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Aims The use of helmets plays an important role in preventing head and neck injuries. The aim 
of this study was to measure the constructs of Protection Motivation Theory (PMT) in using 
helmets by motorcycle riders in Qom, Iran.
Materials & Methods This cross sectional study was conducted on 326 motorcycle riders in 
Qom in 2017. Relative classification sampling method was used. The data collection tool was 
a researcher-made questionnaire with 53 items. The data were analyzed by SPSS 18 software, 
using one-way ANOVA, independent t-test, Pearson correlation, and linear regression analysis.
Findings The mean and standard deviation of the participants’ age was 32.79±11.95 years. The 
perceived severity, self-efficacy, response efficacy, and perceived rewards could predict 50% of 
the protection motivation changes, and the protection motivation predicted 21% of behavioral 
changes in motorcycle riders use of helmets.
Conclusion Protection motivation theory can be used as a framework for assessing factors 
affecting using or not using helmets by motorcycle riders.
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های استفاده از کاله ایمنی توسط کنندهتعیین
های تئوری واران شهر قم با استفاده از سازهموتورس

  انگیزش محافظت
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  دهیچک
 از پیشگیری در مهمی نقش موتورسواران در ایمنی کاله از استفاده :فاهدا

 تئوری هایسازه سنجش هدف با حاضر مطالعه دارد. گردن و سر به آسیب
  .شد انجام قم موتورسواران توسط ایمنی کاله از استفاده در محافظت انگیزش
در  قم شهر موتورسواران از نفر ٣٢٦ روی مقطعی مطالعه این ها:روش و مواد

 گردآوری ابزار بود. نسبی بندیطبقه روش به گیرینمونه .شد انجام ١٣٩٦سال 
 افزارنرم کمک با هاداده بود. لاسئو ٥٣ با ساختهمحقق نامهپرسش ها،داده

SPSS 18 طرفهیک واریانس آنالیز هایآزمون از استفاده با و ،T ،مستقل 
  شدند. تحلیل و تجزیه خطی رگرسیون آنالیز و پیرسون همبستگی

 بود. سال ۷۹/۳۲±۹۵/۱۱ کنندگانشرکت سنی معیار انحراف و میانگین ها:یافته
 از %۵۰ شدهدرک پاداش و پاسخ کارآمدی خودکارآمدی، شده،درک شدت

 از %۲۱ تنهاییبه محافظت انگیزش همچنین و محافظت انگیزش تغییرات
   د.کر بینیپیش قم شهر موتورسواران در را ایمنی کاله از استفاده تغییرات
 یبرا یعنوان چارچوب مناسببه تواندیمحافظت م زشیانگ یتئور گیری:نتیجه
به کار  یمنیعدم استفاده موتورسواران از کاله ا ایعوامل موثر بر استفاده  یابیارز

  گرفته شود.
  ایمنی کاله موتورسوران، محافظت، انگیزش تئوری ها:کلیدواژه

  

  ۰۵/۰۷/۱۳۹۷ افت:یدر خیتار
  ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ رش:یپذ خیتار
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  مقدمه
 در ورهایکش در رایج نقلوحمل وسیله یک عنوانبه سیکلت موتور
 وسایل رانندگان سایر از بیشتر را سوارانموتور که است توسعه حال
 طبق .]1[دهدمی قرار مرگ و معلولیت جراحات، ضمعر در نقلیه
 ومیرمرگ %۹ حدود ۲۰۱۵ سال در ،جهانی بهداشت سازمان گزارش
 در %۳۴ و آمریکا در %۲۰ اروپا، در ایجاده تصادفات از ناشی

 مختص آسیا شرقی جنوب و رامآ اقیانوس غربی کشورهای
 از ناشی ومیرمرگ %۲۵ از بیش ایران در .]2[است بوده سوارانموتور

 مربوط سیکلت موتور سرنشینان به اخیر هایسال در تصادفات
 ساله۲۴ تا ۱۸ سنی گروه در افراد این از سوم یک که شودمی

