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  چکیده

موتورسیکلت سواران   .ندشو  می نفر میلیون   50زخمی شدن بیش از      تصادفات رانندگی ساالنه باعث کشته و      :زمینه و هدف  

یکـی از  . دارند میر قرار و  یرین در معرض خطر آسیب و مرگبیشتر از سا توجهی در بروز حوادث ترافیکی داشته و       سهم قابل 

منظـور  بـه    ایـن تحقیـق    .کننده باشد تجربه شخصی افـراد اسـت        تواند در شناسایی دالیل تصادفات کمک      میی که   یها روش

  .دستیابی به دالیل تصادفات موتورسیکلت در شهر رفسنجان انجام شد

  شـامل  نفـر، 17 در مطالعـه کننـدگان   شـرکت  .اسـت به روش تحلیل محتوا  یک تحقیق کیفی پژوهش این :ها مواد و روش  

موتورسواران بستري در بیمارستان و خانواده آنان، رانندگان اتومبیل بـا سـابقه، افـسران                ،رفسنجان موتورسواران سطح شهر  

.  بر روي نوار کاسـت بـود       آوري اطالعات به روش مصاحبه نیمه سازمان یافته و ضبط          جمع. نیروي انتظامی و پرستاران بودند    

  . بندي بود گذاري و طبقهتجزیه و تحلیل اطالعات به شکل همزمان انجام شده و شامل کد

اقتـصادي و عوامـل    - اصلی، موتورسیکلت به عنوان عامل تفریح، علل فرهنگـی        موضوع در بخش علل تصادفات سه       :ها  یافته

شامل استفاده از الکـل و مـواد مخـدر، رقابـت طلبـی و                ل تفریح موتورسیکلت به عنوان عام   . محیطی و فنی استخراج گردید    

بند نبودن به مقررات، چالش با نیروي انتظامی، فرار از کاله ایمنی و توانمندي در خریـد   علل فرهنگی شامل پاي   . نمایش بود 

   .شد میعوامل محیطی و فنی نیز شامل هواي نامساعد، موتورسیکلت معیوب و حقارت موتورسیکلت . بود

هاي مناسب براي انجام تفریحات موتورسواري در شهر و همچنین ارتقاي فرهنگ جامعـه           و توسعه محل    ایجاد :گیري نتیجه

تواند گـامی در جهـت       ها و جوانان از علل و نتایج سوانح می         سازي خانواده  هاي جمعی و مدارس در جهت آگاه       از طریق رسانه  

  . باشدسوانحکاهش این 
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  مقدمه

