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چکیده
هدف اصلی اين تحقيق بررسی تفاوت تأثير هر يک از روشهای اطالعرسانی تصويری ،صوتی و نوشتاری بر قدرت
اکتساب و تداعی مسافران است .هدف ديگر اين تحقيق بررسی تفاوت تأثير ترتيب مختلف اطالعرسانی تصويری و نوشتاری بر
حافظه مسافران است .برای بررسی تأثير روشهای مختلف اطالعرسانی بر کيفيت ادراک و تداعی مسافران ،سه طرح آزمايش
و هر کدام در دو سطح مختلف ايجاد شد .دليل طرح و ايجاد دو سطح مختلف برای هر کدام از آزمايشها ،بررسی تأثير
مقدار حجم اطالعات دريافتی توسط مسافران بر کيفيت ادراک و تداعی آنها در حضور سيستمهای اطالعرسانی مختلف بود.
در سطح اول هر کدام از آزمايشها ،مسافران حجم کمتری از وقايع را در مقايسه با سطح دوم آزمايشها تجربه و حجم
کمتری از اطالعات را تجربه و تداعی میکردند .به عبارت ديگر سطح اول هر کدام از سه آزمايش سادهتر و راحتتر از سطح
دوم آنها بود .احتمال تأثيرگذاری روشهای مختلف اطالعرسانی بر قدرت ادراک و کيفيت تداعی مسافران با تعريف شاخص-
های ارزيابی مناسب برای هر کدام از آزمايشها و استنباط آماری نتايج بهدستآمده مورد بررسی قرار گرفت .نتايج آزمون-
های آماری نشان داد که کيفيت ادراک و تداعی مسافران در حضور سيستمهای اطالعرسانی مختلف با يکديگر متفاوت است.
يعنی کيفيت ادراک و قدرت تداعی مسافرانی که با سيستمهای اطالعرسانی تصويری ،صوتی و نوشتاری هدايت میشوند تفاوت
معنی داری با يکديگر دارند .همچنين نتايج نشان داد که پيش آمادگی ذهنی به کمک اطالعات تصويری میتواند به قدرت
اکتساب و تداعی اطالعات نوشتاری کمک کند.

واژههای كلیدی :سیستمهای اطالعرسانی هوشمند مسافران ،اکتساب و تداعی ،ترافیک و برنامهریزی حملونقل ،شبیهساز رانندگی
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تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...
مویر خواهد بود به عبارتی ،درستیستتمهای ترابری پیشرفته که

 .1مقدمه

قابلیت اطالعرستتانی از وضتت یت جریان ترافیک در شتتبکه را

رفتار مسافران و انتخابهای آنها در انجام سفرهای روز-به-

دارند ،مستتافر عالوه بر اطالعات مستتیر خود از وضت یت دیگر
مستیرها و م ابر نیز مطلع گردیده و میزان آشنایی افراد با شبکه

