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  چكيده

همـراه دارد و يـك    را به بيشتري ايمني ،عمومي ونقل حمل از است، استفاده ترافيك باالي حجم ،بزرگ شهرهاي مهم هاي دغدغه از يكي

مند به اسـتفاده از   افراد بسياري عالقه ،شود حل اثبات شده براي حل اين معضل است. به داليلي كه در اين تحقيق به آن پرداخته مي راه

 جـاي  بـه  موتورسيكلت از استفاده به شهروندان گرايش علل ش، بررسيهدف از انجام اين پژوهموتورسيكلت در سطح شهرها هستند. 

با مصاحبه با خبرگان، متغيرهاي تاثيرگذار بـر اسـتفاده از موتورسـيكلت تعيـين شـدند؛      قم است.  شهر در عمومي ونقل حمل از استفاده

 اسـتفاده  فرهنگ وجود عدم و شهري ترافيك به مربوط عوامل زيرساخت، كيفيت به مربوط عوامل اقتصادي، عوامل :شامليي متغيرها

گويي به سـواالت تحقيـق اسـتفاده شـد.      ها و پاسخ پيمايشي براي بررسي فرضيه -در اين تحقيق، از روش توصيفي عمومي. ونقل حمل از

بـا  حجـم نمونـه    اسـت؛  توقيف شده در يك ماه اخير كه موتورسيكلت آنها استجامعه آماري اين تحقيق، شامل موتورسواران متخلفي 

اسـتفاده   سـاخته  محقق نامه هاي موردنياز در اين تحقيق از پرسش آوري داده براي جمع تعيين شد. نفر 341 استفاده از جدول مورگان،

اسـتفاده شـده    جهـت روايـي پرسشـنامه    شده است. در اين تحقيق از آزمون تحليل عاملي تاييدي و سپس از مدل معـادالت سـاختاري  

پـس از تجزيـه و    اسـتفاده شـده اسـت.    SPSSافـزار   هاي تحقيق از نـرم  آوري شده و بررسي فرضيه هاي جمع ل دادهاست. جهت تحلي

 زيرسـاخت،  كيفيت به مربوط عوامل اقتصادي، متغيرهاي عوامل يعني درصد تائيد شدند. 95ها، هر چهار فرضيه با اطمينان  هتحليل داد

موتورسـيكلت   از استفاده به شهروندان بر گرايش عمومي ونقل حمل از استفاده فرهنگ وجود عدم و شهري ترافيك به مربوط عوامل

  .هستنددر شهر قم تاثيرگذار 

  

  ونقل حمل از استفاده شهري، فرهنگ زيرساخت، ترافيك اقتصادي، كيفيت موتورسيكلت، عوامل: ي كليديها واژه

  

  مقدمه-1  مقدمه-1

شـهري   زندگي در مهم بسيار مسائل از يكي عمومي ونقل حمل

 يكـي . است گرفته قرار توجه مورد مختلف زواياي از كه است

توسعه  مسئله ،است مطرح حوزه اين در كه مسائلي ترين مهماز 

 امـروزه  ؛اسـت  موجود هاي اولويت براساس عمومي ونقل حمل

 توسعه بر ساختاري عناصر ترين مهم از يكي عنوان به ونقل حمل

 بـر  نيـز  شـهرها  گسترش ديگر از سوي و است اثرگذار شهرها

 ميـان،  ايـن  در. گـذارد  مـي  تـاثير  ترابـري  هاي سامانه و ها شبكه

 تر گسترده كاركردي ظرفيت و حجم دليل به همگاني ونقل حمل

 تغييـر  دسـتخوش  را كليت شهرها ،تر وسيع مقياسي در تواند مي

ــ ــابراين د،كن ــد بن و  (خاكســاري اســت بيشــتري توجــه نيازمن

هاي جديد، فرهنگ متناسب با  با تولد پديده .)1391، طهماسبي

آن نيز بايد در جامعه نهادينه شـود؛ امـا متأسـفانه درخصـوص     
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نقليـه، فرهنـگ صـحيح اسـتفاده از آن تحقـق       استفاده از وسايل

