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  چکیده 

درصد  20بررسیها نشان داده حدود . کشور تصادفات موتور سیکلت است یکی از مشکالت ایمنی در معابر و راههاي

رسد یکی از مهمترین راهکارهاي کاهش تصادفات موتور و باشد و به نظر میاز تصادفات کشور  مربوط به  موتور می

فات درصد از مرگ و میرهاي تصاد 14باشد که امروزه جهت مهار می موتورسوارانافزایش ایمنی آموزش صحیح 

در راستاي . شوداستفاده می موتورسازهاي جهان که به موتورسیکلت اختصاص دارد فناوریهاي نوینی نظیر شبیه

مورد بررسی قرار این کاربران بکارگیري این فناوري در آموزش موتورسواران کشور دالیل اصلی تصادفات و تخلفات 

بندي آنها آل اولویتاز روش شباهت به گزینه ایده سرفصل اصلی آموزشی با استفاده 8گرفت و پس از شناسایی 

کز و استفاده از تجهیزات در نهایت سه اولویت اصلی آموزش حق تقدم و تقاطعات، توجه به جلو و تمر. انجام پذیرفت

ي هاتر باید در دورهانتخاب شد که البته سایر موارد نیز با تعداد ساعات کمتر و در اولویت آموزشی پایینحفاظتی 

  .آموزشی مدنظر قرار گیرند
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  مقدمه  -1

 بر اساس آمـار تصـادفات جهـانی   . شوند می محسوب جهان در ومیر مرگ عامل نهمین تصادفاتنشان داده   بررسیها

در  کلتیموتورسـ  نییپـا سـهم   رغمیـ علاي به موتورسواران  اختصاص دارد کـه  تلفات جاده  کل از درصد 14 حدود

بر اساس مطالعـات صـورت گرفتـه در خصـوص     . باشدیمتصادفات آن قابل توجه  زانیم هینقللیوسا ریسابا  سهیمقا

باشد، که عموماً در معابر یکطرفه و یم يسوارمربوط به تصادف با  هینقللهیوس نیاتصادفات  نیشتریب کلت،یموتورس

راهور سهم  یسپل يبر اساس آمار ارائه شده از سو. ه به جلو و تابلوها صورت گرفته استتقاطعات و در اثر عدم توج

درصد، در سـال   20.8برابر  1390درصد، در سال  21برابر  1389کشور در سال   هايدر راه موتورسیکلتتصادفات 

ـ  یـب بـه ترت  1394ماهه اول  7و  1393،  1392 هايدرصد و در سال 20.6برابر  1391  21.8و  20.8، 19.1ر  براب

حـدود   94تـا   90بر اساس همین آمار درصد سهم تصادفات  موتور در شهر تهران نیز بین سـالهاي  . باشدمیدرصد 

دهـد انـواع مختلفـی از تخلفـات توسـط      بررسی وضعیت موتورسواري در  کشور نیز نشان می .درصد بوده است 20

بررسی آمار ثبت شده کشـور  . گردداز آنها ثبت و اعمال قانون میشود که تنها بخش کوچکی موتورسواران انجام می

سال گذشته مهمترین تخلفات موتورسواران شامل عـدم اسـتفاده از کـاله ایمنـی، همـراه نداشـتن        4نشان داده در 

گواهینامه، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، عبور از محلهاي ممنوع نظیر خطوط ویژه، حرکـت در خـالف   

  .]2و1[هت و تغییر مسیرهاي ناگهانی و حرکات عرض بوده استج

به منظور کاهش تعداد تصادفات و تخلفات موتورسـواران بهتـرین راهکـار آمـوزش صـحیح و مناسـب بـا توجـه بـه          

بررسی سایر کشورها نشان داده است که امروزه تکنولوژیهـاي نـوینی   .  باشدویژگیهاي موتورسواري در هر کشور می

