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علیرضا پاک گوهر 2مجتبی کاظمی

3

از صفحه  75تا 102
تاریخ دریافت91/3/26:

تاریخ پذیرش91/5/14 :

چکيده

ساالنه از هر  5285انسان ،یک نفر در تصادفات رانندگی کشته و از هر  127نفر یک نفر دچار

مصدومیت میش��ود .در ایران این ش��اخصها به ترتیب برابر  2539و  253نفر است .به طوری که
حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دس��ت رفته در ایران اس��ت و  60درصد
از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلق دارد .این درحالی است که نرخ جهانی
آن 25درصداست .هدف این پژوهش بررسی و تعیین میزان تأثیرگذاری مؤلفههای خطای رانندگی
در ش��دت تصادفات بر اس��اس فرم کام  114است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ

روشهای گردآوری دادههای توصیفی تحلیلی اس��ت .جامعۀ آماری این پژوهش کلیه کروکیهای
تصادفات جادهای ایران در س��ال  1385اس��ت .نتایج این تحقیق نشان میدهد که عدم مهارت در
رانندگي ،عدم توانايي در کنترل وس��يله نقليه ،س��رعت ،سبقت و انحراف به چپ با احتمال بااليي
باعث مرگ راننده ميش��وند .همچنین احتمال مرگ رانندهاي که به علت تجاوز از س��رعت مقرره
تصادف کرده است  2/33برابر رانندهاي است که به ساير داليل تصادف کرده است.

کلید واژهها

علت تامه تصادف ،تصادفات جاده ای ،شدت تصادف ،سرعت ،مرگ راننده

 .1این مقاله مستخرج از طرحی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور با عنوان «ارائه یک الگوریتم ع ّلی برای تحلیل روابط
بین متغیرهای باینری» به تصویب رسیده است.
 .2مربی گروه آمار ،دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) a_pakgohar@pnu.ac.ir :
 .3دانش آموختۀ کارشناسی ارشد عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،گروه عمران ،زنجان Mojtaba.Kazemi@azu.ac.ir
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مقدمه

س��االنه  1/2میلیون نف��ر در تصادفات رانندگی کش��ته و بی��ش از  50میلیون نفر دچار

مصدومیت میش��وند (سازمان بهداش��ت جهانی .)2005 ،این آمار در کشور ايران در سال
 1385برابر 27567نفر کش��ته و  276762نفر مجروح اس��ت (وهاب زاده .)1387 ،بر این
اس��اس با احتس��اب جمعیت  6میلیارد و  342میلیون نفری جهان در س��ال  ،2004ساالنه
از هر  5285انس��ان یک نفر در تصادفات رانندگی کش��ته و از هر  127نفر یک نفر دچار
مصدومیت میشود .در ایران این شاخصها به ترتیب برابر  2539و  253نفر است .بیش از
 90درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق میافتد که
تنها مالک  %48وسایل نقلیه ثبت شده میباشند .پیشبینی سازمان بهداشت جهانی آن است
که تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال  2030ميالدی تبدیل خواهد شد
و متوس��ط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال  2000تا  2020به بیش از  68درصدخواهد
رس��ید که این میزان برای کش��ورهای در حال توسعـه بسیار بیشتر است (سازمان بهداشت
جهانی.)2005 ،
طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
(راه و ترابری قدیم) بر مبنای قیمتهای س��ال  ،1386میزان هزینه مس��تقیم و غیر مستقیم
ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب يارانهها ،ساالنه  180هزار میلیارد ریال بیان
شده است .این میزان برآورد هزينه برای سال  6/23 ،1386درصد از تولید ناخالص داخلی
کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد  6/7درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان
سال ،میتوان نتیجه گرفت ،هزینه تصادفات رانندگی تقريب ًا کل رشد تولید ناخالص داخلی

را از بین میبرد .گزارش آماری وزارت بهداش��ت نش��ان میدهد ،حوادث رانندگی دومین
عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این
عام��ل تعل��ق میگیرد) و  60درصد از حوادث منجر به ج��رح و فوت به حوادث رانندگی
تعلق دارد ،در حالی که در آمار جهانی این رقم  25درصداست (پورمعلم و قربانی.)1390 ،
عالوه بر این ،مطالعۀ مذکور نش��ان میدهد که  47درصد هزینهها مربوط به تصادفـات
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در محدودههای شهری و  53درصد هزینهها مربوط به محدودههای برونشهری است .این
در حالی اس��ت که هزینه تصادفات رانندگی برونشهری ایران به تنهایی در سالهای اخیر
بیش از  10برابر بودجه کل ساخت و نگهداری راههای کشور میباشد .از طرفی ،در ایران
هزینه متـوس��ط یک فـوت ناشی از تصـادف رانندگی درونشـهـری حدود  4941میلیون
ریال و برای تصادفات بـرونشهری  5772میلیون ریال میباشد .مهمتر از آن هزینه متوسط
یک جرح برای تصادفات ش��هری و برونش��هری برای جرح سبک ،جرح متوسط و شدید
ب��ه ترتیب برابر  146/6 ،140/8و  406/9میلیون ریال اس��ت .تعداد وس��ایل نقلیه در حال
حرکت طی س��الهای اخیر به صورت فزایندهای رو به افزایش بوده اس��ت به طوریکه در
انتهای س��ال  1387به بیش از  16میلیون رس��یده که بیش از  6میلیون آن را موتورسیکلت
تش��کیل داده و پیشبینی میشود در س��ال  ،1398این تعداد به بیش از  45میلیون افزایش
یاب��د .نتایج مطالعات طرح جـامـع حمل و نقل در ایران ،نـرخ افزایش جمعیت ایران برای
ده س��ال آینده را در حدود  1/34درصد برآورد کرده و پـیـشبینیها حکایت از آن دارند
که جمعیت ایران در سال  1398به بیش از  77میلیون نفر خواهد رسید (راهبرد م ّلی ایمنی
راههای ایران.)1390 ،
مس��ئله مطرح شده در تحقیق ،مشخص کردن ارتباط و میزان این ارتباط برای تصادفات
اس��ت که مقدار ارتباط و نوع ارتباط برای متغیرهای مختلف نس��بت به یکدیگر متفاوت و
نیز از شرایط مثبت و منفی بودن برخوردار است .در این میان سؤالهای مختلفی از قابلیت
طرح برخوردار هس��تند .به طور نمونه ،میتوان بیان داش��ت؛ آیا میان نوع برخورد و میزان
شدت جراحت رابطهای وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ ،این میزان به چه مقدار
اس��ت؟ یا سؤال قابل تامل دیگر آن اس��ت که میان پارامتر تخطی از سرعت مجاز و وقوع
تص��ادف منجر به فوت یا جرح رابطهای وجود دارد و ش��دت ای��ن ارتباط به چه میزان و
چگونه است؟
ه��دف از انجام تحقیق ،تعیین می��زان تأثیرگذاری پارامترهای مندرج در فرم کام  114بر
روی تصادفات اس��ت که میتواند منجر به فوت شود یا مصدومیت به همراه داشته باشد.

