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  يك پژوهش كيفي: آميز تجربه موتوسواران از رفتارهاي مخاطره
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  چكيده 

شناسايي رفتارهاي .   و مرور در ايران سهم زيادي دارندث عبوردومير ناشي از حوا   در افزايش ميزان مرگ    موتورسواران :مقدمه

منظـور تبيـين    بـه حاضـر  مطالعـه  . منظور حفظ و ارتقاء سالمت موتورسواران و سـاير افـراد جامعـه ضـروري اسـت              آميز به   مخاطره

  .آميز انجام شد تجربيات موتورسواران از رفتارهاي مخاطره

هـاي مختلـف    گيري مبتني برهدف با حداكثر تنـوع و در مكـان    استفاده از نمونه اين مطالعه با طراحي كيفي و     : ها مواد و روش  

هـا   كليه مصـاحبه .هاي مشاهده ميداني  و ثبت رفتار تكميل شد روشو   ميق ع  ها از طريق مصاحبه     وليد داده ت. شهر تهران انجام شد   

  .روش تحليل درونمايه تحليل شد ضبط و كلمه به كلمه تايپ و به

  -1: آميـز اسـتخراج شـد كـه شـامل      ها، دو طبقه اصلي براي تبيين  موتورسـواري مخـاطره   بندي داده  ز كدبندي و طبقه     ا  :ها يافته

ناشي از توانايي و تجربه ناكافي در رانندگي موتورسيكلت و تمركز ناكافي در هنگـام راننـدگي و                 ) خطاها(رفتارهاي غيرعمدي   

ون توجـه بـه سـالمت موتورسـيكلت و قطعـات آن، اسـتفاده غيـر مجـاز از                  ماننـد راننـدگي بـد     ) تخلفـات ( رفتارهاي عمـدي     -2

 . باشد موتورسيكلت، حركات نمايشي و عدم رعايت مقررات مي

نـوعي در برخـي از مطالعـات         شده در اين مطالعه بـه      آميز استخراج    هرچند تعداد زيادي  از انواع رفتارهاي مخاطره        :گيري نتيجه

هـا در جوامـع مختلـف، عوامـل       يكي از داليل تفاوت در تعدادي از اين رفتارها يا تركيـب آن            شايد. است  گذشته نيز مطرح شده   

  . گذارد ر مييثتأآميز مرتبط با تصادفات موتورسيكلت  رواني و اجتماعي بسيار وسيعي است كه بر رفتارهاي مخاطره

     آميز، تصادفات، پژوهش كيفي   موتورسواران، رفتارهاي مخاطره:ها واژهدكلي
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  مقدمه
هـاي   از چالش يكي  هاي ناشي از حوادث ترافيكي       آسيب

در  ادثدر اثر ايـن حـو      . است عمده در سالمت عمومي   

 و  نـد بين  طور جدي آسيب مي     نفر به   ميليون 50نه  دنيا ساال 

در . )1( دهند  نيز جان خود را از دست مي      نفر   ميليون 5/1

و مير و آسـيب ناشـي از ايـن            چند سال اخير ميزان مرگ    

 ، پيدا كـرده اسـت     حوادث در كشورهاي پيشرفته كاهش    

درآمد و با درآمـد      در كشورهاي كم  كه اين روند     درحالي

باوجود بزرگي و   ). 3 و   2( حال افزايش است   متوسط در 

له حـوادث ترافيكـي در كشـورهاي درحـال          أاهميت مس 

 و ايـن    )4 و   2،  1(ه  انجام شـد  مطالعات ناچيزي   توسعه،  

   .)2 و 1(است  توجه قرار نگرفته له به درستي موردأمس

دهند كه ايران ازجمله كشـورهايي        ها نشان مي    بررسي

وميـر ناشـي از ايـن     ترين ميزان مرگاست كه در دنيا باال    

همانند ساير كشورهاي آسـيايي     ). 6 و   5( حواث را دارد  

 هاي آسيب پذير     از جمله گروه   موتورسواراندر ايران نيز    

هــاي مــرتبط بــا  كــه آســيب طــوري هبــ) 7( دنباشــ مــي

 كـل حـوادث      درصد 42موتورسيكلت در مردان ايراني،     

وقوع آسـيب در    و شانس   ) 8( دهد  اي را تشكيل مي     جاده

 5/5 برابر اتومبيل سـواران و       03/7راكبين موتورسيكلت   

بدون شك براي كاهش    ). 9( برابر رانندگان كاميون است   

 و مـرگ ناشـي از حـوادث در كشـورهاي داراي              آسيب

  هسـتند   اولويـت در  موتورسـواران   و متوسط،   كم  درآمد  

ـ       به  .)11 و   10( پـذيري   له آسـيب أرغم جـدي بـودن مس

تحقيقات اندكي در اين زمينه     ) 9( ان در ايران  موتورسوار

  .)12( صورت گرفته است

  جهانياي از نظر سازمان بهداشت له حوادث جادهأمس

)WHO ( ــوده ــا اصــالح و) 13 و 1(عمــدتاً رفتــاري ب  ب

رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي، تـا حـدود زيـادي قابـل              

با يك نگاه سيستميك بـه حادثـه         ).1( باشند  پيشگيري مي 

توان حداقل سـه جـزء اصـلي را در آن             سيكلت مي موتور

 عوامل  انندم( عوامل ماشيني ) الف:  كه شامل  تشخيص داد 

 اننـد م( عوامـل محيطـي   ) ، ب )مربوط بـه موتورسـيكلت    

و ) شرايط ترافيك، نوع و شرايط راه، وضعيت آب و هـوا          

گرچه تحقيقات  .  مي باشد  ) راننده انندم(عوامل انساني   ) ج

هاي زيـادي در      ها منجر به يافته     ي راه وسيعي در زمينه ايمن   

اما در مـورد عامـل      . است  خصوص دو عامل اول گرديده    

 موجـب تواننـد     سوم و اينكه عوامل انسـاني چگونـه مـي         

كاهش خطر تصادف شوند، دانش و اطالعات چنداني در         

از جمله عوامل انساني كـه در نتـايج         ). 14( دست نيست 

 متغيرهاي سـن و     است  برخي از مطالعات قبلي تكرار شده     

اما اين دو متغير نيز اطالعات محدودي را در         . تجربه است 

كند و آنچـه كـه مسـلم           ايمني مهيا مي   يمورد نحوه ارتقا  

است درك جامع رفتارهاي مرتبط با تصادف موتورسـوار         

در اين ارتباط سودمندتر خواهد بـود چـرا كـه رفتـار از              

   ).14( طريق مداخله قابليت تغيير بيشتري دارد

منظـور حفـظ و ارتقـاء        شناسايي رفتارهاي پرخطر به   

در . سالمت رانندگان و ساير افراد جامعه ضـروري اسـت         

هـا و    آسـيب مطالعات قبلي رفتارهاي متنوعي در رابطه با        

 و  15(استگزارش شده   و مرور    تصادفات مربوط به عبور   

ــه  از آنجــايي). 16 ــاي اجتمــاعي ك ــع و رفتاره در جوام

متنـوع و متفـاوتي دارنـد،       ماهيـت    هاي مختلـف    فرهنگ

شده در يك جامعه لزومـاً قابـل          رفتارهاي شناخته  بنابراين

همـين دليـل از تكـرار        به. باشد  تعميم به جوامع ديگر نمي    
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تـوان     كشورهاي توسعه يافته نمي    مداخالت موفقيت آميز  

