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 چکیده
همواره  ک  از دغدغه هس  کسرشاساسن و محققسن بوده  ونقلحمل ا ما   رااناس  در ترافیک  حوادث  در مؤثر عوامل شناسانس  

 سنهچادگ ماغیرهس  از ماأثر جسمع  اجهینا شنند د  حسدثه  ک. اندپرداخاه آن به هساننس  از بسننیسر  در  محققین جسمعه کهاانن  

 و کسهشا ما  ترافیک  بر ارتقس  موثر عوامل شنناساننس    پژوهش ا ن هدف .آورد م به وجود را حوادث انناسر وهس  که اانن 

 هس ر ز برنسمه ماظور کمک در به Expert Choice  افزارنرمو   AHP تکایک  روش از ماد بهره بس تلفست بس موتوراننیکل 

 و ترافیک ا ما  بر موثر عوامل نظر خبرگسن  اعمس  و پژوهش پیشننیا  بررانن  از . پساانن  راهبرد  پیشننریر  از حوادث

جسمعه   .اا  ا و تواعه کسربرد  هدف  لحسظ از شناساس   و مورد تحلیل ررار گرفااد. پژوهش موتورانیکل  بس تلفست کسهش

 کمک که به   نفر 022در شهر تهران  آمسر  مورد مطسلعه  شنسمل کسرشناساسن و خبرگسن در حوزه تدسدفست و ا ما  و مقررات

 اسخاه محقق ا  و پراشاسم هس مطسلعست کاسبخسنهداده گردآور  شد. ابزار اناخسب نمونه برا  آزمودن  58  فرمو  کوکران

 .شدد تأ ی کرونبسخ آلفس  ضر   طر ق از نیز پراشاسمه راید. پس س   تأ ید به نظران صنسح  د د از هم آن روا   که اان 

تلفست بس موتورانننیکل   و کسهشا ما  ترافیک  بر ارتقس   مؤثر  هسمؤلفه» بنس طر   نک انننؤا  اصنننل  تح  عاوان ا ن تحقیق

 کم  ارز سب  برا  را نیز  مؤلفه هر اهمی  میزان  مؤثر  هسمؤلفهضننمن معرف   شننده اانن . ناس ن ا ن پژوهشانجسم« کداماد؟

مکرر تواط   راسنآموزش و اطالع   ( 032/2) موتوراوارانمهسرت کاار   ناس ن پژوهش نشنسن داد که عوامل  .د نمس م تعر ف

   (005/2) شهروندان بس موتورایکل   شهراصنول  در جه  کسهش انفرهس  درون  ز ربرنسمه  ( 001/2) گروه   هسرانسنه

رانادگ  در مورد و  روانین راهامس  و جد اجرا  دریق   (005/2) مداخله روه رضسئیه در بحث تخلفست رانادگ  بس موتورایکل 

 ا ن ناس ن .هسننااداز جمله عوامل موثر بر ارتقس  ا ما  ترافیک و کسهش تلفست بس موتوراننیکل   (005/2) اننوارانکل یموتورانن

تدننسدفست نسشنن  از تدننسدفست  از پیشننریر  و بهار درک جه  در الرو طراح  راانناس  در را ماسانن  بیاش  ک تواندم  مقسله

 .اسزد راهمف موتورایکل  بس تلفست کسهش و ترافیک ا ما   ارتقس  بر مؤثر هس مؤلفه آ اده بس شاسخ  در اوارانموتورایکل 

.راهبردی هایریزیبرنامه ،موتورسیکلت ،تحلیل سلسله مراتبیفرآیند  ،ترافیک، تصادفاتایمنی : کلیدیهای واژه    
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 مقدمه .1

 یاریبس اصلی عامل سوارانکلتیموتورستصادفات  که ازآنجا

 عوامل شناسایی ،استمجروحیت  و مرگ لیقب از حوادث از

 رسیکلتموتو با تلفات کاهش و ترافیک ایمنی ارتقای بر مؤثر

های کارشــناسان و محققان بوده است همواره یکی از دغدغه

 موفقیت در اســاســی نقش صــحی  برآورد یک که نحوی به

ــیکلت.  دارد اجرایی یکارها ــیله نوعی موتورس  نقلیه وس

 فراهم خود ســرنشــینان برای را حفاظت حداقل که اســت

ــیکلت یناکارآمد وجود با. کندیم  ایمنی، نیتأم در موتورس

ــرفه به مقرون یونقلحمل مد یک تواندیم  بخش برای ص

ــهرهایی در ویژه به جمعیت از بزرگی  ازدحام دچار که ش

 باشـــد ،هســـتند عمومی ونقلحمل یناکارآمد و ترافیکی

 .]9911خورشیدی، عینی و سوری، [

 کاهش تصادفات، شمار کاهش جمله از متعددی یهابرنامه

 جراحت شـدت کاهش تصـادفات، از ناشـی تلفات شـمار

 توانیم را راه و ایمنی وسیله نقلیه یمنیا تصادفات از ناشی

در داد.  جای تردد ایمنی ارتقای یزیربرنامه عنوان ذیل در

 یبندتیاوعو معیار به عنوان مطـاععـات این معیـارها اکثر

ــازمنیا اقدامات  تردد ایمنی ارتقای یهابرنامه ارائه و یس

 تحقیقات مرکز ناجا، رانندگیوراهنمایی پلیس[ ردیگیم قرار

 .]9919کاربردی،

، اینکه یک وسیله نقلیه کاری، تفریحی لیبه دعموتورسـیکلت 

ـــوخت کم و  با قدرت مانور باال، ارزان قیمت، مصـــرو س

تردد کمتر نسـبت به دیگر وســایل نقلیه مورد  یهاتیمحدود

مدت، کوتاه یهامسافرتدر عالقه مردم اسـت و روز به روز 

مورد اسـتفاده از موتورسـیکلت در ســط  شهر تهران زیادتر 

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

فیکی ترا معضالتاسـتفاده از موتورسیکلت به عنوان یکی از 

خطر افتادن جان رانندگان و امنیت  و همچنین ابزاری برای به

 رشــدشــهروندان اســتفاده کننده از معابر تبدیل شــده اســت. 

