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                       شگفتارپی

 سالم انسان پایدار، توسعه محور که چرا. باشدمى جامعه سالمت ارتقاء مساله پایدار توسعه تقویت در اساسى هاىمولفه از یکى امروزه
 که خطراتى ترینتوجه قابل و مهترین جمله از. باشدیم روروبه زیادى خطرات با امروز جهان در هاانسان رانندگى طرفى از. است

 شود،یم توسعهحال در و افتهیتوسعه کشورهای در یجبران قابلریغ خسارات و هابیآس موجب و کندمى تهدید را افراد زندگى امروزه
 .است یکیتراف حوادث

 کلتیسموتور از ریغ هینقل وسائط دارندگان از یتوجهقابل درصد رسدیم نظربه کشور در ثالثشخص نامهمهیب بودن یاجبار رغمیعل
 چیهبه حادثه با شدنمواجه صورت در رایز است مبرم ازین کی ثالثشخص نامهمهیب داشتن که انددهیرس جهینت نیا به یفرهنگ نظر از

 تهران شهر کالن در. است فتادهین اتفاق کلتیموتورس دارندگان مورد در موضوع نیا یول ند؛یآیبرنم وارده یهاخسارت عهده از وجه
 تا شودیم موجب...  و سوخت کم مصرف ه،ینقل لهیوس نیا بودن ارزان ک،یتراف طرح د،یشد کیتراف جمله از یمتعدد عوامل
 گروه نیا توسط ثالث شخص مهیب نداشتن ان،یم نیا در. شود لیتبد شهر نیا در تردد یبرا مناسب یالهیوس به کلتیسموتور

 لیدل چه به کهنیا. کندیم لیتحم جامعه و دولت ها،خانواده افراد، به را یتوجه قابل یمال تبعات نقل، و حمل لیوسا کنندهاستفاده
 یفرد و کالن ابعاد در توانیم که است یموضوع هستند، ثالث شخص نامهمهیب فاقد سوارانکلتیموتورس از یامالحظه قابل تعداد
 .داد قرار یبررس مورد

 انجام به یکاربرد کردیرو با "تهران شهر موتورسواران توسط ثالث شخص نامهمهیب دیخر عدم لیدال یبررس" عنوان با حاضرگزارش 
 آن، یهادستاورد از استفاده با بتوان تا است، پرداخته یامهیب پوشش دیخر عدم مختلف علل یبررس به گزارش نیا. است دهیرس

 .نمود بیترغ ثالث شخص نامهمهیب دیخر به را موتورسواران

 فربد م، دکتریسرزع یعل دکتر انیآقا شانیا همکاران و گزارش یمجر عنوان به سازگار احمد یآقا جناب از دانمیم الزم نجایا در
  .مینما تشکر یاقیاشت معصومه دکتر خانم سرکار و یزهران ترک یمهد ،بهادرآزاده خانم  ،استادرمضان ساداتنیآذ خانم زاده،یخان

 کردبچه حمید
 رئیس پژوهشکده بیمه
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 خالصه مدیریتی

 علت دومین و جهان سراسر در مرگ عامل ششمین ترافیکی حوادث 2020 سال تا که است کرده بینیپیش جهانی بهداشت سازمان

 90طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی بیش از  .گرددمی توسعه حال در کشورهای در ناتوانی دلیل به عمر رفته دست از هایسال

، افرادی که از باشد. البته در کشورهایی با درآمد باالدرآمد و کشورهایی با درآمد متوسط میکمای در کشورهای درصد حوادث جاده

، بیشتر است. همچنین بر اساس این گزارش که درگیر سوانح ترافیکی شوندتری برخوردارند احتمال اینهای اجتماعی پایینپیشینه

 73حدود سه چهارم ) .دهندها را تشکیل میحوادث و تلفات جهانی در جاده درصد از 48، سال سن دارند 44تا  15افرادی که بین 

 دهد.سال رخ می 25ای در میان مردان جوان زیر درصد( از کل تلفات جاده

 اختصاص خود به را جهان ترافیکی میرهایومرگ کل از درصد 14 حدود در چیزی موتورسیکلت رانندگان که استشده  برآورد

، خدمات صنعت در بهبود: است گرفته صورت عوامل این ، در نتیجههاموتورسیکلت تعداد روزافزون افزایش رسدمی نظر به. اندداده

 ناشی میرهایومرگ کاهش جهت در اقدامات انجام دنیا مهم کشورهای بسیار اول و ، اولویترو این جوان. از جمعیت و اقتصادی رونق

 .باشدمی سوارانربه موتو مربوط ترافیکی حوادث از

رود. در این بین پیرامون آن به شمار می گریزبه دلیل گسترش شهرنشینی و نیاز به وسایل حمل و نقل، تصادفات یکی از مسائل نا

 بیمه، انواع از یکیشد. صنعت بیمه یکی از مسیرهایی است که به واسطه آن امکان مدیریت پیامدهای ناشی از تصادفات فراهم خواهد 

این در . دهدمی قرار حمایت تحت افراد جان و مال به وارده هایخسارت برابر در را نقلیه وسیله دارنده که است ثالث شخص بیمه

تعویق ، رغم چندین بار بخشودگی جریمهمعضلی است که علی ارای برای چند میلیون موتورسونداشتن پوشش بیمهحالی است که 

 شناسایی ،حاضر از مطالعه هدف. باشدمیبیمه چند دهه اخیر صنعت  کان یکی از معضالتکماو نامه حل نشده است در خرید بیمه

در همین راستا . باشدمی آن با مقابله برای مناسب راهکارهای ارائه و موتورسواران توسط ثالث شخص اجباری نامهبیمه خرید عدم علل

واکاوی قانون بیمه سنجش به بررسی وضعیت بیمه موتور سیکلت در ایران و  مورد هایگویه و هاپس از توضیح در خصوص شاخص

نامه از جمله ها و نهادهای مرتبط با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهدر ارتباط با برخورد سازمان 29/2/1395ثالث مصوب شخص 

 بیمهحق ،صادره نامهبیمه تعداد آمار ،مرکزی بیمه سنهاب سامانه از دریافتی بر اساس گزارشاتسیکلت پرداخته شده است. موتور

 باشد:به شرح زیر می 1396موتورسیکلت در سال  شدهواقع خسارت و شدهعاید

 1396 سال در موتورسیکلت شده واقع خسارت و شده عاید بیمه حق ،صادره نامهبیمه تعداد آمار

 خسارت )میلیون ریال( ریال(بیمه )میلیون حق نامه صادرهتعداد بیمه

1.308.096 2.321.001 105.560 

 1396 ،مرکزی بیمه سنهاب سامانه از دریافتی گزارشات:منبع

 از بعد مسلماً و است حداقلی شده در خصوص خسارات، ارائه نتایج 1396سال  قراردادهای اتمام عدم دلیل الزم به توضیح است به

 .شد خواهد شده در جدول تشدیدها، رقم ذکر خسارت تمام احصاء

است که با سیکلت ثبت شده دستگاه موتور 11.737.340، 1396، در سال همچنین بر اساس آمارهای دریافتی از پلیس راهور ناجا

 ، فاقددرصد 85/88معادل سیکلت دستگاه موتور10.429.244، فقره( 1.308.096نامه صادره در همان سال )توجه به آمار بیمه

های فاقد تردد موتور سیکلت از جلوگیری در را پلیس جدیت نماید واند که این موضوع ریسک بزرگی را به جامعه تحمیل مینامهبیمه

  .کندمی طلبنامه بیمه
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 1396در سال  %1/24به  1392در سال  %5/21از  تصادفات رانندگی دلیلبه متوفیان کل به موتورسیکلت متوفیان درصددر این میان 

، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی است. این افزایش ناشی از عوامل متعددی از جمله عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی رسیده

سیکلت تعداد تصادفات جرحی موتور باشد. درصدو غیره مینقل وحملوسیله  عنوان به هاموتورسیکلت از استفاده، از جمله کاله ایمنی

است. به عبارتی نزدیک به نیمی از تصادفات جرحی درون درصد گزارش شده 48، 1396به کل تصادفات جرحی درون شهری در سال 

در درصد  27، که این رقم بسیار باالیی است و میزان آن در تصادفات جرحی برون شهری به اختصاص داردسیکلت ، به موتورشهری

 است. رسیده 1396درصد در سال  63مقابل 

، سوارانسیکلتموتور، سوارانکننده )کاربر( به تفکیک دوچرخهای و گروه استفادهسپس به مقایسه آماری در خصوص حوادث جاده

 .استپرداخته شده کشور منتخب 16، در پیاده و سایر عابرین، خودرو سرنشینان

موتورسواران شهر تهران  توسط ثالث شخص اجباری نامهبیمه خرید تجزیه و تحلیل آماری عوامل عدمدر بخش بعدی از پژوهش به 

 ارائه انگذاربیمه به گرانبیمه که امتیازاتی و تعهدات درباره آگاهی ضعف آمده، دست به هاییافته اساس پرداخته شده است؛ بر

 خرید به تمایل میزان تا شده موجب که است عواملی جمله از هستند موتورسیکلت دارای که افرادی مالی مشکالت کنار در دهندمی

 بازنگری. است بوده موثر بیمه ابتیاع عدم میزان بر نهایت در که بوده دیگری عوامل ادراک ریسک از عدم. بیاید پایین ثالث شخص بیمه

 گسترش کنار در مختلف هایطیف عمومی مالی موقعیت تفکیک به نقلیه وسایل دارندگان توسط بیمهحق پرداخت نوع و میزان در

 احتمال افزایش امکان تواندمی که است مواردی از چهره به چهره طور به و هارسانه واسطه به خطر مدیریت و خطر از عمومی آگاهی

 یک و بعدی یک موضوعی موتورسیکلت خصوص به و نقلیه وسایل برای ایبیمه پوشش تهیه عدم اساساً ببرد. باال را افراد نمودن بیمه

 .است وابسته متعددی و زیاد بسیار عوامل و به نیست وجهی

 انجام شده 1396روش پژوهش حاضر به صورت کمی با ابزار پیمایش در میان موتورسواران شهر تهران در بازه زمانی شهریور تا مهر 

نقاط پر تردد شهر که بیشترین میزان موتورسواران هر روزه در طی سال صورت هدفمند از میان موتورسواران در گیری بهاست. نمونه

 نفر موتورسوار 400گیرد. بر اساس مشاهدات نگارندگان و تایید پلیس معابر در سطح شهر تهران انتخاب و انجام شده است. را در بر می

پرسشنامه تکمیل شده  392زیع شده تعداد پرسشنامه تو 450به دست آمده است و در نهایت از بین از طریق فرمول مورگان 

 برداری قرار گرفته است.آوری و مورد بررسی و بهرهجمع

با توجه به پراکندگی حضور موتورسواران در سطح شهر تهران پرسشنامه در مناطق نارمک، ونک، تجریش، بازار تهران، صادقیه، پونک، 

پردازش، توصیف و تحلیل  SPSSهای پژوهش با استفاده از نرم افزار ین دادهچنشهرآرا و میدان آزادی توزیع و تکمیل شده است. هم

 است.شده

سال  35سال با میانگین سنی  57سال و حداکثر  21گویان جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از مردان است که حداقل سن پاسخ

درصد پاسخگویان فاقد  95نامه رانندگی بودند. بیش از گواهیدرصد بدون  81درصد دارای گواهینامه و  18بوده است. از کل نمونه، 

 درصد بیمه داشتند.  4نامه و تنها نزدیک به بیمه

های آماری حاکی از آن است که بین سواالت مربوط به ادراک خطر، مدیریت خطر، میزان آگاهی از مزایای بیمه شخص ثالث، تحلیل

نامه و هر یک های مربوطه که شامل وجود رابطه بین عدم خرید بیمهمندی، وضعیت اقتصادی همبستگی وجود دارد. لذا فرضیهقانون

 خطر از ینییپا درک که یافرادتوان به این نتیجه رسید که ورد تأیید قرار گرفته بنابراین در مجموع میباشد ماز موارد ذکر شده می

 مدیریت در افراد توانمندی میزان چه هر. ندینمایم یداریخر خود کلتیس موتور یبرا ثالث شخص مهیب کمتر دارند آن یامدهایپ و

 چه هر مقابل در و ندینمایم یداریخود خر کلتیموتور س یشخص ثالث برا مهیب یشترب یکلتراکبان موتورس باشد، بیشتر خطر
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بودن  یینپاصورت  در. یافت خواهد کاهش ایشان توسط ثالث شخص بیمه اخذ باشد کمتر حادثه از ناشی مخاطرات بر افراد مدیریت

 که یکسان .داشت خواهد کاهش اما اندک هرچند یزن یشانکردن توسط ا یمهب ثالث، شخص بیمه مزایایاشخاص از  یآگاه یزانم

 شخص نامهمهیب اخذ یمال بار زانیم بودن نییپا صورت در .ندینمایم یخوددار ثالث شخص نامهمهیب دیخر از باشند،یم زیرگقانون

 .داشت خواهد شیافزا( یکمتا حد ) زین شانیا توسط کردن مهیب کلت،یموتورس راکبان یاقتصاد تیوضع بهبود و ثالث

ای به تعهدات های بیمههمچنین بر اساس نتایج به دست آمده، بیش از نیمی از پاسخگویان مورد بررسی اظهار داشتند که شرکت

گر وجود دارد، که همین نقطه قوتی برای های بیمهکنند. به عبارتی سطحی از اعتماد و نگرش مثبت به شرکتخود به خوبی عمل می

کننده بیمه برای جذب افراد های موفق اشخاص دریافتتوان از تجربهآید و میه کردن به حساب میترغیب اشخاص بیشتری برای بیم

درصد پاسخگویان معتقدند  50یا خیر؛ تقریبا نزدیک به  گذاردپلیس به موتورسوارها احترام میکه آیا دیگر بهره برد و در مورد این

گذارد. به عبارتی نوعی شکاف و احساس محرومیت از سوی موتوسوران احساس بودند پلیس به حقوق موتورسواران احترام کمی می

 گذارد.ولین در ارتباط با خودشان تاثیر منفی میئشود که این بر روند همکاری و اعتماد دوسویه با نهادها و مسمی

 است الزم اندنموده اعالم کم خود برای را حادثه وقوع احتمال ، موتورسواران"خطر ادراک" سواالت اساس بر اینکه به توجه با

 از باید همواره اقدام این داد. تذکر را وجود دارد سواریموتور هنگام بالقوه صورتبه و همیشه حادثه، و خطر کهاین الزم از هایآگاهی

 .گردد منتقل ... و ها، اخباررسانه مختلف هایمحیطی، برنامه رسانیاطالع طریق

 نامهبیمه فاقد مذکور افراد از بسیاری هستند، عمالً موافق ثالث نامهبیمه داشتن با شوندگان سوال از توجهیقابل تعداد اینکه به توجه با

 به ولی اندمطلع نسبتاً انجام آن تبعات از هاانسان اموری است که بسیاری از مانند عمل و گفتار در تعارض این هستند. ثالث شخص

 این کردن عملیاتی به نسبت افراد، برای تبعات کردن ملموس طریق از بخشیدن آگاهی با است الزم بنابراین .ورزندمی مبادرت آن

اقدام  این .آورد عملبه نامه شخص ثالثسواران فاقد بیمهموتور با جدی برخورد است الزم اقدام این موازات به البته. نمود اقدام موارد

 در نفر دو کردن سوار مانند مواردی گیرد؛ شد، صورت تبدیل فرهنگ به پلیس برخورد با که دیگر تخلفات برخی بایست مانندمی

 سوارانموتور با برخورد برای استفاده قابل تجربیات از یکی شود.می دیده کم بسیار اکنون که هم ایمنی کمربند نبستن و جلو صندلی

اقدام  توسعه از تا داشت جدی برخورد متخلفین با باید تئوری این اساس بر .باشدمی شکسته پنجره تئوری از استفاده نامهبیمه فاقد

 .منتهی شود صحیح آن انجام به و جلوگیری غیرقانونی

 تعهدات به هامسئولیت این تبدیل میزان و خود هایمسئولیت میزان از اجتماعی و فرهنگی موقعیت دارای افراد حتی مردم از بسیاری

 برای اینکه از .هستند اطالعبی باشد،چقدر می حرام هایماه در دیه و فوت دیه جرح، دیه واحد هر میزان کهاین .هستند خبربی مالی

 میزان این و بدهند باید خسارت دیه واحد چند عمیق چندان نه جراحت و خراش و کبودی مانند عادی بسیار صدمات از میزان هر

 6.400.000.000 معادل عادی ماه در 1400در سال  فوت دیه کهاین. از باشندمی اطالع کم است، زیاد بسیار بیمه حق با مقایسه در

 .دانندنمی افراد بسیاری را باشدمی ریال 4.800.000.000 معادل حرام ماه در و ریال

 جبران و امنیت تامین برای را بیشتری موثر و اقدامات تواندمی مرکزی بیمه و بیمه هایشرکت و بیشتر پلیس ارتباط برقراری

 سوارموتور اقشار از برخی برای اینکه به باشد. نظر داشته دنبال به را نامهبیمه در گام بعدی تهیه و رانندگی دیدگانحادثه هایخسارت

 اجرای ضمانت که شرطیبه بیمه حق ماهانه پرداخت برای مکانیسمی است، ایجاد سخت اقتصادی جنبه از بیمه حق جاییک پرداخت

 که باورند این بر موتورسواران از برخی .نماید کمک نامهبیمه خرید برای اشخاص تشویق به تواندمی ؛شود لحاظ آن در مناسبی

 در هر و ندارد صحت موضوع این کهصورتی دهند. درنمی انجام درستیهب را خود تعهدات خسارت پرداخت هنگام بیمه هایشرکت

 میزان از مناسبی رسانیاطالع بایستی لذا گیرد،می قرار بازخواست مورد مرکزی بیمه طریق از نماید کوتاهی بخواهد که شرکتی جایی

 .گردد جلب آنها اعتماد تا قرارداد مردم اختیار در خسارت و میزان ثالث شخص هایبیمهحق
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 احترام با همراه دوستانه روابط ایجاد با لذا بایدهستند.  ناراضی آن از سوارانموتور که است موضوعی اجتماعی ارزش ایجاد همچنین

 بیشتر نامهبیمه خرید در آنها مشارکت انگیزه تا قرار داد احترام مورد را موتورسواران شخصیت ،تساهل بدون و جدی حال عین در و

 .داشت جدی برخورد گریزیقانون با چنینهم و شود
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 طرح اتیکل: اول بخش
 مساله بیان -1-1

 خصوصی یا و عمومی نقلیه وسایل کارگیری به با اجتماع در جابجایی» به که است روزانه زندگی فعال ابزار عمومی، نقل و حمل

 است. مهم شود جابجا نیازهایش اساس بر تواندمی شخص هر که ایاندازه به چنینهم عمومی نقل و حمل .«گیردمی صورت

 هاانسان اختیار در گذشته به نسبت که بیشتری مراتب به هایگزینه و هاانتخاب کلی طور به و امکانات آسایش، کنار در امروز دنیای

 امروزه. است ایجاده سوانح و حوادث موضوع خطرات، این از یکی. دارد پی در نیز را تریافزون هایریسک و خطرات داده، قرار

مواجه... و تصادفات پرخطر، رانندگی ترافیک، هوا، آلودگی نظیر بسیاری هایپدیده با شهرها یعنی هاانسان زیستی خاستگاه ترینمهم

 برخی. است شهروندان بین در رانندگی رفتار دیگر عبارت به و تصادف رانندگی، یمسئله شهرها در ترافیکی هایپدیده جمله از. اند

. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر انسانی عوامل نقش میان این در اما. دانندمی ایجاده و انسانی عوامل از ناشی را تصادف محققان از

 دارد. وجود رابطه تصادفات تنظیمی و میزان خود بین که است معتقد الیاس نوربرت

 از ناشی زیادی حدود تا روند این .است دنیا تمامی در آن از ناشی میر و مرگ و رانندگی سوانح روزافزون افزایش دهندهنشان آمارها

 باشدمی توسعه حال در کشورهای در خصوصهب استاندارد، هایجاده وجود عدم و هااتومبیل تعداد افزایش نظیر متعددی عوامل

 (. 1385 رحمانی و همکاران،)

 جرح و مرگ خطر معرض در بیشتر نقل و حمل وسایل سایر به نسبت موتورسیکلت سرنشینان که است این است مسلم چهآن

 است آسیایی کشورهای در پرطرفدار نقلیه وسایل از یکی و شودمی استفاده نقل و حمل برای کشورها اغلب در وسیله این. باشندمی

 Australian Bureau of) است افزایش حال در نیز نیوزیلند و استرالیا مانند ایپیشرفته کشورهای در وسیله این از استفاده و

Statistics, 2006). 

موتورسیکلت حوادث کنگهنگ در و است مربوط هاموتورسیکلت به حوادث شدگانکشته از تن 50 از بیش تایوان و چین کشورهای در

 است موارد سایر از بیشتر %5 هاموتورسیکلت حوادث شدید مجروحان سهم و است شخصی هایخودرو حوادث برابر 3.4 ها

(Transport Department of Hong Kong,2011 ). 

 مصرف نقلیه، وسیله این بودن ارزان ترافیک، طرح شدید، ترافیک جمله از متعددی عوامل تهران، شهر کالن در که است حالی در این

علی افراد برخی که طوری به. شود تبدیل شهر این در تردد برای مناسب ایوسیله به سیکلتموتور تا شودمی موجب... و سوخت کم

 کنند.می استفاده موتورسیکلت از خودرو داشتن رغم

خانواده افراد، به را توجهی قابل مالی تبعات نقل، و حمل وسایل کنندهاستفاده گروه این توسط ثالث شخص بیمه نداشتن میان، این در

 نداشتن باشد،می تومان میلیون 35 معادل جرحی هر دیه متوسط 95 سال در دیه مبلغ به توجه با. کندمی تحمیل جامعه و دولت ها،

 خانواده و مقصر که شودمی باعث کند،می ایجاد مجروحان زندگی و معالجه برای اییمالحظه قابل مالی بار کهاین بر عالوه بیمه پوشش

 در بیمه، جدید قانون از قبل هایسال در خصوص به مقصرها برخی که طوری به ؛بکشند دوشه ب را موضوع این مختلف تبعات وی

 .دیدند زیان نقلیه وسیله نبودن بیمه از حادثه طرفین و باشند زندان

 خطرها از مواقع اکثر در اگرچه کنند،می عرضه را ریسک مدیریت امکان که نهادهایی عنوان به گرهابیمه و بیمه صنعت میان، این در

 خطرات مورد در. دهندمی پوشش درصد صد تا صفر از را دهدمی رخ خطر با شدن مواجه صورت در که مالی زیان کنند،نمی جلوگیری

 مقصر قبال در وارده مالی هایزیان ولی کند،نمی جلوگیری رانندگی سوانح از اگرچه ثالث، شخص بیمه وارده، هایزیان و رانندگی

 خطراتی معرض در که افرادی تمامی که است شده وضع قوانینی کشورها از بسیاری در بنابراین،. دهدمی پوشش حدی تا را بودن

زیان گربیمه مقابل در. شوندمی ایبیمه پوشش تهیه به ملزم شود،می افراد بقیه به مالی و جانی خسارات تحمیل باعث که هستند

 بسیار عمومی اماکن و هاخیابان در وارده هایزیان پوشش قبال در قوانین این. کنندمی جبران را هاآن معادل یا و وارده مالی های

 است توجه مورد پژوهش این مسئله عنوان به که مهم موضوع اما. است شده شناخته ثالث شخص بیمه عنوان به ایران در و است رایج

 همچون عوامل ثالث شخص نامهبیمه خرید عدم علل مبنا همین بر. است ایبیمه فرصت این به متقاضیان تمایالت و تقاضا به مربوط
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 توسط نامهبیمه خرید عدم علل پژوهش، این در. آیدمی شمار به حاضر پژوهش مسئله ریسک؛ از درک و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 . گرددمی بررسی مورد است اجباری که اینامهبیمه هم آن سواران،موتورسیکلت

 فردی و کالن ابعاد در توانمی که است موضوعی هستند، ثالث شخص نامهبیمه فاقد موتورسیکلت از ایمالحظه قابل تعداد چرا کهاین

. آیدمی شمار به موضوع این بررسی برای مناسب نمونه موتورسوار میلیون چند با تهران شهر کالن بین، این در. داد قرار بررسی مورد

 شده موتورسواران توسط ثالث شخص نامهبیمه خرید عدم به منجر عواملی چه که دهد پاسخ سوال این به دارد قصد حاضر پژوهش

 تمایل کاهش برای عامل هر با مناسب پیشنهادهای ادامه در. است صورت چه به انتخاب این در اجتماعی و فردی عوامل نقش و است

 .دهیم ارائه را نامهبیمه تهیه به سواران موتور ترغیب و کردن بیمه به

 ضرورت انجام پژوهش -1-2

بیمه شخص ثالث بنابر ماهیت و اهداف حمایتی خود، در ایجاد تأمین و تعادل وضع مالی زیاندیدگان و دارندگان وسایل نقلیه، تقلیل 

کشور، گسترش بازار بیمه کشور و تعدیل ثروت  و تسکین رنج و نگرانی آنها، برقراری صلح و سازش بین آنها، توسعه ظرفیت درمانی

باشد که همه ساله باعث و مشارکت در تعاون عمومی تأثیر شایان توجهی دارد. در ایران، سوانح رانندگی از پرخطرترین حوادثی می

یمه اجباری شخص شود. بیمه اتومبیل در حال حاضر به نسبت زمان تصویب اولین قانون بفوت و مصدومیت بسیاری از هموطنان می

باشد و از آن تاریخ تاکنون هر چه میزان تولید یا ورود مندتری میتر و نظامدر کشور؛ به صورت ساختاریافته 1347ثالث در سال 

ای را خودرو به کشور گسترش یافته است، بیمه شخص ثالث هم فراگیرتر شده و آحاد مردم نیز ضرورت داشتن این پوشش بیمه

 اند.دهبیشتر احساس کر

 هایترین رشتهمهماز  ،های پرداختیخسارتهمچنین  های دریافتی وبیمهحقسهم قابل توجه در  توجه بهبیمه شخص ثالث اتومبیل با 

 ایفرایندهای این رشته بیمهبر  نهادهای نظارتیبیمه شخص ثالث اجباری بوده و  ،در اغلب کشورها. شودای کشور محسوب میبیمه

 .کنندنظارت می

های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بر اساس قانون، های مسئولیت است که با آنکه بیمهنامهبیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده  2 مادهنامه برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری اجباری است و به موجب داشتن این بیمه

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا »، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1به شخص ثالث

حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد 

ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه ن قانون نزد شرکت بیمهمی شود حداقل به مقدار مندرج در ای

 «کنند.

ای که اجباری است مورد بررسی قرار گرفته نامهنامه توسط موتورسیکلت سواران، آن هم بیمهعلت عدم خرید بیمه گزارشدر این 

اجتماعی،  اقتصادی، جنبه از باید که است موضوعی هستند ثالث شخص نامهبیمه فاقد هاموتورسیکلت از باالیی درصد چرا است. اینکه

 نفوذ ضریب رشد عدم .گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد متولیان رسانی آگاهی عدم و اطالع شناسی، عدمجامعه فردی و روانشناسی

 مورد در نامهبیمه تهیه عدم از ناشی هایزیان همچنین ؛است نامهبیمه خرید عدم آن موارد از یکی و دارد متعددی عوامل بیمه حق

 شخص بیمه رشته باالی خسارت ضریب .نمایدمی تحمیل اجتماع و خانواده شخص، به را زیادی فشارهای حادثه مقصر و ثالث اشخاص

 بررسی جانبی مسائل جمله از نامهبیمه فاقد افراد از مستقیم غیر حمایت و بدنی هایخسارت تامین صندوق به خسارت تحمیل و ثالث

 مراجع توسط عوامل این رفع امکان سواران موتور توسط نامهبیمه خرید عدم در موثر عوامل تشناخ با مجموع در .است گزارش این

 حق افزایش با خسارت ضریب کاهش بیمه، حق نفوذ ضریب افزایش خاطر، امنیت آن نتیجه است بدیهی و گرددمی فراهم ذیربط

 حادثه بروز صورت در آنان هایخانواده و موتورسواران از حمایت و گریزیقانون کاهش و ثالث اشخاص از حمایت مداری،قانون بیمه،

 در تعویق جریمه بخشودگی بار چندین رغمعلی که است معضلی سوار موتور میلیون ینچند برای ایبیمه پوشش نداشتن .باشدمی

 باشد.می صنعت مشکالت از اخیر دهه چند در کهاین کما استنشده حل جاری سال در نامهبیمه خرید

                                                           
 .حادثه مسبب راننده استثنای به شود مالی یا و بدنی خسارت دچار قانون این موضوع حوادث سبب به که است شخصی . هر 1
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 پژوهش پیشینه -1-3

 پژوهش های داخلی -1-3-1

های مربوط به سوانح ترافیکی ( عوامل انسانی مرتبط با وقوع سوانح ترافیکی در استان ایالم را بر مبنای داده1395جلیلیان و همکاران )

و توسط کارشناسان  114ها بر اساس فرم کام تحلیلی به روش سرشماری مورد آنالیز قرار دادند. داده -استان ایالم طی مطالعه توصیفی

 2314ورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع م STATAها با نرم افزار آوری شد. دادهو رانندگی با حضور در صحنه تصادف جمع راهنمایی

زن بودند. میانگین سنی  12/3مرد و  88/96نفر بودند که  3317شده بودند  رانندگانی که دچار سانحه سانحه ترافیکی انتخاب شد.

سال بود. بین سن  80تا  71سال و کمترین در گروه سنی  30تا  21سال بود. بیشترین فراوانی تصادفات در گروه سنی  36رانندگان 

انسانی و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت راننده، تحصیالت راننده، استفاده از کمربند ایمنی، گواهینامه رانندگی، علل 

داری دیده شد. شانس تطبیق شده برای سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت در عدم استفاده از کمربند رابطه آماری معنی

یا مصدومیت در عدم  برابر بیشتر از استفاده از کمربند ایمنی بود و شانس تطبیق برای سوانح ترافیکی منجر به مرگ 70/4ایمنی 

ها پیشنهاد شد که آموزش و الزام برابر بیشتر از گواهینامه پایه یک بود. در نهایت بر مبنای یافته 9/2رویت گواهینامه رانندگی 

تواند در تعدیل حوادث ترافیکی منجر به مرگ یا رانندگان به رعایت قوانین و مقرارات رانندگی و استفاده از کمربند ایمنی می

 صدومیت نقش به سزایی داشته باشد. م

را مورد بررسی قرار دادند.  1393تا  1389های ای منجر به فوت استان گلستان طی سال( تصادفات جاده1396بای و همکاران )

 1389پژوهش بر مبنای روش کمی و اسنادی برآمده از تصادفات منجر به فوت ثبت شده در پلیس راه استان گلستان طی دوره زمانی 

نفر  1553های استان رخ داده که باعث کشته شدن تصادف در جاده 1351باشد. در این پژوهش در زمان مورد مطالعه، می 1393تا 

 نفر در بیمارستان فوت کردند. ازدیاد سفر به شمال کشور از عوامل شناسایی شده بود.  760نفر سر صحنه و  793شد. از این تعداد 

مکانی در وقوع تصادفات رانندگی در شهر زنجان را مورد بررسی قرار دادند. در  –( نقش عوامل ساختاری 1394ملکی و مرادی مفرد )

این پژوهش آمار تصادفات رانندگی در محدوده شهر زنجان به وقوع پیوسته به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. این 

و سیستم اطالعات  EXCELای و میدانی از طریق پرسشنامه با نرم افزارهای تابخانهپژوهش به طریق توصیفی و تحلیلی با دو روش ک

ها حاکی از آن است که در فصول گرم سال، نرخ تصادفات رانندگی افزایش یافته، درصد تصادفات انجام شد. یافته GISجغرافیایی 

های به دست ماه دوم سال است. بر مبنای یافته 6از  درصد بیش 43/58ماه اول سال با  6درون شهری در محدوده مورد مطالعه در 

ها برای کاهش آمده اهتمام به آموزش فرهنگی، تشدید کنترل انتظامی و توسعه و بهبود و اصالح شرایط مهندسی و فیزیکی جاده

 تصادفات رانندگی پیشنهاد شده است. 

جوان تهرانی با تصادفات رانندگی پرداختند. پژوهش از طریق  ( به بررسی رابطه سبک زندگی رانندگان1396عباسی اصل و همکاران )

آوری شده است. در های اصالح و تربیت و زندان جمعها، کانونبندی از مراکز بیمه، بیمارستانگیری طبقهپرسشنامه به شیوه نمونه

اد سبک زندگی رابطه معنادار داشته است. های به دست آمده، سابقه تصادف با ابعنمونه مد نظر قرار گرفت. بر اساس یافته 576کل 

 در بین ابعاد سبک زندگی، عامل ادراک قوانین پلیس همبستگی باالتری با سابقه تصادف داشته است. 