اي یک مشکل بزرگ  هاي ناشی از تصادفات جاده     آسیب

. اما مورد غفلت واقـع شـده در سـالمت عمـومی دنیاسـت             

 میلیـون نفـر و     2/1در دنیـا بـه       شدگان ساالنه  تعداد کشته 

در صورت عـدم      .رسد می  میلیون نفر  50ها به    میتعداد زخ 

هـاي   بـین سـال    شـود،  مـی بینی   پیش یري،مداخله و پیشگ  

در کـشورهاي    و %65این رقم در کـل دنیـا         2020-2000

  .]1 [افزایش یابد %80متوسط  درآمد وکم 

در ایران قبل از اجـراي برنامـه چهـارم توسـعه کـشور              

اي جـان   هفت هزار نفر در تـصادفات جـاده       ساالنه بیست و  

درصـدي   5/15رغم کاهش  دادند و علی میخود را از دست     

میر تصادفات رقم بـاالیی را       باز هم مرگ و    ،1386در سال   

میرهـا در دنیـا در    اکثر این مـرگ و    . ]2-3 [شود میشامل  

موتـور   و دوچرخـه سـوارها    ها، پذیر یعنی پیاده   افراد آسیب 

 سـوارها در ایران نیز موتور     . ]1 [ بوده است   سوارها سیکلت

  .]4[ اي در بروز سوانح ترافیکی دارند سهم عمده

سیکلت را  ات کمی مختلفی علل تصادفات موتور     تحقیق

سن کم، اسـتفاده از      عواملی نظیر جنس،   اند و  بررسی کرده 

نوبت کاري، نوع پوشش     موتورسیکلت به عنوان وسیله کار،    

ایمنی، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی را در تصادفات          

ثر بـر   ؤعوامـل مـ     و همکـاران   Rahmani. انـد  دخیل دانسته 

 سـن، تحـصیالت، خـردورزي،        را اي زان تصادفات جـاده   می

تقدیرگرایی، نظام هنجاري، رضایت شغلی و شـیوه گـرفتن          

و همکـاران نیـز      Pakgohar. ]5 [کننـد  میبیان  گواهینامه  

 %5/64در تـصادفات را     ثیر عامـل انـسانی      أت مربوط به    علل

 مـصرف مـشروبات     %3/24 ،توجهی به مقررات   مربوط به بی  

ــواد  ــی و م ــه   %9/3و  مخــدر الکل ــوط ب خــستگی و مرب

  .]6 [کنند  افراد بیان میآلودگی خواب

هـاي   بیشترین آمار تلفـات ناشـی از تـصادف در جـاده           

. ]7 [ اســت بــودهســواراناسـتان بوشــهر مربــوط بـه موتور  

ــوت و    ــه فـ ــر بـ ــصادفات منجـ ــشترین تـ ــاجر بیـ  تحـ

  گـیالن،  هـاي   هـاي اسـتان    هـا در جـاده     سـوار   سیکلتموتور

فارس رخ داده اسـت      کرمان و  گلستان، ان،مازندر اصفهان،

ها در این نوع تـصادفات مقـصر          راکبان موتورسیکلت  %50و

  .]8 [اند بوده

عالوه بر زیاد بودن بـروز حـوادث موتورسـیکلت، عـدم            

 عدم رعایـت نکـات فنـی و        بکارگیري تجهیزات حفاظتی و   

 صـرف زمـان نـسبتاً     توسـط سـازندگان و     ،ایمنی استاندارد 

باعـث   ،سـیدن مـصدوم تـا مراکـز درمـانی         طوالنی بـراي ر   

 شـوند  مـی میر موتورسواران هنگام تصادف      افزایش مرگ و  

در بررسی اپیدمیولوژیک حوادث راننـدگی در اسـتان         . ]9[

کـه   وجـود آن   همکاران نشان دادند بـا      و Fanyan اصفهان،

ــصادف، % 12 تنهــا در ــور  مــوارد عامــل ایجادکننــده ت موت

در  %)7/26(میـر    مـرگ و  ولی بیشترین  است  هسیکلت بود 

 نیـز  رفـسنجان در شـهر  . ]10 [این گروه اتفاق افتـاده بـود   

در دو . ز علــل مهــم مــرگ و میــر اســت تــصادفات یکــی ا

ــال ژ   پ ــده در س ــام ش ــاي  وهش انج  روي 1379 و 1377ه

کننـده بـه بخـش اورژانـس شهرسـتان           مصدومین مراجعـه  

ــه ترتیــب در   مــوارد علــت %12/36و % 8/25رفــسنجان ب

  ].11-12 [میت تصادفات رانندگی بوده استمصدو

شماري با توجه بـه فرهنـگ جامعـه        بی عوامل متعدد و  

  نگاهی به آمار بـاالي تـصادفات در          .ثر است ؤبر تصادفات م  

لـزوم  خصوص درصد باالي تصادفات موتورسواران   ه  کشور ب 

ثري جهت شناسایی علـل و عوامـل        ؤهاي م   راه به کارگیري 

موتورســواران نیــز  رفتارهــاي .کنــد دخیــل را ایجــاب مــی

تواند در بروز تصادفات نقش داشته باشد و رفتار نیـز در          می

 دارد که از انسانی به      مختلف جوامع مختلف، ماهیت و علل    
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تحقیقات کیفی براي توصـیف و      . انسان دیگر متفاوت است   

