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ABSTRACT

AIMS: The degree of seriousness of the regulatory bodies is low in dealing with those who do

not follow wearing helmet legislation. The purpose of this study was to explain the proposed
solutions to solve the problem of implementing the wearing helmet legislation from the perspective of regulatory bodies and motorcyclists.

[ DOI: 10.30505/11.1.26 ]

[ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29 ]

MATERIALS AND METHODS: This qualitative study is a type of conventional content analysis

that was conducted in Rasht, Iran in 2021. The tools for collecting experiences were open
questions and semi-structured interviews. To identify the participants from the regulatory
bodies, the method of brainstorming and fish blade curves were used. The selection of the rest
of the participants was by snowball method. The selection of samples was done by observing the principle of maximum diversity to achieve a diverse range of experiences. Sampling
continued until information saturation, i.e. lack of formation of classes and sub-classes and
new information. Qualitative data analysis was performed using the three stages of Graham
and Lundman’s (2004) content analysis, including preparation, organization, and reporting
of results. Lincoln and Guba’s Evaluative Criteria were used to strengthen the results of the
qualitative part.
FINDINGS: The experiences of 20 male participants; 9 people from the regulatory bodies, 4

university faculty members, 3 traffic police, and 4 motorcyclists were registered. The results
showed that the solutions for implementing the wearing helmet legislation with four categories named: hard, correction, support, and soft solutions and14 subclasses and 54 codes were
formed.

CONCLUSION: The use of hard solutions such as the diligence and seriousness of the regulatory

bodies in implementing the wearing helmet legislation and corrective solutions such as drafting new laws and amending existing laws, supporting solutions such as supporting the police
and motorcyclists, and finally soft solutions such as education and cultural creation and the
use of mass media are effective in implementing these laws.
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مقاله اصیل

راهکارهای اجرایی کردن قانون بستن کاله ایمنی :یک تحلیل محتوا
لیال کوچکینژاد-ارم ساداتی ،MA 1سوفیا حیدری کمرودی ،PhD ۲عنایتاله همایی راد ،PhD ۳مار ِیه حسینپور،MA ۱
PhD ۴
نعیما خدادادی حسنکیاده
 ۱مرکز تحقیقات ترومای جادهای ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
 ۲گروه روانشناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 ۳مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
 ۴مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران

چکیده
اهداف :میزان جدیت حوزههای نظارتی در برخورد با کسانی که از قانون بستن کاله ایمنی تبعیت نمیکنند ،پایین است.
هدف از این مطالعه ،تبیین راهکارهای پیشنهادشده حل مشکل اجرایی کردن قانون بستن کاله ایمنی از دید حوزههای
نظارتی و موتورسواران بود.
مواد و روشها :این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی ،در سال  1400در شهر رشت انجام شد .ابزار جمعآوری
تجارب ،سؤاالت باز و مصاحبههای نیمهساختاریافته بود .به منظور شناسایی مشارکتکنندگان از حوزههای نظارتی ،از
روش بارش افکار و منحنیهای تیغ ماهی استفاده شد .انتخاب بقیه مشارکتکنندگان با روش گلوله برفی بود .انتخاب
نمونهها با رعایت اصل حداکثر تنوع برای دستیابی به طیف متنوعی از تجارب صورت گرفت .نمونهگیری تا اشباع اطالعات،
یعنی عدم تشکیل طبقات و زیر طبقات و اطالعات جدید ادامه یافت .تحلیل کیفی دادهها ،با استفاده از سه مرحله تحلیل
محتوای گرانهام و الندمن ( )2004شامل آمادگی ،سازماندهی و گزارش نتایج انجام شد .از چهار معیار مقبولیت گوبا و
لینکن برای استحکام بخشیدن به نتایج بخش کیفی استفاده شد.

