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 چكيده

شوند؛ هاي كشور ميها و تلفات و خسارتهاي ناشي ازاينگونه حوادث باعث اتالف سرمايهها در راهد تصادفامروزه روند رو به رش

گذاري صحيح و شناخت هر يك از عوامل سه گانه تصادف (راه، راننده و وسيله نقليه)، بررسي اصولي مشكالت اين سرمايه ،بنابراين

هاي رفتاري در رانندگي به عنوان يك معضل بروز اينگونه حوادث بكاهد. ناهنجاري هاي كاربردي مي تواند ازعوامل و بيان راه حل

كمبود مهارت در كنترل خودرو و خستگي و خواب آلودگي و تجاوز از سرعت مجاز، طرح هندسي  .شودجدي درجامعه محسوب مي

علل حوادث رانندگي حاكي از آن است كه عالوه  ها و مشكالت رواني و اقتصادي از داليل وقوع تصادفات در كشور است. بررسي جاده

بر يادگيري و كسب مهارت و تجربه در كنترل وسايل نقليه عوامل روحي، استرس و وضعيت اقتصادي نيز در پيشگيري از وقوع 

 زان تصادفاتسنگين بر روي مياي دارد. در اين تحقيق تاثير رفتار روانشناختي رانندگان وسيله نقليه حوادث رانندگي نقش ويژه

گيرد. جامعه آماري در اين پژوهش رانندگان وسايل نقليه سنگين است و منطقه مورد تبريز مورد بررسي قرار مي-محور زنجان

  SPSS25 افزار اي و با استفاده از نرمباشد كه به روش پرسشنامهمي 1397در سال  تبريز -مطالعه در اين پژوهش محور زنجان

ها كننده خستگي و خواب آلودگي، عوامل اقتصادي، طرح هندسي جادهيج تحقيق نشان داد كه پارامترهاي تشديدشده است. نتا انجام

  ند. اهو استرس تاثير مثبت و معني داري بر ميزان تصادفات داشت

  

  هندسي جادهآلودگي، طرح نده خوابكنوسيله نقليه سنگين، ميزان تصادفات، استرس، پارامترهاي تشديد: هاي كليديواژه

    

  قدمه م -1 
علت عمـده مـرگ و ميـر در بسـياري از شـهرهاي كشـور مـا        

تصادفات وسايل نقليه سنگين مي باشد، اين تصـادفات هزينـه   

هاي اجتماعي و اقتصادي زيادي را به دنبال دارد، تصـادفات و  

ايمني وسايل نقليه سنگين موضوعي چند وجهي است و ضمن 

  انســان، خــودرو، راه و محــيط از  تــاثير پــذيري از ســه مقولــه

، الزامـات  هاي مديريتي، محدوديت ها، سياستهاي صنعتينياز

ارتي نيز تاثير مي پذيرد. امروزه وسايل ظهاي نقانوني و فعاليت

 5/2اي كشـور بـه طـور متوسـط     نقليه سنگين در شـبكه جـاده  

درصد از كل ترافيك برون شهري را شامل مي شـود. كـه ايـن    

  همره تصادفات ناشي از آن سـاليانه در حـال افـزايش     ميزان به

از سوي ديگـر مطـابق آمـار     .)1387(سالنامه آماري ، باشد. مي

اي كـه  درصد از كـل وسـايل نقليـه    15 ،تصادفات برون شهري

، جزو ناوگان عمومي كشور بـوده  انددچار حادثه رانندگي شده

وسـايل   است با در نظر گرفتن ميزان حضور هر يـك از انـواع  

هـاي  نقليه در تصادفات به نسبت ميزان ترددي كه در شبكه راه

شود كه به ترتيـب كـاميون، سـواري،    اند معلوم ميكشور داشته



  1399، دوره چهارم، زمستان 105، سال هجدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

42 

 

 وانت و تريلر باالترين خطر درگير شدن در تصادفات را دارند.

  )1387، (سالنامه آماري

اين مطلب بيانگر اهميت حمل و نقل عمومي كاال و مسافر و    

ورت مـديريت صـحيح و رسـيدگي بـه وضـعيت ناوگـان       ضر

زير ساختها، تامين ايمني و قوانين و مقررات مربوط به  ،عمومي

هاي فيزيكـي و  آنها است. همچنين وسايل نقليه سنگين ويژگي

عملكردي متفاوتي در مقايسـه بـا وسـايل نقليـه سـبك دارنـد       

 متوسط ميزان مسافت طي شده توسط اين وسايل در مقايسه بـا 

خودروهاي سواري بيشتر است. رانندگان اين نوع وسايل نقليه 

معموال از تجربه و تبحر بيشتري برخوردار بوده ليكن بيشتر در 

معرض خستگي مي باشند بعالوه قدرت مانور، شتاب و ترمـز  

گيري اين وسايل كمتر است لذا ممكن است طرحي كـه بـراي   

روه مناسـب  (سبك)، مناسب باشد براي اين گـ  عموم خودروها

ها را دچار مشكل و حادثه مي نمايد. از سوي ديگـر  نبوده و آن

احتمال خطاي ساير رانندگان در برابر خودروهاي سنگين زيـاد  

هـاي  هـا و محـدوديت  است، زيرا آنها شناخت كاملي از قابليت

ــا     ــابه ب ــاري مش ــا انتظ ــته و از آنه ــنگين نداش ــاي س خودروه

فات وسايل نقليه سـنگين  خودروهاي خود دارند لذا سهم تصاد

در مقايسه با وسايل نقليـه سـبك بيشـتر بـوده و بـا توجـه بـه        

مشخصات فيزيكي اين وسايل درصد قابل توجهي از تصادفات 

فوتي و جرحي را شامل مي گردند با ايـن توضـيحات اهميـت    

پرداختن بـه مقولـه ايمنـي و كـاهش تصـادفات وسـايل نقليـه        

و از آنجايي كه اين وسايل  گرددسنگين بيش از پيش آشكار مي

ت شب  انجام مي دهند، بنابراين انقليه بيشترين تردد را در ساع

خستگي و خواب آلودگي و نبود ديـد كـافي  سـهم زيـادي از     

تصادفات را در بر مي گيرد. از سوي ديگـر موضـوع نوسـازي    

ناوگان حمل و نقل باري و جاده اي يكي از مواردي است كـه  

بارها مطرح شـده اسـت زيـرا اغلـب ايـن      از سوي كارشناسان 

  ) 1397و همكاران ،  آقابيك(وسايل نقليه عمر بااليي دارند. 

  

