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  چكيده

آميـز، خـود و    هاي شهري و روستايي ايران هستند و با رفتارهاي مخـاطره     خيابان ديدگان حوادث در    ت آسيب موتورسواران بيشترين نسب  

ي کـه  ياز آنجـا . گونه رفتارها، آموزش سالمت و ايمني مـؤثر نخواهـد بـود           بدون شناخت علل اين   . دهند ديگران را در معرض خطر قرار مي      

و بـوده  ) کرد کمـي يرو(ن ين رفتارها از منظر محققيزان بروز و علل اين مييواران براي تعتاکنون مطالعات بر روي رفتارهاي پر خطر موتوس     

ـ    يدر ااي  مطالعه) فييکرد ک يرو(براساس تجربه و درک خود موتورسواران        منظـور تبيـين تجربيـات    ه ران انجام نشده اسـت، ايـن مطالعـه ب

  .جام شده استآميز ان گيري رفتارهاي مخاطره موتورسواران در زمينه علل شكل

سـال در بيمارسـتان، منـزل، كالنتـري و       و به مدت يـک )Thematic Analysis (يا اين پژوهش به روش كيفي از نوع تحليل درونمايه

هـاي   هـا و مکـان    موتورسوار، در زمـان ٣٢ها به صورت تلفيقي، از طريق مشاهده ميداني و ثبت رفتار           داده. هاي تهران صورت گرفت     خيابان

هر مصاحبه ضبط و . گروهي متمركز حاصل گرديد   بحث٢ و  عميق مصاحبه   ١٣هاي موجود در كالنتري و         اطالعات پرونده  يررسمختلف، ب 

بندي   استخراج، كد،دار ترين واحدهاي معني  ها به عنوان كوچك ها يا درونمايه پس از چندين بار مطالعه، تم   .  کلمه پياده شد    به سپس کلمه 

يـك   از آنهـا پـدر يـا بـرادر          نفر ٩سوار كه همگي مرد و         نفر راننده موتورسيكلت يا ترك     ١٦ركت كنندگان شامل    مشا. و طبقه بندي شدند   

پليس كه يـك نفـر از آنهـا موتورسـوار و       نفر٢سوار كه عضو خانواده يك يا چند موتورسوار بودند و    نفر زن ترك  ٤ ،موتورسوار ديگر بودند  

 علـل رفتـار   براساس نتايج ايـن مطالعـه،  .  مجرد بودند   از آنها   درصد ٧/٤١ سال و    ٤/٢٦ آنها    نگين سني ميا.  برادر يك موتورسوار بود    يديگر

و   تجهيزات ايمني سوء استفاده از فرهنگي، وضعيت موتورسيكلت، ـ تم اصلي عوامل فردي، عوامل اجتماعي٥آميز موتورسواران در  مخاطره

 لـذا  .عوامل متفاوتي موجب رفتارهـاي پرخطـر در موتـور سـواران مـي شـود              فوق  هاي    هيافتبراساس  . عوامل محيطي قابل طبقه بندي بود     

آميز بايستي به صورت ادغام يافته در يك رويكرد چند بعدي و        هاي آموزشي و اقدامات پيشگيري به منظور كاهش رفتارهاي مخاطره           برنامه

ر سيكلت، تجهيزات و يا شرايط محيطي وجـود دارد كـه بـا تغييـر آنهـا       در مورد موتور سوار، موتو  نيز موارد قابل تغييري  . جامع انجام شود  

  .توان از بروز چنين رفتارهايي در آينده پيشگيري نمود مي

  

  ثر، ايرانؤاي، عوامل م آميز، موتورسوار، تحقيق کيفي، تصادفات جاده  رفتارهاي مخاطره :ها واژه كليد
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  ٢٧٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 اثـر حـوادث کـشنده در     ميليون نفر در٢/١در سراسر دنيا ساالنه  

 ميليـون نفـر نيـز       ٥٠تـا    ٢٠ جان خود را از دست مي دهند و        ،معابر

هــاي ناشــي از تــصادفات  مــرگ. ]٢، ١ [شــوند دچــار معلوليــت مــي

وقتـي ايـن     . هزار نفرجمعيت ايران است    ١٠٠ در هر    ٨/٢٥ ،ترافيكي

 ٧/٢٠(، كشورهاي كم درآمـد يـا متوسـط          ) درصد ٩/١٩( رقم با دنيا  

مقايـسه  )  درصـد ٢/١٥(ورهاي منطقه شـرق مديترانـه   و كش ) درصد

  . ]٣ [شود  اهميت و حساسيت مسئله در ايران مشخص مي،گردد

هـا در كـشورهاي درحـال توسـعه،      با وجـود اهميـت ايـن آسـيب        

چـون علـل    . ]٥،  ٤ [مطالعات ناچيزي در آنها صـورت گرفتـه اسـت         

ل  اقتصادي آن در كـشورهاي در حـا   ـ هاي اجتماعي زمينه آسيب و

هـاي كنتـرل     تو سعه با كشورهاي توسعه يافته متفاوت است، شـيوه         

هاي آموزشي    برنامه  براي تأثير بهتر   .]٣ [آنها نيز باهم يکسان نيست    

 كـشورهاي در   و اقدامات پيشگيري مربوط به امنيت عبور و مرور در         

هاي محلي و براي     حال توسعه بايد آنها را بر اساس شواهد و پژوهش         

  طراحـي و اجـرا نمـود       ،ماعي، سياسي و اقتـصادي    شرايط خاص اجت  

در ايران، موتورسواران بيـشترين نـسبت حادثـه ديـدگان را در           . ]٤[

بـه خـود اختـصاص      )  درصـد  ٦١(هاي داخل شـهر و روسـتا         خيابان

هـاي    ن معتقدند كه چون موتورسواران از گـروه       امحقق. ]٦ [دهند مي

لعـه و انجـام    بـراي مطا ،]٧-٩[هـستند   اي    آسيب پذير حوادث جاده   

تحقيقات نشان داده    ].١٠ [هاي اولويت دار هستند    مداخالت از گروه  

است که اكثر تصادفات عبـور و مـرور بـه علـت رفتارهـاي نادرسـت               

 اگرچه آموزش سالمت از راهبردهـاي       ].١٢،  ١١ [دنده  انسان رخ مي  

آميـز اسـت، امـا        ضروري بـراي اصـالح و تغييـر رفتارهـاي مخـاطره           

هــاي  المت بــا حــوزه پيــشگيري از آســيبن آمــوزش ســامتخصــص

 و عوامـل اصـالح کننـده    ]١٣ [انـد    تماس زيادي نداشـته    ،غيرعمدي

  . ]١٤ [زا، ناشناخته مانده است الگوهاي رفتاري پرخطر آسيب

 ولـي   ،اسـت  ترين اهداف آموزش سالمت تغيير رفتـار       يكي از مهم  

 بدون شناخت عوامل رفتاري، آموزش ايمني و سالمت مؤثر نخواهـد          

چراكه رفتار در جوامع مختلف، ماهيتي متفاوت و متنوع دارد و           . بود

بازتابي از علل و عوامل مختلف است و شناخت اين شبکه عليتي بـه              

ثر بر رفتار از جمله امور بسيار       ؤثير قرار دادن عوامل م    أمنظور تحت ت  

 به حدي وسيع است که از انساني به         ،دامنه شبکه مذکور  . مهم است 

تحقيقـات  . اسـت ر و از گروهي بـه گـروه ديگـر متفـاوت         انساني ديگ 

 هـا مفيـد هـستند     کيفي براي توصيف و درک اين رفتارها و موقعيت        

به داليل فوق، محققان براي انجـام ايـن مطالعـه از روش        . ]١٦،  ١٥[

ــات    ــين تجربي ــه حاضــر تبي ــد و هــدف مقال کيفــي اســتفاده نمودن

آميـز   ي مخـاطره موتورسواري در زمينه عوامل شكل گيـري رفتارهـا      

  .موتورسواران است

  