مرد  120در بین یک گروه نمونه متشکل از  ،«جویی و رفتار رانندگی پرخطررابطه بین تحرک»( به بررسی 1384شیرازی و گودرزی )

و نیز برای بررسی رفتار « جویی زاکرمنمقیاس تحرک»جویی از گیری میزان تحرکاند. برای اندازهساله پرداخته 30ی با میانگین سن

جویی با خرده استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که بین تحرک« پرسشنامه عادات رانندگی منچستر»رانندگی پرخطر نیز از 

ها، خطاها، تخلفات رانندگی طلبی با رفتارهای رانندگی پرخطر مانند لغزشطلبی، تنوعجویی، هیجانتجربه :هایش نظیرمقیاس

جویی جویی زیاد بودند و افرادی که تحرکهمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین میزان تصادفات افرادی که دارای تحرک

دی که دارای تصادفات بیشتری بودند نسبت به آنانی که تصادفی نداشتند از لحاظ تری داشتند، تفاوت معناداری وجود نداشت. افراکم

کسب کرده بودند و بیشتر توسط پلیس متوقف و جریمه شده بودند. نتایج این تحقیق  رفتارهای نادرست رانندگی، نمره باالتری را

 بینی کرد.پرخطر با سرعت زیاد را پیشتوان رفتارهای رانندگی جویی مینشان داد که بوسیله مقیاسی به نام تحرک
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پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش  "نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران"( به بررسی 1379یعقوبی )

مل انسانی، ای صورت پذیرفت. به نظر وی، چهار عامل در پدید آوردن تصادفات رانندگی دخالت دارند عواملی نظیر: عواکتابخانه

درصد تصادفات  95تا  90ای که محقق از این مطالعه بدست آورده است، حاکی از آن است که ای، وسیله نقلیه، و محیط. نتیجهجاده

گرفتن مقررات، خطاهای رانندگی، رانندگی در ایران، ناشی از عوامل انسانی است. محقق در میان عوامل انسانی به عواملی مثل نادیده

آلودگی، مصرف مواد مخدر و الکل، رانندگی در ساعاتی نظیر آخر شب و اوایل صبح، خواب ی ترافیکی نادرست، خستگی،هانگرش

محقق با مقایسه تصادفات رانندگی در ایران و سایر  شب با حضور همساالن اشاره نموده است.انتهای ویژه در هرانندگی جوانان ب

درصد رشد داشته است و  55برعکس بسیاری از کشورها، تصادفات در ایران  1373-75های دهد که در سالکشورها نشان می

چنین شاخص مربوط به قربانیان تصادفات ایران چند برابر شاخص مشابه در سایر کشورها است و بیشترین قربانیان در ایران نیز هم

ای جامع در زمینه آموزش رانندگان و رهگذران را رنامهاند. محقق در آخر طراحی بسال و بیشتر عابرین پیاده بوده 20-50در سنین 

 بیند. ضروری می

را مورد های رانندگی، با رفتار رانندگی پرخطر؛ چنین موقعیتهای شخصیتی رانندگان و همارتباط بین ویژگی( 1393خوشنویس )

دهد. زند و احتمال وقوع حادثه را افزایش میمیرفتار رانندگی پرخطر شامل هرگونه رفتاری است که از راننده سر  بررسی قرار داد.

ر از چراغ قرمز، این رفتار شامل نقص قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سبقت و سرعت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم، عبو

رفتار رانندگی پرخطر هستند. هایی از باشد که همه نمونهم راهنمایی و رانندگی، انحراف به چپ و تغییر باند میئعدم توجه به عال

های شخصیتی و ادارک خطر است. در این بررسی هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای تبیین رفتار رانندگی پرخطر بر اساس ویژگی

های رانندگی، با رفتار رانندگی پرخطر؛ مد نظر است. روش پژوهش چنین موقعیتهای شخصیتی رانندگان و همارتباط بین ویژگی

ماه  3راننده وسیله نقلیه در شهر تهران است که در  2700ضر بر مبنای مفروضات همبستگی بوده و جامعه مورد مطالعه شامل حا

گیری به دو های آموزشی بودند. نمونهبه دلیل رفتار رانندگی پرخطر توسط پلیس توقیف و ملزم به شرکت در کالس 1392اول سال 

آوری نفر )زن و مرد( بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند. برای جمع 460اشد. بصورت در دسترس و داوطلبانه می

های رفتار رانندگی منچستر، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو، پرسشنامه ادراک ریسک رانندگی آلبرگ و اطالعات از پرسشنامه

ی )از جمله رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر( بر روی های آمار توصیفی و استنباط( استفاده شد. سپس تحلیل2001راندمو )

ها، تخلفات عمدی، اشتباهات و تخلفات غیرعمدی( و های رفتار رانندگی )لغزشها نشان داد که بین مولفهها انجام شد. یافتهداده

های رفتار رانندگی و پنج ویژگیجز توافق( با ادراک ریسک رانندگی رابطه وجود دارد و بر اساس چهار مولفه ه عوامل شخصیتی )ب

بینی کرد و روابط توان ادراک ریسک را پیشگرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجدانی بودن( میرنجورخویی، برون شخصیتی )روان

انندگی توانند با راساس مدل مفروض پژوهش حاضر قابل تایید است. بسیاری از مفاهیم روانشناختی می های پژوهش بربین سازه

 باشد. پرخطر ارتباط داشته باشند. لذا اهمیت صفات شخصیتی و رفتار رانندگی در میزان تصادفات قابل توجیه می

رسد که صنعت . به نظر میختای افراد در سطح شهر تهران پرداهای فرهنگی با رفتار بیمهبررسی رابطه نگرش( به 1389پوش )کهنه

وضعیت جهانی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد. در بسیاری از موارد، دست اندرکاران بیمه، معتقدند بیمه در ایران، در مقایسه با 

ناکامی صنعت بیمه در ایران ناشی از ضعف فرهنگ بیمه است، اما اصطالح فرهنگ بیمه مفهومی مبهم بوده و برای تبیین و یا 

است. در شناخت  "ماری داگالس"پرداز آن ترین نظریهفرهنگی که شاخصگیری در مورد صنعت بیمه ناکارآمد است. پارادایم تصمیم

دهد که چه چیزی را که این فرهنگ است که به اعضای یک گروه اجتماعی یاد می باشدمیدرک از ریسک و مخاطره بر این باور 

ابهام آن در آورد و به  از حالت کلی و توان فرهنگ بیمه راریسک بدانند و چگونه نسبت به آن واکنش نشان دهد. با این رویکرد می

ای را قرار داد. این تحقیق با تکیه بر نظریه اعتماد به خدمات بیمه جای آن ترکیبی از عوامل درک از ریسک و واکنش به ریسک و

های زندگی ابزار پرسشنامه، سعی داشته است در سطح شهر تهران به بررسی رابطه نحوه کارگیری روش پیمایشی وه فرهنگی و ب

بندی مخاطرات از منظر شهروندان تهرانی بپردازد. های فرهنگ بیمه با تقاضای بیمه و رتبهمختلف با ادراک ریسک، بررسی رابطه مولفه

های زندگی )مساوات طلبی، عضوی از جمعیت گرفته شد. نتایج نشان داد بین هیچ کدام از نحوه 400برای این منظور یک نمونه 

بیمه رابطه وجود ندارد، اما رابطه  خرید گرایی( و متغیر پاسخ به ریسک به صورت اقدام بهفردگرایی و سلسله مراتبتقدیرگرایی، 
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ها بندی ریسکی توصیفی تحقیق رتبهترین یافتهچنین مهمای با تقاضای بیمه از لحاظ آماری تأیید شد. هماعتماد به خدمات بیمه

  د.باشاز نظر شهروندان تهرانی می

ی موردی رانندگان ای )مطالعهبررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده"( به 1385فیروزجاه، فرزانه، عباسی اسفنجیر و ذبیح پور )

 شان به سه عامل تقسیم شده است:پرداختند. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر تصادفات براساس سهم "ای شهرستان بابل(عمومی جاده

 درصد.  75تا  70م آن ( عامل انسانی که سه1

 درصد. 15تا  10( عامل اتومبیل با سهم حدود 2

 درصد.  15تا  10ای نیز با سهم حدود ( عامل جاده3

عنوان یک کنش اجتماعی تلقی گردیده و با استفاده از تئوری شناختی پارسونز به چهار خرده سیستم هدر این تحقیق، رانندگی ب

هایی فرضیه هنگی( تقسیم گردیده است و سپس بر اساس هر یک از این چهار خرده سیستم،)شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و فر

گرایی، نظام هنجاری ساخته شد. به عنوان مثال، در درون خرده سیستم شخصیتی، خود تنظیمی، تقدیرگرایی، خردمندی، قانون

، درآمد، نوع وسیله نقلیه و خرده سیستم اجتماعی، عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. در خرده سیستم اقتصادیهب

های فرد سبک زندگی، وضع خانوادگی، میزان تحصیالت و محل سکونت و در خرده سیستم فرهنگی نیز به متغیرهایی نظیر نگرش

با استفاده از روش  است.نسبت به قوانین، تخلف رانندگی، ابزارهای کنترل و میزان آگاهی شخص نسبت به قوانین رانندگی اشاره شده

به آزمون فرضیات  2نفری از رانندگان عمومی شهرستان بابل و به کمک تکنیک رگرسیون لجستیک 389پرسشنامه در یک نمونه 

های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیرهای یاد شده، متغیرهایی نظیر سن، تحصیالت، خردورزی، تقدیرگرایی، پرداختند. یافته

عنوان مثال، کسانی که مجرد هی، رضایت شغلی، شیوه گرفتن گواهینامه و وضعیت تاهل بر میزان تصادفات تاثیر داشتند. بنظام هنجار

بودند، میزان تصادفاتشان نسبت به متاهلین بیشتر بوده است. آنان در آخر به ارائه پیشنهاداتی برای کاهش تصادفات نظیر آموزش 

 ند گذاشتن شرط تحصیلی برای برخی از رانندگان، پرداختند.و تغییر اصالح قوانین مان بیشتر

سواران شهرستان کاشان را مورد بررسی قرار دادند. ( رابطه هوش هیجانی و تصادف در موتورسیکلت1395عسگریان و همکاران )

به طریق  1393سال  پژوهش در بین کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در

ها از دو پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه اطالعات دموگرافیک استفاده گیری در دسترس انجام شده است. برای تحلیل دادهنمونه

دار بوده است. در میانگین زیر مقیاس کلی بین دو گروه معنی 9های پژوهش، میانگین هوش هیجانی کلی و شده است. بر اساس یافته

ها، افزایش و داری بین رانندگان موتورسیکلت تصادف کرده و غیرتصادفی دیده شد. بر اساس یافتههیجانی کلی اختالف معنیهوش 

 های هوش هیجانی در پیشگیری از تصادفات مهم است. تقویت مهارت

پرداختند. هدف آنان « ایتصادفات جادهرابطه سالمت روان و کیفیت خواب رانندگان و میزان »( به بررسی 1387قرایی و همکاران )

ای کسانی بودند که دارای ای بوده است. رانندگان حرفهای و غیر حرفهدر این تحقیق، بررسی وضعیت سالمت روان رانندگان حرفه

ایه دوم و رانندگی پ ای، کسانی که دارای گواهینامهگواهینامه پایه یک و رانندگی، حرفه اصلی آنان بوده است؛ و رانندگان غیر حرفه

ساعت اول  24اند )در نفری از رانندگانی را که منجر به جرم یا فوت شده 453ای شغل اصلی آنان نبوده است. بدین منظور، نمونه

 گیری تصادفی، مورد بررسی قرار دادند. تصادفشان( با استفاده از روش نمونه

در ایران به کار گرفته  75پزشکی بود و از سال را که آزمونی روان scl-90-rشناختی و آزمون هر یک از رانندگان پرسشنامه جمعیت

ای وجود دارد. ای و غیرحرفهدهنده آن است که تفاوت معناداری بین گروه حرفههای تحقیق نشانشده است، را تکمیل نمودند. یافته

تقابل و افسردگی در هر دو گروه به صورت یکسان دیده به عنوان مثال، اختالالت پارانوئیدی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط م

تصادف رابطه معناداری وجود  شد. اما در آخر به این نتیجه رسیدند که بین استفاده از دارو )به دلیل ایجاد خواب آلودگی( و سابقهمی

 است. موثردارد. چرا که سابقه مصرف دارو، در افزایش تعداد تصادفات رانندگی 

های شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز را مورد بررسی قرار دادند. در این ( رابطه بین ویژگی1387کاران )شناس و همحق

های دموگرافیک، راننده زن به روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه 100راننده مرد و  437نمونه شامل  537تحقیق 

                                                           
2  . Logestic regression 
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ها از روش تحلیل واریانس و رای سنجش به کار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهب FFIرفتار رانندگی و پرسشنامه شخصیت نئو 

های به دست آمده، بین نمرات شاخص عصبیت آزمون نئو با میزان انواع خطا و انجام همبستگی استفاده شده است. بر اساس یافته

های به دست آمده، بین نمرات شاخص توافق با دیگران و چنین بر اساس یافتهاعمال غیرقانونی رابطه مستقیم معنادار دیده شد. هم

گرایی در آزمون نئو با انواع خطا و انجام اعمال غیرقانونی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. در مقابل بر اساس نتایج به دست برون

های به دست آمده، ه نشد. بر اساس یافتهای دیدآمده، بین نمرات شاخص وجدانی بودن با میزان خطا و انجام اعمال غیرقانونی رابطه

آمیز رابطه مستقیم معناداری دیده شد. از بین عواملی مانند ها تنها با انجام اعمال غیرقانونی غیرخشونتبین شاخص باز بودن به تجربه

آمیز رابطه غیرقانونی غیرخشونتهای تجربه رانندگی با انجام اعمال های تجربه رانندگی با میزان انواع خطا، تنها سن و سالسن، سال

 های شخصیتی با رفتار رانندگی رابطه معناداری دیده شد. منفی معنادار وجود دارد. در کل بین ویژگی

( پژوهشی در خصوص تحلیل جنسیتی تصادف با تاکید بر مفهوم سبک زندگی سالم مطالعه موردی: 1389پور و همکاران )شارع

های نمونه از جوانان ساکن در دو منطقه شهر تهران انجام شد. بر اساس یافته 450ند. مطالعه در بین جوانان شهر تهران انجام داد

 تری برخوردارند. پژوهش زنان در مقایسه با مردان تمایل کمتری به رانندگی پر خطر دارند و از سبک زندگی سالم

های درون شهری تهران برای وسایل نقلیه مختلف نشان دادند که سازی تصادفات در بزرگراه( با مدل1388ابوترابی و رضایی مقدم )

سال بودند و جنسیت راننده که مرد بودند و تخطی از سرعت مجاز از عوامل تبیین کننده تصادف در  25سن کم راننده که زیر 

 ها بوده است. بزرگراه

 پژوهش های خارجی -1-3-2

های پژوهش مطالعه را مورد بازنگری قرار داد. یافته 40بر رفتار رانندگی پر خطر  جویی( به منظور بررسی تاثیر تحرک1997) 3جونا

جویی و رفتار رانندگی پر خطر گزارش شده است و بسته به ها رابطه مثبتی بین تحرکوی حاکی از آن است که در همه پژوهش

آمیز طلبی و ماجراجویی با رانندگی مخاطرهبطه بین هیجانترین راگیری رفتار رانندگی به کار رفته است. قویابزاری که برای اندازه

الند و در بین زنان و مردان مشاهده شده ندیده شد. این رابطه در رانندگان کشورهای کانادا، ایاالت متحده، انگلستان، هلند، سوئد و ف

 تر گزارش شده است. است. در این بین رابطه در مورد زنان ضعیف

های ( تصادفات رانندگی گزارش شده توسط پلیس آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس یافته2005) 6نوو بیسو 5، شردا4دلین

قیم و تبه دست آمده، شدت تصادفات با عامل به وجود آورنده از قبیل بستن کمربند ایمنی، سن، نوشیدن الکل و جنسیت ارتباط مس

 "سبک زندگی و تصادف در بین رانندگان جوان"ساله به بررسی  20نفری از افراد  1200( در یک نمونه 1994معناداری دارد. برگ )

خود  داند. او هدف مطالعهی از مشکالت مرتبط با خطر تصادف رانندگان جوان میای، سبک زندگی را جزئپرداخت. او با روش مصاحبه

نندگان جوان را بر اساس تصادفاتشان به دو گروه: پر گیری ارتباط بین سبک زندگی و خطر تصادف در نظر گرفت. وی رارا اندازه

ساله چگونه خودشان را توصیف نموده و  20مخاطره و کم مخاطره تقسیم کرد و سبک زندگی را نیز این گونه تعریف کرد که افراد 

ی سیاسی درگیر هستند. برگ، هاو رانندگی، فعالیت های متفاوتی نظیر ورزش، موسیقی، سینما، مطالعه کردن، ماشینچقدر با فعالیت

ای، تصاویری از وسیله تحلیل خوشههچنین میزان درگیری در تصادفات ترافیکی را نیز در نظر گرفت و با تحلیل عناصر اصلی بهم

مخاطره و پر مخاطره صورت بگیرد، در ارتباط های کمسبک زندگی تعیین کرد. این تصاویر با تصادفاتی که ممکن بود توسط گروه

درصد و دو گروه کم مخاطره را با 15جو با میانگین باالی خطر گروه مخاطره 4خوشه را که شامل  15ای نیز بود. تحلیل خوشه

جو میزان عالقه به سبک زندگی هنری و فرهنگی گروه مخاطره 4درصد تعیین کرد. او معتقد است که در این  75میانگین پایین خطر 

ده و گروه کم مخاطره نیز معموالً کسانی بودند که زندگی دانشجویی داشته و دارای هدف مشخصی و نیز عالقه به ورزش اندک بو

 بودند. 
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 634مرد و  1052به مطالعه « شناختی در رانندگی پرخطر: انتقال به جوانیتغییر روان»( در 1994) 8و مارک توربین 7ریچارد جیزر 

ترین سال در کلورادوی امریکا پرداختند تا مفهوم رانندگی پر خطر را بررسی کنند. در این مطالعه مهم 22تا  18زن واقع در سنین 

شناختی، های اجتماعی در نظر گرفته شده است. تغییرات روانبق با عرف و نقشبینی کننده رانندگی پرخطر، رفتارهای مطاعامل پیش

های اجتماعی بزرگسالی است. طبق دهد چرا که این روند، ناشی از ورود به نقشسال کاهش می 25به  18رانندگی پر خطر را از سن 

دهد. هدف ای از جوانی رخ میشود که در یک برههآفرین محسوب مینظر جیزر، رانندگی پرخطر به عنوان سندرمی از رفتار مشکل

های اجتماعی مطابق با عرف و میزان شرکت در رانندگی پرخطر بوده اساسی در این مطالعه ایجاد پیوند میان میزان مشارکت در نقش

گیری ه مهمی در اندازهبینی کنندهای اجتماعی است که به عنوان پیشاست. آنچه که از نظر آنان بسیار مهم بود، تغییر در نقش

ها، باورها و رفتارهایی ها، نگرششد، چرا که این تغییرات روان شناختی بازتاب فرآیند رشد در ارزشرانندگی پر خطر محسوب می

سال بعد،  9سالگی را در مقایسه با  16سالی یا جوانی بوده است. آنان نرخ تصادف را در سن است که ناشی از ورود به دوره بزرگ

بسیار باال توصیف کردند، در حقیقت آنان رانندگی پرخطر را به همراه سایر رفتارهای پرخطر نظیر: مصرف ماری جوانا، الکل و ... را 

 دانند، که ناشی از ورود به مرحله جوانی است.سازنده سبک زندگی پرخطر می

-24ای در شهر آتن در بین رانندگان هتأثیر سبک زندگی رانندگان جوان بر تصادفات ترافیکی جاد "( به بررسی 1997)  چیلوتاکیس

نوع سبک  10شاخص،  74نفری از هر دو جنس را در نظر گرفت و از طریق تحلیل عاملی  241ی پرداخت. او یک نمونه "سال 18

شان مصرف الکل بود یا یون لجستیک نشان داد که رانندگانی که در عناصر سبک زندگیرگرس زندگی را از هم جدا نمود. وی بوسیله

شان، فرهنگ بود با تصادف کم خطری کردند، تصادف باالیی داشته، اما آنهایی که عنصر مسلط سبک زندگیبدون هدف رانندگی می

 نندگی بودند. مواجه بودند و رانندگان جوانی که مذهبی بودند، خواهان خطر کمتری در را

، "ن جوانانیاهای تصادفات و مصدومین در مبینی کنندهعنوان پیشهعوامل سبک زندگی ب"ی طولی مطالعهدر  (1998) 9دروتی بگ

 1973مارچ  31و  1978آپریل یک  از مردم جوانی که در نیوزیلند در بیننفری  1037یک نسل  رانندگی در بین رفتار یبه مطالعه

آورده شد، ی بدست گسال 18و  15سنین  درای گیری عوامل شخصیتی، رفتاری و زمینهاندازه نتایجی که از .پرداخت، دبه دنیا آمدن

نوع چهار طولی  در نظر گرفته شد. وی در این مطالعهسالگی،  21سن  ازنتایج گزارش شده ی مهمی در هاکننده بینیپیش عنوانهب

و  های جدیجراحتتصادفات با  ،ون جراحتدبات تصادف ،همراه استاندک که با جراحت  یتصادفات کند:تصادف را از هم جدا می

یافته های این  نظر گرفته شده است.بینی کننده مهمی درعنوان پیشهسبک زندگی، بعالوه شوند. بهتصادفاتی که به مرگ منتهی می

گوناگون می شود، جنسیت، متغیر تاثیر گذار مهمی است. چرا که تحقیق حاکی از آن است که از میان عواملی که منجر به تصادفات 

اشاره دارد که مردانی که اوقات فراغت کمتری بگ برای مثال،  تر از زنان بود.ات منجر به مرگ در بین مردان باالنرخ میزان تصادف

نیز دارای د، شتنمصرف الکل کمتری دا مسن خود،هند و یا مردانی که در مقایسه با زنان دشمیات درگیر فدر تصاد ، کمترشتنددا

 کمتری بودند. تصادفات جادهنرخ 

به بررسی تصادفات در میان جوانان "نوانابین ج مشکالت رفتاری و رانندگی پرخطر در" در تحقیقی با عنوان، (2004) 10جین شاپ

آفرین و تئوری کنترل د. تئوری رفتار مشکلدانو برای جلوگیری مؤثر از تصادفات، فهم ابتدایی از رانندگی را ضروری میپرداخت 

توسط محقق در  گردان، نوشیدن الکل، رانندگی پرخطر(بینی رانندگی پرخطر جوانان )استفاده از داروهای رواناجتماعی در پیش

رانندگی و  11یدنآنالیز یک طرفه، رانندگی ـ نوش تکنیک جوان و 1845با استفاده از مطالعه طولی است. وی بکار گرفته شده تحقیق 

 را از طریق خطرکمرانندگی ... ترسیم کرد.  های وندالیسم ورفتار الکل، ا ومصرف ماری جوان از طریق، را گردانمواد روان 12ـ مصرف

د. کربینی فعال بودن در مدرسه در طی نوجوانی پیش افزایش تحمل انحراف و همچنین ،عدم مصرف زیاد الکل، کمتر سیگار کشیدن

رسد که سازد. این نتیجه میرنگ می پربا استفاده از مصرف مواد، الکل و ... و پرخطر را  خطرکمتفاوت بین رانندگی ، نتایجاین 
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ی از رانندگی پر خطر بوده که نرخ تصادف در میان این دسته از رانندگان ئگردان، جزرانندگی ـ نوشیدن الکل و مصرف مواد روان

ار رانندگی را ناشی از عوامل متعددی نظیر: عوامل شخصیتی، توانایی رانندگی وعوامل روانی در نظر بیشتر است. در آخر، وی رفت

  گیرد. می

دهد که تخمین رانندگان از خطر نشان می« رانندگی ارتباط بین شخصیت رانندگان جوان، ادراک خطر و رفتار» در (2007) 13نیمش

. وی، در ارتباط استعوامل شخصیتی، ادراکات خطر و رفتار رانندگی امل دیگری نظیر و با عو های رانندگیای از موقعیتبا دامنه

نفر واقع  159. دهدنشان میتجربه بیشتر کم ندر میان رانندگاپرخطر را  شدت ارتباط بین عوامل شخصیتی، ادراکات خطر و رانندگی

رفتار  عنصر دربارهادراکات خطر و یک  درباره عنصر شخصیت، چهار درباره حاوی پنج عنصر ای را کهسال پرسشنامه 20تا  17سن در 

، را در رانندگان جوان اتدرصد انحراف 39، ن به دست آمدبا استفاده از مدل ساختار متواز ای کهنتیجه پر کردند ورا ، بودرانندگی 

دگان عامل مهمی در میزان تصادفات به گیرد، که تجربه راننوی نتیجه می .استاز خود گذشتگی نشان داده  و جستجوی هیجان

 شود.آرامش در هنگام رانندگی، محسوب می همراه جستجوی هیجان،کسب لذت و

 طرح اجرای از هدف -1-4

  موتورسواران توسط ثالث شخص نامهبیمه خرید عدم علل شناسایی

 تحقیق هایفرضیه -1-5

 است: شده طرح زیر فرضیات پژوهش این در

 دارد وجود رابطه ثالث شخص بیمه خرید عدم و خطر ادارک بین. 

 دارد وجود رابطه ثالث شخص بیمه خرید عدم و خطر مدیریت بین. 

 دارد وجود رابطه ثالث شخص بیمه خرید عدم و مزایای بیمه از موتورسواران آگاهی بین. 

 دارد وجود رابطه ثالث شخص بیمه خرید عدم و گریزیقانون روحیه بین. 

 دارد وجود رابطه ثالث شخص بیمه خرید عدم و اقتصادی وضعیت بین. 

 تحقیق ابزار و شناسیروش -1-6

در مورد جمعیت نمونه که معرف کل جامعه آماری است.  باشدمیای باشد. پیمایش مطالعهمی14پژوهش حاضر از نوع مطالعه پیمایشی

های آن در بین ای موتورسواران و مولفهدنبال ارائه تصویری از وضعیت بیمهگیرد زیرا به پیمایش حاضر با هدف توصیفی صورت می

 باشد. موتورسواران شهر تهران می

 .است شده انجام 1396 مهر تا شهریور زمانی بازه این پژوهش در

 اطالعات ابزارگردآوری و روش -1-7

 سواران.ای، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با موتورمصاحبه با موتورسواران، مصاحبه با خبرگان، مطالعه کتابخانه

 آماریجامعه -1-8

 موتور سواران شهر تهران

 

 گیرینمونه روش و نمونهتعداد -1-9

 در را سال طی در روزه هر موتورسواران میزان بیشترین که شهر تردد پر نقاط در موتورسواران میان از هدفمند صورت به گیرینمونه

 از موتورسوار نفر 400. است شده انجام و انتخاب تهران شهر سطح در معابر پلیس تایید و نگارندگان مشاهدات اساس بر گیردمی بر

 آوریجمع شده تکمیل پرسشنامه 392 تعداد شده توزیع پرسشنامه 450 بین از نهایت در و است آمده دست به مورگان فرمول طریق

 .است گرفته قرار برداری بهره و بررسی مورد و
                                                           
13 . Machin 

14 Survey 
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 بررسی مورد متغیرهای -1-10

 در این بخش به متغیرهای مورد بررسی و گویه های آن می پردازیم.

  خطر اداراک

 ایمنی کاله از استفاده میزان -

 جابجایی و تردد جهت موتورسیکلت از استفاده میزان -

 خستگی هنگام موتورسواری میزان -

 موتورسواران برای حادثه وقوع احتمال میزان -

  خطر مدیریت

 ثالث شخص بیمه بدون موتورسیکلت استفاده میزان -

 ثالث شخص نامهمهیب هیته ضرورت زانیم -

 کلتیموتورس با تردد از یناش یکیتراف تیامن زانیم -

 کلتیموتورس از یناش حادثه یقبل تجربه داشتن -

  آگاهی

 ثالث شخص مهیب پوشش از یآگاه زانیم -

 ثالث شخص بیمه جانی تعهدات از آگاهی میزان -

 قانونمندی

 یکطرفه خیابان جهت برخالف موتورسواری میزان -

 رو ادهیپ در یموتورسورا زانیم -

 یموتورسوار نیح ییجلو یخودرو به شدن کینزد زانیم -

 زرد چراغ از عبور زانیم -

 رمجازیغ سرعت با راندن زانیم -

 بزرگراه در یراموتورسو زانیم -

 راه چهار بودن خلوت طیشرا در قرمز چراغ از عبور زانیم -

  یاقتصاد تیوضع و ثالث شخص نامهمهیب اخذ یمال بار

 ثالث شخص نامهبیمه قیمت میزان -

 موتورسواران درآمد زانیم -

 درآمد کمبود علتبه ثالث شخص مهیب دیخر عدم -

 کلتیموتورس یجا به خودرو دیخر امکان -

 در حوزه این مجروحان و شدگانکشته آمار متاسفانه که است واقعیت این دهندهنشان رانندگی تصادفات با مرتبط آمارهای به توجه

 این فعلی شرایط در کهطوریبه دهند،می دست از را خودشان جان رانندگی تصادفات اثر در نفر 60 باالی روزانه و بوده باالیی حد

شخص ثالث آن هم از سوی موتورسواران که اغلب آنها  نامهبیمهباشد. لذا توجه به خرید می مطرح ملی معضل یک عنوان به موضوع

بایست مورد توجه قرار کند، میپذیرتر میشرایط آنها را آسیب نامهبیمهتوانی به لحاظ مالی در جامعه هستند و عدم تهیه از افراد کم

 گیرد.

 پژوهش مشکالت و ها محدودیت -1-11

نحوی به ؛ت اشاره کردعدم همکاری موتورسواران برای پاسخگویی به سواالتوان به های پژوهش حاضر میو تنگنات مشکالترین از مهم

توانست نتایج قابل که برای انجام پژوهش دوبار سواالت تغییر داده و اصالح شد و در مرحله سوم نیز تعدادی از سواالت مهم که می
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باشد که شخص ثالث یک موضوع چند وجهی می نامهبیمهعدم خرید موضوع  پاسخ ماند، عالوه بر آنهی را در بر داشته باشد بیتوج

دلیل عدم همکاری موتورسواران، اغلب متخصصین توزیع و تکمیل پرسشنامه هخود باعث مشکالتی در انجام پژوهش گردید. همچنین ب

 است. حاضر به همکاری در این زمینه نبودند لذا این امر منجر به صرف هزینه مازاد زمانی و مالی برای تیم تحقیق شده
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 بخش دوم: مبانی نظری پژوهش
 مقدمه -2-1

هایی را برای حفاظت از جسم و ی آنها است. طبیعت، سرشت و غریزه انسانی روشزندگ ها مهمترین و بزرگترین سرمایهجان انسان

رغم نماید و علیها را تهدید میحوادث و خطرات فراوانی انسان جز مرگ طبیعی،جان و بقاء ابداع نموده است. اما با این همه به

معرض خطرات مختلفی هستند.  ها درهنوز انسان های علم و تکنولوژی و افزایش امنیت محیطی و کاهش اغلب مخاطراتپیشرفت

ها و خطرات زیادی با دست خود انسان که در برخی موارد، آسیباست کما این کرده شاید بتوان گفت که صرفاً نوع خطرات تغییر

وحشی و  نظر از آن ممکن نیست. اگر انسان امروزی در معرض خطرات زندگی در غار و جنگل و حمله حیوانات ایجاد و صرف

های جدید، های العالجی مانند طاعون و کزاز و وبا و ماالریا و سل و مانند اینها نیست اما در عوض در معرض انواع ویروسمریضی

 است. های اتمی و ...های کشتار جمعی، جنگ، بمباثرات تکنولوژی مانند امواج مختلف، سالح

ها و رفاه برای او دردسر آفرین القیت انسان است که ضمن کم کردن فاصلهوسایل مختلف نقلیه یکی از امکانات مفید و مؤثر خ

دهند یا است. بر اساس آمارهای جهانی ساالنه تعداد زیادی انسان در اثر تصادفات رانندگی وسایل نقلیه جان خود را از دست میشده

های همچنین مبالغ بسیار گزافی صرف درمان و هزینه گردند.دهند و دچار نقص عضو میهای خود را از دست میبرای همیشه توانایی

دیدگان مانند فوت و یا از کار افتادگی گردد. اگر چه به هیچ عنوان امکان جبران برخی از صدمات وارده به زیاندیدگان میپزشکی زیان

ذالک کند معری را به جامعه تحمیل میها صدمات عاطفی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بسیانیست و از دست رفتن جان انسان ...و .

