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  بررسي وضعيت ايمني موتورسواران در 

  ريز  ارسنجان، اقليد، كازرون، نينهايشهرستا

  

دكتر مهين فرهمند
1
   

مهراب صيادي
2
   

  

   :چكيده

  :اهداف ومقدمه 

در ايـران    .ها را به عهده دارد     جاييه   است كه سهم قابل توجهي از جاب       تبديل شده موتورسيكلت به يك وسيله رفت و آمد شهري          ،امروزه

دليـل   دومـين  ، و ميزان بروز مصدوميت ناشي از موتورسوار نيز بعد از ضـربه    بوده حوادث، تصادف موتورسوار     تمام مرگ در بين      دليل دومين

  )  3( .است نفر جمعيت 1000 در 5/1با بروز  ها تصدومي مهمه

  

  :ها شرو

طور سيستماتيك از موتورسواران، در نقاط پرتردد سطح شهرستان مجري انتخاب و مورد بررسي و پرسشگري قـرار                  ه   ب 1286 يك نمونه 

  . مورد آناليز قرار گرفتChi-square وارد شد و با آزمون آماري SPSS 11,5افزاري در برنامه نرمها  سپس داده. گرفتند

  

  :ها هيافت

 درصـد  35.  درصـد فاقـد كـاله ايمنـي بودنـد         1/92موتورسواران كاله ايمني بر سر داشـتند و           درصد 9/7 ،از نظر استفاده از كاله ايمني     

 اسـتفاده   دليـل بقيـه   . كردنـد  طور مرتب از كاله ايمني استفاده مي        درصد به  4/6موتورسواران صاحب كاله ايمني بودند كه از اين تعداد فقط           

)  درصد 1/2(و عدم شنوائي )  درصد6/8( فراموشي ،) درصد8/2( خجالت كشيدن ،) درصد5/7(نامرتب از كاله ايمني را مزاحمت و سنگيني 

   . پاسخي ندادند هماي هعداعالم كردند و 

                                                 

  يرواگير و متخصص پزشكي اجتماعيهاي غ كارشناس ارشد بيماري. 1

  آماري مشاور ،كارشناس ارشد آمار زيستي. 2
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  :گيري نتيجه

ه ايمـن و ميـزان اسـتفاده از كـاله ايمنـي و كـاهش بـروز حـوادث در                     هاي جامعـ    داري بين اجراي برنامه    اكه ارتباط معن   با توجه به اين   

 بايد به عنوان يكي     ها  ن شهرستا تمام توسعه اجراي برنامه جامعه ايمن در        ، بنابراين   به دست آمده    )استي برنامه   نهايكه هدف   (موتورسواران  

  .مد نظر قرار گيرد ها تاز اولوي

  

   مجرينهايي، شهرستاموتورسواران، كاله ايمن :ها ه واژواژگان

  

The evaluation of  motorbikes  security in  Arsanjan ,Eqlid, Kazeron  and Neiriz Mahin 

 

Frahmand: The studies and research center of shiraz university of Medical sciences related to health 

vice chancellor and research chancellor, head expert in non communicable diseases and community 

medicines specialist 

Mehrab  Saya di: shiraz university of Medical sciences ,statistic consoler, MS of biostatistics 

 

 

Abstract :  

Today’s  motorbike is a  means for traveling into cities. They are undertaking in Iran to move population. The 

motorbike accidents are the second cause of death among  totally accidents sand there  is the second (1.5  in 

100000 of people ) cause  of injuries after trauma in Iran. 

 

Method and Materials :  

Sample size were  1286 motorbikes in these cities who were traveling into  these cities ,then data analyzed by 

spss soft ware and analyzed with chi-square test. 

 

Findings:  

From these 1286 motorbikes 7.9% had helmet and 92.1% did not helmet, 35 % of them had t_ 

heir own  helmet and 6.4 % of  them  use  it regularly.  

7.5% of them said it was heavy and bothering and 78.4%of them were  aware about the use of helmet. 

2.8 % ashamed , 8/.6%  were forgetful  and  2.1%    said that it causes ,hear less 78.4% of them were  aware 

about the use of helmet.  

