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چکیده
شناسانس

عوامل مؤثر در حوادث ترافیک در رااناس

ا ما حملونقل همواره ک از دغدغه هس کسرشاساسن و محققسن بوده

اا ن

که جسمعه محققین در بسننیسر از اننس هس به آن پرداخاهاند .ک حسدثه شنند د نایجها جسمع ماأثر از ماغیرهس چادگسنه

اا ن

عوامل موثر بر ارتقس ا ما ترافیک و کسهش

که انناسر وهس حوادث را به وجود م آورد .هدف ا ن پژوهش شنناساننس

تلفست بس موتوراننیکل

بس بهرهماد از روش تکایک  AHPو نرمافزار  Expert Choiceبه ماظور کمک در برنسمهر ز هس

راهبرد پیشننریر از حوادث اانن  .پس از بررانن
کسهش تلفست بس موتورانیکل

شناساس

پیشننیا پژوهش و اعمس نظر خبرگسن عوامل موثر بر ا ما ترافیک و

و مورد تحلیل ررار گرفااد .پژوهش از لحسظ هدف کسربرد و تواعها اا  .جسمعه

آمسر مورد مطسلعه شنسمل کسرشناساسن و خبرگسن در حوزه تدسدفست و ا ما و مقررات در شهر تهران  022نفر که به کمک
فرمو کوکران  58آزمودن برا نمونه اناخسب شد .ابزار گردآور دادههس مطسلعست کاسبخسنها و پراشاسم محقق اسخاه
اان

که روا

آن هم از د د صنسح

نظران به تأ ید راید .پس س

ا ن تحقیق بنس طر نک انننؤا اصنننل تح

پراشاسمه نیز از طر ق ضر

عاوان «مؤلفههس مؤثر بر ارتقس

آلفس کرونبسخ تأ ید شد.

ا ما ترافیک و کسهش تلفست بس موتورانننیکل

کداماد؟» انجسمشننده اا ن  .ناس ن ا ن پژوهش ضننمن معرف مؤلفههس مؤثر میزان اهمی

هر مؤلفه را نیز برا ارز سب کم

تعر ف م نمس د .ناس ن پژوهش نشنسن داد که عوامل کاار مهسرت موتوراواران ( ) 2/032آموزش و اطالعراسن مکرر تواط
رانسنههس گروه ( ) 2/001برنسمهر ز اصنول در جه

کسهش انفرهس درونشهر شهروندان بس موتورایکل

مداخله روه رضسئیه در بحث تخلفست رانادگ بس موتورایکل

( )2/005اجرا دریق و جد روانین راهامس ورانادگ در مورد

موتورا نیکل اننواران ( )2/005از جمله عوامل موثر بر ارتقس ا ما ترافیک و کسهش تلفست بس موتوراننیکل
مقسله م تواند ک بیاش ماسا ن

را در راانناس طراح الرو در جه

موتورایکل اواران در آ اده بس شاسخ

مؤلفههس مؤثر بر ارتقس

946

هسننااد .ناس ن ا ن

درک بهار و پیشننریر از تدننسدفست نسش ن از تدننسدفست
ا ما ترافیک و کسهش تلفست بس موتورایکل

واژههای کلیدی :ایمنی ترافیک ،تصادفات ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،موتورسیکلت ،برنامهریزیهای راهبردی.
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فراهم اسزد.

محمدرضا مهماندار ـ محمد آریانا ـ توفیق مبادری ـ احسان خلیلی
روزافزون جمعیت جوان همزمان با گســـترا ســـازندگان و

