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�1مح�ن�ف�ح�زواره

 ��ل� �ن�ی�ن�� م� �مران �انش�ا� ��ارزمی�ر�� م�ن��ی �انشک�� فنی � م�ن��ی،  ،��� �یأ� �لمی -1

�
�چكيده

�ا�ف ��چر��ک�� ایمنی ��چر�� �ر �ر �ن�ام � �ی� ��  ان ��ار��اری ا�زار م�می �ر کا�ش آ
�ف از این ��تت�اری �د�� ن�ار�ب ا�تت�ب �ا این �د�� �مایل زیا�ی �� ا�تتهفا�� از ک�� ایمنی ��چر��

ماری، �� �تت�اری ا�تت�ب نم�ن� آا�تتهفا�� از ک�� ��چر�� مالکی� �مر��� �ا م�ال��، �رر�تتی ��امل 
�� �ر����اران �رف�ر�ش اینهرنهی � از میان ��چر�� �ر�ی�ب  ��اری دم� آ�ری�ای ��چر��ای �

�خ ����ن��ان �ر م�ر� ک�� ایمنی ��چر���ا�ر�ای م�هلف پا م� �نا ��اری �ر م�نای م�ل �ا�ر 
های� آن ر�تتتای� � ب ��لیل �اریان� چن�مه�یری نشتتتان �ا� ک� �ر�� م�ال���ش ����ر�ی� ک� ن

�هفا�� نمی���چر�� ک�� ایمنی  ��ارانی ک�کنن�، ��چر����ارانی ک� ک�� ایمنی ن�ارن� � از آن ا
کنن�� فا�� می�تت�ارانی ک� ک�� ایمنی �ارن� � از آن ا�تتهکنن� � ��چر���ارن� � از آن ا�تتهفا�� نمی

ی ا��ا�ی، م�افی� �رک ش�� از ��ر، مزایای ایمنی، مزایا ی�یر�ای �ا��ه��اری �ر مه�فا�� م�نی
�� �ین �� ریزی شکنن�ب م�ای�� �ر�ای�ا� میک�� �زین� �ا � مزا�م�م�ان� �ر�ر فر�ی � �م�نین 

ش�� از ��ر، مزایای شان �ا� ک� م�افی� �رک  شهن ن شهن � ک�� �ا ایمنی،  �ر�� مالکیهی ک�� ن�ا
� �ر�� �� �م�نین ��انین �ال�ین �ر زمان ک��کی �ین ک�� �زین� �ا � مزا�م��تتی، مزایای ا��تتا

 ��بیا� ش�� مهفا��ن�ب کار�ر��ای �ملی نهای� ���یق �ر این �رر�ی م�ر� ��ث �رار �رفه� ا
�

 سواری،�مدل�باور�س�متک�ه�ای�نی�دوچرخه:�واژگان�کليدی�

                                                 
  m.fallah@khu.ac.ir، پ�� الکهر�نیکی: �را�ری، �انشک�� فنی � م�ن��ی �انش�ا� ��ارزمی� �کهرا م�ن��ی را�  1
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 م��م��-1

�ازگاری زیا�ی �ا ��چر�� ص�ّر �ر �مل � ن�ل پای�ار��اری  ��اران �ار�ب �ا این �د�� ��چر�� 1ا��اف مه
�ا�ن� ��� � �� �مین �لیل، ����� ایمنی تتتتتت�ی�ی �تتتتتتتتت�ای شی�تتتتتت�ر ص�ر� �صا�ف، �ر معرض آ�

�تت�اران چ� �ر مر�ل� پیش از �ر��ر� �پیشتتگیری از �صتتا�ف� � چ� �ر مر�ل� پ� از آن �کا�ش ��چر��
 ریزان ایمنی �رافیک ا��ب ان�رکاران � �رنام���ف م�م ���ص�ما� ناشی از �ر��ر��، 

صا�فا� ��چر��ک�� ایمنی ��چر�� شی از � ص�ما� نا ��ب ا��اری ا�زار م�می �ر کا�ش  �می� ��اری ا
یان م�ای م�زی �ر شتت�� ک� آ�تتی� �� �تتر � آ�تتی�ک�� ایمنی �ا ��د� �� این �ا�عی� �یشتتهر �رک می

یان لی ا�ه� � مرگ � میر �ر متتتتتت� اصتتتتتتتتت�ایی عل� چنین آ�ی� ار�ی ���اران شی�ع زیا���چر��
�ش م�می �ر ب م�العا� فرا�ان مؤی� آن ا�تت� ک� ک�� ایمنی ن]3-6[گر�� �تت�اران م��تت�� می��چر��

 گر��بر� � درا�ا� من�ر �� ف�� می�ای م�زی، ص�م� �� ص�کا�ش آ�ی� �� �ر، آ�ی�
�هفا��  ض�ع  ]8[��اران �د�� ن�ار� از ک�� ایمنی �ر میان ��چر���ا این �ال �مایل زیا�ی �� ا � این م�

هی �ر میان �ر ا�تت�ب ع�م �مایل �� ا�تتهفا�� از ک�� ایمنی ��ر کشتت�ر�ای �ا �رآم� مه��تت� � پایین رای�
�� ا��ب شآی� نیز مشا��� ��ا� می�ا ��مر�م کش�ر�ایی ک� ��چر�� شی�� م�می �ر �فر�ای ر�زان� آن

�تت�اری، نر� ��کشتت�ر�ای �ا �رآم� �ا� ��ش �ارن� �ا �ا �ضتتع ��انین الزام ا�تتهفا�� از ک�� ��چرامر�ز� 
�� از ک�� ایمنی، ا�هفا�� از ک�� را افزایش ��ن�ب �ا این �ال � �هی �ر ص�ر� م�ف�ی�، اگر �مایل �� ا�هفا

����ر�نی ضع � اعمال ��انین ک�� ایمنی را�کار منا ش�، � ش�� �ا �هیا�ی �� ای�ازی ن منی پای�ار ی �ر �
�ر �ای پلی�تتتی� �ن��ا�� ���، چرا ک� �ر صتتت�ر� کا�ش ا�همال اعمال �ان�ن ��� �لیل کا�ش فعالی�

 �اش�ب  ��اری �د�� ��ا���ازگش� �� ��ران ��ل از �ص�ی� �ان�ن الزام �� ا�هفا�� از ک�� ��چر��
�� از ک�� ایمنی ا�می� زیا�ی �ار�ب �ر این را�ها م�ل �ا ��د� �� م�ار� �ا�، شنا�� ع�امل �ر�نی �ر ا�هفا

��م�  ش� از منظر ا�راک ادهماعی HBM(2(�ا�ر  ضی� رفهار�ای مر��� �ا ���ا ��ی را �رای ��  3الگ�ی منا
ای �رای ��ضتتی� �صتت�ر عم�ی مر�م �ر پ�یرش ا��اما� پیشتتگیران� ��ر گ�تتهر�����ب این م�ل ��ارائ� می

��م� �� �ی�کمر��� �ا  ص�ص آ شکل از �ا�ر�ایی �ر � ��م� مه ��ب م�ل �ا�ر  ش�� ا پ�یری ار گرفه� 
فر�ی ��� معنی ا�همال ر��ا� نام�ل��� � ش�� ا�راک ش�� ن��� �� ش�� ر��ا� نام�ل�� ا�� ک� �ر 

 ع��� این م�ل شامل مزایا � م�انع �اصل ازش�ن�ب ��گ�اری می�� ��� عن�ان ا�راک از م�ا�ر� یا ��ر نام
ع��� �ر این  بشتتت�ن��ای رفهاری نامی�� می�اشتتت� ک� م�م�عاح ��� عن�ان ارزیا�یکارگیری ا��ام نیز می��

                                                 
� Sustainable Transport 
� Health Belief Model 
� Social Cognitive 
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�ارگیری ا��اما� را �� از �� گر�� �ا�ر یا� گر�� �ا�ر�ا، را�نما�ایی نیز �رای ا��ام �زم اس� �ا �مای�� �� ��
 ��� را �� �مل ���یل نم��ب��� �اصل می
م� ن� �ن�ا �رای ���تتی� �ل� ��م رفهار �یا �مایل �� رفهار� �ر�ی رفهار�ای ���ا�تتهی م�ر� م�ل �ا�ر ستت�

استتتهفا�� �رار گرفه� استتت�، �ل�� این الگ� �ر ���تتتی� رفهار�ای ایمنی رانن�گان �م��ن �ستتتهن �مر�ن� 
�ار گرفه� � رفهار�ای پرم�اطر� رانن�گی نیز �� ]14-15[ رفهار رانن�گی م���رستتتی�ل�، ]12-14[ایمنی

 ��� اس�ب
 

���ی����يقف�ضي��-1-1

�ا ��د� �� ��انایی �م�می م�ل �ا�ر س�م� �ر ���ی� رفهار�ای ایمنی، ��ف از مطال�� �ا�ر، �ررسی این 
س�م� �ر میان ��چر�� سا�هار م�ل �ا�ر  س� ��  صلی ا �ی� ا س�ارانی �� ��� ایمنی �ارن� � از آن فر

�نن� � س�ارانی �� ��� ایمنی �ارن� � از آن اسهفا�� نمیار �ر م�ر� ��چر���نن�، از این سا�هاسهفا�� می
��ار� �نن� مهفا�� استت�ب ��ستت�ارانی �� ��� ایمنی ن�ارن� � �اله�� از آن استتهفا�� نمی�م�نین ��چر��

سهفا�� از ��� ایمنی ��چر�� س�م� �ر مال�ی� � ا ر �ین س�اری ��یگر، ا�می� ��امل م�هلف م�ل �ا�ر 
��� از نظر آماری �فا�� م�نی س� �� ��امل م�ل �� گر�� نام �ر��  �ی� �ان�ی� ���یق آن ا �اری �ار�ب فر

س�اری، �ر �ین �� گر�� مال�یهی �گر�� �ارای ��� صرفنظر از �ا�ر س�م� �ر �ص�ص ��� ایمنی ��چر��
 اسهفا�� از آن � گر�� فا�� ���� مهفا�� اس�ب

 

�گي�ی�������-2

�ارگ�اری  http://docs.google.comنام� ���یق پس از طرا�ی � ان�ام پایل��، �ر ر�ی پایگا� پرستتت�
�ای ادهما�ی �ماس گرفه� �� � پس از ���ی� س�اری �ر �����ای �زرگ ��چر��گر�ی�ب �ا م�یران گر��

س�نام� را �ر میان �ار�ران �مرا� لین� پرنام� ���ا ��اسه� �� �ا ������ف از ���یق � فراین� آن، از آن
س���� ��زی� نماین�ب مطا�ق ���� �ر�� �ر پر �رط  سخنام�،  ای ��ن�� ��ا�ل �فه�گری آن ��� �� پا

 ی� مر��� از ��چر�� اسهفا�� نمای�ب 
س�ا��، ام�ان ارسال گ�ن�صف�ا� پرس�نام� اینهرنهی �� سخ �ا�ن �� �م�  ��� ��� �� ���ن پا ای �نظیم 

��ب �� �مین �ل� �ا��آن �د�� ن� �نام� �ر �از� زمانی �� �فه� از ا س ��� ���ن�ب این پر �ا فا�� م�ار� پرن
�رص��  2/33نفر � 256�لی� �ر ر�ی لین� پرس�نام�،  771ف�ال ���ب مطا�ق آمار�ا، از  1395مر�ا� سال 

 پرس�نام� را ��میل نم��ن�ب
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���م�پ�س��-3

ای �تتامل ستتن، دنستتی�، میزان آ�ری ا��عا� زمین�ی دمعنام� �تتامل ا�زار�اا�لین ��� از پرستت�
سال�ای ��ر�� ��چر�� �ی��،  ساعا� ��چر���� ع��� ا�زار�ای س�اری �ر �فه� ���ب ��س�اری � �ع�ا� 

