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  چكيده

 در تجـاري  تبليغـاتي  تابلوهـاي  نصـب . است شده تبديل بازاريابي اصلي محورهاي از يكي به رساني اطالع و تبليغ پيشرفته جوامع در 

 ايـن  عمـده  دليـل  شـايد . شـود  مـي  تر رايج هرروز ها آن از استفاده و است تبليغات هاي شيوه از يكي ها بزرگراه و ها آزادراه حاشيه

 آزادراه .هسـتند  خـود  سـمت  بـه  كمتـر  هزينـه  بـا  تـر  بيش افراد جذب به قادر تبليغاتي هاي رسانه ساير به نسبت تابلوها كه باشد

توجـه بـه    بـا  گيـرد.  عبور و مرور، از آن صورت مـي  يتوجه كشور است كه بخش قابل يارتباط يرهايترين مس كرج از مهم-تهران

سـنجش   يارهايمع يينپژوهش به تع ينبزرگراه، در ا ينعبور و مرور در ا يمنيا يشافزا همچنين و كرج –بزرگراه تهران  يتاهم

پـژوهش حاضـر از لحـاظ هـدف      شد. كرج) پرداخته -: آزادراه تهراني(مطالعه مورد يغاتيتبل يپرتي رانندگان براثر تابلوها حواس

 كـرج  –كننـدگان از بزرگـراه تهـران     نفر از اسـتفاده  1200پژوهش شامل  يجامعه آماركاربردي و به لحاظ روش پيمايشي است. 

مـرتبط،   هـاي  نامـه  يانمقاالت و پا يها و بررس پرسشنامه يو بررس يقموضوع تحق ينهدر زم يشينپ يها پژوهش بامطالعه. باشد مي

بـه دسـت آمـد كـه      0,783برابـر   SPSSبا اسـتفاده از برنامـه    پژوهش مقدار آلفاي كرونباخ ينشد. در ا يهپرسشنامه پژوهش ته

شـده روش تحليـل    در مطالعـه حاضـر تكنيـك اسـتفاده    هـا  بـه منظـور تجزيـه و تحليـل داده     پرسشنامه اسـت. يايي دهنده پا نشان

 يگـه در معـرض و گـذر از تابلوهـا     يرفتـار راننـدگان، هنگـام    با توجه به نتايجبود.  )HMR( رگرسيوني چندمتغيره سلسله مراتبي

ـ  يريتـأث  يطـور اساسـ   بـه  يغـاتي تبل يتابلوها شود. كرده و پرخطر مي ييرتغ گيرند، يقرار م يغاتيتبل و  يرمسـ  يمنـي ا يبـر رو  يمنف

  .باشدعبور از آزاد راه مي ترين عامل در بروز حواس پرتي زمانمهم احتمال تصادف دارند. يشافزا

  

 كرج-آزادراه تهران زمان عبور،يغاتي، تبل يتابلوها، پرتي حواس، رفتار رانندگان :ي كليديهاواژه

  

 مقدمه-1

 كشور، آباداني و توسعه در راه عملكرد به توجه با امروزه

 رشد بر تأثيرگذار عوامل از يكي عنوان به جديد هاي راه احداث

 به توجه ها، راه توسعه كنار در. است شده مطرح منطقه هر

 امري تصادفات ميزان كاهش و ها راه ايمني مبحث

 ها راه از ايمن عبور بر كه مواردي از يكي. است ناپذير اجتناب

 به رانندگان توجه از ناشي پرتي حواس است، تأثيرگذار

 و تبليغ پيشرفته جوامع در. است تبليغاتي تابلوهاي

 شده تبديل بازاريابي اصلي محورهاي از يكي به رساني اطالع

 و ها آزادراه حاشيه در تجاري تبليغاتي تابلوهاي نصب. است

 ها آن از استفاده و است تبليغات هاي شيوه از يكي ها بزرگراه

 تابلوها كه باشد اين عمده دليل شايد. شود مي تر رايج هرروز

 با تر بيش افراد جذب به قادر تبليغاتي هاي رسانه ساير به نسبت

 به نسبت افراد امروزه. هستند خود سمت به كمتر هزينه

 خود اين و باشند مي رانندگي حال در را بيشتري زمان گذشته،

 و خارج فضاي در تابلو شكل به تبليغات گسترش موجب

 تبليغات امور متصديان ،بنابراين است؛ شده شهرها داخل

 ذهن در بالفاصله كه هايي عالمت و خوب هاي ايده كوشند مي

 بدون البته كنند، استفاده تابلوها در را شوند فراموش دير و ثبت
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 ارتفاع و جانبي فاصله ابعاد،. كند پيدا كاهش مسير ايمني آنكه

