


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوزارت راه و شهرساز
 يا ونقل جاده و حمل يسازمان راهدار



 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

BEST PRACTICES FOR ROAD SAFETY CAMPAIGNS  
 

 

 

 





 

 يبسمه تعال

  اركيپ  خصوص در يمختصر
  

ل مربوط به جاده و یو انتشار اطالعات در خصوص مسا يآور با هدف جمع) اركیپ(راه  يها کنگره یدائم یالملل نیانجمن ب
و م یکنواخت کردن عالیراهها،  يو نگهدار یو مال ي، اداریی، اجرایطراح يها وهیک آن، اصالح و استاندارد کردن شیتراف

الزم متناسب با  یشبکه ارتباط ینیب شیمختلف و پ يکشورها يها و شد در شاهراه  مربوط به آمد يها، کدها نشانه
کشور جهان  27ن کنگره آن و با شرکت یاول يهمزمان با برگزار 1908کشورها در سال  یو اجتماع ياقتصاد يها شرفتیپ

  .ل شدیس تشکیدر پار
عضو مورد توافق قرار  يها که توسط دولت یکبار در زمان و مکانیمختلف هر چهار سال  يکشورها ن انجمن، با مشارکتیا
کشور عضو  142نده از ینما 2000ش از یراه با ب یر نام به مجمع جهانییاکنون با تغ کند و هم یرا برگزار م يا رد، کنگرهیگ یم

  .دیبرگزار گرد یسئول کره جنوبن مجمع در شهر یاکنگره  نیپنجمو ستیب يالدیم ٢٠١٥در سال . دهد یبه کار خود ادامه م
  :ر خالصه نمودیتوان به صورت ز یارك را میه پیو اول یاهداف کل
  یالملل نیبهبود ارتباطات ب  -1
  يا ونقل جاده حمل يها استین سیتدو  -2
  راهها يو نگهدار ي، ساخت، بهسازيزیر ت برنامهیفیک يارتقا  -3
  راه يها ستمیسست یریمدو  ییت اجرایفیک يارتقا  -۴

  :گردد که عبارتند از یب میتعق يشتریدا کرده و با سرعت بیپ يدین اهداف شکل جدیامروزه ا
  یالملل نیب يش همکاریافزا -
  راهها يو نگهدار ي، ساخت، بهسازيزیر برنامه يها استیدار نمودن س عتر و جهتیشرفت هر چه سریپ -

سازمان  ن مجمع دریا هرخانیل دبیافته و با تشکیران گسترش یدر ا) اركیپ(راه  یهانمجمع ج يها تیفعال ،ریاخ يها سال یط
ارك در فرانسه ارتباط الزم یشتر با مرکز پیبر آن شده که هر چه ب یاعضاء، سع یو معرف يا ونقل جاده و حمل يراهدار

ک یهر  يبرا يا عضو مکاتبها دو یک یو  یک عضو اصلین مجمع در نظر گرفته شده شامل یا يکه برا ییاعضا. برقرار شود
  :باشند یر میمندرج در زژه یو يها و کارگروهگانه  18 يها تهیاز کم

  

  ۲۰۱۶-۲۰۱۹دوره  يژه برايو يها و كارگروه يتخصص يها تهي، كميموضوعات راهبرد
   ين ماليتأمت و يريمد: ۱ يموضوع راهبرد  

  TC A.1 ونقل  عملكرد ادارات راه و حمل  
TC A.2 يو توسعه اجتماع يا ونقل جاده ستم حمليقتصاد سا  
TC A.3 سكيت ريريمد  
TF A.1 يابتكار يها وهيبا ش ين ماليتأم  
TF A.2 ونقل حمل يا و منطقه يان مليمتول يهماهنگ  



 

  ييو جابجا يدسترس: ۲ يموضوع راهبرد  
  TC B.1 ونقل هوشمند حمل يها ستميس/ راه  از شبكه يبردار بهره  
  TC B.2 راه يزمستان يارنگهد  
  TC B.3 يمسكون يدار در نواحيپا يچندوجهونقل  حمل  
  TC B.4 ونقل بار حمل  
  TF B.1 ييارتباطات خودرو -رساختين در طرح راه و زينو يراهكارها V2I و V2V  

  

  يمنيا: ۳ يموضوع راهبرد
TC C.1 ونقل حمل يمنيا يمل يها برنامهها و  استيس  
TC C.2 راه تر منيا يها رساختيز يبردار و بهره يطراح  
TF C.1 ونقل حمل يها رساختيز يريپذ بيكاهش مخاطرات و آس  

  

  رساختيز: ۴ يموضوع راهبرد
TC D.1 راه يا هيسرما يها رساختيزت يريمد  
TC D.2 راه يها  يروساز  
TC D.3 راه يها پل  
TC D.4 يات خاكيتردد و عمل كم يراهها   
TC D.5 راه يها از تونل يبردار بهره   

  

  ت بحرانيريست و مديط زي، محييوهوا رات آبييتغ: ۵ يموضوع راهبرد
TC E.1 راه يها رساختيز يريپذ انطباق و انعطاف يراهبردها  
TC E.2 از راه يبردار در ساخت و بهره يطيمح ستيمالحظات ز  
TC E.3 ت بحرانيريمد  

  

       CTERM يشناس ته اصطالحيكم  
 
ارك و یر پیسمت دب یمهندس مهران قربان يآقا بوده،ان یمهندس داود کشاورز يآقا ران بر عهدهیارك در ایاست پیر

ارك در یپ هرخانیراه، دب یمجمع جهان یبا توجه به اهداف اصل .باشند یدار م ران را عهدهیارك در ایرخانه پیت دبیمسؤول
الت و چه به یبه لحاظ امکانات و تسه آل چه دهیب ایدن به ترکیخود به جهت رس يالت و اعضایدر تشک يران با بازنگریا

مختلف  يها رمجموعهیز یو تخصص یسطح دانش فن يدوار است که بتواند در ارتقایفعال ام یتخصص يروهایلحاظ ن
  .دیفاء نمایکشور سهم و نقش خود را ا يا ونقل جاده حمل

  
     

  رانيارك در ايرخانه پيدب                                                                                   



 

  
  
  
  ادداشتی
  

از خدمات  یعیازمند استفاده از بخش وسین ونقل کشور، صنعت حمل یاصل یبه عنوان متول يوزارت راه و شهرساز
 است که يرو ضرور نیاز ا. باشد یونقل م ستم حملیس ياز اجزا يبردار و بهره ي، ساخت، نگهدارینه طراحیدر زم یمهندس

آنها  یقاتیو تحق یمطالعات يازهایران و کارشناسان مربوطه قرار گرفته تا نیار مدیاز به طور مستمر در اختیمورد ن یدانش فن
 يوزارت راه و شهرساز ي زیرمجموعهها سازماناز  یکیبه عنوان  يا ونقل جاده و حمل يسازمان راهدار. مرتفع گردد

و  اي جاده ونقل حمل یل فنینه مسایدر زم يـ کاربرد یقات علمیانجام تحق و یاساس يازهاین ییدرصدد است ضمن شناسا
ن یربط، به رفع ایذ یو تخصص یعلم يها با مجامع و سازمان ین دستاوردها و انجام مبادالت علمین استفاده از آخریهمچن

مورد  ی، دانش فنیتخصص يها  رشن مجموعه گزایه و تدویبر آن است تا با ته سازمانن ین راستا ایدر هم. ازها بپردازدین
  . ر متخصصان قرار دهدیو سا اي ونقل جاده حمل ار بخشیمناسب در اخت یاز را به شکلین

شوند که آشنایی با نحوه انجام و  کنندگان از راه محسوب می هاي ایمنی از جمله ابزار مؤثر در تغییر رفتار استفاده کمپین
هاي ایمنی راه، داراي ارزش  گزارش حاضر با عنوان بهترین اقدامات براي کمپین .باشد افزایش کارایی آن بسیار مهم می

ربط قرار  برداران ذي باشد که با تالش همکاران دبیرخانه پیارك ترجمه و در اختیار کارشناسان و بهره علمی معتبري می
  . گیرد می
دفتر ایمنی و حریم رکل محترم یران و مدیدر اراه  یمجمع جهان خانهریصورت گرفته توسط دب يها د است که با تالشیام

و ارتقاء  يجاد تحول، نوآوریمؤثر در جهت ا یرساندند، گام يارین گزارش ما را یۀ ایکه در ته يافراد يو همکار راه
  .برداشته شود اي ونقل جاده در حوزه حمل عملکردها

  
  انیداود کشاورز

  يا ونقل جاده و حمل يس سازمان راهدارییر
  رانیارك در ایه اول پندینما

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
  هيانيب

  
 يبه منظور ارتقا ۱۹۰۹است که در سال  يرانتفاعيک سازمان غي) PIARC -ارک يپ(راه  يمجمع جهان

   .س شديتأس يا ونقل جاده نه راهها و حمليشرفت در زميج پيو ترو يالملل نيب يها يهمکار
ز توسط ين يد و برنامه راهبرديف گرديارك تعريپ ۲۰۰۷-۲۰۱۱ يدر برنامه راهبردن گزارش يامطالعه موضوع 

متناظر با موضوع  يته فنيكم ياعضا. ديب گرديعضو تصو يندگان كشورهايراه متشكل از نما يمجمع جهان يشورا
  . عضو منصوب شدند ين گزارش، توسط كشورهايا

مؤلفان  يها دگاهيه شده است، دين گزارش ارايكه در ا ييشنهادهايها و پ يريگ جهيها، نت افتهيهر گونه نظرات، 
  .باشد يا ادارات متبوع آنها نميها  كننده نظرات سازمان گزارش بوده و ضرورتاً منعكس

  
  .باشد يم يابير قابل دستيز يبه نشان) ارکيپ(راه  يمجمع جهان ين گزارش از تارنمايا

http://www.piarc.org 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باشد يراه م يمتعلق به مجمع جهان ين اثر به طور انحصاريحقوق ا يتمام
  )ارکيپ(راه  يمجمع جهان

  دوم، طبقه يساختمان گراند آرك، بال شمال
  س، فرانسهي، منطقه الدفانس، پار ۹۲۰۵۵

 ۹۷۸-۲-۸۴۰۶۰-۲۶۰-۱: يالملل نيشماره استاندارد ب

  
 

http://www.piarc.org


 

  
  
  
  
  
) TC C.2(راه  يمجمع جهان" تر از راه برداري ايمن بهره" يته فنيکمهاي ايمني راه  كارگروه كمپينن گزارش توسط يا

  .ه شده استيته
  :افرادي كه در تهيه اين گزارش همكاري داشتند عبارتند از

  ،)آفريقاي جنوبي(راندال كيبل 
  ،)اياالت متحده آمريكا(رابرت هال 

  ).كانادا - كبك(ريني ليز تو
  . انجام شد) آفريقاي جنوبي(ويرايش نسخه انگليسي اين گزارش توسط راندال كيبل 

. باشد يم پروفسور دكتر احمد فرهان سعداله از مالزيبر عهده تر از راه  برداري ايمن بهره يته تخصصياست كمير
  .باشند يته مين كميزبان ا اسپانيوليزبان و  يسيانگل رانيب دبيبه ترت اسپانيااز آل  خسوس لياز كانادا و  گاتوسكيپل 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



  

 

  هاي ایمنی راه براي کمپین اقداماتبهترین 
  

  فهرست مطالب
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 ۹ ................................................................................................................................رفتار كاربر راه - ۲
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  ١                  هاي ايمني راه براي كمپين اقداماتبهترين 

 

  
  
  

  ريتيمديخالصه 
شوند را پوشش  هاي ايمني راه كه از سوي ادارات راه ساماندهي مي گزارش حاضر، موضوعات كليدي كمپين

مخاطبان ) ۳هاي مختلف مربوط به ايمني راه،  كمپين) ۲رفتار كاربر راه، ) ۱: اين موضوعات عبارتند از. دهد مي
  .ارزيابي كمپين) ۵ها و  رسانه) ۴هدف، 

نمايد و اين  هاي ايمني راه را ارايه مي براي كمپين بهترين اقداماتكليدي بازبيني متون  هاي گزارش، يافتهاين 
  .كند به پرسشنامه تحقيقاتي، مرتبط مي دهنده پاسخ الگوها را به الگوها و اقدامات كشورهاي

از كشورها  شده توسط بسياري رفتار كاربر راه، نقش مهمي در وضعيت كنوني نرخ تصادفات تجربهاين موضوع كه 
 .باشد مورد نظر ميبنابراين، توانايي تغيير مؤثر رفتار بد يا ضعيف كاربر . ، كامالً شناخته شده و اثبات شده استدارد

واقعيت اين است كه بيشتر مردم در مورد برخي اقدامات ايمني مثل بستن كمربند ايمني، شكاك يا حتي خرافاتي 
برداشتن اين موانع ". خواست خداوند هستند"جود دارد كه همه تصادفات ها، اين نگرش و در برخي فرهنگ. هستند

اند، فرايندي كند و  و متقاعد كردن مردم به اينكه بسياري از تصادفات قابل پيشگيري هستند و پيشگيري شده
يرگذاري به هاي ايمني راه بايد به عنوان يك تعهد پايدار در نظر گرفته شوند و تأث بنابراين كمپين. بر است زمان
  . اي مثبت و پايدار بر رفتار كاربر راه، منفعت زيادي به لحاظ ايمني راه به همراه خواهد داشت شيوه

هاي ايمني راه  دهندگان، رانندگي ايمن را به عنوان موضوع اصلي كمپين پژوهش پيارك نشان داد كه بيشتر پاسخ
  جروحان وكاهش تلفات و م) ۲ارتقاي رانندگي ايمن،  )۱ولي  ،هاي ميان كشورها تفاوت با وجود. قلمداد كردند

تغيير رفتار، افزايش آگاهي و دانش و . آيند ها به شمار مي ؛ موضوعات اصلي كمپينكاهش تخلفات ترافيكي) ۳
  .باشند تغيير نگرش، اهداف كليدي براي دستيابي به هدف نهايي كمپين مي

تشريح فرايند تغيير ) ۳متقاعد كردن به تغيير رفتار و ) ۲رفتاري،  بيني تغيير پيش) ۱هاي تغيير رفتار براي  تئوري
تفاوت ميان تغيير رفتار  تشخيصتغيير رفتار، نقش مهمي در  يها تئوري درك. گيرند رفتاري مورد استفاده قرار مي

ها را فراهم  پينشده كم بيني تر پيامدهاي پيش ها امكان ارزيابي دقيق اين تئوري. مطلوب و حقيقي كاربر راه دارند
 هنگامهاي رفتاري تئوري در  اهميت استفاده از مدلدهنده  نشانرغم شواهد علمي كه  با اين وجود، علي. آورند مي

در  ها از اين مدل دهندگان پاسخاز ميان  ، تنها چند كشورهستندتالش براي تغيير يا تأثيرگذاري بر رفتار انسان 
  . كنند ستفاده مياهاي ايمني راه  كمپينتوسعه هنگام 

اي براي ارتقاي آگاهي يا تغيير  رساني، تنها روش مداخله اين موضوع را بايد در نظر داشت كه يك كمپين اطالع
ارتقاي و  ها ، پيشرفتپشتيبانيگذاري،  ها نظير اعمال قانون، آموزش، قانون ساير فعاليت. باشد باورها و رفتار نمي
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اين امر به عنوان اقدامات . شوند تا كارايي آن را افزايش دهند ي اضافه ميساز آگاه  مهندسي، اغلب به كمپين
كننده در اين  تمامي كشورهاي شركت. شود پشتيباني كه براي موفقيت كمپين ايمني راه ضرورت دارند، شناخته مي

  . سازي را دارا بودند بررسي، يك يا چند اقدام پشتيباني از كمپين آگاه
براي انتشار يك پيام روشن و سازي ارتباطات مختلف  اي يكپارچه شامل ادغام و هماهنگه استفاده از برنامه

تر،  اي از مسايل در طول يك بازه زماني طوالني منسجم درباره يك نوع خاص از مشكل رفتاري يا مجموعه
  . باشد مي

و  يكپارچه باشد يا نباشد، طراحيبخشي از يك برنامه خير؛ سازي با اقدامات پشتيباني ادغام شود يا  چه كمپين آگاه
كه بايد به آن پرداخته بسته به مشكل ايمني . بر اساس اصول بازاريابي اجتماعي سالم خواهد بود عمدتاً آن اجراي

درك نيروهاي مؤثر بر . هاي هدف خاصي را در بر گيرد شود، جمعيت هدف ممكن است كل جامعه يا گروه
دهندگان  بيشتر پاسخ. رفتارهايي در يك گروه هدف خاص اهميت فراواني داردرفتارهاي رايج و نحوه تغيير چنين 