جوان همزمان با گســـترا ســـازندگان و  جمعیت روزافزون

ـــه همه روزه تعداد زیادی  هاکلتیموتورســ توعیدکنندگان کـ

 ت که افراد زیادیشــده اســ باعث کنند،روانه بازار میموتور 

ـــتن گواهینامه مجاز رانندگی برای مقاصـــد  بدون حتی داش

ـــافی ـــاهی کـ ـــوانین و  گوناگون و عدم آشنایی و آگـ به قـ

ــه اقدام رانندگیومقررات راهنمایی ــرید  بـ  کلتیموتورسخـ

 .]9931،پورستایش وعی[ کنند

تصادفات فوتی در بازه زمانی  آمده به دستدر بررسی آماری 

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

ــته در 11نفر یعنی  931به  خصــو   و درصــد افزایش داش

درصد از مجروحین ناشی از تصادفات  16تصـادفات جرحی 

موتورسـیکلت بوده که این مقدار نسـبت به مدت مشابه سال 

ـــتــه ا 99قبــل نیز  ــــد افزایش داش ــــت.درص  پلیس[ س

 .]9911 ،بزرگ تهران رانندگیوراهنمایی

نظم اجتماعی در هر در خصو  نظم اجتماعی باید گفت که 

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

ــظم  آن جامعه به حفظ نظم اجتماعی جامعه بستگی دارد و نـ

ــتماعی  ــعری   نخواهد سریماجـ بود مگر اینکه هنجارهای تـ

 به زیرا شود، افراد واقعمورد احترام  شــد  جـامعه یا قوانین،

 ندکنیمرسد وقتی که افراد به رفتارهای خالو عادت می نظر

آید و در نـظر مـردم از حاعت ناهنجار بیرون مــی رفتارها آن

 های منتس شود که ارزامی امر سـب این  شـود.هنجار می

گیرد و انسجام  قرار دیتردناخواه مورد خواه نیز هنجار بـه آن

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

ـــمی به طریق ـــوی تصـــوی  می مجـاری رس ـــد از س رس

ادیده ندر سط  شهر تهران  کلتیموتورساز  کنندگاناسـتفاده

در سط   هاآناز ســوی  یزیگرقانونبا نوعی  شـودیمگرفته 

مواجه  شهر در یریپذ یآسـ شیو افزاشـهر و کاهش ایمنی 

 .هستیم

 یهایناهنجار و آمار تصــادفاتدر همین راســتا با نگاهی به 
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که تداوم این امر  میابییدرم موتورســیکلت لهیوســبه ترافیکی

ــکل نیقیبه ــعه به ش منی ایدر بحث یی هابحرانگیری و توس

 کلتیورسموتو افزایش تلفات استفاده از وسیله نقلیه  ترافیک

ــناخت انجامدیم بر ارتقای  مؤثرعوامل ، عذا الزم اســت به ش

ــیکلت تلفات شو کاهایمنی ترافیک   در زیم.بپردا با موتورس

 بتداا در ییهاداده چنین تحلیل به مربوط ادبیات در و گذشـته

تحلیل  برای عجستیک رگرسیون قبیل از ابتدایی یهاوهیشـاز 

 عواملتنها در یک یا چند مورد خا  از این  هم آن، هـاداده

ـــتفـاده ـــده اس  دارای کمبودهــا و حــال هر بــه؛ کــه دبو ش

ا کار ب -)از قبیل نیازمند بودن به فرضـــیه  ییهاتیـمحـدود

 صورت یهایبررسهمچنین  .اندبوده ( ... گسسته و یهاداده

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

ــورت حوزه این ــی در تنها و گرفته ص  هب تحقیقات از بعض

ر عذا برای غلبه ب .است شده اکتفابرخی عوامل موثر  گردآوری

کلی با روا  صـــورت به این عوامل احصـــا این کمبودها 

AHP کاهش  باهای مرتبط ها بر اساس شاخصو ارزیابی آن

اســاســی و  ضــروری و نقشــیتلفات با موتورســیکلت، 

با نگاه ایجابی  دارد و ترافیکایمنی در بهبود  یانکاررقـابلیغ

لفات و ت یریپذ یآسکاهش باعث ترین هزینه کم با تواندیم

 .افزایش دهد را ناشــی از موتورســیکلت شــده و میزان ایمنی

گفت  توانیمتبیین ضــرورت پژوهش با نگاه ســلبی  منظوربه

ــایی  ــناس  وبر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثر عواملکه اگر به ش

 یهاحرانببا  آیندهنپردازیم در  با موتورسیکلت تلفات کاهش

ـــی از  ـــیله نقلیه یهایناهنجارنـاش  قدرت ،ترافیکی این وس

ی ها یآســســل  شــده و واکنش مناســ  و منطقی  هرگونه

ـــردرگمی در افزایش تلفــات،  ازجملــه متعــددی تعیین س

ـــتن برآورد و اوعویـت ی صـــحی  و انفعال نیبشیپهـا، نداش

ـــاحتماعی در مقابل  آمده از روند رو به  به وجود یها یآس

یی افزامه، عدم پیوستگی و از این وسیله کنندگاناستفادهرشد 

 .سازدیم نارضایتمندی عموم شهرونداندر اقدامات راهبردی، 

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

 واملعبا وسیله نقلیه موتورسیکلت،  ونقلحملایمنی  ماهیت

 سیکلتبا موتور تلفات و کاهشبر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثر

را برحســ   هاآنو  داده و شــناســایی قرار موردمطاععهرا 

 نماید. بندیارجحیت ارزشیمعیارهای 

ر ب مؤثرعوامل احصا  »هدو اصلی این تحقیق عبارت است: 

 .«با موتورسیکلت تلفات و کاهشارتقای ایمنی ترافیک 

بر  مؤثر عوامل»اصــلی این تحقیق عبارت اســت از  ســؤال

ـــیکلت تلفـات و کـاهشارتقـای ایمنی ترافیـک   با موتورس

 «کدامند؟

 مروری بر مطالعات گذشته: .2

در  موتورســیکلت نهیدرزم شــده انجام مطاععات نخســتین از

به موارد زیر اشــاره  توانیمتلفات  و کاهشراســتای ایمنی 

 کرد.