 گردن و سر به شدهوارد سیبآ موجود شواهد طبق .],3 4[هستند
 قابل راحتیبه که حالی در است موتورسواران رمیومرگ اصلی علت

 امر این در مهمی نقش ایمنی کاله از استفاده .]5[است پیشگیری
 از ناشی میرومرگ %۴۰ و جراحات %۷۰ حدود تواندمی و داشته
 استفاده ایمنی کاله از که نیموتورسوارا دهد. کاهش را تصادف
 مرگ خطر معرض در سایرین از بیشتر برابر ٤ تا ٣ ،کنندنمی
 ایمنی کاله از استفاده میزان اهمیتی، چنین وجود با .],6 7[ندهست
 مطالعه در شود.یم گزارش نامطلوب مختلف مطالعات در

 استفاده ایمنی کاله از نندگانرا %٣٤ تنها همکاران، و سریدهارن
 از استفاده عدم میزان همکاران و عروجی همچنین .]8[کردندمی
 گزارش %٢/٧٢ را خمین شهر سوارانموتور در ایمنی کاله
 متغیرهای که دهدمی نشان مطالعات بر مروری .]9[کنندمی

 سن بودن،مجرد کمتر، تحصیالت مردبودن، (مانند دموگرافیک
 سابقه نداشتن و رانندگی راهنمایی گواهینامه نداشتن راننده، پایین

 متغیرهای ؛],8 ,10 11[ایمنی) کاله از استفاده عدم با قبلی تصادف
 خاص مجموعه یک روی شدهدرک رفتاری کنترل (مانند ساختاری

 به منفی نگرش تصادف، به نسبت شدهدرک حساسیت موانع، از
 از آگاهی قصد، مزاحمت، و ناراحتی ایجاد خاطر به ایمنی کاله

 متغیرهای و ],4 11-13[)خود از محافظت و رانندگی راهنمایی قوانین
 سفر زمانمدت روز، در استفاده ساعت و هوا و آب (مانند محیطی

 استفاده عدم یا استفاده با ،],4 12[موتور) با کار نوع سیکلت، موتور با
   است. ارتباط در موتورسواران در ایمنی کاله از

 تغییر هر همانند وارانسموتور توسط ایمنی کاله از استفاده افزایش
 .]14[باشد انگیزش با همراه که افتاد خواهد اتفاق هنگامی ،یرفتار
 رفتارهای اتخاذ برای مناسب تئوری یک ،محافظت انگیزش تئوری

 دارای که شودمی محسوب ایمنی کاله از استفاده مانند پیشگیرانه
 عوامل دادنتوضیح برای تئوری این .است انگیزشی جز

 برای تواندمی که است شده معرفی رخطرپُ  رفتار کنندهبینیپیش
 این فرضیات طبق گیرد. قرار استفاده مورد رفتار و نگرش تغییر
 در را آن مختلف منافع و تخطرا رفتار، انتخاب هنگام افراد ،تئوری
 ارزیابی و تهدید ارزیابی شامل فرآیند دو بنابراین گیرند.می نظر

 یا محافظتی رفتارهای درگیر افراد آیا اینکه تعیین منظوربه مقابله
 فرآیند یک تهدید ارزیابی آید.می وجودبه شوندمی رخطرپُ  رفتار

 پذیریآسیب و شدت بیارزیا شامل که است اولیه شناختی
 هایفعالیت به که است هاییپاداش و فعلی تهدید به شدهدرک
 را خطر ظتیمحاف اقدامات است ممکن و شودمی مربوط فرد کنونی
 رفتار ارتقای باعث بیشتر شدهدرک پذیریآسیب و شدت کند. مهار
 مانع بیشتر شدهدرک درونی و بیرونی هایپاداش که حالی در شده
 مقابله یابیارز یعنی دوم شناختی یندآفر شود.می محافظتی ررفتا
 هایهزینه و شدهدرک پاسخ آمدیکار شده،درک خودکارآمدی شامل
 خودکارآمدی ههرچ .است محافظتی اقدام انجام از ناشی شدهدرک
 کمتر شدهدرک هایهزینه و بیشتر شدهدرک پاسخ کارآمدی و