Conclusion: With these findings we can develop the safe community in all districts, and it can be  the first 

items for best  health security or for motorbikes.  

 

Keyword: evaluation motorbike security district 

  

  :مقدمه

بسياري از  . ها را به عهده دارد     جايي  بهتوجهي از جا    است كه سهم قابل    تبديل شده ك وسيله رفت و آمد شهري        موتورسيكلت به ي   ،امروزه

با توجه به ترافيك سنگين و كندي عبور و مرور به واسـطه             . كنند اقشار كم درآمد از موتورسيكلت به عنوان وسيله نقليه خانواده استفاده مي           

هـاي      شـلوغ يـا گـذرگاه      نهايتواند از خيابا   به دليل سرعت باال، حجم كم و قدرت تحرك زياد به راحتي مي            توليد انبوه خودرو، موتورسيكلت     

اما اين موضوع باعث شده كـه موتورسـيكلت بـه     . باريك عبور كند و به همين دليل راندن آن بين مردم به ويژه جوانان مقبوليت زيادي دارد                

   .)1 (شود تبديل وسيله نقليه خطرآفرين يك

نـد و  كن مـي كاله ايمنـي اسـتفاده   از ها ندانند، درصد كمي از آ بسياري از موتورسواران خود را ملزم به رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي نمي          

   .)2 (شود مينقص فني موتورسيكلت هم مزيد بر موارد فوق باعث افزايش روزافزون تصادفات و آسيب، معلوليت و مرگ ناشي از موتورسيكلت 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


        برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

  

 

279

ند، دچار ضربه مغـزي  شو مي  قربانيان حوادث ترافيكي كه نيازمند تسهيالت بيمارستاني     يك چهارم   نزديك به  WHOاساس آمارهاي   بر  

      .)1(اند  كاله ايمني استفاده نكرده از موتورسواراني بودند كهها ن آبيشتراند كه  شده

 ، و ميزان بروز مصدوميت ناشي از موتورسوار نيز بعـد از ضـربه             است  تصادف موتورسوار  ، حوادث تمام مرگ در بين     دليلدر ايران دومين    

  .)3 (است نفر جمعيت 1000 در 5/1 با بروز ها ت كليه مصدوميدليلدومين 

 نفر جمعيت از ميانگين كـشوري بـاالتر         1000 در   9/1 كه با بروز     است تصادف موتورسوار    ها  ت بروز مصدومي  دليلدر استان فارس اولين     

 درصـد مـصدوميت ناشـي از        پنجـاه طور كلـي    ه    ب.  حوادث است  تمام مرگ در بين     دليل ميزان بروز مرگ موتورسوار دومين       همچنين. است

نتايج مطالعات پيرامون سـوانح  . است مربوط به تصادف موتورسوار ، درصد مصدوميت ناشي از كليه حوادث در استان      نوزدهحوادث ترافيكي و    

    .هستندزن    درصد8 درصد مصدومين مرد و 92 :ت كه س ا و حوادث در ايران حاكي از آن

  . درصد خارج شهر و روستا رخ داده است3/13 درصد در منطقه روستايي و 8/32 درصد حوادث در منطقه شهري و 1/53

   جـاده    درصـد در بزرگـراه و      4/27 درصـد در كوچـه و خيابـان و           2/67 بيشتر تـصادفات موتورسـواران بـه ترتيـب           ،از نظر منطقه حادثه   

  .رخ داده است

 ساله  20-24و بعد از آن گروه سني       )  درصد   4/20(  ساله   نوزده تا    پانزده از نظر گروه سني بيشترين مصدومين به ترتيب در گروه سني          

  .)4 (است) درصد6/19(

كه حـوادث ترافيكـي      يننظر به ا   ،بنابراين. شود  ميبا توجه به توضيحات فوق اهميت حوادث ناشي از موتورسيكلت بيش از پيش روشن               

همچنـين  . شود  مي صحيح باعث كاهش جدي اين حوادث در كشور           گذاري گيري هستند، راهكارهاي مؤثر و سياست      بيني و پيش   قابل پيش 

