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اولويت بندي اثر گذاري روشهاي آموزش فرهنگ ترافيك با استفاده از 
  )مورد مطالعه شهر بيرجند(AHPروش 

  

  ۳و پيام غالمي ۲ارسالن نجفي، *۱پيمان غالمي
  مهندسي صنايعرشته ارشد  كارشناسي  - ۱

Peyman711@gmail.com 
  سي برق قدرت، دانشگاه بيرجندددانشجوي دكتراي مهن  - ۲
  ي كارشناسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اراكدانشجو -۳

  

  چكيده
در تحليل تصادفات سه ضلع خودرو، عامل انساني . حجم تصادفات متاسفانه در اكثر نقاط كشور ما ايران بسيار باالست 

در . بر اساس تحقيقات انجام شده عامل انساني در رتبه اول دالئل تصادفات در ايران است. و وضعيت راه وجود دارد
الهاي اخير خوشبختانه تالشهاي خوبي براي كنترل كردن نقش عامل انساني در تصادفات صورت پذيرفته است كه از س

اما . آن جمله مي توان به اعمال سختگيري هاي بيشتر در مورد صدور گواهينامه و يا تخلفات حادثه ساز اشاره نمود
اكثر كشورهاي پيشرفته با تمركز بر فرهنگ عمومي نقش فرهنگ عمومي ترافيك نقشي بسيار پر رنگ است چنانچه 

در اين مقاله ابتدا به خوشه بندي انواع . توانسته اند ميزان تصادفات را در كشورشان به حد بسيار پايئني بياورند
روشهاي آموزش فرهنگ ترافيك در سه خوشه آموزش ميداني، آموزش از طريق رسانه ها و آموزشها در مكانهاي 

در مرحله بعد . مي پردازيم و سپس براي هر خوشه چندين زير خوشه معرفي مي گردد) مدارس و ادارات مثل(متمركز
كه يكي از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره است و با استفاده از ماتريس ها و زير  AHPبا استفاده از تكنيك 

  .  ساس تاثير گذاري روشها مي پردازيمماتريس هاي مقايسه زوجي به اولويت بندي خوشه ها و زير خوشه ها بر ا
 

 .AHPتصادفات، فرهنگ آموزش ترافيك، تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره، روش :  واژه هاي كليدي

  

  :مقدمه
ترافيك و مسأله حمل و نقل يكي از مهمترين فعاليت هاي مديريت شهري هر جامعه اي است، اين مسأله در تمام 

كثرت، روز افزون حضور اتومبيل « . ان و زندگي روزمره آنان درهم آميخته شده استجوامع شهري با زندگي شهروند
گسترش تخلفات ترافيكي، تصادفات : ميليون دستگاه، با كاركردهاي پنهان و آشكار آن نظير ۵۰۰در جهان، با بيش از 
درصد توليد ناخالص  ۳ايران كه نفر در  ۲۵۰۰با تعدادي بالغ بر يك ميليون نفر در جهان و بيش از ( منجربه به مرگ 
ميليارد تومان را از بين مي برد و به يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير در جهان و ايران  4000ملي كشور، يعني 
آلودگي محيط زيست و صوتي، انواع آلودگي هاي هوا و انواع  "از سوي ديگر) ۵: ۱۳۸۱آيتي،( » .تبديل شده است

از ديگر پيامدهاي مهمي است كه ... و  سرطان، سكته هاي مغزي، تنگي نفس، نقص عضوبيماري هاي قلبي و عروقي، 
مسأله ترافيك براي جامعه شهري بوجود آورده است؛ همچنين، نقض قوانين راهنمايي و رانندگي، عدم نهادينه نشدن 

                                            
  peyman711@gmail.com و09371389131 :،شماره تماس ارشد رشته مهندسي صنايع كارشناسي : نويسنده مسئول  *
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يكي، نبودن فرهنگ صحيح الگوهاي رفتاري و كرداري ترافيكي در بين شهروندان، عدم نظارت و كنترل اجتماعي تراف
همگي نشانگر اين است كه  "...پياده، ضعف دستگاه هاي اجرايي و سياسي برخورد كردن با اين پيامد و رانندگي و عابر