 در توانند مي كه هستند تبليغاتي تابلوهاي هاي ويژگي از نصب

 تبليغات. باشند مؤثر ها آن پرتي حواس و مخاطبان توجه جلب

 و شمار بي وآمدهاي رفت دليل به ها بزرگراه و ها آزادراه در

 از يكي بزرگ، تابلوهاي براي گسترده فضاي وجود

 فضاي در تبليغات. است محيطي تبليغات انواع ترين پرجاذبه

 از يكي به مخاطب جذب قدرت و سودآوري دليل به باز

 دليل همين به و شده تبديل تجاري هاي عرصه ترين پرشتاب

 و شتابدار نيز اي جاده هاي محيط در بصري آشفتگي ايجاد روند

 بخشي نظم و ساماندهي روند بايستي درنتيجه. است شده سريع

 و مسير بودن مطلوب تعاريف تا باشد داشته ادامه همواره

 اطالعات كه هنگامي. شود فراهم مسير ايمني و مسير كاربران

 تعداد( شود مي داده راننده به تبليغاتي تابلوهاي وسيله به زيادي

 تابلو يك در ازحد بيش اطالعات يا تبليغاتي تابلوهاي زياد

 رانندگي از راننده ذهن شدن منحرف موجب امر اين ،)تبليغاتي

 خواهد تصادف بروز به منجر و گردد مي راه از ايمن عبور و

دهد در  كشور نشان مي يقانون يسازمان پزشك آمارهاي .شد

جان  يرانيشهروند ا 264هزار و  315سال گذشته تاكنون  14

كشور  يها در جاده يخود را براثر سوانح رانندگ

 يسازمان پزشك ).1391(سازمان پزشكي قانوني اند داده ازدست

اعالم  يكشور در آمار ثبت مرگ براثر تصادفات رانندگ يقانون

حدود هفت هزار و  94سال  خستماهه ن كرده است در پنج

د كه نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادن 289

اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات 

 يناست. از ا يافته درصد كاهش 2,7نفر بود،  489هفت هزار و 

نفر زن بودند  702هزار و  يكنفر مرد و  587آمار پنج هزار و 

هزار  يك ،شهري نفر در محورهاي برون 754و  ركه چهار هزا

نفر در مسيرهاي  552 ،شهري نفر در مسيرهاي درون 959و 

نفر در محورهايي نامعلوم جان خود را  24روستايي و 

. در اين مدت )1391(سازمان پزشكي قانوني  اند داده ازدست

و تهران با  587، فارس با 597هاي خراسان رضوي با  استان

، كهگيلويه و بويراحمد 63 اهاي ايالم ب بيشترين و استان 524

كمترين آمار تلفات حوادث  81و خراسان جنوبي با  78با 

، 1394ماهه نخست سال  در پنج يناند. همچن رانندگي را داشته

نفر در حوادث رانندگي مصدوم و  291هزار و  135همچنين 

هزار و  96به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند. از اين تعداد 

نفر زن بودند. اين آمار در  720هزار و  38نفر مرد و  571

مدت مشابه سال قبل كه آمار مصدومان حوادث مقايسه با 

نفر بود، چهاردهم درصد  819هزار و  134رانندگي 

. تاكنون )1391(سازمان پزشكي قانوني است  يافته يشافزا

ها از  پرتي مربوط به محرك توجه و حواس جلب ياصل يلدال

صحبت  يرنظ هايي يتاست. فعال يدهداخل خودرو فرض گرد

در  يدنخوردن و آشام يابا تلفن همراه و  مكالمه ينان،باسرنش

   ،) Hughes, P., & Cole, B. 1986( يرانندگ ينح

 يشهري معرف تصادفات درون ساز ينهجمله عوامل زم از

صورت گرفته در  يقاتاما امروزه با توجه به تحق اند؛ يدهگرد

امر نه از داخل  ينعمده ا يلكه دال يدمشخص گرد ينهزم ينا

 يتابلوها يرنظ يرونيبه موضوعات ب بوطخودرو بلكه مر

در  كه ينحو به (Andreasen, D.C. 1985) است يغاتيتبل

مربوط  يتصادفات شهر يل% از دال15حالت،  ترين ينانهب خوش

 Stutts) در سطح شهرها است يغاتيتبل يبه وجود تابلوها

JC, Reinfurt DW, Staplin L, Rodgman EA 

در سال  يكاآمر يطيمح يغاتتبل. بنا بر گزارش موسسه (2001

سطح  يغاتيتبل بلوهاي% تا70طور متوسط  ، رانندگان به1999

تابلوها را  ينها ا % آن63 يانم ينكنند و در ا شهر را مشاهده مي

 ,Smiley A    آن دقت دارند ينو مضام ها يامخوانده و به پ

Smahel T, Eizen) .(man M,2004;1899  

كشور است  يارتباط يرهايترين مس كرج از مهم- تهران آزادراه  

گيرد. تنها  عبور و مرور، از آن صورت مي يتوجه كه بخش قابل

ساكنان دو شهر تهران و كرج  يرمس ينكنندگان از ا استفاده

 يزمختلف ن يها از مسافران استان ياريو درواقع بس يستندن

توبان هستند. ا ينا زعبور ا يربه مقصد خود، ناگز يدنرس يبرا

تردد  يرمس ينهزار خودرو از ا 120 يانگينطور م روزانه به

هزار  200هفته به  يانپا يالتدر تعط يزانم ينكنند كه ا مي

از هشت هزار،  يشدر هر ساعت ب ي. به عبارترسد يخودرو م

دو دستگاه خودرو در حال گذر از  يهو در هر ثان 134 يقههر دق

است كه كارشناسان متوسط  يحالن در يهستند. ا يرمس ينا

 يعنيموجود  ياتوبان را كمتر از نصف خودروها ينا يتظرف

  كنند. هزار دستگاه برآورد مي 90روزانه حدود 

  اند از:فرضيات اين پژوهش عبارت

 يگه در معرض و گذر از تابلوها يرفتار رانندگان، هنگام �

  شود. كرده و پرخطر مي ييرتغ گيرند، يقرار م يغاتيتبل

 يمنيا يبر رو يمنف يريتأث يطور اساس به يغاتيتبل يتابلوها �

  احتمال تصادف دارند. يشو افزا يرمس

 تر است. ابعاد تابلو ارجح ،تأثيرگذار يپارامترها يندر ب �
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 يشافزا همچنين و كرج –بزرگراه تهران  يتتوجه به اهم با

 يينپژوهش به تع ينبزرگراه، در ا ينعبور و مرور در ا يمنيا

 يغاتيتبل يپرتي رانندگان براثر تابلوها سنجش حواس يارهايمع

  شود. كرج) پرداخته مي- : آزادراه تهراني(مطالعه مورد

  

