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  چكيده

  باشـند. مطـابق بـا    وسايل نقليه كه نقش بسزايي در ميزان تصادفات ترافيكي در ايران دارد وسـايل نقليـه سـنگين مـي     يكي از انواع

گردنـد وسـايل نقليـه    درصـد از تصـادفات ترافيكـي مـي     8اي كه منجر به ايجاد بيش از هاي موجود يكي از انواع وسايل نقليهآمار

هـاي  و مير ناشي از تصادفات را به خود اختصاص داده است. همچنين مطابق با آماردرصد از مرگ  15باشند كه حدود سنگين مي

تواننـد بسـيار   راننـدگان وسـايل نقليـه سـنگين مـي      ،باشد، بنابرايندرصد از تصادفات ترافيكي در ايران انسان مي 70موجود عامل 

اي انسـاني راننـدگان وسـايل نقليـه سـنگين بـر روي       در اين تحقيق با مشخص شدن تاثير خطـ  تاثيرگذار در ايجاد تصادفات باشند.

گردد خطاهاي اصلي شناسايي گردد و مشخص شود كه كدام خطا بيشـترين تـاثير را بـر روي تصـادفات     ميزان تصادفات سعي مي

سـنگين  جامعه آماري در اين پـژوهش راننـدگان وسـايل نقليـه      گردد.دارد و همچنين رابطه بين خطاها و تعداد تصادفات بيان مي

دهند كه مـي تـوان بـا    است. نتايج نهايي نشان مي 1397در سال  قزوين-باشند و منطقه مورد مطالعه جاده قديم محور زنجانمي

استفاده از يك مدل رياضي برگرفته شده از پارامتر هاي عدم رعايت قـانون، مشـكالت روحـي و روانـي و خسـتگي راننـده ميـزان        

تواننـد ميـزان   هـاي مـذكور مـي   به عبارت ديگر افزايش يا كاهش بـه ميـزان يـك واحـد از پـارامتر     تصادفات را پيش بيني نمود. يا 

 تصادفات را در مسير مورد مطالعه افزايش يا كاهش دهند.    

 

   تصادفات، وسايل نقليه سنگين، رفتار رانندگان، رگرسيون ساده و چند متغيره خطي كليدي: هايواژه

  مقدمه -1
تواند از وقوع حـوادث گونـاگون   انسان به همان اندازه كه مي

ها نيز باشـد. ايـن   تواند باعث رخ دادن آنجلوگيري كند، مي

نيز صادق است و كارشناسان امر در حيطه تصادفات ترافيكي 

اند كه بيشترين درصد تصادفات بـه دليـل   ايمني بر اين عقيده

پـذيرد. در شـكل گيـري ايـن     مـي  خطاهاي انساني صـورت 

تـوان بـه   ها مـي موضوع عوامل چندي موثرند كه از جمله آن

رفتار پرخاشگرانه رانندگان، تمايل به رانندگي با سرعت غيـر  

مركز، خستگي و خواب آلودگي، مجاز، حواس پرتي و عدم ت

 مــورد، مصــرف الكــل و مــواد مخــدر، عجلــه و شــتاب بــي 

توجهي به مقررات، عدم اسـتفاده از كمربنـد ايمنـي، عـدم     بي

مهارت كافي جهت كنترل خودرو، عدم رعايت فاصله طـولي  

يا عرضي با ساير خودروها، انحراف از مسـير مسـتقيم، عـدم    

محمد . )1385 ،رزادهي(زا درعايت حق تقدم و غيره اشاره نمو

بررسي نقـش وسـايل    1389رضا احدي و همكاران در سال 

نقليه سنگين در تصـادفات جـاده اي (مـورد مطالعـه: محـور      

از لحاظ عامل  تحقيق هراز) را مورد پژوهش قرار دادند نتايج

 در راننـدگان  حد از بيش كاري زمان است آن انساني بيانگر

ايـرج   .)1389 ،ي(احـد  اسـت  داشته اي نقشجاده تصادفات

عوامـل مـؤثر بـر     1390احمدي ديزج و همكـاران در سـال   

 15، 4تصادفات ترافيكي وسايل نقليه موتوري سنگين مناطق 

 تحقيـق  اين شهر تهران مورد بررسي قرار دادند كه در 21و 

بـروز   در را تـاثير  بيشـترين  درصـد  5/73 بـا  انسـاني  عوامـل 
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 و درصـد  21 بـا  محيطـي  و راه عوامـل  و داشـت  تصادفات

