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  مقدمه
ورسواران موتورسواري از عوامل مهم آسيب است و موت       

محسـوب   1اي  پـذير حـوادث جـاده       هاي آسـيب    ازگروه

در طـور جـدي       نفر به  30000روزانه   .)2 و   1( شوند  مي

  و ندشـو    دچار آسـيب مـي     اثر حوادث رانندگي در دنيا    

 بـار ايـن   .دهنـد  جان خـود را از دسـت مـي    نفر  3000

ـ    وميرها و آسيب   مرگ طـور نامتجانسـي بـر دوش        ههـا ب

هـاي   درگـروه  متوسـط و   كشورهاي بـا درآمـد كـم و       

ــذير  آســيب ــه ازپ ــيجمل  .)3( باشــد  موتورســواران م

 برابـر   8 در مقايسه با راننـدگان اتومبيـل،         وارانموتورس

خطر مرگ، چهار برابر خطـر آسـيب و دوبرابـر خطـر              

 احتمـال تصـادف     .)4( پيـاده را دارنـد     تصادف با عابر  

در ). 5(  برابر بيشتر از اتومبيل اسـت      3/9سيكلت  رموتو

 حوادث حمل و نقل كـه منجـر          درصد 51بيش از   ان  اير

شـوند بـراي موتورسـواران و يـا          به مرگ يا بستري مي    

 بـه دنبـال     ).6( يـد آ   مـي  وجود هبراكبين موتورسيكلت   

هـاي    آسـيب ،تصادفات مربوط به موتورسيكلت، اغلـب   

كـه چـون     محققين معتقدنـد   .)7( كند  متعددي بروز مي  

هاي   از گروه  ها ، آن  زياد است   موتورسواران پذيري  آسيب

 در  امـا  .)4( دبراي تحقيق و مداخلـه هسـتن      دار   اولويت

كشورهاي درحال توسعه، تحقيقات زيادي در اين زمينه        

مورد غفلـت قـرار     اي    حوادث جاده له  أ مس  و انجام نشده 

صـورت   و متخصصين بهداشت بـه ) 8( است شده   گرفته

  ايـن  پيشـگيري و كنتـرل     عرصـه محدودي در تماس با     

جهاني  هاي سازمان كه طوري ه ب.)9( اند ها قرارگرفته آسيب

   .)8(كند  يادمي2شده فراموش اپيدمي عنوان  ازآن بهبهداشت

آميز از عوامل اصلي بروز اين حوادث         مخاطرهرفتار  

هـا و    رفتارهاي متعددي در رابطه بـا آسـيب       . )9( است

 ،ي شـده اسـت  يو مرور شناسا تصادفات مربوط به عبور  

 سبقت غير مجـاز،  سـرعت        :شاملن رفتارها   از جمله اي  

، عـدم   )11 و 10( نامناسب، سرعت بيش از حـد مجـاز       

، عـدم رعايـت     )12( زدن رعايت حق تقدم هنگـام دور     

ي و رانندگي، رانندگي پـس از مصـرف         يمقررات راهنما 

  عـدم اسـتفاده از كـاله ايمنـي          و )13( مشروبات الكلي 

 قبل  ه بايد كرد؟  براي تغيير اين رفتارها چ    . باشد  مي )14(

از پاسخ به اين سؤال الزم است پرسش ديگري را مورد           

 عوامـل   يـا  ايـن رفتارهـا      داليل بررسي قرار دهيم يعني   

. شـوند   آميز مـي    را كه منجر به رفتارهاي مخاطره     رفتاري  

كه چرا رفتارهاي غيرايمن در برخي       اينسؤاالتي از قبيل    

ساسـاً چـرا    دهـد و يـا ا      ها بيشتر رخ مي    از افراد و گروه   

را با اتخاذ رفتارهـاي پرخطـر در معـرض           افرادي خود 

  دهند؟  تصادف و آسيب قرار مي

 بـا مشـاهده     توان  هميشه نمي اند    مطالعات نشان داده  

هايي كه در پـس ايـن رفتارهـا           رفتار رانندگان به انگيزه   

رفتارهــاي اجتمــاعي از جملــه ). 16( اســت، پــي بــرد

 فيزيولوژيك نيستند   اًهاي صرف   پديده ،رفتارهاي ترافيكي 

ثابت و مشابهي در همـه افـراد         اًتقريبكه ماهيت و روند     

اي هستند كه    هاي نسبي و زمينه     بلكه پديده  ،داشته باشند 

 دن جوامع مختلف ماهيتي متفاوت و متنوع دار        افراد و  در

)15( .  

آميـز    قبل از بررسي نحوه كاهش رفتارهاي مخـاطره       

ها، مطالعات دقيـق نظـري      ها و جاده   رانندگان در خيابان  

1. Road Traffic Injuries(RTIs)  2. The neglected epidemic: road traffic injuries in developing countries  
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هايي را كه در پـس        اي الزم است تا سازوكار      گسترده و