   كار مواد و روش

با توجه به هدف مطالعه که تبيـين تجـارب موتورسـوران از علـل               

 بـا رويکـرد کيفـي و روش         تحقيـق  ايـن    است  رفتارهاي پرخطر بوده  

سال در  طي مدت يک) Thematic Analysis(اي  تحليل درونمايه

. هران صورت گرفـت   هاي شهر ت    بيمارستان، منزل، كالنتري و خيابان    

 مطالعه سعي شده است كـه اطـالع دهنـدگان اصـلي يعنـي               در اين 

هاي مختلف از نظـر سـن، سـواد و شـغل              موتور سواران از بين گروه    

مصاحبه شوندگان اوالً در زمينه رفتارهـاي منجـر بـه           . انتخاب شوند 

هاي ناشي از تصادف بـا موتورسـيکلت داراي تجربيـات غنـي              آسيب

القمند به مشارکت و بيـان روشـن آن بودنـد و شـامل              بوده و ثانياً ع   

، اعـضاي   )سـوار   اعم از راننـده موتورسـيكلت يـا تـرك         (موتورسواران  

بــه ) Data Generation(هــا  توليــد داده. خـانواده و پلــيس بودنــد 

از طريق مشاهده ميـداني و ثبـت   ) Triangulation(صورت تلفيقي  

ي مختلـف، گزارشـات و      هـا  ها و مکـان     موتورسوار، در زمان   ٣٢رفتار  

 ٢ مـصاحبه عميـق و   ١٣هاي موجود در كالنتـري و      اطالعات پرونده 

ـ     مـصاحبه . گروهـي متمركـز حاصـل شـد         بحث صـورت نيمـه    ه  هـا ب

 Data(هـا   ساختاري و بدون ساختار بود و تا رسيدن به اشـباع داده 

Saturation (دقيقـه   ٣٠- ٦٠مدت هـر مـصاحبه   . ]١٧[ادامه يافت

ابتـدا در   .  به جريان و موقعيت آن بـستگي داشـت         يافت که  ادامه مي 

شد و با     مورد اهداف تحقيق براي مشاركت كنندگان توضيح داده مي        

ها ضبط و سپس كلمه بـه كلمـه          كسب اجازه از آنها جريان مصاحبه     

ها همراه با مقايسه دائمي و همزمـان          تجزيه و تحليل داده   . تايپ شد 

هـر مـصاحبه چنـدين بـار        مـتن   . ها صورت گرفت    آوري داده   با جمع 

هـا    هـا يـا درونمايـه        مـضمون  ،مطالعه شـد و بـا شكـستن هـر مـتن           

)Themes (       دار  به عنوان كوچكترين واحدهاي تشكيل دهنده معنـي

براي ارزيابي و افزايش روايي     . ندبندي شد   استخراج، كدبندي و طبقه   

) Trustworthiness(هـا     و پايايي كه معادل با استحكام علمي يافته       

 Lincoln & Gubaهـاي پيـشنهاد    از روش حقيق كيفي است،در ت

   :]١٧[استفاده شد

، از روش   )Credibility(هـا     براي تـأمين اعتبـار و مقبوليـت داده        

. شـد  اسـتفاده ) Prolong Engagement(درگيري دائمي و مستمر 

سال در ارتباط با موتورسواران  كه اين تحقيق در طول يک طوريه ب
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  ٢٧١

     همكاران و فرشته زماني علويجه                                                                                                          ...       علل رفتارهاي پرخطر در موتورسواران

ـ           و ساير مشارکت کنند    ه گان صورت گرفت تا درک بهتـري از آنهـا ب

همچنين از تلفيق در روش، زمـان، مكـان و منـابع بـراي          . دست آيد 

ــد جمـــع آوري داده ــتفاده شـ ــا اسـ از روش روايـــي پاســـخگو . هـ

)Respondent Validation (ارزيابي عضوو ) Member Check (

نيز براي مقايسه بين آنچه که محقق برداشـت نمـوده بـا آنچـه کـه                 

 اسـتفاده از  نيـز ظور موتورسواران و ساير مشارکت کنندگان بود و      من

بـا واکـنش مـشارکت کننـدگان        .  استفاده شد  آنان اصالحي   هاينظر

ها   در يافته  Incorporatedها موجبات    نسبت به تجزيه وتحليل داده    

ـ        . فراهم شد  طـرف مـشارکت    ه  اين روش از طريق بازگشت محقـق ب

يكـي از   . ين اعتبار صـورت گرفـت     کنندگان به عنوان يک مرحله تأم     

هـا بكـار      راهبردهاي ديگري كه براي تأمين اعتبـار و مقبوليـت داده          

 بود که از طريق آن سه نفـر از          »کنترل توسط افراد متخصص   «رفت  

کــه ) External Check(و يــك نــاظر ) Peer Check(همكــاران 

هـاي مختلـف     افرادي متخصص در زمينه تحقيق کيفي بودند، جنبه       

هـا نيـز روش      اشـباع داده  .  را مرور و مورد کنکاش قرار دادند       تحقيق

مـورد اسـتفاده قـرار      ،  مطالعـه  ديگري بود که براي باال بردن اعتبـار       

  . گرفت

ــت ت   ــاد و قابليـ ــت اعتمـ ــأمين قابليـ ــراي تـ ــد دادهأيبـ ــا  يـ هـ

)Conformability( از روش ،Audit trial ــع آوري ــي جمـ  يعنـ

ها و استنتاج بر اساس آنها،   قبول مميزي داده   سيستماتيک مدارک و  

  .استفاده شد

، )Transferability(هـا   براي ارزيابي و تأمين قابليت انتقـال داده      

 اجتمـاعي و سـطوح مختلـف     ـ ها از طبقات متفاوت اقتـصادي  نمونه

هاي متنوع انتخاب شدند و در قسمت بحث نيـز بـه           تحصيلي و گروه  

  .است اخته شدهها با نتايج ساير مطالعات پرد مقايسه يافته

  

