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چکیده
بين افراد مقصر و غير مقصر در تصادف رانندگی تمايزهايي وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسی اثر سن، جنس، 

نوع گواهينامه، سرعت و نوع وسيله نقليه بر نوع تقصير در تصادفات است. دريک بررسی پيمايشی 557182 تصادف 

به روش census با پيامد مقصر و غير مقصر بودن در تصادفات وارد مطالعه شدند. متغير های مورد بررسی سن، 

جنس، نوع گواهينامه، سرعت و نوع وسيله نقليه هستند و يافته ها در قالب آمار توصيفی ارايه شده و تحليل آنها با 

آزمون رگرسيون لجستيک صورت گرفته است. نتايج نشان داد عامل سن تأثيری بر مقصر بودن نداشته است. در 

 )OR=0/499( و در محورهای برون شهری شانس کمتری )OR=20/1( محورهای درون شهری، مردان شانس بيشتر

برای مقصر بودن داشتند. در محور های برون شهری مؤثرترين فاکتور، سرعت )OR=3/60( است. شانس مقصر 

بودن برای گواهينامه ب 1 در هر دو محور درون و برون شهری به ترتيب 2/99 و 2/68 و شانس مقصر بودن 

موتورسيکلت در هر دو محور درون و برون شهری به ترتيب 1/76 و 2/19 بود. در محورهای برون شهری شانس 

از محورهای درون شهری  بيشتر  برابر  پنج  تا نزديک  ترافيکی توسط عامل سرعت  مقصر بودن در رخداد سوانح 

است. توصيه می شود با توجه به عامل سرعت و جنسيت در راکبين موتورسيکلت خصوصًا در محورهای برون شهری 

برنامه ريزی و سياستگذاری مناسب توسط سازمانهای ذيربط صورت پذيرد.

واژه هاي كليدي: تقصير، تصادفات، محور درون شهری، محور برون شهری، حوادث
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فاطمه خسروی شادمانی، حمید سوری، فريد زايری، الهه عینی، محمدرضا مهماندار