نتیجهگیری :استفاده از راهکارهای سخت همچون اهتمام و جدیت حوزههای نظارتی در اجرای قانون بستن کاله ایمنی و
راهکارهای اصالحی نظیر تدوین قانونهای جدید و اصالح قوانین موجود ،راهکارهای پشتیبانی همچون حمایت از پلیس
ط جمعی در اجرایی
و موتورسوار در پایان راهکارهای نرمی همچون آموزش و فرهنگسازی و استفاده از رسانههای ارتبا 
نمودن این قوانین ،مؤثرند.
کلیدواژهها :اسباب محافظ سر ،پلیس ،حوادث ،ترافیک ،اجرای قانون
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یافتهها :تجارب تعداد  20مشارکتکننده مرد؛  9نفر از حوزههای نظارتی 4 ،نفراز اعضای هیئتعلمی دانشگاه 3 ،نفر پلیس
راه  /راهنمایی و  4نفر موتورسوار بودند ،ثبت شد .نتایج نشان داد که راهکارهای اجرایی کردن قانون بستن کاله ایمنی
از چهار طبقه با اسامی؛ راهکارهای سخت ،راهکارهای اصالحی ،راهکارهای پشتیبانی و راهکارهای نرم ،به عالوه  14زیر
طبقه و  54کد تشکیل شد.
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مواد و روشها
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در ایــن مطالعــه کیفــی کــه از نــوع تحلیــل محتــوای قــراردادی
اســت ،بــا روش گرانهــام و الندمــن ( ]13[ )2004در ســال 1400
در شــهر رشــت انجــام شــد .مشــارکتکنندگان گیالنــی بودنــد
ت یــا
و حداقــل یــک ســال ســابقه کار در ارتبــاط بــا موتورســیکل 
بــه مــدت حداقــل ســه ســال ســابقه موتورســواری داشــتند .ب ـه

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29

در ســال  ،2016موتورســیکلت تنهــا ســه درصــد از وســایل نقلیــه
ثبتنامشــده بــود ،امــا موتورسیکلتســواران بیــش از  14درصــد
از کل مرگومیــر حــوادث ترافیکــی را بــه خــود اختصــاص
میدادنــد .موتورسیکلتســواران بــه دلیــل طراحــی ناامــن
ایــن نــوع وســیله نقلیــه ،تقریبـ ًـا  28برابــر بیشــتر از سرنشــینان
اتومبیــل جــان خــود را از دســت میدهنــد [ .]1رونــد فزاینــده
تصادفــات موتورســیکلت در مطالعــات متعــدد تأکیــد شــده اســت
[.]1-3
تعــداد قابــل توجهــی از موتورســواران از قوانیــن
