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رابطه بین رانندگی متخلفانه و درک از ریسک در حوادث موتورسواران شهر تهران
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چکیده
موتور سیکلت یک وسیله نقلیه عمومی در بسیاری از کشورها از جمله ایران است .از طرفی استفاده از این وسییله نقلییه
پتانسیل خسارت را بیشتر از سایر وسائلنقلیه برای سرنشینهایش به همراه دارد .در این پژوهش هدف بررسی آن است کیه
آیا رابطهای بین رفتار متخلفانه رانندگی و درک از خطر و مقصر بودن در حوادث و تصادفات موتورسیواران وجیود دارد ییا
خیر؟ عالوه برآن عوامل مؤثر دیگر مرتبط با آن از جمله تأثیرات پتانسیل وقوع حوادث مرتبط با نوع موتورسیواری عوامیل
محیطی نقش عقاید در وقوع حوادث با این موضوع نییز شناسیایی شیود .پرسیشنامیهای بیا  63سیوا در 6گیروه شیامل
رفتارهای موتورسواری معمولی و نه چندان متخلفانه رفتار موتورسواری متخلفانه پتانسیل شرایط محیطیی ایجیاد حیوادث
تأثیر عقاید در ایجاد حوادث و نهایتاً سؤاالت اختصاصی مربوط به هر پاسخ دهنیده تهییه شید و بیین  055نفیر موتورسیوار
بهصورت تصادفی توزیع گردید که تعداد  693مورد بهصورت کامل تکمیل و قابل بهرهبیرداری گردیید .دادههیای اسیتخرا
شده از طریق آزمون من-ویتنی انجام شد نتایج آزمون یک رابطه معناداری بین رفتار رانندگی متخلفانه و عدم درک از خطیر
و حوادث را نشان میدهد .همچنین موتورسواران مقصر در حوادث دارای رفتارهای خطرناک تعییین شیدند .عیالوه بیر آن
موتورسواران معتقدند که عوامل محیطی عقیده و شانس در بهوجود آمدن حوادث میؤثر هسیتند .در مجمیوع ایین دسیته از
موتورسواران درک کمتری از خطر و نحوه رانندگی ابراز کردهاند .این پژوهش میتواند از طرییق سیازمانهیا و ارگیانهیای
مربوط از نیروی انتظامی و پلیس وزارت راه شهرداریها برنامهریزان آموزشی اجتماعی قانونگذاری ...گرفته تا نهادهیای
فرهنگی برای اصالح رفتار موتورسواران مورد استفاده قرارگیرد .همچنین شرکتهای بیمه میتوانند بیرای میدیریت ریسیک
این دسته از وسایل نقلیه برنامهریزی نمایند و به کاهش تبعات مالی و مادی کمک نماید.
واژگانکلیدی :رفتار رانندگی متخلفانه درک از ریسک عوامل محیطی نگرش در حوادث و تصادفات

