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 (VMS)بررسی اثرات ًاضی از اجرای تابلَّای هتغیر خبری 
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 :چکیذُ

( ػالئن رادُ ای دیزیتالی ّؼتٌذ وِ رْت هغلغ وشدى ساًٌذُ ّا اص اتفالات رادُ ای هَلت VMSتاتلَّای پیام هتغیش)

ٍ ٍضغ تشافیىی دس ّش لحظِ اػتفادُ هی ؿًَذ. ایي ػالئن هؼوَالً اص عشیك ؿثىِ هحلی ٍ یا لیٌه ّای سادیَیی تِ هشاوضی 

م هتغیش تخؾ هْوی اص ػیتن ّای حول ٍ ًمل هتلل ّؼتٌذ وِ تَػظ یه ػشی افشاد تحت وٌتشل لشاسداسد. تاتلَّای پیا

َّؿوٌذ ّؼتٌذ ٍ ّذف اص اػتفادُ ایٌگًَِ تاتلَّا فشاّن وشدى اعالػات ارثاسی ٍ یا ووىی تشای ساًٌذگاى دس رادُ ّا اػت. 

ّؾ هی تَاًذ تشای اّذاف تؼیاس هتٌَػی هَسد اػتفادُ لشاس گیشد ٍ هضایای احتوالی آى هی تَاًذ ؿاهل وا VMSتىٌَلَطی 

هوىي  VMSفـاس سٍاًی ساًٌذگاى، واّؾ همذاس صهاى ػپشی ؿذُ دس رادُ ّا ٍ ًیض ایوٌی تشافیىی تیـتش تاؿذ. تىٌَلَطی 

اػت اص ساًٌذگاى تخَاّذ وِ ػشػت ساًٌذگی ؿاى ٍ یا خغی وِ دس آى حشوت هی وٌٌذ سا تغییش دٌّذ، یا تِ هؼیشی دیگش 

اص تغییشات ّش لحظِ ٍضغ تشافیىی هغلغ تاؿٌذ. اعالػات؛ تِ هٌظَس  ًذ ٍ یا كشفاًتغییش دٌّذ، تِ فضاّای پاسویٌگی هَرَد تشٍ

تٌاب اص اصدحام ٍ آساهؾ خاعش تیـتش ساًٌذگاى دس اختیاس ًٌذگاى رْت اًتخاب هؼیش هٌاػة، ارفشاّن آٍسدى فشكتی تشای سا

اهشٍصُ تا تَرِ تِ اّویت سٍص افضٍى وٌتشل  ؿًَذ. دس هزوَع ّواًگًَِ وِ ًیاص تشافیىی ایزاب ًوَدُ اػت، آًْا گزاؿتِ هی

تن ّای رادُ ای ٍ اًتمال اعالػات ٍ گضاسؽ ّای لحظِ ای ٍضؼیت هؼیشّا تِ ساًٌذگاى، رایگاُ ٍیظُ ای تشای ؼتشافیه ٍ ػی

احیش ػولىشد تاتلَّای اػالم پیام هتغیش ایزاد گشدیذُ اػت. دس ایي همالِ ػؼی ؿذُ اػت تا آؿٌایی تا تاتلَّای پیام هتغیش ٍ ت

 ٌذ حول ٍ ًملی هَسد تشسػی لشاس گیشد.وتن ّای َّؿؼآى دس ػی

 

(، هذیشیت تشافیه، اعالع سػاًی تِ ساًٌذگاى، ایوٌی تشافیه، حول ٍ ًمل َّؿوٌذ، VMSتاتلَّای پیام هتغیش) ٍاشُ: کلیذ

 وٌتشل َّؿوٌذ

 

 

 هقذهِ

دًیا، سفغ هـىل تشافیه اص رولِ هؼائل هْن ٍ حائض اّویت دس دًیای هتوذى وًٌَی تا افضایؾ تشافیه دس والى ؿْشّای 

هی تاؿذ. اػتفادُ اص ایي تاتلَّا دس ػغح ؿْش تِ سٍاى ػاصی تشافیه ٍ سفغ گشُ ّای تشافیىی تـىیل ؿذُ دس ػغح ؿْش 

هَرَد دس  ووه هی وٌذ. ایي اهش تاػج پیـشفت سٍصافضٍى ٍ تالؽ تیـتش واسؿٌاػاى دس صهیٌِ افضایؾ ویفیت اػتاًذاسّای
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VMSایي صهیٌِ ؿذُ اػت . تىٌَلَطی)
( اغلة رْت اعالع سػاًی دس هَسد اصدحام رادُ ّا، اتفالات رادُ ای پیؾ سٍ ٍ 1

