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چکیده:
استفاده از کاله ایمنی یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش آسیبهای احتمالی موتورسواران در تصادفات ترافیکی است .با وجود اینکه  12سال
از تصویب قانون استفاده از کاله ایمنی در ایران میگذرد ،نرخ استفاده از آن در میان موتورسواران بسیار کم بوده و در شهر تهران حدود
 30درصد گزارش شدهاست .این پژوهش به بررسی مؤلفهها و عوامل مؤثر در استفاده از کاله ایمنی در میان موتورسواران شهر مشهد بر
مبنای دادههای گردآوری شده از طریق مصاحبه پرداخته است .از تحلیل مؤلفههای اصلی برای کاهش ابعاد دادهها و پی بردن به مؤلفههای
رفتاری مؤثر در موتورسواران بر استفاده از کاله ایمنی و از لوجیت دوگانه برای توصیف آماری استفاده از کاله ایمنی تاکید شد .هنجارها
و باورها به استفاده از کاله ایمنی ،رفتارهای ناایمنی ترافیکی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان مؤلفههای رفتاری مؤثر در
استفاده از کاله ایمنی شناسایی شدند .سابقه موتورسواری و متوسط مدت زمان موتورسواری روزانه از ویژگیهای موتورسواران است
که بر تمایل موتورسواران به استفاده از کاله ایمنی تأثیرگذار هستند .نتایج مدلهای تحلیل رفتاری نشان میدهد اعمال قانون ،استفاده از
برنامههای فرهنگی ،تأثیرگذاری بر هنجارهای اجتماعی و نگرش موتورسواران نسبت به استفاده از کاله ایمنی و برنامههای آموزشی ویژه
برای موتورسواران که مرتکب تخلفات خطرناک ترافیکی میشوند ،به ترتیب اولویت ،مهم ترین راهکارهای افزایش تمایل به استفاده از کاله
ایمنی در بین موتورسواران است.

واژههای کلیدی :کاله ایمنی ،انتخاب گسسته ،ایمنی ،اعمال قانون
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استفاده از کاله ایمنی را ازدهه  70میالدی آغاز کردهاند[Kraus

 .1مقدمه
موتورسیکلت نوعی وسیله نقلیه است که حداقل حفاظت را برای

 .]et al., 1995قانون راهنمایی و رانندگی ایران نیز از سال 1380

سرنشینان خود فراهم میکند .با وجود ناکارآمدی موتورسیکلت

سوار شدن به موتورسیکلت بدون استفاده از کاله ایمنی را ممنوع

در تأمین ایمنی ،میتواند یک مد حملونقلی مقرون به صرفه برای

و ماموران انتظامي را موظف به اعمال قانون موتورسيكلتسواراني

بخش بزرگی از جمعیت بویژه در شهرهایی که دچار ازدحام ترافیکی

كرده است كه از كاله ايمني استفاده نميكنند .با اين وجود ،آمارهای

و ناکارآمدی حملونقل عمومیهستند باشد [;Musso et al. 2010

موجود بیانگر کم بودن نرخ استفاده از کاله ایمنی هستند [Mehri

 .]Tuan, 2012با توجه به رویکرد دولت ایران برای حذف یارانه

 ،]et al., 2011به گونهای که نرخ استفاده از كاله ايمني در ميان

بنزین ،انتظار میرود استفاده از موتورسیکلت بخصوص در شهرهای

رانندگان موتورسيكلت ،فقط حدود  30درصد و در مورد ساير

بزرگ افزایش پیدا کند 25 .درصد از کشتهشدگان تصادفات در ایران

سرنشينان 10 ،درصد برآورد شده است [Zamani-Alavijeh et

را موتورسواران تشکیل میدهند و متاسفانه جوانان  18تا  24ساله

 .]al. 2011;World Health Organization, 2013فرضیه مطالعه

 31درصد این تلفات هستند .علت مرگ بیش از نیمیموتورسواران

تأثیر اعمال قانون در کنار هنجارها و نگرشهای فردی به عنوان یکی

ضربه به سر عنوان شده است[Iran Legal Medicine Statistical

از عوامل اصلی در استفاده از کاله ایمنی است .همچنین بررسی

 .]Yearbook, 2013بنابراین در صورت استفاده صحیح متوفیان

خواهد شد که آیا عادت موتورسوار به عدم استفاده از کاله ایمنی

از کاله ایمنی از مرگ بسیاری از این افراد پیشگیری میگرديد .به

اثر بازدارنده در استفاده از آن دارد .به صورت خالصه این مقاله به

همین دلیل کاله ایمنی در میان تجهیزات ایمنی موتورسواري در

بررسی موارد زیر میپردازد:

مرتبه اول اهمیت قرار میگیرد و بررسی عوامل مؤثر در استفاده از

* شناخت وضعیت موجود باورهای موتورسواران نسبت به استفاده

آن توسط راكبان موتورسيكلت در صدر اولويتهاي نيازهاي پژوهشي

از کاله ایمنی؛

قرار ميگيرد .این مطالعه با هدف کمک به تصمیمگیران جهت تنظیم

* بررسی تأثیر نگرش فردی به کاله ایمنی ،هنجارها و اعمال قانون

برنامههای افزایش استفاده از کاله ایمنی صورت گرفته است .کاله

در استفاده از کاله ایمنی؛

ایمنی از یک الیه فوم به عنوان جاذب انرژی ،یک پوسته صلب

* تحلیل اثر درک از شدت اعمال قانون توسط موتورسواران بر

فایبرگالس یا فلزی به اضافه نوار زیر چانه تشکیل میشود .استفاده

تمایل آنها به استفاده از کاله ایمنی؛

صحیح از کاله ایمنی به بستن نوار زیر چانه اطالق میشود ،زیرا در

برای این منظور یک جامعه هدف از موتورسواران انتخاب شده و

صورت بسته نبودن این نوار در زمان تصادف ،کاله به راحتی از سر

دادههای مورد نظر به روش مصاحبهای گردآوری شده است.