مختلف در كنار هاي  كمپين ايجادهاي هدف خاصي متمركز هستند و  هاي ايمني راه بر گروه بيان كردند كه كمپين
  . هاي كليدي اين فرايند بودند هاي هدف از بخش شناسايي گروه

اين . هاي هدف، اهميت زيادي دارد راي اطمينان از دريافت پيام توسط گروهانتخاب ابزارهاي ارتباطي مناسب ب
ها  ها و هزينه هاي رسانه انتخاب وابسته به مواردي همچون عوامل مرتبط با نوع ارتباطات، گروه هدف، ويژگي

رآمد يا فناوري اين مطالعه نشان داد كه بزرگترين عامل جدايي كه جامعه با آن روبروست؛ جنسيت، نژاد، د.باشد مي
هاي مختلف، جنبه مهمي است كه بر انتخاب نوع  رساندن پيام به نسل. باشد ها مي نيست بلكه جدايي نسل

ترين  ترين و صحيح بايد اطمينان يافت كه مناسب. باشد هاي مورد استفاده در كمپين ايمني راه اثرگذار مي رسانه
هاي آن مبذول  بندي اي بايد به مشخصات گروه هدف و تقسيم ويژهتوجه . پذيرد ها انجام مي انتخاب در مورد رسانه

  . كند گردد كه ما را در امر انتخاب رسانه ياري مي
هاي ترس بايد به طور كلي با احتياط مورد استفاده واقع شود و باورها، اعتقادات و تجارب شخصي گروه  جذابيت

هاي ايمني راه نبايد مورد تأكيد  اهميت ارزيابي كمپين .كنند گيرنده ايجاد توانند اعتبار منفي براي ارتباط هدف مي
هاي ايمني راه بايد در طراحي كمپين  دهد ارزيابي مؤثر كمپين مرور مطالعات پيشين نشان مي. بيش از حد قرار گيرد

  . كند هاي آينده را هدايت مي گذاري ها، سرمايه توانايي ارزيابي و سنجش كارايي كمپين. در نظر گرفته شود
كنند، به  يكي از مشكالت استفاده از ابزارهاي تبليغاتي آن است كه مردم به طور كلي در برابر تغيير مقاومت مي

بنابراين، متقاعد نمودن كاربران راه به تغيير باورها و . ويژه هنگامي كه هيچ منفعت شخصي براي آنها متصور نباشد
توانند در بهبود  هاي ايمني راه مي كمپين. برانگيز است دارند، چالشعادات، هنگامي كه هيچ تمايلي به انجام آن ن

رفتار كاربران راه، انواع (موضوعات كليدي با اين وجود، . رفتار كاربران راه نقش تأثيرگذاري داشته باشند
قبل از رفته و قرار گ توجه ويژهمورد بايد ) هاي كمپين، ارزيابي كمپين هاي هدف، رسانه هاي ايمني راه، گروه كمپين

  . ونقل بايد به ميزان كافي مطالعه و بررسي شوند ها و ادارات راه و حمل اجرا توسط سازمان
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  مقدمه
رساني در مورد ايمني راه از طريق  هاي اطالع براي كمپين" كمپين ايمني راه"براي هدف اين مطالعه، عبارت 

با اي  هاي تبليغاتي مثل تبليغات رسانه شامل همه شكلاين . هاي جمعي مورد استفاده قرار خواهد گرفت رسانه
  .شود ميپرداخت هزينه 

  
  هدف گزارش

اين هدف به عنوان يك موضوع كليدي . هاي ايمني راه است براي كمپين بهترين اقداماتهدف اصلي گزارش، ارايه 
 Cشي از موضوع راهبردي كه بخ تر راه برداري ايمن بهره: C.2كاري كميته تخصصي  براي تحقيق و بررسي گروه

  . شود باشد، شناخته مي مي )ايمني سيستم راه( مجمع جهاني راه
  

  گستره گزارش
اين موضوعات . دهد پوشش مي را) توسط ادارات راهاجرا (هاي ايمني راه  گزارش، موضوعات كليدي كمپين

  هاي كمپين و  رسانه) ۴ن هدف، مخاطبا) ۳هاي ايمني راه،  انواع كمپين) ۲رفتار كاربر راه، ) ۱: عبارتند از
  .ارزيابي كمپين) ۵
  

  شناسي روش
نشان داد متون جامع طالعات مرور م. گرديدانجام و براي هر موضوع كليدي خالصه مطالعات پيشين مرور 

هاي جمعي مرتبط با ايمني راه هم اكنون  هاي رسانه المللي در مورد شناسايي، توسعه، اجرا و ارزيابي كمپين بين
  . اند به طور گسترده انجام و مستند شده بهترين اقداماتمطالعات در خصوص . د دارندوجو

 بهترين اقداماتبررسي هاي كليدي  نيست، بلكه ارايه يافته اختراع دوباره چرخ بنابراين، هدف و گستره اين گزارش
  .رهاي عضو پيارك استهاي ايمني راه و مرتبط نمودن آنها به اقدامات كمپين ايمني راه كشو براي كمپين

نامه پژوهشي به طور خاص بر  آوري تجارب واقعي در مورد اقدامات كمپين ايمني راه، يك پرسش به منظور جمع
نامه بين كشورهاي عضو پيارك توزيع شد و  پرسش. ساختاربندي شد طالعات، انجام وهاي مرور م اساس يافته

اين  الفنامه تحقيق كمپين ايمني راه پيارك در پيوست  شيك نسخه از پرس. بازخورد مورد تحليل قرار گرفت
اين . شدبازگردانده تكميل و كشور  ۱۴پاسخ از  ۱۸نامه اين بود كه تنها  ايراد اين پرسش. گزارش ارايه شده است
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ي جنوبي، آرژانتين، استراليا، بلژيك، كانادا، كوبا، مجارستان، كره، مالزي، مكزيك، پرتغال، آفريقا: كشورها عبارتند از
توانند به درستي معرف يك اقدام جهاني  در نتيجه، تحليل و نتايج آن نمي. اسپانيا، سوييس و اياالت متحده آمريكا

هاي ايمني راه در  كمپيناجراي هاي تكميلي، روندهاي كليدي و گستردگي  نامه با اين حال، پرسش. باشند
  . كشورهاي مختلف را مشخص نمودند

  .ر بخش نتايج اين گزارش مورد بحث و بررسي قرار گرفته استاين موضوع بيشتر د
  

  ساختار گزارش
هر يك از موضوعات كليدي كمپين ايمني راه را  به مربوطهاي  و تحليل مطالعاتهاي مرور  اين گزارش، يافته

  .اند اصول بهترين اقدامات در هر موضوع كليدي مشخص شده. شود شامل مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥                  هاي ايمني راه براي كمپين اقداماتبهترين 

 

  
  
  
  هاي ايمني راه كمپين -۱
  كمپين ايمني راهاندازي يك  علل راه - ۱- ۱

شده توسط بسياري از كشورها  رفتار كاربر راه، نقش مهمي در وضعيت كنوني نرخ تصادفات تجربهاين موضوع كه 
مطلوبي بر ايمني بنابراين، تغيير مؤثر رفتار نامناسب كاربر راه كه تأثير نا. ، كامالً شناخته شده و اثبات شده استدارد

انتخاب روشي مؤثر براي تغيير مثبت و پايدار . گردد تر براي همه كاربران راه مي راه دارد، موجب ايجاد محيط ايمن
، ۱شكل . شود گذاري با سوددهي بسيار باال در زمينه ايمني راه در نظر گرفته مي رفتار كاربر راه، به عنوان سرمايه

  .عامل انساني، بيشترين سهم را دارد. دهد اي را نشان مي تصادفات جاده گستردگي عوامل مختلف دخيل در
  

  
  عوامل مؤثر در بروز تصادفات رانندگي. ۱شكل 

  
ممكن است اختصاص منابعي براي راهنمايي و هدايت مردم به ارايه رفتاري كه آشكارا به نفع ايمني و سالمتشان 

ز رانندگي در حين مستي، استفاده از كاله و كمربند ايمني و پرهيز از ، غير ضروري به نظر برسد؛ مثالً پرهيز اباشد
ها نداشته باشند، يا اگر داشته باشند، ممكن  ممكن است مردم درك درستي از ريسك. رانندگي با سرعت غيرمجاز

  .، آن را ناديده انگارند"براي من اتفاقي نخواهد افتاد"است با اين باور كه 
در . ورد برخي اقدامات ايمني مانند بستن كمربند ايمني، دچار شك يا حتي خرافه هستندبسياري از افراد در م

از بين بردن اين موانع و . هستند" مشيت الهي"ها، حتي اين نگرش وجود دارد كه همه تصادفات  بعضي فرهنگ
  .متقاعد كردن مردم به اينكه بيشتر تصادفات قابل پيشگيري هستند، فرايندي كند است

  عوامل محيطي راه 
  درصد ۳۴

  عوامل مربوط به وسيله نقليه  
  درصد ۱۳

  عوامل انساني 
  درصد ۹۳

)۲۶(% )۴(% 

)۵۷(% 

)۱(% 

)۶(% 

)۴(% 

)۳(% 
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شوند و تأثيرگذاري بر رفتار كاربر راه به  هاي ايمني راه به عنوان يك الزام پايدار در نظر گرفته مي راين كمپينبناب
  . اي مثبت و پايدار، سوددهي بااليي به لحاظ ايمني راه خواهد داشت شيوه

غير از كشورهاي مورد  .اند هاي ايمني راه، به يك الزام مهم براي بسياري از كشورها تبديل شده در واقع، كمپين
 ۱۰۰ميليون يورو، چهار كشور بين  ۵هزار تا  ۲۵۰ميليون يورو يا بيشتر، دو كشور بين  ۵مطالعه، سه كشور بيش از 

  .ردندكهزار يورو در سال هزينه  ۲۵۰هزار تا 
  :دهند هاي كمپين ايمني راه، اهداف اصلي زير را پوشش مي بيشتر نوآوري

  

 پذيري كاربران خاص، اي و آسيب ت تصادفات جادهسازي در مورد خطرا آگاه 

 شود، آموزش كاربران راه در مورد آنچه كه جزو رفتار ايمن يا غير ايمن كاربر راه محسوب مي 

 تر در زمينه ايمني راه، ها و باورها به سمت رويكرد مثبت تغيير نگرش 

 برداري كي يا شرايط بهرهرساني به كاربران راه در خصوص تغيير قوانين و مقررات ترافي اطالع. 
  

  .ناپذير هر راهبرد ملي ايمني راه مورد توجه قرار گيرند هاي ايمني راه بايد به عنوان بخش جدايي بنابراين، كمپين
  
  موضوعات و اهداف كمپين: نتايج پژوهش پيارك - ۲- ۱

به عنوان موضوع اصلي ، رانندگي ايمن را )درصد ۵۶(دهندگان مورد مطالعه  پژوهش نشان داد كه بيشتر پاسخ
كاهش ) ۲ارتقاي رانندگي ايمن، ) ۱با وجود تفاوت ميان كشورها، . اند هاي ايمني راه كشورشان معرفي كرده كمپين

  ).۲شكل (شده بودند  كاهش تخلفات ترافيكي، از موضوعات اصلي مطرح) ۳تلفات و مجروحان و 
  

  
  موضوعات كمپين: نتايج پژوهش پيارك. ۲شكل 

  
گزارش دادند كه هدف اصلي كمپين، كاهش تعداد تصادفات و مجروحان و ) درصد ۴۴(جه، اغلب كشورها در نتي

  ).۳شكل (بود ) درصد ۲۲(اي  وميرهاي جاده به دنبال آن، كاهش تعداد مرگ
تر و در نتيجه، كاهش تعداد  هاي ايمني راه به طور خاص به دنبال ترويج رانندگي ايمن بنابراين، اكثر كمپين

  .باشند اي مي صادفات و مجروحان و متعاقب آن، كاهش تلفات جادهت

  ارتقاي رانندگي ايمن

  ساير

 كاهش تخلفات ترافيكي

  جراحات رانندگي/ كاهش تلفات

۱۱% 

۱۱% 

۲۲% 
۵۶% 
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  اهداف كمپين: نتايج پژوهش پيارك .۳شكل 

  

دهندگان اظهار داشتند تغيير رفتار، افزايش آگاهي و دانش و تغيير  در پاسخ به چگونگي تحقق هدف كمپين، پاسخ
  .آيند ه شمار مينگرش، اهداف كليدي براي دستيابي به آرمان نهايي كمپين ب

هاي ايمني راه در پي رسيدن  هاي ايمني راه است و بيشتر كمپين روشن است كه اصالح رفتار، كليد موفقيت كمپين
  .باشند به تركيب اين اهداف كليدي مي

  .دهد اند را نشان مي شعارهاي كمپين كه توسط برخي كشورها به كار رفته/ ، برخي موضوعات۱كادر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  شعارهاي كمپين ايمني راه/ هايي از موضوعات مثال. ۱ر كاد

  
  
  

  "جوان براي رانندگي ايمنكمك به رانندگان "
  ويكرودز، استراليا

  

  "در خط اضطرار توقف نكنيد"
  ، مجارستانآزادراههاي ملي
  

  "توانيم به آن دست يابيم هدفي كه همه مي - تلفات صفر "
  ونقل يوتا، وزارت ايمني عمومي يوتا، اياالت متحده آمريكا  وزارت حمل

  

  "خود تجديدنظر کنيددر مورد نحوه رانندگي "
 ادارات متعدد، كانادا

 جراحات/ كاهش تصادفات

 جرايم مربوط به خودروكاهش 

كاهش تخلفات ترافيكي 

 ترويج رانندگي ايمن

 كاهش تلفات

۶% 
۱۱% 

۱۷% 

۲۲% 

۴۴% 
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  .دهد ، ترکيب اهداف تغيير رفتار و نگرش در يك نوآوري كمپين ايمني راه را نشان مي۲كادر 
  
  
  
  
  
  
  

  

  مثالي از اهداف كمپين ايمني راه. ۲كادر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها تغيير نگرش
  )شده نيست به لحاظ اجتماعي پذيرفته(تغيير نگرش در خصوص رانندگي حين مستي 

  

  تغيير رفتار
  .شوند شناختي مثبت كه باعث تغيير رفتار مي اعمال قوانين رفتاري و روان

  دگان برگزيدهراننتعداد بيشتري از تشويق 
 )بلژيك(گزاران  اي بيمه و انجمن حرفه  نوشابهصنايع 
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  رفتار كاربر راه -۲
  هاي تغيير رفتار نظريه - ۱- ۲

دانستن اين که چه فرايندهايي بر رفتار كاربر راه تأثيرگذارند و چه چيزي كاربر راه را به رفتار ايمن يا غيرايمن 
  .نمايد، بسيار مهم است تشويق مي

هاي جمعي  هاي رسانه اند و در كمپين اي مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته شناختي به طور گسترده هاي روان نظريه
پيامد به خطر انداختن ايمني راه به طور خاص به سالمت فردي . اند عمومي به كار گرفته شدهمربوط به سالمت 

هاي ايمني راه به صورت گسترده از سوي  هاي تغيير رفتاري با كمپين شود و بنابراين، رابطه نظريه مربوط مي
  .متخصصان امر پذيرفته شده است

تشريح فرايند تغيير ) ۳متقاعد كردن به تغيير رفتار و ) ۲ر رفتار، بيني تغيي پيش) ۱هاي تغيير رفتاري براي  نظريه
  . گيرند رفتار مورد استفاده قرار مي

تواند نقش مهمي در درك تفاوت ميان تغيير رفتاري مطلوب و تغيير رفتاري واقعي  هاي تغيير رفتاري مي فهم نظريه
  .آورند شده را فراهم مي بيني تر نتايج پيش ارزيابي دقيقها امكان  تر اينكه، اين نظريه مهم. كاربر راه ايفا نمايد

اين . اند مورد بازبيني قرار گرفته ]Delaney et al.( ]۲(مدل تغيير رفتاري توسط دليني و همكاران / چند نظريه
  :ها عبارتند از مدل

  

 نمايند، عبارتند از  بيني مي هايي كه تغيير رفتار را پيش نظريه: 

  ،نظريه اقدام منطقي -
 شده، ريزي نظريه رفتار برنامه -

 مدل اعتقاد به سالمتي، -

 يادگيري اجتماعي،/ نظريه شناختي -

 .نظريه انگيزه محافظت -
 

 نمايند، عبارتند از هايي كه افراد را به تغيير رفتار متقاعد مي نظريه: 

