بررسی علل تصادفات و ارائه راهکارهایی به منظور مدیریت ایمن
حمل و نقل موتور سیکلت سواران (مطالعه موردی ،استان هرمزگان سال)49
تاریخ پذیرش39/22/02:

تاریخ دریافت 39/7/02 :

چکیده
با توجه به حرکت رو به رشد ايران در جهت صنعتي شدن ،حمل و نقل به عنوان جزئي الينفک از چرخه زندگي روزانه
در کشور محسوب مي گردد .از طرفي موتورسیکلت به دلیل قیمت مناسب و ارزان  ،حجم کم ،باال بودن قدرت مانور و
تحرك ،مصرف کم بنزين ،کسب درآمد از حمل کاال و مسافر مورد توجه بسیاري از افراد قرار مي گیرد .نتايج اين تحقیق
نشان داد که آمار تصادفات و قربانیان موتور سیکلت در استان هرمزگان نسبت به میانگین کشوري بیشتر بوده و عامل
مهمي که در اين امر دخیل مي باشد عدم استفاده سرنشینان موتورسیکلت از کاله ايمني میباشد (با توجه به هواي گرم و
مرطوب استان) و ديگري تمايل افراد  81الي  42ساله در انجام حرکات نمايشي و تجاوز از سرعت مطمئنه بوده است.
تجزيه و تحلیل آمار تصادفات نشان داد که شهرستان بندر عباس با  24درصد تعداد قربانیان در آمار راکبان موتور سوار و
 26درصد قربانیان در مبحث ترك نشین موتور داراي رتبه اول آمار قربانیان در استان هرمزگان مي باشد ،همچنین نتايج
مربوط به زمان تصادفات بیانگر افزايش قابل مالحضه تصادفات موتوري در ساعت  82-84و  44-81بوده که علت آن
مربوط مي گردد به خالء ترافیکي و احساس امنیت موتور سواران نسبت به مخفي ماندن از ديد پلیس و افزايش قدرت
مانور موتورسیکلت سواران ،و همچنین افزايش تصادفات در ساعات اولیه شب که مرتبط با حجم تردد وسايل موتوري و
افزايش بار ترافیکي در معابر شهري مي باشد .با بررسي آمار و همچنین بررسي نظرات توصیفي کارشناسان تصادفات
مشخص گرديد ،عدم رعايت حق تقدم ،عدم توجه به جلو و فاصله طولي(سرعت) ،عدم توانايي کنترل وسیله نقلیه
(ذهنیت) ،حرکت در خالف جهت (عبور ممنوع) ،عبور از چراغ قرمز از مهمترين داليل تصادف موتور سیکلت سواران در
استان هرمزگان مي باشد .نتايج اين تحقیق نشان داد از کل آمار قربانیان تصادفات در استان هرمزگان  93درصد مربوط به
تصادف موتورسیکلت مي باشند و  18درصد افرادي که از موتور سیکلت استفاده مي کنند داراي مدرك تحصیلي کمتر از
ديپلم بوده و حدود  92درصد از قربانیان تصادفات در اين استان را جوانان بین  81تا  42سال تشکیل مي دهند.

کلمات کلیدي  :مديريت ايمن حمل و نقل ،موتور سیکلت ،کاله ايمني ،ترافیک شهري
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مقدمه
حوادث ،اعم از طبیعي و غیر طبیعي باعث بیشترين میزان از دست رفتن سال هاي زندگي مي شود [ ،]8بخشي از حوادث
غیر طبیعي را حوادث مرتبط با حمل و نقل تشکیل مي دهد [ ،]4آسیب هاي ناشي از حوادث جاده اي يک معضل در
حال رشد براي سالمت عمومي جوامع در سراسر دنیا است [ ،]9به گونه اي که ساالنه حدود 81میلیون حادثه رانندگي در
کل دنیا اتفاق مي افتد که در آن حدود  8/4میلیون نفر کشته و  01-41میلیون نفر دچار آسیب و ناتواني شوند [ ،]2از اين
میزان مرگ و میر 11 ،درصد موارد مربوط به حوادث جاده اي در کشورهاي با وضعیت اقتصادي پايین و متوسط است
[ .]0در کشور ايران ،حوادث جاده اي پس از بیماري هاي قلبي به عنوان اولین عامل مرگ و میر ،مهم ترين علت مرگ و
ناتواني مي باشد و باعث ازدست رفتن  8/9میلیون سال زندگي در ايران شده است [،]2اگر اقدامات پیش گیرانه در اين
زمینه انجام نگیرد ،اين میزان در طول  41سال آينده رشد  20درصدي خواهد داشت .موتورسیلکت ها و رانندگان آن ها
جزء جدايي ناپذير معضل ترافیکي در برخي کشورها از جمله ايران هستند .در دهه اخیر میزان استفاده از موتور سیکلت به
طور چشم گیري در ايران افزايش يافته است و در حال حاضر  1میلیون موتور سیکلت در حال استفاده مي باشد []6
با توجه به اين که تصادفات رانندگي مهم ترين علت مرگ و ناتواني و تحمیل هزينه هاي بیمارستاني و آسیب هاي
اقتصادي به اجتماع هستند و همچنین به دلیل آسیب هاي رواني که بر موتور سواران ،خانواده هاي آن ها و نیز اجتماع
تحمیل ،سازمان جهاني بهداشت آن را به عنوان موضوع ،مهمي براي انجام پژوهش اعالم کرده است [ .]1استفاده کنندگان
موتورسیکلت به دلیل عدم آگاهي و آشنايي کافي از مقررات و خطرات احتمالي ،خود را ملزم به رعايت قوانین و مقررات
رانندگي همانند ساير رانندگان وسايل نقلیه ندانسته و در نتیجه موجب بروز حوادث ناگوار جرحي و فوتي مي شوند.
موتورسواران به دلیل نوع برخورد در تصادفات (فقدان کابین و حفاظ مناسب  ،ضربه مستقیم پس از حادثه) بسیارآسیب
پذير بوده و از سهم بااليي در صدمات و تلفات رانندگي از بین ساير گروه هاي کاربران جاده اي برخوردار مي باشند.