جدا میشود و کارآیی خود را از دست میدهد .کاله ایمنی باعث
کاهش شدت تصادفات موتورسواران شده و استفاده از آن كاهش

 .2مروری بر مطالعات گذشته

در حدود  40درصدي احتمال مرگ موتورسوار را در هنگام تصادف

رواج استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران همواره با دشواری

بهدنبال خواهد داش ت [�Keng, 2005; Savolainen & Manner

همراه بوده است .موتورسواران به علت محدود شدن توانایی دیداری

 .]ing, 2007کشورهای گوناگون روند اجرای طرحهای مختلف

و شنیداری [;Hung et al. 2008; Aghamolaeai et al. 2011

بویژه وضع قوانین و مقررات خاص و اعمال آنها بهمنظور ترویج

 ،]Ranney et al. 2010سنگینی [ ]Li et al. 2008و ایجاد حس
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گرما [ ،]Orsi et al. 2012از استفاده از کاله ایمنی خودداری

 ]2010و همچنين افراد داراي سابقه مجروحيت در موتورسواری

میکنند .حمل کردن کاله ایمنی به علت وزن زیاد با دشواری روبرو

[Hung et al. 2008; Ranney et al. 2010; Aghamolaeai

است؛ از طرفی به منظور ممانعت از سرقت کاله ایمنی در زمان

]et al. 2011; Orsi et al. 2012; Kulanthayan et al. 2000

پارک موتورسیکلت ،موتورسوار عموما مجبور به حمل آن است .در

بیش از سایرین از کاله ایمنی استفاده میکنند .یکسان بودن نحوه

جوامعی که از ابتدا استفاده از کاله ایمنی رواج نداشته ،تغییر عادتهای

تأثیر این عوامل در مطالعات متعدد (که در کشورهای مختلف انجام

موتورسواران کار دشواری است .در این جوامع هنجارها در جهت

شده) نشان دهنده اهميت آنها است .تاكنون تأثیر اعمال قانون کمتر

استفاده از کاله ایمنی شکل نگرفتهاند و نگاه بسیاری از افراد به این

از سایر عوامل در مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار گرفته

رفتار ترافیکی بهعنوان یک عمل غیر عادی و غیر الزم است .به همین

است .اين مطالعات عمدت ًا منحصر به آمارگیری در حاشیه راه ،قبل و

دلیل وضعیت هنجارها [ ]Ranney et al., 2010و باورهای فردی

بعد از آغاز اعمال قانون کاله ایمنی میشود [;Kraus et al. 1995

در این جوامع میتواند یکی از موانع اصلی در استفاده موتورسواران

 .]Lund et al. 1991; NHTSA, 2000نتایج بررسیهايي که در

از کاله ایمنی باشد [Ranney et al. 2010; Shalkidou et al.

ایالتهای تگزاس ،آرکانزاس و کالیفرنیا انجام شده است ،بیانگر رشد

 .]1999; Li et al., 2008مطالعات متعددی نشان دادهاند عادت

نرخ استفاده از کاله ایمنی از حدود  50درصد پیش از وضع قانون

موتورسوار به رفتارهای خطرناک ترافیکی عامل قطعی در خودداری

به  98درصد پس از شروع اجرای قانون است .بررسی اثر عوامل

وی از استفاده از کاله ایمنی است [Ranney et al., 2010; Hung

مهمیمانند میزان حضور پلیس ،میزان جریمه و درک درست شدت

 .]et al., 2008تأثیر مشخصات سفر مانند طول سفر[Ambak et

اعمال قانون توسط موتورسوار بدون دستیابی به نتیجه مشخص در

 ،]al., 2010مسیر حرکت[]Hung et al., 2008; Li et al., 2008

مطالعات گذشته صورت گرفته است[;Aghamolaeai et al. 2011

و محیط برونشهری و درونشهیری [�Shalkidou et al. 1999; Yan

Zamani-Alavijeh et al. 2009; Hung et al. 2008; Li et

 ]nis et al.,2012در مطالعات متعددی در گذشته مورد بررسی

 .]al. 2008در کل ،در مطالعات گذشته مجموعهای از ویژگیهای

قرار گرفته است .اما نتیجه یکسانی از این بررسیها حاصل نشده

اقتصادی-اجتماعی ،هنجارها ،ویژگیهای روانشناختی ،ویژگیهای

است .علت تناقض در این نتایج ممکن است تأثیر شدت متفاوت

سفر ،اعمال قانون و دشواریها به عنوان عوامل مؤثر در استفاده از

اعمال قانون در مسیرهای مختلف و همچنین تأثیر مسیر در درک

کاله ایمنی شناسایی شدند .در این مطالعه تالش شده است تا ترکیبی

موتورسواران از لزوم استفاده از کاله ایمنی باشد .مطالعاتی که بر

از عوامل فوق بر مبنای ویژگیهای بومیایران و برای موتورسواران

مبنای دادههای مشاهداتی از حاشیه راه انجام شده مشخص کردهاند که

ایرانی با استفاده از روشهای تحلیلی نوینتر مورد بررسی قرار گیرد.

موتورسواران در فصل زمستان [،]Zamani-Alavijeh et al. 2011
روزهای کاری هفته [ ]Shalkidou et al. 1999و ساعات اولیه

 .3روششناسی تحقیق

صبح []Li et al. 2008; Conrod et al. 1996; Gkritza, 2009

روش تحلیل اطالعات در این مقاله از دو مرحله تشکیل شده است:

تمایل بیشتری به استفاده از کاله ایمنی دارند .بهعالوه مطالعات

نخست از تحلیل مؤلفههای اصلی1برای کاهش ابعاد دادهها و ترکیب

نشان داده است افراد با سن بيشتر ،سطح باالتر تحصیالت و سابقه

متغیرهای کیفی و تشکیل مؤلفههای معنیدار استفاده و در گام بعد

طوالنیتر موتورسواری [Arosanyin et al. 2012; Ambak et al.