  پيشينه تحقيق - 2
هاي ويژگي 1394سيد سلمان علوي و همكاران در سال    

ها طي سوانح رفتاري رانندگان اتوبوس و كاميون شناختي و

راننده  800يق . در اين تحقترافيكي را مورد پژوهش قرار دادند

ها از ميان آزمودني. پايه يك به روش مقطعي بررشي شدند

رانندگاني كه جهت انجام تست اعتياد بررسي دريافت يا تمديد 

به  1392- 1393هاي گواهينامه  پايه يك رانندگي در سال

. براي ، انتخاب شدندبيمارستان  سجاد ناجا مراجعه كرده بودند

از روش امار ناپارامتريك (من ويتني) و ها تجزيه و تحليل داده

و به اين نتيجه رسيدند كه برخي  تحليل چند متغيره استفاده شد

از اختالالت رواني بر رفتار رانندگي و رخداد تصادفات تاثير 

حساسيت رفتار رانندگي در رخداد  با توجه به اهميت و. دارد 

در بين  تريتصادفات انجام ارزيابي هاي روان شناختي جامع

 .از دريافت گواهينامه ضروري است رانندگان قبل و بعد

  )1394(علوي و همكاران زمستان، 

به بررسي شيوع افسردگي و  1387 وكيلي و همكاران در سال  

عوامل مرتبط با آن در رانندگان كاميون استان يزد پرداختند 

هدف اين مطالعه تعيين شيوع افسردگي و عوامل خطر آن در 

ان كاميون بوده در اين مطالعه توصيفي كه به روش رانندگ

راننده به صورت تصادفي ساده  400مقطعي انجام شد كه تعداد 

از روي ليست رانندگان با زمان حمل ونقل انتخاب با نرم افزار 

spss   به اين نتيجه رسيدند كه بين نمرهتجزيه وتحليل شد و 

بستگي مثبت افسردگي با تعداد سيگار مصرفي و مدت سفر هم

دارد با ساعات خواب در طول سفر همبستگي داري و معني

داري به دست آمد و ميزان افسردگي در معكوس و معني

رانندگاني كه در يكسال گذشته سابقه تصادف داشتند به طور 

. لذا با توجه به آمار هشدار دهنده افسردگي بود داري باالمعني

  هاي تخصصي و هدر رانندگان كاميون الزم است كميت

الزم جهت بررسي بيشتر و رفع مشكالت  هايكارگروه

(وكيلي و  .رانندگان تشكيل و اقدامات الزم صورت گيرد

 1395مقصودي پور و همكارا ن در تابستان   .)1387، همكاران

و به بررسي خستگي و خواب آلودگي در رانندگان پرداختند 

لت خواب آلودگي در عنوان نمودند كه تصادفات رانندگي به ع

  ساعت در هفته كاري كنند و يا  60افرادي كه بيش از 

هاي كاري نامنظم داشته و يا شب كار هستند شيوع ساعت

در اين پژوهش آخرين منابع موجود و معتبرترين  .بيشتري دارد

منابع موجود و معتبرترين منابع مورد ارزيابي قرار گرفت و 

ين به ازيابي قرار گرفت و جنبه هاي متفاوت موضوع مورد ار

همراه با خواب آلودگي بيش از نتيجه دست يافتند كه رانندگي 

دهد خستگي برابر خطر تصادفات رانندگي را افزايش مي 4

، باعث كاهش عملكرد در كارهايي كه نيازمند هوشياري

شود دستكاري و بازيابي اطالعات ذخيره شده است مي

ايش بروز خطاي انساني و خستگي ممكن باعث منجر به  افز

 خطاي و انساني مهم ممكن است باعث حادثه گردد و
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ابزارهاي مختلفي جهت سنجش خواب آلودگي رانندگان وجود 

آزمون ، توان آزمون توانايي بيدار ماندنميدارد كه از آن جمله 

حركتي مقياس  -آزمون هوشياري رواني ، گانه خواب نهفتهچند

كه توجه  ،شودلذا نتيجه مي. نام برد او ... رخواب آلودگي 

بندي كاري رانندگان با رويكرد علمي به برنامه زمان دقيق و

خستگي و رانندگي  ،حرفه اي براي پيشگيري از خواب آلودگي

اي هاي زمينهدر ساعات طوالني و همكاري نيز بررسي بيماري

(مقصودي پور و  .خواب در رانندگان بسيار با اهميت است

به  1392بخش و همكاران در سال هنر .)1395، مكارانه

بررسي ابعاد خستگي شغلي در رانندگان وسايل نقليه سنگين  

نفر از رانندگان  420پرداختند. در اين مطالعات مقطعي كه در 

. ابزار وسايل نقليه سنگين پايانه بار شيراز انجام گرفت

عات شغلي گردآوري داده شامل پرسشنامه دموگرافيك و اطال

باشد. براي تجزيه و تحليل و پرسشنامه خستگي شغلي مي

و مدل رگرسيون خطي چند متغيره  t-testهاي ها از آزمونداده

استفاده شده است و نتايج شان  p<0/05با سطح معني داري 

  دهد كه ابعاد خستگي رانندگان وسايل نقليه سنگين مي

، مدت ت رانندگيهايي چون ساعتواند تحت تاثير فاكتورمي

اين  .، ورزش كردن و مصرف سيگار قرار گيردزمان استراحت

فاكتورهاي در صورت رعايت نشدن به نوعي مي تواند سالمت 

. لذا الزم .راننده را به خطر اندازد و منجر به تصادف گردد

است كه توجهات بيشتري همچون كنترل و نظارت بر ساعات 

هاي مناسب در طول مسير گاهكاري رانندگان و تعبيه استراحت

تر و كاهش خستگي براي رانندگان به منظور محيط كاري امن

كنند تري رانندگي ميوسايل نقليه سنگين كه ساعات طوالني

  )1392، .(هنربخش و همكاران فراهم گردد

به بررسي ارزيابي قوانين  1392در سال رحمانيان و همكاران   

ندگي با ناوگان حمل و نقل ساعت كاري و محدوديت هاي ران

مسافري جاده اي كشور پرداختند . اين مقاله با هدف شناسايي 

نقاط ضعف قوانين و ضوابط ساعت كاري راننـدگان مسـافري   

در كشور، اين قوانين به طور كامل مورد بررسي قرار گرفته و با 

انجام مقايسه تطبيقي جزييات قوانين جاري كشور با قـوانين و  

ط در چند كشور توسعه يافته، نواقص و مشـكالت  ضوابط مرتب

موجود شناسايي و راهكارهاي الزم ارايه شده است. نتايج ايـن  

دهد كه قوانين كشـور ايـران نسـبت بـه ديگـر      مطالعه نشان مي

اي برخـوردار  كشورهاي مورد مطالعه از سـاختار بسـيار سـاده   

ر است و جزئيات الزم از قبيل ميزان استراحت هاي اجبـاري د 

طول روز، هفته و حتي ماه ديده نشده و در اين قـوانين لحـاظ   

  )1392نشده است. (رحمانيان و همكاران ، 

با عنوان بررسي  تحقيقي 1394در سال گيالنده و همكاران  

هاي وسايل هاي دوخطه بر رفتار رانندهتاثير عرض شانه راه

است. در  سنگين با استفاده از شبيه ساز رانندگي ارائه داده نقليه

 اين پژوهش تاثير تركيب سه المان عرض شانه راه، وجود و

هاي افقي، در قوس در عدم وجود گاردريل و طرح هندسي راه

برون  ، بر رفتار رانندگان اتوبوس در راه دو خطهحالت روز

براي بررسي تاثير اين سه المان نام برده،  شهري بررسي شد.

آوري  ديد. براي جمعبخش مختلف طراحي گر 6سناريويي با 

اطالعات مورد نياز، با استفاده از شبيه ساز رانندگي اتوبوس 

)BI 301 FULL عمل آمد.  راننده اتوبوس آزمون به 40) از

ها تاثير مشخصي بر در حالت وجود گاردريل عرض شانه

 جاده وسط  مقدار سرعت و موقعيت اتوبوس نسبت به خط

 تاثير از ندارد وجود دريلگار مسير طول در كه زماني .دارند

   كاسته زيادي مقدار به راننده رفتار بر هاشانه مفيدعرض

. كرد استفاده سرعت كاهش براي توانمي راه هندسه از .شودمي

 و راه شانه عرض كنترل كه دهندمي نشان نتايج همچنين

 و سرعت كنترل براي مناسب روش يك گاردريل، جايگذاري

، (گيالنده و همكارانباشد.  خط در نقليه وسيله موقعيت

به تاثير طراحي مناسب راه بر  1392در سال  عالي نژاد). 1394

پرداخت. هدف  كاهش تصادفات ناشي از خطاهاي انساني

اصلي اين پژوهش بررسي تاثير طراحي مناسب راه بر كاهش 

باشد. از ديد او تصادفات خطاي انساني مي تصادفات ناشي از

ي رو به رشد ناشي از آن در جهان، همواره به هاي منفو پيامد

اصلي كارشناسان و مهندسان ايمني  هايعنوان يكي از دغدغه

 ي اقدامات بسياري درراهها مطرح بوده و اين مسئله زمينه

ها را فراهم آورده مربوط به ايمني راه جهت حل مشكالت

توان در چهار عامل انسان، است. علت بروز يك تصادف را مي

محيطي و وسيله نقليه جستجو كرد. وقوع يك  اه، عواملر

تصادف ناشي از يك يا تركيبي از دو يا چند عامل از عوامل 

  )1392، (عالي نژادباشد.  فوق مي

 عنوان تحت اي مقاله 1393همكاران در سال  و افرحيم  

 راه جانبي حفاظهاي خصوصيات طراحي و تحليل نقش ارزيابي

 مقاله اين در  .اند داده ارائه سنگين نقليه ايلوس ايمني در ارتقاي

 از الگوي مناسب يك گرفت و قرار بحث مورد ايمن سيستم يك

 در ايمن رانندگان و كاربران ايمن، هاي جاده ايمن، نقليه وسايل
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 اين همه رغم علي نمود . بررسي را ايمن سرعتهاي نيز و هاجاده

