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چکیده 

از آنجایی که تصادف موتورسیکلت ها بخش قابل توجهی از تلفات ناشی از تصادفات را در شهرها شامل می شود، الزم است تحقیقاتی در 
زمینه علل و عوامل این موضوع صورت گیرد. طبق نتایج این پژوهش ۷٨ درصد از موتور سواران در شهرها فاقد گواهینامه مربوطه هستند، از 
این جهت شناخت بیشتر این گروه از موتورسواران به کاهش تصادفات مذکور خواهد انجامید. در این پژوهش به بررسی عوامل روانشناختی 
موتورسواران بی گواهینامه پرداخته شده است. برای نیل به این هدف از پرسشنامه NEO-FFI  که به بررسی چهار عامل شخصیتی روان 
نژندی )تمایل به هیجان(، برونگرایی-درونگرایی، توافق پذیری،  مسئولیت پذیری می پردازد استفاده شده و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری 
SPSS تحلیل شده اند. با بررسی نتایج همبستگی بین متغیرها، همبستگی مثبت بین شاخص تمایل به هیجان و  استفاده از کاله ایمنی 
مشاهده می شود و همچنین، همبستگی منفی بین استفاده از کاله ایمنی و شاخص مسئولیت پذیری مشاهده می شود. همبستگی منفی بین 
شاخص شخصیتی برونگرایی و سن شروع به موتورسواری بدون گواهینامه مشاهده می شود. همچنین، 3٩ درصد موتورسواران بدون گواهینامه 
عدم برخورد پلیس با افراد بدون گواهینامه و 32 درصد از آن ها مراحل اداری طوالنی و خسته کننده را دلیل عدم اخذ گواهینامه برشمردند.

واژگان کلیدی: موتورسیکلت، گواهینامه، NEO-FFI، کاله ایمنی  

1- مقدمه 

به  جمعیتی  مراکز  از  بسیاری  در  موتورسیکلت ها  روزها  این 
یکی از مهمترین وسیله های حمل و نقل تبدیل شده اند، اما از 
سوی دیگر امنیت کم آن ها، موتورسیکلت ها را در صدر وسایل 
افزایش جمعیت و روند رو  به دلیل  قرار داده است.  خطرناک 
جمله  از  موتوری  نقلیه  وسایل  تعداد  شهری  زندگي  رشد  به 
یافته  افزایش  بودن،  هزینه  کم  و  ارزان  دلیل  به  موتوسیکلت 
امروزه در شهرهاي بزرگ و کوچک موتورسیکلت وسیله اي  و 

پرطرفدار برای حمل و نقل درونشهری شده است.

احتمال تصادف راکبان موتورسیکلت در مقایسه با دیگر وسایل 

احتمال  بین  این  در  است]۱[.  بیشتر  بسیار  موتوری  نقلیه 
تصادف جوانان و نوجوانان بیشتر از سایر گروه های سنی است 
و این گروه سنی به دلیل استفاده بیشتر از موتورسیکلت، سهم 
بیشتری در تصادفات دارند]2[. تحقیقات نشان داده که بسیاری 
از این موتورسواران نوجوان بدون گواهینامه هستند. در تحقیقی 
در نروژ نشان داده شده است که جوانان به خصوص سنین بین 
به  تا ۱٩ سال بیشتر در معرض خطر تصادف قرار دارند،   ۱۷
طوری که عامل بسیاری از این تصادفات سن کم، تجربه کم و 

رفتار مخاطره آمیز شناخته شده است]3[.
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دانش آموزان  از  درصد   3٨/٨ حدود  تایوان  در  مثال  طور  به   
بدون  دبیرستان  آموزان  دانش  درصد   ٦٨/٩ و  راهنمایی 
گواهینامه موتورسواری می کنند]2[. در تحقیق دیگری در این 
نوجوانان  است که حدود ٦3/٤ درصد  داده شده  نشان  کشور 
قبل از سن قانونی )۱٨ سال( تجربه موتورسواری داشته اند]٤[. 
سال  از ۱٥  کمتر  در سن  مردم  درصد   ٨٦ نیوزلند حدود  در 

تجربه موتورسواری بدون گواهینامه داشته اند ]٥[. 