در شـبیه سـاز موتـور    . سـاز موتـور اسـت   رود که یکی از بهترین آنهـا شـبیه  موزش موتورسواران بکار میدر جهت آ

باشد و موتورسوار فقط در فضاي واقعـی آموزشـها و   آموزشهاي مختلف و شرایط مختلف موتورسواري قابل انجام می

هـا و انـواع شـرایط سـاعات روز،     جـاده  آزمون عملی موتورسواري را تجربه نمی کند بلکه با انواع محیطهاي معـابر و 

   .]3[شودشرایط آب و هوایی و مشکالت و خطرات آشنا می

در این مقاله با بررسی آموزشهاي مختلف مختص موتورسواران در سایر کشـورها مهمتـرین آموزشـهاي مـورد نیـاز      

-بندي میهاي آموزشی اولویترهآل  دوگردد و پس از آن با استفاده از روش شباهت به گزینه ایدهکشور کاندید می

  .  گردد

  

  بررسی مطالعات سایر کشورها - 2

هاي راننـدگان و موتورسـواران از جملـه    تجربه محققین نشان داده است که استفاده از آموزش جهت بهبود مهارت 

تـواي  بـه عنـوان مثـال مطالعـات نشـان داده کـه اسـتفاده از رایانـه و مح        . رت درك خطر بسیار موثر بوده استمها

و  دریافت خطـر در بهبود ) CBT(اي داراي اندرکنش فعال با آموزش گیرنده یا آموزش به کمک رایانه یا چندرسانه
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در . کار از مهارتهاي شخصیشان در موتور سواري مـوثر بـوده اسـت   سواران تازهکردن برآورد موتورنزدیک به واقعیت 

ناك بوده همراه شدن این یدیوهاي کوتاهی از موقعیت هاي خطرواین مطالعات استفاده از این ابزار که شامل نمایش 

اثـر  ) آموزش و توضیح در مورد محل خطر و رفتار مناسب در مواجهه با خطر(ابزار با توضیحات یک متخصص ماهر 

 ]4,5[ی مدت این اثر را نشان داده استبخشی بسیار باال و استمرار طوالن

ایـن  در . ساز موتور در آموزش اثربخشی باالیی از خود نشـان داده اسـت  شبیهعالوه بر این مورد استفاده از دستگاه 

و با انتخاب دو گروه آمـوزش گیرنـده کـه    و همکاران با استفاده از یک شبیه ساز موتور،  ویدو 2011در سال زمینه 

رك خطـر و  یک گروه به عنوان شاهد در نظر گرفته شده بود، به گروه دیگر در محیط شبیه سازي شـده آمـوزش د  

این بررسی حاکی . را مقایسه کردند نتایجساز، جلوگیري از تصادف داده و با انجام آزمونی پس از این آموزش با شبیه

 2010در سـال  همچنین  .]6,7[بوددیدگان و گروه شاهد ي آموزشهاي تازهاي بین مهارتاختالف قابل مشاهده از 

تجربه موتورسـواري   وزشی موتورسواري بر کسانی که قبالًساز آما شبیهو همکاران با بررسی اثر آموزش ب» استاسی«

اند و همچنین مقایسـه تفـاوت رفتـار ایـن افـراد قبـل و بعـد از آمـوزش بـا رفتـار موتورسـواریان مجـرب و             نداشته

هـاي  این محققین مشاهده کردند کـه تعـداد برخورد  . موتورسواران حرفه اي نتایج قابل مالحظه اي به دست آوردند

یري آنهـا در خـط عبـور در    اب سرعت و جـایگ تر شده و انتخافراد بی تجربه پس از آموزش به طرز قابل توجهی کم

  ].8[تر شده بود داري ایمنسطح معنا

اما فصل مشـترك  . هاي الزم جهت موتور سواري در نقاط مختلف دنیا شباهت ها و تفاوت هایی داردآموزش مهارت

سرفصل . آموزشی اثر بخشی آنها در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات موتور سیکلت بوده استهاي ي این برنامههمه