 .1کارشناس ارشد مدیریت دولتی مؤسسه عالی پژوهش و برنامهریزی مدیر فنی بیمه زندگی شرکت بیمه خاورمیانه
 .2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز کارشناس شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
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 -1مقدمه
حملونقل عمومی ابزاری پرکاربرد در زندگی روزانه است که به "جابهجایی در اجتمیاع بیا بیهکیارگیری وسیایل نقلییه
عمومی و یا خصوصی صورت میگیرد" (انجمن توانبخشی شغلی امریکا) .حملونقل عمومی همچنین به اندازه ای کیه هیر
شخص میتواند بر اساس نیازهایش جابجا شود مرتبط است (استفانو واستاکی.)2512
1توانبخشی شغلی نقش مهمی در پشتیبانی حملونقل عمومی بهوسیله برآورد میزان ریسک هر فیرد و اینکیه چیه کسیی
احتما بهوجود آوردن حادثه ای را هنگام رانندگی ایجاد میکند را بیر عهیده دارد (انجمین توانبخشیی شیغلی امریکیا).این
موضوع هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به آمارهای سازمان بهداشت جهانی مراجعه شود .بر اساس گیزارش سیازمان
مذکور اگر تدابیر مناسب بهکار برده نشود تا سا  2565مرگومیر ناشی از خودروهیا پنجمیین عامیل میرگومییر انسیانهیا
خواهد بود(سازمان بهداشت جهانی .)2559پیشبینی میشود که تا سا  2525تعداد کل فوتیهیا و مجروحیان جهیان بیرای
کشورهای پیشرفته با درآمد باال به  %30افزایش یابد و برای کشورهای با درآمد متوسط و کم به  %35افزایش یابد.در یازدهم
ماه می سا  2511سازمان ملل برنامه اقدام برای سالمت در جادهها را راهاندازی کرد با این هدف که تیا سیا  2525تعیداد
کشتهشدگان جادهای را کاهش دهد(سازمان بهداشت جهانی.)2559
آنچه مسلم است آن است که سرنشینان موتورسیکلتها نسبت به سایر وسایط حملونقل بیشتر در معرض خطر مرگ و
جرح قرار دارند .این وسیله دراغلب کشورها برای حمیلونقیل اسیتفاده مییشیود و یکیی از وسیایل نقلییه پیر طرفیدار در
کشورهای آسیایی است و استفاده از این وسیله در کشورهای پیشرفتهای مانند استرالیا نیوزیلند نییز درحیا افیزایش اسیت
(اداره آماراسترالیا .)2553
در کشورهای چین و تایوان بیش از  %05کشتهشدگان حوادث مربوط به موتورسیکلتها است و در هنگ کنگ حیوادث
موتورسیکلتها  6.3برابر حوادث خودروهای شخصی است و سهم مجروحان حوادث موتورسیکلتهیا  %0بیشیتر ازسیایر
موارد است (دپارتمان حملونقل هنگ کنگ .)2511در کشور استرالیا تعداد کشتهشدگان حوادث موتورسیکلتها  65برابر و
مجروحان  63برابر بیشتر از سرنشینان خودروها براساس مسافت طی شده می باشند (دپارتمان حملونقل محلیی حکیومتی
استرالیا .)2553
در کشوردر حا توسعه ایران میزان استفاده از موتور سیکلت زیاد است و مشاهدات واقعی روزانه و میزان تردد آنها در
خیابان ها و کوچه ها بوضوع مالحظه میشود .بدیهی است در شهر تهران این تردد ها بسیار زیاد تر است .عوامیل متعیددی
از جمله عبور از محل های پر ترافیک ومسیرهای غیر قابل عبور بهوسیله خودرو عبور از معیابرطرح ترافییک ارزان بیودن
این وسیله نقلیه مصرف پایین سوخت در موتورسیکلت و موارد دیگر آن را بیه وسییله ای مناسیب بیرای تیردد در شیهرها
تبدیل کرده است بهطوری که برخی افراد علیرغم داشتن خودرو از موتور سیکلت با این اهداف نیز استفاده میی کننید .بیر
اساس گزارش ها روزانه حدود  355هزار موتورسیکلت وارد محدوده منطقه مرکزی کالن شیهر تهیران مییشیود .همچنیین
پیمایش موتورسیکلتها معاد  3355میلیون کیلومتردرسا تخمین زده شده است .تعداد موتورسیکلتهیایی کیه در تهیران
تردد دارند معاد چهار میلیون دستگاه میباشد و هیر روز نییز بیه تعیداد آنهیا افیزوده مییشیود .بیر اسیاس آمارهیا تعیداد
موتورسیکلتهای موجود در کل کشور حدود  11میلیون میباشد از این تعداد قریب  65درصد در تهران تردد دارند.