  ها يافته

سوار    نفر راننده موتورسيكلت يا ترك     ١٦مشاركت كنندگان شامل    

 نفرآز آنها پدر يا برادر يك موتورسـوار ديگـر نيـز    ٩كه همگي مرد و   

 در جريان تحقيق، محققان به اين نتيجه رسيدند كه تجربيات        .بودند

سـواران  يك پليس كه خود تجربه موتور سواري دارد و هم با موتـور       

لذا . تواند مفيد واقع گردد     داراي رفتارهاي پرخطر سر و كار دارد، مي       

براي اين كه تجربيات مربوط به رفتارهاي پرخطـر از ابعـاد مختلـف              

هـا،    مورد مطالعه قرار گيـرد و بـراي افـزايش قـوام و اسـتحكام داده               

. تجربيات غني پليس و ترك سواران نيز مـورد مطالعـه قـرار گرفـت             

سـاير  .  درصـد مجـرد بودنـد      ٧/٤١ سـال و     ٤/٢٦ آنها    سنيميانگين  

سـوار كـه عـضو         نفـر زن تـرك     ٤مشاركت كنندگان عبارت بودند از      

پليس كـه يـك نفـر از          نفر ٢خانواده يك يا چند موتورسوار بودند و        

يـك از مـشاركت      هـر . آنها موتورسوار و برادر يـك موتورسـوار بـود         

پـس از چنـد بـار       . ندكنندگان در بيش از يك نقش مشاركت داشـت        

مرور متن مصاحبه ها و كدهاي اوليـه جهـت کـسب تـصوير و درک         

گيـري رفتارهـاي مخـاطره آميـز موتورسـواران،             کلي از عوامل شكل   

  : مضمون يا درونمايه اصلي از آنها به شرح ذيل انتزاع گرديد٥تعداد 

 آميز  عوامل فردي مؤثر بر رفتارهاي مخاطره -۱

 توسط مـشاركت كننـدگان ايـن تـم يـا            طبق تجربيات بيان شده   

هـاي رفتـار      مضمون اصـلي يعنـي عوامـل فـردي، از تعيـين كننـده             

هـاي فرعـي آن شـامل     مـضمون . مخاطره آميـز موتورسـواران اسـت      

تعادل جسمي و رواني، آگاهي      هاي فردي، وضعيت سالمتي و      ويژگي

زه اســتفاده از موتورســيكلت، اعتقــادات و درك   يــو مهــارت، انگ

، واكنش فرد به تجربيات و رفتارهـاي قبلـي، تأثيرپـذيري           موتورسوار

 .انتخاب و نحوه موتورسواري بود در

مشاركت كنندگان اظهار داشتند كه باال رفتن سن باعـث كـاهش            

ـ     . شود رفتارهاي پرخطر در آنها مي     ويـژه  ه  همچنين متأهل شدن و ب

آميـز مثـل      بچه دارشدن مانع از اتخاذ برخـي از رفتارهـاي مخـاطره           

 :يكي از موتورسواران اظهار نمود. شود چرخ زدن مي تك

موتورسـواري عـاديمون هـم تـك چـرخ          ... سن و سـالم كـم بـود       

 بالًقـ . شه تك چزخ بزني     االن ديگه مگه مي   . داديم  ويراژ مي . زديم  مي

 و بچه را هم بايد در نظر بگيـري           اما حاال زن  . خودت بودي و خودت   

  .] ساله۳۵موتورسوار و پدر موتورسوار [

وضعيت سالمت موتورسوار نيـز بـه عنـوان يكـي ديگـر از تعيـين         

مـثالً يكـي از   . آميز مورد بحث قـرار گرفـت    هاي رفتار مخاطره    كننده

 :مشاركت كنندگان گفت

 نفـسش   ،گـذارد    کاله مي  ي وقت .است  چون جانباز  ،گذارد  كاله نمي 

   .] ساله۴۳سوار، همسر و مادر موتورسوار،  ترك. [رديگ يم

عادل رواني به دليل مـصرف موادمخـدر يـا الكـل نيـز از            نداشتن ت 

يك موتورسـوار در ايـن      . آميز استخراج شد    عوامل رفتارهاي مخاطره  

  :زمينه گفته است

تـك چـرخ    . كنم تنـد بـرم      خورم بيشتر جرأت مي     مشروب كه مي  

. هام در حـال مـستي بـوده      هام يا خوردن زمين     بيشتر تصادف .... بزنم

  ].  ساله۱۶موتورسوار، [شه ديگه آدم حاليش نمي

نداشتن تجربه به عنوان يكي از عوامـل اتخـاذ رفتارهـاي پرخطـر              

  :معرفي شده است
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  ٢٧٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