 ،انتظـار داشـت   كشـورها   مشـابهي را در سـاير        اتتأثير

وسايل نوع   و نيز    فرهنگيي،  ، محيط يرفتارعوامل  چراكه  

كـه هـدف     با آن.)17(ستيكسان نينقليه در اين كشورها    

آموزش بهداشـت شناسـايي و اصـالح رفتاراسـت امـا            

 هـا و مـداخالت آمـوزش بهداشـت در           حال پژوهش  هتاب

  . )18( است هدها بسيار محدود بو زمينه آسيب

اين سـؤال بـود كـه        براي يافتن پاسخ     مطالعه حاضر 

آميزي را تجربه     ايراني چه رفتارهاي مخاطره   موتورسواران  

هـاي   تـوان بـا روش      كنند؟ چنين موضـوعي را نمـي        مي

اي و كمي مورد بررسي قرار داد چون با مشـاهده    مشاهده

توان همه چيز را در مورد        سطحي و يا آزمون فرضيه نمي     

  كه ابتداالزم است). 19( آورد دست هرفتار موتورسواران ب

در بسـتر فرهنگـي     فرضي   پيش  هيچ  را بدون  اين موضوع 

 ود و براي ايـن منظـور روش       نماجتماعي خود شناسايي    

هـاي كمـي      روش).  20( اسـت  تـر  مناسب تحقيق كيفي 

هايي شروع    فرض هاي كيفي معموالً با پيش      برخالف روش 

 پردازد  شده مي  تعيين شود و به آزمون فرضيات از پيش        مي

هاي پرخطـر از    از آنجايي كه تاكنون موضوع رفتار     ). 20(

توان   است، نمي   ديدگاه موتورسواران تهراني بررسي نشده    

بـراي  . هاي ممكـن را از پـيش تعيـين نمـود            همه فرضيه 

تحقيق پيرامون چنين موضوعي و دستيابي بـه تجربيـات          

مورد رفتار انسان، محققـان نيازمنـد اسـتفاده از           غني در 

د از  تا با فنون تحقيق كيفي بتوانن     ) 21( روش كيفي بودند  

آميـز موتورسـواران توصـيف و درك     رفتارهاي مخـاطره  

ايـن مطالعـه بـا اسـتفاده از روش     . روشني داشته باشـند  

  منظور تبيين تجربيات موتورسواران از  تحقيق كيفي و به

  .آميز انجام شد رفتارهاي مخاطره

 

  ها مواد و روش
 تحليل درونمايـه روش  به حاضر يك تحقيق كيفي     پژوهش

هاي مختلف شـامل بيمارسـتان، محـيط          طو در محي  ) 20(

هـاي شـهر تهـران صـورت          كار، منزل، كالنتري و خيابان    

از فـروردين   ( سال مدت يك   در اين پژوهش كه به    . گرفت

ــتل 1386 ــت غاي ــ) 1387 ارديبهش ــد،   هب ــول انجامي ط

 مورد مصاحبه يا مشاهده     ، تنوع بيشترينكنندگان با    شركت

رفتارهـاي    در زمينـه   شـوندگان اوالً   مصاحبه. قرار گرفتند 

هاي ناشـي از تصـادف بـا موتورسـيكلت           آسيبمنجر به   

و مند به مشـاركت      هعالقثانياً   وده و  ب يات غني داراي تجرب 

اعم از راننده ( موتورسواران   :ودند و شامل  ببيان روشن آن    

، اعضـاي خـانواده و پلـيس     )سـوار   موتورسيكلت يا ترك  

 طريـق مشـاهده     از صورت تلفيقـي   بهها    توليد داده  .بودند

ــار  هــا و   موتورســوار، در زمــان34ميــداني و ثبــت رفت

 7هـاي   ا و اطالعـات پرونـده     ه هاي مختلف، گزارش   مكان

 61 بـا    مصـاحبه عميـق   مورد تصـادف موتورسـيكلت و       

 نفـر و    32گروهي متمركز  بـا         بحث 7 :شامل كننده شركت

مشاهدات توسط دو   .  نفر حاصل شد   29با   فرديمصاحبه  

ها،   راه روز و در بزرگ     ر ساعات مختلف شبانه   گر د   مشاهده

هـا صـورت گرفـت و         هـا و كوچـه      راه  هـا، چهـار    خيابان

ــت و ســپس  رفتارهــاي مخــاطره ــز موتورســواران ثب آمي

ـ    مصاحبه. كدگذاري شد    سـاختاري و    نيمـه صـورت    هها ب

. ادامه يافت  ها   بود و تا رسيدن به اشباع داده       بدون ساختار 

به جريان و موقعيت آن     ه و    دقيق 30-70 مدت هر مصاحبه  

 بــراي  ابتــدا در مــورد اهــداف تحقيــق.اشــتبســتگي د
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 و با كسب اجـازه از       شد توضيح داده مي  كنندگان   شركت

