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چکیده
حملونقل جزء الينفک زندگي بشري محسوب ميشود و هرجا انساني و جامعهاي وجود دارد بيشک حملونقل نيز وجود
خواهد داشت .با گسترش روزافزون جادهها و سيستمهاي حملونقل و درگير شدن تمامي انسانها در اين سيستم،
مباحث ايمني اين مسئله اهميت بيشتري مييابد .آمارهاي ارائه شده ،اهميت مسئله تصادفات و تأثير آن بر کشور بيش
از پيش نشان ميدهند .در اکثر تحقيقات بر روي تصادفات و امنيت جادهها نتيجهگيري ميشود که عامل اصلي تصادفات،
انسان و عوامل انساني هستند .براي اثبات اين موضوع تحقيقات بسيار گستردهاي بر روي تصادفات به صورت تجزيه و
تحليل دقيق ،صورت گرفته است .در اين پژوهش عوامل انساني تاثيرگذار در تصادفات شناسايي شده است .با روش
رجحان آشکارشده ،پرسشنامه اي جهت مقايسه زوجي عوامل انساني موثر در تصادفات طراحي و توزيع گرديد .در انتها
تحليل بر روي پرسشنامهها به کمک روش تحليل سلسله مراتب  AHP1و نرم افزار  Expert Choiceانجام شده و اين
عوامل بر اساس ميزان اهميت رتبهبندي شدهاند.

واژههای کلیدی :تصادفات ،عوایمل انساني ،شناسایي ،اا ویتبن ي

 -1مقدمه
آیمار نشان یميده كه رازانه در سراسر دنیا بیش از

تصادفات یازدهمین عایمل یمرگ ا یمیر در دنیا یمحسوب

 3500نفر جان خود را در اثر تصادف از دست یميدهن .

یميشود ا پیشبینيها نشان یميدهن كه تصادفات در سال

ساالنه در د اد  1.300.000نفر كشتهش ه ا بیش از 50

 2020دایمین عایمل یمرگ ا یمیر خواهن ش .

یمیلیون نفر زخمي ا یا دچار یمعلو یت یميشون  .همچنین
علت اصلي یمرگ در گراه سني  1ا ي  40سال ،تصادفات
جادهاي است .پیشبینيها نشان یميده كه در صورت ع م

 -2مروری بر ادبیات موضوع
تریت ا همکاران ( )1979یمعتق ن

كه دوادث

اتخاذ ت ابیر یمناسب ،یمیزان تصادفات ا یمجرادین در سطح

رانن گي پیایم اضعیتي است كه سه عایمل انسان ،یمحیط ا

دنیا تا سال  2020نسبت به سال  ،2000به یمیزان %65

اسیله نقلیه در آن سهیم هستن )(Treat (et al.), 2008

افزایش خواه یافت؛ ا در كشورهاي با درآیم یمتوسط ا
كم ،یمیزان یمرگایمیر به یمیزان  %80افزایش خواه یافت.
 %85یمرگایمیر %90 ،یمعلو یتها ا  %96یمرگ ا یمیر
كودكان به علت تصادفات در كشورهاي با درآیم یمتوسط ا
كم اتفاق یميافت  .بر اساس آیمار سازیمان به اشت جهاني،

 انسان :شایمل سن ،جنس ،یمهارت ،خستگي ،توجه به
رانن گي ،تجربه ا یمستي.
 اسیله نقلیه :شایمل طرادي ،ساخت ،نگهداري.
 جاده-یمحیط :یمشخصات هن سي راه ،دستگاههاي كنترل
ترافیک ،عالئم ،اصطکاک جاده ،آباهوا ا دی .

اسپاینور ا همکارن ( ،)2005با آنا یز تصادفات یمنجر

كردن اسایل نقلیه  241رانن ه دااطلب به داربین به یم ت

به یمرگ ثبتش ه در ایا ت فلوری اي ایمریکا در سال

یک سال ،به ثبت اطالعات تصادفها پرداختن  .رانن گان

 2000به بررسي علل یمنجر بهتصادف پرداختن  .تع اد
تصادفات بررسيش ه در این تحقیق 2080 ،یمورد بود .در
این تحقیق بع از جمعآاري اطالعات ا انجام آنا یزهاي
یمختلف ،عوایمل یمؤثر بر تصادفات شناسایي ا یمیزان تأثیر
آنها یمحاسبه گردی  .نتایج این تحقیق نشان یميداد كه
عوایمل انساني در  %94تصادفات عایمل اصلي یميباشن  .در
 %30تصادفات دایمین ا سویمین عایمل تصادف ،جاده،
یمحیط ا اسیله نقلیه یميباش  .در بین عوایمل انساني
تصادفات ،یمهمترین عایمل ،یمصرف ا کل ا یمواد یمخ ر بوده

در این یمطا عه از  18تا  +55سال سن داشتن ا اكثر آنها
در این یم ت تا  9000یمایل ،ا  %12آنها باالي 21000
یمایل رانن گي كردن  .نتایج نشان داد كه در  %78تصادفات
ا  %65یمواقع نزدیک به تصادف ،بيتوجهي رانن ه عایمل
اصلي بوده است .همچنین استفاده از تلفن ،دواسپرتي
داخلي (یمانن گفتگو با سرنشینان ،چیزي را در داخل
یماشین جستجو كردن) ا دواسپرتي به علت عابرین ،سه
علت اصلي دواسپرتي یمنجر به تصادف بودهان %93 .