از مدل لوجیت دوگانه برای توصیف رفتار موتورسواران و برآورد
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میزان تأثیر هر متغیر در استفاده از کاله ایمنی استفاده شد .تحلیل
مؤلفههای اصلی یک روش تجزیه و تحلیل آماری خطی برای کاهش
ابعاد دادهها و تفسیر دادههای پیچیده است که نخستينبار توسط

()2
()3
Subject to:

کارل پیرسون ارائه شد [ .]Pearson, 1901خروجی این روش،
دسته بندی متغیرهایی است که داراي بیشترین ارتباط با یکدیگر

()4

هستند و استخراج یک مؤلفه به نمایندگی از متغیرهای هر دسته

()5

است.در دستهبندی متغیرها از چرخش بیشتغییر 2تحلیل مؤلفههای

که در آن Yi :مولفه اصلی iام Xj ،ها متغیرهای نرمال شده اولیه

اصلی استفاده شد.از این روش برای تحلیل رفتار موتورسواران در

و Iijضریب تأثیر متغیر  jام در مولفه  iام n ،تعداد متغیرهای اولیه

استفاده از کاله ایمنی تاکنون در مطالعه [ ]Hung et al. 2008و

و  pتعداد مؤلفهها است [ .]Washington et al., 2010رابطه

[ ]Papadakaki et al. 2013استفاده شده است .در این روش

شماره  4بیانگر طول واحد بردار هر مؤلفه است .به علت متعامد

در محیط  nبعدی دادهها که با  nمتغیر ساخته شده است ،یک

بودن مؤلفهها ارتباط آنها با یکدیگر صفر است .به منظور بهبود

مختصات  nبعدی متعامد جدید جایگزین میشود ،بهگونهاي که با

تفسیرپذیری ضرایب تأثیر متغیرها در مؤلفهها ،کایزر روش چرخش

حداقل ابعاد ،بیشترین توضیح را برای واریانس دادهها ارائه ميكند.

متعامد بیشتغییر را ارایه کرده است .این روش بیشترین کاربرد را

به این ترتیب ،مختصات جدید در برگیرنده کل خواص نمونه است.

در میان سایر روشهای چرخش نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی دارد

چند بعد (عامل) نخست که در این روش تشکیل میشوند سهم

و در این مطالعه از آن استفاده شده است .در این روش  mتعداد از

زیادی از واریانس نمونه را توضیح میدهند و در نتیجه دربرگیرنده

اولین مؤلفهها انتخاب شده و بر روی این دستگاه  mبعدی متعامد

بیشتر خواص نمونه هستند .بههمین دلیل استفاده از این مؤلفهها

چرخش اعمال میشود به گونهای که ضریب تأثیر هر متغیر در یک

در محاسبات ،نقش سادهکننده داشته و میتوان آنها را جایگزین

مولفه بیشینه شده و در میان سایر مولفهها کمتر شود .ریاضیات

کل  nمتغیر اولیه کرد [ .]Washington et al. 2011روش تحليل

روش کایزر انجام یک چرخش متعامد بر مبنای بیشینهسازی مجموع

مؤلفههاي اصلي به اين صورت است كه ابتدا مجموعه دادهها به

واریانس ضریب تأثیر متغیرها در میان مؤلفههای انتخاب شده با

صورت رابطه ( )1تغییر داده میشود تا اثر تفاوت واحدها و انحراف

حفظ میزان واریانس توضیح داده شده توسط این مؤلفهها است

مقدار میانگین از مبدأ مختصات حذف گردد.

[ .]Kaiser, 1958در این مطالعه فرض شده است موتورسواران

()1

رفتار قطعی در استفاده از کاله ایمنی ندارند ،بلکه ممکن است هر

که در آن :مقدار نرمال شده جایگزین برای مشاهده  iام از متغیر  jام،

موتورسوار در پارهای از مواقع از کاله ایمنی استفاده کند و در باقی

مقدار اولیه مشاهده  iام از متغیر  jام ،میانگین نمونه برای متغیر  jام

مواقع استفاده نکند .در نتیجهبرای تحلیل تأثیر مؤلفهها در کنار سایر

و انحراف معیار نمونه برای متغیر  jام است.سپس یک ترکیب خطی

متغیرها بر استفاده از کاله ایمنی از لوجیت دوگانه استفاده شده

 nتایی متعامد به ترتیب به صورت بردارهای برآیند دادههای نرمال

است .مدلهای لوجیت دوگانه کاربرد بسیار زیاری دارند و از آنها

شده به روش محاسبات تکراری تشکیل میشود تا هر بعد جدید

برای توضیح انتخابهای افراد استفاده میشود که که در آن تنها دو

توضیح دهنده بیشترین میزان واریانس نمونه باشد:

گزینه شکست ( )0و پیروزی ( )1وجود دارد .استفاده موتورسوار
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تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کاله ایمنی ،مطالعه موردی :شهر مشهد
از کاله ایمنی برابر پیروزی و عدم استفاده فرد از کاله ایمنی برابر

مالکیت موتورسیکت است .بخش سوم سواالتی برای تعیین اثر

شکست در نظر گرفته شده است .در نتیجه عوامل موثر در افزایش

درک موتورسوار از وضعیت اعمال قانون برای استفاده از کاله ایمنی،

استفاده از کاله ایمنی دارای ضریب مثبت در تابع مطلوبیت خواهند

هنجارها ،رفتارهای خطرناک ترافیکی و نگرش نسبت به کاله ایمنی

بود .لوجیت دوگانه که بعضا از آن با عنوان رگرسیون لجستیک نام

است.درک از وضعیت اعمال قانون شامل مواردی مانند آگاهی از

برده میشود بیشترین کاربرد را در ادبیات کاله ایمنی داشته است.در

وجود اجبار قانونی برای استفاده از کاله ایمنی ،تصور از احتمال

لوجیت دوگانه بر خالف لوجیت چندتایی تنها یک تابع مطلوبیت

جریمه شدن در صورت عدم استفاده از کاله ایمنی و درک از میزان

وجود دارد .توزیع احتمال در این مدلها از تابع لجستیک پیروی

تأثیر وضعیت فعلی اعمال قانون در استفاده از کاله ایمنی است.