 حال در .]15[یابدمی ارتقا یمنیا رفتار بیشتری احتمال با باشند،
 و ایمنی کاله از استفاده وضعیت مورد در محدودی اطالعات حاضر
 دارد. وجود رفتاری هایتئوری پایه بر باالخص آن با رتبطم عوامل
 محافظت انگیزش تئوری هایسازه سنجش هدف با حاضر مطالعه

  .شد انجام قم شهر موتورسواران توسط ایمنی کاله از استفاده در
  

  هاروش و مواد
 انجام ١٣٩٦ سال در موتورسواران شهر قمدر  مقطعی پژوهش این
 بدین بود. نسبی بندیطبقه روش از استفاده با یریگنمونه شد.
 صورت به بنزین پمپ یک قم شهر منطقه ٨ از یک هر در منظور
 موتورسوارپمپ بنزین تعداد برابر  هر از و شده انتخاب تصادفی
 حجم .ندشد مطالعه وارد و انتخاببه صورت تصادفی  کنندهمراجعه
 با و مقدماتی مطالعه یک معیارانحراف از استفاده با نمونه
 آزمون دقت و ۴۴/۰ معیارانحراف ،%٩٥ نانیاطم حدود گرفتندرنظر
 احتمال با محاسبه و نفر ٢٩٦ کوکران، فرمول از استفاده با ،٠٥/٠
 .برآورد شد نفر ٣٢٦ نهايت در همکاری، عدمریزش و  %١٠

 نوشتن و خواندن سواد بوده و قم شهرهايی که ساکن نمونه
  .شدند مطالعه وارد داوطلبانه رضایتدر صورت  داشتند،
وجو جست با که بود ساختهمحقق نامهپرسش ها،داده یآورگرد ابزار

 مشابه پژوهشی مقاالت بررسی از پس و علمی معتبر هایدر پایگاه
 دموگرافیک مشخصات بخش دو دارای نامهپرسش این شد. حاصل

ئوال (شامل سن، وضعیت تاهل، شغل، میزان تحصیالت، س ٨ با
 سابقه موتور، با رانندگی سابقه موتور، با رانندگی گواهینامه بودندارا

یرامون پ سیکلت موتور رانندگان عملکرد و تصادف) سابقهو  جریمه



 ۲۹  محافظت زشیانگ یتئور یهاتوسط موتورسواران شهر قم با استفاده از سازه یمنیاستفاده از کاله ا یهاکنندهنییتعـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Journal of Police Medicine                                                                                                                                                         Volume 8, Issue 1, Winter 2019 

های تئوری انگیزش محافظت استفاده از کاله ایمنی براساس سازه
شده با ئوال، شدت درکس ٩ با شدهپذیری درکال (آسیبسئو ٤٥با 
 ١٠های پاسخ با سئوال، هزینه ٩شده با سئوال، خودکارآمدی درک ٥

 ٣شده با های درکسئوال، پاداش ٥سئوال، کارآمدی پاسخ با 
. امتیازدهی به سئواالت تمام بود ال)سئو ٤ترس با  و السئو
 تا کامالً  مخالفم کامالً  (از تاییها در مقیاس لیکرت پنجسازه

برای  گرفت. تعلق امتیاز ٥ تا ١ بین الموافقم) بود و به هر سئو
فاده از کاله است میزان که شد استفاده والئس یک از رفتار بررسی

امتیاز) از  ٤تا  ١(از  همیشه تا وقتایمنی در مقیاس هیچ
 ییروا قیطر از نامهپرسش اعتبار نییتع شد. پرسیده سوارموتور
 نسخه ٨ اساس این بر بود. نامتخصص نظرات از استفاده با و امحتو
 و شد گذاشته بهداشت آموزش نامتخصص اریاخت در نامهپرسش از
 نسبت مورد در پژوهش هدف به توجه با كه دش درخواست آنها از