  .ادامه اشاره شده استهاي مربوط به برخی نقاط مختلف دنیا 

انـواع موتورسـیکلت، امکانـات و تجهیـزات موتورسـیکلت،      در ایاالت متحده سرفصلهاي آموزش موتورسواران شامل 

موتورسیکلت، شرایط قبل از حرکت، موتورسواري و ریسک، اصول اولیه موتورسواري در آشنایی مقدماتی با عملکرد 

هاي اولیه، رانندگی در شرایط ویژه و اخـتالالت راننـدگی مـی    معابر شهري، راهبردهاي معمول موتورسواري، کمک

  .شود

گی تضـمین نمـی کنـد و    هاي ایالت تگزاس اشاره شده که گذراندن دوره هاي فوق ایمنی را بصورت همیشدر دوره

شـده بایـد هوشـیاري و دقـت کـافی را در موتورسـواري مبـذول        رانندگان موتورسیکلت در کنار آموزش هاي اشاره

  .]i.99-1.3 [دارند

با توجه بـه سـه   در این کشور . است مالزيآموزش موتورسواري در آن وجود دارد یکی از کشورهاي آسیایی که دوره

تعیـین انـدازه موتورسـیکلت متناسـب بـا جثـه       شامل  هاي آموزش دوره 2و کالس  2B، 2Aنوع گواهینامه موتور 

راننده، بازرسی فنی موتورسیکلت، لباس و پوشش مناسب و کاله ایمنی، آمادگی ذهنی، ایمنی در هنگـام راننـدگی   

 .]10[باشدمیریسک، مدیریت ریسک و خودآگاهی آگاهی و آشنایی نسبت به ریسک موتور سواري، تخمین ،
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هاي تئوري و عملی معمول به موتورسوارن از سیستمهاي یکی از کشورهاي اروپایی است که عالوه بر آموزش بلژیک

ساز موتورسواري در آموزشهاي کشور مذکور به عنوان مثال در شرایط فعلی سیستم شبیه.  شودمینوین نیز استفاده 

-در شرایط مجازي وضعیت موتورسواري شـبیه  که است مدل سیکلت موتور این سیستم شامل یک.  ودربه کار می

متحـرك   در این سیستم تصاویر. شودگردد و در نتیجه شرایط مختلف رانندگی براي موتورسوار فراهم میسازي می

 سیستم ضـبط  در رسواري و شرایط مختلف موتو تصاویر . شود می داده نمایش تعلیم تحت فرد سازي جلويشبیه

  .گیرند می قرار ارزیابی مورد و شده

موتورسـواري در معـابر    شـامل گـردد  ارایـه مـی   بلژیکساز موتور در هاي آموزشی که بوسیله شبیهبرخی از سرفصل

مـانور در  ، حرکـت در قـوس هـا   ، ورود و خروج به بزرگـراه هـا  ، تغییر خط، نقاط کور، رانندگی در تقاطعات، شهري

-مـی ، سبقت گرفتن، رعایت فاصله طولی، مواجه شدن با مانع و پارك کردن موتورسواري در شب، ي محدودفضاها

  ]11[.گردد

آشـنایی بـا انـواع موتورسـیکلت ، آشـنایی بـا       هاي آموزشی در کشور آفریقاي جنوبی به عنوان کشور آفریقایی دوره

شنایی با تابلوها و عالئم، اصول اولیـه موتورسـواري بـا    ، قوانین و مقرارت رانندگی با موتورسیکلت، آ تجهیزات موتور

در شـهر، اصـول پیشـرفته موتورسـواري در شـهر، موتورسـواري در شـرایط اضـطراري و مـدیریت ریسـک و            موتور

-هاي اجباري دریافت گواهینامه موتور، دورهعالوه بر دوره.گرددواري در شرایط آب و هوایی مختلف ارایه میموتورس