 بعـدي  اولويـت  در درصـد  5/5 بـا  نقليـه  وسـيله  عوامـل 

 گانـه  سـه  عوامـل  معيارهـاي  زير بندي قرارگرفتند. اولويت

 وزن بـا  مـورد شـتاب بـي   و عجلـه  كـه  داد نشـان  مـذكور 

 بـا  آلودگي خواب و خستگي و اول اولويت در 238/0نسبي

 با ساعتي تردد محدوديت دوم، در اولويت 228/0نسبي  وزن

وزن   با استاندارد غير هندسي هاي طرح و 196/0نسبي  وزن

دارنـد   قـرار  بعـدي  هـاي  اولويت در ترتيب به 069/0نسبي 

 1394سيد سلمان علوي و همكاران در سال  .)1390 ،زجي(د

رفتاري رانندگان اتوبوس و كاميون طي -ويژگي هاي شناختي

در ايـن   سوانح ترافيكـي را مـورد پـژوهش قـرار دادنـد كـه      

پژوهش مشخص گرديد برخي از اختالالت رواني بـر رفتـار   

رانندگي و رخداد تصادفات تأثير دارند و با توجه به اهميـت  

ــدگي در رخــداد تصــادفات انجــام   ــار رانن و حساســيت رفت

تري در بين راننـدگان قبـل و   شناختي جامعهاي روانارزيابي

اس،  .)1394 ،ي(علو بعد از دريافت گواهينامه ضروري است

عوامل خطرنـاك مـرتبط بـا     2014چوي و همكاران در سال 

تصادفات مرگبار كاميون در آزادراه هاي كشور كـره را مـورد   

ها را به عنوان مهمتـرين  بررسي قرار دادند كه سرعت كاميون

عامل تاثيرگذار بر شدت تصادف كاميون ها تشخيص دادند و 

 جـاد يها، انور جاده تيبهبود وضعهمچنين راهكارهايي نظير 

 تيمحـدود  جاديجهت استراحت رانندگان، ا يامكانات رفاه

هشـدار   جـاد يمناسـب، ا  يكشـ ها، خـط ونيكام يسرعت برا

 & ,Choi, Oh( دادنـد  ارايـه را  دهنده در منـاطق پرخطـر  

Kim, 2014(. ،ــي ــاليم ك ــال   و ه ــاران در س    2015همك

 هـاي مكـان  در پياده عابر با تصادف شدت تحليل و به تجزيه

 بـا  تحليـل  و شده با روش تجزيه سيگنال غير و شده سيگنال

 پرداختند كه نتايج نشان داد در مخلوط logit مدل از استفاده

 سـرعت  محدوديت باالتر، AADT شده، سيگنال هايتقاطع

 مقصـر؛  پيـاده  عابرين مسن؛ پياده عابرين ها؛كاميون درصد و

 پيـاده  عـابر  خطر شدت با تاريك نور شرايط و باراني؛ هواي

 عـابر  روي پيـاده  غيرسـيگنالي،  هـاي تقاطع در. داشتند ارتباط

 عـابرين  ميانسـال،  و مسـن  پياده عابرين جاده، امتداد در پياده

 بيشـتر  سـرعت  و روشنايي تاريك شرايط ها،ون مقصر، پياده

بـود و   همـراه  پيـاده  خطرعـابر  شـدت  افزايش با مجاز ازحد

 كريـدورهاي  در نـورپردازي  بهبودهمچنين راهكارهايي نظير 

 در اسـتاندارد  هـاي  كشـي  خط زود، صبح و شب در شهري

 هـا كـاميون  دسترسـي  كردن محدود سيگنالي، غير هاي تقاطع

 هـاي كمپـين  ايجـاد  زيـاد،  پيـاده  عـابر  حجـم  بـا  تقاطعات به

عـــابرين پيشـــنهاد داده   بـــراي آموزشـــي و اطالعـــاتي

 .)Haleem, Alluri, Gan, & Prevention, 2015(شد

ــ  ــي، نايــك و همكــاران ت ــر هــوايي و آب ثيراتأب  شــدت ب

 بـا روش مـدل   2016محور را در سال  تك كاميون تصادفات

گانـه مـورد بررسـي قـرار      چنـد  و ايي مرحله چند رگرسيون

 دمـاي  و رطوبـت  باران، باد، سرعت داد نشان دادند كه نتايج

دارد، همچنين  ارتباط محور تك كاميون تصادف شدت با هوا

   از اسـتفاده  بـا  كـه  داد ارايـه  را عملـي  روش يك تحقيق اين

   بـا  هـوايي  و آب ايسـتگاه  ايـي  دقيقـه  15 جزئيـات  هايداده

 ترتيـب  ايـن  بـه  و شـده  تركيب هاجاده و تصادفات هايداده

 محور تك هاي كاميون تصادف شدت به نسبت مفيدي بينش

 راننـده  آموزشـي  هاي برنامه براي بينش اين. است شده ارايه

 هوايي و آب مختلف شرايط در كاميون ايمني و آينده كاميون

ــد  ,Naik, Tung, Zhao, & Khattak)اســت  مفي

ــي،. .(2016 ــارد ام، ج ــاط  و برن ــاران ارتب ــيت همك  جنس

 ايالــت در تصــادفات شــدت بــر ســنگين ماشــين راننــدهاي

 تصـميم  درخـت  هـاي  با روش مدل 2016ميسوري در سال 

آشكارساز بررسي كردند كه نتايج حاكي از آن بود كـه   گيري

 نامناسـب  شـرايط  شـامل  زن رانندگان براي تصادفات عوامل

 كنترل توانايي عدم زياد، سرعت مرد رانندگان براي و فيزيكي

باشـد و همچنـين   فيزيكي مـي  نامناسب شرايط و نقليه وسيله

 جنسـيت  اسـاس  بر رانندگان براي آموزشي هاي برنامه ارايه

 ).Bernard & Mondy, 2016ها پيشـنهاد داده شـد (   آن

عوامـل آسـيب    2017ان، جي، اندرسون و همكاران در سال 

در ايالـت متحـده    مرتبط با كار و ايمني راننـدگان كـاميون را  

، فشـار  مورد بررسي قرار دادند كـه خـواب آلـودگي روزانـه    

بودند و كاري از جمله عوامل مرتبط با افزايش احتمال آسيب 

همچنين پيشنهاد داده شد از راننـدگاني كـه از نظـر فيزيكـي     

داراي سالمت كامل بـوده و كمبـود خـواب روزانـه ندارنـد،      

 ).Anderson, Smith, & Byrd, 2017 استفاده شـود ( 

همانطور كـه در مطالـب بـاال ذكـر گرديـد در گذشـته اكثـر        

گين ها به رفتارهاي پرخطر رانندگان وسايل نقليه سـن پژوهش

انـد، امـا در ايـن پـژوهش     ها در تصادفات پرداختهو سهم آن

ضمن بررسي عوامل انساني به مـدل كـردن رفتـار راننـدگان     
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وسايل نقليه سنگين و تعداد تصادفات و همچنـين تـأثير هـر    

  كدام از رفتارها بر تعداد تصادفات پرداخته شده است.

  

  روش تحقيق -2
اي و جامعــه آمــاري در ايــن پــژوهش از روش پرسشــنامه   

جهـت   SPSSافـزار  رانندگان وسـايل نقليـه سـنگين و نـرم    

ها استفاده شده اسـت. بـه دليـل نامحـدود بـودن      تحليل داده

جامعه آماري (رانندگان وسايل نقليـه سـنگين) بـراي تعيـين     

) اسـتفاده شـده   1ها از فرمول كوكران (رابطه تعداد پرسشنامه

اي روش پرسشـنامه است. همچنين در هـر پژوهشـي كـه بـا     

شود بايد روايي و پايايي پرسشنامه محاسبه شود كه انجام مي

در اين پژوهش روايي با استفاده از تحليل عاملي و پايايي بـا  

آمـار  استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شده است. سـپس از  

هـاي   براي بيـان ويژگـي  توصيفي نظير جداول توزيع فراواني 

اسـميرنوف بـراي    -كولموگـورف جامعـه آمـاري، از آزمـون    

آزمـون همبسـتگي و رگرسـيون    و ها  بررسي نرمال بودن داده

  ها استفاده شده است.براي مدل كردن داده

  

  تعيين اندازه نمونه براي برآورد نسبت در جامعه  - 1- 2

هنگامي كه نمونه گيري با جايگذاري از يك جامعه محدود   

جامعـه نامحـدود   و يا نمونه گيري بدون جايگذاري از يـك  

 ) قابل استفاده است :1انجام گيرد فرمول (

  

)1(  
n =

Z�
�

� × p�1 − p�

e�
 

  كه در آن :

	e	) يا حداكثر خطاي برآورد) بوده كـه مقـدار   : خطاي نسبي

 5 شود معموالً در اغلب تحقيقـات مقـدار  آن از قبل تعيين مي

شود. حجم نمونه به شـدت  درصد براي آن در نظر گرفته مي

 10تـا   1باشـد كـه مقـدار آن بـين     تحت تاثير اين مقدار مـي 

درصد استفاده  10باشد. در تحقيق حاضر از مقدار درصد مي

  شده است.

	Z�	�
�

�: نقطه 

�
درصدي توزيع نرمال استاندارد اسـت كـه در    

�دنباله سمت راست آن به اندازه 

�
مساحت وجود دارد. مـثالً   

ــان  ــدار آن  95در ســطح اطمين در ســطح  1,96درصــدي مق

 99و در سـطح اطمينـان    1,65درصـد مقـدار آن    90اطمينان 

 مي باشد. 2,57درصدي مقدار آن 

 

	P	نسـبت  ( باشـد : نسبت موفقيت در جامعه مورد مطالعه مي

و در  )افرادي از جامعه كه با نظر يا سئواالت ما موافق هستند

 5/0كه اطالعي از آن در دست نباشد بجاي آن مقدار  صورتي

حجم نمونـه   دهيم كه در اين صورت بيشترين مقدارقرار مي

 .به دست خواهد آمد

 

  محاسبه تعداد نمونه در پژوهش حاضر  - 1- 1- 2

n =
�1.96�� ∗ 0.5�1 − 0.5�	

	

�0.1��
= 97 

ايـن   با توجه به محاسبه فوق يعني بايد براي جامعه آماري   

پرسشنامه توسط راننـدگان وسـايل نقليـه     97پژوهش تعداد 

  سنگين تكميل گردد.