سال اول-شماره 3
زمستان 91

راهور

مطالعات پژوهشی

تعیین تأثیر مؤلفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات

78
برای این منظور در این تحقیق از رگرسیون لجستیک دوتایی استفاده شده است که میتوان
بهواسطه آن میزان احتمال به وقوع پیوستن یا نپیوستن را تعیین کرد.

پیشینه و مبانی نظری

نتایج حاصل از مدلس��ازی درخت تصمیم رگرس��یونی در مقالهای ،برای تحليل اثر دو

عامل علت تصادف و نوع وس��یله نقلیه مقصر بر تصادفات فوتی ،دو حالت زير را ارزيابی
کرده است:

حالت اول :تعیین شدت تصادفات فوتی (یک کشته و بدون مجروح ،یک کشته وحداقل

یک مجروح و بیشتر از یک کشته).

بر اس��اس متغیر علت تصادف در تصادفاتی که علت تصادف مواردی چون انحراف به
چپ ،تجاوز به چپ ناشی از سبقت ،عدم رعایت فاصله عرضی ،عدم مهارت در رانندگی
و تجاوز از سرعت مقرر باشد ،با یک کشته و دست کم یک مجروح روبه رو خواهیم بود
و برای سایر علل با یک کشته بدون مجروح.

حالت دوم :تعیین ش��دت تصادفات فوتی بر اس��اس متغیر علت تصادف و نوع وسیله

نقلیه مقصر.

در تصادفاتی که وسیله نقلیه مقصر از نوع سبک باشد مانند سواری ،وانت ،پیکان ،پژو،
پراید ،س��مند و  ...و علت تصادف تخطی از سرعت مطمئنه ،عدم توانایی در کنترل وسیله
نقلی��ه ،عدم رعایت حق تق��دم ،حرکت در خالف جهت عبوری ،نقص فنی ،تغییر مس��یر
ناگهانی و س��ایر عوامل (به جز عدم توجه به جلو ،عدم رعایت فاصله طولی ،نقض ماده 4
قانون ایمنی راهها ،حرکت با دنده عقب،گردش به طرز غلط) باشد ،با یک کشته و حداقل
یک مجروح روبه رو هستیم.
در تصادفاتی که وس��یله نقلیه مقصر از نوع موتورس��یکلت و وسيله نقليه سنگین مانند
تراکتور ،کامیون ،تریلی ،اتوبوس و  ...باشد ،برای هر گونه علت تصادف با یک کشته بدون
مجروح روبه رو هستیم .در این حالت برای تصادفاتی که علت تصادف عدم توجه به جلو،

راهور

مطالعات پژوهشی

79

فصلنامه مطالعات پژوهشی

عدم توانایی در وایایش وس��یله نقلیه ،حرکت با دنده عقب ،انحراف به راست و عدم مهار
بار باش��د ،احتمال وقوع یک کش��ته بدون مجروح بیشتر است (رحیمی و میرزایی خفری،
.)1390
هدف اصلی در تحقیق بررسی تأثیرگذاری عامل انسانی بر پیشبینی و طبقهبندی شدت
تصادف در ایران بوده اس��ت که برای انجام تحقیق از تصادفات به وقوع پیوس��ته در س��ال

 1386اس��تفاده شد .نمونه جمعیت تصادفات جـادهای  347285اسـت .نتیـجه تحقیق– با
اس��تفاده از روشهای رگرسیون درختی و رگرسیون لجستیک چندگانه -آن بوده است که
گواهینامه رانندگی ،کمربند ایمنی ،سن و جنسیت به عنوان نشانههای عامل انسانی بر شدت
تصادف��ات جادهای ایران ت ُاثیر میگذارند .در آن تحقیق 91درصد تصادفات بدون مصدوم،
مجروحان تصادفات  8درصد و تنها  1درصد تمام تصادفات ،فوتیها را شامل شدهاند (پاک
گوهر و همکاران.)2011 ،
بر اس��اس اطالعات تصادفات بزرگراههای درونش��هری تهران ،برای سالهای  1384و
 1383که در مجموع پس از پاکس��ازی  13695فقره بوده است ،تحقیقی انجام شد .هدف
اصلی در آن تحقیق بررس��ی تأثیر جنس��یت در پارامترهای مؤثر بر ش��دت تصادفات بوده
که این متغیر وابس��ته در دو س��طح جرحی و فوتی بررسی شده است .متغیرهای مستقل آن
تحقیق؛ خصوصیات راننده (س��ن و س��طح تحصیالت) ،زمان و روز تصادف (کاری ،غیر
کاری) ،مشخصات محیطی (وضعیت هوا و روشنایی) ،مشخصات ترافیکی (حجم ترافیک،
متوس��ط سرعت ترافیک ،نوع معبر و عرض معبر) ،و مشخصات تصادف (نوع وسیله نقلیه
مقصر ،نوع برخورد ،نحوه برخورد ،عامل انسانی مؤثر و علت تامه) بوده است .شروع این
مطالعه نش��ان میدهد که سن کمتر از  25سال و بیشتر از  50سال ،بیسوادی رانندگان ،در
رانندگان مرد دو عامل تخلف عمدی و عجله و همچنین تصادف در روزهای تعطیل کاری،
تصادف در ش��ب ،تصادفات در آب و هوای بارانی ،حجم ترافیک،میانگین س��رعت  20تا
 40کیلومت��ر برای هر دو جنس ،تصادف در تقاطعها ،عرض معبر  15تا  18متر ،تصادفات
چند نوع وسیله نقلیه ،تصادف با مانع ثابت و واژگونی ،برخوردهای جلو به جلو و جلو به
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پهلو و تخطی از س��رعت مجاز و انحراف به چپ و حرکت به سمت عقب برای رانندگان
مرد،شدت تصادف را افزایش دادهاند (راضی اردکانی و همکاران.)1390 ،
طی تحقیقی که بر اساس اطالعات تصادفات به وقوع پیوسته در سال  1387انجام شده
اس��ت ،مشخص شد سن  35س��ال ،رانندگان با جنس��یت مذکر ،ضربه به سر و خودروی
س��واری مورد استفاده از فراوانی بیشتری نس��بت به سایر پارامترهای حاضر در گروه خود
برخوردار بودهاند ،که نشان دهنده مهم بودن آن پارامترها در گروههای مختص به خود بوده
اس��ت (خوشنشان و اسماعیلیان .)1390 ،تحلیلهای آماری انجام شده بر روی تصادفات
س��ال  1385عابران پیاده نش��ان داده است گروه س��نی  25الی  35سال و نیز عابرانی که از
لباس روشن استفاده کردهاند ،بیشتر از سایر دستهها در گروههای دیگر بوده است .همچنین
در آن تحقیق بیان ش��ده اس��ت که ضربه به س��ر ،مهمترین عامل فوت در عابران پیاده بوده
است (حسنپور و همکاران.)1390 ،
تحقیق مش��ابه دیگری در اس��تان زنجان به تحلیل فرمهای کام  114تکمیل شده توسط
پلیس راه در سال  1385پرداخته است .در این مطالعه عوامل مهم منجر به بروز تصادف را
مش��خص کردند .عامل اصلی تصادف بهوقوع پیوسته در حوزۀ  10کیلومتری شهر زنجان،
بیتوجهی ،خس��تگی ،عدم توجه به قوانین رانندگی و عدم توجه به جلو توس��ط رانندگان
وس��یله نقلیه بوده اس��ت (بهش��تی و همکاران .)1388 ،تحقیق دیگری ب��ر روی دادههای
تصادف س��ال  1385در زنجان نشان داده است که عامل انسانی نقش بسیار مه ّمی در بروز
تصادفات واژگونی ایفا کرده اس��ت و عامل جاده و وس��یله نقلی��ه در رتبههای بعدی قرار