تاخیشّای غیشهٌتظشُ هی تاؿذ ٍ تذیي تشتیة هی تَاًذ اص اضغشاب ساًٌذگاى تىاّذ. ایي ػالئن ٌّگاهی هی تَاًٌذ تؼیاس هفیذ 

ّای  ذ اص هؼیشّای رایگضیي ٍ هحل ّایی وِ ساًٌذگاى هی تَاًٌذ رْت ارتٌاب اص تاخیش، اتَهثیلٍالغ ؿًَذ وِ ساًٌذگاى تتَاًٌ

، خَد تخـی اص  VMSخَد سا پاسن ًوایٌذ ٍ اص ٍػایل ًملیِ ػوَهی اػتفادُ وٌٌذ هغلغ ؿًَذ، اها ایي هؼتلضم آى اػت وِ 

 یه ؿثىِ گؼتشدُ دس وٌتشل ٍ هذیشیت تش ًظاست تشافیىی تاؿذ.

ٍػیغ تش ؿَد. حمایك  VMSیه هغالؼِ هْن كَست گشفتِ دس ایي هَسد ًـاى هی دّذ وِ ساًٌذگاى هایلٌذ اػتفادُ اص 

تلَست كحیح عشاحی ؿَد، حَاع ساًٌذگاى سا پشت ًوی وٌٌذ. دس هحل ّایی وِ تاتلَ  VMSگَاُ تش آى اػت وِ چٌاًچِ 

 [1ٍرَد داسد وِ تزاٍص اص ػشػت هزاص ووتش هـاّذُ ؿَد.] ًلة ؿذُ تاؿذ، ایي اًتظاس هٌغمی "اص ػشػت خَد تىاّیذ"

 

 ( پیطیٌیِ ی تحقیق:2

   vmsکاربردّای  -2-1

دس تحمیمی دستاسُ هذیشیت حَادث تشافیىی دس داًـگاُ یَتا ًـاى دادًذ، تاتلَّای پیام هتغیش   2هاستیي ٍ ّوىاساى

هؼیشیاتی هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ وِ تِ هٌظَس تاحیش  ّای وٌتشل تشافیه تشای ّـذاسّای تشافیىی، همشساتی ٍ دػتگاُ

ّا تغَس  VMSاهشٍصُ َط تِ تشافیه تىاس گشفتِ ؿذُ اًذ. گزاسی تش سفتاس ساًٌذگاى تا فشاّن آٍسدى اعالػات دس صهاى ٍالؼی هشت

دس ػال  VMSّای عشاحی  ؼلایی ًمؾ هْوی دس تْثَد ایوٌی تضسگشاُ ّا تاصی هی وٌٌذ. اٍلیي هزوَػِ اص دػتَسالو فضایٌذُ

تَد ، ؿیَُ ٍ هحلی وِ پیام تایذ دس آى ًوایؾ  VMSًَؿتِ ؿذ ٍ توشوض آى تش هحتَای تَكیِ ؿذُ دس پیام ّای  1978

 [.2]ؿَد  دادُ

 

  vmsداهٌِ کاربرد   -2-2

اعالػات ٍالؼی سا تِ كَست لحظِ ای دس هَسد ؿشایظ تشافیه  VMSهاستیي ٍ ّوىاساى تا تَرِ تِ تحمیك خَد افضٍدًذ، 

تشای  دٌّذُ یه استثاط هؼتمین تا ساًٌذگاى ّؼتٌذ. اص آًزا وِ تٌْا چٌذ حاًیِتِ ّویي دلیل اػت وِ آًْا ًـاى  ًـاى هیذّذ،

ُ ؿًَذ.صهاى ّای خَاًذى تایذ اػتاًذاسد ؿذُ ٍ تِ عَس هذاٍم اػتفاد VMSتشلشای استثاط پیام دس دػتشع اػت، پیام ّای 

ًؼثت تِ تاتلَّای ساٌّوایی حاتت ٍ ایؼتا عَالًی تش اػت، صیشا ساًٌذگاى ووتش تا آًْا آؿٌا ّؼتٌذ،  VMSتشای پیام ّای 

ػاهلی اػت وِ حذاوخش عَل پیام ًوایؾ دادُ سا وٌتشل هی وٌذ. تِ ّویي  VMSتٌاتشایي صهاى دس هؼشم لشاس گشفتي پیام 