 

  )KMOتحليل عاملي ( - 2- 2

اين روش به بررسي همبسـتگي درونـي تعـداد زيـادي از         

قالب عامـل هـاي   پردازد و در نهايت آن ها را در متغيرها مي

ليـل عـاملي بـا    كند. تحكلي محدودي دسته بندي و تبيين مي

) و بارتلـت جهـت   KMOكـي ام او (  هاياستفاده از آزمون

 تعيين قابليـت تحليـل عـاملي شـدن ابـزار اسـت كـه نتيجـه         

هـا در ايـن   شـده اسـت. ورودي   ارايـه  1ها در جدول آزمون

 آزمون جواب سواالت مربوط به هركدام از متغيرهاي مستقل 

 باشد.مي
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  اندازه ضريب كي ام او و بارتلت .1جدول 

  Sigسطح معناداري  Dfدرجه آزادي Bartlett’sميزان  KMOآمار  متغيرها

  000/0  55  896/371  840/0  عدم رعايت قوانين

  000/0  136  064/449  710/0  مشغله فكري و حواس پرتي

  000/0  3  746/57  730/0  عدم تعادل روحي و جسمي

  000/0  6  673/92  787/0  عدم يادگيري مناسب رانندگي

345/2164  769/0  رفتار راننده  741  000/0  

702/0 خواب آلودگي  479/74  2 000/0  

769/0  كل  30/2638  820 000/0  

در نوســان اســت در صــورتي  1و  0بــين   KMOمقــدار 

هـا بـراي تحليـل عـاملي     باشـد داده  5/0كمتر از   KMOكه

باشـد   0/69تـا   5/0مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بـين  

 7/0ها متوسط بوده و اگر مقدار ايـن شـاخص،بزرگتر از   داده

هـاي موجـود در بـين داده هـا بـراي تحليـل       باشد همبستگي

 KMOمقدار  1عاملي مناسب خواهند بود. باتوجه به جدول 

، مشـغله  840/0دست آمده براي متغير عدم رعايت قوانين ه ب

، عدم تعادل روحـي و جسـمي   710/0فكري و حواس پرتي 

ــادگيري مناســب راننــدگي 730/0 و خــواب  787/0، عــدم ي

و كـل   769/0لـي رفتـار راننـده    طـور ك  و  بـه  702/0الودگي 

 هاي است. پس در نتيجه همبستگي 769/0پرسشنامه برابر 

 

ها براي تحليل عاملي مناسب خواهند بـود  وجود در بين داده

كـوچكتر   05/0دسـت آمـده چـون از    ه داري بو سطح معني

ــس در نتيجــه داده ــل رگرســيوني و  اســت پ ــراي تحلي ــا ب ه

  همبستگي مناسب هستند.

  محاسبه پايايي پرسشنامه - 3- 2

هـا، بـا   براي ارزيابي پايايي يا اعتبـار هريـك از پرسشـنامه      

آلفاي كرونباخ اين پرسشـنامه   SPSS24استفاده از نرم افزار 

نتيجــه ضــريب آلفــاي  2نمــائيم. در جــدول را محاســبه مــي

هـا در  ه شده اسـت. ورودي يكرونباخ براي اين پرسشنامه ارا

ت مربـوط بـه هركـدام از متغيرهـاي     اين آزمون جواب سواال

  باشد.مستقل مي

 هاآلفاي كرونباخ محاسبه شده پرسشنامه .2جدول 

 تعدادسوال  ضريب الفاي كرونباخ پرسشنامه

  11  854/0  عدم رعايت قوانين

  18  764/0  مشغله فكري و حواس پرتي

  3  716/0  عدم تعادل روحي و جسمي

  7  766/0  عدم يادگيري مناسب رانندگي

  39  920/0  رفتار راننده

  2  937/0 خواب آلودگي

  41  923/0  كل
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در نوسـان اسـت در    1و  0 مقدار ضريب آلفاي كرونباخ بين

ها براي آلفـاي  باشد داده 5/0كمتر از  اين ضريب صورتي كه

تـا   5/0 كرونباخ مناسب نخواهد بـود و اگـر مقـدار آن بـين     

 ها متوسط بوده و اگر مقـدار ايـن شـاخص،   باشد داده 69/0

هاي موجود در بـين داده هـا   باشد همبستگي 7/0تر از بزرگ

براي آلفاي كرونباخ مناسب خواهند بود. با توجه بـه جـدول   

، مشغله فكري 854/0 هاي عدم رعايت قوانين فوق پرسشنامه

، 716/0، عدم تعادل روحي و جسـمي  764/0و حواس پرتي 

و خـواب آلــودگي   766/0عـدم يــادگيري مناسـب راننــدگي   

و كل پرسشنامه برابر  92/0طور كلي رفتار راننده  و به 937/0

دهد پرسشنامه ها از پايـايي خـوبي   است كه نشان مي 923/0

  برخوردار است.

  ها يل دادهروش تجزيه و تحل - 4- 2

هـا و نـوع   در پژوهش حاضر، با توجه به ماهيـت فرضـيه      

از استفاده شـده اسـت.    متعدديآماري  يهامتغيرها از آزمون

ــر جــداول توزيــع فراوانــي   ــراي بيــان آمــار توصــيفي نظي ب

اسميرنوف -هاي جامعه آماري، از آزمون كولموگورف ويژگي

آزمــون همبســتگي و و هــا  بــراي بررســي نرمــال بــودن داده

  رگرسيون نيز استفاده خواهد شد. 

 

  تحليل توصيفي متغيرهاي اصلي پژوهش -2-4-1

در تحقيق حاضر متغير هاي مرتبط با رفتار نامطلوب راننده    

هاي عدم رعايت قوانين، مشـغله فكـري و    كه شامل زيرمولفه

حواس پرتي، عدم تعادل روحي و جسمي و عـدم يـادگيري   

مناسب رانندگي مي باشد جزء متغير هاي مستقل مي باشند و 

ــداول    ــد. درج ــي باش ــر وابســته م ــادفات متغي ــداد تص    3تع

شاخص هاي توصيفي و فراواني مربـوط بـه متغيرهـا كـه از     

صـورت طيـف    ميانگين سواالت مربوط به هر متغيـر كـه بـه   

ه شـده  يليكرت از  هرگز تا هميشه طيف بندي شده است ارا

 است.

  
  هاي مرتبط با آن وصيفي پاسخ مربوط به متغير رفتار نامطلوب رانندگان و مؤلفهتوزيع فراواني و شاخص هاي ت .3جدول 

  كشيدگي  چولگي  انحراف معيار  ميانه  ميانگين  متغيرهاي مستقل

  875/1  941/1  532/0  454/1  632/1  عدم رعايت قوانين

  889/0  889/0  392/0  764/1  810/1  مشغله فكري و حواس پرتي

  267/1  717/1  552/0  333/1  443/1  عدم تعادل روحي و جسمي

  688/1  070/1  470/0  583/1  634/1  عدم يادگيري مناسب رانندگي

  721/1  458/1  419/0  539/1  637/1  رفتار نامطلوب رانندگان

  
هـاي عـدم   ، ميانگين مشاهده شده مؤلفـه 3با توجه به جدول 

رعايت قوانين، مشغله فكري و حـواس پرتـي، عـدم تعـادل     

ترتيـب   روحي و جسمي و عدم يادگيري مناسب رانندگي بـه 

ــر  ــين  634/1و 443/1، 810/1، 632/1برابـ ــت و همچنـ اسـ

اسـت   637/1ميانگين كل يعني ميانگين رفتار رانندگان برابـر  

لـت  كمتر است و ايـن دال  3كه از ميانگين نظري يعني مقدار 

دهندگان در پاسـخ بـه سـواالت     بر اين موضوع دارد كه پاسخ

نـدرت را   يعني هرگز و بـه  2و  1هاي  پرسشنامه بيشتر گزينه

اند. با توجه به مقادير چولگي و كشيدگي چون  انتخاب نموده

قـرار دارد بنـابراين توزيـع متغيرهـا       2تا  -2اين مقادير بين 

 نزديك توزيع نرمال است.
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  آلودگيتوزيع فراواني و شاخص هاي توصيفي پاسخ مربوط به متغير خواب .4جدول 

  كشيدگي  چولگي  انحراف معيار  ميانه  ميانگين  

  - 964/0  635/0  377/1  000/2  474/2  خواب آلودگي رانندگان

  