ـــال  چن ـــی  2693در س بر وقوع  مؤثر یهاعـاملبـه بررس

ه و به این پرداخت باتجربه سوارکلتیموتورستصادفات راکبین 

که سالمت جسمی و روحی راکبین از جمله  افتهیدستنتیجه 

ـــت مؤثردی اســـت که بر وقوع و آمار تصـــادفات رموا  اس

 . [2693چن،]

به بررســی عامل  تبیین قوانین و رعایت  2693میلر در ســال 

 هاجادهطول عمر در تصـــادفات  شیبرافزاقوانین و مقررات 

 .[2693]میلر،پرداخته است 

دیگر به بیان ارتباط  یمطاععهدر  2692فیتزپاتریک در ســـال 

می قدی سوارانکلتیموتورسمیان احتمال وقوع تصـادفات در 

 یهاییتواناهمچون مهارت و کاهش  یهاعاملو با تجربه با 

  است.با گذر زمان پرداخته  یکیوعوژیزیفو  جسمی

بر وقوع  مؤثر یکاراکترهابه بیان  2693ســـاقبرگ در ســـال 

رانندگی  یهاتیمحدودتصادفات شدید از جمله گواهینامه و 

 .[2693]ساقبرگ،پرداخته است 

در سال اورسی  و 2696در سـال  رانی و  2663در سـال  عی
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در خصــو  عدم اســتفاده از  یهامؤعفهبه  هر ســه 2692

در راســتای ایمنی راک  موتورســیکلت  تجهیزات مناســ 

قبیل نامناســ   از بر آن مؤثربخصــو  کاله ایمنی و عوامل 

ـــنگین بودن،  ـــندیداری  یهاتیمحـدودبودن، س  یداریو ش

 .اندپرداخته یو جووضعیت جغرافیای 

 هکال از استفاده عدم دالیل به بررسی 9911مقصودی در سال 

شهر کرمان پرداخته و  در سوارانکلتیموتورس میان در ایمنی

ـــرایط دیـنمـایمبیـان   یهادگاهید فرهنگی،-اجتماعی که ش

 الهک به مربوط مشکالت و سـوارانکلتیموتورسـ ینیبجهان

ــلی جمله عوامل از ایمنی ــتفاده از کاله  بر مؤثر اص عدم اس

 .[9911]مقصودی،  هستند سوارانکلتیموتورسایمنی در 

 وقوع بر مؤثر به عوامل یامقاعهدر  9911مظاهری در ســال 

 قاتتحقی در هاکلتیموتورس بر ویژه دیتأک با یاجاده حوادث

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

ــت که قوانین، عوامل محیطی و عوامل خودرویی از  افتیدس

ـــتند یاجادهبر وقوع تصـــادفات  مؤثرجملـه عوامل  ]  هس

 .[9911مقصودی،

 داد که نشاندیگر که توسـط رانی انجام گرفت  یامطاععهدر 

ـــوار  عامل ترافیکی خطرناک رفتارهای به عـادت موتورس

قوانین  و نقض تجهیزات خودداری از اســـتفاده از در قطعی

 .]2696رانی،[است 

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

ـــوار تریطوالن ســـابقــه و تحصـــیالت بــاالتر  یموتورس

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

ــایرین به فرهن   .]2692اورســی،[ موتورســواری بیش از س

 مانند مهمی عوامل اثر بررســـی ترافیک ایمنی تمایل دارند.

ــور میزان ــدت درســت درک و جریمه میزان پلیس، حض  ش

ــط قانون اعمال ــوار توس ــتیابی بدون موتورس  نتیجه به دس

  اســت گرفته صــورت گذشــته مطاععات در مشــخص

ــته مطاععات در کل، در .]2699زمانی،[  از یامجموعه گذش

 یهایژگیو هنجـارهـا، اجتمـاعی،-اقتصـــادی یهـایژگیو

 به هایدشوار و قانون اعمال سفر، یهایژگیو روانشـناختی،

ترافیک و کاهش  ایمنیراسـتای ارتقای  در مؤثر عوامل عنوان

 در .شدند شناسایی تلفات ناشـی از استفاده از موتورسیکلت

ــده تالا مطاععه این ــت ش  بر فوق عوامل ترکیبی از تا اس

 ایرانی موتورســواران برای و ایران بومی یهایژگیو مبنای

 .گیرد قرار بررسی مورد

 چارچوب نظری .3

ی هابخشی این تحقیق هـاافتـهبرای تفســـیر یـ مجموع در

 .اندقرارگرفتهی و مطاععه موردبررسمختل  به شرح زیر 

بر  ؤثرم عواملمطاع  مرتبط با تبیین و تشری   -9

بــا  تلفــات و کــاهشارتقــای ایمنی ترافیــک 

 موتورسیکلت

ــادفات  و علل تصــادفاتمطاع  مربوط به  -2 تص

 وسیله نقلیه موتورسیکلت تهران با یشهردرون

 رتبطم از مستندات استفاده با ابتدا مقاعه این در نگارندگان

ــپس و ــنجی با س  ارتقای بر مؤثر عواملخبرگان  از نظرس

مچنین و ه موتورسیکلت، با تلفات و کاهش ترافیک ایمنی

ـــیکلت  معیـارهای ایمنی ترافیک در خصـــو  موتورس

 ساختار طراحی به و کرده تدوین و شـناسایی راسـواران 

 از دور پایان با اســتفاده د. مراتبی  اقدام ورزیدند ســلســله

 Expert  افزارنرم از استفاده با و شدهیطراح پرسـشنامه

Choiceشدندمدنظر انجام  یهایبندرتبه. 