میکند [.]Train, 2003

هنجارها شیوههای رفتاری معینی هستند که اطرافیان و جامعه از

()6

فرد انتظار دارند آنها را انجام دهد و فرد از محیط اطراف خود آنها

رابطه ( )6نشاندهنده نحوه محاسبه احتمال پیروزی در لوجیت

را میآموزد .به این منظور استفاده اعضای خانواده و دوستان از کاله

دوگانه است که در آن احتمال پیروزی در مشاهده  nام ،بردار

ایمنی ،تشویق از طرف دوستان و خانواده به استفاده از کاله ایمنی

ضرایب وبردار متغیرها در مشاهده  nام است.

و تصور موتورسوار از نوع نگرش جامعه به استفاده از کاله ایمنی
بررسی شدند .رفتارهای خطرناک ترافیکی بررسی شده در این

 4جمعآوری دادههای تحقیق

پرسشنامه ،شامل استفاده از تلفن همراه هنگام موتورسواری و حرکت

ترکیبی از عوامل بررسی شده در پژوهشهای گذشته که بهعنوان

در خالف جهت هستند .نگرش نسبت به کاله ایمنی با سواالتتصور

عوامل مؤثر در انتخاب كاله ايمني توسط موتورسيكلت سواران

از تأثیر کاله ایمنی در تأمین ایمنی موتورسوار هنگام تصادف ،باور

شناسایی شدهاند ،در كنار عواملي که اثرهاي متفاوتی از آنها برآورد

به لزوم استفاده از کاله ایمنی و دشوار دانستن استفاده از کاله ایمنی

شده و همچنين عواملي که عليرغم عدم بررسي در پژوهشهاي گذشته

مورد پرسش قرار گرفت .بخش چهارم پرسشنام ه مربوط به رفتار

تاكنون ،به نظر میرسد در استفاده از کاله ایمنی تأثیر دارند ،در این

استفاده از کاله ایمنی میشود .دو پرسش آغازین برای پی بردن به

مقاله مورد بررسي قرار گرفته است .براي اين منظور ،پرسشنامهاي

یک بار استفاده از کاله ایمنی در کل سابقه موتورسواری و مدت

مطابق شرایط اجتماعی ایران طراحي گردید و از طریق مصاحب ه با

استفاده شخص از کاله ایمنی بوده است .کسر مدت استفاده از کاله

موتورسواران تکمیل شد .پرسشنام ه طراحی شده شامل چهار بخش

ایمنی از سابق ه موتورسواری ،مدت زمان عادت به عدم استفاده از

است .اولین بخش سواالت مربوط به ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی

کاله ایمنی را نتیجه میدهد .بررسی تأثیر بازدارنده عادت به استفاده

موتورسواران است .این بخش شامل پرسشهايي شامل سن ،وضعیت

نکردن از کاله ایمنی بر استفاده از کاله ایمنی یکی از فرضیههای این

تاهل ،بعد خانوار ،وضعیت اشتغال ،محل سکونت و میزان درآمد

مقاله بودهاست .میزان استفاده موتورسوار از کاله ایمنی در حاالت

است .بخش دوم پرسشنام ه شامل موارد مرتبط با سفر موتورسوار

مختلف (-1نداشتن کاله ایمنی -2 ،مالکیت کاله ایمنی و به همراه

شامل سابقه موتورسواری ،هدف استفاده از موتورسیکلت ،استفاده

نداشتن آن -3 ،به همراه داشتن کاله ایمنی و عدم استفاده از آن،

از بزرگراه به عنوان مسیر همیشگی ،مدت سفر ،تناوب سفر (متوسط

 -4استفاده از کاله ایمنی و نبستن بند آن و  -5استفاده صحیح از

تعداد روزهایی در هفته که از موتورسیکلت استفاده میشود) و

کاله ایمنی(بستن نوار زیر چانه) در پرسشنام ه در قالب چهار سوال
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سید احسان سیدابریشمی ،مهدی قوچانیان حقوردی ،امین میرزا بروجردیان ،محسن فالح زواره
مطرح شده است .موتورسوار در هر بار سوار شدن موتورسیکلت

میگرفت .ليكن در تعمیرگاههاي موتورسیکلت ،جلب اعتماد سادهتر

ممکن است مطابق یکی از گزینهها رفتار کند .به همین دلیل پاسخ

بود .به همین دلیل مصاحب ه با افراد در مطالع ه اصلی در تعمیرگاههای

پرسشهای مربوط به انتخاب این گزینهها به صورت "چند بار در هر

موتورسیکلت انجام گرفت .بهعالوه با توجه به آنكه عموم افراد

ده بار استفاده از موتورسیکت" طراحی شده است .دادههای مورد نياز

هنگام عصر و شب به تعمیرگاهها مراجعه میکنند ،زمان مصاحب ه

در اين تحقيق ،از طریق پرسشگری در بهمن ماه سال 1391در شهر

مابین ساعت  15تا  20انتخاب شد .در پرسشگری نهایی مجموع ًا با

مشهد گردآوری شده است .بهمنظور اصالح و نهايي كردن پرسشنامه،

 222موتورسوار مصاحب ه شد که دو مورد از اين مصاحبهها به علت

مكان و نحوه پرسشگري ،پرسشگری آزمایشی از  24موتورسوار در

مخدوش بودن اطالعات حذف گرديد .میانگین سنی افراد نمونه

دو ایستگاه پمپ بنزین ،توقفگاههای موتورسیکلت و یک تعمیرگاه

 31سال است و  65درصد موتورسوارن متأهل هستند 86 .درصد

موتورسیکلت انجام گرديد .بر اين اساس مشاهده گرديد كه قانع

مصاحبهشوندگان ساکن شهر هستند و  32درصد شغل خدماتی

کردن موتورسوار به پاسخ دادن در توقفگاههای موتورسیکلت و

دارند .به طور میانگین سابق ه موتورسواری افراد  11سال است.نتایج

پمپ بنزینها اغلب دشوار بوده و جلب اعتماد آنان به سختی صورت

تحلیل اولیه بخشی از دادهها در ادامه در جدول ( )1ارائه شده است.