نتيجه اين ضعف ها در سطح شهرها و . مديريت شهري و ترافيكي جامعه ايراني را به فكر چاره جويي انداخته است
نقليه در كنار زندگي شهرنشيني روبه افزايش  خيره كننده و هراس انگيز به نام وسايلموجودي   جاده ها باعث شده كه

كرداري، و همچنين ارتقاي سطح فرهنگ ترافيك از  -باشد،و نيازمندي به آموزش، فراگيري هنجارها، قواعد رفتاري
ر در جهت سازگاري اين آموزش و فرهنگ سازي بيشت. مي رسد  سنين كودكي تا بزرگسالي امري ضروري به نظر

مي باشد، هرچه كه اين آموزش و فرهنگ سازي هدفمند و مداوم، مستمر و بادوام، باشد و از  انسان با محيط زندگي
سال هاي اوليه شكل گيري شخصيت و پرورش آن در خانواده شروع شده باشد، و در سال هاي بعد توسط نهادهاي 

ي همسال، مدرسه تقويت و تكميل گردد، ما شاهد آن خواهيم بود كه رسمي چون آموزش و پرورش، رسانه ها، گروه ها
پيامد ترافيك در جامعه از سوي شهروندان رعايت شده و اصول فرهنگ ترافيك با رعايت قوانين آن به صورت روان در 
. استاذهان و كردار شهروندان نهادينه شده، و اين معضل مديريت شهري به سمت كاهش پيامدهاي آن سوق يافته 

بخشهاي بعدي مقاله بدين ترتيب سازماندهي شده است كه ابتدا مباني نظري در مورد فرهنگ ترافيك بيان مي شود، 
بيان مي شود، سپس به  AHPمي پردازيم، در بخش بعد مدل پيشنهادي و نحوه تشكيل  AHPسپس به بيان پيشينه 

  .پيشنهادات به ساير محققان خواهيم پرداختبيان نتايج خواهيم پرداخت و نهايتا به نتيجه گيري كلي و 
  

  :مباني نظري 
از اهداف بررسي فرهنگ، در هر جامعه اي معطوف ساختن توجه مخاطبان به اهميت تأثير فرهنگ بر رفتار اجتماعي، 

ابل اين پديده هنگامي كه در سال هاي اوليه زندگي آموخته شود، در مق. قوانين، و نحوه آموزش عناصر اساسي آن است
( فرهنگ به مجموعه شيوه هاي زندگي اعضاي جامعه   در مجموع. دگرگوني ها مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهد

، الگوهاي رفتاري، آداب، سنن، باورها، ...)نحوه لباس پوشيدن،غذا خوردن، حرف زدن،خوابيدن، احوال پرسي كردن و
فرهنگ اساساً از . آموزند تا با جامعه سازگار شوند، گفته مي شوداعتقادت و هر نوع توانايي كه انسان ها در جامعه مي 

و ) كه قابل اند ازه گيري مقايسه و ارزيابي است... راديو، تلويزيون، هواپيما، اتومبيل، ميز،صندلي و( دو بخش مادي 
(  .تشكيل شده است) ستكه قابل اندازه گيري، مقايسه و ارزيابي ني... ادبيات، هنر،آداب و رسوم، باورها، و( معنوي 
 ) ۱۳۷۶وثوقي،

به صورت مداوم و مستمر در تعامالت روزمره بين شهروندان تكرار مي شود،  "ترافيك "از آن جايي كه واژه      
براي شهروندان  "كند شدن حركت وسايل نقليه -هنگ كردنآقفل شدن يا  -بند آمدن خيابان -راهبندان "اصطالحات 

در حوزه مطالعات اجتماعي، ترافيك .له ترافيك و اجراي الگوهاي فرهنگي آن را بيان مي كندهمگي نشانگر اهميت مسأ
به مجوعه روابط و كنش هاي متقابلي دانسته شده است كه خارج از محل سكونت شهروندان، ميان كنشگران اجتماعي 

به عنوان سواره، پياده، سرنشين و ( به وقوع مي پيوند؛ و اساساً در شرايط و موقعيت هاي خاص اجتماعي ميان انسان
و اتومبيل هنگام جابه جايي برقرار ...) شب و روز، كوهستان، جاده، خيابان، كوچه و( محيط طبيعي و مصنوعي ). پليس
، داراي ارتباط نزديكي با )مشتمل بر بخش مادي و معنوي است( ترافيك به عنوان يكي از عناصر فرهنگي . مي شود