بیان مسئله
موتورسیکلت به دلیل قیمت مناسب و ارزان ،حجم کم ،باال بودن قدرت مانور و تحرك ،مصرف کم بنزين ،کسب درآمد از
حمل کاال و مسافر مورد توجه بسیاري از افراد قرار مي گیرد .استاندارد نبودن قطعات ،عدم رعايت قوانین و مقررات
رانندگي ،کمبود آموزش ،عدم استفاده از تجهیزات ايمني ،نبودن مسیر ويژه براي موتورسیکلت از عوامل افزايش تصادفات
و تلفات موتور سیکلت مي باشد .از اين رو مي توان با بررسي تحلیل آماري تصادفات و تلفات موتورسواران و مقايسه اين
آمار در سال جاري با سال هاي گذشته و میزان اثر بخشي اجراي طرح ارتقاي ايمني موتورسواران در کاهش تصادفات و
تلفات جاده اي گام موثري برداشت .مطابق گزارش سازمان پزشکي قانوني ايران 49 ،درصد تلفات ناشي از تصادفات در
سال  8931در ايران به موتورسواران مربوط بوده است .افزايش استفاده از وسايل نقلیه موتوري که معموالً با رشد اقتصادي
همراه مي باشد ،منجر به افزايش حوادث ترافیکي و به دنبال آن افزايش مرگ و میر ناشي از حوادث ترافیکي مي گردد.
سازمان بهداشت جهاني پیش بیني کرده است که حوادث ترافیکي ششمین عامل مرگ در سراسر جهان و دومین علت سال
هاي از دست رفته از عمر به خاطر ناتواني در کشور هاي در حال توسعه تا سال  4141گردد [ ،]3بر طبق اين گزارش
نیمي از مرگ و میر هاي جاده اي بین موتورسواران ،دوچرخه سواران و عابرين پیاده رخ مي دهد .فقط  80درصد کشور
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ها داراي قوانین کاملي در خصوص کنترل فاکتور هاي خطر اصلي حوادث جاده اي مي باشند .در مارس  4181مجمع
عمومي سازمان ملل دهه  4141-4188را دهه اقدام براي ايمني جاده نام گذاري کرد هدف اين دهه پايدارسازي و کاهش
سطح پیشبیني مرگ و میر ناشي از حوادث جاده اي در کل دنیا با افزايش فعالیت هاي پیشگیرانه در سطح ملي ،منطقه اي
و جهاني مي باشد [.]81
به طور کلي موتور سیکلت خطرناکترين وسیله حمل و نقل مي باشد که ريسک استفاده از آن حدود  41برابر
ريسک استفاده از خودرو است [ ،]88برآورد شده است که رانندگان موتورسیکلت چیزي در حدود  82درصد از کل مرگ
و میر هاي ترافیکي جهان را به خود اختصاص داده اند .به نظر مي رسد افزايش روز افزون تعداد موتور سیکلت ها،در
نتیجه اين عوامل صورت گرفته است :بهبود در صنعت خدمات ،رونق اقتصادي و جمعیت جوان ،از اين رو ،اولويت اول
و بسیار مهم کشور هاي دنیا انجام اقدامات در جهت کاهش حوادث مرگ و میر هاي ناشي از حوادث ترافیکي مربوط به
موتور سواران مي باشد [ ،]84سازمان پزشکي قانوني ايران اعالم کرد که در شش ماه نخست سال  8931دست کم 4321
موتور سوار بر اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست دادند .گروه سني جوانان  81تا  42سال با 326مرگ ،بیشترين
آمار مرگ موتور سواران را به خود اختصاص داده است .ضربه به سر نیز مهمترين عامل مرگ و میر ناشي از تصادفات
گزارش شده است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

