

 های کوتاه.رات عدم رعایت از قوانین راهنمایی و رانندگی با استفاده از تصاویر و فیلمها به مخاطآشنا نمودن ب ه ✓

 دادن نقش پلیس و نقش والدین به ب ه ها در محیط مهدکودک و پیش دبستانی. ✓

های مقالاطع کتب مرتبط در اسالتمرار آموختالهتدوین مویوعات آموزشی متناسب با سنین کودکان ابتدایی و درج آن در   ✓

 قبلی.

بینالی باله طالوری کاله بالرای دانالش و خاا آموزش ترافیب پیش  هایی با حجم کمی و دبیرستان کتابدر مقاطع راهنمای ✓

 آموزان یمن جتابیت الزامات امتحانی داشته باشد.

حقالوق   ،بالا مویالوعات فرهنالگ ترافیالب  ییهانامالههای علوم انسانی و ترافیالب باله تالدوین پایانهدایت دانشجویان رشته ✓

 حترام به حقوق متقابل و ... .ا ،ر ترافیبشهروندان د

ی شورای پیش گفته است و با حضور نمایندگان کشور که زیر مجموعهدر  گتاری فرهنگ ترافیب  تشکیل شورای سیاست ✓

ربط به منظور تدوین های ذیی و سایر سازمانسازمان تبلیغات شهردار  ،وزارت راه و وزارت ارشاد  ،وزارت کشور  ،نیروی انتظامی

 ها.اهبردهای فرهنگی اجرای برنامهر

ها به هنگالام ترافیالب سازان تلویزیونی و سینما و ابو  به آنتدوین یوابط و الگوهای رعایت مویوعات ترافیکی برای فیلم ✓

 پروانه ساخت.
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عیالاد هالای سالخنرانی در محافالل مالتهبی و اداشالتن تریبونبا توجه به جایگاه روحانیت در بین آحاد جامعه و در اختیالار  ✓

مختلف و حضور در دورترین نقاط کشور یرورت آشنایی این قشر فرهنگی با مویوعات ترافیکی و تبعات ناشی از عالدم حقالوق 

 .افراد در جریان ترافیب از طریق تهیه کتب و الزام به تدریس در حوزه های علمیه سراسر کشور اجتناب ناپتیر است

های کشور ازجمله دانشگاه پلیس و تربیت نیروهایی با این تخص  باله نشگاهای با عنوان فرهنگ ترافیب در داایجاد رشته ✓

 منظور برنامه ریزی های فرهنگ ترافیب پیشنهاد می گردد.

دهی گامی بسیار اندرکاران نظمموازات اقدامات آموزش فرهنگی اجرای صحی  قوانین و مقررات از طریق پلیس و دست  به ✓

ایالن رونالد موجالب نهادیناله شالدن   یباشد کاله ادامالهمقررات میاین  وب و بررسی رعایت  موثر و مثبت در جهت ایجاد عادت خ

 گردد.رفتارهای ترافیکی می

 ،هالا نیالز در ایجالاد تصالادفات نقالش دارنالدجا که شمار زیادی از تلفات انسانی تصادفات مربوط به عابرین پیاده اسالت و آناز آن

های تالر از راه صالدا و سالیما و رسالانهخواهد کرد. آمالوزش ایالن گالروه بالیشها کمب مؤثری به بهبود ایمنی ترافیب  آموزش آن

 ،ی عویم راهنمایی و رانندگیگیرد. مطالب مورد نیاز برای این گروه مسایلی در زمینهصورت می  های اجتماعیو شبکه  همگانی

در داخل وسایل نقلیه مانند استفاده از کالوه به کار بردن وسایل ایمنی    ،هاراهها و بزردادهها و جی درست عبور از خیابانشیوه

 باشد.ها میایمنی به هنگام سوار شدن بر ترک موتور سیکلت یا استفاده از کمربند در اتومبیل

ن شالهری و اسالتانی و شهرسالتانی کارشناسالا ،نیروهای پلیس ،های آموزشی برای آموزش و توجیه آموزگارانبرگزاری کارگاه  -4

 مه.درگیر در اجرای برنا

الزم اسالت  ،آموزان و رانندگان برعهده دارنالدترین مسئولیت را در آموزش دانشجایی که آموزگاران و نیروهای پلیس بیشاز آن

نجانالد زیالرا آمالوزش پلالیس ها راهنمای گام به گام برنامه را بگای نوشته شود که در آنها متون راهنمای آموزشی ویههبرای آن

ی اخوقی و برخورد با مردم های شغلی و اجرایالی باید در زمینهنیست بلکه در جهت کسب توانایی  تنها مربوط به آموزش شغلی

-خصوصاً در مواقع بحرانالی سالبب ریالایت  ،های الزم را ببینند تا در تمام شرایطو در جهت ارتقای فرهنگ رفتاری نیز آموزش

 برخورد دارند. ،های متفاوتی نیز هستندکه دارای فرهنگ ها تنها با افراد مختلففراهم آورند. چرا که آن مندی مردم را
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