گرفتهاند (س��جادی و همکاران .)1388 ،بررسی دیگر توس��ط محققی دیگر برروی استان
زنجان ،نقش پلیس و سامانههای حمل و نقل هوشمند را جزء عوامل مهم کاهش تصادف
در  8ماه از س��ال  1387بیان داش��ته اس��ت .بهعالوه آنکه از حضور  30درصدی رانندگان
کمتر از  30سال به عنوان پارامتری قابل تأمل در آن تحقیق یاد شده است (کیامهر.)1388 ،
محققانی عوامل بروز تصادفات در اس��تان تهران را به کمک دادههای تصادفات جادهای
اس��تان تهران بررس��ی کردهاند .نتایج آن تحقیق نش��ان میدهد ریس��ک حضور خودروی
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س��واری در تصادف  70درصدو ریسک حضور وسایل نقلیۀ سنگین  40درصد است؛ ا ّما با
این وجود به نظارت بیش��تر بر روی خودروهای سنگین و نصب تجهیرات ایمنی بیشتر بر
روی آن دس��ته از وسایل نقلیه اشاره شده است .ریسک حضور وانت بار و موتور سیکلت
در تصادفات جادهای اس��تان تهران  20درصد محاس��به شده اس��ت (مستعلی و همکاران،
 .)1388تحقیقی در اس��تان مرکزی نش��ان داد که حضور مأموران راهنمایی و رانندگی در
نقاط حادثهخیز برای آن استان در زمان اجرای تحقیق ،کاهش تصادفات فوتی و جرحی را
به همراه داشته است (زندیفر و همکاران.)1390 ،
تحقیق دیگری به بررسی نقش اورژانس و بیمارستان در کاهش تلفات ناشی از تصادفات
جادهای منجر به فوت در استان زنجان پرداخته است .نتایج آن تحقیق نشان داد که امکانات
و تجهیزات مراکز امداد جادهای ،پذیرش و رس��یدگی بموقع ب��ه بیماران در مراکز درمانی
و آموزش افراد در خصوص اقدامات اورژانس��ی اولیه ،تأثیر بس��زایی در کاهش فوتیهای
ناشی از تصادفات جادهای خواهد داشت (حمزه و همکاران .)1390 ،پژوهش دیگری و با
استفاده از دادههای پلیس راه استان خوزستان به بررسی پارامترهای مهم در بروز تصادفات
پرداخته اس��ت .نتایج آن تحقیق نشان میدهد که وایایش بیشتر بر روی رانندگان آن استان
در روزهای آخر هفته ،سختگیری بیشتر مأموران راهنمایی و رانندگی آن استان در راههای
دو خطه ،مس��اعدت مسئوالن و دستاندرکاران برای بهبود زیرساختهای حمل و نقل آن
استان ،توجه بیشتر رانندگان نسبت به رعایت فاصلۀ طولی ،عدم توانایی در وایایش وسیله
نقلیه ،توجه ویژه به وس��ایل نقلیۀ کامیون و تریلی و در نهایت جلوگیری از رانندگی افراد
بدون گواهینامه ،فاکتورهای تاثیرگذار بر کاهش تصادفات هستند (طباطبایی.)1390 ،
مطالعۀ دیگری که به بررس��ی عوامل مهم در بروز تصادفات در ش��هر مش��هد بر اساس
دادههای پزش��کی قانونی آن اس��تان پرداخته است نش��ان میدهد که مهمترین علت نهایی
فوت ،ضربه به س��ر بوده است .از میان وس��ایل نقلیه ،خودروهای سواری سهم بیشتری را
همچ��ون عابران پیاده و افراد باالی  60س��ال به خود اختصاص دادهان��د (کیانژاد تجنکی،
 .)1390دیگر اس��تان کشور که توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است ،استان سمنان
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میباش��د .نتایج تحقیق نش��ان داد که بازۀ سنی  21الی  40س��ال در آن استان سهم بسزایی
در تصادفات جادهای داش��تهاند .افزایش سطح سواد با کاهش فراوانی تصادفات افراد قرار
گرفته در آن گروه برای اس��تان س��منان رابطهای مستقیم داش��ته است .همچنین میتوان به
س��هم بیش��تر (تقریب ًا چهار برابری) رانندگان مرد در تصادفات آن استان اشاره کرد (زیاری

و همکاران.)1390 ،
اطالعات سیس��تم الکترونیکی جامع آمریکا نش��ان دهندۀ نمون��ه احتمالی ملیّتی از 6/4

میلیون گزارش تصادف س��الیانه پلیس در این کشوراست .مجموعه اطالعات برای تحقیقی
از سال  1995تا  2000میالدی با تعداد کل نمونه  417هزار و  670نفر بوده است .متغیرهای
موجود ش��امل؛ س��ال ،ماه ،ناحیه ،واحد نمونه برداری اولیه ،تع��داد قلمرو و حوزه قضایی
پلیس ،تعداد نمونه ،ش��ماره شخص ،شماره ماشین ،مدل و سازنده ماشین است« .اطالعات
قابل حمل» متغیرهایی که در ورودی به کار رفتهاند :سن رانندگان ،جنسیت ،مصرف الکل،
سیس��تم نگهداری ،خارج کردن ،نوع وسیله نقلیه ،سن وسیله نقلیه ،نقش وسیله نقلیه ،نقطه
اصلی برخورد ،چگونگی برخورد ،ناهمواری ،ش��رایط س��طح روسازی ،شرایط روشنایی،
س��رعت عبور ،محدودیت سرعت و متغیر نتایج تصادف که به عنوان خروجی به کار برده
ش��ده؛ ش��دت مصدومیّت اس��ت .در این تحقیق پنج س��طح مصدومیت وجود دارد؛ بدون

مصدومیّت ،مصدومی��ت ممکن ،مصدومیت غیر معلولی ،مصدومیت معلولی و مصدومیت
کشنده.