ميت م اه رغ  به ست كه  ا  اي  مقوله ،توجه به تجهيزات ايمني از جمله كاله ايمني، وضعيت ايمني موتورسيكلت و رفتار ترافيكي فرد موتورسوار               

   .)5( كمتر مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است ، زياد در كاهش بروز حوادث و مرگ و مير و مصدوميت ناشي از تصادف موتورسوارتأثيرو 

  

  :هـدف

 در  ها  ن اي با هدف تعيين وضعيت ايمني در موتورسواران و تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد آ                و بررسي   تا مطالعه  بنابراين تصميم گرفتيم  

  .انجام دهيمهاي وارده به ناحيه سر دارد،  كه اهميت زيادي در كاهش آسيباي  ه به عنوان وسيل راورد استفاده از كاله ايمنيم

  

  :روش كار

ارسنجان، كـازرون،    (نهاي موتورسواران در شهرستاپنج درصدست مورد شاهد كه از طريق مشاهده و مصاحبه با       ااي    هاين مطالعه، مطالع  

  بهو آمدترين ساعات از موتورسواران پرسشگري        مجري انجام  گرفت و پرسشگران با همكاري راهنمايي و رانندگي در پررفت            )  يزر  ني واقليد

ددر اين بررسي دو شهرستان ارسنجان و اقليد كـه مجـري برنامـه              ش  ثبت    )استكه يك نسخه ضميمه     (يي  ها  هنام عمل آوردند و در پرسش    

نفري از موتورسـواران     1286ريز و كازرون به عنوان شاهد انتخاب شدند و يك نمونه             مورد و دو شهرستان ني    جامعه ايمن هستند به عنوان      

  .از نظر آگاهي، نگرش و عملكرد در خصوص ايمني هنگام استفاده از موتور مورد بررسي قرار گرفتند

 وضعيت آگاهي موتورسـواران  ،)الت، محل سكونتسن، جنس، شغل، تحصي( خصوصيات دموگرافيك موتورسواران    ها     نامه در اين پرسش  

در مورد فوايد استفاده از كاله ايمني، بررسي نگرش مثبت و نگرش منفي موتورسواران در مورد استفاده از كـاله ايمنـي، همچنـين بررسـي                          

 با موتورسيكلت، داشتن گواهينامه ساير رفتارهاي ايمني موتورسوار از جمله پالك ثبت شده، حمل بار حجيم با موتور، حمل دو نفر يا بيشتر                  

  . حادثه، بروز آسيب و نوع آسيب براي موتورسوار بررسي شد دليلموتورسيكلت و سؤاالتي در مورد بروز حادثه،

  

  :ها گيري و آناليز داده روش نمونه

تان مـورد بررسـي و    تـردد در نقـاط پرتـردد سـطح شهرسـ     هنگـام  مجـري    نهايطور سيستماتيك از موتورسواران شهرستا    ه  يك نمونه ب  
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  . مورد آناليز قرار گرفتChi-square  وارد شد و با آزمون آماري SPSSافزاري  در برنامه نرمها  پرسشگري قرار گرفتند، سپس داده

  

  :ها  يافته

) رسنجان و اقليد  ا(مورد   نهاي نفر از موتورسواران از شهرستا     550. موتورسوار مورد بررسي قرار گرفتند    ) 1286( در اين مطالعه يك نمونه    

  .)ريز كازرون و ني(شاهد بودند  نهاي نفر از شهرستا736و 

  : استهاي كلي در مورد هر چهار شهرستان   يافته،نتايج زير

  . درصد مربوط به منطقه شهري بودند62 درصد موارد مربوط به منطقه روستايي و 1/38 -

 9/3(اد بودند   سو  و كمترين درصد موتورسواران بي    )  درصد 44(ت زير ديپلم    بيشترين درصد موتورسواران با تحصيال    :  از نظر تحصيالت     -

  .يك نمودار شماره .)درصد

  .) درصد6(  و كمترين درصد مربوط به شغل آزاد بود )رصد26( بيشترين درصد كشاورز بودند :  از نظر شغل -

  .كاله ايمني بودند  درصد فاقد1/92د و  كاله ايمني بر سر داشتنها ن درصد آ9/7 از نظر استفاده از كاله ايمني -