با این شرایط بدیهی است که میزان مرگ ومیرومجروحان موتورسیکت نیز بیشتر باشد .بر اساس آمارهای رسیمی مرکیز
آمار ایران و سازمان ثبت احوا در سا  93تعداد کشتهشدگان حوادث غیر عمیدی  20132مییباشید کیه چهیارمین عامیل
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مرگومیر در ایران است .سه عامل او مرگومیر به ترتیب بیماری های قلبی با  63.3درصد سرطان ها و تومورها با 15.6
درصد بیما ری های دستگاه تنفسی با  3.1درصد و حوادث رانندگی بیا  3درصید مییباشید.تعداد کشیتهشیدگان حیوادث
رانندگی حدود 13555نفر و تعداد مجروحان حدود  665هزار نفرگزارش شده است(مرکز آمار ایران).از این آمارهیا نزدییک
به  35درصد مربوط به موتورسواران اعالم شده است.
از سه عامل مهم و مؤثر در تصادفات وسیله نقلیه راه و شرایط محیطی وعامل انسانی عامل اخیر نقش بسیار بیاالتری
نسبت به دو عامل قبلی دارد .در ایران بهطور متوسط در هر ساعت  3نفر جان خود را از دست مییدهنید .درحالیکیه تعیداد
کشته شدگان تصادفات جادهای برخی از کشورهای جهان به ازای هر  15هزار تردد عبارتاند از ژاپن 1/3نفر اسیترالیا 1/3
نفر تایوان  2/1نفر مالزی  0/2نفر ترکیه  12/3نفر و ایران  66نفر (رحمانی  . )136 1630آمارها حاکی از آن است کیه از
حدود  66میلیون وسیله نقلیه  11میلیون آن موتورسیکلت است که از این تعداد بیش از  35درصد فاقد بیمیه شیخص ثالی
برآورد شده است .همچنین حدود  35درثد از موتورسواران فاقد گواهینامه هستند.
نکته مهم در مورد موتورسیکلتها آن است که نداشتن پوشش بیمه بسیار زیانبار است و لطمات مالی و تبعیات غییر
قابل جبرانی را به افراد خانواده ها دولت و جامعه تحمیل می نماید از طرفی اطالعات دقیقی در دست شرکتهایبیمیه در
مورد رفتار و درک موتور سوارها نسبت به ریسک وجود ندارد .بررسی وضعیت رانندگی موتورسواران و رفتارهیای آنهیا و
همچنین درک آنها از خطر میتواند به شناخت و سپس راهکارهایی که مشکالت این بخش را کاهش دهد بینجامد.
 -2فرهنگ ایمنی
فرهنگ مجموعهای از هنجارها عقاید نگرشها و اقدامات درباره احتیاطهای کلی است که بین افراد در یک محل معین
و زمان مشخص مشترک میباشد( .لیمر و همکاران  .)2553فرهنگی که در آن ایمنی دغدغه هر شیخص اسیت و افیراد میی
دانند که خطاها میتوانند اتفاق بیفتند واتفاق خواهند افتیاد(دنیس .)2550همچنیین شیرایط اقتصیادی بیر سیالمت فیرد تیأثیر
می گذارد .فقر و محرومیت نیز فرصتهای بسیار محدودی را برای افراد در انتخابهایشان ایجاد میکنند (کاکرهام . )2555
شیرازی و گودرزی ( )1633به بررسی " رابطه بین تحرکجویی و رفتار راننیدگی پرخطیر" در بیین ییک گیروه نمونیه
متشکل از  125مرد با میانگین سنی  65ساله پرداختهاند .برای اندازهگییری مییزان تحیرکجیویی از «مقییاس تحیرکجیویی
زاکرمن» و نیز برای بررسی رفتار رانندگی پرخطر نیز از «پرسشنامه عادات رانندگی منچستر» استفاده کردنید .نتیایج تحقییق
نشان داد که بین تحرکجویی با خرده مقیاسهایش نظیر تجربهجویی هیجانطلبی تنوع طلبی با رفتارهای رانندگی پرخطیر
مانند لغزشها خطاها تخلفات رانندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .بیین مییزان تصیادفات افیرادی کیه دارای
تحرکجویی زیاد بودند و افرادی که تحرکجویی کیم تیری داشیتند تفیاوت معنیاداری وجیود نداشیت .افیرادی کیه دارای
تصادفات بیشتری بودند نسبت به آنانی که تصادفی نداشتند از لحاظ رفتارهای نادرست رانندگی نمره باالتری راکسب کرده
بودند و بیشتر توسط پلیس متوقف و جریمه شده بودند .نتایج این تحقیق نشان داد که بوسیله مقیاسی به نیام تحیرکجیویی
میتوان رفتارهای رانندگی پرخطر با سرعت زیاد را پیشبینی کرد.