 و دهدمي رخ ها جاده ايمني در موفقيت عدم همچنان مالكها

 به دادن اهميت عدم و ايمني در سيستم ضعف آنها دليل عمده

 توانمي آنها كردن برطرف با كه است كمبودهايي كردن اصالح

 ايفا هاجاده در نقليه وسايل تردد كردن در ايمن بسزايي نقش

 اقدام بسياري هايزمينه در توانمي ايمني يافتن بهبود براي .كرد

 خط مناسب، زهكش مناسب روسازي و زيرسازي :از قبيل كرد

  از كارآمد و مناسب حصارهاي احداث و عالئم نصب كشي،

 بلوك و هاپل اطراف در شده نصب هاي نرده گاردريلها، قبيل

 توانراه مي اطراف حفاظهاي طراحي يافتن بهبود با كه بتني هاي

 يلوسا رانندگان جمله از رانندگان كنترل حفظ در بسزايي نقش

 داد نشان ها اين بررسي از حاصل نتايج .باشد داشته سنگين نقليه

 و هاراه آزاد عرض كم هايميانگاه در صلب حفاظهاي كه

 در سنگين نقليه درصد وسايل كه هاييراه در و هابزرگراه

 به نسبت مناسبتري ايمني عملكرد از باشد زياد عبوري ترافيك

 عملكرد مقاله اين در  .تندهس پذير برخوردار انعطاف هاي حفاظ

 سنگين نقليه وسايل ايمني براي ها راه آزاد در موجود هاي حفاظ

 قرار مطالعه مورد قم تهران راهي آزاد و محور ارزيابي مورد

در همكاران كه توسط عبدالبري بنر و  ايمطالعهدر  .است گرفته

هاي بسيار دقيقي انجام گيريشده است نمونه انجام 2017سال 

سال بود.  65تا  25ها بين هد كه در آن، سن شركت كنندش

اختالف معني داري در دو گروه از رانندگان واجد شرايط و 

1گروه شاهد در مورد 
BMI سطح تحصيالت، وضعيت تأهل ،

تجربه رانندگي در مناطق شهري در مقابل رانندگي در مناطق 

 ،ياستفاده  يا عدم استفاده از كمربندي ايمن  ،روستايي

محدوديت بيش از حد سرعت و فعاليت بدني در حين 

رانندگي وجود داشت. در بررسي دوم اين محققان اختالف 

معني داري بين دو گروه از رانندگان در رابطه با طي نمودن 

، استفاده از تلفن ، ساعات خواب)كيلومترمسافت ساالنه (

و عادت ر حين رانندگي هاي متني د، استفاده از پياماههمر

. در كل نتايج نهايي نشان داد كه سيگار كشيدن وجود داشت

تر و رانندگان مورد مطالعه اختالالت خواب آلودگي شايع

ت به رانندگان گروه شاهد داشتند شدت خستگي بيشتري نسب

و ضمناً طي ارزيابي رفتار رانندگان ماشين آالت سنگين معلوم 

هاي دي، آسيبشد كه سرعت بيش از حد ،فشارهاي اقتصا

مالي، استفاده از تلفن همراه، مصرف مواد مخدر و الكل در 

بروز تصادفات از اهميت بااليي برخوردار است و تأييد گرديد 

رانندگان جوان احتمال بيشتري دارند تا نسبت به رانندگان 

مسن تر در گير حوادث و آسيبهاي ناشي از تصادفات شوند.  

و همكارانش  Seen k S .)2017(عبدالبري بنر و همكاران ، 

نشان دادند كه رانندگي طوالني مدت منجر به 2010در سال 

كند. شود و عملكرد راننده را مختل ميخستگي راننده مي

رانندگان جوان رانندگان كاميون و رانندگان شركت در معرض 

باشند هر چند هر خطر به خواب رفتن هنگام رانندگي مي

كند، در معرض خطر الني رانندگي ميراننده اي كه مسافت طو

و همكاران ،  Seen k S خواب مرتبط با تصادف هستند.(

در مطالعه خود  2007 همكاران سن و يستينكر يترپ  .)2010

يزان م يشبر افزا يهنقل يلوسا ينشان دادند كه نواقص فن

 يادوره يفن ينهگذار است و نشان دادند بامعايرتأث تصادفات

كاهش  ايآنها را به صورت قابل مالحظه يص فنتوان نواقيم

 يتكه به وضع ي. آنها در مطالعات خود نشان دادند مالكانداد

نرخ تصادفات  داراي دارند يشتريخود توجه ب يهنقل يلوسا يفن

 سن و يستينكر يترپ( .مالكان هستند يگرنسبت به د يكمتر

 ينهزم كه در ي، درمطالعات2002 يكرون الو. )2007،  همكاران

در كشور نروژ انجام داد،  ينسنگ يهنقل يلوسا يفن ينهمعا يرتأث

 يهنقل يلوسا يفن ينهكه عدم انجام معا يدرس ين نتيجهبه ا

 يتصادفات جرح يدرصد 15تا  5 يشمنجر به افزا ينسنگ

 يلوسا يدرصد 100 يزانبه م يفن ينهتعداد معا افزايش و شود

ياد  يردر مقاد يجرح تتواند به كاهش تصادفايم يزن يهنقل

  ) 2002يك ، رون الو( .گردد يمنته شده

 براي محاسبات كاربرد بررسي به كه تحقيقي در 1999كاهان   

 پرداخته هاي بزرگكاميون با سواري خودروهاي بين تصادفات

 نظر به منطقي استدالل، بدون است ممكن كه كندمي بيان و

 در رو صورت هب خودرو سواري يك اگر كنيم فرض كه برسد

 اياندازه به سواري جرم كند، تصادف بزرگ كاميون يك با رو

 سواري راننده خطر بر اندكي تاًثير كه كمتر است كاميون جرم از

 به v دلتا با خطر، افزايش ميزان حال، هر به. داشت خواهد

 تجربي داليل. نيست درست مطلب اين كه سريع است حدي

ميزان  ها،كاميون با هاسواري فاتتصاد در كه دهدمي نشان هم

 اثر تنها كه موقعي از سريعتر سواري راننده براي موجود خطر

 كند.تغييرمي سواري راننده براي بگيريم؛ نظر در را v دلتا

در تحقيقي كه به بررسي  1999لئوناردايونس  .)1999(كاهان، 

 داردتاثيرات جرم و اندازه خودرو در ايمني پرداخته بيان مي

هاي بزرگ باهم هنگامي كه خودروهاي سواري سبك و كاميون

 44شدن راننده خودروي سبك، كنند احتمال كشتهتصادف مي
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شدن راننده كاميون است. هنگامي برابر بيشتر از احتمال كشته

هاي بزرگ با هم كه خودروهاي سواري سنگين و كاميون

بت به كنند؛ احتمال كشته شدن راننده سواري نستصادف مي

. اگر يك سواري سبك با برابر بيشتر است 22راننده كاميون 

يك موتور سيكلت كوچك تصادف كند احتمال فوت راننده 

برابر بيشتر از احنمال فوت راننده سواري  139موتور سيكلت 

 كنند.ها هم اين موضوع را تاييد مياست ديگر يافته

كند كه گزارش مي 2001  هرتلي. )1999لئوناردايونس، (

، (هرتلي ساعت كار افزايش مي يابد. 11ريسك تصادفات بعد 

2001.(  

  