ـ سـت، آشـكار نم     ا اين رفتارهـا   درخصـوص  ). 16( داي

 كه منجـر بـه      موتورسواران هاي رواني اجتماعي    ويژگي

شود اطالعـات چنـداني در دسـت       رفتارهاي پرخطر مي  

طور محدودي به موضوع     هدر متون موجود ب   ). 1( نيست

ها و عقايد موتورسـواران پرداختـه شـده          بررسي ديدگاه 

اين شـكاف مهمـي اسـت كـه احتمـاالً موجـب         . است

هـاي رفتـار      كننـده   تعيـين  يا ساير  گرفتن انگيزه و    ناديده

). 17( دگـرد  ر برخي از موتورسواران مـي     ميز د آ  مخاطره

ثر بـر رفتـار   ؤها از عوامل درون فردي و كليدي م      انگيزه

ها تحـت تـأثير عوامـل مسـتعدكننده ماننـد            آن. هستند

براي  ).18( باشند   اعتقادات فرهنگي مي    و آگاهي، نگرش 

 داليـل  شناخت كامل و جـامع ماهيـت و          ،اصالح رفتار 

  ).15( گيري آن الزم است شكل

رود شناسـايي     انتظـار مـي    مـذكور بنابر توضيحات    

آميـز   عواملي كه فرد را بـه اتخـاذ تصـميمات مخـاطره           

پذيري وي را افـزايش      كند و در نتيجه آسيب     هدايت مي 

محققـان معتقدنـد كـه      ). 19( دهد، مفيد واقـع شـود      مي

ــق   ــا از طري ــدگان تنه ــاي پرخطــر رانن مطالعــه رفتاره

ــاهده  روش ــاي مش ــد   اي و ه ــي مانن ــاي  روشكم ه

هـاي    بلكه ازطريق روش   ،پذير نيست   اي امكان   پرسشنامه

 و كيفي از جمله مصاحبه عميق و پيگيري جريان عبـور         

هـاي مربـوط بـه        تـوان ابهـام داده      مرور است كـه مـي     

گرچــه مطالعــات كمــي . مشــاهدات را برطــرف نمــود

اي ممكن است براي مطالعه شيوع برخي رفتارها          مشاهده

اال، اسـتفاده از كمربنـد ايمنـي و         ل سرعت ب  امثطور   به(

ابزارهاي مناسبي را مهيا نمايد، امـا قـادر نيسـت           ) هغير

 عوامل شخصيتي و هيجاني منجر به رفتار را نشان دهـد          

و  كه مربوط به سـبك زنـدگي         تيپاسخ به سؤاال  ).  16(

 باشد نياز به روش و هاي فرد از جمله انگيزه   رفتار   داليل

ـ اگيـري     روند شـكل   ماهيت و . رويكرد خاصي دارد   ن ي

روش  در علـوم انسـاني از   . نسبي و ذهني است  ها  پديده

.  اسـتفاده مـي شـود      هـا   براي شناخت و تبيين آن     كيفي

 سـبك  ،تحقيق كيفي باعث ايجاد بصيرت نسبت به رفتار       

 به همين دليل    .)20( گردد و تجربياتشان مي   زندگي مردم 

ـ        مطالعه حاضر     هبراي يافتن پاسخ سؤالي است مربـوط ب

 به روش كيفي طراحي و اجـرا         كه  انسان ي رفتار عوامل

ــزه  ــدف از آن درك انگي ــت و ه ــده اس ــتفاده از  ش  اس

آميز   موتورسيكلت در موتورسواران داراي رفتار مخاطره     

  .است  بوده

  

  ها مواد و روش
سـال   مدت يك  هاين پژوهش، يك تحقيق كيفي بود كه ب       

جملـه  هاي طبيعـي و متعـددي از    در  تهران و در محيط 

بيمارستان، منزل، كالنتري و خيابان صورت گرفـت تـا           

ــه ــوع نمون ــاي متن ــرد  ه ــه قرارگي ــورد مطالع ــري م . ت

 2صورت هدفمند و با حداكثر تنوع      ه ب 1كنندگان مشاركت

شـوندگان   مصاحبه. مورد مصاحبه يا مشاهده قرار گرفتند     

 درجه اول در زمينـه      كه در  ندافرادي انتخاب شد  بين   از

ـ      آميز  طرهرفتارهاي مخا   ربا با موتورسـيكلت داراي تج

 عالقمند به مشـاركت     وده و  مستقيم يا غير مستقيم ب     غني

  اعم از (اشند و شامل موتورسواران بو بيان روشن آن 

1.Participant      2.Maximum variance of sampling 
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، اعضـاي خـانواده و      )سوار  راننده موتورسيكلت يا ترك   

آميـز، هرگونـه      رفتارهاي مخاطره منظور از    .پليس بودند 

 موجـب كننـدگان    رفتاري است كه طبق تجربه مشاركت     

چـرخ    مانند سرعت زيـاد، تـك     (ها   تصادف و آسيب آن   

  . گردد مي) طرفه زدن و عبور يك

هـا و    در زمان ) 21(  2صورت تلفيقي  به 1ها  توليد داده 

مـاه   هاي مختلف انجام شد و از فروردين الـي دي          مكان

هـا از     داده.    ادامـه يافـت     3ها  ن اشباع داده   تا زما  1386

 موتورسـوار در    34طريق مشاهده ميداني و ثبت رفتـار        

هـاي    ا و اطالعات پرونـده    ه حين موتورسواري، گزارش  

 22 از    4مصاحبه عميق موجود در كالنتري و همچنين از       

هـا بـراي حفـظ        مصـاحبه . دست آمد  بهمشاركت كننده   

سـاختاري و   نيمهصورت  هپذيري و عميق بودن، ب    انعطاف

هـا ادامـه       بود و تا رسيدن به اشـباع داده        5بدون ساختار 

شـد و      با تعيين وقت قبلي انجام مـي       مصاحبههر   .يافت

 كننـدگان  مدت آن برحسب شرايط و تمايـل مشـاركت        

روش  هـا بـه    تجزيـه و تحليـل داده     . دقيقه بـود   60-30

بـا  (هـا   همـه مصـاحبه  .  صورت گرفت6تحليل محتوايي 

. ، ضبط و سپس كلمه به كلمه تايپ شد        )mp3فاده از   است

متن هر مصاحبه چندين بار مطالعه شد و با شكستن هـر            

تـرين واحـدهاي     عنـوان كوچـك     بـه  7متن كدهاي اوليه  

دار استخراج و بـا اسـتفاده از دسـتور          ادهنده معن   تشكيل

Comment در Word ــد ــت گردي ــدهاي  .  ثب ــدداً ك مج

صـورت نيـاز بـراي رفـع         با متن و نيز در       آمده دست به

هرگونه ابهام بالفاصله با خـود مشـاركت كننـدگان بـه            

آمده،  دست هكدهاي ب.  كنترل شدMember Checkروش 

ــه روش ــق External Check و  Peer Checkب  از طري

Focus Group Discussion      بـا حضـور چهـار نفـر از  

اساتيد با تجربـه در زمينـه تحقيـق كيفـي و يـك نفـر                

راي آموزش بهداشت مورد بازنگري قـرار       دانشجوي دكت 

  . گرفت و روند كار اصالح گرديد

براي افزايش روايي و پايايي كه معادل با اسـتحكام          

هـاي   از روش  در تحقيـق كيفـي اسـت،   8ها علمي يافته

  .استفاده شد) 22 (لينكن و كوبا يپيشنهاد

 ،)Credibility(بــراي افــزايش اعتبــار يــا مقبوليــت 

 درگيـري و . مورد استفاده قرار گرفت هاي مختلفي     روش

هاي   در امر تحقيق يكي از روش      9مي و مستمر  يتالش دا 

محققان حـدود بـيش از      . مورد استفاده در اين زمينه بود     

كننـدگان در    سال با موتورسواران و ساير مشـاركت       يك

روش . ها داشته باشند   ارتباط بودند تا درك بهتري از آن      

هـا و    آوري داده  در جمـع  متدولوژي و هم     تلفيق هم در  

روش تلفيـق    . منابع اطالعات مورد استفاده قرار گرفـت      

ي است چـرا كـه هرگونـه        يك آزمون واقعي براي رواي    

هـاي سـاير      تحقيـق بـا اسـتراتژي      روشضعفي در يك    

هــا قابــل جبــران اســت و امكــان قضــاوت بــين  روش

   10گو روايي پاسخ. كند  مختلف را فراهم ميياه گزارش

1. Data Generation    2. Triangulation Method   3. Data Saturation  

4. Deep interview    5. Semi structured & Unstructured  6. Content Analysis   

7. Initial Codes    8. Truthworthiness    9. Prolong Engagement 

10. Respondent validation 
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ـ member checkingيا  ود بـراي مقايسـه بـين      روشي ب