البته در اکثر کشورهای غربی برای کنترل تصادفات نوجوانان و 
جوانان بدون گواهینامه، به افراد زیر ۱٦ سال تنها اجازه موتور 
این  از  بعضی  در  یا  و  می دهند]٦[،  محدود  سرعت  با  سواری 
کشورها، آن ها را محدود به موتورسواری با شرایط خاص اعم 
از موتورسواری بدون حمل مسافر، استفاده نکردن از مشروبات 
الکلی و منع موتورسواری در بسیاری از مکان ها را می کنند]۷[.

بسیار  شهری  خیابان  های  در  موتورسواران  تصادفات  تعداد 
از شهر( است، عامل اصلی بروز  از سایر مناطق )خارج  بیشتر 
این گونه حوادث سرعت زیاد شناخته شده که می توان با ایجاد 
و  از طریق طراحی هندسی  آن  مدیریت  و  محدودیت سرعت 
طراحی ایمنی مناسب راه اثر این عامل را به حداقل رساند]٨[.

کشور ایران یکي از کشورهایي است که باالترین آمار تخلفات 
خود  به  را  کشته ها  حتي  و  تصادفات  باالترین  و  ترافیکي 
اختصاص داده است. آمار و اطالعات مربوط به میزان تصادفات 
توسط  شده  مرتکب  خالف هاي  میزان  آن،  از  ناشي  تلفات  و 
همچنین  و  شده  توقیف  موتوسیکلت  هاي  تعداد  موتورسواران، 
بیانگر  همگي  موارد  این  از  ناشي  غیرمادي  و  مادي  خسارات 
وضعیت نابسامان تردد این وسیله نقلیه در کشور است. براساس 
اعالم منابع رسمي حدود 2٥درصد از کل تلفات رانندگي متعلق 
به این وسیله نقلیه بوده که از این بین جوانان در گروه سني 
۱٨ تا 2٩ سال، ٥0 درصد فوت شدگان حوادث موتوسیکلت را 

به خود اختصاص داده اند ]٩[. 

در کشور ایران حداقل سن برای گرفتن گواهینامه موتورسیکلت، 
۱۷ سال برای موتورسیکلت  هاي با حجم موتور تا 2٥0 سي سي 
و ۱٨ سال برای موتورسیکلت  هاي با حجم موتور بیشتر از  2٥0 

سي سي است ]۱0[.

 در عین حال باز هم افراد بسیار زیادی  اقدام به موتور سواری 
بدون گواهینامه می کنند. در واقع تقریبا هیچ محدودیت سنی 
برای استفاده از این وسیله نیز وجود ندارد و در حقیقت قانون 
در این خصوص توسط جامعه رعایت نمی  شود. نماد این مسئله 
را به خوبی می  توان در مدارس و زمان رفت و آمد دانش آموزان 

دید. استفاده از موتورسیکلت در بین جوانان به خصوص افراد 
زیر ۱٨ سال که نمونه آن در مدارس قابل مشاهده است یکی از 

خطرناکترین تهدیدهای ترافیکی به شمار می آید.

تحصیالت  میزان  که  مي دهد  نشان  آمارها  دیگر  سوي  از 
مي افتد  اتفاق  آن ها  براي  که  حوادثي  میزان  در  موتورسواران 
درصد   ۱۷ تهران  شهر  در  طوریکه  به  دارد،  بسزایي  نقش 
بی سواد،  می شوند  ترافیکی کشته  سوانح  در  که  موتورسوارانی 
۷٦ درصد زیر دیپلم و تنها ۷ درصد دارای مدرک دیپلم و باالتر 
این  در  را  آموزش  و  آگاهي  اهمیت  آمار  این  بنابراین  هستند. 
حوزه نشان می دهد. کما اینکه پایبندي به قانون در هر شکل 

آن موضوعي است که تجلي گر فرهنگ شهروندان است ]۱۱[.