يکي از ضرورت هاي بررسي وضعیت موتور سیکلت سواران اين واقعیت بوده است که آسیب پذيري آنان بیش از
سرنشینان ساير وسايل نقلیه است .به طور کلي بر اساس بررسي هاي صورت گرفته مشخص شده است که میزان مرگ و
میر موتورسواران به ازاي هر کیلومتر وسیله نقلیه طي شده يکسان ،حدود  0برابر سرنشینان وسايل نقلیه سواري است
[ ،]89در واقع مشکل اصلي که در خصوص موتورسیکلت به چشم مي خورد ،عدم حفاظت سرنشین موتورسیکلت در
قبال تصادفات احتمالي مي باشد .اين وسیله در مقايسه با خودروهاي سواري داراي نقاط ضعف متعددي مي باشد.
موتورسیکلت عالوه بر عدم تجهیز به کیسه هوا ،کمربند ايمني ،سپر و ساير تجهیزات ايمني از داشتن ابتدايي ترين وسیله
ايمني يعني يک چهارچوب يا قاب فلزي ) بدنه ( نیز محروم است .بديهي است که در صورت وقوع هر نوع حادثه اي،
میزان صدمه وارده به سرنشین قابل توجه خواهد بود .از طرفي مشکالت مذکور وقتي با رفتار و عملکرد غیر ايمن همراه
گردد ،مي تواند حوادث ناگواري را به دنبال داشته باشد .در اين بین و با نگاهي به وضعیت مشکالت تردد و تلفات ناشي
از تصادفات موتورسیکلت که به خصوص در چند سال اخیر با سیر صعودي همراه بوده ،بايد عنوان نمود که آمار موجود
مبین وضعیت نگران کننده تردد موتورسیکلت در مي باشد .لذا بررسي و تحلیل وضعیت کنوني آمار تصادفات
موتورسیکلت ،در راستاي تعیین داليل و ريشه هاي اصلي بروز مشکالت ايمني تردد موتورسیکلت ،امري ضروري تلقي
مي گردد .کاهش شمار قربانیان و جراحات ناشي از تصادفات از اهداف آرماني سیستم برنامه ريزي ايمني جاده اي هر
کشوري مي باشد .بدين ترتیب ،يافتن عوامل موثر بر شدت جراحات وارده در تصادفات جاده اي را مي توان گامي موثر
در راستاي نیل به اهداف کالن تلقي کرد .يافتن عوامل موثر در شدت جراحات با تاکید بر اثر سنجي آماري عوامل سیاست
پذير موثر ،به عنوان ابزاري مناسب در سطح میاني مديريت ايمني راه کاربرد زيادي خواهد داشت .در اکثر موارد ،کاهش
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شمار تصادفات معیار اولويت بندي اقدامات ايمن سازي قرار مي گیرد ،در حالیکه منحصر ساختن تاکید بر شمار تصادفات
موجب ناديده گرفته شدن تاثیرگذاري اقدامات ايمن سازي راه بر میزان خسارت ناشي از تصادف مي شود .هرچند ايمني
راه در دهه اخیر تا حد بسیار زيادي مورد توجه قرار گرفته و موجب پیشرفت در اين زمینه شده است ،اما اين پیشرفت به
طور يکسان ايمني کاربران را تامین نکرده است و کاربران آسیب پذير کمتر مورد توجه قرار گرفته اند [ ،]82مطابق
تعريف ،مولفه هاي سازنده ترافیک بدون محافظت کننده هاي خارجي ،کاربران آسیب پذير راه نامیده مي شوند .مصداق
اين تعريف شامل عابران پیاده ،دوچرخه سواران و موتور سواران مي شود [.]80
عوامل مهمي که ضرورت پرداختن به اين مهم را ،زمینه تحقیق پیرامون بررسي علل و پیامد هاي ناشي از
تصادفات و ارائه راهکارهايي به منظور مديريت ايمن حمل و نقل موتور سیکلت سواران در استان هرمزگان برجسته مي
نمايد شامل موارد زير مي گردد :از تعداد قربانیان حوادث رانندگي در سال هاي  8910تا  8913در استان هرمزگان حدود
 93/0درصد آ ن را موتورسیکلت سواران تشکیل مي دهند و استان هرمزگان بعد از استان گلستان و بوشهر بیشترين سهم
قربانیان حوادث رانندگي مربوط به موتور سیکلت سواران مي شود ،که با توجه به اين که از تعداد کل قربانیان تصادفات
در سطح کشور چیزي در حدود  92درصد را موتورسیکلت سوراران تشکیل مي دهند ،میزان آمار تصادفات استان
هرمزگان حدود  0درصد از میانگین کشوري باالتر بوده و اين استان را در زمره استان هاي با تلفات باال در زمینه تصادفات
موتورسیکلت سواران قرار داده استف همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته حدود  92درصد از قربانیان تصادفات
در اين استان را جوانان بین  81تا  42سال تشکیل مي دهند ،که اين گروه سني به عنوان مهمترين افراد در معرض خطر
مي باشند ،همچنین تحقیقات نشان داده است که حدود  18درصد از قربانیان تصادفات موتورسیکلت را افرادي تشکیل مي
داده اند که داراي تصحیالت کمتر از ديپلم بوده اند .همچنین نتايج تحقیقات نشان مي دهد  89/0درصد از افرادي که
دچار تصادف با وسیله نقلیه موتورسیکلت شده اند در حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده که اين میزان
استان هرمزگان را در رده چهارم کشوري قرار مي دهد که نشان دهنده ضعف در سیستم حمل و نقل اورژانس در استان
هرمزگان مي باشد .همچنین نتايج نشان مي دهد حدود  40درصد از قربانیان تصادفات موتور سیکلت را راکبین موتور
سیکلت تشکیل مي دهند ،همچنین نتايج نشان مي دهد که حدود  12درصد از قربانیان تصادفات موتور سیکلت به علت
برخود با وسايل نقلیه با يکديگر بوده و حدود  81درصد به علت واژگوني موتور سیکلت مي باشد [.]82

