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  چكيده
تصادفات  ينباشد. ا ينقليه سنگين حاوي كاالي خطرناك م كشور ما تصادفات وسايل ياز شهرها ياريدر بس يروم علت عمده مرگ

است و ضمن متاثر بودن از  يچندوجه يموضوع يبار يهنقل يلوسا يمنيرا به دنبال دارند. ا ياديز يو اقتصاد ي اجتماعيها ينههز

يازهاي از ن يبه نحو قابل توجه يجرا يا و نقل جاده، برخالف حمل يمي)اقل يطمانند راه وشرايط (انسان، خودرو و مح مقوله سه

كشور  يدر اكثر شهرها .يردپذ يم يرتاث ينظارت يها يتو فعال يها و الزامات قانون يت، محدوديريتيمد يها ياست، سصنعتي

 يون،كام انواع شاملي(نقليه سنگين حاوي كاالي خطرناك بار شركت واحد و وسايل يها اتوبوس ي،مسافربر يها اتوبوس

و  يا جاده ونقل نقليه سنگين حاوي كاالي خطرناك فعال در حمل گروه از وسايل دو )وكشندها يلرخاور، نفت كش، تر يونت،كام

و معابر  يبرون شهر يها حركت در جاده حال در يهنقل يلسهم اندك آن ها از مجموع تعداد وسا يرغمعل. باشند يم يشهر درون

دو  ينطرف آن، هم يكاست كه  يمربوط به تصادفات ين متوفياناز مجروحان و همچن ياريبس كشور، متاسفانه يدرون شهر

در  يمنيا يتوضع منظور به يبه طور كلاند.  ير مقصر) بودهغ يااعم از مقصر ( نقليه سنگين حاوي كاالي خطرناك گروه از وسايل

و سپس اقدامات  يي شدهنقليه سنگين حاوي كاالي خطرناك شناسا تصادفات وسايل يلمشخصات و دال يدابتدا با يونقل بار حمل

را مشخص  يساز يمناقدامات ا ينبهتر حاصل يها يافتهمزبور اعالم گردد تا بتوان بر اساس  يهنقل يلوسا يمنيا يمربوط به ارتقا

از  وفزايش دقت مطالعات پرسشنامه طراحي شد وهش جاري با توجه به اهميت موضوع و تالش براي اژ. در اين راستا در پنمود

پرسشنامه تكميل شده بدست آمد كه  319رانندگان كاالهاي خطرناك تقاضا شد كه پرسشنامه را مطالعه و تكميل نمايند كه نهايتا 

 شناسايي رانندگان كاالهاي خطرناك، مساله به صورت زير از نظرخواهي و مصاحبه انجام از مبناي محاسبات قرار گرفت. پس

 ) اولويت يك، عوامل روانشناختي (مانند نگرش، 412/0اجتماعي (مانند سن، تحصيالت و ساير با وزن  عواملشدند كه 

) 302/0گذاري و اعمل مقررات (با وزن ) اولويت دوم، قانون313/0پذيري، رانندگي تهاجمي، رانندگي تدافعي با وزن قانون

) 198/0اقتصادي (مانند درآمد، ثروت و ساير باوزن  عوامل) اولويت چهارم و 275/0اولويت سوم، آموزش عمومي (با وزن 

  اولويت پنجم شد.

  

  AHPي، احوادث جاده يي،ايميحمل و نقل مواد ش ليرانندگان وسا رانندگي،فرهنگ  :ي كليديها واژه

  

  مقدمه -1

 نظير مختلف هايزمينه در ايگسترده خطرناك كاربرد مواد

 كهبطوري اندكرده پيدا و پزشكي كشاورزي معادن، صنايع،

 هايكاربردي به شهرها، آسايش و راحتي از بخشي

 Marhavilas andاست ( شده مواد وابسته اين گوناگون

Koulouriotis, 2008; Erkut, 2007(. خطرناك، مواد 

 خود، فيزيكي و شيميايي خواص دليل به كه هستند موادي

 محيط مردم، ايمني و سالمت را بر ايتوجه قابل ريسك

 كنندمي تحميل تسهيالت) و (تاسيسات اموال و زيست
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)Kara, 2003(. مواد مصرف و توليد محل موارد، اكثر در 