ترافیکــی تبعیــت نمیکننــد .یکــی از مهمتریــن ایــن قوانیــن،
بســتن کاله ایمنــی اســت [ .]4اجبــاری کــردن قانــون بســتن
کاله ایمنــی میــزان اســتفاده از کاله را افزایــش داده [ ]5و از
آســیبهای جــدی موتورســواران جلوگیــری کــرده اســت [.]6
پــس از لغــو قوانیــن بســتن اجبــاری کاله ایمنــی در بعضــی
از کشــورها ،مرگومیــر ایــن کاربــران  25-28درصــد افزایــش
یافتــه اســت [ .]8 ,7در ایــران میــزان اســتفاده از کاله ایمنــی در
موتورســواران حــدود  30درصــد و سرنشــینان  10درصــد گــزارش
شــده اســت کــه بازگوکننــده اســتفاده کــم از کاله ایمنــی هســت
[ .]9قانــون راهنمایــی و رانندگــی ایــران نیــز از ســال 1380
سوارشــدن بــه موتورســیکلت بــدون اســتفاده از کاله ایمنــی را
ممنــوع اعــام کــرده اســت [ .]9اســتفاده از کاله ایمنــی اســتاندارد
بــه میــزان قابــل توجهــی از شکســتگیهای ناحیــه میانــی
صــورت ایرانیــان جلوگیــری نمــوده اســت [ .]10اعتقــاد بــر ایــن
اســت کــه عــدم جدیــت پلیــس و حوزههــای نظارتــی ،نافرمانــی
ایــن دســته از را تشــدید میکنــد [ .]11مطالعــات معــدودی نشــان
دادهانــد کــه پلیــس بــه دالیلــی نظیــر نداشــتن انگیــزه و فشــار
کاری از جریمــه نمــودن ایــن موتورســواران اجتنــاب میکنــد
و راهکارهایــی نظیــر افزایــش تعــداد دوربینهــای موجــود در
شــهرها ،شناســایی خــودکار موتورســیکلت ،کاله ایمنــی و پــاک
را توصیــه میکننــد [.]12
باوجــود انجــام مطالعــات گســترده در ایــن خصــوص
کــه چــرا موتورســواران کاله ایمنــی نمیبندنــد ،مطالعــه در
ایــن مــورد کــه چــه راهکارهایــی بــرای اجرایــی نمــودن قانــون
بســتن کاله ایمنــی وجــود دارد ،معــدود بــوده اســت و تجــارب
متخصصیــن حــوزه ترافیــک و راهکارهــای پیشــنهادی بــهتفصیل
و در یــک متدولــوژی کیفــی ،مشــخص نیســت .بنابرایــن هــدف
از مطالعــه حاضــر ،تبییــن راهکارهــای پیشنهادشــده حــل مشــکل
اجرایــی کــردن قانــون بســتن کاله ایمنــی از دیــد حوزههــای
نظارتــی و موتورســواران بــود.