  . بودها ن درصد شخص ديگري به همراه آ7/42 از نظر سوار بودن شخصي ديگر بر ترك موتورسوار -

  .ها گواهينامه موتورسيكلت داشتند  درصد راننده3/26 پالك ثبت شده داشتند و فقط ها ت درصد از موتورسيكل4/11 تنها -

  . حفظ سالمتي و ايمني  هنگام موتورسواري را كاله ايمني دانستندبرايين وسيله تر  درصد افراد مهم4/78 -

  .دانستند  مرگ موتورسواران را ضربه به ناحيه سر ميدليل درصد مهمترين 7/94 -

  . درصد از احتمال مرگ مي كاهد50 كاله ايمني ، درصد افراد معتقد بودند7/75 -

  .ه ايمني از نظر قانوني اجباري است استفاده از كال، درصد معتقد بودند81 -

  . موتورسوار حتماً بايد گواهينامه موتورسيكلت داشته باشد، درصد موتورسواران معتقد بودند91 -

  . استفاده از كاله ايمني حتماً بايد اجبار پليس باشد، درصد معتقد بودند70 -

 درصد باعث مزاحمـت و سـنگيني،   8/76آميز،   كاله ايمني را مسخره درصد2/49 ، از نظر نگرش منفي نسبت به استفاده از كاله ايمني   -

 درصـد  اسـتفاده از كـاله ايمنـي را             8/45را مانع شنوايي و       درصد آن  9/87 درصد گران و پرهزينه و       82 ، درصد گرم و غيرقابل تحمل     1/87

  .)بودندبعضي از موتورسواران به بيش از يك مورد از باال معتقد (دانستند  باعث خجالت مي

 مـانع از  عاملي درصد   3/99 ،را موجب احساس ايمني در موتورسوار       درصد آن  8/98 ،از نظر نگرش مثبت نسبت به استفاده از كاله ايمني         

  .شود ميگيري از مرگ   درصد معتقد بودند كه كاله ايمني باعث پيش8/98و دانستند  ميصدمه و جراحت 

. كردنـد  طور مرتـب از كـاله ايمنـي اسـتفاده مـي             درصد به  4/6بودند كه از اين تعداد فقط        درصد موتورسواران صاحب كاله ايمني       35 -

و عدم )  درصد6/8( فراموشي ،) درصد8/2( خجالت كشيدن ؛) درصد5/7( استفاده نامرتب از كاله ايمني را مزاحمت و سنگيني  دليلعدهاي  

  .اعالم كردند و  بقيه پاسخي ندادند)  درصد1/2(شنوائي 

   حادثـه   هنگـام كـاله ايمنـي      هـا   ن درصـد آ   7/3از اين تعـداد فقـط       .  رانندگي دچار حادثه شده بودند     هنگامدرصد موتورسواران در   37 -

  .بر سر داشتند

  : دهد   مورد و شاهد را از نظر استفاده از كاله ايمني و ساير رفتارهاي ترافيكي نشان مينهاينتايج زير ارزيابي شهرستا

 28ي حادثه  هنگام رانندگي با موتورسيكلت، كمترين حادثه  هنگام رانندگي  با موتورسيكلت در شهرستان اقليـد بـا    از نظر توزيع فراوان   

   دو وپنج نمودار شماره . دار بودامعن، اتفاق افتاده كه از  نظر آماريدرصد 1/42ريز با   و بيشترين آن در شهرستان نيدرصد

 از گروه شاهد كـاله ايمنـي بـر سـر             درصد 2/65 از  هر گروه مورد و        درصد 2/65)حوادث قبلي (از نظر داشتن كاله ايمني  هنگام حادثه         

  )سهنمودار شماره (. دار بوداخطا معنپنجدرصد ماري و در سطح آنداشتند كه اين اختالف از نظر 
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 پاسـخ مثبـت از نظـر آمـاري          رصـد د7/26با  ) شاهد ( پاسخ مثبت و كازرون    درصد47با  ) مورد(از نظر داشتن كاله ايمني شهرستان اقليد      