 توليد به محل از را مواد اين بايد و نيست يكي خطرناك

 حقيقت در انتقاالت و نقل اين كرد. منتقل مصرف محل

 دليل به احتمالي است. ناگوار حوادث بروز براي فرصتي

 انبار توليد، مراحل كليه در بايد مواد، اين خطرناك ماهيت

 معيارهاي و هامواد، شاخص اين ونقل) (حمل توزيع و

 ,Saat et al. 2014; Ayyub( داشت مدنظر را ايمني

 ليوساحوادث حمل و نقلي اتفاق افتاده توسط  .)2003

يي خطرناك، لزوم بررسي عوامل موثر ايميحمل و نقل مواد ش

دهد. به عنوان مثال، در وقوع آن را بيش از پيش نشان مي

 كنار كه از 1978 ژوالي 11 در پروپان حمل تانكر انفجار

حدود  شدن كشته باعث كه اسپانيا در مردمي تجمع محل

 سال در كلر نشت گرديد، نفر 120 شدن زخمي و نفر 200

 از نفر 200000 از بيش تخليه باعث كه انتاريو در 1979

 سال سوخت (بنزين) در حمل تانكر شد، انفجار منطقه

 و شد نفر 2700 شدن كشته باعث افغانستان كه در 1982

 1382 سال نيشابور سوخت در حمل تانكر واژگوني حادثه

 از اينمونه گذاشت، جاي زخمي بر 460 و كشته 295 كه

 كه است خطرناك به مواد مربوط حوادث در تاريخي فجايع

در  .زمينه هستند اين در مطالعه لزوم براي داليلي خود

در  هينقل لهيوس -راه -انسان يعامل اساسه حالت كلي، س

دارند. از آنجا كه نظام  يينقش بسزا يابروز حوادث جاده

 يبه درست توانيم ،ندآييتوسط انسانها به اجرا در م ياتيعمل

درصد بروز تصادفات  نيو موثرتر نيادعا نمود كه مهمتر

و  ياست، لذا شناخت انسان از بعد رفتار يعامل انسان

 يو بستر الزم را برا نهيزم توانديم يتيبعد جنس و يتيشخص

 يبرا يو كاربرد يموثر علم هايطرحها و برنامه نيتدو

را  يااز حوادث جاده يناش يهابيو آس عاتيكاهش ضا

 با توجه به اهميت نقش انسان، شناخت عوامل .فراهم آورد

هايي نيز مهم است و پژوهش رانندگان ايمنيموثر بر فرهنگ 

 ,.e.g. Oggero, et alخصوص انجام پذيرفته است ( در اين

2006; Wang et al., 2005; Yang et al., 2010; Zhao 

et al., 2009; Zhao, et al., 2012; Zhu, et al., 2016 

;Ronza, et al., 2007; Inanloo, et al., 2016; Chen, et 

al., 2018هاي كمي در خصوص شناخت ) ولي پژوهش

حمل و نقل  ليوسا رانندگان ايمنير فرهنگ موثر ب عوامل

يي خطرناك پذيرفته است. با عنايت به اينكه ايميمواد ش

 خطرناك محموالت انتقاالت و نقل از ايعمده بخش

 Listگيرد (مي اي انجامجاده نقل و حمل شبكه توسط

and Abkowitz, 1986موثر بر فرهنگ  )، بررسي عوامل

يي خطرناك ايميحمل و نقل مواد ش ليرانندگان وسا ايمني

اين پژوهش تالش دارد تا با مهم و تاثيرگذار است كه 

 ليرانندگان وسا يمنيموثر بر فرهنگ ا ييفاكتورها يابيارز

را  ياآن بر حوادث جاده ريتاث يي،ايميحمل و نقل مواد ش

 ).Renniers, 2005; Datao et al., 2005بسنجد (

موثر بر فرهنگ  به بررسي عواملمقاله جاري تالش دارد تا 

يي خطرناك ايميحمل و نقل مواد ش ليرانندگان وسا ايمني

موثر بر  ييفاكتورها يابيارزدر اين راستا و براي  بپردازد.

