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 1هاآن  شناسیو آسیب  و تخلفات رانندگی جرایم از  تدابیر پیشگیری وضعی 

 ن مهرا سری، نیئمهدی آقا

 چکیده 

تدابیر پیشگیری  تدارک  بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت  بحرانی
و ضرورت اقدامات    کرده  اساسی تبدیل  ۀافزوده است و این موضوع را به دغدغ  جرایماز وقوع این  

است. پیشگیری   کردهرا آشکار  و تخلفات رانندگی    جرایمکنشی )غیرکیفری( در رابطه با    ۀپیشگیران
موقعیت یا  گستردهبه  عنوانبهمدار  وضعی  دارای  و  پیشگیری روزترین  کارآمد  الگوی  تدابیر  ترین 

و    جرایمدر کاهش    چشمگیری   رتأثی  ، شود و با نظر به آمارهای نهادهای متولیغیرکیفری شناخته می
تدابیر   ، والت علمی و فناوری اسب تحبه تن ، تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه

به نیز  وضعی  پیشگیرانۀ  شدهمختلف  بهروز  و  اغلبخوانهمدلیل  اند  در  می  هاآن  ی  و   جرایمتوان 
تحلیلی و با استفاده از منابع بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفی  هاآن   تخلفات رانندگی نیز از

یر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی وی تدابسو واکاای تالش شده است از یککتابخانه
های عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری شناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرح دیگر آسیب

قانون  » ، رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران و تخلفات جرایمدر 
  1395مصوب    «نقلیهالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  اجباری خسارات واردشده به شخص ث  ۀبیم
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باشند که  نصوص قانونی موجود می   ترینمهم  1389مصوب    «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»و  
مؤلفه می  نشان  هاآن  واکاوی از  بسیاری  که  یا  دهد  اجرایی  تدابیر  و  یا  نشده   بینیپیش ها    فرایند اند 
  در صورت تصویب،   ، یا حتی  است  های اجرایی مرتبط نیز تدوین نشدهنامهحتی در آیین  هاآن  اجرایی

تحقیق حاکی از آن است که   ۀ باشند. نتیجدور می  هاآن  های وضعی و معیارهای حاکم براز تکنیک 
از جلوه   گذارقانون به برخی  تنها در موارد معدودی  تقنینی خود  پیشگیری در سیاست جنایی  های 

های عملی پیشگیری  ، قابلیتاستتوجه  شایانهمین موضوع نیز رچه و اگاست وضعی توجه داشته 
آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری   عالوه بهوضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است.  

نظام وض نیازمند  جامعه  در  هماهنگعی  اتخاذی،  وضعی  تدابیر  تنوع  نهادهای  مندسازی  سازی 
نظارت  شکن و  جامع  مقررات  وضع  و  اجرایگر  بر  زیرساخت  هاآن  مستمر  تقویت  کنار  های  در 

 ای وسایل نقلیه است. جاده
مدیریت    ای، ایمنی وو تخلفات رانندگی، حوادث جاده  جرایمپیشگیری وضعی،  :  واژگان کلیدی

 ای، سیاست جنایی  جاده

 مقدمه
تصاد نرخ  فزونی  چون  واقعیاتی  تکنولوژی،  و  ماشین  به عصر  موسوم  امروز،  دنیای  و  در  فات 

دهد  و صدمات ناشی از این تصادفات نشان می  ومیرهاای و شهری و افزایش نرخ مرگتخلفات جاده
را در ردیف ابزارهای مخرب    هابسا آنچهکه رهاسازی خودروها در متن اجتماع نتایج مخربی داشته و  

واقعیاتی   از  ناشی  مالی  و  جانی  تلفات  نرخ  مهار  لذا  است.  داده  قرار  هراسناک  تصادفات و  چون 
رای رانندگی و  ها و دانش فنی الزم بسنگی است که بر لزوم ارتقای سطح مهارت گران  ۀرانندگی گزار

آموزه  به  در همتجهیز شهروندان  و هنجاری  فرهنگی  آن صحه میهای  با  آمارهای  راستایی  گذارد. 
های ایمنی ترافیک  اخصترین کشورهای جهان در شتصادفات نام ایران را در ردیف ناامن  ۀدهندتکان

داده  ق آن  است  رار  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  آثار سوء  نشگران قضایی و  و ک  ملموس استکه 
و    جرایماست. ماهیت نوین   غیرقضایی را به سمت اتخاذ تدابیر مختلف پیشگیرانه سوق داده عمدتا  

مهمی از پیشگیری کنشی،  بودن بسیاری از قواعد آن مجال بررسی جزء  تخلفات رانندگی و قراردادی
یکی از   عنوانبهوضعی،  عالوه آنکه پیشگیری  نماید. بهرا دارای اهمیت می   ، یعنی پیشگیری وضعی

های پیش از وقوع جرم، توانایی بیشتری برای  بر وضعیت  تأکیدتدابیر پیشگیری غیرکیفری، به دلیل  
دارد   جرایمکاهش   رانندگی  تخلفات  ارتکاب    ، و  و  ت   و   جرایم زیرا علل  اوضاع  در  رانندگی  خلفات 
که    احوالی  این    پیشاست  هم  جرایماز  وقوعیا  با  دارند  هاآن  زمان  (. 11۷:  13۷۰  )گسن،   وجود 

و با کاهش  رانندگی آماج جرم مورد توجه است    جرایم در پیشگیری وضعی از تخلفات و    ،عالوهبه
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  وقوع جرم خنثی ها ییر موقعیتهای فیزیکی و تغعمال روش جرم و ا   بینیپیشفرصت ارتکاب جرم، 
می   شده جرم  از  پیشگیری  در  پیشگیری ۲83:  1381  )صفاری،   شودو سعی  اساسی  فرض  لذا   .)

و تخلفات رانندگی آن است که از رهگذر دشوارسازی مسیر ارتکاب جرم و    جرایمسو با  هم  وضعی  
و    جرایمثر در این  ؤم  راهبردی  تواندمی  رانندگی  جرایم  ۀهای بالقوحمایت و اصالح وضعیت آماج

بهره باشد   هاآن  تکرار با  تدابیر پیشگیران. همچنین  از  از طریق  و  ۀگیری  ی متناسب  گذارقانونضعی 
)سلمانی و    توان بسیاری از عوامل انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تخلفات رانندگی را کاهش دادمی 

تواند  اند که کاهش فرصت میه(. همچنین طرفداران پیشگیری وضعی ثابت کرد 9۰:  138۷  دیگران، 
منجر به    شده لزوما  های خنثیدر بازدارندگی از جرم کافی و مفید باشد و مدعی هستند که فرصت

زا )مانند  های وضعی تخلفامکان تغییر موقعیت  (.۴1:  1389  )حسینی،   شودجایی جرم نمیهجاب
تام به  گیری و توجه  ت جهتضروربخش  تواند الهام می  در قالب پیشگیری وضعی  ها(خودرو و جاده 

های برخاسته از این نوع پیشگیری در بازاندیشی در مقررات مرتبط با رانندگی و اصالح  لفهؤتمام م
عمال ۲۶:  1391  )ابراهیمی،   های عملی نهادهای متولی گرددرویه (. با عنایت به اینکه محوریت ا 

تواند با شناخت  می لذا پلیس    است، (  راهور  )پلیس  ورانندگیراهنماییوضعی پلیس    ۀتدابیر پیشگیران
تکنیک از  آگاهی  پایهو  توسط  که  موفقیت  هایی  به  است  شده  عنوان  وضعی  پیشگیری  گذاران 

افراد، گروه الزام  با  پلیس  آید.  نائل  از جرم  پیشگیری  در  تولیدکنندگان ها، سازمانچشمگیری  و  ها 
تواند سطح جرم را در جامعه  می  هاآن  ی گیرکارهو ب  هامحصوالت خودرویی به اعمال این تکنیک

ها و تدابیر  رانندگی، به برخی تکنیک  ۀ در قوانین مختلف در حوز  . (۴1:  1389  )حسینی،د  کنترل کن
های مختلف تدابیر  حاضر با ترسیم گونه  ۀپیشگیری وضعی از این تخلفات اشاره شده است. مقال

از منظر دست  ۀپیشگیران به و  های مختلف وبندیهوضعی  قانونی و عملی موجودضعی اشاره  در    ، ت 
آسیب به  جامع  نهایت  شناخت  و  در   هایدشواریشناسی  تا  دارد  سعی  و  است  پرداخته  مرتبط 

بروننتیجه جامع  راهکارهای  به  پیاده گیری  بهبود  و  کنونی  وضعیت  از  وضعی  رفت  تدابیر  سازی 
 پیشگیرانه بپردازد. 