 پيچيده، -مدل احتمال  -

 .بياني -مدل ارزيابي تداعي -
  

 نمايند، عبارتند از ا تشريح ميهايي كه فرايند تغيير رفتار ر نظريه:  
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 نظريه خودکنترلي، -

 .مدل فرانظري تغيير -
  

هاي مختلف براي رفتارهاي متفاوت كاربرد دارند و بنابراين، هدف انواع كمپين، تحت تأثير قرار دادن نوع  نظريه
مگي نقش مهمي شده، مثالً احتمال يا شدت، ه متغيرهاي مرتبط با اثر يا خطر درك. خاصي از تغيير رفتار است

  .كنند بازي مي
موفقيت كاربرد يك . باشد ميزان تأثيري كه اين متغيرها بر يك رفتار خاص مورد نظر دارند، نيز حايز اهميت مي

نظريه خاص به مطابقت با اهداف كمپين ايمني راه بستگي خواهد داشت و بايد به طور مستقيم به رفتار هدفي كه 
  .]۲[ بايد تغيير نمايد، مرتبط باشد

  
  هاي تغيير رفتاري استفاده از مدل: نتايج پژوهش پيارك - ۲- ۲

را هنگام تالش براي تغيير يا  )TBM(١هاي رفتاري نظري رغم شواهد علمي كه اهميت استفاده از مدل علي
اه هاي ايمني ر اندازي كمپين براي راه TBMدهند، تنها چند كشور محدود از  تأثيرگذاري بر رفتار انسان نشان مي

  . استفاده نمودند
 اندازي شده خاص راه TBMهاي آنها بر اساس يك  به عنوان بخشي از پژوهش، از هر كشور پرسيده شد آيا كمپين

  .برقرار گرديده است TBMاست يا آيا ارتباطي بين مخاطب هدف و يك 
همچنين در تحقق هايشان و  اندازي كمپين در راه TBMگزارش دادند از ) درصد ۸۳(دهندگان  بيشتر پاسخ

خاص،  TBMمربوط به يك ) دهندگان درصد پاسخ ۸۹(يا مخاطب هدف ) دهندگان درصد پاسخ ۸۳(اهدافشان 
  ).۴شكل (استفاده نكردند 

  

  
  يافته اهداف كليدي تحقق: نتايج پژوهش پيارك. ۴شكل 

  

                                                   
1. Theoretical Behavioural Model 

 افزايش آگاهي تغيير نگرش افزايش دانش تغيير رفتار

۷۲%  ۷۲%  

۵۶%  ۵۶%  
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شده را گزارش  بيني باالي پيش بيشتر كشورهاي مورد مطالعه، پيامدهاي تغيير رفتاري مورد انتظار با نرخ موفقيت
با مخاطب هدف خاص و رفتار  TBMو ميزان مطابقت  TBMتغيير رفتار پايدار به فهم و درك درست . دادند

. شود كاررفته مربوط مي به TBMبنابراين، تالش براي تأثيرگذاري بر تغيير رفتار به شدت به . هدف مرتبط است
  .ي دقيق تغيير رفتار واقعي را محدود نمايدتواند امكان فهم يا بررس مي TBMنبود 

  

  
  مدل رفتاري نظري: نتايج پژوهش پيارك. ۵شكل 

  
هاي ايمني راه بلژيك و استراليا را داشتند،  براي كمپين TBM، دو پاسخ كه ادعاي استفاده و عدم استفاده از ۳كادر 

بنابراين . دهند شده مثبت را ترويج مي بيني تاري پيشهر دو كمپين ايمني راه، پيام مثبتي با يك تغيير رف. دهد نشان مي
  . ، گر چه كمپين استراليا استفاده از آن را به رسميت نشناخته استکنند مياستفاده  TBMهر دو كمپين از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي نظري رفتاري هايي از استفاده و عدم استفاده از مدل مثال. ۳كادر 

  

  كمپين ضد رانندگي حين مستي
  .هنجارگرايانه بهترين نتيجه را در بر دارد/ دهي و مثبت شناختي، از طريق استفاده از راهبردهاي پاداش اعمال قوانين رفتاري و روان

بعد از جواب  جوايزشانس برنده شدن يك خودرو و ساير (با جايزه دادن به خاطر رفتار درست  TBMرابطه ميان هدف كمپين و 
  .، شكل گرفته بود)الكل كه توسط پليس طي كمپين ترتيب داده شده بود منفي تست سنجش

  مؤسسه ايمني راه، بلژيك
  

  رانندگان جوان
  :كاررفته در توسعه و برقراري ارتباطات عبارت بودند از معيارهاي به. استفاده نشد TBMاز 

 برخورد نكنيد،هنگام برقراري ارتباط، مثبت باشيد، زورگويانه  .١
 سن و ساالن انتخاب كنيد، اعضاي گروه را از هم .٢
 اي را توضيح دهيد، مزاياي ايمني هر قانون جديد جاده .٣
 از ادبيات مناسب براي رانندگان جوان استفاده نماييد، .۴
 .تر بهره جوييد هاي ارتباطي پرمخاطب از كانال .۵

 ويكرودز، استراليا

هايي كه مبتني بر  كمپين
 مدل نظری نيستند

عدم ارتباط ميان هدف 
 و مدل نظری

اهدافي كه به مدل 
 شوند نظری مربوط نمي

۸۳%  

 
۸۳%  

 

۸۹%  
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  هاي ايمني راه انواع كمپين -۳

ترين نوع كمپين ايمني راه،  جامع. هاي ايمني راه را نشان داد هاي مختلف انواع كمپين بندي پيشينه پژوهش، گروه
  .بود ]CAST( ]۳(١ها و راهبردهاي افزايش آگاهي پروژه اتحاديه اروپا، كمپين

  
  سازي هاي آگاه كمپين - ۱- ۳

رساني، متقاعد كردن يا تشويق مردم با  هاي هدفمند براي اطالع عمومي به معناي انجام تالشسازي  هاي آگاه كمپين
يا رفتارهايشان به منظور ارتقاي ايمني راه به طور كلي يا به طور خاص است كه معموالً در / هدف تغيير باورها و

اي ويژه اغلب  هاي رسانه امل كانالشده ش دهي رساني سازمان هاي اطالع يك دوره زماني مشخص و از طريق فعاليت
  .پذيرد هاي حمايتي صورت مي يا ساير فعاليت/ همراه با پشتيباني ميان افراد و

  
  هاي حمايتي ايمني راه فعاليت - ۲- ۳

آورد،  اي كه امكان ارتقاي دانش يا تغيير باورها و رفتارها را فراهم مي سازي، تنها يك اقدام مداخله كمپين آگاه
هاي مهندسي اغلب به  گذاري، اصالحات و پيشرفت هاي ديگري مانند اعمال قانون، آموزش، قانون يتفعال. نيست

  .شوند سازي افزوده مي منظور افزايش كارايي به كمپين آگاه
  
  اعمال قانون - ۳-۲-۱

اعمال قانون اعمال قانون به خصوص . تواند براي پشتيباني از پيام كمپين مورد استفاده قرار گيرد اعمال قانون مي
  .تواند آگاهي مخاطب در خصوص موضوع كمپين را باال ببرد كامالً شفاف و مشخص مي

هاي امتياز  ها، سيستم جريمه(ها  دهد و مجازات اعمال قانون، استانداردها و توقعات جامعه را مورد حمايت قرار مي
ها، آن چيزي  ترس از اين مجازات. ندگرد شوند، وضع مي هنگامي كه قوانين ترافيكي رعايت نمي) منفي و غيره

اعمال قانون مردم را از تكرار رفتاري كه موجب . كند است كه بيشتر كاربران راه را متقاعد به پيروي از قوانين مي
دارد و بنابراين، به ايجاد يك بازدارندگي مفيد و تشويق مردم به پرورش خصلت  دريافت جريمه شده، باز مي

  .نمايد كمك مي نوناز قا پيروي و تبعيت
  

                                                   
1. Campaigns and Awareness Raising Strategies 
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  گذاري قانون - ۳-۲-۲
تواند مردم را درباره قوانين  كمپين مي. شود گذاري به پذيرش قوانين جديد يا اصالح قوانين موجود مربوط مي قانون

ترين سازوكار  گذاري، اصولي قانون. شده آگاه نمايد يا آنها را وادار به پيروي از قانون كند جديد يا قوانين اصالح
  .تأثيرگذاري بر رفتار كاربر راه است براي

  
  آموزش - ۳-۲-۳

آموزش به . اي خاص مورد استفاده قرار گيرد رساني و افزايش آگاهي پيرامون مسأله تواند براي اطالع آموزش مي
آموزش ايمني راه به خصوص از ابتداي . كند ها كمك مي ها و تغيير نگرش مردم در افزايش دانش، ارتقاي مهارت

  .نمايد در قبال كاربري راه را تحكيم مي پذيري ، ارزش مسؤوليتطفوليت
  
  پشتيبانياقدامات  - ۳-۲-۴

اين اقدامات بر . توانند براي وادار كردن مردم به اتخاذ رفتاري ايمن به كار گرفته شوند مي پشتيبانياقدامات 
ف اين اقدامات اصوالً ترويج رفتارهاي هد. كنند، تمركز دارند رفتارهاي خاص و عوامل بيروني كه آنها را متأثر مي

  .ايمن به جاي ممانعت از رفتارهاي غير ايمن است
  :نمايند ، رفتار ايمن را با متعهد نمودن كاربران راه يا دريافت پاداش بابت رفتار خوب تشويق ميحمايتياقدامات 

  

 عهد نمايدتواند كاربران راه را به اتخاذ رفتاري مطابق با قانون مت كمپين مي: تعهد. 

 مثالً (اي براي اتخاذ رفتاري ايمن از سوي مردم  تواند به عنوان انگيزه دهي مي سيستم پاداش: ها پاداش
 .مورد استفاده قرار گيرد) شانس بردن جايزه در صورت بستن كمربند ايمني

  
  اصالحات مهندسي - ۳-۲-۵

رساني  توانند براي اطالع اين اصالحات مي. شندتوانند مبتني بر زيرساخت يا وسيله نقليه با اصالحات مهندسي مي
  .كاربران راه در خصوص رفتار ايمن يا به طور مستقيم كنترل رفتارشان به كار روند

  

 مثالً تشويق به استفاده از يك پل عابر پياده كه به (تواند با اقدامات زيرساختي اخير  كمپين مي: زيرساخت
 .ايدتعامل برقرار نم) تازگي ساخته شده است

 شده با سنجش الكل در بازدم مثالً سيستم احتراق كنترل: هاي فناوري اصالحات يا نوآوري. 
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  هاي يكپارچه كمپين - ۳- ۳
هاي ارتباطي براي انتشار پيامي روشن و محكم  هاي يكپارچه، ادغام و هماهنگي بسياري از روش استفاده از برنامه

تر را شامل  اي از مسايل در يك چارچوب زماني طوالني خصوص گستره دار يا در درباره نوع خاصي از رفتار مسأله
  .شود مي

هاي مختلف به منظور تأثيرگذاري بر مسأله ايمني راه كه  توانند شامل همكاري ميان سازمان هايي مي چنين برنامه
  . برنامه بدان پرداخته، باشند

تركيبي از منابع با يك هدف . د بسيار مفيد واقع گرددتوان ها مي ها، همچنين هماهنگي برنامه همكاري ميان سازمان
ها و  سازي برنامه يكپارچه. تر و همراه با نتايج بهتر كند صرفه به هاي ايمني راه را مقرون تواند كمپين مشترك مي

  :دهي گردد تواند چه به صورت افقي و چه به صورت عمودي سازمان  ادارات مختلف مي
  

 هاي مختلف توسط  ناست كه به طور مثال، يك كمپين خاص در مقياسبدين مع: يكپارچگي عمودي
 .اندازي شده است اي و ملي راه ادارات محلي، منطقه

 اندازي  هاي مختلف راه بدين معناست كه كمپين در يك سطح سازماني، ولي در بخش: يكپارچگي افقي
تواند از  براي مثال، كمپين مي. رندهاي مشابه شكل گي توانند ميان سازمان مي ييها سپس ائتالف. شده است

 .اندازي گردد ونقل و وزارت بهداشت راه سوي وزارت حمل

  
  بازاريابي اجتماعي - ۴- ۳

سازي با اقدامات پشتيباني ادغام شود يا خير؛ بخشي از يك برنامه يكپارچه باشد يا نباشد، طراحي و  چه كمپين آگاه
  .تماعي سالم خواهد بوداجراي آن عمدتاً بر اساس اصول بازاريابي اج

بازاريابي اجتماعي . هاي ايمني راه است هاي بازاريابي اجتماعي در زمان انتقال پيام المللي، بكارگيري روش روند بين
ها و اصول بازاريابي براي تأثيرگذاري بر مخاطب هدف براي پذيرش، اصالح يا جبران  كاربرد روش"به معناي 

ها يا جامعه به طور كلي و عوامل راهبرد بازاريابي كه شامل آميزه بازاريابي  ، گروهداوطلبانه رفتار به نفع افراد
  .است" شود مي

بنابراين، هدف بازاريابي اجتماعي، تحت تأثير قرار دادن و تغيير رفتارهاي اجتماعي به نفع مخاطب هدف يا جامعه 
ها به عنوان روش  يا تغيير نگرش/ ي وبازاريابي اجتماعي همچنين به دنبال افزايش آگاه. به طور كل است

  .باشد تأثيرگذاري بر رفتارها مي
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  مثالي از استفاده از بازاريابي اجتماعي در بخش بهداشت عمومي. ۴كادر 
  

بازاريابي اجتماعي، مبتني بر اصول مشابه براي بازاريابي محصول است، با اين حال بازاريابي اجتماعي به خوبي 
  .توضيح داده شده است ۱در جدول 

  
  ]۸[تشريح بازاريابي اجتماعي . ۱جدول 

 راهبرد تغيير رفتار يا راهبرد اجتماعي  فقط تبليغاتي 

 دارد، بيشترين تأثير را دارد هنگامي كه مردم را به فعاليت وا مي.  رسان هوشمندانه يك شعار يا راهبرد پيام 

 اني است كه آماده تغييرندهدفش كساني است كه دليلي براي مراقبت دارند و كس.  رسد اي به دست اشخاص مي از طريق يك جمله رسانه. 