نيافته و بخش زيادي از ترافيك موجود ناشـي از آن اسـت. در   

نادرست معنا شده اسـت و ضـرورت   » فرهنگ رانندگي«ايران، 

گرايـي در   عنوان نماد قـانون  بندي انسان به قوانين رانندگي بهپاي

خوبي تعريف نشده است. رانندگي در دنيـا، يـك امـر     كشور به

گرايـي و   عنوان نمادي از قـانون  گرايي به است و جمع» جمعي«

توجه به نيازهاي اجتماعي است كه بر نيازهاي فـردي اولويـت   

هـاي   فتـه و در عرصـه  دارد و بايد موردنظر راننـدگان قـرار گر  

گسترش فرهنگ ترافيكي مورد توجـه مسـئوالن ترافيـك قـرار     

بـا توجـه بـه     ).1394، به نقـل از دعاگويـان،   2008گيرد (سو، 

عمـومي و   ونقـل  حمـل تمامي موارد ذكر شده در مورد اهميت 

، مشاهده ونقل حمللزوم گرايش شهروندان به سوي اين نوع از 

كلت در مقايسـه بـا اسـتفاده از    مي شود كه استفاده از موتورسي

عمومي رشد بيشري داشته و مردم به سـمت   ونقل حملتم سسي

كه  كرداستفاده بيشتر از موتورسيكلت گرايش دارند. بايد عنوان 

 را حفاظـت  حـداقل  كـه  است نقليه وسيله نوعي موتورسيكلت

 ناكارآمـدي  وجـود  بـا . كنـد  مـي  فـراهم  خـود  براي سرنشـينان 

 ونقلـي  حمـل  مـد  يـك  تواند مي ايمني، تأمين موتورسيكلت در

ـ  جمعيـت  از بزرگـي  بـراي بخـش   صرفه به مقرون  در ويـژه  هب

 ونقـل  حمـل  ناكارآمـدي  ترافيكـي و  ازدحام دچار كه شهرهايي

 كـرد توان در شهر قم مشاهده  باشد. بنابراين مي ،عمومي هستند

 موتورسـيكلت رو بـه فزونـي بـوده اسـت.      بال مردم ازقكه است

دنبـال   بـه  ،با توجه به موارد ذكرشـده در ايـن پـژوهش    بنابراين

 هستيم كه چـه عـواملي بـر گـرايش     سشگويي به اين پر پاسخ

 از اســتفاده جــاي بــه موتورســيكلت از اســتفاده بــه شــهروندان

 از اسـتفاده  قـم تاثيرگـذار هسـتند؟    شهر در عمومي ونقل حمل

 زنـدگي  پايين سطح دليل به كوچك شهرهاي در موتورسيكلت

 ندارنـد  را خودرو خريد امكان كه هايي خانواده مالي كم توان و

ــيار ــداول بس ــج و مت ــت، راي ــا اس ــن ام ــيله اي ــه وس  در نقلي

 ونقـل  حمل وسيله كه اين بر عالوه قم، شهر نظير شهرهايي كالن

 منـزل،  و كـار  محـل  بين مسافت وجود دليل به است، ها خانواده

 ترافيكـي  هـاي  طرح اجراي چنين هم و ها خيابان سنگين ترافيك

 كـرده  پيـدا  بيشـتري  كـاربرد  شـهر  مركزي  محدوده در ژه وي به

 عظـيم  هـاي  كارخانـه  وجـود  با قم مقدس شهر طرفي از. است

 در صـنعت  ايـن  هاي قطب از يكي عنوان به موتورسيكلت توليد

 روزافـزون  افـزايش  موجـب  امـر  همـين  و اسـت  مطرح كشور

 ايجـاد  چنـين  هـم . اسـت  شـده  شـهر  سطح در ها موتورسيكلت

 و قم جمعيت بودن جوان موتورسيكلت، آسان خريد هاي روش

 اين از استفاده و فروش توليد، موتورسيكلت، ويژه هاي جذابيت

 تبع به و كرده مواجه صعودي سير با شهر اين در را نقليه وسيله

 همان به نيز را موتورسواران به مربوط معضالت و مشكالت آن

 از شـده  ارائـه  آمـار  طبـق  ،مثـال  براي. است داده افزايش ميزان

 تصادفات درصد 70 در قم شهر درماني مراكز و اورژانس سوي

 نقـش  تصـادفات  عوامـل  از يكي عنوان به ها موتورسوار شهري،

 هاي تصادف براي آمبوالنس هاي دستگاه اعزام بيشترين و دارند

  .شود مي انجام موتور

 گسـترش  و تـرويج  درخصـوص  قـم  شـهري  مديريت

 در راننـدگي  و ونقـل  حمل وضعيت بهبود و شهروندي فرهنگ

 راسـتا  ايـن  در ؛است داده انجام گيري چشم هاي تالش قم شهر

 موتورسـيكلت  از اسـتفاده  جاي به مناسب هاي جايگزين از يكي

 موتورســيكلت، از اسـتفاده  بـاالي  ريســك از گريـز  و شـهر  در

 قم شهر در عمومي ونقل حمل سيتم از استفاده كردن جايگيزين

 يكـي  كشوري هر در عمومي ونقل حمل سيستم كه اين با .است

 ايـن  بـا  ولـي  است استفاده براي مناسب و بهينه هاي تمسسي از

 عمـومي  نقـل و حمل سيستم از استفاده كه شود مي مشاهده حال

 شهر در موتورسيكلت از استفاده جايگزين نتوانسته قم شهر در

 مشـكل  ايـن  رفـع  جهـت  در موضـوع  ايـن  بررسـي  و شود قم

 تـا  شده احساس ضرورت اين بنابراين. رسد مي نظر به ضروري

 شـهروندان  گرايش علل بررسي عنوان با و زمينه اين در تحقيق

 عمومي ونقل حمل از استفاده جاي به موتورسيكلت از استفاده به

 ترغيــب جهــت در نآ نتــايج از تــا پــذيرد انجــام قــم شــهر در

 ونقـل  حمـل  عمـومي  خـدمات  زا بيشـتر  اسـتفاده  به شهروندان

 علل هدف اصلي تحقيق، بررسي رود. كار هب قم شهر در شهري

 اسـتفاده  جاي به موتورسيكلت از استفاده به شهروندان گرايش

 ونقـل  حمل به دسترسي قم است. شهر در عمومي ونقل حمل از

 محسـوب  شـهروند  هـر  طبيعـي  حـق  ،هزينه كم و راحت ايمن،

 را شـهري  منـاطق  در زنـدگي  كيفيـت  ،لهئمسـ  همين و شود مي

 ونقـل  حمـل  نيز خدمات و صنايع بخش براي. كند مي مشخص

 امـروز،  دنيـاي  در ونقـل  حمـل  سيسـتم . اسـت  مهمـي  پشتوانه

 بپـذيريم  اگـر ). 1390پـور،   (مدني كند مي رشد بيشتر روز روزبه

 ونقل حمل شبكه آنگاه هستند، اقتصاد جهاني موتور شهرها كالن

 مقابــل در. دارد مــي نگــه كارآمــد موتورهــا را ايــن كــه اســت

 محيطـي  جـدي  عـوارض  شهري ونقل حمل سيستم ناكارآمدي

 را اقتصـادي  و اجتمـاعي  پيامدهاي منفـي  و هوا آلودگي همانند
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 .دشو مي شهر عملكرد باعث ناكارآمدي و داشت خواهد دنبال به