 -3فرضیه تحقیق
 -3-1فرضیه اصلی
بین موتورسواران که حادثه داشته اند و موتورسوارانی که حادثه ای نداشته اند در موضوع رفتار رانندگی متخلفانه رابطیه
معناداری وجود ندارد.
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بین موتورسواران که حادثه داشته انید و موتورسیوارانی کیه حادثیه ای نداشیته انید در موضیوع درک ار ریسیک رابطیه
معناداری وجود دارد.

 -3-2فرضیه فرعی
بین موتورسواران که حادثه داشته اند و موتورسوارانی که حادثه ای نداشته اند در موضوع تأثیر عوامیل طبیعیی در ایجیاد
حوادث رابطه معناداری وجود ندارد.
بین موتورسواران که حادثه داشته اند و موتورسوارانی که حادثه ای نداشته اند در موضوع تأثیر نگرش و عقیده در ایجیاد
حوادث رابطه معناداری وجود دارد.

 -4پیشینه تحقیق
در پژوهشی با عنوان"واکاوی علل حوادث ترافیکی موتورسیکلت با بهره گیری از نمودار ایشیگاوا" که بیهوسییله مهییار
سجادیان تهیه شده آمده است بخش حملونقل و فعالیتهای حمیلونقیل از جمله فعالییتهیای اساسی و زیربنایی بییرای
رشی ید و تحی یو اقتصاد به حساب می آید (بنیاد ترافیک ایران  .)1633ولی در این بین حوادث ترافیکی خسارات زیادی در
جهان پدیدمی آورند (بهبهانی و همکاران .)1633
یکی از خطراتی که امروزه در سراسر جهان جان انسان ها را تهدید می کند و موجب آسیبها و خسیارات غییییر قابییییل
جبرانیییی در کشیییورهای توسیییعه یافتیییه و در حیییا توسییییعه مییییی شییییود حوادث ترافیکییییی اسیت (طوسیی
 .)1633این حوادث در راهها و مییرگومیرهییا و خسیارتهیای ناشیی از این گونه حوادث باع

ضایعشدن و بههدر رفییتن

سرمایهها در کشیورها گردییده اسیت که ایین سرمایهها مییی توانیید صییرف شییکوفایی اقتصییادی اجتماعی و فرهنگیییی
جامعییه شییود (گهرپور و رمضانی فیرد .)1633در ایین مییان موتورسیکلت از مهمترین عوامل بهوجییود آورنییده حییوادث
ترافیکیی اسیت .موتیور سیواران درمقایسه با رانندگان اتومبیل 3برابر خطر مرگ 3برابیر خطیر خطیر آسییب و  2برابیر خطیر
تصادف با عابر پیاده را دارند و احتما تصادف موتور سیکلت 9.6برابر بیشتر از اتومبیل است (زمانی علویجه .)1633
همچنین در مقاله ای با عنوات "تحلیلی ایران بر مطالعات انجام شده پیرامون" که توسط جواد مرزبان و همکیاران انجیام
شده است .موتورسیکلت نسبت به خودرو معموال ویژگییهیای عملکردی مناسیبتیری دارد  .بییرای مثییا سرعت شتاب
گیری آن باالتراست وزودتر به سرعت بیشینﺔ خود می یرسد  .با این وجود ایی ین وسیله نسبت به خودرو بییهویییژه در حالت
ترمزگیری اضطراری پایداری پایینتری دارد ضمن اینکه شانس دیدهشدن آن بهوسیلﺔ سایروسایل حمیییلونقیییل موتوری
پیایین اسیت.بنیابراین شانسآسیب دییدگی درموتورسیواران نسیبت بیه سرنشیینان خیودرو بیشیتراست (ریدر .)2553
در حا حاضر در ایران موتورسیکلت وسیلهارزان قیمت و مقیرونبیهصیرفه بیرای طبقیات کمدرآمد یا با درآمد متوسط
بهشمار میآید .بهطوریکه آمارها نشان میدهد در جنوب شهر تهران حدود  35درصد سفرهای درون شهری با اسیتفاده از
این وسیله حملونقل صورت میگییرد (هنیدیانی مومنی و رحیمیی .)1692همچنیین موتورسیکلت در ایران تنها یک وسیله
نقلیه برای جابه نمیباشد بلکه نقش اساسی است که در اقتصاد مالکان و خانوادهها ایفا مییکنید .استفاده از این وسیلﺔ نقلیه
برای حمل بیییار و مسیییافر در مکانهای شلوغ نظیر بازارها و ایستگاهها است ی مترو در چند سا اخیر بیشتر متداو شده.
براساس شماره موتورسیکلت گذاری پلیس راهور ناجا تعداد شماره هایگیذاری شیده در سیا  1695در شهر تهران 113
بیش از هزار دستگاه بوده است(هندیانی و همکاران .)1692
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آمار مرگومیر و جراحات ناشی از تصادفات در کشور ما بسیار باال است در مورد حیوادث جیادهای اییران بیا آمیار 65
مرگ در  155هزار نفر جز کشورهای صدر نشین دنیاست (حیدری و همکیاران  .)2512همچنیین در تحقیقیی کیه توسیط
فرشته علویجه و همکاران با عنوان "علل رفتارهای پرخطر در موتورسواران یک مطالعه کیفی" صورت گرفتیه آمیده اسیت
در سراسر دنیا  1.2میلیون نفر در اثر حوادث کشنده در معابر جان خود را از دست می دهنید و  25تیا  05میلییون نفیر نییز
دچار معلولیت می شوند .نتایج بررسی های کمی در موردارتباط مستقیم عوامل با بروز حوادث در تحقیقیات گذشیته نشیان
میدهد که نقش سایر عوامل(غیر رفتاری)در مقابل نقش رفتار بسیار ناچیز است.
در پژوهشی با عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی در استان اصفهان در سالهای  "1632-1631توسط حسیین
فانیان و همکاران انجام شده آمده اسیت انواع وسیییایل نقلیه ممکن اسیییت دچار حادثه شیییده و باع