 راهبردي است و نياز به استفاده كارا از منابع دارد.   يك كمپين تصويري  
  كند كار مي" اي مرحلهطرح "يكپارچه است و بر اساس.  يك فرايند سريع 

  
تدايي بازاريابي مورد استفاده قرار گيرد، وجود تواند براي كمك به يك طرح اب ده سؤال راهبردي كه مي

  :اين سؤاالت عبارتند از. ]۸[دارند 
  

 كه مايلم به آن بپردازم، چيست؟ ]بهداشتي[مشكل اجتماعي  .۱

 به اعتقاد من، چه اقداماتي به بهترين نحو به اين مشكل خواهند پرداخت؟ .۲

 )مخاطب(چه كسي در مورد اين اقدام مسؤوليت دارد؟  .۳

 خواهد؟ عوض اتخاذ اين رفتار جديد، چه ميمخاطب در  .۴

 دهيم، حقيقي و درست است؟ چرا مخاطب باور خواهد داشت كه هر چيزي كه ما ارايه مي .۵

 خواهد؟ ميدهيم،  ارايه ميما مخاطب چيزي بيش از آنچه دهد؟ آيا  ارايه ميچه چيزي رقابت  .۶

بيشترين تأثير را از اقدامات  اي كه به گونه ،مخاطبان دستيابي بهبهترين زمان و بهترين مكان براي  .۷
 ؟كدامند ،اي دريافت كنند مداخله

 اي وجود دارد؟ اغلب در چه زماني و از سوي چه كساني نياز به دريافت اقدامات مداخله .۸

ي است، زيرا به دنبال ارايه خدمات بهداشتي از بازاريابي اجتماعي، مهم و حيات"
هايي را مورد توجه قرار دهيم كه افراد  بايد روش. باشد کننده مي نقطه نظر مصرف

هايمان تشويق نماييم؛ ما دريافتيم كه اصالح سر، روش  را به آمدن به كلينيك
ام اصالح سر رايگان انج ۱۰۰۰پارسال، ما بيش از . خوبي براي انجام آن است

  ".داديم و ثابت شد که اين جاذبه بزرگي است
  نويز  ، اداره بهداشت عمومي ايليMPH، رييس پزشکويتاكر، . اريك اي
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اي هماهنگ براي  اي را در طول زمان به شيوه توان انواع مختلفي از اقدامات مداخله چگونه مي  .۹
 ؟ختارچه سايكپ ،تأثيرگذاري بر رفتار

توانم الگوهاي مفيد را پيدا  در اختيار دارم، اگر نه، از كجا مي را آيا منابع كافي براي اجراي اين راهبرد .۱۰
 نمايم؟

 

  . شود تر مي نماييم، ترويج آن نيز آسان پسند بخش و مردم آسان، لذتاگر بتوانيم بفهميم كه چگونه تغيير رفتار را 
  
  آنانواع و  هاي ايمني راه هاي حمايتي كمپين يتفعال: نتايج پژوهش پيارك - ۵- ۳

ها به مدت دو سال يا  هاي ايمني راه، حداقل نيمي از كمپين در سؤال پژوهش پيارك در رابطه با مدت زمان كمپين
 ۵هاي آنها بيشتر از  چهارم كشورها اظهار داشتند كه كمپين انجامند، در حالي كه تنها بيش از يك كمتر به طول مي

  .نشان داده شده است ۶اين امر در شكل . يابند ادامه ميسال 
  

  
  مدت زمان كمپين: نتايج پژوهش پيارك. ۶شكل 

  
هاي آنها بخشي از  ها به نسبت جديد هستند، كشورهاي بسياري بيان داشتند كه كمپين هر چند كه بسياري از كمپين

هاي ايمني راه كه بخشي از يك  كمپين). ۷كل ش(اهد داشت ويك راهبرد بلندمدت است و در آينده نيز ادامه خ
اي  هاي حمايتي و راهبردهاي ايمني راه ملي و منطقه ند، فرصت بهتري براي ادغام با فعاليتهست تر مدت بلندراهبرد 

  .آورند را فراهم مي
  

۴۴%  

۱۱%  

۱۷%  

۲۸%  

 بدون پاسخ
 سال ۱كمتر از 

 سال ۲تا  ۱بين 

 سال و بيشتر ۵
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  راهبرد بلندمدت كمپين: نتايج پژوهش پيارك. ۷شكل 

  
درصد  ۴۶هاي آنها، پوشش ملي دارند؛ در حالي كه  پاسخ دادند كمپين) درصد ۴۷(دهندگان  تقريباً نيمي از پاسخ

اگر چه اين امر كامالً به اندازه جغرافيايي و جمعيتي كشور مورد نظر ). ۸شكل (اي داشتند  تنها پوشش منطقه
ا اي كمپين ر بستگي دارد؛ راهبرد ايمني راه، اهداف اصلي كمپين و مخاطب هدف بايد پوشش ملي يا منطقه

  .مشخص نمايند
  

  
  پوشش كمپين: نتايج پژوهش پيارك. ۸شكل 

  
اعمال قانون، . ندا هسازي ايمني راه داشت كننده كمپين آگاه همه كشورها اظهار داشتند يك يا چند فعاليت حمايت

هاي  يتنتايج اين تحقيق، اهميت فعال). ۹شكل (ها هستند  هاي آموزشي از جمله اين فعاليت گذاري و فعاليت قانون
تحت تأثير قرار دادن  كه بررفته است  اره كترين اقدام حمايتي ب اعمال قانون، متداول. كند حمايتي را مشخص مي

قوانين  شفاف اعمال قانون به عنوان يك فعاليت حمايتي، به ويژه اعمالاستفاده از . تأكيد داردرفتار كاربر راه 
اين امر، احساس حقيقي بودن و كنترل ". آورد مي به مرحله عمل در" را"دهد درس مي"كه كمپين را ترافيكي، آنچه 

  .گردد باعث پذيرفته شدن هر چه بيشتر پيام مي كه دهد واقعيت را به كاربر راه مي

۳۴% 

۲۲% 

۴۴% 

 بدون پاسخ

 بله

 خير

 اي منطقه

 المللي  بين

 ملي
۴۶% 

۷% 

۴۷% 
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  هاي حمايتي كمپين فعاليت: نتايج پژوهش پيارك. ۹شكل 

 
يد كه بخشي از راهبرد بلندمدت را شكل نما هاي ايمني راه كشورهايي را ارايه مي كمپين ي ازهاي ، مثال۵كادر 

است سال  ۳۰كره كه بيش از " آلودگي حين مستي، عدم رانندگي حين خواب در عدم رانندگي"كمپين . دهند مي
  . ها تحت تأثير قرار داده و تقويت كرده است ، رفتار ايمن كاربر راه را طي نسلادامه دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دهند ي ايمني راه كه بخشي از راهبردهاي بلندمدت را شكل ميها هايي از كمپين مثال. ۵كادر 
 

هاي حمايتي در زمينه اعمال  دهد چگونه فعاليت مالزي، نشان مي" تغيير ايجاد كنيدتوانيد  شما مي"كمپين ايمني راه 
  ).۶كادر (اند  ، در كمپين ادغام شده)زيرساخت و وسيله نقليه(قانون، آموزش و اصالحات مهندسي 

  
  
  
  

  ۲۰۰۲- ۲۰۱۰: زندگي سويبه  يراه
  .و همه عوامل ايمني راه هاي فعاليت ايمني راه، با توجه به اقدامات خاص متمركز بر همه زمينهاجراي طرح ملي 

  ونقل، كوبا وزارت حمل
 

  ۲۰۰۸-۲۰۱۷: برسيد به مقصدسالم 
  .۲۰۱۷درصد تا سال  ۳۰اي و جراحات شديد به ميزان  كاهش تلفات جاده هدف بابخشي از راهبرد بلندمدت ايمني راه 

  ويكرودز، استراليا
 

  تاكنون ۱۹۷۰: آلودگي عدم رانندگي حين مستي، عدم رانندگي حين خواب
  ، كره)RTA(اي  اداره ترافيك جاده

  گذاري قانون ارتقاي وسيله نقليه زيرساخت راه آموزش اعمال قانون

۷۸% 

۱۷% 
۲۸% 

۵۰% ۵۰% 
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  هاي حمايتي كمپين ايمني راه مثالي از فعاليت. ۶كادر 
  

هاي بازاريابي اجتماعي و  هاي حمايتي، اصول و روش در مطالعات موردي كمپين ايمني راه، استفاده مؤثر از فعاليت
  .اند به طور خالصه آمده ۹و  ۸، ۷اين مطالعات در كادرهاي . اند يكپارچگي بررسي شده

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 كمپين ايمني راه! فكر كنيد. ۷كادر 

  !" تغيير ايجاد كنيدتوانيد  شما مي"اه كمپين ايمني ر
  اعمال قانون

  يكمپين هوادارهمزمان با  اعمال قانون
  گذاري قانون

  مردم كاهش مقاومت و افزايش آگاهي ميانبه منظور هاي خاص در مورد قوانين جديد  كمپين
  آموزش

  اي هاي دوره مدارس و فعاليت آموزش رسمي ايمني راه در
  )باشگاه ايمني راه(
  اي رساخت جادهزي

  خيز توسط ادارات راه نقاط حادثه رس و اصالحامداطراف سازي ترافيك در مناطق  آرام
  اصالح وسيله نقليه 

هاي مختلف وسيله نقليه به منظور  در خصوص اجزا و بخش  UNECEواعمال استانداردهاي مالزي 
  افزايش ايمني و كاهش تعداد مجروحان در زمان وقوع تصادف

  شوراي ايمني راه مالزي، ي راه مالزياداره ايمن

  
  !فكر كنيد

 ]۷[كمپين  مرور
سازي و بازاريابي براي كاهش تعداد  بريتانيا، يك برنامه آگاه) DFT(ونقل  ، اداره حمل۲۰۰۰در سال 

ها، هر يك با هدف تغيير رفتار  اي از كمپين مجموعه گسترده. اي تدوين نمود ومير و مجروحان جاده مرگ
، ۲۰۰۰دازي شدند كه بخشي از راهبرد ملي ايمني راه ان راه!" فكر كنيد"ش، تحت نشان خاص خود
راهبرد، اهدافي به منظور كاهش تعداد تلفات و جراحات . دهند را شكل مي تر براي همه ايمن: راههاي فردا

در مقايسه با  ۲۰۱۰درصد به طور كلي تا سال  ۴۰درصد براي كودكان و تا  ۵۰جدي در راههاي بريتانيا تا 
  .را تنظيم نمود ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۴هاي  متوسط سال

جانبه براي كاهش تصادفات  اي، دولت در ارايه يك راهبرد سه به منظور تحقق چنين اهداف بلندپروازانه
بخشي از المان آموزشي، همراه با ساير ! فكر كنيد. مهندسي، اعمال قانون و آموزش: اي پيشگام شد جاده

  .داد يادگيري و آزمايش را تشكيل مي اقداماتي مانند
اهداف ايمني راه اداره ! فكر كنيد، همراه با ارايه اقدامات مهندسي و اعمال قانون موفق، ۲۰۰۸در سال 

ها  درصدي در كشته ۵۹ها و جراحات شديد و كاهش  درصدي در كشته ۴۰ونقل بريتانيا را با كاهش  حمل
فكر اندازي كمپين  نفر به دليل راه ۳۴۹۴دهد امروزه  ين نشان ميا. و جراحات شديد كودكان برآورده نمود

پوند  ۱شود كه به ازاي هر  عالوه بر اين، برآورد مي. كنند اند و بدون جراحت زندگي مي زنده! كنيد
  .جويي شده است صرفهپوند بودجه عمومي  ۳۶/۹، !فكر كنيدشده براي كمپين  هزينه

  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰: تاريخ -انگلستان : مكان - ونقل بريتانيا اداره حمل: سازمان
 www.dft.gov.uk/think: سايت وب

http://www.dft.gov.uk/think
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  خودرو در كمپين ايمني راه استفاده از صندلي كودك. ۸كادر 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  رانندگي حين مستيمبارزه با كمپين ايمني راه . ۹كادر 

  
 ]۷[ استفاده از صندلي كودك در خودرو كمپين مروري بر

هدف اين برنامه اجتماعي و به لحاظ فرهنگي يكپارچه، افزايش استفاده از تجهيزات ايمني كودكان در 
بخشي از بودجه اين برنامه از سوي اداره ملي . زاس استتگدر  منطقه داالس غربي نشين اسپانيوليمحله 

ها تأمين  ايمني ترافيك راهها، مركز ملي كنترل و پيشگيري جراحات و مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري
گرديد و هدف نهايي آن، كاهش تعداد تلفات و مجروحان كودك به دليل عدم استفاده از صندلي كودك و 

  . ستتجهيزات ايمني كودك ا
گرفته در محدوده هدف  هاي آموزشي و شغلي صورت اي از فعاليت ساله، مجموعه اين برنامه چندجانبه سه

والديني كه در . محلي بودند را يكپارچه نمود انديده كه بيشتر آنها ساكن توسط پرسنل دوزبانه آموزش
كه توسط يك كشيش  رساني شركت داشتند، كمك مالي براي خريد صندلي كودك خودرو جلسات اطالع

  .محلي اهدا شده بود، دريافت كردند
هاي  كه جايگاه اصلي فعاليت يترين برنامه ميان والديني كه در مركز بهداشت محل برنامه، به عنوان موفق

شركت داشتند، انتخاب ) سال ۵تر از  كودكان كوچك( دبستاني اي بود و در گروه كودكان پيش مداخله
شده، استفاده از تجهيزات ايمني بين كودكان  اي ساختاربندي هاي مشاهده بر اساس پژوهش. گرديد

  .افزايش يافت ،درصد ۷۳درصد به  ۲۱سه سال بعد از شروع برنامه از خط مبناي  دبستاني اسپانيولي، پيش
  ۱۹۹۷ -  ۲۰۰۰: زمان )USA(داالس، تگزاس : مكان -مركز پيشگيري از جراحات داالس بزرگ : سازمان

 www.injurypreventationcenter.org: سايت وب

  
 ]۷[ خدمه راه كمپين مروري بر

توسط اداره  مالي تأمينبا پروژه  ۵ايالت ويسكانسين، اياالت متحده آمريكا، يكي از  در راه خدمهكمپين 
درصدي تصادفات ناشي از مصرف الكل در جوامع  ۵كاهش  هدف آنملي ايمني ترافيك راه بود كه 

  .راهنماست
 در خصوصاي  پروژه كه در چندين بخش روستايي ويسكانسين پيشگام بود، رويكرد نوآورانه اين

 از منزل به قبل از خروج ي كه قصد نوشيدن مشروبات الكلي دارندافراد. رانندگي حين مستي ارايه نمود
كنند، آنها را از  وسايل نقليه مشتريان را درب منزل سوار مي. كنند راه ارتباط برقرار مي خدمههنگام شب با 

به جاي اينكه از . گردانند برند و سپس، در پايان شب آنها را به سالمت به منزل بازمي باري به بار ديگر مي
دهد كه جوامع را از  راه سرويسي ارايه مي خدمهمردم بخواهند كه مشروب ننوشند يا رانندگي نكنند، 

را فراهم  سازگار با جامعهبيرون از منزل  تفريحن حال امكاعين در  و دارد رانندگان مست ايمن نگه مي
  .سازد مي

  :نتايج
تصادف ناشي از مصرف الكل  ۱۴۰اند، از حدود  سفر ارايه داده ۹۷۰۰۰راه بيش از  خدمه، ۲۰۰۸از سال 

  .اند نفر را از مرگ ناشي از تصادف به دليل مستي نجات داده ۶اند، حدود  پيشگيري كرده
راه  خدمهكمپين  توسطپيشگيري از وقوع يك تصادف  براي برآوردشده يدالر ۶۴۰۰ با مقايسه هزينه

راه  كمپين خدمه، باشد مي دالر آمريكا ۲۳۱۰۰۰بالغ بر كه آمريكا و هزينه جبران تصادف براي جامعه 
  . دهد ميميليون دالر آمريكا را نشان  ۳۱جويي بيش از  صرفه

  ۱۹۹۷ - ۲۰۰۰: تاريخ، )USA(يسكانسين و: مكان -ونقل ويسكانسين  اداره حمل: سازمان
 www. Roadcrewonline.org: سايت وب

http://www.injurypreventationcenter.org
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  ٢٣                  هاي ايمني راه براي كمپين اقداماتبهترين 

 

  
  
  
  

  اهمخاطبان هدف كمپين ايمني ر -۴
  تعريف مخاطب هدف - ۱- ۴

تواند كل جامعه يا گروه هدف خاصي  ايمني راه كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، مخاطب هدف مي مشكلبسته به 
رساني در خصوص تغيير قوانين و مقررات ترافيكي  يك مثال نوعي از هدف قرار دادن كل جامعه، اطالع. باشد
چنين . شود مخاطب هدف خاص، به يك مسأله ايمني ويژه مربوط ميتر، يك  با اين حال، به طور متداول. است

  .هاي بيشتري تقسيم شود، مثالً عابران پياده تواند به قسمت مخاطب هدفي به نوبه خود مي
فهم اين نكته مهم است كه ديناميك رفتار كنوني و چگونگي تفاوت اين رفتار در مخاطب هدف خاص قبل از 

بهتر  دركيك مخاطب هدف خاص براي تفهيم بيشتر در بسياري از موارد، . قرار گيرد تواند تحت تأثير تغيير مي
تواند به يك كمپين  چه كساني هستند، مي" مشتريان"عدم فهم درست از اينكه . راهبرد كمپين ايمني راه الزم است

  .ناقص يا ناموفق منجر گردد
  
  ]۳[تفكيك مخاطب هدف  - ۲- ۴

هاي موجود يا  تواند مبتني بر داده اين تعريف مي. ار مسأله ايمني راه تعريف شودمخاطب هدف بايد مطابق با رفت
  .درك فعلي از مسأله ايمني راه باشد

يك بخش، . شوند هاي همسان است كه بخش ناميده مي بندي مخاطبان به زيرگروه تفكيك شامل تقسيم
گذارد و احتمال اينكه اشخاص در  اك ميتر است كه مشخصات كليدي را به اشتر اي از مخاطب بزرگ زيرمجموعه

  .بيشتر است ،نشان دهند يا محرك مشابهپيام  واكنش يكساني به يك يك بخش خاص
تفكيك آن است كه هر بخش، قابل سنجش، قابل شناسايي، قابل دسترس، قابل رسيدگي و به اندازه كافي  اساس
  .صرفه باشد به مقرون

تعريف و سپس تفكيك . هاي محدودي خواهد داشت ، موفقيت"باشداسب يك اندازه براي همه من" توقع اين كه
  .مخاطب هدف در رابطه با مسأله ايمني راه، مهم و حياتي است

