وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

ﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎزهﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و آﻣﻮزش
٠

ﻓﺼﻞ اول  :ﻣﻘﺎﻟﻪ

• ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ
رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ

• ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻬﻨﺪس دژم ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر
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ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده ای آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده در ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ از راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی
دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻤﻨﯽ
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﮐﺎﻫﺶ آﺷﮑﺎری در ﻣﺨﺎﻃﺮات درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﺗﺼﺎدف در ﺧﻼل ﻣﺎﻫﻬﺎی
اوﻟﯿﮥ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﮐﺎﻫﺶ  50درﺻﺪی
درﮔﯿﺮی در ﺗﺼﺎدﻓﺎت در  8ﻣﺎﻫﮥ اول وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ،
ﮐﺎﻧﺎدا و آﻟﻤﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻦ و ﺳﺎل راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ 50
درﺻﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  70درﺻﺪ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
18ﺳﺎل اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ای در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف دارد .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ روی دو ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از
اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دروﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارس راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻣﻮزش
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻈﯿﺮ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪۀ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﯿﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﺎرت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻦ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ،ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ
ای ﻣﻘﺪاری ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ دروس ﺣﺮﻓﻪ ای زﯾﺎدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدودی در آزﻣﻮن
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﯿﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﭘﺲ از
اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺻﻼح ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ )از  17/5ﺑﻪ  16ﺳﺎل( ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت )در ﻫﺮ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( در ﻣﯿﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﺪی در ﺣﺪود  15درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت در ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺳﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  40درﺻﺪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح و  24درﺻﺪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از  16ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻣﮑﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن
وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﺮوژ اﻏﻠﺐ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ دو ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﺘﻮا و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در
ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ ﻣﻠﯽ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻓﯽ در آزﻣﻮن اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دروس
اﺟﺒﺎری ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دروس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ دروس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪارس راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺒﺎری و
ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﺎدی را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت
ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺮوژ ﻫﺮ دو ﯾﺎدﮔﯿﺮی
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ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع آﻣﻮزش
راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﺮ دو دورۀ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﯾﮏ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ دو ﻧﻮع آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ
رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در ﻧﺮوژ  ،ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ دروس ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺣﺪود
 10ﺟﻠﺴﮥ  45دﻗﯿﻘﻪ ای در ﻃﯽ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ از آﻏﺎز آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٤

ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ  -ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﻮزش در ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای و اﻓﺮاد ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و
روﯾﺪادﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎزﺧﻮردی را از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ اﯾﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ،ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ( و
رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ )ﯾﻌﻨﯽ درﮔﯿﺮی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﺮاﻓﯿﮏ( و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻋﻤﻠﯽ رﺳﻤﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی آﻣﻮزش
راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی
ﻏﯿﺮ اﯾﺪه ال و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دروس
ﺣﺮﻓﻪ ای درﺑﺎرۀ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی راﻧﻨﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آﻣﻮزش
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺎﻻ در ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ

آﻣﻮزش ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ارزش آﻣﻮزش ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﺪرﯾﺲ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﭘﯿﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ
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ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ،روﺷﻬﺎی
ﺗﺪرﯾﺲ ،ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف
آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و در ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ذﯾﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ:
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮان :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی راﻧﻨـﺪﮔﯽ،
ﺧﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ :ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻣﻤﮑﻦ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺷـﺎﻣﻞ زﻣـﺎن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﺗـﺪرﯾﺲ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﺪاف :اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ در ﻃـﯽ
آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻫﺪاف در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘـﻮای ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ و ﻧﯿـﺰ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎی
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﻮا :ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن روﺷﻬﺎ ،ﺗﺪرﯾﺲ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﺮاﮔﯿـﺮ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ :ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻃـﯽ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی )ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ( و ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﭘﺎﯾﺎن دورۀ زﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻨـﻮان ﺳـﻨﺠﺶ
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد )ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮآﯾﻨـﺪی( .ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮر ﻧﺰدﯾﮑـﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ
دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺤﺪودۀ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺮوژ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ راﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺮوژ ﻧﻈﺎرت و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺪارس
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻈﺎرت
آﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن در اﻣﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎده را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻋﺖ ،رﺻﺪ ﻧﻤﻮدن ﺣﻮاﺷﯽ ،آﻣﻮزش در
ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻧﻮرﭘﺬﯾﺮی ،درک ﺧﻄﺮات راﻧﻨﺪﮔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ،و
ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﺧﺼﻮص ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﯾﺲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻨﺘﺮل
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،رﻋﺎﯾﺖ ،درک ﻣﺨﺎﻃﺮات ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ(.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﺪرﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮدن آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺤﺘﻮا و
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و رﺳﻤﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ درک و ﮔﺰارش
ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺮ دو ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮدن آﻣﻮزﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )از ﻃﺮﯾﻖ درک آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮان( و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وارﯾﺎﻧﺲ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ،و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﯾﮑﺴﻮ ،و ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﮐﺎری در آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻮع آﻣﻮزش
راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﮐﻞ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای و
آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﺳﻤﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ
ای در ﻧﺮوژ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺟﺰاء وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش در
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺳﺒﻘﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و آﻣﻮزش در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی دارای ﺗﺎﮐﯿﺪ و
درﺟﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺮ
دو ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺎﺷﯿﮥ اﯾﻤﻨﯽ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻃﯽ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮ روی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺿﺮوری ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪۀ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﯿﺰان
آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎﺧﺬ:
Transportation Research: Part F: Traffic psychology and behavior. May 2011

٩

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺗﺎزه ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

• ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ و ﺗﻮﻧﻞ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن در ﭼﯿﻦ

• ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دور دﻧﯿﺎ در  2ﺳﺎﻋﺖ
• ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮدروی ﻓﻮرد ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ راﻧﻨﺪه را
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
• ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎ دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
• ﺻﺪای ﮔﻮش ﺧﺮاش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاب
آﻟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ

ﮔﺮدآوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﺮادی
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ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ و ﺗﻮﻧﻞ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن در ﭼﯿﻦ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﺟﯿﺎﺋﻮ ﺟﻮﺋﻮ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  41/58ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﺟﯿﺎﺋﻮ ﺟﻮﺋﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﯿﻦ داﺋﻮ را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮان داﺋﻮ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺪا ﺑﺰرﮔﺮاه در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﯿﻦ داﺋﻮ-ﻻن ﺟﻮﺋﻮ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﭘﻞ  6ﺧﻄﯽ  80ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﺟﻤﻌﺎ  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری ﮐﯿﻨﮓ داﺋﻮ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻧﺪوﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﯿﺎﺋﻮ.ژو در
ﺣﻮﻣﻪ ﻫﻮاﻧﮓ داﺋﻮ وﺻﻞ ﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﯿﻦ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻞ  3دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ زﯾﺮ
درﯾﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل  9/47ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻠﯿﺞ ﺟﯿﺎﺋﻮژو اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ده ﻫﺰار ﻣﻬﻨﺪس و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﭼﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺗﯿﻢ از دو ﺳﻮی ﭘﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت 4
ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﭘﻞ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  2/5ﻣﺎﯾﻞ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻞ روی درﯾﺎ ﮐﻪ در
ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ.
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 450ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯿﻠﮕﺮد در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  2/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻮن
ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﻨﮓ داﺋﻮ را  16درﺻﺪ
ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
از ده ﭘﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﻔﺖ ﭘﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﻞ  102ﻣﺎﯾﻠﯽ داﻧﯿﺎﻧﮕﮑﻮﻧﺸﺎن ﭼﯿﻦ
)ﭘﻞ راه اﻫﻦ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3515:139
0‐05‐12‐07‐22‐41&catid=651&Itemid=150
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ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دور دﻧﯿﺎ در  2ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی و ﺟﻬﺎﻧﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ دارد.
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  20ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎده ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دور دﻧﯿﺎ در دو ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ "آﮐﺎﺑﯿﻮن"
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﺎ ﺳﺎل  2100ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎده از ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﺧﻼء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻤﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ
ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﺒﻮده و در ﻧﻈﺮ دارد ﺷﺒﮑﻪ ای
ﺟﻬﺎﻧﯽ را از اﯾﻦ ﺟﺎده ﻫﺎی ﺧﻼء ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دور
دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻗﺎره ای را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎﺑﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروی  GTBOاﺳﺖ.
ﺧﻮدروی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  600ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردوﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ ﺗﺮ و ﮐﻢ
ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮدروی  GTBOﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎی ﮐﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺶ
آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ،ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو در
ﺳﺮﻋﺖ  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و در
ﺳﺮﻋﺖ  200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آن  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ
آﮐﺎﺑﯿﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ  25ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
 GTBOﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو از دو ﭼﺮخ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﭼﺮخ ﮐﻨﺎری ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .آﮐﺎﺑﯿﻮن اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را از ﺳﺎل  2015ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر آﻏﺎز ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،در ﭘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﻗﺎره ای ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮی از ﺷﻬﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ روز
زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ،در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﺟﺎده ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺮژی ﮐﻪ
 100درﺻﺪ آن ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 2100
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎﺑﯿﻮن ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ دارد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ
از ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﺧﻼء ﮐﻪ آن را "ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده و ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 20
ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﺰوﻣﺎ از روی زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﻔﺮ  30دﻗﯿﻘﻪ ای از ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ و از ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﭘﺮاگ را
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮔﯿﺰﻣﮓ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎﺑﯿﻮن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﺧﻼء ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و در آن زﻣﺎن اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﺧﻮردوﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﻧﻠﯽ در رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