  و   درصـد 9/4 موتورسـواران شهرسـتان ارسـنجان بـا          ، همچنين در مورد داشتن كاله ايمنـي در زمـان حادثـه            . داري نشان داد   ااختالف معن 

  ) چهارنمودار شماره.دادند  داري نشان ميا  اختالف معندرصد3/2شهرستان كازرون با 

 ي دار ا كاله ايمني و نيز استفاده از كاله ايمني در زمان حادثه و سطح تحصيالت ارتباط معن                 بين سطح تحصيالت و داشتن     ،طور كلي   به

  .دست نيامد ه ب

   دار  ااز نظر داشتن گواهينامـه و حادثـه در زمـان راننـدگي و نيـز داشـتن كـاله ايمنـي و اسـتفاده از آن در زمـان حادثـه ارتبـاط معنـ                                   

  .دست نيامدبه 

 ،دست آمد و بيشترين درصد را افراد بيكار و افرادي كه داراي شغل آزاد بودند              ه   دار ب  ا معن ي رانندگي اختالف  از نظر شغل و حادثه  هنگام      

  .دادند تشكيل مي

  

  :بحث

 اين مطالعه نشان داد كه بين اجراي برنامه جامعه ايمن در شهرستان و ميزان استفاده از كاله ايمنـي و بـروز حادثـه در موتورسـواران                            -

ي آن تغيير رفتار و كـاهش بـروز حـوادث           نهايجامعه ايمن كه هدف     هاي     برنامهكه  ن معناست   ه آ  داري وجود دارد و اين ب      اي معن ارتباط آمار 

  . داري به دست نيامدا ارتباط آماري معن،ها م تدر مورد ساير آي. تواند مؤثر باشد است، مي

 مطلوب است و درصد زيـادي  نسبتاًر مورد فوايد استفاده از كاله ايمني      ميزان آگاهي د   ها  ناز نظر بررسي كلي نتايج نيز در همه شهرستا        

 منفـي نيـز در مـورد اسـتفاده از كـاله             كامالًي  ها  ش نگر ،اما در كنار آن   . مثبتي نيز در مورد استفاده از كاله ايمني دارند        ي  ها  ش نگر ،از افراد 

  درصـد گـرم و       1/87 درصـد باعـث مزاحمـت و سـنگيني،           8/76آميـز،    هرا مسخر   درصد آن  2/49: ايمني وجود دارد و درصد زيادي از افراد         

 اسـتفاده از كـاله ايمنـي احـساس خجالـت             در  درصـد  8/45را مانع شـنوايي و        درصد آن  7/98 درصد گران و پرهزينه و       82غيرقابل تحمل،   

حقايقي است   ها  نوجود دارد و بسياري از آ     ي منفي است كه در سطح جامعه در مورد كاله ايمني            ها  شبنابراين مشكل عمده در نگر    . داشتند

  .دشو در تغيير هنجارهاي اجتماعي اقدام ،كه بايد با تغيير ساختار كاله ايمني و استفاده از قانون و آموزش

ضعف  درصد موتورسواران گواهينامه موتور داشتند،       3/26 تنها پالك ثبت شده ندارند و       ها  تورسيكلس درصد از موت   89كه   با توجه به اين   

  .اجراي قوانين در اين مورد مشهود است

و اين مسئله از نظر اجتماعي بسيار حائز اهميـت اسـت و بايـد               )  درصد 8/45(بيشترين افرادي كه دچار حادثه شدند، افراد بيكار  بودند           

  .مورد توجه مسئولين قرار گيرد

ئله نيـز عـدم اجـراي قـوانين توسـط موتورسـواران و               اين مـس   .) درصد 67(احتياطي و سرعت غيرمجاز است       وادث بي دليل ح بيشترين  

  .كند همچنين عدم اجراي مطلوب قوانين را مشخص مي

 داري بين مدرك تحصيلي و ميزان استفاده از كاله ايمني نيز به دست نيامد و اين مسئله  بيـانگر ايـن مطلـب اسـت كـه                             ا ارتباط معن  -

  . مؤثر است،اجتماعي در عمل به يك مقولهتر از تحصيالت و سواد  هنجارهاي اجتماعي بسيار قوي