چـه كـه منظـور       چه كه  محقق برداشت نموده بـا آن         آن

ايـن  . كنندگان بوده است   موتورسواران و ساير مشاركت   

كنندگان  طرف مشاركت هروش از طريق بازگشت محقق ب     

او از  . عنوان يك مرحله تأمين اعتبار صـورت گرفـت         به

اتشـان  ها در مقايسه با تجربي     ها سؤال كرد كه آيا يافته      آن

 روش "كنترل توسط افـراد متخصـص     ".  چگونه است 

ديگـري اســت كــه از طريــق آن نــاظرين كــه افــرادي  

هاي مختلف  متخصص در زمينه تحقيق كيفي بودند، جنبه   

تحليل مـوارد   . تحقيق را مرور و مورد كنكاش قرار داند       

ها نيز روش ديگري بود كه براي بـاال          منفي و اشباع داده   

  .ستفاده قرار خواهد گرفتبردن اعتبار مورد ا

نيـز  ) Confirmability( يدأي قابليت ت   و قابليت اعتماد 

آوري سيستماتيك مدارك   يعني جمعaudit trialطريق  از

. ها، مهيا شد   ها و استنتاج براساس آن     قبول مميزي داده   و

هـا   ، نمونه )Transferability( قابليت انتقال براي افزايش   

اجتماعي و سطوح مختلـف     از طبقات متفاوت اقتصادي     

در قسـمت   . هاي متنوع انتخاب شـدند      تحصيلي و گروه  

ها با نتايج ساير مطالعات پرداختـه         بحث به مقايسه يافته   

  .است  شده

  

  ها يافته
واحدهاي مورد مطالعه برحسب منبع و روش گـردآوري    

. اســـت  نشـــان داده شـــده1اطالعـــات در جـــدول 

 نفـر راننـده     16نفر بودند و شامل      22 شوندگان مصاحبه

هـا پـدر يـا        نفـراز آن   9موتورسيكلت كه همگي مرد و      

ــد    ــز بودن ــر ني ــوار ديگ ــك موتورس ــرادر ي ــاير . ب س

سـوار    نفر زن تـرك   4كنندگان عبارت بودند از      مشاركت

 2كه عضو خانواده يك يـا چنـد موتورسـوار بودنـد و            

ها موتورسـوار و بـرادر يـك         نفرپليس كه يك نفر از آن     

يك از مشاركت كنندگان در بيش از        هر. موتورسوار بود 

هاي مربـوط     در مجموع داده  . يك نقش مشاركت داشتند   

 .  ه و تحليل قرار گرفتي نفر مورد تجز61به 

شونده نيـز در     شناختي افراد مصاحبه    ويژگي جمعيت 

  درصــد82مجمــوع حــدود در . اســت  آمــده2جــدول 

 در گروه سـني     ها بيشتر آن . كنندگان مرد بودند   مشاركت

  . متأهل بودند درصد50 سال و 24-15

هاي   ها پيرامون داليل و انگيزه      از تجزيه و تحليل داده    

 يا مضـمون اصـلي بـه        زمينه 4استفاده از موتورسيكلت    

هـا در اتخـاذ و        انتزاع گرديد كه هريك از آن      ذيلشرح  

  . آميز موتورسواران نقش دارد نوع رفتارهاي مخاطره

  كنندگان مشاركت:  ترافيكاي سريع و آسان در   وسيله-1

  

 واحدهاي مورد مطالعه برحسب منبع و روش گردآوري -1جدول

 ها  داده

  درصد  تعداد  منابع

      : مصاحبه-1

  26,23  16      )موتورسوار(  موتورسيكلت راننده

 6,55  4  )عضو خانواده موتورسوار( سوار ترك

  3,28  2  پليس

 مشاهده و ثبت رفتار موتورسواران در -2

  ين موتورسواريح

34  55,74  

  8,2  5   گزارش پرونده تصادف موتورسواران -3

  100 61 جمع
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   ويژگي جمعيت شناختي مصاحبه شوندگان-2جدول 

  متغير شوندگان جمع مصاحبه  كنندگان ساير مشاركت  موتورسواران

  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد  تعداد

  جنس  8/81 18  3/33  2 100  16 مرد

 2/18  4  7/66  4 - - زن

24-15 8 50  1 65/16  9  9/40  

34-25 6 5/37  1 65/16  7  8/31  

  گروه سني

<35 2 5/12  4  7/66 6  3/27  

  وضعيت تأهل 50  11 7/66  4  75/43 7 متأهل

  50 11 3/33  2  25/56 9 مجرد

 7/22  5 3/33  2  75/18  3 ابتدايي

 2/18  4 -  -  25  4 راهنمايي

 3/27 6 7/16  1  25/31 5 دبيرستان

  پايه تحصيلي

 8/31 7 50  3  25  4 دانشگاه

  

موتورسيكلت را يك وسيله سبك و راحت براي رفـت و           

برخـي  . دانسـتند  آمد تجربه كرده و با اتومبيل متفاوت مي       

موتورسواران نه تنها براي رفت و آمد خـود بلكـه بـراي        

دهي به اعضـاي خـانواده خـود از ايـن وسـيله               سرويس

اي مفيـد بـراي خريـد و           آن را وسـيله    كنند و  استفاده مي 

ـ   . آورند  شمار مي  هكارهاي روزمره ب   راين معتقـد   عـالوه ب

جـويي در بنـزين،        صرفه موجبهستند كه موتورسيكلت    

تـر انجـام     تـر و سـريع      كارهـا ارزان   ،هزينه و زمان شده   

ها براين باورند كه با رفتارهايي مانند عبور از          آن. شود  مي

طرفـه، رد كـردن چـراغ قرمـز و           يـك خيابان  رو يا     پياده

هـا و نيـز سـبقت از طـرفين            ومبيـل الي ات  هحركت از الب  

جويي نموده و از مانـدن         را صرفه  مسيرتوانند خيلي از     مي

ــد    ــودداري نماين ــلوغي خ ــك و ش ــي از . در ترافي يك

  : گويد كنندگان در اين باره مي مشاركت

و ر تـو پيـاده    چـرا از  . چرا برم خيابون را دور بزنم بيـام       "