 .1مقدمه

توعیدکنندگان موتورس ـیکلتها کــــه همه روزه تعداد زیادی

ازآنجا که تصادفات موتورسیکلتسواران عامل اصلی بسیاری

موتور روانه بازار میکنند ،باعث شــده اس ـت که افراد زیادی

از حوادث از قبیل مرگ و مجروحیت است ،شناسایی عوامل

حتی بدون داشـــتن گواهینامه مجاز رانندگی برای مقاصـــد

مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت

گوناگون و عدم آشنایی و آگــــاهی کــــافی به قــــوانین و

همواره یکی از دغدغههای کارشــناسان و محققان بوده است

مقررات راهنماییورانندگی اقدام بـــه خـــرید موتورسیکلت

به نحوی که یک برآورد صــحی نقش اســاســی در موفقیت

کنند ]ستایش وعیپور.[9931،

کارهای اجرایی دارد .موتورســیکلت نوعی وســیله نقلیه

در بررسی آماری به دست آمده تصادفات فوتی در بازه زمانی

اســت که حداقل حفاظت را برای ســرنشــینان خود فراهم

نه ماه سـال  9911نسبت به مدت مشابه سال قبل از  921نفر

میکند .با وجود ناکارآمدی موتورســیکلت در تأمین ایمنی،

به  931نفر یعنی  11درصــد افزایش داشــته و در خصــو

میتواند یک مد حملونقلی مقرون به صــرفه برای بخش

تصـادفات جرحی  16درصد از مجروحین ناشی از تصادفات

بزرگی از جمعیت به ویژه در شــهرهایی که دچار ازدحام

موتورسـیکلت بوده که این مقدار نسـبت به مدت مشابه سال

ترافیکی و ناکارآمدی حملونقل عمومی هســـتند ،باشـــد

قبــل نیز  99درصــــد افزایش داشـــتــه اســــت ].پلیس

]خورشیدی ،عینی و سوری.[9911 ،

راهنماییورانندگی تهران بزرگ.[9911 ،

برنامههای متعددی از جمله کاهش شمار تصادفات ،کاهش

در خصو

شـمار تلفات ناشـی از تصـادفات ،کاهش شـدت جراحت

نظم اجتماعی باید گفت که نظم اجتماعی در هر

جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا دوام و قوام هر

ناشی از تصادفات ایمنی راه و ایمنی وسیله نقلیه را میتوان

جامعه به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نـــظم

در ذیل عنوان برنامهریزی ارتقای ایمنی تردد جای داد .در

اجـــتماعی میسر نخواهد بود مگر اینکه هنجارهای تـــعری

اکثر مطـاععـات این معیـارها به عنوان معیار اوعویتبندی

شــد جـامعه یا قوانین ،مورد احترام افراد واقع شود ،زیرا به

اقدامات ایمنســازی و ارائه برنامههای ارتقای ایمنی تردد

نظر میرسد وقتی که افراد به رفتارهای خالو عادت میکنند

قرار میگیرد ]پلیس راهنماییورانندگی ناجا ،مرکز تحقیقات

آن رفتارها از حاعت ناهنجار بیرون مــیآید و در نـظر مـردم

کاربردی.[9919،

هنجار میشـود .این امر سـب

موتورسـیکلت به دعیل اینکه یک وسیله نقلیه کاری ،تفریحی،

میشود که ارزاهای منتس

بـه آن هنجار نیز خواهناخواه مورد تردید قرار گیرد و انسجام

با قدرت مانور باال ،ارزان قیمت ،مصـــرو ســـوخت کم و

اجتماعی را به خطر اندازد ]بابایی .[9933 ،این قوانین که از

محدودیتهای تردد کمتر نسـبت به دیگر وســایل نقلیه مورد

طریق مجـاری رســـمی به تصـــوی

عالقه مردم اسـت و روز به روز در مسافرتهای کوتاهمدت،

میرســـد از ســـوی

اسـتفادهکنندگان از موتورسیکلت در سط شهر تهران نادیده

مورد اسـتفاده از موتورسـیکلت در ســط شهر تهران زیادتر

گرفته میشـود با نوعی قانونگریزی از ســوی آنها در سط

میشــود ]حبیبیان ،دیباج و رحمتی .[9911 ،در حال حاضــر

شـهر و کاهش ایمنی و افزایش آسـی پذیری در شهر مواجه

اسـتفاده از موتورسیکلت به عنوان یکی از معضالت ترافیکی

هستیم.

و همچنین ابزاری برای به خطر افتادن جان رانندگان و امنیت

در همین راســتا با نگاهی به آمار تصــادفات و ناهنجاریهای

شــهروندان اســتفاده کننده از معابر تبدیل شــده اســت .رشــد
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ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت
ترافیکی بهوس ـیله موتورســیکلت درمییابیم که تداوم این امر

به این منظور محقق در این پژوهش در نظر دارد با توجه به

بهیقین به شــکلگیری و توســعه بحرانهایی در بحث ایمنی

ماهیت ایمنی حملونقل با وسیله نقلیه موتورسیکلت ،عوامل

ترافیک و افزایش تلفات استفاده از وسیله نقلیه موتورسیکلت

مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت

میانجامد ،عذا الزم اســت به شــناخت عوامل مؤثر بر ارتقای

را موردمطاععه و شــناســایی قرار داده و آنها را برحســ

ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورســیکلت بپردازیم .در

معیارهای ارزشی ارجحیتبندی نماید.

گذشـته و در ادبیات مربوط به تحلیل چنین دادههایی در ابتدا

هدو اصلی این تحقیق عبارت است« :احصا عوامل مؤثر بر

از شـیوههای ابتدایی از قبیل رگرسیون عجستیک برای تحلیل

ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت».

از این عوامل

ســؤال اصــلی این تحقیق عبارت اســت از «عوامل مؤثر بر

دادههـا ،آن هم تنها در یک یا چند مورد خا

اســـتفـاده شـــده بود؛ کــه بــه هر حــال دارای کمبودهــا و

ارتقـای ایمنی ترافیـک و کـاهش تلفـات با موتورســـیکلت

محـدودیـتهایی (از قبیل نیازمند بودن به فرضـــیه  -کار با

کدامند؟»

دادههای گسسته و  ) ...بودهاند .همچنین بررسیهای صورت

 .2مروری بر مطالعات گذشته:

گرفته نیز بیانگر آن است که تاکنون تحقیقاتی فنی و اثباتی در

از نخســتین مطاععات انجام شــده درزمینه موتورســیکلت در

این حوزه صــورت گرفته و تنها در بعضــی از تحقیقات به

راســتای ایمنی و کاهش تلفات میتوان به موارد زیر اشــاره

گردآوری برخی عوامل موثر اکتفا شده است .عذا برای غلبه بر

کرد.

این کمبودها احصـــا این عوامل به صـــورت کلی با روا

چن در ســـال  2693بـه بررســـی عـاملهای مؤثر بر وقوع

 AHPو ارزیابی آنها بر اساس شاخصهای مرتبط با کاهش

تصادفات راکبین موتورسیکلتسوار باتجربه پرداخته و به این

تلفات با موتورســیکلت ،ضــروری و نقشــی اســاســی و

نتیجه دستیافته که سالمت جسمی و روحی راکبین از جمله

غیرقـابلانکاری در بهبود ایمنی ترافیک دارد و با نگاه ایجابی

مواردی اســـت که بر وقوع و آمار تصـــادفات مؤثر اســـت

میتواند با کمترین هزینه باعث کاهش آسی پذیری و تلفات

[چن. ]2693،

ناشــی از موتورســیکلت شــده و میزان ایمنی را افزایش دهد.