روز در شبکه ترابری متکی بر تجربیات آن ها از انجام سفرهای

ترابری افزایش مییابد از سویی میزان آشنایی یک فرد با شبکه

قبلی استت اینکه گگونه مستافران از اطالعات کست شده در

ترابری ،ارتبتتاط تنگتتاتنگی بتتا عملکرد تصتتتادفی وی در حین

ستتتفرهای قبلی برای انتخابهای آتی خود استتتتفاده میکنند،

انتخابهای ستفر دارد در واقع در روزهای نخستین که فرد از

موضتوع مسته ه یادگیری است یادگیری فرآیندی است که طی

مبدأ خود به مقصتتد مورد ن ر ستتفر میکند به د یل پایین بودن

آن ،فرد حقایق ،رفتارها ،مهارتها ،ارزش ها و صالیق جدید را

ستطح آشنایی او از وض یت جریان ترافیک در کمانهای شبکه

آموختتته و در طول زمتتان آن را ت میم داده و تقویتتت میکنتتد

و عدم اطالعات کافی از ساختار شبکه (محل آزادراهها ،راههای

] [Schacter et al.2009عوامتل زیتادی بر روی یادگیری

شتریان ی ،محل گرا های راهنمایی ،مشخصات فیزیکی راهها

افراد تتهییرگتذارند که یکی از مهمترین آنها ،نحوه تجربه کردن

و ) انتختابهتای وی بته نتاگار از روی حد

وقایع است در علم روانشناسی نشان داده شده است که طریقه

و گمان و یا

پر وجو از افراد مطلع خواهد بود با تکرار و افزونی سفرهای

تجربه یک رخداد توستتف فرد ،بر ماندگاری آن واق ه در حاف ه

مشابه و افزایش م لومات مسافر در مورد شبکه ،او نهایتاا بهترین

او نقش بسزایی دارد] [Gluck et al.2007با توجه به بحث

مستتیر از دیدگاه خود را خواهد یافت بااینحال ممکن استتت به

فوق میتوان گفت که گگونگی دریافت اطالعات توسف مسافر

د یل خطاهای رفتاری ،مستتیر یافت شتتده توستتف او ،مستتیر با

بر طریقته یتادگیری او و مت اقباا انتخابهای وی در ستتتفرهای

کمترین هزینته نبتاشتتتد یکی از تحقیقات مهم درزمینه تهییر

ب دی ایرگذار استتت بنابراین بحث و جستتتجو در مورد طریقه

سیستمهای اطالعرسانی بر روی رفتار مسافران ،مطا ات و کار

اکتستتتاب اطالعات توستتتف مستتتافران و منابع تهمینکننده این

انجامشتتتده توستتتف آد ر و مکنا ی استتتت [Adler and

اطالعات بسیار مهم به ن ر میرسد سیستمهای اطالعرسانی از

] McNally,1994آنها یک شتتبیهستتاز رانندگی میکرو-

جمله مهمترین منابع تهمین و ارائه اطالعات سفر برای مسافران

کامپیوتری به نام  7FASTCARSرا در دانشتتتگاه کا یفرنیا-

هستتند نوع پیشترفته این ستیستتم ها امروزه با نام سیستمهای

آیروین توس ه دادند که در آن تصمیمگیری قبل و حین سفر را

اطالعرستانی هوشتمند مستافران ) (ATISشتتناخته میشود و

در محیف با زمان حقیقی و با حضتتور ستتیستتتمهای هوشتتمند

باعث پیشرفت شگرفی در بحث راهبری صحیح مسافران جهت

اطالعرستتانی مستتافران که در باذ رکر شتتد ( HAR ،VMSو

کاهش هزینههای ستفر و افزایش راحتی سفر گردیده است سه

 )IVNSمدل میکند تا تهییرات این ستیستمها را بر روی رفتار

نوع عمده این ستتتیستتتتمها عبارتند از :تابلوهای متﻐیر خبری

مستافران بسنجد در مطا ات دیگری توسف جاها و همکاران

) ،(VMSرادیوی پیامرستان ) (HARو سیستم راهبری درون

] [Jha et al.1998از یتتک متتدل بتته روزرستتتانی بتته نتتام

وستتتیله ) (IVNSتابلوهای متﻐیر خبری ،اطالعات مربوط به

 Bayesianجهتت بکارگیری مکانیزمی که در آن مستتتافران،

زمان ستفر و تراکم ترافیکی و یا اطالعاتی از قبیل مسدود بودن

ادراک از زمان ستتتفرشتتتان از یک روز به روز دیگر را در کنار

برخی کمانهای شبکه به د یل کارهای ساختمانی را به صورت

وجود اطالعات ارائهشتده توستف سیستم اطالعرسانی هوشمند

نوشتتتاری در اختیار مستتافران قرار میدهد رادیوی پیامرستتان،

مستتافران و همینطور تجربه شتتخصتتی مستتافران بهروزرستتانی

وضت یت جریان ترافیک را در م ابر شبکه ترابری اطالعرسانی

میکنند ،استفاده شده است

میکند ستتیستتتمهای راهبری درون وستتیله با استتتفاده از ابزار

از دیگر مطتا تات مربوط به استتتتفاده از ستتتیستتتتمهای

 ،GPSوضت یت خودروها را بصتورت آنالین در شتتبکه نشان

اطالعرستانی بر روی عملکرد مسافران میتوان به کار آنتونیو و

داده و اطالعات مربوط به کوتاهترین مسیر و زمان سفر را برای

همکاران اشتاره کر ] [Antoniou et al.2015در این مقا ه

راننتده فراهم میکنتد در تمتام این موارد نوع ،کیفیتت و محل

پاست رفتاری استفادهکنندگان سیستمهای اطالعرسانی پیشرفته

اطالعرستانی بر روی انتخابهای در حین سفر مسافر و همین

مستتافران به کاربرد هدایت از طریق تلفن همراه مورد بررستتی

طور بر شکلگیری بانک اطالعاتی او از وض یت ترافیکی شبکه

950
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نوید خادمی ،مصطفی بابا بیک ،رامین ساعدی گرمی
قرار گرفته استت استتفاده از ستیستتم اطالعرسانی هوشمند و

متن بود ،پاستت میدادند در این آزمایش افراد به ستته دستتته

بررستتی تهییرات آن بر رفتار مستتافران در هنگام انتخاب مستتیر

تقستیم میشدند دسته اول فقف متن طر شده را میخواندند

بهوسیله مدل  Bayesianدر کار یو و گن مورد بررسی قرار

دسته دوم قبل از خواندن متن تصویری را مشاهده میکردند که

گرفته استتت] [Liao and Chen, 2015تهییر میزان آگاهی

وقایع موجود در متن را نشان می داد و دسته سوم همان تصویر

بر استفاده از سیستمهای اطالعرسانی دیگر تحقیقی است که در

را پس از خوانتدن متن مشتتتاهده میکردند نتایج این آزمایش

این زمینته توستتتف کالرک و همکتاران انجام گردیده استتتت

نشتتتان داد که آزمایششتتتوندگان دستتتته دوم دو برابر بهتر از

] [Clark et al.2015تهییر روشهای اطالعرستتتانی قبل از

آزمایششتتتوندگان دستتتتههای دیگر مطا

را تداعی میکنند

شتتروع ستتفر بر عملکرد مستتافران توستتف مانر و همکاران

نتایج این آزمایش مسه ه مهمی را به گا ش میکشد و آن اینکه

مدلستازی شتده استت] [Zhang et al.2015ستیستمهای

آیتا ترتیت

و توا ی مختلی ارائه اطالعات به طرق گوناگون بر

اطالعرسانی کاربردهای مهم دیگری در علم حملونقل تا بدین

کیفیت ادراک و تداعی افراد تهییر دارد

جتا ایفتا کردهاند که از مهمترین آنها میتوان به کار ونر و یو

هدف اصتتتلی این تحقیق بررستتتی تفاوت تهییر هر یک از

اشتتاره کرد] [Wang and Liu, 2015در این تحقیق تهییر

روشهای اطالعرستانی تصویری ،صوتی و نوشتاری بر قدرت

تخمین سرعت متوسف وسایل نقلیه در یک سیستم دو مسیره بر

اکتساب و تداعی مسافران است هدف دیگر این تحقیق بررسی
تفاوت تهییر ترتی

انتخاب مسافران مورد بررسی قرار گرفته است

مختلی اطالعرستانی تصتویری و نوشتاری

مطلبی که از مرور ادبیات تحقیقات مربوط به ستتیستتتمهای

بر حاف ه مستتافران استتت با توجه به بحثهای روانشتتناستتی

اطالعرستتانی دریافت میشتتود آن استتت که موضتتوع تهییر نوع

انجامشتتده و ادبیات کارهای تحقیقاتی مربوط به موضتتوع ارائه

اطالعرستانی انجامشده بر روی کیفیت یادگیری مسافران توجه

اطالعات از طریق ستیستتمهای اطالعرستانی ستفر ،جستجو و

ننموده است در

بحث در مورد تهییر طریقههای مختلی اطالعرستتتانی ستتتفر بر

یک دستتهبندی کلی میتوان انواع روشهای اطالعرسانی را به

روی حاف ه و کیفیت یادگیری مستافران موضتوع مهمی به ن ر

سته دستته تصتویری ،صوتی و نوشتاری تقسیم نمود اینکه آیا

میرسد که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد

گندانی را در تحقیقات گذشتته به خود جل

ارائته هر کدام از این نوع اطالعات ،تهییر متفاوتی در گگونگی
یادگیری افراد دارد یا نه ،موضوعی است که در این مقا ه به آن

 .3آزمایشها و فرضیهها

پرداختته خواهتتد شتتتد آگتتاهی دقیق از کم و کیی یتتادگیری

برای بررستتی تهییر روشهای مختلی اطالعرستتانی بر کیفیت

مسافران در حضور انواع مختلی روشهای اطالعرسانی یادشده
و یتا ترکی

مختلی این روشها میتواند منجر به برنامهریزی

کارآمد در خصتو

استتفاده مناس

از این ابزار جهت ارتقای

سیستم راهبری مسافران و افزایش راحتی سفر گردد

ادراک و تداعی مستتافران ،ستته طر آزمایش و هر کدام در دو
ستتتطح مختلی (مجموع تاا  0کال ) ایجتتاد میشتتتود برای
جمعآوری دادههای موردنیاز ،از دانشتتجویان دانشگاه تهران که
عمدتاا از مقطع کارشتناسی رشته مهندسی عمران بودند ،استفاده
شتتتد مدتزمان آزمایش هر یک از افراد به طور متوستتتف دو