يعنـي راهـي كـه شـايد     . يـام بنيندازم تو كوچه دور بزنم      

 70. توني دور بزنـي     متر مي  30 يا   25 ،20صدمتر باشد با    

    .]موتورسوار و عضوخانواده [". متر صرفه جويي كردي

را از    ي بـا موتورسـيكلت آن     يتوانايي انجام چنين رفتارها   

 كورمذداليل   به. كند  ي مي ساير وسايل نقليه موتوري مستثن    

را بـه اتومبيـل شخصــي و     تعـدادي از موتورسـواران آن  

   :است  ها گفته يكي از آن. دهند عمومي ترجيح مي
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گـذارم تـا      رم در مغازه، ماشين را كنار مي       صبح كه مي  "

ميشه . چون ترافيك زياده  . ريم  تو بازار با موتور مي    . شب

. چـراغ قرمـز را رد كنـه       . رو بره  آدم با موتور از تو پياده     

ــي مع ــل نم ــيم ط ــوازم   [".ش ــنده ل ــوار فروش موتورس

  ].  موتورسيكلت

اي سريع و آسـان         دليل استفاده از وسيله    كساني كه به  

كننـد، ممكـن     در ترافيك، از موتورسيكلت اسـتفاده مـي       

طبـق  . آميز خاصي را اتخاذ نمايند است رفتارهاي مخاطره  

كنندگان پايين بودن وضعيت اقتصادي      تجربيات مشاركت 

شود كـه افـراد  بـا      ميموجبجويي   براي صرفه و تالش   

كنند  ها تالش مي آن. كنند اين انگيزه اقدام به موتورسواري    

را  زندگي وآمد خود و خانواده، مخارج  با حل مشكل رفت

  :كه است  كننده ديگري اظهار داشته مشاركت. كاهش دهند

خيلي تا حـاال    . خوشحالم يك وسيله از خودمان داريم     "

 اگه بخواهيم با اين ماشـينا بـريم  واقعـاً          . بودهبه نفعمان   

. اما با موتور راحت رفتيم و اومديم      ...  هزينه زيادي دارد  

سـوار و عضـو       تـرك  [".رسيديم از مسيراي ميـانبر      زود  

  ].خانواده

كننـدگان،   به اعتقـاد مشـاركت  : هاي شغلي  ضرورت– 2

منظور كسب درآمـد     كه از موتورسيكلت به     موتورسواراني

آميـزي را تجربـه      كنند نيز رفتارهاي مخـاطره      اده مي استف

عنوان موتورسـوار پيـك      كارفرما از فردي كه به    . كنند  مي

است، انتظـار دارد نهايـت سـرعت را در            مشغول به كار    

رساندن غذا يا كاال و جلب رضايت مشتري داشته باشـد           

و موتورسوار براي پاسخ به ايـن انتظـار يعنـي بـاالبردن             

ر مبادرت بـه رفتارهـاي پرخطـري ماننـد          ناچا بهسرعت  

 طرفه  يكخيابان رو و   عبور از پياده،سرعت غيرمجاز

  :است  موتورسواري گفته. كند مي

 سـريع برگـردي     ، فقط دوست دارند غذا سـريع برسـه        "

ديگـه اهميـت    . غذاي بعدي را ببري، مشتري راضي باشه      

 گن غذا   فقط مي . تا سرعت بري   100 يا   10با   دهند تو  نمي

نوجــوان  [".را ســريع ببــر ســريع برگــرد غــذاي بعــدي

  ].  موتورسوار، پيك

 ،زنـد  سرعت براي شغل اين افـراد حـرف اول را مـي       

ها اظهار داشتند كـه هرچـه تعـداد سـفرهاي خـود را               آن

در . كننـد  افزايش دهند دستمزد بيشـتري را دريافـت مـي         

اظهـار داشـتند كـه خـود و         كه اين موتورسواران   صورتي

باشند و همـواره   ها از بيمه برخوردار نمي ت آن موتورسيكل

هـا   باشـند چراكـه آن   نگران از دست دادن شغل خود مـي      

صورت اقسـاط    هممكن است حتي موتورسيكلت خود را ب      

تهيه نموده و براي پرداخت اين اقسـاط نيـاز بـه درآمـد              

دليـل   پيك مشغول هستند بـه     موتورسواراني كه در  . دارند

 مجـاز   يقانوناز لحاظ    گواهينامه   شرايط سني و يا نداشتن    

  . باشند به موتورسواري نمي

كنندگان اعتقاد دارنـد كـه موتورسـواري بـا       مشاركت

كار و طبقه پايين اقتصادي      انگيزه كسب درآمد در افراد بي     

كنند هزينـه زنـدگي خـود و         ها تالش مي   آن. دهد  رخ مي 

يك پليس  . خانواده را از طريق موتورسواري كسب نمايند      

  :است تهگف

طور   به. كنند جمعيت زيادي از موتورسيكلت استفاده مي     "

 بره تا سـر كـارش و   ،كنه خواد بره زندگي  طرف ميالمث

وقتي . كنه  ره خرجشو دربياره مسافركشي باش مي      مي. بياد

  ".شـوند   هـا هـم گرفتـار مـي        گيريم، ون   ها را مي    موتوري

  ].پليس[ 
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بارهـاي  اين موتورسواران گاهي نيز مجبور به حمـل         

ها نيز مبادرت بـه      برخي از آن  . حجيم و يا سنگين هستند    

مسافركشي و حمل مسافر بـدون رعايـت نكـات ايمنـي            

يكـي از موتورسـواران در ايـن زمينـه اظهـار            . نـد نك  مي

  :است كه كرده

بسـتم عقـب      دوسه تا كارتن جنس گرفتم بايـد مـي        ... "