منظــور شناســایی کارکنــان حوزههــای نظارتــی از روش بــارش
افــکار و منحنیهــای تیــغ ماهــی اســتفاده شــد .انتخــاب
بقیــه مشــارکتکنندهها بــا روش گلولــه برفــی بــود .انتخــاب
نمونههــا بــا رعایــت اصــل حداکثــر تنــوع صــورت گرفــت و
مشــارکتکنندگان از ردههــای ســنی ،جنســی ،تحصیلــی ،پســتی
و ســابقه کاری مختلــف انتخــاب شــدند تــا بتــوان طیــف متنوعی
از تجــارب تهیــه کــرد .نمونهگیــری تــا اشــباع اطالعــات ،یعنــی
عــدم تشــکیل طبقــات و زیــر طبقــات و اطالعــات جدیــد ،ادامــه
یافــت.
مصاحبههــا توســط مصاحبهکننــده مجــرب در
تحقیقــات کیفــی انجــام شــد .زمــان و مــکان مصاحبــه بنــا بــه
میــل و بــه انتخــاب مشــارکتکنندگان بــود .قبــل از شــروع
مصاحبــه از آنهــا بــرای ضبــط مصاحبــه اجــازه گرفتــه شــد و بعــد
از اتمــام هــر مصاحبــه صحــت برداشــتها بــا مشــارکتکننده
اعتبــار یافــت .مصاحبــه عمیــق و نیمهســاختاریافته بــا یــک
راهنمــای مصاحبــه انجــام شــد .بــه منظــور تســهیل ارتبــاط ابتــدا
بــا ســؤاالت دموگرافیــک شــروع شــد ،ســپس ســؤال اصلــی بــا
عنــوان "راهکارهــای مؤثــر بــرای اجرایــی نمــودن قانــون بســتن
کاله ایمنــی در موتورسیکلتســواران چیســت؟" مطــرح شــد
و پــس از آن در خصــوص تجــارب شــرکتکنندگان در مــورد
راهکارهــا ،راههــای اجــرای بهتــر قانــون بســتن کاله ایمنــی و
ســؤاالت کاوشــی جهــت روشــن نمــودن بیشــتر جزییــات پرســیده
شــد .مدتزمــان انجــام مصاحبــه بیــن  45تــا  60دقیقــه و بــا
ســه نفــر یــک مصاحبــه دوم بــرای رفــع نــکات مبهــم انجــام شــد.
بالفاصلــه بعــد از اتمــام هــر مصاحبــه ،متــن مصاحبــه لغــت بــه
ط صــوت در یــک صفحــه متنــی پیــاده شــد .بــرای
لغــت از ضب ـ 
دقــت در انجــام ایــن عمــل ابتــدا چنــد بــار مصاحبــه را شــنیده
شــد و ســپس اقــدام بــه پیــاده نمــودن مطالــب شــد .در پایــان
بــرای رعایــت محرمیــت فایــل صوتــی پــاک شــد.
مالحظــات اخالقــی :ایــن مطالعــه پــس از اخــذ کــد
اخــاق از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان
( )IR.GUMS.REC.1398.517انج��ام شـ�د .پــــس از توضــــیح
در مــــورد هــــدف مطالعــه بـــرای مشــارکتکنندگان و جلـــب
همکــــــاری آنــــــان ،رضــــــایت آگاهانــــــه کتبی کســب شــد.
ســـایر نکـــات اخالقی شـــامل کدگذاری اطالعات بـدون درج نـام،
قــرار دادن مصاحبههــا در محـــل امـــن نیـــز رعایــت شــد.
تجزیــه و تحلیــل آمــاری دادههــا :رونــــد تحلیــــل
دادهها بــــر اســــاس روش گــــرانهام و همکــــاران در سال 2004
بــــود کــــه طبــق آن ایــن مراحــل انجــام شــد :پیادهســازی
مصاحبههــا بعــد از چنــــدین بــــار مــــرور آنهــا بهمنظــور پیــدا
نم��ودن درک��ی صحیح ،اســـــ��تخراج واحـــــ��دهای معنـــــ��ایی،
دســتهبندی نمــودن واحدهــای فشــرده و انتخــاب برچســب
مناسـ�بی ب�رـای آنه��ا ،مرت�ـب نمـــدن زیردسـتههـ��ا ،انتخــاب عنوان
مناســبی کــه قابلیـــت پوشـــش دســتههای حاصلشــده را دارا
باشــد [ .]13از چهــار معیــار مقبولیــت گوبــا و لینکــن نیــز بــرای
اســتحکام بخشــیدن بــه نتایــج بخــش کیفــی اســتفاده شــد [.]14
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جــدول آورده شــد (جــدول .)1
راهکارهــای اجراییکــردن قانــون بســتن کاله ایمنــی
در چهــار طبقــه بــا اســامی؛ راهکارهــای ســخت ،راهکارهــای
اصالحــی ،راهکارهــای پشــتیبانی و راهکارهــای نــرم در 14
زیرطبقــه و  55کــد بــه شــرح جــدول  2نمایــان شــد.