ة یه هؼاٍضِ تایذ اًزام ؿَد ٍ تشخی اص اعالػات هفیذ تایذ اص پیام  حزف ؿًَذ تا دس حذاوخش عَل هَسد دلیل اػت وِ اغل

سا واّؾ هی دّذ فاكلِ خَاًایی اػت. فاكلِ  VMSًیاص تالی تواًذ. ػاهل دیگشی وِ همذاس اعالػات هٌتمل ؿذُ اص عشیك 

پیام هتغیش حاتت اسائِ ؿذُ ( واستشد تاتلَّای 1پاػخ دّذ. دس رذٍل )ایی اص ساًٌذُ وِ هی تَاًذ تثیٌذ، دسن وٌذ ٍ تِ یه پیام 

 [.2اػت ]
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 (Martin et al., 2011کاربرد تابلوهای پیام متغیر ثابت)( 1جذٍل
 واستشد هخال

تشحؼة تلادف اتفاق افتادُ، حَادث غیش لاتل پیؾ تیٌی هاًٌذ، خشاتی خَدسٍّا، سیضؽ تاس دس رادُ، یا تَػظ 

 هَلت ٍ پیؾ تشًاهِ سیضی ؿذُ ایزاد ؿَد هاًٌذ: ػاخت ٍ ػاص، ًگْذاسی یا واستشد تْشُ تشداسیفؼالیت ّا 
 هـىالت غیش سایذ

 ؿَد تِ ٍػیلِ الذام عثیؼت اص لثیل هِ، ػیل، یخثٌذاى، تشف ٍ.. . ایزاد هی
هـىالت هحیظ 

 صیؼتی

 هـىالتی دس ساتغِ تا سٍیذادّایی خاف)هاًٌذ فَتثال، سطُ ٍ... (
هـىالت تشافیه 

 سٍیذادّای خاف

ٍیظگی ّای تْشُ تشداسی اص لثیل دسكذ اؿتغال خظ تاال، تشگـت پزیش، خغَط اًحلاسی ٍ ٍیظگی خاف عشاحی 

 .Ferryاص لثیل تًَل، خذهات 

هـىالت تْشُ تشداسی 

 خاف

ؿذُ، دس تؼضی هَاسد دس هَاسد هحذٍدی، تِ ػلت تزاٍص تماضا دٍسُ اٍد تشافیه سٍصاًِ اص ظشفیت تضسگشاُ ایزاد 

 ؿَد. پیام ّای هحذٍدیت تشاون ًوایؾ دادُ ؿذُ ٍ دس تمیِ هَاسد پیام صهاى ػفش ًوایؾ دادُ هی

هـىالت تىشاسی ٍ 

 سایذ

 ساختار هحتَایی پیام -2-3

اػالم  دادًذ، اًزام ایشاى دس هتغیش پیام تاتلَّای تىاسگیشی دستاسُ وِ پظٍّـی دس 1393 ػال دس تیوَسی پَس ٍ كفاسصادُ

ّای  پیام ٍ تشافیىی اضغشاس ؿشایظ دس تشافیىی ّای پیام دػتِ دٍ تِ تَاى هی سا خثشی هتغیش تاتلَّای ّای پیام اكَالً وشدًذ،

غیشهؼوَل  سخذاد یه ٍلَع وِ ؿَد هی اعالق ؿشایغی تِ تشافیىی اضغشاس ؿشایظ .ًوَد تمؼین اضغشاس غیش ؿشایظ دس ػوَهی

دس  ساّىاسّایی اسایِ وِ گشدد هی هٌزش ؿشایغی تِ آى، دس تَرِ لاتل تشافیه حزن یا ٍ هؼثش دس تؼویشات یا تلادف ًظیش

 [.3ًوایذ] هی ًاپزیش ارتٌاب هؼثش سا دس تشافیه ٍضؼیت تْثَد خلَف

 

 رًگ پیام -2-4

دس دػتَسالؼولی وِ دستاسُ هىاى یاتی تاتلَّای پیام هتغیش اسائِ وشد، ًـاى داد، پیام حثت ؿذُ  2006دس ػال  1آس تی ای

تایؼت اص ٍضَح وافی رْت هـاّذُ تَػظ ساًٌذگاى دس ؿشایظ هختلف سٍؿٌایی هحیظ ٍ ًیض دس تشاتش ًَس  تش سٍی تاتلَ هی

