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اين مقاله و تحقيق تحت عنوان «رانندگان

يعني  96كيلومتر در ساعت بوده است .

در راههاي روستايي با سرعت بيش از 96

مرد عجول با سبقتهاي شتابزده» براي

تحقيقات "مؤسسه ايمني  "Brakeو "شركت

كيلومتر در ساعت كه حدود سرعت ملي

نخستين بار در نشريه ""World Highways

بيمه  " Direct lineدر دوره يكسال گذشته

انگلستان است ،قانون را نقض نموده و مردان

در ماه ژوئن سال  2013منتشر شده است.

نشان ميدهد از يك هزار راننده انگليسي20 ،

نيز با دو برابر يا بيشتر ،اين قانون را نقض

يك نظرسنجي جديد در كشور انگلستان

درصد از مردان و  9درصد از زنان در يك

ميكنند.

نشان ميدهد كه رانندگان مرد در جادههاي

سبقت ،يا دچار حادثه شده يا از آن موفق

در سال  ،2011شش نفر از هر  10نفر كشته

روستايي با سبقتهاي بدون ديد ،همچنين

به گريز شدهاند و  54درصد از تمام رانندگان

شده در جادههاي انگلستان ،در راههاي

سرعت زياد ،بيشتر موجب به خطر انداختن

در يك سال گذشته شاهد يك سبقت كه

روستايي بودند .به عبارتي 1197 ،نفر در اين

زندگي ميشوند .در نتيجه رانندگان مرد ملزم

منجر به گريز از حادثه به وسيله راننده ديگر

سال ،زندگي خود را در اثر سوانح رانندگي در

به دقت بيشتر حين رانندگي ميباشند.

بودند ،در مقايسه با  19درصدي كه تجربه

راههاي روستايي از دست دادهاند .چهار نفر

اين تحقيق به طور مشترك توسط " مؤسسه

يك خودرو نزديك به سمت خودشان در

از هر  10نفر در همان سال و در اين راهها

ايمني  "Brakeو "شركت "Direct Line

جاده را تجربه كردهاند.

معادل  9952نفر آسيب جدي ديدند كه

انجام شده است .اطالعات و آمار بيانگر اين

در سال گذشته حدود  52درصد از زنان

اغلب آنها تا مدتهاي طوالني بستري بوده

نكته ميباشد كه  24درصد از رانندگان به

در مقايسه با  44درصد از مردان كه به

يا به طور دائم از كار افتاده شدند.

دليل خطرات فاجعهآميز ناشي از سبقتهاي

عنوان مسافر و يا سرنشين داخل خودرو

اين آمارها نشان ميدهد سه نفر از هر چهار

بدون ديد ،از ناحيه سر آسيب جدي

سفر ميكردند ،هنگامي كه راننده از ديگر

نفر كشته شده در جادههاي انگلستان از

ميبينند .در حاليكه  44درصد از رانندگيها،

خودروها سبقت ميگرفت ،اذعان داشتند كه

جامعه مردان بودند .مؤسسه ايمني Brake

در جادههاي روستايي با سرعت باال و بيش

به شدت ترسيده بودند.

فشارهاي زيادي را به حكومت و مسئوالن

از حد سرعت قانوني و ملي كشور انگلستان

تقريباً در هر ماه  24درصد از رانندگان زن

محلي وارد آورده تا اقدام به پايين آوردن حد
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سرعت در راههاي روستايي و اجراي اقدامات

براي تمام طبقات مختلف و استفادهكنندگان

درستي و به دقت بتوانند سرعت و مسافت را

در جهت بازداشتن از سرعت باال و سبقت

از جادهها مورد بهرهبرداري قرار گرفته و

در نزديكشدن به ترافيك تشخيص دهند و

نمايد .به ويژه در نقاط تاريك پرحادثه و

رانندگان اعم از حرفهاي و غيرحرفهاي

اينكه آيا در جادهاي كه شعاع ديد دارد ،براي

جادههايي كه از طريق مناطق روستايي عبور

در آنها تردد ميكنند و طبيعي است كه

انجام دادن مانور فرصت كافي دارند يا خير.