كه بع از آنها دواسپرتي ا تصمیمگیري غلط قرار دارن

برخورد به اسیله جلویي به علت بيتوجهي بوده كه عایمل

(اسپاینور ا دیگران )2005 ،

اصلي استفاده از تلفن همراه بوده است ( Charlote L.

در پژاهشهاي داخلي ،یمحم سلماني ا همکاران به
بررسي عوایمل یمؤثر بر تصادفات جادهاي ا ارائه
راهكارهایي براي كاهش آن در یمطا عه یموردي در یمنظویمه
راستایي جنوب خور ا بیابانک پرداختن

(سلماني ا

همکاران .)1387 ،این پژاهش اعمال ناایمن انسان را
عایمل اصلي تصادف ا یکي از دالیل در براز خطاهاي
انساني ،براز خستگي به علت ع م رعایت سقف زیماني
یمجاز رانن گي دانسته است (سلماني ا همکاران.)1387 ،

).Brace (et al) , 2008
در پژاهشي دیگر تحلیل اثرات ارسال پیایمک در دین
رانن گي توسط جف .ک .كری ا همکاران یمورد بررسي
قرار گرفته است .در این تحلیل ،اثر دا عایمل خوان ن ا
نوشتن پیایمک بهطور ج اگانه بر راي عوایمل دركات
چشم ،تشخیص دركت ،زیمان عکسا عمل ،برخوردها،
جایگیري در بین خطوط ،سرعت ا سرفاصله زیماني

یمصرف اپیزادیک دارا ،یمصرف ا کل ا ارتباط داسویه

بررسيش ه است 977 .نفر در این تحلیل یمشاركت

آن با رفتار افراد یموردتوجه یمطا عات است .یمصرف این

كردهان كه در نتیجه آن یمشخص ش كه تایپ كردن ا

یمواد یميتوان یمنتهي به نبستن كمربن ا ع م كارایي

خوان ن پیام بر راي دركاتچشم ،تشخیصدركت ،زیمان

یمکانیسمهاي بازخورد در كاهش اشتباهات رانن گي شود

عکسا عمل ،برخوردها ،جایگیري در بین خطوط ،سرعت

(سلماني ا همکاران.)1387 ،
خیرآبادي ا همکاران یمعتق ن ا کل با برداشتن یمهار
یمغزي ،تیرهسازي ق رت قضاات ا در غلظتهاي باالي
سریمي با كن كردن پاسخ به یمحرکها ا كن ي رفلکسها،
خطر كوتاهیم ت تصادفات را افزایش یميده .جوانان ،زنان
ا كساني كه تجربه كمي در یمصرف ا کل دارن  ،تحمل

ا سرفاصله زیماني اثر سوء دارد ا نشان داد كه خوان ن پیام
اثر سوء كمتري بر راي این عوایمل دارد ،خوان ن ا نوشتن
پیام باهم اثر قابلتوجهي بر راي توجه یمناسب رانن گان به
راه ،عکسا عمل به رای ادهاي یمهم ترافیکي ،كنترل خودرا
در بین خطوط ا كنترل سرعت ا سرفاصله زیماني دارد.

كمتري به ا کل داشته ،بیشتر در یمعرض تصادفات یمرتبط با

این یمقا ه نشان یميده كه نوشتن ا خوان ن پیام سطح

ا کل هستن (خیرآبادي ا همکاران.)1390 ،

ایمني رانن ه ،عابرین ا دیگر استفادهكنن گان از جاده را

دینگوس ا همکاران ( )2006براي اا ین بار با یمجهز

پایین یميآارد ().Jeff K. Cairda (et al) , 2014

 -3روش تحقیق

دارد .بهطور یمثال اگر تصمیم یموردنظر ،انتخاب یک گزینه

دنیاي اطراف یما یمملو از یمسائل چن یمعیاره است ا

باش یميتوان از گزینهها شراع كرده ا در پایینترین سطح

انسانها همیشه یمجبور به تصمیمگیري در این زیمینهها

ه ف سلسله یمراتبي كه یک عنصر است قرار گیرد.گاهي

هستن  .بهطور یمثال هنگام انتخاب شغل یمعیارهاي یمختلفي

بهصورت جزئيتر یمورد

یمانن درآیم  ،یموقعیت اجتماعي ،خالقیت ا ابتکار ا...
یمطرح یميباشن كه فرد تصمیمگیرن ه گزینههاي یمختلف را
بای بر طبق این یمعیارها بسنج  .در تصمیمگیريهاي كالن
یمانن تنظیم بودجهي ساالنهي كشور نیز یمتخصصین اه اف
یمختلفي یمانن

ایمنیت ،آیموزش توسعهي صنعتي ا ...را

تعقیب نموده ا یمایلن كه این اه اف را بهینه نماین .

ااقات خود یمعیارها نیز بای

تجزیهاتحلیل ااقع شون كه در اینگونه یموارد یک سطح
دیگر (كه شایمل زیر یمعیارها یميشود) به سلسله یمراتبي
اضافه یميگردد .ا بته زایمي ن ارد كه تمایمي یمعیارها داراي
زیر یمعیار باشن (ق سيپور)1381 ،

در زن گي رازیمره ،یمثالهاي فراااني از تصمیمگیري با

 -1-3محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

یمعیارهاي چن گانه اجود دارد .در بعضي یموارد نتیجه

یمحاسبه ازن در فرآین تحلیل سلسله یمراتبي در دا قسمت

تصمیمگیري به د ي یمهم است كه براز خطا یممکن است

ج اگانه یموردبحث قرار یميگیرد:

ضررهاي جبرانناپذیري را بر یما تحمیل كن از اینرا الزم

-ازن نسبي

است كه تکنیک یا تکنیکهاي یمناسبي براي انتخاب بهینه

-ازن نهایي

ا تصمیمگیري صحیح طرادي شود تا تصمیمگیرن ه بتوان

ازن نسبي از یماتریس یمقایسه زاجي به دست یميآی

به بهترین انتخاب یممکن نزدیکتر شود.