  پيشينه پژوهش-2
تـأثير رنـگ   در پژوهشـي بـه    يلي،و اسـماع  يزاده نادريهدم 

  .يمنـي پرداختنـد  بـر عملكـرد راننـدگان و ا    يغـاتي تبل يتابلوها

ابران عـ از  يـداني م يـق با تهيـه پرسشـنامه و تحق   يقتحق يندر ا

 ينا يهنقل يلهاي سرد با كنتراست و وسا رنگ يپرازدحام شهر

ــافتيم كــه در فضــاها دســت يجــهنت ــر، ب يي ــراكم كمت  يشــترمت

تر است و استفاده  و براي رانندگان مناسب ينموردتوجه مخاطب

اتب مر به شلوغ، بزرگ، گرم و پر كنتراست يرها و تصاو از رنگ

 يعل .)1391 يلي،و اسماع يزاده نادريهدم( خطرآفرين هستند

تـأثير   يبررسـ اي به  ين، در مقالهالمحدث يسپور و رئ يپور؛ عل

عملكـرد راننـدگان    يـزان سطح شـهرها در م  يغاتيتبل يتابلوها

نشـان از   يجنتـا .پرداختند مشهد يايي: بزرگراه آسيمورد مطالعات

نوع و محل نصب تابلو حجـم   يهنقل يلهسرعت وس ينآن دارد ب

تبليغـاتي   يتابلوهـا  يـري قرارگ يـت موقع يـز خيابان و ن يكتراف

پرتــي راننــدگان و ميــزان  در حــواس يــرعنــوان عوامــل متغ بــه

داري  مسـتقل رابطـه معنـي    يرعنوان متغ پرتي رانندگان به حواس

ـ   يپور؛ علـ  يعل( وجود دارد  .)1392 ين،المحـدث  يسپـور و رئ

 يمنـي هـاي ا  شـاخص  يـابي ارزپژوهشي به  در يزدي،و ا يزهانگ

هـاي   سيسـتم  يترين شـاخص بـرا   و انتخاب مناسب يگزينجا

از  يـك هر يلتحل يجنتا .يي پرداختنددرون خودرو يهشدار ده

مربـوط   يكيو خرد تراف يهاي واقع داده  ها بر روي شاخص ينا

 شاخصدهد؛ سه  نشان مي NGSIMي  پروژه T-80به آزادراه 

TTCPSD  وDRAC هاي  از لحظه ياريدر نظرگيري بس ييتوانا

 ، THDWكــه اســتفاده از شــاخص  يرا نــدارد. درحــال يمننــاا

اعتمـادي راننـدگان    هاي ناايمن و بي لحظه يباال يبا هشدار ده

شـده   شود؛ امـا شـاخص زمـان تـا برخـورد اصـالح       همراه مي

MTTC قعـي وا يطجامع و مطـابق بـا شـرا    يويبا داشتن سنار 

دارد.  يمنهـاي نـاا   لحظه يصدر تشخ يباالتر ييبرخورد، توانا

ــن ــاخص  ازايـ ــتفاده از شـ ــتم MTTCرو اسـ ــاي  در سيسـ هـ

IVCAWSيــنا ييكــارا يشعملكــرد و افــزا ي، باعــث ارتقــا 

  .)1395 يزدي،و ا يزهانگ( شود ها مي سيستم

 يمنـي متحـرك بـر ا   يراز تأثير تصاو يقمطالعه دق يك، اسمايلي

جاده انجام داد. مطالعه فوق شامل مطالعه تصـادفات و مطالعـه   

از  يحركـات چشـم تعـداد    ي،در مطالعـه رفتـار   .بـود  يرفتار

و  ينـاميكي د يغـاتي تـابلو تبل  يدارا يرحالت مسـ  2رانندگان در 

ضبط شد. مطالعه نشـان داد   يكياميند يغاتيبدون تابلو تبل يرمس

 يكسـان طـور   بـه  يكيترافحالت به تابلو  دوكه رانندگان در هر 

از  ينـاميكي در هنگام مواجهه با تابلو د ياما برخ كردند، ينگاه م

دال  كرون .)2005 اسمايلي(نشان دادند  يخود رفتار پرخطرتر

ـ  در سـطح   يغـاتي تبل يتابلوهـا  يشنمـا  ينو همكاران تفاوت ب

 ياز سـطح جـاده را بررسـ    يمتـر  3در ارتفاع  يغاتو تبل يرمس

 ير،در سطح مس يغاتيتبل يگرفتند كه تابلوها يجهها نت آن .كردند

 يتوجه افراد را نسبت بـه حـالت   تري يو طوالن يشترزمان ب مدت

قرارگرفتـه بـه خـود جلـب      يردر مسـ  معلـق كه تابلو به شكل 

و همكـاران  در   بليوسار .)2006دال و همكاران كرون(كنند  مي

 يجيتـالي د يغاتيتبل يبه مطالعه در مورد اثرات تابلوها يپژوهش

تحوالت  .ها پرداختند در بزرگراه يبر رفتار نگاه در طول رانندگ

 يجيتـال د يغـاتي تبل يامكان استفاده از تابلوهـا  هاي يآور در فن

 حقيقـات هـا ت  انـد. دهـه   هـا را فـراهم كـرده    در بزرگـراه  ياترپو

سـرعت   متون بـه  يدارا ياند كه تابلوها نشان داده يشگاهيآزما

 يطـي، مح يدشده در د ارايه يها حركت محرك يا ييردر حال تغ

هـا رفتـار    دهـد. آن  مـي  يشپرتي راننـده را افـزا   احتمال حواس

بخش از بزرگـراه   يكاز رانندگان كه در  يادينمونه ز يرانندگ

 كردند.  يابيقرار گرفتند را ارز يجيتالد يلبوردكه در مقابل دو ب

د و طـول  در تعـدا  يتـوجه  قابـل  ييرتغ يكدهد  نشان مي يجنتا

درصد زمان گـذر   يشو افزا يغاتيتبل يها به سمت تابلوها نگاه

و  يانـگ  .)2016و همكاران  بليوسار( مي آيداز جاده به وجود 

كنـار   يغـات تـأثير تبل  يهمكاران  در پـژوهش خـود بـه بررسـ    