  روش پژوهش  -  3 

به صورت  سنگين ماشين رانندگان با ابتدا تحقيق اين در   

ها و حضوري مصاحبه شده و با بررسي نظرات آنها فرم

، در مرحله بعد با نظرخواهي از گرديدهايي تهيه پرسشنامه

در  وها اقدام سبت به ويرايش اين پرسشنامهكارشناسان امر ن

ها مجدداً به رانندگان ارجاع شده و از گام بعدي، اين پرسشنامه

. كه به دقت نسبت به پركردن آن اقدام كنند شدآنها خواسته 

  هاي مربوطه اقدام ها و تهيه دادهسپس، به آناليز اين فرم

  انجام ها براي همچنين در گام بعدي اين داده. شودمي

شود. در انتقال داده مي  spssهاي آماري به نرم افزارتحليل

مرحله پاياني با استفاده از خروجي نرم افزار به سواالت و 

  .هاي پژوهش پاسخ داده مي شودفرضيه

  

   گيري و تعيين حجم نمونهروش نمونه

گيري تصادفي ساده استفاده شده در اين مطالعه از روش نمونه

كه جامعه مورد د حجم نمونه با توجه به اينبراي برآور و

  از فرمول كوكران  بودهمطالعه يك جامعه بسيار بزرگ 

  :صورت زير استفاده شده استه ب

)1(  

� =

��
�

� × �	1 − ��

�
													 

   :كه در آن

) بوده كه مقدار آن يا حداكثر خطاي برآورد: خطاي نسبي ( �

حجم نمونه به شدت تحت تأثير اين  و شوداز قبل تعيين مي

با عنايت به اطالعات بدست آمده  تحقيقاين . در استمقدار 

در نظر  0,08 آن برابر در مراحل مصاحبه از رانندگان، مقدار

  شده است.  گرفته

��	�
�

�: نقطه 

�
كه با  رصدي توزيع نرمال استاندارد استد  

ظر محقق، از جدول نرمال توجه به سطح اطمينان مورد ن

 95در تحقيق حاضر سطح اطمينان  شود.استاندارد استخراج مي

درصد در نظر گرفته شده كه مقدار متناظر آن از جدول نرمال 

   باشد.مي 1,96استاندار برابر 

نسب افرادي از باشد (: نسبت در جامعه مورد مطالعه مي �

) و در صورتي كه تندجامعه كه با نظر يا سئواالت ما موافق هس

  قرار  5/0اطالعي از آن در دست نباشند به جاي آن مقدار 

دهيم كه در اين صورت بيشترين مقدار حجم نمونه به مي

صورت زير محاسبه بنابراين حجم نمونه بهدست خواهد آمد. 

  شده است:

n=
�.���×�.�	���.��

�.���
= ��� 

جامعـه آمـاري ايـن     ازبه فـوق يعنـي بايـد    با توجه به محاس   

پرسشنامه توسـط راننـدگان وسـايل نقليـه      150پژوهش تعداد 

درصد اطمينان خـواهيم   95 به اين ترتيب .سنگين تكميل گردد

درصد با مقـدار واقعـي    8داشت كه نتايج بدست آمده حداكثر 

  .در جامعه آماري اختالف خواهد داشت

  زه ضريب كي ام او و بارتلت)(اندا KMOتحليل عاملي  .1جدول

 KMO  متغيرها
ميزان 

Bertletts 

درجه 
 آزادي

d.f  

سطح 
 معناداري

Sig  
هاي تأثير پارامتر

تشديد كننده 
خستگي و خواب 

 آلودگي

686/0  267/204  55  000/0  

تأثير استرس و 
  مشغله ذهني

738/0  731/333  28  000/0  

تأثير طرح هندسي 
ها بر خستگي جاده

  يو خواب آلودگ
711/0  334/337  66  000/0  

تاثير شرايط اوضاع 
  اقتصادي

673/0  339/117  10  000/0  

  000/0  595  50/1550  771/0  كل

  

  )KMOتحليل عاملي (
اين روش بـه بررسـي همبسـتگي درونـي تعـداد زيـادي از          

هاي كلـي  ها را در قالب عاملپردازد و در نهايت آنمتغيرها مي

تحليل عاملي بـا اسـتفاده    .كندمي محدودي دسته بندي و تبيين

جهت  )Bartlett( و بارتلت )KMO( كي ام او هاياز آزمون
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تعيين قابليت تحليل عاملي شدن ابزار است كه نتيجه آزمون ها 

ها در اين آزمـون جـواب   ارائه شده است. ورودي 1در جدول 

مقدار   .باشدسواالت مربوط به هركدام از متغيرهاي مستقل مي

KMO در نوسان است و در صـورتي كـه    1و  0ن بيKMO  

ها براي تحليل عـاملي مناسـب نخواهـد    باشد داده 5/0كمتر از 

ها متوسط بـوده  باشد داده 69/0تا  5/0بود و اگر مقدار آن بين 

هـاي  باشـد همبسـتگي   7/0، بزرگتر از واگر مقدار اين شاخص

بود بـا   ها براي تحليل عاملي مناسب خواهدموجود در بين داده

به دست آمـده بـراي متغيـر     KMOتوجه به جدول باال مقدار 

هـاي رفتـاري تشـديد كننـده خسـتگي و خـواب       تأثير پـارامتر 

، تـأثير  738/0، تأثير اسـترس و مشـغله فكـري    686/0آلودگي 

، اوضــاع و شــرايط اقتصــادي 711/0هــا طــرح هندســي جــاده

  ه بــا توجــ .اســت 771/0و كــل پرسشــنامه برابــر 673/0راننــده

 تـوان پـذيرفت كـه   مـي  KMOدست آمده بـراي  به مقادير به

ها براي تحليل عاملي مناسب هاي موجود در بين دادههمبستگي

بـه   هـاي داريسـطح معنـي   كههمچنين با عنايت به اين بوده و

هـا  داده كـه  شودمي نتيجه، هستند 05/0از  كوچكتردست آمده 

   .باشندميمناسب  رگرسيوني و همبستگيبراي تحليل 

  پايايي پرسشنامهمحاسبه 
 ضريبدر اين تحقيق به منظور سنجش اعتبارسئواالت از   

. ضريب آلفاي كرونباخ براي شده استآلفاي كرونباخ  استفاده 

ها عقايد و ها، قضاوتبعدي بودن نگرشسنجش ميزان تك

رود.  به بيان ساير مقوالني كه اندازه گيري آنها نيست به كار مي

  تا چه حد برداشت پاسخگويان از سواالت يكسان  تردقيق

توان باشد مي 7/0تر از باشد؛ بدين گونه اگر ميزان آلفا بزرگمي

گفت كه متغيرهاي پرسشنامه تنظيم دهي از پايايي دروني 

نتيجه ضريب آلفاي  2جدول بااليي برخوردار بوده است. 

  كرونباخ اين پرسشنامه را ارائه كرده است. 

  آلفاي كرونباخ محاسبه شده پرسشنامهيب ضرا. 2جدول 

  

  مؤلفه
  تعداد
  سئوال

ضريب آلفاي 
  كرونباخ

هاي تشديد تأثير پارامتر
كننده خستگي و خواب 

  آلودگي
11  735/0  

تأثير استرس و مشغله 
  ذهني

12  691/0  

  804/0  8ها تأثير طرح هندسي جاده

بر خستگي و خواب 
  آلودگي

تاثير شرايط اوضاع 
  اقتصادي

5  684/0  

  822/0  36  كل

ضريب آلفاي  شود،مالحظه ميجدول فوق  همانطوري كه در

، تأثير 735/0لودگي آ  كرونباخ در متغيرهاي خستگي و خواب

، اوضاع و شرايط اقتصادي راننده  691/0طرح هندسي جاده ها 

است كه در برخي از   684/0و تاثير اوضاع اقتصادي   804/0

باشد كه مي 7/0برخي باالتر از و در  7/0متغيرهاي نزديك 

ي پايايي مناسب پرسشنامه است. ضريب آلفاي  دهندهنشان

  است كه نشان  822/0كرونباخ براي كل پرسشنامه نيز برابر 

  . استدهد پرسشنامه از پايايي خوبي برخوردار مي

  

  ها روش تجزيه و تحليل داده -4
معني هاي جمع آوري شده اعداد و ارقامي بدون  داده  

  آنها  استخراج اطالعات ازآمار براي  علم باشند كه از مي

تجزيه و شود.  منظور تحقق اهداف تحقيقات كمك گرفته ميه ب

عنوان بخشي از فرايند روش تحقيق علمي ه تحليل اطالعات ب

رود كه  شمار مي هاي اصلي هر مطالعه و تحقيق به يكي از پايه

يدن به يك نتيجه، هاي تحقيقي تا رس بوسيله آن كليه فعاليت

هاي آمار  در تحقيق حاضر از روش شوند. كنترل و هدايت مي

  توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.