عامل  سه  است.  تاثیرگذار  تصادفات  این  در  مختلفی  عوامل 
هیجان، بی حوصلگی، نداشتن اعتماد به نفس و آگاهی کم نسبت 
به ترافیک، عوامل تاثیرگذار در تصادفات راکبان موتورسوار و به 
خصوص جوانان و نوجوانان است]۱2[. تشخیص خطر و ارزیابی 
موقعیت نقش اساسی در تصادفات موتورسواران دارند، که هر 
این  که  است،  وابسته  موتورسواران  تجربه  میزان  به  عامل  دو 
موضوع در جوانان و نوجوانان بسیار پایین است، به صورتی که 
موتورسواران حرفه ای با تجربه زیاد درک بهتری نسبت به خطر 

و ارزیابی آن نسبت به موتوسواران مبتدی دارند]۱3[.

2- تعریف مسأله و اهداف تحقیق 

از آنجایی که موتورسواران نقش بسیار باالیی در تصادفات در 
شهرها را دارند، انجام پژوهش  در این رابطه می تواند به پایین 
آمدن تصادفات و تلفات ناشی از آن کمک شایانی بکند. در این 
پژوهش به بررسی تاثیر عوامل روانشناختی مانند؛ روان نژندی 
ماجراجویی   )3 برونگرایی-درونگرایی،   )2 هیجان(،  به  )تمایل 
)اشتیاق به تجربیات تازه(، ٤( توافق پذیری ٥( مسئولیت پذیری 
در بین افراد موتورسوار می  پردازیم. هدف از انجام این پژوهش 
استفاده در کاله  تاثیر خصوصیات روانشناختی در  بررسی  نیز 
ایمنی، اخذ گواهینامه  و تعداد تصادفات افراد موتورسوار است.

3- پیشینه تحقیق

با   20۱۱ سال  در  همکاران  و  مهری  توسط  دیگری  تحقیق 
موتورسیکلت  رانندگان  از  نفر   ۱30 از  پرسشگری  از  استفاده 
در شهر یزد و بکارگیری تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام 
شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد ٤3.۱% افراد سابقه 
تصادف با موتورسیکلت را داشته اند و از این تعداد ۱0.۷% افراد 
نشان  که  بودند  کرده  استفاده  ایمنی  کاله  از  تصادف  هنگام 
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دهنده نرخ پایین استفاده از کاله ایمنی است.همچنین بررسی 
تحقیق  این  در  موتورسیکلت  رانندگان  رفتاری  پارامترهای 
نشان می دهد که قصد )Intention( و کنترل رفتار درک شده 
)perceived behavioral control( ارتباط بسیار معنی داری با 

استفاده از کاله ایمنی توسط رانندگان دارد]۱٤[.

لی و همکاران در سال 200٨ در تحقیقی با بررسی دانش، اشتیاق 
و رفتار رانندگان موتورسیکلت در استفاده از کاله ایمنی در دو 
شهر از کشور چین با استفاده از روش مشاهده کنار جاده ای و 
مصاحبه به این نتیجه رسیدند که 3٤% از رانندگان و ۷۱% از 
سرنشینان از کاله ایمنی استفاده نمی  کنند و عدم استفاده از 
کاله ایمنی در رانندگان مرد بیشتر به چشم می خورد. همچنین 
اطالع  ایمنی  کاله  از  استفاده  مزایای  از  رانندگان  از   %٩0
داشتند و ۷0% اظهار داشتند که استفاده از کاله ایمنی باعث 
گفتند  شوندگان  پرسش  از  و %20  می شود  ناراحتی  احساس 
که به دلیل حفظ ایمنی خود از کاله ایمنی استفاده می کنند. 
سخت  که  بودند  معتقد  شوندگان  پرسش   %٦2 همچنین 
گیری های پلیس برای استفاده از کاله ایمنی کافی نیست]۱٥[.

