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 [98 آذر 17 -]نشر الكترونیك پیش از انتشار

 

 چكیده

لذا . هستند ترافیكي حوادث پذير آسیب قشر موتورسواران .شود مي آن ايجاد سبب عواملي بلكه فتدا نمي اتفاق خود خودی به حادثه مقدمه:

 .است شده انجامموتورسواران  ناايمن رفتارهای فارسي كوتاه مقیاس سنجي روان هدف با مطالعه اين

 به واحد ستاد كننده مراجعهموتورسوار  110ی بود كه رو كوواريانس-واريانس ماتريس لینوع تحلاز  مقطعي تحقیق اين مواد و روش کار:

 ی انجـام  نحـوه و  فـردی  گويه هـای االالعـات   شامل انجام شد. ابزار تحت بررسي در دسترس یریگ نمونه شیوه ، با1395در سال  ترخیص

 آلفـای  بـا محاسـبه یـريب   پايـايي آن   و اكتشـافي  عـاملي  تحلیل روش روايي آن با استفاده از موتورسواران بود كه زیآم مخاالره رفتارهای

 بررسي شد. (25 نسخه SPSSافزار  نرم كمك) كرونباخ با

 دهنـده  نشـان  بارتلـت  كرويـت آزمون نتـايج (، و824/0) نمونه حجم كفايت از كومو حاكي ی آزمون گويه نتیجه 4 حذف پس از یافته ها:

 را تبیـین  موتورسـواران  نـاايمن  رفتارهـای  واريـانس  كل از %59گويه ها توانستند حدود  در مجموع(. p>001/0) بود ها داده بودن مناسب

 رفتـار نـاايمن   عـاملي را در  و بـار  ریتأثیريب  یب بیشترينه ترتب خیابان جهت خالف در و رانندگي آشامیدن و خوردن گويه های .نمايند

 .داشت ارقر مطلوبي حد شاخص پايايي در 83/0 معادل كرونباخ آلفای كلي یريب .موتورسواران داشتند

 امكـان  اين پرسشنامه. برخوردار بود قبولي قابل پايايي و روايي از موتورسواران ناايمن رفتارهای فارسي كوتاه مقیاس بحث و نتیجه گیری:

 زمـان  در اظهـار داشـت محققـان    تـوان  يم براين اساس .باشیم داشته موتورسواران ناايمن رفتارهای از تری صحیح درک تا ساخت فراهم را

 .داشته باشند ای ويژه توجه مقیاس بودن مفید و مختصر به موتورسواران ايمن رفتارهای اصالح برای ريزی نامهبر

 اكتشافي عاملي تحلیل سنجي، روايي موتورسواران، کلیدواژه:
 

 IR.AJUMS.RERC.1395.499 کد اخالق:

                                                           
 انيرا ،اهواز اهواز، شاپور جندی پزشكي معلو هنشگادا ،سالمت بر مؤثر جتماعيا ملاعو تحقیقات مركزتهران، : پاسخگو نويسنده 

E-mail: hmohamadian@razi.tums.ac.ir 
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ــه ــدادی حادث ــیش و غیرمنتظــره روي ــي پ ــه  بین  نشــده اســت. حادث

. شـود  مـي  آن ايجـاد  سبب عواملي بلكه افتد نمي اتفاق خود خودی به

. [1شـود ]  مـي  حادثه پیوستن به وقوع سبب ناايمن شرايط و اعمال

 سـاالنه جـان ( Road Traffic Accidents) یا جاده حوادث تصادفات

 موجـود  رونـد  بـه  توجـه  انـدازد. بـا   مي خطـر بـه را مردم از بسیاری

 RTA از ناشـي  نـاتواني  و مـر   ،2020 سـال  تـا  شود مي بیني پیش

 جهـاني  بـار  عمـده  علـل  سـوم  جايگـاه  و يافته افزايش ٪60 از بیش

 علـت  ،حـوادث ترافیكـي  . [2] دهنـد  اختصاص خود به را ها بیماری

 . دامنـ  [3] اسـت  سـال  29 تـا  15 سـنین  در افراد ومیر مر  اصلي

 Worldسازمان سالمت جهان ) كه است تا حدی مویوع اين اهمیت

Health Organization)   هـای  عنـوان جـاده  (ايمــنRoads Safeرا ) 

 مسـلله  هـــدف بـه   21 در و توصـــیه  2004 ســـال  شـعار  بـرای

 . [4است ] ی داشتها ژهيوتوجه  2020 سـال تـا حـوادث كـاهش

 تـا  2011 های سال (United Nationsهمچنین سازمان ملل متحد )

 . شايان ذكر اسـت [5مود ]ن اعالم “راه ايمني اقدام ی دهه” را 2020

 در ای جـاده  تلفـات  هـا،  جـاده  ايمنـي  بهبود جهت فوری اقدام بدون

 افـت افزايش خواهد ي درصد 80 تا متوسط و كم كشورهای با درآمد

 اصلي علت 5 جزو ای جاده حوادث شده های انجام تخمین البق .[4]