كنار  يغاتتبل .رانندگان پرداختند يتاز وضع ياي در آگاه جاده

پـرت   يـل راننـدگان را بـه دل   يخطر برا يجادا يلاي پتانس جاده

 يـك هاي مهـم را دارا هسـتند. در    كردن حواس راننده در زمان

 يلبوردهـاي تـأثير ب  يچگـونگ  هـا  آنمطالعه خـودرو در جـاده،   

هـاي مختلـف    راننـده را در محـيط   يآگاه يزانرا بر م يغاتيتبل

 يراننـدگ  ينامهگواه يكردند. نوزده راننده دارا يبررس يرانندگ

شـامل آزادراه،   يآزمون شـهر  يرمس يلومتريك 38 يرمس يكدر 

شـامل   يركردنـد. مسـ   يراننـدگ  يانيو شـر  يشلوغ شهر يرمس

نشـان داد كـه    يجباشـد. نتـا   مـي  يغـاتي تبل ابلوهاياز ت يتعداد

ــوا ــاختار و محت ــا يس ــاتي،تبل يتابلوه ــاهي يتوضــع يغ و  آگ
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 يزمان. رانندگان دهد يرانندگان را تحت تأثير قرار نم ياريشوه

در منـاطق سـرعت    يـا در اتوبان كم تا متوسط بـود   يككه تراف

ا يلبوردهـ ب يكه سـرعت ثابـت بـود بـر رو     يزمان ياو  تر يينپا

 يـك انجام  يتوجه رانندگان برا كه ياما هنگام كردند يتمركز م

بود، راننـدگان توجـه    يازموردن يرانندگ يها خواسته يامانور و 

متمركـز   يراننـدگ  يرده و بر روك يغاتيتبل يبه تابلوها يكمتر

 .)2017و همكاران  يانگ( شدند يم

  

 

 

  روش تحقيق-3
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش   

نفر از  1200پژوهش شامل  يجامعه آمارپيمايشي است. 

 بامطالعه. باشد مي كرج –كنندگان از بزرگراه تهران  استفاده

 يو بررس يقموضوع تحق ينهدر زم يشينپ يها پژوهش

مرتبط، پرسشنامه  هاي نامه يانمقاالت و پا يها و بررس پرسشنامه

با  پژوهش مقدار آلفاي كرونباخ ينشد. در ا يهپژوهش ته

دهنده  به دست آمد كه نشان 0,783برابر  spssاستفاده از برنامه 

پرسشنامه، از  ييروا يابيرزا منظور به پرسشنامه است.يايي پا

 يكفرهنگ تراف ينهدانشگاه در زم يدنظرات تعداد سه تن از اسات

افراد مورد  ينپرسشنامه توسط ا ياستفاده شد. صحت و درست

پرسشنامه  ي،جامعه آمار يحجم باال يلقرار گرفت. به دل يدتائ

هايي به چاپ رسيد و از ي و نيز نسخهطراح ينترنتيصورت ا به

 ينترنتيپرسشنامه از آدرس ا نظر خواهي گرديد.مردم 

https://goo.gl/eSRZto مشاهده است.  قابل 

در مطالعه حاضر تكنيك ها به منظور تجزيه و تحليل داده

 شده روش تحليل رگرسيوني چندمتغيره سلسله مراتبي استفاده

  خواهد بود.

 

 

  متغيرهاي موردبررسي -4
موضوع پژوهش  يا عوامل بروز تصادفات جاده يبررس  
 ينيافته در ا انجام يقاتبوده است. تحق يناز محقق ياريبس
 يپرت بر حواس يرگذارنشان داده است كه عوامل تأث ينهزم

بامطالعه  دارد. يرانندگان در وقوع تصادفات نقش اساس
عنوان موارد اصلي بروز  هاي پيشين، عوامل زير به پژوهش
  پرتي ناشي از تابلوهاي تبليغاتي انتخاب شدند: حواس

 سن راننده  - 1

 جنسيت راننده  - 2

 تعداد دفعات عبور از مسير  - 3

 سرعت وسيله نقليه (حجم ترافيك مسير)  - 4

 محتواي تابلو تبليغاتي  - 5

 يغاتي تابلو تبلابعاد  - 6

 يغاتي تابلو تبلنحوه نورپردازي  - 7

 يغاتيتبلنحوه استقرار تابلو  - 8

هر چه ميزان سن راننده افزايش يابد ميزان احتياط  :سن راننده

يابد و كمتر به محيط پيراموني خود  و دقت راننده افزايش مي
  شود. دهد و بيشتر بر روي رانندگي متمركز مي واكنش نشان مي

انون كلي، زنان دقت و تمركز عنوان يك ق به جنسيت راننده:

هاي مختلف  بررسي يجتان بيشتري به هنگام رانندگي دارند.
از زنان تصادف  يدترو شد يشتردهد كه مردها ب نشان مي

مرگ مردان  يزانسال م 24تا  21و  20تا  16 ينكنند. در سن مي
از زنان  يشتردر تصادفات دو برابر زنان است. مردان دو برابر ب

دارند و سه برابر  يتهاجم يطر تخلف و رانندگدر هرسال خ
دارند، كمتر  يبه رانندگ يلالكل تما يدنبعد از نوش يشترب

 يلرا مردان تشك يرانندگان عصبان يشتربندند و ب كمربند مي
به علت اختالل در ادراك  يشتردهند. در عوض زنان ب مي

نفس  كنند و در كل اعتمادبه يابي تصادف مي و موقعيت ييفضا
زاده  شفيعد. فر،  يباييشك ر. ،يرسول( است يينشان پا رانندگي

  )12نشريه  ،يگروس

رسد هر چه تعداد  به نظر مي ير:تعداد دفعات عبور از مس  

دفعات عبور از يك مسير براي راننده بيشتر باشد، راننده كمتر 
  كند. توجه مي به تابلوهاي تبليغاتي