1. مقدمه
عوامل  از  ناشی  که  هستند  پيچيده ای  پيامدهای  ترافيکی  حوادث 

خطر انسانی، تکنيکی و شرايط محيطی اند. هنگامی که يک تصادف 

با هر پيامدی )فوت، جرح، خسارت( رخ می دهد، توجه به سوی 

تعيين مقصر است که نتيجه  آن عمدتاً پيگردهای مالی و قانونی را 

برای مقصر در پی خواهد داشت. واژه مقصر می تواند برای راننده، 

Ministry of Transpo - ]وسيله ی نقليه و جاده بکار برده شود 

tation, 2009[. نتايج مطالعات مختلف، عامل انسانی را شايع ترين 

و   ]Evans, 2003[( می دانند  تصادفات  بروز  و  ايجاد  در  عامل 

مشخص شده که بسياری از تصادفات در نتيجه  بد عمل کردن يا 

 .]Haghshenas, et al, 2008[ رفتار نادرست راننده رخ می دهد

تاکنون مطالعاتی برای شناسايی ويژگيهای افراد مقصر و غير مقصر 

انجام شده که نشان می دهد تمايزهايی بين افراد مقصر و غير مقصر 

وجود دارد ] Haquea, et al, 2009[. تمرکز اين مطالعات عمدتًا 

بر رفتارهای پر خطری است که با ويژگيهای راننده مثل سن و جنس 

بين ويژگيهای  ارتباط  بررسی  به  ارتباط است. چندين مطالعه  در 

 Ministry of Transportation,[, راننده مانند سن و جنس

 Novoa,[( مصرف الکل ،]2009, Traffic Safety Fact,2009

2011[ بر روی مقصر بودن در تصادفات پرداخته اند. همچنين نقش 

نوع بر خورد ]Traffic Safety Fact,2009[ و نوع وسيله نقليه 

را نيز مورد توجه قرار داده اند. مطالعات نشان داده که رانندگان جوان 

ميزان بيشتري از تصادف و مقصر بودن را در تصادفات رانندگی 

دارند مردان نيز به دليل حس کنجکاوی و جستجوی بيشتری که 

نسبت به زنان جوان دارند، در هنگام رانندگی بی پرواتر عمل می کند 

و در نشان دادن مهارت رانندگی خود افراط می نمايند بنابراين در 

 Ferguson, 2003, Nyberg[ معرض خطر بيشتري قرار دارند

and Gregerson, 2007[. همچنين نشان داده شده که رانندگان 

بدون گواهينامه نسبت به رانندگان دارای گواهينامه گروه پر خطری 

Ha - ]برای تصادف هستند، زيرا رفتارهای پرخطر بيشتری دارند 

naa CL and et al, 2012[ افراد کم تجربه در رانندگی که در 

يک ساله اخير گواهينامه دريافت نموده اند بيشتر در معرض تصادف 

هستند ]Simpson, 2003[. وسيله نقليه نيز يکی از ارکان اساسی 

تصادف است. در خصوص ارتباط نوع وسيله  نقليه با مقصر بودن 

در تصادف بر اساس گزارش وزارت حمل و نقل کانادا که رانندگان 

بيشتر مقصر هستند  ترافيکی  کاميون ها، در حوادث  15-24 ساله 

]Ministry of Transportation, 2009[. از ديدگاه مهندسان 

ترافيک، پليس ترافيک و کارشناسان بيمه، تصادفی قلمداد کردن هر 

سانحه ای کار نادرستی است. چنانچه هر تصادفی که ظاهراً وقوع آن 

غير قابل پيش بينی و طبعاً غير قابل پيشگيری ارزيابی شده به دقت 

بررسی و ريشه يابی گردد و عوامل موثر در وقوع حادثه تعيين شود، 

 ]Nikzad, 2007[ حادثه تا حد زيادی قابل پيشگيری خواهد بود

در همين راستا عالوه بر طراحی بهتر وسايل نقليه و بهسازی محيط 

جاده ها، درک صحيح از علت مقصر بودن می تواند در پيشگيری از 

تصادفات وسايل نقليه موثر باشد. زيرا پيشگيری مؤثرترين گزينه در 

زمينه تصادفات است؛ بنابراين، اين مطالعه با هدف بررسی اثر سن، 

جنس، سرعت، نوع گواهينامه و نوع وسيله نقليه بر وضعيت مقصر 

بودن رانندگان در تصادف انجام گرديد.

2.روش کار
اين مطالعه يک بررسی پيمايشی است. ابتدا با سازمان راهنمايی 

و رانندگی هماهنگی به عمل آمد. سپس، اطالعات استخراج شده 

از فرمهای کام 114 مورد بررسی قرار گرفت. فرمهای کام 114 

علل  با  همراه  حوادث  به  مربوط  اطالعات  که  هستند  فرمهايی 

از:  عبارتند  که  می کنند  ثبت  عمده  قسمت   5 در  را  حادثه  بروز 

مشخصات  افتاده،  اتفاق  سانحه  که  شرايطی  به  مربوط  اطالعات 

وسيله نقليه درگير در سانحه، مشخصات جاده، مشخصات راننده 

و  جرحی  فوتی،  سوانح  فرمها  اين  رانندگی.  قوانين  وضعيت  و 

پوشش  شهری  برون  و  شهری  درون  بخش  دو  در  را  خسارتی 

می دهند. در اين مطالعه کليه تصادفات رخداده در سال 1388 به 

صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. حوادث ترافيکی رخداده 

از نوع جاده ای مد نظر بوده و بر اين اساس آن دسته از حوادثی 

که در آنها حداقل يک وسيله نقليه موتوری اعم از دو يا بيشتر از 

دو چرخ دخيل باشد، وارد مطالعه شدند. ديگر موارد حوادثی که 

فاقد اين شرط بودند از مطالعه حذف شدند. همچنين تصادفاتی 
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که سن راننده در آن کمتر از 18 سال بوده نيز حذف شدند. پس 

از پااليش و باز بينی داده ها توسط متخصص آمار و اپيدميولوژی، 

نهايت  در  مطالعه شدند.  وارد  معيارهای ورود،  نمونه های واجد 

متغيرهای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  رخداده  تصادف   557182

و  گواهينامه  نوع  سرعت،  جنس،  سن،  از  عبارتند  بررسی  مورد 

موثر  تصادفات  در  بودن  مقصر  بر وضعيت  که  نقليه  نوع وسيله 

پليس راه و  پاسگاههای  از وقوع تصادف واحدهای  بودند. پس 

ايستگاههای راهور پس از اطالع از وقوع تصادفات در کمترين 

زمان ممکن، کارشناسان مربوطه را به محل حادثه اعزام می کنند. 