دردا يكه ازن یمطلق ،رتبهي نهایي هر گزینه یميباش كه

راش  AHPكه بر اساس تحلیل یمغز انسان براي
یمسائل پیچی ه ا فازي یميباش توسط یمحققي بنام «تویماس

از تلفیق ازنهاي نسبي یمحاسبه یميگردد (ق سيپور،
.)1381

ال ساعتي » 2در دههي  1970پیشنهاد گردی ه است.
نوع یمقایسه زاجي یمابین یمعیارها ا زیر یمعیارها
بهصورت خطي بوده ا بهعنوان یمثال اگر ترجیح عنصر A

 -1-1-3روشهای محاسبه وزن نسبی

بر عنصر  Bهمواره برابر  nباش ترجیح عنصر  Bبر عنصر

در فرآین تحلیل سلسله یمراتبي ،ابت ا عناصر بهصورت

 Aهمواره برابر  1/nخواه بود دردا يكه در سطوح

زاجي یمقایسه ش ه ا یماتریس یمقایسه زاجي تشکیل

یمختلف از عنصر  Aیمطلوبیت عنصر  Bدستخوش تغییر

یميگردد سپس با استفاده از این یماتریس ازن نسبي عناصر

است ا در این تحقیق ،سعي ش ه كه بر اساس تئوري

یمحاسبه یميگردد.

یمطلوبیت كه یکي از پركاربردترین تئوريها در علم اقتصاد

بهطوركلي ،یک یماتریس یمقایسه زاجي بهصورت زیر

خرد یميباش یمقایسهاي دقیقتر یمابین یمعیارها ا زیر یمعیارها

نشان داده یميشود كه در آن  aijترجیح عنصر iام به عنصر

انجام پذیرد ا ازن نسبي هر یک از یمعیارها با استفاده از

 jام است كه با توجه به یمق ار  aijها ازن عناصر یعني

تابع یمطلوبیت بین هر دا یمعیار به دست یميآی .
در یک نگاه كلي ،یميتوان گفت كه راش ساختن یک
سلسله یمراتبي به نوع تصمیمي كه بای اتخاذ شود ،بستگي

 wiها به دست یميآی .

 a11 a12 ....
a21 a22 ....

A   ....


 an1 an2

a1n 
a2n 




ann

هر یماتریس یمقایسه زاجي یممکن است سازگار ا یا
ناسازگار باش در دا تي كه این یماتریس سازگار باش
یمحاسبه ازن (  ) wiساده بوده ا از نریما یزه كردن عناصر
هر ستون به دست یميآی .
ایما در دا تي كه یماتریس ناسازگار باش یمحاسبه ازن
ساده نبوده ا براي به دست آاردن آن  4راش عم ه
یمطرحش ه ،كه عبارتان از( :ق سيپور)1381 ،
-

راش د اقل

-

راش د اقل یمربعات

-

راش بردار
راشهاي

یمربعات3
گاریتمي4

قابلقبول ناسازگاري یک یماتریس یا سیستم بستگي به
تصمیمگیرن ه دارد ایما ساعتي ع د  0/1را بهعنوان د
قابلقبول ارائه یمينمای

ا یمعتق

است چنانچه یمیزان

ناسازگاري بیشتر از  0/1باش بهتر است در قضاات
تج ی نظر گردد (ق سيپور.)1381 ،
 -1-2-3ماتریس سازگار
اگر  nیمعیار به شرح  c1 , c2 , … cnداشته باشیم ا
یماتریس یمقایسه زاجي آنها بهصورت زیر باش :
A = [ aij ] , I , j =1 ،2 ،......،n
كه در آن  aijترجیح عنصر  ciرا بر  cjنشان یميده
چنانچه در این یماتریس داشته باشیم :
aik*akj=aij
I,j,k=1,2,3,…………..,n
آنگاه یميگوییم یماتریس  Aسازگار است (ق سيپور،
.)1381

ایژه5

تقریبي6

 -2-2-3ماتریس ناسازگار
در این قسمت یميخواهیم ب انیم كه اگر یماتریس یمقایسه

 -2-1-3محاسبه وزن نهایی
ازن نهایي هر گزینه در یک فرآین سلسله یمراتبي از
یمجموع داصلضرب اهمیت یمعیارها در ازن گزینهها به
دست یميآی .