همه اون كارها از بي تجربگـي  ...    بلد نبودم موتور را كنترل كنم   

  ]. ساله مرد۲۷ موتور سوار [بود 

اي بـراي اسـتفاده از        كـه چـه انگيـزه      موتورسواران برحـسب ايـن    

 :آميز متفاوتي دارند ند، نوع رفتارهاي مخاطرهموتورسيكلت دار

خواستيم با خواهرم بريم پادگان مالقات برادرم اما چـون بـد        مي -

هـا و     دوتركـه بـا سـوغاتي     . مسير و ترافيك بود، با موتور راه افتـاديم        

دم موتورداره  يکه که رفتيم د   ييه ت . چيزهايي كه خريديم سوار شديم    

ك دفعه پرت شد رو زمين و غرقـه         ر کرده بود ي   يکشه، چادرش گ    يم

  .]ساله۴۰موتورسوار، ...[به خون شد

  : عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتارهاي مخاطره آميز-٢

تجربيات بيان شده مشاركت كنندگان نشانگر اين است كه عوامل          

گيـري رفتارهـاي       اصـلي در شـكل      اجتماعي به عنوان يكي از عوامل     

 عملكـرد   :اسـت  فرعـي     مـضمون  ٥آميز است و خود شـامل         مخاطره

پليس، ارزان و در دسترس بودن آسان موتورسيكلت، نقـص قـوانين            

مالكيت و كاربري موتورسيكلت، قوانين راهنمايي رانندگي، فرهنـگ         

 .ترافيك

عملکرد و نحوه برخورد پليس از نظر مشاركت كنندگان بر اتخـاذ            

   :اي اظهار داشت مشاركت كننده. آميز نقش دارد رفتارهاي مخاطره

اگه موتورسوارها از نظر نوع كاربري تفكيك شوند وظايف پلـيس         «

طبيعتاً حداقل معضل ايـن رفتارهـاي      . هم در برابر آنها مشخص بشه     

 »شه  خطرناك كمتر مي شه و تصادفاتشون هم طبيعيه كه كمتر مي          

  .] ساله، مرد۴۵پليس، [

ويژه در نوجوانان از عوامـل مهمـي        ه  ضابطه ب   دسترسي آسان و بي   

. انـد   كـه تقريبـاً اكثـر مـشاركت كننـدگان بـه آن اشـاره نمـوده            بود

همچنين آنها اظهـار نمودنـد كـه مالكيـت موتورسـيكلت قانونمنـد              

گيـري   جرايم موتورسواران به همين دليـل كمتـر  قابـل پـي          . نيست

  :اظهارات يكي از موتورسواران به اين ترتيب بود. است

رين موتـور را بـرات      آقام گفت برو مدرسه، ادامه تحصيل بده بهت       «

 رم بيـرون سـركار خـودم پـول در      مـي ،ولي من گفـتم نـه    . مي خرم 

 »كنـي  چون تو كه بخري ديگه قفلش مي      . موتور مي خرم   آورم و  مي

  ]. ساله، مرد۱۶موتورسوار نوجوان، [

ن پياده كه تحت عنوان     انحوه رانندگي و رفتار ساير سواران و عابر       

يز رفتار موتور سواران را تحت      ن ،است   فرهنگ ترافيك استخراج شده   

  :اي گفته است مشاركت كننده. دهد تأثير قرار مي

كنند و بعضي افـراد       در رانندگي رعايت نمي   ... اينجا، توي تهران    «

سـاله،  ۲۶موتورسـوار،  .[»كننـد  بي هدف و براي ولگردي رانندگي مي      

 ]مرد

نـه  تجربه برخي از موتورسواران بيانگر اين بود كه ساير راننـدگان            

كنند بلكه عمداً عادت دارند كه سربه سرشان          تنها آنها را رعايت نمي    

  :يكي از آنها چنين تعريف كرد. بگذارند و آنها را اذيت كنند

يك سري از ماشـين سـوارها هـستند رعايـت نمـي كننـد اذيـت               

اومـدم از   . من را ديـد وايـستاد     . ...زنند به آدم    كنند اصالً عمداً مي    مي

 دفعه اومـدگازش رو گرفـت بـه پـاي فاطمـه زد            بغلش رد بشم، يك     

. فرهنگـساري نـشده هنـوز     ... كه اصالً موتـور بلنـد شـد       ) سوار  ترك(

  .] ساله، مرد۲۶موتورسوار، [  رفتندگواهينامه گرفتند، همينطوري

فرهنگ رانندگي در جوانان و نوجوانـان اكثـراً حـاكي از الگوهـاي            

راننـدگان كـم تحمـل      آنها پرخاشگرند و در برابر ساير       . استپرخطر  

از آنها عنـوان      كه يكي    طوريه  شوند ب  بوده و سريع با آنها درگير مي      

  :نمود

موتور سوارها همشون، اين جوناشـون بـددهن هـستند ولـي نـه        «

من االن پشت موتور كه مي نشينم ،يكي بياد جلوم، يـك            . پيرمردها

ــابوق را مــي بنــدم بهــش   چيــزي در  »مــي يــام بهــش مــي گــم ي

 .]ساله، مرد۱۶ نوجوان، موتورسوار،[

اين مضمون كه خود نشأت گرفتـه از        :  وضعيت موتورسيكلت  -۳

دو مضمون فرعي نوع موتورسيكلت و خرابي و نقص آن بود نيز در             

ـ . اسـت   آميز موتورسواران نقـش داشـته       اتخاذ رفتارهاي مخاطره   ه ب

ــي  طــوري ــا م ــدگان ادع ــشاركت كنن ــه م ــه برخــي از  ك ــد ك كنن

 به منظور رفتارهاي نمايشي مثـل تـك چـرخ         الًها اص   موتورسيكلت

سرعت غيرمجاز نيز از طريق برخي از انـواع   . شوند  زدن استفاده مي  

بيانـات يكـي آنهـا در زيـر         . گيـرد   موتورسيكلت بيشتر صورت مـي    

 :است آمده

. سـيه   سـي ١٨٠كنه اينه كه موتـورش        كه تصادف مي   نل اي دلي...«

. ه و قـدرت مـانور داره  ر  مي  خيلي تند   . جديدش هم اومده  . مال هنده 

سـي سـوزوكي       سـي  ٢٥٠قبالً هم   .... گن  بهشون موتورهاي مرگ مي   

بحـث   شرکت کننـده در   [ »كه اون موتورها هم موتور مرگ بود      . بود

  ].يگروه

 ايـن تجهيـزات   ،از ديدگاه مشاركت كنندگان   :  تجهيزات ايمني  -٤

شامل تجهيـزات ايمنـي مربـوط موتورسـيكلت و تجهيـزات ايمنـي              

 ،بود کـه از ديـدگاه آنـان       ) كاله و لباس ايمني   (ه موتورسوار   مربوط ب 
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  ٢٧٣

     همكاران و فرشته زماني علويجه                                                                                                          ...       علل رفتارهاي پرخطر در موتورسواران

ــتفاده     ــدم اس ــا ع ــتفاده ي ــي در اس ــزات ايمن ــت تجهي ــوع و كيفي ن

 .موتورسواران تأثير داشته است

گم آقا اين كاله را بگـذار ولـي چـون ايـن كـاله بـرايش                   من مي «

  كنـد كـه مـثالً گـرم اسـت اسـتفاده             سنگين است، يا احـساس مـي      

گم بپوش بخاطر خودتونه كه تو         مثالً من اين كاور را مي      . ...كند نمي

كنيـد رنـگ داره، شـب نمـا داره، تـو معلـوم                تاريكي داريد تردد مي   

 ۴۵پلـيس،   [ »بينـه   را نمي  نيستي يك راننده كه چشمش ضعيفه تو      

 .]ساله، مرد

 :رفتار مخاطره آميز عوامل محيطي مؤثر در -٥

د كه عوامل محيطي نيـز      تجربيات مشاركت كنندگان بيانگر آن بو     

ايـن مـضمون خـود    .  نقش دارد،آميز موتورسوار   بر رفتارهاي مخاطره  

هـا، نبـود مـسير ويـژه           شامل چهار مضمون فرعي نوع و سـاختار راه        

بـه اعتقـاد    . و هـوايي بـود       هـا و شـرايط آب       موتورسواران، ايمني راه  

 مشاركت كنندگان نبود مسير ويژه عبور موتورسيكلت و تفاوت بـين          

 باعث شـده كـه آنهـا        ،چرخ دارد با وسايل ديگر     موتورسيكلت كه دو  

 ممكن است توسـط   وهنگام حركت از امنيت كافي برخوردار نباشند      

  :ساير رانندگان ديده نشوند

حاال . بينه  راننده كاميون قسمت پايين سمت شاگرد را اصالً نمي        «

ام پـيش  بـار بـر   يـك . بينه   اگه موتورسيكلت باشه كه ديگه اصالً نمي      

سـريع تغييـر مـسير      . نزديك بود بزنه بهـم    . كاميون من را نديد   . آمد

 ].يشرکت کننده در بحث گروه[... دادم و

هــا مثــل وجــود موانــع، روشــنايي ناكــافي، شــيب و   وضــعيت راه

 ازجمله موارد ذكر شده بـود كـه در مجمـوع باعـث اتخـاذ                ،بارندگي

موتورســوار آميــز و در نهايــت آســيب يــا مــرگ  رفتارهــاي مخــاطره

گزارش كارشناسي يكـي از مـوارد منجـر بـه            اي از   خالصه. دنشو  مي

  : به ترتيب زير بود،مرگ موتورسوار

 حفاري صـورت گرفتـه بـود و دو شـاخه لولـه              ،در محل حادثه  ... 