  
، ميـانگين مشـاهده شـده متغيـر خـواب      4با توجه به جدول 

است كه از ميانگين نظري يعني   474/2آلودگي رانندگان برابر 

كمتر است و اين داللـت بـر ايـن موضـوع دارد كـه       3مقدار 

ــخ ــتر    پاس ــنامه بيش ــواالت پرسش ــه س ــخ ب ــدگان در پاس دهن

اند. با توجه  توسط) را انتخاب نموده(كم و م 3و  2هاي  گزينه

 2تـا   -2به مقادير چولگي و كشيدگي چون اين مقـادير بـين   

  توزيع متغيرها نزديك توزيع نرمال است. ،بنابراين .قرار دارد

  

  تحليل استنباطي 

در بخـش تحليــل اســتنباطي ابتــدا  بــا اســتفاده از آزمــون     

كولموگروف اسميرنوف نرمال بودن متغيرهـا بررسـي شـده،    

سپس با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون بـه  

بررسي ارتباط بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل پرداختـه  

و فرضيات پژوهش جهت تاييد يا عدم تاييـد مـورد بررسـي    

 گيرند. ار ميقر

  رسي نرمال بودن متغيرهابر

براي بررسي نرمال بودن متغيرهـاي تحقيـق بـا اسـتفاده از       

بيانگر اين  (H0)آزمون كولموگروف اسميرنوف، فرض صفر 

بيـانگر ايـن    (H1)است كه متغير نرمال است و فرض مقابل 

خروجـي ايـن    6و  5باشد. جـدول   است كه متغير نرمال نمي

 آزمون اسـت كـه ورودي ايـن آزمـون متغيرهـاي مسـتقل و       

  باشد:وابسته مي

 Hنمونه داراي توزيع نرمال: 

 H1نمونه داراي توزيع نرمال نيست: 

 

  

  هاي آنها و زير مولفهخروجي آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير .5جدول 

  متغير  مقدار آماره كولموگروف اسميرنوف  سطح معناداري  نتيجه آزمون

  عدم رعايت قوانين  115/1  125/0  ها نرمال است توزيع داده

  پرتيمشغله فكري و حواس   224/1  100/0 ها نرمال است توزيع داده

  عدم تعادل روحي و جسمي  287/1  085/0 ها نرمال است توزيع داده

  عدم يادگيري مناسب رانندگي  246/1  090/0 ها نرمال است توزيع داده

  رفتار نامطلوب رانندگان  209/1  096/0  ها نرمال است توزيع داده

  خواب آلودگي  392/1  075/0 ها نرمال است توزيع داده

  

  خروجي آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير تعداد تصادفات .6جدول 

  متغير  مقدار آماره كولموگروف اسميرنوف  سطح معناداري  نتيجه آزمون

  تعداد تصادفات   225/1  081/0 ها نرمال است توزيع داده
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 5 جـدول  در آمده دسته ب معناداري سطح مقادير به توجه با

 يعنـي  صـفر  است، فرض درصد 5 از بزرگتر همگي كه 6و 

 درصد پنج خطاي سطح در هانمونه توزيع بودن نرمال فرض

 با ها نمونه توزيع بين معناداري يعني اختالف شود،مي تائيد

 حـد  قضـيه  بـه  توجـه  بـا  ندارد. بنابراين وجود نرمال توزيع

 30 از بيشـتر  هـا  نمونـه  تعداد وقتي كند مي بيان مركزي كه

 نتيجـه  مي توان كند، مي حركت بودن نرمال سمت به باشد،

  .است نرمال ها داده توزيع كه گرفت

  

  آمار استنباطي- 2- 4- 2

عدم رفتار مناسـب راننـدگان وسـايل      :1فرضيه شماره  �

داري  اي تأثير معنـي  نقليه سنگين در ميزان تصادف جاده

  دارد.

  صورت زير است: فرضيه فوق آزمون بهابتدا با توجه به 

H0    اي  : عدم رفتار مناسب راننـدگان در ميـزان تصـادف جـاده

  .داري ندارد تأثير معني

H1   اي  :  عدم رفتار مناسب رانندگان در ميـزان تصـادف جـاده

  .داري دارد تأثير معني

هاي مربـوط بـه    ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرها و زيرمولفه

انجـام   پيوسـت صـورت   آن آزمون همبستگي و رگرسيون را بـه 

  .دهيم مي

  

  

  

 واتسون -ضريب تعيين و آماره دوربين .7جدول 

  متغير وابسته
ميزان 

  تصادفات

ضريب 

  همبستگي
توان دوم 

R 

آماره دوربين 

  واتسون

  متغير مستقل

رفتار 

نامطلوب 

  رانندگان

620/0  384/0  941/1  

 و اي جاده ضريب همبستگي تصادفات 7با توجه به جدول  

است كه اين ضريب با  620/0نامطلوب راننده برابر   رفتار

است در   01/0دار آن كه كمتر از  توجه به مقدار سطح معني

باشد. با توجه به مثبت بودن اين  دار مي معني 01/0سطح 

و متغير همسو بوده و با افزايش متغير رفتارهاي ضريب، اين د

ضريب يابد.  نامطلوب رانندگان، ميزان تصادفات افزايش مي

كه نشان دهنده ميزان تغييرات مدل رگرسيون در  توان دوم

 384/0برابر با  براي مدلست، كل تغييرات متغير وابسته ا

 درصد از تغييرات متغير ميزان 34دهد  باشد كه نشان مي مي

تصادفات ناشي از  رفتار نامطلوب رانندگان وسايل نقليه 

 درصد ناشي از عوامل ديگر مي باشد. 66سنگين است و 

و بيش  941/1 برابر  مدلاين ضمنا آماره دوربين واتسون در 

است پس فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد  5/1از 

 براي، كه آناليز واريانس مدلبا توجه به نتايج  شود. مي

سنجش اعتبار مدل رگرسيون خطي با حداقل يك متغير 

 000/0اين آزمون برابر  داريسطح معني ، است نيزمستقل

 متغير يبضر 8داراي اعتبار الزم هستند. جدول است كه 

  .دهدرگرسيون نشان مي را در مدلرفتار نامطلوب رانندگان 

  ني(رفتار نامطلوب رانندگان)مدل رگرسيوجدول ضرايب  .8جدول

  متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

p-value  مقدار آمارهt Beta برآورد  انحراف استاندارد   

061/0 896/1 -  262/0 496/0 - (Constant)   2مدل 

  رانندگانرفتار نامطلوب  159/1 155/0 620/0 487/7 000/0

  

رفتار نامطلوب ساس ابرمتغير ميزان تصادفات را  )2(مدل  

 است.تخمين زده رانندگان 

)2(  Y = −0.496 + 1.159 × X� 

ي رفتار نامطلوب رانندگان و  نشان دهنده X1 در اين مدل 

ي ميزان تصادفات  نشان دهنده Yمتغير وابسته همچنين  

ضريب شيب رگرسيوني استاندارد  8. با توجه به جدول است

باشد يا  مي 620/0برابر  (X1)شده رفتار نامطلوب رانندگان 

ازاي افزايش يك واحد رفتار نامطلوب، متغير  عبارتي به  به
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دهد  يابد كه نشان مي واحد افزايش مي 620/0ميزان تصادفات 

نظر آماري رفتار نامطلوب رانندگان بر ميزان تصادفات از 

تاثيرگذار است و با داشتن رفتار نامطلوب رانندگان، تعداد 

  ) قابل پيش بيني خواهد بود.2تصادفات از مدل (

عدم رعايت قانون در ميزان   :1-1زير فرضيه شماره  �

  داري دارد. اي تأثير معني تصادف جاده

  صورت زير است: ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمون به

H0تأثير اي جاده تصادف ميزان در قانون رعايت : عدم 

  .ندارد داري معني

H1تأثير اي جاده تصادف ميزان در قانون رعايت :  عدم 

  .دارد داري معني

هاي مربوط به  ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرها و زيرمولفه