 -2-3محاسبه نرخ ناسازگاری
همانگونه كه قبالً بیان ش یک یماتریس ،یممکن است
سازگار ا یا ناسازگار باش در یماتریس سازگار یمحاسبه
ازن ساده بوده ا با استفاده از نریما یزه كردن تکتک
ستونها به دست یميآی  .دردا يكه براي یمحاسبه ازن در
یماتریس ناسازگار چن ین راش ذكر گردی  .عالاه بر
یمحاسبه ازن در یماتریسهاي ناسازگار كه قبالً یموردبحث
ااقع ش  ،یمحاسبه یمق ار ناسازگاري از اهمیت باالیي
برخوردار است .در دا ت كلي یميتوان گفت كه یمیزان

زاجي ناسازگار باش  ،یمیزان ناسازگاري یماتریس چه یمق ار
بوده ا آن را چگونه ان ازهگیري یميكنیم .قبل از بیان یمعیار
ان ازهگیري ناسازگاري به چن قضیه یمهم درباره هریماتریس
یمقایسه زاجي اشاره یميشود :
قضیه  : 1اگر  λn .....،λ2 ،λ1یمقادیر ایژه یماتریس یمقایسه
زاجي  Aباش یمجموع یمقادیر آن برابر  nاست:
∑λi=n
قضیه  :2بزرگترین یمق ار ایژه ( )λ maxهمواره بزرگتر
یا یمسااي  nاست (در این صورت برخي از λها یمنفي
خواهن بود.
λ max ≤n
قضیه  :3اگر عناصر یماتریس یمق ار كمي از دا ت
سازگاري فاصله بگیرن یمقادیر ایژه آن نیز یمق ار كمي از
دا ت سازگاري خود فاصله خواهن گرفت.
A*w= λ.w

گرفت ،بنابراین تفاضل  λ maxا n

كه در آن  λا  wبه ترتیب یمق ار ایژه ا بردار ایژه

فاصله خواه

یماتریس  Aیميباشن  .در دا تي كه یماتریس  Aسازگار

( )λ max - nبه یمق ار  nبستگي داشته ا براي رفع این

باش  ،یک یمق ار ایژه برابر  nبوده (بزرگترین یمق ار ایژه)

اابستگي یميتوان یمقیاس را بهصورت زیر تعریف نمود كه

ا بقیه آنها برابر صفر هستن  .بنابراین در این دا ت

آن را شاخص ناسازگاري ( )I.I.یمينایمیم.
I.I.=λmax-n/n-1

یميتوان نوشت:
A*w=n*w
در دا تي كه یماتریس یمقایسه زاجي  Aناسازگار باش .
طبق قضیه  λ max 3كمي از  nفاصله یميگیرد كه یميتوان
نوشت :
A*W=λmax.w
د یل استفاده از  λmaxطبق قضیه  3این است كه
كمترین فاصله را از  nخواه داشت .ازآنجاكه λ max
همواره بزرگتر یا یمسااي  nاست ا چنانچه یماتریس از

نکته :طبق قضیه  1داریم كه  ∑λi=nا یا = -∑ λi
 λmax-nیعني λmax-n
یمقادیر شاخص ناسازگاري ( )I.I.براي یماتریسهایي كه
اع اد آنها كایمالً تصادفي اختیار ش ه باشن

یمحاسبه

كردهان ا آن را شاخص ناسازگاري یماتریس تصادفي
( )I.I.R.نام نهادهان كه یمقادیر آنها براي یماتریسهاي n
بع ي یمطابق ج ال  3است.

دا ت سازگاري كمي فاصله بگیرد  λ maxاز  nكمي
جدول  1است:
جدول .1شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی ()I.I.R.

10
1/45

9
1/45

8
1/41

7
1/32

6
1/24

5
1/12

4
0/9

-3آیا

3
0/58

2
0

بزرگترین

1
0

n
I.I.R

یمق ار

ایژه

یماتریس

A

براي هر یماتریس داصل تقسیم شاخص ناساازگاري ()I.I.

(یعني )λmaxیمشخص است؟ اگر پاسخ یمثبت است

بر شااخص ناساازگاري یمااتریس تصاادفي ( ) I.I.R.هام

به ق م چهارم برای در غیر این صورت با توجه به

بع ش یمعیار یمناسبي باراي قضااات در یماورد ناساازگاري

ق مهاي زیر یمق ار آن را تخمین یميزنیم.

یميباش كه آن را نرخ ناسازگاري( )I.R.یمينایمیم .چنانچاه

 -با ضرب بردار  wدر یماتریس  ،Aتخمین یمناسبي ازw.

این ع د كوچکتر با یمسااي  0/1باش ساازگاري سیساتم

 λmaxبه دست یميآی زیرا:

قابلقبول است اگرنه بای در قضااتها تج یا نظر نماود
(ق سيپور.)1381 ،

A.w=λmax.w
 با تقسیم یمقادیر بهدستآیم ه براي λmax w.بر wیمربوطه تخمینهایي از  λmaxیمحاسبه یميشود.
 -یمتوسط  λmaxهاي به دست آیم ه یمحاسبه یميگردد.

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك ماتریس
با توجه به قضایاي  1تا  3ا نتایج آنها نرخ ناسازگاري
هر یماتریس را طبق یمرادل زیر یميتوان به دست آارد:
 -1یماتریس یمقایسه زاجي  Aرا تشکیل دهی .
 -2بردار ازن (  ) wرا یمشخص نمایی .

 -4یمق ار شاخص ناسازگاري ( )I.I.یمحاسبه یميگردد.
I.I.=λMax-n/n-1
 -5نرخ ناسازگاري ( )I.R.یمحاسبه یميگردد.
I.R.=I.I./I.I.R.