هر چه سرعت  :)يرمس يك(حجم تراف يهنقل يلهسرعت وس

ديگر، حجم ترافيك در مسير  عبارت وسيله نقليه كمتر باشد يا به
پرتي در  بيشتر باشد، تابلوهاي تبليغاتي بيشتر باعث بروز حواس

  شوند. راننده مي

 يشامل عناصر يغاتيهر تابلو تبل يغاتي:تابلو تبل يمحتوا  

 يمعرف ينندهه بيق بخود را از آن طر يو محتوا ياماست كه پ
 يانوشتار  يا يرتواند تصو مي يغاتيتابلو تبل يكنند. محتوا مي
تواند باعث سردرگمي  محتواي تابلو مي باشد. دواز هر  يبيترك

  پرتي راننده شود. نتيجه حواس و در

ابلو ت ي،كوچك يا ياز بزرگ نظر صرف يغاتي:ابعاد تابلو تبل  

شود و  يدهراحتي د كه به باشد اي اندازه وبه شكل  يدبا يغاتيتبل
  ه مخاطب برساند.برا دچار خطر  ينندهخود را بدون آنكه ب يامپ

از  يغاتيهاي تبل هدف شركت يغاتي:تابلو تبل ينحوه نورپرداز

 يبه محصول ينندهبجلب مخاطب  يرهامس يهدر حاش يغتبل
 كل در يغاتيها ايدئال است كه تابلو تبل آن يخاص است و برا
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ها اجازه  ها به آن نامه اگر آيين ينشود؛ بنابرا يدهد روز شبانه
 يريكس. كنند يخود م يغاتيتابلو تبل يدهند اقدام به نورپرداز
هم  يو بعض يفاقد نورپرداز يبرخ و از تابلوها نورپردازي

 كاربران ان ورانندگ ي. بررسيستندنورپردازي مناسب ن يدارا
را  يدو د يتامن يغاتيتبل يتابلوها يينشان داده كه روشنا يرمس
مطابق با  ينورپرداز ينكند. حال اگر ا مي فراهم رانندگان يبرا

 يمنيا يبر رو يبديرات تواند تأث ها نباشد مي نامه و آئين ينقوان
كه  را با خطر مواجه كند. هنگامي يگذاشته و رانندگ يرمس

چشم به آن  يرگيانجام شود باعث خ اي پيچيده ينورپرداز
 ياشب  هنگام را كم و به وقوع تصادف در يناييشده و ب

  كند. كمك مي يدهوا به علت اختالل در د يكيتار

  

  مدل مفهومي پژوهش
 شده است. هيارا 1صورت شكل  در قيل، مدل مفهومي پژوهش به ذكرشدهبا توجه به مطالعات منابع مرتبط و موارد 

 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ن
ي رانندگا

س پرت
ل تأثيرگذار بر حوا

عوام

سن راننده

جنسيت راننده

تعداد دفعات عبور از مسير

)حجم ترافيك مسير(سرعت وسيله نقليه 

محتواي تابلو تبليغاتي

ابعاد تابلو تبليغاتي

نحوه نورپردازي تابلو تبليغاتي

نحوه استقرار تابلو تبليغاتي
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  هاي تحقيقيافته-4

  تحليل كل جامعه آماري-1 - 4

بندي معيارها در بخش قبلي، متغيرها به  با توجه به اولويت   

مراتبي به مدل وارد شدند. ترتيب ورود متغيرها  صورت سلسله

پرتي  شده است. حواس نمايش داده زيردر جدول   به مدل

با توجه به تحليل  شده است. عنوان متغير مستقل تعريف به

دارند از مدل حذف  0,05باالي   sigرگرسيون، متغيرهاي كه 

  گردند. مي

  معادله رگرسيون با توجه به كل جامعه آماري بصورت زير خواهد بود.

Distractions= 0.101 (Billboard Lighting) + 0.057 (Celebrity ADS) + 0.031 (BillboardContent) + 0.03 

(NomberOfPasses) + 0.072 (BillboardDesign) + 0.082 (BillboardDimention) + 0.042 
(RestaurantBillboard) + 0.065 (Time) + 0.599 

  

  .گردندها به شرح زير اولويت بندي ميبا توجه به تحليل رگرسيون، پارامتر

  

 
 نمودار اولويت بندي پارامتر ها براي كل جامعه آماري .1نمودار

  

 زمان عبور از بزرگراه .1

  تابلو ينورپرداز .2

  ابعاد تابلو .3

  طراحي تابلو .4

  يغاتيتبل ياز افراد معروف در تابلوها استفاده .5

 هاتابلو حاوي تبليغات مواد غذايي و رستوران .6

 تعداد دفعات عبور از بزرگراه .7

 تابلومحتواي  .8

  

  تحليل رگرسيون سلسله مراتبي با توجه به تردد روزانه - 2- 4

 0,05باالي   sigهاي كه با توجه به تحليل رگرسيون متغير     

بر اساس  يپرت حواس يارهايعم .دارند از مدل حذف مي گردند

صورت  به كنند، يكه هرروز از بزرگراه تردد م يكسان يها پاسخ

  به مدل وارد شدند: يرز

افرادي كه هر روز از بزرگراه   معادله رگرسيون با توجه به

  كنند، بصورت زير خواهد بود.تهران كرج تردد مي

 

Distractions= 0.073(Billboard Lighting) + 0.044(Billboard Location) + 0.076(NomberOfPasses) + 

0.128(Billboard Design) + 0.075(CelebrityAD S) + 0.137(BillboardDimention) + 0.056(Time) + 

0.094(Gender) – 0.046(BillboardContent) -0.055 (VehicleSpeed)-0.043(BillboardDistanceFromPath) 

-0.047(TrafficSigns)+ 0.449 

 

  
  