 بـه  نيـاز  اقتصـادي،  توسـعه  و رشـد  موازات به نظر تاريخي، از

 گســترش بــا آن، تبــع بــه و يابــد مــي نيــز افــرايش ونقــل حمــل

 انرژي مصرف افزايش همانند ي، عوارضيونقل حمل هاي فعاليت

براساس  ).2013گيرند (هايني،  مي محيطي شدت هاي آلودگي و

ـ نزد ،بنا به گفته مسئوالن اسـتان آمار ارائه شده  تـا   320بـه   كي

 نيـ كه دو سـه برابـر ا   ميهزار موتور پالك شده در قم دار 340

بدون پالك در شهر در حال تـردد هسـتند، بـا     يموتورها ،آمار

دار و  موتـور پـالك   ونيليم كيبه  بيقر يحساب سرانگشت كي

ـ آمـار عج  نيـ بدون پالك در قم وجود دارد كـه ا   بيـ و قر بي

ـ انـدازه جمع  است كـه بـه   ياز آن است كه قم استان يحاك  تشي

علت عـدم تـوان نظـارت     كه به ستا  . اين در حاليموتور دارد

ـ     ويـژه از طريـق    هكافي جهت جريمه و برخـورد بـا متخلفـان ب

هـاي   برداشتن شماره موتورها و ثبـت تخلـف توسـط دوربـين    

جرايم اين گروه رو به افزايش است. در حقيقت  ،كنترل ترافيك

 ،ها ها براي كنترل وضعيت موتورسيكلت ترين برنامه يكي از مهم

رود. آمارهـا نشـان    شـمار مـي   موتورهـا بـه  گذاري همـه   شماره

 95دهند از ابتداي توليد موتورسيكلت در ايران فقط در سال  مي

رونـد   دستگاه موتورسيكلت توليد شده است و 737453تعداد 

تايوان موجب نگراني  واردات موتور از كشورهايي مانند چين و

يه و رو را فراهم كرده است. نازل بودن كيفيت در اثر واردات بي

سـبب نگرانـي بسـياري     كشورطور افزايش تعداد آنها در  همين

  )1397(مركز شماره گذاري استان قم،  شده است.

  

  و مباني نظري پيشينه تحقيق -2

  پيشينه تحقيق -2-1

ــاران (  ــاجي و همكـ ــ 1393پورحـ ــوادث راكبـ ــل حـ ن ا) علـ

موتورسيكلت مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امداد سبزوار 

نامه  مصاحبه و پرسش ،ها آوري داده بررسي كردند. ابزار جمعرا 

تا  18ن حادثه ديده بين ادهد كه سن راكب ها نشان مي . يافتهاست

تـر از ديـپلم بـوده     سال و مدرك تحصيلي بيشتر آنان پـايين  23

درصـد   65درصد از كاله ايمني اسـتفاده نكـرده و    4/83است. 

اند و نيز بيشـتر   سيكلت نداشتهنامه رانندگي با موتور آنها گواهي

اند. نتايج اين پـژوهش   حادثه ديدگان در عصر دچار حادثه شده

دهنده علوم ارتباط معنادار بين سن و زمـان حادثـه اسـت.     نشان

ميان سن و آسيب سـر ارتبـاط معكـوس معنـادار وجـود دارد.      

دهد بين استفاده از كاله ايمني و صدمه  چنين نتايج نشان مي هم

 )1392مدقالچي و همكاران ( .رابطه معناداري وجود داردبه سر 

اي بــه بررســي تصــادفات موتورســيكلت در اســتان  در مطالعــه

زنجان پرداختند. در اين مقالـه ضـمن پـرداختن بـه ويژگـي و      

مسائل مرتبط با وضعيت توليد، استفاده، آموزش موتورسـيكلت  

جـاده،  در كشور، علل بروز تصادفات موتوري را از چهار منظر 

انســان، محــيط و وســيله و براســاس انجــام تحليــل آمــاري و  

هاي تصـادفات تنظـيم شـده توسـط      جغرافياي بر روي كروكي

پليس راه مورد كنكاش قرار گرفته است. ناآشنايي بـا قـوانين و   

هاي موتورسـواري، عـدم اسـتفاده از تجهيـزات ايمـن،       تكنيك

هاي  ارگان ها و عدم كنترل مناسب توسط طراحي نامناسب جاده

 عراقي و همكاران .ربط از جمله موارد اصلي شناسايي شدند ذي

ــه  ي) در تحقيقــ1392( ــا   ســيبآب هــاي ناشــي از تصــادفات ب

نها به ايـن نتيجـه   آ ؛موتورسيكلت در شهرستان مشهد پرداختند

رسيدند كه ميزان مصرف مواد افيوني مشروبات الكلي و سيگار 

از عوامـل   توانـد  خـود مـي  در واحدهاي پژوهشي رايج بود كه 

سـازي فرهنگـي،    چنـين غنـي   هـم  مستعد كننده تصادفات باشد.

اقتصــادي، امكانــات  گــاهي، رشــد اجتمــاعي،آســطح  يارتقــا

ساز كـاهش   تواند زمينه هاي پيشگيري مي تفريحي، انجام فعاليت

مصرف مواد الكلي در بين جوانان باشد كه خـود بـه نـوعي در    

شيرازي  .سزايي دارد هيز تاثير بكاهش تصادفات موتورسيكلت ن

) در مطالعه خود عوامل مـرتبط بـا حـوادث    1394و همكاران (

رانان را بررسي كردند. نتـايج نشـان مـي     اي موتورسيكلت جاده

درصد علت اصلي حوادث را عامل انسـاني سـبب    88دهد كه 

دهـد   شود. رانندگي به روش ايمني و راحت هنگامي رخ مي مي

فاقـد   ،گيـري  پـردازش اطالعـات و تصـميم   كه راكبـان هنگـام   

استرس بوده و آسـتانه تحريـك آنهـا پـايين نباشـد. در نهايـت       

تـرين   عنوان مهم كار كنترلي يك خطر در عين حال به آخرين راه

توانـد راكـب را از آسـيب     كاري كـه در حـين تصـادف مـي     راه

برهاند، اسـتفاده از تجهيـزات حفـاظتي فـردي بـه ويـژه كـاله        

كه با جذب انرژي ضربه تصادف از جراحـت و  كاسكت است 

تاركر و همكـاران   .كاهند صدمه ديدگي موتورسيكلت رانان مي

 پژوهشــي بــا عنــوان تصــادفات موتورســيكلت، رفتــار )2016(

نهـا عـالوه بـر    آهاي رواني را بررسي كردند.  سوار و مدلموتور

موتورسوار را نقش مهمي در  رفتاري و كه هنجارهاي ذهني  اين

در ترافيـك و كنتـرل،    ها عواملي چون اشتباه ،تصادفات دانستند

موانع و عدم استفاده از تجهزات ايمنـي   عملكرد ،نقض سرعت

در  .را از جمله عوامل تاثيرگذار در اين نوع تصـادفات دانسـتند  



  1399 دوم، تابستان، دوره 103، سال هجدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