با  در تحقیق دیگری توسط مگازو و همکاران در سال 200٦ 
استفاده از آمار تصادفات در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، هلند و 
فرانسه بین سال های ۱٩٩٩ تا 200۱ و با بکارگیری دو روش 
تصادفات  آمار  لوجستیک،  مدل سازی  و  پارامتری  غیر  آمار 
رانندگان خودروهای سواری با موتور سیکلت مورد تحلیل قرار 
که  خودروهایی  رانندگان  می دهد  نشان  بررسی  نتایج  گرفت. 
گواهینامه موتورسیکلت دارند در تصادفات کمتر مقصر بودند 
هستند.  موتورسیکلت  ها  راکبان  اصلی  مقصر  موارد  اکثر  در  و 
خودروهایی  رانندگان  که  است  موضوع  این  بیانگر  امر  این 
با  مواجه  هنگام  در  دارند  نیز  موتورسیکلت  گواهینامه  که 
موتورسیکلت پیش بینی درست تری از مانور این وسیله نقلیه 

دارند ]۱٦[.

توسلی و همکاران در سال ۱3٩3 در تحقیقی با بررسی عوامل 
موثر بر تصادفات موتورسیکلت به روش تصمیم گیری گروهی 
رانندگی  و  راهنمایی  مامورین  و  کارشناسان  از  سنجی  نظر  و 
موتورسیکلت  تصادفات  اصلی  علل  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
کم  سن  و  موتورسیکلت  با  رانندگی  کافی  تجربه  نداشتن 
نشان  تحقیق  این  نتایج  است. همچنین  موتورسیکلت  راکبین 
می دهد عدم داشتن گواهینامه موتورسیکلت تاثیر چندانی در 
تجربه کم  تصادفات  بیشتر  بروز  علل  و  نداشته  تصادفات  بروز 
رانندگی با موتورسیکلت است این امر بیانگر این موضوع است 
که آموزش های مربوط به دریافت گواهینامه موتورسیکلت تاثیر 

چندانی در یادگیری مهارت کنترل این وسیله نقلیه در شرایط 
مختلف ندارد]۱۷[.

در   20۱3 سال  در  همکاران  و  شهید  سعید  محمد  آقای 
تحقیقاتی با جمع آوری اطالعات تصادفات بین سال  های 200۱ 
تا 200٨ در ایالت آیوا و با استفاده از مدل لوجیت آمیخته به 
بررسی فاکتورهای موثر بر شدت تصادفات از قبیل رفتار راننده 
موتورسیکلت و خودرو، شرایط محیطی، مکان و زمان تصادف 
عواملی  تحقیق  این  نتایج  مطابق  پرداخته اند.  برخورد  نحوه  و 
مناسب، شرایط  دید  ایمنی، سرعت،  از کاله  استفاده  همچون 
تصادفات  شدت  بر  تاثیرگذار  عوامل  مناسب  نور  و  راه  سطح 
هستند. همچنین عواملی عواملی مانند نوع منطقه )شهری یا 
بر  مایل   ٥٥ از  کمتر  سرعت  محدودیت  اعمال  شهری(،  غیر 
ساعت، جنسیت راننده موتورسیکلت تاثیر بسیار کمی بر شدت 

تصادفات دارد ]۱٨[.