 دهيم: صورت زير انجام مي آن آزمون همبستگي را به

  

 واتسون-ضريب همبستگي پيرسوان و ضريب تعيين و آماره دوربين .9جدول 

آماره دوربين واتسون Rتوان دوم R ضريب همبستگي  ميزان تصادفات  متغير وابسته

  925/1  471/0  686/0  رانندگي و راهنمايي قانون رعايت عدم  متغير مستقل

 و اي جـاده  ضريب همبستگي تصـادفات  9با توجه به جدول 

است كه اين ضريب با توجـه   686/0قانون برابر  رعايت عدم

است در سـطح    01/0دار آن كه كمتر از  به مقدار سطح معني

باشد. با توجه به مثبت بودن ايـن ضـريب،    دار مي معني 01/0

 بوده و با افزايش يك واحد متغيـر عـدم  اين دو متغير همسو 

قانون راهنمايي و رانندگي، ميزان تصـادفات افـزايش    رعايت

قـانون راهنمـايي و    رعايـت  عـدم  تاثير براي بررسييابد.  مي

اسـتفاده   رگرسـيون رانندگي بـر ميـزان تصـادفات از آزمـون     

كـه نشـان    تـوان دوم ضـريب   9با توجه به جـدول   .شود مي

دهنده ميزان تغييرات مدل رگرسيون در كـل تغييـرات متغيـر    

باشـد كـه نشـان     مـي  471/0برابر بـا   براي مدلست، وابسته ا

درصد از تغييرات متغير ميزان تصادفات ناشـي از    47دهد  مي

درصد ناشي از  53رانندگي و  و راهنمايي قانون رعايت عدم

  مـدل ايـن  اتسون در ضمنا آماره دوربين و عوامل ديگر است.

است پس فرض ناهمبستگي بـين   5/1و بيش از  925/1 برابر

آنـاليز واريـانس   با توجه به نتايج  شود. جمالت خطا تأييد مي

براي سنجش اعتبار مدل رگرسيون خطي با حـداقل  ، كه مدل

اين آزمون برابر  داريسطح معني ، است نيزيك متغير مستقل

 يبضـر  10زم هستند. جدول داراي اعتبار الاست كه  000/0

 را در مـدل  راننـدگي  و راهنمـايي  قـوانين  رعايت عدم متغير

  .دهدرگرسيون نشان مي

  (عدم رعايت قانون) نيجدول ضرايب مدل رگرسيو .10جدول

 متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

 

p-value  مقدار آمارهt Beta 
 برآورد انحراف استاندارد

 

138/0 494/1 -  192/0 287/0 - (Constant)   3مدل 

  رانندگي و راهنمايي قانون رعايت عدم 028/1 112/0 686/0 191/9 000/0
  

 عـدم ، 10 در جـدول  شده ارايهداري با توجه به سطوح معني

بــر ميــزان تصــادفات  راننــدگي و راهنمــايي قــوانين رعايــت

سـاس  ابرمتغير ميزان تصـادفات را   )3تأثيرگذار است. مدل (

  است.تخمين زده  رانندگي و راهنمايي قانون رعايت عدم

)3(  Y = −0.278 + 1.028

× X� 
  

  

 رعايـت  ي عـدم  نشان دهنـده   X1متغير مستقل  در اين مدل

نشان  Yمتغير وابسته و همچنين   رانندگي و راهنمايي قوانين

ي ميزان تصادفات است. با توجه بـه جـدول در مـدل     دهنده

 رعايـت  ) ضريب شيب رگرسيوني اسـتاندارد شـده عـدم   3(

باشـد يـا    مـي  686/0برابـر   (X1) رانندگي و راهنمايي قانون

 قـانون  رعايـت  ازاي افـزايش يـك واحـد عـدم     عبارتي بـه  به

واحـد   686/0، متغيـر ميـزان تصـادفات    رانندگي و راهنمايي
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دهد عدم رعايت قوانين راهنمايي  يابد كه نشان مي افزايش مي

فات از نظر آمـاري  و رانندگي تاثير معني داري بر تعداد تصاد

با داشتن نمره عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، دارد. 

  ) قابل پيش بيني است.3تعداد تصادفات براساس مدل (

مشغله فكري و حـواس پرتـي     :2-1ضيه شماره زير فر �

  داري دارد. اي تأثير معني در ميزان تصادف جاده

  صورت زير است: ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمون به

H0اي جـاده  تصـادف  ميـزان  پرتي در حواس و فكري : مشغله 

  .ندارد داري معني تأثير

H1اي جـاده  تصـادف  ميـزان  پرتي در حواس و فكري : مشغله 

  .دارد داري معني تأثير

هاي مربـوط بـه آن    ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرها و زيرمولفه

  دهيم. صورت زير انجام مي آزمون همبستگي و رگرسيون را به

ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين و آماره  .11جدول 

 واتسون -دوربين

متغير 

  وابسته
ميزان تصادفات

ضريب 

همبستگي 

R 

توان دوم 

R 

آماره دوربين 

  واتسون

متغير 

  مستقل

و فكري مشغله

  پرتي حواس
594/0  302/0  992/1  

  

 و اي جـاده  ضريب همبستگي تصـادفات  11با توجه به جدول  

است كه اين ضريب  594/0برابر   پرتي حواس و فكري مشغله

اسـت در   01/0دار آن كه كمتـر از   با توجه به مقدار سطح معني

باشـد. بـا توجـه بـه مثبـت بـودن ايـن         ميدار  معني 01/0سطح 

 ضريب، اين دو متغير همسو بوده و بـا افـزايش متغيـر مشـغله    

بـا   يابـد.   پرتي، ميزان تصـادفات افـزايش مـي    حواس و فكري

كـه نشـان دهنـده ميـزان      توان دومضريب  11توجه به جدول 

سـت،  تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييـرات متغيـر وابسـته ا   

درصد از  30دهد  باشد كه نشان مي مي 302/0برابر با  براي مدل

 حواس و فكري تغييرات متغير ميزان تصادفات ناشي از  مشغله

ضـمنا آمـاره دوربـين     اسـت.  درصد عوامـل ديگـر   70پرتي و 

اسـت پـس    5/1و بـيش از   992/1 برابـر   مـدل اين واتسون در 

 با توجـه بـه   شود. فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي

بـراي سـنجش اعتبـار مـدل     ، كـه  آنـاليز واريـانس مـدل   نتـايج  

سـطح   ، اسـت نيـز  رگرسيون خطي با حداقل يك متغير مستقل

داراي اعتبـار الزم  است كـه   000/0اين آزمون برابر  داريمعني

را  پرتي حواس و فكري مشغله متغير يبضر 12هستند. جدول 

  .دهدرگرسيون نشان مي در مدل

  پرتي) (مشغله فكري و حواس نيجدول ضرايب مدل رگرسيو .12جدول

  متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد شده مدل استاندارد نشده  

p-value  مقدار آمارهt Beta 
 برآورد انحراف استاندارد

  

070/0 831/1-  330/0 605/0- (Constant)   4مدل 

  پرتي حواس و فكري مشغله=098765 118/1 178/0 594/0 268/6 000/0

 مشغله، 12 در جدول شده ارايهداري با توجه به سطوح معني 

بـر ميـزان تصـادفات     راننـدگي  در حين پرتي حواس و فكري

سـاس  ابرمتغير ميـزان تصـادفات را    )4(مدل تأثيرگذار است. 