 سانتيمتر و با رنگ سياه بود كه يكي از آنها راه را             ٥/٩پوليكا به قطر    

د راه موتورسـيكلت    قطع كرده و در ساعت تاريكي شـب موجـب سـ           

هنگـامي كـه    . و موتورسوار به سمت چپ منحرف شده است       ... شده  

 دقيقـاً در زاويـه      ،راننده موتورسيكلت با مانع مقابل خود مواجه شده       

موتورسوار سقوط كرده و پـس  ... كور راننده كاميون قرار داشته است   

از برخورد مختصر بين دو محور جلـو و عقـب كـاميون قرارگرفتـه و            

گزارش پرونده تـصادف و مـرگ موتورسـوار،         [است    ب فوت شده  موج

  .] ساله٢٥

  بحث و نتيجه گيري

در مطالعه حاضر از مـرور تجربيـات مـشاركت كننـدگان، عوامـل              

درونمايـه يـا    ( تـم،    ٥ در قالـب     ،گيري رفتارهاي مخاطره آميـز     شكل

گيـري   گـر عوامـل شـكل    اصلي استخراج شد كـه توصـيف    ) مضمون

 ـميز موتورسواران بود کـه شـامل عوامـل فـردي      آ رفتارهاي مخاطره

 تجهيزات ايمني   - وضعيت موتورسيكلت    -عوامل اجتماعي فرهنگي    

 اسـتخراج آنهـا تـا حـدود         ،نظر نويسندگان ه  ب. و عوامل محيطي بود   

هاي خاص محيط مطالعـه يعنـي         ثير شرايط و ويژگي   أزيادي تحت ت  

موتورسـواران،  دسـت آمـده از ادراك       ه  هاي ب   يافته. استشهر تهران   

ريزي اقدامات     اشاره به عوامل مفيدي براي برنامه      ،ها و پليس    خانواده

 ،هـاي فـوق   در ابتدا ممكن است يافتـه     . پيشگيري و تغيير رفتار دارد    

توجه ارتقا دهندگان سالمت را به اين مسئله جلب نمايد كـه حتـي              

 بـا   ،شـود   كه رفتار پرخطر موتورسوار موجب بروز آسيب مـي          هنگامي

مركز بر رفتار و مداخله آموزشي بدون مداخله در ساير عوامل، عدم            ت

بنابراين باورهـاي   . هاي پيشگيري اجتناب ناپذير است      موفقيت برنامه 

كه كاربران جاده را هميـشه مـسئول بـروز حـواث           قبلي مبني براين  

چون با اين   .  هستند  قابل تجديد نظر   ،]١ [كنند  اي محسوب مي    جاده

گري غير از رفتار كه احتماالً در بروز حادثـه نقـش    عوامل دي  ،ديدگاه

طور وسيعي رايـج  ه امروزه اين عقيده ب. شوند  ناديده گرفته مي ،دارند

 از   درصـد  ٩٠شده است كه چـون رفتارهـاي ناسـالم انـسان عامـل              

 بايستي كاربران جاده    ،، براي رفع اين مشكل    هستنداي    حوادث جاده 

تـوان    بـه عبـارتي مـي     ]. ١ [نمـود را تشويق به اتخاذ رفتارهاي ايمن       

 فـرد و   ،هـاي اخيـر     استنباط نمود كه هم ديدگاه قبلي و هم ديـدگاه         

هاي ناشي از تصادفات      رفتار او را محور اصلي بروز يا عدم بروز آسيب         

 عامل مهمي در بـروز  ،هرچند رفتار انسان. آورند  شمار مي ه  اي ب   جاده

اي اين مطالعه نـشانگر  ه ، اما يافته استاي      هاي جاده   حوادث و آسيب  

 كه رفتارهاي مخاطره آميز موتورسواران خود تحت تـأثير     هستندآن  

   .قرار دارندساير عوامل 

هاي كمي در مورد ارتباط مـستقيم عوامـل بـا بـروز               نتايج بررسي 

كـه نقـش    دنده نشان مي] ١٢، ١١،  ١[ه  حوادث در تحقيقات گذشت   

امـا  . است بسيار ناچيز در مقابل نقش رفتار ) غيررفتاري(ساير عوامل   

در مطالعه حاضر نشان داده شد كـه سـاير عوامـل از جملـه عوامـل                 

 از  ، هـم  محيطي، اجتماعي، وضعيت موتورسيكلت و تجهيزات ايمني      

د در  نـ توان  طور غيرمستقيم مـي   ه   ب  هم طريق تأثير گذاري بر رفتار و     

جود بنابراين با و. دنها نقش بيشتري را ايفا نماي      روز حوادث و آسيب   ب

 بـه وجـود آورنـده در       رفتـار را عامـل اصـلي         ،كه تحقيقات قبلي   آن
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  ٢٧٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

تـوان بـا     انـد، امـا نمـي         اي معرفـي كـرده      تـصادفات جـاده     از يبسيار

هاي تك بعدي و تمركز بر آمـوزش رفتارهـاي صـحيح انتظـار          برنامه

ـ         طـور كامـل پيـشگيري    ه داشت كه همـان نـسبت از تـصادفات را ب

مبين آن اسـت  ،  شده در مطالعه حاضرچرا كه تجربيات بيان  . نمايند

كه گاهي موتورسواران به خـاطر وضـعيت موتورسـيكلت يـا عوامـل              

 وادار  ، يا حتي نوع و كيفيت تجهيـزات ايمنـي          و اجتماعي محيطي و 

  . شوند آميز مي به اتخاذ رفتارهاي مخاطره

 سالمت كـه  ي سطحهاي آموزش بهداشت و ارتقا مدل در برخي از  

 ي تأکيد دارند نيـز، افـراد مـسئول اصـلي رفتـار     بر تغيير سبک زندگ 

 مـورد سـرزنش و انتقـاد        ،شوند و با اين فرض      سالم خود شناخته مي   

که ممکـن اسـت افـراد نيـز خـود قربـاني             در صورتي  .گيرند  قرار مي 

عوامل ديگري باشند و حتي ممکن است آنهـا بـراي رفتـاري مـورد               

يا کنتـرل نـاچيزي     نکوهش قرار گيرند که خارج از کنترل آنها بوده          

ن اغلـب بـر     ادهند كه متخصص    مطالعات نشان مي  . ]١٨ [بر آن دارند  

كه خطرات سالمتي چقدر در کنتـرل افـراد     اساس درك خود از اين    

است در مورد رفتار و مداخالت الزم براي تغييـر آن تـصميم گيـري       

 در اين صورت تجربيات و ادراك خود اين افـراد كـه             ].١٨ [كنند  مي

  . شود به عنوان مشاركت كنندگان اصلي هستند، ناديده گرفته مي

مطالعات قبلي اكثراً به موضوع حـوادث موتورسـيكلت و سـاير            در  

] ١٩،  ٣ [وسايل نقليه و عوامل منجر به تصادف پرداخته شده اسـت          

 ،رانندگان موتورسـيكلت آميز   عوامل شكل گيري رفتارهاي مخاطره   و

 ايـن  ،البته در بسياري از مطالعـات  . طور جامع مطالعه نشده است    ه  ب

صورت منفرد و اكثراً در رابطه بـا خـود تـصادف و آسـيب               ه  عوامل ب 

ــده ــي ش ــد بررس ــه   . ان ــتان، تجرب ــأثير دوس ــاهي، ت ــش آگ ــثالً نق م