 ��� س�نام� گن�ان��  س�م� نیز �ر پر سهفا�� از ک�� ایمنی م�ا�ق م�ل �ا�ر  سن�� �ا�ر�ای مر��� �ا ا
��� ک� �ر م�العا� �یگران نیز  2010زار�ای ��سع� یافه� ��س� راس � �مکاران �ر سال ���ب این ا�زار�ا، ا�

گیری �ار�ی د�� ان�از�تتتتتتامل متتتتتتزار�ا �تتتتتتب این ا�]17[اعه�ارسن�ی � م�ر� اسهفا�� �رار گرفه� اس�
سی� ��� � 8پذیری فر�ی �آ ��� ��ر �رک  ��� � 2م�ر��،  م�ر��، م�انع �رک  4م�ر��، مزایای �رک 
ستت�اری ��� ک� �ر م�یاس م�ر�� �ر استتهفا�� از ک�� ایمنی �ر ��چر�� 2م�ر�� � را�نمای ا��ام � 7��تت�� 

ع��� �ر یک از مه�یر�ای مالکی� ک�� : کام� م�افق� ستتتن�ی�� �تتت�ب ��5: کام� م�الف �ا 1لیکر� �
س�اری نیز ����چر�� سهفا�� از آن �ر آ�رین ��ر�� ��چر��  ��ب ��ر� �� م س�اری � ا سن�ی��  ��اری 

 ن�ان �ا�� ��� اس�ب 1مه�س� � ان�راف معیار م�ار� �ا�ر�ا �ر م�ل �ا�ر س�م� �ر د��ل 
�

���ی���و��وی�گی�-4
س� آم�� �ر نم�ن� �� سخ 24� �� پا سخ n � �76=61��ن�گان زن ��ر �� پا � n=195��ن�گان مر� ��ر

� ان�راف معیار:  71، �ی�تتهرین ستتن: 15 ستتال �کمهرین ستتن: 9/31��ن�گان ���ن�ب میانگین ستتن پاستتخ
�ر�تت� �ارای م�رک  38��ن�گان، �ان�تت��ی کار�تتناستتی � کمهر از آن، �ر�تت� پاستتخ 42� ���ب 02/10

سال  2/10��ن�گان س�اری پاسخ�ر�� �ارای م�رک �ا��ر ���ن�ب میانگین سا��� ��چر�� 20کار�ناسی � 
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�من آن��چر�� س�ب  ��� ا ساعا� زیا� ��چر��س�اری ان�ام  سهفا�� ک�  �ان ��ن�� ا س�اری �ر �فه� ن
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�روش����ي��-5  

 6

سی �فا�� �ر مؤلف� �ر، �رر شکیل��ف از م�ال�� �ا س�مهی �ر ��ن�� �ر یک از �ا�ر�ای م�ل �ای � �ا�ر 
سهفا�� از ��لیل  ش�ن�ب �� �مین منظ�ر �ر ا�ه�ا �ا ا س� ک� �ر ��ش ��ل م�رفی  میان �ر���ای م�هلفی ا

سا�هار �ر یک از زیرم�یاس شافی،  سا�هار ن�ایی �� ر�ش �املی اکه س�م� ��یین �ر�ی�ب  �ای م�ل �ا�ر 
ار �رف�ب �ر ا�ام� �ا ان�ام ��لیل �اریانس ��لیل �املی �أیی�ی ر�ی م�ل مر��� ��م، م�ر� �ررسی م��� �ر

�ای م�ل �ا�ر �ای �ر یک از زیرم�یاس� �فا�� ستتتا�هار مه�یر�ای �ا�ستتته� �ک� مؤلف�1چن�مه�یری �مان�ا
سی �ر�ی�ب �م�نین م�نی س� �ر�� م�ر� م�ال�� �رر سهن�� �ر �ین  س� س�مهی � �اری �فا�� م�ا�یر مه�

�ر  2�ای �ر� ریزی شتت���ا یا م�ایستت��ل �ا�ر ستت�م� �� ر�ش م�ا�ل��ای م�ر یک از ��امل �ر زیرم�یاس
 �ان� �ا� ��ر� �رف�ب�ای س��ین �ر��

 

�����ج����ي��-6
�ای م�ل �ر یک از زیرم�یاس Factoring Axis Principal�� ر�ش  )EFA(3نهای� ��لیل �املی اکهشتتافی 

س�م� �ر د��ل  س�ب م�ا�یر  2�ا�ر  ش�� ا شان �ا��  �ر م����� کفای� نم�ن� �رای ان�ام ��لیل  KMOن
����� تتتت�امل نیز �ر متتتتتتتت�املی اکهشافی اس�ب م�ا�یر پایایی �ا�لی �زارش ش�� �ر م�ر� �ر یک از �

�ای م�ل �ا�ر س�م� ��یین �ر�ی�ب �ر ��ش اس�ب ��ین �ر�ی� سا�هار �املی �ر یک از زیرم�یاسر�ای�
� �امل م�افی� �رک شتت�� از ��ر � ��ر �رک شتت�� از پ�یری �رک شتت��، ��� از �این استتاس، آستتی�

ل را �ر این سا�هار تتتتتتتت�ر�� از �اریانس ک 2/15�  7/34س�اری �شکیل ش�� اس� ک� �� �ر�ی� ��چر��
� س� � ی� میتتتت�� شکل از یک �امل �� �مین نام ا ش�� از ��ر مه ش�� �رک   9/62��ن�ب زیرم�یاس 

س�م ���ب مزای�ر�� از �اریانس کل را ���ی� می ای �رک ش�� ناشی از اسهفا�� از ک�� ایمنی، زیرم�یاس 
س� ک� ا�لین  ش�� ا شکیل  سی � سا س� ک� ��� از �� �امل مزایای ایمنی � مزایای ا� س�م� ا م�ل �ا�ر 