 از آمار توصـيفي نظيـر جـداول توزيـع فراوانـي بـراي بيـان          

 اسـميرنوف  -هاي جامعه آماري، از آزمون كولموگـورف  ويژگي

 ها و آزمون همبستگي و رگرسيون  براي بررسي نرمال بودن داده

  . ه استنيز استفاده شد

 

  تحليل توصيفي متغيرهاي اصلي پژوهش 
كننده تصادفات و تشديد هايدر تحقيق حاضر متغير   

كننده خستگي و شامل پارامترهاي تشديد هاي آن زيرمولفه

فكري و  خواب آلودگي، طرح هندسي جاده، استرس و مشغله

متغير  و تعداد تصادفات متغيرهاي مستقلمشكل اقتصادي جزء 

هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در شاخص. دنباشمي وابسته

هاي ميانگين مشاهده شده مؤلفهثبت شده است.  3جدول 

، پارامترهاي رفتاري تشديد كننده خستگي و خواب آلودگي

ترتيب  بهطرح هندسي جاده، مشغله فكري و مشكل اقتصادي 

است و اين داللت بر  000/3و  3/ 763، 148/3، 865/2برابر 
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مربوط دهندگان در پاسخ به سواالت  اين موضوع دارد كه پاسخ

كننده خستگي و خواب آلودگي پارامترهاي رفتاري تشديدبه 

بيشتر  ،كمتر است 3كه ميانگين آن از ميانگين نظري يعني 

اند.  گاهي را انتخاب كردهاهندرت و گ يعني به 3و  2هاي  گزينه

متغيرهاي طرح هندسي جاده، استرس و مشغله مورد اما در 

ها از ميانگين نظري  آن  فكري و مشكل اقتصادي كه ميانگين

تر  گاهي و بيشيعني گاه 4و  3هاي  تر است گزينه بيش 3يعني 

اند. با توجه به مقادير چولگي و كشيدگي چون  را انتخاب كرده

قرار دارد بنابراين توزيع متغيرها نزديك  2تا  - 2ر بين اين مقادي

  توزيع نرمال است.

  

  تحليل استنباطي
در بخش تحليل استنباطي ابتدا  با استفاده از آزمون     

بودن متغيرها بررسي شده، نرمالفرض كولموگروف اسميرنوف 

همبستگي پيرسون معناداري ضريب سپس با استفاده از آزمون 

ه بررسي ارتباط بين متغير وابسته و متغيرهاي و رگرسيون ب

مستقل پرداخته و فرضيات پژوهش جهت تاييد يا عدم تاييد 

  گيرند. مورد بررسي قرار مي

  هاي توصيفي متغيرهاي تحقيقشاخص .3جدول

  ميانه  ميانگين  
انحراف 

  معيار
  كشيدگي  چولگي

تعداد 

  تصادفات
493/0  000/0  564/0  593/0  198/0-  

ي پارامترها

رفتاري تشديد 

كننده خستگي 

و خواب 

  آلودگي

865/2  818/2  384/0  000/0  360/0  

طرح 

هندسي 

  جاده

148/3  167/3  385/0  133/0-  279/0  

و استرس 

مشغله 

  فكري

763/3  875/3  757/0  615/0-  026/0  

مشكل 

  اقتصادي
000/3  000/3  520/0  259/0  238/0-  

روف كولموگ: در آزمون بررسي نرمال بودن متغيرها

  صورت زير هستند: هاي صفر و يك بهفرض اسميرنوف

  

  

 مقادير به توجه با نتايج اين آزمون ثبت شده است. 4جدول در 

 از بزرگتر همگي كه  4ول جد در آمده بدست معناداري سطح

 توزيـع  بـودن  نرمـال  فـرض  يعني صفر است، فرض درصد 5

 يعنـي  شـود، مـي  تائيـد  درصـد  پـنج  خطـاي  سطح در هانمونه

 وجـود  نرمـال  توزيـع  با هانمونه توزيع بين معناداري اختالف

هــاي هــاي تحقيــق از روشبنــابراين در آزمــون فرضــيه نــدارد

  پارامتري استفاده خواهد شد.

  

بودن بررسي نرمال آزمون كولموگروف اسميرنوف براي  .4جدول

  هاي آنو زير مولفه هامتغير
سطح   نتيجه آزمون

  معناداري

مقدار آماره 

كولموگروف 

  اسميرنوف

  متغير

ها  توزيع داده

  نرمال است
193/0  081/1  

رفتاري  پارامترهاي

تشديد كننده خستگي 

  و خواب آلودگي

ها  توزيع داده

 نرمال است
  طرح هندسي جاده  663/0  771/0

ها  توزيع داده

 نرمال است
  استرس مشغله فكري  931/0  351/0

ها  توزيع داده

 نرمال است
  مشكل اقتصادي  333/1  057/0

ها  توزيع داده

 نرمال است
  تعداد تصادفات   273/1  060/0

  

  هاآزمون فرضيه
ي خستگي و  كننده:  پارامترهاي تشديد1فرضيه شماره 

در ميزان  سنگين يل نقليهاخواب آلودگي رانندگان وس

  داري دارد. اي تأثير معني تصادف جاده

صورت زير توان بههاي صفر و يك اين فرضيه را ميفرض   

  نوشت:

ي خستگي و خواب آلودگي  ارامترهاي تشديد كنندهپ: ��	

  اي تأثير  ندارد. رانندگان وسيله نقليه در ميزان تصادف جاده

ي خستگي و خواب آلودگي  كنندهپارامترهاي تشديد:  ��

  اي تأثير دارد. رانندگان وسيله نقليه در ميزان تصادف جاده

براي آزمون فرضيه فوق از آزمون ودن متغيرها با توجه به نرمال ب

پيرسون استفاده شده است كه نتايج  همبستگي معناداري ضريب

   ثبت شده است. 5آن در جدول 
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اي و  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات جاده .5جدول

  ي خستگي و خواب آلودگي پارامترهاي تشديد كننده

  اي       تصادفات جاده  متغيرها

ي  رهاي تشديد كنندهپارامت

خستگي و خواب آلودگي 

  رانندگان وسيله نقليه 

ضريب 

  همبستگي

178/0*  

p-value 038/0  

  150  تعداد
 معني دار است 05/0در سطح *

  

اي و  تصادفات جادهبين ضريب همبستگي  5با توجه به جدول 

ي خستگي و خواب آلودگي رانندگان  پارامترهاي تشديد كننده

ح است كه اين ضريب با توجه به مقدار سط 178/0برابر 

دار  معني 05/0است در سطح  05/0تر از  دار آن كه كم معني

اين دو متغير رابطه است. با توجه به مثبت بودن اين ضريب، 

پارامترهاي تشديد متغير  مقدارافزايش  است يعني مستقيم

، ميزان تصادفات ي خستگي و خواب آلودگي رانندگان كننده

ي  براي بررسي تاثير پارامترهاي تشديد كنندهيابد.  مي افزايش

خستگي و خواب آلودگي رانندگان وسيله نقليه بر ميزان 

شده است كه نتايج استفاده  خطي رگرسيون تحليلتصادفات از 

  شود.مالحظه مي 6 آن در جدول

  

  واتسون-ضريب تعيين و آماره دوربين . 6جدول            

  تصادفات ميزان  متغير وابسته
�� 

(ضريب  

 تعيين)

آماره دوربين 

  واتسون

  متغير مستقل

ي  پارامترهاي تشديد كننده

خستگي و خواب آلودگي 

  رانندگان وسيله نقليه

032/0  800/1  

  

ضريب تعيين كه نشان دهنده ميزان تغييرات 6با توجه به جدول

راي مدل مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسته است، ب

درصد از تغييرات  2/3دهد  كه نشان مي باشد مي 032/0بر با برا

ي خستگي و  ناشي از پارامترهاي تشديد كننده ،ميزان تصادفات

آماره  باشد. ضمناً خواب آلودگي رانندگان وسيله نقليه مي

است  5/1و بيش از  800/1برابر   دوربين واتسون در اين مدل

نتايج  شود. مي پس فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد

آناليز واريانس نشان داد كه متغير مستقل قابليت پيش بيني 

ضريب متغير پارامترهاي تشديد  7جدول  متغير وابسته را دارد.