 ايـران  ،WHO . البـق گـزارش  [6شـد ]  خواهد 2030 سال تا مر 

 .[7دارد ] جهـان  در را ای جـاده  حوادث از ناشي ومیر ر م بیشترين

 هـزار  10 هـر  ازای به دنیا در ای جاده تصادفات شدگان كشته میزان

 الـي  ايـران  ايـن مقـدار در   كه درحالي نفر است؛ 8/1تا  1/1 خودرو،

 ايـران  . همچنـین در [8است ] افزايشي داشته روندی اخیر های دهه

 و جهـاني  در قبال آمار ترافیكي ادثحو ناشي از هدررفته عمر میزان

 بــین . در[9شــده اســت ] گــزارشبیشــتر  شــرقي مديترانــه منطقــه

 هـا  راه پرخطـر  كـاربران  عنـوان  بـه  موتورسـواران  ای، جـاده  رانندگان

 جـاده  راننـدگان  از بخشـي  . موتورسـواران [10شـوند ]  مـي  شناخته

. دارنـد  ترافیكـي  صـدمات  برابـر  در باالتری پذيری آسیب كه هستند

 پرترافیـك، مسـیرهای   هـای  محـل  از متعددی ازجمله: عبـور عوامل 

 ارزان ترافیـك،  الـرح  معـابر  از عبـور  خـودرو،  وسیله به عبور غیرقابل

 را آن ديگـر  مـوارد  و سـوخت  كمتـر  مصرف نقلیه، وسیله بودن اين

 اسـت. خطـر   كـرده  شهرها تبديل در تردد برای مناسب ای وسیله به

 بـیش  برابـر  18 موتورسیكلت مسیر با الي كیلومتر هر در ریوم مر 

ــل از ــزارش اتومبی ــای . آســیب[11اســت ]شــده  گ ـــرتبط ه ـــا  م ب

ــ در موتورســیكلت ــي،دان رم  را ای حـــوادث جــاده كـــل% 42 ايران

 برابـر  7 در موتورسـواران  آســیب  وقـوع  شـانس  و دهـد  مي تشكیل

 اسـت  شـده  گـزارش  كـامیون  رانندگان برابر 5/5 و سـواران اتومبیل

 حـوادث  در پـذير  آسـیب  هـای  گـروه  از موتورسواران بنابراين،؛ [12]

 قـرار  مطالعـات  و مالحظـات  اولويـت  در الزام دارد تا و بوده ترافیكي

 وسـیله  جـاده،  انسـاني،  عامـل  چهار ای حوادث جاده وقوع در. گیرند

 عامل ترين مهم عنوان به انسان از امروزه .[13مؤثرند ] محیط و نقلیه

 در كل، مسـلله حـوادث   .[14برند ] نام مي فیكيترا حوادث بروز در

 و فـردی  اصـالح رفتارهـای   بـا  بوده كه رفتاری عمدتاً موتورسواری

 رفتارهـای  پیشگیری اسـت. شناسـايي   قابل زيادی حدود تا اجتماعي

 یــروری  جامعـه  افـراد  ارتقــای سـالمت   و حفـظ منظور به پرخطر

ي عوامـل خطـر   بر اين مبنا اتخاذ دانش الزم جهـت شناسـاي  . اسـت

افـق و بیـنش درسـتي را پـیش روی      رفتارهای ناايمن موتورسواران

ای مـؤثر و كارآمـد    هـای مداخلـه   مسلوالن امر جهت الراحي برنامـه 

 ابزارهـای  توسـعه  بـرای  متعـددی  فراهم خواهـد سـاخت. مطالعـات   

. در ايـن راسـتا   [15-17است ] شده انجام رفتار موتورسواری ارزيابي

 در تحقیقـات  ارزيـابي  بـرای  ابزارهـای معتبـر   زگیری ا بهره یرورت

 احساس ازپیش مختلف بیش های زبان و ها بافرهنگ كشور يك داخل

 بـا  تنهـا  تـوان  نمـي  را كشـور  يـك  در شده شود. ابزارهای الراحي مي

 كـه  ايـن  بـرای  بلكـه  قرارداد، مورداستفاده ديگر كشور در آن ترجمه

 فرهنگـي  تطابق ه لحاظب بايد باشد متفاوت محیط با ابزاری متناسب

 در بیشـتری  های بررسي الزم است تا باشد. لذا الزم را داشته شرايط

 هـای  گروه بافرهنگ موتورسواران متناسب ناايمن رفتارهای خصوص

 معتبـر  و مختصـر  ابـزار  يـك  داشتن اساس، اين شود. بر هدف انجام

ه چراكـ . يابـد  مي موتورسواران یرورت ناايمن رفتارهای ارزيابي برای

 الـوالني  بـه   آن فوايـد  از نظـر  صرفها  سؤاالت پرسشنامه زياد تعداد

 در توانـد  مـي  خواهد انجامید. از الرفي اين امر آن اجرای زمان شدن

 رگذاریتأثنیز كنندگان  شركت یها پاسخ دقت میزان بر شرايط برخي

 كوتـاه  نسـخه  سـنجي  روان مطالعه حایـر  رو هدف ازاين .[18باشد ]