 در و هاآیتم "ضرورت" یعنی (CVR) نامهپرسش محتوای روایی
 و "سادگی یعنی (CVI) نامهپرسش محتوا روایی شاخص مورد
 بودن"شفاف یا "وضوح و بودن"اختصاصی یا "مربوط بودن"،روان
 باالتر و مساوی CVR با واالتئس ،نهایت در كنند. نظر اظهار هاآیتم
 و مساوی CVI و متخصص) ٨ برای الوشه جدول (طبق ٧٥/٠ از

 کرونباخ یآلفا گرفت. قرار قبول مورد نامهپرسش در ٧٩/٠ از باالتر
  .بود ٦٩/٠- ٨٧/٠ محافظت انگیزش تئوری هایسازه برای
 حضور گیرینمونه برای شدهتعیین مراکز در پرسشگر ،اجرا مرحله در

 به پژوهشی معاونت نامهمعرفی قراردادن اختیار در با و یافت
 درخواست و بیان آنان یبرا پژوهش فاهدا بنزین، پمپ نمسئوال
 برایپژوهش  هدف اجازه، کسب از پس شد. داده الزم همکاری

 تیرضا پژوهش در شرکت برای آنان از و انیب نیز موتورسواران
از نظر  الزم اطمینان موتورسواران به شد. گرفته آزادانه و آگاهانه
 آنها نیب نامهپرسش و داده نامهپرسش اطالعات بودنمحرمانه

 نامهپرسش االتسئو به ییوپاسخگ یبرا الزم زمانمدت شد. عیتوز
 هاداده اطالعات، آوریجمع از بعد بود. شده گرفته نظر در دقیقه ٢٠
ها براساس بودن دادهتوجه به نرمال با ،SPSS 18 افزارنرم کمک با

 و طرفهیک واریانس آنالیز آزمون از اسمیرنوف،-آزمون کولموگروف
T متغیرهای و موتورسواران عملکرد بین برای بررسی مستقل 

 پیرسون یهمبستگ زیآنال از همچنین شد. استفاده دموگرافیک
 رفتار و محافظت انگیزش تئوری هایسازه نیب ارتباط نییتعی برا

 یبرا خطی ونیرگرس زیآنال و رانندگان در ایمنی کاله از استفاده
 در رفتار و محافظت انگیزش هایکنندهبینیپیش ترینمهم تعیین
   شد. استفاده قم شهر سوار سیکلت موتور رانندگان

  
  هایافته

 بود. سال ۷۹/۳۲±۹۵/۱۱پژوهش  در کنندگانشرکت سنی میانگین
 قرار سال ۲۰-۲۹ سنی گروه در )%۴/۳۷( موتورسواران بیشتر

 مدرک دارای افراد %۲/۳۶ بودند. هلمتا آنها %۳/۶۱ و داشتند
 و آزاد کنندگانشرکت از )%۱/۴۹( نفر ۱۶۰ شغل ند.بود دانشگاهی

 در تومان میلیون یک از کمتر ماهیانه حقوق میزان دارای ۸/۵۵%
 گواهینامه )%۵۴( نفر ۱۷۴ ،کنندگانشرکت کل بین از بودند. ماه

 در موتور با رانندگی حین جریمه سابقه نداشتند. موتور با رانندگی
 حداقل راناموتورسو از %۱/۵۳ همچنین و داشت وجود ۲/۴۸%
   .)۱(جدول  بودند کرده تصادف موتور با رانندگی هنگام بار یک

  
 دموگرافيک هایمقايسه آماری فراوانی مطلق و نسبی ويژگی )١جدول 

	)=n ۳۲۶( مورد مطالعه موتورسواران
  داریسطح معنی  فراوانی نسبی  فراوانی مطلق  شاخص

  سن
  ٨/٩  ٣٢  سال ٢٠کمتر از 

٤٢/٠=p  
  ٤/٣٧  ١٢٢  سال ٢٠ -٢٩
  ٤/٢٦  ٨٦  سال ٣٠-٣٩
  ٣/١٥  ٥٠  سال ٤٠-٤٩
  ١١  ٣٦  سال و بیشتر ٥٠