 ،]٢٠،  ١٩ [سـن موتورسـوار   ] ٢٠ [ موتورسـيكلت  عمر  موتورسواري،

اندازه موتـور   ] ١٩ [ جنس، روشنايي جاده   ،]٢١ [وتورسواريانگيزه م 

 مورد بررسي قرار گرفته است و برخي از       ]٢٣،  ٢٢[و عوامل محيطي    

اما از آنجايي كـه     . اند   مؤثر شناخته شده   ،اين عوامل در برخي جوامع    

صورت كمي و اكثراً پيرامون علل خـاص مطـرح در           ه  ها ب  اين بررسي 

  . توان مقايسه كاملي داشت نمي، اند هر جامعه انجام شده

سـاز رفتارهـاي      عوامل فردي در مطالعه حاضـر از عوامـل زمينـه          

اي کـه در آمريکـا         در مطالعه  Paulozzi. مخاطره آميز شناسايي شد   

 نتيجه گرفـت مـداخالت براسـاس عوامـل          ، انجام داد  ٢٠٠٥در سال   

يسه اما مقا . ]٢٠ [ عملکرد ايمن رانندگان مؤثر است     يفردي در ارتقا  

 در ،دهد کـه تركيـب ايـن عوامـل فـردي         مطالعات مختلف نشان مي   

  . ]٢٣-٢٥، ٢١، ١٩[است جوامع مختلف متفاوت 

ثر بر رفتار پرخطر شناخته     ؤ از علل م   ،در اين مطالعه ، سن و تأهل      

) ٢٠٠٤كنـگ، سـال     در هنـگ  ( Yauهاي اين نتيجه با يافته. ندشد

] ١٩ [تبـاطي نـدارد  كه نشان داد سن موتورسوار با شـدت آسـيب ار       

به بررسي عوامل مؤثر بر آسـيب        البته در مطالعه اخير   . متفاوت است 

رود كـه علـل مـؤثر بـر      اما به هرحال انتظار مـي    . است     شده   پرداخته

طور غيرمستقيم بـر بـروز آسـيب و شـدت آن نيـز            ه   ب ،رفتار پرخطر 

 سـني    احتماالًً ناشي از اختالف دامنـه      ،اين تفاوت . باشد   تأثير داشته 

هـاي مطالعـه ديگـري در         يافتـه . استموتورسواران در اين دو كشور      

 عامـل سـن را در اتخـاذ         ]٢٥ [ و تايوان  ]٢٤ [ اسپانيا ،]٢٣ [نيوزيلند

براي جوانـان،   . است  آميز موتورسواران تأييد نموده     رفتارهاي مخاطره 

چـرخ قـوي اغلـب اولـين تجربـه واقعـي اسـتقالل و             اين وسـيله دو   

دهنده بزرگ شدن و رشد  و اجتماعي است كه نشان  مسئوليت فردي   

هند صورت گرفـت نيـز نـشان         بررسي كه در كشور   . ]٢١[است  فرد  

ــا راننــدگي موتورســيكلت مــي  ــان ب ــد نقــش  داد كــه نوجوان خواهن

از آنها رفتارهاي پرخطر و تصادف را          اما بيش  ،كنند  بزرگساالن را ايفا    

يانــسال نيــز يــك بــراي خيلــي از افــراد م. ]٢٦ [كننــد تجربــه مــي

هـاي   تواند باعث احـساس زنـدگي دوبـاره در زمـان      موتورسيكلت مي 

. ]٢١[د  قبلي شود و يا تجربيات از دست رفته گذشته را حاصل نماي           

نتايج يك مطالعه كه براي مقايسه رفتار موتورسـواران و يـك گـروه              

همسان از رانندگان اتومبيل انجام شد، نشان داد كه موتورسواران از           

 و بيشتر نـسبت بـه سـرعت زيـاد،            هستند دگان اتومبيل جوانتر  رانن

 كننـد   هاي باريـك در ترافيـك مبـادرت مـي           سبقت و عبور از شكاف    

هاي فرعي استخراج شده        جمله مضمون  تجربه موتورسواري از  . ]٢٧[

گيـري    انـد كـه در شـكل        بود كه مـشاركت كننـدگان اظهـار نمـوده         

العـات نيـز ايـن عامـل بـا      در اكثر مط . رفتارهاي خطرناك نقش دارد   

 ،]٢٩،  ٢٨،  ٢٤،  ٢٠ [اسـت   رانندگي پرخطر يا تصادف ارتباط داشـته      

 است   ارتباطي بين آنها وجود نداشته     ،ديگر از مطالعات     ولي در برخي  

 به صـورت مـشابه و ثـابتي         ،تجربه رانندگي در مطالعات كمي    . ]٣٠[

هـاي    تعـداد سـال  ،اي بـراي نمونـه در مطالعـه      . شود  گيري نمي   اندازه

هاي پس از اخـذ گواهينامـه بـه           سال ،اي ديگر  رانندگي و در مطالعه   

ايـن اخـتالف در   . ]٢٤ [اسـت  عنوان تجربه رانندگي محاسبه گرديده    

گيري ممكن است يكي از داليل عدم تشابه نتـايج مربـوط بـه                اندازه

  . تجربه رانندگي باشد

هاي فرعي اسـتخراج شـده كـه در طبقـه عوامـل               يكي ديگر از تم   

دسـت آمـد، داشـتن گواهينامـه      ه  آميز ب   فردي مؤثر بر رفتار مخاطره    

  همخـواني  ،اين يافته بـا سـاير مطالعـات       . رانندگي موتورسيكلت بود    
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  ٢٧٥

     همكاران و فرشته زماني علويجه                                                                                                          ...       علل رفتارهاي پرخطر در موتورسواران