هم بر رفتار فردي و   ترافيك به عنوان يك پديده اجتماعي، هم به طور ذهني و عيني،. است ساير عناصر فرهنگي
براي مثال، بسياري از باورها و . اجتماعي، و هم بر كردار اجتماعي و روابط اجتماعي افراد جامعه را اثر مي گذارد

كه به وسايل نقليه نيز ) سبز و قرمز(امقدس يا مذموم بودن برخي رنگ ه: ، نظيرمذهبي در كشور ما - اعتقادات ملي
سرايت كرده است، استفاده از اشيايي گوناگون در تزيينات اتومبيل، و آداب نشستن يا سالم كردن، با فرهنگ ترافيك 
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هنگامي كه در درون اتومبيل و در تزئين داخل آن، از نام و تصاوير ائمه، آيات قرآن كريم، . نيز در هم آميخته است
رب المثل ها استفاده مي شود، و زماني كه از نمادهاي چشم زخم، قرباني كردن گوسفند در جلوي اتومبيل و اشعار و ض

ماليدن خون آن به سپرها و چرخ هاي آن، تخم مرغ زير چرخ آن گذشتن و صدها مورد ديگر سود جسته مي شود، در 
  بدين ترتيب. م اتومبيل تأثير گذاشته استواقع به اين معناست كه باورهاي قديمي، در عصر فرهنگ جديدي به نا
اطالق مي شود كه از ) در خصوص اتومبيل( فرهنگ ترافيك به مجموعه اي از ارزش ها، هنجارها،آداب، باورها، و سنني 
اين فرهنگ اساساً . توجه قرار مي گيرد مورد... سوي بازيگران ترافيكي، هنگام تردد در كوچه، خيابان،ميدان، بزرگراه و

نخست آيين نامه و قوانين راهنمايي و رانندگي كه خود حاوي شكل هاي نوشتارها : ميخته اي از دو بخش اصلي استآ
و عالئم است و دوم رفتارها و كنش هاي عموم بازيگران ترافيك تحت تأثير باورها، سنن و آداب فرهنگي آن جامعه قرار 

: با فرهنگ ترافيك آشنا مي شوند )از سوي خانواده( به دو طريق ) به ويژه كودكان و نوجوانان( افراد جامعه  .دارند
نخست خواندن و كسب اطالع و يا شناخت هنجارهاي قانوني راهنمايي و رانندگي، دوم مشاهده رفتارهاي خانواده و 

ر و كردار خويشاوندان كه احتماالً آميخته اي از آيين نامه ياد شده، باورها، سنن و آداب اجتماعي است، هرچه رفتا
منطبق و يا نزديك تر باشد، رفتار مذكور به ) آئين نامه( ترافيكي خانواده ي دانش آموز با هنجارهاي قانوني نوشته شده

هنجارها تر و يادگيري آن سريع خواهد بود، در مقابل، هرچه هنجارهاي قانوني نوشته شده با رفتارهاي خانواده كم تر 
بدين ترتيب، خانواده در انتقال . جارتر و يادگيري آن ديرتر صورت خواهد پذيرفتمنطبق باشد، رفتار مذكور نابهن

عناصر فرهنگي و منطبق كردن الگوهاي رفتاري با هنجارهاي قانوني، به عنوان اولين نهادي كه به آموزش فرزندان مي 
  )۱۳۸۷رفيع پور، (.پردازد، اهميت بسزايي دارد

  

  :تحقيق ، روش و فرضيه هايپيشينه
طالعات زيادي در مورد ارزيابي و رتبه بندي توسط شيوه هاي يصميم گيري چند معياره به و يژه فرايند تحليل م 

 ۱۹۹۸مطالعات توسط ليونگ و همكاران در سال . سلسله مراتبي صورت گرفته كه به برخي از آنان اشاره مي شود
با مديريت شيالت كه محيط پيچيده اي را كه براي را با توجه به اهداف چندگانه مرتبط  AHPصورت پذيرفت و كاربرد 