16 

 

درخصـوص   )2015(همكاران  پژوهشي كه توسط كاالباكس و

يكلت انجام شـد، سـرعت موتورسـواران در    تصادفات موتورس

تصادفات مورد بررسي قرار گرفت. كنترل سرعت اوليه هنگـام  

چـون مـديريت    چنـين عـواملي هـم    برخورد موتورسوار و هـم 

هـاي   خصـوص در محـيط   بـه هـا   سرعت از طريق طراحي جاده

كــاهش  و شــهري بــه جلــوگيري از تصــادفات موتورســيكلت

اي كـه توسـط    در مطالعه .كند هاي آن كمك به سزايي مي سيبآ

وميـر   ) صورت گرفت ارتباط بـين مـرگ  2014الو و همكاران (

چـون كـاله    موتورسواران مورد بررسي قرار گرفت. عواملي هم

هــاي پزشــكي  ايمنــي موتورســواران، بهبــود فنــاوري، مراقبــت

درخصوص اين تصادفات مورد تجزيه و تحليل قـرار دادنـد و   

معكوس كـوزنتس را نشـان    uسرانجام منحني تصادفات رابطه 

هـاي   آسـيب ") بررسي با عنـوان  2013( ماركوگيانكيس .داد مي

هاي ناشي  ناشي از وسايل نقليه موتوري: يك تحليل از جراحت

سي در بيمارستان هراكلين . اين بررانجام داد "اي از وسايل جاده

انجـام شـد. نتـايج ايـن      1997-2000هـاي   يونان در طي سـال 

بيمـار ترومـايي بسـتري شـده در      730بررسي نشان داد كـه از  

انـد. اكثـر    ) موتورسـوار بـوده  درصد 8/60( نفر 444بيمارستان 

هـا در   ترين آسيب ند و رايجهستموتورسواران مجروح، جوانان 

  .استهاي وارده به سر  آسيب ،بر پيادهبين موتورسواران و عا

  

  

  مباني نظري -2-2

  موتورسيكلت از استفاده عمومي داليل -2-2-1

توانـد مـدت زمـان     رانندگي با موتور مي: جويي در وقت صرفه

جـاي   شهرها را نصـف كنـد، پـس بـه     طي مسير در داخل كالن

ماندن در پشت ترافيك، ويراژ كشـيدن و راننـدگي بـا حـداقل     

 .تجربه كنيدتوقف را 

ان مصرف سوخت بـراي  زمي: جويي در مصرف سوخت صرفه

 طي كردن مسيري مشابه توسط خودرو و موتورسـيكلت اصـالً  

قابل قياس نيست و استفاده از موتورسيكلت در كـاهش ميـزان   

مصرف سوخت و كاهش هزينه بسيار تاثيرگـذار اسـت. ضـمن    

هـا   موتورسـيكلت كه ميزان خروجي كربن دي اكسيد توسط  اين

  .نسبت به خودروها بسيار اندك است

كننـده بـراي    امروزه رفتن به محل كار به امري كسـل : سرگرمي

داران  افراد تبديل شده و اين در حالي است كه اگـر از دوسـت  

موتورسيكلت يا هر موتور سوار ديگري راجع به لذت رانندگي 

را با موتورسيكلت سوال پرسيده شـود، در جـواب ايـن عمـل     

ترين و بهترين سرگرمي در دسـترس بـراي    يكي از لذت بخش

  .داند هر مرد مي

گـرا   ها، افـرادي مـاجراجو و بـرون    خواه هيجان: هيجان خواهي

قرار  حوصله و بي هستند، از تكرار و يكنواختي خسته، كسل، بي

ــي ــوع و   م ــازه، متن ــد، ت شــوند و در جســتجوي تجــارب جدي

ر و تجربــه جنســي بيشــتر و انگيزنــد. ايــن افــراد، رفتــا هيجــان

هاي خطرآفرين از قبيل سـقوط آزاد   تري دارند. به ورزش متنوع

و پرش در ارتفاع بلند، كوهنـوردي، موتورسـواري، چتربـازي،    

(موراوتز، الكسـاندويتز  راني بيشتر عالقه دارند  خلباني و اتومبيل

  .)427: 2017و هكرن، 

  

ه ويـژ  علل افـزايش تعـداد وسـايل نقليـه بـه      -2-2-2

  موتورسيكلت در شهر قم

  كاهش زمان سفر در معابر محدوده مركزي شهر؛ - 1

 عدم اجراي ممنوعيت ورود به محدوده طرح ترافيك؛  - 2

 پايين بودن هزينه نگهداري؛ - 3

 پايين بودن قيمت خريد و نحوه فروش اقساطي آن. - 4

 

ــاطع   -2-2-3 ــي و تق ــبكه بزرگراه ــل ش ــاي  تكمي ه

شـهر قـم، عـدم    يكي از مشكالت اصلي ترافيك سطح:  غيرهم

اجرا و تكميل شبكه بزرگراهي مصوب طرح تفصيلي شـهر قـم   

اي را در تردد وسايل نقليـه در شـبكه    بوده كه مشكالت عديده

چنـين عـدم تكميـل شـبكه      معابر موجود ايجاد كرده است. هم

وسـيله سـاخت    هـا و ديگـر معـابر بـه     ارتباطي مـابين بزرگـراه  

  اي ترافيكــي هــ ســطح باعــث ايجــاد گــره هــاي غيــرهم تقــاطع

  شده است.