از مطالعات اين موضوع به عنوان       اما در برخي    . ]٣١،  ٢٤،  ٢٣ [داشت  

يكي از عوامل تصادف يا رفتارهاي پرخطر مورد بررسي قرار نگرفتـه            

در اسـتراليا  ) ٢٠٠٧( عه باري واتسون و همكـارانش    مطال. ]١٩ [است

ــر موتورســواران  ــه اكث ــشان داد ك ــه )  درصــد٩٩( ن داراي گواهينام

 بـدون    درصـد  ١اي كه تنهـا       بنابراين در جامعه  . موتورسواري هستند 

تري نسبت به كـشوري      اهميت ناچيز  ،اين موضوع . گواهينامه هستند 

 گواهينامـه راننـدگي     مثل ايران دارد كـه اكثـر موتورسـواران بـدون          

هـاي اسـتخراج شـده     عوامل اجتماعي نيز از جمله مضمون     . كنند  مي

 را شـامل   عدم رعايت مقررات و نيز فرهنگ جـاري راننـدگي             كه بود

 نـشان داد    ١٣٨٥مطالعه باقياني مقدم و همكـاران در سـال          . شد  مي

 مقـررات را    ، موتورسـواران حادثـه ديـده       از  درصد ١/٧٣كه در ايران    

 كننـد   درصد رفتارهاي غيرايمن اتخـاذ مـي      ٤/٧٣كنند و     نميرعايت  

 اجـراي   ،داليل باال بـودن بـار ايـن تـصادفات          بنابراين يکي از  . ]٣٢[

  . نامطلوب مقررات ايمني عبور و مرور در كشورهاي كم درآمد است

طبقـه عوامـل اجتمـاعي،       هاي اسـتخراج شـده در       يكي ديگر ازتم  

 بـروز برخـي از رفتارهـاي        شلوغي و سـنگيني ترافيـك بـود كـه در          

 Yauامـا در مطالعـه      . اسـت   آميز منجر به تصادف، مؤثر بوده       مخاطره

در . ]١٩ [ با شدت آسيب موتورسـواران ارتبـاطي نداشـت         عامل،اين  

اي که در زمينه راننـدگي   مورد نقش عوامل اجتماعي آرنت با مطالعه  

ل  شـام ،جوانان دانمارکي و آمريکايي داشت گزارش نمود که محـيط    

هــاي عمــومي در الگــوي اســتفاده  محــيط فرهنگــي و نيــز سياســت

البتـه او احتمـال   .  نقـش حيـاتي دارد  ،مخاطره آميز از وسايل نقليـه    

کند از جملـه ايـن    وجود برخي عوامل کلي و فراگير را هم عنوان مي    

بيش ممکن    که احتماالً کم و    است کردن   خطرعوامل نياز جوانان به     

 وضــعيت ].٣٣ [ وجــود داشــته باشــداســت در بــسياري از جوانــان

ـ      موتورسيكلت از جمله تم    در ايـن   .  آمـده بـود     دسـت ه  هاي اصـلي ب

اي در    از جملـه مطالعـه     .خصوص نيز مطالعاتي صورت گرفتـه اسـت       

كاليفرنيا نشان داد خطر آسيب بـا سـاختار موتورسـيكلت ارتبـاطي             

ـ   نتايج يك بررسي  . ]٢٢ [ ارتباط دارد  آن اما با اندازه     ،ندارد شان داد   ن

كه افزايش ميزان مرگ به ازاي هر مايل مسافرت با موتورسيكلت به            

 نـو بـودن موتورسـيکلت باعـث افـزايش           -١: دو دليل مطـرح اسـت     

 بـي تجربـه بـودن       -٢. شـود  در معرض قـرار گـرفتن مـي        استفاده و 

 موتورسـيكلت   عمرمطالعه ديگري نيز نشان دادكه      . ]٢٠ [موتورسوار

 ،در هريـك از ايــن مطالعــات . ]١٩ [دبـا شــدت تـصادف ارتبــاط دار  

هـاي مختلـف مـورد بررسـي        وضعيت موتورسـيكلت از نظـر ويژگـي       

هـاي    هاي فـوق بـا يافتـه         شايد بيشترين تشابه يافته    .قرارگرفته است 

 موتورسيكلت باشد كه تقريباً نزديـك بـا مفهـوم           عمر ،مطالعه حاضر 

 عمـر  نقص و خرابي موتورسيكلت است كه احتماالً بسيار مـرتبط بـا          

 مضمون ديگري است كـه در ايـن   ،تجهيزات ايمني. استاين وسيله  

 در استفاده از آنها     ،كيفيت اين تجهيزات   نوع و . دست آمد ه  مطالعه ب 

زرگر و همكارانش در بررسـي كـه بـر روي موتورسـواران     . نقش دارد 

حادثه ديده شهر تهران انجام دادند به اين نتيجه رسـيدند كـه گـرم        

فـصل بهـار و      موجب كاهش اسـتفاده از آن در دو        ،بودن كاله ايمني  

 ،كـل موتورسـواران مـورد مطالعـه        از   % ٦/٨تنهـا    شود و   تابستان مي 

  . ]٣٤ [هنگام تصادف كاله ايمني داشتند

عوامل محيطي نيز از عواملي بود كه در مطالعه حاضر از تجربيات            

 اي بـر روي موتورسـواران       مطالعـه . مشاركت كنندگان انتزاع گرديـد    

 ٦٧يانگر ايـن بـود كـه    ب New South Wales-NSWعضو باشگاه 

 شركت داشت    در آنها   تصادفاتي كه موتورسيكلت به تنهايي     درصد از 

سيكلت يكي از وسايل درگير بود،      ر تصادفاتي كه موتو    درصد از  ٤٤و  

  ايـن مـوارد     درصد از  ٨٠در  . با وضعيت نامناسب جاده ارتباط داشت     

هيچكاري بـراي پيـشگيري از تـصادف     موتورسوار گفته است كه     نيز

اي که به روش مـورد شـاهدي          در مطالعه . ]٣١ [نتوانسته انجام دهد  

موتورسواري، روز موتورسـواري،    ) ساعت(انجام شد، متغيرهاي زمان     

 مـورد   ،روشنايي جاده و وضعيت بارندگي به عنوان عوامـل محيطـي          

 زمـان،    كه سه عامل محيطـي     ندنتايج نشان داد  . بررسي قرار گرفتند  

ي جـاده در مـرگ و آسـيب شـديد           يروز هفته و نيز شـرايط روشـنا       

   ].١٩[رد ندا  اما وضعيت بارندگي نقشي،موتورسوار اهميت دارند

 بارندگي را علت برخي رفتارهاي      ،رسواران تهراني وكه موت  درحالي

است    گفته Haworthواتسون به نقل از     . پرخطر خود معرفي نمودند   

 سـطح   ،اسـت   نموده  دفات شديدي كه مطالعه    تصا  درصد از  ٢٧كه در   

. بـود   پوشـانده شـده   هاي پراكنده  زباله بايا آلود، روغني و ها گل   جاده

هـا از جملـه       بعداً در مطالعه ديگري او گزارش نمود كه شرايط جاده         

وجــود موانــع غيرقابــل رؤيــت، كثيــف بــودن ســطح جــاده و عــدم  

  درصد از  ١٥در   ،گذاري براي مشخص نمودن مسيرهاي جاده       عالمت

  . ]٣١[ است  تصادفات نقش داشته

ــطح جــاده  ــي از  وضــعيت نامناســب س ــا يك ــوامليه ــه ع ــود ك  ب

 انـد   موتورسواران استراليايي نيز براي كاهش تصادفات از آن نام برده         

]٣١[ .  