بروز صدمات و

تلفاتی در رانندگان مسییافران و یا عابرین پیاده شوند با این تفاوت که احتما مرگ حین راندن موتور سییییکلت دو برابر
بیشتر از راندن دوچرخه  23برابر بیشتر از راندن اتومبیل سواری و  010برابر بیشتر از مسافرت با هواپیما استو از نظییییییر
عامل ایجادکننده تصادف یک سو موارد مربوط به خودروهای سیواری  13.3درصید مربیوط بیه تریلیی و کیامیون و 12.6
مربوط به موتورسیکلتها میباشد.با وجود آنکه تنها در  12درصد موارد عامل ایجاد کننیده تصیادف موتورسییکلت اسیت.
ولی بیشترین مرگومیردر این گروه اتفاق افتاده است.
در پژوهشی دیگربا عنوان "تحلیلی ایران بر مطالعات انجام شده پیرامون"توسط جواد مرزبان و همکاران آمده اسیت کیه
رشد سریع صنعت موتورسیکلت در سا های اخیر در ایران و استقبا مردم ازآن بدون رعایت نکات ایمنی در هنگام
رانندگی با این وسیلﺔ نقلیه موجب شده است که موتورسیکلت سواران به عنیوان دومییین گییروه ازآسیبدیدگان تصادفات
رانندگی در ایران شناختهشوند .

 -5فرآیند پژوهش
پرسشنامهای با ارزیابی دقییق در مراحیل مختلیف و سینجش اسیتانداردها طراحیی و بیدوا بیین  65نفیر از میدیران و
کارشناسان متخصص بیمه علوم رفتاری و اقتصادی توزیع گردید وپس از جمع بندی نظرات پرسشنامهای بیا  63سیوا 0
گزینه های برای اخذ نظرات بین  055نفر از موتورسوارانی که بهصورت اتفاقی انتخاب شیدند توزییع گردیید پرسیشنامیه
شامل سه بخش اصلی بود.
قسمت او به اطالعات جمعیت شناسی و فردی پاسخ دهندگان و سابقه ایجیاد حادثیه در طیو میدت موتورسیواری
اختصاص دارد البته حوادثی مورد نظر بود که پاسخدهنده در آن مقصر باشد.
قسمت دوم پرسشنامه شامل  19سوا در مورد رفتاررانندگی متخلفانه است که با طیف لیکرت (ازکمترین امتییاز یعنیی
خیلی کم تا باالترین امتیاز یعنی خیلی زیاد ) تعیین شده است و پاسخدهنده نظر خود را با انتخیاب ییک گزینیه از احتمیا
وقوع حوادث تعیین میکند.اعتبار این سؤاالت از طریق آلفای کرونباخ به میزان  5/395-5/393تعیین شد.
قسمت سوم پرسشنامه شامل  13سوا برای سنجش درک از خطر طراحی شده است.این سؤاالت در مورد آن است کیه
موتور سواران رفتارهایی را که نگرش آنها را از خطر تعیین میکند را با  0گزینه از(هرگز)تا (اغلب) بایستی پاسخ می دادنید.
آلفای کرونباخ برای این سؤاالت نیز بهمیزان  5/359-5/333تعیین گردید.
از  055پرسشنامه تحویل شده به موتورسواران تعداد  693پرسشنامه تکمیل و دریافت شد تکمییل پرسیشنامیه بیدون
هیچ اجباری و با ایجاد انگیزه و تمایل توسط موتورسواران تکمیل گردید.
0
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-6روش گردآوری دادهها
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .روش
گردآوری اطالعات در این تحقیق به دو صورت تلفیقی از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است که در روش
کتابخانهای از طریق مراجعه به مراجع کتب مربوطه (فارسی و التین) کتابخانهها اینترنت و غیره اطالعات مورد نظر جمع-
آوری شده است و در روش میدانی پس از کسب نظر از چند تن از خبرگان صنعت بیمه شامل مدیران و کارشناسان بیمه
علوم رفتاری و اقتصادی دادهها جمع آوری گردید.