 .2بیان مسئله

ساعت و بیست دقیقه طول کشید و کل زمان جمعآوری دادهها

یکی ازموضتوعهای مهمی که توستف محققین علم روانشناسی

 10روز به طول انجامید در جدول 7مشتتتخصتتتات کلی افراد

مورد بررستتی قرار گرفته استتت ،یادگیری در حضتتور ترکی
مختلفی از روشهای اطالعرستتتانی استتتت در ستتتال ،7311
برانستتتفورد و جتتانستتتون آزمتتایش مهمی را طر کردنتتد
] [Bransford and Johnson,1972در این آزمتتایش ،از
افراد خواستتتتته میشتتتد کته یتک متن خا

را در یک زمان

مشتتخم مطا ه کنند افراد آزمایششتتونده پس از مطا ه متن
بایستتتی به گند ستتوال از پیش طر شتتده که در مورد جزئیات
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آزمایششونده کال

 7و کال

 1ارائه شده است

تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...
جدول .1مشخصات كلی افراد آزمایششونده دسته  1و 2
مشخصات فردی افراد شركتكننده در آزمایش – دسته 1
 38نفر

تعداد
سن(سال)

بیشترین10 :

کمترین18 :

انحراف م یار7/93:

میانگین11/17 :

جنسیت

مرد 18 :نفر – %11

زن 18 :نفر – %19

وضعیت تأهل

مجرد 00 :نفر – 39%

متههل 0 :نفر – 1%

مهندسی عمران 00 :نفر – 39%
رشته تحصیلی

سایر رشتهها (مهندسی م دن،مئوفیزیک،تربیتبدنی،جﻐرافیا،ا هیات) 0 :نفر –
1%

مقطع تحصیلی

کارشناسی 11 :نفر – 05/5%

کارشناسی ارشد 79 :نفر – 70/5%

دانشگاه تهران 38 :نفر – %788

دانشگاه محل تحصیل

ت داد افراد دارای گواهینامه رانندگی 13 :نفر – %00
ت داد افراد فاقد گواهینامه رانندگی 77 :نفر – %71

تجربه رانندگی

تجربه رانندگی در بین افراد دارای گواهینامه (سال):
کمترین7 :

بیماری كوری رنگ

بیشترین0 :

انحراف م یار7/50 :

میانگین9/00 :

هیچیک از افراد شرکتکننده به این بیماری مبتال نبودند
مشخصات فردی افراد شركتكننده در آزمایش – دسته 2
 08نفر

تعداد
سن(سال)

بیشترین19 :

کمترین18 :

انحراف م یار8/11:

میانگین17/5 :

جنسیت

مرد 08 :نفر – %15

زن 75 :نفر – %15

وضعیت تأهل

مجرد 08 :نفر – %788

متههل :صفر نفر – 8%

مهندسی عمران 08 :نفر – 788%

رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی

سایر رشتهها :صفر نفر – 8%
کارشناسی ارشد :صفر نفر – 8%

کارشناسی 08 :نفر – 788%

دانشگاه تهران 38 :نفر – %788

دانشگاه محل تحصیل

ت داد افراد دارای گواهینامه رانندگی 51 :نفر – 35%
ت داد افراد فاقد گواهینامه رانندگی 9 :نفر – 5%

تجربه رانندگی

تجربه رانندگی در بین افراد دارای گواهینامه (سال):
کمترین7 :

بیماری كوری رنگ

بیشترین5 :

میانگین1/15 :

انحراف م یار7/80 :

هیچیک از افراد شرکتکننده به این بیماری مبتال نبودند

د یل طر دو سطح مختلی برای هر کدام از آزمایشها بررسی

تجربه و تداعی میکنند به عبارت دیگر ستتطح اول هر کدام از

تهییر مقدار حجم اطالعات دریافتی توستتف مستتافران بر کیفیت

سه آزمایش سادهتر و راحتتر از سطح دوم آنها است افرادی

ادراک و تداعی آنها در حضتتور ستتیستتتمهای اطالعرستتانی

که در ستطح اول و دوم این آزمایشها شترکت میکنند مستقل

مختلی استت در ستطح اول از هریک از آزمایشها ،مسافران

بوده و بتته ترتیت

 1نتتامگتتذاری

حجم کمتری از وقایع را در مقایسه با سطح دوم همان آزمایش

میگردند افراد کال

908

افراد کال

 7و افراد کال

 7ستتتطح اول کل ستتته آزمایش و افراد
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نوید خادمی ،مصطفی بابا بیک ،رامین ساعدی گرمی
 1ستتطح دوم کل ستته آزمایش را انجام میدهند در هر

هدف از انجام آزمایش  7بررستی این فرضتیه است :روشهای

کال

کدام از آزمایشها آزمایششوندگان که به عنوان مسافر از آنها

مختلی اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) به مسافران

استفاده میشود با یک شبکه ترابری سروکار دارند شبکهای که

بر روی کیفیت ادراک و قدرت تداعی آنها تهییر متفاوتی دارد

اول با آن ستتروکار دارند شتتبکه  7و شتتبکهای که

در ادامه طر آزمایشتی برای بررستی صحت فرضیه فوق ارائه

افراد کال
افراد در کال

دوم آزمایشها با آن تستتت میشتتوند ،شتتبکه 1

نامگذاری میشتتود در هر ستته آزمایش ،شتتبکه  7از شتتبکه 1
سادهتر و دارای کمان و گره کمتر است

میشود
 2-3-3روش آزمایش
در این آزمایش ،افراد در یک شبکه حملونقل (شکل-7ا ی) از
یک مبدأ مشتخم (نقطه  )Startبه یک مقصد مشخم (نقطه