ــل  ــا و عل ــن رفتاره ــستند آندرك ای ــد ه  .]13-14 [ مفی

مانی که دانش و مطالعات     ز: نویسند  استراوس و کوربین می   

جود دارد تحقیق کیفی    اندکی درباره مسئله مورد مطالعه و     

  .]15 [اي مناسب است به طور ویژه

کنون تحقیقی در خصوص بررسی     با توجه به این که تا     

به صورت کیفی صـورت     موتورسواران  از نظر   تصادفات  علل  

نگرفته است، لذا محققـین بـا انجـام ایـن مطالعـه کیفـی،               

به مطالعه علل تصادفات موتورسـیکلت بـر اسـاس          تصمیم  

زیرا بررسی علل تـصادفات     . کنندگان گرفتند  تجربه شرکت 

شکار شدن نقاط مـبهم     آ تواند در  میبر اساس تجارب افراد     

  .ده باشدنکن کمک

  ها مواد و روش

در این پژوهش از روش تحلیـل محتـوا اسـتفاده شـده             

دهـی و    زمانیند سـا  آ تحلیل محتوا عبارت است از فر      .است

 و اطالعـات کیفـی بـه        هـا  سازي داسـتان، نوشـته     یکپارچه

. ]16 [ و مفاهیم شود   ها  زمینهاي که منجر به پیدایش       گونه

و مناسـب در     دقیـق    ییک روش تحلیل  این روش همچنین    

به منظور خالصه کـردن محتـوي       مطالعات کیفی توصیفی    

 باشـد  مـی کننـدگان    شـرکت نوشـتاري    اطالعات گفتاري و  

تمرکـز  تحلیل محتوي کیفی بر روي ارتباط انـسانی      . ]17[

از آنجا که در تحقیق حاضـر محققـین در پـی            . ]15[دارد  

انـد، از روش تحلیـل       دهـی اطالعـات حاصـل بـوده        سازمان

  . استفاده شد) conventional (محتواي کیفی قراردادي

تنی بر هـدف و محـدود       گیري مب  در این تحقیق، نمونه   

پـژوهش   ش از بـین افـراد جامعـه       هـاي پـژوه    بوده و نمونه  

در تحقیقات کیفـی مبتنـی بـر        گیري    نمونه. انتخاب شدند 

 که بیشتر معرف پدیده مورد مطالعه       افرادي .باشد میهدف  

بوده و یا افرادي کـه تجـاربی دارنـد و یـا در حـال کـسب                  

تجاربی هستند که محقق در پی یافتن اطالعـات در مـورد            

پـس از   . ]18 [دهنـد  مـی را تـشکیل     هـا    نمونه ،باشد میآن  

گرفت  میزمان انجام    انجام هر مصاحبه، تجزیه و تحلیل هم      

کننـدگان بعــدي را مــشخص   هـاي مطالعــه، شــرکت  و داده

افـسران  :  نفـر شـامل    17 ،کنندگان پژوهش  شرکت. کرد می

نیروي انتظـامی، رئـیس هیئـت موتورسـواري شهرسـتان،           

در سواران سطح شهر، موتورسواران مجـروح بـستري         رموتو

بیمارستان و خانواده آنان، راننـدگان بـا سـابقه اتومبیـل و             

کننـدگان فـرض      علت انتخاب این شـرکت     .پرستاران بودند 

  .احاطه آنان به موضوع مورد نظر بود

آوري اطالعات در این پژوهش مـصاحبه عمیـق و           جمع

به طور  . نیمه سازمان یافته و ضبط آن روي نوار کاست بود         

تصادف موتورسیکلت که تجربه کردیـد     توانید از    می "مثال  

 ادامـه   صاحبه مـ  ، و سپس بر اساس اهـداف      "ید؟یبرایم بگو 

واطالعـات بیـشتر  جهت کسبمصاحبهطی.کرد پیدا می

"ماننـد ) probing (کاوشـی االتؤسازمطالبسازي حواض

شـما  منظـور مـورد ایندربدهید؟یحتوضبیشترتوانید می

مـدت  . شداستفاده"ید؟بزنمثالیکاستممکنبود؟چه

تعداد  دقیقه و60حداکثر  و15 زمان انجام مصاحبه حداقل

ر مصاحبه د . جلسات مصاحبه از یک تا دو جلسه متغیر بود        

کننده  شرکتفرد   بسته به    محل آن   انجام شد و   محیط آرام 

. ا مقر نیروي انتظامی تنـوع داشـت  هاي بیمارستان ت   از اتاق 

 .هـا تعیـین گردیـد      شـباع داده  د نمونه بر اساس زمان ا     تعدا

 کـه    مـصاحبه اطالعـات جدیـدي مطـرح نـشد          14پس از   

 بـراي اطمینـان سـه       ولـی دهنده اشباع اطالعات بود      نشان

پـس از انجـام هـر مـصاحبه،     . مصاحبه دیگر نیز انجام شـد  

 و بعـد از روي      شـد  کامل آن ابتدا به دقت شنیده مـی       متن  

. شـد  مـی  نوار کاست کلمه به کلمـه بـه روي کاغـذ پیـاده            
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ــه و ــل داده تجزی ــان و  تحلی ــور همزم ــه ط ــا ب ــول  ه در ط

  .گیري ادامه یافت نمونه

  بــود کــه ابتــدای صــورت بــه مراحــل تحلیــل محتــوي

 بـا   و ندشد   می خوانده شده پیاده    بر روي کاغذ   يها مصاحبه

از   تـا .نـد گرفت مـی مورد مقایـسه قـرار     مصاحبه ضبط شده    

مرحله . شودحاصل   اطمیناندقت در مصاحبه نوشته شده      

  کدگذاري بود که با خواندن متن مصاحبه نکـات مهـم   ،بعد

 ینـد آ تحلیل با اسـتفاده از فر       مرحله سوم  . استخراج شد  آن

در این مرحله متون فـشرده      بود که    )inductive( استقرایی

 تحلیل با خوانـدن بیـشتر       .دند ش حذفو اطالعات نامربوط    

 و سـپس   ی در طبقات ادامـه    یمتن براي تعیین اختالف جز    

ـ و  یافـت   به طبقات جدید کاهش      دنبـال آن موضـوعات     ه  ب

و مفـاهیم اصـلی     بندي   طبقات جدید بر اساس اهداف رتبه     

پایایی نتـایج    مین روایی و  أجهت ت . ]18-19 [به دست آمد  

مـشاهده مـداوم و بـازنگري نـاظرین       هاي بررسی و   از روش 

  . استفاده شد

  نتایج

ـ  430اولیه، مفاهیمشدنمشخصازپس ازاولیـه دکُ

مرور،باراز چندپسکُدهااین. شدنداستخراجها مصاحبه

بنـدي   طبقـه اتتناسـب  ها و تشابهاساسبروسازي خالصه

درونیطبقات معنايمقایسهوبیشترمرورباسپس.شدند

براولیههاي تم. شدندشناساییاولیههاي تمصورته بآنها

نتزاعی نامگـذاري اومفهومیصورته بشان، ماهیتاساس

درك افـراد  ابعادوماهیتها، تماینترتیببدینگردیدند، 

موضــوعات . ســاختندپدیــداراز علــل بــروز تــصادفات را

 موتـور سـیکلت بـه    -1: شاملها استخراج شده از مصاحبه

 عوامل  -3علل فرهنگی و اقتصادي و      -2عنوان عامل تفریح    

  :گردیدمحیطی و علل فنی 

این تم خود از :  عنوان عامل تفریحموتورسیکلت به ) 1

سه طبقه اصلی، مصرف الکل و مواد مخدر، رقابت طلبـی و          

کنندگان چنـین    از تجارب مشارکت  . شد  مینمایش تشکیل   

 از موتورسیکلت به عنوان یـک       همشخص گردید که استفاد   

تواند از علل تـصادفات      میوسیله سرگرمی و تفریح جوانان،      

  :  موتورسوار مجروح-4کننده شماره   شرکت.باشد

 خیلی از موتورسواران به خـاطر نیـاز زنـدگی و کـار،              "