میلر در ســال  2693به بررســی عامل تبیین قوانین و رعایت

بهمنظور تبیین ضــرورت پژوهش با نگاه ســلبی میتوان گفت

قوانین و مقررات برافزایش طول عمر در تصـــادفات جادهها

که اگر به شــناســایی عوامل مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و

پرداخته است [میلر.]2693،

کاهش تلفات با موتورسیکلت نپردازیم در آینده با بحرانهای

فیتزپاتریک در ســـال  2692در مطاععهی دیگر به بیان ارتباط

نـاشـــی از ناهنجاریهای ترافیکی این وســـیله نقلیه ،قدرت
هرگونه واکنش مناسـ

و منطقی ســل

میان احتمال وقوع تصـادفات در موتورسیکلتسواران قدیمی

شــده و آس ـی های

و با تجربه با عاملهای همچون مهارت و کاهش تواناییهای

متعــددی ازجملــه افزایش تلفــات ،ســـردرگمی در تعیین

جسمی و فیزیوعوژیکی با گذر زمان پرداخته است.

اوعویـتهـا ،نداشـــتن برآورد و پیشبینی صـــحی و انفعال

ســـاقبرگ در ســـال  2693به بیان کاراکترهای مؤثر بر وقوع

احتماعی در مقابل آســـی های به وجود آمده از روند رو به

تصادفات شدید از جمله گواهینامه و محدودیتهای رانندگی

رشد استفادهکنندگان از این وسیله ،عدم پیوستگی و همافزایی

پرداخته است [ساقبرگ.]2693،

در اقدامات راهبردی ،نارضایتمندی عموم شهروندان میسازد.

عی در سـال  2663و رانی در سـال  2696و اورسی در سال
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محمدرضا مهماندار ـ محمد آریانا ـ توفیق مبادری ـ احسان خلیلی
 2692هر ســه به مؤعفههای در خصــو
تجهیزات مناســ
بخصــو

در راســتای ایمنی راک

عدم اســتفاده از

ویژگیهـای اقتصـــادی-اجتمـاعی ،هنجـارهـا ،ویژگیهای

موتورســیکلت

روانشـناختی ،ویژگیهای سفر ،اعمال قانون و دشواریها به
عنوان عوامل مؤثر در راسـتای ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش

کاله ایمنی و عوامل مؤثر بر آن از قبیل نامناس ـ

بودن ،ســـنگین بودن ،محـدودیتهای دیداری و شـــنیداری

تلفات ناشـی از استفاده از موتورسیکلت شناسایی شدند .در

وضعیت جغرافیای و جوی پرداختهاند.

این مطاععه تالا شــده اســت تا ترکیبی از عوامل فوق بر

مقصودی در سال  9911به بررسی دالیل عدم استفاده از کاله

مبنای ویژگیهای بومی ایران و برای موتورســواران ایرانی

ایمنی در میان موتورسیکلتسواران در شهر کرمان پرداخته و

مورد بررسی قرار گیرد.

بیـان مینمـایـد که شـــرایط اجتماعی-فرهنگی ،دیدگاههای

 .3چارچوب نظری

جهانبینی موتورسـیکلتسـواران و مشکالت مربوط به کاله

در مجموع برای تفســـیر یـافتـههـای این تحقیق بخشهای

ایمنی از جمله عوامل اصــلی مؤثر بر عدم اســتفاده از کاله

مختل

ایمنی در موتورسیکلتسواران هستند [مقصودی.]9911،

به شرح زیر موردبررسی و مطاععه قرارگرفتهاند.
 -9مطاع

مظاهری در ســال  9911در مقاعهای به عوامل مؤثر بر وقوع

مرتبط با تبیین و تشری عوامل مؤثر بر

ارتقــای ایمنی ترافیــک و کــاهش تلفــات بــا

حوادث جادهای با تأکید ویژه بر موتورسیکلتها در تحقیقات

موتورسیکلت

ملی و جهــانی(ایران و جهــان) پرداختــه و بــه این نتیجــه

 -2مطاع

دســتیافت که قوانین ،عوامل محیطی و عوامل خودرویی از

مربوط به تصــادفات و علل تصــادفات

درونشهری تهران با وسیله نقلیه موتورسیکلت

جملـه عوامل مؤثر بر وقوع تصـــادفات جادهای هســـتند [

نگارندگان در این مقاعه ابتدا با استفاده از مستندات مرتبط

مقصودی.]9911،

و ســپس با نظرســنجی از خبرگان عوامل مؤثر بر ارتقای

در مطاععهای دیگر که توسـط رانی انجام گرفت نشان داد که

ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت ،و همچنین

عـادت موتورســـوار به رفتارهای خطرناک ترافیکی عامل

معیـارهای ایمنی ترافیک در خصـــو

قطعی در خودداری از اســـتفاده از تجهیزات و نقض قوانین

موتورســـیکلت

سـواران را شـناسایی و تدوین کرده و به طراحی ساختار

است ]رانی.[2696،

ســلســله مراتبی اقدام ورزیدند .در پایان با اســتفاده از دو

به عالوه مطاععات نشـان داده است افراد با سن بیشتر ،سط

پرسـشنامه طراحیشده و با استفاده از نرمافزار Expert

بــاالتر تحصـــیالت و ســـابقــه طوالنیتر موتورســـواری

Choiceرتبهبندیهای مدنظر انجام شدند.