 1-3دستگاه شبیهساز رانندگی

 )Finishبا خودروی شتتخصتتی خود در فضتتای مجازی ستتفر

جهت انجام انتخاب مستیر و ارائه اطالعات زمان سفر ،دستگاه

میکنند این شتبکه که افراد کال

شبیهساز رانندگی در دانشگاه تهران طراحی گردید در آزمایش

 71گره و  71کمان و شتبکه ( 1شکل -7ب) که افراد کال

 7زمان ستتفر کمانهای هر دو شتتبکه  7و  1یابت بوده و برای

در آن سفر میکنند دارای  18گره و  97کمان است در شکل7

همه افراد یکسان است کمانهای هر دو شبکه دو طرفه بوده و

شتتمای کلی شتتبکهها به همراه زمان ستتفر کمانها و کوتاهترین

گرهها دارای زمان تهخیر نیستند در آزمایش  7دستگاه شبیهساز

مسیر آنها (خفگین سبز رنر) نشان داده شده است افراد در

زمتان ستتتفر کمانها و نوع اطالعرستتتانی را به عنوان ورودی

هنگام ستتفر پالن شتتبکه را مشتتاهده میکنند زمان ستتفر تمامی

دریافت میکند آزمایششتوندگان قادر هستند که در هر گره با

کمانهای هر دو شتتتبکه برای تمامی آزمایششتتتوندگان قط ی

توجه به اطالعاتی که دریافت میکنند یکی از کمانها را ا بته با

استت و به صتورت تصادفی نیست در هر دو شبکه زمان سفر

محدودیت رکر شتتده در آزمایش  7انتخاب کنند بخش مربوط

هر یک از کمانها بین  7تا  78دقیقه استتتت و گرهها فاقد زمان

به آزمایشهای  1و  9شبکه آزمایش به همراه زمان سفر کمانها

تهخیر هستند این دو موضوع به مسافران قبل از شروع سفرشان

و نوع و مدت زمان اطالعرستتانی به عنوان ورودی به دستتتگاه

به ت داد گهار بار در شبکه

گفته میشود مسافران هر دو کال

 7در آن سفر میکنند دارای
1

شتتبیهستتاز داده میشتتود قبل از انجام آزمایش ،طی یک فیلم

ترابری مربوط به آن کال

آموزشی  78دقیقهای ،نحوه انجام آزمایش و گگونگی انجام آن

کمانهای بیشتتتری را تجربه کنند یک محدودیت را برای آنها

برای آزمایششتوندگان تشتریح میشتود تا ابهام و سؤا ی برای

قرار میدهیم این محدودیت بدین صتتورت استتت که افراد در

آنها باقی نماند همینطور فردی که متخصم طر آزمایشها

هر بار ستتفر ،مجاز به انتخاب کمانها و گرههای تکراری ،ی نی

بوده استت طریقه انجام آزمایش را تشتتریح کرده و به سؤاذت

کمانها وگرههایی که در ستتفرهای قبلی آنها انتخاب شتتدهاند،

احتما ی شرکتکنندگان در آزمایش پاس میدهد

نیستند مگر انتخابی جز آنها نداشته باشند در این حا ت نیز که

ستتتفر میکنند به خاطر اینکه آنها

انتخاب آنها از روی ناگاری استتت باید کمانی را انتخاب کنند

 2-3آزمایش كوری رنگ

کته حداقل یکی از کمانهای متصتتتل به آن کمان قبالا انتخاب

به د یل اینکه در این آزمایش بخشی از اطالعرسانی به صورت

نشتده باشد د یل اعمال این محدودیت آن است ما میخواهیم

تصویری و با طیی رنگی انجام میشود ،ذا وجود بیماریهای

موضتتتوعی جدا از انتخاب مستتتیر افراد را آزمایش کنیم ی نی

مربوط به تشتتخیم رنر ازجمله کوری رنر باعث ایجاد خطا

هدف این تحقیق مدلسازی انتخاب مسیر مسافران نیست بلکه

در نتتایج آزمایش میگردد بر همین استتتا  ،قبل از شتتتروع

متا میخواهیم تتهییر روشهای مختلی اطالعرستتتانی بر روی

آزمایش افراد با آزمایشهای مربوط به تشتتتخیم کوری رنر

کیفیت ادراک و تداعی مستتافران را بررستتی کنیم افراد به جز

تست میشوند ][Ishihara,1972

محدودیت اعمالشتتتده حق انتخاب ستتتایر کمانها و گرهها را
دارند در هنگام انجام ستتتفر افراد به هر گرهای که میرستتتند

 3-3طرح آزمایش 1
 1-3-3فرضیه آزمایش
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اطالعات زمان ستتتفر کمانهای متصتتتل به آن گره را دریافت
میکننتد پس از دریتافتت اطالعات زمان ستتتفر ،فرد در کمان

تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...
انتخابشتده سفر می کند مسیری که افراد برای رسیدن از مبدأ

کنند ا بته آنها میتوانند در هر دو بار یک مستتتیر را که تهکید

به مقصد طی میکنند در هر گهار بار سفر آنها یبت میشود

دارند کوتاهترین مستتیر شتتبکه استتت انتخاب کنند همهنین به
افراد گفته میشتتود که کوتاهترین مستتیر شتتبکه زوماا یکی از

در این آزمایش افراد آزمایششونده به سه گروه مختلی در

مسیرهای انتخابشده توسف آنها نیست

هر کدام از کال ها تقستیم میشوند افراد گروه اول اطالعات
زمان ستفر را به صتورت تصتویری ،افراد گروه دوم به صورت