 -3-3انتخاب روش بهینه با توجه به شرایط

پارایمتر را در نظر گرفت .یمق ار اشتباه یمجاز ( )aیمعمو ًال

مطالعات حاضر

بهصورت تفاات یمیان پارایمتر ا برآارد آن بیان یميشود كه

جهت طرادي پرسشنایمه دا راش رجحان

از طریق رابطه زیریمحاسبه یميشود:

آشکارش ه 7ا رجحان بیانش ه 8اجود دارد با توجه به
بررسيهاي انجامش ه یمطا عه جاري با استفاده از

ازآنجاكه یمق ار اشتباه نمونهگیري در نمونههاي یمختلف

پرسشنایمه  RPا به شیوه یمصادبه دضوري انجام

یمتفاات است ،یميتوان با نمونهگیري ادتما ي ا تعیین

یميشود .در این یمطا عه ه ف اصلي تعیین اهمیت هر یک

فاصله اطمینان یمیانگین ،ادتمال اقوع اشتباه را در سطح

از عوایمل انساني تأثیرگذار در تصادفات جادهاي از دی گاه

یموردنظر یمحاسبه كرد .یمق ار خطا یمعموالً  5ا  10درص

پرسششون گان است .همچنین با توجه به اهمیت دضور

در نظر گرفته یميشود .بر اساس پیشنهاد كوكران ،د اقل

افراد یمختلف در نمونه آیماري ا همچنین اطمینان یافتن از

تع اد نمونه آیماري یموردنیاز از رابطه زیر قابلیمحاسبه است

درک سؤاالت توسط پاسخگو ،از راش یمصادبه

(Louviere, J.J., Hensher, D.A., Swait, J.D.,

استفادهش ه است.

)2000

 -4-3تعیین تعداد نمونه الزم جهت انجام

بر اساس این رابطه،

نظرسنجی

دجم نمونه یموردنیاز ا

تع اد جایمعه آیماري است .در شرایطي كه تع اد جایمعه

اخذ تصمیم درباره دجم نمونه ،از حاظ تأیمین یمیزان

آیماري یمشخص نباش جایمعه آیماري به رابطه زیر تب یل

دقت نتایج نمونهگیري ا صرفهجویي در اقت ا هزینه ،از

یميشود:

اهمیتي خاص برخوردار است .ب یهي است كه بزرگ بودن
دجم نمونه یموجب صرف هزینه ا اقت زیاد ا كوچک
بودن دجم نمونه یموجب ع م دقت كافي برآاردها

 -5-3تعداد نمونه موردنیاز برای این مطالعه

یميشود .سعي بر آن است كه در چارچوب اطالعات
یموجود ا با توجه بهاقت ا هزینه یممکن ا دقت الزم،

با توجه به آنکه یمیزان صفت یموجود در جایمعه در

یمناسبترین دجم یممکن نمونه انتخاب گردد .ب ین ترتیب

اختیار نیست (یمق ار

این یمق ار بر اساس پیشنهاد

براي تعیین دجم نمونه از علم آیمار استفادهش ه ا دجم

كوكران 0/5 ،در نظر گرفتهش ه كه در این دا ت ،یمق ار

نمونه با در نظر گرفتن یمیزان دقت ا سطح اطمینان

پراكنش به د اكثر یمق ار خود یميرس  .با در نظر گرفتن

یموردنظر یمحاسبه یميگردد .براي تعیین تع اد نمونه

یمقادیر درجش ه در ج ال  1نشان د اده ش ه است

یموردنیاز جهت برآارد پارایمتر یموردنظر (براي یمثال نسبت
یک صفت خاص در جایمعه ،یمانن نسبت استفادهكنن گان
از خودراي شخصي) بای یمیزان اشتباه یمجاز در برآارد
جدول  .3تعداد نمونه موردنیاز

راش

a

p

q

كوكران

0.05

0.5

0.5

دجم نمونه
0.1

بر این اساس  269پرسشنایمه جهت گردآاري

0.90

1.64

269

اطالعات یموردنیاز براي یم لسازي توسط پاسخگویان

تکمیل گردی .

هیجان ،یمصرف دارا ،ضعف ناشي از كهو ت سن ،یمسائل
رادي ا رااني ا انجام كارهاي جانبي در دین رانن گي با

 -6-3اجرای تکنیك تحلیل سلسله مراتبی AHP

 3زیرشاخه گوش دادن به رادیو ا یموسیقي ،صحبت با

پس از تکمیل پرسشنایمهها ،با استفاده از نرمافزار

تلفن همراه ا صحبت با یکي از همراهان كه در یمجموع 4

 ،Expert Choiceنظرات افراد با یک یگر تلفیق گردی .

یمعیار ا  16شاخص یميشود ،در یمردله اال ابت ا یمعیارهاي

این نرمافزار داراي ایمکانات گستردهاي در استفاده از راش
 AHPا به دست آاردن یماتریسهاي زاجي افراد ا تلفیق
یماتریسهاي افراد گوناگون ا تب یل به یک یماتریس ااد
از طریق یمیانگین تکتک عناصر یماتریسهاي افراد را دارد.
راش كار به این صورت است كه پس از تکمیل
پرسشنایمه تکبهتک ایمتیاز پرسشنایمهها بهصورت انفرادي

تأثیرگذار راي تصمیم نسبت به ه ف ازنظر درجه اهمیت
یمورد یمقایسه قرار یميگیرن تا ازن یمعیارها یمعلوم گردد ا
سپس شاخصها ،این راال را طي یميكنن  .چگونگي دل
یمسئله انتصاب ا دی سلسلهیمراتبي در سطح دام درخت
را نشان Expert Choiceتصمیمگیري از طریق نرمافزار

در نرمافزار اارد یميشود ا پسازاینکه كلیه پرسشنایمهها

یميده  .در

اارد نرمافزار ش ن  ،نرمافزار یک یماتریس تلفیقي كه ایمتیاز

شکل  ،2اا ویتبن ي یمعیارها با توجه به درجه

تمایمي افراد بهصورت یمیانگین در آن قرار دارد ایجاد
یميكن ا به همه گزینهها ا یمعیارها با در نظر گرفتن ایمتیاز
ازن یميده ا بهصورت انفرادي در اختیار یما یميگذارد.
در این تحقیق كه ردهبن ي اهمیت عوایمل انساني
تأثیرگذار در تصادفات در نظر گرفتهش ه است ،این عوایمل