و  ييايميحمل و نقل مواد ش ليرانندگان وسا يمنيفرهنگ ا

موثر  ييفاكتورهادر گام نخست  ياآن بر حوادث جاده ريتاث

احصا شده و پس از پرسشگري از  رانندگان يمنيبر فرهنگ ا

 ليرانندگان وسا ايمنيموثر بر فرهنگ  ، عواملجامعه هدف

  شود.بندي مييي خطرناك اولويتايميحمل و نقل مواد ش

  

  پيشينه تحقيق -2

است و عملكردهاي  رفتارهااي مجموعه ايمنيرهنگ ف      

رسان با شرايط خطرناك و صدمه مواجههموجب كاهش  كه

 يعلم هاييدر بررس ايمنيفرهنگ به عبارت ديگر  .شود

 و هانقش ها،زهياز باورها، هنجارها، انگ ايمجموعه

احتمال كه موجب كاهش  يو فن ياجتماع عملكردهاي

 شود.يم فيرسان تعرخطرناك و صدمه طيبا شرا روياروي

 يكتصادفات  نفر كشته در 9از هر  2001در سال  يكامرآدر 

را  خود جان يبار يهنقل يلنفر بر اثر تصادفات مربوط به وسا

 يناناز سرنش يدرصد موارد قربان 35از دست داده كه در 

 يكامرآ در است كه يدر حال ينخودروها بوده است. ا يگرد

 يلرا تشك يهنقل يلدرصد كل وسا 1تنها  يبار يهنقل يلوسا

گونه تصادفات  ينا كه دهنده آن است امر نشان يندهد و ا يم

 ينانسرنش يبوده و باالخص برا برخوردار يياز شدت باال

در  ينشوند. همچن يم ي محسوبخودروها خطر جد يرسا

 يدرصد تصادفات فوت 73 يد،، معلوم گرد 2001سال 

از  برخورد نقليه سنگين حاوي كاالي خطرناك بر اثر وسايل

 يكي يزن مواد مخدر يرتحت تاث . رانندگاناند روبرو رخ داده

است چرا كه  يكامرآبروز تصادفات در  ياصل يلاز دال يگرد

در  يراننده متاثر از مشروبات الكل 100 ساالنه حدود

در  ).Bezwadam 2008( تصادفات دخالت داشته اند
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 يتصادفات فوت يبر رو ياكلمب يتيشكه در بر يقاتيتحق

 ينقليه سنگين حاوي كاالي خطرناك بار مربوط به وسايل

 يديشده است كه مشخصات كل معلوم صورت گرفت،

راننده،  يتوجه يتصادفات مزبور عبارتند از: سرعت، ب

راننده،  ي، خستگيمشروبات الكل يا مخدر استفاده از مواد

، تصادفات برخورد از روبرو، وقوع يرتصادفات خروج از مس

و  يقوس يها بدون جدا كننده، راه يها راه در تصادف

و  يخشامل برف ، (راه  يروساز يفضع يطادار و شر يبش

...) (Evans, 2001.( ) در 1394سه التهنه و همكاران (

 انيدر م يرانندگ يرفتارها يابيارز«تحت عنوان  يپژوهش

با استفاده از  يبار -  يناوگان تجار يرانندگان حرفه ا

استان تهران)  يمنچستر (نمونه مورد يپرسشنامه رفتار رانندگ

آنها در  يبندو طبقه يرانندگ يرفتارها تيوضع يبه بررس» 