http://www.itexperts.ir/article325.html
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ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮدروی ﻓﻮرد ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ راﻧﻨﺪه را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﺎدری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺟﺎده و ﺧﯿﺎﺑﺎن رخ
ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻓﺮد در ﺟﺎده ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﮑﺘﻪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮدش و
اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﻓﻮرد ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .روی اﯾﻦ
ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه  6ﻋﺪد ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻠﺐ راﻧﻨﺪه را درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮار ﻗﻠﺐ )اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاف( ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺪن راﻧﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و از روی ﻟﺒﺎس ﻫﻢ
ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻮرد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ و ﻗﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺸﻮد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻓﻮرا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون
ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﮑﻨﺪ.
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ﻓﻮرد اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در  95درﺻﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

http://www.narenji.ir/2824
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ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎ دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺎل  2003ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  2004و  2005ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت  364ﻣﻮرد و ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺮوﺣﺎن
 507ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ  6/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻋﺎﯾﺪ دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن دو ﺳﺎل اول ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻨﻬﺎ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن و
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎده ای و ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ دورﺑﯿﻨﻬﺎ در آﻣﺪ دوﻟﺖ ﺗﺎ  23ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3564:139
0‐06‐22‐20‐43‐01&catid=351&Itemid=169
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ﺻﺪای ﮔﻮشﺧﺮاش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮابآﻟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﻤﺎرﮐﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی
ﺧﻮدرو ،ﺻﺪای ﮔﻮش ﺧﺮاﺷﯽ ﭘﺨﺶ و راﻧﻨﺪه ﺧﻮابآﻟﻮد را ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ
راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺟﺎن ﻫﺰاران
اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻠﺖ  20ﺗﺎ  30درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺳﺖ.
ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺧﻮدرو ،ﺻﺪای ﮔﻮش ﺧﺮاﺷﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ راﻧﻨﺪه در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﺻﺪا ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺟﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری اوﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﻤﺎرﮐﯽ اﺳﺖ
و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3511:139
0‐05‐12‐06‐16‐32&catid=683:its&Itemid=178
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