تاؿذ. تش  رض تا اًتخاب یه سًگ هٌاػة تشای پیام ّا اهىاى پزیش ًوی هؼتمین خَسؿیذ تشخَسداس تاؿذ. دػتیاتی تِ ایي هْن

تایؼت دس اًتخاب سًگ پیام ّا دلت وافی هؼوَل ًوَدُ ٍ اص واستشد سًگ ّای هختلف ٍ ًاهشتَط دس ًوایؾ یه  ایي اػاع هی

ـاّذُ ٍ ٍضَح آى دس ؿشایظ پیام ارتٌاب گشدد. دس ایي خلَف اػتفادُ اص عیف صسد تشای ًوایؾ پیام تا تَرِ تِ اهىاى ه

ؿَد. اػتفادُ اص عیف لشهض ًیض دس خلَف پیام ّا تا هضاهیي اػالم خغش یا هحذٍدیت تِ هٌظَس  هختلف سٍؿٌایی تَضیِ هی

 [.4تاؿذ] یـتش ساًٌذگاى تال اؿىال هیرلة تَرِ ت

 

 ًحَُ ًوایص پیام -2-5

افضایذ، ًوایؾ  تْشُ تشداسی اص تاتلَّای پیام هتغیش، هیدس دػتَسالؼولی دستاسُ  2006ػاصهاى حول ٍ ًمل اٍسگاى ػال 

پیام تاتلَّای پیام هتغیش ًثایذ تِ كَست اًیویـي، فلؾ ّای ػشیغ، حالت هحَ ؿذى، اًفزاسی ٍ یا ّش حالتی وِ هٌزش تِ اص 

تایؼت  ؿذ، پیام هیتیي سفتي توشوض ساًٌذگاى گشدد، تاؿذ. ّوچٌیي دس كَستی وِ ًوایؾ عَالًی هذت پیام ضشٍست داؿتِ تا

اص ػذم یىٌَاختی ٍ دس ًتیزِ تشای رلَگیشی  تِ كَست چـوه صى ًوایؾ دادُ ؿَد ّوچٌیي الصم اػت پیام ّای ػوَهی

 [.5ٌذگاى تِ كَست هؼتوش تغییش یاتٌذ]تَرِ ساًواّؾ 
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 بِ تابلَّای پیام هتغیربررسی پاسخ راًٌذگاى  -2-6

پَلپَلَ ٍ ّوىاساى دس پظٍّؾ خَد ًـاى دادًذ، توایل ساًٌذگاى تِ اًحشاف ًیض تا ٍیظگی ّای ساًٌذگاى، اص لثیل ٍیظگی 

، دس همایؼِ تا ساًٌذگاى هشد ووتش توایل تِ اًحشاف VMSّای ارتواػی ٍ التلادی استثاط داسد. تشای هخال، صًاى دس پاػخ تِ 

ت وِ ساًٌذگاى رَاى ووتش توایل تِ تحت تاحیش لشاس گشفتي تَػظ اعالػات ًوایؾ دادُ داسًذ. هغالؼات هتؼذد ًـاى دادُ اػ

دساًذ، دس حالی وِ هـخق ؿذ ساًٌذگاى رَاى توایل تیـتشی تِ تغییش هؼیش دس همایؼِ تا ساًٌذگاى  VMSؿذُ اص عشیك 

آًْا تحلیالت ػالی داسًذ ٍ واهال تا  هؼي داسًذ. ساًٌذگاى حؼاػیت تیـتشی ًؼثت تِ تاخیش داسًذ ٍ دس ًتیزِ صهاًی وِ

هؼیشّای رایگضیي پیـٌْاد ؿذُ آؿٌایی داسًذ، تیـتش توایل تِ اًحشاف اص هؼیش داسًذ. دس ًْایت، تزشتِ ساًٌذگی ّواًٌذ 

 [.6دٌّذ] گزاسد سا تـىیل هی ػَاهل لاتل تَرْی وِ سٍی سفتاس ٍ ًگشؽ ساًٌذگاى تاحیش هی VMSآؿٌایی تا 

 

 رٍش تحقیق -3

ایی غیش لاتل اًىاس تِ  ٍسی آى، ًىتُِ ضوي تىاسگیشی ػیؼتن ّای َّؿوٌذ دس ؿْشّا ٍ وـَسّا، تَرِ تِ واسایی ٍ تْش