اين تصادفات توسط کارشناسان راهنمايی و رانندگی و پليس راه 

که بر اساس وظايف قانونی، موظف به رسيدگی اوليه به تصادفات 

هستند، در قالب فرم کام 114 ثبت می شود. يکی از آيتمهايی که 

توسط کارشناسان تعيين و در فرم کام 114 ثبت می شود وضعيت 

مقصر بودن است. اطالعات مربوط به نوع گواهينامه به صورت 

گواهينامه پايه 1 و 2، ب 1 موقت، ب 1، ب 2، موتورسيکلت، 

بود.  تراکتور و ويژه( موجود  بين المللی،  )نظامی، خارجی،  ساير 

بار  وانت  و  ظرفيت  نفر   9 تا  برای خودروهای   1 گواهينامه ب 

تا 5/3 تن به صورت يک ساله برای درخواست کنندگان صادر 

می شود. در اولين مرحله با اعتبار موقت يک ساله صادر می شود 

محدوديت ها  رعايت  به  مکلف  آن  دارنده  شده  ياد  مدت  در  و 

مرتکب  و  آنها  رعايت  در صورت  که  است  ای  ويژه  شرايط  و 

نشدن خالف، به گواهينامه رانندگی با اعتبار طوالنی تر ب 1 تبديل 

 SPSS افزار  نرم  در  توصيفی  آماری  روش های  با  شد.  خواهد 

نگارش 20 به بررسی توصيفی عوامل موثر بر مقصر بودن پرداخته 

شد. داده ها با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک مورد تحليل قرار 

به دو  اين مدل متغير وابسته وضعيت تقصير بود که  گرفت. در 

حالت مقصر و غير مقصر تقسيم شد و متغير مستقل متغير های 

سن، جنس، نوع گواهينامه، سرعت و نوع وسيله نقليه بودند که 

2 حالته يا چند حالته هستند. اهميت هر يک از عوامل خطر بر 

اساس OR1 به دست آمده است. همچنين مدل رگرسيونی مورد 

استفاده در اين مطالعه بر اساس متغيرهای مخدوش گر تأثيرگذار 

بر تصادفات ترافيکی، مثل سطح تحصيالت، شغل، نوع برخورد و 

عوامل انسانی تطبيق داده شد.

3.نتايج
ميانگين سنی و انحراف معيار افراد مورد بررسی  5/9   ± 8/34 

بود. 91 درصد مرد و 9 درصد زن بودند. فراوانی و درصد انواع 

است.  آمده   1 شماره  جدول  در  گواهينامه  نوع  و  نقليه  وسايل 

با  قرار گرفته سواری  استفاده  ای که مورد  نقليه  بيشترين وسيله 

درصد   0/1 با  کشاورزی  آالت  ماشين  کمترين،  و  درصد   5/71

بوده است. در خصوص نوع گواهينامه 67 درصد دارای گواهينامه 

پايه 2 و 0/1 درصد دارای ساير انواع گواهينامه )نظامی، خارجی، 

بين المللی، تراکتور و ويژه( بودند. 