 توان با تدابیری، تبعات اقتصادی و مادی آن را جبران نمود.می

ای متناسب با بیمهها در قالب پرداخت حقتواند این صدمات اقتصادی را جبران نماید. معاضدت انسانبیمه مکانیسمی است که می

تواند های مالی میگذاران( در قالب خسارت ضمن جبران خسارتین افراد )بیمهی برخی از اربرداهای بیمه و بهرهریسک به شرکت

ای های بیمههای خودرو از مهمترین پوششهای جانی )بدنی( را نیز جبران نماید. بیمهتوجهی از تبعات اقتصادی خسارتبخش قابل

ین موضوع با توجه به فراوانی وسایل نقلیه و خطرات که ااست که به دنبال اجرای مکانیسم جبران خسارت مذکور است و از آنجایی

ها اجباری است. در کشور ما ایران نیز بر اساس اولین قانون بیمه شخص ثالث کنند بر اساس قوانین اکثر کشورای که ایجاد میبالقوه

مه شخص ثالث جدید مصوب سال و نهایتاً در قانون جدید بی 1387است و در اصالحیه سال اجباری اعالم شده 1347مصوب در سال 

 ها پرداخته است.ضمن تاکید بر اجباری بودن آن به تکمیل پوشش 1395

 توانند ازکه مقصر حادثه باشند نه تنها نمینامه شخص ثالث هستند و به همین دلیل در صورتیسواران فاقد بیمهاغلب موتور سیکلت

های وارده با خود را نیز باید شخصاً تحمل نمایند. این در حالی بلکه خسارت ؛ایندنامه مذکور خسارت زیاندیده را پرداخت نممحل بیمه

است، در واقع بیمه این وسیله را مشمول نرخ مناسب قراردادهسیکلت حقکننده از موتورگذار در حمایت از قشر استفادهست که قانونا

 نماید.زیاد اقتصادی جلوگیری می هزینه بیمه روزانه مبلغ نسبتاً کمی است که از مشکالت بسیار

های آن موتورسواران است تا بتوان با استفاده از دستاورد ای پرداخته شدهبه بررسی علل مختلف عدم خرید پوشش بیمه گزارشدر این 

عمل آمده بتواند بخش کوچکی از این معضل را امیدوارند که تالش به گزارشنامه شخص ثالث ترغیب نمود. مجریان را به خرید بیمه

 باشیم.مرتفع نماید. در این بخش از پژوهش به دنبال ارائه مفاهیم نظری در این خصوص می

 

 ریسک مدیریت -2-2

 نظر تبادل و بحث اطمینانعدم و ریسک مفاهیم مورد در متمادی سالیان بیمه، پردازاننظریه و هااکچوئری آماردانان، اقتصاددانان،

 اندنتوانسته هنوز اما باشد، داشته کاربرد مختلف هایرشته در استفاده برای که دهند ارائه آن از واحدی و جامع تعریف بتوانند تا اندکرده

 کامالً معنی یک هر است ممکن ولی برند؛می کاربه را ریسک واژه متخصصان این تمامی اگرچه. برسند توافق به تعریفی چنین روی

 بیشتر، آن در که سوزیآتش مثل) شدهبیمه خطر یک معنی به بیمه در ریسک واژه صورت، هر به. باشند داشته مدنظر را متفاوتی

 معنای به عمدتاً ریسک واژه. است بیمه توسط شدهمحافظت اموال یا شخص یعنی بیمه مورد یا و( دارند قرار خطر معرض در اموال

 وقوع احتمال آن در که است واقعی دنیای از وضعیتی ریسک. شودمی استفاده دارد، وجود دیدن خسارت احتمال آن در که وضعیتی
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 وجود موردانتظاری دلخواه نتیجه از منفی انحراف امکان آن در که است موقعیتی ریسک تر،دقیق بیان به. دارد وجود ناگواری خطر

 پیرامون محیط در رویدادها از ترکیبی یعنی است، واقعی دنیای در وضعیتی ریسک تعریف، این طبق. امیدواریم آن دادنرخ به که دارد

 .است ممکن نیز دیدنخسارت احتمال آن در که

 و خالص هایریسک. 3 پویا و ایستا هایریسک. 2 غیرمالی و مالی هایریسک. 1اعم از  آنهااز  یبه برخ توانیم هایسکانواع ر از

 ریسک مدیریت. باشدمی ریسک مدیریت ها،ریسک مطالعه در مهم مباحث از یکیاشاره کرد.  خاص و عام هایریسک. 4 سوداگرانه

 عنوانبه. کنند مدیریت را آنها و شده مواجه شیوه بهترین به خود هایریسک با توانندمی مشاغل و افراد چگونه که معناست بدین

 که است خالصی هایریسک تمام با شدنمواجه برای علمی راهبردی ریسک مدیریت" گفت توانمی ریسک مدیریت برای تعریفی

 که است هاییخسارت شناسایی برای فرآیندی ریسک مدیریت دیگر، تعریفی برطبق ".هستند روبرو آنها با مشاغل صاحبان و افراد

)مهدوی و نصیری، . است خسارات این با برخورد روش بهترین و ترینمناسب انتخاب چگونگی و شد خواهد مواجه آنها با سازمان یک

1391.) 

 ریسک کنترل و ارزیابی تحلیل، هایفعالیت به مربوط فرایندهای و هارویه مدیریتی، هایسیاست سیستماتیک کاربرد ریسک مدیریت

 توانمی که است معیارهایی کارگیریبه و شناسایی و شده اتخاذ نهایی تصمیمات مستندسازی فرایند از عبارت ریسک مدیریت. است

 "خطر" و "ریسک" هایواژه بیمه، با رابطه در موجود ادبیات اکثر در. کرد استفاده قبول قابل سطحی تا ریسک رساندن جهت هاآن از

 وجود دو این بین مهمی اما کوچک چند هر هایتفاوت که حالی در اند،داشته یکسان مواقع بعضی در و نزدیک بسیار مفاهیم معموال

 دیدن زیان احتمال ریسک مقابل در. دانست هاانسان برای زیان و آسیب احتمالی منشا عنوان به توانمی را خطر کلی، طور به. دارد

 با است، گوناگون خطرهای وجود امکان اگرچه بنابراین،. باشدمی است، آن معرض در شخصی که خطرهایی با شدن مواجه صورت در

 نظریه اساسی ایده. ببرد بین از را خطر آنکه بدون رساند، حداقل به و کمتر را خطرها با شدن مواجه زیان توانمی ریسک مدیریت

چشم نظریه. شودمی ارزیابی مرجع نقطه یک به توجه با زیان و سود لحاظ از مختلف توابع وسیله به هاگزینه که است این اندازچشم

 سنگبر، آبادی،نیک شفیعی) سازدمی ممکن کندمی نقض را عقالنیت هاییجنبه که را رفتارهایی توصیف و بینیپیش چنین هم انداز

1395.) 

 مخاطرات خصوصیات تعیین -2-2-1

. آیندمی شمار به سنجیروان رویکرد از ءجز یک فقط آنها، استنباطی انحرافات و ریسک انحرافات و ریسک هایتخمین سنجش

 هم به هایالیه از حاکی ریسک از ایحرفه غیر افراد هایبحث. گیردنمی شکل تلفات از تخمین حول فقط مخاطرات از مردم ادراکات

 هایویژگی به زیاد هایاشاره شامل اغلب مخاطرات به راجع عادی گفتگوهای. است ریسک هدهند تشکیل اجزای درک از پیچیده متصل

 .است آنها یسازنده مختلف

  افزاهم هایریسک -2-2-2

 استفاده مخاطراتی از دسته آن به اشاره برای "افزاهم مخاطرات". باشد ارزشمند تواندمی هاریسک افزاییهم به مختصر ایاشاره

 به. است ترگبزر آنها از کدام هر به مربوطه ریسک تک تک از که کنند ایجاد هاییریسک تا گردندمی ترکیب یکدیگر با که شودمی

 کسی با مقایسه در کندمی مصرف الکلی مشروبات و کشدمی سیگار منظم طور به که کسی برای گرفتن سرطان ریسک مثال عنوان

 توانایی. دارد آشکاری اهمیت مخاطرات میان افزاییهم این. است بیشتر کندمی مصرف الکلی مشروبات فقط یا کشدمی سیگار فقط که

 .باشد ضروری تواندمی آن درک در مردم کردن توانمند و آن تخمین

 سیکلت موتور راندن از سنگین خسارتهای تحمیل از توانمی هستند مواجه آن با موتورسواران که افزاییهم های ریسک خصوص در

 سنگینی تبعات مخاطرات این از یک هر. برد نام همراه تلفن از استفاده و یایمن کاله بدون نشین، ترک با همراه ثالث، شخص بیمه فاقد

 موتورسواران تعداد متاسفانه. برندمی باال توجهی قابل میزان به را ریسک میزان آنها افزاییهم و دارند سرنشینان برای وقوع صورت در

 .است رایج بسیار دیگر شهرهای و تهران هایخیابان در شرایط این با
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 ریسک ادراک -2-3

پردازد که مردم از روی عادت ترین تحقیقات علوم اجتماعی راجع به ریسک به بررسی فرایندهای ارزیابی ریسکی میبرخی از جالب

های سیستماتیک از ریسک تحت مطالعات رسمی یا برند. نوعاً سنجش ریسک اصطالحی است که برای اشاره به تحلیلبه کار می

ای در این زمینه چه مردم فاقد تخصص حرفهشود. آندسان و کارشناسان بیمه( استفاده میای )مثل دانشمندان، مهنتوسط حرفه

گیرد. این اصطالح تری به آن تعلق میشود و اغلب اصطالح ذهنیای( سنجش ریسک خوانده نمیدهند )افراد غیرحرفهانجام می

 شود. معموال ادراک ریسک خوانده می

های تلخیصی مشترک برای بیان سطوح ریسک : آیا ما از عبارتگذارد کهاین سوال را باقی میک هنوز های سنجش ریستوصیف روش

مشترک داریم  شدهگیری پذیرفته است: آیا ما یک مقیاس اندازه اینکنیم؟ طریقه دیگر مطرح کردن این سوال به صورت استفاده می

 که بتوان روی آن سطوح ریسک را نشان داد؟

 شوند:ناگوار مربوط می ها به از دست دادن جان با وقوع یک حادثهیان ریسک چند مقیاس داریم. بسیاری از آندر واقع ما برای ب

 برخی از جمعیتی که در معرض ریسک قرار دارند و در هر واحد زمانی )مثال ساالنه( جان خود را از دست  –میرونرخ مرگ

 دهند.می

 و در اثر قرار گرفتن در مقابل مقدار معینی  دکه در معرض ریسک قرار دارنبخشی از جمعیتی  –مرگ در هر واحد فعالیت

ومیر افراد در ومیر مسافران در هر مایل از بزرگراه یا تعداد مرگدهند )مثل تعداد مرگاز ریسک جان خود را از دست می

 گیرند(.میلیون نفر از افرادی که در معرض یک محیط کاری قرار می 100هر 

  اند.عمر کسانی که در معرض ریسک قرار گرفته های از دست رفتهسال –انتظار از دست رفتهعمر مورد 

تواند استفاده از مرگ به عنوان شاخص ریسک ممکن است ریشه در این فرض داشته باشد که مرگ بدترین اتفاق ممکن است و می

های جدی یا از دست دادن زندگی کردن با آسیب د؛مدعی هستننهایی مشترک هر گونه مخاطره باشد. کسانی وجود دارند که  ستاده

تواند بدتر از مرگ باشد. هر چند این ادعا درست توانند بمیرند( میاند، نمیقدرت تولید مثل )از آن جایی که کسانی که به دنیا نیامده

 باشد.باشد، سادگی تعریف مرگ )ماهیت قطعی آن( باعث شده که مرگ هنوز هم یک شاخص محبوب 

پردازد: بزرگی ریسک چقدر است؟ دو عنصر اصلی میزان ریسک عبارتند ترین حالت خود به تخمین ریسک میادراک ریسک در ابتدایی

توان به صورت احتمال وقوع یا شدت تاثیر در صورت وقوع )یا ترکیبی از این دو که امروزه ها. این دو عنصر را میاز احتمال و معلول

های های سنجش ریسک که قبال مطرح شدند، تخمینرود. بنابر روشهای پیچیده به کار مییریت ریسک سازمانهای مدنظامدر 

کنندگان عادی خواستند ( از شرکت1978سازی کرد. به عنوان مثال لیختتاین و همکاران )توان به طرق مختلف، کمیریسک را می

کنندگان شد، به قضاوت بنشینند. شرکتمختلف مربوط می حده که به چهل مخاطرهومیر ساالنه در ایاالت متکه راجع به فراوانی مرگ

شده ارائه های موتوری انجام دادند که برای آن یک نرخ شناختهوومیر حاصل از تصادف خودراین قضاوت را در مقایسه با میزان مرگ

سنجی جا افتاده است که امکان استانداردسازی فن روانمرجع این چنینی و درخواست تخمین بزرگی، یک  یک نقطه شده بود. ارائه

های ذهنی از تلفات با آمارهای مربوط به سالمت عمومی تخمین ،مطالعهاین سازد. در و مقایسه میان پاسخگویان فردی را فراهم می

ت، عملکرد نسبتا قابل قبولی دارند. ای در تخمین سطوح نسبی تلفات مربوط به مخاطرامقایسه شدند. آنها دریافتند که افراد غیرحرفه

آمیز هستند. لیکن در مقایسه با سطوح مطلق ریسک واقعی، دانستند که مخاطرات در مقایسه با یکدیگر چقدر مخاطرهاساسا آنها می

ل نفس، نیش های آنها دچار اختالفات سیستماتیک بود. مخاطراتی که در تخمین ریسک آنها افراط شده بود عبارت بودن از قتتخمین

وسایل نقلیه موتوری و تمام  بادار شدن و سقط جنین، تصادف ، سیل، طوفان، بارداری، بچهها، مسمومیتسمی، آتش یا شعله، سرطان

بود عبارت بودن از واکسیناسیون برای سرخچه، دیابت، سرطان معده، رعدوبرق، سکته، تصادفات. مخاطراتی که دست کم گرفته شده

 یزم.آسم، سل و آمف

ترین بعد در بخش ایمنی است. در واقع هرگونه واکنش یا تعهد یا در اولویت قرار گرفتن ایمنی بسته به سطح ادراک ریسک مهم

شناسایی و درک خطر بخش مهمی از تصمیم یک شخص برای تهیه . متفاوت است ادراک افراد از خطرات، حوادث و مسائل ایمنی

های هشی در استرالیا به این نتیجه رسیدند که بسیاری از موتورسواران جوان، به دلیل تصور از تواناییبیمه است. به عنوان مثال، در پژو
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تر احساس خطر ها و مواقع مشخص، کمتر از موتورسواران با تجربهخود در کنترل کامل بر موتور سیکلت، در بسیاری از صحنه

های مختلف را بدون کاله ایمنی، حتی با وجود الزامی ها مسافتبا تجربه کردند. شاید به همین دلیل است که جوانان بیشتر ازمی

های تکمیلی کردند. عالوه بر این، افراد کمتری از جمعیت جوان، نسبت به افراد با تجربه، بیمهبودن استفاده از کاله ایمنی طی می

که عمومی بوسیله برآورد میزان ریسک هر فرد و این توانبخشی شغلی نقش مهمی در پشتیبانی حمل و نقل کردند.بدنه را تهیه می

 American Occupational Therapyد )کند را بر عهده دارای را هنگام رانندگی ایجاد میچه کسی احتمال بوجود آوردن حادثه

Association,2005 .) 

بر اساس گزارش سازمان مذکور  توجه شود.کند که به آمارهای سازمان بهداشت جهانی این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می

 اگر تدابیر مناسب در این خصوص اعمال نشودکه بود میر خواهدومرگ و میر ناشی از خودروها پنجمین عامل مرگ 2030تا سال 

 ( World Health Organization, 2009.)داردپیامدهای مالی و اجتماعی هنگفتی را در پی

سخ مناسبی برای دالیل عدم تهیه بیمه شخص ثالث، تاثیر عوامل در شناسایی خطر به عنوان مکانیسم بنابراین، جهت پیدا کردن پا

 بایست ارزیابی شود. موثر مدیریت ریسک می

دانند که خطاها دغدغه هر شخص است و افراد می ،ن ایمنیآفرهنگی که در پردازیم: می فرهنگ ایمنیدر ادامه به تعریف مختصری از 

ها و اقدامات درباره ای از هنجارها، عقاید، نگرش(. در واقع مجموعه 2005)دنیس،  د افتادناتفاق بیفتند و اتفاق خواه توانندمی

تعاریف مختلفی برای فرهنگ ایمنی ارائه شده است. های کلی است که بین افراد در یک محل معین و زمان مشخص مشترک احتیاط

 ده شده است. ها در ادامه آوراست که برخی از آن

های کلی است که بین افراد در یک محل معین و زمان مشخص ها و اقدامات درباره احتیاطای از هنجارها، عقاید، نگرشمجموعه-

 است.مشترک 

 سیل وقوع خطا، دانشی فعال و پویا دارند و هم کارکنان و هم سازمان قادر بهن، کارکنان یک سازمان درباره پتاکهفرهنگ یعنی آن-

 .دهندها هستند و اقداماتی را برای انجام صحیح امور انجام میشناسایی اشتباهات و یادگیری از آن

گیری که ایمنی توسط سازمان اندازهانواع رفتارهای یادگرفته شده همراه با تعهد مشترک به تفکر و رفتار ایمن و اعتماد و اعتقاد به این-

 .شودمی

 .باشندها به طور خاص منعکس کننده سالمت و ایمنی میمانی است که عقاید و ارزشای از فرهنگ ساززیر مجموعه-

 ریسک و ادراک از ریسک تجربه -2-3-1

ی جالب حاکی از اند. یک مطالعهی تعداد ریسک و ادراک کلی از ریسک انجام شدهی میان تجربهتحقیقات نسبتا کمی راجع به رابطه

بیشتر با مخاطرات، نسبت به آنها حساسیت  یی از مخاطرات فناوری روبرو هستند، به علت تجربهآن بود جوامعی که با سطوح باال

المللی راجع به مسائل محیط زیستی را پیمایش اجتماعی بین دست آمده از برنامهههای ب( داده2005کمتری دارند. لیما و همکاران )

کشور به کار رفت که روی تهدید ادراک  25های به دست آمده از مطالعه داده برای بررسی درستی این فرضیه به کار گرفتند. در این

ها ارتباط داشت، متمرکز شده بودند. آنها دریافتند ادراک ریسک به ها و فناوریای از فعالیتشده برای محیط زیست که به مجموعه

راک ریسک دی منفی میان انها حاکی از وجود یک رابطهها مربوط است. نتایج آها یا فعالیتهای اقتصادی پراکندگی فناوریشاخص

خوانند( و یک ارتباط مثبت با نرخ رشد فناوری )اثر حساسیت اجتماعی( با سطح رواج فناوری )آنچه اثر به هنجارسازی اجتماعی می

چشمگیری  وده ولی اخیراً توسعهبود. باالترین ریسک ادراک شده به کشورهایی تعلق داشت که سطح رواج فناوری هنوز در آنها پایین ب

توان مدعی شد که در یک های خود را به این صورت تفسیر نکنند، میدر فناوری در آنها رخ داده است. یا این که محققان تحلیل

به گردند، در حالی که مخاطراتی که اخیرا تجراند، موجب کاهش ادراک ریسک میسطح اجتماعی، مخاطراتی که برای فرد عادی شده

رود، محرک آید میزان انحراف تجربه از شرایط عادی و انتظاری که از این تجربه میبرند. به نظر میاند، ادراک ریسک را باال میشده

 اصلی ادراک ریسک است.

در ( دریافتند تجربه عامل تعیین کننده حساسیت در آینده است. قرار گرفتن مکرر 1987در سطح فردی، ریچاردسون و همکاران )

خطرات قابل قبول گردد. افزایش  معرض مخاطره ممکن است حساسیت را نسبت به آن تهدید از بین ببرد و موجب تعریف درباره
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( نشان داد تجربه زیاد یک عمل موجب 1979مخاطرات نیز ممکن است به کاهش تخمین ریسک بیانجامد. در واقع زوخرمن ) تجربه

( دریافتند نوجوانانی که در یک فعالیت شرکت کرده بودند، 1993ر آید. بنتین و همکاران )تر به نظشود، آن عمل کم ریسکیمی

کنند که در آن فعالیت شرکت نداشتند. لیکن در یک تر از کسانی تلقی میتر و قابل کنترل شدهتر، شناخته شدهریسک آن را کوچک

های ریسک تحت تاثیر انجام فعالیت جنسی با گذر زمان تخمین( معلوم شد در ارتباط با 1996مطالعه بلند مدت توسط بریکول )

های متخصصان )راجع به سیل( آگاهند و این ( دریافتند مردم از تخمین2006گیرد. سیگریست و گوتچر )رفتارهای پرخطر قرار نمی

دهد. صصین را تحت تاثیر قرار میشخصی مقبولیت نظرات متخ دهند، لیکن باز هم تجربههای خود دخالت میها ر در ارزیابیتخمین

 کنند.زدگی را باالتر ارزیابی میاگر مردم سیل را تجربه کرده باشند، آنگاه بدون لحاظ کردن نظرات متخصصان، ریسک سیل

سط ریسک و ادراک ریسک را در ارتباط با ابعاد ادراک ریسک تعریف شده تو میان سطوح تجربه ( رابطه1996روس و بریکول )-توییگر

( بررسی کردند. از آن جایی که مدارکی حاکی از آن وجود دارد که مخاطرات داوطلبانه و تحمیلی به طرق 1997اسلویک و همکاران )

ریسک به این دو نوع مخاطره مربوط  شوند، آنها به بررسی این موضوع پرداختند که چطور تجربهسیستماتیک متفاوتی ادراک می

داوطلبانه  ابلیت کنترل ادراک شده از مخاطرات همبستگی منفی دارد. لیکن، هنگامی که افراد به دو دستهشود. در کل تجربه با قمی

گردد که تجربه اساسا با ادراک غیرقابل کنترل بودن مخاطرات غیرداوطلبانه همبستگی مستقیم دارد. تجربه شوند، آشکار میتقسیم

برای علم و داوطلبانه تلقی کردن آنها همبستگی دارد. نیاز برای تمایز قائل شدن میان های داوطلبانه تر دانستن ریسکبه شناخته شده

ی که تجربهاست ( مدعی 1978آمیز مبرهن است. ریچارسون و همکاران )های مخاطرهداوطلبانه یا غیرداوطلبانه تلقی کردن فعالیت

 شود. ریسک منجر به عدم حساسیت نسبت به آن می

 ریسک ادراک از و باورها -2-3-2

 نظری اختالف مورد نآ در. کندمی پیدا اهمیت فرد یک هاینگرش و باورها دیگر شود،می مطرح ریسک از مفهوم ادراک که هنگامی

 که آیدمی نظر به عاقالنه کل در. گذارندمی تاثیر ریسک ادراک بر که است هایینگرش و باورها انواع شناسایی دشوار کار. ندارد وجود

 مثال، عنوان به بنابراین،. شوندمی مربوط بدان آنها که باشد هایینگرش و باورها از دسته آن تاثیر تحت خاص ایمخاطره یک از ادراک

 سیگاری افراد به نسبت نگرش و سالم زندگی سبک یک حفظ اهمیت به راجع باورهایی تاثیر تحت است ممکن تنباکو مصرف از ادراک

 هایبیانیه لیکن. بود نخواهد بدیهی چنان آن موضوع این به شورش به نسبت نگرش یا ترافیک به نسبت مثالً باور ارتباط. بگیرد قرار

 و باورها میان یرابطه به راجع تجربی هایبررسی و نرساند جایی هیچ به را ما است ممکن باشدمی مربوط آنچه به نسبت شهودی

 .اندپرداخته باور ترعمومی هایسیستم به بیشتر ریسک ادراک

 ریسک ادراک در گروهی هایتفاوت -2-3-3

 بارهای متحده ایاالت به مربوط هاینمونه در مثال عنوان به. بودند ابعاد از برخی عاملی بارهای در فرهنگی هایتفاوت از برخی

 بعد روی آنها بار مجارستانی هاینمونه در که حالی در بود "ناشناخته" ریسک ابعاد روی کنترل قابل غیر و غیرداوطلبانه خصوصیات

 را مخاطرات بیشترین به مربوط ریسک متحده ایاالت ساکن افراد با مقایسه در هامجارستانی این، بر عالوه. بود "وحشتناک" ریسک

 برای مشابه بارهای همراه همیشه بعد دو این که چند هر( 1988 همکاران، و تایجن) نروژی مطالعه یک در. زدندمی تخمین کمتر

 با) اول عامل که صورت این به -بود شده عوض بعد دو این جای ولی دادند، دست به متحده ایاالت هاینمونه در مشابه خصوصیات

 هانگرانی نسبی ترتیب کشور هر در. داشت قرار "بودن وحشتناک" روی بیشتر آن بار که داشت خصوصیاتی( بیشتر واریانس درصد

 کردند،می احساس( خانه اثانیه آهن،راه مثل) معمول اطراتخم سوی از بیشتری ریسک نسبتا هامجارستانی مثال عنوان به. بود متفاوت

(. شیمیایی مواد ای،هسته تشعشعات مثل) بودند باال فناوری با مخاطرات نگران بیشتر متحده ایاالت ساکن افراد که حالی در

 ایاالت ساکنین میان نیز هاییتفاوت ولی کردند تکرار را عاملی ساختار همین ژاپن به راجع مطالعه در( 1991) روزا هسینک وکالین

 شناخته" هایریسک را ایدز و ایهسته انرژی از استفاده بیشتری احتمال با هاژاپنی مثال عنوان به. کردند کشف هاژاپنی و متحده

 و "وحشت" انتظار مورد ابعاد آنها. کردند بررسی شیلی در را بزرگ اینمونه( 2003) سیفونتس و برونفمن. دانندمی "شده

 در که افرادی تعداد از ایآمیخته عامل این. نامیدند "شخصی اثر" را آن که کردند کشف را اضافی عامل یک و ریسک "ناشناختگی"
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 که دریافتند همکارانش و او داد، انجام المللیبین مطالعات نیز اسلویک. بود "شخصی اثر" خصوصیت و اندگرفته قرار ریسک معرض

 .است تعمیم قابل ابتدایی مدل

 یسکو ادراک از ر یشناختیتجمع -اجتماعی و جنسی هایتفاوت -2-3-4

های جنسی در ادراک ریسک مطالعات زیادی انجام شد. هر چند که مروری جامع از ادبیات در این زمینه ارائه نشده در مورد تفاوت

دانند. )اشمیت محیط زیست را در معرض تهدیدت بیشتری می ،اند که زنان در مقایسه با مرداناست. بسیاری از مطالعات نشان داده

( مدعی شده است که زنان، سیاه پوستان، کسانی که تحصیالت کمتری دارند و جوانان با احتمال بیشتری از تصادفات 1989 و گیفورد،

 مبیشتری از جرائ ( ریسک ادراک شده1988هراسند. گوستافسون )، تصادف با ماشین و سرطان معده میهسوزی در خانهوایی، آتش

ای را بیشتر ای و انرژی هسته( دریافتند که زنان ریسک ضایعات هسته1996. دیویدسون و فرندنبرگ )نمود در میان زنان یافت را

ای قائل هستند. بورد و اوکانر های هستهدانمن نیز ریسک بیشتری برای فناوریاسمیت نشان دادند که زنان -دانند. بارک و جنکیزمی

دهند. چنین اند که زنان نگرانی بیشتری نسبت به ضایعات خطرناک و گرم شدن زمین از خود نشان می( گزارش کرده1997)

 ها دارند.االتری از ریسک بازیدهد. دختران در مقایسه با پسران تخمین بهای جنسی در کودکی خود را نشان میتفاوت

 

 آگاهی -2-4

 مزایای انسان. آگاهی توسط شده کسب حقایق از چهارچوبی و اطالعات و موضوع هر از روشن و صحیح درک از ستا عبارت آگاهی

ضرورت توجه و  لذا .شود واقع موثر اشخاص کردن بیمه میزان بر رودمی احتمال که است اییگزاره نکردن بیمه مقابل در کردن بیمه

سنجش این شاخص به لحاظ میزان آگاهی موتورسواران از پوشش بیمه شخص ثالث و همچنین تعهدات بیمه شخص ثالث در این 

 پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

خص ثالث در بیمه شخص ثالث پس از اختراع و ورود خودرو به زندگی روزمره انسان ضرورت پیدا کرد. در ایران اولین قانون بیمه ش

برای دارندگان خودرو اجباری شد. این قانون طی حدود  1348توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و از ابتدای سال  1347دی ماه 

ای برای اصالحیه 1387توسط بیمه مرکزی مشمول اصالحاتی شد، تا اینکه در سال  نامهآیینسال صرفا با صدور دستور العمل و  40

های دینی برابر شد و استثنائات بیمه بر اساس این اصالحیه دیه زن و مرد و اقلیت اسالمی تصویب شد. آن توسط مجلس شورای

پدر، مادر، همسر، -گذار درحین انجام کار و جکارکنان بیمه -ب گذارراننده، مالک و بیمه -الف شخص ثالث از سه گروه افراد یعنی:

این تغییر و  له نقلیه مورد بیمه باشند، به فقط راننده مقصر و مسبب حادثه محدود شد.که سرنشین وسیاوالد و اوالد اوالد در صورتی

است  1395آخرین تغییر قانون نیز مربوط به تغییر کامل قانون در اردیبهشت  .بیشتر نمودتغییرات دیگر اهمیت بیمه شخص ثالث را 

 باشد را در بر دارد.میدیده خصوص زیانهیات دیگری را که حافظ منافع طرفین و بئکه جز

ثالث فراهم شد و هر ، امکان ارائه پوشش بیمه دیه در کنار بیمه شخص1363اساساً پس از تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

 دهد. ساله اخیر را نشان میچندسال با نظر قوه قضاییه تغییر پیدا کرد، جدول زیر تغییرات نرخ دیه در 
 (یالر یلیون)م به مرد مسلمان یبرا 99 سال یال 88سال  از و نرخ رشد آن دیه میزان -1شماره  جدول

 سال
 های عادیماه مبلغ دیه در

 (میلیون ریال)

میلیون ) های حرامماه مبلغ دیه در

 (ریال

نسبت به  درصد رشد میزان دیه

 سال قبل

نسبت به  درصد رشد مبلغ حق بیمه

 سال قبل

1388 400 533 - - 

1389 450 600 12.5 12.5 

1390 675 900 50 50 

1391 945 1.260 40 25 

1392 1.140 1.520 20.6 16 

1393 1.500 2.000 31.6 24 

1394 1.650 2.200 10 1 
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1395 1.900 2.533 15.2 15.2 

1396 2.100 2.800 10.5 10 

1397 2.310 3.080 10 9.5 

1398 2.700 3.600 16.9 15 

1399 3.300 4.400 22.2 3 
 

 های بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمنبع: سالنامه

عدم تهیه بیمه شخص ثالث ممکن است نتایج جبران ناپذیری را برای مقصر حادثه در پی داشته باشد زیرا فردی که از پرداخت حق 

موظف به پرداخت صدها و  ؛علت خسارات جانی و مالی ایجاد شدههنماید ممکن است در یک حادثه ببیمه شخص ثالث خودداری می

عمل آمده حاکی از آن است که حق بیمه شخص ثالث با تعهدات ههای ببررسی در مواردی هزاران برابر حق بیمه به زیان دیده شود.

گرفته  هایی نیز در نظرمضافاً بر اینکه در قانون برای اقشار متوسط تخفیف باشد،موجود برای شهروندان ایران مبلغ نسبتاً مناسبی می

های اخیر بیشتر بوده به نحوی که چندین بار از پرداخت جریمه وقفه ها در سالخصوص برای موتورسیکلتهشده است، این تخفیف ب

 اند.معاف شده نامهبیمهدر صدور 

ماه های حرام تا حد تعهدات دیه یک مرد مسلمان در  نامهبیمهاساس قانون بیمه شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه موظف به خرید  بر

ای شخص ثالث امکانی مناسب باشد. پوشش بیمهتومان برای هر نفر می 280،000،000معادل  1396را دارند، این میزان در سال 

در سال از پرداخت خسارت مستقیم به نسبت اندک ای ها با پرداخت حق بیمهباشد. موتورسیکلتبرای پرداخت اینگونه خسارات می

 گیرد.گردند و این وظیفه به عهده شرکت بیمه قرار میف میاز طرف خودشان معا

 قانونمندی -2-5

 و گیردمی شکل قانون پایه بر تمدن معنا این به است، مدنی غیر زندگی از مدنی زندگی تفکیک عام قانون به معنای وجه اصطالح

 دیگری وقت هر از بیشتر کنونی متمدن جوامع در انسان زندگی سبک و هاارزش. است قانون متمدن غیر از متمدن جوامع تمایز وجه

 ساختنش رها مهمل یا و آن بدون که است نیازمند و وابسته حقوق و ها مسئولیت و تکالیف کننده تعیین و امور ناظم قواعد و قانون به

 کنیم که بیان توانیممی را تعریف این بگیریم نظر در را قانون موسع گردد. چنانچه معنایمی خارج سامان از زندگی( گریزی قانون) 

 معنای با موسع معنای این. سازدمی مشخص جامعه در را آنها میان مناسبات و افراد رفتار نحوه که است رفتاری قواعد مجموعه قانون

 روابط تعیین و خطوط تعیین با و نشده رها خود حال به هاانسان میان روابط اینکه یعنی قانون زاویه این از .دارد مشابهت آن عام

 معنای در قانون .است شده پرهیز بالمره یا و کاسته تخاصمات و تنازع سردگمی، از و رها ازبالتکلیفی حاکمان با مردم و مردم با مردم

 از پس و تصویب( دولت مقررات، ای پاره در و گذاری قانون مجالس مثال)  صالح مرجع وسیله به که کلی دستور از؛ عبارتست خاص

 مجموعه: کرد اشاراتی قانون مضیق معنای به توانمی موسع معنای مقابل در بنابراین .گردد می ابالغ اجرا برای قانونگذاری فرایند طی

 دیگران و خود با موضوعی هر در آدمیان حقوق و تکالیف که آنگونه است، مشخص و خاص ایحوزه و امر به مربوط که رفتاری قواعد

 باشد. معین و روشن حکومت ماموران و

 تعامل نوع دو شدن پیچیده با. است دیگر سوی از هم با شهروندان و سویی از شهروندان و دولت میان روابط تنظیم مقررات، و قانون

 قانون، طریق از قضات جوامع، تمام در آنکه ضمن. است شده تربرجسته قانون، حاکمیت مفهوم آن تبع به و قانون نقش شده، یاد

 افراد و کند می تکلیف و حق ایجاد همگان برای که است ثابتی ضوابط معیارها و تعیین قانون. هستند آزادی و امنیت کننده تأمین

 اساس بر اجرایی دستگاه های. شوند می آگاه خویش حقوق از افراد ترتیب این به و می کنند تنظیم را خود روابط آن، اساس بر جامعه

کنند )جوادی یگانه قانون دعوت می اجرای به را جامعه افراد بازدارنده، یا کننده تسهیل وسایل و ابزار با و تعیین را مرزها و حد قانون،

 (.1389و همکاران، 
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 :شناختی روان دیدگاه -2-5-1-1

 :است اساسی بعد سه دارای گراییقانون دیدگاه، این پایه بر 

 صفت؛ یک عنوان به گرایی قانون -

 حالت؛ یک عنوان به گرایی قانون -

 .حالت و صفت تعامل عنوان به گرایی قانون -

 به آنگاه باشد مشهود قانون گرایی صفت اگر در فردی دارند اعتقاد که است «آلپورت»،« آیزنگ»مانند افرادی به متعلق اول رویکرد

صفت  هایویژگی بزهکار افراد که دارد اعتقاد« آندرسون»کند. می مقابله هنجارهای اجتماعی با و کندمی تأکید قوانین رعایت

 تالش تواننمی پس گذارندمی به نمایش را گراییقانون صفت سازگار افراد که حالی در. دهندمی نشان را ستیزی قانون شخصیتی

عوامل  از را اندکی پذیری تأثیر که شود می مالحظه عصبی و زیستی رگ یک به عنوان فقط زیرا ، کاربرد به صفت تغییر برای زیادی

 محیط اقدامات با توان شود میمی مالحظه حالت یا وضعیت یک عنوان به ستیزی قانون-گراییقانون اگر دهد. امامحیطی نشان می

 عنوان به باید را گراییقانون بنابراین. داد افزایش را گراییحالت قانون شناختی،روان متون از استفاده با متنوع های گونه به متفاوت

 (.1387دهیم )کامکاری،  ارائه را آن کردن نهادی اقدامات و نظر بگیریم در حالت یک

 رفتاری دیدگاه -2-5-1-2

 باشد کرده کسب صحیحی یادگیری فرد اگر. است معطوف پذیری رفتارانطباق و سازگاری به رفتاری دیدگاه بر تأکید با شخصیت رشد

 رفتارهای با فرد های رفتاریهماهنگی. گذاردمی نمایش به را( گراییقانون) مطلوب رفتارهای محیطی هایبه موقعیت توجه با آنگاه

 یک اگر که دارد اعتقاد رفتار فناوری بر تأکید با «اسکینز»است.  اهداف رفتاری به پرورش غایتهای تبدیل طریق از معموالً اجتماعی

 تعیین منسجمی مشخص و چارچوب در را افراد رفتارهای تمامی سپس و کند تعریف خود برای را های پرورشیغایت الایده جامعه

 را مطلوب رفتارهای تقویت، فرایند خصوص به رفتار کنترل اساس نظام بر توانمی آنگاه شود، فراهم فوق اهداف کسب زمینه و کند

)کامکاری،  گرایی پرداختقانون زمینه ایجاد به منفی و مثبت تنبیه فرایندهای و یادگیری قوانین طریق ازباید  بنابراین. داد افزایش

1387.) 