  وضعیت تأهل
 >٠٠١/٠p  ٣/٦١  ٢٠٠  متأهل
  ٧/٣٨  ١٢٦  مجرد

  میزان تحصیالت
  ٩/٢٧  ٩١  کمتر از دیپلم

٠٢٥/٠=p  ٩/٣٥  ١١٧  دیپلم  
  ٢/٣٦  ١١٨  دانشگاهی

  شغل
  ١/٤٩  ١٦٠  آزاد

٠٠٢/٠=p  
  ٦/١٩  ٦٤  کارمند
  ١/١٨  ٥٩  کارگر
  ٢/١٣  ٤٣  بیکار 

  درآمد ماهیانه
  ٨/٥٥  ١٨٢  کمتر از یک میلیون تومان

٨٨٥/٠=p  ٧/٣٨  ١٢٦  میلیون تومان ١- ٣  
  ٥/٥  ١٨  میلیون تومان ٣بیشتر از 

  سابقه رانندگی 
  p=٠٠٢/٠  ٧/٦٠  ١٩٨  سال ١٠کمتر از 

  ٣/٣٩  ١٢٨  سال ١٠بیشتر از 
  سابقه جریمه 

  ٢/٤٨  ١٥٧  دارد
٠٧٩/٠=p  

  ٨/٥١  ١٦٩  ندارد
  سابقه تصادف 

  ١/٥٣  ١٧٣  دارد
٠٩٦/٠=p  ٩/٤٦  ١٥٣  ندارد  

  
 ،خودکارآمدی ،شدهدرک شدت با ایمنی کاله از استفاده بین

 و دارمعنی مثبت رابطه محافظت انگیزش و ترس ،پاسخ کارآمدی
 رابطه شدهدرک پاداش و پاسخ هزینه ،شدهدرک پذیریآسیب با

  .)٢(جدول  شتدا وجود دارمعنی منفی
  

 شهر قمموتورسواران در  و استفاده از کاله ایمنی تئوری انگیزش محافظت هایسازههمبستگی بین  )٢جدول 
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  شاخص

                ١  شدهپذیری درکآسیب - ١
              ١  ٠٦٨/٠  شدهشدت درک - ٢
            ١  ٣٤٧/٠**  - ٤٢٤/٠**  خودکارآمدی  - ٣
          ١  -٣٩٧/٠**  -٠٥٦/٠  ٣٣٧/٠**  های پاسخهزینه - ٤
        ١  -٠٤٩/٠  ٣٧١/٠**  ٤٧٠/٠**  - ٠٧٦/٠  کارآمدی پاسخ - ٥
      ١  /٠٣٦  ٣٥١/٠**  - ٣٤٤/٠**  - ٠٥٢/٠  ٣٥٢/٠**  شدهپاداش درک - ٦
    ١  ٠٠١/٠  ٣٦٩/٠**  -٠٠٢/٠  ٣٥٧/٠**  ٢٥٦/٠**  - ٠٧٦/٠  ترس - ٧
  ١  ٢٥٨/٠**  - ٢٩٩/٠**  ٣٧٥/٠**  -٣١٣/٠**  ٦٨١/٠**  ٣٧٤/٠**  - ٢٦٩/٠**  انگیزش محافظت - ٨
  ٤٦٠/٠**  ١٣١/٠*  - ١٧٠/٠**  ١٩١/٠**  - ٢٩٩/٠**  ٤٥٦/٠**  ٢٢٠/٠**  - ٢٣٠/٠**  استفاده از کاله ایمنی - ٩

*۰۵/۰p< ۰۱/۰**؛p<



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یثاراله شجاعو ی میطاهره رح  ۳۰
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؛ p>٠٠١/٠( خودکارآمدی )،β=١٢/٠؛ p=٠١٢/٠( شدهدرک شدت
٥٥/٠=β،( پاسخ کارآمدی )٠١٣/٠=p ١٢/٠؛=β( شدهدرک پاداش و 