���ب �ر �ر�� از کل �اریانس را �ر سا�هار �� �س� آم�� ���ی� می 7/37�ر�� � �امل ��م،  6/42�امل، 
م نیز، ��لیل �املی اکهشتتافی �� ستتا�هار �� �املی شتتامل م�ان� �ر�ر فر�ی � م�ان� م�ر� زیرم�یاس چ�ار

�ر�� از کل �اریانس این سا�هار را  1/22�ر�� �  7/24�ر�ی� نارا�هی � �زین� منه�ی �ر�ی�� اس� ک� ��
شکیل می شکیل ���ب �ر ن�ای�، زیرم�یاس پن�م �ن�ا از یک �امل �� نام ��انین �ال�ین �ر زمان ک��� کی �

 ش��ب �ر�� از کل �اریانس این سا�هار از �ریق این فاکه�ر ���ی� �ا�� می 5/38ش�� اس� ک� 

                                                 
� MANOVA 
� Planned Contrasts 
� Exploratory Factor Analysis (CFA) 
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� �امل م�افی� �رک شتت�� از ��ر � ��ر �رک شتت�� از پ�یری �رک شتت��، ��� از �این استتاس، آستتی�

ل را �ر این سا�هار تتتتتتتت�ر�� از �اریانس ک 2/15�  7/34س�اری �شکیل ش�� اس� ک� �� �ر�ی� ��چر��
� س� � ی� میتتتت�� شکل از یک �امل �� �مین نام ا ش�� از ��ر مه ش�� �رک   9/62��ن�ب زیرم�یاس 

س�م ���ب مزای�ر�� از �اریانس کل را ���ی� می ای �رک ش�� ناشی از اسهفا�� از ک�� ایمنی، زیرم�یاس 
س� ک� ا�لین  ش�� ا شکیل  سی � سا س� ک� ��� از �� �امل مزایای ایمنی � مزایای ا� س�م� ا م�ل �ا�ر 

���ب �ر �ر�� از کل �اریانس را �ر سا�هار �� �س� آم�� ���ی� می 7/37�ر�� � �امل ��م،  6/42�امل، 
م نیز، ��لیل �املی اکهشتتافی �� ستتا�هار �� �املی شتتامل م�ان� �ر�ر فر�ی � م�ان� م�ر� زیرم�یاس چ�ار

�ر�� از کل �اریانس این سا�هار را  1/22�ر�� �  7/24�ر�ی� نارا�هی � �زین� منه�ی �ر�ی�� اس� ک� ��
شکیل می شکیل ���ب �ر ن�ای�، زیرم�یاس پن�م �ن�ا از یک �امل �� نام ��انین �ال�ین �ر زمان ک��� کی �

 ش��ب �ر�� از کل �اریانس این سا�هار از �ریق این فاکه�ر ���ی� �ا�� می 5/38ش�� اس� ک� 
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�از �ریق سا�� م�ل م�ا��� سا�هاری مر��� ��م�  1���� �ر سا�هار اکه�ا�ی �ا�، سا�هار �املی �أیی�ی
 امل مر���� اس��ای م�ل �ا�ر س�م� � ��نیز سا�ه� �� ک� نهی�� ��لیل، مؤی� زیرم�یاس

 (Chi-Square=439.182, DF=257, Chi-Square/DF= 1.709, CFI=0.935, RMSEA=0.053) ب 

�ن�ان �� �ای آزم�ن �تتت��نهای� ��لیل �اریانس چن�مه�یری ��ا �ر نظر �ر�هن �مام ��امل �ر زیرم�یاس
ن مه�یر مسه�ل� ��ن��ان �� �ن�ا�ان� پاسخ�ن�ی س��ا �ر اساس �ر����ن��مه�یر�ای �ا�سه� � �ر�� پاسخ

ال�� مه�ا�� �ای م�هل� م�ر� م�ن�ان �ا� ک� سا�هار کان�نیک مه�کل از مه�یر�ای �ا�سه�، �ر میان �ر��

 Wilks' Lambda=0.627, p<.001, partial)اس� 
2  ب(208.=

ری ا�ر �ر�� �ا�ای م�ل �ا�ر ستت�م�، م�نیس�ستت� آم�� از زیرم�یا�ای مستته�لو �اریانسو ��املو ����لیل
���، �ر�� یک� این د��ل ن�تان مچنان���ب آنن�تان می 3م�ال�� �ر ��ا�� م�ا�یر �ر �امل را �ر د��ل 

ای ا�ساسی، �اری �ر مه�یر�ای �ا�سه� م�ا�ی� �رک ��� از ��ر، مزایای ایمنی، مزایم�ال�� ��ا�� م�نی
م��ان� م�ان� �ر�ر �ر�ی � �م�نین م ن� �ا مزا� �ا� میک�� � �زی �ا این �د�� ا�ای ن�ب  ر مه�یر �ر�� کن

ی � م�ان� م�ال�� �ر ��ا�� �ر مه�یر�ای �ا�ستته� �ر ستت� �امل م�ا�ی� �رک �تت�� از ��ر، م�ان� �ر�ر �ر�
 �زین� زیا� اس�ب�ای ک�� � مزا�م�

�

�  

                                                 
� Confirmatory Factor Analysis 
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 �ای ��ل �ا�ر س��� �ا�ل �ار�ای �ا�لی ب �های� ��لیل �ا�لی ا�ه�ا�ی �ر ی� از زیر��یاس2د��ل 
   های��دل��اور�س��تزیر��یاس

   )=0.806KMO(��پذیری�درک�شده:�آسیب1زیر���یاس�
 F1 F2 (M=4.25, SD=.90)عامل�اول:�معافیت�درک�شده�از�خ�ر�

 �862. سواری�آرام�می�روم�نیاز��ه�ک�ه�ایمنی�ندارم�ون�در�دو�رخه
 �856. کنم،�نیازی��ه�ک�ه�ایمنی�ندارمدهم�یا�حرکات�نمای�ی�نمیمسا��ه�نمی�ون��ا�دو�رخه�

 �810. کنم�ک�ه�ایمنی��رای�مسافتهای�کوتاه��زم�نیستفکر�می
 �796. کنند��زم�نیستک�ه�ایمنی��رای�کسانی�که��ه�ندرت�دو�رخه�سواری�می