 جدول 1. فراوانی و درصد وسایل نقليه دارای برخورد

 5 

 فشاٍاًي ٍ دسكذ ٍػايل ًقليِ داساي تشخَسد. 1 رذٍل
 

 درصذ فزاياوی طبقٍ 

لیٍ
ٍ وق

سیل
ع ي

وً
 

 (5/71) 398261 ػَاسي
 (9/0) 4917 هيٌي تَع

 (6/1) 8979 اتَتَع
 (1/6) 33728 ٍاًت تاس
 (2/2) 11980 كاهيًَت
 (6/4) 25450 كاهيَى

 (1/0) 309 آهثَالًغ
 (2/9) 51929 هَتَس ػيكلت

 (2/0) 1168 تشيلش
 (1/0) 543 ادٍات كـاٍسصي
 (3/1) 7468 كاهيَى كـٌذُ

 (2) 11000 تاكؼي
 (2/0) 1454 ػايش

بمٍ
َیى

گًا
ًع 

و
 

 (67) 373312 2پايِ 
 (13) 72434 1 پايِ

 (9/1) 10587 هَتَسػيكلت
 (1/8) 45133 هَقت 1ب 
 (3/7) 40675 1 ب
 (1/0) 557 2 ب

 (1/0) 554 ػايش
 (5/2) 13930 ًذاسد

 (100) 557182 جمع کل 

نتايج نشان داد که با هر سال افزايش سن، شانس مقصر بودن در 

 1/00 شهری  برون  های  محور  در  و   0/99 شهری  درون  محور 

است. شانس مقصر بودن برای مردان نسبت به زنان در محورهای 

شهری  برون  های  محور  در  و   )OR=1/20( شهری  درون 

)OR=0/49( است. مقادير متناظر برای محورهای درون و برون 
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شهری در صورت رانندگی با سرعت غير مجاز به ترتيب 0/78 

بودن در محورهای درون  بيشترين شانس مقصر  و 3/60 است. 

دارندگان گواهينامه ب 1 موقت است.  به  متعلق  برون شهری  و 

نسبت شانس محاسبه شده به ترتيب 1/76 و 2/19 است. در خصوص 

نوع وسيله ای که بيشترين شانس را بر وضعيت تقصير داشته است، 

در هر دو محور درون و برون شهری، موتورسيکلت است که نسبت 

شانس آن برای مقصر بودن به ترتيب 2/99 و 2/68 است. در محورهای 

درون شهری کاميونتها )OR=1/97( و در محورهای برون شهری وانت 

بارها )OR=1/15 ( بيشترين شانس مقصر بودن را در تصادف به خود 

اختصاص دادند. نسبت شانس تعديل شده و تعديل نشده عوامل مورد 

بررسی به تفکيک محورهای درون شهری و برون شهری در جداول 

2 و 3 آمده است.

 7 

 
 

 دس هحَسّاي دسٍى ؿْشي  . ًؼثت ؿاًغ عَاهل هَسد تشسػي تش ٍضعيت هقلش تَدى2رذٍل 
عًامل مًرد بزرسی بز 

 مقصز بًدن
 SE *OR Crude **OR Adjust طبقٍ

 99/0‡ 99/0 001/0 - سه

 20/1† 04/1 03/0 هشد جىس
 1 صى

 83/0‡ 86/0 04/0 1پايِ  يضعیت گًاَیىبمٍ
 20/1‡ 47/1 07/0 هَتَسػيكلت

 76/1‡ 43/2 04/0 هَقت 1 ب
 99/0† 03/1 03/0 1 ب
 20/1‡ 06/1 17/0 2 ب

ًظاهي، خاسري،  تشاكتَس،) ػايش
 الوللي، ٍيظُ( تيي

38/0 32/1 59/1 

 01/1† 99/0 06/0 ًذاسد
 1 2پايِ 

 78/0‡ 79/0 06/0 غيش هزاص سزعت
 1 هزاص

 31/1 22/1 10/0 هيٌي تَع وقلیٍ وًع يسیلٍ
 60/1 42/1 07/0 اتَتَع
 49/1‡ 37/1 04/0 ٍاًت تاس
 97/1‡ 78/1 07/0 كاهيًَت
 78/1‡ 66/1 06/0 كاهيَى
 19/1 75/1 53/0 آهثَالًغ