)٠٣٧/٠=p ٠٩/٠؛-=β،( انگیزش تغییرات از %۵۰ توانستند 
 ؛F=۱۴/۴۶( کنند بینیپیش قم شهر موتورسواران در را محافظت

۰۰۱/۰p<(. محافظت انگیزش )٠٣٧/٠=p ٠٩/٠؛ -=β،( ۲۱ تنهاییبه% 
 قم شهر موتورسواران در را ایمنی کاله از استفاده تغییرات از

  .)>۰۰۱/۰p ؛F=۹۰/۸۶( ددا توضیح
  

   بحث
 قصد یا محافظت انگیزش سازه که داد نشان حاضر مطالعه نتایج
 طوربه و بوده رفتار با مستقیمی ارتباط دارای ،محافظتی رفتار انجام

 در را ایمنی کاله از عدم یا استفاده تغییرات %۲۱ مستقیم
 دارد وجود نیز دیگری هایپژوهش کند.می بینیپیش موتورسواران

 برای مناسبی کنندهبینیپیش محافظت، انگیزش دهندمی نشان که
 تواندمی سازه این که طوریبه است پیشگیرانه رفتارهای انجام
 محافظت انگیزش تئوری هایسازه سایر با ارتباط در یا تنهاییبه
 در کمربند بستن مانند سالمت دهندهارتقا رفتارهای ۲۰%- ۵۰

 رژیم از تبعیت فیزیکی، فعالیت انجام نقلیه، وسایل رانندگان
 را هاسرطان انواع به ابتال از کنندهپیشگیری اقدامات نیز و غذایی
 انگیزش بر ثیرگذارتا عوامل شناسایی بنابراین .]16-20[نماید تبیین

 یک عنوانبه تواندمی آنها بهبود یا تغییر برای تالش و محافظت
 هایگروه در محافظتی رفتارهای شروع برای کلیدی استراتژی
   گیرد. قرار توجه مورد مداخالتی هایبرنامه هدف
 کارآمدی خودکارآمدی، شده،درک شدت سازه ۴ ،پژوهش این در

 ثیرگذارتا و میانجی متغیرهای عنوان به شدهدرک پاداش و پاسخ
 پیش موتورسواران در را محافظت انگیزش تغییرات %۵۰ توانستند
 بروز احتمال در تریمهم نقش خودکارآمدی سازه که کنندبینی

 به که هاپژوهش سایر در است. داده نشان محافظت انگیزش
 رانندگان سایر یا سوارانموتور در ایمنی اقدامات از استفاده بررسی
 نیز دیگری ساختاری متغیرهای شده، پرداخته نقلیه وسایل
 عنوانبه کنند. بینیپیش را محافظتی رفتار انجام قصد اندتوانسته
 بررسی هدف با که مرداسی و پناهیزدان پژوهش نتایج مثال

 مدل دو از استفاده با موتورسوار کشاورزان در ایمنی کاله از استفاده
 شده انجام بهداشتی اعتقاد مدل و شدهریزیبرنامه رفتار تئوری
 و فردی هویت عادت، متغیرهای که دهدمی نشان است،

 از استفاده قصد با مرتبط تغییرات %۸۰ اندتوانسته خودکارآمدی
 سازه همچنین و شدهریزیبرنامه رفتار تئوری در ایمنی کاله

 استفاده با را رفتاری قصد تغییرات از %۶۵ تنهاییبه خودکارآمدی
 پژوهش در همچنین .]21[نماید بینیپیش بهداشتی اعتقاد مدل از

 قصد هایکننده بینیپیش بررسی به که همکاران و زوارهفالح
 در بهداشتی اعتقاد مدل از استفاده با ایمنی کاله از استفاده
 شده،درک خطر سازه ۳ است، شده پرداخته ایرانی سواراندوچرخه
 از %۸/۵۵ توانستند ،شدهدرک موانع و شدهدرک پذیریآسیب

 جوان سواراندوچرخه در را ایمنی کاله از استفاده قصد واریانس
 هایپژوهش در ساختاری هایتفاوت وجود .]14[دهند توضیح
 و شناسیروش در تفاوت علت به تواندمی اینکه بر عالوه مختلف،