Billboard

Lighting

Billboard

Dimentio

n

Billboard

Design
Time

Celebrity

ADS

Restaura

ntBillboar

d

Billboard

Content

NomberO

fPasses

Series1 6.384 6.261 5.646 6.443 3.654 3.336 2.149 2.578

6.384 6.261
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2.578
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نمودار اوليت بندی پارامتر ھا
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هاي تاثير گذار بر حواس ل رگرسيون پارامتربا توجه به تحلي

  پرتي با توجه به تردد روزانه در بزرگراه به ترتيب زير 

  گردند:بندي مياولويت

  ها با ضريب مثبت:پارامتر

  تابلو ابعاد .1

  طراحي تابلو .2

  جنسيت .3

  تعداد عبور از بزرگراه .4

 زمان عبور .5

 هاي تبليغاتياستفاده از افراد مشهور در تابلو .6

 تابلونور  .7

 محل و موقعيت نصب تابلو .8

 ها با ضريب منفيپارامتر

 محتوا تابلو تبليغاتي .9

 فاصله جانبي از مسير .10

 تداخل تابلو هاي تبليغاتي و ترافيكي .11

 سرعت وسيله نقليه .12

 

  
  نمودار اولويت بندي پارامتر ها بر اساس تردد روزانه .2 نمودار

  مراتبي با توجه به تردد هفتگيتحليل رگرسيون سلسله - 3

 0,05باالي   sigهاي كه با توجه به تحليل رگرسيون متغير  

بر اساس  يپرت حواس يارهايعم گردند.دارند از مدل حذف مي

از بزرگراه تردد  در هفته حداقل يكباركه  يكسان يها پاسخ

  به مدل وارد شدند: يرصورت ز به كنند، يم

 يكبارحداقل هفته در افرادي كه   معادله رگرسيون با توجه به 

  كنند، بصورت زير خواهد بود.از بزرگراه تهران كرج تردد مي

Distractions= 0.102(Billboard Content) + 
0.087(Restaurant Billboard) + 

0.138(VehicleSpeed)+ 

0.045(BillboardDistanceFromPath) + 
0.039(TrafficSigns) + 0.086(Time) -

0.047(Gender)+ 0.652 

هاي تاثير گذار بر حواس با توجه به تحليل رگرسيون پارامتر

گفته شده پرتي با توجه به تردد هفتگي در بزرگراه به ترتيب 

  .گردندبندي مياولويت

  پارامترهاي مثبت

 زمان عبور .1

  نقليهسرعت وسيله  .2

 تابلو حاوي تبليغات مواد غذايي و رستوران ها .3

 محتوا تابلو تبليغاتي .4

 فاصله جانبي تابلو از بزرگراه .5

  تداخل تابلوهاي تبليغاتي و ترافيكي .6

  هاي منفيمتراپار

 جنسيت .7
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Series1 2.864 7.423 7.36 4.468 3.567 4.653 2.062 6.144 -2.308 -3.24 -2.946 -2.967
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  نمودار اولويت بندي پارامترها بر حسب تردد هفتگي .3 نمودار

  

  سلسله مراتبي با توجه به تردد ماهيانه:تحليل رگرسيون  - 4

 0,05باالي sig  هاي كهبا توجه به تحليل رگرسيون متغير   

بر اساس  يپرت حواس يارهايعم گردند.دارند از مدل حذف مي

از بزرگراه تردد  در ماه حداقل يكباركه  يكسان يها پاسخ

  د:به مدل وارد شدن يرصورت ز به كنند، يم

  كنند، بصورت زير خواهد بود.از بزرگراه تهران كرج تردد مي يكبارحداقل ماه در معادله رگرسيون با توجه به افرادي كه 

Distractions= 0.103(Traffic) + 0.331(Billboard Lighting) + 0.277(CelebrityAD S) + 

0.297(NomberOfPasses) + 0.144(Time)-0.0246(Billboard design) 

هاي تاثير گذار بر حواس با توجه به تحليل رگرسيون پارامتر

  پرتي با توجه به تردد ماهيانه در بزرگراه به ترتيب زير 

  گردند:بندي مياولويت

  هاي مثبتپارامتر

  نور تابلو  .1

  تعداد عبور از بزرگراه  .2

 افراد معروف در تبليغاتاستفاده از  .3

  زمان عبور .4

 ترافيك .5

  هاي منفيپارامتر

 طراحي  - 6

 

 
  اولويت بندي پارامترها بر حسب تردد ماهيانه .4نمودار

 

  گيرينتيجه-5
   

 يو واضح است كه رانندگ يچيدهپ يتفعال يك يرانندگ  
بوده است؛  ياز عوامل مؤثر بر تصادفات بزرگراه يكي دقت يب

رانندگان در  يبانينظر پشت ها از شده جاده ساخته يطمح ينبنابرا
از  يكياست.  يتحائز اهم ياربس يمنا يداشتن عملكرد رانندگ

Time

Restaura

ntBillboa
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Billboard

Content

TrafficSi

gns

Vichel
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Distance

FromPat

h

Gender
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نمودار اوليت بندی پارامتر ھا
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در  اي شيهحا يغاتيعالئم تبل ي،خارج يپرت عوامل حواس
و  يحجم اطالعات بصر يشها هستند كه موجب افزا جاده
از كارشناسان  ياري. بسشوند يرانندگان م يدد يدانم يشلوغ

 يشترب يچيدگيبه پ يا جاده يهحاش يغاتدارند كه تبل يدهعق
 يهحاش يغات. تبلكند يكمك م يپرت راننده و حواس يدد يطمح

و  يخطوط حركت لمح يصبر تشخ يانباريز يراتتأث يا جاده
ها داشته و زمان واكنش را كند  و تمركز چشم يبار ذهن يشافزا

 همچنين و كرج –بزرگراه تهران  يتتوجه به اهم با .كنند يم
پژوهش به  ينبزرگراه، در ا ينعبور و مرور در ا يمنيا يشافزا
 يپرتي رانندگان براثر تابلوها سنجش حواس يارهايمع يينتع
  شد.ته كرج) پرداخ-: آزادراه تهراني(مطالعه مورد يغاتيتبل