 99/2‡ 04/3 06/0 هَتَس ػيكلت
 54/0† 70/0 34/0 تشيلش

 28/1 07/1 03/1 ادٍات كـاٍسصي
 72/0 65/0 22/0 ػايش

 36/1† 20/1 10/0 كاهيَى كـٌذُ
 02/0† 89/0 04/0 تاكؼي
 1 ػَاسي

 *ًؼثت ؿاًغ تعذيل ًـذُ
 عَاهل اًؼاًيًَ  تشخَسد،  ػغح تحليالت، ؿغل، يشگزاسگش تأح هتغيشّاي هخذٍؽ** ًؼثت ؿاًغ تعذيل ؿذُ تش اػاع 

 < 05/0هقذاس احتوال آصهَى سگشػيَى لزؼتيک  †
 < 001/0ل آصهَى سگشػيَى لزؼتيک هقذاس احتوا ‡
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4. بحث
نتايج نشان دادند که شانس مقصر بودن در محورهای برون شهری 

در صورت رانندگی با سرعت غير مجاز تقريبًا پنج برابر بيشتر از 

محورهای درون شهری است. شانس مقصر بودن در محورهای 

درون و برون شهری با هر سال افزايش سن تغيير چندانی نخواهد 

شانس  زنان  به  نسبت  مردان  شهری  درون  محورهای  در  کرد. 

برون  محورهای  در  اما  هستند،  دارا  بودن  مقصر  برای  بيشتری 

تصادفات  در  بودن  مقصر  برای  را  بيشتری  شانس  زنان  شهری 

دارند. مطالعات نشان داده که سن رانندگان تعامل پيچيده ای با 

تفاوتهای  به  پيچيدگی  اين  دارد.  آنها  فيزيکی  رفتارهای  اجزای 

جدول 3. نسبت شانس عوامل مورد بررسی بر وضعيت مقصر بودن در محورهای برون شهری

 8 

 
 دس هحَسّاي تشٍى ؿْشي . ًؼثت ؿاًغ عَاهل هَسد تشسػي تش ٍضعيت هقلش تَدى3 رذٍل

عًامل مًرد بزرسی بز 
 مقصز بًدن

 SE *OR Crude **OR Adjust طبقٍ

 00/1 00/1 002/0 - سه
 49/0‡ 48/0 21/0 هشد جىس

 1 صى
 93/0 92/0 08/0 1پايِ  يضعیت گًاَیىبمٍ

 75/1‡ 82/1 34/0 هَتَسػيكلت
 19/2 38/2 10/0 هَقت 1 ب

 36/1‡ 36/1 07/0 1 ب
 06/1‡ 85/1 20/0 2 ب

ًظاهي، خاسري،  تشاكتَس،) ػايش
 الوللي، ٍيظُ( تيي

64/0 73/1 †84/1 

 73/1‡ 74/1 26/0 ًذاسد
 1 2پايِ 

 60/3‡ 15/3 15/0 غيش هزاص سزعت
 1 هزاص

 92/0 85/0 18/0 هيٌي تَع ٍ وقلیٍوًع يسیل
 83/0 84/0 17/0 اتَتَع
 15/1† 12/1 08/0 ٍاًت تاس
 06/1‡ 1 09/0 كاهيًَت
 97/0 93/0 09/0 كاهيَى
 34/0 35/0 16/0 آهثَالًغ

 68/2‡ 90/2 28/0 هَتَس ػيكلت
 02/1‡ 24/1 45/0 تشيلش

 49/0 50/0 43/0 ادٍات كـاٍسصي
 47/0 52/0 47/0 ػايش

 92/0 89/0 11/0 كاهيَى كـٌذُ
 19/1† 13/1 01/0 تاكؼي
 1 ػَاسي

 *ًؼثت ؿاًغ تعذيل ًـذُ
 عَاهل اًؼاًيًَ  تشخَسد،  ػغح تحليالت، ؿغل، يشگزاسگش تأح هتغيشّاي هخذٍؽ** ًؼثت ؿاًغ تعذيل ؿذُ تش اػاع 

 p< 05/0هقذاس احتوال آصهَى سگشػيَى لزؼتيک  †
 p< 001/0صهَى سگشػيَى لزؼتيک هقذاس احتوال آ ‡
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Islam and Ma - ]جنسی بين مردان و زنان نيز برمی گردد 