 پیشگیری وضعی ۀگانپنج های ساس تکنیکبندی تدابیر پیشگیرانه بر ا . دسته۱

ن مسیر ارتکاب جرم و حمایت از  ساختزدن تفکر و محاسبات اقتصادی بزهکاران، دشواربرهم
ُبنآماج بالقوه،  می  ۀمایهای  تشکیل  را  وضعی  الگو  دهند.پیشگیری  این  ،  این  به  نیل  راستای  در 

کاهش جرم    ، خاص   یاز منظر  ،هرکدام که  گیرد  های مختلفی بهره میاز راهبردها و تکنیک  ، مقصود
سعی    است  فنی به خود گرفته  ۀاند. این الگو که امروزه جنبرا به نظاره نشسته  و جلوگیری از تکرار آن

آورد  پایین  را  تخلف  و  جرم  عایدات  می155:  1393  )دهشیری،   دارد  مثال،  برای  الزام  (.  به  توان 
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شده طبق  هوا بر روی خودروهای ساخته  ۀ یسهای خودروسازی به نصب کمربند ایمنی و کشرکت
اشاره   و حداقلیکر مقررات  مهار  که جملگی  آسیب  جرایمسازی  د  مقررات  و  نقض  از  ناشی  های 

های این الگو در  اند. واکاوی راهبردها و تکنیکرا در کانون توجه خود قرار داده   ورانندگیراهنمایی
پیشگیرانپی  نظام  مقابل  ۀریزی  راستای  در  بفعال  دارد   جرایما  ه  مؤثری  نقش  ادامه    ، رانندگی  در  لذا 

 مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. تر جزئی
 های مبتنی بر افزایش دشواری ارتکاب جرم . تکنیک ۱-۱

که ارتکاب    ایگونهبه  ؛بر وضعیت و موقعیت زمان و مکان وقوع جرم دارد   تأکیدپیشگیری وضعی  
:  138۶  )محمدنسل،   شوداز وی گرفته می  ارتکاب جرم   شود یا فرصتتر میجرم برای بزهکار سخت

عکس  بیشتری اقدام به آن خواهند کرد و به  ۀزیرا هرچه زحمت ارتکاب جرم کمتر باشد، عد  ؛(۲5
ارتکاب جرم منصرف می  از  بیشتری  افراد  باشد،  بیشتر  آن  این تکنیکهرچه زحمت  شامل    شوند. 

سختبرنامه دسترسیهای  کنترل  جرم،  آماج  خروجی  کردن  غربال  آماج،  منحرف به  کردن  ها، 
از آماج و کنترل وسایل تسهیل از نظارت مستقیم و حضوری پلیس بر  است کنندۀ جرم  بزهکاران   .

ا   و  قوانین  رانندگان  به  صورت به عمال  بر متخلفین  بازدارندگی مستقیم    عنوان روشی دیگر در جهت 
ن از  س بیشتر باشد، تصور ذهنی و عملی رانندگاتوان نام برد. هرچه حضور و جدیت کار پلیمی  هاآن 

رانندگان کمتر   و  بیشتر شده  افتاد  قانون خواهند  به چنگ  تخلف  در صورت  زیاد  احتمال  به  اینکه 
تخلف می ا  مرتکب  دارد،  شوند. هرچند  و محدود  مقطعی  اثری  این طریق  از  قوانین    اکهچرعمال 

متخلفین شناسایی شده    اماکن   توسط  قانون  محدودهاعمال  آن  از  خارج  در  افزایش و  تخلفات  ها 
  )دهشیری،   گیردایرادات پیشگیری وضعی است صورت می  جایی تخلف که یکی ازهیابد و جاب می 

1393  :8).  ( جهانی  موقعیت  تعیین  سیستم  دستگاه  از  بهGPSاستفاده  نیز  دیگر  (  روشی  عنوان 
  ۀیعنی رانندگی با وسایل نقلی  ،139۰جدول تخلفات رانندگی سال    ۲۰1۷تواند از تخلف ردیف  می 

عمومی بیش از زمان مجاز، پیشگیری نماید. در صورتی که استفاده از این ابزارها در خودروهای  
الز نیز  شودشخصی  حرکت   ، امی  مسیر  طول  در  خودرو  سرعت  مانند  اطالعاتی  ثبت  با  حداقل 

ای  .تواند برای کاهش تخلفات مفید باشدمی  های  ن موارد و دادن راهنماییمقنن با وضع قواعد در 
از   پذیربینی پیشها و تکنیک افزایش خطرات  یعنی حذف بهانه  ، الزم بر اساس تکنیک چهارم کالرک 

 بوده تا از تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز جلوگیری کند.  ، انجرم توسط رانندگ
های  سیستم نندما ، های نوین هوشمند اخطاردهنده در خودروهای جدیداستفاده از سایر سامانه

رانند به  به اخطار  در زمان تخلف  ۀمربوط  از مسیر  سرعت غیرمجاز و خارج  نظیر   ،متخلف  شدن 
دیگر در    ۀ تا در موارد مشابه مرتکب تخلف نشود. نمون   دهدهشدار الزم را به متخلف می   ، اصلی
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چراغچهارراه از  استفاده  چشمکها،  و  معکوس  شمارش  راهنمایی  بهای  اخطار  برای  توقف  زن  ه 
نیز از طریق تحریک وجدان و کمک به هماهنگی مبتنی بر تکنیک    ها باشد. در این سیستممی  رانندگان

بهانه پیشگیری وضعی واقع میحذف  بندها،  دو  این راستا قسمت  در  ماد  شود.  قانون    1۰8  ۀ الف 
»کلیه  ت:  اشته اسمقرر د  «ومرورعبورو    ونقلحملارتقای نظم و ایمنی  »ششم توسعه با عنوان    ۀبرنام

بزر و  میادین  اصلی،  استانگراهمعابر  مراکز  در  کالنها  و  جادهها  همچنین  و  و  شهرها  اصلی  های 
ها  توسط شهرداری  هوشمند  های کنترلی و مراقبتیها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانهآزادراه 

ی الزم آن در اختیار نیروی  دسترسها و  و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه
 رار گیرد.« انتظامی ق

رانندگی )تکنیک اول کالرک( تدابیر    جرایمتخلف و دشواری در ارتکاب    کردندر راستای سخت
با ایجاد ناهمواری  مثال    ؛باشددیگری نیز قابل استفاده می ها در معابر  برای کاهش تخلف سرعت 

 . کرد توان اقدام رانندگی است، میسیک کاهش تخلفات کاه( که رویکرد کالیا سرعتر گی)سرعت
 های مبتنی بر افزایش خطرات ارتکاب جرم . تکنیک ۱-۲

هر اندازه خطر مترتب بر ارتکاب جرم بیشتر باشد، افراد کمتری رغبت به ارتکاب جرم خواهند 
فاده از نامی، استمحافظت، کمک به نظارت طبیعی، کاهش گم ۀ داشت. این تکنیک که شامل توسع

های مجرمانه داشته و  سازی نقشهرسمی است نقش مؤثری بر خنثی دیران محلی و تقویت نظارت م
 تواند رخداد جرم را به سطح حداقلی تقلیل دهد. می 

خطرات    ۀشیو افزایش  یعنی  وضعی  پیشگیری  دوم  تکنیک  جزء  پلیس  توسط  رسمی  مراقبت 
که در ی  طوربه  ؛باشدنندگی می تخلفات را   های ارتکابکردن فرصتجرم و محدود  بینیپیش قابل

  صورتبهرانندگی، چه  ومورد کاهش سرعت و سایر تخلفات رانندگان، نظارت نهاد پلیس راهنمایی
کند که در  را متقاعد می  هاآن   آشکار و چه نامحسوس، کنترل اوضاع رانندگی را به راننده یادآوری و 

: 1389  ی، )حسین  خواهد شد  هاآن  باعث انصراف  صورت تخلف، شناسایی و دستگیر خواهند شد و
توان راهکارهایی نیز برای کاهش این تخلف با دانستن اهمیت کاهش سرعت در تصادفات می   .(۲۴

جنب غالبا   راهکارها،  این  داد.  ارائه  خطرناک  دارد   ۀبسیار  پلیس   ، مراقبتی  حضور  مانند 
افتادن متخلفین    ر ارتکاب و به چنگ قانونها، که در جهت افزایش خط رانندگی در جادهوراهنمایی

باشد، ولی امروزه راهکارهای مدرن  این روش غالبا  به  ای سنتی در این حوزه میهرچند شیوه   ،است
کنترل حملسامانه رانندگان در مسیر عبوری های  بهبود رفتارهای حرکتی  ونقل هوشمند در جهت 

ها در عصر جدید برای  تماند. استفاده از این سیسهای پیشرفته و پیچیده مجهز شدهخود با فناوری
تصادفات   برنامه  عنوانبهکاهش  در  استراتژیک  استهدفی  گرفته  قرار  توجه  مورد  کشورها    ،های 
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سالطوربه بین  که  انگلستان    درصد، ۲۰  آمریکا ،  درصد3۰عربستان    ۲۰1۲تا    ۲۰۰8های  ی 
برنامه  درصد5۰فرانسه    درصد، ۴۰ جادهاز  ایمنی  معطوفخ  ایهای  هدف  این  به  را    اند کرده  ود 

کنترل محدودیت سرعت  ۲:  139۰)ضامنین،  ترافیک    عنوانبه(.  پویای  مدیریت  ابزارهای  از  یکی 
 شود. کار گرفته می  ها و کاهش تخلف از سوی رانندگان بهکنترل رفتار جمعی رانندگان در راه  منظوربه

می کنترل  مراقبت رس  عی از جرم است.های پیشگیری وض کنترل سرعت یکی از بهترین تکنیک
شود که هشیاری و مراقبت و کنترل اوضاع را  سرعت به مراقبت کامال  آشکار و محسوسی اطالق می 

سازد که در صورت ارتکاب جرم شناسایی و  را متقاعد می  ها آن   به بزهکاران بالقوه یادآوری کرده و
پلیس فوری  واکنش  احتمال  افزایش  شد.  خواهند  ان  دستگیر  موجب  محافظ  نیروهای  صراف  و 

های  توان به نصب دوربینهای این روش می شود. از جمله شیوه بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم می
در جاده تخلفات  ثبت  و  کرد سنجش سرعت  اشاره  و ۴۴:  1389  )حسینی،   ها    (. همچنین نصب 

کنترل سرعت بنا به تکنیک    یا هوری جدید علمی )نظارت(، مانند دوربینااستفاده از تکنولوژی و فن
برای دستگیری یا اعمال جریمه    بینیپیشها،افزایش خطرات قابلمحافظت  ۀدوم کالرک، باعث توسع

پلیس از نظارت مستقیم  به نظر  او خواهد شد که  انصراف  البته در صورت جدیت    ، بر متخلف و 
به لزوم استفاده از این تجهیزات  ی  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگ  3  ۀماد.  بیشتر، مؤثرتر خواهد بود