براي بررسي اينكه آيا پيام با مشخصات مخاطب هدف سازگاري دارد يا نه و اينكه پيام چگونه دريافت خواهد شد، 
  .]۵[يش گردد كمپين بايد از قبل در مورد مخاطب هدف آزما
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تواند اطالعات و راهنمايي ارزشمندي براي راهبرد  آزمايش كمپين بر روي يك نمونه از مخاطبان هدف مي پيش
  .هاي اضافي جلوگيري نمايد تواند از هزينه اين تمرين همچنين مي. نهايي كمپين ارايه دهد

  
  تعريف مسأله و مخاطبان هدف: نتايج پژوهش پيارك - ۳- ۴

روند، اغلب  ها براي تعريف مسأله ايمني راه به كار مي ك سؤال پژوهش در مورد اينكه كدام دادهدر پاسخ به ي
درصد  ۶۷كنند، در حالي كه  اي استفاده مي هاي تصادفات جاده نشان دادند كه از داده) درصد ۸۹(كشورها 
هاي  در بسياري از موارد، داده. )۱۰شكل (هاي تخلفات ترافيكي تعريف كردند  ايشان را با دادههايمني راه مشكالت

تواند  هاي تخلفات مي هاي تصادفات و داده دقيق تصادفات به سادگي در دسترس نيستند و استفاده تركيبي از داده
  .مفيدتر واقع گردد

  

  
  ايمني راه مشكلشناسايي : نتايج پژوهش پيارك. ۱۰شكل 

  
ايمني راه، مخاطبان هدف خاص داشتند و اينكه هنگام هاي  بيان داشتند كمپين) درصد ۸۳(دهندگان  اكثر پاسخ

  .هاي مختلف، شناخت مخاطبان هدف براي پردازش مهم و ضروري است اندازي كمپين راه
با . ايمني راه وجود دارد مشكالترابطه مستقيمي ميان مخاطب هدف و  اعالم كردند) درصد ۷۸(اغلب كشورها 
بندي  نشان داده شده، مخاطب هدف را طبقه ۱۱ان طور كه در شكل دهندگان هم درصد پاسخ ۳۹اين حال، تنها 

  . نمودند
  

  
  مخاطب هدف كمپين: نتايج پژوهش پيارك .۱۱شكل 

 هاي تخلفات ترافيكي  استفاده از داده اي  هاي تصادفات جاده استفاده از داده

۸۹% 

۶۷% 

 ها مخاطب هدف به زيرگروهبندي  طبقه رابطه ميان مخاطب هدف و مسأله موجود مخاطب هدف شناسايي شده

۸۳% ۷۸% 

۳۹% 



  ٢٥                  هاي ايمني راه براي كمپين اقداماتبهترين 

 

متخلفان از (، رفتار )اي خودرو، موتورسيكلت، حرفه(مخاطبان هدف بر حسب سن، نوع راننده شناسايي ها  پاسخ
  ).۱۲شكل ( نمودندمشخص  راكنند،  ني كه صحبت مييا زبا) سرعت مجاز، عابران پياده، دزدان خودرو

  

  
  جداسازي مخاطبان هدف : نتايج پژوهش پيارك .۱۲شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تصادفات، تخلفات و تحقيقات مثالي از استفاده از داده. ۱۰كادر 
  

انندگان، مخاطب كه كل جمعيت ر دهنده اين است هاي تخلفات نشان هاي تصادفات و داده در برخي موارد، داده
با اين وجود، تفكيك مخاطبان ). نشان داده شده است ۱۱كادر  ۱همان طور كه در مثال ( روند به شمار ميهدف 

مخاطب هدف ارايه  گروه بزرگهاي  بخشزيرپرداختن به  هدف، اطالعات ارزشمندي در خصوص چگونگي
  .نمايد مي

يك رانندگان نوجواني كه نسبت به بزرگساالن سه برابر هاي تصادفات به تفك كند چگونه داده مشخص مي ۲مثال 
  .نمايند بيشتر در معرض تصادفات قرار دارند، كمك مي

  

به تمركز كمپين ايمني راه بر استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي، 
  دليل اصلي تصادفات عنوان 

د چگونه از ناند مي مهه"و " توجه كنيد فرمان تنها بهپشت فرمان، : "كمپيندر  شعارهاي مورد استفاده
  ".كنندجلوگيري  تصادفوقوع 

مورد استفاده قرار  ،كمپين ايمني راه شده توسط اعالمايمني راه  مشكالتهاي تصادفات براي تعريف  داده"
) همزمان(پرتي عامل دخيل  ، حواس۲۰۰۸در سال . پرتي، علت اصلي وقوع تصادفات است حواس. گرفتند

تا استفاده از تلفن همراه حين رانندگي، ريسك وقوع تصادف را . دسوم تصادفات فوتي بو در بيش از يك
تحقيق نشان داد كه بعد از صحبت با تلفن همراه، به مدت يك و نيم دقيقه، . دهد چهار برابر افزايش مي

. يابد درصد كاهش مي ۱۲كنند و سرعت متوسطشان تا  درصد عاليم ترافيكي را درك مي ۴۰رانندگان تنها 
استفاده از  ۲۰۰۸مورد در سال  ۱۱۵۵۵۸و  ۲۰۰۷مورد در سال  ۶۶۲۵يس راهنمايي و رانندگي، مأموران پل

  ".تلفن همراه حين رانندگي را گزارش كردند
 اداره عمومي ترافيك، وزارت كشور، اسپانيا

 بر حسب نوع راننده بر حسب زبان بر حسب رفتار بر حسب سن

۵۰% 

۶% 

۲۸% ۲۸% 
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  هايي از روابط ميان مخاطب هدف و مسأله ايمني راه مثال. ۱۱كادر 
  

ايمني راه فراهم  ، تفكيك مخاطب هدف، راهبرد مناسبي براي كمپيناست نشان داده شده ۱۲همان طور كه در كادر 
  .هاي مورد استفاده تأثير خواهد گذاشت خواهد آورد و بر رسانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مثالي از تفكيك مخاطب هدف. ۱۲كادر 
  
  
  
  

  ۱مثال 
هدف  عادي در اين مورد، همه رانندگان. هاي همراه كه دليل اصلي تصادفاتند، متمركز بود كمپين بر تلفن"

ميليون راننده  ۵/۲۵ميليون تلفن همراه و  ۴۵اسپانيا؛  جمعيتميليون نفر  ۷/۴۶آمارهاي زير قرار گرفتند، 
  ".در اسپانيا

  مديركل ترافيك، وزارت كشور، اسپانيا
  

  ۲مثال 
رابر در حالي كه همه رانندگان، مخاطب اوليه كمپين ايمني راه هستند، نوجوانان نسبت به بزرگساالن سه ب"

گذاري بر نوجوانان اختصاص  بيشتر در معرض تصادفات قرار دارند، بنابراين بخشي در كمپين به هدف
  ".تر راه جذاب بود كه براي كاربران جوان متفاوتي داشت ، ظاهر و حساسيتاين كمپين، نام. يافت

 ونقل يوتا، اداره ايمني عمومي يوتا، اياالت متحده آمريكا  حمل وزارت

  خاطب هدفتحليل م
كمك به رانندگان جوان براي اينكه ايمن رانندگي . "بود شده بندي درجهنامه  هدف كمپين، سيستم گواهي

  ". كنند
ها  تمركز گروه. هاي مجزا را مشخص نمود هاي كليدي در رسانه تحقيق پيش از كمپين، نياز به پوشش پيام

همه مخاطبان به . دهند هاي متفاوتي نشان مي العمل نشان داد كه مخاطبان هدف به يك پيام مشابه، عكس
  .ندها بسيار مشتاقانه بود شده بود، پاسختأكيد مزايا هرگاه بر . هاي مثبت واكنش خوبي دارند پيام

  شده مخاطب هدف تفكيك
همچنين تفكيك مخاطب هدف، مخاطبان هدف ثانويه از جمله والدين و ناظران كه بر راننده جوان تأثير 

  .تفكيك مخاطب هدف در زير نشان داده شده است. شود شامل مي گذارند را مي
 نامه سال، سن قبل از دريافت گواهي ۱۵ -  ۱۸ .١

 نامه سال، سن مجاز به دريافت گواهي ۱۸ -  ۲۵ .٢

  سال به باال، والدين و ناظران بر اين جوانان ۲۵ .٣
  ويكرودز، استراليا
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  هاي كمپين ايمني راه رسانه -۵
  هاي كمپين ايمني راه انواع پيام - ۱- ۵

. مخاطب هدف، مهم و ضروري است پيام بهرسيدن براي تضمين  ،هاي مناسب برقراري ارتباط انتخاب روش
  .ها بستگي خواهد داشت انتخاب به عوامل مرتبط با نوع ارتباط، مخاطب هدف، مشخصات رسانه و هزينه

با اين وجود، درك رابطه ميان نوع . ترين عاملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد رسد هزينه، مهم به نظر مي
  .باشد مخاطب هدف نيز براي انتخاب رسانه مهم و ضروري مي رسانه و مخاطب هدف حياتي است و مشخصات

بيشترين احتمال كه مخاطب هدف كي و كجا،  اين. شناخت عادات و رسانه مورد پسند مخاطب هدف مهم است
بايد مخاطب هدف ثانويه و توانايي مخاطب هدف . باشد ، نيز حايز اهميت ميداردپيام كمپين ايمني راه را دريافت 
گذاري بر كودكان براي  براي مثال، هدف. راي تأثيرگذاري بر مخاطب هدف اوليه نيز مورد توجه قرار گيردثانويه ب

  .آيد بسيار موفق و متداول به شمار مي محصولتحت تأثير قرار دادن رفتار والدين، يك تاكتيك بازاريابي 
ها از نظر  دارند كه كارايي كمپين شده قابل توجهي وجود شواهد بررسي. فهم نوع پيام و مخاطب هدف مهم است

مخاطبان . سازد كند را متأثر مي هاي خاصي از شخصي كه پيام را دريافت مي نوع پيام و سبك ارايه، همچنين جنبه
هاي موجود كه اغلب  اين امر با نگرش .دهند مختلف به طرق متفاوت نسبت به يك سبك كمپين مشابه پاسخ مي

شود، كار  هايي به اشتراك گذارده مي هاي متشكل از چنين گروه يا بخش توسط اعضاي يك گروه هدف خاص
  . زيادي براي انجام دارد

به طور گسترده در تبليغات مربوط به ايمني راه براي برانگيختن احساسات، به ويژه ترس مورد  تهديدهاي  جاذبه
حس ترس تحريك شده و سپس (ترس دهند يك رويكرد كاهش  مطالعات متعدد نشان مي. اند استفاده قرار گرفته

، به )حس ترس تحريك شده(، در مقابل يك رويكرد ترس )يابد با ارايه توصيه و اتخاذ رفتار ايمن كاهش مي
هاي ترس بايد به طور كلي با احتياط به كار گرفته شوند و باورهاي  با اين حال، جاذبه. تر است مراتب موفق

  .]۵[تأثير بگذارند دهنده پيام  انتقال بر اعتبار به طور منفيتوانند  هدف ميگروه شخصي و تجربيات 
ممكن ) به عنوان مسبب تصادف منجر به فوتشناخته شدن مثالً (اجتماعي  تهديدهايهايي وجود دارند كه  توصيه

  .]۶[به شواهد بيشتري نياز است در اين خصوص است ميان جوانان مؤثرتر باشند، اگر چه 
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  هاي مورد استفاده در كمپين ايمني راه انواع رسانه - ۲- ۵
گردآوري شده هاي سمعي و بصري، چاپي، بيروني، ميان فردي و الكترونيكي  فهرستي از مزايا و معايب رسانه

  .شوند ارايه مي ۵تا  ۲در جداول ]۳[و همكاران ) Delhomme(هوم  توسط دل
  
  

  ]۳[سمعي و بصري  هاي مزايا و معايب رسانه. ۲جدول 
 بصري -معي رسانه س

 معايب مزايا

تلويزيون
 

 دسترسي و انتخابي بودن
ظرفيت اطالعات، طول 

 عمر، توجه
 هزينه

دسترسي و انتخابي 
 بودن

ظرفيت اطالعات، طول 
 عمر، توجه

 هزينه

  دسترسي بسيار باال در
 هاي كلي بخش

 هاي  انتخابي در بخش
 خاص

  فراواني باال در مخاطبان
 خاص

 قابل دسترس براي همه 

 نظر گرفتن براي  در
 تر، هاي پيچيده پيام

  تركيب صوت و
 تصوير،

  احتمال تحريك
احساسات مخاطب 

 هدف

 ترين  صرفه به مقرون
براي رسيدن به 

 مخاطب بيشتر

 دسترسي كمتر مفيد   مدت زمان كوتاه
 )ثانيه(ها  پيام

  هزينه توليد
 باال

راديو
 

 عات، طول عمر، توجهظرفيت اطال هزينه  ظرفيت اطالعات دسترسي و انتخابي بودن

 دسترسي باال 
  مناسب براي دسترسي

 مخاطب محلي

 انتخابي بودن باال 
 ديناميك 
  در نظر گرفتن حضور

 اي نقطه

  مناسب به عنوان
 كننده  يادآوري

 سازي تخيالت شبيه 
  احتمال تحريك

احساسات در 
 مخاطب هدف

 هزينه توليد كم  توجه كم 
 طول عمر كوتاه 
 شناوري مدت زمان پيام 
 هاي پيچيده سب نبودن براي پياممنا 

سينما
 

 هزينه  ظرفيت اطالعات، طول عمر، توجه دسترسي و انتخابي بودن

 انتخابي 
 نسبت سروصداي كم 

 توجه باال 
 تر هاي پيچيده در نظر گرفتن پيام 
 احتمال تحريك احساسات در مخاطب هدف 

 هزينه توليد باال 
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  ]۳[اپي چ هاي مزايا و معايب رسانه. ۳جدول 

 رسانه چاپي

 معايب مزايا

روزنامه
ها 

 

 ظرفيت اطالعات، طول عمر دسترسي و انتخابي بودن ظرفيت اطالعات، طول عمر دسترسي و انتخابي بودن

 عالي در دسترسي مخاطب كالن 
 دسترسي باال به طور كلي 
  امكان انتخابي بودن به لحاظ

مثالً مخاطب (جغرافيايي 
 )محلي

 باورپذيري باال 
 پذير انعطاف 
 ظرفيت باالي اطالعاتي 
 زمان انجام كار كوتاه 

  ضعيفانتخاب قابليت 
 شناختي  جمعيت

 كيفيت بازتوليد ضعيف 
 طول عمر كوتاه 

مجالت
 

 ظرفيت اطالعات، طول عمر هزينه ظرفيت اطالعات، طول عمر دسترسي و انتخابي بودن

  عالي در دسترسي مخاطب
انتشار در ميان  و(شده  تفكيك

 )نندگانخوا

 طول عمر طوالني 
 كيفيت بازتوليد عالي 

 هزينه آگهي باال  چرخه توليد كند 
 ناپذير انعطاف 

 نسبت سروصداي باال 
 طول عمر طوالني 
 فراواني كم 

 زمان انجام كار طوالني 

 عنوان كمپين 
  متكي بر محتويات ويرايشي

تواند يك مزيت هم  مي(
 )باشد

آگهي
 

، اعالميه،بروشورها
 ظرفيت اطالعات، طول عمر هزينه ظرفيت اطالعات دسترسي 

 انتخابي بودن باال  هاي پيچيده در نظر گرفتن پيام  هزينه پايين  توجه كم 

ارسال مستقيم
 اطالعات  دسترسي 

 ارتباطات انتخابي 
 هاي هدف به نسبت كوچك و رهبران نظريه عالي براي گروه 
 ظرفيت اطالعات باال 

  اقالم پستي "تصوير
 "هناخواست

 ها نياز به فهرست آدرس 
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  ]۳[فردي و الكترونيكي  ميان هاي مزايا و معايب رسانه. ۴جدول 

 فردي رسانه ميان

 معايب مزايا

  :چهره به چهره
هاي فردي،  رويدادها، بحث

،  آيي هم گروهي، گرد هاي بحث
  ها ها، نمايشگاه سخنراني

 

 هزينه  دسترسي ظرفيت اطالعات 

 مؤثر 
 ت گروه هدفمشارك 

 كم   هزينه باال به ازاي هر
 تماس

 تلفن

 هزينه  دسترسي دسترسي

 مردم به احتمال دسترسي بيش از يك بار   مقياس قابليت دسترسي
 كم

 ها،  نياز به فهرست آدرس
اي به آن  مردم عالقه

 ندارند

  هزينه باال به ازاي هر
 تماس

 الكترونيكي هاي رسانه

 معايب مزايا

نيكي، ارسال روزنامه الكترو
مستقيم، پيامك، 

هاي اينترنتي،  آيي گردهم
 بازاريابي 

 انتقال آسان به ديگران 
 مانند خانواده، (هاي ارتباطي موجود  استفاده از شبكه

 )دوستان، همكاران، مشتريان

 قرار دادن ها با  بازپخش پيام(گيري از منابع ديگران  بهره
 )ها بر روي منابع طرف سوم لينك