nering, 2006, Hannaa et al, 2012[ . مطالعات انجام شده 

نشان داده که سن کم، جنس مرد و رفتار های خطرناک رانندگی 

فاکتور های فردی شايعی هستند که با تصادفات در ارتباط هستند 

] Hannaa et al, 2012[. رانندگان جوان به دليل ريسک پذيری 

خود،  رانندگی  توانايی  در  افراط  و  خوش بينانه  قضاوت  و  باال 

بنابراين  می پذيرند.  را  رانندگی  حين  در  خطر  از  باالتری  درجه 

در  بيشتری  خطاهای  و  هستند  تصادف  خطر  معرض  در  بيشتر 

 .]Gregersen and Berg, 1994[ حين رانندگی مرتکب می شوند

رانندگان جوان زير 20 سال در مقايسه با رانندگان مسن تر، توانايی 

کمتری در ارزيابی خطرهای حين رانندگی دارند و رانندگی پرخطر 

در آنها بيشتر بوده و فکر می کنند خطر تصادف برای آنها کمتر است 

]Ferguson, 2003[. از طرفی مطالعه ديگری نشان داده که در سنين 

باالتر کاهش توانايی شناختی يا نقص بينايی رخ می دهد که زمان 

مورد نياز برای واکنش را افزايش می دهد. در نتيجه  اين مشکل امکان 

 ]Jankowiak, 2009[ .بروز تصادف برای افراد مسن بيشتر می شود

همچنين زنان جوان، ايمن تر از مردان جوان رانندگی می کنند، اما 

 Yee,[ زنان مسن تر، کمتر از مردان مسن تر، ايمن رانندگي می کنند

et al, 2006[. در مطالعه حاضر ارتباطی بين سن و ميزان مقصر 

با  که  نشد  ديده  سنی  گروههای  بندی  اليه  از  پس  حتی  بودن 

نتايج ساير مطالعات همخوانی ندارد. به نظر می رسد اين تضاد به 

فرهنگ ترافيک و رفتار رانندگان برمی گردد که در سنين مختلف 

مشابه است. همچنين مردان برای رانندگی در شرايط سخت مثل 

به  نسبت  هنگام  دير  در  هنگام شب  و  بد  هوايی  و  آب  شرايط 

شده  ديده  جنسی  تفاوت   ]Haasper, 2008[ موفق ترند  زنان 

در  رانندگان  از  کمی  تعداد  که  کرد  توجيه  اين گونه  می توان  را 

سبب  به  شايد  آن  دليل  که  هستند  زن  شهری  برون  محورهای 

باشد.  برون شهری  در محورهای  رانندگی  در  آنها  کمتر  مهارت 

سرعت نيز می تواند يکی از تعيين کننده های مقصر بودن باشد. 