پژوهشي توسط شايورا و همكاران با استفاده از تكنيكهاي  ۲۰۰۶در سال  [4].تصميم گيري ايجاد كرده است بيان نمود
تصميم گيري چند معياره صورت پذيرفت كه در آن يك مدي تركيبي براي پشتيباني از فرايند انتخاب فروشنده در 

در اين . را ارائه مي كند AHP كاربرد ديگري از ۲۰۰۳لولنس در سال  [5]. ت كاري جديد ارائه شده استيك موقعي
گزينه براي ساخت يك كارخانه ذوب فلزات با استفاده از فرايند سلسله مراتبي  ۳مقاله او به دنبال انتخاب يك گزينه از 

در سال [15]. اي بهبود مشاركت عمومي استفاده كرده اندبعنوان ابزاري بر AHPكريمينسا و همكاران از [6]   . است
براي تصميم  جبر و همكاران درباره يك روش رتبه بندي ترتيبي مطالعه اي توسط جبر و همكاران توسط  ۲۰۰۷

فازي يك مدل برنامه ريزي  AHPبا استفاده از شيوه  ۲۰۰۷كانگ و لي در سال  [7]. گيري گروهي ارائه كرده اند
فازي به MADMبا استفاده از  ۱۹۹۹راوي و ردي در سال  [8]. اي ساخت قطعات نيمه هادي ارائه كرده اندتركيبي بر

يك چاچوب تحليلي از سودها، فرصتها،  ۲۰۰۷وينجالمن در سال  [9]. رتبه بندي زغال سنگهاي هندي پرداخته اند
. رسنجي بحراني را مورد بررسي قرار داده انددر يك مورد اعتبا AHP-ANPهزينه ها و ريسك ها با استفاده از رويكرد 

را در ارائه يك چارچوب استراتژيك براي يك راهنماي تكنولوژي  AHPكاربرد  ۲۰۰۷گرسي و كاكه اوقلو در سال  [11]
فازي به اولويت بندي شاخصه  AHPدر يك مطالعه با استفاده از  ۲۰۰۶بازيورا و بسكيس در سال  [9]. نشان داده اند
در  ۲۰۰۶در سال  هيلو  نديكتوسط  AHPكاربرد ديگري از  [10]. ازه گيري سرمايه هاي سازماني پرداختندهاي اند

چانگ، چنگ  [14]. برپائي سيستمهاي انتظار مديريت خدمات پزشكي در كشورهاي در حال توسعه ارائه گرديده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

۶۹۹  
 

 

 

چندمعياره يك سيستم ارزيابي براي افسران  در يك مطالعه با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري ۲۰۰۶و چن در سال 
يك ارزيابي  MCDMبا استفاده از تكنيكهاي  ۲۰۰۶در يك مطالعه چانگ و همكاران در سال  [13]. ارتش ارائه داده اند

تمام موارد ياد شده تنها [12]. بهينه محور براي ارائه استراتژي هاي صنعت حمل و نقل باري هوائي را انجام داده اند
  .در محيط هاي مختلف بود AHPي از كاربردهاي تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره و بخش

  

   :روش تحليل سلسله مراتبي
اين مقايسه ها . اين فرايند براس استخراج مقياسهاي نسبي از مقايسات زوجي داده هاي پيوسته و گسسته بكار مي رود

اين روش مجموعه اي  [3]. شاندهنده وزن نسبي ترجيحات باشدممكن است براي اندازه گيري واقعي بكار رود يا اينكه ن
از اندازه گيري متفاوت جامع در داخل بخش كلي براي ارزيابي گزينه هاي تصميم است و ويژگي اصلي آن، داوري 

رسش شونده براي انجام مقايسه زوجي نبايد بصورت نمونه گيري زم به يادآوري است، گزينش افراد پال [3]. زوجي است
و تصادفي صورت پذيرد، بلكه بايستي از ديدگاه خبرگاني استفاده نمود كه با موضوع مورد طرح آشنا بوده و از تجربه 

  . كافي برخوردار باشند

  :جدول مقايسه زوجي
مورد نظر است راشامل مي شود در آغاز معيارهاي  اين مرحله طراحي پرسشنامه كه داراي مقايسه زوجي معيارهاي