جدول .1ویژگیهای آماری دادههای گردآوری شده
نوع متغیر

متغیر

میانگین

انحراف معیار

نوع متغیر

متغیر

میانگین

انحراف معیار

سن

سال

30/8

10/7

درآمد

صدهزار تومان

5/43

3/36

متاهل

0/65

-

مجرد

0/35

-

نفر

4/11

1/68

سیکل و کمتر

0/54

-

کامال موثر

راهنمایی تا دیپلم

0/33

-

بی تأثیر

0/24

دانشگاهی

0/12

-

کم

0/39

-

سال

11/68

10/10

زیاد

0/37

-

آگاهی

0/91

-

مشکل نیست

0/23

-

عدم آگاهی

0/09

-

دشوار

0/53

-

همدردی با خاطی

0/35

-

غیرقابل تحمل

0/24

-

بیتفاوت

0/16

-

هرگز

0/37

-

طرفداری از پلیس

0/43

-

گاهی

0/32

-

بیتأثیر

0/18

-

معموال

0/31

-

تأثیر کم

0/24

-

هرگز

0/56

-

کامال موثر

0/58

-

گاهی

0/21

-

لزومیبه دخالت پلیس
نیست

0/15

-

معموال

0/23

-

آگاهی

0/36

-

عدم آگاهی

0/64

-

هرگز

0/18

-

یک یا دوبار

0/16

-

چندین بار

0/66

-

تاهل
بعد خانوار
تحصیالت
تجربه موتورسواری
آگاهی از قانون کاله ایمنی
طرفداری باطنی از پلیس هنگام
جریمه شدن یک موتورسوار
دیگر

تأثیر اعمال قانون بر استفاده
از کاله

تمایل به افزایش اعمال قانون

تصور از مدت زمان شروع اعمال
قانون استفاده از کاله ایمنی

جراحت شدید در موتورسواری

تصور از تأثیر کاله در تأمین
ایمنی

تأثیر کاله در دید و شنوایی

سختی استفاده از کاله در
تابستان

عادت به حرکت در خالف جهت

عادت به استفاده از موبایل
هنگام موتورسواری

در همین حد کافی است

0/34

-

باید افزایش پیدا کند

0/51

-

آگاهی از سرعت مجاز در
بزرگراه

سال

3/51

3/71

مواجهه با تبلیغات
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بله

0/44

-

خیر

0/56

-

مخرب

0/01

-

بی تأثیر

0/03

-

تأثیر کم

0/06

-

0/90

-

تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کاله ایمنی ،مطالعه موردی :شهر مشهد
مطابق نتايج حاصل از پرسشگري 10 ،درصد افراد اطالعی از اجبار

کاله ایمنی را همراه خود بر نمیدارند 0/8 ،بار ( )8%کاله ایمنی

قانونی برای استفاده از کاله ایمنی نداشتند 35 .درصد هنگامیکه

را به همراه بر میدارند ولی استفاده نمیکنند 1/41 ،بار ()14/1%

پلیس موتورسواری را جریمه کند در ذهن خود از فرد خاطی

کاله ایمنی را به سر میگذارند ولی بند آن را نمیبندند و  3/35بار

طرفداری میکنند و  17درصد اعتقادی به لزوم افزایش اعمال قانون

( )33/5%کاله ایمنی را به طور صحیح استفاده میکنند (جدول .)1

برای استفاده از کاله ایمنی نداشتند.تنها  36درصد افراد از سرعت

در نتیجه بنا بر این اظهارات در  47/6درصد موارد ،افراد نمونه از

مجاز موتورسیکلت در بزرگراهها اطالع دارند در حالی که شهر

کاله ایمنی استفاده میکنند و تنها در یک سوم مواقع از کاله ایمنی به

مشهد صاحب شبکه کامل بزرگراهی است.در رابطه با رفتارهای

طرز صحیح استفاده میکنند.

ناایمن ترافیکی 31 ،درصد معموال خالف جهت حرکت میکنند و

 24سوال برای بررسی نگرش و تمایالت موتورسوار نسبت به کاله

 23درصد معموال هنگام موتورسواری با تلفن همراه صحبت میکنند

ایمنی ،درک موتورسوار از وضعیت اعمال قانون در زمینه اجبار

که تقریبا تمایل زیاد افراد به رفتارهای ناایمن ترافیکی را نشان

استفاده از کاله ایمنی و هنجارها در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود.

میدهد 44 .درصد افراد نمونه هنگام موتورسواری به طور جدی

با در نظر گرفتن هر سوال به عنوان یکی از متغیرها ،تعداد متغیرهایی

مجروح شدهاند که نشان دهنده وخامت وضعیت ایمنی موتورسواران

که میتواند بر استفاده از کاله تأثیرگذار باشد  24متغیر خواهد بود.

در شهر مشهد است 5 .درصد کاله ایمنی را مخرب یا بیتأثیر در

برای تفسیر این تعداد متغیر و پیبردن به فاکتورهایی که باورها ،درک

تأمین ایمنی موتورسواران میدانند 23 ،درصد استفاده از کاله ایمنی

و تمایالت افراد را تشکیل میدهند ،از روش تحلیل مؤلفههای اصلی

را در هوای گرم تابستان غیر قابل تحمل میدانند و همچنین 33

به همراه چرخش متعامد بیشتغییر استفاده شد .شاخص کارآیی

درصد تأثیر کاله ایمنی را در کاهش دید و شنوایی زیاد میدانستند.