ها  بعضیاي    عدهاما در بعضی از مواقع      . شوند میسوار موتور   

 بیشتر در بعد از ظهـر سـاعت   ،به خاطر تفریح و لذت بردن 

."چرخند میها   خیاباندر به بعد، 3

 تـم مـذکور  مخدر از طبقات اصـلی  مصرف الکل و مواد   

را نیز عامل بـروز     آن  کنندگان   رکتشباشد که بعضی از      می

کننـده شـماره     به طوري که شـرکت    . دانستند میتصادفات  

ــان  ICU پرســتار بخــش -17 در بعــضی از "کنــد،  مــیبی

 منتقـل   ICUموتورسواران مجروحـی کـه بـه اورژانـس یـا            

شــوند، نــشان از مــصرف الکــل یــا مــواد مخــدر دیــده  مــی

."شود می

. باشـد  مـی  از طبقات اصلی تم مـذکور        رقابت طلبی نیز  

کنندگان حاکی از این بـود کـه رقابـت بـین      رکتشتجارب  

توانـد خطرنـاك     مـی جوانان در سرعت رانندگی بـا موتـور         

ند، ده میموتورسواران جوان وقتی با یکدیگر مسابقه        .باشد

اي بیـان    کننـده  رکتشـ . کننـد  مـی دیگر فکـر تـصادف را ن      

کنند و هـر   میس خوبی پیدا  در سرعت باال احسا   "کند   می

."شود خطري فراموش می احتیاط و

کنندگان در ایـن تحقیـق عقیـده داشـتند کـه             رکتش

ایجاد و گسترش پیست موتورسواري و برگـزاري مـسابقات       

دهـی   توانـد اقـدامی در جهـت کنتـرل و جهـت          مـی محلی  

اي  کننده رکتش. صحیح به حس رقابت طلبی جوانان باشد       

سـواري  ک بـه آسـفالت پیـست موتور       با کمـ  "ند  ک بیان می 
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طــوري کــه موتورهــاي معمــولی هــم بتواننــد (شهرســتان 

توان مکان مناسبی جهت تخلیـه انـرژي         می) استفاده کنند 

"... ها فراهم کرد جوان

سـیکلت بـه     از دیگر طبقات اصلی تـم موتور       "یشنما"

موتورسواران جوان بـراي مطـرح      . عنوان عامل تفریح است   

دن آن به دیگـران از      شان دا ن  خود و  مهارت کردن قدرت و  

شـرکت کننـده     .کنند حرکات نمایشی مختلف استفاده می    

 رفیق مـن دنبـال ماشـین        ":  موتورسوار مجروح  -4شماره  

خـورد بـه تیـر چـراغ        . عروس سر موتور را بلند کـرده بـود        

".برق

کنندگان چنین نـشان     به طور خالصه تجارب مشارکت    

سـیکلت را   ، موتور جوانانخصوص   به   داد که بعضی از افراد    

اي براي تخلیه انـرژي خـود         وسیله به عنوان عامل تفریح و    

  .گیرند در شهر به کار می

هاي دیگـر مطالعـه      از تم :علل فرهنگی و اقتصادي   )2

توان به علل فرهنگی اشاره کرد که خود از چهار           حاضر، می 

بند نبودن به مقـررات، چـالش بـا نیـروي            طبقه اصلی، پاي  

 فرار از کاله ایمنی، توانمندي در خریـد، تـشکیل           انتظامی،

  .شده است

کیـد أتکننـدگان  رکتشـ : بند نبـودن بـه مقـررات    پاي

بند نبودن به مقررات و عدم رعایت قـوانین          پاي داشتند که 

ـ         عنـوان یـک فرهنـگ      ه  و مقررات راهنمـایی و راننـدگی ب

بـه  . قدیمی در بـین موتورسـواران مرسـوم گردیـده اسـت           

 موتورسوار جوان بیـان   -6کننده شماره    تطوري که مشارک  

رو، کوچـه    پیـاده . تواند از همه جا بـرود      موتور می ": کند می

اصالً موتور مثل آمبـوالنس     . باریک، دست چپ، چراغ قرمز    

سواران مسن نیز فرهنگ عـدم       سفانه موتور أآزاد است و مت   

."دهند میرعایت مقررات را مرتب انتقال 

تورسوار مجروح نیـز بیـان       مو -3کننده شماره    مشارکت

گذارنـد، فکـر    خیلی از موتورسـوارها کـورس مـی     ": کند می

ها ترمز    سر چهار راه   ،روند میکنند، فقط تند     تصادف را نمی  

".کنند ند و به چراغ راهنما هم توجه نمیکن نمی

ترهـا رعایـت     بینـیم بـزرگ    مـا مـی   ": موتورسوار جـوان  

ترهـا رعایـت    گکنیم اگـر بـزر   کنند، ما هم رعایت نمی    نمی

".کنند کنند همه رعایت می

سـازي   کنندگان رعایت مقـررات، قانونمنـد      رکتاکثر ش 

را الزم موتورسواران و اجبار به رعایت قانون از طـرف آنـان       

: کنـد    پرستار بیان می   -11کننده شماره    مشارکت. دانند  می

بـدون  ،  به موتورسیکلت هم مثل ماشـین سـخت بگیرنـد         "