ه شده براي حواس پرتي در كل يهاي ارابا استفاده از فرمول
جامعه آماري، تردد روزانه، تردد هفتگي و تردد ماهيانه ميزان 

  .گرددحواس پرتي به طريق زير محاسبه مي

  كل جامعه آماري- 

Distractions= 0.101 (Billboard Lighting) + 0.057 (Celebrity ADS) + 0.031 (BillboardContent) + 0.03 
(NomberOfPasses) + 0.072 (BillboardDesign) + 0.082 (BillboardDimention) + 0.042 

(RestaurantBillboard) + 0.065 (Time) + 0.599 
 داريم: 4با جايگذاري اعداد به دست آمده از جدول 

Distractions=0.101(145.7)+0.057(124.9)+.0.031(115)+0.03(95.7)+0.072(94.4)+0.082(89.2)+0.042(71
.8)+0.065(49.6)+0.599= 49.23 

  براي تردد روزانه
Distractions= 0.073(Billboard Lighting) + 0.044(Billboard Location) + 0.076(NomberOfPasses) + 

0.128(Billboard Design) + 0.075(CelebrityAD S) + 0.137(BillboardDimention) + 0.056(Time) + 

0.094(Gender) – 0.046(BillboardContent) -0.055 (VehicleSpeed)-0.043(BillboardDistanceFromPath) 
-0.047(TrafficSigns)+ 0.449 

داريم: 10- 4با جايگذاري اعداد به دست آمده از جدول   

Distractions=0.073(175)+0.044(154.1)+0.076(152.8)+0.128(102.9)+0.075(100.2)+0.137(97.3)+0.056

(34.7)+0.094(27.8)-0.046(131.9)-0.055(102.7)-0.043(101.4)-0.047(136.1)+0.449= 47.71 

براي تردد هفتگي:-   

Distractions= 0.102(Billboard Content) + 0.087(Restaurant Billboard) + 0.138(VehicleSpeed)+ 
0.045(BillboardDistanceFromPath) + 0.039(TrafficSigns) + 0.086(Time) -0.047(Gender)+ 0.652 

داريم: 4با جايگذاري اعداد به دست آمده از جدول   

Distractions= 0.102(123.9)+0.087(111.1)+0.0138(108.1)90.045(98.6)+0.039(125.2)+0.086(75)-
0.047(58.9)+0.652=50.87 

ماهيانه:براي تردد -   

Distractions= 0.103(Traffic) + 0.331(Billboard Lighting) + 0.277(CelebrityAD S) + 

0.297(NomberOfPasses) + 0.144(Time)-0.0246(Billboard Design) 

داريم: 4با جايگذاري اعداد به دست آمده از جدول   

Distractions=0.103(150.5) + 0.331(135.2)+0.277(124.1)+0.297(85.5)+0.144(37.8)-

0.0246(93.2)=123.20 
با توجه به جدول فوق ميزان حواس پرتي در كل جامعه آماري و در تردد روزانه كم، در تردد هفتگـي متوسـط و در تـردد ماهيانـه زيـاد      

  گردد.بندي ميدسته

  ميزان حواس پرتي مقدار حواس پرتي

 كم  0-50

 متوسط 50-100

 زياد  100-150

 خيلي زياد 150-200
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 آناليز حساسيت

صورت مستقل هر پارامتر و بر اساس پاسخ الزم از مدل اتخاذ شده كه ه درصد ب 20روش آناليز حساسيت بر اساس تغييرات به ميزان   

  .نتايج آن در جدول زير آورده شده است

  

  تردد ماهيانه  تردد هفتگي  تردد روزانه  كل جامعه آماري

  نور پردازي تابلو هاي تبليغاتي  سرعت وسيله نقليه  هاي تبليغاتيابعاد تابلو  هاي تبليغاتينور پردازي تابلو

استفاده از افراد مشهور در   محتواي تابلوهاي تبليغاتي  هاي تبليغاتيطراحي تابلو  هاي تبليغاتيابعاد تابلو

  تبليغات

تابلوهاي تبليغاتي حاوي تبليغات   هاي تبليغاتينور پردازي تابلو  استفاده از افراد مشهور در تبليغات

  هامواد غذايي و رستوران

  تعداد دفعات عبور از بزرگراه

  حجم عبوري از بزرگراه  زمان عبور از بزرگراه  تعداد دفعات عبور از بزرگراه  هاي تبليغاتيطراحي تابلو

  زمان عبور از بزرگراه  حجم عبوري از بزرگراه  استفاده از افراد مشهور در تبليغات  تابلوهاي تبليغاتيمحتواي 

  _______________  فاصله جانبي از مسير  موقعيت نصب تابلو هاي تبليغاتي  زمان عبور از بزرگراه

تابلوهاي تبليغاتي حاوي تبليغات 

  مواد غذايي و رستوران ها

  _______________  _______________  جنسيت

  _______________  ______________  زمان عبور از بزرگراه  تعداد دفعات عبور از بزرگراه

  

  شوند:به شرح زير تشريح مي 3الي  1با توجه به نتايج اين پژوهش فرضيات 

  

شدن رفتار هاي رانندگي بر ايمني مسير و پر خطركه بر تاثير حواس پرتي از طريق تابلو 2و  1با توجه به نتايج تحقيق فرضيات  •

 باشد.ها مورد قبول ميابلوترانندگان هنگام توجه به 

فرضيه شماره سه  ،بنابراين .باشدشده مهم ترين عامل در بروز حواس پرتي زمان عبور از آزاد راه مي ارايهبا توجه به فرمول رگرسيون  •

 باشد.غير قابل قبول مي

  پيشنهادات پژوهشي

 گردد در تحقيقات بعدي از روش شبيه سازي كه البته روش پر هزينه ولي دقيق است استفاده گردد.پيشنهاد مي •