  ها جريان مصـاحبه ضـبط و سـپس كلمـه بـه كلمـه                آن

  هـا همـراه بـا مقايسـه          تجزيـه و تحليـل داده     . تايپ شد 

.  هـا صـورت گرفـت       آوري داده   زمان با جمع   مي و هم  يدا

بار مطالعه شد و با شكسـتن هـر          تن هر مصاحبه چندين   م

تـرين   عنـوان كوچـك    هـا بـه     ها يا درونمايه    متن مضمون 

ـ    واحدهاي تشكيل  دار اسـتخراج، كدبنـدي و        ادهنـده معن

  . بندي شد طبقه

بـا   براي ارزيابي و افزايش روايي و پايايي كه معادل        

از  هــا در تحقيــق كيفــي اســت، اسـتحكام علمــي يافتــه 

  : )20( استفاده شدلينكولن و گوبا  پيشنهاد هاي روش

ــت داده  ــار و مقبولي ــأمين اعتب ــراي ت ــا، از روش  ب ه

ـ . شـد   اسـتفاده  مـي و مسـتمر    يدرگيري دا    كـه   طـوري  هب

  سـال در ارتبـاط   اين تحقيق در طول مدت بـيش از يـك        

  كنندگان صورت گرفـت     با موتورسواران و ساير شركت    

   همچنــين از .دســت آيــد ههــا بــ  تــا درك بهتــري از آن

آوري  تلفيق در روش، زمان، مكان و منـابع بـراي جمـع           

 نيـز بـراي   Member Checkاز روش . ها استفاده شد داده

چـه كـه     چه كه محقق برداشت نموده با آن       مقايسه بين آن  

كننـدگان بـود و    منظـور موتورسـواران و سـاير شـركت    

ايـن روش از  . ها استفاده شـد  استفاده از نظر اصالحي آن   

عنـوان   كنندگان بـه   طرف شركت  هق بازگشت محقق ب   طري

  هـا  يك مرحلـه تـأمين اعتبـار صـورت گرفـت و از آن             

هـا در مقايسـه بـا تجربياتشـان           سؤال كرد كه آيا يافتـه     

ويژه در هنگام مشاهده ابهام      هاز اين روش ب   . چگونه است 

هــاي  بــرداري و يــا كدگــذاري صــحبت در طــي نســخه

  يكـي از راهبردهـاي     . شـد   كنندگان اسـتفاده مـي     شركت

كار رفت  هها ب ديگري كه براي تأمين اعتبار و مقبوليت داده   

 بود كه از طريـق آن سـه    "كنترل توسط افراد متخصص   "

نفر از همكاران و يك ناظر كه افرادي باتجربـه در زمينـه             

 هاي مختلف تحقيق را مـرور و و  تحقيق كيفي بودند، جنبه   

   يـافتن شـواهد     جسـتجو بـراي   . نددمورد كنكاش قرار دا   

هـاي   هـا روش  و نيز اشباع داده  مغاير و تحليل موارد منفي    

  ديگري بود كه بـراي بـاال بـردن اعتبـار مـورد اسـتفاده              

  . قرار گرفت

هـا،     داده يـد أي قابليـت ت    و قابليت اعتمـاد   براي تأمين   

آوري سيستماتيك مـدارك    يعني جمعAudit trialازطريق 

ــزي داده و ــول ممي ــتنتاج قب ــا و اس ــاس آنه ــا،   براس ه

  .شد استفاده

ها از  ها،  نمونه براي ارزيابي و تأمين قابليت انتقال داده      

طبقات متفاوت اقتصـادي اجتمـاعي و سـطوح مختلـف           

هـا بـا      هاي متنوع انتخاب شدند و يافتـه        تحصيلي و گروه  

  .نتايج ساير مطالعات مقايسه شد

  ها يافته
ـ   (FG) هـاي متمركـز     كنندگان در گروه   شركت احبه  و مص

  راننده موتورسـيكلت   31 نفر و شامل     61مجموع  درفردي  

(M)  ،5   پليس (P)   اعضـاي خـانواده و تـرك        ز نفر ا  25و 

ها توسط محققين نشان داد كـه         تحليل داده . بود (T)سوار  

آميـز     رفتارهـاي مخـاطره    ،كننـدگان  طبق تجربـه شـركت    

.  توصيف نمود  زمينه 8توان با       موتورسواران تهراني را مي   

 نوع رفتار مخاطره آميـز منجـر بـه          8گر   ها بيان   زمينه اين  

  : باشد موارد ذيل مي كه شاملآسيب است

توانـــايي و تجربـــه ناكـــافي در راننـــدگي . 1

 موتورسيكلت
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 راننـدگي بـدون گواهينامـه و        ،كننـدگان  از نظر شـركت   

هـا اظهـار     آن. كافي يك رفتـار پرخطـر اسـت       نامهارت  

ربـه و مهـارت كـافي       داشتند كه كودكان و نوجوانان تج     

همـين دليـل راننـدگي       براي موتورسواري را ندارند و به     

آميـز    منجر به رفتارهاي مخاطره   موتورسيكلت توسط آنان    

 . شود عمدي يا غيرعمدي و افزايش خطر تصادف مي

موتورسواري كه سابقه چندين تصادف داشت، يكـي        

  :است  گونه توصيف نموده از تصادفات خود را اين

بلـد نبـودم    . وز هم چون بچه بودم، حاليم  نبـود        ر اون... 