وار شود، بدون کاله کاسکت نتواند سوار       گواهینامه نتواند س  

".... شود

کنندگان بـر ایـن       مشارکت :"چالش با نیروي انتظامی   "

باور بودند که نیروي انتظامی در برخورد با تخلفـات موتـور           

سیکلت، با دید متفاوتی نـسبت بـه راننـدگان بـا اتومبیـل              

گان متخلـف اتومبیـل   کند، به طوري که بـا راننـد      میعمل  

 14کننـده شـماره    مـشارکت .  دارنـد  تري  جدي برخوردهاي

ایـن موتورسـوارها پایبنـد بـه هـیچ قـانونی            ": کند بیان می 

موتورســوارهاي . گــر شــوید بیاییــد از دور نظــاره. نیــستند

زننـد بـه     مـی لگد  به مأمورین   شوند،   میمتخلف که متوقف    

طوري کـه پاهایـشان همیـشه کبـود و دستـشان زخمـی              

."است

طبقــات اصــلی علــل   از دیگــر"فــرار از کــاله ایمنــی"

عـدم  کننـدگان در ایـن تحقیـق         رکتشـ . باشد فرهنگی می 

ن و حتـی وادار     ااستفاده از کاله ایمنی در بـین موتورسـوار        

کردن آنان بـه اسـتفاده از کـاله ایمنـی را مـشکل بزرگـی             

  .عنوان کردند
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کاله ایمنی  ":  موتورسوار مجروح  4کننده شماره    رکتش

. آیــد مــیدوســتانم بدشــان بیــشتر . چیــز مزخرفــی اســت

موهایـت را بـه هـم       . کنـد  ات را عـوض مـی      گویند قیافه  می

"... کنند میات  هایت مسخره ریزد، رفیق می

ــ ــان   رکتشـ ــصادفات بیـ ــسئول تـ ــسر مـ ــده افـ کننـ

 گرمـی و   بزرگی،علت عدم استفاده ار کاله ایمنی       ":کند می

."باشد میسنگینی کاله ایمنی 

ننــدگان مــشخص ک رکتشــدر بیانــات : "تــرك ســوار"

گردید که یک یا چند نفر به عنوان مسافر بر موتورسیکلت           

شــوند کــه ایــن موضــوع باعــث کــاهش تعــادل  مــیســوار 

یـا حتـی تغییـر سـبک          راننده و  تمرکزموتورسیکلت، عدم   

  .شود می رانندگی وي

:  موتورسوار مجروح بیان داشـت     3کننده شماره    رکتش

سـت، بـا خـودم      وقتی رفیقم بر ترك موتور مـن سـوار ا         ..."

."..گویم بگذار تند بروم می

کننـدگان    رکتشـ هاي   از مصاحبه ": توانمندي در خرید  

گیري شد که وضع اقتـصادي مـردم شـهر بـه      چنین نتیجه 

نسبت بد نیست، توانایی خرید موتورسیکلت در بسیاري از         

در نتیجه تعداد موتورسیکلت به طرز      . ها وجود دارد   خانواده

". هر زیاد استآوري در سطح ش سرسام

:  افــسر مــسئول تــصادفات-12کننــده شــماره  شــرکت

 آن هم    بانکی موتورسیکلت ارزان قیمت است و تسهیالت     "

توانیـد   می تومان   1000االن شما با دادن روزي      . زیاد است 

"..  .سوار موتور شوید

گیـري   کنندگان چنین نتیجـه     رکتشهمچنین از بیان    

لیل راحتـی در تهیـه      هـا بـد    شد که در بسیاري از خـانواده      

موتورسیکلت، استفاده از این وسیله براي افراد کـم سـن و            

 علیـرغم سـن کـم و       اي اسـت و    کودکان موضوع جا افتـاده    

والدین این اجازه را     عدم تسلط،  ماجراجویی و  گی، هتجرب بی

خـود   و دهند که از این وسیله استفاده کنند    میبه کودکان   

  .را در معرض خطر قرار دهند

در":  افــسر راهنمــایی -13کننــده شــماره   شــرکت

رفسنجان معموالً این وسیله را راحت در اختیار افـراد کـم            

 هـا خیلـی گرفـت و       یعنـی خـانواده   . گذارند میسن و سال    

".تفاوت هستند  بیو گیري ندارند

کنندگان در این تحقیق بیان داشـتند کـه بـاال             رکتش

ه بـ هـاي همگـانی    بردن فرهنگ جامعـه از طریـق آمـوزش     

ق صدا و سـیما     ی و جوانان از طر    ها  خصوص آموزش خانواده  

توانـد راهـی بـراي کـاهش تـصادفات و          میها   و دیگر رسانه  

– 8کننـده شـماره    مـشارکت . صـدمات ناشـی از آن باشـد   

آمـوزش خـانواده خیلـی اثـر        "کند   راننده اتومبیل بیان می   

خرنـد، ابتـدا بـراي       مـی سیکلت را   ها که موتور   خانواده. دارد

زندشان گواهینامه بگیرند، بعد او را راهنمایی کننـد، بـه           فر

".سن قانونی رسیده باشد، کاله بگذارد

سـوار مجـروح بیـان      ، موتور 14کننده   رکتشهمچنین  

دهند، را از    میزنند و ویراژ     میاینها که تک چرخ     ": کند می

مـثالً مـن یـک صـحنه از         . تلویزیون به مردم نشان بدهنـد     

"شوم می من دیگر سوار موتور نتلویزیون دیدم، گفتم

ازبـسیاري وسـط ت: عوامل محیطی و علـل فنـی  ) 3

 و  ،هـواي نامـساعد   کنندگان بیـان شـده اسـت کـه           رکتش

 این عوامـل را     سیکلت معیوب و حقارت موتورسیکلت    موتور

.دهند میتشکیل 

اولین طبقه اصلی از عوامل محیطـی       : "هواي نامساعد "