   (M=4.05, SD=.70)عامل�دوم:�خ�ر�درک�شده�دو�رخه�سواری�
�671.  احتمال�زیادی�دارد�که�در�دو�رخه�سواری�م�روح�شوم

�545.  های�خیس�یا�ل�زنده�خ�رناک�استسواری�در�راهدو�رخه
�486.  سواری�خ�ر�م�روحیت�ناشی�از�ت�ادف��ا�خودروها�وجود�دارددر�دو�رخه

�466.  �ه�طور�کلی�اعت�اد�دارم�که�دو�رخه�سواری�در�خیا�ان�فعالیت�خ�رناکی�است
% of variance explained 34.71�15.23�

Cronbach's Alpha .897�.624�
Average corrected item-total correlations .778�.401�

   (KMO=0.500):�شدت�درک�شده�از�خطر�2زیر��یاس�
  F1 (M=3.75, SD=1.03)عامل�اول:�شدت�درک�شده�از�خ�ر�

 �812. دهداین�موضوع�ارت�اطم��ا�دوستان�و�خانواده�را��ه�شدت�تحت�تأ�یر�قرار�میاگر�در�دو�رخه�سواری��ه�سرم�آسیب��رسد،�
 �812. اگر�در�دو�رخه�سواری��ه�سرم�آسیب��رسد،�این�موضوع�عملکرد�من�در�مدرسه�یا�کار�را��ه�شدت�م�تل�می�کند

% of variance explained 62.95� 
Cronbach's Alpha .794� 

Average corrected item-total correlations .660� 
   (KMO=0.789):��زایای�درک�شده�3زیر��یاس�

 F1 F2 (M=4.56, SD=.78)عامل�اول:�مزایای�ایمنی�
�418.�813. کندهای�شدید��ه�سر�در�ت�ادفات�جلوگیری�میک�ه�ایمنی�از�آسیب

�441.�810. کنددر�هن�ام�ت�ادف،�ک�ه�ایمنی�از�سر�من�محافظت�می
   (M=4.43, SD=.84)عامل�دوم:�مزایای�احساسی�
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�738.�344. �ا�گذاشتن�ک�ه�ایمنی�دلواپسی�کمتری�دارم

% of variance explained 42.60�37.66�
Cronbach's Alpha .912�.847�

Average corrected item-total correlations .843�.747�
�

�  
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 �ای ��ل �ا�ر س���ب نهای� ��لیل �ا�لی اکهشا�ی �ر یک از زیر��یاس2ا�ا�� د��ل 
   های�مدل��اور�س�م�زیرم�یاس

 F1 F2 (KMO=0.735):�موانع�درک�شده�4زیرم�یاس�
   (M=1.85, SD=.99)�امل�اول:�موان��غرور��ردی�

 �803� ��ماز�گذاشتن���ه�ایمنی�خ�الت�می
 �724� دانمای�میصادقانه���ویم�گذاشتن���ه�ایمنی�را��ار�ا�م�انه

مان���واهم���ه��ه�سر��نم�یا�جایی���ه�سواری��وتاه�در�داخل�م�له�نوان�ی���زرگسال،�این�ه��رای�دو�رخه�ه

 دانم�ند،�را�ا�م�انه�میسواری�این��ار�را�نمی�ه�سر���ذارم��ه�هیچ�دو�رخه
�609� 

   (M=2.71, SD=.89)آن�هزینه�های���ه�و�مزا�مت�امل�دوم:�
�749�  �َنَدآزارد�و�پوست�گردن�را�می�ند���ه�پوست�صورت�را�می

�735�  �نم�ا���ه�ایمنی�ا�ساس�گرما�می

�464�  قیمت���ه�ایمنی�در�ت�میم�من��رای�گذاشتن�یا�ن�ذاشتن���ه�مهم�است

�301�  خن���اشد�خیلی�گران�است�ی����ه�استاندارد��ه�را�ت�و

% of variance explained 24�71�22�07�

Cronbach's Alpha �784��675�

Average corrected item-total correlations �634��461�

  F1 (KMO=0.518):�راه�مای�اقدام�5زیرم�یاس�
   (M=3.79, SD=1.14) *:�قوانین�والدین�در�زمان��ود�ی�1�امل�

 �876� دوران��ود�ی،��رای�والدینم�اص�ً�مهم�ن�ود��ه�من���ه�ایمنی�داشته��اشمدر�
 �875� سواری�خریده��اشندآید��ه�والدین�من��رایم���ه�ایمنی�دو�رخهدر�دوران��ود�ی،�یادم�نمی
% of variance explained 38�48� 

Cronbach's Alpha �878� 
Average corrected item-total correlations �783� 

 
��ن�� ارائ� شتت�� استت�، نشتتان 4ک� �ر د��ل  Bonferroni�� ر�ش  post hoc���نین نهای� آز��ن 

�ای �ای ز�دی �ر���ای ��هل� ��ل �ا�ر س��� �ر ��ایس��اری ��ا�� �ر ��ا�یر ��ا�ل زیر��یاس��نی
���، ��ا�� �ر ��ا�ی� �رک شتت�� از ��ر، ک� این د��ل نشتتان �ی��هل� ��ر� ��ال�� استت�ب ���نان

ستتت�ارانی ک� ک�� ای�نی �ر ��ایستتت� �ین ��چر��آن �زین� �ای ک�� � �زا�����ان� �ر�ر �ر�ی � ��ان� 
�ار کنن�، ��نیس�ارانی ک� ک�� ای�نی ن�ارن� � از آن اسه�ا�� ن�یکنن� �ا ��چر���ارن� � از آن اسه�ا�� �ی