 عنـوان  بـه  آن از بتـوان  موتورسواران بود تـا  ناايمنرفتارهای  مقیاس

 بـه  نیازمنـد  ناايمن موتورسواران شناسايي جهت غربالگری ابزار يك

 .شود استفاده حمايتي مداخالت

-واريـانس  مـاتريس  تحلیـل  انـواع  از و مقطعـي  نـوع  از تحقیـق  اين

 عبـارت  مطالعـه  ايـن  در آماری جامعه .شود مي محسوب كوواريانس

 انتظـامي  نیـروی  توسـط  آنـان  موتورسیكلت كه موتورسواراني از بود

 .بـود  شـده  توقیـف  ايمنـي  كـاله  از استفاده عدم دلیل به تهران شهر
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 و هاشم محمديان                                                                                                                       ...      روان سنجي مقیاس كوتاه فارسي

 مسـلوالن  بـا  هماهنگي از پس كه بود شرح بدين مطالعه انجام نحوه

 راهـور  پلـیس  بـه  مراجعه و اهواز شاپور جندی پزشكي علوم دانشگاه

 شهر شده توقیف موتورسیكلت ترخیص ستاد 9 میان از بزر ، تهران

 ايـن سـتاد تعـداد    كه دلیل اين به فارس خلیج ترخیص ستاد تهران،

 تحت را شهر مركز به مربوط های كالنتری نیز و بیشتر های كالنتری

 مركـز  تنهـا  سـتاد  اين همچنین گرديد. خود داشت، انتخاب پوشش

ورود بـه   معیارهـای . بود موتورسیكلت ترخیص به مربوط اختصاصي

 راننـدگي  بودن بـه  قادر و جسمي بودن، داشتن سالمت مرد مطالعه:

 بـرای  و تمايـل  توقیـف  ايمني هنگـام  كاله موتورسیكلت، نداشتن با

 حین در فرد ديگر و انصراف شهر به مكان نقل .بود حضور در مطالعه

 در .شـدند  محسوب خروج معیارهای علتي هر به نامه پرسش تكمیل

 نمونه حجم ی مشترک در خصوص محاسبه قانون موجود يك منابع

 بـه  حداقل محقق كه است اين ها پرسشنامه سنجي اعتبار برای الزم

در  .[19داشـت ] خواهـد   نیـاز  گويه به ازای هر كننده شركت 10-3

بـر   نمونـه  الذكر، حجـم  اين مطالعه عالوه بر رعايت دستورالعمل فوق

 بـا احتسـاب   و [20همكـاران ] و  مهـری  مطالعـه  هـای  ی يافتـه  پايه

05/0=α )  05/0 و )%95 االمینـــانبـــا=d 1/0 و=p میـــان از 

 نفـر  110فـارس،  خلـیج  ترخیص ستاد به كننده مراجعه موتورسواران

 كـه  اسـت  گفتنـي  شـدند.  انتخاب دسترس در گیری نمونه صورت به

 و محرمانـه  مطالعـه  انجـام  چگـونگي  در زمینه پژوهش های آزمودني

 و توجیـه  مطالعـه  ايـن  انجـام  از هـدف  همچنـین  و االالعات ماندن

اين مطالعه به تائید كمیتـه  . شدند مطالعه وارد تمايل با ها آن تمامي

 1395شـاپور اهـواز در سـال     اخالق دانشگاه علـوم پزشـكي جنـدی   

 جـه يعلو زمـاني  مطالعـات  از نامه پرسش گردآوری است. ابزار دهیرس

 شـده  اقتبـاس  ورسـواران موت ناايمن در خصوص رفتارهای [21, 22]