ان عوامل مختلـف مثـل      کنندگ رکتش. باشد میو علل فنی    

 خاك و یخ زدگی سـطح خیابـان در فـصل سـرما را از                ،باد

به طـوري   . علل بروز حادثه براي موتورسواران بیان داشتند      

:  داشت ن موتورسوار مجروح بیا   4کننده شماره    مشارکتکه  

، هـوا  ، گـرد و خـاك بـود     در حال رانندگی بـودم    جاده  در  "
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خـاك در آن نـرود      بستم که گرد و      هایم را  ناجور بود چشم  

".زدم به تابلوي کنار جاده

 نیز از طبقات اصلی دیگـر تـم   "موتور سیکلت معیوب  "

کنندگان انـواع    رکتش. باشد میعوامل محیطی و علل فنی      

سیکلت را نیز در بروز حادثه      مشکالت فنی مربوط به موتور    

 3کننـده شـماره     بـه طـوري کـه شـرکت       . دخیل دانـستند  

، بـرق رفتـه     چراغ نداشتم ": شتموتورسوار مجروح بیان دا   

"...، نه چراغ داشتم، نه ترمز و نه چراغ خطر عقب بود

یک  .است "حقارت موتورسیکلت "سومین طبقه اصلی    

هـا از    فات نادیده گرفته شدن موتورسـیکلت     علت بروز تصاد  

تواند ناشـی از دیـده    میها است که   طرف رانندگان اتومبیل  

نها باشد کـه در  آ بین  نشدن موتورسوار و یا اختالف سرعت     

این حالت موتورسواران مجبورند بـه طـور ناگهـانی تغییـر            

  .شود میساز  که این خود حادثه کنند جهت داده یا ترمز

ــرکت ــماره   ش ــده ش ــان  2کنن ــروح بی ــوار مج  موتورس

گرفـت آن   . رفت رفتم، ماشین تند می    من یواش می  ":داشت

طرف که سبقت بگیرد، من گرفتم توي خاکی کـه ماشـین           

."ها خوردم زمین رفتم توي سنگ. به من نزند

  بحث

سیکلت عوامل بروز سانحه     تجربه مصدومین با موتور    در

 موتورسـیکلت بـه عنـوان عامـل     -1در قالب سه تم اصـلی   

 عوامـل محیطـی و      -3علل فرهنگی و اقتـصادي       -2تفریح  

. بندي گردید سیمعلل فنی تق

سـیکلت بـه عنـوان عامـل        هاي اصـلی موتور    یکی از تم  

تفریح بود که این تم خود از سه طبقه اصلی، مصرف الکـل        

. شـد  مـی و مواد مخـدر، رقابـت طلبـی و نمـایش تـشکیل              

جوانان از موتورسیکلت به عنـوان وسـیله تفـریح و تخلیـه             

ز اگذاشـتند،    مـی کردند، مسابقه سـرعت      میانرژي استفاده   

اسـتفاده  جهت جلب توجـه جـنس مخـالف         موتور سیکلت   

 که به علت مصرف مشروبات الکلـی        در مواردي  و   کردند  می

مست و یا به عـدم مـصرف مـواد مخـدر خمـار بودنـد، در                 

Zamani. گرفتنـد  معرض خطر تصادفات قرار می alvijehو

رفتارهـاي  سـاز  زمینـه را از عوامـل فـردي همکاران عوامل

موتورسواران شناسایی کردنـد کـه عوامـل        آمیز در    مخاطره

وجـسمی تعـادل ونـان وضـعیت سـالمتی   آفردي از نظر 

موتورسـیکلت، ازاسـتفاده انگیـزه مهارت،آگاهی وروانی،

وتجربیـات بـه فـرد واکـنش درك موتورسوار،واعتقادات

موتورسوارينحوهوانتخابتأثیرپذیري درقبلی،رفتارهاي

 مخدر، رقابت طلبـی و نمـایش در         مصرف الکل و مواد    .بود

انگیـزه روانـی، وجسمیتعادلوسالمتیمطالعه حاضر با 

 در درك موتورسـوار واعتقـادات موتورسـیکلت، ازاستفاده

Zamaniتحقیق  alvijeh 17 [خوانی دارد و همکاران هم[.