یافتهها
اشــباع در نمونــه  17بهدســت آمــد ولــی نمونهگیــری بــا
 20مشــارکتکننده بــه اتمــام رســید .مشــارکتکنندگان از
حوزههــای نظارتــی  9نفــر ،اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاه 4
نفــر ،پلیــسراه و راهــور  3نفــر و موتورســواران  4نفــر بودنــد.
همــه آنهــا مــرد بودنــد و بقیــه مشــخصات دموگرافیــک آنهــا در

جدول  )1مشخصات دموگرافیک مشارکتکنندگان
شماره

سن (سال)

مسئولیت

سابقه کار (سال)

شماره

سن (سال)

مسئولیت

سابقه کار (سال)

1

39

موتورسوار

16

11

45

اعضای کارگروه حوادث ترافیکی

16

2
3
4
5
6
7
8
9
10

۵۰
35
32
49
52
38
36
49
44

اعضای کارگروه حوادث ترافیکی
موتورسوار
موتورسوار
پلیس
اعضای کارگروه حوادث ترافیکی
اعضای کارگروه حوادث ترافیکی
هیئتعلمی
پلیس
مربی آموزش پلیسراه

۲۵
13
6
30
20
10
4
30
19

12
13
14
15
16
17
18
19
20

49
40
41
42
43
50
68
53
42

پلیس
اعضای کارگروه حوادث ترافیکی
موتورسوار
اعضای کارگروه حوادث ترافیکی
هیئتعلمی
هیئتعلمی
طرفداران ایمنی راه گیالن
هیئتعلمی
اعضای کارگروه حوادث ترافیکی

28
15
18
20
10
25
10
29
16

جدول  )2راهکارهای اجرایی کردن قانون بستن کاله ایمنی
طبقات

زیر طبقات

الف -تأکید بر جریمه گذاری

 -1راهکارهای سخت
ب-جدیت در اعمال قانون

ب-حل چالش شناسایی موتورسوار

-2راهکارهای اصالحی
ج-قانونمند کردن موتورسواری

] [ DOI: 10.30505/11.1.26

د-ساماندهی روشهای اعمال قانون

جریمه کردن تنها گزینه
جریمه یک روش خوب
افزایش مبلغ جریمهها
بسط قوانین جریمه گذاری
لزوم عزم جدی پلیس
ایفای نقش درست حوزههای نظارتی
سختگیری توسط پلیس
پلیس ناظر بر حسن اجرای قانون
سختگیری پلیس در شهرها و روستاها
افزایش حضور پلیس در جادههای پرخطر
اعمال سختگیری در صدور گواهینامه
لزوم گذراندن فرایند آموزشی دریافت گواهینامه
لزوم گذراندن دوره آموزشی قبل از خرید موتورسیکلت
لزوم داشتن گواهینامه در زمان خرید موتورسیکلت
شناسایی و پالک دار کردن موتورسیکلت
شمارهگذاری موتورسیکلت با کاله ایمنی
خریدوفروش از طریق سند
ضمانت اجرایی دادن به قانون
در دسترس نهادن امکان اجرای یک قانون
اجرای یکسان قانون برای همه
بازتعریف جریمه و خالفی موتورسیکلت
اجرایی کردن همه قوانین موتورسیکلت
اطالعرسانی ساعات تردد
بازتعریف اعمال قانون پس از وقوع حادثه
لزوم جوابگویی همه وزارتخانهها
عدم استفاده از فشار
تذکر کتبی برای بار اول
پرهیز از عملکرد تنبیهی

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29

الف-اصالح فرایندهای مربوط به گواهینامه

کدها
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طبقات

کدها

زیر طبقات
الف-تأمین کارکنان کافی

ب -تأمین امکانات فنی
ج -پشتیبانی از مجری قانون
 -3پشتیبانی از مجری قانون و موتورسوار
د -پشتیبانی از موتورسوار