اهمیت

نشان دادهش ه است .همانطور كه یمشاه ه

یميشود ،انجام كارهاي جانبي با سهم  0/387یمهمترین
یمعیار بوده ا سپس آسیبهاي رادي ا جسمي با سهم
 ، 0/376شیوه رانن گي با سهم  0/144ا تجربه ناكافي با
سهم  0/093در یمرادل بع ي قرارگرفتهان  .همچنین

در  4دسته شیوه رانن گي با  4زیرشاخه سرعت زیاد،

شاخص ناسازگاري برابر با  0/04یميباش كه با توجه به

بيپراایي ،سبقت غیریمجاز ،رفتار تهاجمي ،تجربه ناكافي با

كوچکتر یا یمسااي  0/1نشاندهن هي سازگاري قابلقبول

دا زیرشاخه ع م آشنایي به جاده ا تجربه ناكافي در

سیستم است.

رانن گي ،آسیبهاي جسمي ا رادي با  6زیرشاخه
خستگي ا خوابآ ودگي ،یمصرف یمواد یمخ ر ،پریشاني ا

شکل .1دید سلسلهمراتبی در سطح دوم درخت تصمیمگیری

شکل  .2اولویت معیارها حاصل کل پرسشنامهها

در یمردله بع شاخصهاي ،یمعیارها یموردبررسي ا

سبقت غیریمجاز با سهم  ، 0/330سرعت زیاد با سهم

یمقایسه زاجي قرار گرفتن  .در ج اال اا ویتبن ي

 0/150ا بيپراایي با سهم  0/115در یمرادل بع ي قرار

شاخصهاي یمعیار شیوه رانن گي با توجه به درجه اهمیت

گرفتهان  .همچنین شاخص ناسازگاري برابر با 0/00445

نشان دادهش ه است .همانطور كه یمشاه ه یميشود ،رفتار

یميباش

كه با توجه به كوچکتر یا یمسااي 0/1

تهاجمي با سهم  0/405یمهمترین یمعیار بوده ا سپس

نشاندهن هي سازگاري قابلقبول سیستم است.

شکل  .3اولویتبندی شاخصهای معیار شیوه رانندگی

سهم  0/844با قاطعیت كایمل یمهمترین یمعیار بوده ا سپس
در شکل  ،43اا ویتبن ي شاخصهاي یمعیار تجربه
ناكافي با توجه به درجه اهمیت نشان دادهش ه است.
همانطور كه یمشاه ه یميشود ،تجربه ناكافي در رانن گي با

ع م آشنایي به جاده با سهم  0/156در یمردله بع ي

قرارگرفته است .همچنین در این قسمت با توجه به نظر

در رانن گي نسبت به ع م آشنایي به جاده ،شاخص

اكثریت پرسششون گان بر یمهمتر بودن عایمل تجربه ناكافي

ناسازگاري برابر با صفر بوده است.

شکل  .43اولویتبندی شاخصهای معیار تجربه ناکافی

یمخ ر با سهم  0/127ا پریشاني ا هیجان با سهم /113
در شکل  ،5اا ویتبن ي شاخصهاي یمعیار آسیبهاي
جسمي ا رادي با توجه به درجه اهمیت نشان دادهش ه

 ، 0یمسائل رادي ا رااني با سهم  ، 0/081یمصرف دارا
با سهم  0/055ا ضعف ناشي از كهو ت سن با سهم
 0/038ا در یمرادل بع ي قرارگرفتهان  .همچنین شاخص

است .همانطور كه یمشاه ه یميشود ،خستگي ا

ناسازگاري برابر با  0/03یميباش كه با توجه به كوچکتر

خوابآ ودگي با سهم  0/307یمهمترین یمعیار بوده ا سپس

یا یمسااي  0/1نشاندهن هي سازگاري قابلقبول سیستم

یمصرف یمشرابات ا کلي با سهم  ، 0/279یمصرف یمواد

است.

شکل  .5اولویتبندی شاخصهای معیار آسیبهای جسمی و روحی

در شکل  ،6اا ویتبن ي شاخصهاي یمعیار انجام

 ، 0/226صحبت با همراهان با سهم  0/088ا گوش

كارهاي جانبي در دین رانن گي با توجه به درجه اهمیت

دادن به یموسیقي ا رادیو با سهم  0/041در یمردله بع ي

نشان دادهش ه است .همانطور كه یمشاه ه یميشود،

قرارگرفتهان  .همچنین شاخص ناسازگاري برابر با 0/1

صحبت با تلفن همراه با سهم باالي  0/645با قاطعیت

یميباش

كه با توجه به كوچکتر یا یمسااي 0/1

یمهمترین یمعیار بوده ا سپس خوردن ا آشایمی ن با سهم

نشاندهن هي سازگاري قابلقبول سیستم است.