  ].FG1... [موتور را كنترل كنم تصادف كردم

موتورسوار ديگري بـا بـيش از بيسـت سـال سـابقه             

  :موتورسواري، توضيح داد كه

كنم كه كجا بايد گاز بدم، كجا بايد         ن ديگه رعايت مي   الا

خط سبقت را چه جوري برم، خـط عـابر را           . سرعت برم 

. شـه   تر باشه بهتر مـي      آدم هرچي باتجربه  . برمچه جوري   

طور نيست كه مـثالً شـما    هميشه اين. حاال ديگه بلد شدم   

سرعت كم رفتن هـم     . آروم بريد، قانون را رعايت كردي     

 تا تو الين آهسته بايد    40-50شما با سرعت    . اصو ل داره  

  ].  M5 ..[ تا تو خط دوم بايد بري80-90. بري

ويژه پليس گواهينامه را يـك       هكنندگان ب   شركت بيشتر

نمود عيني از مهـارت راننـدگي موتورسـيكلت معرفـي           

 : بودذيلترتيب  اظهارات يك پليس به. كردند

گواهينامـه  . رانندگي بـدون گواهينامـه خطرنـاك اسـت        

  .]P1[ دهد مهارت فرد را نشان مي

در هنگام مصاحبه گروهي نيز يك موتورسوار تجربـه         

  :  است باره چنين بيان نموده نغيرمستقيم خود را در اي

دوستم موتور داشت ولي درست بلد نبود برونه، من بهش          

يك روز رفته بـود     . گفتم برو گواهينامه بگير بعد سوار شو      

رفتـه سـر      شهرستان عروسي، كه تصادف كرد، داشته مـي       

بـا  ( .تريلـي رفتـه رو سـرش      ... فلكه نتونسته كنترل كنـه    

لـد نيسـتند نبايـد سـوار        ها كه ب    بعضي) ناراحتي و تأكيد  

  ]. FG5[موتور بشند 

سـوار در   عنوان ترك همسر يكي از موتورسواران كه به   

اين مطالعه شركت كرد، اظهار داشـت كـه اغلـب بـراي             

وآمد سـوار موتورسـيكلت همسـر يـا بـرادر خـود               رفت

  : او در ادامه  اضافه نمود كه. شود مي

 يه بار هم به     ،رهبرادرم، نه مقررات را بلده، نه گواهينامه دا       

همين خاطر با خانمش تصادف كردنـد پاشـون شكسـت،      

  ].FG5[چند تا بخيه خورد و گچ هم گرفتند 

رانندگي بدون توجه به سالمت موتورسـيكلت       . 2

 و قطعات آن

تجربيات موتورسواران حاكي از آن بود كـه راننـدگي بـا           

موتورسيكلتي كه  نقص فني و خرابـي دارد از رفتارهـاي         

ها معتقد بودند كه رانندگي فردي       آن.  خطرناك است  بسيار

كه نسبت به تشخيص و تعميـر موتورسـيكلت آگـاهي و            

توجه است، نه تنها يك رفتـار         مهارت ندارد و يا به آن بي      

آميـز    پرخطر است بلكه خود موجـب رفتارهـاي مخـاطره         

عنوان مثال يكـي از موتورسـواران        به. ديگري خواهد شد  

 : است كه اظهار نموده

  رفـتم، ايـن فنـر       حدود دوسال پيش بـود بـا موتـور مـي          

  . موتور را چرخوندمفرمون. دارم نتوانستم نگه. ترمزش بريد

  ]M1[ خوردم به ديوار
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ها كنتـرل سـالمت موتورسـيكلت بـراي          به اعتقاد آن  

 موتورسـواري كـه خـود       ،پيشگيري از خطر الزم اسـت     

  :هاست ك تعميركار موتورسيكلت نيز بود اشاره كرده

سرعت زياد خداي نكرده،     در. ها بايد كنترل بشه     الستيك

چرخ جلو موتور پنچر بشه، نميشـه نگـه داشـت حتمـاً             

  ].M2[خوره زمين  مي

  : يك موتور سوار نيز عقيده داشت كههمچنين

ــار بايــد آچاركشــي  موتــور را هــر چنــد وقــت يــك ب

  ].FG5[كنيم

   از تجهيزات ايمني از جمله كالهعدم استفاده. 3

 حـاكي از يـك       هاي حاصل از مشـاهده و مصـاحبه         دهدا

كـه    طـوري  بـه . ناهماهنگي شناختي در موتورسواران بود    

. هايشـان ناهماهنـگ بـود       ها و آگاهي    رفتار آنان با نگرش   

كه نگاهي مثبت نسبت به كاله ايمنـي         موتورسواران با آن  

ر مواقـع از كـاله ايمنـي اسـتفاده          بيشـت داشتند ولـي در     

توان   رفتار را مي    ناهماهنگي بين آگاهي و    مثالً. كردند  نمي

 : در بيانات زير مشاهده نمود

دونم كه خطر داره ولي من تا حـاال كـاله ايمنـي               نه، مي 

  ].M6[ نخريدم اصالً. استفاده نكردم

ها حتـي كـاله ايمنـي را         كه برخي از آن    با وجود اين  

را بـر    همراه داشتند ولي در مواقع عدم حضور پليس آن         به

يا بر روي موتورسـيكلت آويـزان        ن يا بازوي خود و    گرد

هاي زير نيـز      توان از صحبت    اين موضوع را مي   . كردند  مي

  : استنباط نمود

مــأمور نباشــه . گــذاريم كــاله را از تــرس مــأمورا مــي

دونـيم    جاهايي كه مـثال ًمـأمور هسـت مـي         . گذاريم  نمي

  جوري  سريع كاله را از تو دستمون همين. كجاست

  ]. M2[ گذاريم رو سرمون دكوري مي

بعضــي از موتورســواران نيــز از كــاله غيراســتاندارد 

ها را جريمـه     كه پليس آن   خاطر اين  هكنند فقط ب    استفاده مي 

  :است كه يكي از موتورسواران نيز اظهار نموده. نكند

البتـه كـاله    . ولي من ندارم  .  تره آدم با كاله استاندارد امن    

استاندارد . فايده هم نداره  . دارم از اوناست كه جلوش بازه     

  ].M1[كنه   اما پليس ديگه جريمه نمي.نيست

 چرخ، ويراژ و پرش  تكانندحركات نمايشي م. 4

شده و همچنين مشاهده رفتار موتورسـواران        تجربيات بيان 

ــ   ــواران ب ــي از موتورس ــه برخ ــان داد ك ــوص  هنش خص

 راننـدگي بـر روي      انندموتورسواران جوان به رفتارهايي م    

دار  رخ، پـرش از روي اشـياء و يـا سـطوح شـيب            يك چ 

ــادرت مــي ــه   مب ــه تنهــا جــان خــود را ب ــد كــه ن ورزن

هاي عمومي   جايي كه در خيابان    اندازند بلكه از آن     خطرمي

كننـد    ها اقدام به چنين رفتارهـايي مـي         شهر و حتي كوچه   

يـك پلـيس عنـوان      . اندازنـد   ديگران را نيز به مخاطره مي     

 :نموده است كه

ده دختري كه رو ترك موتور بوده با صورت          تك چرخ ز  

  ].   P1[داغون شده. صورتش از بين رفته. اومده رو آسفالت

آميـز   چنين رفتارهايي براي اين موتورسـواران هيجـان      

ـ           آن. است ويـژه بـا    هها در اين راستا گـاهي بـا ديگـران ب

 در مصـاحبه  به طور مثـال . دوستان خود در رقابت هستند    

  : نحو بود ز موتورسواران بدينگروهي بيانات يكي ا

 100 متر تك چرخ مي زنه من بايـد  50 اگر مثالً دوستم   "

ها با سرعت بيشتر     هميشه دوست داشتم تو پيچ    ... متر بزنم 

  .]FG3[بپيچم و بيشتر از بقيه به زمين نزديك بشم 
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ويـژه هنگـام     هموتورسواران با اين رفتارهاي پرخطر ب     

ري بيشـتر در معـرض      روبرو شدن با ساير وسايل موتـو      

مـاجراي يـك تصـادف منجـر بـه آسـيب            . خطر هستند 

  :  بودذيلترتيب  موتورسوار به

موتورا از همون باال خالص     . يك شور و شوقي داشت    ... 