یـک دوره   کشور آفریقـاي جنـوبی  به عنوان مثال شوراي ایمنی . گردداي نیز در این کشور برگزار میانههاي داوطلب

سال بعد از دوره مذکور  5سپس . ساعته موتورسواري برگزار کرده است که بصورت داوطبانه بوده است 37آموزشی 

وضعیت رفتاري آنها مورد ارزیـابی قـرار    بر روي دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده مطالعات انجام شده  است و 

نتیجه این مطالعات این مطلب را روشن ساخت که تصادفات و نقض ترافیـک آمـوزش دیـدگان بسـیار     . گرفته است

  ]12[.کمتر از گروه دیگر بوده است

  : گرددهاي آموزش موتور سیکلت  شامل موارد زیر میدر انگلستان نیز دوره

، موتورسـواري  موتـور و وظایف یک موتورسوار، آشنایی با انـواع موتورسـیکلت ، تجهیـزات    مقدمه و آشنایی با موتور 

مقدماتی، موتورسواري در مسیرهاي برون شهري و غیر آسفالته، آشنایی با تأثیر مواد الکلـی و مخـدر بـر راننـدگی،     

  .مدیریت ریسک و رانندگی در شرایط آب و هوایی مختلف

یشه در موتورسواري احتمال وجود خطا از  سایر رانندگان وجود دارد، داشتن مهـارت  عالوه بر این از آنجایی که هم

در ایـن مواقـع راننـدگان بایـد از     . هاي کافی در هنگام روبرو شدن با حالت هاي مختلف رانندگی توصیه می گـردد 

نیـا بـراي دریافـت    برخی از آموزشهاي تکمیلی کـه در کشـور بریتا  . هوشیاري و سرعت عمل باالیی برخوردار باشند

لغزنـدگی  هـا،  قوس مناسب در مسیر مستقیم وسیستم ترمزگیري، توقف  :شود عبارتندازگواهینامه موتور برگزار می

ثیر باد بر تعادل موتور، عبور حیوانات از مسیر، تعمیر تأحمل مسافر یا بار، ، هاي ناگهانی، انحرافمسیر و موتورسواري

  .]13[ و نگهداري موتور



 

5 

 

  اهداف - 3

-ساز موتور سیکلت میدر این پژوهش هدف اصلی اولویت بندي سرفصلهاي آموزش به موتورسواران با دستگاه شبیه

  :باشدعالوه بر هدف مذکور سایر اهداف به شرح زیر می. باشد

  اي، هاي حرفه با مهارت موتورسوارانآشنایی  

 شناساندن شرایط ویژه موتور سواري به رانندگان  

 ورسواران نسبت به خطراتافزایش حساسیت موت  

 شهريکاهش تخلفات موتورسواران بخصوص در راههاي درون  

 و کاهش تصادفات موتور در معابر درونشهريیشگیري از بروز سوانح پ  

  

  بندياولویتروش تحقیق  و معیارهاي  -4

وتورسـواران  در این پژوهش با توجه به مطالعات سایر کشورها و همچنین بررسی مهمترین دالیل تصادف و تخلف م

پس از مشخص شدن سرفصلها با توجه به روش شباهت به گزینـه  . شودسرفصلهاي آموزشی مورد نیاز شناسایی می

  :باشندمعیارهاي مورد نظر براي اولویت بندي به شرح زیر می.  پذیردبندي انجام میآل  اولویتایده

  

  دالیل تصادفات 

. باشـد گیرد دالیل تصادفات مـی دي سرفصلهاي آموزشی مدنظر قرار میبناولین و مهمترین معیاري که براي اولویت

گیرد و با توجه به درصد هریک از  دالیل وقوع تصادف معیار در این راستا  آمار تصادفات موتور مورد بررسی قرار می

  .مشخص خواهد شد

  