مورد بررسي قرار مي ) معيارهاي فرعي(سپس در هر يك از آنان زير معيارها. به دو با يكديگر مقايسه مي شوند. اصلي د
جدول مقادير ترجيحات را براي  ۱۹۹۴در زمينه درجه اهميت هر يك از معيارها با يكديگر، ساعتي در سال . گيرند
  .نشان داده شده است ۱يسه زوجي تنظيم نمود كه در جدول شماره مقا

  
  مقدار عددي  وضعيت مقايسه
  ۱  ترجيح يكسان

  ۲  يكسان تا به نسبت مرجع
  ۳  به نسبت مرجع

  ۴  به نسبت تا به قوت مرجع
  ۵  به قوت مرجع

  ۶  به قوت تا بسيار قوي مرجع
  ۷  ترجيح بسيار قوي
  ۸  بسيار تا بي اندازه مرجع

  ۹  ي اندازه مرجعب
  )۱۳۸۵(قدسي پور: ماخذ

  

  
  :تشكيل ماتريس مقايسه زوجي
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پس از تكميل پرسشنامه ها، در اين مرحله عمليات بر روي داده ها انجام مي پذيرد كه در آغاز ماتريس مقايسه زوجي 
ن ترجيحي وجود در نظر مي گيرند زيرا بين دو معيار يكسا ۱استخراج مي شود و قطر ماترس را بطور طبيعي عدد 

 iندارد و سپس بين هر يك از معيارها مقايسه زوجي بر اساس ارجحيت معيارها صورت مي پذيرد و اگر بين دو معيار 

   .ميباشد     بصورت iو  jبرقرار باشد واضح است كه ترجيحات  ام رابطه  jام و 

  :محاسبه وزن ها
سپس، نرمال شوند و م است عناصر عناصر ماتريس مقايسه زوجي براي بدست آوردن وزن هريك از معيارها، در آغاز الز

  .ميانگين عناصر در هر سطر از ماتريس نرمال، محاسبه شده كه همان وزن معيارها را نشان مي دهد 

  :(I.R)نسبت ناسازگاري
مقايسه زوجي چرا كه تصميم گيرنده به . پيش از تحليل دادهها الزم است از سازگاري مقايسه ها اطمينان حاصل شود

از اينرو الزم است تا اعتبار پاسخ  [3].عوامل پرداخته و ممكن است در مجموع، مقايسه هاي وي با يكديگر سازگار نباشد
اندازه گيري و كنترل سازگاري هر ماتريس تصميم همواره بعنوان يكي از . پرسش شوندگان مورد ارزيابي قرار گيرد

در حالت كلي ساعتي پيشنهاد مي كند كه اگر ناسازگاري تصميم بيش . ستمطرح بوده ا AHPبرتري هاي مهم روش 
  .باشد بهتر است تصميم گيرنده در داوري خود تجديدنظر كند ۰.۱از 

  :محاسبه ميانگين بردار ناسازگاري
 پس از تشكيل ماتريس مقايسه زوجي و محاسبه اوزان الزم است كه بزرگترين مقدار ويژه ماتريس مقايسه را بدست

  .آورد 

  :(I.I)محاسبه شاخص ناسازگاري
  .نشان داده شده است ۲مقدار اين شاخص براي ابعاد مختلف در جدول 

  
N ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  

I.I.R  ۰  ۰  ۰.۵۸  ۰.۹  ۱.۱۲  ۱.۲۴  ۱.۳۲  ۱.۴۱  ۱.۴۵  ۱.۴۹  
  )۱۳۸۵(قدسي پور:ماخذ

  

  :(I.R)محاسبه نسبت ناسازگاري
  .اري را تعيين نمودشاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي مي توان نسبت ناسازگ ص ناسازگاري بردر نهايت با تقسيم شاخ

  
  :تجزيه و تحليل و يا مدل تحليلي 

  :مدل تحليلي
با توجه به مرور ادبيات موضوع و روش تحليل سلسله مراتبي در اين مرحله نسبت به تعيين مدل پبيشنهادي به شرح 

  :ذيل اقدام مي نمائيم

  :AHPمرحله اول تشكيل مدل 
خوشه مورد تحليل قرار مي گيرند  ۳تشكيل مي شود كه راههاي افزايش فرهنگ ترافيك در  AHPدر  اين مرحله مدل 