 سريع اما سـر يـك پـيچ         ،با سرعت . اومدم پايين   كردم و   

موتورم . پامو گذاشتم روي ترمز   . ديدم يك ماشين جلومه   

عد تعـادلم را از دسـت دادم،        ب. چرخيد، چرخيد، چرخيد  

سـمت چـپم رو     . چون سرعتم زيـاد بـود     . خوردم زمين 

 ].M5... [اسفالت كشيده شد و

گر آن است كه موتورسواران گاهي       اين مستندات بيان  

رفتارهاي پرخطر و مشكل را براي نشان دادن شجاعت و          

خواهنـد    ها مي  وسيله آن  بدين. دهند  مهارت خود انجام مي   

ا به نمايش بگذارند تا مورد تأييد ديگـران         توانايي خود ر  

ديدگي و تجربيات تلخـي       حتي جريان آسيب  . واقع شوند 

را كه ناشي از اين  رفتارها بود را اغلب با غـرور و  بـا                 

ــي  ــف م ــان تعري ــور و هيج ــي از   ش ــي يك ــد حت كردن

هاي خـود   هايي را براي تأييد صحبت موتورسواران عكس 

  :  داد و گفت نشان 

دسـتي تـك     پا و يك   ببين جاده چالوسه يك   اين عكس را    

. سـنگينه . خيلي بدجوره . اون پا را جمع كردم    . چرخ زدم 

. اين يكـي هـم  در حـال پرشـم          . تازه دوترك هم بوديم   

  ].FG2[فاصله را تا زمين ببين تو آسمان رفتم

 مسافر، ترك يا جلوي موتور سيكلتحمل . 5

كـان  ويژه بيش از يك نفـر يـا كود         هسواركردن ديگران ب  

كننـدگان   رفتاري بود كه هرچند از جانـب همـه شـركت     

شد، ولي تقريباً همه موتورسواران ايـن         خطرناك تلقي مي  

ها حتي كودكان را نيز جلو يا        آن. كردند  رفتار را اتخاذ مي   

كـه از كـاله      كردند بدون اين   عقب موتورسيكلت سوار مي   

 : است كه موتورسواري اظهار نموده. ايمني استفاده نمايند

اي    ساله 5 و يكي هم پسر   ) منظور همسرش (هامه    يكي بچه 

نـه  ... برمشون اينـور و اونـور      دارم كه هميشه با موتور مي     

  ]. M1[گذارند اونا هم كاله نمي

شدن از تـرك موتـور توسـط تعـدادي از            تجربه پرت 

ــده   ــرار ش ــواران تك ــانواده موتورس ــاي خ ــت اعض . اس

بود،  وتورسواراي كه خود همسر و مادر دو م         كننده شركت

  :است  گونه مطرح كرده تجربيات خود را اين

بار تو شـهر     يك.   بار از ترك موتور پرت شدم      3-4من  "

نصف چادرم رفته بود الي     . خواستيم بريم باغ   خودمان مي 

حـال بـدنم      خوب سرعتي نداشتيم با اين    . اسپوكاي موتور 

 مـن . هم با يك موتور وسپا بوديم بار ديگه  يك... كبود شد 

شديداً به . ترك موتور بودم دوباره چادرم الي موتور رفت

هم باز دوبـاره   بعد از آن... اتفاقاً باردار بودم . زمين خوردم 

شديم، دو نفر بـزرگ بـوديم بـا سـه تـا               يك وسپا سوار    

  ].T1["....بچه

 بود   همسر يكي از موتورسواران كه كارمند بيمارستان      

  :اظهار داشت كه

شينند، چادرشـون سـريع گيـر        ور مي ها كه ترك موت    خيلي

بيشـتر ايـن    . شـن  هاي موتور و پرت مي     كنه الي چرخ    مي

افتند رو زمين و بـا   شن با صورت مي    موارد وقتي پرت مي   

خودم تو اتاق عمـل     . برنشون اتاق عمل    شكستگي بيني مي  

  .]FG4[ بينيم خيلي از اين موارد را داريم مي. كنم كار مي

 گينارهاي حجيم و سنحمل ب. 6

  دارد ساختاري كه دليل به موتورسيكلت تعادل حفظ
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اگر بارهاي حجيم و    . دشوارتر از وسايل چهارچرخ است    

سنگين نيز بر روي آن قرار داده شود، حفظ كردن تعـادل          

شود و خطر تصادف را افـزايش         تر مي   و كنترل آن مشكل   

اي تجربه خـود      كننده در مصاحبه گروهي شركت   . دهد  مي

  :  است  ه توضيح دادهگون را بدين

يك كارتن بزرگ بـود و       تو. ما يك دفعه بخاري خريديم    

كـارتن را روي تـرك      . خواستيم با موتور بياريم خونه      مي

من هم رو ترك    . پشت سر راننده، بين  خودمون گذاشتيم      

بعد تـوي راه گيـر كـرد بـه يـه            . و پشت كارتن نشستم     

ه يخچـال  ها را ديدم ك    من بعضي ... ماشيني خورديم زمين  

  ].FG6[ كنند هم باهاش جابجا مي

 تمركز و توجه ناكافي در هنگام رانندگي . 7

گيرد ولـي     صورت مي  طور عمدي ه ب مذكورهرچند رفتار   

.  شـود   خود موجب برخي رفتارهاي غيرعمـدي نيـز مـي         

را تجربـه    خطـرات ناشـي از آن     موتورسـواران   بعضي از   

گونه   را اين  موتورسوار جواني تجربيات خود   . بودند   كرده

 :است  بيان نموده

موتـور   بعـدش رو  ... من سر مشروب خيلي خوردم زمين     

ويـراژ  . رم  با سرعت مـي   . ده  بهم جرأت مي  . تعادل ندارم 

خورم به درو ديوار بعد چشممو و باز          يكهويي مي . دم  مي

بار دوستم هم باهام بود      يك. بينم تو بيمارستانم   كنم مي   مي

ـ   . تصادف كرديم  . مـن دسـتم شكسـت     . دضربه مغزي ش

  ].M11[ اينجاي ابروم شكست

پليس نيز به اين رفتار پرخطر يعني موتورسواري پس         

گـردان   از خوردن مشروب و مصرف مواد مخدر يـا روان         

ترتيب  قسمتي از تجربيات يك پليس به     . است  اشاره نموده 

 : بودذيل

كراك مصرف  . كار را گرفتيم   باالخره موتورسوار خالف  ... 