سـیکلت   این مطالعه مشخص گردید کـه موتور       از نتایج 

 و  مطـرح بـود   بین جوانـان    به عنوان عامل تفریح بیشتر در       

سیکلت در بین جوانان فقـط اختـصاص بـه          تصادفات موتور 

 جراحـی و   و همکاران از دپارتمـان       Rochi. جامعه ما ندارد  

 یــک تحقیــق ســه ســاله بــر علــل دانــشگاه رم دراعــصاب 

ــستگی ــشگاه    شک ــتان دان ــورت در بیمارس ــر و ص ــاي س ه

 سـاله تـصادفات     11-19دریافتند بیشترین علت در گـروه       

درVahedianوAraqiدر تحقیق   . ]20 [سیکلت بود وتورم

سواران مصدوم از مـواد   از موتور %5/17مشهد مشخص شد    

کـشیدند    سیگار می   آنها کردند، یک سوم   میاده  مخدر استف 

همچنین . کننده مشروبات الکلی بودند    و یک چهارم مصرف   

در شش ماه  . ]21 [ سال بود  18بیشترین فراوانی سنی آنها     

 در مراکز درمانی شهر تهران نیز میـانگین         1383ل  اول سا 

  ].22 [ سال به دست آمد23سنی مصدومین موتورسوار 
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Lardelli           و همکاران در بررسی علـل تـصادفات موتـور 

 زیـر را بـه عنـوان عوامـل اصـلی            ، موارد سیکلت در اسپانیا  

 -2 سـرعت نامناسـب      -1: ایجاد تـصادفات معرفـی کردنـد      

ین و سن باالي    ی سن پا  -3الکل  سرعت باال به علت مصرف      

با توجه به مطالب بیان شـده مـشخص         . ]23 [موتورسواران

توانـد بـا    مـی سیکلت به عنوان عامل تفـریح       است که موتور  

  . سن پایین و نداشتن تجربه کافی در ارتباط باشد

 علـل فرهنگـی و اقتـصادي        ،هاي اصلی  یکی دیگر از تم   

 نبـودن بـه     بنـد  د که خـود از چهـار طبقـه اصـلی، پـاي            بو

مقررات، چالش با نیـروي انتظـامی، فـرار از کـاله ایمنـی،              

فرهنــگ موتــور . بــودتوانمنــدي در خریــد، تــشکیل شــده 

سواري بدین گونه جا افتـاده کـه موتورسـواران نیـازي بـه              

 در بنـد هـیچ       نبایـد  ی با قوانین ندارند و    یگواهینامه و آشنا  

انون چنـین فرهنـگ نابـسامانی قـ       . قانون و مقرراتی باشند   

 اجتماعی  ، سطح پایین اقتصادي    اما مصوب کشور ما نیست   

و فرهنگی قشري که بیـشترین اسـتفاده را از ایـن وسـیله              

  .تواند در این موضوع دخیل باشد میکنند،  می

در تحقیقی که به منظور مشخص کردن رفتارهـاي پـر       

 نفـر در شـهر حیـدرآباد هنـد          4183خطر موتورسواران بر    

گواهینامه نداشته یا بـدون     % 32،  ردیدگانجام شد مشخص    

از کـاله    معمـوالً % 8/69امتحان گواهینامـه گرفتـه بودنـد،        

گزارش کردند که حـداقل     % 6 0کردند و  میایمنی استفاده   

 انـد  گذشته کار خـالف قـانون انجـام داده        یکبار در سه ماه     

مریکــا نــشان داد  آ و همکــاران در Voasتحقیــق ]. 24[

هاي  أثیر دارد و برنامه   ترافیک ت اختالفات فرهنگی بر ایمنی     

  .]25 [ثر باشدؤتواند در این زمینه م میآموزشی 

هاي مردم از نیروي انتظامی عدم برخـورد   یکی از گالیه 

هـاي رئـیس پلـیس       اما گالیه . با موتورسواران متخلف است   

که موتورسواران به هشدارهاي شهرستان حاکی از آن است 

  .دان توجه روي انتظامی بینل نیپزس

  بـه توانمندي در خرید نیز گویاي این مطلـب بـود کـه       

ي از بـسیار سـیکلت   ارزان بودن و قسطی بـودن موتور  علت

و کننـد    مـی  براي فرزندانشان تهیه     این وسیله را  ها   خانواده

 دامـن  هـا   افـزایش تعـداد موتورسـیکلت     این امر بـه    بالطبع

Zamani. زند می alvijehتحقیق خود به   و همکاران نیز در

 ضابطه به موتورسیکلت اشاره نمودنـد      دسترسی آسان و بی   

بــه   در تهــرانAzizollahiهمچنــین در تحقیــق  . ]17[

سیکلت طی سالیان اخیـر     مالحظه تعداد موتور   افزایش قابل 

هـا   به عنوان علت افزایش میزان تـصادفات موتـور سـیکلت          

  . ]22 [اشاره شده است

ترین در بحث علل عـدم اسـتفاده از کـاله ایمنـی بیـش       

علت از دید موتورسواران، بد قیافه شدن و به هـم ریخـتن             

در حالی که پلیس بیشتر علت را گرمی و بزرگی          . موها بود 

بررسـی درهمکارانشوZargar. دانست میو سنگینی آن 

 انجـام  تهرانشهردیده موتورسوار حادثه1332رويبرکه

ی،ایمنـ کـاله گـرم بـودن  کـه رسیدندنتیجهاینبهدادند

 و تابـستان  بهـار فـصل دودرآنازاسـتفاده کاهشموجب

موتورسـواران هنگـام تـصادف کـاله        % 6/8شود و تنهـا      می

از % 8/69همچنین در حیدرآباد هنـد   . ]26 [ایمنی داشتند 

موتورسوارانی که در تحقیق شرکت کردند اظهـار داشـتند          

  . ]24 [کنند معموالً از کاله ایمنی استفاده نمی

بـاد و خـاك و      (ی از جمله هواي نامساعد      عوامل محیط 

از علل بروز حادثـه      ،)زدگی سطح خیابان در فصل سرما      یخ

 در یک .کنندگان بیان شده است مشارکتازبسیاريتوسط

گنگ مشخص گردید که متغیرهاي زمـان        مطالعه در هنگ  

بـر   ،موتورسواري و روشنایی جاده به عنوان عوامل محیطی       

همچنـین در   . ]27 [ثیر دارد أ تـ  سوارانورمیزان آسیب موت  
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هـا بـه     و همکاران، وضعیت نامناسب جـاده   Vatsonمطالعه  