]توکلی [9919،و همچنین افراد دارای ســابقه مجروحیت در

 .4روششناسی تحقیق

موتورســواری ]اورســی .[2692،بیش از ســایرین به فرهن

با توجه به عدم تحقق کامل برنامهها در راستای کاهش تلفات

ترافیک ایمنی تمایل دارند .بررســـی اثر عوامل مهمی مانند

ناشـی از تصـادفات راکبین موتورسیکلتسواران در سالهای

میزان حضــور پلیس ،میزان جریمه و درک درســت شــدت

گذشـته ،جهت رسیدن به چشمانداز مورد نظر و محقق شدن

اعمال قانون توســط موتورســوار بدون دســتیابی به نتیجه

برنـامهها ،این مقاعه عوامل مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و

مشــخص در مطاععات گذشــته صــورت گرفته اســت

کاهش تلفات با موتورسیکلت را مورد بررسی قرار میدهد.

]زمانی .[2699،در کل ،در مطاععات گذشــته مجموعهای از
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این نوع تحقیق از نوع تحقیق کاربردی و توسـعهای است و

شـــمار میرود که در آن دادهها در محیط نرمافزار Expert

از عحاظ میزان کنترل متغیرها ،جز پژوهش های توصــیفی

 Choiceوارد و با استفاده از رواهای

جدول  .1نمونه آماری
ردیف

تعداد

نمونه

9

فرماندهان نظامی ( راهور)

91

2

اساتید دانشگاهها

21

9

روسا و مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی

21

تحلیل سـلسله مراتبی ( )AHPمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته

-9اســتخراج مؤعفهها و شــاخصها از مبانی نظری و ادبیات

اسـت.جامعه آماری در این پژوهش که به سؤاالت تحقیق به

تحقیق

ما کمک میکند باید دارای ویژگیهای ذیل باشد:

-2گذاشتن مؤعفهها و شاخصهای تحقیق به قضاوت نخبگان

-آشنا به مفاهیم مرتبط با حملونقل و تصادفات

برای تأیید روایی آن

 -تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر

-9ســنجش میزان پایایی از روا تکرار با اســتفاده از فرمول
آعفای کرونباخ.

 -آشنا با مفاهیم ایمنی

ضری

 -دارای تجربه درزمینه حملونقل و ایمنی

الزم به ذکر اسـت که در این پژوهش از دو پرسشنامة محقق

بـا توجه به ویژگیهای فوق و نگاه علمی به متخصـــصـــان

سـاخته استفاده شد .پرسشنامة اول به متغیرهای عوامل موثرو

موجود در ســط شــهر جامعه آماری حدود  266نفر تخمین

شــــاخـصهــا بیــانگر ایمنی ترافیــک و کــاهش تلفــات

زده میشــود یعنی بیشــتر از  966نفر هســتند ،عذا برای تعیین

موتورســیکلت مشــتمل بر  92ســؤال اختصــا

داشــت و

اندازه نمونه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شده است

پرســـشـــنامة دوم بخش اول دربردارند مقایســـات زوجی

 .با توجه به محاســبات انجامشــده بهوس ـیله فرمول مذکور و

بهمنظور مشــخص نمودن درجه اهمیت هریک از متغیرهای

حـداقـل حجم نمونـه بر مبنـای فرمول کوکران ،به منظور

عوامـل موثر و شـــاخصهای بیانگر ایمنی ترافیک و کاهش

تجزیهوتحلیل دادهها ،شــناخت عوامل ،تکمیل پرســشــنامهها

تلفات موتورســـیکلت بصـــورت جداگانه و در بخش دوم

حجم نمونه تحقیق حاضــر با  %1خطا %11 ،اطمینان و 6/63

اوعویتبندی عوامل موثر بر اسـاس شاخصهای معرفی شده

درصـــد خطای قابلتحمل در اندازهگیری  31نفر به شـــرح

اســـت که با ارائه یک برگ دســـتوراععمل برای تکمیل

جدول ،9انتخاب شدند.

پرسشنامه ،نحوه پر کردن پرسشنامه به اعضای جامعه آماری
آعفای

روا گردآوری دادهها :روا کتابخانهای و میدانی.

آموزا داده شـد .پایایی پرسشنامهها به کمک ضری

ابزار گردآوری دادههــا :مطــاععــات کتــابخــانــهای و اینترنتی،

کرونباخ بررسـی شد و مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بیشتر

پرسشنامه.

از  6/2به دسـت آمد؛ به این معنا که پرسشنامه پایایی مناسبی

چگونگی تهیه پرسشنامه:

دارد.برای اطمینان از اعتبار محتوایی پرسشنامه ،ویرایش اوعیة
آن در اختیار  26نفر از خبرگان قرار گرفت .پس از دریافت
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نظرهـا و پیشـــنهادهای خبرگان و اعمال اصـــالحاتی در

درخواست گردید پس از جمعبندی 99مؤعفه و  1شاخص در

پرسـشنامة اوعیه ،پرسشنامة نهایی میان پاسخ دهندگان توزیع

بحـث ایمنی حملونقل با موتورســـیکلت از جامعه نخبگی

شد.

احصا گردید.

روا تجزیهوتحلیل:

 1-5مؤلفههای مؤثر بر استتفاده از موتورسیکلت در

روا تصمیمگیری گروهی ()AHP

جهت افزایش ایمنی و کاهش تلفات

اعگوی مقایسه زوجی

این مؤعفهها با در نظر گرفتن مطاع

گفتهشده در جدول ()2

 .5تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش

جمعبندی و بیان گردیدهاند.