 گذاشتم روي باك جلـوي  . كار را نكردم   ولي اين . موتورم

طرفـه اومـدم يـك       يـك ... خيلي هم عجله داشـتم    ... پام  

تونستم فرمون    چون من هم نمي   . اومد  ماشين از روبرو مي   

موتورو چپ و راست كنم چون كارتونا روي بـاك بـود            

ماشين اومدو نتونستم بگيرم و شاخ به شـاخ         . تونستم  نمي

  ]موتورسوار [". شدم

گان كننـد  تجربـه مشـاركت   : مين نيازهاي هيجـاني   أ ت –3

حاكي از آن بود كه استفاده از موتورسـيكلت بـا انگيـزه           

ــرد را   ــاي ف ــز رفتاره ــا ســرگرمي ني ــردش ي ورزش، گ

موتورسواراني كه با اين انگيزه     . دهد  الشعاع قرار مي    تحت

 اكثراً نوجـوان و بـدون   ،كنند از موتورسيكلت استفاده مي   

  :است كه ها عنوان كرده يكي از آن. گواهينامه هستند

كـرديم ببينـيم    انداختني بازي مي. گشتيم يست برمي از پ  "

تونه اون يكي را بيندازه زمين،  ما اينـا انـداختيم              كي مي 

دو تـرك   . زمين بعد يك وانتي زد به مـا، مقصـر بـوديم           

ورسـوار و تعميركـار     موت ["....سـال بـوديم      بچه.  بوديم

  ]. موتورسيكلت

انــد كــه برخــي از  كننــدگان بيــان نمــوده مشــاركت

چـرخ زدن و   رسواران، موتورسيكلت را به عشق تك     موتو

هـا بـا حركـات       آن. انـد   و گذار و ولگردي خريده      گشت

 جـان خـود و      ،چرخ زدن و ويراژ دادن       تك انندنمايشي م 

چنـد نمونـه از   . دهنـد   ديگران را در معرض خطر قرار مي      

  :است كه صورت بيان شده ها به اين تجربيات آن

 موتورسوار رفتـه بـود      چندوقت پيش سر چهارراه، يك    "

زير يك كاميون، فوت كرده بود منتها ما بررسي كه كرديم           

بعد رفته زيـر     چرخ زده، اول افتاده و     رسيد كه تك    به نظر   

  ]. پليس ["كاميون 

ايـــن دســـته از موتورســـواران معمـــوالً گروهـــي 

گاهي رفتارهاي هيجاني دارنـد و       كنند و  موتورسواري مي 

  :ها گفته است نيكي از آ. گر هستند پرخاش

دهـيم،    صـدا ويـراژ مـي      و سـر  چندتايي توخيابون بـا   " 

  ]. نوجوان موتورسوار ["... زنيم و چرخ مي تك

موتورسواران با رفتارهاي پرخطر خود ممكـن اسـت         

. نيز تحت تـأثير قـرار دهنـد        رفتار ساير كاربران جاده را    

  :كنندگان گفته است يكي ديگر از مشاركت

مـاهم كـه پشـت رل       . خيـابون زنه، وسط     تك چرخ مي  "

هـي بايـد از     . ماشين نشستيم همـش بايـد ترمـز بگيـريم         

بايد بترسـيم كـه     . اون يكي از اونورش بره    . اينورش بريم 

  ].پليس[".بيفته، آدم ناخودآگاه بخوره بهش مبادا برگرده و

هاي  كاري و نبودن راه   كنندگان معتقدند كه بي    مشاركت

تورسـيكلت بـراي    هـا از مو    سرگرمي موجب اسـتفاده آن    

ها تحت تأثير ديگـران      آن. است  تفريح در شهر تهران شده    

 دچــار غــرور و خودنمــايي شــده و ،بــه ويــژه دوســتان

هــا  يكــي از آن. كننــد رفتارهــايي پرخطــر را اتخــاذ مــي

  : است گفته

چـرخ    از همشون بهتـر تـك     . رم  تندتر مي ... يارم  كم نمي "

جـوان  نو["اصـالً بـه جعفـر موتـوري معـروفم         . زنـم   مي

    ].موتورسوار
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:   ســهولت در انجــام خــالف و فــرار از قــانون    -4

هــاي  كننــدگان بــر ايــن باورنــد كــه ويژگــي مشــاركت

كارها هـم   شود كه بعضي خالف   مي موجبموتورسيكلت  

اي براي اعمال خالف مانند سـرقت،         عنوان وسيله  از آن به  

ها معتقدند كه    آن. مزاحمت، دعوا و درگيري استفاده كنند     

قاپي يـا سـرقت      ز انجام كارهاي خالف مانند كيف     پس ا 

توان فـرار   لوازم خودرو با موتورسيكلت خيلي راحت مي   

  :است كنندگان گفته يكي از مشاركت. كرد

حتـي  . از همـه جـا راه فـرار داره    ... شه بگيـريش     نمي "

ره اگـه مـانع هـم          تا سرعت داره مـي     70موتوري كه با    

بـين   شـين از  جلوش بينـدازي، در يـك لحظـه، دو سرن         

 ،شه با موتور بكني     ها را مي    ترين خالف  سخت... روند    مي

ــي ــور را ول كن ــداره. و موت ــي ن ــون قيمت ــيس [ "چ پل

  ]. موتورسوار

كـار در حـين فـرار دسـت بـه            موتورسواران خالف 

ها ممكن اسـت بـا سـرعت       آن. زنند  رفتارهاي پرخطر مي  

از . به چراغ قرمز تـوجهي نكننـد      . غيرمجاز حركت كنند  

ـ كننـد و يـا     ل عبـور عـابرين پيـاده اسـتفاده      مح ن اخياب

مواردي از اين تجربيات به اين صـورت        . طرفه بروند  يك

  :است بيان شده

يك  تونه سريع از تو    مي. پره اينوراونور   موتورسريع مي  "

بـا  . طرفـه بـره    بره تو يك كوچه يا خيابون يـك        رو پياده

  ].موتورسوار پليس[ ".كار را بكني توني اين ماشين نمي

پليس يا افرادي كه بـه دنبـال موتورسـوار خالفكـار            

پليس گـاهي از  . گيرند هستند نيز در معرض خطر قرار مي   

شـود چـون      تعقيب موتورسواران خالفكار منصـرف مـي      

معتقد است كه در صورت ادامه تعقيب، ممكن است جان       

 يا ساير سواران و عابران پياده به       سوار و   موتورسوار، ترك 

  :است  يكي از موتورسواران گفته. خطر بيفتد

) سـوار   ترك( اين داريوش .  متر با ما فاصله داشت     8-7... 