. موتور را خريده بود براي همين كار      .  معتاد بود  .كرده بود 

  ]. P2[ كرد تا بتونه مواد تهيه كنه كيف قاپي مي

  كردن مقررات راهنمايي و رانندگيرعايت ن. 8

عدم رعايت مقررات نيز از جمله رفتارهاي پرخطري بـود          

. است  هاي فردي و گروهي تكرار شده       كه در همه مصاحبه   

 موتورسـواران   بيشترداد كه   مشاهدات در عرصه نيز نشان      

اغلب به چـراغ قرمـز و       . كنند اين مقررات را رعايت نمي    

سرعت مجـاز را    . م راهنمايي رانندگي توجهي ندارند    يعال

بعضـي از  . كننـد  هاي عمومي شهر رعايت نمـي      در خيابان 

هاي   موتورسواران امكان عدم رعايت مقررات را از ويژگي       

. انـد   ن معرفي نموده  موتورسيكلت و مزيتي براي انتخاب آ     

  :است   يكي از موتورسواران گفتهطور مثال به

بعضـي  . رو بـرم   رم چون ميشـه از تـو پيـاده          با موتور مي  

معطل نميشم  . رسم  سريع مي . ها چراغ قرمز را رد كنم      موقع

)M2(.  

  :است  موتورسوار ديگري نيز گفته

خودش هم مقصـره    .  موتورسوار هميشه در معرض خطره    

دونه كه مقـررات را رعايـت         چون خودش را موظف نمي    

شـينه   ايه كه آدم پشتش مـي       خوب اصال موتور وسيله   . كنه

به اين چيزا توجـه نـداره       . ناخودآگاه دوست داره تند بره    

]M8[.  

بنـدي  شود، با نوع ديگر طبقه      مي  گونه كه مشاهده  همان

آميـز را بـه دو دسـته          توان رفتارهـاي مخـاطره     مي ها  داده

 رفتارهـاي   -1 : كه شـامل   عمدي و غيرعمدي تقسيم نمود    

ناشي از توانايي و تجربـه ناكـافي در         ) خطاها( غيرعمدي

رانندگي موتورسيكلت و تمركز ناكافي در هنگام رانندگي        
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مانند راننـدگي بـدون     ) تخلفات(  رفتارهاي عمدي  -2 و

 اسـتفاده   ،ورسـيكلت و قطعـات آن     توجه به سالمت موت   

 حركــات نمايشــي و عــدم ،غيرمجــاز از موتورســيكلت

  .باشد ميرعايت مقررات

  بحث
هدف از اين مطالعـه تبيـين تجربيـات موتورسـواران از            

هاي حاصل از آن نشان       آميز بود و يافته     رفتارهاي مخاطره 

آميـز را     نوع رفتار مخـاطره    8داد كه موتورسواران ايراني     

 -1: شـامل هاي معرف اين رفتارها       زمينه. اند  مودهتجربه ن 

 راننـدگي بـدون     -2رانندگي بدون داشتن مهـارت الزم،       

 عـدم   -3توجه به سالمت موتورسـيكلت و قطعـات آن،          

 حركـات   -4استفاده از تجهيزات ايمني از جمله كـاله،           

 موتورسواري پس   -5،  ...چرخ، ويراژ و    تك  مانند نمايشي

گـردان،   ف موادمخدر يـا روان    از خوردن مشروب و مصر    

 حمل  -7 حمل مسافر، ترك يا جلوي موتور سيكلت،         -6

 رعايـت نكـردن مقـررات       -8بارهاي حجيم و سنگين و      

ــدگي ــايي و رانن ــود راهنم ــن . ب ــهاي ــاوي   زمين ــا ح ه

كنندگان از تجربيات خـود بيـان        ركتاست كه ش    مفاهيمي

ب آميز منجر به آسـي      اند و گوياي رفتارهاي مخاطره      نموده

آميز گـاهي عمـدي و گـاهي          رفتارهاي مخاطره . باشد  مي

 برخـي از ايـن رفتارهـا خـاص          .ديگر غيرعمدي اسـت   

رانندگان موتورسيكلت است و در رانندگان ساير وسـايل   

يـا بـراي آنـان     موتوري يا قابل طرح و مقايسه نيسـت و       

 آن است   گر بيانتحقيقات قبلي نيز    . باشد  آميز نمي   مخاطره

 اسـت و رانندگي آن با اتومبيل متفاوت       موتورسيكلت  كه  

تر از رانندگان     جوان ،و از طرف ديگر موتورسواران    ) 23(

اتومبيل هستند و رفتارهايي از جمله سرعت زياد، سبقت         

هاي باريك در ترافيك را بيشتر از آنـان           و عبور از شكاف   

اســت كــه   تحقيقــات نشــان داده.)22(كننــد  اتخــاذ مــي

رانندگي در بين انواع وسايل     وه   اغلب از شي   تورسوارانمو

   .)23(  درك درستي ندارندنقليه

ــاطره  ــاي مخ ــواع رفتاره ــك از ان ــد هري ــز  هرچن آمي

شـده در ايـن مطالعـه بـه نـوعي در برخـي از        اسـتخراج 

اسـت ولـي در مجمـوع         مطالعات گذشته نيز مطرح شـده     

هـاي حاصـل از سـاير         بنـدي  بندي حاضـر بـا طبقـه       طبقه

. باشـد   موتورسواران متفـاوت مـي    شده در    مطالعات انجام 

ها در   شايد يكي از داليل تفاوت اين رفتارها يا تركيب آن         

جوامع مختلف، عوامل رواني و اجتماعي بسـيار وسـيعي          

آميـز مـرتبط بـا تصـادفات          است كه بر رفتارهاي مخاطره    

  ). 15( گذارد موتورسيكلت اثر مي

در   FGروش  كه واتسون و همكارانش بهاي در مطالعه

 اصـلي در مـورد      زمينه 6،  )15(  انجام دادند  وتورسوارانم

. رفتارهاي مرتبط با رانندگي ايمن يا پرخطر استخراج شد        

مهـارت   -1: بنـدي شـدند     طبقـه دسـته    6ها در     زمينهاين  

را ناشـي از      كـه آن    موتورسـيكلت  موتورسوار در كنتـرل   

تمركـز حـواس و هوشـياري        -2 ،تجربه او ذكر نمودنـد    

دهنده توجه و هوشياري فـرد نسـبت         شانه ن كموتورسوار  

  رعايـت مقـررات،    -3 ،به رانندگي و محيط  اطراف است      

 اختالل و عدم تعادل كه ممكن است در اثـر مصـرف             -4

 اسـترس   اننـد مشروب و يا خستگي يا هر عامل ديگري م        

پروا راننـدگي    احتياط و بي     بي -5 ،خيلي زياد ايجاد گردد   

ـ كنندگان در مطالعه      شركت ،كردن  همگـي اذعـان     ذكورم

پـروا    بـي  احتيـاط و    بـي  ند كه در هنگـام تصـادف      ا  هداشت

ها البته معتقد بودند كـه  ايـن نـوع            آن. كردند رانندگي مي 
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  وشـود   افزايش تجربه و مهارت فرد مـي     موجب رانندگي