نکته مهم آن استتت که هدف از طر آزمایش  7این استتت

صتتوتی و افراد گروه ستتوم هم به صتتورت نوشتتتاری دریافت

که کاربران تا حد امکان بیشترین ت داد از کمانهای شبکه را در

میکننتد جتدول 1این گروهبندی را نشتتتان میدهد اطالعات

ستفر خود به من ور شتناخت شبکه تجربه کنند ،فار از اینکه

تصتویری زمان ستفر کمانهای شبکه در این آزمایش زمانی که

کوتاهترین مستیر گیست ذا به این خاطر است که در هر دور

افراد به گرهها میرستتند توستتف یک طیی رنگی ارائه میشتتود

از این آزمتایش ،کتاربران با محدودیتهایی برای انتخاب کمان

(شکل )1این طیی شامل سه رنر روشن ،متوسف و تیره است

مواجه میشتوند تا آنکه گستره وسیعتری از کمانهای شبکه را

بیانگر زمان ستتفر کم (بین  7تا  9دقیقه) ،متوستتف

تجربه نمایند بهعبارتدیگر ،د یل اعمال محدودیتها آن است

(بین  0تا  1دقیقه) و زیاد (بین  0تا  78دقیقه) استتت این طیی

متا میخواهیم موضتتتوعی جتدا از انتخاب مستتتیر (و انتخاب

رنگی قبل از شروع آزمایش افراد گروه  7که اطالعات تصویری

کوتاهترین مسیر) را آزمایش کنیم؛ ی نی هدف این تحقیق ،مدل

دریافت میکنند به آنها نشتتان داده میشتتود شتتکل -9ا ی

ستازی انتخاب مستیر مستافران نیست بلکه ما میخواهیم تهییر

اطالعرستانی تصویری در آزمایش  7را نشان میدهد زمانی که

روشهتای مختلی اطالعرستتتانی بر کیفیتت ادراک و تتتداعی

افراد به گرهها میرسند اطالعات تصویری به صورتی که در این

مسافران بررسی نماییم

که به ترتی

شتکل نشتان داده شتده است به آنها ارائه میگردد برای افراد

پس از انجام آزمایش ،از افراد خواستتته میشتتود کوتاهترین

گروه  1در این آزمتایش ،زمتانی کته آنها به گرهها میرستتتند

مستیر را مشخم نمایند (بدون آنکه تا قبل از آن از خواسته ما

اطالعات زمان سفر کمانهای متصل به گرهی که در آن حضور

اطالع داشتته باشتند) درواقع به دنبال آن هستتتیم تا ببینیم انواع

دارند به صورت صوتی از طریق هدست (گوشی) ارائه میشود

تجربههای اطالعرستتتانی گه تهییری بر کیفیت تداعی دارد ذا

(شکل -9ب) در این نوع اطالعرسانی ،افراد زمان سفر کمانها

م یاری م رفی میشتود تا ببینیم مستافر با دادههای ارائهشده به

را به صتورت عدد که مقداری بین  7تا  78دقیقه است دریافت

وی ،گقدر در شتتتناخت کوتاهترین مستتیر موفق استتتت د یل

میکننتد در گروه  9این آزمتایش ،افراد زمتانی کته به گرههای

استتتتفتاده از این م یتار بته این د یتل بوده استتتت که انتخاب

شتتبکه میرستتند به صتتورت نوشتتتاری زمان ستتفر کمانها را

کوتاهترین مسیر در شبکه ،حاکی از تصویر یکپارگهای است که

دریافت میکنند (شتتکل -9ج) مدت زمان ارائه اطالعات زمان

مسافر در رهن خود ترسیم میکند با اینحال از م یارهای دیگر

ستفر در هر گره برای هر سته نوع اطالعرسانی برابر  0یانیه در

مانند بیان ستتریعترین کمان شتتبکه (کمانی که کوتاهترین زمان

ن ر گرفتته میشتتتود ی نی در هر گره افراد بته متدت  0یتانیه

طی مستیر را به خود اختصتا

داده استتت) میتوانست مورد

اطالعرستتانی شتتده و ستتپس کمان ب دی را انتخاب میکنند از

استفاده قرار گیرد

افراد خواستته میشتود با روشتی که در باذ عنوان شد به ت داد

ذکر این نکته ضروری است که با اطالعاتی که از زمان سفر

گهار بار در شبکه از مبدأ به مقصد سفر کنند

در حین آزمایش به صتتورتهای مختلی تصتتویری ،صتتوتی یا

پس از اتمام ستفرهای هر فرد در شبکه به ت داد گهار بار،

نوشتتاری به کاربر داده میشتود ،ا زاماا قصد رهنمون کردن وی

تنها نقشته خام شتبکه بدون هیچگونه اطالعاتی به او نشان داده

بته کوتتتاهترین مستتتیر را نتداریم بلکتته میخواهیم ببینیم انواع

شتده و از وی خواستته میشتود که به این سوال پاس دهد :با

روشهتای اطالعرستتتانی تتا گه حد در قدرت تداعی آنها از

توجه به تجاربی که از زمان ستتتفر کمانهای شتتتبکه کستتت

کوتاهترین مسیر مؤیر بوده است به بیانی دیگر ،با شاخم ()7

کردهاید ،به ن ر شتما کوتاهترین مستیر شبکه از نقطه  Startبه

میستنجیم که پس از اتمام آزمایش ،کاربر به کمک شیوه اطالع

نقطه  Finishکدام استت به افراد فرصت داده میشود که دو

رستتتانی انجامشتتتده تا گه حد در انتخاب کمانهایی که واق اا

بار شتانس خود را برای انتخاب کوتاهترین مسیر شبکه آزمایش

کوتاهترین زمان سفر را فراهم میکنند ،موفق بوده است بنابراین

901
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نوید خادمی ،مصطفی بابا بیک ،رامین ساعدی گرمی
از اینجاستت که این شاخم بهصورت نسبت «ت داد کمانهای
منتخ

توستتف کاربر که در کوتاهترین مستتیر واق ی نیز وجود

شکل .7ا ی) شبکه  7در آزمایش  7و ب) شبکه  1در آزمایش 7

دارند» بر «کل کمانهای پیموده شتتتده توستتتف کاربر» ت ریی
میشود (رابطه )7

شکل 1طیی رنگی اطالعات تصویری در آزمایش 7

شکل  9ا ی) اطالعرسانی تصویری در آزمایش  ، 7ب) اطالعرسانی صوتی در آزمایش  7و ج) اطالعرسانی نوشتاری در آزمایش 7
جدول .2گروهبندی افراد در آزمایش 1

مهندسی حمل و نقل ،سال نهم ،شماره سوم ،بهار 909 7931

تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...
طرح آزمایش ()1
افراد دسته اول
گروه

افراد دسته دوم

توضیح
اطالعرسانی تصویری در شبکه  7برای طر

7-7-7

آزمایش 7
اطالعرسانی صوتی در شبکه  7برای طر

1-7-7

آزمایش 7
اطالعرسانی نوشتاری در شبکه  7برای طر

9-7-7

آزمایش 7

ت داد

گروه

توضیح

 98نفر

7-1-7

 98نفر

1-1-7

 98نفر

9-1-7

اطالعرسانی تصویری در شبکه  1برای طر
آزمایش 7
اطالعرسانی صوتی در شبکه  1برای طر
آزمایش 7
اطالعرسانی نوشتاری در شبکه  1برای طر
آزمایش 7

ت داد
 18نفر
 18نفر
 18نفر

قوی دارد ،زیرا افراد به وسیله آن سیستم اطالعرسانی توانستهاند

 3-3-3تعریف شاخص ارزیابی فرضیه

کوتاهترین مسیر شبکه را به درستی تشخیم دهند

جهت آزمون فرضیه آزمایش  ،7یک شاخم ارزیابی در ادامه
ت ریی میشود شاخم ارزیابی فرضیه آزمایش  7کیفیت ادراک
و تداعی افراد را برحس

 4-3طرح آزمایش 2

میزان دقت پاسخگویی آنها به سوال

 1-4-3فرضیه آزمایش

آزمایش اندازهگیری میکند این شاخم ت داد کمانهایی را که

مدلهای یادگیری و حاف ه که نشانهها و کمانهای برگس

در کوتاهترین مسیر شبکه بوده و به درستی توسف افراد تشخیم
داده شدهاند ،اندازه میگیرد:
()7