پیشینه مطالعاتی

در سال هاي اخیر ،بسیاري از محققان در مورد کشف عوامل احتمالي موثر در بروز جراحات شديد نظیر جراحات رخ
داده در سوانح ترافیکي ،محیطي ،انساني در تصادفات موتور سواران مطالعات بسیاري انجام داده اند.
ـ قدوس و نولند در سال  4114با بهره گیري از مدل پروبیت ترتیبي به بررسي عوامل موثر بر شدت جراحات رخ داده بر
موتور سواران درگیر در تصادفات واقع شده در کشور سنگاپور پرداختند .آنها در اين مطالعه سن موتورسوار ،ملیت
موتورسوار ،حجم موتور موتورسیکلت راکب ،وضعیت چراغ موتور ،مانعي که در تصادف با آن مواجه شد ،زمان بروز
تصادف ،مقصر بودن موتورسوار و حضور يا عدم حضور ترك سوار را در میزان شدت آسیب ديدگي موتور سوار ،موثر
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تشخ یص دادند .ضمن اينکه آنها به طور اخص دريافتند که تصادف موتورسیکلت با مانع ثابت ،تصادف با عابر و افزايش
حجم موتور ،احتمال افزايش شدت جراحت بیشتر براي فرد يا افراد آسیب ديده در تصادفات موتورسیکلت را افزايش مي
دهد[ .]86در تحقیقي ديگر ،يانیس و همکاران  4110با تحلیل داده هاي پايگاه داده هاي تصادفات يونان با استفاده از
روش تحلیل لگاريتم خطي دريافتند که سن موتورسواران عامل بسیار مهمي در بروز تصادف موتورسوار و شدت جراحت
ناشي از آن تلقي مي شود و از طرف ديگر بر خالف نتیجه بسیاري از مطالعات حجم موتور موتورسیکلت را در اين امر
بي تاثیر دانستند .آنها دريافتند که احتمال بروز جراحت شديد و تخطي موتورسوار از قوانین با افزايش سن در سنین کم
کاهش و با افزايش سن در سنین باال افزايش مي يابد[ . ]81در يک تحقیق ديگر نیز ،زامبون و همکاران در مطالعه اي در
سال  4112به اين پرسش پاسخ دادند که آيا سن موتورسوار درگیر در تصادف و شدت جراحت ناشي از تصادفات موتور
متاثر از ويژگي هاي اقتصادي -اجتماعي افراد هستند يا خیر .آنها در پاسخ به اين پرسش دريافتند که موتورسواران جوان با
سطح اقتصادي -اجتماعي پايین تر ،احتمال بیشتري براي آسیب پذيري شديدتر در تصادفات موتورسواران دارند [.]83
ـ ساوولین منرينگ و همکاران ،4116 ،با تحلیل داده تصادفات ايالت اينديانا دريافتند که افزايش سن موتورسوار ،نوع
تصادف ،ويژگي هاي مسیر ،مصرف الکل ،عدم استفاده از کاله ايمني و تخطي از سرعت مطمئنه موجب بروز جراحت
شديد موتورسوار در تصادفات موتورسیکلت مي شود .ايشان عالوه بر اين دريافتند که مشخصه هاي راه و نوع تصادف،
نقش مهمي در میزان جراحت موتورسوار ايفا مي کنند[ .]41در يک مطالعه ديگر لي و همکاران 4113 ،داده هاي تصادفات
مستخرج از پايگاه داده اي تصادفات تايوان مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه از مدل هاي لوجیت معمولي و
رگرسیون تحلیل خطر همزمان ککس ( )Cox Prportional Regression Analysisاستفاده شد .لي و همکارانش در
اين مطالعه دريافتند که احتمال فوت موتورسوار در تصادف براي موتورسوار و ترك نشین هر دو صادق است .عالوه بر
اين ،آنها دريافتند که احتمال فوت ترك نشین موتور در تصادفاتي که در راه هاي غیر مستقیم و غیر مسطح اتفاق مي افتد
بیشتر است[ .]48در تحقیقي ديگر نیز لین و کراوس 4113 ،که در سال  4113انجام شد محققان دريافتند که مصرف الکل
مهمترين عامل در بروز جراحات شديد راکبان موتورسیکلت در تصادفات است .لین و کراوس در اين تحقیق دريافتند که
بي تجربگي و عدم آموزش راکب موتورسیکلت ،عدم رعايت قوانین مربوط به چراغ جلوي موتور و رفتارهاي پرخطر
راکب ،عواملي موثر بر تشديد احتمال فوت موتورسوار در تصادفات موتورسیکلت هستند[.]44
مرور مطالعات انجام شده در حوزه شدت جراحات ناشي از تصادفات موتورسیکلت نشان داد در اغلب مطالعات
انجام شده در اين حوزه از مدل هاي لوجیت و پروبیت دوتايي يا ترتیبي به عنوان ابزار رياضي استفاده شده است .متغیر
هاي موثر بر شدت جراحات موتورسواران در مطالعات پیشین را مي توان در سه دسته کلي عوامل مربوط به مشخصات
راکب ،عوامل مربوط به مشخصات تصادف و عوامل محیطي تقسیم کرد .سن موتور سوار ،مصرف الکل ،استفاده از کاله
ايمني ،زمان وقوع تصادف ،وسیله مورد مواجهه با موتور سوار ،نوع تصادف ،شرايط راه ،وضعیت آب و هوايي ،پستي و
بلندي هاي منطقه و طرح هندسي مسیر تاثیر گذارترين عوامل موثر بر شدت جراحات ناشي از تصادف موتور سیکلت
سواران در مطالعات گذشته بوده است .با اين حال سرعت در حین تصادفات ،مصرف الکل ،و عدم استفاده از کاله ايمني
از مهمترين عوامل موثر بر شدت جراحات ناشي از تصادف موتور سیکلت سواران مي باشد [ ،]49،48،83در دهه هاي
اخیر ،برنامه رانندگي ايمن در بسیاري از کشور ها به اجرا در آمده است که اجراي اين برنامه در بین رانندگان موجب
کاهش موفقیت آمیز سوانح ترافیکي و صدمات متنوع شد [،]42کاردامانديس و همکاران 4181،در پژوهشي رانندگان
موتور سیکلت را جهت پیشگیري از تصادفات جاده مورد آموزش قرار دادند .برنامه شامل مهارت هاي ادراك ريسک و
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مهارت هاي رانندگي بود .نتايج نشان داد که برنامه آموزشي بر روي نگرش نسبت به ايمني و تغییر رفتار موتورسواران و
استفاده از کاله ايمني نقش مثبتي دارد .اوقلو و الجنن ،4111 ،در تحقیقي درباره استفاده از کمربند ايمني رانندگان و
مقايسه دو مدل باور به سالمت و مدل رفتار برنامه ريزي شده ،موانع درك شده را به عنوان قويترين عامل در بستن کمربند
ايمني در جاده هاي شهري مشخص نمود[ .]40مطالعات پیشین نشان داده است که اکثر تصادفات موتور سیکلت مربوط به
جواناني است که تمايل به برگزيدن نگرش هاي ناايمن و رفتار هاي پرمخاطره دارند ،همچنین رفتارهاي مخاطره آمیز افراد
جوان از قبیل رانندگي با سرعت غیر مجاز عامل اصلي تصادفات مي باشد [،]42،46عمر  ،4112در پژوهشي به بررسي
تاثیر آموزش رانندگي ايمن در رفتار رانندگان در کشور مالزي پرداخت .نتايج نشان داد که آموزش برنامه رانندگي ايمن
موجب کاهش خطا هاي ترافیکي و تخلفات سرعت در بین رانندگان شد[.]41