شکل  .6اولویتبندی شاخصهای معیار انجام کارهای جانبی در حین رانندگی

پس از بررسي یمقایسه زاجي شاخصهاي هر یمعیار،

درص  ،یمسائل رادي ا رااني با سهم  4/4درص  ،تجربه

شاخصها بهطوركلي یمورد یمقایسه قرار گرفتن  .در این

ناكافي در رانن گي  4/0درص  ،یمصرف دارا با سهم 2/9

یمقایسه صحبت كردن با تلفن همراه در دین رانن گي با

درص  ،سرعت زیاد با سهم  2/3درص  ،صحبت با

سهم  16/9درص یمهمترین عایمل تأثیرگذار در تصادفات

همراهان در دین رانن گي با سهم  2/3درص  ،ضعف

رانن گي شناختهش ه است .در اا ویتهاي بع ي به ترتیب

ناشي از كهو ت سن با سهم  2/0درص  ،بيپراایي یا سهم

خستگي ا خوابآ ودگي با سهم  16/6درص  ،یمصرف

 1/8درص  ،گوش دادن به رادیو ا یموسیقي در دین

ا کل با سهم  14/9درص  ،یمصرف یمواد یمخ ر با سهم 6/8

رانن گي با سهم  1/1درص ا ع م آشنایي با سهم 0/7

درص  ،رفتار تهاجمي با سهم  6/3درص  ،پریشاني ا

درص قرار گرفتن  .شکل  7اا ویتبن ي شاخصها را در

هیجان با سهم  6/0درص  ،خوردن ا آشایمی ن در دین

برنایمه  Expert Choiceنشان یميده  .همچنین شکل 8

رانن گي با سهم  5/9درص  ،سبقت غیریمجاز با سهم 5/1

نمودار آنا یز عملکردي را در شاخصها نشان یميده .

شکل  .7اولویتبندی شاخصهای تأثیرگذار در تصادفات جادهای

شکل  .8نمودار آنالیز عملکردی شاخصهای تأثیرگذار در تصادفات جادهای

در ج اال یمقایسه اا ویتبن ي بین همه رانن گان در

سهم با سهم  6/1درص  ،یمصرف یمواد یمخ ر با سهم 5/9

یمقایسه با نظر رانن گان باتجربه بیشتر از  20سال را نشان

درص  ،سبقت غیریمجاز با سهم  4/6درص  ،یمسائل رادي

یميده  .همانطور كه در قسمت تحلیل آیماري ذكر ش ،

ا رااني با سهم  3/8درص  ،تجربه ناكافي در رانن گي با

نیمي از رانن گان این پژاهش داراي تجربه رانن گي بیش

سهم  3/4درص  ،صحبت با یکي از همراهان با سهم 2/5

از  20سال بودهان  .با توجه به این یمقو ه ،نظرات این

درص  ،یمصرف دارا با سهم  2/4درص  ،سرعت زیاد با

كاربران بهطور ج اگانه جهت اا ویتبن ي عوایمل انساني

سهم  2/0درص  ،ضعف ناشي از كهو ت سن با سهم 1/8

یمورد بررسي قرار گرفت .نتایج داصل نشان داد كه

درص  ،بيپراایي با سهم  1/5درص  ،گوش دادن به رادیو

صحبت با تلفن همراه یمهمترین عایمل تأثیرگذار در

ا یموسیقي با سهم  1/2درص  ،ع م آشنایي به جاده با سهم

تصادفات انساني با سهم  20/1درص  ،خستگي ا

 0/6درص به ترتیب یمهمترین عوایمل انساني تأثیرگذار در

خوابآ ودگي با سهم  16/3درص  ،یمصرف ا کل با سهم

تصادفات از دی گاه رانن گان باتجربه بیشتر از  20سال

 14/6درص  ،خوردن ا آشایمی ن با سهم  6/7درص ،

است.

رفتار تهاجمي با سهم  6/2درص  ،پریشاني ا هیجان با

جدول  .2مقایسه اولویتبندی توسط همه رانندگان و رانندگان باتجربه بیشتر از  20سال

ردیف

سهم

اا ویت بر اساس نظر رانن گان با تجربه بیش

(درص )

از  20سال

اا ویت بر اساس كل پرسشنایمهها

سهم
(درص )

1

20/1

صحبت با تلفن همراه

صحبت با تلفن همراه

16/9

2

16/3

خستگي ا خوابآ ودگي

خستگي ا خوابآ ودگي

16/6

3

14/6

یمصرف ا کل

یمصرف ا کل

14/9

4

6/7

خوردن ا آشایمی ن

یمصرف یمواد یمخ ر

6/8

ردیف

سهم

اا ویت بر اساس نظر رانن گان با تجربه بیش

(درص )

از  20سال

اا ویت بر اساس كل پرسشنایمهها

سهم
(درص )

5

6/2

رفتار تهاجمي

رفتار تهاجمي

6/3

6

6/1

پریشاني ا هیجان

پریشاني ا هیجان

6/0

7

5/9

یمصرف یمواد یمخ ر

خوردن ا آشایمی ن

5/9

8

4/6

سبقت غیریمجاز

سبقت غیریمجاز

5/1

9

3/8

یمسائل رادي ا رااني

یمسائل رادي ا رااني

4/4

10

3/4

تجربه ناكافي در رانن گي

تجربه ناكافي در رانن گي

4/0

11

2/5

صحبت با یکي از همراهان

یمصرف دارا

2/9

12

2/4

یمصرف دارا

سرعت زیاد

2/3

13

2/0

سرعت زیاد

صحبت با یکي از همراهان

2/3

14

1/8

ضعف ناشي از كهو ت سن

ضعف ناشي از كهو ت سن

2/0

15

1/5

بيپراایي

بيپراایي

1/8

16

1/2

گوش دادن به رادیو ا یموسیقي

گوش دادن به رادیو ا یموسیقي

1/1

17

0/6

ع م آشنایي به جاده

ع م آشنایي به جاده

0/7

-4

نتیجهگیری
عوایمل انساني یمؤثر بر تصادفات شناسایي ش ن ا در

 16/9درص  ،یمهمترین عایمل انساني یمؤثر در تصادفات از

 4دسته شیوه رانن گي ،تجربه ناكافي ،آسیبهاي جسمي ا

دی رانن گان این پژاهش شناختهش ه است .سایر عوایمل

رادي ،انجام كارهاي جانبي در دین رانن گي یمورد تحلیل

به ترتیب اا ویت اهمیت عبارتان از:

قرار گرفتن  .در  4دسته عنوان ش ه 16 ،شاخص در نظر

خستگي ا خوابآ ودگي با سهم  16/6درص  ،یمصرف

گرفته ش ن  .با توجه به اه اف این تحقیق ،كه

ا کل با سهم  14/9درص  ،یمصرف یمواد یمخ ر با سهم 6/8

اا ویتبن ي عوایمل انساني تأثیرگذار در تصادفات

درص  ،رفتار تهاجمي با سهم  6/3درص  ،پریشاني ا

یميباش  ،پرسشنایمهاي با راش رجحان آشکارش ه،

هیجان با سهم  6/0درص  ،خوردن ا آشایمی ن با سهم 5/9

طرادي گردی  .این پرسشنایمه از سه قسمت یمشخصات

درص  ،سبقت غیریمجاز با سهم  5/1درص  ،یمسائل رادي

فردي ازجمله جنسیت ،سن ،شغل ،اضعیت تأهل رانن ه،

ا رااني با سهم  4/4درص  ،تجربه ناكافي در رانن گي با

یمشخصات رانن گي ازجمله اسیله نقلیه ،تع اد ساعات

سهم  4/0درص  ،یمصرف دارا با سهم  2/9درص  ،سرعت

رانن گي در راز ،یمیزان سال تجربه رانن گي ،تع اد

زیاد ا صحبت با یکي از همراهان با سهم برابر 2/3

تصادفات در سه سال اخیر رانن گان ا یمقایسه زاجي

درص  ،ضعف ناشي از كهو ت سن با سهم  2/0درص ،

عوایمل انساني تشکیلش ه است .در ادایمه ،این پرسشنایمه،

بيپراایي با سهم  1/8درص ،گوش دادن به رادیو ا

یمورد تحلیل آیماري قرارگرفته ا از راش تحلیل

یموسیقي با سهم  1/1ا در آخر ع م آشنایي به جاده با

سلسلهیمراتبي  AHPجهت اا ویتبن ي عوایمل انساني

سهم  0/7درص به ترتیب یمهمترین عایملهاي انساني

استفاده ش  .نتایج داصل از این تحقیق نشان داد كه

تاثیرگذار در تصادفات بودن  .همچنین جهت بررسي

شاخص صحبت با تلفن همراه ،در دین رانن گي با سهم

نظرات افراد با تجربه رانن گي بیش از  20سال نتایج نشان

داد كه این افراد نیز صحبت با تلفن همراه را با سهم 20/1

 خیرآبادي ،غ.ر" ،)1391( ،.نقش عوایمل انساني در

یمهمترین عایمل انساني تاثیرگذار در تصادفات

تصادفات جادهاي" ،تحقیقات علوم فنااري /داره /10

درص

دانستهان  .همچنین در تحلیل نظرات افراد با تجربه

شماره ، 1ص. 3

رانن گي بیش از  20سال نتایج ذیل داصل ش :
خستگي ا خوابآ ودگي با سهم 16/3درص  ،یمصرف
ا کل با سهم  16/4درص  ،خوردن ا آشایمی ن با سهم 6/7

 ق سي پور ،س.ح" ،)1383( ،.فرآینا تحلیال سلساله

درص  ،رفتار تهاجمي با سهم  6/2درص  ،پریشاني ا

یمراتبي  ،"AHPیمركز نشر دانشاگاه صانعتي ایمیاركبیار

هیجان با سهم  6/1درص  ،یمصرف یمواد یمخ ر با سهم

(پلي تکنیک تهران).

 5/9درص  ،سبقت غیریمجاز با سهم  4/6درص  ،یمسائل
رادي ا رااني با سهم  3/8درص  ،تجربه ناكافي در
رانن گي با سهم  3/4درص  ،صحبت با یکي از همراهان
در دین رانن گي با سهم  2/5درص  ،یمصرف دارا با سهم
 2/4درص  ،سرعت زیاد با سهم  2/0درص  ،ضعف ناشي
از كهو ت سن با سهم  1/8درص  ،بيپراایي با سهم 1/5
درص  ،گوش دادن به یموسیقي ا رادیو در دین رانن گي با
سهم  1/2درص ا آخرین عایمل ع م آشنایي به جاده با
سهم  0/6شناخته ش .
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ABSTRACT
Transportation is an inseparable part of human life and wherever there are human or a
society, undoubtedly there will be transportation. With the increasing development of roads,
transportation systems and involvement of all human in this system, safety topics of this issue
will be more important. Statistics increasingly show the importance of the issue and its
impact in country. Most studies about accidents and road safety concluded that the main
causes of accidents are human and human factors. To improve those factors, extensive
researches have been made with the accurate analysis. In this study, human factors affecting
accidents have been identified. Questionnaires have been distributed to make a paired
comparison between human factors that affect accidents. At the end, analysis on the
questionnaires using AHP method and “Expert choice” computer software were made and
these factors were ranked according to their importance.
Keywords: Accidents, Human factors, Detecting, Ranking
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