 گراییانسان دیدگاه -2-5-1-3

 رشد تا کنندمی تالش دارند رویکردی چنین که شناسانیروان .کندمی تأکید انسان مثبت فطری و طبیعی ذات به رویکرد این

 .فراهم کنند شانبالقوه نیروهای شکوفایی برای را زمینه و داده قرار فوق مسیر در را هاو انسان گرفته نظر در را شخصیت

 پس. دهندمی نشان باالیی بسیار حد در را گراییقانون ویژگی شکوفا خود افراد که رسیدند نتیجه این به «مازلو»چون نظرانیصاحب

 از تأمین پس که) هاانسان شکوفایی خود برای را عرصه و ساخت هموار را هاشخصیت زمینه رشد باید گراییقانون کردن نهادی برای

 .کرد فراهم( گیردمی صورت نفس عزت و عشق امنیت، فیزیولوژیک، نیازهای

 تحولی دیدگاه -2-5-1-4

 نیز رشد هایجنبه دیگر آنگاه دهد، نشان مطلوبی شناختی رشد بتواند شخص اگر که بود معتقد« پیاژه ژان»چون  نظری صاحب

 آنگاه است، رسیده صوری عملیات مرحله به که نوجوان یک .دارد تنگاتنگی ارتباط اخالقی با رشد شناختی رشد. شودمی تسهیل

 شخص خود مرحله این در. شودمی «قراردادی اخالق» مرحله وارد و کرده طی را «نسبی گراییاخالق» یا جانبه گرایی دواخالق مرحله

 .کرد را رعایت آنها باید و هستند احترام مورد جامعه قوانین که یابدمی در

 شناختی رفتارگرایی دیدگاه -2-5-1-5

 افزایش اجتماعی یادگیری میزان اگر داد نشان «هریسون» عوامل شخصیتی، مطالعات بین تعامل رفتار صدور برای رویکرد این در

 برای اجتماعی یادگیری از قوانین توانمی بنابراین شود،می فراهم گراییقانون برای زمینه و یافته تسهیل نیز اجتماعی رشد آنگاه یابد،

 (.1391کرد )محسنی،  استفاده گراییقانون کردن نهادینه

 تربیتی دیدگاه -2-5-1-6
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 همان از جامعه افراد تربیت اگر. دارد تأکید دارد، نقش افراد جامعه کردن پذیرقانون در که مهمی ابزار عنوان به تربیت به دیدگاه این

 بعدی در مراحل قانون پذیرش میزان گیرد، صورت جامعه هنجارهای با هماهنگ و صحیح هایبه شیوه نوجوانی و کودکی دوران

 بین تضاد و دوگانگیهرگونه . دهد جامعه تحویل پذیرقانون و هنجارمند هاییانسان است قادر تربیت .بود خواهد بیشتر افراد زندگی

 (.1391)محسنی،  شودمی شخصیتی موجب تعارضات اجتماعی نهادهای سایر و مدرسه خانه، اخالقی و تربیتی نظام

 اجتماعی هایآسیب و مسائل رهیافت -2-5-1-7

بررسی  جامعه در موجود هنجارهای و اجتماعی نهادهای اجتماعی، ساخت با در ارتباط را افراد پذیریقانون درجه نگرش، نوع این

 جامعه یک اجتماعی هایگروه یا میان افراد که گویندمی پایداری تقریباً و ثابت نسبتاً مناسبات و روابط به اجتماعی ساخت .کندمی

 قالب در را اجتماعی ساخت هایمؤلفه پارسونز .باشد برقرار اند،آمده گرد هنجارهای فرهنگی و هاارزش از مشترکی پوشش تحت که

 کنند.می تعریف آورد،می همگرد ایمجموعه یک در مشترک هایارزش دلیل به را که افراد هاارزش و هنجارها ها،نقش

و  راه قانون. است جامعه هر حیاتی ضروریات از مقررات و قوانین به احترام و اجتماعی نظم توان اظهار داشت که وجودمجموعاً می

 هدف مهمترین. کندمی را تأمین جامعه سالمت و بخشیده امنیت را هاانسان اجتماعی زندگی که است مصوب نظام و نظم و رسم

. است شکنیقانون و هنجارشکنی نظمی،بی به هاانسان عدم گرایش و مرز و حد تعیین و امنیت و نظم تأمین به گذاریقانون

 هاییاز ناسازگاری برخاسته کند،می تهدید را جامعه سالمت و شود،می برده نام اجتماعی معضل یک تحت عنوان آن از که گریزیقانون

 و همبستگی تا شودمی سبب است کالن و عوامل خرد معلول که هاناسازگاری این. باشدمی حاکم جامعه و فرد روابط بر که است

 (.1391گردد )محسنی،  حاکم جامعه در هنجاریبی شرایط و افتد خطر به سازمانی جامعه وحدت و شود تضعیف اجتماعی انسجام

شده جهت ارتقای نظم و امنیت عمومی محسوب های تعهد ایشان به ضوابط و مقرارات تنظیمقانونمندی رانندگان یکی از نشانه

 شود.می

 یمهو ب اقتصاد -2-6

های احتمالی توان تغییرات در نتیجهمییسک در اقتصاد را است. در واقع رهای اقتصادی همواره تصدیق شدهوجود ریسک در فعالیت

های های اخیر که ارزش اقتصاد دارایی خانوارها و بنگاه. در پی تحوالت گسترده فناوری، به ویژه طی دههیک موقعیت تعریف کرد

های مرتبط گیریماست، نقش بیمه در فرآیند تصمیکننده و غیرقابل قیاسی با تمام ادوار حیات بشری رسیده اقتصادی به ارقام خیره

شود که با توجه به است. روزانه هزاران تصمیم اقتصادی خرد و کالن اتخاذ میای یافتههای تولیدی و مصرفی جایگاه ویژهبا فعالیت

ای به های بیمهگستردگی خطرهای فرا روی واحدهای اقتصادی و خانوارها، طراحی و تهیه مجموعه رو به گسترشی از انواع پوشش

 (.1384است )دیون و هرینگتون، ضرورتی انکارناپذیر پدیدار گشته عنوان

وزانه فقط ر. استاستفاده از خودروهای شخصی )اتومبیل و موتور( بیشتر  اما گرچه وسایل عمومی در شهرهای بزرگ موجود است،

النه پیمایش موتور سواران فقط در تهران سا شوند.می (که بازار تهران در آن واقع است) تهران 12هزار موتور وارد منطقه  600حدود 

شود. میعیین توسط بیمه مرکزی هر سال ت است که نرخ بیمه شخص ثالثنکته مهم . برآورد شده استمیلیون کیلومتر  4700حدود 

 :استبه صورت زیر  96آخرین نرخ این بیمه ها برای سال 
 در کشور 1396نرخ بیمه شخص ثالث موتور سیکلت در سال  -2 جدول شماره

 قیمت )تومان( نوع موتورسیکلت

 188.800 گازی

 230.600 ای یک سیلندردنده

 253.300 و به باال دو سیلندر

 272.400 یا سایدکار سه چرخدارای ای دنده

 یمرکز یمهب ی: اعالم شده از سومنبع
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میلیون تومان در بازار ایران موجود  120تومان تا میلیون  2هایی از های مختلف با قیمتدر عین حال، انواع مختلف موتور با قیمت

 است: صورت زیرترین موتورهای موجود به است. با این حال، پرفروش
 (1396) ها در کشورترین موتورسیکلتپر فروش -3جدول شماره 

 قیمت )به میلیون تومان( نوع موتورسیکلت

 6.7 تی وی راکس

  5.7- 7.6 آپاچی

 4.511  پالس

 3.3 125سی جی 

 محقق هایی: بررسمنبع

 هایی جهت تشویق افراد به اجرا گذاشته شدهها، طرحسیکلتمشکل عدم بیمه بودن موتوروالن نظارتی بیمه از ئتوجه به آگاهی مس با

رانندگی در قبال خرید بیمه به اجرا گذاشته شد. در این طرح که در  جرائمطرح بخشش  95. به عنوان مثال، در بهمن ماه سال است

هزار  19 حدود 95 روز آخر بهمن ماه سال 15شد، در موتورسواران بخشیده می جرائم، بوده قبال خرید پوشش بیمه در مدت کوتاهی

فر با خرید بیمه از این طرح استقبال کردند. هزار ن 21 سال مذکور حدود روز اول اسفند ماه 15نامه خریداری کردند و در نفر بیمه

توجه به بخشش  با رفتبود، ولی انتظار می نامه ثالث از سوی موتورسوارانعادی خرید بیمه گرچه این تعداد بسیار بیشتر از روال

  پیشین، افراد بسیار بیشتری از این طرح استقبال کنند و بیمه خریداری کنند. جرائم

 یپرخاشگر-2-7

اند که پرخاشگری خطرات زیادی در رانندگی ایجاد ها نشان دادهله متغیرهای مرتبط با رانندگی پرخاشگری است. پژوهشاز جم

ای و پرخاشگری اند: پرخاشگری وسیلهپردازان دو نوع پرخاشگری را از یکدیگر متمایز کردهکند. در همین رابطه برخی از نظریهمی

اری در جهت رسیدن به هدفی خاص و پرخاشگری خصمانه رفتاری است در جهت آسیب رساندن ای، رفتخصمانه، پرخاشگری وسیله

شوند و آن زمانی است که راننده از وسیله ای میبه دیگری است. رانندگان مهاجم در رانندگی خود بیشتر درگیر پرخاشگری وسیله

جلویی خود نور باال ای در شب پشت سر راننده ه رانندهی ککند. به عنوان مثال، هنگامنقلیه خود جهت تنبیه دیگران استفاده می

کند. ای استفاده میهای ممتد قصد تنبیه سایر رانندگان را دارد، از پرخاشگری وسیلهکند، یا هنگامی که با سرعت باال و بوقحرکت می

تر خشم بیشتر و شدیدتری را رانندگان خشنداده است که رابطه خشم و رانندگی مکرراً مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان

کنند ها کلمات رکیک بیشتری استفاده میدهند. آنتری بروز میکنند و در رانندگی رفتارهای پرخطر فراوانهنگام رانندگی گزارش می

 (. 1389کنند )شاکری نیا، محمدپور،تر رانندگی میچنین سریعو هم

 شناختی –یزشیرفتار انگ -2-8

اجتماعی، انگیزه و نگرش افراد  -های شناختیاجتماعی است. از جمله ویژگی -های شناختیمهم دیگر در رفتار رانندگی، ویژگیعامل 

ریزی شده است ترین دیدگاه در این زمینه دیدگاه آجزن با عنوان رفتار برنامهنسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است. مهم

دهد. ای رخ میکند هر رفتاری بر اساس قصد و انگیزهالمت بسیار موفق بوده است این دیدگاه مطرح میکه در تبیین رفتارهای س

اجتماعی است. مولفه اول نگرش رفتاری است که فرد پیامد انجام رفتاری را ارزیابی  -قصد به نوبه خود تحت نفوذ سه مولفه شناختی

دهد. مولفه دیگر، هنجار ذهنی است. یعنی تصور گیزه انجام آن رفتار را افزایش میکند. اگر رفتار منجر به پیامد مثبتی گردد انمی

کنند. به عبارت دیگر، اشاره به انتظارات افراد دیگر )واقعی یا فرد از دیگران که چقدر انجام رفتار خاصی را ارزشمند محسوب می

گیرنده هنجار توصیفی است یعنی تصور فرد از این که دیگران چنین در برهای فرد دارد. هنجار ذهنی همتصویری( در مورد فعالیت

نامند. مولفه سوم ادراک کنترل رفتاری فرد است، دهند. این وجه از هنجار ذهنی را هنجار توصیفی میچه قدر آن رفتار را انجام می

 کند.بدین معنی که فرد چه قدر نسبت به انجام رفتار خاص احساس خودکارآمدی می
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 روانی متسال -2-9

که از سالمت سالمت روانی از جمله متغیرهایی است که در رفتارهای تهاجمی رانندگان بررسی شده است. اعتقاد بر این است افرادی

اندازند. مند نیستند، با قرار گرفتن در جایگاه رانندگان شخصی یا عمومی سالمت خود و دیگران را به مخاطره میمطلوب روانی بهره

دهند واجد اختالالت رفتاری دیگری نیز هستند. در یک بررسی رابطه جیسور دریافت کسانی که رانندگی پرخطر انجام میدر همین 

کنند بیشتر درگیر روندمو و ایورسن دریافتند رانندگانی که نمره باالیی در ناهنجاری، به عنوان یک مولفه بهداشت روانی، کسب می

دگان قانون انحراف نها بیشتر بوده است. این رانت بیشتری داشته، یا احتمال تصادف کردن در آنرانندگی پرخطر شده، تعداد تصادفا

ای از تحقیقات گرفتند. قسمت عمدهمداری را هدف مشخص خود در نظر نمیشکنی ابایی نداشته و قانونپذیرفتند و از قانونرا می

( یکی از 2000شوند. بر اساس پژوهش نوریس و همکاران )فات رانندگی میموجود تاکید دارد که رانندگان عصبانی بیشتر دچار تصاد

( نیز معتقدند که رانندگانی 1985عوامل تصادف، ظرفیت پایین افراد در مدیریت و کنترل دشمنی و خصومت است. سانگ و همکاران )

 شوند، کنترل کمی بر خشم و غضب خود دارند.که دچار تصادف می
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 ایجاده حوادث و بیمه سیکلت؛ موتور عیتوض بررسی :سوم بخش

 ایران در سیکلتموتور بیمه وضعیت -3-1

 مقدمه -3-1-1

 از نقل یکیوحمل .پوشیده نیست کسی بر امروزی جوامع اجتماعی و ، سیاسیاقتصادی مختلف ابعاد درنقل وحمل نقش و جایگاه

 همچون مهمی هایمولفه بانقل وحمل هایواقع شبکه در و شده محسوب بشری جوامع در متوازن و پایدار توسعه اصلی هایپایه

 میان مستقیمی ، همبستگیکشورها اجتماعی و اقتصادی توسعه در فرآیند .دارند تنگاتنگ ارتباط اجتماعی و عدالت ، امنیتاقتصاد

 ، میزانداخلی ناخالص تولید افزایش با همراه دیگر عبارت به .دارد وجود بیشتر اقتصادی نرخ رشد به دستیابی و نقلوحمل گسترش

نقل وحمل توسعه بخش به وابسته اقتصادی رشد و توسعه که است دلیل همین به و یابدمی افزایش نیزنقل وحمل افزوده بخشارزش

، ایران ترافیک بنیاد)آید می حساببه تحول اقتصاد و رشد برای بناییزیر و اساسی هایفعالیت جمله ازنقل وحمل هایفعالیت و است

متاسفانه  نیز ایران در (.1384، همکاران و بهبهانی)آورند می جهان پدید در زیادی خسارات ترافیکی حوادث بین این در (. ولی1386

 ست.اشده  کشور در فراوان مالی و جانی خسارات باعث معضل این که داده خود اختصاص به را باالیی آمار ترافیکی حوادث

های مهم موتورسیکلت موتورسیکلت نام دارد. یکی از ویژگی ،شودمی کار بردههنقلی که امروزه بیش از قبل بوهای حملیکی از شیوه

گیری آن ، باریکی فیزیکی و قدرت شتابعالوه بر قیمت نازل آن نسبت به خودروهای سواری ،نقلوهای حملعنوان یکی از روش به

را قادر به عبور از ترافیک و مناطقی که خودروهای سواری توانایی عبور از آن را ان سوارسیکلت، موتورهای مذکورویژگیشد. بامی

نقل به عنوان جزئی الینفک از چرخه و، حملشدنرشد ایران در جهت صنعتیبهنماید. در این راستا و با توجه به حرکت روندارند می

گیری از ، بهرهگردد. از طرفی با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی قشر کثیری از اقشار جامعهمحسوب میزندگی روزانه در کشور 

های گیری در سال، با رشد چشمبه عنوان یک ابزار حمل و نقلی( موتورسیکلت )با توجه به قیمت نازل آن نسبت به خودروی سواری

 .(naci & etal,2015) است اخیر همراه بوده

تعریف موتورسیکلت به شرح زیر  وزیران، هیأت 1395/12/25 جلسه رانندگی در وراهنمایی  نامهآیین( 1) ماده( 92) بر اصالح بندبنا

 تصویب گردیده است:

 در حرکت برای که کیلوگرم( 550) حداکثر خالص وزن و محور دو محرکه، دارای قوای به مجهز است اینقلیه موتورسیکلت وسیله

نباید  و شودمی افزوده نقلیه وسیله وزن به هاباطری وزن الکتریکی موتوری هایچرخ چهار در. است گردیده طراحی عمومی معابر

 .باشد وات کیلو( 15) از بیشتر توان دارای

باشد. البته از میسیکلت مطرح الزم به توضیح است که عالوه بر بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، موضوع بیمه بدنه نیز برای موتور

نمایند. در ادامه، قانون بیمه های بیمه در این زمینه محتاطانه عمل میبسیار باال است، شرکتسیکلت آنجایی که احتمال سرقت موتور

ه نامه از جملها و نهادهای مرتبط با دارندگان وسائط نقلیه فاقد بیمهدر ارتباط با برخورد سازمان 29/2/1395ثالث مصوب شخص

ارائه سیکلت است. سپس گزارشی در خصوص وضعیت بیمه وسایل نقلیه موتوری در ایران با تاکید بر موتورواکاوی شده سیکلت موتور

 است. شده
 

 دارندگان با مرتبط نهادهای و هاسازمان برخورد با ارتباط در 29/2/95 مصوب ثالثشخص بیمه قانون بررسی -3-1-2

 سیکلت موتور جمله از نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل

تاکید نامه در چندین ماده درخصوص نحوه برخورد با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه 29/2/1395ثالث مصوب در قانون بیمه شخص

های بدنی کلیه دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت 3طور مثال در ماده شده است به

 و مالی بیمه نمایند.
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موضوع این قانون ممنوع است و ماموران راهنمایی نامه آمده است که حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه 42در ماده 

و وسیله  نسبت به اعمال جریمه اقدامنامه و رانندگی و پلیس راه موظفند از طریق مقتضی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه

متوقف نمایند. نیروی انتظامی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این ماده نامه را تا هنگام ارائه بیمهنامه نقلیه فاقد بیمه

، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال ، اقتصادی، حقوقی، بیمه مرکزی و کمیسیون قضائیرا به دادستانی کل کشور

 کند.

های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ابزار مناسب امکان شناسایی آمده است بیمه مرکزی و شرکت 43در ماده 

 نمایند. رانندگی و پلیس راه فراهم ورا برای پلیس راهنمایی نامه وسایل نقلیه فاقد بیمه

ممنوع شده است و نظارت بر حسن اجرای این امر به عهده نامه یه فاقد بیمهارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسائط نقل 44در ماده 

 است. های کشور و راه و شهرسازی سپرده شدهخانهوزارت

رانندگی به دفاتر اسناد رسمی  وها توسط راهنمایی و رفع توقیف آننامه از ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه 45در ماده 

باشد و عدم اجرای تکالیف فوق نقل از قبیل تعویض پالک دفاتر اسناد رسمی ممنوع میوها و نهادهای مرتبط با امر حملمانو ساز

 شود.میحسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب

بزار الزم برای استعالم نیروی انتظامی مکلف شده است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون کلیه واحدهای خود را به ا 47در ماده 

 تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کنند.نامه برخط وضعیت بیمه

ستاد مدیریت سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهم یا ادامه آن برای وسائط نقلیه  48در ماده 

اند اطالعات مربوط به وسائل نقلیه مذکور را و نیروی انتظامی مکلف شده بیمه مرکزی ،کنند، در این مادهخوددارینامه فاقد بیمه

 دهند.صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار به

ها و نهادهای مرتبط با بر برخورد سازمان 1387و  1347مراتب بیشتر از قانون سال شود در این قانون به همانطور که مالحظه می

رغم این همه تاکید است ولی علیتاکید گردیدهسیکلت با دارندگان وسائط نقلیه موتوری از جمله موتوره ناموسائط نقلیه فاقد بیمه

، باشند )عنایتنامه میها فاقد بیمهدرصد موتورسیکلت 80درصد وسایل نقلیه و بیش از 25حدود  شود که درهمچنان مشاهده می

1396.) 

 دارد را جستجو نمود.در کشور وجود نامه موتورسیکلت فاقد بیمهزیادی تعداد  که،اینحال باتوجه به به مراتب فوق باید علت 

سیکلت رسد درصد قابل توجهی از دارندگان وسایل نقلیه غیر از موتورنظر میثالث در کشور بهنامه شخصرغم اجباری بودن بیمهعلی

هیچ شدن با حادثه بهثالث یک نیاز مبرم است زیرا درصورت مواجهشخصنامه اند که داشتن بیمهاز نظر فرهنگی به این نتیجه رسیده

 است. آیند ولی این موضوع درمورد دارندگان موتورسیکلت اتفاق نیفتادههای وارده برنمیوجه از عهده خسارت

نامه به خرید بیمهسیکلت موتورکننده در عدم اقبال دارندگان رسد از عوامل تعییننظر میدر هر حال آنچه که از نظر صنعت بیمه به

 باشد عبارتند از:می

 است. تکلیف شدهتعیین ها های مسئول به این امر که در قانون برای آنعدم اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط سازمان .1

 در هنگام تصادف با موتورسواران سیکلتهمراهی دارندگان وسایل نقلیه موتوری غیر از موتور .2

 به لحاظ شرایط اقتصادی نامهبیمهعدم امکان خرید  .3

 باال بودن حق بیمه .4
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 قانون بیمه اجباری شخص ثالث صرفاً در ایامی خاص 24موضوع بند ب ماده  جرائمبخشودگی  .5

 از وسایل نقلیهاین گروه نامه برای بیمهگران به صدور بیمهعدم تمایل  .6

 صدور این گروه از وسایل نقلیه گان مبنی برعدم ایجاد دسترسی برای تمام نمایند .7

همراهی و احساسی برخورد نمودن در تصادفات منجر به خسارت بدنی از طرف افسران کاردان فنی و کارشناسان رسمی  .8

که راکب یا سرنشین مقصر شناختن راکبین موتورسیکلت برای ایندادگستری و حتی برخی از محاکم قضائی در غیر 

 مند شود. ثالث طرف مقابل موتور بهرهای بیمه شخصموتورسیکلت بتواند از مزای

 

شود که طرف حادثه از بودن راکبین موتورسیکلت مشاهده می رغم مقصرمحض تصادف در خسارت مالی علیدر بسیاری از موارد به 

نداشتن تقصیر از روی  رغمهای بدنی علینماید و در خسارتنماید و راکب موتورسیکلت را رها مینظر میخسارت مالی خود صرف

 خواهد پس از قبول تقصیر مواجههایی که با چه گرفتاریگیرد، غافل از آنعهده می نماید و تقصیر را بهدلسوزی قبول مسئولیت می

 شد.

دیده تلقی آنها مساعدت شده و در حادثه زیان دلیل آنکه در اغلب حوادث بهلت بهلذا باتوجه به مراتب فوق، دارندگان موتورسیک

ثالث ترغیب نامه شخصنمایند به خرید بیمهای که دارندگان سایر وسایل نقلیه موتوری احساس مسئولیت می، به آن اندازهشوندمی

های فوق، احساسی عمل ننموده چه سازمانکه چناندرصورتی .آیدکار نمیچندان بهنامه بینند که این بیمهشوند زیرا در عمل مینمی

، درصد رانندگی را لحاظ نمایندو  مقررات راهنماییو باشد، صرفاً قوانین میسیکلت حوادث رانندگی که یک طرف آن موتور و در

ثالث نامه شخصشد که نسبت به خرید بیمه در تصادفات بسیار افزایش خواهد یافت و لذا آنها مجبور خواهندها تقصیر موتورسیکلت

 (.1396، اقدام نمایند )عنایت

وسایل نقلیه موتوری  دارندگان تمامی دادن قرار پوشش تحت منظور بهثالث شخص هاینامهبیمه قوانین در اخیر اصالحات وجود با

 جدیت موضوع این و هستند تردد حال در کشور در نامهبیمه فاقد موتوری نقلیه وسایل درصد39 حدود در 1394 سال ، درزمینی

 (.1396، ثالث شخص بیمه با مرتبط آماری )گزیده کندمی طلبثالث شخص بیمه فاقد نقلیه وسایل تردد از جلوگیری در را پلیس

 (میلیون) ثالث شخص نامهبیمه فاقد موتوری نقلیه وسایل تعداد و صادره نامهبیمه تعداد آمار -4 شمارهجدول 

)میلیون  صادره نامهبیمه تعداد سال

 فقره(

تردد  حال در نامهبیمه فاقد موتوری نقلیه وسایل

 )درصد(

1390 15.1 %43  

1391 16.1 %41  

1392 16.9 %40  

1393 18.5 %39  

1394 18.9 %39  

1395 20.1 -  

 1395 ،بیمه صنعت آماری سالنامه: منبع

ثبت شده است که با توجه به سیکلت دستگاه موتور 11.737.340، 1396، در سال بر اساس آمارهای دریافتی از پلیس راهور ناجا

اند نامه، فاقد بیمهدرصد 85/88معادل سیکلت دستگاه موتور10.429.244، فقره( 1.308.096نامه صادره در همان سال )آمار بیمه

 نماید. رگی را به جامعه تحمیل میکه این موضوع ریسک بز
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 1396شده و خسارت واقع شده موتورسیکلت در سال، حق بیمه عایدنامه صادرهآمار تعداد بیمه –5 جدول شماره

 خسارت )میلیون ریال( بیمه )میلیون ریال(حق نامه صادرهتعداد بیمه

1.308.096 2.321.001 105.560 

 1396 ،مرکزی بیمه سنهاب سامانه از دریافتی گزارشات:منبع

در ادامه با توجه به سهم باالی حق بیمه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد شرکت سهامی بیمه ایران از کل بازار، به ارائه آمار عملکرد 

 موتورسیکلت در رشته شخص ثالث این شرکت بیمه پرداخته شده است:
 شخص ثالث )موتورسیکلت(عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران در رشته  -6جدول شماره 

 سال

نامه تعداد بیمه

 صادره 

 و ثالث شخص

 مازاد

نامه تعداد بیمه

صادره شخص ثالث 

و مازاد 

 ( کلتی)موتورس

 صادره نامهمهیب تعداد سهم

مهیب کل از کلتیموتورس

 شخص صادره یهانامه

 )درصد( مازاد و ثالث

 حق بیمه صادره 

  ثالث شخص رشته در

 (کلتیموتورس)

 خسارت پرداختی 

 ثالث شخص رشته در

 (کلتیموتورس)

1392 7،287،234 340.910 
67/4% 319.683.968.010 255،532،010،580 

1393 7،581،082 302.209 
98/3% 408.837.138.850 372،928،296،033 

1394 8،038،387 357.219 
44/4% 489،553،578،500 357،983،869،778 

1395 9،256،672 519.544 
61/5% 845،308،281،000 502،532،701،198 

 (1395-1392) بیمه صنعت آماری سالنامه: منبع

های نامهصادره )موتورسیکلت( از کل بیمه نامهتعداد بیمه های مختلف سهمگردد، در سالهمانگونه که در جدول فوق مالحظه می

باشد، درصد را در بازار دارا می 40ای که سهمی باالی صادره در رشته شخص ثالث و مازاد شرکت بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه

 باشد.سواران میباشد که نشان دهنده نفوذ بسیار پایین این بیمه در بین موتور سیکلتدرصد می 6زیر 

 کشورهای سایر و ایران در کنندهاستفاده گروه اساس بر ایجاده تلفات و جاده ترافیک و ایمنی وضعیت بررسی -3-2

 منتخب

 کشورهای در جبرانی قابلخسارات غیر و هاآسیب موجب و کندمی تهدید را هاانسان جان جهان سراسر در امروزه که خطراتی از یکی

 ضایع باعث حوادث گونه این از های ناشیخسارت .(1386، طوسی)ترافیکی است  ، حوادثشودمی توسعهحال در  و یافته توسعه

 فرهنگی و ، اجتماعیاقتصادی شکوفایی صرف تواندمی هااین سرمایه ، کهاست گردیده کشورها درها سرمایه رفتن هدر به و شدن

 (.1386، رمضانی فرد و گهرپور)شود  جامعه

 به آن ایجاد در که و عواملی ترافیکی حوادث علل است. بررسییافته  افزایش گوناگون هایعلت به ترافیکی ، حوادثاخیر یهاسال در

 .(1388، عربانی)دارند  مهمی نقش ترافیکی کاهش حوادث در مؤثر کنندهپیشگیری اقدامات تعیین ، برایدارند نقش گسترده طور

، ماهیت غیر ایمن این وسیله نقلیه و استفاده روز افزون از آن شوندمی محسوب ایجاده حوادث پذیرآسیب هایگروه از سوارانموتور

 .(Majdzadeh & etal. 2008است )بوده همراه ترافیکی سوانح بروز افزایش ، باجوانان توسط

، اجتماعی و فرهنگی عوامل به توانمی را موتورسیکلت ترافیکی حوادث بر مؤثر عوامل ، مهمترینگرفتهبراساس تحقیقات صورت

 حوادث از بسیاری .نمود بندیتقسیم مختلف ترکیب عوامل نهایت در و ارتباطات ، نظام، مدیریت، محیطی، شخصی، قانونیاقتصادی

 این از بسیاری که است این واقعیت ، اماباشد داشته بیشتری علتی نمود آن در است ممکن گرچه کشور در موتورسیکلت ترافیکی

سازد می مواجه بزرگ چالشی با بودن بعدی چند سبب به را مدیریت که ، امریشودمی ناشی مختلف عوامل ترکیب از حوادث

 (.1393، )سجادیان
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 محسوب کشور روزانه در زندگی چرخه از الینفک جزئی عنوان نقل بهو، حملشدن صنعتی جهت در ایران رشد به رو حرکت به توجه با

 ، کسببنزین کم ، مصرفو تحرک مانور قدرت بودن ، باالکم حجم، ارزان و مناسب قیمت دلیل به موتورسیکلت طرفی از. گرددمی

، مقررات رانندگی و قوانین رعایت ، عدمقطعات نبودن استاندارد .گیردمی قرار افراد از بسیاری توجه مورد مسافر و کاال حمل از درآمد

سیکلت موتور تلفات تصادفات و افزایش عوامل از موتورسیکلت برای ویژه مسیر ، نبودنایمنی تجهیزات از استفاده ، عدمآموزش کمبود

 (.1393، باشد )سلیمی و همکارانمی

ثبت شده، های سیکلتموتور ، تعدادبه دلیل اهمیت موضوع، در این بخش از پژوهش، به بررسی آمار مربوط به تصادفات رانندگی

جرحی  تصادفات کل به سیکلتموتور جرحی رانندگی و درصد تصادفات تصادفات بدلیل متوفیان کل به موتورسیکلت متوفیان درصد

 گروه اساس بر ایجاده جاده و تلفات ترافیک و ایمنی به مربوط هایدر ایران و در ادامه به بررسی داده (شهریشهری و درونبرون) 

، ، ژاپن، آمریکا، انگلیس، نروژ، مالزی، آلمان، فرانسه، کانادا، اتریش، استرالیاکشور منتخب که عبارتند از: لهستان 16ر کننده داستفاده

 است.یتالیا و هلند پرداخته شده ، ا، فنالند، مکزیککره

 ایران -3-2-1

را دهه اقدام  2020تا  2011مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ، میر ناشی از سوانح ترافیکی در دنیاوبه علت عدم کاهش مرگ

، کشور ایران به لحاظ سوانح المللی منتشر شدهگذاری نمود. از طرفی بر اساس گزارشات متعدد داخلی و بینها نامبرای ایمنی راه

 باشد.یر را دارا میو مای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهایی است که بیشترین موارد تصادف و مرگجاده

 سال به مربوط کشور، قانونی پزشکی آمارهای اساس بر اخیر سال 15 در رانندگی حوادث از ناشیومیر مرگ آمار میزان بیشترین