ضرورت استفاده از کاله ایمنی
تصادفات موتور سواري بخش بزرگي از کل تصادفات رانندگي را به خود اختصاص داده است .اين تصادفات بیشتر در
گروه سني جوان رخ داده است و هزينه درماني زيادي را به جامعه تحمیل مي کند .بیش از نیمي از آسیب هاي وارد شده
در هنگام تصادف به ناحیه سر و صورت وارد مي گردد .در حالي که فقط يک سوم موتور سواران از کاله ايمني در حین
موتور سواري استفاده مي کنند ،استفاده از کاله ايمني مي تواند آسیب هاي ناحیه سر و صورت را به کمتر از نصف کاهش
دهد .آسیب هاي وارد شده به سر و صورت يکي از شايع ترين آسیب هاي وارد شده به موتور سواران تصادفي است و
استفاده از کاله ايمني توسط موتور سواران مي تواند موجب کاهش آسیب به سر و صورت و مرگ ناشي از آسیب به سر
شود که اهمیت استفاده از کاله ايمني را مشخص مي کند .عامل خطر اصلي براي موتور سواران ،عدم استفاده از کاله
ايمني مي باشد استفاده از کاله ايمني خطر مرگ را حدود  21درصد و آسیب هاي آن را تا  61درصد در استفاده کنندگان
از موتور سیکلت کاهش مي دهد است [ ،]43عوامل رفتاري يکي از عوامل مؤثر در حوادث جاد هاي مي باشد .رانندگان
موتور سیکلت  1نوع رفتار مخاطره آمیز را تجربه نموده اند و عدم استفاده از کاله ايمني يکي از آن ها مي باشد [،]91
شناخت و اصالح رفتارهاي ترافیکي مردم مانند استفاده از کاله ايمني ،يکي از راه کارهاي مطرح شده در زمینه حوادث
ترافیکي است .میزان استفاده از کاله ايمني در ايران  89تا  80درصد گزارش شده است [.]43
استفاده از کاله ايمني به میزان  9تا  2برابر باعث کاهش مرگ و میر ناشي از آسیب هاي وارد شده به سر نسبت به
افرادي که کاله نداشتند مي شود [ ،]98بر اساس مطالعه انجام شده در استرالیا در صورت استفاده از کاله ايمني توسط
موتور سیکلت سواران در موقع تصادف ،کاهشي بین  04-2درصد در تلفات ناشي از ضربه مغزي اتفاق مي افتد [ ،]81در
مطالعه ديگري در مالزي نشان داده شد عدم استفاده از کاله ايمني خطر مرگ را  91درصد و خطر ضربه مغزي را 22
درصد افزايش مي دهد ،طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت استفاده از کاله ايمني خطر ضربه مغزي را  21-40درصد
کاهش مي دهد [ ،]2در ايران در سال  8918حدود  31درصد موتور سواران مقصر در تصادفات ،فاقد کاله ايمني بوده اند.
استفاده از کاله ايمني عالوه بر کاهش آسیب به سر در تصادفات ،متوسط هزينه بستري شدن در بیمارستان براي هر بیمار
را  2111دالر کاهش مي دهد [ ،]94بعد از اجراي قانون استفاده از کاله ايمني توسط موتور سواران در کالیفرنیا هزينه هاي
کلي درمان هاي پزشکي  90درصد کاهش داشته است ،که  69درصد از هزينه هاي کاهش يافته ،هزينه بستري شدن