کنن� س�ارانی ک� ک�� ای�نی �ارن� � از آن اسه�ا�� �یا�� �ر ��ایس� �ین ��چر��ک� این ��اس�ب ��ن آن
 �ار اس�بکنن� نیز ��نیس�ارانی ک� ک�� ای�نی �ارن� � از آن اسه�ا�� ن�ی�ا ��چر��
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��ن�� ارائ� شتت�� استت�، نشتتان 4ک� �ر د��ل  Bonferroni�� ر�ش  post hoc���نین نهای� آز��ن 
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ستتت�ارانی ک� ک�� ای�نی �ر ��ایستتت� �ین ��چر��آن �زین� �ای ک�� � �زا�����ان� �ر�ر �ر�ی � ��ان� 
�ار کنن�، ��نیس�ارانی ک� ک�� ای�نی ن�ارن� � از آن اسه�ا�� ن�یکنن� �ا ��چر���ارن� � از آن اسه�ا�� �ی

کنن� س�ارانی ک� ک�� ای�نی �ارن� � از آن اسه�ا�� �یا�� �ر ��ایس� �ین ��چر��ک� این ��اس�ب ��ن آن
 �ار اس�بکنن� نیز ��نیس�ارانی ک� ک�� ای�نی �ارن� � از آن اسه�ا�� ن�ی�ا ��چر��
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 �ا �ر ��ل �ا�ر س��� ب �های� ��لیل �اریا�س ��ا�ل زیر��یاس3د��ل 
 F Sig. Partial Eta Squared �ت�یرهای�وا��ته

�273.�000.�47.500 ��ا�یت�درک�شده�از�خ�ر
�007.�391.�942. خ�ر�درک�شده�دو�رخه��واری

�005.�514.�667. شدت�درک�شده�از�خ�ر
�051.�001.�6.840 �زایای�ای�نی

�055.�001.�7.335 �زایای�ا��ا�ی
�194.�000.�30.432 �وان��غرور��ردی

�200.�000.�31.598 آن�هزینههای�ک�ه�و��زا��ت
�019.�086.�2.475 قوانین�وا�دین�در�ز�ان�کودکی

 

 �ا�اری ای� ا�ه�ف�ا �� ��را� ���ی�ر �ه�س� ��ا�ل زیر��یاس (i-j)�ای ��هلف ��ر� ��ال�� ب ا�ه�ف �ر��4د��ل 

 jگروه� iگروه�

��ا�یت�

درک�شده�

 از�خ�ر

خ�ر�درک�شده�

دو�رخه�

 �واری

شدت�

درک�شده�

 از�خ�ر

�زایای�

 ای�نی

�زایای�

 ا��ا�ی

�وان��غرور�

 �ردی

های�ک�ه��زا��ت

 آن�هزینهو�

قوانین�وا�دین�

در�ز�ان�

 کودکی

نداشتن�و�

 ا�ت�اده�نکردن

داشتن�و�

 ا�ت�اده�نکردن
-0.34 -0.18 -0.25 -0.31 -0.31 0.22 0.38 0.54 

داشتن�و�

 ا�ت�اده�کردن
-1.10* 0.02 -0.16 -0.44* -0.49* 1.00* 0.95* 0.33 

ن�و�داشت

 ا�ت�اده�نکردن

نداشتن�و�

 ا�ت�اده�نکردن
0.34 0.18 0.25 0.31 0.31 -0.22 -0.38 -0.54 

�        

داشتن�و�

 ا�ت�اده�کردن
-0.76* 0.20 0.09 -0.13 -0.18 0.78* 0.57* -0.21 

ن�و�داشت

 ا�ت�اده�کردن

نداشتن�و�

 ا�ت�اده�نکردن
1.10* -0.02 0.16 0.44* 0.49* -1.00* -0.95* -0.33 

�        

داشتن�و�

 ا�ت�اده�نکردن
0.76* -0.20 -0.09 0.13 0.18 -0.78* -0.57* 0.21 

�� p<.05 

�  
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�  
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رس�ب �رای نظر می �ا م�م ���ا ��د� �� نهایج �� �س� آم��، مالکی� ک�� �ر ��ا�� م�ا�یر ��امل زیرم�یاس
نهیج� استته�ا��  ن�ا�تتهن �� �رریزی �تت�� �ین �� �ر�� مالکیهی ک�� آزم�ن این �ر�تتی�، از م�ایستت� طر�

نکر�ن� � ک�� �ا�هن ���ا� اسه�ا�� نکر�ن ��ا� اسه�ا�� کر�ن� اسه�ا�� �ر�ی�ب نهایج ن�ان �ا� ک� م�ا�ی� 
-=t)، مزایای ا�ساسی (t=-2.451, p<.05)، مزایای ایمنی (t=-4.168, p<.001)�رک ��� از �طر 
2�824, p<.01) �آن�ای ک�� � �زین� مزا�م�، م�ان (t=4.9, p<.001)  م�نین ��انین �ال�ین �ر� �

 �ین �� �ر�� یا� ��� مه�ا��ن�ب  (t=4.9, p<.001)زمان ک��کی 

 

�گي�ی�ب�ث�و���ي���-7
�ان از ا��اما�  سه��ال ای سه�ا�� مر�م از ا�زار�ا � ��م ا �ی� ��م ا سی�ی �ر �� س�م�، کار�ر� � م�ل �ا�ر 

 �ای م�هل� ��چر��از م�ل �ا�ر ستت�م� �ر ���تتی� ��ا�� �ر��مر��ط �ا ستت�مهی استت�ب �ر این ���یق 
س�ارانی �ا �امل ��چر�� کار�یری آن اسه�ا�� ��� اس�ب این �ر��س�اران از نظر مالکی� ک�� ایمنی � ��

ستت�ارانی ک� ک�� ایمنی �ارن� � از آن استته�ا�� کنن�، ��چر��ک� ک�� ایمنی ن�ارن� � از آن استته�ا�� نمی
سه�ا�� مین� � ��چر��کننمی ��ب ��امل زیرم�یاسکنن� میس�ارانی ک� ک�� ایمنی �ارن� � از آن ا �ای �ا