گونه که در اما همان .استداده  اختصاص خود به را گذشته سال 15 طی آمار ، باالترینکشته 759 و هزار 27 با که استبوده 1384

باشد. های اخیر میرانندگی در سال حوادث از ومیر ناشیدهنده کاهش مرگمدت نشانشود روند بلندمشاهده می 7جدول شماره 

های بعد ، در سالکه کاهشی بوده 1393و  1392های ، به جز سالاین در حالی است که روند مصدومین ناشی از حوادث رانندگی

 باشد.، در حال افزایش میگرچه با رشدی اندک اما مثبت این، روند

 یرانندگ حوادث از یناش مصدومان و هاکشته آمار -7 جدول شماره

 تعداد مصدومین ناشی از حوادث رانندگی تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی سال

1390 20.989 297.257 

1391 20.453 318.802 

1392 19.490 315.719 

1393 18.547 304.485 

1394 16.584 313.017 

1395 15.932 333.071 

1396 16.201 335.995 

1397 16.400 367.451 

1398 16.616 347.307 

 19.476 1.110 *1399دی ماه 

 1398 تا 1390 هایسال ،کشور قانونی پزشکی سازمان آماری سالنامه خالصه: منبع
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 .کشور قانونی پزشکی سازمان ،1399 ماهه ده رانندگی حوادث از ناشی مصدومین و متوفیات آمار *

شهری و یابد و این امر موجب افزایش بار ترافیکی معابر درون وسایل نقلیه موتوری در حال تردد نیز هر سال در کشور افزایش می

 اند. است چرا که معابر از نظر کیفی و کمی متناسب با روند افزایش وسایل نقلیه موتوری توسعه نیافتهشهری شده برون 

 (میلیون) تردد حال در موتوری لیهنق وسایل آمار -8 جدول شماره

 تردد)میلیون( حال در موتوری نقلیه وسایل تعداد سال

1390 25.9 

1391 27.3 

1392 28.4 

1393 30.3 

1394 31.8 

1395 - 

 1395 ،بیمه صنعت آماری سالنامه: منبع

 1392دستگاه در سال  10.328.385افزایش است؛ از  شده در کشور رو بههای ثبت، روند موتورسیکلتبنابر گزارشات پلیس راهور ناجا

 رسیده است. 1396دستگاه در سال  11.737.340به 

 کشور ایران -پالک ملیسیکلت تعداد موتور -9 جدول شماره

 سیکلتدستگاه موتور سال

1392 10.328.385 

1393 10.596.677 

1394 10.847.268 

1395 11.584.219 

1396 11.737.340 

 ناجا راهور پلیس: منبع

درصد در  1/24به  1392درصد در سال  5/21رانندگی از  تصادفات بدلیل متوفیان کل به موتورسیکلت متوفیان در این میان درصد

، عدم استفاده از است. این افزایش ناشی از عوامل متعددی از جمله عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگیرسیده  1396سال 

 باشد.و غیره مینقل وحمل وسیله عنوان به هاموتورسیکلت از ، استفادهتجهیزات ایمنی از جمله کاله ایمنی
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 ایران کشور -رانندگی تصادفات بدلیل متوفیان کل به موتورسیکلت متوفیان درصد -10 شماره جدول

1392 1393 1394 1395 1396 

5/21% 3/22% 8/22% 1/24% 1/24% 

 ناجا راهور پلیس: منبع

است. به عبارتی نزدیک به درصد گزارش شده  48، 1396شهری در سال سیکلت به کل تصادفات جرحی درونتصادفات جرحی موتور

میزان آن در تصادفات  و بسیار باالیی است ، رقمکه این رقم اختصاص داردسیکلت ، به موتورنیمی از تصادفات جرحی درون شهری

 است.رسیده 1396درصد در سال  63درصد در مقابل  27جرحی برون شهری به 
 کشور ایران -)برون شهری و درون شهری( 1396سیکلت به کل تصادفات جرحیدرصد تصادفات جرحی موتور -1نمودار شماره 

 ناجا راهور پلیس: منبع

 
 به تفکیک سال 1397لغایت  1392سال گذاری شده از های شمارهتعداد موتورسیکلت

 تعداد دستگاه موتورسیکلت گذاریسال شماره

1382 1.206.494 

1383 1.363.543 

1384 1062.811 

1385 862.626 

1386 1066.538 

1387 654.320 

1388 591.318 

1389 835.711 

1390 813.386 

1391 418.733 

1392 312.594 

1393 538.632 

1394 453.249 

1395 736.953 
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 تعداد دستگاه موتورسیکلت گذاریسال شماره

1396 153.119 

1397 163.681 

 11.233.708 مجموع

 سایت عدد سرا :منبع

 لهستان-3-2-2

های اخیر، افزایش تعداد وسایل نقلیه برابر شده است. در سال 5/2، در لهستان تعداد وسایل نقلیه موتوری بیش از 1990از سال 

و بعد از  2008در مقایسه با سال  2009و افت نسبی تعداد خودروها در سال  2000و سال  90موتوری بعد از افزایش جدی در دهه 

 ساالنه باقی مانده است. درصد  3بحران مالی، در نرخ 

روند رو 2009(، در مقایسه با سال 2015تا  2000های اخیر )فوتی بود. در سال 7.901با  1991میر در سال وبیشترین تعداد مرگ

، قانون 1991درصد رسیده است. از سال  35درصد کاهش یافته و مصدومین به  60میر نزدیک وبه افزایش متوقف شده، تعداد مرگ

، سیستم نمره BITGAMهایی از جمله اجبار به بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو، برنامه ملی امنیت جاده یاستو س

های سنگین برای رانندگی در حال مستی، اجرای قانون سرعت )از جمله منفی، استفاده اجباری صندلی مخصوص کودکان، جریمه

کیلومتر در ساعت در نواحی شهری، سامانه چراغ حرکت در روز،  50ای سرعت بیشتر از ها برثبت سرعت خودکار(، افزایش جریمه

سواران، اجرای دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص مدیریت تغییرات در سیستم آموزش رانندگی، اجرای قانون جدید برای دوچرخه

 اجرا شده است.در لهستان  2020تا  2013امنیت جاده و تدوین برنامه ملی امنیت جاده، 
 کشور لهستان-های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -11جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 ایمنی خصوص در شده گزارش اطالعات

 2.938 3.202 3.908 6.294 7.333 میر و مرگ

 32.967 34.970 38.832 57.331 50.532 جرح به منجر تصادفات

3/19 نفرجمعیت 100.000 هر ازای به میرومرگ میزان  4/16  2/10  4/8  7/7  

1/8 شدهثبت نقلیه وسیله 10.000 ازای به میرومرگ میزان  5/4  8/1  3/1  1/1  

 ترافیک به مربوط اطالعات

 26.150 25.255 22.115 14.106 9.041 (هزار)شده ثبت نقلیه وسایل

 688 664 579 369 238 جمعیت نفر 1000 هر ازای به شدهثبت نقلیه وسایل

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 بیش از چهار برابر کاهش یافته است.  2015و  2000های به طور ثابت کاهش یافته و بین سال 90نرخ مرگ و میر در لهستان از دهه 
 

 کشور لهستان -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -12جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 300 286 280 692 574 سواراندوچرخه
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 1990 2000 2010 2014 2015 

 206 238 259 178 749 سواران سیکلت موتور

 65 70 83 75 288 (سبک موتورسیکلت) سوارانموتورسیکلت

 1.332 1.346 1.853 2.709 2.237 خودرو سرنشینان

 915 1.116 1.236 2.256 2.977 پیاده عابرین

 120 146 197 384 508 سایر

 2.938 3.202 3.908 6.294 7.333 مجموع

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

شده  سواران کشتهاند. تعداد موتورسیکلتمیر منتفع شدهوهای کاربر به جز موتورسواران از کاهش تعداد مرگهمه گروه 2000از سال 

های موتورسیکلت و کاهش چشمگیری در تعداد فوتی 2000و سال  90درصد افزایش داشته است. بین دهه  16تقریبا 

افزایش یافت اما این وضعیت یکبار  2011های سبک وجود داشت که پس از آن به صورت متوالی سال به سال، تا سال موتورسیکلت

ها تعداد زیاد آنها در جادهها و علت افزایش قابل توجه تعداد موتورسیکلتمیر به ورو به بهبود رفت. رشد مرگ 2012دیگر از سال 

بخشی اجتماعی و نیز مقررات جدید راه اندازی شد )براساس دستورالعمل اتحادیه اروپا(. افزایش بود. از آن پس چند کمپین آگاهی

ند. پذیر جاده هستای در لهستان کاربران آسیبمیرهای جادهوسواری وجود داشته است. نیمی از مرگمشابهی در محبوبیت دوچرخه

 دهند.میرها را تشکیل میودرصد مرگ 31عابران پیاده 

های موتورسیکلت درصد( مشاهده شد. تعداد کشته 18میرها بین عابران پیاده )وچشمگیرترین کاهش در تعداد مرگ 2015در سال 

 5سواری تقریبا دوچرخه هایکه تعداد کشتهدرصد کاهش یافت درحالی 7درصد و  13های سبک به ترتیب بیش از و موتورسیکلت

 درصد افزایش داشت. 
 (2015درصد از کل) -، کشور لهستان کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده - 2نمودار شماره

 

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع
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 استرالیا -3-2-3

 برابر دو تقریبا استرالیا میر درو، میزان مرگجاده در شدهثبت نقلیه وسایل تعداد درصدی 79 افزایش با موازی طور ، به1990 سال از

 همه در افزایش نفر جمعیت رسید. این 100.000 هر ازای به 1.150 میزان به 2014 سال در هادر جاده میرومرگ است.شده 

 رو به کاهش است. در این گروهو میر مرگ تعداد که سواراناز دوچرخه غیر، به شودمی دیده کنندهاستفاد هایگروه

، 2015 سال با مقایسه در است کهیافته افزایش 1.292 به 2016 سال در هادر جاده میرومرگ ، تعداداعالم شده هایداده اساس بر

 .استدرصد افزایش داشته  5، 2014 سال به نسبت 2015 سال در ایجاده تلفات است.یافته  افزایش درصد 2/7

 کشور استرالیا –های مربوط به ایمنی و ترافیک جاده داده -13شماره جدول 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 ایمنی خصوص در شده گزارش اطالعات

 1.250 1.150 1.351 1.817 2.331 میر و مرگ

 - - 32.775 26.963 25.008 شده بستری مصدوم

 1/5 9/4 1/6 5/9 7/13 نفرجمعیت 100.000 هر ازای به میرومرگ میزان

 7/0 7/0 8/0 5/1 3/2 شدهثبت نقلیه وسیله 10.000 ازای به میرومرگ میزان

 ترافیک به مربوط اطالعات

 18.008 17.633 16.061 12.373 10.081 (هزار) شده ثبت نقلیه وسایل

 752 746 724 646 587 جمعیت نفر 1000 هر ازای به شدهثبت نقلیه وسایل

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

یافته  درصد کاهش 7/2 میزان به 2014 سال از سال 25 تا 17 بین سوارانموتورسیکلت و رانندگان و میر در میان، مرگخاص طوربه

  است.

 کشور استرالیا –کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده-14جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 31 44 38 31 80 سواراندوچرخه

 203 191 224 191 262 سوارانموتور سیکلت

 605 566 722 - - سرنشینان خودرو

 162 150 172 287 420 عابرین پیاده

 204 199 195 1.308 1.569 سایر

 1.205 1.150 1.351 1.817 2.331 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع
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 (2015) درصد از کل -، کشور استرالیاکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -3 نمودار شماره

 

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 اتریش -3-2-4

 است. سرنشینان یافته افزایش درصد 4/11 میزان به 2015 سال و در ترین میزان خوداتریش به پایین در میرو، مرگ2014 سال در

 گرفتند. قرار این افزایش تأثیر تحت بیشتر سوارانموتورسیکلت و پیاده ، عابرینخودرو

 کشور اتریش -های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -15جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 ایمنی خصوص در شده گزارش اطالعات

 479 430 552 976 1.558 میر و مرگ

 37.960 37.957 35.348 42.126 46.338 جرح به منجر تصادفات

 6/5 1/5 6/6 2/12 4/20 نفرجمعیت 100.000 هر ازای به میرومرگ میزان

 7/0 7/0 9/0 8/1 7/3 شدهثبت نقلیه وسیله 10.000 ازای به میرومرگ میزان

 ترافیک به مربوط اطالعات

 6.466 6.385 5.981 5.471 4.186 (هزار)شده ثبت نقلیه وسایل

 754 751 716 648 548 جمعیت نفر 1000 هر ازای به شدهثبت نقلیه وسایل

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

  است.یافته  کاهش درصد 69 میزان ، به2015 تا 1990 یهاسال بین ایتلفات جاده
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 کشور اتریش -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -16جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 39 45 32 62 106 سواراندوچرخه

 83 75 68 112 112 سواران سیکلت موتور

 238 189 292 549 913 خودرو سرنشینان

 84 71 98 140 260 پیاده عابرین

 7 14 18 44 88 (سبک موتورسیکلت)سوارانسیکلت موتور

 28 36 44 69 78 سایر

 479 430 552 976 1.558 مجموع

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 از پس رانندگان برای دوم مرحله جمله؛ آموزش از مختلفی اقدامات اجرای با 1990 سال از ایجادهمیر ومرگ مالحظه قابل کاهش

 در آگاهی های، کمپینروستایی هایجاده و هابزرگراه امتداد در متوسط سرعت اتوماتیک بخش ، کنترلرانندگی گواهینامه اعطای

وجود روستایی به هایجاده در مناسب سرعت انتخاب ، ایمنی کودک و، الکلکودک کمربندهای و ایمنی کمربند مانند هاییزمینه

 آمد.
 (2015) درصد از کل -، کشور اتریشکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -4نمودار شماره 

 

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 کانادا -3-2-5

 شدهوسایل نقلیه ثبت. استکرده  را ثبت میرومرگ مورد 1.858، 2015 سال ، درغربی نیمکره در مساحت بزرگترین با ، کشوریکانادا

 است.داشته افزایش درصد 41 میزان به 1990 سال از است؛ یافته افزایش پیوسته طور ، بهگذشته دهه دو طی کانادا در
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 کشور کانادا -های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -17 دول شمارهج

 1990 2000 2010 2014 2015 

 ایمنی خصوص در شده گزارش اطالعات

 1.858 1.852 2.238 2.904 3.963 میر و مرگ

 118.404 115.491 125.636 155.838 181.960 جرح به منجر تصادفات

 2/5 3/5 6/6 5/9 3/14 نفرجمعیت 100.000 هر ازای به میرومرگ میزان

 8/0 8/0 0/1 6/1 3/2 شدهثبت نقلیه وسیله 10.000 ازای به میرومرگ میزان

 ترافیک به مربوط اطالعات

 23.924 23.539 21.848 17.882 16.981 (هزار)شده ثبت نقلیه وسایل

 667 662 642 583 613 جمعیت نفر 1000 هر ازای به شدهثبت نقلیه وسایل

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

ای کاهش در تلفات جاده مفید فایده بود. هرچند کنندهاستفاده هایگروه ، برای همه1990 سال از هاجاده ایمنی در وضعیت بهبودی

میر ومرگ درصد کاهش. همچنین53درصد کاهش در مقابل22 کنندگان کمتر بود؛سواران به نسبت کل استفادهموتورسیکلت برای

  است.یافته کاهش دیگر هایگروه به درصد کاهش( نسبت 27)بیشتری  نرخ با 2015 تا 2010 دوره در سرنشینان خودرو
 کشور کانادا -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده-18جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 47 42 61 40 106 سواراندوچرخه

 196 187 188 166 252 موتور سیکلت سواران

 922 927 1.270 1.761 2.244 سرنشینان خودرو

 301 304 306 373 584 عابرین پیاده

 4 3 5 5 8 سواران)موتورسیکلت سبک(موتور سیکلت

 388 389 408 559 769 سایر

 1.858 1.852 2.238 2.904 3.963 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع
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 (2015درصد از کل) -، کشور کاناداکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده-5نمودار شماره 

 

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 فرانسه -3-2-6

 وسایل ، تعداد2015 تا 1990 یهاسال افزایش یافت. بین 2014درصد نسبت به سال  4/2، به میزان 2015ای در سال تلفات جاده

 است. بوده  نفر18.000 حدود 1972 سال در ایجادهمیر ومرگ میزان است.یافته  افزایش درصد2/37 موتوری نقلیه

 کشور فرانسه -های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -19 جدول شماره

 1990 2000 2010 2014 2015 

 گزارش شده در خصوص ایمنی اطالعات

 3.461 3.384 3.992 8.170 10.999 مرگ و میر

 56.603 58.191 67.228 121.223 162.573 تصادفات منجر به جرح

 26.595 26.635 30.393   مصدوم بستری شده

 4/5 3/5 4/6 7/13 8/19 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 8/0 8/0 0/1 3/2 6/3 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000 میر به ازایومیزان مرگ

 اطالعات مربوط به ترافیک

 42.701 42.476 40.181 35.874 30.869 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 664 664 640 609 546 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع
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 1990 یهاسال مهمی که در برخی از اقدامات .یافت کاهش درصد 70 از بیش ایجاده تلفات ، تعداد2015 تا 1990 یهاسال طی

 ، ایجاد پیوستگی درهوا هایکیسه به نقلیه وسایل انجام شد عبارت است از؛ مجهز نمودن اکثر هاجاده ایمنی در خصوص 2000 تا

 . 1990 سال در مسکونی مناطق در سرعت مجاز حد ، تعیین حداکثرآموزش
 کشور فرانسه -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -20جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 149 159 147 273 429 سواراندوچرخه

 614 625 704 947 1.011 سواران سیکلت موتور

 1.796 1.663 2.117 5.351 6.729 خودرو سرنشینان

 468 499 485 848 1.504 پیاده عابرین

 155 165 248 461 702 (سبک موتورسیکلت)سوارانسیکلت موتور

 279 273 291 290 496  سایر

 3.461 3.384 3.992 8.170 10.999 مجموع

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 کاهش ، مفید فایده نبود. بلکه بیشترینکنندهاستفاده هایگروه ، برای همه2000 سال از هاجاده در میرومرگ میزان از طرفی کاهش

 به ارمغان آورد. (سبک موتورسیکلت)سواران سیکلت موتور و سرنشینان خودرو برای را
 (2015) درصد از کل -، کشور فرانسهکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -6نمودار شماره 

 

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 میزان به نیز سواراندوچرخه و پیاده عابرین میرومرگ تعداد. یافت درصد کاهش 2/35 میزان به سوارانموتورسیکلت میرومرگ تعداد

 تعداد. باشدمی سواراندوچرخه و پیاده عابرین به مربوط 2015 سال در تلفات کل از درصد 18 حدود. یافت کاهش درصد 45

 سال در سوارانموتورسیکلت میرومرگ تعداد ،کلی طور به. استیافته افزایش همچنان 2015 سال در خودرو سرنشینان میرومرگ

 .استیافته  کاهش درصد 8/1 میزان به 2014 سال با مقایسه در 2015
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 آلمان -3-2-7

 را در نفر 3.206ای جان جاده ، تلفات2016 سال شده دراعالم هایداده آلمان یکی از کشورهای پرجمعیت جهان است. بر اساس

 مثبت یک تغییر دهندهنشان این. است 2015 درصدی نسبت به سال7 از بیش کاهش دهندهاین امر نشان گرفت که آلمان هایجاده

صادفات منجر باشد. تها میجاده تلفات تعداد( 2015 سال درصد در 4/2 و 2014 سال درصد در1/1) افزایش متوالی سال دو از پس

 یافت. درصد افزایش6/0 میزان به 2016به جرح نیز در سال 

 کشور آلمان-های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -21جدول شماره 

 1991 2000 2010 2014 2015 

 ایمنی خصوص در شده گزارش اطالعات

 3.459 3.377 3.648 7.503 11.300 میر و مرگ

 305.659 302.435 288.297 382.949 385.147 جرح به منجر تصادفات

 67.706 67.732 62.620 102.416 131.093 شده بستری مصدوم

 3/4 2/4 5/4 1/9 2/14 نفرجمعیت 100.000 هر ازای به میرومرگ میزان

 6/0 6/0 7/0 4/1 5/2 شدهثبت نقلیه وسیله 10.000 ازای به میرومرگ میزان

 ترافیک به مربوط اطالعات

 55.752 55.011 52.289 53.106 44.925 (هزار)شده ثبت نقلیه وسایل

 687 740.500 704.800 663.302 574.100 جمعیت نفر 1000 هر ازای به شدهثبت نقلیه وسایل

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 76، این کاهش برای سرنشینان خودرو کاهش یافته است 1991میر در میان سرنشینان خودرو و عابران پیاده به تدریج از سال ومرگ

 9/2خودرو  ، سرنشیناندرصد 7/2 عابران پیاده میان در ایتلفات جاده ، تعداد2015 سال است. دردرصد بیشتر از عابران پیاده بوده

 . استدرصد افزایش داشته 9/8سواران موتورسیکلت درصد و

 همچنین درصد و 7/28به میزان  (سبک موتورسیکلت)سواران موتورسیکلتومیر رگم گیری در میزانچشم همچنین کاهش

 شود.درصد مشاهده می 3/3سواران به میزان دوچرخه

 کشور آلمان-کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -22جدول شماره 

 1991 2000 2010 2014 2015 

 383 396 381 659 925 سواراندوچرخه

 639 587 635 945 992 سوارانسیکلت موتور

 1.620 1.575 1.840 4.396 6.801 خودرو سرنشینان

 537 523 476 993 1.918 پیاده عابرین

 62 87 74 157 243 (سبک موتورسیکلت) سوارانسیکلت موتور
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 تهران شهر موتورسواران توسط ثالث شخص نامهمهیب دیخر عدم لیدال یبررس

 1991 2000 2010 2014 2015 

 218 209 242 353 421 سایر

 3.459 3.377 3.648 7.503 11.300 مجموع

 (Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 6/20 میزان به تنها صدمات تعداد که حالی ، دریافت کاهش درصد 70 میزان به ایتلفات جاده ، تعداد2015 تا 1991 یهاسال بین

 صدمات تعداد کهحالی ، دراستیافته کاهش درصد 54 میزان به تلفات ، تعداد(2000-2015) اخیر هایسال در. یافت کاهش درصد

 ایجاده ایمنی هایزمینه تمامی در مختلف تغییرات از ناشی تلفات و تصادفات تعداد کاهش است.یافته کاهش درصد 34 تنها جدی

 اقدامات دلیل به جاده ایمنی در بهبود. نقلیه وسایل ایمنی وها زیرساخت همچنین و آموزش و ترافیک ایمنی به مربوط رفتارهای: است

آموزش ایمنی راه در رسیدن به  از؛ عبارتند برجسته نکات از برخی. باشداست، میشده اعمال گذشته سال 10 در که مقرراتی و

و یافتن ها ای در خصوص ایمنی جادههای ویژه، شناسایی زمینههای ایمنی راه، ممیزی، پیشرفت در زمینه ایمنی وسایل نقلیهمدارس

و اضافه کردن گاردریل برای جلوگیری از تصادفات ها ، حفاظت از درختان در کنار جادهکودکهای نگهداری مانند سیستمهایی حلراه

  و ... .سیکلت موتور

 (2015) درصد از کل -، کشور آلمانکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -7نمودار شماره 
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 مالزی -3-2-8

 تشکیل رانقل وحمل ناوگان نیمی از تقریباًها موتورسیکلت و است شده دو برابر از بیش شدهثبت خودروهای تعداد 2000 سال از

 وسایل از استفاده نرخ است. داشته افزایش درصد ، پنج2015 سال در تنها و کرده پیروی مشابهی روند از ترافیک حجم. اندداده

 .استشده ثبت موتورینقل وحمل وسیله 843، جمعیت نفر 1000 هر ازای به و است کامالً باال مالزی در موتورینقل وحمل

 کشور مالزی-های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -23جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 6.706 6.674 6.872 6.035 4.048 مرگ و میر
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 5/21 0/22 0/24 9/25 - نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 6/2 7/2 4/3 7/5 - شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومیزان مرگ

 اطالعات مربوط به ترافیک

 26.302 25.101 20.189 10.599 - وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 843 828 706 456 - نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

کاهشی در این نرخ مشاهده و در  2013میر هر سال افزایش یافت. برای اولین بار در سال و، نرخ مرگ2012تا  2004های بین سال

 درصد. 5/0میر افزایش یافت گرچه به میزان کم و تنها و، تعداد مرگ2015تایید شد. اما در سال  2014سال 
 کشور مالزی-کنندهگروه استفادهای بر اساس تلفات جاده -24جدول شماره 

 2010 2014 2015 

 107 124 192 سواراندوچرخه

 4.203 4.179 4.036 سوارانموتور سیکلت

 1.358 1.258 1.421 سرنشینان خودرو

 482 515 626 عابرین پیاده

 556 598 597 سایر 

 6.706 6.674 6.872 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

درصد بود. بین  63ای دادند اما سهم آنها در تلفات جادهنقل را تشکیل میودرصد ناوگان حمل 46ها موتورسیکلت 2015در سال 

، وضعیت برای تمام کاربران جاده 2015درصد افزایش یافت. در سال 19شده تا ، تعداد موتورسواران کشته2015تا  2000های سال

درصد در 7/13درصد و  4/6شده به ترتیب سواران کشتهعابران پیاده بدتر شد. تعداد عابران پیاده و دوچرخه، سوارانبه جز دوچرخه

 آمد. وجودمیر سرنشینان خودرو بهودرصد افزایش در تعداد مرگ 7کاهش یافت. همچنین  2014مقایسه با سال 

 (2015) درصد از کل -کشور مالزی، کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -8 نمودار شماره
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 نروژ -3-2-9

 معرض در نروژ میرها درومرگ کم نسبتاً است. تعدادشده سواران در شهرهای بزرگ دیده ، افزایش دوچرخهدر چند سال اخیر در نروژ

 ، تعداد2015 تا 2010 یهاسال بین است.جاده  روند ثابتی در بهبود امنیت دهندهنشان بلندمدت روند اما است.ساالنه  نوسانات

 .یافت کاهش درصد44 تقریبا ایمیرهای جادهومرگ

تا  2010های ای بین سالهای جدی جادهنقل نروژ علت کاهش در تعداد تلفات و آسیبو، موسسه تحقیقات حمل2014سال  در

بود. عواملی که در این  1970شده طی این دوره بیشتر از هر دوره دیگر با مدت مشابه از سال  دهکرد. کاهش مشاهرا بررسی 2012

 رانندگان تعداد ، کاهش(است یافته افزایش سن میانگین) بزرگ هایموتورسیکلت راکبان سنی اند عبارتند از: توزیعامر نقش داشته

 راکبان دربرگیرنده تصادفات تعداد در ، کاهشسواردوچرخه یا پیاده عابر کودکان با تصادفات تعداد ، کاهشتصادفات در دخیل جوان

 .مجازثبت سرعت غیر هایدوربین از استفاده افزایش و متوسط گیرسرعت تعداد با دیگر هایجاده و اتوبان ، ساختسیکلتموتور جوان

 نروژکشور -های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -25 جدول شماره

 1990 2000 2010 2014 2015 

 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 117 147 208 341 332 مرگ و میر

 4.595 4.972 6.360 8.8440 8.801 تصادفات منجر به جرح

 668 674 - - - جدی صدمات

 3/2 9/2 3/4 6/7 8/7 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 3/0 4/0 6/0 2/1 4/1 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000ازای  میر بهومیزان مرگ

 اطالعات مربوط به ترافیک

 3.894 3.810 3.495 2.777 2.343 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 754 746 719 620 553 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 داشت.  2015نفر را در سال  3/2و  2014نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت را در سال  9/2میر ونروژ نرخ مرگ

 کشور نروژ-کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -26جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 5 12 5 13 17 سواراندوچرخه

 20 20 26 40 25 سوارانسیکلت موتور

 67 72 125 225 214 خودرو سرنشینان

 12 18 24 47 55 پیاده عابرین

 1 2 0 6 14 (سبک موتورسیکلت) سوارانسیکلت موتور
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 1990 2000 2010 2014 2015 

 12 23 28 10 7 سایر

 117 147 208 341 332 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 هایگروه ، همه2015 سال است. در بوده خودرو سرنشینان و پیاده عابران نفع به بیشتر جاده امنیت ، بهبود2000 سال از

 . شدند منتفع امنیت جاده بهبود سواران، ازموتورسیکلت جز ، بهکنندهاستفاده

، 2014 سال در. بود توجه قابل کمتر خودرو سرنشینان بین کاهش این کهدرحالی یافت کاهش سوم یک به شده کشته عابران تعداد

 در شده کشته سواران دوچرخه تعداد اما. داشت قبل یهاسال با مقایسه را در توجهی قابل افزایش که شدند کشته سواردوچرخه 12

 رسید. نفر 5 به 2015 سال
 (2015درصد از کل) -، کشور نروژکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -9نمودار شماره 
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 انگلیس -3-2-10

پی کاهش یافت. از سال درهر سال پی 2010به اوج خود رسید و تا سال  2007عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری در انگلیس در سال 

نفر به اوج خود رسید. از آن  9.000با رقم  1941ای در انگلیس در سال ، حجم ترافیک نسبتاً ثابت ماند. تلفات جاده2013تا  2010

بود.  2013نفر رسید. این دومین سال با کمترین رکورد بعد از سال  1.804به  2015اهش یافت و در سال درصد ک 80پس بیش از 

 درصد بود.  50این کاهش  2014و  2000های درصد کاهش یافت و بین سال 6/66تا  2015تا  1990میر در انگلیس از وتعداد مرگ

 

 

 

 کشور انگلیس -ک جادههای مربوط به ایمنی و ترافیداده -27 جدول شماره
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 1990 2000 2010 2014 2015 

 ایمنی خصوص در شده گزارش اطالعات

 1.804 1.854 1.905 3.580 5.402 میر و مرگ

 146.203 152.407 160.080 242.117 256.600 جرح به منجر تصادفات

 4.860 5.070 4.741 4.728  جدی صدمات

 8/2 9/2 0/3 1/6 4/9 نفرجمعیت 100.000 هر ازای به میرومرگ میزان

 5/0 5/0 5/0 2/1 1/2 شدهثبت نقلیه وسیله 10.000 ازای به میرومرگ میزان

 ترافیک به مربوط اطالعات

 37.571 36.715 35.170 29.629 25.191 (هزار)شده ثبت نقلیه وسایل

 577 568 560 503 440 جمعیت نفر 1000 هر ازای به شدهثبت نقلیه وسایل

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

، 2015است. در سال  افزایش کمی در آن مشاهده شدهها روند کاهشی داشته و برخی دوره 1973میر به طور کلی از سال ونرخ مرگ

 نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت را داشت.  8/2میر وانگلستان نرخ مرگ

 کشور انگلیس -کنندهی بر اساس گروه استفادهاتلفات جاده -28 جدول شماره

 1990 2000 2010 2014 2015 

 100 116 11 131 267 سواراندوچرخه

 361 347 403 597 634 سوارانسیکلت موتور

 802 839 867 1.784 2.462 خودرو سرنشینان

 427 464 415 889 1.754 پیاده عابرین

 8 6 10 15 37 (سبک سیکلت موتور) سوارانسیکلت موتور

 106 82 99 164 248 سایر

 1.804 1.854 1.905 3.580 5.402 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

، در کننده با تعداد قابل توجهیهای استفادهاست. در بین تمام گروهمیر به نفع همه کاربران جاده بودهوکاهش مرگ 1990از سال 

، عابران پیاده ایدرصد تلفات جاده 44سرنشینان خودرو  2015است. در سال بلندمدت بیشترین کاهش برای عابران پیاده ثبت شده

 دادند. درصد را تشکیل می 6درصد و دوچرخه سواران  20ران ، موتورسوادرصد 24

قریباً مشابه رقم سال میر موتورسیکلت توافزایش یافت. تعداد مرگ 2015موتورسواران تنها گروهی بودند که تلفات آنها در سال 

 ، اما هنوز در سطح کمی قرار دارد.است 2011
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 (2015) درصد از کل -، کشور انگلیسکنندهه استفادهای بر اساس گروتلفات جاده -10نمودار شماره 

 

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 آمریکا -3-2-11

هزار آسیب در تصادفات و پانصد میر و بیش از دو میلیون وهزار مرگ 40طور متوسط بیش از ، آمریکا ساالنه به21در دهه اول قرن 

 است. ساله 34تا  30های میر آمریکاییوای معموالً علت اصلی مرگجادهای داشت. تصادفات جاده

 کشور آمریکا-های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -29جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 35.092 32.744 32.999 41.945 44.599 مرگ و میر

 1.747.560 1.677.782 1.572.400 2.107.431 2.161.757 جرحتصادفات منجر به 

 9/10 3/10 7/10 9/14 9/17 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 2/1 2/1 3/1 9/1 4/2 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومیزان مرگ

 اطالعات مربوط به ترافیک

 281.312 274.805 257.312 217.028 184.275 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 875 862 832 769 739 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

است به خوبی جواب  که منجر به افزایش استفاده از کمربند ایمنی و کاهش رانندگی بد شدههایی های ایمنی جاده، مثل برنامهبرنامه

مثل ایربگ نیز نقش هایی آوریاست. بهبود وضعیت ایمنی خودروها از جمله فنها پایین آوردهای را طی سالداده و تعداد تلفات جاده

درصدی  25، آن روند کاهشی تقریباً 2015میرها در سال واند. اما با افزایش مرگمیر ناشی از تصادف داشتهواهش مرگمهمی در ک

 در یک دهه به یک سوم کاهش یافت. 