نمونهی  0/727 ،KMO4به دست آمد که نشان دهنده قابل قبول
بودن انجام تحلیل مؤلفههای اصلی برای نمونه است .نتیجه تحلیل

 .5ساخت مدل و تحلیل نتایج

مؤلفههای اصلی هفت مولفه شد که در مجموع  52درصد واریانس

وضعیت استفاده از کاله ایمنی موتورسواران به صورت پنج گزینه

نمونه را توضیح میدهند .ضریب تأثیر متغیرها و سهم واریانس

در نظر گرفته شده است .گزینه اول در دسترس داشتن کاله ایمنی

توضیح داده شده توسط هر مؤلفه در جدول ( )3گزارش شده است.

است و دارای پاسخ دوتایی است .پاسخ چهار گزینه دیگر به صورت

مولفه اول از متغیرهایی تشکیل شده است که باورها و تصورات

چند بار از ده بار استفاده از موتورسیکلت بود .از میان  220نفر نمونه

فرد نسبت به استفاده از کاله ایمنی را تشکیل میدهند و عنوان

مورد پرسش قرار گرفته 28 ،نفر ( )12/6%اظهار کردند کاله ایمنی

"تمایالت به کاله ایمنی" به آن اطالق میشود ( 7متغیر) .مولفه دوم

ندارند .از  87/4درصد باقیمانده ،موتورسواران اظهار داشتند از هر

نشانگر تمایالت به "رفتارهای خطرناک ترافیکی" است ( 2متغیر).

ده بار استفاده از موتورسیکلت به طور میانگین  3/25بار ()32/5%

مولفه سوم از متغیرهایی تشکیل شده است که "درک از میزان اعمال

جدول .2میانگین و انحراف معیار فراوانی انتخاب گزینههای مختلف استفاده از کاله ایمنی
به همراه داشتن

گزینه

نداشتن

داشتنو به همراه
برنداشتن

و به سر نگذاشتن

میانگین

0/126

0/325

0/080

0/141

انحراف معیار

0/33

0/397

0/193

0/289
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جدول .3شناسایی مؤلفههای اصلی اثرگذار بر تمایل به استفاده از کاله ایمنی در موتورسواران
شماره مؤلفه :عنوان مؤلفه (نسبت واریانس توضیح داده شده)%

ضرایب تأثیر

مولفه  :1تمایالت به کاله ایمنی ()11%
باور به لزوم استفاده از کاله در مسافتهای کوتاه

0/74

باور به لزوم استفاده از کاله توسط موتورسوار باتجربه

0/74

تصور از تأثیر منفی کاله در بینایی

-0/60

تشویق از طرف خانواده به استفاده از کاله ایمنی

0/55

تصور از دشواری استفاده از کاله در تابستان

-0/47

طرفداری باطنی از پلیس هنگام برخورد با موتورسواران خاطی

0/44

باور به لزوم افزایش اعمال قانون برای استفاده از کاله ایمنی

0/40

مولفه  :2رفتارهای خطرناک ترافیکی ()8/9%
استفاده از تلفن همراه هنگام موتورسواری

0/78

حرکت در خالف جهت

0/75

مولفه  :3درک از میزان اعمال قانون()8/5%
آگاهی از وجود اجبار قانونی برای استفاده از کاله ایمنی

0/80

درک از وجود اعمال قانون در مسیرهای مورد استفاده

0/71

درک از میزان تأثیر اعمال قانون کنونی در استفاده از کاله ایمنی

0/59

درک از مدت اعمال قانون استفاده از کاله ایمنی

0/54

درک از تعداد دفعات جریمه شدن در یک سال در صورت عدم استفاده از کاله ایمنی

0/36

مولفه  :4دشواریهای استفاده از کاله ایمنی ()6/6%
تمایل به پرداخت هزینه کاله ایمنی

-0/71

تصور از دشواری نگهداری از کاله ایمنی در زمان پارک موتورسیکلت

0/54

تصور از دشواری استفاده از کاله در تابستان

0/50

تصور از تأثیر منفی کاله در بینایی

0/40

مولفه  :5درک از تأثیر وضعیت فعلی اعمال قانون ()6/5%
درک از تأثیر میزان مبلغ جریمه فعلی در اجبار به استفاده از کاله ایمنی

0/79

باور به لزوم افزایش اعمال قانون برای استفاده از کاله

0/54

درک از میزان تأثیر اعمال قانون کنونی در استفاده از کاله ایمنی

0/47

مولفه  :6تصور از هنجارهای عمومی()5/5%
میزان مواجهه با تبلیغات مربوط به استفاده از کاله ایمنی

0/71

تصور از دید عموم مردم به کاله ایمنی

0/58

مولفه  :7آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی ()5/4%
آگاهی از سرعت مجاز موتورسیکلت در بزرگراهها

0/70

آگاهی از مبلغ جریمهی عدم استفاده از کاله ایمنی

0/61
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تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کاله ایمنی ،مطالعه موردی :شهر مشهد
قانون" را شکل میدهند ( 5متغیر) .مولفه چهارم شامل متغیرهای

مدل لوجیت دوگانه را نشان میدهد.

مربوط به "دشواریهای استفاده از کاله ایمنی" است ( 4متغیر) .مولفه

تعداد  11متغیر با سطح معنیداری 0/9شناسایی شدند .شاخص

پنجم "درک از تأثیر وضعیت فعلی اعمال قانون" را شامل میشود (3

برازندگی مدل ()  0/318به دست آمده که شاخص نسبتا خوبی برای

متغیر) .مولفه ششم شامل "تصور از هنجارهای عمومی" در رابطه با

مدلهای انتخاب گسسته محسوب میشود .همچنین مدل توانسته

کاله ایمنی است ( 2متغیر) .مولفه هفتم "آگاهی از قوانین راهنمایی

است استفاده از کاله ایمنی را در  78درصد مشاهدات صحیح

و رانندگی" را بیان میکند ( 2متغیر) .ضرایب تأثیر با عالمت منفی

پیشبینی کند که مقدار مطلوبی است.