 .شـد  اجـازه  كسـب  آن مؤلـف  از پرسشـنامه  كارگیری به از قبل .بود

. باشد گرفته صورت امانت رعايت گزيني واژه و معني ازنظر شد سعي

 قـرار  تائیـد  مـورد  امـر  نظران صاحب نظر با نامه پرسش صوری روايي

 بـا  لیكـرت  ای درجـه  پـنج  مقیـاس  گويه هـا از  سنجش برای. گرفت

 حداكثر و استفاده شد. حداقل (4) همیشه ( تا0) گاه هیچ های گزينه

 نگـرش  بیانگر باالتر نمره است كه 44 و 0 ترتیب به پرسشنامه نمره

 اجـرای  بـرای . اسـت  موتورسـواری  حـین  ايمـن  رفتارهای به  مثبت

 بـه  مراجعه با پژوهشگران نمونه، حجم شدن مشخص از بعد مطالعه

 خـروج  و ورود هـای  مـالک  گرفتن نظر در با شده مشخص های نمونه

 مطالعه بودند در شركت برای الزم شرايط حائز كه افرادی از مطالعه

 مصـاحبه  صـورت  بـه  شده آوری االالعات جمع. آوردند عمل به دعوت

 حایــر مطالعــه در .اخــذ شــد موتورســواران بــا حضــوری پرسشــگر

 آوری جمـع  بـه  و مسـتقر  تـرخیص  سـتاد  در ديـده  آموزش پرسشگر

 پرسشـگر  اسـت  ذكـر  شايان . پرداخت مي موردمطالعه افراد االالعات

 مانـدن  محرمانه جهت االمینان دادن و ها آن از ریايت كسب از بعد

 هـر . داد مـي  تحويـل  آنـان  بـه  تكمیل جهت را پرسشنامه االالعات،

ــر  در موتورســوار ــه 20-25 ع ــل را پرسشــنامه دقیق ــه و تكمی  ب

 تكمیـل  در نقايصـي  وجـود  در صـورت ریيـت  . گرداند برمي پرسشگر

 موتورسـوار  توسـط  آن نـواقص  امكـان  حـد  تا و بالفاصله پرسشنامه

 .شد مي مرتفع

 اسـت  روشي(، Explaratory factor analysis)ياكتشاف عامل تحلیل

 تعداد بهها  و كاهش آن رهایاز متغ مجموعه يك ساختار كشف با كه

ـ . داردسـروكار   « عامـل  »يعنـي   تـر  ياساسـ  متغیرهـايي  محدود ه ب

 سـاخت  يا و نظريه يك ظهور و توسعه اولیه مراحل عبارتي از آن در

 مناسـب  بـرای  پژوهش اين در .ندينما يمجديد استفاده  مقیاس يك

آزمون  مقدماتي شامل آزمون دو از عاملي تحلیل جهتها  داده بودن

 Bartlett's test ofبارتلت ) كرويت ( و Kaiser Meyer Olkinكومو )

Sphericity آمـاره  مقدار. شد تفاده( اس KMO  متغیـر  1 تـا  0 بـین 

 بـاالتر  و 60/0 مقـادير  ی،بـردار  نمونـه  كفايـت  آزمون برای كه است

 ارزشـیابي  بـرای  Bartlett آزمـون . اسـت  عـاملي  تحلیل انجام شرط

 آزمـون  مقـدار  وقتـي . متغیرهاست بین همبستگي ماتريس ویعیت

 ارتبـاط  الـت، ح ايـن  در باشد 05/0 كمتر از خطای سطح در بارتلت

 از جديـد  سـاختار  كشف امكان و داشته وجود متغیرها بین دار معني

را میسـر   انـد  قرارگرفتـه  عامـل  مـورد تحلیـل   متغیرهايي بین روابط

 .[23] سازد يم

ــت ــتخراج جه ــاختار اس ــؤال 11 س ــنامه س ــل روش از پرسش  تحلی

 4/0 عـاملي  بـار  حداقل تحلیل اين اصلي استفاده شد. در های مؤلفه

 وتحلیل تجزيه روش يك اصلي های شد. تحلیل مؤلفه گرفته ظرن در

 پیچیـده  هـای  داده تفسـیر  و ها داده كاهش ابعاد برای خطي آماری

 كـه  اسـت  متغیرهـايي  بنـدی  روش، دسته اين . خروجي[24است ]

 بـه  مؤلفـه  يك استخراج و يكديگر هستند با ارتباط بیشترين دارای

 از متغیرهـا  بنـدی  دسته در .دسته است هر متغیرهای از نمايندگي

 منظـور  شد. به استفاده های اصلي مؤلفه تحلیل تغییر بیش چرخش

 روش كـايزر  هـا،  مؤلفه در متغیرها تأثیر یرايب بهبود تفسیرپذيری

 ارائه ( راVarimax Rotationواريماكس) بیش تغییر چرخش متعامد

 بـه  رسـیدن  برای روش ترين مناسب اين چرخش، .[25است ] كرده

 بـه  رسـیدن  چـرخش،  ايـن  هـدف  اسـت.  متعامد ساده ساختار يك
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 ديگر يكي. است عاملي محورهای داشتن نگه متعامد با ساده ساختار

 آمـاری  تحلیـل  روش بـودن  پذير امكان در مهم آماری های مؤلفه از

 بـدين  .[26است ]( Anti-Imageتصوير) پاد میزان بررسي اكتشافي

 هـر  مقابل نقطه و قرينه حسطو همبستگي ماتريس اين در كه معنا

 برخي محققـان، سـطح   گفته البق گیرد. مي قرار آزمون مورد سؤال

 5/0 از بـاالتر  بايستي خود قرينه با سؤال هر تصوير پاد نمرات بهینه

 .[27باشد ]