 هاي ديگري نيز محاسبه و با اين پژوهش مقايسه گردند.گردد ميزان تاثير عوامل منجر به حواس پرتي از روشپيشنهاد مي •

هاي ذكر شده در اين هاي كشور نيز با روش تحليل رگرسيون سلسله مراتبي و با توجه به متغيرگردد يك مسير ديگر از راهپيشنهاد مي •

 پژوهش مورد بررسي قرار گيرد و نتايج به دست آمده با يكديگر قياس شوند.
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  مراجع -6
 ،"رانندگي حوادث از ناشي مصدومين و متوفيات آمار"- 
 .كشور قانوني پزشكي سازمان)، 1391(
 بررسي" )،1394م. ( نشان، خوش و ، س.طالبي ، ر.ا.اكبري- 

 يك طريق از پرت حواس با رانندگي بر محيط و راه تأثير
 تهران راهور 21 منطقه: موردي تحليل( كاربردي ارزيابي
 و ونقل حمل مهندسي الملليبين كنفرانس چهاردهمين ،")بزرگ

  .ترافيك ونقل حمل سازمان و معاونت تهران، ترافيك،
 ايمني هاي شاخص ارزيابي" )،1395ا. ( ايزدي، و .ق ،انگيزه- 

 هاي سيستم براي شاخص ترين مناسب انتخاب و جايگزين
 المللي بين كنفرانس دومين ،"خودرويي درون دهيهشدار

 پرداز ايده مديران موسسه دبي، كاربردي، علوم و مهندسي
 .ويرا پايتخت

 تابلوهاي تأثير" ،)1395( د.، جاپلقي، و ، ش.پور حسن- 
 دستاوردهاي المللي بين كنفرانس ،"ها جاده ايمني بر تبليغاتي

 شهرسازي، و معماري عمران، مهندسي در پژوهشي نوين
  .تهران دانشگاه نيكان، عالي آموزش موسسه تهران،

 و تصادفات كاهش" )،1395( م.، زاد،ملك و .ح ،شمسي- 
 دومين ،"انساني خطاهاي كاهش بر رويكرد با هاي جاده تلفات

 مهندسي علوم، در پژوهشي نوين هاييافته المللي بين كنفرانس
 دانش انديشان فراز موسسه تركيه، كشور - استانبول فناوري، و

 .الملل بين
تأثير عوامل "ر.، ،يزاده گروس شفيعد. فر،  يباييشك ر. ،يرسول - 

  ،راهور يمطالعات پژوهش ،"يبر وقوع تصادفات رانندگ يانسان
  .12بهار  شماره

 ،)1392س.، ( المحدثين، رئيس و ، ا.پورعلي ب. ،پور علي- 
 عملكرد ميزان در شهرها سطح تبليغاتي تابلوهاي تأثير بررسي"

 پنجمين مشهد، آسيايي بزرگراه: مطالعاتي مورد رانندگان
 دانشگاه مشهد، ،"شهري مديريت و ريزي برنامه كنفرانس
  .مشهد فردوسي

 ا.، مقدم، زادهمحمد و ، ا.ح.ضياء خداداديان ع.ر. ،ماهپور- 
 تأثير بررسي در چندگانه لوجيت مدل از استفاده" ،)1394(

 شهري درون تصادفات بروز در رانندگان پرتي حواس عوامل
 مطالعهعوامل ( اين بين در تبليغات تأثير ميزان تعيين منظور به

 مهندسي المللي بين كنفرانس پانزدهمين ،")مشهد موردي
 ونقل حمل سازمان و معاونت تهران، ترافيك، و ونقل حمل

  .ترافيك
 رنگ تأثير" ،)1391ع.ر.، ( اسماعيلي، و .ش ،نادري زادهمهدي- 

 يازدهمين ،"ايمني و رانندگان بر عملكرد تبليغاتي تابلوهاي
 سازمان تهران، ايران، ترافيك و ونقل حمل مهندسي كنفرانس

 ترافيك و ونقل حمل معاونت تهران، ترافيك و ونقل حمل
  .تهران شهرداري

ع.،  عبدي، و ، ف.نيااكبري ، ا.علواني م.پ., علوي ناصري- 
 در اي جاده تبليغاتي تابلوهاي نقش ارزيابي" ،)1395(

 نوين هاييافته الملليبين كنفرانس دومين رانندگان، پرتي حواس
 شهري، مديريت و معماري ،"عمران مهندسي در پژوهشي

 ،)IFIA( جهان مخترعان المللي بين كنفدراسيون تهران،
  .كاربردي علمي جامع دانشگاه
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ABSTRACT 

Notification and advertisement are the main marketing bases in advanced societies. The 

installation of commercial and advertising billboards on the freeways and highways is one 

of the advertisement methods and are becoming more common every day. The main reason 

is that the billboards are able to attract more people at a lower cost than other advertising 

media. The Tehran-Karaj Freeway is one of the most important communication routes in 

the country, which includes a significant part of the everyday traffic. Considering the 

importance of the Tehran-Karaj Highway as well as increasing the safety of traffic on this 

highway, this study determines the criteria for assessing the distraction of drivers by 

billboards (case study:Tehran-Karaj Freeway). The present research is applied in terms of 

its purpose and survey based on method. The statistical population of the study consisted 

of 1200 users of the Tehran-Karaj highway. The research questionnaire was prepared 

based on studying the previous research in the field of research, analyzing questionnaires 

and reviewing related articles and dissertations. In this study, the Cronbach's alpha value 

was 0.783 using the SPSS program, which indicated the reliability of the questionnaire In 

order to assess the validity of the questionnaire; the views of three university professors in 

the field of traffic culture were used. The validity and accuracy of the questionnaire was 

confirmed by these individuals. The hierarchical multivariable regression analysis (HMR) 

technique was used to analyze the data in this study. Accordingly drivers' behavior changes 

and becomes risky when they are exposed to and passing through billboards. 
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