است:   کرده  مقرر  و  قبیل عکساشاره  از  الکترونیکی  تجهیزات  نگهداری  و  نصب  برداری،  »تهیه، 
در شهرها به    ومرورعبورای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل  های ماهواره برداری و سامانهفیلم
  ونقل حمله و ترابری )سازمان راهداری و  را وزارت    ۀها و در خارج از شهرها به عهدشهرداری  ۀعهد

میپایانه کشور(  هماهنگی  های  با  که  می  ورانندگیراهنماییباشد  ماده  این  اجراء  به    باشند.«ملزم 
 باشد.توجه می شایانقانون فوق در این خصوص  ۲3 ۀماد ۀهمچنین تبصر

 از جرم بینیپیشمبتنی بر کاهش منافع قابل  های. تکنیک ۱-۳
 1اقتصادی جرم است.   ۀانتخاب معقول و نظری  ۀ دو تکنیک سابق، مبتنی بر نظری  ۀمثابهنیک باین تک 

مطابق این رهیافت، بزهکار با سنجش میزان سود و زیان حاصله از ارتکاب جرم، زمانی دست به  
آن است. این تکنیک شامل    انجام  و خطرات ناشی از  زند که منافع جرم بیشتر از ضررهاارتکاب می

نهانراه آماج جرم، مشخصبردهایی چون  از دسترس خارج کردن  جرم،  آماج  اموال، کردن  کردن 

 
ند اها عبارت این نظریه   .های گوناگونی در خصوص مبانی نظری پیشگیری از سوی محققان بیان شده استنظریه .  1

ها مبنای فاع. این نظریه دمره و فضای قابل فعالیت روز  ۀشیوه و سبک زندگی، نظری   ۀگزینش عقالنی، نظری   ۀاز: نظری 
 گیرند. کالرک قرار می  یهاتکنیک ۀبرخی یا هم
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ها و ضررهای  توان هزینهباشد. در این راستا می بردن سود میبینزدن بازارهای غیرقانونی و ازبرهم
افزایش میزان جزای با  را  از جرم  افزون    ناشی  این راستا مادکردنقدی  در  به  انون رسیدگق  ۲۲  ۀ .  ی 

نقدی مقرر در مواد این قانون   های»میزان جریمهدارد:  که مقرر می  توجه است  حائز  ت رانندگیتخلفا
تأیید   و  انتظامی  نیروی  پیشنهاد  به  بنا  بار  یک  سال  سه  هر  تورم  کاهش  یا  افزایش  با  متناسب 

 است.« تعدیل وزیران قابل  هیئتدادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب  هایهخانوزارت 
 هاهای مبتنی بر حذف بهانه. تکنیک ۱-۴

برای ارتکاب جرم احتیاط بیشتری به    ، نی هستندرود  ۀبرخی از بزهکاران دارای نیروهای بازدارند
می وضعیتخرج  نیازمند  و  صورت  دهند  در  را  خود  جنایی  رفتار  بتوانند  آن  در  که  هستند  هایی 

های  به تکنیک  هاکنندهمبتنی بر حذف توجیه   ییهاتکنیک  ، در این مرحله  1.شدن توجیه کنندکشف
بردن  های پیشگیری وضعی از جرم، از بینگردد. از نظر کالرک، آخرین گروه از تکنیکقبلی اضافه می

اندیشه به عمل مجرمانه نقش    ۀگیری و گذار از مرحلتصمیم  فرایندها در تکوین  هاست. بهانهبهانه
در این دسته    ثر باشد.ؤم  ایمجر تواند در کاهش نرخ  می  هاآن   سازیمهمی دارند. لذا حذف و خنثی 

وضع قواعد، راهنمایی قبلی، تحریک وجدان، کمک    :نیز پنج تکنیک اصلی وجود دارد که عبارتند از
نصب تابلوهای پیام متغیر و    (. مثال  ۴5:  138۲)روزنبام،    به هماهنگی و کنترل مواد مخدر و الکل

ند استفاده از تابلوهای تعیین سرعت در  ساز و سایر تابلوهای اخباری مانآشکارساز در نقاط حادثه
بهانه )تکنیک  مسیرهای جاده قبلی و حذف  رانندگی موجب راهنمایی  ای در کاهش نرخ تخلفات 
وضع قوانین و مقررات در کاهش تخلفات رانندگی، الزام    تأثیرثر است. همچنین  ؤم  چهارم کالرک(

در خودروها مانند    دهای جدی استفاده از فناوری  تأثیرفنی برای خودروها،    ۀ نبه داشتن معایرانندگان  
 ۀ های هشداری خروج از خط و...، کنترل سالمت رانندگان حوزهشدار سرعت غیرمجاز یا سیستم

و تدبیری در جهت پیشگیری    بوده  مندهای تست اعتیاد و الکل، فایدهونقل از لحاظ آزمایشحمل
 (1۲۴: 1395 روائی، و وضعی خواهد بود. )

 های مبتنی بر کاهش تحریک بزهکاران. تکنیک ۱-5
های  قبلی برای ارتکاب جرم داشته باشند، در پاسخ به محرک  ۀبرخی بزهکاران بدون اینکه انگیز

این تکنیک در جهت حذف یا کاهش   2. دهندواکنش جنایی نشان می   هاآن   برنده بهموجود و پیش 
بزهکاران بالقوه استفاده شده و سعی در کاهش ناکامی فشار،  انگیزش    ها برای حذف کنندهتحریک

 
 سازی دیوید متزاست. فنون خنثی ۀمبنای نظری این تکنیک، نظری  .1

 باشد. شده میهای ریچارد ورتلی در مورد بزهکاران تحریکپردازی این تکنیک مبتنی بر نظریه  .2
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  )حسینی،   کردن فشار روانی و نهی از تقلید دارد اجتناب از ستیزه، کاهش تحریک هیجانی، خنثی
ثابت و سیار پلیس و اقدامات علنی در   هایدر ایستگاه  ها آن  (. حضور پلیس و نظارت ۲9:  1389

، باعث کاهش تحریک  ها آن  ف تخلفات رانندگی و جلوگیری ازش وه بر کبرخورد با متخلفان و عال 
 .(1۲۷: 1395)وروایی،  بزهکارن به ارتکاب تخلفات شده است

 ای و تخلفات جاده  جرایم محور در تدابیر پیشگیری وضعی از بندی موضوع. دسته۲

قابل  مؤثرامل مرتبط و  اصوال  عو این موارد  در  انسانی، عوااشاره هستند: عوبا تصادف  مل  امل 
وسیل به  ماد  ۀمربوط  نظارت.  و  مدیریت  و  )جاده(  محیطی  عوامل  بیم  1۶  ۀنقلیه،  اجباری   ۀقانون 

شخص ثالث به این عوامل اشاره کرده است. لذا توجه به آمار تصادفات ضرورت بررسی دقیق علل  
رانن خصوصا  حوادث  حادثه  دگی،  بهتخلفات  برنامهساز،  شیومنظور  دقیق  از  ه ریزی  پیشگیری  های 

توجیه می را  این حوادث  از  ناشی  رانندگی و کاهش حداقلی خسارات جانی و مالی   کندتخلفات 
البته در پیشگیری وضعی تمرکز بر روی عامل خودرو و جاده است.  (.  3:  139۴  پور ومعروفی، )جانی

  رفتن کارها و بهاستفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی فنی کافی در خودرو  ، خودرو  درخصوص   مثال  
خودرو و از طرفی استفاده از این وسایل توسط   ۀهای تولیدکننددر این خودروها از سوی کارخانه  ها آن 

  گاهی علل   (.۴:  1391  )اصغری و سرمدی واله،   کمربند ایمنی ضروری استبستن  رانندگان مانند  
ای مناسب ) آزادراه و  دهشهری و جا  ۀ مانند عدم وجود شبک   ؛تخلفات به دالیل محیطی بستگی دارد 

نارسایی تندرو(،  نبود عالئم کافی در خیابانباندهای  به  و جادههای مربوط  نیز عوامل ها  ها و گاه 
 (.۲۰۴: 138۴ )عزیزی،  جوی و نوری باعث ارتکاب تخلف دانسته شده است

 ها و محل ترددوضعی با محوریت ایمنی در جاده. تدابیر ۲-۱ 
نامناجاده  درخصوص  جادهسبها،  کیفیت  میبودن  به  ها  تخلفات  برخی  برای  عواملی  تواند 

های خطرساز جاده مانند  ای مانند روشنایی کم، عرض کم جاده، موقعیتحساب آید. عوامل جاده
تواند باعث  و نداشتن عالئم کافی در جاده، ناصافی جاده و نداشتن دید  کافی می  هاها و چهارراهپیچ 

 (. 5: 139۰ متولی،  و درویشی)معتمدی  تصادف گردند
 ای. تدابیر وضعی با محوریت مدیریت ایمنی جاده۲-۱-۱

و همچنین از کشورها  بسیاری  جهانی،    حسب  در  بهداشت  ایمنی    تأکیدارشادات سازمان  بر 
از رانندگی مورد    ثثر در کاهش حوادؤراهبرد اساسی م  عنوانبهای  جاده ویژه بوده   تأکیدبرخاسته 

ادبیات در  ا  است.  این رویکرد  نیز  به وضعیت جادهیمنیپیشگیری  پیشگیرانبخش  نیز خوانش   ۀها 
جنایی ماقبل ارتکاب جرم تلقی بودن یک جاده وضعیت پیش وضعی دارد، زیرا نابسامان یا غیراصولی 