سـؤال تصـحیح    هـر  همبسـتگي  از روش ،همگني ابزار تعیین جهت

 اساس بر (كهCorrected Item-Total Correlationابزار) بـا كل يافته

 .[28شـد ]  گیـری  تصمیم ها سؤال از حـذف برخي بـا ارتبـاط در آن

شـد.   اسـتفاده  كرونبـاخ  آلفـای  یـريب  از پايـايي ابـزار   برای تعیین

ــین، داده ــا همچن ــا ه ــتفاده ب ــرم از اس ــزار ن ــخه  SPSS اف  25نس

 خصوصـیات  بیـان  منظـور  بـه  توصـیفي  آمـار . شـدند  وتحلیـل  تجزيه

 .گرفت قرار مورداستفاده بررسي تتح نمونه دموگرافیكي

 56-16با دامنه سـني   35/26±5/7 موردمطالعه افراد سني میانگین

 شـروع  شايان ذكر است سن. بودند مجرد ها آن ٪ 8/65كه  بود سال

 ٪7/56 كه بود سال 76/16±63/4 اين مطالعه در موتورسواری افراد

. اند كرده تجربه سالگي 18 زير را موتورسواری بار اولین موتورسواران

 ديـللم  دارای ٪41. داشـتند  آزاد شـغل  موردمطالعه افراد از 5/57٪

 ٪87. داشـتند  میلیـون  2 تا 1 بین درآمدی ها آن از ٪2/48 و بودند

 كـه  موتورسواراني ٪2/69 همچنین، بودند. بیمه دارای موتورسواران

 شـده  توقیف موتورسیكلت مالك خود كردند، مراجعه ترخیص جهت

 .هستند استاندارد ايمني كاله دارای كه داشتند اذعان ٪5/69 بودند.