 -7جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش موتورسواران کالن شهر تهران میباشد .حجم نمونه شامل  633موتورسوار میباشد که با
توجه به بررسی و تجربه تکمیل  65پرسشنامه نمونه برای تعیین آلفای کرونباخ و عدم همکاری و صبوری موتورسواران
در ارائه اطالعات و تکمیل پرسشنامه تعداد  055پرسشنامه توزیع گردید که  693مورد آن بهطور کامل تکمیل و مورد
استفاده قرار گرفته شد.تعداد نمونه از طریق فرمو مورگان تعیین شده است.

 -8تجزیه و تحلیل دادهها
از آمار تشریحی برای تعیین و تشریح وضعیت مشخصات جمعیت شناسی پاسخ دهنیدگان اسیتفاده گردیید .پیس از آن
تحلیل آماری برای تشخیص صحت فرضیهها با آزمون های مناسب به شرح ذیل تمجام شده است.

 -1-8آمار توصیفی
در توصیف اطالعات جمعیت شناسی سن میزان پیمایش ساالنه موتورسییکلت وضیعیت تأهیل وضیعیت بیمیه نامیه
(داشتن بیمه نامه و نداشتن بیمه نامه) و نوع موتورسیکلت به ترتیب ذیل آمده است.
 -1-1-8سن موتورسواران
همانطوریکه در جدو ذیل آمده است کمترین سن موتور سواران  21سا وباالترین سن  03سیا مییباشید .مییانگین
سن تمامی افراد تکمیلکننده پرسشنامه نیز  60سا است.
Statistics
age
398

Valid

0
35.0402
9.71396
94.361
21.00
57.00

Missing

N
Mean
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum

 -2-1-8پیمایش ساالنه
حداقل پیمایش ساالنه موتورسواران معاد  9355کیلومتر و بیشترین میزان آن معاد  555 153کیلومتر است.
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Descriptive Statistics
Variance

Mean

Maximum

Minimum

N

827900186.069

54142.7136

108000.00

9600.00

398

peymayesh

398

)Valid N (listwise

 -3-1-8وضعیت تاهل
وضعیت تأهل از این قراراست که از تعداد  693نفر تعداد  253نفر معاد  %02.6مجرد و تعیداد 195نفیر معیاد % 33.3
متاهل است.
Vazeyatetaahol

Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

52.3

52.3

52.3

208

mojarad

100.0

47.7

47.7

190

motaahel

100.0

100.0

398

Total

Valid

 -4-1-8وضعیت بیمه نامه شخص ثالث
وضعیت بیمه نامه شخص ثال
دارای بیمه نامه شخص ثال

بدین ترتیب است که از میان  693موتور سوار تعداد  62موتیور سیوار معیاد  3درصید

و تعداد  633موتورسوار معاد  92درصد فاقد بیمه نامه شیخص ثالی

اسیت.این آمیار نشیان

دهنده عدم توجه و خرید بیمه نامه توسط موتورسواران است.
Insurance
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

8.0

8.0

8.0

32

With IInsurance

100.0

92.0

92.0

366

Without Insurance

100.0

100.0

398

Total

Valid

 -5-1-8نوع موتورسیکلت
براساس دادههای در شده در پرسشنامهها انواع موتورسیکلتهای استفاده شده  3نوع میباشد کیه بیه ترتییب هونیدا
 120تعداد  193دستگاه بکسر  153دستکاه آپاچی تعداد 33دستگاه تریل تعداد  13دستگاه و سی جی ا و وی یو هر یک
تعداد  13دستگاه می باشند.
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TypeMotor
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

49.2

49.2

49.2

196

Honda

76.4

27.1

27.1

108

Bakser

88.4

12.1

12.1

48

Apachi

93.0

4.5

4.5

18

Trail

96.5

3.5

3.5

14

CGL

100.0

3.5

3.5

14

VU

100.0

100.0

398

Total

Valid

 -2-8تحلیل آماری
تحلیل آماری دادهها جهت اثبات فرضیهها آن است که بین مییانگین تعیداد موتورسیواران بیدون حادثیه و بیا حادثیه در
خصوص رفتار رانندگی متخلفانه درک از ریسک تأثیر عوامل محیطی و تأثیر عقییده و نگیرش تفیاوت معنیا داری وجیود
ندارد (فرض  .)H0در فرض  H1تصور این است که بین میانگین تعداد موتورسواران بدون حادثه و با حادثیه در خصیوص
رفتار رانندگی متخلفانه درک از ریسک تأثیر عوامل محیطی و تأثیر عقیده و نگرش تفاوت معناداری وجود دارد.
H0: µ1=2 µ
H1: µ1≠2 µ