 کشور آمریکا-کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -30جدول شماره 
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 1990 2000 2010 2014 2015 

 818 729 623 693 859 سواراندوچرخه

 4.811 4.422 4.405 2.868 3.195 سوارانموتور سیکلت

 12.628 11.947 12.491 20.699 24.092 سرنشینان خودرو

 5.376 4.910 4.302 4.763 6.482 عابرین پیاده

 165 172 113 29 49 سواران )موتورسیکلت سبک(موتور سیکلت

 11.294 10.564 11.065 12.893 9.992 سایر 

 35.092 32.744 32.999 41.945 44.599 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

میر راکبان واند. مرگ، همه کاربران جاده به جز راکبان موتورسیکلت از بهبود وضعیت ایمنی جاده منتفع شده1990از سال 

درصد افزایش  237های سبک تا درصد افزایش یافت و تلفات راکبان موتورسیکلت 51تا  2015تا  1990ی هاموتورسیکلت بین سال

نفر  466های اخیر است. تلفات عابرین تا نفر( باالترین رقم طی سال 4.811) 2015ومیر موتورسواران در سال پیدا کرد. تعداد مرگ

است.  1996نفر( باالترین رقم از سال  5.376) 2015درصدی بود. شمار تلفات عابرین پیاده درسال  5/9افزایش یافت که افزایش 

 818) 2015سواران در سال میر دوچرخهودرصدی است. تعداد مرگ 12نفر افزایش یافت که افزایش  89سواران تا میر دوچرخهومرگ

 نفر افزایش یافت.  1.391ومیر سرنشینان خودرو تا است. تعداد مرگ 1995نفر( باالترین رقم از سال 

 (2015) درصد از کل -، کشور آمریکاکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -11نمودار شماره 
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 ژاپن -3-2-12

 درصد کاهش پیدا17تنها  تصادفات منجر به جرحدرصد کاهش یافت؛ اما تعداد  67میر تا و، تعداد مرگ2015تا  1990ی هابین سال

توجه در تعداد خودروها و تعداد رانندگان دارای گواهینامه است که منجر به تصادفات بیشتر علت افزایش قابلکرد. این اختالف به 

 است. های منجر به فوت را افزایش نداده شده اما خوشبختانه تصادف
 

 کشور ژاپن -جادههای مربوط به ایمنی و ترافیک داده -31 جدول شماره
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 1991 2000 2010 2014 2015 

 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 4.867 4.838 5.828 10.410 14.595 مرگ و میر

 536.899 573.842 725.924 931.950 643.097 تصادفات منجر به جرح

 8/3 8/3 6/4 2/8 8/11 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 5/0 5/0 6/0 2/1 9/1 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومرگمیزان 

 اطالعات مربوط به ترافیک

 91.316 90.894 90.464 88.602 75.960 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 718 715 706 698 615 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

ها در مشاهده شد. بهبود امنیت جاده 2015که افزایش کمی در سال ای هر سال کاهش یافته تا این، تعداد تلفات جاده2000از سال 

 ، در ارتباط است.خطرتر عابران، کاهش سرعت و رفتار بیتوجه در نرخ بستن کمربند ایمنیدهه گذشته با افزایش قابل

 کشور ژاپن-کنندهای بر اساس گروه استفادهجادهتلفات  -32جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 764 738 938 1.278 1.509 سواراندوچرخه

 479 489 570 903 1.920 سوارانموتور سیکلت

 1.039 1.053 1.201 2.903 3.887 سرنشینان خودرو

 1.813 1.753 2.016 2.955 3.955 عابرین پیاده

 298 321 459 944 1.320 سواران )موتورسیکلت سبک(سیکلتموتور 

 474 484 644 1.427 2.005 سایر 

 4.867 4.838 5.828 10.410 14.595 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

نقلیه موتوری مثل  های وسایلاست، مخصوصاً گروهها به نفع همه کاربران جاده بوده ، بهبود امنیت جاده1990از سال 

است. عوامل مؤثر در این درصد کاهش یافته 70، موتورسیکلت و سرنشینان خودرو که تلفات آنها بیش از های سبکموتورسیکلت

و تغییر در رفتار کاربران جاده. عابران سهم ها ، بهبود زیرساخت جاده، مراقبت اورژانسی بهترترکاهش عبارتند از خودروهای ایمن

درصد 16سواران دوچرخه 2015. در سال 2015درصد از کل تلفات در سال  37، دهندیی را از تلفات کلی به خود اختصاص میباال

، افزایش سه 2015یابد. در سال تواند افزایش سواری میکل تلفات را داشتند. این سهم با در نظر گرفتن افزایش محبوبیت دوچرخه

ای در درصد( تلفات جاده 53سواران و عابران پیاده مشاهده شد. آنها در مجموع اکثریت )دوچرخهای بین درصدی در تلفات جاده

 اند.درصد از کل تلفات را به خود اختصاص داده 10سواران تنها سیکلتژاپن را تشکیل دادند و موتور
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 (2015) درصد از کل -، کشور ژاپنکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -12نمودار شماره 
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 کره -3-2-13

، تعداد خودروهای 2015و  1990های است. بین سال نقل موتوری داشتهوکره افزایش سریعی در استفاده از وسایل حمل 1990از سال

، حجم ترافیک و مثل سال قبل از آن 2015است. در سال بوده تر ، این افزایش متعادل2000موتوری بیش از چهار برابر شد. از سال 

، تعداد سال اخیر 37، برای اولین بار در 2013درصد رشد کرد. در سال 3نقل موتوری با نرخی نزدیک به واستفاده از وسایل حمل

 67ای تا ، تعداد تلفات جاده2015و  1990ی هاادامه یافت. بین سال 2014نفر بود و این کاهش در سال  5.000ای زیر تلفات جاده

 درصد کاهش پیدا کرد. 9که تعداد صدمات ناشی از تصادفات تنها درصد کاهش یافت درحالی

 باشد:اقدامات زیر می هابرخی از علل این کاهش

 (1990بستن اجباری کمربند ایمنی صندلی جلو ) -

 (1998اجرای قانون جلوگیری از رانندگی در حال مستی ) -

 های کشورگیرهای میانه در جادهصب سرعتن -

 2008های سرعت از سال کنترل سرعت توسط پلیس از جمله نصب دوربین -

 (2014های شهری در نواحی مسکونی )پروژه پایلوت جاری از سال تعیین سرعت کمتر برای جاده -

، عبارت است از مصرف زیاد الکلها دی در جادههای جمیر و آسیبواما کره هنوز با چند مشکل روبرو است و علت افزایش سطح مرگ

کیلومتر در ساعت  60های شهری )معموال ، باال بودن حداکثر سرعت در جادههای روستایی، فقدان آسفالت در جادههای عریضتقاطع

ت جاده برای دولت محلی. و اولویت پایین امنیها ، فقدان آموزش ایمنی جاده در دبیرستانکیلومتر در ساعت( 80و گاهی اوقات 

شود و این نگرانی جدی است چون سهم جمعیت سالخورده سال( ریسک باالیی محسوب می 65، جمعیت کهنسال کره )باالی همچنین

 با سرعت ثابت درحال افزایش است. 

 

 کشور کره-های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -33جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 
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 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 4.621 4.762 5.505 10.236 14.174 مرگ و میر

 232.035 223.552 226.878 290.481 255.303 تصادفات منجر به جرح

 92.522 93.047 116.902 211.613  صدمات جدی

 1/9 4/9 3/11 8/21 1/33 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 9/1 1/2 6/2 9/6 9/28 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومرگمیزان 

 اطالعات مربوط به ترافیک

 23.853 23.151 20.832 14.928 4.897 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 471 459 426 318 114 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

، نرخ نفر رسید 1/9درصد کاهش یافت و به  72ای به ازای هر صد هزار نفر جمعیت تا ، نرخ تلفات جاده2015تا  1990از سال 

 نفر رسید. 9/1درصد کاهش و به  93شده تا میر به ازای هر ده هزار خودروی ثبتومرگ
 کشور کره -کنندهاستفادهای بر اساس گروه تلفات جاده -34جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 272 272 294 317 644 سواراندوچرخه

 558 562 633 1.221 1.674 سوارانموتور سیکلت

 989 998 1.228 2.792 2.100 سرنشینان خودرو

 1.795 1.910 2.082 3.764 7.063 عابرین پیاده

 312 326 450 343 - سواران )موتور سیکلت سبک(موتور سیکلت

 695 694 818 1.799 2.692 سایر 

 4.621 4.762 5.505 10.236 14.174 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

درصد( و  75اند. باالترین کاهش تلفات برای عابران )های کاربر از بهبود در امنیت جاده منتفع شده، تمامی گروه1990از سال 

های کاربر کاهش تمام گروه ای در بینهای جادهمیرو، تعداد مرگ2015تا  2000های درصد( مشاهده شد. بین سال 67) موتورسواران

 یافت.

میر ودرصد( مشاهده شد. کاهش در مرگ 54درصد( و راکبان موتورسیکلت ) 65بیشترین کاهش برای سرنشینان خودرو )

 درصد تلفات را تشکیل دادند. 39، عابران 2015در سال درصد(.  14تر بود )سواران متعادلدوچرخه

 (2015) درصد از کل -، کشور کرهکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -13نمودار شماره 
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 مکزیک -3-2-14

شده تا تعداد خودروهای ثبت 2015تا  2010ی هابین سال است. گیری داشتهنقل موتوری در مکزیک افزایش چشموناوگان حمل

 میلیون رسید.  38/2به  15/1شده از های ثبتدرصد افزایش یافت. تعداد موتورسیکلت5/10

به باالترین  2009است. تعداد تلفات ثبت شده درسال طور متوسط در هر سال ثبت شده میر بهو، پانزده هزار مرگسال اخیر 25در 

است. درصد کاهش یافته 3، تعداد تلفات تا 2010است. از سال ، روند کاهشی دیده شدهنفر رسید. در پنج سال اخیر 17.820 رقم

سواران و موتورسواران(. وضعیت ، دوچرخهپذیر جاده است )عابرانبران آسیبرتقریباً چهار مرگ از هر ده مرگ در مکزیک مربوط به کا

 است. ، تعداد موتورسواران کشته شده بیش از دو برابر شده 2010است. از سال  ن کنندهموتورسواران بسیار نگرا

 کشور مکزیک -های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -35 جدول شماره

 1990 2000 2010 2014 2015 

 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 16.039 15.886 16.559 14.028 13.974 مرگ و میر

 86.876 94.423 114.405 83.804 - تصادفات منجر به جرح

 26.770 26.389 26.335 - - مصدوم بستری شده

 3/13 3/13 5/14 9/13 2/17 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 6/4 2/4 2/5 0/9 2/14 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومیزان مرگ

 ترافیکاطالعات مربوط به 

 34.958 38.025 31.636 15.612 9.862 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 289 318 277 155 121 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت
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در سال  3/13به  1990در سال  2/17میر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت شد و این رقم از ورشد جمعیت، منجر به کاهش نرخ مرگ

درصد کاهش 70میر به ازای هر ده هزار خودروی ثبت شده بیش از و، ریسک عنوان شده برحسب مرگرسید. در همین دوره 2015

 زایش ناوگان خودروها است. علت اف ، که بخشی از آن بهیافت
 کشور مکزیک -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -36جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 175 190 178 107 - سواراندوچرخه

 1.541 1.360 704 158 - سوارانموتور سیکلت

 2.439 2.306 3.357 2.967 - سرنشینان خودرو

 4.573 4.821 4.786 5.509 - عابرین پیاده

 7.311 7.209 7.534 5.287 - سایر 

 16.039 15.886 16.559 14.028 13.974 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

که آمار تلفات سواران کاهش یافت، در حالیشده برای همه کاربران جاده به جز موتورسیکلتتعداد افراد کشته 2010از سال 

 است. این یک نگرانی آشکار و فزاینده برای مکزیک است زیرا ناوگان موتورسیکلت در آن کشور موتورسواران در پنج سال دو برابر شده

 نسبتاً کوچک و درحال توسعه دائمی است. 

 (2015) درصد از کل -، کشور مکزیککنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -14نمودار شماره 
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، درصد کاهش یافت. در مجموع تلفات عابران 58میرهای ناشی از حوادث رانندگی تا وتعداد مرگ 2015تا  1990ی هابین سال

وتورسواران و تلفات نواحی های سبک و تلفات نواحی شهری بیشتر از سرنشینان خودروها و مسواران و راکبان موتورسیکلتدوچرخه

 شود. ی اخیر دیده میهاسواران برای برخی از سالاست و تغییرات کمی در روندهای عابران و دوچرخه روستایی کاهش یافته

تا  2000ی ها، شناسایی کرد. بین سالهاعنوان علت اصلی این پیشرفت مثبت در امنیت جادهتوان به هیچ اقدام منفردی را نمی

اقداماتی از جمله:  سال قبل انجام شد. 15عملکردی بهتر به لحاظ امنیت خودروها و محافظت از سرنشینان در مقایسه با  2015

های سرعت کیلومتر اتوبان، نصب دوربین 260کاهش سرعت در اغلب نواحی شهری، ساخت مسیرهای عابر پیاده و دوچرخه، ساخت 

 .نقلوهای اصلی، اصالح آموزش رانندگان و احیای ناوگان حملجاده کیلومتر از 2000اتوماتیک در حدود 

 کشور فنالند -های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -37 جدول شماره

 1991 2000 2010 2014 2015 

 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 270 229 272 396 649 مرگ و میر

 5.185 5.324 6.072 6.633 10.175 تصادفات منجر به جرح

 9/4 2/4 1/5 7/7 0/13 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 6/0 5/0 7/0 5/1 8/2 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومیزان مرگ

 اطالعات مربوط به ترافیک

 4.428 4.334 3.855 2.586 2.350 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 809 795 720 500 472 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر ثبتوسایل نقلیه 

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 است. درصد کاهش یافته 62میر به ازای هر صدهزار نفر جمعیت بیش از ونرخ مرگ 1990از سال 

 کشور فنالند -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -38جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 31 27 26 53 101 سواراندوچرخه

 20 17 16 10 28 سوارانموتور سیکلت

 159 121 159 224 343 سرنشینان خودرو

 32 36 35 62 105 عابرین پیاده

 2 3 9 9 27 سواران )موتورسیکلت سبک(موتور سیکلت

 26 25 27 38 45 سایر 

 270 229 272 396 649 مجموع
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سوار و عابر پیاده های دوچرخهاند. گروهبه این سو منتفع شده 90، از دهه هاهای کاربر از بهبودهای مهم در امنیت جادههمه گروه

 است. های سبک وجود داشتهسیکلتاند. همچنین افت شدید در تلفات بین راکبان موتورها بردهبیشترین نفع را از بهبود امنیت جاده

موتورسوار  20، 2015ده موتورسوار و در سال  2000است. در سال  بدتر شده 2000اما وضعیت امنیت برای موتورسواران از سال 

شده های ثبتتعداد موتورسیکلت 2010که در سال . چنانرشد سریعی داشت 2010تا  2000یهاکشته شدند. موتورسواری بین سال

موتورسوار کمتر کشته  7مشاهده شد و  2014هزار دستگاه(. تغییر مثبت در سال  226درصد افزایش یافت )از نود هزار تا 150تا 

تعداد تلفات تصادفات بین موتورسواران دوباره افزایش یافت. تصادفاتی که منجر به آسیب راکبان  2015شدند. اما در سال 

علت افزایش تعداد این موتورها در ناوگان ، احتماالً بهبیش از دوبرابر شد 2008تا  2000ی هاشود بین سالهای سبک میموتورسیکلت

 درصد افزایش یافت. 150بیش از  2010تا  2000ی هانقل که بین سالوحمل

ی است که های سبک به طور معناداری کمتر شد که علت آن قانون جدیدتعداد تصادفات موتورسیکلت 2016تا  2012ی هادر سال

های ، همراه با کاهش ثبت موتورسیکلتکندهای سبک الزامی میگواهینامه رانندگی و آزمون رانندگی را برای راکبان موتورسیکلت

 سبک جدید. 

 (2015درصد از کل) -، کشور فنالندکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده-15نمودار شماره 
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 ایتالیا -3-2-16

باشد. ثبت خودروهای نقل میوشود. خودرو همچنان وسیله مهم حمل، از طریق جاده انجام مینقل مسافری و بارودر ایتالیا اکثر حمل

، رو به کاهشسال روند  4بعد از  2015و ناوگان وسیله نقلیه کشوری یکبار دیگر در سال  هدرصد افزایش یافت15سواری جدید تا 

 درصد(. 6/0شروع به رشد کرد )

تعداد تلفات  2015تا  1990ی هاای به باالترین رقم رسید. بین سالمیر جادهومرگ 11.078با  1972ای در سال تعداد تلفات جاده

اولین قانون  1999سالاتفاق افتاد. طرح ملی امنیت جاده در  2000ها بعد از سال درصد کاهش یافت. اما اغلب این پیشرفت 52

 های احتمالی به طور سیستماتیک در ایتالیا آغاز شد. حلپارلمانی و عرفی بود که با آن تحلیل مسئله امنیت جاده و راه
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، معرفی کنترل گذاری ترافیک جادهاست: بهبود قانونچند اقدام برای امنیت جاده طبق طرح ملی امنیت جاده اجرا شده 2001از سال 

بخشی های اطالعاتی و آگاهی، کمپین، بهبود زیرساخت جاده، کمک به اجرای هر چه بهتر قانونتوماتیک از جمله کنترل بخشیسرعت ا

 مداخالت آموزش امنیت جاده. و 

 کشور ایتالیا -های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -39 جدول شماره

 1991 2000 2010 2014 2015 

 در خصوص ایمنیاطالعات گزارش شده 

 3.428 3.381 4.114 7.061 7.151 مرگ و میر

 174.539 177.031 212.997 256.546 161.782 تصادفات منجر به جرح

 6/5 6/5 0/7 4/12 6/12 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 7/0 7/0 8/0 6/1 1/2 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومیزان مرگ

 اطالعات مربوط به ترافیک

 51.910 51.585 51.218 44.296 34/729 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 854 849 865 778 613 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 است.درصد کاهش یافته 55تقریباً میر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و، نرخ مرگسال اخیر 15در 
 کشور ایتالیا -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -40جدول شماره 

 1990 2000 2010 2014 2015 

 251 273 265 401 477 سواراندوچرخه

 773 704 950 770 713 سوارانموتور سیکلت

 1.468 1.491 1.822 3.850 3.797 سرنشینان خودرو

 602 578 621 982 1.069 پیاده عابرین

 105 112 206 637 620 سواران )موتور سیکلت سبک(موتور سیکلت

 229 223 250 421 474 سایر

 3.428 3.381 4.114 7.061 7.151 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

های است. مهمترین کاهش مربوط به راکبین موتورسیکلتبرای همه گروه کاربران جاده ثبت شده  مرگ و میر ، کاهش2000از سال 

های سبک در همه درصد(. این را باید به خاطر اجرای استفاده اجباری از کاله ایمنی برای راکبین موتورسیکلت -5/83سبک است )

 و کاهش محبوبیت این وسیله نقلیه دانست.  2000سنین از سال 
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توجهی بهبود یافت. درصد به طور قابل -1/8سواران درصد و دوچرخه -3/6، امنیت جاده، برای کاربران موتورسیکلت 2015در سال 

میر به ازای هر تصادف( برای عابران ودرصد. شاخص تلفات )تعداد مرگ -5/1مند شدند سرنشینان خودرو نیز از کاهش در تلفات بهره

 سواران بیش از دو برابر است. سرنشینان خودروهای سواری است و برای موتورسواران و دوچرخهچهار برابر بیشتر از 

 (2015) درصد از کل -، کشور ایتالیاکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -16نمودار شماره 

 

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

 هلند -3-2-17

های مقدماتی برای سال افزایش داشت. داده 2014، که در مقایسه با سال ای را گزارش کردمرگ جاده 531هلند،  2015در سال 

ای هلند، بهبود امنیت برای دوچرخه سواران ای وجود دارد هدف استراتژی کنونی امنیت جادهمرگ جاده 629، دهدنشان می 2016

 است.جاده  مسنو کاربران 
 کشور هلند-های مربوط به ایمنی و ترافیک جادهداده -41ل شماره جدو

 1990 2000 2010 2014 2015 

 اطالعات گزارش شده در خصوص ایمنی

 531 476 537 1.082 1.376 مرگ و میر

 - - 19.378 37.947 44.916 تصادفات منجر به جرح

 1/3 8/2 2/3 8/6 2/9 نفرجمعیت 100.000میر به ازای هر ومیزان مرگ

 52/0 47/0 55/0 32/1 15/2 شدهوسیله نقلیه ثبت 10.000میر به ازای ومیزان مرگ

 اطالعات مربوط به ترافیک

 10.133 10.097 9.839 8.174 6.399 وسایل نقلیه ثبت شده)هزار(

 600 600 594 515 430 نفر جمعیت 1000شده به ازای هر وسایل نقلیه ثبت

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع
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 ، اما این مسئله برای سرنشینان خودرو چشمگیرتر بودهاند، از بهبود امنیت جاده منتفع شدههای کاربر جادهدر بلندمدت همه گروه

درصد  50، موتورسواران و عابران بیش از ای بین سرنشینان خودرومیرهای جادهو، تعداد مرگ2015تا  2000ی هااست. در سال

 درصد افت کرد. 21شده تنها سواران کشتهکاهش یافت. تعداد دوچرخه
 کشور هلند -کنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -42جدول شماره 

 2000 2010 2014 2015 

 185 185 162 233 سواراندوچرخه

 47 55 63 95 سوارانموتور سیکلت

 224 187 246 543 سرنشینان خودرو

 57 49 72 114 عابرین پیاده

 45 47 43 104 سواران )موتورسیکلت سبک(موتور سیکلت

 63 47 54 77 سایر 

 621 570 640 1.166 مجموع

 ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع

درصد تلفات( و 8/19خودرو )ای مشاهده شد که عمدتاً سرنشینانمیرهای جادهوی در تعداد مرگگیرافزایش چشم 2015سال  در

درصد و مخصوصاً موتورسیکلت  -3/4های سبک درصد( را تحت تاثیر قرار داد. همچنین بهبود برای راکبین موتورسیکلت3/16عابران )

 درصد دیده شد.  -5/14سواران 

داشت. طبق  2014درصدی در مقایسه با سال  16ای جان خود را از دست دادند که افزایش عابر در حوادث جاده 57، 2015سال در 

 گیرد. نمیعلت برخورد با خودرو نباشد در زمره این رقم قرار های عابرین که به، مرگتعریف
 (2015) درصد از کل -، کشور هلندکنندهای بر اساس گروه استفادهتلفات جاده -17نمودار شماره 

 

  ( Road Safety Annual Report, 2017: )منبع
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 بخش چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری

 مقدمه -4-1

 شناسی تحقیق در برگیرنده روش تحقیق، واحد و سطح تحلیل،شود. روششناسی تحقیق پرداخته میدر این بخش به بحث روش

 گردد.ها در زیر تشریح مییات هر یک از آنئباشد که جزدسترسی به واحد آماری و ابزار گردآوری اطالعات میجامعه آماری، روش 

برای بررسی توزیع  .باشدمی پیمایشی توصیفی و کمی نوع از تحقیق است. روش کاربردی نوع از حاضر پژوهش تحقیق، هدف اساس بر

های منظم و استاندارد است که برای ای از روشپیمایش، مجموعه رود.روش تحقیق پیمایشی به کار می ،های یک جامعه آماریویژگی

گیرد و همچنین روشی برای بدست آوردن های بزرگتر مورد استفاده قرار میها و یا مجموعهآوری اطالعات درباره افراد، خانوادهجمع

به عبارتی  .فتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق استها، باورها، نظرات، راطالعاتی درباره دیدگاه

( تحقیق پیمایشی را به 1989) 16و گال 15ای در مورد جمعیت نمونه نما یا که معرف کل جامعه آماری است. بورگمطالعه ش،پیمای

باشد به منظور قطعی که مربوط به این پژوهش میکنند. در روش مسه دسته روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی تقسیم می

گیری از جامعه انجام ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان )یک روز، یک هفته، یک ماه( از طریق نمونهگردآوری داده

 پردازد.شود. اینگونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر میمی
 

 تحقیق روش نوع -4-2

انجام  1396تا مهر  1396پژوهش حاضر به صورت کمی با ابزار پیمایش در میان موتورسواران شهر تهران در بازه زمانی شهریور روش 

صورت هدفمند از میان موتورسواران در نقاط پر تردد شهر که بیشترین میزان موتورسواران هر روزه در طی گیری بهاست. نمونهشده

نفر  400ساس مشاهدات نگارندگان و تایید پلیس معابر در سطح شهر تهران انتخاب و انجام شده است. گیرد بر اسال را در بر می

پرسشنامه تکمیل  392پرسشنامه توزیع شده تعداد  450به دست آمده است و در نهایت از بین از طریق فرمول مورگان  موتورسوار

 ت.آوری و مورد بررسی و بهره برداری قرار گرفته اسشده جمع

 

 

با توجه به پراکندگی حضور موتورسواران در سطح شهر تهران پرسشنامه در مناطق نارمک، ونک، تجریش، بازار تهران، صادقیه، پونک، 

پردازش، توصیف و  SPSS 21های پژوهش با استفاده از نرم افزارچنین دادهشهرآرا و میدان آزادی توزیع و تکمیل شده است. هم

 است. تحلیل شده

 تحلیل سطح و تحلیلواحد  -4-3

بیان گیرد. به های آن مورد بررسی قرار مییا هر پدیده اجتماعی و موضوعی که ویژگی واحد تحلیل عبارت است از فرد، گروه، طبقه

کسی است؟ صفت مورد بررسی، چیزی یا چهمطرح است که متغیر وابسته تحقیق، صفت چهدیگر، در تعیین واحد تحلیل این سؤال 

که موضوع پژوهش حاضر، موصوف است. با توجه به این .... در واقع، واحد تحلیل، همان صفت فرد است یا صفت گروه یا طبقه یا

باشد. گو میواحد تحلیل در این تحقیق، فرد پاسخ های آن در بین موتورسواران است،ای شخص ثالث و مولفهبررسی وضعیت بیمه

 ترتیب سطح تحلیل، خرد است.بدین
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 آماریجامعه -4-4

 موتورسواران شهر تهران

 

 آماری واحد -4-5

 سال شهر تهران است. 20واحد آماری در پژوهش حاضر موتورسواران باالی 

 

  گیری نمونه شیوه و نمونه حجم-4-6

هایی با فراوانی تقریباً یکسان با جامعه آماری باشد. بخشی از یک جمعیت معین است که دارای ویژگی استخراجگیری هدف نمونه

مورد ر در جمعیت بر حسب خصوصیات اصلی حجم نمونه به دو عامل بستگی دارد: درجه دقت مورد نظر برای نمونه و میزان تغیی

  (.1385)دواس،مطالعه 

 نه گیری است. در برآورد حجم نمونه مراحل زیر باید طی شود:برآورد حجم نمونه اولین مرحله نمو

 تعیین دقت احتمالی مطلوب -

 تعیین فرمول برای برآورد دقت احتمالی -

 پیش برآورد واریانس -

 برآورد حجم نمونه -

 (. 1372ارزیابی برآورد شده در پرتو امکانات )سرایی،  -

 

گیری تصادفی ساده و با کمک فرمول حجم نمونه با استفاده از روش نمونه
Ndpqt

pqNt
n


 .محاسبه گردید 

 تعریف عناصر فرمول:

nحجم نمونه = 

Nجامعه آماری = 

p احتمال موفقیت = 

qاحتمال شکست = 

t عدد مورد نظر در جدول =t برای رسیدن به ضریب اطمینان مورد نظر 

d نصف فاصله اطمینان( مطلوب احتمالی= دقت( 

 درصد در نظر گرفته شده95قابل ذکر است که حد مطلوب اطمینان در این تحقیق، همانند اغلب تحقیقات علوم اجتماعی مساوی با 

 (.1372 ،)سراییباشد. می 96/1مساوی با  tصورت مقدار است که در این 

از طریق  سوارنفر موتور 400است. انجام شده  1396در بازه زمانی شهریور تا مهر ژوهش حاضر در میان موتورسواران شهر تهران پ

موتورسواران مناطق پرتردد )بنا به اظهار پلیس  آوری شده است.پرسشنامه جمع 392به دست آمده است و در نهایت فرمول مورگان 

پرسشنامه در مناطق نارمک، ونک، است.  هدفمند انجام شدهگیری لذا نمونهو و مشاهدات محققین( انتخاب و در نظر گرفته شد 

 تجریش، بازار تهران، صادقیه، پونک، شهرآرا و میدان آزادی توزیع شده است. 

 آماری واحد به دسترسیروش -4-7

 است. شدهاستفاده  مشاهدات نگارندگان و تایید پلیس معابر در سطح شهر تهرانجهت دسترسی به واحد آماری در شهر تهران از 
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 پرسشنامه ها؛داده گردآوریابزار -4-8

ای و استفاده از نظرات با استفاده از مطالعات کتابخانهباشد. این پرسشنامه آوری اطالعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه میابزار جمع

نامه شخص ثالث( و علل ای )داشتن و نداشتن بیمه( به منظور بررسی وضعیت بیمه1خبرگان )در چندین مرحله( )پیوست شماره 

عمل آمده تا سواالت ه در طراحی سواالت پرسشنامه دقت الزم باست. عدم اخذ بیمه شخص ثالث در بین موتورسواران طراحی شده

 از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشند. 

 
 های مورد سنجش در پرسشنامهها و گویهشاخص -43جدول شماره 

 هاگویه شاخص

 اداراک خطر

 میزان استفاده از کاله ایمنی

 میزان استفاده از موتورسیکلت جهت تردد و جابجایی

 میزان موتورسواری هنگام خستگی

 نااحتمال وقوع حادثه برای موتورسوارمیزان 

 مدیریت خطر

 میزان استفاده موتورسیکلت بدون بیمه شخص ثالث

 ثالثنامه شخص یمهمیزان ضرورت تهیه ب

 امنیت ترافیکی ناشی از تردد با موتورسیکلتمیزان 

 داشتن تجربه قبلی حادثه ناشی از موتورسیکلت

 آگاهی
 میزان آگاهی از پوشش بیمه شخص ثالث

 میزان آگاهی از تعهدات جانی بیمه شخص ثالث

 قانونمندی

 طرفهمیزان موتورسواری برخالف جهت خیابان یک

 رومیزان موتورسواری در پیاده

 میزان نزدیک شدن به خودروی جلویی حین موتورسواری

 میزان عبور از چراغ زرد

 میزان راندن با سرعت غیرمجاز

 میزان موتورسورای در بزرگراه

 هعبور از چراغ قرمز در شرایط خلوت بودن چهار رامیزان 

نامه شخص بیمه اخذ مالی بار

 اقتصادی وضعیت و ثالث

 ثالثنامه شخص میزان قیمت بیمه

 میزان درآمد موتورسواران

 کمبود درآمد علتهثالث بشخص عدم خرید بیمه 

 جای موتورسیکلته امکان خرید خودرو ب

 تحقیق هاییافته: منبع

 قرار بررسی مورد بعد 5 در راموتورسواران  بین در ثالث شخص بیمه اخذ عدم عوامل که است سؤال 21 شامل حاضر پرسشنامه

 اخذ مالی بار( و سؤال 7) قانونمندی ،(سؤال 2) آگاهی ،(سؤال 4) خطر مدیریت ،(سؤال 4) خطر ادراک: از عبارتند ابعاد این. دهدمی

 ،4=زیاد ،3=متوسط ،2=کم ،1=کمخیلی) لیکرت ایگزینه پنج طیف اساس بر سؤاالت به امتیازدهی( سؤال 4) اقتصادی وضعیت و بیمه

 .باشدمی متغیر 5 تا 1 بین سؤال هر نمره ترتیب بدین گرفت؛ صورت( 5=زیاد خیلی

 و بیمه هایشرکت توسط تعهدات به عمل یزانم بررسی منظور به پرسشنامه انتهای در نیز سوال 3 شده، مطرح سوال 21 بر عالوه

 .است شده طرح یزن پلیس و رانندگان توسط موتورسواران حقوق رعایت
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 پژوهش ابزاراعتبار  -4-9

. بگذارد اختیار در نهایی گیرینتیجه و تحلیل و تجزیه جهت را الزم هایداده و اطالعات باشد قادر باید پژوهش در گیریاندازه ابزار

 گیریاندازه ابزار درستی و صحت تا گردند تعیین باید که هستند( پرسشنامه اینجا در) گیریاندازه ابزار مهم بعد دو پایایی و روایی

 .شود تایید

 

 روایی -4-9-1

 (.1378 خاکی،) بگیرد اندازه را نظر مورد ویژگی و خصیصه بتواند گیریاندازه وسیله که است آن روایی از مقصود

 یا دهدمی قرار سنجش مورد خوبی به است بوده مدنظر که را آنچه پرسشنامه آیا که است سوال این به پاسخ روایی، بررسی واقع در

 خیر؟

است: به منظور حصول اطمینان از اعتبار ابزار مورد استفاده شده آزمون روایی از روش استفاده از نظرات خبرگاندر این تحقیق برای 

استفاده، پس از تدوین پرسشنامه اولیه این پرسشنامه ابتدا در اختیار تعدادی از محققان اجتماعی قرار گرفت. با اعمال نظرات اصالحی 

 Faceو اعتبار صوری )( Content validityگردید. بدین ترتیب نسبت به اعتبار محتوایی ) این گروه، پرسشنامه نهایی آماده

validity)  .ابزار سنجش تا حدودی اطمینان حاصل شد 

 

 ییایپا -4-9-2

 شدهتعریف معین روش با مکرر گیریاندازه از حاصله نتایج ثبات درجه معرف که است کیفی گیریاندازه ابزار یک پایایی تعریف، به بنا

 (. 1378 ظهوری،)  است آزمون از حاصله هایاندازه بودن بازیافتنی میزان پایایی، که گفت توانمی دیگر عبارت به. باشدمی

های محاسبه قابلیت اعتماد در این تحقیق برای آزمون پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. روش آلفای کرونباخ یکی از روش

های مختلف را هایی که خصیصهها یا آزمونگیری از جمله پرسشنامهروش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهاست. این 

رود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان همپوشانی و همسویی سواالت پرسشنامه است. در کند؛ به کار میگیری میاندازه

 اند یا خیر؟دهندگان با دقت و آگاهی به سواالت پرسشنامه پاسخ دادهکه آیا پاسخ کندواقع میزان آلفای کرونباخ بیان می

های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. های هر زیر مجموعه سوالبرای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.