بسـياري از    ، رفتارهاي نمايشـي و سـرعت غيرمجـاز        -6

 درسـت   كه قبول داشتند كه اين رفتار      آن   موتورسواران با 

 اننـد گونـه رفتارهـا م     نيست ولي اظهار نمودند كه از اين      

گونه كـه     همان ).15( برند  چرخ زدن لذت مي    پرش و تك  

شود برخي از اين طبقات مشابهت زيـادي بـا            مي  مشاهده

طبقه اول واتسـون    . طبقات حاصل از مطالعه حاضر دارد     

شود همسان با طبقـه       كه به مهارت موتورسوار مربوط مي     

طبقه سوم و ششم واتسون نيـز       .  العه حاضر است  اول مط 

سـاير  . ترتيب با طبقـه هشـتم و چهـارم مشـابه اسـت             به

كـه   آمده در دو مطالعه بـا وجـود ايـن          دست هرفتارهاي ب 

هايي با هـم دارنـد ولـي از لحـاظي متفـاوت               همپوشاني

رانندگي بدون توجه به سـالمت       ،عنوان نمونه  به. باشند  مي

ــات آ ــار در ن،موتورســيكلت و قطع  حمــل مســافر و ب

بندي واتسون وجود ندارد در صورتي كه برخـي از           دسته

اند كه اين رفتارها شانس تصـادف را          مطالعات نشان داده  

ل هـاورت   واتسـون نيـز از قـو      خـود   دهند و     افزايش مي 

ـ   تـرك " ده است كهنموگزارش اسميت  طـور   هسـواران ب

. ندده  داري خطر تصادف موتورسواران را افزايش مي      امعن

ها عقيده داشتند كه هم تغيير مركز ثقل و هم رفتار اين             آن

 طبق .له نقش داشته باشد أتواند در اين مس     سواران مي  ترك

 درصـد تصـادفات داراي      9 سواران در    ترك گزارش وي 

تر از خود راننده     ها همچنين كم   آن. سوار نقش دارند    ترك

هــاي ايمنــي اســتفاده   موتورســيكلت از  كــاله و لبــاس

ويژه  هسوار ب  يعني حمل ترك   مذكوررفتار  . )15("كنند يم

 نفر و يا كودك باشد هـم بـراي   1در مواردي كه بيش از     

  . استآميز  راننده و هم براي خود آنان مخاطره

 انجــام شــد، سكســتون  توســطمطالعــه ديگــري كــه

اين چهار دسته عوامل    . دهنده چهار عامل رفتاري بود     نشان

 خطاها و اشـتباهات عبـور و        -1: زرفتاري عبارت بودند ا   

ـ       عدم توجه بـه محـل عبـور        مانند مرور قت بپيـاده يـا س

 ماننـد   رفتارهـاي سـرعتي    -2 ،غيرمجاز از سمت راسـت    

 عبـور   وسرعت بيش از حد مجاز در يك خيابان مسكوني     

كـاري و حركـات       انجام شـيرين   -3 ،سريع از چراغ قرمز   

يـك  ر روي   دچـرخ زدن يـا چرخيـدن           تك مانندنمايشي  

عـدم كنتـرل     مانند    خطاها و اشتباهات كنترلي    -4  و چرخ

موتورسيكلت هنگـام دور زدن، خـاموش كـردن موتـور           

هنگام دور زدن يا روبروشدن با مانع، تلو تلـو خـوردن و             

  ).24(دبودن تعادل موتور هنگام حركت در سرعت باالعدم

 نيز از برخي جهـات متفـاوت بـا          سكستونبندي   طبقه

كه همسـان بـا   او بجز طبقه سوم .  استر حاضنتايج مطاله 

 هرچنـد   ند،سـت ه بقيه با هم متفاوت      ،باشد  طبقه چهارم مي  

  .ها مالحظه نمود توان در آن هايي را مي همپوشاني

همكارانش رفتارهاي رانندگان اتومبيل را در        و ريسون

  ). 14( داد دو دسته اشتباهات و تخلفات قرار

 تحقيقاتي را انجـام     و همكاران نيز در اين زمينه      اليوت

انـد كـه رفتارهـاي پرخطـر          هـا اظهـار كـرده      آن. اند  داده

 كـه   بندي نمـود     طبقه  دسته 5توان در     موتورسواران را مي  

 -2 ، خطاها و اشتباهات مربوط به عبور و مرور        -1: شامل

 وضعيت  -4،  كاري و حركات نمايشي    ني شير -3 ،تخلفات

شــتباهات و ا خطاهــا -5  واســتفاده از تجهيــزات ايمنــي

  ). 14 (باشد  ميكنترلي

داشت نتايج نشان داد كه وقتي      اليوت  اي كه    در مطالعه 

شده سـاالنه  در مطالعـه        عوامل سن، تجربه و مسافت طي     
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خطاها و اشتباهات مربوطه به عبور و مـرور         كنترل شود،   