  است.تخمين زده   پرتي حواس و فكري مشغله

)4(  Y = −0.605 + 1.118

× X� 
همچنـين    X1 بـا   پرتـي  حواس و فكري مشغله در اين مدل 

. نشان داده شده است Yبا ميزان تصادفات  متغير وابسته يعني

) ضـريب شـيب رگرسـيوني    4در مدل ( 12با توجه به جدول 

برابـر   (X1) پرتـي  حـواس  و فكـري  استاندارد شـده مشـغله  

 ازاي افزايش يك واحـد مشـغله   عبارتي به باشد يا به مي 594/0

واحـد   594/0پرتي، متغيـر ميـزان تصـادفات     حواس و فكري

  دار مي باشد. يابد كه از نظر آماري معني افزايش مي

عدم تعـادل روحـي و جسـمي در      :3-1زير فرضيه شماره  �

  داري دارد. اي تأثير معني ميزان تصادف جاده

  صورت زير است: تدا با توجه به فرضيه فوق آزمون بهاب

H0تأثير اي جاده تصادف ميزان در جسمي و روحي تعادل : عدم 

  .ندارد داري معني

H1اي جـاده  تصـادف  ميـزان  در جسمي و روحي تعادل :  عدم 

  .دارد داري معني تأثير
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هاي مربوط به آن  ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرها و زيرمولفه

 .دهيم انجام مي 13صورت جدول  آزمون همبستگي را به

  

اي و  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات جاده .13جدول 

  جسمي و روحي تعادل عدم

    
تصادفات 

  اي جاده

 و روحي تعادل عدم

  جسمي

ضريب 

  همبستگي
477/0**  

  p-value 000/0  

  97  تعداد  

  معني دار است 01/0**در سطح 

 و اي جـاده  ضريب همبستگي تصـادفات  13با توجه به جدول 

است كه اين ضريب  477/0برابر  جسمي و روحي تعادل عدم

است در   01/0دار آن كه كمتر از  با توجه به مقدار سطح معني

باشد. بـا توجـه بـه مثبـت بـودن ايـن        دار مي معني 01/0سطح 

 ضريب، اين دو متغير همسو بـوده و بـا افـزايش متغيـر عـدم     

براي يابد.  جسمي، ميزان تصادفات افزايش مي و روحي تعادل

بر ميـزان تصـادفات     جسمي و روحي تعادل عدم تاثير بررسي

  .شود مياستفاده  رگرسيوناز آزمون 

 واتسون-ضريب تعيين و آماره دوربين .14جدول 

متغير 

  وابسته
توان دوم   ميزان تصادفات

R 

آماره دوربين 

  واتسون

متغير 

  مستقل

 و روحي تعادل عدم

  جسمي
227/0  717/1  

ضريب تعيين كـه نشـان دهنـده ميـزان      14با توجه به جدول  

سـت،  تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغيـر وابسـته ا  

 7/22دهـد   باشـد كـه نشـان مـي     مـي  227/0برابر با  براي مدل

درصد از تغييرات متغير مربوط بـه ميـزان تصـادفات ناشـي از     

درصد مربوط به  3/77و  جسمي مي باشد و روحي تعادل عدم

  مدلاين ضمنا آماره دوربين واتسون در  است. ديگر تصادفات

است پس فرض ناهمبسـتگي بـين    5/1و بيش از  717/1 برابر

آنـاليز واريـانس   با توجه به نتـايج   شود. جمالت خطا تأييد مي

براي سنجش اعتبار مدل رگرسيون خطي بـا حـداقل   ، كه مدل

اين آزمـون برابـر    داريسطح معني ، است نيزيك متغير مستقل

 يبضـر  15داراي اعتبار الزم هستند. جـدول  است كه  000/0

  رگرسـيون   را در مـدل  جسـمي  و روحـي  تعـادل  عـدم  متغير

  .دهدنشان مي

  و جسمي)(عدم تعادل روحي  نيجدول ضرايب مدل رگرسيو .15جدول                            

  متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

p-value  مقدار آمارهt Beta 
 برآورد انحراف استاندارد

  

051/0 977/1  201/0 398/0 (Constant)   5مدل 

  جسمي و روحي تعادل عدم 689/0 130/0 477/0 283/5 000/0

 عـدم ، 15 در جدول شده ارايهداري با توجه به سطوح معني 

بــر ميــزان تصــادفات  راننــدگي جســمي و و روحــي تعــادل

سـاس  ابرمتغير ميزان تصـادفات را   )5(مدل تأثيرگذار است. 

  است.تخمين زده  جسمي و روحي تعادل عدم

)5(  Y = 0.398 + 0.689 × X� 

بـه عنـوان     X1 بـا  جسمي و روحي تعادل عدم در اين مدل 

بعنـوان متغيـر وابسـته     Yبـا  و ميزان تصادفات  مستقلمتغير 

) 5در مـدل (  15. بـا توجـه بـه جـدول     نشان داده شده است

 و روحـي  تعادل ضريب شيب رگرسيوني استاندارد شده عدم

ازاي  عبـارتي بـه   باشـد يـا بـه    مـي  477/0برابر  (X1) جسمي

ميـزان   جسمي، متغير و روحي تعادل افزايش يك واحد عدم

يابـد كـه از نظـر آمـاري      واحد افزايش مـي  477/0تصادفات 

  باشد.دار مي معني

رانندگي  مناسب يادگيري عدم  :4-1زير فرضيه شماره  �

  داري دارد. اي تأثير معني در ميزان تصادف جاده
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 صـــورت  ابتــدا بــا توجـــه بــه فرضـــيه فــوق آزمـــون بــه     

  زير است:

H0اي جـاده  تصادف ميزان رانندگي در مناسب يادگيري : عدم 

  .ندارد داري معني تأثير

H1اي جـاده  تصادف ميزان رانندگي در مناسب يادگيري : عدم 

  .دارد داري معني تأثير

هاي مربـوط بـه    ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرها و زيرمولفه

 انجام مي شود. 16صورت جدول  آن آزمون همبستگي را به

  

اي و  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات جاده .16جدول 

  رانندگي مناسب يادگيري عدم

  
تصادفات 

  اي جاده

 مناسب يادگيري عدم

  رانندگي

ضريب 

  همبستگي
410/0**  

  p-value 000/0  

  96  تعداد  

  معني دار است 01/0**در سطح 

 اي جاده ضريب همبستگي تصادفات 16با توجه به جدول    

اسـت كـه ايـن     410/0رانندگي برابر  مناسب يادگيري عدم و

  01/0دار آن كه كمتـر از   ضريب با توجه به مقدار سطح معني

باشد. با توجه به مثبت بودن  دار مي معني 01/0است در سطح 

 اين ضريب، اين دو متغير همسو بوده و با افزايش متغير عدم

 يابـد.  رانندگي ، ميزان تصادفات افزايش مي مناسب يادگيري

راننـدگي بـر ميـزان     مناسـب  يادگيري عدم تاثير براي بررسي

 شود. مياستفاده  رگرسيوناز آزمون  تصادفات

 واتسون-ضريب تعيين و آماره دوربين .17جدول 

متغير 

  وابسته
توان دوم   ميزان تصادفات

R 

آماره دوربين 

  واتسون

متغير 

  مستقل

 مناسب يادگيري عدم

  رانندگي
168/0  075/2  

ضريب تعيين كه نشان دهنـده ميـزان    17با توجه به جدول  

سـت،  تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسـته ا 

 8/16دهـد   باشد كـه نشـان مـي    مي 168/0برابر با  براي مدل

درصد از تغييرات متغير مربوط به ميزان تصـادفات ناشـي از    

يگر درصد مربوط به د 2/83رانندگي و  مناسب يادگيري عدم

  مـدل ايـن  آماره دوربـين واتسـون در    ضمناً تصادفات است.