پس از گردآوری اطالعـات و منابع و مطاععات میدانی حوزه

برنامهریزی اصــوعی در جهت کاهش ســفرهای درونشــهری

حملونقل با وســیله نقلیه موتورســیکلت مورد بررســی قرار

شــهروندان با موتورســیکلت ،کنترل موتورســواران و مهارت

گرفت و شاخصهای مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش

آنها ،اجرای دقیق و جدی قوانین راهنماییورانندگی در مورد

تلفات با موتورسیکلت توسط نگارنده احصا و به جامعه خبره

موتورسـیکلتسـواران ،مداخله قوه قضائیه در بحث تخلفات

بر اسـاس پرسشنامه (پرسشنامه اول) تهیه شده توسط محقق

رانندگی با موتورسیکلت ،آموزا و اطالعرسانی مکرر توسط

ارائـه گردیـد تـا مورد تائید یا رد قرار بگیرد و این در مرحله

رســانههای گروهی در جهت اجرای درســت قوانین رانندگی

اول ســؤال شــد که آیا این مؤعفهها و شــاخصها ،مؤعفهها و

در کاهش تصــادفات موتورســواران ،ایجاد ســیســتم نظارتی

شاخصهای مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با

واحد وتوام با حمایتهای الزم برای ســیســتم حملونقل با

موتورسـیکلت در شهر تهران هستند یا خیر و در مرحله دوم

موتورسیکلت.

آیـا نیـاز بـه اصـــالح دارند یا خیر و نظرات اصـــالحی نیز
جدول  .2مؤعفههای مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت
مؤلفههای مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت
برنامهریزی اصوعی در جهت کاهش سفرهای درونشهری شهروندان با موتورسیکلت

𝐴1

کنترل موتورسواران و مهارت آنها

𝐴2

اجرای دقیق و جدی قوانین راهنمایی و رانندگی در مورد موتورسیکلتسواران

𝐴3

مداخله قوه قضائیه در بحث تخلفات رانندگی با موتورسیکلت و اصالح قوانین در جهت

𝐴4

ایجاد بازدارندگی
آموزا و اطالعرسانی مکرر توسط رسانههای گروهی در جهت اجرای درست قوانین

𝐴5

رانندگی در کاهش تصادفات موتورسواران
ایجاد سیستم نظارتی واحد وتوام با حمایتهای الزم برای سیستم حملونقل با موتورسیکلت

𝐴6

تابلوها و

𝐴7

شناسایی نقاط پر تصادو و ایمنسازی آنها اعالم با رفع معای

و نواقص و نص

عالئم جادهای
آرامسازی تردد موتورسیکلتسواران ،با استفاده از تجهیزات استاندارد سرعتگیر،

𝐴8

خطکشیهای اکستروژن و غیره.
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𝐴9

بررسی و تجزیهوتحلیل ساالنه تصادفات و تلفات
تعامل و ایجاد تعادل و مشارکت بین بخش خصوصی و دوعت و مردم

𝐴10

استفاده از توان باعقوه مردمی برای تقویت کنترل نامحسوس و کاهش تخل

𝐴11

بررسـیشده و سپس شاخصهای نهایی ارزیابی با استفاده از
دیدگاه خبرگان گزینش شدند .در مرحله سوم پس از احصا

 2-5شتتا

مؤعفهها و شــاخصهای تأثیرگذار بیانشــده ،برای محاســبه

هتای مؤثر بر ارتقتای فرهنتگ ایمنی

ضــری

ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت

مراتبی ( )AHPبهصورت زیر بهره میگیریم.

این شـــاخصهــا کــه بر مبنــای جهــتگیری افزایش ایمنی

 3-5تصمیمگیری (نتایج )AHP

حملونقل با وسیله نقلیه موتورسیکلت در نظر گرفته شدهاند

در این مرحلـه بـا اســـتفـاده از اطالعـات بهدســـتآمده از

شـامل مجموعهای از مشـخصات مقرونبهصرفه است که در

پرســشــنامهها و با اســتفاده از نرمافزار Expert Choice

جـدول( )9جمعبنـدی گردیده اســـت .برای دســـتیابی به

ماتریس مقایســـات زوجی را برای مؤعفهها و شـــاخصها و

مهمترین شـاخصهای ارزیابی ،ابتدا شاخصهای برنامهریزی
جامع که اســاس آن را در ســند ارتقا فرهن

همچنین مـاتریس مقـایســـهای زوجی مؤعفـهها با هریک از

ترافیک شــهر

شاخصها را به دست میآوریم.

تهران [معاونت و ســـازمان حملونقل و ترافیک شـــهرداری

در جدول ( )1مقادیر اوزان بهدســتآمده از مقادیر مقایســات

تهران ]9919 ،شـــاخصهای برنامهریزی در ســـیمای ایمنی

زوجی معیـارهـای مؤثر بر حمـلونقـل بـا وســـیلـه نقلیه

راههــا [پور معلم ]9916 ،در کنــار دیگر ادبیــات مربوطــه

جدول  .3شا
شا

اهمیت آنها از مقایســات زوجی و تحلیل ســلســله

موتورسیکلت در جهت افزایش ایمنی نشان داده شده است.