𝑟𝑎 =
𝑗

𝑗 − 1
(1 −

∑𝑆𝑗
2

𝑆2
) 

 که در آن:

j های پرسشنامه یا آزمون=تعداد زیر مجموعه سوال 

𝑆𝑗
 ام j= واریانس زیر مجموعه 2

𝑆2 واریانس کل آزمون = 

سوال(  21)شامل  برای پرسشنامه 712/0استفاده شد و نهایتاً عدد  SPSSجهت محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه باال و نرم افزار 

 ،است 7/0از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که  بدست آمد که این مقدار، بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است به این معنا که

 .توان ادعا نمود که پرسشنامه موردنظر دارای پایایی قابل قبول استباشد، لذا میبیشتر می
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 هاداده تحلیل و تجزیه روش -4-10

های الزم جهت تحلیل وضعیت بیمه موتورسواران در شهر تهران، پیمایشی به کمک پرسشنامه و با حجم برای به دست آوردن داده

های کمی حاصل از این پرسشنامه که امکان بررسی در مناطق مختلف شهر تهران انجام شده است. در این بخش یافته 392نمونه 

 شود.سواران شهر تهران را فراهم نموده است، گزارش مینامه شخص ثالث توسط موتورید بیمهعلل مربوط به عدم خر

 

 آمار توصیفی -4-10-1

سال  35سال با میانگین سنی  57سال و حداکثر  21گویان جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از مردان است که حداقل سن پاسخ

 بوده است. 

درصد  10سال،  35تا  31درصد بین  33سال،  30تا  27درصد بین  12سال،  26تا  25د بین درص 16سال،  24تا  21درصد بین 4

 اند.بوده 57تا  47درصد بین  13سال و  46تا  41درصد بین  12سال،  40تا  36بین 

نامه و ان فاقد بیمهدرصد پاسخگوی 95نامه رانندگی بودند. بیش از درصد بدون گواهی 81درصد دارای گواهینامه و  18از کل نمونه، 

 درصد بیمه داشتند.  4تنها نزدیک به 

 

 شاخص ادراک خطر -1 -4-10-1

 گویه اول: میزان استفاده از کاله ایمنی:

درصد گزینه زیاد را  13درصد موتورسواران نمونه حاضر، گزینه کم را انتخاب کردند و تنها 48طور که نتایج در جدول زیر آمده همان

 .انداعالم نموده
 میزان استفاده از کاله ایمنی )درصد( -44جدول شماره 

 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گویه/درصد

 0 0 13 22 48 17 میزان استفاده از کاله ایمنی

 محقق محاسبات: منبع

 به عبارتی تقریباً نیمی از موتورسواران مورد بررسی حاضر توجهی به کاله ایمنی برای محافظت در برابر خطر ندارند. 

 

 گویه دوم: میزان استفاده از موتور سیکلت جهت تردد و جابه جایی:

کنند و زیاد از موتورسیکلت برای تردد استفاد می میزاندرصد به 35درصد به طور متوسط و  41دهد که نشان می 45 جدول شماره

 گیرند.درصد به میزان کم موتورسیکلت را جهت تردد و جابجایی به کار می 22در مقابل 
 )درصد( جایی جابه و تردد جهت سیکلت موتور از استفاده میزان -45جدول شماره 

 گویه/درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

بی 

 پاسخ

 2 0 35 41 22 0 استفاده از موتورسیکلت جهت تردد و جابجاییمیزان 

 محقق محاسبات: منبع

دهند و به عبارتی موتورسیکلت به مثابه وسیله تردد تقریبا بیشتر پاسخگویان موتورسیکلت را جهت جابجایی مورد استفاده قرار می

 شود.برایشان تلقی می

 هنگام خستگی:گویه سوم: میزان استفاده از موتورسیکلت 
 ()درصد خستگی هنگام موتورسیکلت از استفادهمیزان  -46جدول شماره 

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی گویه/درصد

 0 11 19 54 16 خستگی هنگام موتورسیکلت از استفاده میزان

 محقق محاسبات: منبع
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درصد گزینه  11کنند و تنها درصد از موتورسواران گزارش دادند که به میزان کم، در مواقع خستگی از موتورسیکلت استفاده می 54

 استفاده زیاد را اظهار نمودند. 
 

 گویه چهارم: میزان احتمال وقوع حادثه برای موتورسواران:
 )درصد( موتورسوارانمیزان احتمال وقوع حادثه برای  -47جدول شماره 

 زیاد متوسط کم خیلی کم گویه/درصد
خیلی 

 زیاد
 بی پاسخ

 0 3 18 34 33 12 موتورسواران یبرا حادثه وقوع احتمال میزان

 محقق محاسبات: منبع

موتورسواران را دست آمده، مجموعاً بیش از نیمی از پاسخگویان گزینه متوسط و احتمال کم وقوع حادثه برای های بهبر اساس یافته

 اند. درصد از نمونه، گزینه احتمال زیاد را انتخاب نموده 18اند و تنها انتخاب کرده

 

 مدیریت خطر -2 -4-10-1

 تواند در گرایش به بیمه کردن افراد موثر باشد. مدیریت خطر دیگر متغیری است که می

 گویه اول: میزان استفاده از موتور سیکلت بدون بیمه شخص ثالث
 

 )درصد( میزان استفاده موتورسیکلت بدون بیمه شخص ثالث -48جدول شماره 

 گویه/درصد
خیلی 

 کم
 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم

 0 19 43 38 0 0 شخص ثالث مهیب بدون کلتیموتورس استفاده زانیم

 محقق محاسبات: منبع

اند که به طور زیاد و خیلی زیاد از موتورسیکلت بدون داده درصد پاسخگویان گزارش 60های به دست آمده بیش از بر اساس داده

 کنند. بیمه استفاده می

 

 نامه شخص ثالثگویه دوم: میزان ضرورت تهیه بیمه
 )درصد( نامه شخص ثالثیمهمیزان ضرورت تهیه ب -49جدول شماره 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گویه/درصد
بی 

 پاسخ

 0 20 41 39 0 0 نامه شخص ثالثیمهمیزان ضرورت تهیه ب

 محقق محاسبات: منبع

نامه شخص ثالث را به طور زیاد درصد موتورسواران ضرورت تهیه بیمه 60گونه که نتایج در جدول باال قابل مشاهده است تقریبا همان

نامه گزارش حاضر فاقد بیمه درصد پاسخگویان 95اند. البته این در حالی است که در حدود و خیلی زیاد، ضروری گزارش نموده

 اند. شده

 

 گویه سوم: میزان امنیت ترافیکی ناشی از تردد با موتور سیکلت
 میزان امنیت ترافیکی ناشی از تردد با موتورسیکلت )درصد( -50 جدول شماره

 گویه/درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

بی 

 پاسخ

 0 0 3 26 53 18 سیکلتموتور با تردد از ناشی ترافیکی امنیت میزان

 محقق محاسبات: منبع
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درصد امنیت  3تقریباً بیش از نیمی از موتورسواران معتقدند استفاده از موتورسیکلت امنیت ترافیکی به میزان کم به همراه دارد و تنها 

 زیاد را گزارش کردند. 

 

 گویه چهارم: داشتن تجربه قبلی حادثه ناشی از موتور سیکلت
 داشتن تجربه قبلی حادثه ناشی از موتورسیکلت )درصد( -51شماره جدول 

 گویه/درصد
خیلی 

 کم
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم

بی 

 پاسخ

 0 0 17 33 24 23 سیکلت موتور از ناشی حادثه قبلی میزان داشتن تجربه

 محقق محاسبات: منبع

 

 اند. درصد تجربه قبلی زیاد را گزارش داده 17و تقریبا نیمی از پاسخگویان تجربه کم و خیلی کم را انتخاب کردند 

 

 آگاهی )میزان آگاهی از بیمه( -3 -4-10-1

 رود بر میزان بیمه کردن اشخاص موثر واقع شود. ایی است که احتمال میآگاهی مزایای بیمه کردن در مقابل بیمه نکردن، گزاره

 

 میزان آگاهی از پوشش بیمه شخص ثالث گویه اول:
 میزان آگاهی از پوشش بیمه شخص ثالث )درصد( -52 شمارهجدول 

 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گویه/درصد

 0 0 3 20 62 15 میزان آگاهی از پوشش بیمه شخص ثالث

 محقق محاسبات: منبع

کمی از پوشش بیمه شخص ثالث را درصد از موتورسواران نمونه مورد بررسی، آگاهی  60های به دست آمده، بیش از بر اساس یافته

 اند. درصد از کل نمونه گزینه زیاد را انتخاب کرده 3اند و تنها گزارش داده

 

 گویه دوم: میزان آگاهی از تعهدات جانی بیمه شخص ثالث

 
 )درصد( میزان آگاهی از تعهدات جانی بیمه شخص ثالث -53جدول شماره 

 گویه/درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

بی 

 پاسخ

 0 0 0 42 43 15 میزان آگاهی از تعهدات جانی بیمه شخص ثالث

 منبع: محاسبات محقق

اند. به عبارتی میزان آگاهی نمونه درصد نمونه به میزان کمی از تعهدات جانی بیمه شخص ثالث آگاه بوده 50ها، تقریباً بر اساس یافته

 حاضر از بیمه در حد ضعیفی قرار دارد. 

 

 قانونمندی  -4 -4-10-1

های تعهد ایشان به ضوابط و مقرارات تنظیم شده جهت ارتقای نظم و امنیت عمومی قانونمندی راکبین موتورسیکلت یکی از نشانه

 شود. محسوب می

جدول شماره ها در شده است. گویه سوالبر همین اساس سواالتی درباره میزان قانونمندی موتورسواران به ضوابط مقررات رانندگی 

 قابل مشاهده است: 54
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 )درصد( موتورسواران در رانندگیوضعیت قانونمندی  -54جدول شماره 

 گویه/درصد
خیلی 

 کم
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم

 0 21 24 31 24 میزان موتورسواری برخالف جهت خیابان یکطرفه

 0 23 15 48 14 میزان موتورسواری در پیاده رو

 6 9 12 57 16 خودروی جلویی حین موتورسواریمیزان نزدیک شدن به 

 7 5 26 51 11 میزان عبور از چراغ زرد

 3 0 21 55 21 میزان راندن با سرعت غیرمجاز

 0 7 28 54 11 میزان موتورسواری در بزرگراه

 6 0 21 54 19 عبور از چراغ قرمز در شرایط خلوت بودن چهار راهمیزان 

 منبع: محاسبات محقق

رانند. مجموعاً بیش یکطرفه می خیابان جهت درصد از موتورسواران اظهار داشتند که برخالف 21های به دست آمده یافتهبر اساس 

موتورسواران گزینه زیاد درصد از  23اند و تنها ش دادهرو را گزارپیاده در درصد گزینه کم و خیلی کم در خصوص موتورسواری 60از 

اند که در حین موتورسواری به میزان کمی به خودروی جلویی درصد پاسخگویان گزارش داده 50بیش از چنین را انتخاب نمودند. هم

درصد مجموعاً  12درصد گزینه کم و تنها  50کنند بیش از شوند. در پاسخ به این که به چه میزان از چراغ زرد عبور مینزدیک می

 اند.های زیاد و خیلی زیاد را گزارش دادهگزینه

 50کنند. بیش از اند که به میزان کمی با سرعت غیرمجاز موتورسواری میموتورسواران مورد بررسی اظهار داشتهدرصد  55چنین هم

درصد گزارش  54رانند و نهایتاً از کل نمونه مورد بررسی ها میاند که به مقدار کمی در بزرگراهدرصد از موتورسواران گزارش داده

های به دست آمده حاضر، کنند. در کل مطابق یافته، به میزان کمی عبور میرمز در شرایط خلوت بودن چهار راهز چراغ قاند که اداده

 اند.در غالب موارد موتورسواران رعایت مقررات و ضوابط رانندگی را گزارش داده

 

 نامه شخص ثالث و وضعیت اقتصادی راکبان موتورسیکلتبار مالی اخذ بیمه -5 -4-10-1

نامه شخص ثالت موثر باشد، وضعیت اقتصادی  رفت در رفتار اشخاص در عدم خرید بیمهدیگر از متغیرهایی که احتمال مییکی 

 موتورسواران است. بر همین اساس چند گویه که در جدول زیر قابل مالحظه است مورد بررسی قرار گرفت.
 )درصد( موتورسیکلت اقتصادی راکبان وضعیت و ثالث شخص نامهبیمه اخذ مالی بار -55جدول شماره 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گویه/درصد

 18 49 33 0 0 نامه شخص ثالثمیزان قیمت بیمه

 0 7 19 57 17 میزان درآمد موتورسواران

 19 45 36 0 0 کمبود درآمد علتهثالث بشخص عدم خرید بیمه 

 0 0 21 56 23 جای موتور سیکلته امکان خرید خودرو ب

 محقق محاسبات: منبع

اند و هیچ یک از پاسخگویان ثالث را زیاد و خیلی زیاد گزارش کرده شخص نامهسواران، قیمت بیمهدرصد موتورسیکلت 70نزدیک به 

تاثیر بگذارد رود بر تمایل افراد به اخذ بیمه اند. یکی از عواملی که گمان میمورد مطالعه، قیمت کم و یا خیلی کم را انتخاب نکرده

ها باشد. به زعم آنسواران ابراز داشتند که میزان درآمدشان کم میباشد. بیش از نیمی از موتورسیکلتوضعیت اقتصادی اشخاص می

درصد( موثر است. برای دستیابی به وضعیت اقتصادی پاسخگویان  50نامه شخص ثالث به میزان زیاد )تقریباً درآمد در عدم خرید بیمه

اند درصد پاسخگویان اظهار داشته 80د که در مجموع تقریباً جای موتور سیکلت را داریهامکان خرید خودرو بها سوال شد که از آن

 که امکان خرید خودرو را به میزان کم و یا خیلی کم دارند. 
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 های بیمهعمل به تعهدات توسط شرکت -6 -4-10-1

عمل به تعهد  :گرفت قرار پرسش مورد بیمه نیز هایشرکت توسط تعهدات به عملشاخص مطرح شده در فوق،  5هم چنین عالوه بر 

ساز پیوند و اعتمادسازی اشخاص به نهادهای خدمات دهنده مطرح است. در همین ارتباط یکی از سواالتی که از به عنوان زمینه

 کنند.هدات خود عمل میهای بیمه به تعها شرکتپاسخگویان پرسیده شده است این بوده که آیا به نظر آن

آمده  56 های بیمه در ارائه خدمات متعهدانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول شمارهدر واقع سطح اعتماد اشخاص به شرکت

 است:
 های بیمه )درصد(میزان عمل به تعهدات توسط شرکت -56جدول شماره 

 گویه/درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

بی 

 پاسخ

  7 50 23 17 3 های بیمهمیزان عمل به تعهدات توسط شرکت

 محقق محاسبات: منبع

ای به تعهدات خود زیاد های بیمهبر اساس نتایج به دست آمده، بیش از نیمی از پاسخگویان مورد بررسی اظهار داشتند که شرکت

گذار وجود دارد که همین نقطه قوتی برای ترغیب های بیمهکنند. به عبارتی سطحی از اعتماد و نگرش مثبت به شرکتعمل می

های موفق اشخاص دریافت کننده بیمه برای جذب افراد دیگر توان از تجربهآید و میاشخاص بیشتری برای بیمه کردن به حساب می

 بهره برد.

 

 احترام به حقوق اجتماعی موتورسواران -7 -4-10-1

ها، تقریباً بر اساس یافته :گرفت قرار پرسش مورد شاخص مطرح شده در فوق نیز 5عالوه بر  موتورسواران اجتماعی حقوق به احترام

شان توسط رانندگان خودرو درصد موتورسیکلت سواران معتقدند که حقوق 3سواران گزینه کم و تنها نزدیک به نیمی از موتورسیکلت

 شود.)زیاد( رعایت می

 ان توسط رانندگان و پلیسرعایت حقوق موتورسوار -57جدول شماره 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گویه/درصد

 0 3 37 43 17 رعایت حقوق موتورسواران توسط رانندگان

 0 0 29 48 23 موتورسواران توسط پلیساحترام به حقوق 

 محقق محاسبات: منبع

درصد پاسخگویان معتقدند بودند  50. نزدیک به گذاردپلیس به موتور سوارها احترام میشد که آیا سوال چنین از پاسخگویان هم

ود شران احساس میاسورگذارد. به عبارتی نوعی شکاف و احساس محرومیت از سوی موتوپلیس به حقوق موتورسواران احترام کمی می

 گذارد.ولین در ارتباط با خودشان تاثیر منفی میئکه این بر روند همکاری و اعتماد دوسویه با نهادها و مس

 

 استنباطی آمار -4-10-2

 به اعداد از باید منظور این برای. پردازیممی آمده دست به اطالعات استنباطی تحلیل به پرسشنامه، نتایج توصیفی آمار انجام از پس

 تحلیل مورد شانون آنتروپی روش طریق از هاداده لذا. کنیم پیدا دست شاخص 5 از کدام هر یبرا یعدد به پرسشنامه، از آمده دست

 دقتو  اعتبارروش از  این. باشدمی آنتروپی تکنیک موجود هایشاخص برای اوزان ارزیابی در معتبر هایروش از یکی. گیرندمی قرار

و  محاسبه را آن وزن سپس و گویه هر اطالعاتی بار توانمی و استها برخوردار داده یانگینو م فراوانی یسنت روشنسبت به  یباالتر

 که شد خواهد داده وزن شاخص پنجهر کدام از  هاییهشانون به گو یبا استفاده از روش آنتروپ مرحله این در واقع نمود. در استخراج

 :است شده پرداخته آن به ادامه در

 هاگزینه سطرها و هاگویه ،هاستون باشدمی تصمیم ماتریس که زیر فرمول در. دهیممی تشکیل را تصمیم ماتریس ابتدا: نخست گام

 .هستند
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 ستون هر هیدرا که باشدیم صورت نیا به شدن نرمال. مینامیم pij را شده نرمال هیدرا و هر میکنیم نرمال را باال سیماتر: دوم گام

 .میکنیم میتقس ستون مجموع بر را

 1 و 0 نیرا ب Ej به عنوان مقدار ثابت مقدار k و گرددیم محاسبه ریبه صورت ز Ej یهر شاخص: آنتروپ یگام سوم: محاسبه آنتروپ

 .داردیم نگه

 

 یبرا دیمف اطالعات زانیچه م (dj) کند شاخص مربوطهیم انیشود که بی)درجه انحراف( محاسبه م dj گام چهارم: در ادامه مقدار

 ستا آن دهنده نشان باشند کینزد هم به یشاخص شده یریگاندازه ریهر چه مقاد دهد.یم قرار رندهیگمیتصم اریاخت در یریگمیتصم

 .ندارند گریکدی با یچندان تفاوت شاخص آن نظر از بیرق یهانهیگز که

dj=1-Ej 

 .ابدی کاهش اندازه همان به دیبا یریگمیلذا نقش آن شاخص در تصم

 .گرددیمحاسبه م  Wjگام پنجم: سپس مقدار وزن

wj=dj/∑dj 

 :است شده پرداخته شاخص، هر هایگویه اوزان و انحراف درجه آنتروپی، برآوردبه  ،58شماره  جدول در
 شاخص هر هایگویه اوزان و انحراف درجه آنتروپی، برآورد -58 شماره جدول

 هاگویه هاشاخص ردیف

Ej 

 هر آنتروپی

 شاخص

Dj 

انحراف درجه  

Wj 

 نرمال وزن

 شده

 خطر ادراک 1

 0.11803 0.005028 0.994972 میزان استفاده از کاله ایمنی

 0.31004 0.013208 0.986792 میزان استفاده از موتورسیکلت جهت تردد و جابجایی

 0.291462 0.012416 0.987584 میزان موتورسواری هنگام خستگی

 0.280468 0.011948 0.988052 احتمال وقوع حادثه برای موتورسوارانمیزان 

 خطر مدیریت 2

 0.094019 0.003122 0.996878 موتورسیکلت بدون بیمه شخص ثالثمیزان استفاده 

 0.32507 0.010795 0.989205 نامه شخص ثالثیمهمیزان ضرورت تهیه ب

 0.097426 0.003235 0.996765 امنیت ترافیکی ناشی از تردد با موتورسیکلتمیزان 

https://sanaye20.ir/wp-content/uploads/Picture3.png
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 هاگویه هاشاخص ردیف

Ej 

 هر آنتروپی

 شاخص

Dj 

انحراف درجه  

Wj 

 نرمال وزن

 شده

 0.483484 0.016055 0.983945 داشتن تجربه قبلی حادثه ناشی از موتورسیکلت

3 
 میزان) آگاهی

 (بیمه از آگاهی

 0.508654 0.009247 0.990753 میزان آگاهی از پوشش بیمه شخص ثالث

 0.491346 0.008932 0.991068 میزان آگاهی از تعهدات جانی بیمه شخص ثالث

 قانونمندی 4

 0.175 0.016923 0.983077 میزان موتورسواری برخالف جهت خیابان یکطرفه

 0.141 0.013631 0.986369 میزان موتورسورای در پیاده رو

میزان نزدیک شدن به خودروی جلویی حین 

 موتورسواری
0.984297 0.015703 0.162 

 0.133 0.012862 0.987138 میزان عبور از چراغ زرد

 0.132 0.012827 0.987173 میزان راندن با سرعت غیرمجاز

 0.099 0.009577 0.990423 موتورسورای در بزرگراهمیزان 

عبور از چراغ قرمز در شرایط خلوت بودن چهار میزان 

 هرا
0.984585 0.015415 0.159 

5 

 اخذ مالی بار

 شخص نامهبیمه

 وضعیت و ثالث

 راکبان اقتصادی

 موتورسیکلت

 0.105 0.003 0.997168 نامه شخص ثالثمیزان قیمت بیمه

 0.415 0.011 0.988848 درآمد موتورسوارانمیزان 

 0.111 0.003 0.997008 کمبود درآمد علتهثالث بشخص عدم خرید بیمه 

 0.368 0.01 0.990107 جای موتورسیکلته امکان خرید خودرو ب

 

 . آوریمیدهندگان بدست مهر نفر از پاسخ یهر شاخص را برا هاییهگو یانگیندر گام آخر با استفاده از اوزان بدست آمده، م و

 

 از متغیرها آیا که کنیم آزمون باید( ناپارامتریک یا و پارامتریک هایآزمون) استفاده مورد آزمون نوع ساختن روشن منظور به حال

 پیروی نرمال توزیع از اگر و پارامتریک هایآزمون از کنند پیروی نرمال توزیع از متغیرها چنانچه. خیر یا کنندمی پیروی نرمال توزیع

 شوند:فرضیات در این حالت به صورت زیر نوشته می. شود استفاده ناپارامتریک هایآزمون از باید نکنند

 

H0  :(اندآمده نرمال جامعه از ها)داده است نرمال هاداده.  

H1  :(اندنیامده نرمال جامعه از ها)داده نیست نرمال هاداده. 

 :است زیر شرح به متغیر هر برای آن نتایج که شده استفاده اسمیرنوف فموگروکول آزمون از منظور بدین
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 اسمیرنوف-فوکولموگر آزمون نتایج -59 شماره جدول

آزمون نتیجه داریمعنی سطح متغیر  

صفر فرض رد 0.000 خطر ادراک  

صفر فرض رد 0.000 خطر مدیریت  

صفر فرض رد 0.000 (بیمه از آگاهی میزان) آگاهی  

صفر فرض رد 0.000 قانونمندی  

صفر فرض رد 0.000 موتورسیکلت راکبان اقتصادی وضعیت و ثالث شخص نامهبیمه اخذ مالی بار  

 . باشدمی 0.05 خطا*سطح 

 بایستی. لذا منیستند برخوردار( 05/0 از بزرگتر داریمعنی سطح) نرمال توزیع از متغیر پنج از یک هیچ شودمی مشاهده که همانطور

  استفاده نمود. ناپارامتریک هایآزمون از

 یکاز  پژوهش این درکه  ییآنجا از حال شود.به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن، بین متغیرها از همبستگی استفاده می

 ید)عوامل موثر بر عدم خر یگرد یسو از و( ثالث شخص نامهبیمه نداشتن /ثالث شخص نامهبیمه)داشتن  یدو ارزش متغیرسو با 

 باشیممی روبرو( یوسته)پ ایفاصله متغیرهای با( شدپرداخته بخش قبل به آنها در یکرتل یفاساس ط برکه  یشاخص 6 نامه؛یمهب

 باشندنمی نرمال پژوهش هایداده که این دلیل به لیو است 17ایرشته دو اینقطه همبستگی آزموناستفاده از  ،آزمون ینترمناسب

 ارزشی دو هاداده بایستیم یطشرا ینکه در ا گرددمی پیشنهاد منظور این برای 18ایرشته دو ایرتبه یهمبستگ آزمون از استفاده لذا

از  همبستگی، ضریب نوع این محاسبه برای هارتبه یانگینو محاسبه م ترتیبی به ایفاصله هایداده یلتبد برای. باشد ترتیبی و

 پرداخت.  یمشد که در ادامه به آن خواه خواهداستفاده  ویتنی من آزمونبه دست آمده از  اطالعات

 ی،ارتبه یادو رشته یهمبستگ یبضر با استفاده از فرمول آخر در ندارد وجود آزمون این انجام برای ایگزینه SPSS در که جا آن از

 یهمبستگ یب.  ضراست گرفته قرار بررسی مورد آن دالیل و موتورسواران میان ثالث شخص نامهبیمه نداشتن /داشتن یانارتباط م

 :آیدیبه دست م یربه صورت ز ایرتبه یادو رشته

 

𝑟rb = 2 * (𝑌1–𝑌0) / n 
n :نمونه تعداد 

Y1 : متناظر با  هایرتبه میانگینX=1 

Y0 : متناظر با  هایرتبه میانگینX=0 

 

. شودمیانجام  spss افزارنرم در ویتنی من آزمون ابتدا ،X=0و  X=1متناظر با  یهارتبه یانگینم آوردندستبه  یفرمول باال برا در

از  توانیشده است که م محاسبهطرح حاضر  پیوسته هایداده رتبه میانگین درباره اطالعاتی ،آزمون ینجدول به دست آمده از ا در

 را محاسبه کرد.  𝑟rb وآن استفاده 

 

 

 

 

                                                           
17 point- biserial correlation coefficient 

18 Rank-Biserial Correlation 
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 پیوسته هایداده رتبه میانگین –60 شماره جدول

پیوسته هایداده رتبه میانگین تعداد متغیر  

 خطر ادراک
373 199.64 

19 134.87 

 خطر مدیریت
373 201.24 

19 103.47 

 (بیمه از آگاهی میزان) آگاهی
373 196.96 

19 187.55 

 قانونمندی
373 201.69 

19 94.61 

 وضعیت و ثالث شخص نامهبیمه اخذ مالی بار

 موتورسیکلت راکبان اقتصادی

373 197.92 

19 168.53 

شرح  به پژوهش، یمورد بررس متغیر پنج و ایبیمه وضعیت بین ایرشته دو ایرتبه همبستگی یبضر آمده بدست نتایجاساس  بر

 :است شده داده ، نشان61جدول شماره 
 

 ایرشته دو ایرتبه همبستگی ضریب -61 شماره جدول

 𝑟rb متغیر

 0.33 خطر ادراک

 0.498 خطر مدیریت

 0.048 (بیمه از آگاهی میزان) آگاهی

 0.546 قانونمندی

 0.149 موتورسیکلت راکبان اقتصادی وضعیت و ثالث شخص نامهبیمه اخذ مالی بار

 تحقیق:محاسبات منبع

 ادارک بیناز وجود رابطه  حاکیشده  محاسبه یادو رشته یارتبه همبستگی ضریبدر جدول فوق  آمده دست به هایداده اساس بر

 و خطر از پایینی درک که رسد افرادیو به نظر می باشدمی 0.33است. مقدار عددی ضریب  پاسخگویان ایبیمه وضعیت و خطر

 نمایند.بیمه شخص ثالث برای موتور سیکلت خود خریداری می کمتر دارند آن پیامدهای

. باشدمی متغیر دو این است که نشان از همبستگی متوسط بین 0.498 یانپاسخگو ایبیمه وضعیت و خطر همبستگی بین مدیریت

 شخص بیمه بیشتر باشد، راکبان موتورسیکلت بیشتر خطر توانمندی افراد در مدیریت میزان چه هراظهار داشت  توانمی عبارتی به
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اخذ بیمه  باشد کمتر حادثه از ناشی مخاطرات بر افراد مدیریت چه هر مقابل در و نمایندمی خریداری خود سیکلت موتور برای ثالث

  .یافت خواهد کاهش شخص ثالث توسط ایشان

مقدار عددی البته  وجود دارد.رابطه  یانپاسخگو ایبیمه وضعیت و بیمه از آگاهی میزان بینحاصل شده  یجبا توجه به نتا همچنین

 یمهب شخص ثالث، مزایای بیمهاشخاص از  یآگاه یزانبودن م یینپاصورت  در رسدیبه نظر م و باشدیم 0.048 یهمبستگ ضریب

 چند اندک اما کاهش خواهد داشت. هر یزن یشانکردن توسط ا

از بین متغیرهای . دارد ثالث رابطه وجود شخص بیمه خرید و قانونمندی راکبان موتورسیکلت بین 0.546 یهمبستگ یبتوجه به ضر با

 .باشدمی موتورسیکلت راکبان نمودن بیمه و یقانونمند بین همبستگی میزان ینباالتر مورد بررسی،

وجود دارد. رابطه  یانپاسخگو ایبیمه وضعیتو  موتورسیکلت راکبان اقتصادی وضعیت بین شده حاصل نتایج به توجه با همچنین

 و ثالث شخص نامهبیمه اخذ مالی بار میزان بودن پایین صورت در رسدمی نظر به که باشدیم 0.149مقدار عددی ضریب همبستگی 

 .داشت خواهد افزایش)کم(  نیز ایشان توسط کردن بیمه موتورسیکلت، راکبان اقتصادی وضعیت بهبود
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 بندیگیری و جمعخش پنجم: نتیجهب
 گیرینتیجه -5-1

 کشورهای در جبرانی قابلخسارات غیر و هاآسیب موجب و کندمی تهدید را هاانسان جان جهان سراسر در امروزه که خطراتی از یکی

 ضایع باعث حوادث گونه این از های ناشیخسارت .(1386، طوسی)ترافیکی است  ، حوادثشودمی توسعه حال در و یافته توسعه

 فرهنگی و ، اجتماعیاقتصادی شکوفایی صرف تواندمی هاسرمایهاین  ، کهاست گردیده کشورها درها سرمایه رفتنهدر به و شدن

 (.1386، رمضانی فرد و گهرپور)شود  جامعه

 آن ایجاد در که عواملی و ترافیکی حوادث علل است. بررسییافته افزایش گوناگون هایعلت به ترافیکی ، حوادثاخیر ایهسال در

 .(1388، عربانی)دارند  مهمی نقش ترافیکی حوادث کاهش در مؤثر کنندهپیشگیری اقدامات تعیین ، برایدارند نقش گسترده طوربه

 از یهاسال علت دومین و جهان سراسر در مرگ عامل ششمین ترافیکی حوادث که است کرده بینیپیش جهانی بهداشت سازمان

  .(wong، 2010) گردد 2020 سال تا توسعه حال در هایکشور در ناتوانی خاطر به عمر از رفته دست

، ماهیت غیرایمن این وسیله نقلیه و استفاده روز افزون از آن شوندمی محسوب ایجاده حوادث پذیرآسیب هایگروه از سوارانموتور

، گرفتهبراساس تحقیقات صورت (.Majdzadeh & etal. 2008)است بوده همراه ترافیکی سوانح بروز افزایش ، باجوانان توسط

، ، شخصی، قانونی، اقتصادیاجتماعی و فرهنگی های عواملساقه به توانمی را موتورسیکلت ترافیکی حوادث بر مؤثر عوامل مهمترین

 در موتورسیکلت ترافیکی حوادث از بسیاری .نمود بندیتقسیم مختلف ترکیب عوامل نهایت در و ارتباطات ، نظام، مدیریتمحیطی

 عوامل ترکیب از حوادث این از بسیاری که است این واقعیت ، اماباشد داشته بیشتری علتی نمود آن در است ممکن گرچه کشور

 (.1393، سازد )سجادیانمی مواجه بزرگ چالشی با بودن بعدی چند سبب به را مدیریت که ، امریشودمی ناشی مختلف

 خودرو از استفاده آن باالتر از ریسک از استفاده ریسک که باشدخطرناکی مینقل وحمل یکی از انواع وسایلسیکلت موتور کلی طور به

رسد درصد قابل توجهی از دارندگان وسایل نقلیه غیر از نظر میثالث در کشور بهنامه شخصرغم اجباری بودن بیمهاست که علی

زیرا درصورت مواجه شدن  ؛ثالث یک نیاز مبرم استنامه شخصاند که داشتن بیمهیدهاز نظر فرهنگی به این نتیجه رسسیکلت موتور

 است. آیند ولی این موضوع در مورد دارندگان موتورسیکلت اتفاق نیفتاده های وارده برنمیهیچ وجه از عهده خسارتبا حادثه به

ها و بر برخورد سازمان 1387و  1347بیشتر از قانون سال مراتب به  29/2/1395ثالث مصوب در همین راستا در قانون بیمه شخص