  .است ۱كه هر يك داراي زيرخوشه هائي نيز مي باشند كه مطابق شكل 
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  تحقيق AHPمدل : ۱شكل 

 
كه خوشه رسانه است افزايش فرهنگ  ۱خوشه وجود دارند كه در خوشه  ۳شود  ديده مي ۱همانطور كه در شكل 

افزايش قرهنگ ترافيك از  ۲ترافيك از طريق راديو، تلويزيون، اينترنت و روزنامه قرار گرفته شده است و در خوشه 
افزايش  ۳خوشه  طريق مراجعه به مكانهاي متمركز از جمله مدارس، ادرات و اصناف مد نظر قرار گرفته است و در

فرهنگ ترافيك از طريق روشهاي ميداني است كه راههاي پيش بيني شده عبارتست از توزيع تراكت هنگام مراجعه 
افراد به ادارات راهنمائي، برگزاري كالسهاي افزايش فرهنگ ترافيك براي كساني كه مي خواهند گواهينامه بگيرند و 

كه گواهينامه يا ماشين آنها توقيف شده است پيش بيني  متخلفينياي همچنين افزايش فرهنگ با برگزاري كالس بر
    .شده است

  :مرحله دوم تشكيل ماتريس مقايسات زوجي
  . نشان داده شده است ۴تا  ۱در اين مرحله ماتريس هاي مقايسات زوجي در مورد معيارها و زير معيارهاي در جداول 

  :يك از زير معيارهاهر  (Local Weight)مرحله دوم تعيين وزن محلي
نسبت به تعيين اوزان محلي زيرمعيارها اقدام مي نمائيم كه نتايج در  AHPدر اين مرحله با استفاده از منطق روش 

  .نشان داده شده است ۷تا۵جداول 
  :معيارها (Global Weight)تعيين وزن كلي

يك از زيرمعيارها و بر اين اساس رتبه بندي در اين مرحله با ضرب دريايه اي وزنهاي محلي در وزن خوشه ها، وزن هر 
  .است ۸آنها تعيين مي گردد كه مطابق جدول 

  
  
  
  

 افزايش فرهنگ ترافيك

 متمركز رسانه ميداني

 راديو اينترنت مدارس ادارات اصناف

 
ونيتلويز روزنامه  

 
 تراكت گواهينامه متخلفين
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  :نتايج
كارشناس ترافيكي و آشنا به حوزه فرهنگ ترافيك ماتريس هاي مقايسات  ۵و استفاده از نظرات  AHPبر اساس مدل 

ظرات آنان استفاده مي شود كه نتايج در زوجي در مورد معيارها و زير معيارهاي تشكيل مي شود كه از ميانگين ن
  .نشان داده شده است ۴تا  ۱جداول 

ماتريس مقايسه زوجي بين معيارها ۱جدول   

    ميداني  رسانه اي  متمركز
  ميداني  ۱  ۰.۶۶  ۰.۷۵
  رسانه اي  ۱.۵  ۱  ۱
  متمركز  ۱.۲۵  ۱  ۱

  
ماتريس مقايسه زوجي بين زير معيارهاي رسانه اي ۲جدول   

    راديو  تلويزيون  اينترنت  روزنامه
  راديو  ۱  ۰.۵  ۱.۵  ۲
  تلويزيون  ۲  ۱  ۳  ۳
  اينترنت  ۰.۶۶  ۰.۳۳  ۱  ۱
  روزنامه  ۰.۵  ۰.۳۳  ۱  ۱

  
ماتريس مقايسه زوجي بين زير معيارهاي متمركز ۳جدول   

 اصناف ادارات مدارس 
 ۲ ۱.۵ ۱ مدارس
 ۱.۵ ۱ ۰.۶۶ ادارات
 ۱ ۰.۶۶ ۰.۵ اصناف

 
ر معيارهاي ميدانيماتريس مقايسه زوجي بين زي ۴جدول   

 گواهينامه متخلفين تراكت 
 ۰.۵ ۰.۵ ۱ تراكت
 ۱.۵ ۱ ۲ متخلفين
 ۱ ۰.۶۶ ۲ گواهينامه

  
  .نشان داده شده است ۷تا  ۵از زير معيارها در جداول  كه وزن محلي هر يك

  
رسانهاوزان محلي زيرمعيارهاي  ۵جدول   

  وزن نرمال شده رسانه

 ۰.۲۴۶  راديو
 ۰.۴۵۹  تلويزيون
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 ۰.۱۵۲  نترنتاي
 ۰.۱۴۲  روزنامه