  

  

هـاي   كـاربري مشكالت مرتبط با كاربري زمين:  -2-2-4

ونقل و  موجود در شهر قم و تغيير آنها، در ارتباط با مقوله حمل

زا بوده اسـت؛ ايـن مشـكل بـا      ترافيك اين شهر همواره مشكل

افزايش حجم ترافيك معابر شهر بيش از پيش رخ كرده اسـت.  

ن ارتباط نزديك و تنگاتنگ كاربري مشكالتي كه با در نظر داشت

زمين و مقوله حمـل ونقـل و ترافيـك در شـهر قـم مشـخص       

  شوند عمدتاً در موارد زير ريشه دارند: مي

  ونقل؛ ها و شبكه حمل عدم تناسب بين تغييرات كاربري -1
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هـاي مهندسـان ترافيـك و ضـوابط      عدم اسـتقاده از نظريـه   -2

  ها؛ ترافيكي در تغيير كاربري

ها بر وضعيت تردد شـبكه   بيني تاثير تغيير كاربري پيشعدم  -3

  اي؛ معابر حاشيه

ونقـل بـا تغييـرات انجـام      عدم گسترش مناسب شبكه حمل -4

  )1397شده. (مركز آمار شهرداري قم، 

  

 

  روش تحقيق -3

از نوع كاربردي و از نظـر روش،   ،تحقيق حاضر برحسب هدف

چرا كه هـدف آن توسـعه اطالعـات     ؛پيمايشي است -توصيفي

 از اسـتفاده  بـه  شـهروندان  شيگرا علل يبررسعلمي به منظور 

 قـم  شهر در يعموم ونقل حمل از استفاده يجا به كلتيموتورس

آوري  . در ايـن تحقيـق بـراي جمــع   شـد انجـام   1397در سـال  

 شـده اسـتفاده   سـاخته  محقـق  نامـه  پرسشاز  اطالعات موردنياز

نظــران و  نامــه توســط صــاحب پرســش ،اســت. در مرحلــه اول

ــد نظرســنجي در مــورد متغيرهــا و شــد. ســپس  خبرگــان تايي

 شـهروندان  شيگرا عللهاي شناسايي شده در رابطه با  شاخص

 يعموم ونقل حمل از استفاده يجا به كلتيموتورس از استفاده به

ها و  نامه تجزيه و تحليل پرسش درنهايت. انجام شد قم شهر در

جامعـه آمـاري ايـن تحقيـق،      .صورت گرفتارائه نتايج تحقيق 

ند كه موتورسيكلت آنها طي يك مـاه اخيـر ضـبط    هست افرادي

نفر اسـت كـه بـراي     3000گروه  اين شده است. جامعه آماري

تعيين حجم نمونه اين گروه از جدول مورگان استفاده شـد. بـا   

 341آمـاري  توجه به اين حجم از جامعه آماري، حجـم نمونـه   

روايي ابزار سنجش، از مصاحبه و مشورت  براي نفر شده است.

با اساتيد راهنما و تأييد ايشان و نيز نظرخـواهي از كارشناسـان   

نامه از روش آلفاي  براي تعيين پاياني پرسش استفاده شده است.

  . شدكرونباخ استفاده 

گيـري از   اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه  

هـاي مختلـف را    هايي كه خصيصه ها يا آزمون نامه جمله پرسش

رود. حد قابل قبول آلفاي كرونباخ  كار مي كنند به گيري مي اندازه

هـاي جامعـه    پاسـخ  اسـت.  7/0براي مقاصد كاربردي حـداقل  

 شيگرا علل يبررسنامه كه در جهت  آماري به سواالت پرسش

 از اســتفاده يجــا بــه كلتيموتورســ از اســتفاده بــه شــهروندان

صـورت پـنج    طراحـي شـده بـه    قم شهر در يعموم ونقل حمل

صـورت بسـيار كـم، كـم،      هـاي آن بـه   ايي است كه پاسخ گزينه

ها پـس از   نامه اند. پرسش متوسط، زياد و بسيار زياد مرتب شده

 تحليـل  و تجزيـه  تنظيم در بين جامعه آماري توزيع شد. بـراي 

 آزمون براي. شد استفاده SPSSو  Lisrelهاي افزار نرم از ها داده

 هـاي  آزمون از تحقيق نامه پرسش سازه روايي تعيين و ها فرضيه

 محاسبه براي شد و استفاده تاييدي عاملي تحليل و مسير تحليل

  .شد استفاده SPSS افزار نرم از نامه پرسش پايايي ضرايب

  

  

  هاي تحقيق يافته -4

هاي خـاص آمـاري    روشبه  ، نيازها داده براي تجزيه و تحليل   

دست  هب هاي دادهاي است كه مرحله ها دادهتحليل  است. تجزيه و

 جهت مقايسه و تجزيه و تحليل ها داده آوري مرحله جمع آمده از

 در مـا  ،درحقيقـت  د.شـو  مـي  آمـاده پژوهش هاي هفرضي مورد در

ـ   ، بهها دادهتجزيه و تحليل  آوردن نتـايجي دربـاره    دسـت  هدنبـال ب

جامعه استخراج شـده اسـت،    كه از هايي هوسيله مشاهد هب جامعه

  .يمهست

  

ــيفي:  ــل توص ــق  تحلي ــن تحقي ــه اي ــم نمون ــر از  341حج نف

موتورسواراني بوده اند كه طي يك ماه اخيـر موتورسـيكلت آنهـا    

ضبط شده انـد. ايـن تعـداد همگـي مـذكر بـوده انـد؛ از لحـاظ         

د ديـپلم،  درصـ 3/29درصد اين افراد زير ديپلم، 4/14تحصيالت، 

درصـد فـوق   2/8درصد ليسانس و  7/21صد فوق ديپلم، در4/26

  اند.ليسانس بوده

  