  ). 25( كننده تصادف موتورسوار است بيني ترين پيش مهم

شـده در    ت اسـتخراج  باتوجه به تفاوت تركيب طبقـا     

توان استنباط نمود كه      مطالعه حاضر با مطالعات قبلي، مي     

هـاي    حت تأثير فرهنگ و ويژگـي     ها ت  زمينهاستخراج اين   

تهـران شـهري    . خاص محيط مطالعه يعني تهـران اسـت       

پرجمعيت است و داراي حجم ترافيكي زياد و جمعيـت          

كاري نيز در ايـن شـهر         از طرفي نرخ بي    ،آن جوان است  

است كه     نموده آمادههايي محيط را      چنين ويژگي . االستب

. در آن قابل توجيـه باشـد      مذكور  آميز    رفتارهاي مخاطره 

اختالف بين الگوي رفتاري رانندگان مناطق مختلف قـبالً         

اين تفاوت حتي ممكـن اسـت در        . است  نيز گزارش شده  

رفتار رانندگان شهرهاي بزرگ و كوچك يك منطقـه نيـز     

 ر رويداي  مطالعـه نيـز در  آرنـت  ). 19( مشـاهده شـود  

رانندگي جوانان دانماركي و آمريكايي گزارش نمود كـه         

هاي عمومي در    محيط شامل محيط فرهنگي و نيز سياست      

 الگوي استفاده پرخطر از وسايل نقليه نقـش حيـاتي دارد         

عوامل رفتارهاي پرخطر رانندگان و نيز علل آسيب        ). 26(

ي آن در كشورهاي درحـال      هاي اجتماعي اقتصاد   و زمينه 

  .)6( يافته متفاوت است توسعه با كشورهاي توسعه

بندي، برخي از    رغم تفاوت كل چارچوب طبقه     بهالبته  

شـده از ايـن مطالعـه در         آميز استخراج   رفتارهاي مخاطره 

  . است  ساير مطالعات نيز به نوعي شناسايي شده

هـاي    زمينـه رانندگي بدون داشتن تجربه و مهارت از        

اين يافته از طريق نتايج مطالعـات       . صلي اين مطالعه بود   ا

ـ . است  ديگري نيز مورد حمايت قرار گرفته  كـه   طـوري  هب

دهنـد هـم در ايـران و هـم در سـاير               تحقيقات نشان مي  

تجربگي و نداشتن مهـارت كـافي بـا بـروز            كشورها، كم 

 ،)28 و   27،  19،  11( موتورسواران ارتباط دارد   حادثه در 

 مطالعات ديگر هـيچ ارتبـاطي بـين تجربـه      ولي در برخي  

و خطر تصـادف مـورد      ) هاي پس از اخذ گواهينامه     سال(

ــت  ــه اس ــرار نگرفت ــد ق ــي از ). 30 و 29( تأيي ــه يك البت

گيري متغيرهاي مهارت و تجربـه       هاي مهم در اندازه     چالش

است و اين     اين است كه هنوز تعريف واحدي از آن نشده        

  . له استأي از همين مسختالف احتماالً تاحدودي ناشا

عدم اسـتفاده از تجهيـزات ايمنـي نيـز از رفتارهـاي             

پرخطـر ديگــري اســت كــه پژوهشــگران در كشــورهاي  

مختلف از جمله ايران به اهميت آن در بروز آسـيب پـي             

 ولي متأسفانه اين امر به رفتـاري        ،)32 و   31،  11( اند  برده

جـه  نتي. اسـت   معمول در موتورسواران ايراني تبديل شـده      

اي در سنندج، عدم استفاده از كاله ايمني    توجه مطالعه  قابل

 در تمامي تصادفات صورت گرفته با موتورسـيكلت بـود         

 4/94اي ديگر در مازندران نيز نشان داد كـه            مطالعه). 33(

ــوت ــواران ف ــد موتورس ــه درص ــده ب ــادف  ش ــت تص عل

 انـد   موتورسيكلت،  در سر و صورت دچار آسـيب شـده          

)34(.  

ي پــس از خــوردن مشــروب و مصــرف موتورســوار

گردان، رفتار پرخطري است كه هـم در         موادمخدر يا روان  

 11( كننده اسـت   ل نگران يدنيا و هم در ايران از جمله مسا       

  .)35و 

حمل مسافر، ترك يـا جلـوي موتورسـيكلت، رفتـار           

غيرايمني است كه عالوه بر تهديـد سـالمتي خـود فـرد،             

همـه  ). 15( اندازد  ره مي نيز به مخاط   سالمت افراد ديگر را   

نـد كـه افـراد        موتورسواران در مطالعه حاضر اظهار نمود     
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ديگر و حتي كودكان را بدون حتـي رعايـت ايمنـي بـا              

اي در شهر يزد نشان       مطالعه. كنند موتورسيكلت جابجا مي  

درصد مرگ ناشي از تصادف موتورسيكلت       8/15داد كه   

  ).34( سوار بودند ترك

ــررات را  ــت مق ــدم رعاي ــدگي از  ع ــايي و رانن هنم

ــاي شــايع اســت ــران ). 11( رفتاره  درصــد 1/73در اي

انـد و     ديده مقررات را رعايت نكـرده      موتورسواران حادثه 

). 36( انـد    درصد رفتارهاي غيرايمني اتخاذ نمـوده      4/73

 نشـان داد كـه تنهـا        انجام شد اي كه در شهر يزد        مطالعه

 رعايت   درصد موتورسواران حادثه ديده مقررات را      9/26

  . اند نموده

باكانه نيـز از مـواردي        حركات نمايشي و رانندگي بي    

بود كه محققان معتقدند كه اين رفتارها اغلب در جوانـان        

هـا  از     آن). 19( گـردد   و تحت تأثير دوستان اتخـاذ مـي       

  نمايش قدرت خود و اين حركات  در هنگـام راننـدگي            

  

  .)37( برند لذت مي

  گيري نتيجه
آميـز حاصـل از ايـن مطالعـه         ي مخـاطره  الگوي رفتارهـا  

با توجه به تفـاوت     .  متفاوت با نتايج ساير مطالعات است     

الگوي رفتاري موتورسواران ايرانـي بـا سـاير كشـورها،           

هاي آموزش بهداشـت در سـطوح مختلـف           تدوين برنامه 

ـ جامعه و استفاده از الگوهـا و ت        هـاي تغييـر رفتـار       وريئ

ـ   متناسب با گروه هـدف توصـيه مـي         پيشـگيري از   . ودش

شـده در مطالعـه نيازمنـد        آميـز معرفـي     رفتارهاي مخاطره 

ـ      بـا  . باشـد   ويـژه آمـوزش مـي      همداخالت چندبعـدي و ب

گيري هر يـك از رفتارهـا و عوامـل آن الزم اسـت         اندازه

هاي مناسـب     هاي آموزشي و نيز استراتژي      اهداف و برنامه  

هـايي بـراي اصـالح        از طرفي اسـتراتژي   . را تدوين نمود  

محيط، تفكيك كاربري موتورسيكلت و تقويـت اقـدامات         

  .  قانوني الزم است
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Abstract 

Iranian Motorcyclists’ Personal Experiences of Risky Riding 
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Introduction: Motorcyclists play an important part in increasing the death toll form road accidents in 

study is designed to identify the risky behaviors experienced by the motorcyclists which is believed to 

help promote the safety of them and other members of the community. 

Materials and Methods: This was a qualitative study and we selected a sample of motorcyclists from 

different parts of Tehran. The data was collected through in-depth interviews with participants. All 

interviews were audio-taped, transcribed verbatim and analyzed consecutively. 

Results: Analysis of the data revealed two behavioral themes describing risk riding in Iranian 

motorcyclists: 1) unintentional behaviors due to inability for riding, less control of motorcycle and low 

mood or lack of concentration while riding; 2) intentional behaviors such as riding an inappropriate or 

defective motorcycle; unallowable use of motorcycle; showing off; and breaking traffic laws. 

 Conclusion: Even though, a great number of the risky behaviors identified are similar to those 

reported in previous studies, some differences were observed. This might be explained by a number of 

psychological and social factors that having a role t in the risky behaviors of the motorcyclists. 

Key words: Motorcyclists, Risky behaviors, Accidents, Qualitative study 
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