ــا  ــواران ٪7/28تنه ــیگاری موتورس ــد. س ــین، بودن  ٪2/48 همچن

 جمعیـت  هـای  ويژگـي  .نداشتند گواهینامه موردمطالعه موتورسواران

پـس از انجـام    .اسـت  آمـده  1 جـدول  در موردمطالعه افراد شناختي

 :صلي، به شرح ذيل ارائه شدخروجي ا سه، نتايج EFAدستور 

 مطالعـه  اين در بود. KMOشده شاخص  محاسبه مقدار اول خروجي

 آن 3/0 از بـیش  همبسـتگي  سـؤال  حفـظ  مالک مقدار كه ازآنجايي

 و حـذف  گويه هـا  كل از گويه 4 رو ازاين. بود پرسشنامه كل با سؤال

EFA شاخص نتیجه. شد انجام باقیمانده گويه 7 روی برKMO، بعد 

 بـرای  نمونـه  حجـم  كفايت از حاكي 824/0 با گويه ها برابر حذف از

 .بود عاملي تحلیل انجام

 بـرای  عـاملي  تحلیل بودن مناسب ،Bartlett نتـايج آزمون همچنین

 و داد نشـان  را >0001/0p سـطح  در عـاملي  مدل ساختار شناسايي

 مـورد  كـه  بـود  متغیرهـايي  بـین  ،كشـف  قابـل  روابط وجود از حاكي

 .گرفتند قرار لعام تحلیل

اولیـه   یهـا  اشتراک با مرتبط مقادير رندهیدربرگ ،EFA دوم خروجي

(Initial Commonalities )اسـتخراجي)  یهـا  و اشتراکExtraction 

Commonalities) ــود ــه. ب  اولیــه، اشــتراک ســتون نكــهيا دلیــل ب

 تمـامي  ،كنـد  يمـ  بیانها(  )عامل عاملاستخراج  از قبل راها  اشتراک

 اشـتراک  مقـدار  حداقل. بود خواهد يك عدد برابر اولیه یها اشتراک

تـر   بـزر   ادشـده ي مقدارهراندازه  و[ 29] باشد 3/0 بايد استخراجي

. دهـد  يمـ  نمـايش  بهتـر  را متغیرهـا  ،شده استخراج یها عامل باشد،

 تمـامي  جهـت شده  محاسبه استخراجي اشتراک مقادير ،EFA نتايج

 مناسـب هـا   آن تمـامي  و دادن نشا 635/0تا  388/0 بین را ها گويه

 .شدند داده تشخیص

 Initialاولیـه)  ويـژه  مقـدار  بخـش  سـه  شـامل  ،EFA سوم خروجي

Eigenvalues،) مقدار و چرخش بدون استخراجي ويژه عوامل مقدار 

 قـرار  مـالک  با مطالعه اين در. بود چرخش با استخراجي عوامل ويژه

 )نمـودار  پالت اسكری نمودار شیب و 1 ازتر  بزر  ويژه مقادير دادن

 كـل  تغییرات از 58/  965% پیشگويي  توان با عامل يك ،(1 شماره

 بـه ذكـر  الزم . تبیـین شـدند   موتورسواران ناايمن رفتارهای واريانس

( بـا  633/3ويـژه )  ی بـا مقـدار  بعد تكمقیاس  پژوهش اين است در

آمد.  به دست 789/0 تا حداكثر 623/0ی بار عاملي از حداقل  دامنه

گويـه،   11 روی بـر  افتـه ي انجام EFA تحلیلبر اساس  گريد يعبارت هب

 و تصـديق شـد. در   ديیـ تأی بعـد  تـك گويه در قالب مقیاس  7تعداد 

 .است شده ارائه تفصیل به EFA بررسي نتايج 2 جدول

 درونـي  همسـاني  آزمـون  روش از تحقیـق،  ابزار پايايي تعیین جهت

تـك   تـك  جهـت شـده   سـبه محا كرونباخ آلفای مقادير و شد استفاده

ها  گويه جهت كلای  همبستگي درون خوشه و مقادير ابزار یها گويه

ايـن نتـايج    .اسـت شـده   ارائـه  2 شماره جدول در EFA انجام از بعد

 .تحقیق بود ابزار مطلوب دروني ثبات بیانگر
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 و هاشم محمديان                                                                                                                       ...      روان سنجي مقیاس كوتاه فارسي

 نفر( 108)اران موتورسو منیناا یرفتارهاشناختی  جمعیت مشخصات نسبی و مطلق فراوانی توزیع: 1جدول 

 درصد تعداد 

 گروه سنی

<20 18 6/16 

20-30 70 8/64 

31-45 17 8/15 

>45 3 8/2 

 تحصیالت
 6/25 28 زير ديللم

 41 44 ديللم

 4/33 36 دانشگاهي

 تأهل
 8/65 71 مجرد

 2/34 37 متأهل

 شغل

 

 7/16 18 كارگر

 8/14 16 كارمند

 5/57 62 آزاد

 11 12 ساير

 آمددر

 3/20 22 میلیون 1>

 2/48 52 میلیون 1-2

 5/31 34 یلیونم 2<

 87 94 دارد نامه داشتن بیمه

 13 14 ندارد

 5/55 60 گاهي استفاده از کاله ایمنی

 16 18 بندرت

 5/28 30 گاه هیچ

 8/51 56 دارد داشتن گواهینامه

 2/48 52 ندارد

 7/28 31 دارد مصرف سیگار

 3/71 77 ندارد

 5/69 75 دارد داشتن کاله استاندارد

 5/30 33 ندارد

 

 

 موتورسواران منیناا یرفتارها فارسی کوتاه مقیاس سنجی روان پایایی روایی و آنالیز :2جدول 

 سؤال همبستگی میانگین 

 کلبا  شده حیتصح

 آلفا ضریب پاد تصویر یعامل بار

 با حذف  کرونباخ

همبستگی درون 

 ای خوشه

 84/0 832/0 850/0 789/0 67/0 04/28 ام آشامیده يا خورده چیزی موتورسواری هنگام

 828/0 838/0 764/0 65/0 15/26 موتورسواری داشتم ها اتومبیل ساير جهت خالف خیابان در (79/0-71/0) 

 824/0 829/0 744/0 62/0 02/26 استفاده كردم همراه تلفن از موتورسواری حین

  817/0 824/0 739/0 61/0 87/25 صحبت داشتمسوار  ترک اب موتورسواری حین

  815/0 820/0 687/0 56/0 94/24 عبور كردم چهارراه از چراغ راهنمايي بودن قرمز علیرغم

  810/0 810/0 685/0 55/0 12/24 داشتم غیره و ويراژ چرخ، تك مانند نمايشي حركات

  805/0 794/0 623/0 51/0 31/23 كردم سوار مسافر موتورسواری حین

 633/3 ويژه مقادير

 965/58 شده تبیین واريانس
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 پالت ینمودار اسكر :1شكل 

 

 

 