ه-فراهم نمودن شرایط دسترسی برای موتورسوار

الف-استفاده از آموزش در کنار اعمال قانون

ب -اثربخشی رسانهها ،الگوها و رفتارها
 -4راهکارهای نرم

ج -فرهنگسازی

بحث

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29

طبقــه دوم استخراجشــده ،راهکارهــای اصالحــی
بودنــد .بهطــور مشــابه در مطالعاتــی توصیــه بــه تصویــب قوانیــن
جدیــد بــرای موتورســواران و اصــاح قوانیــن قبلــی شــده اســت
[ ]18 ,16و اعمــال قانــون گســترده عــاوه بــر تغییــر قوانیــن
موجــود بــرای بهبــود اســتفاده از کاله ایمنــی توصیــهشــده
اســت [ .]19نیــاز بــه اصــاح فرآیندهــای مربــوط بــه گواهینامــه
وج��ود دارد ،زیــرا داشــتن گواهینامــه رانندگــی مهمتریــن عاملــی
هســت کــه روی نگــرش راننــده تأثیــر دارد و باعــث میشــود
تــا او قوانیــن بســتن کاله ایمنــی را رعایــت کنــد [ .]20بنابرایــن
ماننــد مطالع ـهای در نپــال ،شــواهد نشــان میدهــد کــه انجــام
اصالحــات ،ســاماندهی و بازتعریــف قوانیــن موتورســواری در
ایــران الزم اســت [.]17
راهکارهــای طبقــه بعــدی ،پشــتیبانی از مجــری قانــون
و موتورســوار بودنــد .ایــن نتایــج آشــکار میکنــد کــه بایــد بــه
مشــکالت مجــری قانــون ازجملــه نداشــتن کارکنــان کافــی ،حجــم
زیــاد کار و وضعیــت معیشــتی پاییــن توجــه نمــود .نیــاز بــه
حمایــت از پلیــس توســط مــردم و ســازمانها قبـ ًا تأکیــد شــده
بــود [ .]21شــواهد زیــادی وجــود دارد کــه قوانیــن کاله ایمنــی
در افزایــش اســتفاده از کاله ایمنــی و کاهــش آســیبها مؤثــر
اســت [ .]23 ,22در یــک مطالعــه قبلــی تجــارب کارکنــان علــوم
پزشــکی بندرعبــاس نشــان داده بــود ،در اجــرای قانــون بســتن

] [ DOI: 10.30505/11.1.26

هــدف از ایــن مطالعــه ،تبییــن راهکارهــای پیشنهادشــده حــل
مشــکل اجرایــی کــردن قانــون بســتن کاله ایمنــی از دیــد
حوزههــای نظارتــی و موتورســواران بــود کــه نتایــج مطالعــه
در چهــار طبقــه گنجانــده شــد :اســتفاده از راهکارهــای ســخت،
راهکارهــای اصالحــی ،راهکارهــای پشــتیبانی و راهکارهــای نــرم.
اولیــن طبقــه ،راهکارهــای ســخت بودنــد.
مشــارکتکنندگان معتقــد بودنــد جریمــه کــردن ،ســختگیر یها
و عــزم جــدی در اجــرای آن توســط حوزههــای نظارتــی تأثیــر
زیــادی در اجــرای قانــون بســتن کاله ایمنــی دارد .بهطــور مشــابه
در مطالعــهای اســتفاده از کاله ایمنــی موتورســواران بهطــور
معنــیداری باوجــود ایســتگاههای پلیــس در تقاطعهــا ارتبــاط
داشــت و موتورســوارانی کــه از چهارراههایــی کــه پلیــس نظــارت
داشــت ،عبــور میکردنــد تمایــل بیشــتری بــه بســتن کاله ایمنــی
نشــان دادنــد [ .]15حتــی آن دســته از مشــارکتکنندگان کــه بــه
مؤثــر بــودن آمــوزش نیــز اعتقــاد داشــتند ،اول آمــوزش و بعــد
ســختگیری در کنــار آن را عنــوان نمودنــد .ایــن امــر بــا روشهــای
مختلفــی ازجملــه تصویــب قوانیــن جدیــد ،اعمــال جــدی قانــون
بــا جریمههــای باالتــر قابــل انجــام اســت [ .]16بنابرایــن بــا
اســتفاده از اســتراتژ یهایی تأکیــدی میتــوان قانــون بســتن
کاله ایمنــی در موتورســواران را اجرایــی نمــود [.]17 ,15