كشور در بخش  ياجاده يعموم ناوگانرانندگان  انيم

پژوهش كه  نيا يهايبار و كاال پرداختند. آزمودن ييجابجا

 يتر در خصوص بررسمطالعات گسترده كياز  يبخش

 ينقل جاده ا حوزه حمل و يارانندگان حرفه يرفتارها

رانندگان فعال درحوزه  انيو از م ياست، به صورت تصادف

روند  ليتكم يبرا آنكه ضمن. اندانتخاب شده ياجاده

 انهيدر سطح استان تهران و پا زين يديجد يمطالعه، پرسشگر

راننده  20از  شيبا ب ييمايبار استان مدنظر قرار گرفته و هم پ

انجام شده است. ابزار پژوهش،  زيدر طول روز و شب ن

منچستر است.  يرانندگ يپرسشنامه استاندارد شده رفتارها

رفتار  يابيبوده است كه ارز آن يايگو قيتحق نيا افتهي

با استفاده از پرسشنامه منچستر قابل  يارانندگان حرفه يعمد

 نيآن است ا ياياعتماد نبوده و اما رابطه معنادار موجود گو

 يتسلط رانندگان بر رفتارها زانيم يابيارز ياپرسشنامه بر

ها قابل اعتنا و اشتباهات و لغزش ،يتخلفات سهو خود در

تحت  ي) در پژوهش1394و همكاران ( يذوق موثر است.

 يقيمطالعه تطب كيتراف يمنياثرات فرهنگ برا يابيارز«عنوان 

و اثرات  يبه بررس» ژاپن و ني،چ رانيا كيتراف يمنيفرهنگ ا

مقاله نشان  نيپرداختند. محققان در ا كيتراف يمنيفرهنگ برا

 كيتراف يمنيرا در ا يمتفاوت جينتا يدادند كه تفاوت فرهنگ

به  رانيو ژاپن در بر خواهد داشت. ا نيچ ران،يا يكشورها

است كه با  يرانندگان يدر حال توسعه دارا يعنوان كشور

 ،يرانندگ نيدر ح افتنيراه  ينابجا و تقال برا يرانندگ

 يدارا نيزنند. چيرا رقم م ياتصادفات قابل مالحظه

 يفرهنگ يهاو ارزش شيدر حال افزا يرانندگان تيجمع

 ينادرست و با تجربه كم رانندگ يكه در آن رانندگ تاس

مدرن  يها رساختيشوند. ژاپن با زيمنجر به تصادف م

كاهش خطر،  كرديمدون با رو يحمل و نقل، فرهنگ رانندگ

رخداد تصادفات را به خود اختصاص داده است.  نيينرخ پا

در هر كشور  كيتراف يمنيفرهنگ ا يپژوهش، به بررس نيا

 تيوضع ك،يفرهنگ تراف يخيتار اختاربر اساس س

 يآمار يداده ها زيخودروها و ن طيها، شرارساختيز

كشورها از نقطه نظر ابعاد مختلف  نيپردازد. ايتصادفات م

و  لي شوند.يم سهيمقا كيتراف يمنيموثر بر ا يفرهنگ

همكاران عوامل موثر بر فرهنگ ايمني را به دو دسته كلي 

اجتماعي  -هاي اقتصادياند: درسته اول مولفهتقسيم كرده

 مانند سن، جنسيت، تحصيالت و درآمد و دسته دوم 

رفتارها و تجربيات راننده است كه در نهايت و به  ،هانگرش

 ,.Li et alصورت غيرمستقيم روي ايمني تاثيرگذار هستند (

2014.(  

  

  
  )Li et al., 2014( هاي موثر بر فرهنگ رانندگي و ايمنيرابطه بين مولفه .1شكل 
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مولفه  4 را دارايايمني فرهنگ برونر در پژوهش خود،    

  مولفه  4در اين پژوهش،  .)Bruner, 2015دانسته است (

 قانون و مقررات و  - 3آموزش،  -2رسانه،  - 1شامل: 