  شـده اسـت    ذکـر ثر بـر تـصادفات      ؤعنوان یکی از عوامل م    

در گذشته سه عامل نیروي انسانی، وسـیله نقلیـه و           . ]28[

ستند کـه هـم اکنـون       دانـ  مـی جاده را در تصادفات دخیل      

  . ]18 [شده استیی نیز به آن اضافه شرایط آب و هوا

انواع مـشکالت فنـی     کنندگان در این مطالعه      مشارکت

. سیکلت را در بروز حادثه دخیـل دانـستند        مربوط به موتور  

Zamanialvijeh ،و همکــاران نیــز در یــک مطالعــه کیفــی 

آمیـز   تورسیکلت را از رفتارهـاي مخـاطره      خرابی و نقص مو   

  .]17 [ذکر کردند

از طـرف راننـدگان     ها   سیکلتنادیده گرفته شدن موتور   

. اي اسـت   موضـوع تـازه   ) حقارت مورتورسیکلت (ها   اتومبیل

ها،   به هنگام دور زدن یا سبقت گرفتن اتومبیل     ممکن است 

 مردر معرض دید آنان قرار نگیرند که این ا        ها    سیکلتموتور

ــوارد  ــسیاري م ــراي   در ب ــاك ب ــوادث خطرن ــه ح ــر ب منج

ران نیـز    و همکـا   Zamanialvijeh. شـود  میها   سیکلتموتور

 بــه تفــاوت راننــدگی شــان کننــدگان مــشارکتدر تجــارب 

. ]18 [کننـد  سیکلت با سایر وسایل نقلیه اشـاره مـی         موتور

ـ      ه موتورسیکلت به خاطر اندازه کوچـک آن ممکـن اسـت ب

  . ]29 [خوبی دیده نشود

  گیري نتیجه

 کننـدگان در ایـن     مـشارکت تجـارب    ،به طـور خالصـه    

شان داد کـه بعـضی از       نـ مطالعه از علل بروز سانحه چنین       

سیکلت را به عنـوان عامـل       موتور ،خصوص جوانان ه  افراد ب 

اي براي تخلیه انرژي خود در شهر بـه کـار            تفریح و وسیله  

همچنین علل فرهنگی که در بروز سانحه اشـاره         . گیرند می

چـالش بـا نیـروي    بند نبودن به مقررات،      شامل پاي  ،گردید

سـوار و توانمنـدي در      فرار از کاله ایمنـی، تـرك        انتظامی،  

نی از جمله هواي عوامل محیطی و علل فنقش. خرید، بود

 نیزسیکلتنامساعد و موتورسیکلت معیوب و حقارت موتور

بـا توجـه   . کنندگان اشاره گردید مشارکتازبسیاريتوسط

و توسعه   انجام اقدامات الزم در جهت ایجاد   ،به نتایج حاضر  

رسواري در شهر الزم    هاي مناسب براي تفریحات موتو     محل

هـاي   همچنین ارتقاي فرهنگ جامعه از طریق رسانه      . است

ها و جوانان از     سازي خانواده  جمعی و مدارس در جهت آگاه     

تواند گـامی در جهـت کـاهش ایـن           علل و نتایج سوانح می    

  . علل باشد
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Experience of Motorcycle Accident Victims: a Qualitative Study
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Background and Objectives: Road traffic accident is a global problem resulting globally deaths and injuries

more than 50 million person a year .this problem is more considerable in countries with low or moderate income.

Motorcyclists are responsible for a considerable part of road traffic accidents and are more vulnerable. The high

rate of motorcycle accidents in rafsanjan specially cause to a high rate of mortality and mobility every year too.

studying on their own experiences of individuals is one approach for determining the reasons of accidents. This

qualitative research carried out for achieving the reasons of motorcycle accidents in rafsanjan city.

Materials and Methods: this was a qualitative study by content analyze approach. Participants were 17 people

consist of motorcycle drivers in streets, injured motorcycle drivers in hospital and their families, old car drivers,

traffic wardens and nurses. Data were collected by semi organized interviews and by recording on cosset. Data

were analyzed by coding categorizing.

Results: we extracted from interviews three major them for accidents reasons: motorcycle as entertainment tool,

environmental and technical factors and economical and cultural factors.

Motorcycle as entertainment tool consists of minor themes: alcohol and drug abuse, racing and showing.

Economical and cultural factors consist of minor themes: not adhere to laws, challenge with police, escaping of

helmet and purchasing power. Environmental and technical factors consist of minor themes: ill favored climate,

impaired motorcycle and neglecting motorcycles.

Conclusion: According to these results for decreasing the motorcycle accidents, it is necessary to do appropriate

measures on creation and development suitable locations for motorcyclist entertainments, also on society culture

promotion via medias and schools toward informing families and youths of accidents reasons and outcomes
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