رفع کمبود پالک انتظامی
رفع کمبود پلیس مقیم
رفع کمبود شدید سرباز
پارکینگ برای حمل و پارک موتورهای توقیفی
تولید و واردات موتورسیکلت ایمن
تأمین مشوق مالی کمک معیشتی به پلیس
دادن تشویقی به ازای جریمه
اجرای قوانین بدون ایجاد نارضایتی موتورسوار
توجه به نیازهای اقتصادی موتورسوار
دیدن توان مالی موتورسوار
تحمیل نکردن قیمت کاله به موتورسوار
فراهم نمودن سامانههای دسترسی
تسهیالت خرید کاله ایمنی
اهدا کاله ایمنی
اول آموزش بعد اجرای قانون
آموزش ضامن اجرای قانون
آموزش و اعمال قانون در کنار هم
تأثیرگذاری تبلیغات
تأثیر فیلمها و تیزرها
تأثیر کاله بستن خود پلیس
تأثیر والدین ،دانشگاهیان و فرهیختگان وصلبریتی ها
باال بردن فرهنگ موتورسواران
فرهنگسازی جایگزین کمبود نیرو
فرهنگسازی در کنار اجرای قانون
نیاز به زمان و کار بیشتر برای جا انداختن
سخت بودن کار با موتورسوارها به دلیل نوع فرهنگ
لزوم تعهد پروری در موتورسوار
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Haworth N, Greig K, Nielson A. Comparison of risk
taking in moped and motorcycle crashes. Transport Res Rec. 2009;2140(1):182-7. https://doi.
org/10.3141/2140-20
Mayrose J. The effects of a mandatory motorcycle helmet law on helmet use and injury pat-

4.
5.

نـ�کات بالینـ�ی و کاربـ�ردی در طـ�ب انتظامـ�ی :پلیــس و
کارکنانــی کــه در راه اجرایــی کــردن قانــون بســتن کاله ایمنــی
در موتورســواران مســئولیت دارنــد ،بایــد تــاش کننــد از همــه
انــواع راهکارهــای قانونمنــد اســتفاده کننــد ولــی بــه هــر حــال در
کنــار ایــن راهکارهــای طالیــی ،اســتفاده از راهکارهــای مالیــم و
نــرم نظیــر آمــوزش و فرهنگســازی را مــد نظــر داشــته باشــند.
در ایــن راســتا وظایــف سیاســتگذاران ،تدویــن قوانیــن جدیــد
و اصــاح قوانیــن موجــود ،حمایــت از پلیــس و موتورســواران
اســت.
تشــکر و قدردانــی :بدینوســیله از دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان،
تأمینکننــده هزینههــای مالــی ایــن طــرح پژوهشــی تشــکر و
قدردانــی بــه عمــل میآیــد .همچنیــن از کلیــه مشــارکتکنندگان
در ایــن پژوهــش ازجملــه موتورسیکلتســواران و حوزههــای
نظارتــی سپاســگزاریم.
تعــارض منافــع :بدیــن وســیله نویســندگان مقالــه تصریــح
مینماین��د کـ�ه هیچگونــه تعــارض منافعــی در قبــال مطالعــه
حاضـ�ر وجـ�ود نـ�دارد.
ســهم نویســندگان :نویســنده اول ،ارائــه ایــده ،طراحــی مطالعــه و
جمـعآوری دادههــا؛ نویســنده دوم ،جمـعآوری دادههــا؛ نویســنده
ســوم ،تحلیــل دادههــا؛ نویســنده چهــارم ،جمــعآوری دادههــا؛
نویسـ�نده پنجـ�م ،ارائـ�ه ایـ�ده ،طراحـ�ی مطالعـ�ه و تحلیـ�ل دادههـ�ا؛
همــه نویســندگان در نــگارش اولیــه مقالــه و بازنگــری آن ســهیم
بــوده و همــه بــا تأییــد نهایــی مقالــه حاضــر ،مســئولیت دقــت و
صحـ�ت مطالـ�ب منـ�درج در آن را میپذیرنـ�د.
منابــع مالــی :ایــن مقالــه بــا حمایتهــای مالــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی گیــان بــه انجــام رســید.
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راهکارهــای اجرایــی کــردن قانــون بســتن کاله ایمنــی از دیــد
سیاســتگذاران ،پلیــس و موتورســواران چهــار دســته هســتند.
اســتفاده از راهکارهــای ســخت همچــون اهتمــام و جدیــت
حوزههــای نظارتــی در اجــرای قانــون بســتن کاله ایمنــی و
راهکارهــای اصالحــی نظیــر تدویــن قانونهــای جدیــد و اصــاح
قوانیــن موجــود ،راهکارهــای پشــتیبانی همچــون حمایــت از
پلیــس و موتورســوار و در پایــان ،راهکارهــای نرمــی همچــون
آمــوزش و فرهنگســازی و اســتفاده از رســانههای ارتباطجمعــی
در اجرایــی نمــودن ایــن قوانیــن مؤثرنــد.