ي خستگي و خواب آلودگي رانندگان وسيله نقليه را در  كننده

  دهد.مدل رگرسيون نشان مي

 (پارامترهاي تشديد جدول ضرايب مدل رگرسيوني . 7جدول

  )ي خستگي و خواب آلودگي رانندگان وسيله نقليه كننده

 

  ضرايب مدل

 ضرايب استاندارد

  نشده

ضرايب 

 استاندارد

  T Sig شده

B 
Std. 

Error  
Beta  

 531/0 - 629/0  --  363/0 - 228/0  مقدار ثابت

پارامترهاي 

تشديد 

 ...ي  كننده

263/0 125/0 178/0 096/2 038/0 

  

، 7ه شده در جدول يداري ارابا توجه به سطوح معني

ي خستگي و خواب آلودگي رانندگان  پارامترهاي تشديد كننده

 زير براي وسيله نقليه بر ميزان تصادفات تأثيرگذار است. مدل

ي  كنندهمتغير ميزان تصادفات را براساس پارامترهاي تشديد

خستگي و خواب آلودگي رانندگان وسيله نقليه تخمين زده 

�                                         است. = �. ��� ∗  � 

ي خستگي و خواب  كنندهدر اين مدل پارامترهاي تشديد

همچنين  متغير وابسته  � آلودگي رانندگان وسيله نقليه با 

  نشان داده شده است. �با ميزان تصادفات يعني 

است  0,178ضريب تاثير متغير مستقل در متغير وابسته برابر 

ي  ازاي افزايش يك واحد پارامترهاي تشديد كننده عبارتي به به

، متغير ميزان آلودگي رانندگان وسيله نقليهخستگي و خواب

يابد كه از نظر آماري  واحد افزايش مي 178/0تصادفات 

  باشد.دار مي معني

  

: استرس و مشغله شغلي و ذهني 2فرضيه شماره 

اي  ميزان تصادف جادهرانندگان خودروهاي سنگين در 

  داري دارد. تأثير معني

  .است پيوست صورت ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمون به

استرس و مشغله شغلي و ذهني رانندگان خودروهاي : ��	

  اي تأثير  ندارد. سنگين در ميزان تصادف جاده

استرس و مشغله شغلي و ذهني رانندگان خودروهاي :  ��

  اي تأثير دارد. زان تصادف جادهسنگين در مي

ابتدا با توجه به نرمال بودن بودن متغيرها آزمون همبستگي را 

  .دهيم انجام مي 8جدول  صورت به
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اي و  ضريب همبستگي تصادفات جاده 8با توجه به جدول

استرس و مشغله شغلي  و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين 

به مقدار سطح است كه اين ضريب با توجه  266/0برابر 

دار  معني 05/0است در سطح   05/0دار آن كه كمتر از  معني

باشد. با توجه به مثبت بودن اين ضريب، اين دو متغير  مي

همسو بوده و با افزايش متغير استرس، ميزان تصادفات افزايش 

  يابد. مي

استرس و مشغله شغلي  و ذهني رانندگان براي بررسي تاثير   

بر ميزان تصادفات از آزمون رگرسيون استفاده خودروهاي سنگين 

  شود. مي

  

  

  

  

  

  

  

ضريب تعيين كه نشان دهنده ميزان  33با توجه به جدول 

تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسته است، 

درصد  1/7دهد  باشد كه نشان مي مي 071/0براي مدل برابر با 

سترس و مشغله از تغييرات متغير ميزان تصادفات ناشي از  ا

آماره  شغلي  و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين است. ضمناً

است  5/1و بيش از  901/1برابر   دوربين واتسون در اين مدل

نتايج  شود. پس فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي

آناليز واريانس نشان داد كه متغير مستقل قابليت پيش بيني 

ضريب متغير استرس و مشغله  10جدول  متغير وابسته را دارد.

شغلي و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين را در مدل 

 دهد.رگرسيون نشان مي

  

  جدول ضرايب مدل رگرسيوني .10جدول

  )(استرس و مشغله شغلي و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين

  ضرايب مدل

 ضرايب استاندارد

  نشده

ضرايب 

 استاندارد

  T Sig شده

B 
Std. 

Error  
Beta  

 0,339 0,959  - 0,243 -0,233  مقدار ثابت

سترس و ا

مشغله شغلي  

 و ذهني

0,201 0,063 0,266 3,173 0,002 

، استرس 10داري ارائه شده در جدول با توجه به سطوح معني

و مشغله شغلي  و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين بر ميزان 

ا براساس ميزان تصادفات ر زير، تصادفات تأثيرگذار است. مدل

استرس و مشغله شغلي  و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين 

�                            تخمين زده است. = �. ��� ∗  � 

در اين مدل استرس و مشغله شغلي و ذهني رانندگان 

ميزان همچنين  متغير وابسته يعني  � خودروهاي سنگين با 

در   10 با توجه به جدول ست.نشان داده شده ا �با تصادفات 

ضريب شيب رگرسيوني استاندارد شده استرس و فوق  مدل

برابر  (� )مشغله شغلي و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين 

ازاي افزايش يك واحد استرس  عبارتي به يا به .باشد مي 266/0

و مشغله شغلي و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين، متغير 

يابد كه از نظر آماري  واحد افزايش مي 27/0ميزان تصادفات 

 دار مي باشد. معني

 ها در ميزان  : طرح هندسي جاده3 فرضيه شماره 

  داري دارد. اي تأثير معني تصادف جاده

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

اي تأثير   ها در ميزان تصادف جاده طرح هندسي جاده: �!	

  ندارد.

 اي تأثير  ا در ميزان تصادف جادهه طرح هندسي جاده: "!

  دارد.

صورت  ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرها از آزمون همبستگي به

 دهيم: زير انجام مي

اي و طرح  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات جاده .11جدول

  ها هندسي جاده

  اي تصادفات جاده  متغيرها

طرح هندسي 

  ها جاده

  **259/0  مبستگيضريب ه

p-value 003/0  

  150  تعداد

  .معني دار است 05/0در سطح **

اي و  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات جاده .8جدول

  استرس و مشغله شغلي  و ذهني رانندگان خودروهاي سنگين

  اي       تصادفات جاده  متغيرها

استرس و مشغله شغلي  و 

ذهني رانندگان خودروهاي 

  سنگين 

ضريب 

  همبستگي

266/0**  

p-value 002/0  

  150  تعداد
 معني دار است 05/0در سطح *

ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين و آماره  .9جدول 

 واتسون-دوربين

متغير 

  وابسته
  ميزان تصادفات

�� 
(ضريب  

 تعيين)

آماره دوربين 

  واتسون

متغير 

  مستقل

استرس و مشغله شغلي  و 

ذهني رانندگان خودروهاي 

  سنگين

071/0  901/1  
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اي و  ضريب همبستگي تصادفات جاده 11با توجه به جدول   