زیرساختمی  بهبود  امر،  این  قالب  در  جادهگردد.  برنامههای  و  و  ای  ساخت  طراحی،  ریزی، 
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ای  ها با ایجاد تناسب کیفیت جاده. در کنار آن، ایمنی جادهدارد اساسی    عابر اولویتبرداری از مبهره 
ایمن در تناسب   هایسازی احداث جادهگردد و با افتراقیپذیر دنبال میهای آسیبویژه برای گروههب

منطقه میبا شرایط  خود  اوج  به  مرتبط  محلی  و  بهای  در  رسد.  خط سرعت  ایجاد  نیز  جزئی  طور 
ازبینزرگراهب همچنین  و  جادهها  در  رانندگان  دید  افزایش  جهت  در  موانع  تدابیر بردن  دیگر  از  ها 

توانند  رانندگی می   ها در کاهش بسیاری از حوادثمحوری است که با تقویت ایمنی در جادهوضعیت
ال، تدبیر های موسوم به ضربات در سرعت بادر کشور غنا برآمدگی  ،مثال  عنوانبه  ثر واقع شوند.ؤم

نوارهای    صورتبههای سرعت،  ای تلقی شده است. استفاده از برجستگیای در ایمنی جادههزینهکم
ثال نوارهای رامبل در بزرگراه اصلی  م  عنوانبههای غنا مؤثر بوده است.  رامبل و تپش سرعت، در جاده

کرا  تا آوریل    ۲۰۰۰  ۀژانوی   کاهش داد. در بین  درصد35ای را حدود  تعداد تصادفات جاده  کوماسی-آ
کاهش یافت. این اقدام با کاهش   درصد۷۶و صدمات جدی    درصد55، تلفات در حدود  ۲۰۰1

پیاده بردن برخی از تصادفات و همچنیبینسرعت موفق به کاهش یا حتی از ن بهبود ایمنی عابران 
ناک در بزرگراه  قوه خطرهای بالدر مکان  هاآن  آسان است.  هاآن   و نصببوده  شد. نوارهای رامبل ارزان  

کوسومبو-تماو بزرگراه کوفوریدوا -بونسو، بزرگراه تاکورادی-کیپ ساحل    تعبیه شده بودند. آ
 ایسازی جاده. مهندسی و به۲-۱-۲

  ها و و وجود نقص زیرساختیبودن جادهای، دوطرفهبه اینکه عدم مهندسی صحیح جاده باتوجه
می   هاآن  بیشتر  را  حوادث  ایجاب  سازد،  ضریب  مقوله  این  به  توجه  و  میضرورت  نظارت  که  کند 

ایمنی در جاده از سوی دستگاهبازرسی  ادارهای ذیها  مانند  ای ونقل جادهراهداری و حملۀ  ربط 
و مستمر  همواره  شکل  ترمیم    انجام   به  و  بازسازی  دستگاه  این  مهم  وظایف  از  یکی  که  شود 

ایمنی    ۀنامیینآمانند    ط، ی صحیح مقررات مربوجرا و ا  سو با بسیاری از مطالعاتهاست. همجاده
ها،  ها )تعریض جادههای اصالح مهندسی جادهروش   توان بیان داشت کهم ایمنی راه( میئ ها )عالراه

قابللکه ضخامت  با  هندسی  عملیات  گیری  در  مختلف  محورهای  درزگیری  همچنین  و  قبول 
می پیشگیری بازسازی(  در  اثربخشی  بیشترین  ایف  تواند  را  تصادفات  کاهش  و  تخلفات  نماید.  از  ا 

ها  کشی برای عبور عابرین پیاده، تقاطعروها، خطدن پیادهکرتوزیع مکانی مسکونی و تجاری، عریض
پارکینگنو میدا  توقف خودروها، عرض خیابانهای شهری، ساخت  برای  میزان  ها و کوچهها  ها، 

ای بازتابنده همگی حکایت از اثر های شیشهاز دانه  مناسب روشنایی و دید معابر شهری با استفاده
 یکی  عنوانبهتواند  ها میصحیح دوربرگردان  ۀای دارند. تعبیوضعی مهندسی صحیح جاده  ۀپیشگیران

ثر واقع شود. همچنین با استفاده از انواع تابلوهای  ؤ ای از منظر پیشگیری ماز تغییرهای مهندسی جاده
بنا به تکنیک چهارم کالرک، مبتنی بر افزایش تالش  ... ت، توقف ممنوع وراهنمایی مانند تعیین سرع
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 ۀ فراد دخیل حوزها باعث راهنمایی رانندگان و سایر او زحمت ارتکاب جرم و همچنین حذف بهانه
  شودگرایی میو پیشگیری وضعی خواهد بود و باعث افزایش قانون  هاآن   و تذکر پیشین به  ترافیک

برنامه (۴5:  1389  )حسینی،  و  تردد  میزان  به  توجه  آیند.  برای  مانند طرح ۀ  ریزی  مهندسی  های 
 راهبرد قرار گیرد. تواند در قالب این موضوع و های درون شهری در معابر ُپرتردد میپارکینگ

ارتقای نظم و ایمنی » ششم توسعه با عنوان    ۀ قانون برنام   1۰8  ۀ الف ماد  در این راستا قسمت یک بند
و همچنین   جرایمپیشگیری و مقابله با    ۀ ارتقای نظم و امنیت و توسع   منظور به و    «مرور و بور نقل و ع و حمل 

مکلف است اقدامات و سازوکار الزم »دولت  کاهش تخلفات و حوادث رانندگی مقرر داشته است:  
فیت ، ارتقای کی ورانندگیراهنمایی بر تجهیز و تقویت پلیس    تأکید برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با  

و شبکه ایمنی  تکمیل  و  تقویت  نقلیه،  فوریت سایط  و  امدادرسانی  نقاط های  اصالح  پزشکی،  های 
ی که تلفات حوادث رانندگی نحو به   ، فراهم نمایدفرهنگ صحیح ترافیکی را    ۀای و توسع خیز جاده حادثه 

همچنین بد.«  کاهش یا درصد  ٣١نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه  
رانندگی باید   های از کل وجوه حاصل از جریمه   درصد ۶۰  ی رانندگ  تخلفات   به  ی دگ ی رس   قانون   ۲3  ۀ ماد 

راه  ایمنی  تجهیزات  و  وسایل  استانداردسازی  خط صرف  و ها،  نصب  و  تهیه  آن،  نگهداری  و  کشی 
های احداث توقفگاه های عابر پیاده،  و تجهیزات ایمنی، احداث پل  ورانندگی راهنمایی نگهداری عالئم  

 خیز گردد.های روستایی، معابر و نقاط حادثه عمومی و اصالح راه 
 سازی وسایل نقلیه بیر وضعی با محوریت ایمن . تدا۲-۲

ه  لیُبعد مهم وضعی دیگر در تقسیم تدابیر پیشگیرانه با محوریت اقداماتی است که بر وسایل نق 
 و تخلفات رانندگی را مدنظر دارند.  مایجرزا در های حادثه لفهؤتمرکز دارند و کاهش م

 ها آن سازی. تجهیز وسایل نقلیه و ایمن ۲-۲-۱
توانند در دو بخش عمده فعالیت  خودروسازان برای حفظ جان سرنشین در تصادف می  »اصوال  

بهبود و  طراحی  یک  سیستمنمایند.  به  جلوگیری بخشیدن  ترمزهای  های  مانند  تصادف  از  کننده 
چر ضدبلوکه و...شدن  بهبود  خ  و  طراحی  سیدوم  به  سبب  ستمبخشیدن  تصادف  حین  در  که  هایی 

هوا،    ۀشود، مانند کیسمی  هاآن  شوند سرنشین خودرو آسیب کمتری ببیند و موجب حفظ جانمی 
پیشسیستم با  کمربند  جدید  محدودهای  و  و  ۀکنندکشنده  معروفی،)جانی...  نیرو  و  :  139۴  پور 

خ  (؛1۲8 سازندگان  امثال   استفاده  با  ضدبلوکه  زودرو  چترمز  )شدن  کنترل    (ABSرخ  سیستم  یا 
( خودرو  خوابVDCدینامیک  تشخیص  سیستم  یا  کی(،  یا  رانندگان  )  سۀآلودگی  یا  Airbagهوا   )

نمایند.  های مخصوص کودکان و کاله ایمنی در این راستا اقدام میو همچنین صندلی  کمربند ایمنی 
ماد ب  5۶  ۀاز همین رو  پیشگیرانه مقرر داشته است:    ۀرنامقانون  با رویکردی  توسعه  »وزارت  ششم 
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ند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی  اصنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف 
در نحوبه تا  یافته  ارتقاء  سرعت  حداکثر  با  متناسب  مذکور  خودروهای  ایمنی  که  کنند  نظارت  ی 

  ی دگیرس  قانون  9  ۀماد  ۲  ۀهمچنین تبصر  نگین جهانی برسد.«ل میاای، تلفات به حداقتصادفات جاده
بودن وسایل نقلیه به تجهیزات ضروری که قوانین و مقررات معین  بر لزوم مجهز  یرانندگ  تخلفات  به

»کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات و مقرر داشته است:    کرده  تأکیداند  کرده
می مجمعین  نبشود  مجهز  صورت  در  باشند.  مذکور،  هز  تجهیزات  به  نقلیه  وسایل  ودن 

شماره   ورانندگیراهنمایی ارائاز  و  به  ۀگذاری  می  هاآن  خدمات    ورانندگی راهنمایینماید  خودداری 
داشتن تجهیزات مورد  موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودروسازان به نصب و همراه

های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی  به رانندگان از طریق رسانه  رسانیاطالع  برای   جانبه نیاز اقدامی همه
»چنانچه  مقرر داشته است که    همان قانون  1۰ۀ  الف ماد  همچنین بند  ای و شهری به عمل آورد.«جاده
نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته    ۀوسیل