 تخلفات 

ین تخلفات موتور سـیکلت در کشـور   معیار دوم اولویت بندي سرفصلهاي آموزش در شبیه ساز موتورسیکلت مهمتر

  .شوددر این راستا درصد هر یک از تخلفات در الگو بکار گرفته می. باشدمی

  

  

 امکان آموزش مناسب در شبیه ساز 

این راستا دو در . باشدیکی دیگر از پارامترهاي با اهمیت جهت اولویت بندي، امکان آموزش مناسب در شبیه ساز می

هاي تئـوري و عملـی موتورسـواري    هایی که در شرایط واقعی و دورهیکی اینکه دوره. موضوع مهم باید منظور گردد
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وجود دارد و نیازي به شبیه سازي آنهاست داراي امتیازي کمتري باشند و دیگر اینکه بتوان سـناریوهاي الزم بـراي   

  . سرفصل و دوره آموزشی را  مدنظر قرار داد

نشـان   1 باشد که در نمودار شـکل بندي سرفصلهاي آموزشی، الگوي پیشنهادي شامل گامهایی میبه منظور اولویت

  .داده شده است

  
 هاي آموزشی در شبیه ساز موتورسیکلتبندي دورهگامهاي  الگوي  اولویت: 1شکل

  

توجه بـه معیارهـاي منتخـب رتبـه     دهد پس از شناسایی سرفصلهاي آموزشی باید با نشان می 1همانطور که شکل 

-بدین منظور سه معیار سهم دالیل تصادف، سهم تخلـف و امکـان شـبیه   .  بندي سرفصلهاي آموزشی صورت پذیرد

  . شودوزن دهی با استفاده از روش آنتروپی انجام می. سازي باید وزن دهی شوند

 و بـا اسـتفاده از روش اقلیدسـی نرمـال      شـود در این مرحله ابتدا ماتریس تصمیم معیارها و سرفصـلها تشـکیل مـی   

  . دهدسازي را نشان مینرمال 1رابطه . گرددمی

)1(  




m

i
ij

ij

ij

x

x
r

1

2
 

ijx :هاعدد هر یک از معیارها در گزینه  


ijr :هاعدد نرمال شده هریک از گزینه  
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در بین  گام بعددر . نرمال شده وزن دار را تشکیل داد دار کرد و ماتریسوزن پس از تشکیل ماتریس نرمال باید آنرا

گـردد و پـس از آن فاصـله    همه سرفصلها  کم امتیازترین و حداکثر امتیاز ترین از لحـاظ هـر معیـار مشـخص مـی     

بـا   ي سرفصـلها بنـد در مرحله بعداولویت. شودآل تعیین میمعیارهاي نرمال شده وزن دار هر سرفصل تا گزینه ایده

  . باشدبزرگتر نشانه اولویت باالتر سرفصلها می ic .شودتعیین می ic توجه به شاخص 

ic   .شودتعیین می 2با توجه به رابطه   
  

)2(  






I
SS

S
C

i

i
i  

iC :شاخص رتبه بندي  


iS : فاصله گزینهi آلاز ایده  


iS : فاصله گزینهi آلاز ضدایده  

  

  رتبه بندي سرفصلهاي آموزشی براي موتور سواران در شبیه ساز موتور - 5

م ابتـدایی  در گـا . شوددر این بخش با توجه به الگوي ارایه شده سرفصلهاي آموزش به موتور سواران رتبه یندي می

مهمترین سرفصلهاي پیشنهادي با توجه به بررسی مطالعات سایر کشورها و مشکالت موتورسـواران در کشـور ارایـه    

  :این سرفصلها عبارتنداز. گرددمی

 مدیریت فاصله  

 تقاطعات و حق تقدم  

 مدیریت سرعت  

 محلهاي ممنوع براي موتورسواري  

 تجهیزات حفاظتی موتورسواران  

 تغییر مسیر حرکت  

 وجه به جلو و تمرکزت  

 اصول حمل بار و مسافر  

 
آمد کـه  در گام بعد باید وزن معیارهاي سه گانه شامل سهم تصادفات، سهم تخلفات و امکان شبیه سازي بدست می