 هزينه كم 

 اي كه به راحتي و بدون  سازي پيام، به گونه از به سادهني
 ")تر، بهتر هر چه پيام كوتاه("تغيير منتقل شود 

 كند مخاطب ميزان در معرض بودن خود را كنترل مي 
 

 دسترسي هزينه ظرفيت اطالعات دسترسي هاي اينترنتي سايت وب

 انتخابي بودن باال  پذير ، انعطافتعاملي 
  در نظر گرفتن

 هاي پيچيده مپيا

  هزينه
 كم

 برخورد كم 
 كند مخاطب ميزان در معرض بودن خود را كنترل مي 
 

  
  

  ]۳[هاي بيروني  مزايا و معايب رسانه. ۵جدول 
 بيروني هاي رسانه

 معايب مزايا

  :بوردها، پوسترها بيل
  پوسترهاي كوچك، بنرها

  تابلوهاي پيام متغير

 ظرفيت اطالعات هزينه طول عمر دسترسي

 ر معرض قرار گرفتن باالد  
 مخاطب  به دسترسي توانايي

در معرض  /جا همهتقريباً 
حضور (بودن از نزديك 

 )اي نقطه

 انتخابي به لحاظ جغرافيايي 

 طول عمر طوالني  هزينه كم  توجه كم 
 ظرفيت اطالعات كم 
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آيند، تضمين  ه حساب مياي كمپين ايمني راه ب هاي مورد استفاده، بيشترين جزء هزينه از آنجا كه انواع رسانه
اي بايد به مشخصات مخاطب هدف كه بايد قبل از  توجه ويژه. ترين و بهترين رسانه مهم است انتخاب مناسب

مخاطب هدف و تفكيك مخاطب هدف، نوع رسانه مورد استفاده را . انتخاب رسانه شناخته شوند، مبذول گردد
  .هدايت خواهد نمود و كارايي را تضمين خواهد كرد

  
  رسانه اجتماعي - ۳- ۵

ها،  هاي آناليني باشد كه مردم براي به اشتراك گذاشتن ايده تواند به معناي اقدامات و فناوري رسانه اجتماعي مي
چند مثال بارز از كاربردهاي به عنوان . دهند ها، تجربيات و تصورات خود با ديگران مورد استفاده قرار مي ديدگاه
گذاري از   اشتراك به( TouTube، )شبكه اجتماعي( MySpace، )مرجع(پديا  به ويكيتوان  هاي اجتماعي مي رسانه

، )گذاري عكس اشتراك به( Flicker، )گذاري اخبار اشتراك به( Digg، )واقعيت مجازي( Second Life، )طريق ويديو
Miniclip )پادكست، رسان پيام، بالگهاي مثل  ها نوعاً از فناوري اين سايت. اشاره نمود) گذاري بازي اشتراك به ، 

  .كنند براي فراهم آوردن امكان تعامل كاربران استفاده ميالگ و غيره  ويكي، وي
هاي نوين را با  و چالش كليدي، اين است كه چگونه اين فناوري اند در همه جا رسوخ كردههاي اجتماعي  رسانه

هاي عمومي و  تواند با مشاركت رسانه ه تنها ميايمني را. اي و ارتباطي ادغام نماييم راهبردهاي موجود رسانه
ها،  اجتماعي كه فرصت حضور مردم در بحث و گفتگوهاي مربوط به ايمني راه و به اشتراك گذاشتن نگراني

  .آورند، حاصل گردد را فراهم مي... پيشنهادها و 
هاي سنتي  ها بايد از رسانه و سازمان باشند وضعيت موجود ميبا اين وجود، رسانه اجتماعي تنها يك جنبه از 

  .]۱۱[هاي اجتماعي استفاده نمايند  در كنار رسانه) هاي چاپي و راديو و تلويزيون رسانه(
دهد بزرگترين عامل جدايي كه جامعه با آن روبروست؛ جنسيت، نژاد، درآمد يا فناوري نيست  اين مطالعه نشان مي

هاي مورد  هاي مختلف، جنبه مهمي است كه بر انتخاب نوع رسانه رساندن پيام به نسل. باشد ها مي بلكه جدايي نسل
  . باشد استفاده در كمپين ايمني راه اثرگذار مي

  
  اي هاي رسانه برنامه - ۴- ۵

انواع / ريزي نوع ، برنامهاز بودجه محدود با توجه به الزاماتحداكثر استفاده اي براي تضمين  يك برنامه رسانه
استفاده از انواع رسانه براي يك كمپين واحد، مزايايي به . بندي الزم و ضروري است بندي و مرحله رسانه، زمان

 تعداد تكراربايد در مورد  اي هاي رسانه طرح. تواند منجر به تضعيف پيام گردد تر مي همراه دارد؛ ولي اشاعه گسترده
هاي حمايتي يا رويدادهاي فصلي  فعاليتبايد ترجيحاً به  ها جايگزين. تهيه گردندبندي  همچنين بهترين زمان وبهينه 

  .دنمرتبط باش
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  مورد استفاده در كمپين ايمني راه هاي رسانه: نتايج پژوهش پيارك - ۵- ۵
پيام اصلي نيز بايد  .به صورت منطقي تشريح شده بودمحتويات پيام اصلي، اغلب  دهند ميها به پژوهش نشان  پاسخ

  ).۱۳شكل (باشد  طنزآميزيا  احساسيآموزشي، متقاعدكننده، 
  

  
  تشريح پيام كمپين اصلي: نتايج پژوهش پيارك. ۱۳شكل 

  
، مبتني بر مشخصات مخاطب هدف، مالحظات جغرافيايي، فراواني و مدت زمان كمپين توسعه اي هاي رسانه طرح
هاي  هبا بيش از يك نوع رسانه به منظور دستيابي به اهداف ويژه در محدود اي هاي رسانه بيشتر طرح. يافت

دهندگان،  ، برخي پاسخهر چه بيشتر توسعه يافتند اي هاي رسانه در حالي كه طرح. اند جغرافيايي خاص توسعه يافته
  .ها را پيش از معرفي آنها به جامعه مورد آزمايش قرار دادند طرح

  

  
  تأثيرات طرح مياني: نتايج پژوهش پيارك. ۱۴شكل 

  

 آموزشي متقاعدكننده احساسي طنز منطقي

۵۶% 

۱۷% 

۳۳% 

۴۴% 
۵۰% 

 مدت زمان كمپين/ فراواني مالحظات جغرافيايي مشخصات مخاطب هدف

۶۱% 

۵۰% 

۶۱% 
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  رسانه كمپين انواع: نتايج پژوهش پيارك. ۱۵شكل 

  
اي  هاي آنالين، دومين رسانه رسانه. روند فراتر مي) چاپي، تلويزيون و راديو(هاي جمعي سنتي  ها از رسانه كمپين

ساير ابزارهاي ارتباطي با بيلبوردهاي بيروني، . هاي كمپين دارند هستند كه بيشترين استفاده را براي ارايه پيام
  .ها براي انتقال پيام ايمني يكپارچه شدند روزنامه، تبليغات سينمايي و آگهي

  

  
  انواع رسانه مورد استفاده : نتايج پژوهش پيارك. ۱۶شكل 

  
توانند يكديگر را به منظور هدايت يك مخاطب  مي ها دهند چگونه انواع مختلف رسانه نشان مي ۱۴و  ۱۳ هايكادر

فهم . تقال پيام ايمني راه است، كامل نمايندان روشترين  بهترين و مناسبهدف به سمت نوع خاصي از رسانه كه 
دهد كه  مي اي به طرح رسانهها، اين امكان را  و توجهات مخاطب هدف به اين نوع رسانه ها هاي انواع رسانه قابليت

  .ترين نتايج را ارايه دهد بهينه
  
  
  
  

ون
ويزي

تل
 

/ وب
الين

آن
 

ي  ورادي
رون

بي
)

دها
بور

بيل
( 

امه
وزن

ر
 

نما
سي

دها 
يدا

رو
 

هي
آگ

 /
ميه

عال
ا

 /
شور

برو
 

ش
زار

گ
 

ري
 خب

اي
ه

 

الت
مج

 

غير
م مت

 پيا
اي

لوه
تاب

 

   
سانه

ر
 

اي
ه

 
عي

تما
اج

 

رقه
متف

 

۵۶% ۵۶% 
۵۰% 

۲۸% ۲۸% ۲۲% ۲۲% ۱۷% 
۱۱% ۱۱% ۶% ۶% ۳% 

از قبل  اي طرح رسانه پيام بر نوع رسانه تأثير  توسعه يافته اي طرح رسانه بيش از يك نوع رسانه استفاده از 
 آزمايش شده

۸۹% 

۲۲% ۲۸% 

۶۷% 
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  ها جزييات استفاده از انواع رسانه. ۱۳كادر 
  
  
  
  
  

  اعيين و اجتمالهاي صوتي، تصويري، آن استفاده از رسانه
هاي  پيام. هاي پخش به سبك پيام بستگي دارد ساعت. اي هستند هاي ايمني راه، چندرسانه كمپين

تر  هايي كه به صورت گسترده شوند، در حالي كه پيام شب پخش مي ۹وخروش بعد از ساعت  پرجوش
ند و استفاده شو هاي بيشتري منتشر مي سايت همچنين وب. گردند يابند؛ در ابتداي روز پخش مي انتشار مي
  .هاي اجتماعي شروع شده است از رسانه

  ونقل كبك وزارت حمل
 

كليپ در وزارت . به نمايش درآمدند مترومارتز و  هاي وال اي در فروشگاه ثانيه ۱۵هاي  كليپ ويديو
  .رويداد پخش شد افتتاحونقل كانادا و در  حمل

  ونقل كانادا وزارت حمل
  

  .شان داده شدويديوي يووتيوب نيز در سينماها ن
  ويكرودز، استراليا

  

  هاي چاپي و بيروني استفاده از رسانه
رساني به شهروندان  ها و جرايد براي اطالع ، مصاحبهرا دارندترين پوشش  ها بيشترين اثر و گسترده روزنامه

پالكاردها در . روند ها به رانندگان به كار مي گرفته و نيز برخي توصيه در خصوص اقدامات صورت
كنند،  هاي اخذ عوارض آزادراهها همچنين در مناطقي كه در راههاي اصلي بيشترين توجه را جلب مي جهبا

  .اند نصب شده
  ونقل، مكزيك پيشگيري در حمل حفاظت و مديركل

  

  ها ساير رسانه
ارايه در / سخنراني ۱۰۰بيش از . بازي بيسبال به نمايش درآمدند ۷۲اي در هر  ثانيه ۱۵و  ۳۰ويديوهاي 

ها،  هاي مختلف مانند ارايه دبيرستان به شكل ۸۰بيش از . ها طي سال گذشته برگزار گرديد بيرستاند
هر ساله، تلفات . ها و حضور پرسنل تلفات صفر در كمپين ايمني راه شركت جستند پوسترها، فعاليت

رافيك از سراسر در زمينه ايمني ت فعالپرسنل  ۳۰۰هاي ايمني در سطح ايالتي شامل  صفر، ميزباني نشست
رويداد اجتماعي در سراسر كشور طي سال  ۵۰نمايندگان تلفات صفر در بيش از . كشور را بر عهده دارد

هاي تصويري، انتشار اطالعات آموزشي، انجام  مشاركت شامل تنظيم نمايش. شركت داشتند ۲۰۰۹
  .گردد مي... هاي مختلف و  فعاليت

  ومي يوتا، اياالت متحده آمريكا ايمني عم ادارهونقل يوتا،  وزارت حمل
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  اي مثالي از يك طرح رسانه. ۱۴كادر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محتواي پيام
  طنزتركيبي از موضوعات متقاعدكننده، منطقي، آموزشي و 

 

 مخاطب هدف تأثيرگذار بر نوع رسانه
  .سايت به عنوان روش اصلي ارتباطي انتخاب شده است شناختي، وب به دليل جمعيت

  

  تكرار تبليغاتساير انواع رسانه و 
ين بعد از الارتباطات آن. يي، بيروني، سينمايي در شروع هر سه مرحله استفاده شدهاي چاپي، راديو رسانه

  .ادامه يافتنيز پايان تبليغات 
  

  ها ترين رسانه اثربخش
  .سايت است مهمترين ابزار، وب

  ويكرودز، استراليا
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  هاي ايمني راه ارزيابي كمپين -۶
  هاي ارزيابي  روش - ۱- ۶

ارزيابي، ابتدا فهم اهداف اصلي كمپين و چگونگي مرتبط ) يها( ترين روش گيري در مورد مناسب به منظور تصميم
شود، مهم و  اهداف با تغييرات رفتاري مورد انتظار كه منتهي به هدف كلي كاهش تصادفات و تلفات مي شدن اين

  .ضروري است
منابع محدود ايمني راه بايد . تواند بيش از اندازه مورد تأكيد قرار گيرد هاي ايمني راه نمي اهميت ارزيابي كمپين

هاي آتي را  ها، بررسي ليت ارزيابي و برآورد كارايي كمپينقاب. هميشه به طور گسترده مورد بررسي قرار گيرند
هاي  اند، هزينه ها طول كشيده اي كه با تأثيرات جزيي يا بدون تأثير سال هاي پرهزينه كمپين. نمايد هدايت مي

اري گذ ارزشمندتري سرمايهبه صورت ند جايي ديگر و براي ايمني راه ستتوان اند كه مي اي به بار آورده فايده بي
  .گردند

  
  ]۳[هاي كمپين  انواع ارزيابي - ۲- ۶

سازي ايمني راه به ويژه مربوط به مرحله ايمني راه انجام  هاي آگاه توانند براي كمپين ارزيابي كه مي مختلف انواع
  .ارزيابي اقتصادي) ۴ارزيابي نتايج و ) ۳ارزيابي فرايندي، ) ۲ارزيابي تكويني، ) ۱ند عبارتند از وش

آزمايش كمپين براي تعيين اهداف قابل سنجش و ابزارهاي مورد  ويني، مستلزم اجراي يك سري پيشارزيابي تك
  .باشد نياز براي برآورد اين اهداف مي

هاي خاصي از ارزيابي نتايج كمك  اين ارزيابي به تشريح جنبه. پذيرد ارزيابي فرايندي طي كمپين صورت مي
  .آورد را نيز فراهم مي يا خواهد نمود، ولي فرصت تنظيم طرح رسانه

هاي مناسب ارزيابي كمپين مورد استفاده  الزم است روش. اي مبذول نمود بايد به سنجش نتايج كمپين توجه ويژه
كاهش / اگر پيشگيري. هاي مربوط به آنچه كه بايد مورد سنجش قرار گيرد بندي تفهيم زمانقرار گيرند، همچنين 

ستفاده قرار گيرد، بازه زماني بايد به اندازه كافي براي برداشت هر اثر و تصادفات به عنوان يك معيار مورد ا
هاي  در حالي كه استفاده از آمار مربوط به تصادفات يا تلفات به ويژه در مورد كمپين. بزرگ باشد گرايشي
ي تصادفات كافي ها تر تنها استفاده از داده هاي كوتاه ممكن است درست باشد، در زمان) سال ۱۰يا  ۵(مدت  طوالني
  .نيست
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هاي ايمني راه مورد استفاده قرار  توانند براي تعيين ميزان كارايي كمپين اقدامات ديگري نيز وجود دارند كه مي
توانند لحاظ  پذير است، اقدامات چندگانه بايد مورد استفاده قرار گيرند و اين اقدامات مي هر جا امكان. گيرند

  :شوند د نميگردند، ولي به موارد زير محدو
  

 ،عالقه همگاني به يك پيام 

 ،عقيده همگاني در خصوص كارايي پيام 

 ،عقيده كارشناسي در خصوص كارايي پيام 

 ،تعداد و انواع كاربران راه مورد نظر 

 كاررفته،  يادآوري پيام به 

 ،تغيير در دانش ترافيكي 

 ها، تغيير در نگرش 

 ،تغيير در رفتار كه به صورت فردي گزارش شده 

 شده، ير در رفتار مشاهدهتغي 

 ،تغيير در نرخ تخلفات 

 تغيير در نرخ تصادفات. 
  