 
 
 

متمركزاوزان محلي زيرمعيارهاي  ۶جدول   

  وزن نرمال شده متمركز
 ۰.۴۴۶ مدارس
 ۰.۳۲۶ ادارات
 ۰.۲۳۶ اصناف

 
اوزان محلي زيرمعيارهاي ميداني ۷جدول   

  وزن نرمال شده ميداني
 ۰.۲۱۱ تراكت
 ۰.۴۸۱ متخلفين
 ۰.۳۰۷ گواهينامه

 
مي  ۸ر وزن معيارها، وزن نهائي زيرمعيارها و رتبه بندي آنها  بدست مي آيد كه مطابق جدولبا ضرب وزنهاي محلي د

  .باشد

  
رتبه بندي نهائي زيرمعيارها ۸جدول   

  رتبه  زيرمعيارها  وزن نهائي
 ۵ ۰.۰۹۲  راديو
 ۱ ۰.۱۷۱  تلويزيون
 ۹ ۰.۰۵۶  اينترنت
 ۱۰ ۰.۰۵۳  روزنامه
 ۲ ۰.۱۵۷ مدارس
 ۴ ۰.۱۱۴ ادارات
 ۷ ۰.۰۷۹ اصناف
 ۸ ۰.۰۵۷ تراكت
 ۳ ۰.۱۳۱ متخلفين
 ۶ ۰.۰۸۳ گواهينامه
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  :نتيجه گيري و پيشنهادات 
افزايش فرهنگ ترافيك يكي از راهكارهاي مهم در كاهش تصادفات است و با توجه به حجم بسيار باالي تصادفات در 

بدست آمده  را كاهش داد بر اساس نتايج ايران مي توان به وسيله تمركز بر روي راهكارهاي فرهنگي اين حجم تصادف
مهمترين خوشه موثر بر روي افزايش فرهنگ ترافيك شهر بيرجند افزايش فرهنگ ترافيك از طريق رسانه است و پس 

بر اساس نتايج بدست آمده در بين   .مي باشداز آن خوشه راهكارهاي متمركز ارائه شده از طرف راهنمائي و رانندگي 
وثر بر افزايش فرهنگ ترافيك در شهر بيرجند تمركز بر روي رسانه ملي و پخش برنامه هاي مختلف مهمترين عوامل م

ترافيكي در آنست و پس از آن افزايش فرهنگ از طريق مدارس شهر بيرجند است و تمركز بر روي فرهنگسازي از 
گرفت كه اهميت هر يك از خوشه ها بر اساس اين رتبه بندي مي توان نتيجه . طريق متخلفين در رتبه بعد قرار دارد

بر . باالست و ممكن است با توجه به منطقه جغرافيائي و سطح تحصيالت رتبه بندي معيارها با يكديگر متفاوت باشد
اساس نتايج به سياستگذاران فرهنگ ترافيك پيشنهاد مي گردد كه نسبت به پخش برنامه هاي آموزش ترافيكي 

نمايند و همچنين نسبت به اشاعه فرهنگ ترافيك باالخص در مدارس ابتدائي اقدام  مخصوصا از شبكه استاني اقدام
نسبت به نمايش فيلم مخصوصا به متخلفين و حادثه سازان موتورسيكلت قبل از رفع توقيف از موتورسيكلت ورزند و 

  . آنها اقدام نمايند
اقدام نمايد و در  AHPيجاد يك سطح به به ديگر محققان توصيه مي گردد كه در راستاي اين تحقيق نسبت به ا

همچنين توصيه مي . شهرهاي ديگر نيز با انجام اين پژوهش نتايج را با نتايج بدست آمده در اين تحقيق مقايسه كنند
تعريف و مسئله دوباره  AHPگردد كه هزينه اجراي هر كدام از راهكارها نيز بعنوان يك هدف مستقل ديگر در مدل 

  .مدلسازي شود
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