 هایتفاوت از ناشی دهد، رخ آموزشی هاینظریه انواع کارگیریبه
 که است پژوهش در کنندهشرکت آماری جامعه محیطی و فرهنگی
   د.شومی رفتار یا قصد غييرت باعث
 ترینمهم عنوانبه خودکارآمدی پژوهش، این هاییافته طبق
 تغییرات از %۵۵ توانست محافظت انگیزش کنندهبینیپیش
 سایر نتایج مشابه که کند بینیپیش را محافظت انگیزش با مرتبط

 قصد که فردی حقیقت در .]22 ,21 ,11[است زمینه این در هاپژوهش
 و زمان چه در که بگیرد تصمیم باید ،داردرا  ایمنی کاله از استفاده
 به باید بنابراین کند، استفاده ایمنی کاله از چگونه و مکانی
 برای را راهکارهایی و بوده معتقد زمینه این در خود هایتوانایی
 عدم باالی شیوع به توجه با گیرد. کاربه خود روی پیش موانع حل

 است الزم ،ایران در موتورسواران ایمنی اقدامات از استفاده
 این در الزم هایمهارت آموزش بر عالوه سالمت حوزه هایتالش

 و ظاهری شکل با مرتبط موانع رفع به معطوف خصوص،
 از استفاده در موتورسواران توانمندی از مانع که دشو خصوصیاتی

   شود.می ایمنی کاله
 بینیپیش از یکی عنوانبه شدهدرک شدت پژوهش این در

 با مثبتی و مستقیم رابطه دارای محافظت انگیزش هایکننده
 است معنی بدین این بود. سواران موتور در ایمنی کاله از استفاده

 هایآسیب شدت و وسعت از رانندگان درک میزان هرچقدر که
 بیشتر ایمنی اقدامات از استفاده بدون رانندگی پیامدهای از ناشی
 کنند. استفاده ایمنی کاله از دارد احتمال میزان همان به باشد
 ایمنی کاله از استفاده مورد در ]23[راسانن و الجونن پژوهش نتایج
 شدت که زمانی که دهدمی نشان نوجوان سواراندوچرخه در
 موانع و یابدمی افزایش احتمالی تصادفات از شدهدرک

 بیشتر نوجوانان یابد، کاهش ایمنی کاله پوشیدن برای شدهشناخته
 حساسیت که است حالی در این کنند؛می استفاده ایمنی کاله از

 رفتاری قصد بر توجهی قابل طوربه شدهدرک مزایای و شدهدرک
 از ناشی شدهدرک مزایای یا پاسخ کارآمدی البته گذارد.نمی تاثیر
دیگر  سازه یک ،پژوهش این در محافظتی رفتار یک انجام
 بود. موتورسواران در ایمنی کاله از استفاده قصد کنندهبینیپیش

 حفاظت حشرات، مقابل در حفاظت جاده، در سقوط هنگام حفاظت
 از اجتناب و بینایی افزایش زمستان، در باران و سرد هوای از

 که است مزایایی جمله از رانندگی و راهنمایی پلیس توسط جریمه
 شده ذکر همکاران و جرمانیپژوهش  کنندگانشرکت توسط
 از کنندگاناستفاده که دهدمی نشان نیز هاپژوهش سایر .]24[است
 کاله از استفاده بالقوه مزایای به افراد سایر از بیشتر ایمنی کاله
 شدهدرک مزایای از نیز هاپژوهش برخی در دارند. باور ایمنی
 یاد ایمنی کاله پوشیدن کنندهبینیپیش سازه ترینقوی عنوانبه

 در ایمنی اقدامات از استفاده اثربخشی یادآوری .]25 ,11[است شده
 به تواندمی جمعی، هایرسانه آموزشی پیام طریق از رانندگی حین
 در ایمنی کاله از استفاده زمینه در پاسخ کارآمدی تقویت

  نماید. کمک موتورسواران
 دارای کنندهبینیپیش متغیر آخرین عنوانبه شدهدرک هایپاداش
 انگیزش با منفی رابطه و شدهدرک هایهزینه با مثبت رابطه