سرعت نه تنها روی شدت تصادفات اثر می گذارد، بلکه بر خطر 

درگيری در تصادفات هم موثر است ]Elvik, 2004[. ارتباط بين 

پيچيده است. سرعت زياد، زمان  سرعت و خطر تصادف بسيار 

زمان  تا  فاصله  و  می کند  کوتاه تر  را  محيط  تغييرات  به  واکنش 

 Aarts and Schagen,[ توقف وسيله نقليه را افزايش می دهد

2006[ . بنابراين کنترل وسيله نقليه با سرعت باال مشکل تر خواهد 

بود. يافته های ما نشان داده است که سرعت در محور های برون 

شهری يک تعيين کننده بسيار مهم است، اما در محورهای درون 

شهری با توجه به حجم و وضعيت ترافيک عامل مهمی محسوب 

نمی شود. اين فاکتور در محورهای برون شهری بسيار مهم و توجه 

بيشتر به اعمال مقررات در اين خصوص را می طلبد. تصادفات 

رانندگی معموالً تحت تأثير عواملی مانند بی تجربگی، عدم مهارت 

کافی در رانندگی، فقدان درک صحيح از خطر و مفهوم رانندگی 

ايمن است ]Lin, Fearn, 2003[ معموالً افراد دارای گواهينامه 

رانندگی شان  مهارتهای  آموزشی،  های  دوره  گذراندن  دليل  به 

برای  تجربه  داشت.  خواهند  ايمن تری  رانندگی  و  شده  تقويت 

پرورش مهارتهای رانندگی کاماًل ضروری است و باال رفتن سطح 

 Naser Moadeli [ تجربه باعث کاهش خطر تصادف می شود

et al, 2009[. تحقيقات نشان داده که در زمان فراگيری رانندگی 

کمتر  تصادف  احتمال  می شود،  انجام  فرد  يک  نظارت  تحت  که 

است ، ولی در اولين ماه پس از گرفتن گواهينامه نسبت به دوره 

يادگيری تا 6 برابر افزايش می يابد. سپس خطر به طور آشکاری در 

طی 6 ماه اول کاهش می يابد و پس از آن با کاهش تدريجی خطر 

در يک سال و نيم بعد همراه است. به همين جهت محدوديتهای 

ويژه ای در مورد گواهينامه موقت اعمال می شود که به دليل کاهش 

برخورد با شرايط پر خطر طراحی گرديده اند تا زمانی که راننده 

 .  ]Williams, 2003[ برسد  تجربه  و  مهارت  از  ای  درجه  به 

ناکافی،  و  کم  نور  در  رانندگی  خطر  شبانه،  تردد  محدوديتهای 

همچنين، رانندگی با خستگی را کاهش می دهند. نبودن همزمان 

مسافر جوان در اتومبيل دارنده گواهينامه موقت تأثير همزمان دو 

جوان در کنار يکديگر و احتمال خطر دار شدن رانندگی را کاهش 

ما  مطالعه  نتايج   .]Naser Moadeli, et al, 2009[ می دهد 

بيشترين  موقت   1 ب  گواهينامه  دارندگان  که  است  آن  نشانگر 

برون شهری  و  درون شهری  محور های  در  بودن  مقصر  احتمال 

را داشته اند که با ساير مطالعات همخوانی دارد. گرچه دارندگان 
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گواهينامه ب 1 موقت مجوز رانندگی در جاده های خارج شهری 

به  و  گرفته  ناديده  را  مهم  اين  رانندگان  از  بعضی  اما  ندارند،  را 

فاکتور  می ورزند.  مبادرت  شهری  برون  محورهای  در  رانندگی 

باشد  موثر  تصادفات  در  بودن  مقصر  روی  می تواند  که  ديگری 

وسيله  نقليه  مورد استفاده است. تصادفات موتورسواران، ترکيبی 

ديگر  رانندگان  يا  موتورسواران  وسيله  به  پرخطر  رفتارهای  از 

کردن  پيدا  به  گرايش  باشد،  بيشتر  تصادف  هر چه خطر  است. 

موتور  رانندگان  که  شده  داده  نشان  می يابد.  افزايش  هم  مقصر 

سيکلت سرعت بيشتری دارند و سبقت های بيشتری در مقايسه 

اينکه   .]Schneider, 2012  [ می گيرند  ديگر  رانندگان  با 

رفتارهای پرخطر چگونه باعث مقصر شدن می شود روشن است. 

و  موتورسواران  رفتار  مقايسه  در خصوص  که  مطالعه ای  نتايج 

انجام  خودروها  رانندگان  از  همسان  شاهدهای  از  گروه  يک 

جوان  خودروها  رانندگان  از  سواران  موتور  که  داد  نشان  شد، 

از  عبور  و  سبقت  زياد،  سرعت  به  نسبت  بيشتر  و  هستند  تر 

 Horswill and[ شکاف های باريک در ترافيک اقدام می کنند

Helman, 2003[. گاهی نيز موتور سواران به خاطر وضعيت 

موتورسيکلت يا عوامل محيطی و اجتماعی و حتی نوع و کيفيت 

تجهيزات ايمنی وادار به اتخاذ رفتارهای مخاطره آميز می شوند 

]Zamani Alvije et al, 2010[. در نتيجه بيشتر باعث رخداد 

سيکلتها  موتور  که  داد  نشان  ما  های  يافته  می شوند.  تصادف 

شهری  برون  و  شهری  درون  تصادفات  در  را  تقصير  بيشترين 

شهری،  درون  محورهای  در  سيکلت  موتور  از  پس  داشته اند. 