ميكنند .مؤسسه  Brakeمورد تأكيد قرار

خطرات زيادي نيز وجود دارد ،چرا كه در

آنها همچنين نميتوانند در سبقت يا سرعت

داده است كه اقدامات مهندسي كمهزينه،

اين راهها پيچهاي باريك ،نقاط كور و عدم

باال از خودروي خود مطمئن باشند .سبقت از

به طور قابل مالحظهاي ميتواند تصادفات

ديد كافي ،سراشيبيهاي تند و بخشهاي

لحظه شروع ميتواند نگرانكننده باشد .كافي

را كاهش دهد .مؤسسه يادشده به دولت

باريك و كمعرض وجود دارد.

است يك اشتباه كوچك و يك تشخيص و

انگلستان اعالم داشته است كه خطر در

اين بدين معنا است كه رانندگان ممكن است

داوري غلط به سادگي منجر به حادثهاي

راههاي روستايي را از طريق سرمايهگذاري

زمان بسيار كوتاهي براي نشان دادن واكنش

مصيبتبار گردد.

وسيعتر و سلسله فعاليتهاي سازمانيافته

و عكسالعمل در برابر خطرات داشته باشند و

شواهد روشني وجود دارد كه به طور كلي

و تبليغات مداوم براي ارتقاي سطح آگاهي

اين موضوع به طور قابل مالحظهاي رانندگي

رانندگان مرد در معرض خطر بيشتري قرار

عمومي ،جدي تلقي نموده و افكار عمومي

با سرعت زياد را كاهش ميدهد .با سرعت 96

داشته و بيشتر از ديگران صدمه ديده يا

را نسبت به خطرات ناشي از سرعت زياد و

كيلومتر در ساعت ،فاصله توقف يك راننده،

كشته ميشوند و همچنين موجبات مرگ و

سبقت آگاه نمايد.

 73متر ميباشد .بسياري از مردم كه با

مير بيشتري در رانندگي نسبت به زنان در

به نظر ميرسد كه اطالعات به دست آمده

سرعتهاي باال در اين راهها حركت ميكنند

جادهها فراهم ميآورند.

در اين تحقيق از طريق بازديدها و مميزي

و با عجله قصد دارند عبور نمايند ،احتمال

برخـي از محققـان و پژوهشـگران اسـتدالل

موفقيتآميز بوده و ميتواند به عنوان

بروز خطر تصادف منجر به خسارت و يا حتي

كردهانـد ايـن موضـوع بـه دليل پاييـن بودن

الگو براي ديگر كشورهاي اروپايي مورد

مرگ را بيشتر از راههاي با سرعت آهسته،

عوامـل ژنتيكـي اسـت ،ولـي عـدهاي ديگـر

بهرهبرداري قرار گرفته و مناسب باشد.

ميپذيرند .در حقيقت ،جادههاي روستايي

اعتقـاد دارنـد ايـن امـر مربـوط بـه انتظارات

در بسياري كشورهاي اروپايي ،نوشيدن

براي تمامي استفادهكنندگان از اين نوع

اجتماعـي رفتارهـاي مخاطرهانگيـز پسـران

مشروبات الكلي حين رانندگي در ميان

راهها ،بسيار خطرناكترند .سبقت در راههاي

تا سـنين جوانـي ميباشـد .دليـل آن هرچه

مردان رواج دارد .براي مثال بسياري از

ارتباطي يكخطه بسيار پرخطر است و مسلماً

باشـد ،بـه يقيـن و قـدر مسـلم آنكـه برخي

رانندگان به اشتباه فكر ميكنند راههاي

رانندگي با سرعت زياد و آن هم در سمت

از ريسـكپذيريها در جادههـا هـر روز

روستايي بيخطر و ايمن هستند ،زيرا آنها

مقابل در اين گونه راهها خطرساز خواهد بود.

بـراي مـردان و زنـان بـه عواقب وحشـتناك

اغلب آرام و خلوت هستند ،در حقيقت آنها

براي رانندگان اين امر غيرممكن است كه به

و جبرانناپذيـري منجـر ميشـود.
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