 شناسی تحقیقروش .4

در راستای کاهش تلفات  هابرنامهبا توجه به عدم تحقق کامل 

 هایسالدر  سوارانموتورسیکلتناشـی از تصـادفات راکبین 

مورد نظر و محقق شدن  اندازچشمگذشـته، جهت رسیدن به 

 و ترافیک ایمنی ارتقای بر مؤثر عوامل، این مقاعه هابرنـامه

 .هددمیرد بررسی قرار ورا م موتورسیکلت با تلفات کاهش
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 و ای استاین نوع تحقیق از نوع تحقیق کاربردی و توسـعه

ــیفی های پژوهش جز  متغیرها، کنترل میزان عحاظ از  توص

 Expertافزار ها در محیط نرمکه در آن داده رودمی شـــمار

Choice های وارد و با استفاده از روا

 

 

     نمونه آماری .1 جدول

 تعداد نمونه ردیف

 91 فرماندهان نظامی ) راهور( 9

 21 هااساتید دانشگاه 2

 21 های اجراییروسا و مدیران و کارشناسان دستگاه 9

 

وتحلیل قرارگرفته ( مورد تجزیهAHP) تحلیل سـلسله مراتبی

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

 های ذیل باشد:کند باید دارای ویژگیما کمک می

 تصادفات و ونقلحملآشنا به مفاهیم مرتبط با -

 تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر -

 آشنا با مفاهیم ایمنی -

 و ایمنی ونقلحمل درزمینهدارای تجربه  -

های فوق و نگاه علمی به متخصـــصـــان بـا توجه به ویژگی

نفر تخمین  266موجود در ســط  شــهر جامعه آماری حدود 

عذا برای تعیین ، هســتندنفر  966یعنی بیشــتر از  شــودزده می

ت اس شده استفادهاندازه نمونه از فرمول کوکران به شرح زیر 

 و کورمذ فرمول لهیوســشــده بهانجام محاســبات به توجه با .

منظور  به کوکران، فرمول یمبنـا بر نمونـه حجمحـداقـل 

 هاپرســشــنامه لیتکم عوامل،شــناخت  ،هاداده لیوتحلهیتجز

 63/6و  نانیاطم %11 خطا، %1 با حاضــر قیتحق نمونه حجم

ـــرح  نفر 31 یریگاندازه درتحمل قابل یخطادرصـــد  به ش

 .، انتخاب شدند9جدول

 .میدانی و ایکتابخانهها: روا روا گردآوری داده

ای و اینترنتی، هــا: مطــاععــات کتــابخــانــهابزار گردآوری داده

 .پرسشنامه

 پرسشنامه: ونگی تهیه گچ

ــتخراج-9 ــاخصمؤعفه اس ها از مبانی نظری و ادبیات ها و ش

 تحقیق

های تحقیق به قضاوت نخبگان ها و شاخصگذاشتن مؤعفه-2

 برای تأیید روایی آن

ــنجش میزان -9 ــتفاده از فرمول س پایایی از روا تکرار با اس

 .ضری  آعفای کرونباخ

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

و موثرعوامل  متغیرهای به اول پرسشنامة .شد استفاده سـاخته

ــــاخـص بیــانگر ایمنی ترافیــک و کــاهش تلفــات  هــاش

 و داشــت اختصــا  ســؤال 92 بر مشــتمل  موتورســیکلت

 زوجی مقایســـات دربردارند  بخش اول دوم پرســـشـــنامة

متغیرهای  از هریک اهمیت درجه نمودن مشــخص منظوربه

ـــاخص و عوامـل موثر بیانگر ایمنی ترافیک و کاهش ی هاش

ـــیکلت  بصـــورت جداگانه   در بخش دوم و تلفات موتورس

 ی معرفی شدههاشاخص اسـاس برعوامل موثر  بندیاوعویت

ـــت  ـــتوراععمل برگ یک ارائه با که اس  تکمیل برای دس

 آماری جامعه اعضای به نامهپرسش کردن پر نامه، نحوهپرسش

 آعفای کمک ضری  به هاپرسشنامه پایایی شـد. داده آموزا

بیشتر  پرسشنامه دو هر برای آن و مقدار شد بررسـی کرونباخ

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

 اوعیة ویرایش پرسشنامه، محتوایی اعتبار از اطمینان برای.دارد

 دریافت از پس .گرفت قرار خبرگان از نفر 26 اختیار در آن
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ـــنهادهای و نظرهـا  در اصـــالحاتی اعمال و خبرگان پیش

 توزیع پاسخ دهندگان میان نهایی پرسشنامة اوعیه، پرسـشنامة

 . شد

 :لیوتحلهیتجزروا 

 (AHP) یگروهی ریگمیتصمروا 

 اعگوی مقایسه زوجی

 های پژوهشو یافته لیوتحلهیتجز. 5

پس از گردآوری اطالعـات و منابع و مطاععات میدانی حوزه 

ــیله نقلیه موتورســیکلت  ونقلحمل ــ موردبا وس رار ی قبررس

 شو کاهبر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثر یهاشاخصگرفت و 

توسط نگارنده احصا و به جامعه خبره  با موتورسیکلت تلفات

ق توسط محق شده هیته )پرسشنامه اول( پرسشنامه بر اسـاس

یا رد قرار بگیرد و این در مرحله  دیتائمورد  تـا دیـگردارائـه 

و  هامؤعفه، هاشــاخصو  هامؤعفهشــد که آیا این  ســؤالاول 

با  تلفات و کاهشبر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثری هاشاخص

و در مرحله دوم  ریخ ای هستنددر شهر تهران  موتورسـیکلت

آیـا نیـاز بـه اصـــالح دارند یا خیر و نظرات اصـــالحی نیز 

در  شاخص 1و  مؤعفه 99یبندجمعدرخواست گردید پس از 

ـــبا  ونقلحملایمنی  بحـث از جامعه نخبگی  کلتیموتورس

 احصا  گردید.