از ای��نرو تص��ادف رخ به رخ بیش��ترین درصد تصادفات کش��نده را ثب��ت کرد .تعداد
تصادف��ات تنها به برخوردهای رخ به رخ کم محدود ش��ده اس��ت .در انتها  10 /386داده
ثبت ش��ده به دس��ت آمده اس��ت .در این بین  160تصادف رخ به رخ با مصدومیت کشنده
وجود داشته و مابقی اطالعات برخورد مربوط به سایر طبقات به طور مثال برخورد از جلو
بودهاند .بی درنگ برای تجزیه و تحلیل ویژگی اطالعات و ثابت کردن از  9حالت برخورد
استفاده شده است :بدون خسارت /بدون برخورد ،جلو ،سمت راست ،سمت چپ ،عقب،
جلو سمت راست ،جلو سمت چپ ،عقب سمت راست ،عقب سمت چپ .تصادف رخ به
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رخ و تصادف از جلو  10/251ثبت شده است .این حالت  98/7درصد از  10/386تصادف
رخ به رخ ثبت شده است.
در انتها متغیرهای؛ س��ن راننده ،جنسیّت ،مصرف الکل ،سیستم نگهداری ،خارج شدن،

نوع وس��یله نقلیه ،نقش وس��یله نقلیه ،سن وسیله نقلیه ،ناهمواری و شرایط روسازی در آن
تحقیق مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .تعداد  10/247داده برای مدلسازی استفاده شده
است .نتایج آن تحقیق در قالب جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول  :1نتایج آزمایش برای روشهای مختلف

طبقه مصدومیت

ANN

صحت درخت
تصمیم (درصد)

عصبهای پنهان

صحت (درصد)

بدون مصدومیت

65

60.45

67.54

مصدومیت ممکن

65

57.58

64.40

مصدومیت غیر معلول

75

56.8

60.37

مصدومیت معلول کننده

65

61.32

71.38

مصدومیت کشنده

42

75.51

89.46

آزمایش و تجربه در این تحقیق نشان داد که مدلسازی برای صدمات کشنده و غیرکشنده
کارایی بهتری نس��بت به دیگر طبقات داش��ته است .توانایی پیشبینی صدمات فوتی و غیر
فوتی بسیار مهم است .از اینرو فوت رانندگان هزینه بیشتری بر اقتصاد جامعه مینهد (مائو
و چانگ و همکاران.)2004 ،1

روش شناسی تحقیق

هنگامی که با تحلیل دادههای چند مقداری به عنوان متغیر وابس��ته س��روکار دارند ،غالب ًا

1. Miao M. Chong and et al
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کار به رگرس��یون لجـستـیـک منجر میش��ود .به خصوص در عیارگیری زیستی و تحلیل
ممی��زی ،دخالت این روش بارزتر اس��ت .از طرفی به دلیل اینکه پیشبینی در رگرس��یون
لجس��تیک در حقیقت نوعی ردهبندی اس��ت ،بنابراین تحلیل ممیزی را نیز میتوان در این
قالب مطرح کرد .رگرس��یون لجس��تیک یکی از کاربردیترین مدلهای خطی تعمیم یافته
اس��ت که برای تحلی��ل رابطۀ یک یا چند متغی��ر توضیحی بر متغیر پاس��خ رتبهای به کار
میرود .از اینرو ،رگرس��یون لجس��تیک میدان وسیعتری از تحلیلهای آماری را پیشروی
افراد میگشاید (مجتبی کاظمی.)1390 ،
اين پژوهش از نظر هدف و ماهيت موضوع مورد بررس��ي ،از نوع تحقيقات «كاربردي»
محس��وب ميشود .روش تحقيق از لحاظ حوزه تحقيقات اجتماعي «تحقيق توصيفي» و از
نظر ش��يوه نگرش و پرداختن به مس��ئله توصيفي-تحليلي محسوب ميشود .جامعۀ آماری
این پژوهش را کلیۀ کروکیهای تصادفات جادهای ایران در سال  1385تشکیل میدهند که
بر اس��اس مدل برازش رگرسیون لجستیک  3426مورد به صورت تصادفی مورد بررسی و
مطالعه قرار گرفتند.
مدل اصلی ما در تش��خیص الگوی ش��دت وارده تصادف به راننده بر اساس فاکتورهای
علت تامه ،رگرس��یون لجستیک است .به مدل لجیت در بس��یاری از مقاالت پرداخته شده
است (برای مثال در این میان میتوان به پاک گوهر و خلیلی  ،1389پاکگوهر و همکاران،
 2011و اس��ماعیلی و همکاران ،2012 ،اش��اره کرد) .چند دلیل برای استفاده از این روش
وجود دارد .اولین دلیل این است که مدل لجیت به طور گسترده ای مورد استفاده و آموزش

قرار گرفته اس��ت؛ دلیل دوم این اس��ت که درک آن نسبت ًا آسان بوده و به صورت آماده در
تمام بس��ته های نرم افزاری مجازی آماده اس��ت؛ آخرین دلیل این است که مدل لجیت به
عنوان ابزاری دقیق و قابل اطمینان برای پیش بینی ها شناخته شده است.
مدل رگرس��یون لجس��تیک ،یک تبدیل غیر خطی از یک رگرسیون خطی است (تبدیل

 .)LNتوزیع لجس��تیک یک تابع توزیع  Sش��کل است که ش��بیه به توزیع نرمال استاندارد
است .همانند رگرسیون چندگانه ،محققان به پیدا کردن یک آرایش مناسب برای متغیرهای
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در رگرسیون لجستیک به طور مستقیم احتمال رخ دادن یک پیشآمد را برآورد میکنند.
در حالی که تنها یک متغیر پیش��گو وجود دارد ،الگوی رگرس��یون لجس��تیک را میتوان به
صورت رابطه ( )1نوشت:
معادله

(احتمال رخ دادن پیشآمد)

) (

که  β_0و  β_1ضرایبی هستند که با استفاده از دادهها (نمونههای اصلی) برآورد میشوند

و  xمتغیر پیشگو است .برای بیشتر از یک متغیر پیشگو ،الگو به صورت رابطه ( )2است:
معادله
که در آن؛

(احتمال رخ دادن پیشآمد)
است.