4- روش تحقیق

از  بر  روانشناختی  عوامل  تاثیر  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 
استفاده از کاله ایمنی و تعداد تصادفات در بین موتورسواران 
است، همچنین خصوصیات روانشناختی افراد بی گواهینامه نیز 
مورد بررسی قرار گرفته می  شود. این روی، در این پژوهش با 
موتورسواران  بیشتر  شناخت  در  سعی  پرسشنامه  از  استفاده 
با  ارتباط  در  را  سواالتی  پرسشنامه  اول  بخش  در  داریم. 
مشخصات فردی و سوابق تصادفات فرد و ...  پرسیده می  شود. 
در قسمت دوم نیز پرسشنامه NEO-FFI نیز موجود است که 

در قسمت بعد بدان بیشتر پرداخته می شود.

4- 1- معرفی پرسشنامه

پرسشنامه NEO-FFI یکي از جدیدترین پرسشنامه  هاي مربوط 
به ارزیابي ساخت شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملي است 
انعکاس ٥ عامل اصلي امروزه به عنوان  . این آزمون به لحاظ 
یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می شود. این 
در  و  گروه  هاي سني  در  گوناگون  بررسي  هاِي  دلیل  به  آزمون 
فرهنگ  هاي مختلف که روي آن صورت گرفته است می تواند 
افراد  یکي از جامع ترین آزمون  ها در زمینه ارزیابي شخصیت 

سالم باشد 

این پرسشنامه یک پرسشنامه ٦0 سؤالي است و براي ارزیابي 
  NEO-FFI آزمون  مي رود  کار  به  شخصیت  اصلي  عامل   ٥
 )2 هیجان(،  به  )تمایل  نژندی  روان   )۱ عامل شخصیتی  پنج 
تجربیات  به  )اشتیاق  ماجراجویی   )3 برونگرایی-درونگرایی، 
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بررسی  مورد  را  پذیری  مسئولیت   )٥ پذیری  توافق   )٤ تازه(، 
قرار می دهد. از آن جایی که پاسخ گویی به ٦0 سوال توسط 
امری سخت و زمانبر است، در  این پژوهش  جامعه مورد نظر 
این پژوهش تنها چهار عامل روان نژندی )تمایل به هیجان(، 
مورد  پذیری  مسئولیت  پذیری،   توافق  برونگرایی-درونگرایی، 
بررسی قرار گرفته اند. همچنین از بین ٤٨ سوال باقیمانده نیز  
 SPSS 2٨ سوال از طریق تحلیل عاملی توسط نرم افزار آماری

برای پاسخ گویی افراد انتخاب شده اند.

کاستا  و  کري  مک  توسط   NEO-FFI شخصیتي  پرسشنامه 
اجرا  ماه  فاصله سه  به  آمریکایي  از دانشجویان  نفر  روي 20٨ 
گردید که ضرایب اعتبار آن بین 0/٨3 تا 0/۷٥ به دست آمده 

است]۱٩[.

4-2- معرفی شهر منتخب 

اصفهان، سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است. 
استان اصفهان باالترین آمار کشته های موتورسیکلت سواران را 
داراست. درخصوص تصادفات جرحی، در سال ٩۱،  در کشور 
به  مربوط  تصادفات؛  درصد   ٦۷  ،٩2 سال  در  و  درصد   ۷۱
تصادفات جرحی موتورسیکلت سواران بوده است. درحال حاضر 
هزار   ۱00 و  میلیون  یک  و  خودرو  هزار   200 و  میلیون  یک 

موتورسیکلت در سطح استان اصفهان تردد مي کنند]20[.

اما نکته حائز اهمیت این است که تردد با موتورسیکلت بدون 
گواهینامه یکي از معضالت استان است، مطابق آمار ٥0 درصد 

راکبین موتورسیکلت، فاقد گواهینامه رانندگي هستند]2۱[. 

