رانندگان مسن ايمنتر رانندگي ميكنند
• ترجمه و تدوين  :معصومه اميني
كارشناس روابطعمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
ايــن مقالــه و تحقيــق بــراي اوليــن بــار در نشــريه World

بيش از  70سال سن تشكيل ميدهند و اين در حالي است كه تنها در

 Highwaysمنتشــر شــده اســت مؤسســه راننــدگان حرفــهاي

 6درصد از تصادفات اين گروه سني نقش دارند.

( IAM (Institute of Advanced Motoristsدر كشــور

اين مطالعات دريافت كرد كه در تمام موقعيتها و شرايطي كه رانندگان

انگلســتان در مطالعــات و تحقيقــات جديــد خــود دريافتهانــد

مسن زمان عكسالعمل كمتري به هنگام مواجه با خطر دارند ،آنها با

كــه راننــدگان مســنتر در مقايســه بــا ســاير گروههــاي ســني

تكيه بر تجربياتشان جهت برقراري موازنه سرعت خودروي در حال

راننــدگان ،ايمنتــر و مطمئنتــر رانندگــي ميكننــد و بــه عنــوان

حركت و رانندگي كنترل شده و آهستهتر و در نهايت ،جلوگيري از

امنترينهــا در رانندگــي محســوب ميشــوند و شــايد بيشــتر از

تصادف ،موفقتر عمل كردهاند .به عالوه اين گروه (افراد مسن) در حفظ

آن هــم بتواننــد تلقــي گردنــد.

و رعايت فاصله طولي و عرضي مؤثر بين خودروي خود با خودروهاي

اين مطالعات نشان ميدهد گروه رانندگان مسن نگرش و دقت بهتر

ديگر ،نسبت به ساير گروههاي سني رانندگان ،دقيقتر عمل مينمايند.

و بيشتر به موضوع ايمني در رانندگي دارند و در مقابله با خطرات

اما تا قبل از يافتههاي اين مطالعه ،اختالف نظر اندكي در رفتارهاي

رانندگي بهتر از رانندگان جوان عمل نموده ،واكنش نشان ميدهند و

رانندگي رانندگان ميانسال مطرح بود و در برگيرنده دو موضوع

با استفاده از تجربيات خود به هنگام حادثه ،توانايي بيشتري در هدايت

اساسي و نكته حائز اهميت و برجسته بوده است .نخست در مقايسه با

وسيلهنقليه به حاشيه راه دارند.

ساير گروههاي سني رانندگان ،گروه مسنتر زماني كه در خط توقف

اين گزارش نشان ميدهد كه رانندگان باالي  75سال سن نسبت به

چهارراهها و يا تقاطعها ،توقف كوتاه داشتند ،اغلب به ديگر رانندگان

گروههاي سني ديگر رانندگان ،واكنش به موقع و سريعتري داشتهاند

نگاه و توجهاي نداشته و عليرغم كنار كشيدن و عبور كردن خودروهاي

در زماني كه يك وسيلهنقليه يكباره از سمت و سويي در جاده ظاهر

در انتظار ،همچنان با آرامش در توقف بوده و با حوصله حركت

ميشود و يا اگر خودروي جلويي در يك راه روستايي ترمز ناگهاني

ميكردند .نكته ديگر اينكه رانندگان مسنتر در نگاه كردن به آينه

داشته باشند.

عقب خودرو نسبت به ساير گروههاي سني به ويژه در بزرگراهها دقت

آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه بيش از  9درصد رانندگان را مردم

الزم را نداشتند.
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گزارش منتشره دريافت كرد كه رانندگان مسنتر به احتمال زياد

و اطالعاتي كه قطعاً در ايمن ماندن آنها در جادهها ميتواند كمك

انعطافپذيري كمتري در چرخاندن و حركت گردن خود نشان ميدادند

نمايد ،دسترسي داشته باشند.

و در استانداردهاي بينايي نيز ضعيفتر بودند .اما اين بدينمعنا نبود كه

عالوه بر اين سازندگان خودرو نيز ناگزيرند و نياز دارند به روشهاي

در هنگام رانندگي و اعمال رفتارهاي رانندگي ،متفاوت عمل نمايند.