نامـه از   براي بررسي روايـي سـازه پرسـش    تحليل استنباطي:

 عـاملي  بـار  سـازه،  هـر  تحليل عاملي تاييدي اسـتفاده شـد. در  

 مربوطـه،  سـؤال  كـه  است اين ي دهنده نشان تر، بزرگ استاندارد

 مجذور تر، بزرگ عاملي بار. سازه آن براي است بهتري گر نشان

 همبسـتگي  مجـذور  به مربوط تفسير. دارد تري بزرگ همبستگي

 طلبـي كـه   تنـوع  ي سـازه  در مثـال  عنوان به: است زير صورت به

 سازه اين) شده استاندارد عاملي بار مجذور( همبستگي مجذور

 تغييـرات  درصـد  70 ،70/0 بـا  اسـت  برابـر  اول سؤال روي بر

بنابراين روايي  .شود مي داده توضيح سازه اين توسط اول، سؤال

  شود. نامه توسط تحليل عاملي تاييد مي سازه پرسش
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 هاي پرسشنامهسؤال tبار عاملي استاندارد، مجذور همبستگي و مقادير  .1جدول شماره 

  سازه
ســــؤال 

  پرسشنامه

بار عاملي 

استاندارد 

  شده

مجذور بار 

عاملي 

استانداردشده 

)R
2(  

t 
  مقدار

 

 عوامل تاثير

 اقتصادي

 

  

1  61/0  62/0  26/10  

2  62/0  61/0  42/10  

3  50/0  75/0  27/8  

4  70/0  51/0  70/11  

 بـه  مربـوط  عوامل

  زيرساخت كيفيت

5  69/0  52/0  11/14  

6  89/0  21/0  36/20  

7  79/0  38/0  99/16  

8  62/0  62/0  28/12  

 

 بـه  مربـوط  عوامل

  شهري ترافيك

9  58/0  66/0  59/11  

10  84/0  30/0  90/18  

11  94/0  12/0  83/22  

12  90/0  20/0  08/21  

 وجـود  عـدم  تاثير

 از اسـتفاده  فرهنگ

  عمومي نقلوحمل

13  88/0  22/0  69/20  

14  76/0  43/0  32/16  

15  90/0  19/0  46/21  

16  92/0  15/0  30/22  

 شهروندان گرايش

   از استفاده به

  سيكلت موتور

17  92/0  90/0  02/9  

18  90/0  20/0  22/10  

19  83/0  30/0  51/11  

20  65/0  57/0  55/12  
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  شاخص هاي نيكويي برازش مدل تحليل عاملي تاييدي .2جدول شماره 

  شاخص

X
2

 

d
f

  X
2
/d
f

  

C
F
I

  

R
M
S
E
A

  

 گرايش

/80  شهروندان 11
53

  16
0

  

42/4  

96/0  02
58

/0  

  
 تناسـب  شـاخص  مقـادير  ليـزرل،  افزار نرم خروجي به توجه با

و آماره تي باالتر از  3/0با بارهاي عاملي بزرگتر از  آمده بدست
قابل قبول است. اين نمودارها نشان مي دهند كه سواالت  96/1

  به درستي متغيرها را پوشش داده و از اعتبار برخوردارند.

در مـدل مسـير،   مدل معادالت ساختاري يا تحليل مسـير:  

مدل مفهومي پژوهش مورد آزمون قرار مي گيرد. نتيجه تحليـل  

مسير در نمودارهاي زير نشان داده شده اسـت. از آنجـا كـه در    
بـود،   0258/0براي مدل، برابـر بـا     RMSEAاين مدل، شاخص

اين مدل قابل استناد نيست و بايد اصالحاتي روي مدل مسـير،  
  انجام شود.

    ضرايب استاندارد مدل مفهومي پژوهش .1نمودار شماره 

  

  مدل مفهومي پژوهش tمقادير  .2نمودار شماره 
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   مسير بررسي فرضيه هاي پژوهش با استفاده از مـدل تحليـل   

 از استفاده به شهروندان گرايش بر اقتصادي عواملفرضيه اول: 

 قـم  شهر در عمومي ونقل حمل از استفاده جاي به موتورسيكلت

با توجه به نتايج جدول شماره يك، با اطمينان  .هستند تاثيرگذار

 سـت و عوامـل  اتوان گفت نظر محقق مورد تاييد  درصد مي 95

 جاي به موتورسيكلت از استفاده شهروندان گرايش بر اقتصادي

 موثر است. قم شهر در عمومي ونقل حمل از استفاده

ــيه دوم: ــل فرض ــوط عوام ــه مرب ــت ب ــاخت كيفي ــاي زيرس  ه

ــر عمــومي ونقــل حمــل ــه شــهروندان گــرايش ب از  اســتفاده ب

 قـم  شهر در عمومي ونقل حمل از استفاده جاي به موتورسيكلت

با توجه به نتايج جدول فوق، نظـر محقـق بـا     .هستند تاثيرگذار

 كيفيــت گيـرد؛ لـذا   قــرار مـي درصـد مـورد تاييـد     95اطمينـان  

 شـهروندان بـه   گـرايش  بـر  عمـومي  ونقل حمل هاي زيرساخت

 عمـومي  ونقل حمل از استفاده جاي به موتورسيكلت از استفاده

  است. موثر قم شهر در

  

 گـرايش  بـر  شـهري  ترافيـك  بـه  مربـوط  عوامـل  فرضيه سوم:

 از اســتفاده جــاي بــه موتورســيكلت از اســتفاده بــه شــهروندان

  .هستند تاثيرگذار قم شهر در عمومي ونقل حمل

توان گفت نظر  درصد مي 95با توجه به جدول فوق، با اطمينان 

 شـهري تـاثير زيـادي بـر     محقق مورد تاييد است؛ پس ترافيـك 

 اسـتفاده  جاي به موتورسيكلت از استفاده به شهروندان گرايش

  .قم دارد شهر در عمومي ونقل حمل از

 ونقـل  حمـل  از اسـتفاده  فرهنـگ  وجـود  عـدم  فرضيه چهـارم: 