بر استتفاده از موتورسیکلت در  مؤثر یهامؤلفه 5-1 

 تلفات کاهش و جهت افزایش ایمنی

 (2)در جدول  شدهگفتهمطاع   با در نظر گرفتنها مؤعفهاین 

 .انددهیگردی و بیان بندجمع

 یشــهراصــوعی در جهت کاهش ســفرهای درون یزیربرنامه

و مهارت  کنترل موتورســواران، شــهروندان با موتورســیکلت

رانندگی در مورد وییقوانین راهنما یو جد اجرای دقیق ،هاآن

مداخله قوه قضائیه در بحث تخلفات ، سـوارانکلتیموتورسـ

ط مکرر توس یرسانآموزا و اطالع، رانندگی با موتورسیکلت

گروهی در جهت اجرای درســت قوانین رانندگی  یهارســانه

ســیســتم نظارتی  ایجاد ،در کاهش تصــادفات موتورســواران

ــتم حمل یهاتیتوام با حماود واح ــیس ونقل با الزم برای س

 .موتورسیکلت

 با موتورسیکلت تلفات و کاهشبر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثر یهامؤعفه .2جدول 

 با موتورسیکلت تلفات و کاهش ترافیک ایمنی یبر ارتقا مؤثر یهامؤلفه

 𝐴1 شهروندان با موتورسیکلت یشهردروناصوعی در جهت کاهش سفرهای  یزیربرنامه

 𝐴2 هاآن و مهارت کنترل موتورسواران

 𝐴3 سوارانکلتیموتورسو رانندگی در مورد  ییراهنماقوانین  یو جد اجرای دقیق

هت در ج نیقوانو اصالح  مداخله قوه قضائیه در بحث تخلفات رانندگی با موتورسیکلت

 ایجاد بازدارندگی

𝐴4 

گروهی در جهت اجرای درست قوانین  یهارسانهمکرر توسط  یرساناطالعآموزا و 

 رانندگی در کاهش تصادفات موتورسواران

𝐴5 

 𝐴6 یکلتبا موتورس ونقلحملالزم برای سیستم  یهاتیحماتوام با وایجاد سیستم نظارتی واحد 

و و نص  تابلوها  اعالم با رفع معای  و نواقص هاآن یسازمنیو ا پر تصادونقاط  ییشناسا

 ایجاده عالئم

𝐴7 

گیر، سرعتاستاندارد  زاتیاز تجه، با استفاده سوارانکلتیموتورسسازی تردد آرام

 .رهیو غهای اکستروژن کشیخط

𝐴8 
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 𝐴9 ساالنه تصادفات و تلفات  لیوتحلهیتجزبررسی و 

 𝐴10      مشارکت بین بخش خصوصی و دوعت و مردم وتعامل و ایجاد تعادل 

 𝐴11      برای تقویت کنترل نامحسوس و کاهش تخل  استفاده از توان باعقوه مردمی

 

 

 

بر ارتقتای فرهنتگ ایمنی  مؤثرهتای شتتا   5-2

 تلفات با موتورسیکلت کاهش وترافیک 

ـــاخصین ا  افزایش ایمنی ی ریگجهــتکــه بر مبنــای هــا ش

 اندشده گرفتهدر نظر با وسیله نقلیه موتورسیکلت  ونقلحمل

است که در  صرفهبهمقرونی از مشـخصات امجموعهشـامل 

ـــت.بنـدجمع( 9)جـدول ـــتیابی برای ی گردیده اس  به دس

 یزیربرنامههای شاخص ارزیابی، ابتدا یهاشـاخص مهمترین

فرهن  ترافیک شــهر د ارتقا  در ســن را آن اســاس که جامع

و ترافیک شـــهرداری  ونقلحملمعاونت و ســـازمان تهران ]

در ســـیمای ایمنی  یزیربرنامه یهاشـــاخص [9919 تهران،

 در کنــار دیگر ادبیــات مربوطــه  [9916 ر معلم،وپ] هــاراه

 ه ازاستفاد با ارزیابی نهایی یهاشاخص سپس و شدهیبررسـ

پس از احصا   سومدر مرحله . شدند گزینش خبرگان دیدگاه

ــاخصو  هامؤعفه ــدهانیب رگذاریتأثی هاش ــبه ش ، برای محاس

از مقایســات زوجی و تحلیل ســلســله  هاآنضــری  اهمیت 

 .میریگیمزیر بهره  صورتبه (AHPمراتبی )

 (AHPنتایج ) یریگمیتصم 5-3

ـــتفـاده از اطالعـات  ـــتبهدر این مرحلـه بـا اس از  آمدهدس

ــنامه ــش ــتفاده از  هاپرس  Expert Choice افزارنرمو با اس

و  هاشـــاخصو  هامؤعفهبرای  ماتریس مقایســـات زوجی را

ـــهیمقـاهمچنین مـاتریس  با هریک از  هامؤعفـه ی زوجیاس

 . میآوریم به دست را هاشاخص

 مقایســات از مقادیر آمدهدســتبه( مقادیر اوزان 1در جدول )

ـــیلـه بـاونقـل حمـل بر مؤثر معیـارهـای زوجی  نقلیه وس

 .ایمنی نشان داده شده است افزایش جهت در موتورسیکلت

 

 

 

 

 افزایش ایمنی جهتدر  نقلیه موتورسیکلت با وسیله ونقلحملبر  مؤثری عوامل ابزیاری هاشا   .3جدول 

 با موتورسیکلت تلفات کاهشو بر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثر یهامؤلفه های مؤثر در ارزیابیشا  

 𝑋1 کلتیاز موتورسنسبت به استفاده صحی   آگاهی و وفاق عمومی ،فرهن 

 𝑋2 کاهش شمار تصادفات() جامعهجسمی، روحی و روانی آحاد  سالمت

 𝑋3 و آحاد جامعه دستگاه و مشارکتتبلیغات 

 𝑋4 (انتظامی و بازدارنده قوانین کارآمدی )قانون مداری 

 𝑋5 ترافیکایمنی تردد و 
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 𝑋6 خصو  کاله ایمنی(ب)  هاآناز  و استفادهایمنی تجهیزات 