  

  :گيري نتيجه

هـاي جامعـه ايمـن و ميـزان اسـتفاده از كـاله ايمنـي و كـاهش بـروز حـوادث در                    داري بين اجراي برنامه    اكه ارتباط معن   با توجه به اين   

 بايد به عنوان يكـي  ها نمن در كليه شهرستا توسعه اجراي برنامه جامعه اي بنابراين ،به دست آمده  ) استي برنامه   نهايه هدف   ك(موتورسواران  

  . مد نظر قرار گيردها تاز اولوي

 درصـد موتورسـواران     هفتـاد  مطلوب است و بـيش از      نسبتاًكه ميزان آگاهي افراد در مورد استفاده از كاله ايمني            همچنين با توجه به اين    

سازي اجراي قوانين بايد در اين زمينه مـدنظر قـرار             اصالح بنابراينباشد،  معتقد بودند كه براي استفاده از كاله ايمني حتماً بايد اجبار پليس             

كننـدگان از    توانـد در افـزايش اسـتفاده        مي ،مندي مردم به استفاده از كاله      گيرد و در كنار آن تغيير ساختار كاله ايمني جهت افزايش عالقه           
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بـا  ) ارسنجان و اقليـد   (مورد   نهاي شهرستا :طور كلي  به    دهد كه  ان مي مجموعه نتايج اين بررسي نش    .طور چشمگيري مؤثر باشد    كاله ايمني به  

خيز و نيز استفاده بيـشتر از كـاله     و حذف نقاط حادثهها نو خياباها   و بهبود وضعيت گذرگاهها  نهاي جامعه ايمن در آ     توجه به اجراي برنامه   

 اميد است با انجام   .)ريز كازرون و ني  (شاهد   نهاي تا شهرستا  اند  هه شد كمتر دچار حادث  موتورسواران  ايمني در زمان رانندگي با موتورسيكلت،       

  . حوادث رانندگي كاهش يابددليلكامل و مستمر قانون و مقررات راهنمائي و رانندگي ميزان حوادث و بخصوص مرگ به 

  

  :سپاسگزاري

 در ايـن راسـتا   .ا نسبت به هموطنـان انجـام دهـيم   د تا جزئي از دين خود ركرشكر و سپاس خداوند باري تعالي را كه فرصتي ديگر عطا      

  .استان با ما همكاري كردند نهايغيرواگيردر شهرستاهاي  ول بيماريئكارشناس مس

  

  :منابع

  ها مركزمديريت بيماري معاونت سالمت، ،آموزش پزشكي درمان و وزارت بهداشت،؛راه ايمن، كاله ايمن .1

مركزمـديريت   معاونـت سـالمت،    ،درمان وآموزش پزشكي    وزارت بهداشت،  ؛ها  هي را گيري از حوادث ترافيك    گزارش جهاني پيش   .2

  ها بيماري

  ها  مركزمديريت بيماري معاونت سالمت، ،درمان وآموزش پزشكي  وزارت بهداشت،؛84گزارش ثبت حوادث در سال  .3 

   معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛84گزارش ثبت حوادث در سال  .4

   سازمان جهاني بهداشت؛ها هگيري از حوادث ترافيكي را گزارش جهاني پيش ؛ورفيلد، ريچارد اسك.5

  

    1نمودار شماره 

  توزيع فراواني جمعيت مورد مطالعه موتورسيكلت سوار بر حسب سطح تحصيالت  
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  2نمودار شماره 

 مورد مطالعه نهايسب منطقه در شهرستامودارتوزيع فراواني حادثه هنگام رانندگي با موتورسيكلت بر حن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :3نمودار شماره 

  مورد مطالعه نهاي موتور سواري در شهرستاهنگامنمودار وضعيت داشتن كاله ايمني 
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   :4نمودار شماره 

  مورد مطالعه نهايادثه موتورسواري در شهرستاح  هنگامنمودار وضعيت داشتن كاله ايمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :5نمودار شماره 

  مورد مطالعه نهايبين موتورسواران در شهرستا  موتورسواري درهنگامنمودار وضعيت بروز حادثه 
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