جدول ۱-  نتایج پرسشنامه NEO-FFI برای موتور سواران بی گواهینامه

انحراف از 
معیار میانگین سوال ف

ردی

۱.٤۷٤٥٨ 3.02٤٤ ۱ من اصوال آدم نگرانی هستم
۱.٤٦2۱2 3.٦3٤۱ من دوست دارم همیشه آدم  های زیادی دور و برم باشند 2
۱.2٨٩2٦ 2.2٩2۷ 3 من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم
۱.2۷٩۷۷ 3.3٦٥٩ من همواره وسایلم  را مرتب و پاکیزه نگه می  دارم ٤
۱.۱3٨03 2.۱۷0۷ من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می  کنم ٥
۱.2۱32٤ 3.3۱۷۱ من به خوبی می  توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند ٦
۱.2۷٤٥2 3.02٤٤ وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می  کنم دارم از هم می  پاشم ۷
۱.۱2۷٨۱ 3.٦٨2٩ من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی  دانم ٨
۱.3٨٥٤٦ 3.0۷32 ٩ من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم
۱.2٦٤٦٦ 2.٨۷٥0 ۱0 من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می  کنم
۱.3٨٦3٤ 2.٦٨2٩ خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصال تاثیری ندارد ۱۱
۱.٥00٨۱ 2.٥٦۱0 من معموال ترجیح می  دهم کارها را به تنهایی انجام دهم ۱2
۱.3٤۱۱٩ 2.٥٨٥٤ ۱3 من معموال غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می  کنم
۱.٤٤0٩3 3.22٥0 من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می  کنم ۱٤
۱.۱3٩٦٤ 2.٤۱٤٦ من ادم ترسو و مضطربی نیستم ۱٥
۱.2٦۷32 2.٤٨۷٨ من به ندرت متوجه می  شوم که احساساتم در محیط  های مختلف فرق می  کند ۱٦
۱.20٤٦۷ 3.۷3۱۷ من آدم بشاش و دارای روحیه باالیی هستم ۱۷
۱.٥٥٦2٦ 3.3۱۷۱ کنیم اقتدا  خودمان  دینی  مقامات  به  باید  اخالقی  موضوعات  درباره  تصمیم  اخذ  برای  که  معتقدم  من  ۱٨
۱.۱۱٦٩٤ ٤.0٤٨٨ می  کنم پیگیری  را  کار  که  باشند  مطمئن  همیشه  می  توانند  مردم  می  شوم  متعهد  کاری   انجام  به  وقتی  ۱٩
۱.2٨٩2٦ 3.2٩2۷ من آدم خوش بینی نیستم 20

۱.30٨٥۱ 3.2٩2۷ گاهی وقتی که شعری می  خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می  کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی 
را در خودم تجربه می  کنم 2۱

۱.302٩0 3.0٤٨٨ گاهی آن قدری که خودم می  خواهم، قابل اعتماد نیستم 22
۱.٤۱٦3۷ 2.٥۱22 من اغلب احساس درماندگی می  کنم و میل دارم شخص دیگری را مسائلم را حل کند 23
۱.۱۱3٦٦ 3.٩02٤ من شخص بسیار فعالی هستم 2٤
.٩3۷0٤ ٤.۱٤٦3 من خیلی کنجکاوم 2٥
۱.2٤۷٤٤ 3.٥۱22 به نظر نمی  رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم 2٦
۱.٥۱٦۱۷ 2.٤۱٤٦ بعضی وقت  ها من طوری احساس خجالت می  کنم که دلم می  خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم 2۷
۱.22٩۷۱ 2.2٩2۷ من ترجیح می  دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم 2٨
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5- ارائه و تحلیل نتایج

 ۱3٩3 سال  مرداد   30 تا   ۱ تاریخ  از  پرسشنامه   ۱2٤ تعداد 
توزیع شد.  بین موتورسواران شهر اصفهان  به صورت تصادفی 
نامشان در  نیازی به درج  افراد پاسخگو گفته شد که هیچ  به 
پرسشنامه نیست و هم چنین از آن ها خواسته شد که با دقت 
کافی به سواالت پاسخ دهند. افراد پاسخ دهنده همگی مرد و 
با میانگین سنی 2٥ سال  بودند. میزان تحصیالت اکثر آن ها 
پرسشنامه  ها  افراد،  توسط  پاسخ گویی  از  بعد  و  بوده  لیسانس 
جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر 

می  باشد.