∑

واض��ح اس��ت ک��ه

احتمال رخ ندادن پیش آمد اس��ت .ای��ن روابط را توابع

لجستیک چند متغیره مینامند .با استفاده از تبدیل لجیت معرفی شده در باال ،الگوی خطی
را در مقیاس لجیت برازش خواهند داد:
معادله

∑

) (

یعنی الگوس��ازی لجیت نس��بت به موفقیّتهای

⁄

بهعنوان یک تابع خطی

از پیشبینیها به ش��مار میرود .از این عبارت میتوان رابطه ( )4را بهدس��ت آورد (مجتبی
کاظمی:)1390 ،
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معادله

]

∑

∑

[

) (

در این مطالعه شدت وارده به راننده را با متغیر تصادفی دودویی (باینری)  Yاندازه گیری
می کنیم که به صورت زیر ارائه می شود:
}

که در آن
معادله )

(

اگرراننده فوت باشدکرده
اگرراننده زنده باشدمانده

) |

{

(

اگرچه مدل لجیت را ناپارامتری خواندهاند ،در اس��تنباط آماری پذیرههای تابع  hکام ً
ال

پارامتریک اس��ت .به خصوص ک��ه  hیک تابع توزیع تجمعی منطقی اس��ت و به صورت
فرمول( )6نشان داده میشود:
معادله 6

)

)

(

(

)

(

اي��ن مقاله بر اس��اس روش مطالعه مقطع��ی از منابع دادههاي بان��ک اطالعاتي كام114
اس��تفاده کرده اس��ت .دادههاي مورد اس��تفاده مربوط به تصادفات رخ داده در سال 1385
ميباشد كه توسط افسران كارشناس پليس راهور تهيه شده است.اندازه نمونه آماري مورد
نظ��ر 343هزار و 82فقره کروکي تصادفات جادهاي ايران اس��ت .در این تحقیق متغیرهای
مورد بحث در قالب جدول ( )2نشان داده شدهاند.
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جدول  :2متغیرهای مورد استفاده در تحقیق و کد اختصاص یافته برای هر متغیر

نام متغير

برچسب نگارش يافته

علت تامه تصادف

REASON_ACCIDENT_TYPE_ID

پيشامدها

كد وارده در نرم افزار

عدم رعايت فاصله طولي

1

عدم رعايت فاصله عرضي

2

عدم رعايت حق تقدم

3

عدم توجه به جلو

4

عدم مهارت در رانندگي

5

عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه

6

تخطي از سرعت مطمئنه

7

تجاوز از سرعت مجاز

8

تجاوز به چپ ناشي از سبقت

9

انحراف به چپ

10

انحراف به راست

11

نقض ماده  6قانون ايمني راه ها

12

گردش به طرز غلط

13

عبور از محل ممنوع

14

حرکت در خالف جهت

15

حرکت با دنده عقب

16

نقص فني حادث در وسيله نقليه

17

نقص فني مستمر در وسيله نقليه

18

تغيير مسير ناگهاني

19

خطاي عابر

20
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ادامه جدول شماره 2
نقض ماده  4قانون ايمني راه ها

21

نقض مقررات حمل بار

22

يدک کشي به طرز غلط

23

عبور از چراغ قرمز

24

دور زدن در محل ممنوع

25

ساير عوامل

26

یافته های تحقیق

از تحلیل توصیفی بانک اطالعاتی تحقیق ،مشخص شد که حدود  91/1درصد از کساني

ک��ه تصادف کردهاند ،صدمه نديدهاند و  8درصد جرحي بودهاند و  1درصد فوت کردهاند.
به عبارتي بر اس��اس اطالعات به دس��ت آمده ،در ايران نرخ تصادفات جرحي  8برابر نرخ
تصادفات فوتي است (جدول .)3
جدول  :3تحلیل توصیفی بانک اطالعاتی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

صدمه ندیده

307995

91/1

91/1

جرحی

26887

8

99

فوتی

3256

1

100

مجموع

338138

100

جدول  4نشان دهنده علت تامه تصادف است .همان طور که مشاهده ميشود بيشترين علت
تامه تصادف مربوط به عدم توجه به جلو است که  24/3درصد از تصادفات به علت عدم توجه به
جلو است 16 .درصد از تصادفات به علت عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه ميباشد .عدم رعايت
ح��ق تقدم  12.5درصد از تصادفات را به خود اختصاص داده اس��ت .کمترين درصد تصادفات
مربوط به خطاي عابر و يدک کشي به طرز غلط و عبور از چراغ قرمز ميباشد.
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جدول  :4علت تامه تصادف بر حسب فراوانی و درصد
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فراوانی

درصد

درصد تجمعی

عدم رعایت فاصله طولی

22496

10.1

10.1

عدم رعایت فاصله عرضی

6609

3

13

عدم رعایت حق تقدم

27959

12.5

25.5

عدم توجه به جلو

54200

24.3

49.8

عدم مهارت در رانندگی

699

0.3

50.1

عدم توانایی کنترل در وسیله نقلیه

35677

16

66.1

تخطی از سرعت مطمئنه

12748

5.7

71.8

تجاوز از سرعت مجاز

965

0.4

72.2

تجاوز به چپ ناشی از سبقت

10337

4.6

76.8

انحراف با چپ

19452

8.7

85.5

انحراف به راست

613

0.3

85.8

نقض ماده  6قانون ایمنی راه ها

16

0

85.8

گردش به طرز غلط

2680

1.2

87

عبور از محل ممنوع

494

0.2

87.2

حرکت در خالف جهت

1928

0.9

88.1

حرکت با دنده عقب

6244

2.8

90.9

نقص فنی حادث در وسیله نقلیه

1955

0.9

91.8

نقص فنی مستمر در وسیله نقلیه

752

0.3

92.1

تغییر مسیر ناگهانی

10472

4.7

96.8

خطای عابر

62

0

96.8

نقض ماده  4قانون ایمنی راه ها

449

0.2

97

نقض مقررات حمل بار

429

0.2

97.2

یدک کشی به طرز غلط

68

0

97.2
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عبور از چراغ قرمز

12

0

97.2

دور زدن در محل ممنوع

805

0.4

97.6

سایر علل

5327

2.4

100

مجموع

223448

100

علت تامه تصادف متغيري است که شامل  26عامل است .اين 26عامل مواردي همچون:
عدم رعايت فاصل��ه طولي ،عدم رعايت فاصله عرضي ،عدم رعايت حق تقدم ،عدم توجه
به جلو ،عدم مهارت در رانندگي ،عدم توانايي در کنترل وس��يله نقليه ،تخطي از س��رعت
مطمئنه و ...هستند.
فرض صفر در نظر گرفته شده بي رابطه بودن اين متغيرها با شدت تصادف است .فرض
در نظر گرفته ش��ده معنادار بودن اين عوامل اس��ت .بدين منظور که ش��دت تصادف تحت
تأثير علت تصادف ميباشد .برای مثال ،به نظر ميآيد تخطي از سرعت مطمئنه بيش از ساير
عوامل حادثه آفرين اس��ت.متغير وابسته در اين تحقيق زنده يا مرده بودن راننده است که با
دو عدد  0و  1به ترتيب برابر با زنده و مرده مشخص شده است.