 �ا �ا �م م�ایس� �ر�ی�بم�ل �ا�ر س�م� �ر �ین این �ر��

آ�ری �تت�� م�هنی �ر �ای دم�یا�ه� �ا �اکی از آن استت� ک� م�ل �ا�ر ستت�م� ستتا�ه� �تت�� �ر پای� �ا��
کار�یری م�ل �ا�ر ص استتته�ا�� از ک�� ایمنی، ستتتا�هار �ا�ل ���لی �ار�ب ا�یراح ���ا�ر�ای مر�م �ر �صتتت�

سها �ا این ار��اط،  س� � یا�ه� ا�یر نیز �مرا �ی� ر�هار�ای م�هل� �را�یکی �ر �ال ر�اج ا س�مهی �ر ��
�ای م�هل�و ��ا��ب �� ���� نهایج �ررسی ن�ان �ا� ک� سا�هار مه�یر�ای �ا�سه� �ر �ین �ر��ا�ل ��د� می

�اری �ار�ب �� ��ار� �ی�ر، ستتا�هار �ا�ر�ای �م�می نستت�� �� استته�ا�� از ک�� م�ر� مطال�� ��ا�� م�نی
سه�ا�� س�ارانی ک� ک�� ن�ارن�، ��چر��س�اری، �ر �ین ��چر��ایمنی ��چر�� س�ارانی ک� ک�� �ارن� � ا

 �اری مه�ا�� استت�ب ��ط�ر م�نیکنن� ��ا�� میستت�ارانی ک� ک�� �ارن� � از آن استته�کنن� � ��چر��نمی
��ار� �ی�ر، م�ل �ا�ر ستت�مهی م�ل مناستت�ی �ر ���تتی� ر�هار�ای م�هل� مر�م �ر مالکی� � استته�ا�� از 

 س�اری اس�بک�� ایمنی ��چر��

� س�اری م�ر� مطال��ای م�هل� ��چر���ای سا�هار م�ل �ا�ر س�مهی �ر �ین �ر���ر ��ا���ررسی دزئی
�ا از ��ا�� �ر م�ا�ی� �رک �تتت�� از �طر، مزایای ایمنی، �ا �ر �ین این �ر��ن�تتتان �ا� ک� �م�� ��ا��

سی، م�ان� �ر�ر �ر�ی � �م�نین  سا �ی می �ای ک�� � �زین� آنمزا�م�مزایای ا� ص�ص ���ب ��نا �
ی� �رک �تتت�� از �طر، م�ان� �ر�ر �ر�ی � م�ان�  �ا� ن� آمزا�م�م �ای �ر �ین �ر�� ن�ای ک�� � �زی

سه�ا�� از ک�� ��ار� �ی�ر، ��ا�� �ر��م�هل�، زیا� اس�ب �� ��� از نظر مالکی� � ا �ای م�هل� �ر�مر��   
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پذیری ��� �ر ��ر، م�ان� �ر�ر ��ان �یشتتهر �� م�اف �انستتهن فر� از آستتی�ستت�اری را میایمنی ��چر��
 �انس�بمر���  �ای ک�� � �زین� آنمزا�م�فر�ی � �م�نین 

فا�� �ین �ر�� �� ��ی �ر���ررستتتی �یشتتتهر � �ایستتت� ��  مل �ر �ا از �ریق م یک از ��ا �ا از نظر �ر 
�ا نشان �ا� ک� �فا�� �ر م�افی� �رک ش�� از ��ر، �ای م�ل �ا�ر س�م� ��ر� �رف�ب یافه��یاستزیرم

ستت�ارانی ک� ک�� ایمنی �ارن� � �ا � �زین� ک�� �ر م�ایستت� �ین ��چر��م�ان� �ر�ر فر�ی � م�ان� مزا�م�
سهفا�� می سهفا�� نمیکنن� �ا ��چر��از آن ا س�ب کنن�، م�نیس�ارانی ک� ک�� ایمنی ن�ارن� � از آن ا �ار ا

کنن� �ا ست�ارانی ک� ک�� ایمنی �ارن� � از آن استهفا�� میک� این �فا�� �ر م�ایست� �ین ��چر���تمن آن
�ار استتت�ب �ا این �ال مزایای کنن� نیز م�نی�ارن� � از آن استتتهفا�� نمیستتت�ارانی ک� ک�� ایمنی ��چر��

�ل از ک�� ایمنی، �ن�ا �ر �ین �ر�� سهفا�� می�ا س�اری ک� ک�� ایمنی �ارن� � از آن ا کنن� �ای ��چر�� 
یافه�  کنن� از نظر آماری مهفا�� استت�ب اینستت�ارانی ک� ک�� ایمنی ن�ارن� � از آن استتهفا�� نمی� ��چر��
��� ک� مالکی� ک�� �امل م�می �ر ���ی� �فا�� مزایای �رک ش��، م�افی� �رک ش�� � م�ان� نشان می

�یان �ی�ر، پاسخ ��ن��ان فا�� ک�� از نظر �رک م�ار� یا� ش��  �رک ش�� اسهفا�� از ک�� ایمنی اس�ب ��
 نشتتان �ا� ک� �ر �ین �� �ر�� ��چر���ر از پاستت���یان �ارای ک�� ایمنی مهفا��ن�ب ا�رچ� �ررستتی دزئی

 �ار اس�بس�اران از نظر مالکی� ک�� ایمنی، �امل ��انین �ال�ین �ر زمان ک��کی نیز م�نی

�ای این ���یق �� پیشتتتن�ا��ای کار�ر�ی �رای افزایش مالکی� � �ا� رفهن نر� استتتهفا�� از ک�� یافه�
ا، کا�ش م�ان� استهفا�� از ک�� �پایین آ�ر�ن �زین�، �ر��ب م�ا�ق این پیشتن�ا��ست�اری من�ر می��چر��

�ر � زی�ا�ر� � �م�نین �مرکز �ر این نکه� ک� ستتفر�ای ک��ا�، ستتر�� کم � ان�ام �ای را��ستتا�� ک��
�ر کنار ��لیغ س�ار �لیلی �ر ��م اسهفا�� از ک�� ایمنی ن��ا�� ���، ن�ا�ن �رکا� نمایشی ��س� ��چر��

سهفا�� از ک سهفا�� از آن از نظر ذ�نی ��چر���� �� ��ن�ارزش ا �ر مالکی� � س�اران را آزار ن���، ای ک� ا
�ای س�اری �ر �رنام�اسهفا�� از ک�� ایمنی مؤ�ر اس�ب از س�ی �ی�ر، ��یین مزایای �ا�ل از ک�� ��چر��

ن�ای� از نظر ��ر ستت�اران ��ا�� شتت�ب لیکن آم�زشتتی من�ر �� افزایش مالکی� ک�� ایمنی ��ستت� ��چر��
ک� دام�� آ�ری نم�ن� اس�ب �ا دایی ک� �� �لیل آن�اش� ک� م�مهرین م����ی� ���یق �ا�ر، ر�ش دم�

ای ای استتت�، ��میم نهای� �ا�تتتل �� دام�� �یر�رف�ستتت�اری �رف�آماری، �م��اح ���من�ان �� ��چر��
��چالش �� ���ب  �ای�ران�یز ��ا ل� ���یق �یشتتتهری �رای م ن��مین � ستتت�اران ای از ��چر��ستتت� نم�

 ش��بای �ا نم�ن� �ا�ر پیشن�ا� مییر�رف�تت�
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فا�� �ین �ر�� �� ��ی �ر���ررستتتی �یشتتتهر � �ایستتت� ��  مل �ر �ا از �ریق م یک از ��ا �ا از نظر �ر 
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سهفا�� می سهفا�� نمیکنن� �ا ��چر��از آن ا س�ب کنن�، م�نیس�ارانی ک� ک�� ایمنی ن�ارن� � از آن ا �ار ا
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�ل از ک�� ایمنی، �ن�ا �ر �ین �ر�� سهفا�� می�ا س�اری ک� ک�� ایمنی �ارن� � از آن ا کنن� �ای ��چر�� 
یافه�  کنن� از نظر آماری مهفا�� استت�ب اینستت�ارانی ک� ک�� ایمنی ن�ارن� � از آن استتهفا�� نمی� ��چر��
��� ک� مالکی� ک�� �امل م�می �ر ���ی� �فا�� مزایای �رک ش��، م�افی� �رک ش�� � م�ان� نشان می

�یان �ی�ر، پاسخ ��ن��ان فا�� ک�� از نظر �رک م�ار� یا� ش��  �رک ش�� اسهفا�� از ک�� ایمنی اس�ب ��
 نشتتان �ا� ک� �ر �ین �� �ر�� ��چر���ر از پاستت���یان �ارای ک�� ایمنی مهفا��ن�ب ا�رچ� �ررستتی دزئی

 �ار اس�بس�اران از نظر مالکی� ک�� ایمنی، �امل ��انین �ال�ین �ر زمان ک��کی نیز م�نی

�ای این ���یق �� پیشتتتن�ا��ای کار�ر�ی �رای افزایش مالکی� � �ا� رفهن نر� استتتهفا�� از ک�� یافه�
ا، کا�ش م�ان� استهفا�� از ک�� �پایین آ�ر�ن �زین�، �ر��ب م�ا�ق این پیشتن�ا��ست�اری من�ر می��چر��

�ر � زی�ا�ر� � �م�نین �مرکز �ر این نکه� ک� ستتفر�ای ک��ا�، ستتر�� کم � ان�ام �ای را��ستتا�� ک��
�ر کنار ��لیغ س�ار �لیلی �ر ��م اسهفا�� از ک�� ایمنی ن��ا�� ���، ن�ا�ن �رکا� نمایشی ��س� ��چر��

سهفا�� از ک سهفا�� از آن از نظر ذ�نی ��چر���� �� ��ن�ارزش ا �ر مالکی� � س�اران را آزار ن���، ای ک� ا
�ای س�اری �ر �رنام�اسهفا�� از ک�� ایمنی مؤ�ر اس�ب از س�ی �ی�ر، ��یین مزایای �ا�ل از ک�� ��چر��

ن�ای� از نظر ��ر ستت�اران ��ا�� شتت�ب لیکن آم�زشتتی من�ر �� افزایش مالکی� ک�� ایمنی ��ستت� ��چر��
ک� دام�� آ�ری نم�ن� اس�ب �ا دایی ک� �� �لیل آن�اش� ک� م�مهرین م����ی� ���یق �ا�ر، ر�ش دم�

ای ای استتت�، ��میم نهای� �ا�تتتل �� دام�� �یر�رف�ستتت�اری �رف�آماری، �م��اح ���من�ان �� ��چر��
��چالش �� ���ب  �ای�ران�یز ��ا ل� ���یق �یشتتتهری �رای م ن��مین � ستتت�اران ای از ��چر��ستتت� نم�
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Comparing groups of professional bicyclists of different helmet ownership 
and use based on Health Belief Model (HBM) 
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Abstract 

Bicycle helmet is an important tool for decreasing head injuries in road crashes. 
However, bicyclists lack a strong intention to own a helmet and use it during 
cycling. The current study aims to investigate contributing factors in owning and 
using helmet by bicyclists. Sampling was carried out among professional 
bicyclists in an internet survey. We constructed the Health Belief Model (HBM) 
with� satisfactory� fit� indices,� based� on� the� respondents’� beliefs� about� bicycle�
helmet. MANOVA showed that the cycling group (G1: those who have no helmet 
and�don’t�use�it,�G2:�those�who�own�a�helmet�but�don’t�use�it�and�G3: those who 
have a helmet and use� it)� significantly� explains� the� differences� in� bicyclists’�
exemption from harm, perceived safety benefits, perceived emotional benefits and 
perceived barriers of vanity and discomfort and costs. Further analysis of variance 
with a planned contrast showed that the exemption from harm, perceived benefits, 
perceived barriers and parental rules to use helmet in childhood are significantly 
different between those who own and those who do not own a bicycle helmet. 
Practical implications from the study will be discussed. 
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