6

بیماران با آسیب به سر بود [ ،]99طبق مطالعه اي در شهر خرم آباد ،هزينه هاي کلي درماني در افراد موتور سوار حدود
يک میلیارد ريال در سال بوده است [.]92

دالیل عدم استفاده از کاله ایمنی و پیامد های ناشی از تصادفات موتورسیکلت سواران
يک بررسي مروري نشان مي دهد که استفاده موتورسیکلت سواران از کاله ايمني احتمال مرگ را  24درصد و ضربه به
سر را  23درصد کاهش مي دهد [ ،]90علت اصلي مرگ موتور سیکلت سواران تروما و آسیب به سر و گردن است [،]92
اما تحقیقات نشان داده 62درصد از افرادي که از موتور سیکلت استفاده مي کنند هیچ گاه از کاله ايمني استفاده نمي کنند
[ .]96در بحث علل عدم استفاده از کاله ايمني بیش ترين علت از ديد موتورسواران ،بد قیافه شدن و به هم ريختن موها
بود ،ناديده گرفته شدن موتور سیکلت ها از طرف رانندگان اتومبیل ها ،حقارت مورتورسیکلت از ديگر داليل عدم استفاده
از کاله ايمني است [ ،]91طبق نتايج بررسي حاضر ،کاهش شنیدن صدا ،عرق کردن و محدوديت ديد ،مهم ترين موانع
استفاده از کاله ايمني بودند.
ـ در بررسي باغیاني مقدم و همکاران 23 ،4188،درصد افراد معتقد بودند که کاله ايمني باعث احساس گرما مي شود
[ .]93در مطالعه عروجي و همکاران 4188،در شهر خمین ،کاهش شنوايي و عرق کردن از مهمترين موانع استفاده از کاله
ايمني به دست آمده است[ .]21در بررسي راني و همکاران  ،4181افرادي که به طور نامرتب از کاله ايمني استفاده مي
کردند ،اعتقاد به محدوديت ديد و کاهش شنوايي کاله ايمني داشتند [ .]28بررسي ها در ايران نشان داده اند که علت عمده
مرگ در حوادث ترافیکي ،ترما و ضربه به سر و گردن مي باشد [ ،]24در صورتي که استفاده از کاله ايمني در حد مطلوب
نیست و میزان آن بین 81تا  29درصد ذکر مي شود [ ،]29ويژگي هاي ساختاري موتور سیکلت باعث ايجاد آسیب هاي
جدي تر در رانندگان آن ،هنگام تصادف مي شود و به همین دلیل احتمال مرگ موتور سواران در طول هر مايل 92 ،برابر
بیش از افرادي است که از ساير وسايل نقلیه استفاده مي کنند [ ،]48با وجود کاهش  9درصدي تصادفات موتور سیکلت
در کشور هاي آمريکا و کانادا میزان تصادفات موتور سیکلت در ايران  84درصد افزايش يافته است [ ،]22به نحوي که 92
درصد از تلفات جاني در کشور را موتورسیکلت سواران شامل مي شوند .از بین آسیب هاي وارد شده به موتور سواران،
آسیب هاي وارد شده به ناحیه سر و گردن شايع ترين آن ها هستند .طي مطالعه اي در گیالن نشان داده شده است که از
کل آسیب هاي وارد شده به موتور سواران 19 ،درصد آسیب ها به ناحیه سر و گردن و  82درصد به صورت بوده است
[ ،]20ابتال به اختالل ضربه رواني پس از سوانح روان خراشي مانند تصادف موتور سیکلت ممکن است در کمتر از چند
لحظه رخ بدهد اما عواقب مادام العري داشته باشد .در حوزه بهداشت روان ،اصطالح تروما دربرگیرنده طیف گس ترده اي
از تجارب استرس زايي است که خارج از محدوده تجربه معمول فردي بوده و به همان نسبت سطح گسترده اي از خطر و
ترسي که بیشتر از ظرفیت و توان عادي شخص براي مقابله با عوارض تنش زاي ناشي از آن است را تولید مي نمايد،
تعريف مي شود [.]22
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روش تحقیق:
اين تحقیق به روش اسنادي و کتابخانه اي و با مطالعه آمار و مستندات پلیس راهور فرماندهي انتظامي استان هرمزگان  ،که
آمار بروز و دقیق میباشد و همچنین مصاحبه با راکبین آسیب ديده صورت گرفته است و نتیج حاصله با بهره گیري از
اطالعات خبرگان ترافیکي و رانندگي در راهور به بحث کشیده شده است.
محدوده جغرافیایی پژوهش
منطقه مورد مطالعه شامل شهرستان هاي استان هرمزگان (بندر عباس ،میناب ،رودان ،حاجي آباد ،سیريک ،بشاگرد ،قشم،
لنگه ،جاسک ،بستک ،خمیر و پارسیان) مي باشد .داده هاي اين مطالعه شامل میانگین تصادفات موتورسیکلت سواران و
راکبین آنها ،ساعت وقوع تصادفات ،و همچنین علل تصادف در  0ماه اول سال  8932مي باشد.