نو و بديع و همينطور راههاي استفاده از تكنولوژيهايي كه كمك

انعطافپذيري و چرخش گردن به طور عمده و به نحو گوناگون در

مينمايد به رشد اين بخش ،نگرش داشته باشند ،اين در حالي

افراد مختلف متفاوت است و ممكن است در برخي از رانندگان مسنتر

است كه حرفه پزشكي سابقاً نسبت به تأييد راهكارهاي بهبود و

انعطافپذيري بيشتري از ديگر گروههاي جوانتر باشد.

اصالح سبك و روش متناسب براي مراقبت از رانندگان جادهاي و

دستاندركاران مؤسسه  IAMاطمينان داشته و بر اين باور هستند كه

توصيههاي الزم اقدام كرده بود.

يافتههايشان مهم هستند و نتايج اين گزارش مبني بر اينكه رانندگان

نايك رد ( )Nick Reedمحقق برجسته عوامل انساني مؤسسه TRL

مسنتر خطرات روبروي خود را در جاده بهتر درك ميكنند و به خوبي

اظهار داشته است :اين مطالعه مربوط به مؤسسه ( IAMمؤسسه

ميتوانند موضوعات كليدي رانندگي را در خود اصالح كنند و بهبود

رانندگان حرفهاي) با استفاده از شبيهساز رانندگي ()DigiCar

ببخشند ،ميتواند در روي جادهها و به عنوان ارزيابيها و تحليلهاي

(اين سيستم طوري برنامهريزي شده كه به كمك فنآوري صوتي

آنالين مطمئن مورد استفاده قرار گيرد.

و حركتهاي مجازي ،تكرار و تأثير شتاب ،ترمز و شيب در شرايط

با توجه به اطالعات اين گزارش و يافتههاي جديد مؤسسه  ،IAMبه

مختلف زمينه را براي مطالعه ،تجزيه و تحليل بصري با ضبط ويدئويي

دولت توصيه شده است كه براي رانندگان مسنتر برنامه جدي داشته

از وضعيت خودرو و چهره رانندگان اقدام مينمايد) نشان داد و آشكار

باشد .همچينن براي بيشتر سازندگان خودرو نيز اعالم شده است كه در

كرد كه در خيلي از طرحهاي آزمايش شده رانندگي ،رانندگان مسن

طراحي وسايلنقليه ،به رانندگان مسنتر توجه و اعتنا نمايند.

به طور معمول تحت عنوان افراد ايمن ،از همتايان جوانتر از خودشان،

همچنين مؤسسه  IAMدرخواست ميكند جهت تشويق و ترغيب،

برجستهتر و شاخصتر بودند.

همينطور بحث و گفتوگو پيرامون سالمتي و ايمني در عادات و

قابل توجه است كه رفتار و كارآيي ذينفعان و رانندگان مسنتر در

رفتارهاي رانندگي ،تبليغات بيشتري صورت پذيرد و براي رانندگان

تمامي اين تحقيق بطور ميانگين متفاوت بود و ظاهرا ً اختالفنظر و

ن و خانوادههاي آنان ،عالوه بر ابزار و امكانات خودآزمايي آنالين و
مس 

اظهار عقيدههايي پيرامون روند و پروسه پيرشدن در جامعه وجود

اظهارنظرهاي عمومي و قابل استفاده در رانندگي در جادهها ،اطالعات

داشت .همچنين نكات برجستهاي كه به چه دليل سختگيري شده

بهتر و بيشتري فراهم آورد.

ت رانندگي
و باعث شده است تا درباره تأثير انحصاري استعداد و قابلي 

آقاي سيمون بست ( )Simon Bestمدير اجرايي مؤسسه IAM

مبتني بر سن و سال قضاوت شود.

ميگويد :در حال حاضر دولت ناگزير است نسبت به اتخاذ و ايجاد يك

اين تحقيق مسرتبخش بود براي اينكه با شناخت عرصههاي مشخص

استراتژي براي رفتار با جمعيت راننده در حال پيرشدن كه با آنها سر

و بهخصوص از نگرانيهاي بوجود آمده براي رانندگان مسنتر و تصحيح

و كار دارد ،اقدام نمايد.

برخي از تصورات غلط عمومي درباره توانايي رانندگي آنان ،توانست

رانندگان مسن ،خانوادههاي آنان و دوستان آنها ،حق دارند به ارزيابيها

مستنداتي را ارائه نمايد.
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