 جاي به موتورسيكلت از استفاده به شهروندان گرايش بر عمومي

بـا   هسـتند.  تاثيرگـذار  قم شهر در عمومي ونقل حمل از استفاده

اين تاييد شد؛ به  95توجه به جدول فوق، نظر محقق با اطمينان 

سـبب   عمـومي  ونقـل  حمـل  از اسـتفاده  فرهنگ معني كه، نبود

 اسـتفاده  جاي به موتورسيكلت از استفاده به شهروندان گرايش

  قم شده است. شهر در عمومي ونقل حمل از

  شهروندان گرايش بر اقتصادي تاثير عوامل .3جدول شماره 

  نوع رابطه

ضريب 

استاندارد 

  مسير

مقدار 

t  

مقايسه با مقدار 

  بحراني
  معناداري

   � 69/3 <  96/1  69/3  35/0  مستقيم

  شهروندان گرايش بر عمومي ونقل حمل هاي زيرساخت تاثير كيفيت .4جدول شماره 

  

  شهروندان گرايش  بر شهري تاثير ترافيك .5شماره جدول 

  نوع رابطه

ضريب 

استاندارد 

  مسير

مقدار 

t  

مقايسه با مقدار 

  بحراني
  معناداري

   � 12/4 < 96/1  12/4  39/0  مستقيم

  

  شهروندان گرايش بر فرهنگ وجود تاثير عدم .6شماره جدول 

  نوع رابطه

ضريب 

استاندارد 

  مسير

مقدار 

t  

مقايسه با مقدار 

  بحراني
  معناداري

 � 00/9 < 96/1  00/9  45/0  مستقيم

  

  نوع رابطه

ضريب 

استاندارد 

  مسير

  tمقدار 
مقايسه با مقدار 

  بحراني
  معناداري

   � 2,07 <96/1  07/2  23/0  مستقيم
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   گيري نتيجه -5

 كــه شــد مشــخص پرسشــنامه از حاصــل هــاي داده تحليــل بــا

هـاي   ، كيفيـت زيرسـاخت  اقتصـادي  عواملمتغيرهاي ما اعم از 

ونقل عمومي، عوامل مربـوط بـه ترافيـك شـهري و عـدم       حمل

 بـه  شـهروندان  گرايش بر ونقل عمومي فرهنگ استفاده از حمل

 عمـومي  ونقل حمل از استفاده جاي به موتورسيكلت از استفاده

 عـاملي  هامتغير اين كه معني بدين. هستند تاثيرگذار قم شهر در

ــين ــده تعي ــوثر و كنن ــه شــهروندان گــرايش در م  از اســتفاده ب

 قم شهر در عمومي ونقل حمل از استفاده جاي به موتورسيكلت

در اين تحقيق، تمامي فرضيه ها مورد تائيد قرار گرفتـه   .هستند

پرواضح اسـت  و همچنين با تحقيقات پيشين هم مطابقت دارد. 

عوامل اقتصادي و وضع معيشتي مردم در انتخاب نوع حمـل و  

ونقـل   نقل تاثيرگذار است ولي با توجه به به صرفه بودن حمـل 

ونقل  حمل عمومي، عوامل ديگري از قبيل فرهنگ مردم، كيفيت

، مـدت  عمومي و دسترسي آسان و راحت به آن، ترافيك كمتـر 

ونقـل   با اشتياق از حمـل سبب شده تا مردم  زمان از دست رفته

قيمـت مناسـب موتورسـيكلت     عمومي استفاده نكنند؛ از طرفي

نسبت به خودرو، راحتي تردد و بدون ترافيك آن، صرف زمـان  

دقيـق راهنمـايي و    عدم اجرايكمتر در ترددهاي درون شهري، 

رانندگي، عدم نظم پذيري در تردد، داشتن هيجان كـافي بـراي   

جوانان، وسيله نقليه مناسب براي اقشار كم درآمـد و همچنـين   

منبع درآمدي براي بعضي افراد به خصوص در محدوده شـلوغ  

استفاده تخصصي از موتورسـيكلت بـراي امـور     صورت به شهر

جـه بـراي كـاهش گـرايش     . درنتيحتي مسافربري استپيك و 

شهروندان به استفاده از موتورسـيكلت الزم اسـت زيرسـاخت    

هاي الزم شهري براي استفاده مناسب از حمل و نقل عمومي را 

فراهم كرد و با فرهنگ سازي هاي مناسب، افراد را ترغيب بـه  

استفاده از آن كرد. حمل و نقل عمومي جاگزين مناسـبي بـراي   

يكلت و حتـي خودروهـاي شخصـي    كاهش استفاده از موتورس

را در جهت اين استفاده اقناع كـرده و  است به شرطي كه مردم 

  شرايط استفاده به صورت كامل ايجاد شود.