برای انجام آزمون مناسب نرما بودن دادهها باید بررسی شود این اقدام از طریق آزمون کولموگروف -اسمیرنوف انجیام
گردید نتیجه به دست آمده از آزمون بشرح ذیل حاکی از آن است که دادهها نرمیا نمییباشید لیذا از طرییق آزمیون تیی
مستقل نمی توان دادهها را تجزیه و تحلیل نمود .
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
M36
N

398
.0833

Mean

.00818

Std. Deviation

.102

Absolute

.102

Positive

-.067

Negative

Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

.102

Test Statistic

.000c

)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

با توجه به عدم نرما بودن دادهها از طریق آزمون من–ویتنی 1اقدام بعمل آمد .نتیجه آزمون فیرض صیفر یعنیی برابیری
میانگین ها با توجه به آنکه مقدارنتیجه آزمون کمتر از  %0است با اطمینان  %90رد و فرض  H1تایید و بیر ایین اسیاس بیین

1. Mann-Whitney Test
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موتور سواران که در تصادف مقصر بوده اند و آن دسته از موتور سوارانی که حادثه ای نداشته اند یا در حادثه مقصیر نبیوده
اند اختالف معنا داری وجود دارد.
Mann-Whitney Test
Ranks
FaultLoss

Sum of Ranks

Mean Rank

N

30457.50

141.66

215

Without Fault

48943.50

267.45

183

With Fault

398

Total

M36

Test Statisticsa
M36
7237.500

Mann-Whitney U

30457.500

Wilcoxon W

-10.881

Z

.000

)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Grouping Variable: FaultLoss

 -1-2-8بررسی رابطه درک از ریسک 1و حادثه
همانطوریکه ذکر شد برای سنجش میزان درک از ریسک تعداد  19سوا طراحی شده است برای بدست آوردن نتیایج
پاسخ های این سؤاالت از طریق آزمون من-ویتنی اقدام شد و نتایج حاصله حیاکی از آن اسیت کیه فرضییه تسیاوی بیودن
میانگین ها  H0رد و عدم برابری میانگین ها  H1تایید گردید بر این اساس موتور سیواران بیا رفتیار خطرنیاک و متخلفانیه
دارای حوادث رانندگی بیشتری هستند.
Ranks
accident

Sum of Ranks

Mean Rank

N

28285.00

131.56

215

Without Fault

51116.00

279.32

183

With Fault

398

Total

M19PerceptionOfRisk

1. Perceptions of the Risk

9

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
Test Statisticsa
M19PerceptionOfRisk
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

5065.000
28285.000
-12.779
.000

a. Grouping Variable: accident

بررسی رابطه بین خسارت و رفتار رانندگی متخلفانه-8-2-2 1

برای بررسی این بخش یعنی رابطه بین خسارت و رفتار متخلفانه رانندگی توسط موتور سواران تعداد  17سوا
اختصاص داده شد .فرض H0این بخش از پژوهش آن است که بین میانگین دادههای موتور سواران دارای تصادف و بدون
تصادف فرقی وجود ندارد در حالیکه در  H1فرض بر آن است که عدم تساوی میانگین ها بر قراراست .نتایج آزمون نشان
دهنده آن است که فرض  H0با  90درصد اطمینان رد و  H1تایید می گردد بر این اساس موتورسواران دارای تصادف بی
پروا تر در انجام رفتار های رانندگی متخلفانه هستند.
Ranks
accident

Sum of Ranks

Mean Rank

N

51442.50

239.27

215

Without Fault

27958.50

152.78

183

With Fault

398

Total

M17DrivingViolationBehavior

Test Statisticsa
M17DrivingViolationBehavior
11122.500

Mann-Whitney U

27958.500

Wilcoxon W

-7.495

Z

.000

)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Grouping Variable: accident

 -3-2-8بررسی رابطه بین عوامل محیطی وحوادث موتورسواران
از میان  13سوا رفتار رانندگی متخلفانه  0سوا مربوط به اعالم نظر در مورد میزان تأثیر ایجاد حیوادث در اثیر عوامیل
محیطی است .لذا برای بررسی مستقل عوامل محیطی آزمون من-ویتنی انجام شد .نتایج حاصل در جدو ذیل آمده است و
موید آن است که فرض  H0با رد و فرض  H1با  90درصد اطمینان تایید می گردد .لیذا از نظیر موتیور سیواران مقصیر در
حوادث عوامل محیطی بر ایجاد حوادث تأثیرگذار هستند.