کاميونتها و در محورهای برون شهری، وانت بارها در رتبه های 

چرا  دارد،  همخوانی  شده  ذکر  نتايج  با  که  داشتند  قرار  بعدی 

زيادی  تعداد  دارای  آسيايی  کشورهای  ساير  مانند  نيز  ايران  که 

هستند.  جوان  نيز  آن  سرنشينان  اکثر  که  است  موتورسيکلت 

کاميونتها  تصادف  هر  در  که  داده اند  نشان  مطالعات  همچنين 

 Edmond et[ نسبت به ساير وسايل نقليه خطر بيشتری دارند

دليل می توانند   2 به  .کاميونتها   ]al, 2003, Michelle, 2004

ضربه؛  هر  با  می دهد  رخ  تصادف  که  هنگامی  باشند:  خطرناک 

خسارت بيشتری وارد می کنند و بيشتر باعث تصادف می شوند 

]Anderson, 2008[. کاميونتها در شهرها به جهت جابجايی 

وسايل و حمل بار بسيار مورد استفاده قرار می گيرند و به دليل 

طراحی خاصشان ممکن است ديد کمی برای ديدن وسايل نقليه 

آنها  بين  برخورد  و  باشند  داشته  موتورسيکلتها  مانند  کوچک تر 

بيشتر باشد. از نقاط قوت مطالعه حاضر استفاده از حجم نمونه 

کشور  رانندگی  و  راهنمايی  سازمان  موثق  اطالعات  از  بااليی 

پايا و روا جمع آوری شده است. در عين  ابزارهای  با  است که 

حال داده های پليس، تنها اطالعات موجود کشور در اين زمينه 

که  است  ممکن  و  گرفته  قرار  نويسندگان  اختيار  در  که  است 

تصادفاتی که منجر به خسارتهای کم شده ثبت نشده باشند، از 

که  گرفته شود  نظر  در  مطالعه  نتايج  تعميم  در  اين مالحظه  رو 

از محدوديتهای اين مطالعه است. جهت بررسی دقيق ويژگيهای 

آينده  همگروهی  روش  با  ای  مطالعه  می شود  پيشنهاد  مقصران 

نگر طراحی گردد. 

5. نتیجه گیری
بسياری از تصادفات، نتيجه  رفتار نادرست رانندگی دانسته شده 

نظر  در  پويا  و  پيچيده  اعمال  مجموعه  عنوان  به  رانندگی  است. 

فعاليت هاست.  کنترل  فرآيند  يک  نوعی،  به  خود  و  شده  گرفته 

رفتارهای مختلف و کنشهاي اشتباه راننده در تعامل با هم باعث 

رخداد يک حادثه می شوند. در هر تصادف يکی از طرفين، تقصير 

پرداخت خسارت  به  ملزم  که  دارد  تصادف  ايجاد  برای  بيشتری 

مقصر  آنها  رانندگان  که  تصادفاتی  ويژگی های  شناخت  می شود. 

به شناخت مهم ترين عوامل موثر  شناخته شده اند می تواند منجر 

پيشگيرانه  مداخالت  طراحی  جهت  در  را  سياستگذاران  و  شود 

هدايت کند؛ بنابراين، با توجه به نتايج به دست آمده، مداخالت 

آتی بايد با تمرکز بر ميزان سرعت، جنسيت، نوع وسيله نقليه و 

نوع گواهينامه رانندگی صورت پذيرد. 

6. سپاسگزاری
رانندگی  و  راهنمايی  پليس  از  می دانند  بر خود الزم  نويسندگان 

و  سپاسگزاري  ايشان  همکاری  و  اطالعات  تأمين  براي  کشور 
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قدردانی به عمل آورند. از کليه اساتيدی که مشاوره های علمی 

و اجرايی در انجام اين طرح داشته اند نيز تقدير و تشکر می شود.

7. پي نوشتها
1. Odds ratio
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