عالوه بر    ، وجود تجهیزات ایمنی در خودرو  .گردد«به تعمیرگاه اعزام میمذکور    ۀسیله نقلیباشد، و
قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در میزان حق   18  ۀتحقق اهداف پیشگیرانه، حسب بند الف ماد

 داشته و باعث تخفیف خواهد شد. تأثیربیمه شخص ثالث 
نقص تولید در بعضی خودروها رانندگی ناشی از    توان شاهد بود که برخی از حوادثمی  عالوهبه

شود  می  هاآن  سوزیها که منجر به آتشرسانی بعضی اتومبیل هستند؛ مانند نقص در سیستم سوخت
یا نقص در پولوس بعضی خودروهای دیگر که به علت نقص در آلیاژ آن در حین رانندگی ناگهان  

 یدگیرس  قانون  1۴  ۀ ماد  3  ۀصورت حسب تبصر  گردد. در اینرانندگی می   ۀشکند و موجب سانحمی 
نظر کارشناسان تصادفات نقص   بر اساسحوادث در صورتی که    گونهاین»در  :  یرانندگ  تخلفات  به

وسیل یا  ذی  ۀراه  متصدیان  مورد  حسب  باشد  تصادفات  علت  در  مؤثر  جبران نقلیه  مسؤول  ربط 
خودروساز مسئول شرکت    به قطع،  روازاین  د.«خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد ش

مدنی و پرداخت خسارات ناشی از    گوست و بنابراین باید مسئولیت کیفری )ضمان دیه( وو پاسخ
اجراها  . حال عالوه بر این ضمانتایفا گرددحوادث از محل درآمدهای شرکت خودروساز    گونهاین

می کیفری،  پیشگیری  نظارو همچنین  تقویت  با  تولیتوان  خودروهای  بر  دارایت  نیز    و  نقص  دی 
جاده  هاآن  شناسایی نمود.   هادر  جلوگیری  سوانح  از  برخی  وقوع  معاین  از  سیار  فنی   ۀ واحدهای 

می پیشگیرانخودروها  تدبیر  یک  راستا  این  در  تولیدات   ۀتواند  از  برخی  وجود  با  باشد.  مناسب 
اده و ارزان  مقتضی است که برخی از تدابیر س  و تا زمان رفع این معایب تولید  کیفیت خودروسازانبی

گردد.   اجرایی  نقلیه  وسایل  دارندگان  در سال  عنوانبهبر  در کشورهای   ۲۰۰۰تا    1995های  مثال 
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 تأثیرهای روزتاب ها در روز یا نصب چراغچراغکردن مالزی و سنگاپور، الزام موتورسواران به روشن
چنین تدابیری با فرض    ن دید نسبت به موتورسواران داشت.ای بر کاهش تصادفات ناشی از فقدا ویژه 

جای خودروسازان بر اشخاص  هپذیرش کیفیت ناقص خودروها، نیروی انتظامی را به تعیین الزاماتی ب
 کاهند. ای میدهد که از وقوع حوادث جادهمی سوق

 گذاری و نصب پالکه. شمار ۲-۲-۲
رک در بل عنوان است، مربوط به تکنیک دوم کال ای که راجع به نصب پالک و پیشگیری قا نکته 

نامی و سهولت در شناسایی مرتکبان اقدامات بزهکارانه از اقداماتی پیشگیری وضعی است. کاهش گم 
از عملیات  بزهکاران  انصراف  باعث  داده و  افزایش  را  ارتکاب جرم خطر دستگیری  از  است که پس 

های در سال   (.۲۴  : 139۴  پور و معروفی، )جانی   شود تخلفات رانندگی پیش از ارتکاب می   اجرایی
پالک  نصب  به  ملزم  سنگین  خودروهای  شده اخیر،  بزرگ  سایز  با  فاصل هایی  از  آنکه  تا  دور   ۀ اند 

می ؤر قابل  تکنیک  این  با  هماهنگ  اقدامات  از  تدبیر  این  باشند.  قابل یت  خطر  که  از   بینی پیش باشد 
گذاری و عالوه بر شماره  تر نموده است. قانون را مشکل   رار ازتر و ف محسوس   هاآن   رتکاب جرم را برای ا 

ثر ؤ رانندگی مهم و م   جرایم مرتکب تخلفات و    عنوان به نصب پالک، شناسایی هویت مالک خودرو  
 اثر  در  ثالث   شخص   به  شده  وارد   خسارات   یاجبار   مهی ب   قانون  ۴1  ۀ ماد  ۀباشد. در این راستا تبصر می 

»نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است مقرر داشته است:    هی نقل   ل یوسا   از   یناش   حوادث 
« جامع حوادث رانندگی   ۀ سامان»نقلیه، مشخصات مالک جدید را در    ۀ زمان با تعویض پالک وسیلهم 

 درخصوص شده  درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم 
 مذکور درج کند.«  ۀال، وکالت و رهن را در سامان انتقو وسایل نقلیه مانند نقل 

 پیشگیرانه با آنۀ . شناسایی نقص فنی و مقابل۲-۲-۳
نقص فنی مؤثر را   قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی   1۰  ۀ اجرایی ماد   ۀ نامآیین   1  ۀبند پ از ماد 
نقلیه که   ۀ سیلنقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری، فنی و استاندارد و  هر نوع » کند:  چنین تعریف می 

حد از حد مجاز گازهای آالینده یا آلودگی بیش از موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی یا افزایش بیش 
کارخانه و استاندارد گردد و احتمال ایجاد خطر یا وقوع ۀ مجاز صدا و یا باعث خروج آن از حالت اولی 

ها، گ استاندارد چراغ در میزان نور یا رن روشنایی یا تغییر  ۀ از قبیل نقص سامان  ، ادف را افزایش دهد تص 
چرخ نامیزان  در سامان بودن  نقص  فرمان،  و  جلو  اتکای   ۀ های  سطح  در  مناسب  آج  نداشتن  ترمزها، 

ا الستیک گرمایشی در مواقع بارندگی و زنجیر چرخ ی  ۀ کن و سامانالستیک چرخ، نداشتن برف پاک 
جلو که مانع دید راننده باشد و نقص ۀ ی شیششکستگ   نقلیه، ۀ  بندان، دودکردن وسیل شکن در مواقع یخ یخ 

نامه این آیین   ۲  ۀهمچنین ماد   ضدقفل ترمزها«. ۀ  در تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کیسه هوا و سامان 
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نقلیه   ۀدر صورت تشخیص عیب و نقص فنی مؤثر در وسیل   ورانندگی راهنمایی موران  أ »مدارد:  مقرر می 
 رفع نقص به شرح زیر اقدام نمایند:  منظور به   کردن آنموظفند نسبت به متوقف 

فنی وسیل  (الف قابل  ۀچنانچه نقص  فنی در محل نقلیه در محل  از رفع نقص  باشد، پس  رفع 
  زۀمنفی اعمال و اجا  ۀضوابط نمر  توسط راننده و تأیید مأمور مربوط قبض جریمه صادر و حسب مورد 

 ؛شودعبور داده می 
نقلیه فک و با نصب پالک    ۀرفع در محل نباشد، پالک وسیلدر صورتی که نقص فنی قابل  (ب

 ؛شودتعمیری و تعیین زمان جهت رفع نقص به تعمیرگاه اعزام می
ب تا تعمیرگاه انتقال  مناسۀ  نقلی  ۀ حرکت نباشد، با وسیلنقلیه معیوب قابل  ۀدر صورتی که وسیل  (پ

 «.یابدمی
 ای و رانندگاندهسازی عابران جا. تدابیر وضعی با محوریت ایمن ۲-۳

شخص وضعی  تدابیر  از  دیگر  جادهبرخی  کاربران  به  نظر  با  و  هستند  ادبیات  محور  در  یا  ای 
های  یکی از توصیه   شوند.ریزی می گیری و تعیین و برنامهگان، جهتدیدبزه شناختی، بزهکاران و  جرم 
بیر ایمنی برای رانندگان و  توان در لزوم استفاده از تدا های پیشگیری وضعی را می سو با رهیافتهم

  3۲ ۀو ماد 31 ۀماد 1 ۀاجرایی تبصر ۀناماز آیین  ۷ ۀماد مثال در این راستا عنوانبهان دانست. نرنشیس
انندگی با وسیله  »ردارد:  وزیران مقرر می  هیئت  1391مصوب    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ن    ۀنقلی   ۀ ننده ممنوع است. شرکت یا مؤسسط یک را روز توسه ساعت در یک شبانهعمومی بیش از 
یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی    صورت بهسفر    ۀشهری مکلف است برای سفرهایی که برنامبرون

در ُبعدی   «.نماید  بینیپیش کمکی    ۀروز است، راننده ساعت با سرعت مجاز در یک شبانهبیش از ن  
اینکه حجم   به  توجه  با  به    زیادیدیگر  ماز حوادث  مقتضی است که  ربوط می موتورسواران  گردد، 

سبب  ای گردد. صدمات ناشی از سر  ویژه   تأکیدنسبت به افزایش استفاده از کاله ایمنی موتورسیکلت  
  ۀموتوری دو و سه چرخ است. استفاد  ۀکنندگان وسایل نقلیومیر و آسیب شدید در استفادهاصلی مرگ

به کاهش  صحیح کاله ایمنی می کاهش  درصد  ۶9خطر جراحات کشنده و  درصد  ۴۲تواند منجر 
مهم برای    فراگیر   ۀیک وسیل   ، د. به همین ترتیب، استفاده از کاله ایمنیودیدگی در سر شخطر آسیب

بوط به کاله ایمنی موتورسیکلت  هاست. بهترین روش برای قوانین مرومیر در جاده پیشگیری از مرگ 
الزامی در  کردن  شامل  ایمنی  کاله  نحوجاده  همۀپوشیدن  برای  الزم  دستورات  و  مشخصات   ۀها، 