 گيري بحث و نتيجه

موتورسواران بكار  ناايمن رفتار ارزيابي برای كمي های تاكنون مقیاس

 رفتارهـای  سـنجش  بـرای  معیـاری  رو ساخت ازاين .است شده گرفته

 كـه  هايي كشف و شناسايي موقعیت در تواند يموتورسواران م ناايمن

بنـابراين  ؛ باشـد  شـود مفیـد   رفتارها مي اين شدن برانگیخته موجب

 بیشـتری  های بررسي هدف های گروه بافرهنگ متناسب تا است الزم

 مقیـاس  سـنجي  روان مطالعه با هـدف اين  .پذيرد ارتباط انجام دراين

ــي ــاه فارس ــای كوت ــاايمن رفتاره ــواران ن ــ موتورس ــرخیص تادس  ت

 عـاملي  تـك  سـاختار  پـژوهش  ايـن  در. تهران انجام شد فارس خلیج

 یریكـارگ  بـه  بـا  موتورسـواران  ناايمن رفتارهای كوتاه فارسي مقیاس

ــدتائ EFA روش ــد  ی ــديق ش ــه در   . و تص ــت ك ــالي اس ــن در ح اي

 متفاوتي در ايـن رابطـه    يچندعاملساختارهای  مختلف، های پژوهش

روا و پايـای   ابـزار  يـك  حایـر  مطالعه .[29, 30است ]آمده  دست به

 در موتورسـواری  رفتـار  ارزيـابي  بـرای  مختصر و مفیـدی  اجرای قابل

الـوالني   نسـخه  از استفاده شك بي. است كرده ارائه كوتاه زمان مدت

 نادر خواهد داشت امـا  رفتارهای ارزيابي در خصوص به زيادی مزايای

 ازجملـه  خـود  خـاص  هـای  محـدوديت  نیز الوالني شدن پرسشنامه

ــه ــر هزين ــت و ب ــر وق ــودن گی ــردارد ب ــمناً .را در ب ــتفاده از ی ، اس

هـايي بـا مقاصـد و     هـا از محـیط   های الوالني وقتي نمونه پرسشنامه

ممكن است در برخي شـرايط منجـر بـه     اهداف خاص انتخاب شوند

 ديـ نماافزايش میزان سطح جذابیت پاسخگويي به گويه ها را ايجـاد  

 ) یتر پايین همبســتگي مقیاس كل نمره با گويه 4 ازآنجاكه .[31]

لـذا   داشــتند مقیاس پايايي در منفي تأثیر و داشــته (3/0كمتر از 

 گويـه  7 عـاملي  بـار  .شـد  انجـام  باقیمانـده  گويـه  7 روی بـر  تحلیل

 دار معني باالی همبستگي موتورسواران ناايمن رفتارهای با باقیمانده،

 درمجمـوع  .است مقیاس مزبور عاملي تك ساختار از حاكي و داشته

 واريـانس  كـل  از درصـد  59 توانستند تقريباً هم روی بر سؤال 7 اين

 كننـده  بیـان  امـر  نمايند كه ايـن  تبیین را موتورسواران ناايمن رفتار

 است. مقیاس اين در داخلي مطلوب اعتبار

 اين مقیـاس مشـخص   عاملي تك ساختار های گويه از كه گونه همان

 يـا  خـوردن  موتورسـواران،  نـاايمن  رفتارهـای  يـل دال ترين مهم است

 خیابان بـود.  جهت خالف در رانندگي و موتورسواری حین آشامیدن

اسـت   شـده  گزارش نیز ساير مطالعات ناايمن در رفتارهای اين مشابه

 در نوشیدني آشامیدن و غذايي مواد خوردن به نظر . شايد[32, 33]

 رفتارهـا  ايـن  امـا  د،باشـ  معمـول  و خطـر  بـي  امر يك حین رانندگي

 كه شود مي دنیا در ای جاده تصادفات ها صد آمدن پديد باعث سالیانه

 خـوردن  حین در. اند داشته همراه به جاني خسارات ها آن از بسیاری

 يافته و ديگـر  به اين امر اختصاص حواس تمركز از نیمي آشامیدن و

اشـد.  ب جـاده  بـه  حـواس راننـده   و دقت تمام داشت انتظار توان نمي

 يـا  خورنـد  مي چیزی رانندگي هنگام كه رانندگاني دريافتند محققان

كنـد تـر   جـاده   به نسبت توجهي الور قابل به عملكردشان نوشند، مي

سـهم   توانیم مي خطرناک عادت اين اصالح با .[34, 35شد ]خواهد 
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یـل  تحلالبـق   باشـیم.  داشـته  ای جاده حوادث آمار كاهش در مهمي

 حـین  آشامیدن يا خوردن به موتورسواران %76نتايج مطالعه حایر، 

خیابــان  جهــت خــالف در آنــان نیــز %68و موتورســواری پرداختــه 

 رفتـاری  افـزايش  باعث آنچه رسد مي نظر به كه موتورسواری داشتند

. اسـت  پلـیس  سوی از جدی برخورد نبود شده، موتورسواران ناايمن

 شاهد كمتر ،گرفت مي جدی را موتورسواران تخلفات پلیس اگر البته

قـوانین فعلـي   از الرفـي شـايد    .شـديم  مي آنان غیرقانوني رفتارهای

 رفتـاری بازدارنـدگي الزم در جهـت كـاهش    از راهنمايي و رانندگي 

ديگـر   همچـون  سـواران  موتـور برخوردار نیست. سواران  موتور ناايمن

 شـوند،  خود شناخته ناايمن رفتارهای مسلول بايد یا جاده رانندگان

 نخواهـد  تخطي از قانون انجام اجازه خود به كس هیچ رتصو اين در

 در از آگـاهي  سطح آن به هنوز مردم عموم كه است آن واقعیت .داد

 .كننـد  رعايـت  را قـوانین  پلـیس،  حضور بدون كه اند نرسیده جامعه
 بـرای  راهـي  هـیچ  نیـز  رانندگي تخلف كنترل های دوربین متأسفانه