بیانگر اثر مخالف با متغیرهای دیگر در هر مؤلفه است (جدول .)3

سابقه موتورسواری عامل قابل اطمینان با تأثیر مثبت شناسایی شده

تمایز مؤلفههای اول و دوم با توجه به متعامد بودن آنها بیانگر

است که مؤید نتایج رنی 6و همکاران در سال  2010در آمریکا

استقالل باورها و تمایالت و رفتارهای ناایمن ترافیکی از یکدیگر

و همچنین امبک 7و همکاران در سال  2010در مالزی است.

است .این استقالل میان تمایل به استفاده از کاله ایمنی و دشوار

موتورسوران باتجربه تمایل کمتری به انجام کارهایی دارند که

دانستن استفاده از آن نیز مشاهده میشود .نتایج تحلیل مؤلفههای

برخورد پلیس را درپی دارد و چون بیشتر در معرض خطر بودن

اصلی در این مطالعه مشابه نتایج هانگ 5و همکاران در  2008است.

خود را در طی زمان درک کردهاند ،تمایل به محافظت از خود دارند.

مؤلفههای "تمایالت به کاله ایمنی" و "دشواریهای استفاده از کاله

داشتن تحصیالت در حد دبیرستانی  %25و تحصیالت دبستانی

ایمنی" مانند همین مطالعه شناسایی شده بودند.

و کمتر  %28احتمال استفاده از کاله ایمنی را کاهش میدهد .به

برای تحلیل نقش عوامل مورد بررسی در این مطالعه در استفاده از

بیان دیگر داشتن تحصیالت دانشگاهی که تنها در  12درصد نمونه

کاله ایمنی از لوجیت دوگانه استفاده شد.متغیر وابسته در این مدل

مشاهده شده است ،منجر به افزایش تمایل به استفاده از کاله ایمنی

استفاده یا عدم استفاده از کاله بوده است .جدول ( )3نتایج پرداخت

میشود .این نتایج به معنی لزوم تنظیم برنامههای افزایش استفاده از

متغیر

جدول .4نتایج برآورد مدل لوجیت دوگانه برای عوامل استفاده از کاله ایمنی
ضریب

p value

t value

کشش

توضیحات

-1/533

0/0001

-3/90

-

تمایالت به کاله ایمنی

مولفه 1

0/954

0/0000

4/41

0/24

رفتارهای ناایمن ترافیکی

مولفه 2

-0/671

0/0012

-3/32

-0/17

آگاهیازقوانینراهنماییورانندگی

مولفه 7

0/348

0/0557

1/91

0/09

عادت عدم استفاده از کاله ایمنی

مدت عادت (سال)

-0/259

0/0001

-3/98

-0/06

نبودنیک موتورسوار در میان اطرافیان

آری= ،1خیر=0

1/509

0/0005

3/45

0/35

سابقه موتورسواری

مدت موتورسواری (سال)

0/243

0/0001

3/87

0/06

متوسط مدت موتورسواری روزانه

دقیقه

-0/0049

0/1745

-1/36

0/0012

شغل محصل (دانشجو)

آری= ،1خیر=0

2/080

0/0157

2/41

0/41

-

ثابت

درصد صحیح = 78%
متغیر وابسته :استفاده از کاله ایمنی

= 0/318
لگاریتم الیکلیهود = -104
تعداد مشاهدات = 220
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کاله ایمنی برای اقشار با تحصیالت پایین است .شغل بازرگانی %18

"رفتارهای خطرناک ترافیکی" با ضریب  -0/671دومین میزان تأثیر

احتمال استفاده از کاله ایمنی را کاهش میدهد که بیانگر تأثیر نوع

را دارد و اثر آن منفی است .به عبارتی موتورسوارانی که به استقبال

اشتغال بر رفتارهای ترافیکی است ،ولی با توجه به سطح اطمینان نه

خطر میروند ،تمایل کمتریبه استفاده از کاله ایمنی دارند .این یافته

چندان مطلوب آن ،اظهار نظر قطعی نمیتوان ارائه کرد.

مشابه نتایج پژوهش هانگ و همکاران ( )2008است" .آگاهی از

داشتن شغل محصل (دانشجو بودن) بزرگترین ضریب را در بین

قوانین ترافیکی"با ضریب  0/348میزان اثرکمتری در مقایسه با دو

شش متغیر دوتایی مدل دارد و منجر به افزایش  %41تمایل به استفاده

مولفه دیگر دارد .به عبارتی باورهای افراد و ویژگیهای رفتاری آنان

از کاله ایمنی است.

بیش از قوانین موجود بر استفاده آنها از کاله ایمنی تأثیرگذار است.

تمایل این قشر به استفاده از کاله ایمنی ،بیانگر تمایل آنان به

این نتایج بیانگر لزوم تدوین برنامههای آموزشی برای بیان اثرات

تبعیت از قوانین راهنمایی و رانندگی و رانندگی ایمن است .عدم

مثبت کاله ایمنی و لزوم استفاده از آن ،و خطرناک بودن استفاده از

حضور یک موتورسوار در میان دوستان و اعضای خانواده منجر به

موتورسیکلت است .به این منظور باید عاله بر تبلیغات عمومیدر

 %35افزایش استفاده از کاله ایمنی میشود و ممکن است به معنی

سطع جامعه ،مسایل مربوط به ایمنی در هنگام موتورسواری در

تأثیرگذاری موتورسواران بر یکدیگر در جهت استفاده نکردن از

زمان اعطای گواهینامه به موتورسواران آموزش داده شوند .همچنین

کاله ایمنی باشد.

افرادی که به رفتارهای ناایمن ترافیکی گرایش دارند ،مانند مالکین

بیشتر بودن مدت زمان عادت افراد در گذشته به استفاده نکردن از

موتورسیکلتهای توقیف شده به علت تخلفات ترافیکی ،باید به عنوان

کاله ایمنی باعث دشوار شدن تغییر این عادت و کاهش احتمال

گروه هدف برای برنامههای آموزشی تعیین شوند.