 در جهت افزایش ایمنی نقلیه موتورسیکلت با وسیله ونقلحملبر  مؤثرزوجی معیارهای  ساتیاز مقااوزان حاصل  .4جدول 

 [منبع: نویسندگان] 

Inconsistency 𝑋6 𝑋5 𝑋4 𝑋3 𝑋2 𝑋1 معیارها 

 اوزان 219/6 911/6 931/6 631/6 991/6 923/6 61/6

[منبع: نویسندگان]ها شا  . نمودار میزان اهمیت 1 نمودار

 هاشا  با ها مؤلفهاز  کدام هراز  مقایسات زوجیوزن  . 5جدول 

Weights  

𝐱𝟔 x5 x4 x3 x2 𝑥1  

031/1 664/6 666/6 665/6 655/6 666/6 A1 

021/1 651/6 666/6 656/6 646/6 666/6 A2 
012/1 666/6 651/6 696/6 691/6 616/6 A3 
011/1 646/6 676/6 656/6 666/6 666/6 A4 
021/1 676/6 664/6 669/6 666/6 656/6 A5 
190/1 666/6 611/6 675/6 666/6 664/6 A6 
149/1 646/6 656/6 657/6 617/6 656/6 A7 
141/1 666/6 677/6 656/6 666/6 666/6 A8 
149/1 611/6 646/6 657/6 699/6 659/6 A9 
110/1 641/6 666/6 666/6 647/6 656/6 A10 

Dynamic Sensitivity for nodes below: Goal: ARZIABI MOALEFE
arteghaye farhng teraffic dar jahat hfzaiesh emani

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 0 .1 .2 .30 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 0 .1 .2 .3

 29.3% farhang and aghahi

 19.4% amare tasadefat

 18.4% mosharecate ahade jamea

 8.4% ganon madari  and karamadi ghavanin

 11.6% erteghaie imenie tradod

 12.8% taghizat

 11.8% design for gecrease  travels townsman

 13.0% checking  skill biker

 10.3% enforce

 11.8% amendment by judicature

 12.7% traning and inform

 9.3% creation government

 6.2% immunizatin pointsaccident

 9.5% pacification traffic

 5.9% analysis accident and recognition deficiency  

 4.5% cooperation

 5.2% use of people

Objectives Names

farhang and farhang and aghahi

amare tasade amare tasadefat

mosharecate mosharecate ahade jamea

ganon madari ganon madari  and karamadi ghavanin

erteghaie im erteghaie imenie tradod

taghizat taghizat

Alternatives Names

design for g design for gecrease  travels townsman

checking  sk checking  skill biker

enforce enforce 

amendment by amendment by judicature

traning and traning and inform

creation gov creation government

immunizatin immunizatin pointsaccident

pacification pacification traffic

analysis acc
analysis accident and recognition deficiency  technical  resort and 
road

Page 1 of 203/03/2015 03:24:06 ظ.ب

Gerdoo.net



 موتورسیکلت با تلفات وکاهش ترافیک ایمنی فرهنگ ارتقای بر موثر های مولفه ارزیابی

 

 
 9911ونقل/ سال یازدهم/ شماره سوم/بهار فصلنامه مهندسی حمل

957 

 

111/1 666/6 696/6 666/6 667/6 676/6 A11 

133/1 671/6 656/6 646/6 647/6 645/6 Overall 

consistency 
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 [منبع: نویسندگان] نقلیه موتورسیکلت با وسیله ونقلحملبر  مؤثری هامؤلفهوزن نهایی هر نوع یک از  . 6جدول 

  کارشناسان ازنظرامتیازات حاصل 

Overall 

Inconsi

stency 

A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

امتیاز  993/6 996/6 969/6 993/6 922/6 619/6 612/6 611/6 611/6 611/6 612/6 639/6

 نهایی

نسبت به هر کدام از  هامؤعفهدر ادامه به محاسبه اوزان 

محاسبات ( نتیجه 1که در جدول ) شودمی پرداخته هاشاخص

 زوجی مقایسات تمام انجام از پساست. آورده شده  شدهانجام

 بهمحاسنوبت به ها، شاخص با مقایسه در هامؤعفه تمامی برای

 سلسله فرایند یک در .رسدیم هاآنوزن نهایی هریک از 

 اهمیت ضربحاصل مجموع از هانهیگز نهایی وزن مراتبی

 اصل از کار این برای. دیآیم به دست هانهیگز وزن در معیارها

 نظر در اوعویت با یک بردار به منجر که مراتبی سلسله ترکی 

د، شویم مراتبی سلسله سطوح تمامی در هاقضاوتهمه  گرفتن

 خواهدشد. استفاده

 (𝑉𝐻 = ∑ ∑ 𝑊𝑘(𝑔𝑖𝑗)𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑘=1 

 که در آن 

 H  :𝑉𝐻امتیاز نهایی گزینه 

  K  :𝑊𝑘 ضری  اهمیت شاخص

 i  :𝑔𝑖𝑗( در ارتباط با شاخص مؤعفهامتیاز گزینه) 

 از هامؤعفهی ریرپذیتأثاین اوزان با توجه به میزان  (1جدول )

درصد اهمیت ( 9) حاصل گردیده که در نمودار هاشاخص

 نرخ حاضر تحقیق در است. شده دادهنمایش  هاشاخص

 افزارنرم از استفاده با زیرمعیارها و معیارها ناسازگاری

Expert Choice  در که همانطور هانرخ این شد؛محاسبه 

 9/6 از کمتر همگی ه استشد بیان زوجی یهاسهیمقا قسمت

 استفاده با نیز مراتبی سلسله ساختار کل هستند نرخ ناسازگاری

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

 .دهستنداری اعتبار  هاداده است، پس مترک 9/6

 شنهادیپ وی ریگجهینت. 6

عوامـل مهمی که باعث تلفات و  یابیـو ارز لیـوتحلهیـتجز

 اندتویم، شودیم سوارانکلتیموتورسصدمات در تصادفات 

ــادفات و به  یهایزیربرنامهو ترافیک  بهبود  کاهش آمار تص

 .کمک کندالزم در این راستا در آینده 

 یبندتیاوعو عبارتی به یا و ارزیابی دنبال به حاضــر تحقیق

با  تلفات و کاهشبر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثر یهـامؤعفـه