بحث و نتایج
در کشور ما به دلیل ويژگي اقلیمي و جغرافیائي ،اجتماعي ،شیوه هاي زندگي و شرايط اقتصادي به ويژه در جامعه
روستايي موتورسیکلت سهم قابل توجهي درجابجايي افراد دارد .استفاده کنندگان موتورسیکلت به دلیل عدم آگاهي و
آشنايي کافي از مقررات و خطرات احتمالي ،خود را ملزم به رعايت قوانین و مقررات رانندگي همانند ساير رانندگان
وسايل نقلیه ندانسته و در نتیجه موجب بروز حوادث ناگوار جرحي و فوتي مي شوند .موتورسواران به دلیل نوع برخورد
در تصادفات (فقدان کابین و حفاظ مناسب ،ضربه مستقیم پس از حادثه) بسیارآسیب پذير بوده و از سهم نسبتاً بااليي در
صدمات و تلفات رانندگي از بین ساير گروه هاي کاربران جاد هاي برخوردار مي باشند .بر اين اساس داشتن برنامه اي
جامع و برنامه ريزي منظم و مداوم جهت اجراي اقدامات پیشگیرانه در حوزه ياد شده و همچنین بررسي علل و تجزيه و
تحلیل آمار مربوط به تصادفات موتورسیکلت سواران به منظور ارائه راهکارهاي مديريت ايمن حمل و نقل امري بسیار
ضروري و اجتناب ناپذيراست .نتايج مربوط به تعداد راکبین و سرنشینان موتور مربوط به شهرستان هاي استان هرمزگان
در جدول شماره  8نشان داده شده است.

جدول شماره  -8میانگین آمار قربانیان تصادفات موتور سیکلت در  0ماه اول 8932
شهرستان

بندرعباس

میناب

لنگه

قشم

رودان

جاسک

حاجي آباد

پارسیان

خمیر

سیريک

بشاگرد

بستک

مجموع

راکب موتور

68

84

2

0

4

9

9

6

4

8

8

8

889

49

9

4

8

8

1

4

1

1

1

8

8

92

32

80

1

6

9

9

0

6

4

8

4

8

826

ترك نشین
موتور
مجموع

با بررسي نتايج جدول شماره  8مشخص مي شود شهرستان بندر عباس و میناب با توجه به نسب جمعیتي باالتر داراي
بیشترين آمار قربانیان تصادفات بوده اند ،به نحوي که شهرستان بندر عباس با  24درصد تعداد قربانیان در آمار راکبان
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موتور سوار (شکل )8و  26درصد قربانیان در مبحث ترك نشین موتور شکل ( )4داراي رتبه اول بوده است ،که عامل
مکمل بر شدت تصادفات و افزايش قربانیان در شهرستان بندر عباس را به استفاده بیشتر از وسايل نقلیه موتوري ،ترافیک
بیشتر در معابر شهري مربوط مي شود.

شکل  -8نمودار دايره اي میانگین آمار تصادفات راکبین موتور سیکلت در استان هرمزگان در  0ماه اول 8932

شکل  -4نمودار دايره اي میانگین آمار تصادفات سرنشینان موتور در استان هرمزگان در  0ماه اول 8932
اما عامل مهم و ضروري در بررسي و تجزيه و تحلیل داده ها زمان وقوع تصادفات مي باشد که میانگین زمان
تصادفات در جدول شماره  4مشخص گرديده است.
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جدول شماره  -4آمار تصادفات  0ماه اول سال  8932بر اساس ساعت وقوع
زمان

4-1

2-4

2-2

1-2

81-1

84-81

82-84

82-82

81-82

41-81

44-41

42-44

تعداد تصادف

86

3

1

4

41

48

41

0

88

49

46

42

با بررسي ساعات تصادف موتور سواران مشخص گرديد که بیشترين ساعات تصادف بین ساعت  84تا  82بوده
که علت آن مربوط به خالء ترافیکي بوده که موتور سیکلت ها امکان تردد با سرعت باالتر را داشته اند و تصوير اشتباهي
که در ذهن آنها ايجاد مي شودکه مي توانند در حاشیه امنیت خلوتي معابر با سرعت باالتر اقدام به تردد با سرعت باالتر
نمايند ،و ديگري ساعات  81تا  44بوده که علت آن مربوط مي گردد به خنک شدن هوا و حضور بیشتر موتورسواران
داراي سرنشین که براي گذراندن اوقات فراغت اقدام به حرکت به سوي مکان هاي تفريحي را دارند که به دلیل کم شدن
سطح ديد و محدوديت خوب ديدن و خوب ديده شدن از سوي کاربران ترافیک و ساير وسايل نقلیه و همچنین استفاده
ننمودن از لباس هاي حساس به نور و نواقص احتمالي در سیستم روشنايي و عدم استفاده صحیح از چراغ هاي راهنما
حین گردش به چپ و راست احتمال وقوع حوادث را براي اين گروه (موتور سیکلت سواران) افزايش مي دهدبه گونه اي
که يک افزايش محسوس نرخ تصادفات را از ساعت  81تا  44مشاهده مي کنیم .اما با بررسي آمار و همچنین بررسي
نظرات توصیفي کارشناسان تصادفات مشخص گرديد عوامل زير به ترتیب بیشترين سهم را در تصادفات موتور سیکلت
سواران در استان هرمزگان دارند.
 -8عدم رعايت حق تقدم
 -4عدم توجه به جلو و فاصله طولي(سرعت)
-9عدم توانايي کنترل وسیله نقلیه (ذهنیت)
-2حرکت در خالف جهت (عبور ممنوع)
 -0عبور از چراغ قرمز