-Driving-Violation behaviors

15
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Mann-Whitney Test
Ranks
FaultLoss

Sum of Ranks

Mean Rank

N

48965.00

227.74

215

Without Fault

30436.00

166.32

183

With Fault

398

Total

M5environment

Test Statisticsa
M5environment
13600.000

Mann-Whitney U

30436.000

Wilcoxon W

-5.524

Z

.000

)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Grouping Variable: FaultLoss

 -4-2-8بررسی نگرش و عقیده موتور سواران در ایجاد حوادث
از میان  13سوا بررسی رفتار رانندگی متخلفانه تعداد  3سوا به بررسی نظرات موتور سواران در مورد بهوجود آمدن
حوادث ناشی از عواملی مانند نیروهای منفی شانس عدم مهارت و  ...پرداخته است.نتایج حاصل ازآزمون این سؤاالت نشان
میدهد که موتورسواران مقصر در ایجاد حادثه به تأثیر موارد ذکر شده دربهوجود آمدن حوادث اعتقاد دارند و لذا فرض H0

رد و فرض  H1با با اطمینان  90درصد که مؤید تأیید تأثیر عقیده و نگرش در بهوجود آمدن حوادث است تأیید میشود.
Mann-Whitney Test
Ranks
FaultLoss

Sum of Ranks

Mean Rank

N

43968.50

204.50

215

Without Fault

35432.50

193.62

183

With Fault

398

Total

Test Statisticsa
M4Belifs
18596.500

Mann-Whitney U

35432.500

Wilcoxon W

-.975

Z

.330

)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Grouping Variable: FaultLoss
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 -9محدودیت های پژوهش


کمبود آمار و اطالعات رسمی



عدم تفکیک دقیق آمارها در مورد وسایط نقلیه



کمبود منابع اعم از کتاب و پژوهش در زمینه موتور سیکلت

 -11نتایج پژوهش
به منظور مدیریت ریسکها بهدستآوردن اطالعات اجتنابناپذیراست .یکی از مشکالت صنعت بیمه کشور عدم
ارزیابی دقیق ریسکها است .در این پژوهش با استفاده از تجربیات پژوهشی کشورهای پیشرفته هدف آن است که به
موضوع مدیریت ریسک موتور سواران پرداخته شود .اگر چه درحا حاضر امکان اعما رفتارهای رانندگان در محاسبه
حقبیمه ها فراهم نیست معذالک با توجه به فرصت  0سالهای که در قانون بیمه شخص ثال

در نظر گرفته شده و حدود

یکسا و نیم آن گذشته است باید بررسیهای الزم و پژوهشهایی نظیر آن صورت گیرد تا آمادگی الزم برای اجرای قانون
فراهم شود.
موضوع رفتار متخلفانه رانندگی درک از ریسک تأثیر محیط و عقیده موتورسواران موضوع این پژوهش میباشد .نتایج
به دست آمده از آزمون دادهها حاکی ازآن است که
موتورسواران مقصر در تصادفات و حوادث رفتار و رانندگی متخلفانه ای دارند.
موتورسواران مقصر در تصادفات و حوادث درک کمتری از ریسک داشته و ریسک بیشتری دارند.
موتورسواران مقصر در تصادفات و حوادث در شرایط محیطی نامناسب هم احتیاط نمی کنند.
موتورسواران مقصر در تصادفات و حوادث بیشتر ازرفتار و عدم رعایت مقررات خود شانس و اقبا و نیروهای منفی
را عامل حوادث می دانند.

 -11پیشنهادات


ایجاد سازوکاری برای خرید بیمه ثال



آموزش موتور سوارها در مورد رعایت حقوق شهروندان



آموزش مردم در مورد رعایت حقوق موتورسواران



آموزش پلیس در مورد برخورد مناسب با موتورسواران حتی متخلفین در عین اعما قانون



ایجاد تسهیالت برای اخذ گواهینامه توسز موتورسیواران (طبیق گیزارشهیای رسیمی  35درصید موتیور سیواران

توسط موتور سواران

گواهینامه ندارند)


ملزمشدن واحدهای صنفی و خدماتی برای بهکارگیری موتورسوارانی که گواهینامه و بیمه داشته باشند



انجام پژوهشهای بیشتر و آسیب شناسی موضوعات مرتبط با موتورسواران برای رفع قدم به قدم مشکالت



فرهنگسازی در مورد ایمنی موتورسواران



بررسی نقش طراحی و رنگ لباس در ایمنی موتورسواران



بررسی علت عدم استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران



امکان تبدیل و نو کردن موتور سیکلت ها به منظور کاهش صدمات و حوادث ناشی از استهالک موتورسیکلتها



اخذ معاینه فنی برای موتورسیکلتها
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