در پژوهش جاري با در نظر  اعمال و اجراي قانون. - 4

 ,Bruner( هاي مطرح شده توسط برونرگرفتن مولفه

، اقدام به )Li et al., 2014همكاران () و لي و 2015

حمل و نقل مواد  ليرانندگان وسابررسي فرهنگ رانندگي 

هاي ارائه شده در اين . مولفهيي خطرناك شده استايميش

هاي معرفي شده تعريف پژوهش، حاصل از تجميع مولفه

شده توسط ايشان با برخي از تغييرات همراه بوده است كه 

آموزش و رسانه تحت عنوان آموزش  به عنوان مثال  مولفه

هاي سن، جنسيت و مولفهاند يا همگاني در نظر گرفته شده

 و هاي اجتماعي ارائه شده استتحصيالت در قالب ويژگي

ها، رفتارها و تجربيات راننده نيز در قالب ويژگي نگرش

  يسه عامل اساس تعريف شده است. روانشناختي

نقش  ياروز حوادث جادهدر ب هينقل لهيوس -محيط -انسان

نيز  رانندگان ايمنيموثر بر فرهنگ  در عواملدارند.  ييبسزا

محيط را در نظر گرفت و  - انسانتوان دو عامل اساسي مي

هاي ياد شده را ذيل اين دو عامل گنجاند. بدين ترتيب مولفه

هاي هاي اقتصادي و ويژگيهاي اجتماعي، ويژگيويژگي

 روانشناختي را ذيل عامل انسان و مقوله آموزش و 

گذاري و اجراي آن را ذيل عامل محيط در نظر گرفت. قانون

 ويژگي اصلي عامل انساني در اين است كه تمام آن 

 هاي مختص خود فرد (راننده) است حال آنكه ويژگي

هاي بيان شده ذيل عامل محيط، عوامل بيروني هستند مولفه

  ).3تيار فرد (راننده) نيست (شكل كه در اخ

  
 هاي تعريف شده و موثر در فرهنگ رانندگيمولفه .2شكل 

 

  
 هاي تعريف شده و موثر در فرهنگ رانندگيمولفه .3شكل

 

فرهنگ ايمني
قانو گذاري و اجراي 

قوانين

آموزش همگاني

ويژگي هاي  

روانشناختي

ويژگي هاي  

اقتصادي

ويژگي هاي  

اجتماعي

فرهنگ ايمني

بعد محيطي

قانو گذاري و 

اجراي قوانين
آموزش همگاني

بعد انساني

ويژگي هاي 

اقتصادي

ويژگي هاي 

اجتماعي

ويژگي هاي 

روانشناختي
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  روش شناسي-3

  رويكرد پژوهش

 نياز مهمتر يكيامروزه به عنوان  ياتصادفات جاده   

شده  ليها و معضالت كارشناسان حمل و نقل تبدچالش

كه در زمان حمل مواد  يخصوص، تصادفات نياست. در ا

جهت  ياديز ليدهد، همواره از پتانسيم يخطرناك رو

رهنگ ايمني ف باشديبرخوردار م يفاجعه بشر كيبه  ليتبد

موجب كاهش  ست كهاو عملكردهاي  رفتارهااي مجموعه

در اين  .با شرايط خطرناك و صدمه رسان شود مواجهه

 يمنيموثر بر فرهنگ ا ييفاكتورها يابيارزپژوهش با 

آن بر  ريتاث يي،ايميحمل و نقل مواد ش ليرانندگان وسا

  شود.را سنجيده مي ياحوادث جاده

  

  

  روش تحليل سلسله مراتبي

 و تعيين اهميت بنديدر مطالعه حاضر، به منظور الويت  

 بار نقل و حمل هايساخت زير كارآمدي هايشاخص

 از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده شد. شهريدرون

ترين يكي از معروف (AHP) فرايند تحليل سلسسله مراتبي

گيري چند منظوره است كه اولين بار توسط فنون تصميم

در  ابداع گرديد. اين روش 1970در دهه  ساعتيتوماس. ال. 

و معيار  گيري با چند گزينه رقيبهنگامي كه عمل تصميم

تواند استفاده گردد. معيارهاي  گيري روبرو است ميتصميم

توانند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش مطرح شده مي

نهفته است. تصميم گيرنده  گيري بر مقايسات زوجيتصميم

كند.  با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصميم، آغاز مي

درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و 

دهد.  هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي گزينه

. اين گيرد ميسپس يك سري مقايسات زوجي انجام 

هاي مقايسات وزن هر يك از فاكتورها را در راستاي گزينه

اي  به گونه AHP سازد. در نهايت منطق رقيب مشخص مي

ي حاصل از مقايسات زوجي را با همديگر تلفيق ها ماتريس

  .)Saaty, 1980( سازد كه تصميم بهينه حاصل آيد مي

  