 مانند هاپاداش این واقع در بود. رفتار همچنین و محافظت
 که طوریبه هستند، حفاظتی رفتار انجام مانع شدهدرک هایهزینه
 برای رفتار انجام عدم از ناشی بیرونی یا درونی هایپاداش هرچقدر
 در ایمنی کاله از استفاده به کمتری رغبت باشد، بیشتر موتورسوار

 و آبادشریف مروتی پژوهش نتایج دهد.می نشان رانندگی حین
 با شدهدرک هزینه و شدهدرک داشاپکه  دهدمی نشان همکاران
 مثبت ارتباط نقلیه وسایل رانندگان در غیرایمن رانندگی با و یکدیگر

 واریانس از %٢٨ یکدیگر، با سازه دو این و دارد داریمعنی و
 پاداش نقش میان این در که کردند بینیپیش را غیرایمن رانندگی
    .]26[است بیشتر شدهدرک
 متغیرهای با ایمنی کاله از استفاده ارتباط بررسی نتایج

 تحصیالت، میزان شغل، نوع که داد نشان شناختیجمعیت
 در موتور با رانندگی گواهینامه داشتن همچنین و هلتا وضعیت



 ۳۱  محافظت زشیانگ یتئور یهاتوسط موتورسواران شهر قم با استفاده از سازه یمنیاستفاده از کاله ا یهاکنندهنییتعـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ارتباط کند.می ایجاد داریمعنی تفاوت ایمنی کاله از افراد استفاده
 کاله از استفاده عدم یا استفاده با شناختیجمعیت متغیرهای
پژوهش  نتایج خورد.می چشم به نیز دیگر هیپژوهش در ایمنی
 تحصیالت تربودن،جوان که دهدمی نشان همکاران و وادهانیا
 ایمنی کاله از استفاده عدم با شخصی ایمنی کاله نداشتن و پایین
 هاییافته طبق که حالی در .]27[است همراه هندی موتورسواران در

 استفاده به منجر باال تحصیالت تنها همکاران و خانپژوهش 
 متغیرهایی و شده پاکستانی موتورسواران در ایمنی کاله از بیشتر
 از استفاده با مرتبط قوانین از آگاهی و هلتا وضعیت سن، نظیر
 به توجه .]28[نداشتند آن از استفاده در نقشی ایمنی کاله

 تواندمی ساختاری متغیرهای کنار در شناختیجمعیت متغیرهای
 سالمت سطح دهندهارتقا مداخالت موفقیت افزایش به منجر

 آنان رفتار اصالح با مرتبط هایریزیبرنامه در باید و دشو رانندگان
  گیرد. قرار نظر مد
  

  گیرینتیجه
 برای مناسبی ارچوبچ عنوانبه تواندمی محافظت انگیزش تئوری
 کاله از موتورسواران استفاده عدم یا استفاده بر ثرمو عوامل ارزیابی
   شود. گرفته کار به ایمنی

  
 فناوری و تحقیقات محترم معاونت همکاری از :قدردانی و تشکر

 اجرای در که قم شهر موتورسواران و قم پزشکی علوم دانشگاه
  .نماییممی تشکر و تقدیر نمودند یاری را ما پژوهش
 علوم دانشگاه اخالق کمیته تصویب به مطالعه این ی:اخالق تاییدیه
  است. رسیده MUQ.REC.1396.32 اخالق کد با قم پزشکی
  است. نشده گزارش نویسندگان توسط موردی :منافع تعارض
 پژوهشگر ،اول) (نویسنده رحیمی طاهره :نویسندگان سهم

 )؛%٦٠( بحث و مقدمه آماری/نگارنده گرشناس/تحلیلاصلی/روش
  )%٤٠( بحث و مقدمه نگارنده ،مسئول) (نویسنده شجاعی ثاراله
 فناوری و تحقیقات معاونت حمایت از مقاله این :مالی منابع

  است. بوده برخوردار قم پزشکی علوم دانشگاه
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