آزمونه��ای ضرایب مدل اتوبوس این جدول در رگرس��یون لجس��تیک باینری SPSS

س��طوح اهمیت را با روش سنتی مربع –خی نش��ان میدهد و جایگزینی برای آزمونهای
س��مر و لمشوف اس��ت .این روش بررس��ی میکند که آیا مدل با پیشبینی کنندههایش با
مدلی که تنها ش��امل مقدار ثابت باشد اختالف قابل توجهی دارد یا خیر .آزمون اتوبوس را
میتوانیم به عنوان آزمون قابلیت همه پیشبینی کنندههای مدل برای پیشبینی متغیر پاس��خ
(وابس��ته) درنظر بگیریم .دست یافتن به خروجی با اهمیت چنانکه در زیر نشان داده شده،
نشان دهندۀ حالتی است که محقق نتیجه میگیرد دادهها به طور مناسب با مدل فیت شدهاند،
به عبارتی آیا حداقل یک پیشبینی کنند ه وجود دارد که بهطور قابل توجهی با متغیر پاسخ
ارتباط دارد یا خیر؟جدول شماره  5خروجی مدل برازش یافته به روش معمولی موسوم به
روش س��اده است (یعنی تمام متغیرهای مستقل در یک مرحله وارد مدل شدهاند) ،بنابراین
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تفاوت��ی میان مرحله ،بلوک و مدل وجود ندارد .نتایج آزمون ضرایب اتوبوس مدل نش��ان
میدهد که با اطمینان باالتر از  99درصد مدل رگرسیون لجستیک به خوبی برازش یافته و
در این مدل متغیر مستقل با تأثیرگذاری معنادار وجود دارد.
2
جدول  :5نتیجۀ آزمون کای -اسکوئر ( )X

گام اول

خی -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

گام

1960.936

25

0.000

توقف

1960.936

25

0.000

مدل

1960.936

25

0.000

با توجه به جدول  6مشاهده ميشود كه حساسيت مدل در تعيين زنده بودن راننده پس
از تصادف  99درصد ميباشد .مدل رگرسيوني توانسته است  99درصد از دادهها را درست
پيشبيني کند.
جدول  :6حساسیت مدل در پیشبینی صحیح

پیش بینی شده
مشاهده شده

گام اول

فوت راننده

فوت راننده

درصد صحیح

0

1

0

343859

0

100

1

3426

0

0

درصد کل

99

در جدول  7ريز ساير عوامل براي متغير علت تامه تصادف به عنوان مرجع قرارداده شده
و نتايج بر مبناي آن بيان شده است.
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جدول  :7ريزعوامل مختلف به عنوان مبنا براي متغير علت تامه تصادف

B

.S.E

Wald

درجه آزادی سطح معناداری (Exp(B

گام اول
کد علت
تصادف

-

-

1539.441

25

0.000

-

1

-1.966

0.178

122.578

1

0.000

0.140

2

-0.824

0.183

20.355

1

0.000

0.439

3

-0.728

0.134

29.565

1

0.000

0.483

4

-0.157

0.123

1.630

1

0.202

0.855

5

0.608

0.278

4.784

1

0.029

1.837

6

0.414

0.124

11.118

1

0.001

1.513

7

0.422

0.136

9.638

1

0.002

1.525

8

0.858

0.221

15.043

1

0.000

2.358

9

0.847

0.127

44.679

1

0.000

2.332

10

0.970

0.122

63.600

1

0.000

2.638

11

0.324

0.303

1.142

1

0.285

1.382

12

-16.580

9240.695

0.000

1

0.999

0.000

13

-1.215

0.292

17.308

1

0.000

0.297

14

0.251

0.325

0.598

1

0.439

1.286

15

-0.469

0.248

3.575

0.059

0.626

16

-1.707

0.263

42.041

1

0.000

0.181

17

0.059

0.229

0.066

1

0.798

1.061

18

0.573

0.259

4.891

1

0.027

1.774

19

-1.246

0.179

48.165

1

0.000

0.288

20

0.126

1.012

0.015

0.901

1.134
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21

0.652

0.303

4.624

1

0.032

1.920

22

-0.009

0.427

0.000

1

0.983

0.991

23

-16.578

3526.262

0.000

1

0.996

0.000

24

-15.581

9771.626

0.000

1

0.999

0.000

25

-1.097

0.463

5.613

1

0.018

0.334

ثابت

-6.666

535.237

0.000

1

0.990

0.001

با توجه به ضرايب جدول مدل رگرسيوني ارائه شده به صورت معادله  7خواهد بود:
) exp( β1 x1 + β 2 x2 + ... + β 2.6 x2.6
معادله 7
) (1 + exp( β1 x1 + β 2 x2 + ... + β 2.6 x2.6

= ) π ( x1 , x2 ,..., x2.6

محاس��به مقادي��ر احتمالي براي م��رگ راننده در ه��ر يک از علل تامه تصادف مش��ابه
بخشهاي قبل اس��ت .در جدول ش��ماره  8کليۀ احتماالت براي مرگ راننده در هر يک از
علل تامه تصادف ذکر شده است.
جدول  :8احتمال های مختلف برای مرگ ناشی از هر علت تا ّمه