ؿَد. آًچِ وِ هَضَع ایي پظٍّؾ اػت، تشسػی واسایی ٍ احش آى سٍی  هی. واسایی تِ تخؾ ّای هختلفی هشتَط سػذ ًظش هی

تَاى تِ هَاسدی اص لثیل: سًگ ًوایؾ پیام، خَاًایی پیام اص ًظش  هشدم اص هٌظش ٍیظگی ّای تلشی تاتلَّا اػت. اص ایي هیاى هی

ّای ًوایؾ)تلَست حاتت یا چـوه اًذاصُ هتي، ٍرَد یا ػذم ٍرَد تلَیش دس وٌاس هتي، تؼذاد خغَط ًوایؾ پیام ٍ حالت 

 صى( اؿاسُ وشد.

ای حضَسی ّوشاُ تا ػَاالت چْاس گضیٌِ ای ٍ ّوشاُ تا تؼضی  سٍؽ پظٍّؾ حاضش تحمیك هیذاًی تِ كَست پشػـٌاهِ

 ای، ًظش خَد سا هی ًَؿتٌذ كَست پزیشفت. ػَاالت ًظشػٌزی وِ افشاد تِ كَست ػلیمِ

 

 هَرد بررسیلَ هعرفی هحذٍدُ هَرد هطالعِ ٍ تاب -3-1

تا  هی تاؿذ. 1395ًفش تشاػاع ػشؿواسی ػال  1961260ؿْش اكفْاى یىی اص والى ؿْشّای ایشاى، تا روؼیتی تالغ تش 

، الصم اػت تِ دًثال سٍؽ ّای رذیذ تشای وٌتشل ایي پذیذُ تاؿین. یىی اص تزْیضاتی هـىالت آىتَرِ تِ گؼتشؽ تشافیه ٍ 

وِ تَاًؼتِ تا حذٍدی اص هـىالت حول ٍ ًمل دس ؿْش اكفْاى تىاّذ، تاتلَّای پیام هتغیش هی تاؿذ. تِ هٌظَس افضایؾ واسایی 

یام هتغیش تِ عَس ولی تِ دٍ دػتِ ؿْشی ٍ تضسگشاّی تِ اسصیاتی یىی اص ایي تاتلَّا پشداختِ این. تاتلَّای پایي تىٌَلَطی 

هحذٍدُ  (1تمؼین ؿذُ اػت. دس ایي همالِ تِ تشسػی تاتلَّای پیام هتغیش ؿْشی دسخیاتاى استؾ پشداختِ ؿذُ اػت. دس ؿىل)

یاتاى تَحیذ خ(3(خیاتاى ٍحیذ 2(خیاتاى استؾ 1تاتلَی هَسد تشسػی هـخق ؿذُ اػت. حَصُ ًفَر ایي تاتلَ تِ تشتیة ؿاهل: 

  (خیاتاى ؿْذای كفِ هی تاؿذ.7(خیاتاى حىین ًظاهی 6(هیذاى آصادی 5(تلَاس داًـگاُ 4

 ٍضغ تشافیه، ّوشاُ تا سًگ ّای هٌاػة ًـاى دادُ ؿذُ اػت.( پیام ّای تشافیىی تِ فشاخَس 2دس ؿىل)
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 رد بررسینمایش محدوده تابلو مو( 1ضکل

 

 پیام های ترافیکی مرتبط با تابلو (2ضکل
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 تعییي حجن ًوًَِ هَرد بررسی -3-2

لزا اٍلیي گام دس ایي ساػتا وٌین  ػات اص پشػـٌاهِ اػتفادُ هیتا تَرِ تِ ایٌىِ ها دس ایي پظٍّؾ تشای روغ آٍسی اعال

ّوچٌیي رذٍل هَسگاى اػتفادُ ؿذ وِ  ػت آٍسدى حزن ًوًَِ اص فشهَل وَوشاى ٍذتاؿذ. تشای ت تؼییي حزن ًوًَِ هی

 384هیلیَى دس ًظش گشفتِ ؿذ،  2حذالل تؼذاد ًوًَِ هَسد ًیاص رْت ایي پظٍّؾ، تا تَرِ تِ روؼیت ؿْش اكفْاى وِ حذٍد 

هتخلق ٍ واسهٌذ حَصُ تشافیه، پشػؾ تِ ػول آهذ  31دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ ّوچٌیي دس هزوَع اص  390وِ ػذد تذػت آهذ 

 پشػـٌاهِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ فشهَل وَوشاى تشای هحاػثِ حزن ًوًَِ ٍ ًحَُ ی هحاػثِ آى دس ساتغِ 421وِ ًْایتاً حذٍد 