  .شد 1با استفاده از تعدیل ضرایب آنتروپی نتایج  به صورت جدول 
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  موتورن در شبیه ساز وزن معیارهاي رتبه بندي سرفصلهاي آموزشی موتورسوارا: 1جدول

  وزن  نام معیار  ردیف

  0.53  سهم دالیل تصادف  1

  0.26  سهم تخلفات  2

  0.21  امکان آموزش بهینه در شبیه ساز  3

 
اعـداد  . مشخص شـده اسـت   2ول در جد تشکیل ماتریس تصمیم مد نظر قرار گرفت که این ماتریسدر مرحله بعد 

رین دالیل تصادفات و تخلفات موتور سواران در معابر و راههاي کشور ماتریس تصمیم با توجه به بررسی آمار  مهمت

امکان آموزش بهینه در شبیه . هاي ماتریس تصمیم تکمیل گردیدبدست امده و با توجه به درصد سهم هریک درایه

لـیس  ساز با توجه به مطالعات سایر کشورها، بررسی نظرات خبرگان و کارشناسان آموزشی، سـازنده شـبیه سـاز و پ   

  . تکمیل گردید

 
  موتور بندي سرفصلهاي آموزش موتورسواران در شبیه سازبراي اولویت ماتریس تصمیم :2جدول

  نام معیار                        

  

  نام سرفصل

سهم 

  تصادفات
  سهم تخلفات

امکان آموزش بهینه 

  در شبیه ساز

 5 4/0 2  مدیریت فاصله

  7 2/2  36  حق تقدم و تقاطعات

  6 8  3  سرعت مدیریت

  9 4/5  17  محلهاي ممنوع براي موتورسواري

  3 64  9  تجهیزات حفاظتی موتورسواران

  7  8/1  7  تغییر مسیر حرکت

  6  15  24  توجه به جلو و تمرکز

  1 2/3  2  اصول حمل بار و مسافر

 
از مشـخص شـدن   در گامهاي بعد به ترتیب ماتریس تصمیم نرمال شده و ماتریس نرمال وزن دار تشکیل شد و بعد 

در نهایت بـا توجـه بـه     ها مشخص گردید و آل فاصله هر یک از سرفصلها از این گزینهآل و ضد ایدههاي ایدهگزینه

نشـان   2محاسبه شد که مقدار این شاخص براي هریک از سرفصهاي آموزشی در نمودار شـکل   icشاخص  2رابطه 

  .داده شده است
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

مدیریت فاصله

حق تقدم و تقاطعات

مدیریت سرعت

محلهاي ممنوع براي موتورسواري

تجهیزات حفاظتی موتورسواران

تغییر مسیر حرکت

توجه به جلو و تمرکز

اصول حمل بار و مسافر

 
  براي هریک از سرفصلهاي آموزشی ciنمودار مقدار  :2شکل

  

 3باشد اولویت سرفصلهاي آموزشی به صورت جدول آل میایده که نتیجه روش شباهت به گزینه 2 با توجه به شکل

  .شودمی

  اولویت سرفصلهاي آموزشی براي موتورسواران :3جدول

  سرفصل آموزشی  ردیف و اولویت

  تقدم و تقاطعاتحق   1

  توجه به جلو و تمرکز  2

  تجهیزات حفاظتی موتورسواران  3

  محلهاي ممنوع براي موتورسواري  4

  تغییر مسیر حرکت  5

  مدیریت سرعت  6

  مدیریت فاصله  7

  اصول حمل بار و مسافر  8

  

  گیرينتیجه -6

بررسی فرآیند آمـوزش در  . هاستیکی از گامهاي موثر در کاهش تصادفات و تخلفات موتورسواران آموزش صحیح آن