علت تامه تصادف

احتمال مرگ راننده در
صورت وقوع تصادف
(احتمال شرطی) -درصد

احتمال بروز پیشامد در
صورت تصادف منجر به
مرگ (احتمال بیز)  -درصد

انحراف به چپ

72.51

20

تجاوز از سرعت مجاز

70.22

1

تجاوز به چپ ناشي از سبقت

69.99

10

نقض ماده  4قانون ايمني راه ها

65.75

0/00

عدم مهارت در رانندگي

64.75

1

نقص فني مستمر در وسيله نقليه

63.65

1
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تخطي از سرعت مطمئنه

60.40

11

عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه

60.20

31

عدم رعايت حق تقدم

32.65

13

عدم رعايت فاصله عرضي

30.49

3

دور زدن در محل ممنوع

25.03

>%0/00

گردش به طرز غلط

22.88

1

تغيير مسير ناگهاني

22.34

3

حرکت با دنده عقب

15.36

1

عدم رعايت فاصله طولي

12.28

4

بحث و نتیجهگیری

در این مطالعه مدل رگرس��یونی بر پایه لجس��تیک ،توانسته است دقت بسیار باالیی (99

درصد) در تعیین و تش��خیص عوامل مؤثر بر عامل ش��دت تصادف جادهای داش��ته باشد.
در مقایس��ه با مدلهای دیگر ،نتایج حاصل از مدلس��ازی رگرسیون درختی عواملی چون
انحراف به چپ ،تجاوز به چپ ناش��ی از سبقت ،عدم رعایت فاصله عرضی ،عدم مهارت
در رانندگی و تجاوز از س��رعت مقرر را عوامل معنادار میداند (رحیمی و میرزایی خفری،
 )1390که این عوامل در مطالعه ما بر پایه رگرس��یون لجستیک باینری نیز تأیید شده است.
عالوه بر آن میزان اثر هر یک از عاملها بر ش��دت تصادف بر اس��اس تابع بخت محاس��به
شده است .تحقیق مشابه دیگری در استان زنجان به تحلیل فرمهای کام  ،114تکمیل شده
توسط پلیس راه در سال  1385پرداخته است که در آن عوامل مهم منجر به بروز تصادف را
مشخص کرده است که این عوامل عبارتاند از :بیتوجهی ،خستگی ،عدم توجه به قوانین
رانندگی و عدم توجه به جلو توس��ط رانندگان وس��یله نقلیه (بهش��تی و همکاران.)1388 ،
همچنین این مطالعه را میتوان ادامه مطالعه دیگری در بررسی تأثیرگذاری عامل انسانی بر
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شدت تصادف دانس��ت (پاک گوهر )2011 ،که در آن مطالعه خصوصیات فردی رانندگان
بررسی شده و معین شد عوامل گواهینامه رانندگی ،کمربند ایمنی ،سن و جنسیّت به عنوان
نش��انههای عامل انسانی بر ش��دت تصادفات جادهای ایران تأثی ر گذارند .در مطالعۀ مائو و
همکاران ( )2004روی دادههای تصادفات جادهای آمریکا سن ،جنسیت و مصرف الکل در
بین رانندگان از جمله عوامل فردی تأثیرگذار معرفی شد.
مطالع��ات راضی اردکانی و همکاران ( )1390که مطالع��های تلفیقی از عوامل این مقاله
و مطالعه پاک گوهر و همکاران (پاک گوهر )2011 ،می باش��د نش��ان داده اس��ت از بین
مشخصههای فردی سن و سطح تحصیالت و از بین مشخصههای رفتاری که با عنوان علل
تامه تعریف ش��دهاند ّ
تخطی از س��رعت مجاز و انحراف به چپ و حرکت به سمت عقب
ش��دت تصادف را افزایش دادهاند که در این مطالعه حرکت به سمت عقب به عنوان عامل
تاثیرگذار تعیین نش��ده اس��ت .دلیل آنرا میتوان تفاوت محیط تحقیق دانست؛ بهطوریکه
مطالع��ه راضی اردکانی و همکاران در بزرگراه و مطالعات فعلی در جادههای بین ش��هری
صورت گرفته است.
بر اس��اس مدل برازش داده ش��ده ک��ه در این مدل انحراف به چپ و س��رعت ،عوامل
اساس��ی در افزایش احتمال مرگ راننده در اثر تصادف (شدت تصادف) به شمار می روند.
انحراف به چپ با  8/7درصد از کل موارد با ضریب شانس  2/332به  1در شرایط عادی،
تجاوز به چپ با  4/6درصد از کل موارد با ضریب شانس  2/638به  1در شرایط عادی و
س��رعت با  0/4درصداز کل موارد با ضریب ش��انس  2/358به  1در شرایط عادی منجر به
ش��دیدترین تصادفات ش��ده اند .مجموع فراوانی نسبی این سه عامل کمتر از 14درصد کل
تصادفات است.
س��رعت دومین عامل از نظر بیشترین شدت آس��یبهای تروما ( در این مطالعه احتمال
مرگ راننده) محسوب شده است .این در حالی است که حدود  6درصد تصادفات تخطی
از س��رعت مطمئنه و س��رعت مجاز اس��ت .احتمال مرگ راننده در صورت رخداد در این
وضعی��ت 60درصد اس��ت .به عبارت��ی 11/1درصد تصادفات ج��اده ای منجر به مرگ در
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صورت وقوع س��رعت غیر مجاز است .تمایل رانندگان به سرعت باالخص رانندگان جوان
به دالیل گوناگونی اعم از هیجان رانندگی ،حس فریبنده اطمینان به رانندگی خطرآفرین در
بین رانندگان کم تجربه ،ریسک پذیری و احساس حاشیه امنیت و نبود باور به احتمال وقوع
حادثه برای خود ،انکار نش��دنی است .رسانههای گروهی با انتخاب برنامههای آموزشی و
اطالع رس��انی میزان خطرات رانندگی با س��رعت غیر مطمئنه را بیان کنند و حس ریس��ک
پذیری رانندگان را کاهش دهند.
انحراف به چپ ،چه هنگام س��بقت باش��د چه نا بهنگام ،باعث می شود تسلط راننده در
حال سبقت کاسته شده و فرصت فرار از تنگنای ایجاد شده از دست برود .شديدترين نوع
تصادفات ،تصادف جلو به جلو يا رخ به رخ است .اينگونه تصادفات زماني اتفاق ميافتد
که يکي از خودروها از مس��ير مجاز خارج ش��ده و در مس��ير مخالف با خودروي روبهرو
برخورد کند .مهمترين علل انحراف به چپ يا تجاوز به چپ از خط وسط جاده را مي توان
به  9علت اصلی تقسیمبندی که عبارتاند از :عدم تشخيص سهم عبور ،خستگي و خواب
آلودگ��ي راننده ،تخطي از س��رعت مطمئنه در پيچ جاده ،عدم توج��ه به جلو،عدم رعايت
فاصله طولي مناس��ب با خودروي جلويي ،بروز نقص فني در حادثه ،تغيير مس��ير ناگهاني
خودروي هم مسير  ،وجود مانع و دست انداز و تخلف عمدي راننده(شریفی.)1391 ،
یکی دیگر از ش��اخصهای س��نجش اهمیت ،فراوانی توصیفی است .عدم توجه به جلو
با نرخ متوسط بیش از 24درصد ،مهمترین از نظر فراوانی وقوع به شمار میرود .لیکن این
عامل نرخ شدت تصادف را کاهش داده است .دومین عامل عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه
با 16درصد فراوانی نس��بی اس��ت و پس از آن عدم رعایت حق تقدم اس��ت که با فراوانی
نسبی 12/5درصد ،سومین عامل مهم از نظر فراوانی رخداد به شمار می رود.
به هرحال عامل انسانی مهمترین عامل از میان عوامل محیطی ،راه ،خودرو و انسان است
(سجادی و همکاران .)1388 ،دست کم سهم عامل انسانی نزدیک به  50درصد است (پاک
گوهر و خلیلی .)1388 ،آسیبهای تروما ناشی از تصادفات جادهای در نقاط حساس بدن
سهم بسیار باالیی دارد (کیانژاد تجنکی .)1390 ،از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری از حادثه
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حض��ور پلیس در کنترل بیش��تر رانندگان و جلوگیری از رانندگ��ی افراد بدون گواهینامه و
توجه بیشتر رانندگان نسبت به رعایت فاصلۀ طولی ،توانایی در کنترل وسیله نقلیه ،رعایت
س��رعت مجاز از جمله مواردی است که میتواند به کاهش تصادفات کمک کند .به عنوان
عوامل بعد از حادثه امکانات و تجهیزات مراکز امداد جادهای ،پذیرش و رسیدگی بموقع به
بیماران در مراکز درمانی و آموزش افراد در خصوص اقدامات اورژانسی اولیه ،تأثیر بسزایی
در کاهش فوتیهای ناشی از تصادفات جادهای خواهد داشت.
در زمینه واپایش رفتار رانندگی توس��ط پلیس ،تعیین اولویتهای هش��دار اهمیت دارد.
معموالً مدیران بین دو نوع نتیجهگیری آماری س��ر در گم میش��وند .یکی از آنها رفتارهای
خطرآفرین با نرخ رخداد باال و دیگری میزان شدت خطر آفرینی را گزارش میدهد .آشکارا
در اولی ش��دت جایگاهی ندارد و در دومی علیرغم اهمیت و رتبهای چند بار اتفاق افتاده
اس��ت که متغیرهای بسیار مهم را درحالی استخراج کردهایم که رخدادشان نادر بوده است.
این دو مس��ئله با هم تناقض دارند .در صورتی که مدیران پلیس راهور بخواهند صرف ًا نرخ