های ارزیابی عوامل مؤثر بر حملونقل با وسیله نقلیه موتورسیکلت در جهت افزایش ایمنی

های مؤثر در ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با موتورسیکلت
فرهن  ،آگاهی و وفاق عمومی نسبت به استفاده صحی از موتورسیکلت

𝑋1

سالمت جسمی ،روحی و روانی آحاد جامعه (کاهش شمار تصادفات)

𝑋2

تبلیغات و مشارکت دستگاه و آحاد جامعه

𝑋3

قانون مداری ( کارآمدی قوانین بازدارنده و انتظامی)

𝑋4

ایمنی تردد و ترافیک

𝑋5
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𝑋6

)کاله ایمنی

ایمنی تجهیزات و استفاده از آنها ( بخصو

03/03/2015 03:24:06 ب.ظ
 اوزان حاصل از مقایسات زوجی معیارهای مؤثر بر حملونقل با وسیله نقلیه موتورسیکلت در جهت افزایش ایمنی.4 جدول

Dynamic Sensitivity for nodes below: Goal: ARZIAB
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 نمودار میزان اهمیت شا.1 نمودار

 وزن مقایسات زوجی از هر کدام از مؤلفهها با شا.5 جدول
Objectives

Names

Weights

farhang𝑥1and x2
6/666 6/655
A1
6
/666 6/646
amare
tasade
A2
6/616 6/691
A3
6/666 6/666
Amosharecate
4
6/656 6/666
A5
6/664 6/666
madari
Aganon
6
6/656 6/617
A7
6/666im6/666
Aerteghaie
8
6/659 6/699
A9
A10
taghizat6/656 6/647

farhang
and
aghahi
x3
x4
x5

𝐱𝟔

6/665
6/656

6/666
6/666

6/664
6/651

1/031
1/021

6/696

6/651

6/666

1/012

amare tasadefat

6/656
6/676
6ahade
/646
1jamea
/011
mosharecate
6/669

6/664

6/676

1/021

6/675 madari
6/611
6/666
1/190
ganon
and karamadi
ghavanin
6/657
6/656

6/656
6/677

6/646
6/666

1/149
1/141

6/657
6/666

6/646
6/666

6/611
6/641

1/149
1/110

erteghaie imenie tradod
taghizat

Alternatives Names
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design for g

design for gecrease travels townsman

checking sk

checking skill biker
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1/111

6/666

6/696

6/666

6/667

6/676

A11

1/133

6/671

6/656

6/646

6/647

6/645

Overall
consistency
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محمدرضا مهماندار ـ محمد آریانا ـ توفیق مبادری ـ احسان خلیلی

جدول  .6وزن نهایی هر نوع یک از مؤلفههای مؤثر بر حملونقل با وسیله نقلیه موتورسیکلت [منبع :نویسندگان]
امتیازات حاصل ازنظر کارشناسان

Overall
Inconsi
stency

A11

A10

A9

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

6/639

6/612

6/611

6/611

6/611

6/612

6/619

6/922

6/993

6/969

6/996

6/993

امتیاز
نهایی

در ادامه به محاسبه اوزان مؤعفهها نسبت به هر کدام از

هستند نرخ ناسازگاری کل ساختار سلسله مراتبی نیز با استفاده

شاخصها پرداخته میشود که در جدول ( )1نتیجه محاسبات

از همین نرمافزار محاسبه گردیده و برابر با  6/69است که از

انجامشده آورده شده است .پس از انجام تمام مقایسات زوجی

 6/9کمتر است ،پس دادهها داری اعتبار هستند.

برای تمامی مؤعفهها در مقایسه با شاخصها ،نوبت به محاسبه

 .6نتیجهگیری و پیشنهاد

وزن نهایی هریک از آنها میرسد .در یک فرایند سلسله

تجزیـهوتحلیـل و ارزیـابی عوامـل مهمی که باعث تلفات و

مراتبی وزن نهایی گزینهها از مجموع حاصلضرب اهمیت

صدمات در تصادفات موتورسیکلتسواران میشود ،میتواند

معیارها در وزن گزینهها به دست میآید .برای این کار از اصل
ترکی

به کاهش آمار تصــادفات و بهبود ترافیک و برنامهریزیهای

سلسله مراتبی که منجر به یک بردار اوعویت با در نظر

الزم در این راستا در آینده کمک کند.

گرفتن همه قضاوتها در تمامی سطوح سلسله مراتبی میشود،

تحقیق حاضــر به دنبال ارزیابی و یا به عبارتی اوعویتبندی

استفاده خواهدشد.

مؤعفـههـای مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات با

𝑚∑ 𝑉𝐻 = ∑𝑛𝑘=1
() 𝑗𝑖𝑔( 𝑘𝑊 𝑖=1

موتورسیکلت است و اینکه مؤعفههای مختل

که در آن

تـأثیر بر ایمنی ترافیـک با یکدیگر متفاوتاند .نکتهی حائز

امتیاز نهایی گزینه 𝑉𝐻 : H
ضری

از عحاظ میزان

اهمیت در فرایند پژوهش ،این است که اکثر متغیرهای مورد

اهمیت شاخص 𝑊𝑘 : K

اســتفاده به صــورت ذهنی ،کیفی و متغیرهای کالمی بیان

امتیاز گزینه( مؤعفه) در ارتباط با شاخص 𝑔𝑖𝑗 : i

میشــوند و ســنجش آنها بهوسـیلهی شـیوههای قطعی و با

جدول ( )1این اوزان با توجه به میزان تأثیرپذیری مؤعفهها از

اعداد ریاضــی مشــکل به نظر میرســد .روا بکار رفته در

شاخصها حاصل گردیده که در نمودار ( )9درصد اهمیت

پژوهش حاضـــر اســـتفاده ترکیبی از دو تکنیک  AHPو

شاخصها نمایش داده شده است .در تحقیق حاضر نرخ

مقایسـات زوجی ،برای مرتفع نمودن این مشـکل اسـت .در

ناسازگاری معیارها و زیرمعیارها با استفاده از نرمافزار

واقع محقق با اســتفاده از مفاهیم فازی ،عبارتهای کالمی را

 Expert Choiceمحاسبه شد؛ این نرخها همانطور که در

به صـــورت عبارتهایی با زبان طبیعی و محاورهای برای

قسمت مقایسههای زوجی بیان شده است همگی کمتر از 6/9
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ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت


ارزیابی بهکاربرده و تحلیلهای مناســ تر و دقیقتری را بر

بررسی و تجزیهوتحلیل ساالنه تصادفات و تلفات

روی آنها اعمال نموده است.