  اتپيشنهاد

 پيشـنهادهاي  ها، فرضيه آزمون از آمده دست هب نتايج به توجه با

  :شود مي توصيه زير

جهت كاهش گرايش افراد در اسـتفاده از موتورسـيكلت از    •

جلوگيري كنند تا  موتورسيكلت وردن بيش از حد قيمتآپايين 

 ن استفاده كنند.آبه موتورسيكلت نياز دارند از  كه واقعاً افرادي

ــه ايــن • ــدگان اســتفاده و خريــداران كــه اكثــر باتوجــه ب  كنن

دارنـد،   پـاييني  درامـد  سـطح  كـه  هستند افرادي موتورسيكلت

عمـومي را بـراي    ونقـل  حملبايد تالش كنند تا هزينه  مسئوالن

تا آنها تمايل بـه اسـتفاده از وسـايل     افراد كاهش دهندبيل اين ق

 عمومي پيدا كنند. ونقل حمل

 از اسـتفاده  مورد شهر قم تالش كنند تا مسيرهاي مسئوالن •

 وســايل از اســتفاده بــراي مناســب كيفيــت داراي كيفيــت رظــن

 .باشند عمومي ونقل حمل

 بـراي  كـافي  مسـيرهاي  تـا  كننـد  تـالش  قم شهر مسئوالن •

ايجـاد   عمـومي  ونقـل  حمل براي كاربرد جهت در ان از استقاده

 كنند تا اين مسيرها اكثر نقاط شهر را پوشش دهد 

 بـراي  قـم  شـهر  در عمـومي  نقيلـه  وسـايل  تعداد كافي از  •

 ماده شود.آ مردم استفاده

 داراي قـم  شهر در استفاده مورد عمومي ونقل حمل وسايل •

 .باشند مناسبي كيفيت

 وسـايل  از استفاده كه از  ن بايد تالش كنند تا مردميمسئوال •

 ترافيـك  در را زيـادي  كنند زمـان  عمومي استفاده مي ونقل حمل

ـ  كار را مي نكنند و اين سپري ه بـراي  ژتوانند با ايجاد خطوط وي

 جام دهند.نعمومي ا ونقل حملوسايل 

 عمـومي  ونقـل  حمل سيستم توسط استفاده مورد مسيرهاي •

  تا حد ممكن كم ترافيك و خلوت باشد.

 شـهري  ونقـل  حمل مورد در مسئوالن توسط مناسبي كنترل •

 .شود  رعايت

 مناسـبي  نظـم  داراي شـهر  در شـهري  ترافيك و ونقل حمل •

  .باشد

 قـم  شـهر  در عمـومي  ونقل حمل وسايل از استفاده فرهنگ •

 استفاده از برنامه هاي فرهنگي تقويت شود. با مردم توسط

 وسـايل  از استفاده براي مردم تشويق براي مناسب تبليغات •

 .شود انجام مرتبط مسئوالن توسط مردم توسط عمومي

 اسـتفاده  به مردم تشويق براي شهر تاثيرگذار و پرنفوذ افراد •

 عمومي ونقل حمل وسايل از خود عمومي، ونقل حمل وسايل از

 .كنند استفاده

 سـرمايه  جهـت  در شـهري  ونقـل  حمـل  كالن هاي سياست •

 عمومي نقل و حكل وسايل از استفاده فرهنگ تقويت و گذاري

 .باشد
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  مراجع -6

ــم: "آمــار شــهري و حمــل و نقــل" ،)1397( ،آمــار شــهر- ، ق

  شهرداري استان قم.

  

 بـــراي راه ايمنـــي دســـتورالعمل" ،)1393( ، ع.،پورحـــاجي-

ــديران و سياســتگذاران ــي م ــوم دانشــگاه اجراي  و پزشــكي عل

  .اول چاپ ،"يزد صدوقي شهيد بهداشتي خدمات

  

 توســعه" ،)1391( ،.و طهماســبي تهرانــي، ش ع. ،خاكســاري-

، يـازدهمين كنفـرانس مهندســي   "محـور  همگـاني  ونقـل  حمـل 

ونقـل و ترافيـك    ونقل و ترافيـك، تهـران: سـازمان حمـل     حمل

  .تهران ونقل و ترافيك شهرداري تهران، معاونت حمل

 

ــدخانيو  .ج ،شــيرازي-  عوامــل بررســي" ،)1394( ،.م ،هداون

 هفتمـين ، تهـران:  "رانان موتورسيكلت اي جاده حوادث با مرتبط

  .كار ايمني و بهداشت سراسري همايش

 

 و مسـتعدكننده  بررسـي " ،)1392( ،.م ،واحـديان و  .ع ،عراقي-

 شهرسـتان  در موتورسـيكلت  بـا  تصـادفات  از ناشي هاي سيبآ

 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  دانشكده مجله ،"1384 سال مشهد

  .بهار ،1 شماره ،13 دوره درماني، بهداشتي،

  

 تصــادفات بررســي" ،)1392( ،.ا ،بهشــتي . وع ،مــدقالچي-

 و مــؤثر عوامــل شناســايي و زنجــان اســتان در موتورســيكلت

 سـوانح  و تصادفات ملي كنفرانس اولين ،"آن كاهش كارهاي راه

  .ريلي و ايجاده

 

 :ترجمـه  ،"شـهري  فضـاي  طراحـي " ،)1390( ،.ع ،پور مدني-

  .شهري ريزي برنامه و پردازش شركت تهران: مرتضايي، فرهاد

  

-آمار موتورسيكلت" ،)1397( ،مركز شماره گذاري راهور قم-

  ، مركـز شـماره گـذاري پـالك، قـم: راهـور       "هاي پالك شـده 
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ABSTRACT 

One of the major concerns of big cities is the high volume of traffic, the use of public 

transport, more safety and a proven solution to this problem. For reasons that are addressed 

in this research, many people are interested in using motorcycles at city level. The purpose 

of this research is to investigate the causes of citizens' tendency to use motorcycles instead 

of using public transportation in Qom. By interviewing the experts, the variables that 

influenced the use of motorcycles were determined; variables include: economic factors, 

factors related to the quality of infrastructure, factors related to urban traffic, and the lack 

of culture for the use of public transport. In this research, a descriptive-survey method was 

used to investigate the hypotheses and answer the research questions. The statistical 

population of this study includes off-road motorcyclists whose motorcycles were seized in 

the past month; a sample size of 341 people was determined using Morgan's table. A 

researcher-made questionnaire was used to collect required data in this research. A 

confirmatory factor analysis test and then structural equation model were used for validity 

of the questionnaire. SPSS software was used to analyze the collected data and to 

investigate the hypotheses of the research. After analyzing the data, all four hypotheses 

were confirmed with 95% confidence. That is, variables of economic factors, factors 

related to the quality of infrastructure, factors related to urban traffic and the lack of culture 

of using public transportation affect the tendency of citizens to use motorcycles in Qom. 
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