 میزان عحاظ از مختل  یهامؤعفه اینکه و استموتورسیکلت 

 حائز ینکته. اندمتفاوت یکدیگربر ایمنی ترافیـک با  ریتـأث

 مورد متغیرهای اکثر که است این پژوهش، فرایند در اهمیت

ــتفاده ــورت به اس  بیان کالمی متغیرهای و کیفی ذهنی، ص

 با و قطعی یهاوهیشــ یلهیوســبه هاآن ســنجش و شــوندیم

ــیم نظر به مشــکل ریاضــی اعداد  در  روا بکار رفته د.رس

و  AHP تکنیک دو از ترکیبی اســـتفاده حاضـــر پژوهش

 در .اسـت مشـکل این نمودن مرتفع مقایسـات زوجی، برای

 را کالمی یهاعبارت فازی، مفاهیم از اســتفاده با محقق واقع

 برای یامحاوره و طبیعی زبان با ییهاعبارت صـــورت به
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ــ  یهالیتحل و کاربردهبه ارزیابی  بر را یترقیو دق ترمناس

 .است نموده اعمال هاآن روی

 وبر ارتقــای ایمنی ترافیــک  مؤثر یهــامؤعفـهدر این تحقیق 

ـــیکلت تلفات کاهش ـــتخراج  مطاععه مورد با موتورس و اس

  ارجحیت بندی گردیدند. AHPبر اساس روا  و قرارگرفته

به  و اســتناد AHPاز طریق روا  آمده دســت به نتایج طبق

ـــواران با وزنی معادل کنترل مهارت  مؤعفه 1جدول  موتورس

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

 دهنده درجه نشان خود این که است، گرفته هامؤعفهبه دیگر 

ـــت مؤعفهباالی این  اهمیت  اهمیت و اوعویت ترتی  .اس

 :است ترتی  بدین دیگر یهامؤعفه

 ــانه یرســانآموزا و اطالع  یهامکرر توســط رس

گروهی در جهت اجرای درســـت قوانین رانندگی 

 (922/6) در کاهش تصادفات موتورسواران

 ـــفرهای  یزیربرنامه اصـــوعی در جهت کاهش س

 (993/6) شهروندان با موتورسیکلت یشهردرون

  مداخله قوه قضـــائیه در بحث تخلفات رانندگی با

 (993/6) موتورسیکلت

 رانندگی در وییقوانین راهنما یو جد اجرای دقیق

 (969/6) سوارانکلتیمورد موتورس

 ز ا استفاده با ،سوارانکلتیموتورس تردد یسازآرام

ــتاندارد زاتیتجه ــرعت اس ــیخط گیر،س  هایکش

 (611/6 ) رهیو غ اکستروژن

 یهاتیحما با توام و واحد نظارتی سـیستم ایجاد 

ــتم برای الزم ــیس ــیکلت باونقل حمل س  موتورس

(619/6) 

 اعالم هاآن یسازمنیپر تصادو و ا نقاط ییشناسا 

و عالئم  تابلوها نصــ  و نواقص و معای  رفع با

 (612/6) ایجاده

 لفاتت و تصادفات ساالنه لیوتحلهیتجز و بررسی 

(611/6) 

 ــتفاده  ترلکن تقویت برای مردمی باعقوه توان از اس

 (612/6) تخل  کاهش و نامحسوس

 ـــارکت و تعادل ایجاد و تعـامل  بخش بین مش

مردم در جهت ارتقای  و دوعت و خصـــوصـــی

 (611/6) فرهن  ترافیک

ـــیلــه ونقــلحمــلبر  مؤثرترتیــ  معیــارهــای  نقلیــه بــا وس

ـــتناد به جدول  موتورســـیکلت در جهت افزایش ایمنی با اس

 ( عبارتند از:1 زوجی )جدول ساتیاز مقااوزان حاصل 

 ، نسبت به استفاده  آگاهی و وفاق عمومی فرهن

 (219/6) کلتیاز موتورسصحی  

 ــالمت ــمی، روحی و روانی آحاد  س  جامعهجس

 (911/6 ) )کاهش شمار تصادفات(

  جامعهو آحاد  دستگاه و مشـارکتتبلیغات     ( 

931/6) 

  ــتفادهایمنی تجهیزات ــو  ) هاآناز  و اس بخص

 (923/6) کاله ایمنی(

 (991/6) ایمنی تردد و ترافیک 

 و بازدارنده قوانین کـارآمدی)  مـداری قـانون 

 (631/6)  (انتظامی

تلفات با  و کـاهشایمنی ترافیـک  از بحـث شـــک بـدون

ـــیکلـت بدون  بر آن رگذاریتأث یهامؤعفه به توجه موتورس

 .بود خواهد یمعنیب

 لفاتت و کاهشبر ارتقای ایمنی ترافیک  مؤثری هامؤعفهبینش 

 کندیمبا موتورسیکلت از مطاععه داده شده در این مقاعه کمک 

مربوط بــه  یهــاتیــفعــاعتـا در درک، پیشـــگیری و اجرای 

   .در آینده بهبود یابد سوارانکلتیموتورس تصادفات

کــاهش تلفــات بــا  یبرا ریفراگ و جــامع یابرنــامــه نبود

ـــیکلـت   نیترمهم جمله ایمنی ترافیک ازو ارتقـا  موتورس

 یینهادها گرچه د.رویم شــمار امروزه کشــور بهی هاچاعش
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 اقـداماتی بـه عوامـل این اثرات کـاهش برای تالا در