()6/611


در این تحقیق مؤعفـههــای مؤثر بر ارتقــای ایمنی ترافیــک و

اســتفاده از توان باعقوه مردمی برای تقویت کنترل
نامحسوس و کاهش تخل

کاهش تلفات با موتورســـیکلت مورد مطاععه و اســـتخراج


قرارگرفته و بر اساس روا  AHPارجحیت بندی گردیدند.

()6/612

تعـامل و ایجاد تعادل و مشـــارکت بین بخش
خصـــوصـــی و دوعت و مردم در جهت ارتقای

طبق نتایج به دســت آمده از طریق روا  AHPو اســتناد به

فرهن

جدول  1مؤعفه کنترل مهارت موتورســـواران با وزنی معادل

ترافیک ()6/611

 6/996از دیدگاه خبرگان و کارشـناسان ،امتیاز باالتری نسبت

ترتیـ

به دیگر مؤعفهها گرفته است ،که این خود نشان دهنده درجه

موتورســـیکلت در جهت افزایش ایمنی با اســـتناد به جدول

اهمیت باالی این مؤعفه اســـت .ترتی
مؤعفههای دیگر بدین ترتی


اوزان حاصل از مقایسات زوجی (جدول  )1عبارتند از:

اوعویت و اهمیت



است:

آموزا و اطالعرســانی مکرر توســط رســانههای





برنامهریزی اصـــوعی در جهت کاهش ســـفرهای



مداخله قوه قضـــائیه در بحث تخلفات رانندگی با

اجرای دقیق و جدی قوانین راهنماییورانندگی در
مورد موتورسیکلتسواران ()6/969
آرامسازی تردد موتورسیکلتسواران ،با استفاده از

موتورســـیکلـت بدون توجه به مؤعفههای تأثیرگذار بر آن
بیمعنی خواهد بود.

ایجاد سـیستم نظارتی واحد و توام با حمایتهای

بینش مؤعفههای مؤثر بر ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات

الزم برای ســیســتم حملونقل با موتورســیکلت

با موتورسیکلت از مطاععه داده شده در این مقاعه کمک میکند

()6/619

تـا در درک ،پیشـــگیری و اجرای فعــاعیـتهــای مربوط بــه

شناسایی نقاط پر تصادو و ایمنسازی آنها اعالم
با رفع معای

و نواقص و نصــ



قـانون مـداری ( کـارآمدی قوانین بازدارنده و

بـدون شـــک بحـث از ایمنی ترافیـک و کـاهش تلفات با

اکستروژن و غیره ( )6/611





ایمنی تردد و ترافیک ()6/991
انتظامی) ( )6/631

تجهیزات اســتاندارد ســرعتگیر ،خطکشــیهای


ایمنی تجهیزات و اســتفاده از آنها (بخصــو
کاله ایمنی) ()6/923

موتورسیکلت ()6/993



تبلیغات و مشـارکت دستگاه و آحاد جامعه

(

)6/931

درونشهری شهروندان با موتورسیکلت ()6/993



ســالمت جســمی ،روحی و روانی آحاد جامعه
(کاهش شمار تصادفات) ( )6/911

در کاهش تصادفات موتورسواران ()6/922



فرهن  ،آگاهی و وفاق عمومی نسبت به استفاده
صحی از موتورسیکلت ()6/219

گروهی در جهت اجرای درســـت قوانین رانندگی


معیــارهــای مؤثر بر حمــلونقــل بــا وســـیلــهنقلیــه

تصادفات موتورسیکلتسواران در آینده بهبود یابد.

تابلوها و عالئم

نبود برنــامــهای جــامع و فراگیر برای کــاهش تلفــات بــا

جادهای ()6/612

موتورســـیکلـت و ارتقـا ایمنی ترافیک از جمله مهمترین
چاعشهای امروزه کشــور به شــمار میرود .گرچه نهادهایی
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محمدرضا مهماندار ـ محمد آریانا ـ توفیق مبادری ـ احسان خلیلی
در تالا برای کـاهش اثرات این عوامـل بـه اقـداماتی

درونشـــهـری در حـمــلونقــل و ترافیــک بــا

دسـتزدهاند ،وعی به نظر میرسـد شـدت ابعاد آسی ها و

موتورسیکلت در کالنشهر تهران

تعداد آمار تصــادفات گســتردهتر از فعاعیتهای کنترلکننده

 -9فراهم نمودن ســاختارهای الزم برای بهرهگیری از

است .عذا به منظور رسیدن به سط مناسبی از ایمنی ترافیک

توان باعقوه مردمی و دســتگاهها در امر ارتقا ایمنی

و کاهش تلفات با موتورســیکلت که ازعحاظ شــاخصهای

ترافیک موتورسیکلتسواران
 -1برنـامـهریزی در جهـت چگونگی ارائـه خـدمات

مورد نظر وضـعیت مطلوبتری داشته باشد ،پیشنهادات و
راهکارهایی به شرح ذیل ارائه

توســـط وســـیله نقلیه موتورســـیکلت با تأکید بر

میشود:

رعایت حقوق شهروندی

 -9توجـه بیشـــتر بـه مؤعفههایی همچون مهارت و
آموزا موتورســیکلتســواران برحســ

 -1تدوین قوانین الزم بازدارنده و اعمال جرائم برای

میزان

متخلفین.