فراوانی را مد نظر قرار دهند ،جدول  9عوامل در اولویت را بر اس��اس نرخ وقوع با عنوان
راهبرد اول ارائه داده اس��ت .در صورتی که س��ه عامل راهبردی اول مورد توجه قرار بگیرد
مدیریت کنترل بر حدود  53درصد تصادفات قرار خواهد گرفت .لیکن تابع بخت اولویت
اول و س��وم نشان میدهد ش��دت تصادفات منجر به مرگ راننده در این دو حالت کمتر از
وضعیت عادی اس��ت .ب��ه عبارتی اگر هدف مدیران راهور کاهش مرگ و میر باش��د ،این
راهبرد نتیجه مؤثری نخواهد داشت.
در صورتی که مدیران پلیس راهور بخواهند تمرکز خود را بر شدت تصادف قرار دهند
جدول 10عوامل در اولویت را بر اساس شدت تصادف (مرگ راننده) با عنوان راهبرد دوم
ارائه داده است .در صورتی که سه عامل راهبرد دوم مورد توجه قرار بگیرد ،مدیریت کنترل
بر حدود  14درصد تصادفات قرار خواهد گرفت .لیکن تابع بخت نش��ان میدهد ش��دت
تصادفات منجر به مرگ راننده بر اساس این سه عامل تقریبا بیش از دوبرابر وضعیت عادی
اس��ت .به عبارتی اگر هدف مدیران راهور کاهش مرگ و میر باش��د ،این راهبرد میتواند با
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تمرکز بر  3عامل مهم انحراف به چپ ،تجاوز از س��رعت مجاز و تجاوز به چپ ناش��ی از
سبقت به هدف خود برسد .لیکن سؤال مهم اینجاست :عامل مهمی مانند تجاوز از سرعت
مجاز که سهم کمتر از  1درصد بین عوامل دیگر دارد تا چه اندازه میتواند سهم تصادفات
منجر به فوت را کاهش دهد؟ پاسخ به این سؤال راهبرد سوم را پیشنهاد میکند .بر اساس
راهبرد س��وم عواملی در اولویت قرار میگیرند که عالوه بر ضریب شدت تصادف ضریب
نرخ وقوع را نیز در بر گرفته باش��ند .بر این اس��اس دو عامل از راهبرد اول و یک عامل از
راهبرد دوم مس��تخرج و به عنوان عوامل در اولویت سه گانه از بین  15عامل مورد بررسی
به دست آمدهاند .بر اساس راهبرد سوم با تمرکز بر سه عامل «عدم توانایی در کنترل وسیله
نقلی��ه»  « ،انح��راف به چپ» و « عدم رعایت حق تقدم» بیش از  37درصد تصادفات منجر
به فوت مدیریت میشود و بهطور متوسط تابع بخت برابر  1/24به دست میآید.
جدول  :9راهبرد اول؛ انتخاب مهمترین عوامل از نظر نرخ وقوع

عوامل

فراوانی نسبی()%

تابع بخت مرگ راننده
نسبت به شرایط عادی

عدم توجه به جلو

24/3

0/855

عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه

16

1/513

عدم رعایت حق تقدم

12/5

0/483

• مدیریت  52/8درصد تصادفات منجربه فوت راننده -متوسط هندسی تابع بخت 0/86
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جدول :10راهبرد دوم؛ انتخاب مهمترین عوامل از نظر شدت تصادف

عوامل

فراوانی نسبی()%

تابع بخت مرگ راننده
نسبت به شرایط عادی

انحراف به چپ

8/7

2/638

تجاوز از سرعت مجاز

0/4

2/358

تجاوز به چپ ناشی از سبقت

4/6

2/332

• مدیریت  13/7درصد تصادفات منجربه فوت راننده -متوسط هندسی تابع بخت 2/42
جدول  :11راهبرد سوم؛ انتخاب مهمترین عوامل از نظر شدت تصادف و فراوانی( محاسبه احتمال بیز)

عوامل

فراوانی نسبی()%

تابع بخت مرگ راننده
نسبت به شرایط عادی

عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه

16

1/513

انحراف به چپ

8/7

2/638

عدم رعایت حق تقدم

12/5

0/483

• مدیریت  40/8درصد تصادفات منجربه فوت راننده -متوسط هندسی تابع بخت 1/24

منابع
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