تجربيـــات مـــشاركت كننـــدگان حـــاكي از تفـــاوت راننـــدگي  

. ر ويـژه بـود    موتورسيكلت با رانندگي ساير وسايل نقليه و لزوم مـسي         

است که تعداد زيادي از موتورسواران از نحوه  تحقيقات نيز نشان داده
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. ]٣٥ [رانندگي در بين انواع وسايل راننـدگي درک درسـتي ندارنـد            

اي سودمند براي سـريع       درك آنها اين است كه موتورسيكلت وسيله      

و بـا همــين انگيــزه از آن اســتفاده  ] ٣٦[اســت بـه مقــصد رســيدن  

طـور آشـکاري بـا اتومبيـل        ه  تورسيکلت و رانندگي آن ب    مو. كنند  مي

خاطر انـدازه کـوچکي کـه       ه   ب ،اين وسيله ممکن است   . استمتفاوت  

موتورسوار بايد سعي کند در وضـعيتي قـرار   . دارد درست ديده نشود   

او بيشتر از دستانش بايد استفاده      . گيرد که توسط ديگران ديده شود     

هـاي   گيـرد و تفـاوت      رار مـي  کند، بيشتر در معرض عوامل محيطي ق      

 کنـد   زياد ديگري وجود دارد که رفتارهـاي متفـاوتي را ايجـاب مـي             

]٣٥[ .  

هـاي    شـود كـه ويژگـي       از مجموع مطالعات انجام شده استباط مي      

كند كـه از مـسيري غيـر از مـسير وسـايل                ايجاب مي  ،موتورسيكلت

العات هاي اين مطالعه با مط    از مقايسه يافته  . نقليه ديگر حركت نمايد   

تـوان گفـت شـرايط       در اسـتراليا مـي     ]٣١ [سايرين از جمله كريـگ    

الگوي اسـتفاده پرخطـر از موتورسـيكلت مـؤثر اسـت و              محيطي در 

  ـ هـاي اجتمـاعي   عوامل رفتارهاي پرخطر و نيز علل آسيب و زمينـه 

حال توسعه با كشورهاي توسعه يافتـه    اقتصادي آن در كشورهاي در    

يري از بـروز آسـيب و دسـتيابي بـه         بـراي پيـشگ   . ]٣ [متفاوت است 

بنـابراين  ، هـاي متفـاوتي هـستند       نيازمند استراتژي  ،اهداف پژوهشي 

آسيب در موتورسواران بايستي به صورت ادغام        اقدامات پيشگيري از  

خـصوصيات  . يافته در يك رويكرد چند بعـدي و جـامع انجـام شـود        

 از  حـال توسـعه    حوادث ناشي از تصادفات ترافيكي در كشورهاي در       

هاي مهمي با كـشورهاي توسـعه يافتـه متفـاوت اسـت و ايـن                 جنبه

گزاري بـراي افـزايش پيـشگيري و         تواند راهنمايي جهت سياست    مي

دهنـد كـه حتـي        تحقيقات نشان مي  . ]٤ [ها باشد   كنترل اين آسيب  

رفتار رانندگان شهرهاي بزرگ و كوچك متفاوت بوده و در شهرهاي           

 ].٣٧ [عـصبانيت بيـشتري هـستند     بزرگ رانندگان دچار آشفتگي و      

 اكثـر موتورسـواران     ،همانگونه كه در مطالعه حاضر نـشان داده شـد         

بنـابراين  . نسبت به رفتارهاي ايمن و غيرايمن آگـاهي الزم را دارنـد           

در . مداخالت پيشگيري مبتني بر آگاهي به تنهايي مؤثر نخواهد بود         

هـاي   برنامـه اي كه انجام شـد نـشان داد كـه      جنوب آسيا نيز مطالعه   

آموزشي خود به تنهايي در كاهش تصادفات بـا علـل رفتـاري مـؤثر               

مداخالت احتمالي ممكن است در مورد هر يـك         . ]٣٨ [نخواهند بود 

ي فراهم شود که با نظـر       يبايد فضا  .]٣٩ [ازعوامل مؤثر طراحي گردد   

  . ]٤٠ [هاي يک جامعه همخواني داشته باشد بخش

که با تمرکز بـر روي عوامـل خطـر    نويسندگان اين مقاله معتقدند  

تـوان بـروز ايـن      مـي ،آميـز  مهم، در هريك از ابعاد رفتارهاي مخاطره 

هـاي ناشـي از آن را در موتورسـواران کـاهش        رفتارها و نهايتاً آسيب   

خالف عقيده جاري، فقط برحـسب       چرا كه تصادفات موتوري بر    . داد

پيـشگيري  ي قابـل    يهـا   بلکـه پديـده    ،اتفاق روي نمي دهند    شانس و 

هاي آن متفاوت است، فنون كنتـرل آنهـا        چون علل و زمينه   . هستند

  . هم متفاوت است نيز با

ممكن است موارد قابل تغييري در مورد موتورسوار، موتورسيكلت         

تـوان از بـروز   بو يا شرايط جاده وجود داشته باشد كه با تغييـر آنهـا      

ايـن  .  نمـود  چنين رفتارها و در نهايت حوادثي در آينـده پيـشگيري          

صورت ادغـام يافتـه بـا سـاير مـداخالت و در ابعـاد               ه  اقدامات بايد ب  

  .مختلف صورت گيرد

  

  سهم نويسندگان

طراحي و اجراي تحقيق و تهيـه نـسخه اوليـه    : علويجه   فرشته زماني 

  مقاله

  راهنمايي و نظارت بر طراحي و اجراي تحقيق: الدين نيكنامي شمس

اجراي تحقيق، تجزيه و تحليـل  مشاور در طراحي و    : عيسي محمدي 

  هاي کيفي داده

مشاور در طراحي و اجراي تحقيـق، تجزيـه و تحليـل       : علي منتظري 

  هاي کيفي داده

  کمک در کدبندي و استخراج مفاهيم و طبقات: احمدي... ا فضل

  کمک در کدبندي و استخراج مفاهيم و طبقات: پور غفراني... ا فضل

   نگارش و اصالح نهايي مقالهکمک در: السادات طوافيان  صديقه

  

  تشكر و قدرداني

 موتورسواران و اعـضاي خـانواده آنهـا،    همهبه اين وسيله از همكاري    

 عزيزاني كه ما را در اجراي ايـن پـژوهش           تمامي كالنتري و    كاركنان

همچنين از حمايت دانـشكده علـوم       . كنيم  ياري نمودند قدرداني مي   

   .مپزشكي دانشگاه تربيت مدرس سپاسگزاري
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