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.1)

    
    

  

   
 

 
 
    

     
 

 دس فشهَل وَوشاى:

n ًَِحزن ًو : 

N روؼیت آهاسی)حزن روؼیت ؿْش، اػتاى ٍ ...(: حزن 

z هی تاؿذ. 96/1دسكذ تشاتش  95: همذاس هتغیش ًشهال ٍاحذ اػتاًذاسد، وِ دس ػغح اعویٌاى 

pًؼثتی اص روؼیت داسای كفت هؼیي : 

  : (1-p)qًؼثتی اص روؼیت فالذ كفت هؼیي 

dهی تاؿذ.05/0یا 01/0دسكذ خغا وِ هؼوَالً تشاتش  یا تثاُ هزاص: همذاس اؿ 

 دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. 5/0ًثاؿذ،  اگش دس اختیاس  p  ٍqهمذاس 

 آصهَى ّوثؼتگی ٍ خی دٍ كَست گشفتِ اػت. spssدس ضوي تحلیل ٍ تفؼیش اعالػات تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 

 ًتایج حاصل از پصٍّص -4

 پاراهترّای جوعیتی با تبعیت از تابلَّابررسی ّوبستگی  -4-1

( وِ ّشیه تِ ًَػی دس تثؼیت ٍ تأحیشپزیشی هشدم اص تاتلَّای پیام 2تا تَرِ تِ تشسػی هَاسد ٍ ػَاهل هختلف دس رذٍل)

ساًٌذگاى ّای تا تغییش هؼیش  گی، استثاط تیي ارضا هختلف اص رولِ ٍیظگیدس ایي لؼوت تا اًزام آصهَى ّوثؼت هتغیش هَحش تَد،

تَاى گفت  ؿَد. تا تَرِ تِ ایٌىِ ضشیة هشتَط تِ ػي ٍ ػاتمِ ساًٌذگی هٌفی اػت، هی ٍ تثؼیت آًْا اص تاتلَّا هـخق هی

ساتغِ هؼىَع تیي ایي دٍ ػاهل ٍ تغییش هؼیش ٍرَد داسد. تِ ػثاست دیگش افشاد رَاى تش ون ػاتمِ تش ًؼثت تِ افشاد هؼي تش، 

تَاى ًتیزِ گشفت وِ تا تَرِ تِ استثاط تحلیالت تا تغییش هؼیش، ّشچِ  دادُ اًذ. تِ ّویي تشتیة هیتیـتش هؼیش خَد سا تغییش 

 ؿَد. ػغح داًؾ افشاد تاالتش سٍد، تثؼیت ٍ فشهاى پزیشی آًْا اص تاتلَّا تیـتش هی

 ًىتِ لاتل تَرِ دس ایي ًتیزِ گیشی، ػذم استثاط تیي رٌؼیت ٍ تغییش هؼیش دس ؿْش اكفْاى اػت.

 تابلوها از تبعیت با جمعیتی پارامترهای ( همبستگی2جدول

 اقالم )سطح معناداری(همبستگی ضریب

 جنسیت (0.306)0.048

 سن (**)(0.000)0.171-

 تحصیالت (*)(0.013)0.108

 رانندگی سابقه (**)(0.000)0.184-
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 بررسی ٍضعیت کارایی تابلَّای پیام هتغیر -4-2

ٍ ًوَداسّای هشتثظ تا ایي پشػؾ ّا هَسد واسایی ٍ ػپغ تِ اسائِ ًتایذ اتتذا تِ اسائِ پشػؾ ّای هغشح ؿذُ دس 

 پشداصین. هی

 داًیذ؟ الف( ٍرَد تاتلَّای پیام هتغیش دس هؼاتش ؿْشی سا چِ هیضاى هفیذ هی

اص اعالػات اسائِ ؿذُ تَػظ، تاتلَّای ذ اص هشدم هیضاى اػتفادُ كدس 49/43(ًـاى دادُ ؿذُ اػت 3ّواًغَس وِ دس ؿىل)

 داًٌذ. دسكذ اص هتخللاى هیضاى اػتفادُ سا دس حذ صیاد هی6/67داًٌذ ٍ  ش سا دس حذ هتَػظ هیپیام هتغی

 ب( تِ ًظش ؿوا ٍظیفِ ٍ ػولىشد تاتلَی پیام هتغیش چیؼت؟

 تابلَّای پیام هتغیر( هیساى استفادُ از اطالعات ارائِ ضذُ تَسط 3ضکل

ی هَاسد سا تِ ػٌَاى  دسكذ( ٍ ّوِ هتخللاى، ّوِ 5/62( ًـاى دادُ ؿذُ اػت اوخش افشاد )4ّواًغَس وِ دس ؿىل)

%( هشتَط تِ اعالع سػاًی اص ٍضؼیت هؼیشّای پیؾ سٍ 22داًٌذ ٍ تؼذ اص آى تیـتشیي دسكذ ) ٍظیفِ ٍ ػولىشد تاتلَّا هی

  اػت.