رغم است ولی علیتاکید گردیده سیکلت با دارندگان وسایل نقلیه موتوری از جمله موتورنامه نهادهای مرتبط با وسایل نقلیه فاقد بیمه

باشند؛ بر اساس آمارهای دریافتی از نامه مییمهها فاقد بشود که درصد باالیی از موتورسیکلتمی ، همچنان مشاهدهاین همه تاکید

نامه صادره در همان است که با توجه به آمار بیمهسیکلت ثبت شدهدستگاه موتور 11.737.340، 1396، در سال پلیس راهور ناجا

این موضوع ریسک بزرگی را  اند کهنامه، فاقد بیمهدرصد 85/88معادل سیکلت دستگاه موتور10.429.244، فقره( 1.308.096سال )

  .کندمی طلبنامه های فاقد بیمهسیکلتتردد موتور از جلوگیری در را پلیس جدیت نماید وبه جامعه تحمیل می

شهری و یابد و این امر موجب افزایش بار ترافیکی معابر درون، هر سال در کشور افزایش میوسایل نقلیه موتوری در حال تردد نیز

اند. بنابر گزارشات شده است چرا که معابر از نظر کیفی و کمی متناسب با روند افزایش وسایل نقلیه موتوری توسعه نیافته شهریبرون

به  1392دستگاه در سال  10.328.385های ثبت شده در کشور روبه افزایش است؛ از ، روند موتورسیکلتپلیس راهور ناجا

 است.رسیده  1396دستگاه در سال  11.737.340

در سال  %1/24به  1392% در سال  5/21از  رانندگی تصادفات دلیلهب متوفیان کل به موتورسیکلت متوفیان درصددر این میان 

، عدم استفاده از تجهیزات است. این افزایش ناشی از عوامل متعددی از جمله عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگیرسیده 1396

 باشد.و غیره مینقل وحمل وسیله عنوان به هاموتورسیکلت از استفاده، ایمنی از جمله کاله ایمنی
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است. به عبارتی درصد گزارش شده48، 1396سیکلت به کل تصادفات جرحی درون شهری در سال د تصادفات جرحی موتورتعدا

، که این رقم بسیار باالیی است. که میزان آن در اختصاص داردسیکلت ، به موتورنزدیک به نیمی از تصادفات جرحی درون شهری

 است.رسیده 1396درصد در سال  63قابل درصد در م 27شهری به تصادفات جرحی برون

شد. این در حالی است صنعت بیمه یکی از مسیرهایی است که به واسطه آن امکان مدیریت پیامدهای ناشی از تصادفات فراهم خواهد 

خرید تعویق در ، مائرغم چندین بار بخشودگی جرمعضلی است که علی ارای برای چند میلیون موتورسونداشتن پوشش بیمهکه 

  باشد.میبیمه چند دهه اخیر صنعت  کان یکی از معضالتکماو نامه در سال جاری حل نشده است بیمه

بایست از خرید این نوع پوشش ریسکی که از تهدیدهای مستقیم به حال سوال مهم این است که در چه شرایطی موتورسواران می

سوال مسلماً به عوامل متفاوتی وابسته است که برای همه افراد یکسان نیست. آید استقبال و خریداری کنند. پاسخ به این حساب نمی

تر کند. به طور کلی، هر کاالیی که نیازهای فردی را برآورده تواند این مسئله را کمی روشنولی نگاه چند بعدی به این موضوع می

شود، در واقع بر درآمد و رضایت شخص اثر مثبت و می کند و یا به هر صورتی باعث بهبود وضعیت مالی و یا غیرمالی در زندگی وی

های مالی و غیرمالی دارند که متأثر از هزینه مواد اولیه، نیروی کاری و مفیدی داشته است. در مقابل، هر یک از این کاالها هزینه

ر کاالیی را که به رضایتش بهبود عوامل متفاوت هستند. حال، در شرایطی که منابع مالی و غیرمالی فردی نامحدود باشد، آن شخص ه

باشند. افراد، بسته به توانایی مالی و غیرمالی کند. ولی واقعیت به صورتی است که منابع مالی و غیرمالی افراد محدود میبخشد تهیه می

، در محاسبات خود، دو عامل کنند. افرادها میبندی کرده و در زمان مناسب اقدام به تهیه آنهای خود را اولویتخود، نیازها و خواسته

ارزش این  ،. به زبان عامیانه، این محاسبه به این شکل است که آیا کاال20و هزینه نهایی 19کنند: مطلوبیت نهاییمهم را ارزیابی می

والً زودتر برای شوند و معممقدار هزینه را دارد یا خیر. به طور کلی، افراد اولویت باالتری برای کاالهای مورد نیاز و ضروری قائل می

 کنند. تهیه این کاالها هزینه می

های زمانی و یا الزامات قانونی وجود داشته باشد، افراد حاضر به پرداخت هزینه باالتری برای یک کاال در شرایطی که محدودیت

حساس به دو دلیل متفاوت ها و شرایط ها در محدودیتگیریکند. تصمیمشوند که در حالت عادی، رضایت باالیی را تضمین نمیمی

های عادی و بدون باشند. از یک سو، با تصمیم به پرداخت هزینه و تهیه کاالیی به خصوص، رضایت ایجاد شده باالتر از زمانمی

آورتر از هزینه کردن برای آن کاال باشد. از سوی دیگر، کسری از رضایت در صورت هزینه نکردن برای آن کاال زیانمحدودیت می

به عنوان مثال، در صورت الزامی  شوند.است. به معنای دیگر، افزایش رضایت و یا کسری از رضایت در زمان محدودیت تشدید می

برد و هم از کند هم از آرامش خاطر حاصل شده نفع مینامه را میای که اقدام به خرید این بیمهبودن خرید بیمه شخص ثالث، راننده

شود که راننده در معرض خطر وارد کردن نامه باعث میش از جریمه نشدن. از سوی دیگر، عدم خرید این بیمهپیروی از قانون و آسای

شوند. تهدیدی که در بسیاری از کشورها بسیار جدی و خسارت باشد و در عین حال، عالوه بر پرداخت خسارت، مجازات هم می

 محتمل است. 

ست. افراد، در صورت توقع افزایش رضایت باال از تهیه کردن نوعی از خدمات، حاضر به این استدالل برای خرید خدمات نیز جایز ا

طور که نشان توان بخشی از تمایالت موتورسواران را تحلیل کرد. همانشوند. با استفاده از این تحلیل میهزینه کردن برای آن می

آید. بنابراین پوشش این برای موتورسواران به حساب می شد، احتمال خسارت وارد کردن به اشخاص ثالث تهدیدی مستقیمداده

آید. در مقابل پوشش این ریسک برای افرادی که آن را اخذ نمودند ریسک و خطر از نیازهای مستقیم این افراد نیز به شمار نمی

 آید. آرامش خاطر به حساب می

شود تشدید یت که در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث وارد میها و یا الزامات، کسری رضاطور که ذکر شد، در زمان محدودیتهمان

نامه را برای موتورسوار باال گردد. در جوامعی که قانون و نظارت بر اجرای قانون هزینه و کسری از رضایت از نداشتن این بیمهمی

گیری خود لحاظ کرده و تصمیم تصمیم نامه است را دربرد، موتورسوار منافع و هزینه تشدید شده که حاصل شده از نداشتن بیمهمی

باشد است. از سوی دیگر، در صورتی که شخصی این وی با میزانی احتمال متفاوت از تصمیم در شرایطی که فاقد محدودیت می

                                                           
19 Marginal Utility 

20 Marginal Cost 
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به  کند. نکته حائز اهمیتی کههای خود مصرف میگیری احساس نکند، منابع خود را نسبت به اولویتها را در زمان تصمیممحدودیت

اند که خرید بیمه شخص ثالث را برای آید این است که در ایران، همانند آمریکا، اسپانیا، آلمان و استرالیا قوانینی تصویب شدهنظر می

کنند. چطور است که در بعضی از آن کشورها های قانونی ایجاد میکنند و محدودیتآور میتمام موتورسواران و رانندگان خودروها الزام

شود ولی در ایران این گونه نیست. عالوه بر قانون، نظارت بر قانون است که حائز اهمیت است و نامه میبال بیشتری از این بیمهاستق

کنند. شاخص مهمی که در مورد نظارت از قوانین در اماکن عمومی به حساب های موثری ایجاد میگیری محدودیتدر زمان تصمیم

نفر در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین می  100.000است. شاخص سرانه تعداد پلیس برای هر آید، تعداد افراد پلیس می

های قانونی در ایران مشابه با کشورهای دیگر است، ولی ضعف نسبی در نظارت بر قانون خود . از این جهت، گرچه محدودیتباشد

دهند تا منابع خود را جهت رانی احساس نشود. در نتیجه افراد ترجیح میباعث این شده است که محدودیت عینی برای موتورسواران ای

 های باالتر مصرف کنند. تامین نیازها با اولویت

عالوه بر تعداد پلیس، میزان و شدت مجازات نیز در کشورها مختلف است. مجازات در کشورهایی مثل آمریکا برای استفاده از خودروها 

های بیمهثالث بسیار سنگین است به طوری که برای فرد، عالوه بر مجازات مالی سنگین، افزایش حقو موتورهای فاقد بیمه شخص 

باشند. مضاف بر آن، در برخی آتی، پرونده قضایی نیز تشکیل خواهد شد. در مقابل، در ایران شدیدترین مجازات به نظر بازدارنده نمی

شوند. در این شرایط، شوند و مجبور به پرداخت خسارت مید که مقصر شناخته می، این خودروها هستنتصادفات بین موتور و اتومبیل

کند، به طوری که درآمد حاصل شده و رضایت ایجاد شده برای نامه شخص ثالث وارد میخرید بیمه اجرای قانون تاثیر معکوس بر

 نامه کنند.ن بیمهبایست جهت تهیه ایکند، با توجه به منابعی که میموتورسواران کاهش پیدا می

منتخب به شرح جدول ذیل  کشور 16ای در ایران و ای از آمار مربوط به ترافیک و تلفات جادهشده گزیدهبر اساس مطالعات انجام

 باشد:می
 (2015) دنیا منتخب کشورهای سایر و ایران در ایجاده تلفات و ترافیک به مربوط آمار –62شماره  جدول

 کشور نام ردیف
 کل به موتورسیکلت متوفیان درصد

 رانندگی تصادفات بدلیل متوفیان

 هایفوتی تعداد

 موتورسیکلت

 از ناشی هایفوتی کل

 رانندگی حوادث

 نقلیه وسایل کل

 میلیون( شده)ثبت

 1/26 2.938 271 %9 لهستان 1

 18 1.250 203 %17 استرالیا 2

 5/6 479 90 %18 اتریش* 3

 9/23 1.858 200 %11 کانادا* 4

 7/42 3.461 769 %22 فرانسه* 5

 7/55 3.459 701 %20 آلمان* 6

 3/26 6.706 4.203 %63 مالزی 7

 8/3 117 21 %18 نروژ* 8

 5/37 1.804 369 %20 انگلیس* 9

 3/281 35.092 4.976 %15 آمریکا* 10

 3/91 4.867 777 %16 ژاپن* 11

 8/23 4.621 870 %19 کره* 12
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 کشور نام ردیف
 کل به موتورسیکلت متوفیان درصد

 رانندگی تصادفات بدلیل متوفیان

 هایفوتی تعداد

 موتورسیکلت

 از ناشی هایفوتی کل

 رانندگی حوادث

 نقلیه وسایل کل

 میلیون( شده)ثبت

 9/34 16.039 1.541 %10 مکزیک 13

 4/4 270 22 %8 فنالند* 14

 9/51 3.428 878 %25 ایتالیا* 15

 1/10 531 92 %15 هلند* 16

 8/31 16.584 3.781 %8/22 ایران 17

    %12/19 میانگین** 

 ( Road Safety Annual Report, 2017): منبع

 .باشدمی( سبک) سیکلتموتور و سیکلتموتور مجموع ،شده ارائه آمار* 

 .باشدمی ایران کشور جز به مورد مطالعه منتخب کشور 16 به مربوط میانگین** 

 

شده های ثبتای، تعداد موتورسیکلتالزم به توضیح است که عوامل متعددی از جمله نرخ تصادفات، حجم ناوگان حمل و نقل جاده

سیکلت، توزیع سنی ها، کاربری موتورجاده ایمنی در وضعیت های بهبودبرنامهشده، قوانین و مقررات، به کل وسایل نقلیه موتوری ثبت

ای موتورسیکلت باشد که در این تواند مبنایی برای مقایسه کشورها در زمینه حوادث جادهکنندگان از موتورسیکلت و غیره میاستفاده

مناسب انتخاب ...( و آسیا اروپا، آمریکا،)جغرافیایی  پراکندگیاست با توجه به موجود بودن اطالعات، کشورهایی با پژوهش سعی شده 

 گردد.

 سال در ایران در متوفیان ناشی از حوادث رانندگی کل به موتورسیکلت متوفیان درصد فوق، جدول در شده ارائه آمار به توجه با

ناشی  متوفیان کل به موتورسیکلت متوفیان درصد میانگین از ایران کشور شده، ارائه آمارهای اساس بر که باشدمی درصد8/22 ،1394

متعددی بستگی  عوامل به موضوع این البته. باشدمی باالتر درصد68/3سال همان در مطالعه مورد منتخب کشور 16از حوادث رانندگی 

 دارد.

میلیون واحد بیشتر  20ان حدود شود کل وسایل نقلیه ثبت شده در ایتالیا در مقایسه با ایرگونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

در این کشور  1999به دلیل طرح ملی امنیت جاده که در سال در عین حال که حجم ناوگان وسایل نقلیه در ایتالیا باالست اما است. 

، ه، معرفی کنترل سرعت اتوماتیک، بهبود زیرساخت جادگذاری ترافیک جادهآغاز شد و منجر به اقداماتی همچون بهبود قانون

ای در ایتالیا به نسبت ایران حدود بخشی و مداخالت آموزش امنیت جاده گردید، آمار کل تلفات جادههای اطالعاتی و آگاهیکمپین

درصد متوفیان موتورسیکلت به کل متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در ایتالیا فقط  25باشد؛ بدین معنی که هزار نفر کمتر می 13

درصد متوفیان موتورسیکلت  8/22ای، شود و در ایران به دلیل نرخ باالی تصادفات جادهت سوار کشته را شامل مینفر موتورسیکل 878

  شود.نفر موتورسیکلت سوار کشته را شامل می 3.781به کل متوفیان ناشی از حوادث رانندگی 

اخذ گواهینامه رانندگی و آزمون رانندگی را برای های سبک و اجرای قانونی که در کشور فنالند به دلیل کاهش ثبت موتورسیکلت

شاهد درصد پایین متوفیان موتورسیکلت به کل متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در  کندهای سبک الزامی میراکبان موتورسیکلت

ها ران از تردد در جادهسواباشیم. همچنین با توجه به طوالنی بودن فصل زمستان در فنالند، بسیاری از موتورسیکلتاین کشور می

 . (Motorcycle Safety and Accidents in Europe,2016)نمایند خودداری می
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باشد درصد می 5در کشور کانادا سهم موتورسیکلت از کل وسایل نقلیه تقریباً کمتر از  Statistics Canadaبنابر آمارهای منتشره در 

شده در این کشور، درصد متوفیان موتورسیکلت به کل متوفیان ناشی از حوادث میلیون واحد وسایل نقلیه ثبت  23.9که علیرغم 

 2.38میلیون واحد است اما سهم موتورسیکلت با  34.9رانندگی نسبتاً پایین است. در کشور مکزیک کل وسایل نقلیه ثبت شده 

ورسیکلت به کل متوفیان ناشی از حوادث حال توسعه است لذا درصد متوفیان موت باشد که نسبتاً کوچک و درمیلیون دستگاه می

درصد متوفیان  1972رانندگی نسبتاً پایین است. در کشور هلند به دالیل متعددی از جمله اجباری شدن کاله ایمنی از سال 

 موتورسیکلت به کل متوفیان ناشی از حوادث رانندگی نسبتاً پایین است. 

رانندگی، اجباری شدن کاله  آموزش سیستم در جاده، تغییرات امنیت ملی برنامه در کشور لهستان به دالیل متعددی از جمله تدوین

سواری، درصد متوفیان موتورسیکلت به کل متوفیان ناشی از حوادث رانندگی و نیز افزایش در محبوبیت دوچرخه 1997ایمنی در سال

در  6.706های ناشی از حوادث رانندگی در آن ینسبتاً پایین است. از سویی دیگر کشوری همچون مالزی در عین حال که کل فوت

باشد درصد می 63کشته در ایران است اما درصد متوفیان موتورسیکلت به کل متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در آن  16.584مقابل 

ای در آن را موتورسیکلت درصد از ناوگان حمل و نقل جاده 46می باشداین موضوع به دلیل اینکه  22.8که این رقم در ایران در حالی

 باشد.درصد می 70درصد به  30که این نسبت در ایران  است، در حالیتشکیل داده

متقاضی بیمه تنها اشخاصی  کنند.بیمه شخص ثالث تهیه نمی موتورسواران همانگونه که در فوق توضیح داده شد درصد باالیی از

نامه کنند و از طرف دیگر، بیمهباشند را با جدیت درک میکه در عین رانندگی در معرض آن می یخطرات هستند کهشخص ثالث 

شناسایی و درک خطر بخش مهمی در واقع  پذیرند.شخص ثالث را مکانیسمی مناسب برای مدیریت ریسک ناشی از آن خطرات می

ای در کنار آگاهی از امتیازاتی های بیمهاز تعهدات شرکت از سوی دیگر میزان رضایت. استاز تصمیم یک شخص برای تهیه یک بیمه 

 شود احتمال بیمه کردن توسط اشخاص باال رود.شود، موجب میکه به واسطه بیمه کردن نصیب اشخاص می

جتماع نامه در مورد اشخاص ثالث و مقصر حادثه فشارهای زیادی را به شخص، خانواده و اهای ناشی از عدم تهیه بیمهزیاندر کل 

ها با توجه به نامهای در کنار تنظیم بیمهحاد جامعه و تقویت عمل تعهدات بیمهای در بین آبا ترویج مزایای بیمه نماید.تحمیل می

توان احتمال گسترش بیمه را باال برد. ضمن گیرند میسطح اقتصادی اقشاری مانند موتورسواران که در طیف متوسط جامعه قرار می

هایی احتمالی آشنا و حساس نمود بایست اشخاص را با خطرات و مدیریت ریسکها و سایر وسایل آموزشی میریق رسانهاین که از ط

تا فرهنگ امنیت و ایمنی در قالب سبک زندگی سالم و ایمن نشر یابد و نیاز به مدیریت خطر با به کارگیری ابزارهایی چون بیمه 

 کردن تقویت گردد. 

ز آن است که بین سواالت مربوط به ادراک خطر، مدیریت خطر، میزان آگاهی از مزایای بیمه شخص ثالث، تحلیل آماری حاکی ا

نامه و هر یک های مربوطه که شامل وجود رابطه بین عدم خرید بیمهمندی، وضعیت اقتصادی همبستگی وجود دارد. لذا فرضیهقانون

 توان به این نتیجه رسید که: نابراین در مجموع میباشد مورد تأیید قرار گرفته باز موارد ذکر شده می

 نمایندبیمه شخص ثالث برای موتور سیکلت خود خریداری می کمتر دارند آن پیامدهای و خطر از پایینی درک که افرادی -

بیمه شخص ثالث برای موتور سیکلت بیشتر باشد، راکبان موتورسیکلت  بیشتر خطر توانمندی افراد در مدیریت میزان چه هر -

اخذ بیمه شخص ثالث  باشد کمتر حادثه از ناشی مخاطرات بر افراد مدیریت چه هر مقابل در ونمایند خود خریداری می

  .یافت خواهد کاهش توسط ایشان

هرچند اندک اما  یزن یشانکردن توسط ا یمهب شخص ثالث، مزایای بیمهاشخاص از  یآگاه یزانبودن م یینپادر صورت  -

 کاهش خواهد داشت.

 نمایند.نامه شخص ثالث خودداری میباشند، از خرید بیمهمی گریزکسانی که قانون -

 کردن بیمه موتورسیکلت، راکبان اقتصادی وضعیت بهبود و ثالث شخص نامهبیمه اخذ مالی بار میزان بودن پایین صورت در -

 .داشت خواهد )کم( افزایش نیز ایشان توسط
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ای به تعهدات های بیمههمچنین بر اساس نتایج به دست آمده، بیش از نیمی از پاسخگویان مورد بررسی اظهار داشتند که شرکت

 برای قوتی نقطه همین که دارد، وجود گربیمه هایشرکت به مثبت نگرش و اعتماد از سطحی عبارتی به. کنندمی عمل خوبی به خود

جذب افراد  یبرا یمهب کنندهیافتموفق اشخاص در هایتجربه از توانمی و آیدمی حساب به کردن بیمه برای بیشتری اشخاص ترغیب

پاسخگویان معتقدند  درصد 50 به کینزد باًیتقر ر؛یخ ایگذارد یم احترام سوارها موتور به سیپل ایآ کهنیا مورد در وبهره برد  یگرد

گذارد. به عبارتی نوعی شکاف و احساس محرومیت از سوی موتوسوران احساس بودند پلیس به حقوق موتورسواران احترام کمی می

 گذارد.ولین در ارتباط با خودشان تاثیر منفی میئشود که این بر روند همکاری و اعتماد دوسویه با نهادها و مسمی

 هایآگاهی است الزم اندنموده اعالم کم خود برای را حادثه وقوع احتمال ، موتورسواران"خطر ادراک"سواالت اساس بر اینکه به توجه با

 طریق از باید همواره اقدام این داد. تذکر را وجود دارد سواریموتور هنگام بالقوه صورتبه و همیشه حادثه، و خطر کهاین الزم از

 .گردد منتقل ... و ها، اخباررسانه مختلف هایمحیطی، برنامه رسانیاطالع

 نامهبیمه فاقد مذکور افراد از بسیاری هستند، عمالً موافق ثالث نامهبیمه داشتن با شوندگانسوال از توجهیقابل تعداد اینکه به توجه با

 به ولی اندمطلع نسبتاً انجام آن تبعات از هاانسان اموری است که بسیاری از مانند عمل و گفتار در تعارض این هستند. ثالث شخص

 این کردن عملیاتی به نسبت افراد، برای تبعات کردن ملموس طریق از بخشیدن آگاهی با است الزم بنابراین .ورزندمی مبادرت آن

اقدام  این .آورد عملبه ثالثنامه شخص سواران فاقد بیمهموتور با جدی برخورد است الزم اقدام این موازات به البته. نمود اقدام موارد

 در نفر دو کردن سوار مانند مواردی گیرد؛ شد، صورت تبدیل فرهنگ به پلیس برخورد با که دیگر تخلفات برخی بایست مانندمی

 سوارانموتور با برخورد برای استفاده قابل تجربیات از یکی شود.می دیده کم بسیار اکنون که هم ایمنی کمربند نبستن و جلو صندلی

اقدام  توسعه از تا داشت جدی برخورد متخلفین با باید تئوری این اساس بر .باشدمی شکسته پنجره تئوری از استفاده نامهبیمه فاقد

 .منتهی شود صحیح آن انجام و به جلوگیری غیرقانونی

 تعهدات به هامسئولیت این تبدیل میزان و خود هایمسئولیت میزان از اجتماعی و فرهنگی موقعیت دارای افراد حتی مردم از بسیاری

 برای اینکه از .هستند اطالعبی باشد،چقدر می حرام هایماه در دیه و فوت دیه جرح، دیه واحد هر میزان کهاین .هستند خبربی مالی

 میزان این و بدهند باید خسارت دیه واحد چند عمیق چندان نه جراحت و خراش و کبودی مانند عادی بسیار صدمات از میزان هر

 میلیون تومان 480 معادل عادی ماه در 1400در سال  فوت دیه کهاین. از باشندمی اطالع کم است، بسیار زیاد بیمه حق با مقایسه در

 .دانندنمی افراد بسیاری را باشدمی میلیون تومان 640 معادل حرام ماه در و

 جبران و امنیت تامین برای را بیشتری موثر و اقدامات تواندمی مرکزی بیمه و بیمه هایشرکت و پلیس بیشتر ارتباط برقراری

 سوارموتور اقشار از برخی برای اینکه به باشد. نظر داشته دنبال به را نامهبیمه در گام بعدی تهیه و رانندگی دیدگانحادثه هایخسارت

 اجرای ضمانت که شرطیبه بیمه حق ماهانه پرداخت برای مکانیسمی است، ایجاد سخت اقتصادی جنبه از بیمه حق یکجای پرداخت

 که باورند این بر موتورسواران از برخی .نماید کمک نامهبیمه خرید برای اشخاص تشویق به تواندمی شود لحاظ آن در مناسبی

 در هر و ندارد صحت موضوع این کهصورتی دردهند. نمی انجام درستیهب را خود تعهدات خسارت پرداخت هنگام بیمه هایشرکت

 میزان از مناسبی رسانیاطالع بایستی لذا گیرد،می قرار بازخواست مورد مرکزی بیمه طریق از نماید کوتاهی بخواهد که شرکتی جایی

 .گردد آنها جلب اعتماد تا قرارداد مردم اختیار در خسارت و میزان ثالث شخص هایبیمهحق

 احترام با همراه دوستانه روابط ایجاد با هستند. لذا باید ناراضی آن از سوارانموتور که است موضوعی اجتماعی ارزش ایجاد همچنین

 نامهبیمه خرید در آنها مشارکت انگیزه تا قرار داد احترام مورد را موتورسواران شخصیت طرفی از تساهل بدون و جدی حال عین در و

 .داشت جدی برخورد گریزیقانون با هم و شود بیشتر

 :شودمی نیز پیشنهاد پایان در

 .شود بررسی تفکیک به محتملی علت هر مورد در اختصاصی صورتبه سوارانموتور توسط نامهبیمه خرید عدم موضوع -

 موتورسواران توسط نامهبیمه خرید انگیزه شناسایی عوامل موثر بر به منظور پژوهشی نگارش طرح -

 .گردد شناسایی آن در اجرا قابل و مناسب راهکارهای و تهیه مرکزی بیمه پلیس راهور و طرف از مشترکی طرح -
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نامه شخص بیمه خرید به علت عدم هاجریمه و هامجازات ثالث، اشخاص و آنان هایموتورسواران، خانواده از حمایت به دلیل -

 .شود اعمال بیشتری جدیت با ثالث،
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مجموعه مباحثی پیرامون اقتصاد بیمه. دکتر عبدالناصر همتی، دکتر علی دهقانی، تهران، . 1384دیون، ژ.، هرینگتون، ا.،  -

 پژوهشکده بیمه

 ایجاده تصادفات علل شناختی جامعه ، بررسی1385اصغر،  علی اسفجیر، عباسی اله؛ سیف فرزانه، علی؛ فیروزجاه، رحمانی -

 .2ایران، شماره  اجتماعی ، نشریه مطالعات(بابل شهرستان ایجاده عمومی رانندگان موردی یمطالعه)

 <http://www.lmo.ir>: تیسا در دسترس.در 1395 تا 1390 یهاسال کشور، قانونی پزشکی سازمان یسالنامه آمار -

 .رانیا.ا. ج یمرکز مهیب ،1396 سال مه،یب صنعت یآمار سالنامه -

 رویکردی بر تاکید با) ایشیگاوا نمودار از گیری بهره با موتورسیکلت ترافیکی حوادث علل واکاوی( 1393)، ، مهیارسجادیان -

 .1 زمستان، 22 ، شمارهششم ، دورهزاگرس انداز چشم شهری ریزی برنامه و جغرافیا نامه ، فصل(مدیریت به شناسانهآسیب

 (.ها )سمتتدوین کتب انسانی دانشگاه سازمان مطالعه و ،گیری در تحقیقمونهنای بر مقدمه، 1372حسن،  سرایی، -

 ارائه و تصادفات علل ، بررسی(1393، )ابراهیم، محبی ،علی ، عبدالرسول، قاسمی، محمد باقر ، رئیسی دهکردی، سلیمی -

 ، فصلنامه(94سال هرمزگان ، استانموردی مطالعه) سوارانسیکلت نقل موتوروحمل ایمن مدیریت منظور به راهکارهایی

 پنجم. دوره، 12، شمارههرمزگان انتظامی دانش

،تحلیل جنسیتی تصادفبا تاکید بر مفهوم سبک زندگی سالم مطالعه موردی: 1389زاده، س.،پور، م.، واددهیر، ا.، قربانشارع -

 . 92-69، صص. 2،شماره 8جوانان شهر تهران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 

های شخصیتی، سالمت روان و پرخاشگری با عادت رانندگی در رانندگان (. رابطه ویژگی1389یا، ا؛ محمدپور، م.)شاکری ن -

 .225،3-233پرخشر. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،
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از با رویکرد فازی، فصلنامه مطالعات اند، مدیریت شایستگی بر اساس تئوری چشم1395شفیعی نیک آبادی،م.، سنگبر، م.ع.، -

 .98-81، صص. 82بهبود و تحول، سال بیست و ششم، شماره )

 .میر انتشارات تهران، اول، چاپ ، مدیریت در اجتماعی علوم تحقیق های روش کاربرد ،1378 قاسم ظهوری، -

رحمانی، .،رزینی، س میهاش ا.،لطانی،س ف.،ادریسی،ع.ر.،خورانی،وظیفهپورکریم م.ح.،جوادی،س.،طهماسبی،.، ماصل،عباسی -

شناسی بالینی ن تهرانی با تصادفات رانندگی، پژوهش روان، بررسی رابطه سبک زندگی رانندگان جوا 1396،.لو، فکریم .،ن

 . 20-5، صص. 7و مشاوره دانشگاه فرودسی مشهد، شماره 

 گیالن. دانشگاه ، انتشاراتسوم ، چاپ، رشتترافیک ، مهندسی( 1388) ، مهیارعربانی -

سواران تصادف در موتورسیکلت ،رابطه هوش هیجانی و1395عسگریان، ف.،مسعودی علوی،ن.،آقاجانی،م.،احمدی.،ا.،  -

 . 476-469، صص. 5شهرستان کاشان، دو ماه نامه فیض، دروه بیستم،شماره 

 ، کنگره ملی روانشناسی ترافیک.نامهبیمه خرید از موتورسواران استقبال عدم دالیل ، بررسی، (1396اصغر )، علیعنایت -

 .1395 سال مصوب ثالث، شخص مهیب دیجد قانون -

 رابطه بررسی (،1387) عباس. کیا صادقی، پرویز مظاهری، فرهاد بندی قلعه، زهرا یدالهی، سیدمهدی زاده حسن بنفشه، قرایی، -

 .1 شماره،  9 دوره،   انتظامی دانش فصلنامه ای، جاده تصادفات میزان و رانندگان خواب کیفیت و روان سالمت

. عمومی( فرهنگ و گرایی قانون مقاالت مجموعه )در گراییقانون میزان در شخصیت رشد تأثیر(.  1387. ) کامبیز کامکاری، -

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران

، ای افراد در سطح شهر تهرانهای فرهنگی با رفتار بیمهبررسی رابطه ی نگرش، 1389کهنه پوش، ص.،زارع،ب.،گلچین،م.،  -

  دانشگاه تربیت معلم، استاد راهنما: مسعود گلچین. نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانیپایان

 گزارشات پلیس راهور ناجا. -

 .1396، مرکزی ج.ا. ایران بیمه سنهاب گزارشات دریافتی از سامانه -

 (1395-1392گزارشات دریافتی از شرکت سهامی بیمه ایران، سالنامه آماری صنعت بیمه ) -

 .مهیب ، پژوهشکدهمسئولیت و اموال هایبیمه پژوهشی گروه، 1396، گزیده آماری -

، (همدان استان:مطالعاتی مورد)ای جاده تصادفات برها دسترسی ، تاثیر( 1386) فرد رمضانی وعلیرضا اصغر ، علیگهرپور -

 عمران. مهندسی ملی کنگره سومین

، 33له راونشناسی، شماره ، بررسی رابطه بین تحرک جویی و رفتار رانندگی پرخطر، مج1384شیرازی، ع.، گودرزی، م.،  -

 .50-34سال نهم، صص. 

 ، فصلنامه1391عمومی،  نظم و گرایی قانون برای راهکارهایی و گریزی قانون شناختی جامعه محسنی، رضا علی، تحلیل -

 اول. شماره پنجم سال انتظامی، امنیت و نظم

مکانی در وقوع تصادفات رانندگی، مطالعات پژوهشی راهور،  –،نقش عوامل ساختاری 1394ملکی، س.، مرادی مفرد،س.،  -

 .101-77، صص. 12سال چهارم، شماره 

، بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی 1395منصوری جلیلیان، م.، دل پیشه،ع.، خورشیدی،ع.، سایه میری،ک.، -

 .60-53لوم پزشکی ایالم، دوره بیست و چهارم، صص. ، مجله علمی دانشگاه ع1391منجر به فوت در استان ایالم در سال 

 .1، تهران: پژوهشکده بیمه، چ . اصول و مبانی نظری بیمه1391مهدوی، غ. و نصیری، ف.،  -

 بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله ،بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران. 1379یعقوبی، حمید،.  -

 .1 شماره،  6 دوره( :، رفتار و اندیشه) ایران

 

 American Occupational Therapy Association  . (2005). Occupational therapy practice framework: 

domain and process. American Journal of Occupational Therapy 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/449838/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d9%84
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http://www.noormags.ir/view/fa/creator/8166/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84_%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/449840/%d8%b3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/449840/%d8%b3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243299/%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243299/%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243299/%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
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 پیوست 
 

 با سالم و احترام

 

رساند که این پرسشنامه به اطالع می .دیدهکه برای تکمیل این پرسشنامه وقت خود را اختصاص میضمن سپاس از این، شهروند گرامی

 است. شخص ثالث نامهبیمهعلت عدم خریداری جهت انجام پژوهشی در مورد  اًصرف
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