افراد  برای   NEO-FFI پرسشنامه   نتایج  ذیل  جدول  در 
موتورسوار بی گواهینامه مشاهده می شود.

در جدول 2 نیز نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش دیده 
می شود. از نتایج شاخص مشاهده شده، می توان به همبستگی 
رابطه  ایمنی،  کاله  از  استفاده  و  پذیری  مسئولیت  بین  منفی 
مستقیم بین برون گرایی و کم بودن سن شروع به موتورسواری 
)قبل از ۱٨ سال( اشاره کرد. همچنین نتایج نشان دهنده این 
احتمال  رود  باالتر  هیجان  به  تمایل  هرچه  که  است  موضوع 

استفاده به کاله ایمنی کاهش می یابد.

6- نتیجه گیري 

با بررسی نتایج همبستگی بین متغیرها، همبستگی مثبت   -۱
ایمنی  کاله  از  استفاده  و   هیجان  به  تمایل  شاخص  بین 
مشاهده می شود و همچنین، همبستگی منفی بین استفاده 

از کاله ایمنی و شاخص مسئولیت پذیریمشاهده می شود.

همبستگی منفی بین شاخص شخصیتی برونگرایی و سن   -2
شروع به موتورسواری بدون گواهینامه مشاهده می شود.

دارای  پرسشنامه  به  پاسخگو  افراد  از  درصد   22 تنها   -3
به  اقدام  گواهینامه  بدون  آن ها  از  درصد  و ۷٨  گواهینامه 

موتورسواری می کنند.

اخذ  عدم  دلیل  گواهینامه  بدون  موتورسواران  درصد   3٤-  ٩
گواهینامه  بدون  افراد  با  پلیس  برخورد  عدم  را  گواهینامه 
می دانستند. حدود 32 درصد از آن ها مراحل اداری طوالنی 
گواهینامه  بودن  بی استفاده  درصد   23 کننده،  خسته  و 
اخذ  برای  آزمون  باالی  هزینه  درصد   ٦/٥ و  موتورسواری 
کردند.  اعالم  خود،  گواهینامه  نداشتن  دلیل  را  گواهینامه 
برای  راهور  پلیس  پررنگ  نقش  دهنده  نشان  نتایج  این 
را نشان  از پدیده موتورسواری بدون گواهینامه  جلوگیری 
با  با سختگیری بیشتر و ثانیاً  می دهد. پلیس می تواند اوالً 
کاهش  باعث  موتور  گواهینامه  اخذ  مراحل  کردن  آسان تر 