را رخیره کرده و بر اسا
𝑠𝑖𝑡𝐿
𝑡𝑠𝑖𝑇

] al.1958فرضیه این آزمایش تهییر روشهای مختلی اطالع-

𝑠 که

رسانی(تصویری ،صوتی و نوشتاری) را بر کیفیت تداعی مسافران

اطالعات نوع  tرا دریافت میکند ،Li,sت داد کمانهای مشترک

براسا

بین کوتاهترین مسیر واق ی شبکه و کوتاهترین مسیر بیان شده
توسف مسافر 𝑖 در کال

𝑠 که اطالعات نوع 𝑡 را دریافت می-

توسف مسافر 𝑖 در کال

𝑠 که اطالعات نوع 𝑡 را دریافت می-

شبکه توسف مسافر نیستیم بلکه در اینجا با دادن پیام مستقیم به

کال

اول =1 ،برای کال

فرد در مورد خصتتوصتتیات هر کمان که هماکنون دارای یک
برگست

آزمایش ( =7برای

دوم و  =9برای کال

مدل یادگیری نماد-یادگیری بررسی میکند

در طر آزمتایش  1برخالف آزمتایش  ،7به دنبال تجربه

کند 𝑠 ،𝑇 𝑖,ت داد کمانهای پیموده شده در گهار سفر انجام شده
کند 𝑖،

تحقیقات سایمون ایجاد شده اند [Newell et

اسا

که در آن:

اندیس مسافر است 𝑠 ،کال

ماهیت یادگیری فرد آنها را دستکاری

میکنند ،مدلهای نماد-یادگیری نامیده میشوند این مدلها بر

= 𝑠𝑖𝑡𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1

𝑠𝑖𝑡 ، 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1م یار کیفیت تداعی مسافر 𝑖 در کال

دار

است ،به بررسی تهییر روشهای مختلی اطالعرسانی

بر روی کیفیت ادراک و قدرت تداعی مستافران بر اسا

سوم) و 𝑡،

مدل

یتادگیری-نمتاد میپردازیم ذا می توان امیدوار بود خطاهای

نوع اطالعرسانی ( =7برای اطالعرسانی تصویری –  =1برای

شتتتناختی تجربه نمودن در این آزمایش وجود ندارد در ادامه

اطالعرسانی صوتی  =9 -برای اطالعرسانی نوشتاری) ا

طر این آزمایش برای بررستتتی صتتتحت فرضتتتیه فوق ارائه

شتاخم ( )7افراد آزمایششتونده را به  0مجموعه مستقل

میشود

تقستتیم میکند این  0مجموعه در جدول 9توضتتیح داده شتتده
استتت واضتتح استتت که بزرگتر بودن شتتاخم ( )7نشتتان از
تهییرگذاری بهتر سیستم اطالع رسانی مربوطه و ادراک و تداعی
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نوید خادمی ،مصطفی بابا بیک ،رامین ساعدی گرمی
جدول .3مجموعه امتیازات آزمایششوندگان كه از شاخص  1در آزمایش  1بدست میآید
مجموعه امتیازات آزمایششوندگان

توضیح

}𝟎𝟑 𝑺𝟏𝟏 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝟏𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات تصویری را در شبکه  7آزمایش  7دریافت میکنند

}𝟎𝟑 𝑺𝟏𝟐 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝟐𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات صوتی را در شبکه  7آزمایش  7دریافت میکنند

}𝟎𝟑 𝑺𝟏𝟑 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝟑𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات نوشتاری را در شبکه  7آزمایش  7دریافت میکنند

}𝟎𝟐 𝑺𝟏𝟒 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝟏𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات تصویری را در شبکه  1آزمایش  7دریافت میکنند

}𝟎𝟐 𝑺𝟏𝟓 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝟐𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات صوتی را در شبکه  1آزمایش  7دریافت میکنند

}𝟎𝟐 𝑺𝟏𝟔 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝟑𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات نوشتاری را در شبکه  1آزمایش  7دریافت میکنند

 -9ترافیک متوسطی از وسایل نقلیه در جریان است

 2-4-3روش آزمایش
در این آزمایش یک شبکه ترافیکی دارای گند کمان که در آن
کمانها با حروف بزرگ ذتین به صورت مرت

نامگذاری شده-

اند ،به افراد نشان داده میشود (شکل )0بدون اینکه از افراد

 -0ترافیک نسبتاا سنگین بوده و خودروها به کندی حرکت می-
کنند
 -5ترافیک بسیار سنگین بوده و توقیهای پیاپی رخ میدهد

آزمایششونده خواسته شود که در شبکه موردن ر رانندگی کنند

در این آزمایش افراد به ستتته گروه مختلی در هر کدام از

کمانها را به خاطر

کال ها تقستتیم میشتتوند جدول 0این گروهبندی را نشتتان

بسپارند این قسمت از آزمایش دارای زمان نامحدود بوده و هر

میدهتد افراد گروه اول اطالعات زمان ستتتفر را به صتتتورت

وقت که فرد ارعان کند شبکه را به خاطر سپرده است مرحله

تصتویری ،افراد گروه دوم به صورت صوتی و افراد گروه سوم

ب دی آزمایش شروع میگردد برای اطمینان از اینکه فرد ،اشراف

هم به صورت نوشتاری دریافت میکنند طریقه هر کدام از این

کامل بر شبکه دارد و دقیقاا نام هر کمان را آموخته است ،برگس

اطالعرستانیها در ادامه تشتریح میشود اطالعات تصویری با

آنها میبایست شکل شبکه و برگس

همه کمانها در ترتی

تصادفی از او پرسیده میشود و سپس از

وی خواسته میشود که شکل شبکه را ترسیم کرده و کمانهای
آن را نامگذاری کند با این عمل از یادگیری شکل شبکه و نام
کمانها توسف فرد آزمایششونده اطمینان حاصل میشود جهت
بررسی تهییر تنوع و گستردگی اطالعات بر روی کیفیت تداعی
مسافران ،در این آزمایش افراد آزمایششونده به دو کال
میشوند آزمایش افراد کال