است پس فرض ناهمبستگي بـين   5/1و بيش از  075/2 برابر

آنـاليز واريـانس   با توجه به نتايج  شود. جمالت خطا تأييد مي

براي سنجش اعتبار مدل رگرسيون خطي با حـداقل  ، كه مدل

اين آزمون برابر  داريسطح معني ، است نيزيك متغير مستقل

 يبضـر  18داراي اعتبار الزم هستند. جدول است كه  000/0

رگرسـيون   را در مـدل  راننـدگي  مناسـب  يادگيري عدم متغير

  .دهدنشان مي

  

  (عدم يادگيري مناسب رانندگي) نيجدول ضرايب مدل رگرسيو .18جدول 

 متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

 

p-value  مقدار آمارهt Beta 
 برآورد انحراف استاندارد

 

338/0 963/0  267/0 257/0 (Constant)   6مدل 

  رانندگي مناسب يادگيري عدم 684/0 157/0 410/0 355/4 000/0

 عـدم ، 18 در جدول شده ارايهداري با توجه به سطوح معني 

رانندگي بر ميزان تصادفات تأثيرگذار اسـت.   مناسب يادگيري

 يـادگيري  عـدم  سـاس ابر) متغير ميزان تصـادفات را  6(مدل 

  است.تخمين زده  رانندگي مناسب

)6(  Y = 0.257 + 0.684

× X� 

همچنـين    X1 بـا  راننـدگي  مناسب يادگيري عدمدر اين مدل

. نشان داده شده است Yبا ميزان تصادفات  متغير وابسته يعني

ضـريب شـيب رگرسـيوني     5در مـدل   18با توجه به جدول 
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برابـر   (X1) راننـدگي  مناسـب  يادگيري استاندارد شده عدم

 ازاي افزايش يـك واحـد عـدم    عبارتي به باشد يا به مي 410/0

واحـد   41/0ات رانندگي، متغير ميزان تصادف مناسب يادگيري

  باشد.دار مي يابد كه از نظر آماري معني افزايش مي

خــواب آلــودگي در ميــزان   :5-1زيــر فرضــيه شــماره  �

  داري دارد. اي تأثير معني تصادف جاده

  صورت زير است: ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمون به

H0داري معنـي  تأثير اي جاده تصادف ميزان در آلودگي : خواب 

  .ندارد

H1:  داري معني تأثير اي جاده تصادف ميزان در آلودگي خواب 

  .دارد

هاي مربـوط بـه    ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرها و زيرمولفه

  شود.  انجام مي 19صورت جدول  آن آزمون همبستگي را به

اي و  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات جاده .19جدول 

  آلودگي خواب

  اي تصادفات جاده    

  **715/0  ضريب همبستگي  آلودگي خواب

  p-value 000/0  

  97  تعداد  

  معني دار است 01/0**در سطح 

  اي جاده ضريب همبستگي تصادفات 19با توجه به جدول     

است كه اين ضريب بـا توجـه    715/0برابر  آلودگي خواب و

است در سـطح    01/0دار آن كه كمتر از  به مقدار سطح معني

باشد. با توجه به مثبت بودن ايـن ضـريب،    ميدار  معني 01/0

،  آلـودگي  اين دو متغير همسو بوده و با افزايش متغير خواب

 خـواب  تـاثير  براي بررسـي يابـد.  ميزان تصادفات افزايش مي

اســتفاده  رگرســيونبــر ميـزان تصــادفات از آزمـون    آلـودگي 

  شود. مي

 واتسون- ضريب تعيين و آماره دوربين .20جدول 

 Rتوان دوم ميزان تصادفات  وابستهمتغير 
آماره دوربين 

  واتسون

  214/2  512/0آلودگي خواب  متغير مستقل

ضريب تعيين كه نشـان دهنـده ميـزان     20با توجه به جدول 

سـت،  تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسـته ا 

 2/51دهـد   باشد كـه نشـان مـي    مي 512/0برابر با  براي مدل

تغييرات متغير مربوط به ميزان تصـادفات ناشـي از    درصد از 

درصـد مربـوط بـه ديگـر تصـادفات       8/48و  آلودگي خواب

و  214/2 برابر  مدلاين آماره دوربين واتسون در  ضمناً است.

است پس فرض ناهمبستگي بين جمـالت خطـا    5/1بيش از 

بـراي  ، كه آناليز واريانس مدلبا توجه به نتايج  شود. تأييد مي

جش اعتبار مدل رگرسيون خطـي بـا حـداقل يـك متغيـر      سن

 000/0ايـن آزمـون برابـر     داريسطح معني ، است نيزمستقل

 متغيـر  يبضـر  21داراي اعتبار الزم هستند. جدول است كه 

   .دهدرگرسيون نشان مي را در مدل آلودگي خواب

  (خواب آلودگي) نيضرايب مدل رگرسيو .21 جدول

  متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

p-value  مقدار آمارهt Beta 
 برآورد انحراف استاندارد

  

002/0 122/3  117/0 367/0 (Constant)   7مدل 

  آلودگي خواب 414/0 042/0 715/0 977/9 000/0

، 21 در جـدول  شـده  ارايـه داري توجه بـه سـطوح معنـي   با  

 )7(مـدل  بر ميزان تصادفات تأثيرگذار اسـت.   آلودگي خواب

تخمـين زده   آلودگي خوابساس ابرمتغير ميزان تصادفات را 

  است.
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)7(  Y = 0.367 + 0.414 × X� 

متغيـر وابسـته   همچنين   X1 با آلودگي خواب در اين مدل  

. با توجه بـه  نشان داده شده است Yبا ميزان تصادفات  يعني

) ضريب شـيب رگرسـيوني اسـتاندارد    7در مدل ( 21جدول 

عبارتي  يا به .باشد مي 715/0برابر  (X1) آلودگي شده خواب

، متغيـر ميـزان    آلـودگي  ازاي افـزايش يـك واحـد خـواب     به

يابـد كـه از نظـر آمـاري      واحد افزايش مـي  715/0تصادفات 

  دار مي باشد. معني

مولفـه   : ميزان تصادفات رانندگي براساس زير2فرضيه شماره آزمون  �

  بيني است.  هاي عدم رفتار مناسب راننده قابل پيشمولفه

  صورت زير است: ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمون به

H0   هـاي عـدم   : ميزان تصادفات رانندگي براسـاس زيـر مولفـه

  .بيني نيست  رفتار مناسب راننده قابل پيش

H1  :  هـاي عـدم   ميزان تصادفات رانندگي براساس زيـر مولفـه

  بيني است.  رفتار مناسب راننده قابل پيش

چنـد متغيـره    رگرسـيون از آزمـون   فرضيه فـوق  براي بررسي  

مقادير ضريب همبستگي پيرسون و  22شود. جدول  مياستفاده 

  دهد. واتسون را نشان مي -ضريب تعيين و دوربين

  

ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين و آماره  .22جدول 

 واتسون-دوربين

  
ضريب 

  همبستگي
توان دوم 

R 

آماره دوربين 

  واتسون

متغيرهاي 

  مستقل
809/0  655/0  910/1  

ضريب تعيين كه نشـان دهنـده ميـزان     22با توجه به جدول  

در كـل تغييـرات متغيـر     چند متغيـره  تغييرات مدل رگرسيون

باشـد كـه نشـان     مـي  655/0برابر بـا   مدلبراي ست، وابسته ا

درصـد از تغييـرات متغيـر مربـوط بـه ميـزان        5/65دهـد   مي

 هاي عدم رفتار مناسب رانندگان تصادفات ناشي از زير مولفه

و  910/1 برابر  مدلاين ضمنا آماره دوربين واتسون در  است.