جدول 2- نتایج همبستگی بین متغیرها

سن تحصیالت تعداد موتور سن شروع به 
موتورسواری

تصادف 
)اشیاء(

تصادف 
)انسان( کاله ایمنی تمایل به 

هیجان برونگرایی توافق پذیری مسئولیت 
پذیری

سن ۱

تحصیالت 0.33٦* ۱

تعداد موتور -.۱۱٤ -.۱3٤ ۱

 سن شروع به
موتورسواری 0.3٤۷* -0.3٤٤* .022* ۱

تصادف )اشیاء( .23۷ .0٨2 -.۱٤0 .20٦ ۱

تصادف )انسان( -.0٤٩ .۱٨٤ .23۷ -.0٤۷ 0.٤٨٨** ۱

کاله ایمنی .0۱٩ .۱٤3 -.20٩ .22٤ .۱۱٤ -.02٥ ۱

تمایل به هیجان -.۱0۱ -.0٦٦ .2٤0 -.۱٦۱ .۱23 .۱۱0 .0۷۱** ۱

برونگرایی -.0۷۱* -.۱٤٩ -.0۱٨ -.033* .0٦۷ -.00۷ -.۱03 -.3٥۱ ۱

توافق پذیری -.00٨ .0٦٤ -.0٥2 .2٥٤ .0۱٤ -.0۷٥ -.02۱ .00٥ -.۱3٦ ۱

مسئولیت پذیری .۱٨3* .2٨۷ -.۱٨٤ .0۱2 -.0٦٨ .0٤٦ -.۱٤٦** -.٥3۷** .20٩* -.۱0٩ ۱

*. significant at the 0.05
**. significant at the 0.01
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چشم گیر موتور سواران بی گواهینامه شود.

از بین افراد نمونه، تنها 2٦ درصد از افراد پاسخ دهنده به   -٥
 2٤ می کنند،  استفاده  ایمنی  کاله  از  همیشه  پرسشنامه 
درصد گاهی اوقات و ٥0 درصد از آن ها هیچ وقت در حین 
موتورسواری از کاله ایمنی استفاده نمی کنند، و تنها ٤٤ 
درصد از افراد دارای گواهینامه از کاله ایمنی استفاده می  کنند. 

نامه، حدود  پرسش  این  به  دهنده  پاسخ  افراد  مجموع  از   -٦
با  برخورد  بار  یک  تجربه  حداقل  آن ها  از  درصد   3٨
را در هنگام موتورسواری داشته اند و حدود  پیاده  عابرین 
یا  )عابرین  تصادف  تجربه  آن ها حداقل یک  از  ۷٦ درصد 
افرادی  تعداد حدود ۷۱/٨ درصد  این  از  اشیاء( داشته اند. 
دارای  افراد  درصد   ٨٨/٨ و  نداشتند  گواهینامه  که  بودند 
که  است  این  نشان دهنده  موضوع  این  بودند.  گواهینامه 
تنها اخذ گواهینامه به تنهایی دلیلی برای کاهش احتمال 
تصادف افراد موتورسوار نیست و باید روش اخذ گواهینامه 
در ایران با استفاده از افراد متخصص در این زمینه تغییر 
و یا بازسازی شود و همینطور درکنار آن فرهنگ سازی با 

استفاده از روش های مناسب انجام شود.

افراد،  برای  سواری  موتور  خطرات  و  صدمات  به  توجه  با   -۷
نقش  پلیس،  نقش  بر  عالوه  پایین،  سنین  در  مخصوصا 
خانواده  ها بسیار پر رنگ می باشد، با توجه به نتایج حاصل 
خانواده  از  درصد   3٨/٨ که  شد  مشخص  نامه  پرسش  از 
افرادی که گواهینامه ندارند، موافق موتورسواری این افراد 
فرهنگ  لزوم  دهنده  نشان  که  هستند  گواهینامه  بدون 
سازی و آموزش به خانواده ها، مخصوصا پدر و مادرها، در 
رابطه با میزان خطر آفرینی موتورسواری بدون گواهینامه 

است.

همچنین، طبق نتایج پژوهش حاضر، میانگین سن شروع   -٨
به موتورسواری در بین خانواده هایی که دارای دو موتور یا 

بیشتر هستند، ۱2 سال است. 
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Abstract 
Based on the official’s reports, motor cycles have great roll in accidents in the cities, all around the world. Due to 
its paramount importance it is crucial to investigate the reasons and factors that affects this issue. According the 
results of this study, 78 percent of motor cycle riders do not have its specific license. In this paper, psychological 
aspects of the behavior of this group were studied. For this purpose, NEO-FFI experiment was used. The data was 
analyzed via SPSS software. There were a positive correlation between using helmet and Openness to experience, 
and also there was a negative correlation between using helmet and conscientiousness. Moreover, 39 percent of 
motor riders stated that lack of police enforcement and 32 percent of the lengthy procedure of getting license as 
a main reason of not to have motor riding license.
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