 7راحتتر از آزمایش افراد کال

 1است در شکل -0ا ی شبکه آزمایش  1برای کال
شکل -0ب برای کال

تقسیم
 7و در

 1نشان داده شده است همانطور که

مالح ه میشود در این آزمایش ،شبکه  7دارای  1و شبکه 1
دارای  77کمان است
پس از این مرحلته ،افراد به مدت  08یانیه اطالعات مربوط
به شدت جریان ترافیک در کمانهای شبکه را دریافت میکنند
این اطالعات تراکم ترافیکی در کمانهای شتتبکه را به صتتورت
توصتتیفی نشتتان میدهد و به صتتورت یکی از پنج عبارت زیر
است:
 -7کمان خلوت و زمان سفر آزاد است
 -1ترافیک سبک بوده و ی گاهی توقیهایی حادث میشود
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استتفاده از طیی رنگی نشتان داده شده در شکل 5به افراد ارائه
میگردد در این طیی رنگی شتماره هر رنر متناس

با شماره

عبارتهای توصتیفی تراکم ترافیکی که در باذ رکر شتتد است
این طیی رنگی قبل از شروع آزمایش افراد گروه  7که اطالعات
تصتویری دریافت میکنند به آنها نشان داده میشود شکل- 0
ا ی اطالعرسانی تصویری را در این آزمایش نشان میدهد
افراد گروه  1اطالعات شتتدت جریان ترافیک در کمانهای
شبکه را به ترتی

حروف برگس

کمانها به صورت صوتی از

طریق هتدستتتت (گوشتتتی) دریافت میکنند (شتتتکل -0ب)
اطالعتات ارائته شتتتده برای افراد گروه  9در این آزمتایش بتته
صتتورت نوشتتتاری استتت در این نوع اطالعرستتانی نیز افراد
اطالعتات شتتتدت جریان ترافیک کمانها را به ترتی
برگس

آنها دریافت میکنند (شکل -0ج)

حروف

تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...

شکل 5طیی رنگی اطالعات تصویری در آزمایش 1

شکل  0ا ی) شبکه  7در آزمایش  1و ب) شبکه  1در آزمایش 1

شکل  0ا ی) اطالعرسانی تصویری در آزمایش  ، 1ب) اطالعرسانی صوتی در آزمایش  1و ج) اطالعرسانی نوشتاری در آزمایش 1
جدول .4گروهبندی افراد در آزمایش 2
طرح آزمایش ()2
افراد دسته اول
گروه
7-7-1
1-7-1
9-7-1

توضیح
اطالعرسانی تصویری در شبکه  7برای طر
آزمایش 1
اطالعرسانی صوتی در شبکه  7برای طر
آزمایش 1
اطالعرسانی نوشتاری در شبکه  7برای طر
آزمایش 1

افراد دسته دوم
ت داد

گروه

 98نفر

7-1-1

 98نفر

1-1-1

 98نفر

9-1-1

پس از اتمام فرآیند آزمایش شتتبکهها پاک شتتده و از افراد

توضیح
اطالعرسانی تصویری در شبکه  1برای طر
آزمایش 1
اطالعرسانی صوتی در شبکه  1برای طر
آزمایش 1
اطالعرسانی نوشتاری در شبکه  1برای طر
آزمایش 1

ت داد
 18نفر
 18نفر
 18نفر

ذزم به رکر استتت که تا پایان آزمایش افراد از ستتوالهای
فوق اطالعی نداشتند

خواستته میشود که با توجه به اطالعرسانی های انجام شده ،به
دو سوال زیر پاس دهند:

 3-4-3تعریف شاخص ارزیابی فرضیه

 -7کدام دو کمان کمترین جریان ترافیک را داشتند (خلوت-

برای آزمون فرضتتیه آزمایش  1از افراد آزمایششتتونده ستتوال

ترین دو کمان)

میشتتود که دو کمان با کمترین و دو کمان با بیشتتترین جریان

 -1کدام دو کمان بیشترین جریان ترافیک را داشتند (شلو -

ترافیک کدام کمانها بودند واضح است که ت داد پاس صحیح

ترین دو کمان)

آنها میتواند عددی بین صتفر (در صورتی که فرد هیچ یک از
کمانها را درستت پاس ندهد) تا ( 0در صورتی که فرد تمامی
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نوید خادمی ،مصطفی بابا بیک ،رامین ساعدی گرمی
کمانها را درست پاس دهد) داشته باشد ذا با عنایت به ت داد

 2-5-3روش آزمایش

پاس صحیح دریافتی ،شاخم ارزیابی این فرضیه بصورت زیر

آزمایش  9طرحی مشابه آزمایش  1دارد در این آزمایش افراد

ت ریی میشود:

یک شبکه ترافیکی دارای گند کمان را که با حروف بزرگ ذتین

𝑡𝑠𝑖𝑁 = 𝑠𝑖𝑡𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥2

()1
که در آن:

𝑠𝑖𝑡 ،𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥2م یار کیفیت تداعی مسافر 𝑖 در کال

𝑠 که

اطالعتات نوع 𝑡 را دریتافتت میکند 𝑡𝑠𝑖𝑁 ،ت داد پاستتت های
صتتتحیح مستتتافر 𝑖 در کال

و به صورت مرت

برگس

زده شدهاند ،مشاهده کرده و شکل

آن را به همراه جزئیات کمانها به خاطر میسپارند پس از آنکه
از یادگیری شکل شبکه و اسامی کمانها توسف افراد آزمایش-
شونده برای پاسخگویی آنها به نام کمانها و ترسیم شبکه،

𝑠 که اطالعات نوع 𝑡 را دریافت

اطمینان حاصل شد آزمایش وارد مرحله ب د میشود همانند

میکنتد بته دو کمتان با کمترین و دو کمان با بیشتتتترین زمان

آزمایشهای قبل ،در این آزمایش نیز به من ور بررسی تهییر حجم

سفر( ،𝑖 )𝑁𝑖𝑠𝑡 = 1,2,3 𝑜𝑟 4اندیس مسافر است 𝑠 ،کال
آزمایش ( =7برای کال

اول =1 ،برای کال

دوم و  =9برای

ستتتوم) و 𝑡 ،نوع اطالعرستتتانی ( 7برای اطالعرستتتانی

کال

و گستردگی اطالعات ،افراد به دو کال
آزمایش افراد کال

تقسیم میشوند
7

 1کمی دشوارتر از آزمایش افراد کال

است شبکه ترافیکی مورد استفاده در این آزمایش برای کال

تصتویری 1 ،برای اطالعرستانی صتوتی و  9برای اطالعرسانی

 7و کال

نوشتاری) است

شده است جدول  0زمان سفر کمانهای این دو شبکه را نشان

شتاخم ( )1افراد آزمایششتونده را به  0مجموعه مستقل
تقستتیم میکند این  0مجموعه در جدول 5توضتتیح داده شتتده
استتتت بتتا توجتته بتته اینکتته افراد دو تتا خلوتترین و دو تتتا
شتلو ترین کمانها را باید تشخیم دهند ،بنابراین ت داد پاس
درستتت آنها به این گهار مورد میتواند شتتاخم خوبی برای
ستتتنجش کیفیتتت یتتادگیری آنهتتا در حضتتتور انواع مختلی
روشهای اطالعرستتانی باشتتد واضتتح استتت که بزرگتر بودن
شتتاخم ( )1نشتتان از تهییرگذاری بهتر ستتیستتتم اطالعرستتانی
مربوطه و ادراک و تداعی قوی دارد