سال   از  است.  ایمنی  کاله  استاندارد  به  مراجعه  و  ایمنی  کاله  بستن  و  کشور  ۲۰1۴ساختن  پنج   ،
را با بهترین روش تراز کند و    هاآن  اند تااصالحاتی را در قوانین موجود در این خصوص ایجاد کرده

 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دادند.  39۷
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 ای و تخلفات جاده جرایم ز محور در پیشگیری وضعی ابندی زمان. دسته۳

،  جرایم های این  و تخلفات رانندگی و همچنین با تمرکز بر وضعیت  جرایم با نظر به زمان وقوع  
توان بسته به دو زمان اصلی پیش از حوادث و پس وضعی را می ۀتوان دریافت که تدابیر پیشگیرانمی 

 . کرد بندیاز آن دسته
 ای ثر در تصادفات جادهؤکاهش عوامل خطرزا و م . تدابیر پیش از حوادث با محوریت ۳-۱

 ۀ ای دارد و مقابلجایگاه ویژه   هاآن   ای، ریسک در ارتکابو تخلفات جاده  جرایمبنا به ماهیت  
به برخی بسزایی داشته باشد. در ادامه    تأثیر  هاآن   تواند در کاهش وقوعمی   آفرینوضعی با عوامل خطر
 د. شوپیشگیرانه اشاره می از این مصادیق تدابیر 

 ای بخشی جامع از عوامل خطر جاده. آگاهی۳-۱-۱
پیشگیری وضعی است، زیرا در محل وضعیت از عوامل  به  اعالم خطر و هشدار  های مشرف 

بلوهای  گردد. نصب تاجه بیشتر آنان مینمودن رانندگان و عابران باعث جلب توبا هشیار  جرایموقوع  
اینکه برخی از هشدارها  نخست تبیین است: کننده در قالب هشدار در دو ُبعد مهم قابلآگاه مختلف

از را  بی  رانندگان  برخی  برحذر  احتیاطیارتکاب  سرعت    ، دارد میها  در  تصادف  خطر  قبیل  از 
ت  هی اس. بدیتند و از این قبیل موارد   هایغیرمجاز، خطر واژگونی در سرعت غیرمجاز، خطر پیچ

خویش مرتکب شده است    علیهاقدامی    ، که در این موارد چنانچه راننده به عالمت خطر توجه نکند
برعهد نیز  آن  توابع  دیگر  ؛وی است  ۀو مسئولیت  ُبعد  اگرچه هشدار    ، در  تابلوهای خطر  از  برخی 

و راه  مسئوالن  کوتاهی  از  حکایت  خود  اما  جادهشهرساز  هستند  احداث  در  است. ی  ایمن    های 
جاد  عنوانبه خطر  سنگ،  ریزش  خطر  می  ۀمثال  شانه  و...  فاقد  نظر.  باشد  وقوع  می  به  که  رسد 

 برد. هشدار مسئولیت کیفری و مدنی مقتضی را از بین نمی ای در اثر این مصادیق  حادثه
 مخدر . کاهش موارد رانندگی خطرناک ناشی از مصرف الکل و مواد ۳-۱-۲

رصد از کل د35الی    5شود که  اشت جهانی تخمین زده میبر اساس برآوردهای سازمان بهد
ای به رانندگان الکلی منسوب است. رانندگی بعد از نوشیدن الکل خطر تصادف و شدت  تلفات جاده

دهد. لذا تمرکز تدابیر بر شناسایی محدودیت غلظت  افزایش می   چشمگیری آن تصادف را به میزان  
)ال قانوبینی پیش (  BACکل خون  در  باید محورشده  از   ن  قسم مهمی  با  مقابله  برای  اصلی تالش 

تبلیغات  و تخلفات جاده  جرایم باید شامل  مداخله  برای  لذا یک رویکرد یکپارچه  تلقی گردد.  ای 
گرم در دسی لیتر برای   ۰5/۰شامل محدودیت  ترکیبی و اقدامات اجرایی پلیس باشد. بهترین الگو  

 ۲۰1۴کار است. از سال  لیتر برای رانندگان جوان یا تازه سیگرم در د  ۰۲/۰اکثر افراد جامعه و حد  
هم اکنون بهترین اقدامات کلی در  صورت گرفت که ده کشور دیگر    درخور ستایشی  هایپیشرفت
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  1۰  ۀماد  «ب»کنند. در ایران نیز حسب بند  عمال میاهای الکلی را  اجرای قوانین نوشیدن نوشیدنی 
  ۀ»در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاد  ،قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

انون با استفاده از تجهیزات  این ق  (۲)ۀ  مأموران موضوع ماد  ، گردان باشدراننده از مواد مخدر و روان 
اقدام می این حالت  تشخیص  به  نسبت  و بیالزم  اثبات حالت مستی  در صورت  و  ارادگی  نمایند 

از را   حاصل از مصرف مسکرات و نندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن  مواد مخدر و روانگردان 
توسط نیروی انتظامی    صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه

 . شود«معرفی می قضاییجهت اقدام قانونی به مرجع صالح  
دارد: مقرر می   139۰مصوب    دگیقانون رسیدگی به تخلفات رانن  1۰  ۀاجرایی ماد  ۀنامآیین  ۴  ۀماد

راننده از رانندگی    ارادگیموظفند در صورت تشخیص حالت مستی و بی  ورانندگی راهنماییموران  أ»م
وی جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش 

تخلف را به همراه مره منفی، راننده ممربوط جهت اعمال ن  ورانندگیراهنماییماه و ارسال آن به اداره 
مر مربوط جهت سیر  انتظامی  واحد  به  ارتکابی  تخلف  به  مربوط  به  مستندات  اعزام  و  قانونی  احل 

  کننده است«. مرجع قضایی معرفی نمایند. تحویل وسیله نقلیه منوط به دستور مقام قضایی رسیدگی
بیاخیرالذکر    ۀماد  ۀتبصر  موجببه و  مستی  حالت  صرفاً  »تشخیص  راننده  از ارادگی  استفاده  با 

  ها آن  کارگیریهزم را برای بهای الکه آموزش ورانندگیراهنماییموران  أتجهیزات تخصصی و توسط م
 شود«. می انجام  دیده باشند، 

 سرعت  ۀ. مدیریت سرعت و تعیین صحیح محدود ۳-۱-۳
سرعت، بحث تعیین سرعت  پر  هایها و پیشرفت فناوری تولید اتومبیل امروزه با توسعه بزرگراه

یافته است.وهای حملمجاز در شبکه ایمنی و کاهش تصادفات اهمیت بسیاری  مطالعات    نقل و 
درصد جراحات   ۴۰تا    35درصد تلفات ساالنه و    3۰دهد حدود  صورت گرفته در ایران نشان می 

(.این آمار  8۶: 138۷ )فالح زواره،  دهندناشی از تصادفات، در اثر تخلف سرعت غیرمجاز رخ می
توسعه  کشورهای  با  مقایسه  در  ایران  محسوب   یافتهبرای  باالیی  بسیار  رقم  توسعه  حال  در  حتی  و 

ها به  ها، مدیریت سرعت در راهشود. با توجه به ضرورت مقابله با اثرات نامطلوب سرعت در راهمی 
ب پیشگیری و کاهش تصادفات کمک شایانی خواهد نمود.  رانندگان و  های  ه کارگیری روش کنترل 

تعیین سرعت ایمن در جهت    منظوربههای آموزشی  وش مهندسی، وضع و اعمال قوانین و استفاده از ر
 گویند.ای را مدیریت سرعت میجلوگیری از وقوع تصادفات و ارتقای کیفیت حرکت کاربران جاده

و همچنین شدت  مستقیم بر خطر تصادف    طوربهکند  نقلیه در آن حرکت می  ۀ سرعتی که وسیل
گذارد. بنابراین، مدیریت مؤثر سرعت در اکثر  می تأثیراحتمال مرگ ناشی از آن تصادف  جراحات و
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ای برخوردار است. تعیین محدودیت سرعت ها از اهمیت ویژه ایمنی در جادهۀ  های مداخلاستراتژی
با بهترین    سرعت شهری باید مطابق  حداکثر محدودیت  ملی یک گام مهم در کاهش سرعت است. 

کیلومتر در ساعت پایین یا مساوی باشد. عالوه بر این، مقامات محلی باید از قدرت   5۰ معیارها از 
اجازه داد تا   هاآن   های سرعت را بیشتر کاهش دهد، لذا باید بهقانونی برخوردار باشند تا محدودیت

ها  بودن وضعیت جادهیرذپتراکم جمعیت یا آسیببا توجه به شرایط محلی از قبیل حضور مدارس،  
دهد که تنها قوانین  سرعت متناسب را تعیین کنند. نتایج تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نشان می 

 ی دارند.خوانهمکشور جهان با معیارهای بهترین روش برای تعیین سرعت  ۴۶
 . تدابیر پس از حوادث ۳-۲

آنکه از  رانندگی    پس  قالب  قابلحوادث  در  ت  جرایمتعریف  می خلفا و  رخ  رانندگی    ،دهندت 
یکی با هدف    : د کر   تأکیدکارگیری تدابیر پیشگیرانه وضعی  هاستمرار ببر  گیری،  توان با دو جهتمی 

و    جرایم کاهش آسیب بیشتر و دیگر تحقق پیشگیری نسبت به رانندگان خاطی و کاهش تکرار این  
  تخلفات از سوی آنان.