اهمیــت بــه دســــت آمــده در این پژوهش در
برنامهریزیها
 -2اعمـال مـدیریتی کـارآمد در ســـاماندهی هدایت،
نظارت و کنترل بر موتورســـیکلتســـوارها یا به
عبـارتی دیگر اعمال مدیریت یکپارچه حملونقل
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 .7مراجع


موتورسـیکلت در ایران" ،دوماهنامه علمی و تخصــصــی

اکبری ،م .ع ،.نجــاتبخش اصـــفهــانی ،ع .و بزرگی ،م.

راهـور ،شماره .99

(")9933بررسـی تأثیرات طرح کنترل موتورسواران بر میزان



تصـــادفـات درونشـــهری  -مطاععه موردی شـــهرســـتان



.11-11



پـلـیـس راهـنـمــایـی و راننــدگی تهران بزرگ (")9911





.99

بررسی مطاععات انجام شده در ایران و جهان .خاورمیانه"

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ،مرکز تحقیقات کاربردی

مجله پزشکی خانواده ،سال  ،2شماره ،96


کاربران آســی پذیر راه با اســتفاده از مدلهای ناحیهای"،



توکلی کاشـانی ،ع .و ربیعیان ،ر" )9919( .بررســی اثر ســن

.229-299



حبیبیان ،م ، .دیباج ،س .و رحمتی ،ی " )9911( .مدعی برای

پور معلم ،ن .و قربانی ،م" )9916( .ســـیمای ایمنی راه

فنآوری.
)Chen, S. J., Chen, C. Y. and Lin, M. R. (2018
“Risk factors for crash involvement in older
& motorcycle riders”, Accident Analysis
Prevention, Vol. 111, pp. 109-114.
Fitzpatrick, D. and O’Neill, D. (2017) “The
older motorcyclist”, European Geriatric
Medicine, Vol. 8, No. 1, pp. 10-15.
Miller, T. R., Levy, D. T. and Swedler, D. I.
(2018) “Lives saved by laws and regulations
that resulted from the Bloomberg road safety
program”, Accident Analysis & Prevention,
Vol. 113, pp. 131-136.

.112-122

حدی ،م .ر" )9932( .کاله ایمنی دستوراععمل طراحی،اجرا و
ارزیابی برنامه اســـتفاده از کاله ایمنی" ،تهران ،وزارت راه و
ترابری.
خورشیدی ،ع ،.عینی ،اع  .و سوری ،ح " )9911( .اعگوی
اپیدمیوعوژی سوان ترافیکی در موتورسیکلت سواران ایرانی
در ســــال  ،"9919مجلــه ارتقــای ایمنی و پیشـــگیری از
مصدومیت ها ،دوره  ،1شماره ،9

و ارتقای ایمنی ،سال  ،21شماره ،9

11-13 .

ها" ،وزارت راه و ترابری ،معاونت آموزا ،تحقیقات و

شـهری با هدو کار (مطاععه موردی :شهر تهران)" ،فصلنامه



21-22

مقصـــودی ،اع  ،.بوســـتانی ،د .و رفیعی ،م)9911( .

آسی

بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل ونقل بر سفرهای بلند



فارســی" ،تهران ،انتشــارات

موتورســیکلت ها در کرمان" ،مجله بین اعمللی مدیریت

موتورسـیکلت بر اساس مفهوم مواجهه شبهاعقایی" ،فصلنامه

مهندسی حمل و نقل ،سال  ،3شماره ،1

.911

"بررســـی دالیل عدم اســـتفاده از کاله ایمنی در میان

موتورســـوار و عوامــل محیطی بر ریســـک تصـــادفــات



معین ،م" )9912( .فرهن
امیرکبیر.

.91-1

مهندسی حمل و نقل ،سال  ، 1شماره ،2
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 از دانشگاه9921  درجه کارشناسی در رشته حقوق را در سال،محمدرضـا مهماندار
آزاد اسـالمی واحد مشهد و درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اعملل را در
9911  در سال. از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تهران مرکزی اخذ نمود9939 سـال
درجه دکتری در رشته علوم مدیریت از دانشگاه علوم پزشکی شهید

موفق به کسـ

 زمینه های پژوهشـی مورد عالقه ایشـان مدیریت سوان و حوادث.بهشـتی گردید
ترافیکی بوده و در حال حاضــر عضــو هیات علمی با مرتبه اســتادیاری در دانشــگاه
.علوم انتظامی امین است
 از9932  درجه کارشــناســی در رشــته ریاضــی کاربردی را در ســال،محمد آریانا
دانشـگاه پیام نور اعیگودرز و درجه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی کاربردی را در
 زمینه های. از دانشــگاه دانشــگاه آزاد اســالمی واحد کرج اخذ نمود9931 ســال
.پژوهشی مورد عالقه ایشان مدیریت حمل و نقل است
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ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت
توفیق مبادری ،درجه کارشـناسـی در رشـته آمار را در سال  9912از دانشگاه شهید
چمران اهواز و درجه کارشـناسـی ارشـد در رشـته آمار زیستی را در سال  9911از
دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نمود .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان تحلیل
دادههای پزشکی و حوادث ترافیکی است.

احسـان خلیلی ،درجه کارشـناسی در رشته مهندسی برق کنترل را در سال  9919از
دانشـگاه سـمنان و درجه کارشـناسی ارشد در رشته برق کنترل را در سال  9911از
دانشــگاه صــنعتی اصــفهان اخذ نمود .زمینه های پژوهشــی مورد عالقه ایشـــان
سیستمهای حملونقل هوشمند است.
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