و  ها یآس ابعاد شـدت رسـدیم نظر به وعی ،اندزدهدسـت

ــادفات ــترده تعداد آمار تص  کنندهکنترل یهاتیفعاع از ترگس

 کیترافمناسبی از ایمنی  سط  به رسیدن منظور به عذا. است

 یهاشــاخص ازعحاظ که کاهش تلفات با موتورســیکلت و

 و پیشنهادات باشد، داشته یترمطلوب وضـعیت نظر مورد

 ارائه ذیل شرح به راهکارهایی

 :شودیم

همچون مهارت و  ییهامؤعفه بـه شـــتریبتوجـه   -9

ــآموزا  میزان  برحســ  ســوارانکلتیموتورس

ــــتاهمیــت  در  پژوهشآمــده در این  بــه دس

 هایزیربرنامه

ـــاماندهی  اعمـال مـدیریتی کـارآمد در -2 هدایت، س

ـــنظارت و کنترل بر  ـــوارهاکلتیموتورس یا به  س

ونقل مدیریت یکپارچه حمل اعمالعبـارتی دیگر 

ـــهـردرون ــا در حـمــل یش ونقــل و ترافیــک ب

 شهر تهرانموتورسیکلت در کالن

ــاختارهای الزم برای  -9 از  یریگبهرهفراهم نمودن س

ــتگاهو  توان باعقوه مردمی در امر ارتقا ایمنی  هادس

 سوارانکلتیموتورسترافیک 

چگونگی ارائـه خـدمات ی در جهـت زیربرنـامـه -1

بر  دیتوســـط وســـیله نقلیه موتورســـیکلت با تأک

 حقوق شهروندی رعایت

برای  جرائم و اعمالالزم بازدارنده  قوانین تدوین -1

 .متخلفین
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 مراجع .7

 ،ـــفهــانی، ع. بخشنجــاتع.،  .م اکبری  .بزرگی، م و اص

یزان مبررسـی تأثیرات طرح کنترل موتورسواران بر "(9933)

ـــهرتصـــادفـات درون ـــتان  - یش ـــهرس مطاععه موردی ش

ــال  ، ترافیک مدیریت مطاععات مجله تهران،"گرمســار ، 1س

 .11-11 ، 92 شماره

  (9911) ی تهران بزرگو راننــدگپـلـیـس راهـنـمــایـی" 

 رلو کنتمرکز فرماندهی تهران: ،  "تصـــادفات لیوتحلهیتجز

 ترافیک.

 نامه راهنمایی آئین" (9931) پلیس راهـنمایی و رانندگی ناجا

 .99. نشر تأویل، تهران ،" و رانندگی ناجا

 کاربردی تحقیقات مرکز ناجا، رانندگی و راهنمایی پلیس 

تصادفات  برشـدت مؤثر عوامل ارزیابی مدل ارائه"( 9919)

ــ کاربران ــتفاده با راه ریپذ یآس  ،"یاهیناح یهامدل از اس

 .91-1  ،1 شماره پژوهشی تهران، گزارا

 بررســی اثر ســن " (9919. )ر، ربیعیان و . ، عوکلی کاشـانیت

ـــوار و عوامــل محیطی بر ریســـک تصـــادفــات  موتورس

فصلنامه  ،"اعقاییاساس مفهوم مواجهه شبهبر  موتورسـیکلت

 .229-299،  2، شماره  1، سال مهندسی حمل و نقل

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

سیاست های مدیریتی حمل ونقل بر سفرهای بلند سی اثر ربر

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

 .112-122  ،1 شماره ،3 سال نقل، و حمل مهندسی

 ،کاله ایمنی دستوراععمل طراحی،اجرا و "( 9932)ر.  .م حدی

 وزارت راه و ، تهران ،"اســـتفاده از کاله ایمنی ارزیابی برنامه

 .ابریرت

 . اعگوی  "( 9911) ، ح. سوری و خورشیدی، ع.،  عینی، اع

اپیدمیوعوژی سوان  ترافیکی در موتورسیکلت سواران ایرانی 

مجلــه ارتقــای ایمنی و پیشـــگیری از  ،"9919در ســــال 

 11-12.   ،9 شماره ،1دوره  مصدومیت ها،
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از دانشگاه  9921، درجه کارشناسی در رشته حقوق  را در سال محمدرضـا مهماندار

در  را آزاد اسـالمی واحد مشهد و درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اعملل

 9911از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تهران مرکزی اخذ نمود. در سال  9939سـال 

موفق به کسـ  درجه دکتری در رشته علوم مدیریت از دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشـتی گردید. زمینه های پژوهشـی مورد عالقه ایشـان  مدیریت سوان  و حوادث 

ا مرتبه اســتادیاری در دانشــگاه ترافیکی بوده و در حال حاضــر عضــو هیات علمی ب

 علوم انتظامی امین است.

 

ــال محمد آریانا ــی کاربردی را در س ــته ریاض ــی در رش ــناس از  9932، درجه کارش

در ا ردانشـگاه پیام نور اعیگودرز و درجه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی کاربردی 

ــال  ــالمی واحد کرج اخذ نمود. 9931س ــگاه آزاد اس ــگاه  دانش زمینه های  از دانش

 .پژوهشی مورد عالقه ایشان مدیریت حمل و نقل است

 



 موتورسیکلت با تلفات وکاهش ترافیک ایمنی فرهنگ ارتقای بر موثر های مولفه ارزیابی
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از دانشگاه شهید  9912، درجه کارشـناسـی در رشـته آمار را در سال توفیق مبادری

از  9911در سال  را چمران اهواز و درجه کارشـناسـی ارشـد در رشـته آمار زیستی

دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نمود. زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان تحلیل 

 های پزشکی و حوادث ترافیکی است.داده

 
 
 

 

 

از  9919، درجه کارشـناسی در رشته مهندسی برق کنترل را در سال احسـان خلیلی

از  9911در سال را دانشـگاه سـمنان و درجه کارشـناسی ارشد در رشته برق کنترل 

دانشــگاه صــنعتی اصــفهان اخذ نمود. زمینه های پژوهشــی مورد عالقه ایشـــان 

 نقل هوشمند است.وحمل هایسیستم

 

 