 گان احتمالی دیگر دید بزه ث نسبت به ا هدف کاهش آسیب ناشی از حواد. ب۳-۲-۱
پایگاه تعداد  امدادافزایش  صحنهای  مدیریت  یا  سیار  و  ثابت  تدبیر می  تصادف  ۀ رسانی  تواند 

وضعی و عدم گسترش خسارات نسبت به رانندگان و افراد    ۀتوجهی برای تقویت کارآیی پیشگیرانقابل
دارد: مقرر می  به تخلفات رانندگی  رسیدگیقانون    1۴  ۀماد  1  ۀراستا تبصردیگر تلقی شود. در این  

فوریت دستگاه»مراکز  سایر  و  احمر  هالل  جمعیت  و  پزشکی  ذیهای  طبق  های  موظفند  ربط 
نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به    ورانندگی راهنماییدرخواست مأموران انتظامی و  

قانون رسیدگی به تخلفات    1۴  ۀماد  ۲  ۀتبصرهمچنین  «  مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.
کننده به تصادفات مکلفند رسیدگی  ورانندگی راهنماییکارشناسان تصادفات  »:  دارد مقرر می  رانندگی

برداری و وسایل  از امکانات مانند عکسگیری تشریفات قانونی با بهره  انجام  پس از پایان رسیدگی و 
سازمان سایر  یا  خود  اختیار  در  نه دیگر  و  نسها  پاک ادها  مدیریت،  به  ایمنی  بت  برقراری  و  سازی 

 در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.«  ومرورعبور
 . با هدف تحقق پیشگیری نسبت به رانندگان خاطی۳-۲-۲

های پشتیبان از گسترده از تکنیک   ۀ چون رانندگی با سرعت غیرمجاز، استفاد ، یجرایم درخصوص  
ای مشخص آن در صورتی که جمع نمرات منفی به نمره   وجب م به شود که  قبیل نمرۀ منفی مطرح می 

 تخلفات  به   ی دگ ی رس   قانون   ۷  ۀ آید. در ماد برسد گواهینامۀ شخص، باطل شده یا به حالت تعلیق درمی 
اجرایی  ۀ نام مذکور دارای آیین  ۀ کاملی شده است. همچنین ماد ۀ ار منفی اش ۀ اعمال نمر  ۀ نحو به  ی رانندگ 
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تاریخ   در  که  اجتم   139۰/ ۶/ ۲۰است  کمیسیون  وزیران  الکترونیک رسیده به تصویب  دولت  و  اعی 
منفی متناسب با تخلف تعیین شده   ۀ ، تخلفات و میزان نمر شدهاشاره قانون    ۷  ۀ است. در جدول ذیل ماد 

کیلومتر از حد مقرر، برای رانندگان خودروهای شخصی   3۰با سرعت باالی  برای رانندگی    مثال    ؛است 
 نمره منفی اعمال خواهد شد.  15الی    1۰ن خودروهای عمومی  و رانندگا   1۰الی    5
  و تخلفات رانندگی  جرایم شناسی رویکرد عملی در پیشگیری وضعی از . آسیب۴

صالح و متولی آن در ایران رانندگی در قلمرو اجرایی، کنشگران ذی  جرایمپیشگیری وضعی از  
های محدودی به این الگو ه ن فقط در حوزتقنینی، مقن  لحاظبهدفاعی ندارد.  موقعیت روشن و قابل

نهادینه در  سعی  و  شده  تکنیکنزدیک  و  تدابیر  موجود سازی  تجربیات  اما  دارد.  آن  از  ناشی  های 
ناکامی محسو از  دارد.  حکایت  این عرصه  در  و وجود  بهس  و کافی  مناسب  نظری  مطالعات  رغم 

و به  بوده  در این راستا مطرح    یلفبسترهای تقویت اثربخشی و گسترش تدابیر مختلف، موانع مخت
 . باشنداشاره میشرح زیر قابل

 و تخلفات رانندگی جرایم . سیاست حاکم بر پیشگیری وضعی در قلمرو ۴-۱
  رانندگی از طریق   جرایم اندازه بر مبارزه و کنترل تخلفات و  ازدر عمل بیش  ُبعد اول آن است که

هر دو   و بعد از آن )دررسیدگی به تخلفات رانندگی  شده است که قبل از قانون    تأکیدسیاست کیفری  
باشد. تدابیر مقنن در برخورد با متخلفان در جهت  مشهود می   ی( این رویکرد کامال  گذارقانون  ۀ دور

های نقدی سبک  ری تا قبل از قانون مذکور بیشتر ناظر بر پیشگیری کیفری و بر مبنای جریمهپیشگی
بازدار و  تناسب  از  که  بود  نیمعطوف  جدید  قانون  در  نبودند.  برخوردار  کافی  اقداماتی ندگی  با  ز 

د  قانون و همچنین تشدی   ۲1  ۀعنوان تخلف در جدول مربوط به ماد  1۷1انگاری  طلبانه و تخلفتوسعه
است. این    شده  ها در مواد مختلف این قانون گام بلندی در راستای پیشگیری کیفری برداشتهمجازات

ولی در بلندمدت رفتار   بوده  مدت مؤثرهای کیفری در کوتاهر واکنشف ب صر  تأکیددرحالی است که  
های مواد  نامهآیین(. لذا در حال حاضر هرچند در 5۰: 1388 )امیدی،  خواهد داد متخلفین را تغییر

، اما کماکان سهم  اندپذیرفته شده و توسعه یافته  هاآن   توجه شده و  مختلف این قانون به تدابیر وضعی
سیاست    سازی و اجرایپیاده ها بسیار ناچیز است. همچنین  نامهوضعی در آیین   ۀپیشگیران  اقدامات

آنکه نتایج  ینه خواهد بود، بیپیشگیری وضعی مستلزم گسترش عملکرد نهادهای متولی و صرف هز
 توجه باشد. لذا اینمتخلفان رانندگی قابل  ۀدرآمدزایی بر آن در مقایسه با درآمدهای ناشی از جریم

ای از این منظر  أ باشد و متسو میمنی زیست اجتماعی و نه درآمدزایی همسیاست با تقویت  سفانه 
  گیرد.توجه قرار نمی  مورد 
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 و تخلفات رانندگی جرایم اثربخشی تدابیر پیشگیری وضعی از  . موانع عملی در مسیر۴-۲
بر   حاکم  سیاست  معضلعالوه  فعلی  اتجهت  درهای  در  اجرایی  رویکرد  تدابیر  گیری  خاذ 
باشند،  زای رانندگی متمرکز می های حادثهبیشتر بر واکنش و نه اصالح بسترها و زمینه  پیشگیرانه، که

های اثربخشی بیشتر این رویکرد  زمینه  هاآن  د که رفعکرموانعی را شناسایی    ترجزئی  طوربهتوان  می 
 سازد. پیشگیری را فراهم می

 رسازی ارتکاب جرم مبتنی بر دشواتدابیر کافی  بینیپیش. عدم ۴-۲-۱
از شایعبه ارتکاب جرم یکی  آنکه دشوارسازی مسیر  پیشگیری وضعی است،  رغم  تدابیر  ترین 

گونه رویه های موجود، هیچد قوانین موجود و خصوصا  در ابعاد اجرایی سیاستسفانه در رویکرأمت
نظیر استفاده    ، سری برنامهی یکشود و در عمل اجرا اعتنایی در این حوزه دیده نمی   درخورو روش  

  ،های مداربستهوری از تجهیزاتی چون دوربین ها و بهره از نیروی پلیس سیار در شوارع عام و اتوبان
نتوانسته تاکنون  که  گرفته  قرار  عمل  ارتکاب  مورد  نرخ  کاهش  در  تخلفات    جرایم اند  و 

 ثر واقع شوند.ؤم ورانندگیراهنمایی
ها و لزوم  ت مالی الزم برای اقدامات پیشگیرانه در جادهعتباراسازی ا . عدم فراهم ۴-۲-۲

 کرد صحیح منابع مالینظارت جامع بر هزینه
بسیاری آنکه  به  توجه  پیشگیران  با  تدابیر  هزینه  ۀاز  را  وضعی  مرتبط  اساسی  معضل  بر هستند، 

ای و همچنین  دهبودن یک اقدام مهندسی جابراقتصادی دانست. به این ترتیب هزینه  مشکلتوان  می 
واند تمی  هاآن   و ناتوانیهای خودروساز  شرکتاز سوی    تقویت ایمنی وسایل نقلیهاقتصادی    ۀهزین

اولویت  بزرگی  معضل شود.  در  تلقی  وضعی  راهکارهای  به  عملیاتی  با  اینازدادن  است  الزم  رو 
انداز توسعه یا سند چشم  ۀدر مانند قوانین برنامالزم و تخصیص صحیح بودجه در قوانین ما  بینیپیش 

ای و سالیانه، منابع مالی الزم در اختیار نهادهای متولی و مرتبط با امور جاده  ۀبودج  ۀیا قانون برنام
  نکرد صحیح خرج   ۀقرار گیرد و همچنین در صورت تخصیص، باید نظارت کافی بر نحو  خودرویی

 گردد.  بینیپیشها هزینه
 های محیطی ارتکاب جرم رات تقنینی الزم و شفاف برای حذف فرصتمبود مقر . ک۴-۲-۳

شهری مشکالت شوارع درون  ورانندگی راهنمایی  جرایم ی از دالیل اصلی ارتکاب و فزونی نرخ  یک 
ها و گاهی اوقات واقعا  شرایط نامطلوب جاده   ، شهری است. عالوه بر تقصیرهای فاحش فردی و برون 

به حادثه داقل  شود ح شوارع سبب می  تبد تخلفات کوچک هم  بر عمق فجایع و ی ای بزرگ  و  ل شده 
از  ناشی  نامتوازن   ها آن   صدمات  شوارع،  بر  کافی  تسلط  عدم  شود.  از افزوده  استفاده  سیاست  بودن 