ــبیه         ــر ش ــن ام ــت ای ــب جه ــوین و مناس ــزات ن ــی از تجهی ــان داد یک ــورها نش ــایر کش ــیکلت  س ــاز موتورس   س

برخی از سرفصلهاي آموزشی به موتورسـواران در شـرایط   .  باشد که سرفصلهاي مختلف در آن قابل آموزش استمی

توجـه بـه دالیـل مهـم تصـادف و بیشـترین تخلفـات         شود امـا کـافی نیسـت و بـا    فعلی در کشور آموزش داده می

0.7   0.6   0.5   0.4   0.3   0.2   0.1   0 
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بـا توجـه بـه شـرایط     . باشدساز موتورسیکلت میموتورسواران در کشور نیاز به آموزشهاي تکمیلی بخصوص با شبیه

آل و سرفصل اصلی براي آموزش شناسایی شد که با بکارگیري روش شباهت به گزینه ایده 8موتورسواري در کشور 

بنـدي  عیار سهم دالیل تصادف، سهم دالیل تخلف و امکان آموزش بهینه در شبیه سـاز اولویـت  در نظر گرفتن سه م

  :باشدنتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر می. گردید

  با توجه به وزن باالي تصادفات و همچنین تعداد زیاد تصادفات موتور بدلیل عدم رعایت حق تقدم، عبور

در نتیجه مهمترین سرفصلهاي آموزشی به این موضـوعات اختصـاص   از چراغ قرمز و عدم توجه به جلو 

به عنوان مثال دالیل عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم در تصادفات موتور شهر تهران . پیدا کرد

 .شده استدرصد آنها را شامل می 40بیش از 

 ایر تجهیزات حفـاظتی اسـت  یکی از تخلفات رایج در بین موتورسواران  عدم استفاده از کاله ایمنی و س .

 .رتبه بندي سرفصلهاي آموزشی نشان داد اولویت سوم آموزشی به این موضوع اختصا پیدا کرده است

  اولویت مهم دیگر در آموزش به موتورسواران شامل  آموزش محلهاي ممنوع براي موتورسواري است که

سال گذشته تصادفات موتور در شـهر   یکی از دالیل مهم تصادفات موتور است به عنوان مثال طبق آمار

 . درصد از تصادفات به این موضوع اختصاص داشته است 20تهران حدود 

  سایر اولویت هاي آموزشی به ترتیب شامل تغییر مسیر حرکت، مدیریت سرعت، مدیریت فاصله و اصول

  .باشدحمل مسافر و بار می

کشور بوسـیله شـبیه سـاز بـر روي موضـوعات  زیـر نیـز         شود به منظور بهبود آموزش موتورسواران درپیشنهاد می

  :پژوهشهایی انجام پذیرد

 موتورسواري درشب  

 موتورسواري در شرایط خاص آب و هوایی 

 تخمین نقطه کور براي موتورسواران و....  
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Abstract 

One of our city streets and roads safety problem is the motorcycle-involved accidents. 
Researches have showed that about 20percent of road accidents is involved with 
motorcycles. Moreover, one of the most effective measures to reduce the motorcycle-
involved accidents and improve the road safety is "education" and "riding skills training". 
Nowadays, modern technologies like motorcycle riding simulators are used to take control 
of the 14 percent of worldwide accident fatalities caused by inadequate motorcycle riding 
skills training. In This paper, in order to take advantage of this technology for riding skills 
training in Iran, the major causes of accidents and law violation of motorcyclists of Iran was 
investigated. Firstly, 8 skill topic of training program was distinguished. Afterwards, using 
the similarity to the Ideal solution method, these topics was prioritized. Eventually, the 
resultant first three priorities were 1) yield right at intersections, 2) concentration and 
attention to forward, and 3) the use of safety apparatus- not to mention that other topics 
should be considered in training program with less hours of training and less priorities. 

 

Keywords: Motorcycle simulator, Education, Prioritization 