است پس فرض ناهمبستگي بين جمـالت خطـا    5/1بيش از 

بـراي  ، كه آناليز واريانس مدلا توجه به نتايج ب شود. تأييد مي

سنجش اعتبار مدل رگرسيون خطـي بـا حـداقل يـك متغيـر      

 000/0ايـن آزمـون برابـر     داريسطح معني ، است نيزمستقل

ــه  ــار الزم هســتند. جــدول اســت ك  ايبضــر 23داراي اعتب

ــه ــدگان  زيرمولف ــار مناســب رانن ــاي عــدم رفت ــدل ه  را در م

   .دهدرگرسيون نشان مي

  نيجدول ضرايب مدل رگرسيو .23جدول 

  متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

p-value  مقدار آمارهt Beta 
 برآورد انحراف استاندارد

  

125/0 550/1 -  240/0 372/0 - (Constant)  

 8مدل 

 عدم رعايت قانون 472/0 150/0 323/0 140/3 002/0

  حواس پرتي  072/0  241/0  036/0 299/0  765/0

  مشكالت روحي و رواني  288/0  128/0  207/0  260/2  026/0

  عدم آموزش صحيح رانندگي  - 162/0  162/0  - 097/0  - 998/0  321/0

  خواب آلودگي  286/0  043/0  503/0  647/6  000/0

زيـر   ،23 در جـدول  شده ارايهداري با توجه به سطوح معني 

هاي عدم رعايت قانون، مشـكالت روحـي و روانـي و     مولفه

ترتيـب    داري آن كه بـه  خواب آلودگي با توجه به سطح معني

بـر   باشد صدم مي 5، و كمتر از 000/0و  026/0، 002/0برابر 

متغيـر   8مـدل  ميزان تصادفات از نظر آماري تأثيرگذار است. 

  است.تخمين زده اين سه مولفه ساس ابرميزان تصادفات را 

)8(  Y = −0.372 + 0.472 × X� + 0.288

× X� + 0.286 × X  
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 X2ي عـدم رعايـت قـانون،     نشان دهنـده  X1  در اين مدل
 ينشان دهنده X3ي مشكالت روحي و رواني و  نشان دهنده

ي ميزان  نشان دهنده Yمتغير وابسته آلودگي همچنين   خواب
. با توجه به جـدول در مـدل ضـريب شـيب     استتصادفات 

برابـر    (X1)رگرسيوني استاندارد شده عدم رعايـت قـوانين   
ازاي افزايش يك واحـد عـدم    باشد يا به عبارتي به مي 323/0

يابـد.   واحد افـزايش مـي   3/32رعايت قانون ميزان تصادفات 
كالت روحـي و  ضريب شيب رگرسيوني استاندارد شده مشـ 

ازاي  يـا بـه عبـارتي بـه     .باشـد  مي 207/0برابر  (X2)جسمي
افزايش يك واحد مشكالت روحي و رواني ميزان تصـادفات  

ــي 7/20 ــزايش م ــد ضــريب شــيب رگرســيوني   واحــد اف ياب
باشد يـا   مي 503/0برابر  (X3) آلودگي استاندارد شده خواب

تغيـر  آلـودگي، م  ازاي افزايش يك واحـد خـواب   عبارتي به به
يابد كه از نظر آمـاري   واحد افزايش مي 3/50ميزان تصادفات 

باشـد كـه بـا داشـتن مقـادير      باشد. قابل ذكر مـي دار مي معني
 متغيرهاي عدم رعايت قانون، مشـكالت روحـي و روانـي و   

آوري پرسشـنامه در آينـده مـي    آلودگي از طريق جمع خواب
  د.بيني كر) پيش8توان ميزان تصادفات را از مدل (

 

 گيرينتيجه -3

تصادفات وسايل نقليه سنگين نقش مهمي در ميزان مـرگ     
 70و مير ساليانه تصادفات ايـران دارنـد. كـه دليـل بـيش از      

درصد از اين نوع تصادفات عامل راننده اين دسته از وسـايل  
  باشــند. ايــن تحقيــق بــا دســته بنــدي پارامترهــاي نقليــه مــي

هاي وسايل نقليه سنگين و بررسيگذار بر رفتار رانندگان تاثير
آماري كامل از جمله نرمال بودن پارامترها و ارتباط بين متغير 
وابسته و متغيرهاي مستقل پرداخته و فرضيات پژوهش جهت 
  تاييد يا عـدم تاييـد، اوالً اثبـات نمـود كـه هـر يـك از ايـن         

باشند و همچنين ها در سطح معني داري قابل قبول ميپارامتر
بينـي ميـزان   يك مدل رياضـي نحـوه پـيش    ارايهيت با در نها

ــارامتر  ــي از پ ــادفات ناش ــاني را تص ــاي انس ــهه ــود.  اراي   نم
هاي نهايي كه در مدل رياضي مـذكور مـورد اسـتفاده    پارامتر

قرار گرفتند عبارتند عدم رعايت قانون، مشـكالت روحـي و   
آلودگي كه بر اساس ضريب شيب رگرسيوني خواب رواني و
رد بدست آمده براي هر كدام، تاثير هر يك در ميـزان  استاندا

  تـوان گفـت كـه بـا     تصادفات متفاوت مي باشد. در نتيجه مي
هـا بـا اسـتفاده از    دسـت آوردن هـر يـك از ايـن پـارامتر     ه ب

تـوان ميـزان تصـادفات ناشـي از     هاي استاندارد ميپرسشنامه
 بيني نمود.  عامل انساني وسايل نقليه سنگين را پيش

 
 
 
  

 مراجع -4 

 نيسنگ هينقل لينقش وسا يبررس" ،)1389( ،.م.ر. ،ياحد-
فصلنامه  ،مورد مطالعه: محور هراز ايدر تصادفات جاده

 .5 ،كيتراف تيريمطالعات مد
 
 يكيعوامل مؤثر بر تصادفات تراف" ،)1390( ،ا. ا. ،زجيد-              

و  15، 4مناطق  ينمونه مورد نيسنگ يموتور هينقل ليوسا
  كنفرانس  نيدوازدهم ،89-90شهر تهران در سال 21

سازمان حمل و  كيحمل و نقل و تراف يمهندس المللي نيب
   .تهران كينقل تراف

 
و  يساز منيروش گام به گام ا" ،)1385( ،ك. ،رزادهيزا-             

 يو مطالعه مورد زخي در مورد نقاط حادثه قاتيانجام تحق
كنفرانس  نيهفتم، "اناستان خراس زيخ چند نقطه حادثه

  .تهران ،رانيا كيحمل و نقل و تراف يمهندس
 

 يهايژگيو" ،)1394( ، و همكاران،.س, س. يعلو -             

سوانح  يط ونيرانندگان اتوبوس و كام يرفتار- يشناخت

 يريشگيو پ يمنيا يمجله ارتقا ،1392"- 1393سال  يكيتراف

 .223-232 ، ص. )4(13 ،هاتياز مصدوم
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ABSTRACT 

One of a variety of vehicles that plays a significant role in traffic accident in Iran is heavy 

vehicles. According to available statistics, more than 8% of whole traffic accidents has been 

created by heavy vehicles which accounting for about 15% of deaths from accidents. As well 

as according to current statistics, the reason of 70 percent of traffic accidents in Iran are 

human, so heavy vehicle drivers can be very effective in causing accidents. In this research, 

the main human errors of heavy vehicle drivers have been identified by determining the 

impact of each human error on the rate of accidents, then it is determined which error has the 

most impact on crashes, as well as the relationship between errors and the number of 

accidents. The statistical population in this study is heavy vehicle drivers and the case study 

region is the main road of Zanjan-Qazvin in 2018. The final results show that using a 

mathematical model derived from law non-compliance parameters, psychological problems 

and driver fatigue can predict the amount of accidents. In the other words, increasing or 

decreasing to one unit of the parameters can increase or decrease the number of accidents in 

the case study path. 
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