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-09-29

کاله ایمنــی بایــد بــه عوامــل فــردی ،اجتماعــی ،خانوادگــی،
اقتصــادی و فرهنگــی موتورســوار توجــه نمــود [ .]24بنابرایــن
بــا رفــع کمبودهایــی کــه در منابــع انســانی و مالــی حوزههــای
نظارتــی وجــود دارد و مدیریــت صحیــح منابــع موجــود میتــوان
پــارهای از مشــکالت پلیــسراه و رانندگــی را حــل نمــود و از
مرگومیــر و وارد آمــدن آســیبهای جــدی بــه موتورســواران
پیشــگیری نمــود .افزایــش تعــداد دوربینهــای موجــود در
شــهرها کــه توانایــی شناســایی موتورســواران بــدون کاله ایمنــی را
بیشــتر میکنــد نیــز توصیــهشــده اســت .ایــن کار بــه روشهــای
شناســایی وســیله نقلیــه ،شناســایی کاله ایمنــی و تشــخیص
خــودکار پــاک انجــام میشــود [.]12
درنهایـ�ت راهکارهـ�ای نـ�رم ،چهارمیـ�ن طبقـ�ه بودنـ�د.
مطالعــهای در ایــران نشــان داده اســت کــه موتورســوارانی
کــه گواهینامــه ندارنــد بهطــور معنــیداری بیشــتر از مــواد
مخــدر اســتفاده میکردنــد و اختــاالت شــخصیت و افســردگی
داشــتند [ .]25در یــک مطالعــه در مالــزی درصــد قاب ـ ل توجهــی
از موتورســوارها کاله را درســت نبســته بودنــد و اکثــر سرنشــینان
کــودک کاله نبســته بودنــد .پــس علیرغــم تصویــب قانونــی
بســتن کاله بــرای موتورســوار و ترکنشــین ،عــدم آگاهــی عمومی
از ایمنــی و فوایــد اســتفاده از کاله ایمنــی و عــدم اجــرای کافــی و
مناســب وجــود دارد [ .]2در ایــن راســتا اهمیــت آمــوزش در کنــار
اعمــال قانــون کــه از نتایــج ایــن طبقــه اســت ،روشــن میشــود.
طبــق تأکیــدات قبلــی نیــز یــک راننــده بایــد دارای یــک لیســانس
تأییدشــده مهارتــی باشــد و دو عامــل دانــش موتورســوار و شــدت
اعمــال قانــون را دو عامــل اصلــی تأثیرگــذار معرفــی مینمایــد
[ .]26در یــک مطالعــه گرانــدد تئــوری کــه در کرمــان گــزارش
شــده اســت ،سیاســتگذار یها و برنامههــای مداخلــهای بــرای
کنتــرل صدمــات و ارتقــای ایمنــی در بیــن موتورســواران بایــد بــر
موانــع اجتماعی-فرهنگــی اســتفاده از کاله ایمنــی بهطــور کلــی
و تغییــر دیــدگاه موتورســواران نســبت بــه مرگومیــر بهطــور
خــاص متمرکــز شــود [.]27
از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر ،محدودیتهــای
مربــوط بــه مطالعــات کیفــی اســت کــه نمیتــوان دادههــای
کمــی نظیــر فراوانــی تجــارب را بهدســت آورد و ارائــه نمــود.
پیشــنهاد میشــود بــرای مطالعــات بعــدی تجــارب ســران
و بــزرگان ترافیــک کشــور در ایــن موضــوع از طریــق مصاحبــه
اســتخراج شــود.
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