  پرسشگري

انجام دقيق و صحيح هر كار تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند   

هاي خاص و  اي از معيارها و و روش رعايت مجموعه

متناسب با موضوع پژوهش مورد نظر است. لذا با تعيين دقيق 

هاي مرتبط و نمونه  پژوهش و مطالعه پژوهشموضوع 

بايست به  مطالعات انجام شده در زمينه پژوهش مورد نظر، مي

شناسايي شيوه تحقيق متناسب با موضوع مورد مطالعه، 

سازي آن با توجه به شرايط و ضوابط خاص حاكم بر  بومي

محيط و موضوع مورد مطالعه، گزينش ابزار متناسب با 

ها و اطالعات پرداخت  زار گردآوري دادهتحقيق، انتخاب اب

پرسشنامه يكي از  شده را مورد سنجش و بررسي قرار داد.

اجتماعي  - آوري اطالعات در تحقيقات فني ابزارهاي جمع

ها و بعد در پژوهش جاري به منظوري گردآوري دادهاست. 

اقدام به طراحي  از احصا فاكتورهاي موثر در فرهنگ رانندگي

  پرسشنامه شد.

  

  

  

  تعداد نمونه آماري مورد نياز

بعد از طراحي پرسشنامه و تعيين محل پرسشگري، نياز به   

تعيين تعداد نمونه مورد نياز است. در مباحث آماري به دليل 

هاي زماني و بودجه، براي بررسي رفتار يك  وجود محدوديت

شود كه بايد  جامعه، رفتار قسمتي از جامعه برداشت مي

سازگاري مناسبي با كل جامعه داشته باشد. به اطمينان و 

همين منظور بايد تعداد نمونه آماري كافي باشد. حداقل 

قابل محاسبه است  1 تعداد نمونه آماري مورد نياز از رابطه

)Hensher:(  

)1( n =
Npq �Ф�� 	1 − α

2�
�

a��N − 1� + pq �Ф�� 	1 − α
2�

� 

  

تعداد نمونه آماري،  nتعداد جامعه آماري،  Nكه در آن،    

Ф�� 	1 − α

�تابع معكوس توزيع تجمعي براي توزيع   

نسبت واقعي انتخاب  pسطح دقت است.  αنرمال استاندارد، 

يك گزينه در جامعه و مقدار صفت موجود در جامعه است و 

q=1-p  30634است. تعداد كل رانندگان كاالهاي خطرناك 

نفر از كل رانندگان كشور كه مطابق با سالنامه آماري سازمان 

درصد از رانندگان  5/6نفر است كه شامل  471290راهداري 

درصد در  1كشور است. همچنين ميزان خطاي مجاز برابر 

شود. در شرايطي كه تعداد جامعه آماري  نظر گرفته مي

  شود: استفاده مي 2مشخص نباشد از رابطه 
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)2(  n =
pq �Ф�� 	1 − α2�

�

a�  

  

درصد، مقدار  99براي سطح اطمينان  2بر اساس رابطه 

Ф�� 	1 − �
�بوده و حداقل نمونه برابر با  32/2برابر با  

  .)3(رابطه  مشاهده است 327

)3(  n = 0.065 × 0.935 × 2.32�
0.01� = 327 

  

  نتايج-4

  نمونهاطالعات آماري مربوط به 

در يك تحقيق، بايد فرضيات تحقيق در مكاني مشخص و    

بر روي افراد مورد نظر انجام شود. اين مكان مربوط به 

باشد. بنابر ماهيت  قلمرو مكاني تحقيق ميجامعه آماري و 

اين تحقيق، جامعه آماري شامل تمامي رانندگان كاالهاي 

باشد. محدوده مورد مطالعه رانندگان ساكن  خطرناك مي

هاي آموزشي برگزار باشد و پرسشگري در كالس تهران مي

شده توسط سازمان راهداري انجام شده است. تالش شد تا 

نمونه قابل  391و تعداد وري شود نمونه تصادفي گردآ

بايست، ابتدا در اين راستا، ابتدا مي استفاده گردآوري شد.