ريـم    اين تازه فهميد ما داريـم مـي       . دزده، بگيريد : داد زد 

آقا همچين گاز به اين موتور داد، ما ديگـه رحـم         . دنبالش

هـم  . هـم اون . نكرديم به موتورمون، هم ما سرعت داشتيم  

موتورسـوار و تعميركـار      ["...د زمين و هـم مـا      اون خور 

  ].موتورسيكلت

  

  بحث
هاي اين مطالعه نشان داد كه چهار عنصـر اساسـي و              يافته

اصلي در انگيـزه اسـتفاده از موتورسـيكلت و در نهايـت         

آميز هنگـام موتورسـواري نقـش         اتخاذ رفتارهاي مخاطره  

 اي سـريع و   وسـيله : اين چهار عنصر انگيزشي شامل   . دارد

هـاي شـغلي، تـأمين نيازهـاي        آسان در ترافيك، ضرورت   

. هيجاني، سهولت درانجام خالف و فـرار از قـانون، بـود           

اگرچه اين مضـامين در مطالعـات و جوامـع ديگـر هـم              

هـا   نظر نويسندگان اسـتخراج آن   هنحوي ديده شده ولي ب     هب

هـاي خـاص      ثير شرايط و ويژگي   أتا حدود زيادي تحت ت    

اي  آرنت با مطالعه  . باشد  هر تهران مي  محيط مطالعه يعني ش   

كه در زمينـه راننـدگي جوانـان دانمـاركي و آمريكـايي             

 گزارش نمود كه محيط شامل محيط فرهنگي و نيز          ،داشت

هاي عمومي در الگوي استفاده پرخطر از وسـايل          سياست

اي حتي در     هاي منطقه  تفاوت). 23( نقليه نقش حياتي دارد   

ي بزرگ و كوچك وجـود دارد       رفتار رانندگان بين شهرها   

و در شهرهاي بزرگ راننـدگان بيشـتر دچـار آشـفتگي و             

ـ  ). 16( عصبانيت هستند   7(دليـل جمعيـت زيـاد      هتهران ب
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 نداشتن  ، چندگانگي فرهنگي اقتصادي اجتماعي    ،)ميليوني

كاري و    باال بودن نرخ بي    ،سامانه مناسب و كافي ترافيكي    

 و استثنايي در    جوان بودن جمعيت آن محيطي بسيار ويژه      

عنوان عناصر ساختاري    ه ب مذكورهاي    توجيه و تبيين يافته   

انگيزه استفاده از موتورسيكلت و اتخاد رفتارهاي پرخطر        

اي بسيار آسان    به اين معني موتورسيكلت وسيله    . باشد مي

. كننده تهران است   و سريع در فرار از كمند ترافيك خسته       

و جـوان بـودن     كاري در ايـن شـهر بـاال اسـت            نرخ بي 

كننـده اسـتفاده از    جمعيت آن مزيد علت بـوده و توجيـه    

 فـرار   ، وسيله انجام خالف   ،عنوان اشتغال  هموتورسيكلت ب 

محققـين  . باشـد   مين نيازهـاي هيجـاني مـي      أاز قانون و ت   

دريافتند كه بين خطاهاي رانندگي منجـر بـه تصـادف و            

 دليل عالقمندي فرد به موتورسواري ارتباط وجود دارد و        

كننــد   موتورســواري را انتخــاب مــي،دليلــي كــه افــراد

 عالقه به رانندگي يا لذت از سرعت، قويـاً بـا            طورمثال به

 يـك   دهنـده  نشـان تحقيقات  .  علت تصادف ارتباط دارد   

سري عوامل گسـترده روانـي و اجتمـاعي در رفتارهـاي           

 در مطالعـه  ). 17(مرتبط با تصادف موتورسيكلت اسـت       

مؤثر برنوع انش انگيزه از عوامل همكار  و )2004(سكستون

  ).24( رفتار موتورسواران و احتمال تصادف شناخته شد

دهنده چهار دليـل يـا انگيـزه اصـلي در            ها نشان   يافته

  :استفاده از موتورسيكلت بود

عنـوان يكـي از       به "اي سريع و آسان در ترافيك         وسيله"

 تحقيقات نشـان داده كـه     . هاي موتورسواري است    انگيزه

اد زيادي از موتورسواران از نحوه راننـدگي در بـين           تعد

 درك  .)25( انواع وسايل رانندگي درك درسـتي ندارنـد       

اي سودمند بـراي      ها اين است كه موتورسيكلت وسيله      آن

و با همين انگيـزه از      ) 26( باشد  سريع به مقصد رسيدن مي    

ـ      .كنند  آن استفاده مي   طـور   ه موتورسيكلت و رانندگي آن ب

ايـن وسـيله ممكـن       .باشد اتومبيل متفاوت مي  آشكاري با   

.  اندازه كوچكي كه دارد درست ديـده نشـود  دليل هاست ب 

 بايد سعي كند در وضـعيتي قـرار گيـرد كـه              موتورسوار

او بيشتر از دستانش بايد استفاده      . توسط ديگران ديده شود   

گيـرد و    كند، بيشتر در معرض عوامل محيطـي قـرار مـي          

جود دارد كه رفتارهاي متفاوتي     هاي زياد ديگري و    تفاوت

 درك او از اين تفاوت ها مهـم اسـت         . كند   را ايجاب مي  

ــار   ). 25( ــه رفت ــراي مقايس ــه ب ــه ك ــك مطالع ــايج ي نت

موتورسواران و يك گروه همسـان از راننـدگان اتومبيـل           

انجام شد، نشان داد كه موتورسواران از رانندگان اتومبيل          

اد، سبقت و عبور از     ترند و بيشتر نسبت به سرعت زي       جوان

ــي  شــكاف ــادرت م ــك مب ــك در ترافي ــاي باري ــد ه . كنن

تر دست به رفتارهاي پرخطـر       موتورسواران با اتومبيل كم   

ــي ــد م ــران ). 5( زنن ــواران  1/73در اي ــد موتورس  درص

 درصـد   4/73كننـد و     ديده مقررات را رعايت نمـي      حادثه

اي در    مطالعـه ). 27( كننـد  رفتارهاي غيرايمني اتخاذ مـي    

وپا نشان داد كه افراد داليـل زيـاد و متنـوعي را بـراي         ار

  از داليلي كـه از طـرف      . اند  موتورسواري خود بيان نموده   

ها تكرار شد انتخاب يك وسيله دوچرخ قوي به عنوان           آن

نقل عمومي گران و كمياب      جانشيني براي سيستم حمل و    

رات يثتـأ انـد كـه موتورسـيكلت         ها اظهار نمـوده    آن. بود

دهد و يـا از بـين         ا ترافيك  شهري را كاهش مي      شلوغي ي 

  ).28( برد مي

دليــل  حـال حاضــر بســياري از موتورسـواران بــه   در

مطالعـات  . كننـد    موتورسواري مي  "هاي شغلي   ضرورت"
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عايـت قـوانين راننـدگي      دهد كه بين شـغل و ر        نشان مي 