 در پلـیس  آنكـه  جـز  نیسـت  ای چـاره  بنـابراين ؛ ندارنـد  آنان كنترل

تـوان بـا    مـي  .برساند حداقل به را آنان تخلفات و مستقرشدهها  جاده

 تـردد  و بخشـي   انضـباط  به موتورسواران ساماندهي كارگروه تشكیل

 .سروسامان بخشید شهروندان ايمني و آرامش حفظ در راستای آنان

 بـه  نقـانو  يـك  از جـدای  امروزه ايمني كمربند بستن كه گونه همان

مناسـب   بسـتر  ايجـاد  با و مرورزمان به است، شده تبديل فرهنگ يك

 فرآيندی الي راهور پلیس جدی ورود و گذاری سیاست فرهنگي و با

ی حفظ و  درزمینه قوانین رعايت به متعهد را افراد توان چندساله مي

 .كرد رانندگي ايمن ارتقای رفتار

ــاوجود درنهايــت، ــايي تأيیــد ب ــاه مقیــاس روايــي و پاي  فارســي كوت

 تـرخیص  سـتاد  بـه  كننـده  مراجعـه  موتورسـواران  نـاايمن  رفتارهای

 رفتارهـای  تـك عـاملي بـودن    مقیـاس  تصـديق  تهران و فارس خلیج

ــاايمن ــواران ن ــت الزم موتورس ــا اس ــاير ت ــان س ــه محقق ــود ب   وج

 

 بـه  آمـاری  جامعـه  بودن محدود ازجمله پژوهش اين های محدوديت

كوتـاه، تـك عـاملي و     پرسشنامه از هاستفاد و جغرافیايي منطقه يك

  انجــام بــا شــود مــي توصــیه رو ازايــن نماينــد، توجــه اظهــاری خــود

 آمـاری  جمعیـت  بـا  متنـوع  و مختلـف  مناالق در ديگر های پژوهش

 اشـكاالت  رفـع  موجـب  آن بـه  جديـد  عـواملي  افـزودن  و تر گسترده

 بهبـود  و مـداخالت  توسـعه  بـرای  تـا  شـده  آن در موجـود  احتمالي

 مورداسـتفاده  در راكبین موتورسوار ايمن رفتارهای انجام ایراهبرده

 گیرد. قرار

ــن ــه اي ــان مطالع ــاس داد نش ــه ای 7 مقی ــای گوي ــاايمن رفتاره  ن

  تهران دارای فارس خلیج ترخیص ستاد به كننده مراجعه موتورسواران

فـراهم   را امكـان  ايـن  پرسشـنامه . اسـت  قبـولي  قابل پايايي و روايي

 ايمـن  رفتارهـای  انجـام  بر مؤثر عوامل از ریت صحیح درک تا ساخت

 تـا  ساخت خواهد قادر را محققان امر اين. باشیم داشته موتورسواران

 ايمـن  رفتارهـای  انجـام  بـرای  ريزی برنامه و گذاری سیاست زمان در

 توجـه  كوتاه، مختصر و مفید بـودن عوامـل مقیـاس    به موتورسواران

 .داشته باشند ای ويژه
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Objective (s): Motorcyclists are vulnerable to traffic accidents. The purpose of this research was to evaluate the psychometric 

properties of the Persian version of Brief Scale of Unsafe Behaviors of motorcyclists. 

Methods: This was a cross sectional study of 110 motorcyclists referred to the Persian Gulf clearance headquarters Tehran, 

Iran in year 2017. Demographics and Persian version of the motorcycle unsafe behavior data was used from Zamani F., et al. 

studies. The exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used to assess the validity and reliability using 

SPSS 25 software. 

Results: The result of KMO test after deleting 4 out of 11 questions indicated the adequacy of sample size (0.824). The results 

of Bartlett's test of sphericity showed that the data were appropriate (p <0.001). In tall, the questions explained about 59% of 

variance observed in motorcyclists’ unsafe behaviors. Items on eating, drinking, and driving in the opposite direction of the 

street showed the most factor loading, respectively. The Cronbach's alpha coefficient was 0.83 indicating a desirable value. 

Conclusion: The Persian version of brief scale of motorcyclists’ unsafe behaviors had acceptable validity and reliability. 
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