استفاده از کاله ایمنی میشود.
تأثیر کم بودن سابقه موتورسواری و عادت به عدم استفاده از کاله

 .6نتیجهگیری

ایمنی در عدم استفاده از کاله ایمنی لزوم برنامههای آموزشی برای

کاله ایمنی یکی از تجهیزات مؤثر برای تأمین ایمنی موتورسواران

موتورسواران باسابق ه کم موتورسواری را نشان میکند تا بهوسیله

است .نرخاستفاده از کالهایمنی در شهرمشهد ناکافی است؛ بااینحال،

افزایش آگاهیهای شخصی از شکلگیری عادت سوء ترافیکی و

بیشتر موتورسوارانی که از کاله ایمنی استفاده نمیکنند دارای کاله

اثرگذاری هنجارهای غلط در این موتورسواران جلوگیری شود.

ایمنی هستند ،پسضرورت استفاده ازآن راپذیرفته اند و به همین

سه مولفه معنیدار در این مدل شناسایی شدند .چون میانگین تمام

دلیل ترغیب آنها نسبت به استفاده از کاله ایمنی دشوار نیست .بخش

این مؤلفهها برابر صفر و انحراف معیار آنها یک است ،از روی اندازه

قابل توجهی از استفاده کاله ایمنی به صورت نادرست بوده است؛

ضرایب آنها در مدل میتوان میزان تأثیر آنها را با یکدیگر مقایسه

بنابراین باید برای ضرورت بستن نوار زیر چانه اطالع رسانی شود.

کرد.

حدود نیمیاز موتورسواران مصاحبه شده اعالم کردهاند که هنگام

"تمایالت به کاله ایمنی" ،دارای بیشترین تأثیر با ضریب 0/954

موتورسواری بهطور جدی مجروح شدهاند و یک سوم اذعان کردهاند

است که مشابه یافتههای لی 8و همکاران ( )2008و هانگ و همکاران

که به طور معمول مرتکب تخلفات خطرناک ترافیکی میشوند .این

( )2008است .به عبارتی باورها ،تمایالت و تصورات افراد نسبت به

آمارها نشانگر رواج سوء رفتار در هنگام موتورسواری در مشهد

کاله ایمنی اصلیترین عامل استفاده از کاله ایمنی است.

است.
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تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کاله ایمنی ،مطالعه موردی :شهر مشهد
در این پژوهش از مدل لوجیت دوگانه برای پیشبینی و توصیف

برای جمعآوری دادهها سپاسگزاری بسیار دارند.

آماری استفاده از کاله ایمنی استفاده شد .تمایالت به کاله ایمنی،
رفتارهای ناایمن ترافیکی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی

 .8پینوشتها

در کنار سطح تحصیالت ،عادت عدم استفاده از کاله ایمنی،

1- (Principal Component Analysis (PCA

سابقهموتورسواری ،تجربه تصادف ،نوع اشتغال عوامل و نبودن یک

2- Varimax Orthogonal Rotation

موتورسوار در میان نزدیکان ،عوامل مؤثر در استفاده از کاله ایمنی

 -3در ایران در تقريب ًا تمامي موارد ،رانندگان موتورسیکلت مرد

تشخیص داده شدند .همه این عوامل به طور مستقیم و غیر مستقیم

هستند ،اگرچه منع قانونی برای موتورسواری زنان وجود ندارد.

بیانگر باورها ،هنجارها ،عادات و آموزش هستند.

4- Kaiser Mayor Olkin measure of sampling adequacy

در مطالعات گذشته برای اعمال قانون نقش تعیین کننده در افزایش

5- Hung

استفاده از کاله ایمنی شناسایی شده است؛ ولی در این مطالعه برای

6- Ranney

درک افراد از وضعیت اعمال قانون ،اثر قابل اطمینانی بر استفاده از

7- Ambak

کاله ایمنی مشاهده نشد .باتوجه به این نتایج ،به نظر میرسد اعمال

8- Li

قانون زمانی دارای تأثیرمطلوب در رفتار فردی است که منطبق با
هنجارهای اجتماعی و برداشتها و باورهای عمومیباشد .عالوه بر

 .9مراجع

این وادار کردن افرادی که ذهنیت منفی و مقاوم دربرابر کاله ایمنی

 -سازمان پزشکی قانونی کشور (" )9831سالنامه آماری تصادفات سال

دارند ،به استفاده از آن به وسیله اعمال قانون دشوارتر است .باید در

 ،"2931سازمان پزشکی قانونی کشور ،تهران.

نظر گرفته شود ،با اینکه قانون استفاده اجباری از کاله ایمنی در ایران

)- Aghamolaei, T., Tavafian, S. S. and Madani, A. (2011

وجود دارد ،نرخ استفاده از کاله ایمنی کمتر از برخی مناطقی است

“Prediction of helmet use among Iranian motorcycle

که قانون کاله ایمنی ندارند .در نتیجه نیاز به تجدید نظر در میزان

drivers: An application of the health belief model and

منابع اختصاص داده شده به پروژههای فرهنگی (باجامع ه هدف افراد

the theory of planned behavior”, Traffic Injury Preven-

فاقد تحصیالت دانشگاهی و افراد با تمایالت خطرناک ترافیکی) در

tion Vo. 12, No.3, , pp. 239-243.

کنار بازبینی نحوه اعمال قانون وجود دارد.
این مقاله تنها به چگونگی استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران

- Ambak, K., Hashim, H., Yusoff, I. and David, B.

پرداخته است و سرنشینان موتورسیکلت و استاندارد بودن کاله مورد

(2010) “An evaluation on the compliance to safety hel-

استفاده درنظرگرفته نشدهاند.

met Usage among Motorcyclists in BatuPahat, Johor”,
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