خاطر  ه موتورسيكلت ب  ،)27( داري وجود دارد  اارتباط معن 

به فردش از جمله ارزاني، كم بـودن        هاي منحصر       ويژگي

هزينه استفاده، نقل و انتقال راحت، پارك كردن آسـان و           

درآمد ايران عموميت     هاي كم   ، در بين جوانان و گروه     هغير

  ). 29( است خاصي پيدا كرده

تـأمين نيازهـاي    " هاي ديگر موتورسـواري     از انگيزه 

زه موتورسواراني كه با اين انگي    .  است "تكاملي و هيجاني  

سـني و     خاطر كـم   هكنند نيز ب   از موتورسيكلت استفاده مي   

. دهنـد    رفتارهاي غيرايمن انجام مـي     ،تحت تأثير دوستان  

تجربگـي بـا راننـدگي همـراه بـا خشـونت و              سن و كم  

بـراي جوانـان،    ).  16(باكانه همبستگي دارد      رانندگي بي 

اين وسيله دوچـرخ قـوي اغلـب اولـين تجربـه واقعـي            

ــئول ــتقالل و مس ــه  اس ــت ك ــاعي اس ــردي و اجتم يت ف

براي خيلـي   . باشد  دهنده بزرگ شدن و رشد فرد مي       نشان

 موجـب تواند    سال نيز يك موتورسيكلت مي     از افراد ميان  

هـاي قبلـي شـود و يـا       احساس زندگي دوباره در زمـان     

 در). 28( رفته گذشته را حاصل نمايـد      تجربيات از دست  

گرفـت،   صـورت   Focus Groupsروش اي كه بـه  مطالعه

هم بـراي موتورسـواري      كنندگان داليلي شبيه به    مشاركت

ها در مـورد تجربـه       طور معمول آن   هب. اند  خود بيان نموده  

احت و  رهايي از معابر عمومي و استفاده از يك فرصت ر         

. انـد   و آزادي از فشارهاي روزمره، صحبت نمـوده       آسان  

 بسياري از موتورسواران اظهار داشتند كه در نتيجه تسلط        

. شـود   و كنترل يك موتور احساس خشنودي حاصل مـي        

اند كه موتورسواري متمركز بر فعاليت اجتماعي        بقيه گفته 

رانندگان به يك احسـاس واهـي و        ). 30( است  ها بوده  آن

 نسـبت بـه كنتـرل و تسـلط در راننـدگي و              1غير واقعـي  

 تمايل دارند و اين     2آميز  احساس قدرت و توانمندي اغراق    

م بزرگي در تخلفـات رايـج راننـدگي و           خود سه  ،تمايل

ها از تند رفتن در هنگام رانندگي        ويژه سرعت دارد و آن     هب

  ).26( برند لذت مي

 نيز از ديگر عناصـر     "سهولت در خالف و فرار از قانون      "

ــتخراج ــود   اس ــه ب ــن مطالع ــده در اي ــيات . ش خصوص

منظور انجـام     شده است كه از آن به      موجبموتورسيكلت  

. همچون دزدي و مزاحمت استفاده شـود      كارهاي خالفي   

هاي متفـاوتي از      كنندگان از موتورسيكلت با انگيزه      استفاده

 نتيجه رفتارهاي خاصي را  ركنند و د    اين وسيله استفاده مي   

كنند  و بر همين اساس يعنـي برحسـب الگـوي              اتخاذ مي 

كريگ نيز در   . بندي نمود  توان گروه   ها را مي   رفتاريشان آن 

ر روي موتورسواران استراليايي پـنج گـروه        دمطالعه خود   

ــخيص داد  ــوار را تشـ :  ”The Outlaws“-1: موتورسـ

ـ     ) قانون شكن ( موتورسواران ياغي   ككه معموالً عضـو ي

ـ      هها ب   آن . هستند 3گروه تبهكار  دليـل   هصورت گروهـي و ب

اقـدام   خاطر عشق به موتورسواري  هنه ب و  سبك زندگيشان   

معمــول ر طــو بــه و كننــد بــه موتورســواري مــي  

  .كنند هاي بزرگ اروپايي استفاده مي ازموتورسيكلت

2-“Boy Wonders”  :تجربه هسـتند  كه اغلب جوان و بي .

 دليل همعموالً به انجمن يا باشگاه خاصي تعلق ندارند اما ب         

هايشان موتورسواري  عشق به رقابت و تسلط بر محدوديت   

   اغلــبدهنــد و بــا دوستانشــان مســابقه مــي. كننــد مــي

  معمول باطور بهها  آن. رفتار خود توجهي ندارند  نتايج به

1. Illusory   2. Exaggerate    3. Criminal-type ‘patch’ gang 
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هاي پرقدرت و پرسرعت ژاپنـي راننـدگي         موتورسيكلت