 ( هیساى ٍظیفِ ٍ عولکرد تابلَّای پیام هتغیر4ضکل

 

 د( آیا تِ ًظش ؿوا تاتلَّای پیام هتغیش هَرَد دس هىاى ّای دسػتی ًلة ؿذُ اًذ؟

دسكذ اص هتخللاى هیضاى ًلة دسػت  4/48دسكذ اص هشدم  73/49( لاتل هـاّذُ اػت 5ّواًغَس وِ دس ؿىل )

 داًٌذ. تاتلَّای پیام هتغیش سا دس حذ صیادی هی
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 (: هیساى ًصب تابلَّای پیام هتغیر در هکاى ّای درست5ضکل

 

 د( تِ ًظش ؿوا تْتشیي اتضاس یا اتضاسّا رْت فشٌّگ ػاصی ٍ آهَصؽ دس ساتغِ تا تاتلَی پیام هتغیش چیؼت؟

% ٍ 9/23دسكذ اص افشاد سػاًِ سا دس لَلَیت اٍل لشاس دادُ اًذ.  7/73( ًـاى دادُ ؿذُ اػت 6ّواًغَس وِ دس ؿىل )

% افشاد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ سا دس اٍلَیت دٍم لشاسدادًذ. 5/21ٍ هزالت سا دس اٍلَیت پٌزن ٍ ؿـن لشاس دادًذ. رشایذ % افشاد 9/22

دسكذ افشاد تٌش دس ػغح ؿْش سا دس اٍلَیت دٍم لشاس دادًذ.  9/26چْاسم لشاس دادًذ. دسكذ افشاد پیاهه سا دس اٍلَیت  2/22

 دسكذ افشاد ایویل یا ؿثىِ ّای ارتواػی سا دس اٍلَیت ػَم لشاس داسًذ. 2/24

 
 (: اٍلَیت بٌذی بْتریي ابسار جْت فرٌّگ سازی ٍ آهَزش در رابطِ با تابلَّا6ضکل

 

تٌش  -2سػاًِ  -1فشّگ ػاصی ٍ آهَصؽ دس ساتغِ تا تاتلَّا تِ تشتیة اٍلَیت ػثاستٌذ اص:  تِ عَس ولی تْتشیي اتضاسّا رْت

 ٍ هزالترشایذ  -6پیاهه  -5ایویل یا ؿثىِ ّای ارتواػی  -4پشٍسؽ  ٍ آهَصؽ -3دس ػغح ؿْش 

 

 

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیری -5

ؿْش اكفْاى ٍ هیضاى تثؼیت هشدم اص ایي ی ٍضؼیت تاتلَّای پیام هتغیش دس  تا تَرِ تِ پظٍّؾ كَست گشفتِ دستاسُ

ذ حاكل هشتَط تِ َتِ خَد دس ایي اهش هَحش تَد. ًتایتاتلَّا، پاساهتشّا ٍ ػَاهل تؼیاسی هَسد تشسػی لشاس گشفت وِ ّشیه تِ ً

 ؿشح صیش آهذُ اػت: تِ ّش وذام اص ایي پاساهتشّا تِ تشتیة

هؼیش، تِ ًحَی وِ افشاد رَاى تیـتش تحت تأحیش پیام ّا لشاس گشفتِ تا تَرِ تِ استثاط هؼىَع ػي ساًٌذگاى تا تغییش  -1

هحیظ ٍ ّوچٌیي  دٌّذ، ایي ًىتِ حائض اّویت اػت وِ ساًٌذگاى هؼي تِ ػلت وٌذی دس دسن ٍ تَرِ تِ ٍ تغییش هؼیش هی

ذ. وِ ایي هـىل اص ّای حشوت خَد داسً اص حالت ػىغ الؼول پاییي تش ًؼثت تِ رَاًاى، وِ ػؼی دس تغییش هؼیش ٍ خشٍد