گردند، اين موارد  اگر فرض كنيم كه برخي از موارد باال به طور سببي به احتمال وقوع تصادفات مربوط مي
كي از اين بايد به اين فرضيه توجه داشت كه اگر بهبود در ي. توانند به عنوان يك معيار در نظر گرفته شوند مي

نقص اصلي در استفاده از . متغيرها به وجود آيد، به طور خودكار در نرخ تصادفات نيز بهبود حاصل خواهد شد
  .گيري قرار گيرد تواند مورد سنجش و اندازه هاي تصادفات آن است كه ميزان كارايي كمپين ايمني راه نمي داده

اين زماني است كه بهبود در رفتار فردي منجر به . اق افتداتف" جبران ريسك"همچنين اين احتمال وجود دارد كه 
به عنوان مثال، در برخي موارد ديده شده كه افزايش استفاده از كمربند . انتقال ريسك بيشتر به حوزه ديگر شود

پذير راه را افزايش داده  ايمني باعث كاهش جراحت سرنشينان خودرو شده، ولي تصادفات شامل كاربران آسيب
شوند و احتمال اينكه نرخ تصادفات  قابل اعتمادتر مياز باال به پايين  ،فهرست دراين ها روشبه طور كلي،  .است

هاي تصادفات به عنوان يك روش ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته، تنها  اگر فقط داده. يابد اصالح شود، افزايش مي
تواند براي رسيدن به  ر اختيار داشتن اطالعات كافي ميد. و نتيجه نهايي شناخته شده است تبليغاتانگيزه يعني 

علت تواند به نشان دادن  به عبارت ديگر، استفاده از معيارهاي نگرش و دانش، مي. نتيجه نهايي بسيار سازنده باشد
  .]۴[كمك نمايند  ،هاي غيرمؤثر برنامه شكستها و  برنامه موفقيت
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ها يا  كه از بودجه تبليغات و ، توليداتحقيقتقيم كلي مثل هاي مست ارزيابي اقتصادي به خصوص به هزينه
 - يا تحليل هزينه )CEA(١ها در تحليل كارايي هزينه اين هزينه. باشد شوند، مرتبط مي هاي مالي ناشي مي گزارش

  . روند براي انجام ارزيابي اقتصادي كمپين به كار مي )CBA(٢فايده
  
  مپينهاي ك ارزيابي: نتايج پژوهش پيارك - ۳- ۶

تأثير اقتصادي يا  تعداد بسيار كمي از آنها .هايشان را انجام دادند هاي نتايج كمپين دهندگان، ارزيابي بيشتر پاسخ
هنگام ارزيابي مخاطبان هدف، سه موضوع اصلي شامل . نمودندارزيابي  راها به همراه دارند،  كه كمپين يفرايند

  .جراحات لحاظ گرديدند/ تلفات ها در سطوح آگاهي، تغييرات رفتاري، سپس كاهش
  

  
  ارزيابي كمپين: نتايج پژوهش پيارك. ۱۷شكل 

  
  

  
  هاي ميزان موفقيت شاخص: نتايج پژوهش پيارك .۱۸شكل 

  

  .كند هاي ارزيابي كمپين ايمني راه براي كشورهاي مختلف را مشخص مي ، روش۱۵كادر 
  
  

                                                   
1. Cost – Effectiveness Analysis 
2. Cost – Benefit Analysis 

 ارزيابي نتايج ارزيابي فرايند  ارزيابي اقتصادي شده كمپين ارزيابي

۷۲% 

۲۸% 
۳۹% 

۶۷% 

تصادفات ترافيكي  تغيير نگرش افزايش آگاهي
 يافته كاهش

/ كاهش تلفات
 جراحات

 تغيير رفتار

۳۳% 

۶% ۶% 

۲۲% ۲۲% 
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  هاي كمپين ارزيابي. ۱۵كادر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مثالي از ارزيابي فرايند 
براي ارزيابي ميزان آگاهي و كارايي  كشوردسامبر هر سال يك تحقيق تلفني ساالنه از سراسر در ماه 

آگاهي كلي درباره برنامه . دهد يك مؤسسه تحقيقاتي مستقل، پژوهش را انجام مي .دوش ميكمپين انجام 
افزايش يافته  ۲۰۰۹درصد در سال  ۷۵به  ۲۰۰۶درصد در سال  ۳۵ساله از  ۱۸ -  ۵۴تلفات صفر ميان افراد 

كمپين همچنان در زمينه تأثيرگذاري بر رانندگان براي اجتناب از رفتارهاي پرخطر موفق نشان . است
 كمپين تأثيرگذار و ، رشد زياد"آلودگي رانندگي در حالت خواب"پرخطر، به جز  هايرفتاربررسي . دهد مي

  .بر رانندگان را نشان داد
  ونقل يوتا، اداره ايمني عمومي يوتا، اياالت متحده آمريكا  وزارت حمل

  

 ۵۰يك نمونه . ودسال ب ۱۶هاي آنالين با يك مخاطب هدف با سن بيشتر از  روش مبتني بر مصاحبه
  .صورت گرفت ۲۰۰۹مصاحبه در هر هفته در سال  ۱۰۰و  ۲۰۰۸اي هر هفته در سال  مصاحبه

  مديركل ترافيك، وزارت كشور، اسپانيا
  

  مثالي از ارزيابي نتايج
فراخوان برآورد شد  .درصد بود ۲۷ راهنماييهاي  به نفع چراغشده كمپين  فراخوان خودجوش آزمايش

هاي كوتاه  آگهي. ها، پوسترها را به ياد داشتند ساله ۱۸ - ۳۰درصد  ۱۵سيار خوب باشد، براي اين كمپين ب
درصد آنهايي كه مورد سؤال  ۸۲. راديويي نيز به خوبي ولي كمي كمتر از پوسترها در خاطرها مانده بودند

   .راهنمايي را خاطرنشان كردندهاي  قرار گرفتند، خطرات مربوط به عدم توجه به چراغ
  سسه ايمني راه، بلژيكمؤ

  

درصد افزايش  ۵۶درصد به  ۴۵كنند از  كه زيرسري صندلي را درست تعيين موقعيت مي افراديدرصد 
تأثير تعيين موقعيت . درصد بيان داشتند كه موقعيت را به دليل كمپين تغيير دادند ۸يافت، اگر چه تنها 

 با استفاده از هاي تصادفات زمايشمبتني بر آ گردن صندلي بر احتمال واخوردگيسري درست زير
  .هاست آدمك

  هيأت پيشگيري از تصادفات سوييس، سوييس
  

  مثالي از ارزيابي اقتصادي
هزينه به ). ۳۳۰حدود (شده در دو سال  واخوردگي گردن پيشگيري جراحاتمحاسبه . فايده -نسبت هزينه

نسبت ). يورو به ازاي هر مورد ۲۵۰۰۰حدود (ازاي هر مجروح واخوردگي گردن مطابق با اطالعات بيمه 
CBA  باشد مي ۵/۳به  ۱حدود.  

  هيأت پيشگيري از تصادفات سوييس، سوييس
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  گيري نتيجه -۷
اي سراسر جهان تعريف شده  رفتار كاربر راه به خوبي به عنوان عامل كليدي نرخ باالي تلفات و جراحات جاده

 .باشد بسيار مورد توجه ميمؤثر و كارا،  به صورتبنابراين، توانايي تأثيرگذاري مثبت بر چنين رفتاري . است
بزاري براي تغيير رفتار كاربر راه براي بهتر شدن، بايد به عنوان بخش الزم راهبرد هاي ايمني راه به عنوان ا كمپين

  . ايمني راه هر كشوري ديده شود
هاي مربوط به تأثيرگذاري و تغيير رفتار انسان نبايد بيش از حد برآورد شوند و  ها و چالش با اين حال، پيچيدگي

و مطلوب كاربر راه قبل از اقدام در خصوص كمپين ايمني راه شده بايد براي فهم رفتار صحيح  يك تالش هماهنگ
  .صورت پذيرد

 وجود دارند كه هاي ايمني راه تأييد كرد كه اطالعات قابل توجهي بهترين اقدامات براي كمپين مطالعاتمرور 
اتي با هاي بزرگتر تحقيق برنامه. شود ميشامل هاي موجود را  اي از بهترين اقدامات و دستورالعمل مجموعه

توسط متفاوت هاي  كمپيناجراي . اند هاي ايمني راه انجام شده پيامدهايي براي طراحي، اجرا و ارزيابي كمپين
اي  و از عوامل مختلفي مثل محدوديت بودجه كند تغيير مياي  ، به طور قابل مالحظهها سازمانكشورهاي مختلف و 

  .پذيرد هاي ايمني راه تأثير مي كمپين" دانش"و فهم 
در بهترين اقدامات از سوي  زيادي را ها و اختالفات هاي ايمني راه، شباهت پژوهش پيارك در مورد كمپين

ها موفق يا  دهندگان در مورد اينكه چرا كمپين پاسخ. نامه پژوهش را كامل كرده بودند، نشان داد كشورهايي كه پاسخ
  . نظر نمودند ها اظهار موفق هستند يا درك كارايي و عدم كارايي كمپيننا

وجود داشته باشد كه قابليت " ريسمان مشترك"اندازي يك كمپين، بايد يك  تأييد نمود كه هنگام راه مطالعاتمرور 
در نهايت، هدف كلي هر . ارتباط دادن مخاطب هدف با موضوع كمپين، هدف اصلي و هدف كلي را داشته باشد

مثبت در ايمني راه از طريق كاهش تلفات و جراحات ناشي از كمپين ايمني راه، تحت تأثير قرار دادن يك تغيير 
بنابراين، اهداف كمپين بايد تغييرات رفتاري خاص مورد نياز به منظور تحقق اين اهداف . اي است تصادفات جاده

  .كلي را تعريف نمايند
انواع ) ۲ر كاربر راه، رفتا) ۱كه عبارتند از  دهد را پوشش مي هاي ايمني راه حوزه كليدي كمپين ۵اين گزارش، 

همه اين  .ارزيابي كمپين) ۵هاي مورد استفاده در كمپين و  رسانه) ۴مخاطبان هدف، ) ۳هاي ايمني راه،  كمپين
  .و تحليل شوند درك ،ها بايد به درستي به منظور دستيابي به اهداف كلي كمپين حوزه
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شده بايد اهداف اصلي كمپين را شكل  بيني يشتغييرات رفتاري پ مطالعات و انجام اين پژوهش نشان داد بررسي
بايد رفتار كاربر راه ميزان درك از . هاي رفتاري تئوري بايد به شدت مورد توجه قرار گيرند دهند و استفاده از مدل

اندازي يك  ، نه تنها براي راهTBM، همچنين اين سازگاري رفتاري با متغيرهاي گيردتغيير كرده يا تحت تأثير قرار 
  .ين كارآمد، بلكه براي ارزيابي كمپين حياتي استكمپ

با توجه به تعداد زياد متغيرها و . پردازند هاي متفاوت ايمني راه مي هاي مختلفي وجود دارند كه به جنبه كمپين
 مطالعاتمرور . هاي ايمني راه در اندازه و پيچيدگي بسيار متنوع خواهند بود هاي مسايل ايمني راه، كمپين پيچيدگي

. هاي ايمني راه با اعمال قانون حامي فعاليت تركيب شوند ترين جايي كه با كمپين ثابت كرد متداول اين پژوهشو 
 حمايتيهاي  تر با پوشش گسترده و شفافيت كامل فعاليت مدتبلندها، بخشي از راهبرد  معموالً هدف اين كمپين

  .است
هاي ايمني راه را بر اساس  و راهبردهايشان براي كمپينرود، اغلب كشورها، رويكردها  همان طور كه انتظار مي

با اين وجود، هنوز . دهند كنند، توسعه مي هاي تخلفات ترافيكي و تصادفات كه مخاطبان هدفشان را تعريف مي داده
اين رويكرد بسيار . گرايشي به كل جمعيت كاربر راه به عنوان مخاطب هدف مورد نظر كمپين ايمني راه وجود دارد

سترده است و اگر يك مخاطب هدف به خوبي تعريف و درك نشده باشد، به تغييرات رفتاري خاص مورد نياز گ
توانند براي فهم مشخصات مخاطب هدف و چگونگي  هاي تصادفات و تخلفات ترافيكي مي داده. منجر نخواهد شد

مخاطب هدف، در مورد اينكه كدام نوع تفكيك بيشتر . ها پيرامون اين مشخصات بسيار مفيد باشند اندازي كمپين راه
  .هايي ارايه خواهد نمود ساختاربندي شود، راهنمايي اي رسانه بايد مورد استفاده قرار گيرد و چگونه طرح رسانه

كنند، به  يكي از مشكالت استفاده از ابزارهاي تبليغاتي آن است كه مردم به طور كلي در برابر تغيير مقاومت مي
بنابراين، متقاعد نمودن كاربران راه به تغيير باورها و . يچ منفعت شخصي براي آنها متصور نباشدويژه هنگامي كه ه

با استفاده از نوع مناسب رسانه براي انتقال . برانگيز است عادات، هنگامي كه هيچ تمايلي به انجام آن ندارند، چالش
ذاري بر تغيير رفتاري در مخاطب هدف را افزايش توان مزاياي متعددي ايجاد نمود و شانس تحقق و تأثيرگ پيام مي

بر  اي با اين حال، طرح رسانه. شود انتخاب نوع رسانه كمپين اصوالً توسط مخاطب هدف مورد نظر هدايت مي. داد
هاي  فرم اي بايد به استفاده از پلت توجه ويژه. گرفتقرار خواهد  بودجه حسب فراواني و مدت زمان تحت تأثير

هاي سنتي چاپي، راديويي و تلويزيوني معطوف  انه اجتماعي مورد استفاده در ارتباط با انواع رسانهو رس آنالين
هاي  پذيرتر از انواع رسانه توانند ثابت كنند كه به لحاظ اقتصادي امكان مي آنالينهاي اجتماعي و  انواع رسانه. گردد

 آنالينهاي اجتماعي و  بت به دسترسي به رسانهكشورهاي در حال توسعه به لحاظ فناوري نوين نس. سنتي هستند
روش برقراري ارتباط جوانان و  دركتوجه خاصي بايد به . اند هاي باال پيشرفته شده بيش از پيش با افزايش نرخ

  .مبذول گرددرساني، همان طور كه انواع رسانه مورد استفاده را تحت تأثير قرار خواهد داد،  هاي برتر اطالع روش
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هاي تحقيقات پيارك موجودند، اطالعات در خصوص  اي رويكردهاي هر كمپين در پاسخ كه جزييات دادهدر حالي 
با اين وجود، نبود . ها به دنبال موفقيت با مخاطبان هدف خاص هستند آشكارا، كمپين. باشند نتايج ناكافي مي

  .نمايد را محدود مي ستنده تر هاي ارزيابي جامع، توانايي شناسايي اينكه كدام رويكردها موفق داده
 و ، مقياس زمانيگزارش كمتر از واقعمتعددي مانند داليل به تواند  استفاده از نرخ تصادفات به عنوان يك معيار مي

هاي تصادفات  به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بايد هنگام استفاده از داده. باشدمناسب نا، تأثير ساير عوامل
در كشورهاي در حال توسعه . هاي ايمني راه توجه خاصي نمود ها به خصوص كمپين اخلهبراي ارزيابي كارايي مد

در نتيجه، تعداد . نمايند بسياري از موارد، رشد اقتصادي و همچنين افزايش در تعداد وسايل نقليه را تجربه مي
هاي  هاي ايمني راه رسانه يابد كه امكان كارايي كمپين تصادفات و تلفات و مجروحان ناشي از تصادفات افزايش مي

هاي  نشده با داده بيني هاي ارزيابي و استفاده از روابط پيش با اين وجود، ساير روش. دهد شده را نمي جمعي ارزيابي
  .تصادفات بايد مد نظر قرار گيرند

موضوعات . يندتوانند در تأثيرگذاري بر رفتار بهتر كاربر راه ايفاي نقش نما هاي ايمني راه مي در نتيجه، كمپين
بايد مورد ) هاي كمپين، ارزيابي كمپين هاي هدف، رسانه هاي ايمني راه، گروه رفتار كاربران راه، انواع كمپين(كليدي 

ونقل بايد به ميزان كافي مطالعه و  ها و ادارات راه و حمل توجه ويژه قرار گرفته و قبل از اجرا توسط سازمان
  .بررسي شوند
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  نامه پژوهش كمپين ايمني راه پيارك پرسش - الف پيوست
  ۲۰۱۰ژوئن : ينامه پژوهش كشور ارسال دوباره پرسش