استناد و تأمل های مداربسته و انفعال رویکردی نیروهای پلیس شهری هم در این راستا قابل دوربین 
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از جرم در های نهاد پیشگیری وضعی  رسد که از بین تمامی راهبردها و تکنیک می ر  نظ   ه لذا ب   است. 
استقبال و استفاده   هاآن   های حداقلی یاد کرد که مقنن رسما  از توان از تکنیک رانندگی می   جرایم   ۀ حوز 

است. همان  که    نموده  تکنیک   ترپیش طور  از  یکی  از  گفتیم،  پیشگیری وضعی  مسلم  و   جرایم های 
 جرایمد در مسیر ارتکاب توان که می  است  « وضع قوانین و مقررات »نندگی تکنیک یا راهبرد فات را تخل 

با وضع مقررات استاندارساز   گذارقانون اول    ۀ ی ایفا نماید. در این راستا، در وهل گ رانندگی نقش بازدارند 
ابیر وضعی به وجود تد  در شایان توجهی مندی تواند نظام رانندگی می  جرایم تخلفات و  ۀ فراگیر در حوز

مشخص   طور به دوم، استانداردها و شیوه و همچنین تدابیر مختلف    ۀدر وهل   ، آورد. پس از وضع مقررات
اجراهایی نسبت به تضمین عملکرد توان با وضع ضمانت می   ، سوم   ۀ در وهل   ، درنهایت   و  شوندتعیین می 
اقدام    ۀپیشگیران  متولی  می کرنهادهای  تفاسیر  این  با  بودمد   وان ت د.  کیفری   ، عی  پیشگیری   ، برعکس 

توان مدعی بود تدابیر پیشگیری وضعی اساسا  پیشگیری وضعی غالبا  مغفول نظر مقنن واقع شده و می 
 اند.وارد ادبیات پیشگیری غیرکیفری حاکم بر حقوق ایران نشده 

 نتیجه 
  مار ه شصدمات ناشی از تصادفات معضل سالمت عمومی جامعه و توسعه در سطح جهانی ب

حتی  ،  تخلفات رانندگی  و  جرایمایران در باب    گذارقانونپیشگیری هستند.  این صدمات قابل  .رودمی 
یعنی   ، ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری در قانون مجازات اسالمی، اغلب حربه

قلیه و پیشگیری  نیافته و کمتر در فکر آموزش عمومی فرهنگ صحیح استفاده از وسایل ن  ،هامجازات
گام  گذاری، از آن جهت که همی این سیاستوضعی از وقوع تصادفات رانندگی بوده است. عدم پویای

دیگری   ۀهای علمی و فنی روز در این زمینه گام برداشته نشده، مقولبا مقتضیات زمان و پیشرفت
خلفات رانندگی که جای بسی تأمل است. گرچه مبرهن است که افزایش میزان تصادفات و تاست  

گاه به این ان هیچگذارقانون بخش چنین سیاستی بوده است، ولی  منجر به فوت یا مصدومیت الهام 
که   نیفتادند  جریمه  یگانهفکر  میزان  و  شدت  افزایش  و  مجازات  بزهکاری  افزایش  با  مبارزه  ها  راه 

ی به بخش  جه بیشترسابق، تو هرچند در قانون جدید رسیدگی به تخلفات، نسبت به قوانین .نیست
اما شده،  رانندگی  تخلفات  از  غیرکیفری  توان    پیشگیری  و  تمرکز  پیشگیری   گذارقانون همچنان  بر 

بوده است. با این حال در قانون    جرایمافزایش شدت    ۀ هم در حوزن  کیفری از تخلفات رانندگی و آ
گام جدی  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  و  د  است  شده  برداشته  خوبی  به    گذارقانونهای  علم  با 
و تخلفات رانندگی بیش از پیشگیری کیفری، نسبت    جرایمگذاری پیشگیری غیرکیفری بر بروز  تأثیر

  های مربوط به آن شامل پیشگیری غیرکیفری و مؤلفه  ۀتوجه بیشتری در زمین  ،به قوانین و مقررات سابق
و تخلفات    جرایمه آمار  پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی شده است. قانون مزبور، با توجه ب
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داشته است   تأثیرای  جاده تخلفات  در کاهش  پیشگیرانه  البته سرمایه  ، نسبی  اقدامات  گذاری روی 
 رسد. تر به نظر میضروری

می را  پیشگیرانه  تکنیکاقدامات  طریق  از  و  وضعی  پیشگیری  تدابیر  با  این  توان  خاص  های 
د. این تدابیر امروزه در حد کرخودرویی دنبال    پیشگیری از طریق مهندسی جاده و محیط و تجهیزات

موفقیت به  توسعنسبی  ولی  یافته  دست  و  فعالیت  ۀهایی  اقدام  مستلزم  و  الزم  همچنان  ها 
هرچندریزیبرنامه است.  بیشتری  تک  های  پیشگیری  که  است  کرده  ثابت  )نهادی(  تجربه  عاملی 

تنهایی قادر به مبارزه با جرم و کاهش بهاثربخشی مناسب و مطلوبی ندارد و هیچ نهاد یا رویکردی  
وقوع آن نیست. راهبرد پیشگیرانه از حوادث رانندگی در صورتی اثربخش و مطلوب خواهد بود که  

هماهن واکنشی  با  چندنهادی  پیشگیرانرویکردی  راهبرد  ترکیب  با  متمرکز  و  محور،  وضعیت  ۀگ 
سو از حوادث های همای منسجم و سیاستو اتخاذ برنامه  هارائ  م باأمحور و رشدمحور و توجامعه

مقررات   نقض  و  نمایند.   ورانندگیراهنماییرانندگی  مسیر،    همچنین  پیشگیری  این  در  موفقیت 
  صرفا    به عالوه اینکهطلبد.  دهای دولتی و مردمی را می اشخاص و نها  بۀهمکاری و هماهنگی چندجان 

به پلیس راهور،  مانند  نهاد  تبپرچم  ، تنهایییک  قوانین و همچنین   لیغ، دار  بر اجرای  اجرا و نظارت 
 آمیز نخواهد بود. اقدامات ایمنی باشد، چندان موفقیت انجام  پیشگیری از تخلفات رانندگی و

پیشگیران تدابیر  یا جاده  ۀاینکه  تابلوهای هشداردهنده  قبیل  از  به شکل  مختلف  های مناسب و 
دهد که  مشاهده باشند نشان میشهرهای بزرگ قابلدر نزدیکی یا مشرف به پایتخت یا    بزرگراه صرفا  

اهمیت با  و  موردی  شکل  به  وضعی  جادهپیشگیری  برخی  به  متفاوت  است.  بخشی  درجریان  ها 
های نوین اجرایی  ای و کاهش ابتکارات و طرح وضعی در امور جاده  ُبعدی شدن تدابیرهمچنین تک
کیدایران،    در وضعیت کنونی  ، مثال  عنوانبهای است؛  معضل ویژه  حد بر حضور پلیس )به  ازبیش  تأ

در حالی که   بعدی شدن این تدابیر است، تک   ای ازهای مختلف نمونهمور پنهان( و دوربین أشکل م
دنیا را عملیاتی نماییمو  های متنوع  ای و بسیاری از طرح جاده  هایزیرساخت   توانیممی  پس    ؛روز 

و    جرایم ر  هنگی با سایر ابعاد خود پیاده و اجرا شود. دپیشگیری وضعی باید در تمام ابعاد ضمن هما 
  دهندقرار می  تأثیررا تحت    جرایمهای مختلفی که این  عوامل و حوزه   ا توجه بهتخلفات رانندگی باید ب

گرایی در تدابیر وضعی اقدام نمود. کنشگران این جانبهزای موجود، به همههای جرم لفهؤو همچنین م
در   همانر  جرایمپیشگیری  و  هستند  مختلف  نیز  عملکرد ندگی  الزامات    هاآن  سویی  از   تأثیرنیز 

ایجاداستپیشگیرانه   نظارت،  در  محلی  نهادهای  اجرایی  عملکرد  تقویت  مستلزم  امر  این  و    . 
 است.  وضعی متناسب با شرایط محلی ۀسازی تدابیر مختلف پیشگیرانبهینه
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کنونی   باشد،  پیشبدر    ژرفی  تأثیرتواند  می  آنچهدر شرایط  داشته  پیشگیری  اهداف سیاست  رد 
از ابزارهای هوشمند مدرن و مجهز است. امروزه سیستم   ونقلحملهای هوشمند  افزایش استفاده 

ی مختلف همچون خدمات، مدیریت و کاهش بروز تخلفات و تسریع در  هانقش بسزایی در زمینه
ی از سوی آنان دارند. در این ارتکاب   تخلفات  خصوص سازی رانندگان نسبت به اعمال ضوابط در  گاهآ

های کشور اقدام گردد.  جامع جهت هوشمندسازی راه  ۀنقش  ۀبا مطالعات کامل و تهی  بایدخصوص  
های هوشمند  مطابق با وضعیت بومی ایران باشد و با معماری سیستم  بایدالبته این نقشه و طراحی  

با حداکثونقلحمل از کشور  نقطه  اقلیم هر  با  بهره ی متناسب  تهیه گردد.  ی و  وری نظارت ر  مدیریتی 
زمینه    ، خاص  طوربه این  و    بایددر  راهداری  و شهرداریپایانه  ونقلحملسازمان  با    هاهای کشور 

  درخصوص نسبت به هوشمندسازی  ورانندگیراهنماییهماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و پلیس 
 اقدام نمایند.   ونیکی و خودکارتجهیزات الکتر  ۀمدیریت بر ترافیک به وسیل نظارت و

 عوامل تکوین و بروز تخلفات رانندگی  ۀکردن زنجیردر پایان امید است پیشگیری وضعی با قطع 
 رانندگی شود.  جرایمافزایش ایمنی و کاهش تصادفات و عث بابتواند 
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