 تاؿذ. عشیك فشٌّگ ػاصی ٍ آهَصؽ لاتل حل هی
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ی ػاتمِ ساًٌذگی تیـتشی تَدًذ، ووتش تا تغییش هؼیش هٌفی تَد، تذیي كَست افشادی وِ داسااستثاط ػاتمِ ساًٌذگی  -2

 روش اػت تحمیمات دس وـَسّای دیگش ّن ایي اهش سا تأییذ هی وٌذ. هٌحشف ؿذًذ. ؿایاى

تذیي كَست ّشچِ ػغح تحلیالت ٍ آگاّی افشاد تاالتش تاؿذ ٍ ؿٌاخت ٍ  تحلیالت تا تغییش هؼیش هخثت تَد.استثاط  -3

 دٌّذ. سٍد تا تَرِ تِ ًوایؾ پیام تاتلَّا، تغییش هؼیش هی اؿشاف تیـتشی تِ هؼیشّا داؿتِ تاؿٌذ، اًتظاس هی

هؼیش ًذاؿت وِ ایي تذاى هؼٌی اػت وِ دس ؿْش  ؿایاى روش اػت وِ رٌؼیت ّیچ گًَِ استثاط هؼٌی داسی تا تغییش -4

 اًذ. تَاى هاًٌذ ػایش ًماط تیاى وشد وِ هشداى یا صًاى تیـتش تغییش هؼیش دادُ اكفْاى ًوی

تا تَرِ تِ احؼاع ًیاص تاال ٍ اعالع اص واسایی تاتلَّای پیام هتغیش، اػتفادُ اص آى دس حذ هتَػظ تَد وِ دالیل آى  -5

َدى اعالػات، هشتَط ًثَدى اعالػات تِ صهاى حال، هشتَط ًثَدى اعالػات تِ ساًٌذُ، اعالػات تذیْی ٍ لاتل تَاًذ: دلیك ًث هی

گ ًاهٌاػة پیام، اًذاصُ ًاهٌاػة پیام ٍ ػذم فشٌّگ . ػالٍُ تش ایي ػَاهلی اص لثیل سً... تاؿذ سٍیت، ًوایؾ اعالػات تىشاسی ٍ

 هیٌِ ًمؾ داؿتِ تاؿذ.تَاًذ دس ایي ص ػاصی دس هَسد تاتلَّا ّن هی

تا تَرِ تِ تشسػی سٍی ٍػایل ٍ اتضاسّای هختلف تشای فشٌّگ ػاصی وِ تِ ػٌَاى یه اكل هْن دس ووثَد اػتفادُ اص  -6

-5ایویل ٍ ؿثىِ ّای ارتواػی -4سؽ آهَصؽ ٍ پشٍ-3تٌش دس ػغح ؿْش -2سػاًِ -1لَّا هغشح اػت، تِ تشتیة: ایي تات

ّای هزوَس رْت آهَصؽ شتشیي اتضاسّا تشای فشٌّگ ػاصی تش ؿوشدُ ؿذًذ. لزا هی تَاى اص اتضاسٍ هزالت، اص ترشایذ -6پیاهه 

 شدم دس اتؼاد گؼتشدُ ًؼثت تِ تاتلَّا اػتفادُ وشد.ٍ آؿٌایی ه

اوخش هشدم اص ٍظیفِ ٍ واستشد ایي تاتلَّا اعالع داؿتٌذ وِ حاوی اص اّویت ایي تىٌَلَطی دس اهش ساًٌذگی اػت. اوخش  -7

ٍ ّذایت سٍ  اصی تشافیه، اعالع سػاًی اص ٍضؼیت هؼیشّای پیؾٌاهِ، اسائِ هؼیش رایگضیي، سٍاى ػىویل وٌٌذگاى پشػـت

 یي تاتلَّا داًؼتٌذ.رشیاى تشافیه سا ٍظیفِ ا

 

 هراجع  -6

ٍ ًمل ( دس ػیؼتن ّای حول VMS، تشسػی ػولىشد تاتلَّای پیام هتغیش )1393احذی, هحوذسضا ٍ وشین ًلیش احوذی، .1

رادُ، ًخؼتیي ّوایؾ ػیؼتن ّای حول ٍ ًمل َّؿوٌذ رادُ ای، تْشاى، ػاصهاى ساّذاسی ٍ حول  َّؿوٌذ تشای واستشاى دس
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