نتیجه گیری و پیشنهادت
نتايج اين تحقیق نشان داد که آمار تصادفات و قربانیان موتور سیکلت در استان هرمزگان نسبت به میانگین کشوري بیشتر
بوده و عامل مهمي که در اين امر دخیل مي باشد عدم استفاده سرنشینان موتورسیکلت از کاله ايمني بوده است (با توجه
به هواي گرم و مرطوب استان) و ديگري تمايل افراد  81الي  42در انجام حرکات نمايشي و تجاوز از سرعت مطمئنه بوده
است ،تجزيه و تحلیل آمار تصادفات نشان داد که شهرستان بندر عباس با  24درصد تعداد قربانیان در آمار راکبان موتور
سوار و  26درصد قربانیان در مبحث ترك نشین موتور داراي رتبه اول آمار قربانیان مي باشد ،همچنین نتايج مربوط به
زمان تصادفات بیانگر افزايش قابل مالحضه تصادفات موتوري در ساعت  82-84و  44-81بوده که علت مربوط مي شود
به خالء ترافیکي و احساس امنیت موتور سواران نسبت به مخفي ماندن از ديد پلیس و افزايش قدرت مانور موتورسیکلت
سواران ،و همچنین افزايش تصادفات در ساعات اولیه شب مربوط به حجم تردد و سايل موتوري و افزايش بار ترافیکي
مي باشد .در مبحث علل تصادفات عدم رعايت حق تقدم و تخطي از سرعت مطمئنه از مهمترين داليل وقوع تصادفات
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موتور سیکلت ها تشخیص داده شد .در اين راستا اقدامات زير به عنوان پیشنهاد نويسندگان اين مقاله به منظور کاهش
تلفات جاني حمل و نقل موتورسیکلت بیان مي گردد.
 با توجه به اين که اکثر تصادفات در ساعات  44 -81مي باشد پیشنهاد مي شود طرح موتور گیري در اين
ساعات صورت گرفته تا نتیجه بهتري در جلوگیري از تصادفات داشته باشد.
 مطالعه و اعمال محدوديت هاي زماني و يا مکاني به منظور تفکیک تردد وسايل نقلیه سنگین و موتور سیکلت
ها به عنوان يکي از راهکار هاي اثر گذار بر کاهش شدت جراحات ناشي از تصادفات موتورسواران در راه هاي
درون شهري پیشنهاد مي شود.
 استقرار تجهیزاتي که مانع از تداخل مسیر خودرو ها و موتورسواران مي شود (مانند سیستم اطالعات نقاط کور)،
در مکان هايي با تردد بیشتر خودروهاي سنگین و مکان هايي که بیشتر محل تردد موتورسواران است ،موجب
کاهش شدت جراحت موتور سوار حاضر در تصادف خواهد شد.
 قبل از صدور گواهینامه رانندگي موتور سیکلت ،برنامه آموزش رانندگي ايمن به رانندگان آموزش داده شود،
همچنین طراحي يک سیستم گواهي نامه چند مرحله اي با توجه به رويکرد هاي آموزش رانندگي ايمن.
 تغییر نگرش رانندگان موتور سیکلت در رابطه با سرعت زياد و انجام حرکات نمايشي با توجه آموزش رانندگان.
 افزايش جنبه بازدارندگي قوانین و مقررات فعلي و اصالح آنها براي توقیف متخلفان.
 ايجاد خط ويژه موتورسیکلت در معابر مجاز سطح شهر براي تردد موتورسیکلت.
 جهت افزايش استفاده ازکاله ايمني به موتورسواران بکارگیري استراتژي و برنامه آموزشي به عنوان يک الگو
توصیه و مورد تاکید قرار مي گیرد.
 موانعي از قبیل احساس گرما ،محدوديت ديد ،سنگیني وزن کاله مهمترين موانعي است که موتورسواران با آن
درگیر مي باشند و عامل منفي و کاهنده در استفاده از کاله ايمني در آنان محسوب مي شود .هرگونه تالش در
جهت کاهش اين موانع ،تالشي است در جهت افزايش استفاده از کاله ايمني در موتورسواران.
 با توجه به موثر بودن آموزش بر قصد و استفاده ازکاله ايمني ،پیشنهاد مي شود اجراي برنامه آموزشي از دوران
نوجواني انجام شود تا با نهادينه شدن فرهنگ استفاده ازکاله ايمني در سنین باالتر از بروز عوارض عدم استفاده
ازکاله ايمني جلوگیري شود.
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