است كه اين ضريب با توجه  259/0ها برابر  طرح هندسي جاده

است در سطح  05/0دار آن كه كمتر از  به مقدار سطح معني

توجه به مثبت بودن اين ضريب، اين  باشد. با دار مي معني 05/0

ها،  دو متغير همسو بوده و با افزايش متغير طرح هندسي جاده

طرح هندسي براي بررسي تاثير يابد.  افزايش ميميزان تصادفات

  شود. بر ميزان تصادفات  از آزمون رگرسيون استفاده ميها  جاده

  
ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين و آماره   .12جدول

  واتسون-دوربين

�  ميزان تصادفات  متغير وابسته� 
 (ضريب تعيين) 

آماره دوربين 

  واتسون

طرح هندسي   متغير مستقل

  ها جاده

067/0  729/1  

  

ضريب تعيين كه نشان دهنده ميزان  12 با توجه به جدول

تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسته است، 

درصد از  7دهد  باشد كه نشان مي مي 067/0براي مدل برابر با 

ها  تغييرات متغير ميزان تصادفات ناشي از  طرح هندسي جاده

و  729/1برابر   است. ضمنا آماره دوربين واتسون در اين مدل

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

نتايج آناليز واريانس نشان داد كه متغير مستقل  شود. تأييد مي

ضريب متغير  13جدول  ش بيني متغير وابسته را دارد.قابليت پي

  دهد.ها را در مدل رگرسيون نشان مي طرح هندسي جاده
  

  ها) (طرح هندسي جاده جدول ضرايب مدل رگرسيوني .13جدول 

  ضرايب مدل

 ضرايب استاندارد

  نشده

ضرايب 

 استاندارد

  T Sig شده

B 
Std. 

Error  
Beta  

 095/0 - 680/1 - 402/0 - 676/0  مقدار ثابت

طرح هندسي 

 ها جاده
386/0 127/0 259/0 040/3 003/0 

  

، طرح 13 داري ارائه شده در جدولبا توجه به سطوح معني

 زيرها بر ميزان تصادفات تأثيرگذار است. مدل  هندسي جاده

ها تخمين زده  ميزان تصادفات را براساس طرح هندسي جاده

�                                         است. = �. ��� ∗  � 

همچنين متغير  � ها با در اين مدل طرح هندسي جاده   

با  نشان داده شده است. �با ميزان تصادفات وابسته يعني 

ضريب شيب رگرسيوني استاندارد  3توجه به جدول در مدل 

باشد يا  مي 259/0برابر  (� )ها  شده طرح هندسي جاده

ها، متغير  ازاي افزايش يك واحد طرح هندسي جاده ي بهعبارت به

يابد كه از نظر آماري  واحد افزايش مي 26/0ميزان تصادفات 

  دار مي باشد. معني
  

: مشكل اقتصادي در ميزان تصادف 4 فرضيه شماره

  داري دارد. اي تأثير معني جاده
  صورت زير است: ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمون به

  اي تأثير ندارد. مشكل اقتصادي در ميزان تصادف جاده: �!	

  اي تأثير دارد. مشكل اقتصادي در ميزان تصادف جاده:  "!

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

با توجه به  .دهيم انجام مي 14جدول آن آزمون همبستگي را 

و مشكل  اي ضريب همبستگي تصادفات جاده 15جدول 

است كه اين ضريب با توجه به مقدار  256/0اقتصادي  برابر 

دار  معني 05/0است در سطح  05/0دار آن كه كمتر از  سطح معني

باشد. با توجه به مثبت بودن اين ضريب، اين دو متغير همسو  مي

بوده و با افزايش يك واحد متغير مشكل اقتصادي، ميزان 

بر  مشكل اقتصاديبررسي تاثير  براييابد.  تصادفات افزايش مي

  شود. از آزمون رگرسيون استفاده مي ميزان تصادفات

  اي  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات جاده .14جدول

  مشكل اقتصادي و

  اي تصادفات جاده  متغيرها

مشكل 

  اقتصادي

  **256/0  ضريب همبستگي

p-value 002/0  

  150  تعداد
  عني دار استم 05/0در سطح *              

ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين و آماره  .15جدول

  واتسون -دوربين

متغير 

  وابسته
�  ميزان تصادفات� 

 (ضريب تعيين) 
  آماره دوربين واتسون

متغير 

  مستقل
  860/1  065/0  مشكل اقتصادي

  

ضريب تعيين كه نشان دهنده ميزان  15با توجه به جدول  

در كل تغييرات متغير وابسته است، تغييرات مدل رگرسيون 

درصد  5/6دهد  باشد كه نشان مي مي 065/0براي مدل برابر با 

از تغييرات متغير ميزان تصادفات ناشي از  مشكل اقتصادي  

و  860/1برابر   است. ضمنا آماره دوربين واتسون در اين مدل

است پس فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا  5/1بيش از 
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نتايج آناليز واريانس نشان داد كه متغير مستقل  .شود تأييد مي

ضريب متغير  16 جدولقابليت پيش بيني متغير وابسته را دارد. 

  دهد.مشكل اقتصادي را در مدل رگرسيون نشان مي

  

  )(مشكل اقتصادي جدول ضرايب مدل رگرسيوني.16جدول

  ضرايب مدل

 ضرايب استاندارد

  نشده

ضرايب 

 استاندارد

  T Sig شده

B 
Std. 

Error  
Beta  

  مقدار ثابت
330/0

- 

269/0 
- 

225/1

- 

222/0 

مشكل 

 اقتصادي

279/0 088/0 256/0 155/3 002/0 

  

مشكل  ،16داري ارائه شده در جدول با توجه به سطوح معني

ميزان  زيراقتصادي  بر ميزان تصادفات تأثيرگذار است. مدل 

 ست.تصادفات را براساس مشكل اقتصادي  تخمين زده ا

� = �. �#� ∗  � 

همچنين متغير وابسته  � در اين مدل مشكل اقتصادي  با    

با توجه به  نشان داده شده است. �با ميزان تصادفات يعني 

ضريب شيب رگرسيوني استاندارد شده  4جدول در مدل 

ازاي  عبارتي به باشد يا به مي 256/0برابر  (� )مشكل اقتصادي 

 26/0يك واحد مشكل اقتصادي، متغير ميزان تصادفات افزايش 

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

  

  گيري نتيجه-5
تحليل توصيفي متغيرهاي اصلي پژوهش نشان داد كه    

هاي مشكالت رفتاري، طرح ميانگين مشاهده شده مؤلفه

يب برابر ترت هندسي جاده، مشغله فكري و مشكل اقتصادي به

است و اين داللت بر اين  000/3و  3/ 763، 148/3، 865/2

دهندگان در پاسخ به سواالت مشكالت  موضوع دارد كه پاسخ

كمتر است  3رفتاري كه ميانگين آن از ميانگين نظري يعني 

انتخاب  بيشتر ندرت و گهگاهي را يعني به 3و  2هاي   گزينه

جاده، استرس و مشغله  اند. اما در متغيرهاي طرح هندسي كرده

ها از ميانگين نظري  آن  فكري و مشكل اقتصادي كه ميانگين

تر  يعني گهگاهي و بيش 4و  3هاي  تر است گزينه بيش 3يعني 

اند. ميانگين مشاهده شده متغير تعداد تصادفات  را انتخاب كرده

است و اين داللت بر اين موضوع دارد  493/0رانندگان برابر 

تصادف  3تا  1گان در پاسخ به اين سوال گزينه دهند كه پاسخ

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

بنابراين توزيع متغيرها  .قرار دارد 2تا  - 2چون اين مقادير بين 

  نزديك توزيع نرمال است.

  

  :1نتايج فرضيه شماره 

شود كه ضريب  با توجه به نتايج به دست آمده مالحظه مي  

اي و پارامترهاي تشديدكننده خستگي  همبستگي تصادفات جاده

است كه اين ضريب با  178/0و خواب آلودگي رانندگان برابر 

است در سطح  05/0دار آن كه كمتر از  سطح معنيتوجه به مقدار 

دار است. با توجه به نتايج آزمون رگرسيون نيز  معني 05/0

ت مدل رگرسيون در ضريب تعيين كه نشان دهنده ميزان تغييرا

 032/0كل تغييرات متغير وابسته است، براي مدل برابر با 

و  800/1برابر   آماره دوربين واتسون در اين مدل ،باشد. ضمناً مي

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

نيز نشان داد كه اين متغير  نتايج آناليز واريانس مدلشود.  مي

بيني متغير وابسته يعني ميزان تصادفات را پيشمستقل قابليت 

   دارد. 