مسؤوليت پروژه ) C.2.2(آن ۲ شماره گروه كاري و تر از راه نبرداري ايم پيارك بهره C.2كميته تخصصي 
كه به دنبال را بر عهده دارد  ها و ادارات راه ها توسط سازمان بهترين اقدامات در مورد كمپينتحقيقاتي در خصوص 

  .نمايندترين نتايج ايمني راه را ارايه  مطلوب توانند يهاي ايمني راهي است كه م دستيابي به بهبود درك كمپين
هاي ايمني راه  موضوع كمپين. نامه پژوهش كمپين ايمني راه است گروه، توسعه و انتشار پرسش اين بخشي از كار

هاي انواع مختلف كمپين، مخاطبان هدف و  اي از اطالعات است و بر بررسي حوزه شامل مجموعه بسيار گسترده
نامه پيوست، بخشي در  ني در مورد بهترين اقدامات، پرسشرسا به منظور اطالع. باشد انواع مختلف رسانه متمركز مي

  .گردد مورد ارزيابي كمپين ايمني راه را شامل مي
در نامه را  اداره يا سازمان بايد پرسش. اييدنامه را به اداره يا سازمان راه مربوطه ارسال نم پرسش خواهشمند است

اگر قرار باشد در مورد . ، تكميل نمايد)سال اخير ۵(اندازي شده  يك كمپين ايمني راه كه به تازگي راه خصوص
  .اي نيز بايد تكميل گردد نامه جداگانه دهي شود، پرسش بيش از يك كمپين ايمني راه گزارش

موقع براي  دهي به نامه به كشورهاي منتخب عضو پيارك ارسال شده و پاسخ بايد توجه داشت كه اين پرسش
از يا حداكثر تا آن تاريخ  ۲۰۱۰جوالي  ۱۶شده بايد قبل از  نامه تكميل رسشپ. استموفقيت كارگروه بسيار مهم 

  .گرددارسال  cabler@nra.co.zaطريق ايميل به 
. گردد ها و ادارات مربوطه قدرداني مي نامه مهم به سازمان از شما بابت صرف زمان براي ارسال اين پرسش

  . نامه توسط سازمان يا اداره مربوطه اطمينان حاصل فرماييد است در خصوص دريافت و تكميل پرسشخواهشمند 
  

  با احترام
  راندال كيبل

 )TC C.2.2 رييس كارگروه -آفريقاي جنوبي(

  
  
  
  

 

mailto:cabler@nra.co.za


٤٨                                       BEST PRACTICES FOR ROAD …  

 

  نوع كمپين ايمني راه -بخش الف
  )RSC(اطالعات پايه مربوط به كمپين ايمني راه  - ۱

  

رساني در خصوص كمپين ايمني راه توضيح  موضوع و شعار كمپين براي اطالع خصوص در خالصهبه طور  - ۱-۱
  .دهيد

شده ايمني راه كه بايد مورد  شناسايي) مسايل(لطفاً به طور مختصر مسأله . را تشريح كنيد RSCهدف كلي  - ۱-۲
  .بيان نماييد ،بررسي قرار گيرند

  :رفي نماييدرا مع RSCمسؤول اجرا و راهبري ) يها(لطفاً سازمان - ۱-۳
 دولتي،) يها(نهاد 

 خصوصي) يها(نهاد. 

  ).يورو(را مشخص كنيد  RSCيافته به  لطفاً بودجه كلي تخصيص - ۱-۴
  

  RSCاهداف  - ۲
  :اي ارايه نماييد را مشخص كنيد و خالصه RSCخاص ) اهداف(لطفاً هدف - ۲-۱

 ،افزايش آگاهي 

 ،افزايش دانش 

 ها، تغيير نگرش 

 ،تغيير رفتار 

 دفات،كاهش نرخ تصا 

  پيامدهاي تصادفات، شدتكاهش 

 ساير اهداف. 
  

  RSCمدل رفتاري تئوري  - ۳
  بر يك مدل رفتاري تئوري مشخص است؟مبتني  RSCآيا  - ۳-۱

  ____، خير ____بله        
  شود؟ به مدل رفتاري تئوري كمپين مربوط مي RSCخاص ) اهداف( آيا هدف - ۳-۲

  ____، خير ____بله        
  وجود دارد؟ RSCاي ميان گروه هدف و چارچوب رفتاري تئوري  هآيا رابط - ۳-۳

  ____، خير ____بله        
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  راهبرد كمپين - ۴
  

  :را مشخص نماييد RSCپوشش ) يها(لطفاً حوزه - ۴-۱
 المللي  بين 

 ملي 

 محلي/ اي منطقه 

 ساير، لطفاً مشخص كنيد. 

  :را مشخص نماييد RSCلطفاً مدت زمان  - ۴-۲
 تاريخ شروع :______ 

 تاريخ اتمام :______ 

 اگر تكميل نشده، لطفاً تاريخ پايان مورد انتظار را بيان كنيد. 

  تر است؟ مدتبلندآيا كمپين بخشي از يك راهبرد  - ۴-۳
  

  پشتيبانيهاي  فعاليت - ۵
  دارد؟ پشتيبانيهاي  ، فعاليتRSCآيا  - ۵-۱

  ____، خير ____بله        
شود و به  را شامل مي پشتيباني) يها(طفاً مشخص كنيد كه كدام فعاليتمثبت بود، ل ۱- ۵اگر پاسخ پرسش  - ۵-۲

  :طور خالصه ماهيت و سطح درگيري و مشاركت را توضيح دهيد
 اعمال قانون 

 قانونگذاري 

 آموزش 

  زيرساخت راه(مهندسي( 

  ارتقاي وسيله نقليه(مهندسي( 

 ساير، لطفاً مشخص كنيد. 

را مشخص ) تاريخ شروع و پايان( پشتيباني) يها(بندي فعاليت زمان مثبت بود، لطفاً ۱-۵اگر پاسخ پرسش  - ۵-۳
  .نماييد

  .را ذكر نماييد پشتيباني) يها(لطفاً ساير اطالعات مربوط به فعاليت - ۵-۴
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  تعريف مسأله و مخاطبان هدف: كمپين ايمني راه - بخش ب
  شناسايي مسأله ايمني راه كمپين - ۶

  

شده براي رسيدگي توسط  يا تعيين مسأله ايمني راه مشخص/ اي براي شناسايي و هاي تصادفات جاده آيا داده - ۶-۱
RSC روند؟ به كار مي  
  ____، خير ____بله        
  .هاي تصادفات ارايه نماييد اگر پاسخ مثبت است، لطفاً توضيح مختصري در مورد داده       

يا اصالح مسأله ايمني راه مورد استفاده قرار / هاي مربوط به تخلفات ترافيكي براي شناسايي و آيا داده - ۶-۲
  رند؟يگ مي

  ____، خير ____بله        
ها يا آمار تخلفات، بررسي رفتار  بررسي(هاي تخلفات  اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به طور مختصر منبع داده       

  .را مشخص كنيد...) هاي صادرشده و  كاربران راه، تعداد جريمه
اي كه براي شناسايي و تعيين مسأله ايمني راه به كار رفته است را  يا انگيزه ها طور خالصه منبع داده لطفاً به - ۶-۳

  .مشخص كنيد
  

  مخاطب هدف كمپين ايمني راه - ۷
  شناسايي شده است؟ RSCآيا يك مخاطب هدف خاص براي  - ۷-۱

  ____، خير ____بله        
  .را تشريح كنيد اگر پاسخ مثبت است، لطفاً مخاطب هدف       

و مخاطب هدف ) شناسايي مسأله ايمني راه كمپين( ۶ بخش شده در مسايل ايمني راه شناسايي/ آيا بين مسأله - ۷-۲
  اي وجود دارد؟ رابطه RSCشده  شناسايي

  ____، خير ____بله        
  .اگر پاسخ مثبت است، لطفاً توضيح دهيد

  آوري شده است؟ شده جمع شناساييآيا اطالعات اضافي درباره مخاطب هدف  - ۷-۳
  ____، خير ____بله        
  .اند آوري شده اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به طور مختصر توضيح دهيد كدام اطالعات و چگونه جمع       

  ؟)هاي ناهمسان، نسبتاً همسان تفكيك مخاطب به زيرگروه(آيا مخاطب هدف تفكيك شده است  - ۷-۴
  ____ ، خير____بله        
  .اگر پاسخ مثبت است، لطفاً مختصراً فرايند تفكيك را توضيح دهيد       
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. شده حاصل را تشريح نماييد هاي هدف تفكيك همچنين اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به اختصار زيرگروه       
  ...).شغل و / جنسيت، گروه سني، نوع كاربر راه، مسافران، تاريخچه(
انجام شده  RSCحقيق در مورد مخاطب هدف براي ارتقاي شانس تأثيرگذاري ت/ آيا يك روش خاص - ۷-۵

  ...)ها و  مطالعه در مورد رفتار فعلي، باورها، نگرش هر پيش(است؟ 
  ____، خير ____بله        
  .توضيح دهيد به اختصاراگر پاسخ مثبت است، لطفاً        

  

  مورد استفادهنوع رسانه  - بخش پ
  )ها(رسانه) واعان( انتخاب نوع - ۸

  

  كنند؟ را تشريح مي RSCاصلي ) يها(ترين نحو محتواي پيام كدام توضيحات به درست - ۸-۱
 متقاعدكننده 

 احساسي 

 حقيقي/ منطقي 

 آموزشي 

 طنز 

 ساير 

  گذارند؟ بر نوع رسانه مورد استفاده تأثير مي RSCهاي اصلي  آيا محتواي پيام - ۸-۲
  ____، خير ____بله        
  .مثبت است، لطفاً توضيح دهيد اگر پاسخ  

رسانه انتخابي ) انواع( بر نوع) شده، اگر كاربردي است شامل مخاطب هدف تفكيك(آيا مخاطب هدف  - ۸-۳
  تأثيرگذار است؟ 

  ____، خير ____بله        
  .لطفاً به اختصار توضيح دهيد       

  انه انتخابي تأثيرگذار است؟رس) انواع( آيا گستره جغرافيايي مسأله ايمني راه بر نوع - ۸-۴
  ____، خير ____بله        
  .لطفاً به اختصار توضيح دهيد       

  رسانه انتخابي تأثيرگذار است؟) انواع( بر نوع RSCآيا مدت زمان و فراواني  - ۸-۵
  ____، خير ____بله        
  .لطفاً به اختصار توضيح دهيد       
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  استفاده شده است؟  RSCاي آيا بيش از يك نوع رسانه بر - ۸-۶
  ____، خير ____بله        
  .لطفاً توضيح دهيد       
  ترين تأثير را داشته باشد؟ رسد مثبت اگر پاسخ مثبت است، كدام نوع رسانه به نظر مي       

  است؟ تهيه شدهاي  آيا يك طرح رسانه - ۸-۷
  ____، خير ____بله        
  .اً توضيح دهيداگر پاسخ مثبت است، لطف       

  رسانه از قبل آزمايش شده است؟) انواع(آيا نوع - ۸-۸
  ____، خير ____بله        
  .اگر پاسخ مثبت است، لطفاً توضيح دهيد       

  

  رسانه) انواع( جزييات نوع - ۹
  

  اينترنت مورد استفاده قرار گرفت؟ RSCآيا طي  - ۹-۱
  ____، خير ____بله        
  .بت است، لطفاً به طور مختصر جزييات را ارايه نماييداگر پاسخ مث       

  شد؟  بصري مي -شامل رسانه سمعي  RSCآيا  - ۹-۲
  ____، خير ____بله        
داخل يا خارج از زمان (بندي  ، زماناي انتشار، نقطهتلويزيون، راديو، سينما، (لطفاً به اختصار توضيح دهيد        
  )....، تعداد، فراواني و )اصلي

  شد؟  هاي چاپي مي شامل رسانه RSCآيا  - ۹-۳
  ____، خير ____بله        
، روزنامه، نشريات )كدام نوع و چه مقدار(اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به طور مختصر جزييات را ارايه نماييد        

  ...).مستقيم و  تيتبليغات پسها، بروشورها،  ها، اعالميه ، آگهي)مجالت( تخصصيرايگان يا پولي، نشريات 
  شد؟ هاي بيروني مي شامل رسانه RSCآيا  - ۹-۴

  ____، خير ____بله        
  ...).بيلبوردها، پوسترها، بنرها و (اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به اختصار توضيح دهيد        

  .به كار رفته را توضيح دهيد RSCرسانه ديگري كه در ) انواع( لطفاً هر نوع - ۹-۵
  ...).ها و  ، رويدادهاي محلي، گفتگوها، سخنرانيافراد  ها، ارتباطات ميان ها، گجتاستيكر(
  



  ٥٣                  هاي ايمني راه براي كمپين اقداماتبهترين 

 

  ارزيابي كمپين ايمني راه - بخش ت
  انواع ارزيابي  -۱۰

  

  انجام شده است؟  RSCآيا ارزيابي فرايند  -۱۰-۱
  ____، خير ____بله        
است كه آيا كمپين همان طور كه موضوع ين اين شود و هدفش تعي ارزيابي فرايند طي كمپين انجام مي(       

  ).كند يا خير ريزي شده، كار مي برنامه
  .اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به طور مختصر نتايج ارزيابي فرايند را توضيح دهيد       

  انجام شده بود؟  RSCآيا ارزيابي پيامدهاي  -۱۰-۲
  ____، خير ____بله        
  )د، تعيين اين است كه آيا كمپين به اهدافش دست يافته استهدف ارزيابي پيام(      

  .اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به طور مختصر نتايج ارزيابي پيامد را توضيح دهيد       
  انجام شده بود؟ RSCآيا ارزيابي اقتصادي  -۱۰-۳

  ____، خير ____بله        
فايده باشد و هدفش تعيين اين  -يا تحليل هزينه/ هزينه و شامل تحليل كارايي تواند يارزيابي اقتصادي م(       

  )است كه آيا كمپين به اهدافش دست يافته است
  .اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به طور مختصر نتايج ارزيابي اقتصادي را توضيح دهيد       

  انجام شده بود؟ RSCآيا شكل ديگري از ارزيابي  -۱۰-۴
  ____، خير ____بله        

  .اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به طور مختصر جزييات ارزيابي و پيامدها را توضيح دهيد       
  

  :نظرات ساير نقطه
  :اضافه نماييد، مثالً ،دانيد كه الزم مي را لطفاً ساير نظرات مربوط به كمپين ايمني راه

 شده هاي آموخته درس، 

 متفاوت شده انجام اقدامات، 

 هاي مهم ها و شكست موفقيت، 

 غيره. 

  
  



٥٤                                       BEST PRACTICES FOR ROAD …  

 

  هاي ايمني راه هايي براي طراحي، اجرا و ارزيابي كمپين دستورالعمل -پيوست ب
راهنماي طراحي، كمپين و راهبردهاي افزايش آگاهي در زمينه ايمني راه،  مطالعات پيشين مشخص نمود كهمرور 

هاي  مشي براي كمپين اتي و خطترين مجموعه اطالع ، به عنوان جامعسازي ايمني راه هاي آگاه اجرا و ارزيابي كمپين
  .باشند ميارتباطي ايمني راه 

ايي در خصوص روابط بين  زمينه بخش اول كه عمدتاً تئوري است، پيش. راهنما، به دو بخش تقسيم شده است
  .نمايد ها و راهبردهاي تفصيلي كمپين ارايه مي ايمني راه و رفتار انساني و روش

سازي  براي طراحي، اجرا و ارزيابي كمپين آگاه  راهنماي مرحله به مرحلهدومين بخش، بيشتر عملي است و يك 
  .دهد ايمني راه ارايه مي

 ،سازي ايمني راه هاي عملي مرحله به مرحله در خصوص چگونگي طراحي، اجرا و ارزيابي يك كمپين آگاه توصيه
اند،  ان در اروپا و جاهاي ديگر ارايه شدههاي تبليغاتي و محقق كنندگان، نمايندگي نه تنها بر اساس مصاحبه با شركت

  .ها نيز متكي هستند مطالعات پيشين و تجربيات مؤلفان راهنماها و دستورالعملبلكه بر مرور 
  : نمايد لي كه نياز به تكميل فرايند كلي كمپين دارند را مشخص ميياين بخش، شش مرحله تفص

  

 ،آغاز فعاليت 

 ،تحليل وضعيت 

 بي،طراحي كمپين و ارزيا 

 اندازي كمپين، ارزيابي قبل از دوره زماني و راه 

 ها، گيري تكميل ارزيابي و نتيجه 

 نگارش گزارش نهايي. 
 

  
  
  
  

  .]۳[فهرست شده است  به شرح زير مرجع ۸راهنما در 
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