اطالعات آماري مربوط به جامعه بررسي شوند. جامعه آماري 

مورد استفاده در اين پژوهش، رانندگان كاالهاي خطرناك در 

مشخصات رانندگان كاالهاي اطالعات و كشور است ولي 

شود كه مشخصات ر نيست و لذا فرض ميخطرناك در اختيا

كلي رانندگان خطرناك و كل رانندگان وسايل نقليه باري 

مشخصات رانندگان وسايل نقليه  1 . در جدولاست همسان

هاي سني، تحصيالت، سابقه كار و تاهل باري بر حسب گروه

  در جامعه و نمونه برداشت شده ارائه شده است.

  1395مشخصات رانندگان وسايل نقليه باري در استان تهران تا پايان سال  .1جدول 

  سهم در جامعه  سهم در نمونه  بنديدسته  ويژگي

  سن

  0  5/1  سال 25تا 

  5  5/5  سال 29تا  25

  36  32  سال 39تا  30

  29  25  سال 49تا  40

  30  36  سال 50باالي 

  تحصيالت

  0  0  سوادبي

  5/1  5/1  خواندن و نوشتن

  17  15  پايان ابتدايي

  5/51  43  سيكل

  25  30  ديپلم

  5/2  7  كارداني

  5/2  5/3  كارشناسي

  0  0  كارشناسي ارشد و باالتر

  0  0  حوزوي

  سابقه كار

  15  20  سال 5تا 

  22  18  سال 9تا  5

  25  23  سال 14تا  10

  11  13  سال 19تا  15

  9  11  سال 24تا  20

  18  15  سال 25باالي 

  تاهل
  85  80  متاهل

  15  20  مجرد
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  سازي رياضيمدل

رانندگان كاالهاي  از نظرخواهي و مصاحبه انجام از پس  

 هايشاخص بندي و تعيين اهميتلويتومنظور اخطرناك به

شهري از درون بار نقل و حمل هايساخت زير كارآمدي

استفاده شده كه پس از ورود  روش تحليل سلسله مراتبي

افزار، ميزان درجه اهميت و وزن هر كدام از اطالعات به نرم

حمل و نقل  ليرانندگان وسا ايمنيموثر بر فرهنگ  عوامل

 :يي خطرناك به صورت زير مشخص گرديدايميمواد ش

ت و ساير) اجتماعي (سن، تحصيال عوامل: 1اولويت  - 1

  )412/0(با وزن 

پذيري، رانندگي : عوامل روانشناختي (قانون2اولويت  - 2

  )313/0تهاجمي، رانندگي تدافعي) (با وزن 

گذاري و اعمل مقررات (با وزن : قانون3اولويت  - 3

302/0(  

  )275/0: آموزش عمومي (با وزن 4اولويت  - 4

اقتصادي (درآمد، ثروت و ساير)  عوامل: 5اولويت  - 5

  )198/0(باوزن 

 ،ندآييها به اجرا در متوسط انسان ياتياز آنجا كه نظام عمل   

درصد  نيو موثرتر نيترادعا نمود كه مهم يبه درست توانيم

كه نتايج پژوهش جاري  است، يبروز تصادفات عامل انسان

  دهد.نيز اهميت آن را نشان مي

  