فرضيه دوم : استرس و مشغله شغلي و فكري  در ميزان تصادف 

 داري دارد. اي تأثير معني جاده

  :2نتايج فرضيه 

اي و استرس و مشغله شغلي  ضريب همبستگي تصادفات جاده  

 است كه اين ضريب با توجه به مقدار 266/0و فكري  برابر 

دار  معني 05/0است در سطح  05/0دار آن كه كمتر از  سطح معني

دهنده ميزان تغييرات مدل باشد. ضريب تعيين كه نشان مي

رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسته است، براي مدل برابر با 

درصد از تغييرات متغير  1/7دهد  باشد كه نشان مي مي 071/0

غله شغلي و فكري است. ميزان تصادفات ناشي از  استرس و مش

و بيش از  901/1برابر   ضمنا آماره دوربين واتسون در اين مدل

 شود.  است پس فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي 5/1

نيز نشان داد كه اين متغير مستقل  نتايج آناليز واريانس مدل

   قابليت پيش بيني متغير وابسته يعني ميزان تصادفات را دارد. 

اي  ها  در ميزان تصادف جاده: طرح هندسي جادهسومفرضيه - 

 داري دارد. تأثير معني

  : 3نتايج فرضيه 

ها  اي و طرح هندسي جاده ضريب همبستگي تصادفات جاده  

دار  است كه اين ضريب با توجه به مقدار سطح معني 259/0برابر 

باشد.  دار مي معني 05/0است در سطح   05/0آن كه كمتر از 
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يين كه نشان دهنده ميزان تغييرات مدل رگرسيون در ضريب تع

 067/0كل تغييرات متغير وابسته است، براي مدل برابر با 

و بيش از  729/1برابر   باشد. آماره دوربين واتسون در اين مدل مي

شود.  است پس فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي 5/1

اين متغير مستقل نيز نشان داد كه  نتايج آناليز واريانس مدل

   بيني متغير وابسته يعني ميزان تصادفات را دارد. قابليت پيش

اي تأثير  : مشكل اقتصادي در ميزان تصادف جادهفرضيه چهارم

 داري دارد. معني

  :4نتايج فرضيه 

برابر اي و مشكل اقتصادي  ضريب همبستگي تصادفات جاده 

دار آن  ح معنياست كه اين ضريب با توجه به مقدار سط 256/0

باشد. ضريب  دار مي معني 05/0است در سطح   05/0كه كمتر از 

دهنده ميزان تغييرات مدل رگرسيون در كل تعيين كه نشان

باشد.  مي 065/0تغييرات متغير وابسته است، براي مدل برابر با 

و بيش از  860/1برابر   آماره دوربين واتسون در اين مدل ،ضمناً

شود.  همبستگي بين جمالت خطا تأييد مياست پس فرض نا 5/1

نيز نشان داد كه اين متغير مستقل  نتايج آناليز واريانس مدل

   قابليت پيش بيني متغير وابسته يعني ميزان تصادفات را دارد. 

  

  مراجع-6
مروري بر اقدامات " ،)1397.، (رمضاني، م. و آقابيك، ك- 

  ،"ه سنگينايمني جهت كاهش تصادفات مربوط به وسايل نقلي

  ،"هزينه تصادفات ترافيكي" ،)1381( ا.،، آيتي- 

  مشهد، (دانشگاه فردوسي).

نشريه شماره ، )1391هاي ايران، (هندسي راهنامه طرحآيين- 

  ، معاونت نظارت راهبردي.415

 ،)1392( ،.ن ميكائيلي،. و حسينلو، م، حاجي.ديزج، ااحمدي- 

  ، "تصادفاتنقش ايمني وسايل نقليه سنگين باري در "

 هاي درون شهري، دانشگاه علوم انتظامي ايران.شبكه

عوامل موثر بر تصادفات ترافيكي " ،)1390( .،احمدي ديزج، ا- 

 21و15و 4، نمونه موردي مناطق "وسايل نقليه موتوري سنگين

  ، دوازدهمين كنفرانس 1390- 89شهر تهران، در سال 

مان حمل و نقل بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ساز

و ترافيك تهران، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 

 تهران.

بررســي ارزيــابي قــوانين " ،)1392، (رحمانيــان و همكــاران -

هاي رانندگي با ناوگان حمل و نقـل  ساعت كاري و محدوديت

  ."مسافري جاده اي كشور

روش گام به گام ايمن " ،)1385(، .، بهنيا، ك.زايرزاده، ع - 

زي و انجام تحقيقات در مورد نقاط حادثه خيز و مطالعه سا

، استان خراسان، هفتمين كنفرانس "خيزموردي چند نقاط حادثه

مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، تهران، سازمان حمل و 

نقل ترافيك تهران، معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري 

  تهران.

، "تصادف هاي ثبت تصادفات و شناسايي نقاط پرروش"- 

  .شهرسازيپژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و  )،1386(

  سازمان راهداري و حمل و نقل  1387سالنامه آماري  - 

  .427 )، ص.1388( ،اي نشريهجاده

ا.، زاده، يحيي، م.، و حاجي حسينلو س.،صادقي گيالنده،  - 

هاي دو خطه بر رفتار بررسي تاثير عرض شانه راه" ،)1394(

ساز رانندگي، ي وسايل نقليه سنگين با استفاده از شبيههاراننده

المللي مهندسي حمل و نقل و چهاردهمين كنفرانس بين

  ترافيك، تهران، مهاونت و سازمان حمل و نقل ترافيك.

تاثير طراحي مناسب راه بر كاهش " ،)1392(م.، ، نژادعالي - 

 ".تصادفات ناشي از خطاهاي انساني

، .، جنتي فرد، ف.، سوري، ح.ر.دي، م، محم، س. س.علوي- 

هاي شناختي رفتاري، ويژگي" ،)1394، (.محمدي كلهري، س

- 1393رانندگان، اتوبوس و كاميون، طي سوانح ترافيكي سال 

 ،ها)، مجله (ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت"1392

 .115تا  102 .، ص3، شماره 1دوره 

ي خســتگي و خــواب بررســ" ،)1395، ( ، ر.مقصــودي پــور -

  ."آلودگي در رانندگان

هاي رواني بيماريبررسي شيوع " ،)1387وكيلي و همكاران، (- 

  .، در رانندگان كاميون استان يزد"و عوامل مرتبط با آن

بررســي ابعــاد خســتگي شــغلي در " ،)1392، (.ه ،هنــربخش-

  ."شهر شيراز رانندگان وسايط نقليه سنگين

بررسي آموزش " )،1397(، .و كشفي، س.س .يدالهي، م - 

 ".رانندگان وسايل نقليه سنگين در ايران با ساير كشورها
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ABSTRACT 

Today, the growing trend of accidents in roads and casualties are the result of loss of national 

capital. These factors and the expression of practical solutions can reduce the incidence of 

such incidents. Behavioral abnormalities in driving are considered as a serious problem in 

society. Lack of skills in vehicle control, fatigue, drowsiness and exceeding speed limits, road 

geometry and psychological and economic problems are the causes of accidents in the 

country. Investigating the causes of traffic accidents shows that in addition to learning and 

acquiring skills and experience in the control of vehicles psychological factors, stress and 

economic situation also have a special role in preventing accidents. In this study, the effect of 

psychological behavior of heavy vehicle drivers on Zanjan-Tabriz axis crash rate is 

investigated. The statistical population of this research is heavy vehicle drivers and the study 

area is Zanjan-Tabriz axis in 1397 which was done by questionnaire method using SPSS20 

software. The results showed that the exhaustion parameters of fatigue and drowsiness, 

economic factors, road geometry and stress had a positive and significant effect on the rate of 

accidents. 
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