 1هـا بـا موتورهـاي صـحرايي        آن: ”Dirts“ -3. كننـد  مي

ـ           رانندگي مي  ق كنند و اغلب به يك باشگاه يا انجمـن تعل

 فعاليـت آن خـانوادگي و بـا         به احتمال زيـاد،   دارند كه   

 پدر، خـواهران و بـرادران       اننددرگيري اعضاي خانواده م   

خاطر يك دليل عملي مـثالً   هب: ”Commuters“-4. باشد  مي

 نه بخاطر عشق     و جويي يا پارك كردن آسان      دليل صرفه  به

هـا   آن. كننـد  از موتورسيكلت استفاده مي  به موتورسواري 

لب موتورهاي قديمي و ايمني دارند و به گروه خاصي          اغ

تعلق ندارند و اغلب در تعطيالت آخر هفتـه بـا اتومبيـل        

:  ”Weekend Warriors“-5. كننـد  خانوادگي رانندگي مي

 بـه تـازگي   مندان باشگاه كه اغلـب       ههواخواهان  و عالق   

بـه طـور    هـا    آن. اند  اقدام به رانندگي موتورسيكلت كرده    

ـ        معمول مسن  دنبـال سـرگرمي و      هتر، با درآمد بيشـتر و ب

بـا وجـود چنـين      ). 17( هـاي خـود هسـتند       مندي هعالق

هاي پيشـگيري     توان استنباط نمود كه روش      بندي مي  گروه

هـا تفـاوت داشـته        در هرگروه ممكن است با ساير گروه      

  .باشد

آمده در مطالعـه      دست هاگر براساس عناصر انگيزشي ب    

بندي نمـاييم، گـروه اول        دسته حاضر نيز موتورسواران را   

اي سـريع و        دنبال اسـتفاده از  وسـيله       هيعني افرادي كه ب   

آسان در ترافيك هستند، تقريباً مشـابه بـا گـروه چهـارم             

و آمد و صرفه جـويي در          كريگ، براي حل مشكل رفت    

 ،خاطر عالقه به موتورسواري    ه نه ب  و  هزينه، وقت و غيره     

خواهند بـود كـه       م كساني گروه دو . كنند  مي  موتورسواري

ــ ــرورت هب ــل ض ــد از   دلي ــب درآم ــغلي و كس ــاي ش ه

يـك از     اين گروه بـا هـيچ     . كنند  موتورسيكلت استفاده مي  

 اين تفاوت   ال زياد احتم  به. هاي كريگ مشابهت ندارد     گروه

كـاري در    تحت تأثير شرايط اقتصادي از جمله نـرخ بـي         

ه سـوم   گرو. باشد   و قابل بررسي مي     شهر تهران پديد آمده   

نيز افرادي هستند كـه بـراي تـأمين نيازهـاي تكـاملي و              

هيجاني، تحت تأثير هيجانات و همچون گروه دوم كريگ         

. كننـد   دليل عالقه زياد خود اقدام به موتورسـواري مـي          هب

. كننـد   ها بـه عواقـب رفتارهـاي خـود تـوجهي نمـي             آن

ها تحـت تـأثير اطرافيـان و شـرايط آنـي و              رفتارهاي آن 

كاراني هستند كه بـه      گروه آخر خالف   باشد و   اي مي   لحظه

منظور سهولت در خالف و فرار از قانون از موتورسيكلت          

. باشند كنند و تقريباً همانند گروه اول كريگ مي         استفاده مي 

طوركه گروه دوم موتورسواران در ايـن مطالعـه بـا            همان

هاي سوم و پنجم      بندي كريگ مطابقتي نداشت، گروه     گروه

بنـدي موتورسـواران      ان استراليايي نيز در دسته    موتورسوار

توان گفت شرايط محيطي      بنابراين مي . تهراني مشاهده نشد  

الگوي استفاده پرخطر از موتورسيكلت مـؤثر اسـت و           در

هـاي   عوامل رفتارهاي پرخطر و نيز علل آسـيب  و زمينـه     

  حــال توســعه اجتمــاعي اقتصــادي آن در كشــورهاي در

از طـرف  ). 31( ته متفـاوت اسـت    ياف  با كشورهاي توسعه  

 يـك محـيط نيـز      توان استنباط نمود كه حتي در       ديگر مي 

موتورسواران يك گروه متجانس و مشـابه نيسـتند و ايـن            

پيچيدگي و اختالط در ماهيـت جامعـه موتورسـواران از           

جمله موانعي است كه براي پـژوهش و بررسـي در ايـن             

 بندي  هدر صورت وجود چنين گرو    ). 17(حوزه وجود دارد  

ها داراي مشخصات و     واضح است كه هريك از اين گروه      

1. Off-road bikes 



 

 

                                                          نامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   فصل-1387اول، بهار هم، شماره ازددو سال - بهبود  

 

)97(  

متفاوتي هستند كـه بـراي پيشـگيري از          1رخ اجتماعي  نيم

بروز آسـيب و دسـتيابي بـه اهـداف پژوهشـي نيازمنـد              

  ). 17( هاي متفاوتي هستند استراتژي

  
  گيري نتيجه
يگر از جمله   هاي اين مطالعه در مقايسه با مطالعات د        يافته

دهـد كـه انگيـزه رفتارهـاي          كريگ در استراليا نشان مي    

پرخطـر در موتورســواران تحـت تــاثير شـرايط خــاص    

 ،شـناخت نـوع   .  باشد   اقتصادي و محيطي مي    -اجتماعي

ر بـروز رفتارهـاي     دهـا    ماهيت  و چگونگي كـاركرد آن      

 كنتـرل   بـراي ريزي   پرخطر موتورسواران قبل از هر برنامه     

هـاي   چـون علـل آسـيب و زمينـه        . اسـت ها ضروري    آن

اجتماعي اقتصادي آن در كشـورهاي درحـال توسـعه بـا         

هـا   كشورهاي توسعه يافته متفاوت است، فنون كنتـرل آن        

و  هاي استاندارد ايمني عبور     توصيه. نيز باهم متفاوت است   

هـا مـؤثر      مرور و اقدامات پيشگيري در كاهش اين آسيب       

ساســي ايـن چنــين  كــه عوامـل ا  بــود مگـر آن   نخواهنـد 

 توسـعه مـورد توجـه        حـال   هايي در كشورهاي در     موقعيت

  .قرار گيرند
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Introduction: Motorcycling is a risky activity and motorcyclists are vulnerable to road accidents. The 

behavior of motorcyclists is a significant factor of accident. Unfortunately there is little information 

regarding social and mental characteristics of motorcyclists which lead to the accident. The purpose of 

this study was to gain an in-depth qualitative understanding of reasons for riding a motorcycle and 

taking risky behaviors in Iranian motorcyclists. 

Materials and Methods: In this Study qualitative study in which sampling was derived from diverse 

situations. Data were collected in diverse times and places of Tehran such as hospitals, house, street, 

and police station. Focus groups and in-depth interviews were conducted with 22 motorcyclists, pillion 

passengers and police. Interview data were supplemented with observations and police report. 

Interviews were of semi structure and nonstructure forms and were done from March 2007 to January 

2007. Data were analyzed using content analysis. 

Results: The results revealed four major themes for choosing to ride a motorcycle: I) using a fast and 

convenient vehicle to get through traffic, II) occupational necessities, iii) emotional needs, iv) easy for 

foul playing and breakaway. 

Conclusion: These findings provide evidence that there are many different reasons that motivate people 

to ride a motorcycle and these in turn  affect preventing strategies. 
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