  گيرينتيجه-5
 مختلف هايزمينه در اي گسترده خطرناك كاربرد مواد    

 اندكرده پيدا و پزشكي كشاورزي معادن، صنايع، نظير

 كاربرديهاي به شهرها، آسايش و راحتي از بخشي بطوريكه

حمل و نقل ايران، در . است شده مواد وابسته اين گوناگون

كاال را به خود اختصاص  يدرصد جابجا 90از  شيب ياجاده

 ،ياز محموالت حمل و نقل جاده ا يداده است. بخش

خاص آنها با  تيماه ليخطرناك هستند كه به دل يكاالها

اساس آمار  برجابجا شوند.  ديبا يا ژهيو ريو تداب طيشرا

كه حمل  ييبارها هياز كل يميمنتشره سازمان ملل، در حدود ن

 يمنطبق به گروه مواد خطرناك هستند. از كليه شوند،يم

 خطرناك مواد گروه به منطبق شوند،ميبارهايي كه حمل 

 غير مكاني از خطرناك ماده موارد، همه در تقريباً زيرا هستند،

حوادث حمل و نقلي  .آيدمي دست به اشنهايي مقصد از

يي ايميحمل و نقل مواد ش ليوسااتفاق افتاده توسط 

خطرناك، لزوم بررسي عوامل موثر در وقوع آن را بيش از 

دهند و با توجه به اهميت نقش انسان، شناخت پيش نشان مي

مهم است. بررسي  رانندگان ايمنيموثر بر فرهنگ  عوامل

كمي در خصوص شناخت هاي پژوهشادبيات نشان داده كه 

حمل و نقل  ليوسا رانندگان ايمنيموثر بر فرهنگ  عوامل

ها صورت پذيرفته بندي آنو اولويتيي خطرناك ايميمواد ش

در اين راستا در پژوهش جاري با توجه به اهميت  .است

موضوع و تالش براي افزايش دقت مطالعات پرسشنامه 

طراحي شد و از رانندگان كاالهاي خطرناك تقاضا شد كه 

پرسشنامه  319پرسشنامه را مطالعه و تكميل نمايند كه نهايتا 

دست آمد كه مبناي محاسبات قرار گرفت. ه تكميل شده ب

رانندگان كاالهاي  از نظرخواهي و مصاحبه امانج از پس

 عواملشدند كه  شناسايي خطرناك، مساله به صورت زير

) 412/0اجتماعي (مانند سن، تحصيالت و ساير با وزن 

پذيري، اولويت يك، عوامل روانشناختي (مانند نگرش، قانون

) اولويت 313/0رانندگي تهاجمي، رانندگي تدافعي با وزن 

) اولويت 302/0اري و اعمل مقررات (با وزن گذدوم، قانون

) اولويت چهارم و 275/0سوم، آموزش عمومي (با وزن 

) 198/0اقتصادي (مانند درآمد، ثروت و ساير باوزن  عوامل

   اولويت پنجم شد.

توان مواردي را براي ادامه اين پژوهش در مطالعات آينده، مي

  به صورت زير پيشنهاد داد:

موثر بر  ييفاكتورها يابيارزمني با مساله فرهنگ اي - 1

يي ايميشغير حمل و نقل مواد  ليرانندگان وسا يمنيفرهنگ ا

نيز بررسي شود تا يك ديد كلي در خصوص فرهنگ ايمني 

  دست آيد.ه ب

عوامل موثر بر  رتبه بندي شود در خصوصيم شنهاديپ - 2

و  ييايميحمل و نقل مواد ش ليرانندگان وسا يمنيفرهنگ ا

گيري هاي ديگر تصميماز روش يآن بر حوادث جاده ا ريتاث

   (تاپسيس، الكترا، ويكورو ....) استفاده گردد.

و معادالت  يعامل ليشود از روش تحليم شنهاديپ - 3

 يمنياز  عوامل موثر بر فرهنگ ا كيهر  ريتاث زانيم يساختار

آن بر  ريو تاث ييايميحمل و نقل مواد ش ليرانندگان وسا

شود در يم شنهاديپ .رديقرار گ يمورد بررس يحوادث جاده ا

  هاي رتبه بندي از منطق فازي نيز استفاده گردد.روش

 

 

  مراجع -6

 ن،يالد اثي. غنيافش ،يمنيمه عتيسه التهنه، حامد. شر - 

رانندگان  انيدر م يرانندگ يرفتارها يابيارز« ،)1394( ميمر

با استفاده از پرسشنامه رفتار  يبار - يناوگان تجار ياحرفه
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 نيچهاردهم» استان تهران)  يمنچستر (نمونه مورد يرانندگ

  .كيفحمل و نقل و ترا يمهندس يالملل نيكنفرانس ب
  

 يابيارز« ،)1394(، س. ،يهوشنگ ،ح ،يآفتاب .ح ،يذوق- 

 يمنيفرهنگ ا يقيمطالعه تطب كيتراف يمنياثرات فرهنگ برا

عمران و  يمهندس يكنفرانس مل» ژاپن و نيچ ،رانيا كيتراف
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