دارای 1

و  77کمان است در این آزمایش افراد به دو گروه مختلی در
هر کدام از کال ها تقسیم میشوند افراد گروه  7در ابتدا به
مدت  58یانیه اطالعات تصویری زمانسفر کمانهای شبکه را بر
یک طیی رنگی دریافت میکنند و سپس اطالعات

اسا

تصویری پاک شده و به مدت  98یانیه همان اطالعات به شکل
نوشتاری برای آنها به صورت عدد پخش میشود برای افراد
گروه  1آزمایش دقیقاا تکرار میشود با این تفاوت که برای آنها
اطالعرسانیها عوض میگردد ی نی آنها پس از دریافت

 98یانیه اطالعات صوتی که زمان سفر کمانها را به صورت عدد
ارائه میکند ،همان اطالعات را به صورت تصویری و با یک

 1-5-3فرضیه آزمایش
هدف از انجام این آزمایش بررسی این فرضیه است :ترتی

ارائه

اطالعات تصویری و صوتی (حا ت اول :ابتدا تصویری و سپس
صوتی – حا ت دوم :ابتدا نوشتاری و سپس تصویری) بر روی
کیفیت ادراک و تداعی مسافران تهییر متفاوتی دارد این فرضیه
تحقیقات روانشناسی برانسفورد و جانسون مطر می-

شود ][Bransford and Johnson,1972

میدهد در این آزمایش شبکههای یک و دو به ترتی

ترتی

 5-9طرح آزمایش 3

بر اسا

 1به ترتی

در شکل -1ا ی و شکل -1ب نشان داده

آنها پیش-

آمادگی رهنی ایجاد شده با تصویر و تهییرات آن بر یادگیری را
از طریق اطالعات تصویری مربوط به یک متن مورد آزمایش
قرار دادند

رنر طیفی دریافت میکنند در این آزمایش در بخش اطالع-
رسانی تصویری افراد کمانهای کل شبکه را به صورت یکجا
مشاهده میکنند ی نی اطالعرسانی تصویری برای زمان سفر
کمانهای شبکه به صورت همزمان انجام میشود بهد یل بررسی
تهییر شرایف دشوار اطالعرسانی و پیهیدگی آزمایش ،اطالع-
رسانی صوتی برای افراد کال
برگس

 7به صورت مرت

کمانها و برای افراد کال

 1به صورت نامرت

ارائه

میشود جدول 1گروهبندی افراد در آزمایش  9را نشان میدهد
طیی رنگی کته اطالعات تصتتتویری بر استتتا
میشتتتود برای افراد کال

آن ارائه

 7کته بتا شتتتبکه  1کمانه آزمایش

میشتتوند دارای  1رنر و برای افراد کال
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و به ترتی

 1که با شتتبکه 77

تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...
کمانه آزمایش میشتتوند دارای  77رنر استتت در واقع در این

 1-4بررسی نرمال بودن توزیع دادهها

آزمایش هر کمان دارای یک زمان ستتفر مجزا ستتت شتتکل-0

ابتتدا ذزم استتتت نرمتال بودن توزیع مقادیر بهدستتتتآمده از

7و

شتتاخمهای ارزیابی (روابف  1 ،7و  )9بررستتی گردد گنانهه

ا ی و شتتتکل -0ب طیی رنگی را به ترتی
کال

برای کال

 1نشتان میدهند شکل -3ا ی اطالعرسانی تصویری و

توزیع مقادیر این شتتاخمها نرمال باشتتد آنگاه برای بررستتی

شتتکل  -3ب اطالعرستتانی صتتوتی در این آزمایش را نشتتان

صتحت فرضتیههایی که با این شاخمها اعتبارسنجی میشود،

میدهد

میتوان از آزمونهای آماری پارامتری استفاده کرد و در غیر این

پس از اتمام آزمایش ،ی نی دریافت اطالعات تصتتتویری و

صتورت ،ی نی اگر توزیع مقادیر این شتاخم غیر نرمال باشد،

صتوتی توسف آزمایششوندگان ،از آنها خواسته میشود که با

ذزم است از آزمونهای غیر پارامتری برای اعتبارسنجی فرضیه

توجه به اطالعرستانیهای انجام شده ،به این سوال پاس دهند:

کمتانها را به ترتی

مربوط به آن شتتاخم استتتفاده نمود برای این من ور از آزمون

زمان ستتتفر از کوگک به بزرگ (کمترین

زمان سفر به بیشترین زمان سفر) مرت

کو موگرف-استتمیرنی برای بررستتی نرمال بودن توزیع مقادیر

کنید

شتتتاخم در ستتتطح اطمینتتان  35درصتتتد استتتتفتتاده شتتتد
] [Sheskin,2003نتیجته این آزمون بتا sig.value<0.05

 .4تحلیل و استنباط آماری

نشان داد که دادههای مربوط به شاخم ارزیابی هر سه آزمایش

جهت بررستی صحت فرضیههای مطر شده در این تحقیق از

دارای توزیع غیر نرمال میباشتند بنابراین برای بررسی صحت

آزمونهای آماری برای دادههای بهدستت آمده استفاده میشود

فرضتیه مورد ارزیابی با این شاخمها ذزم است از آزمونهای

در ادامه به توضیح این آزمونها پرداخته میشود

غیر پارامتری به شر زیر استفاده شود

جدول .5مجموعه امتیازات آزمایششوندگان كه از شاخص  2در آزمایش  2بدست میآید
مجموعه امتیازات آزمایششوندگان

توضیح

}𝟎𝟑 𝑺𝟐𝟏 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟐𝟏𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات تصویری را در شبکه  7آزمایش  1دریافت میکنند

}𝟎𝟑 𝑺𝟐𝟐 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟐𝟐𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات صوتی را در شبکه  7آزمایش  1دریافت میکنند

}𝟎𝟑 𝑺𝟐𝟑 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟐𝟑𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات نوشتاری را در شبکه  7آزمایش  1دریافت میکنند

}𝟎𝟐 𝑺𝟐𝟒 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟐𝟏𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات تصویری را در شبکه  1آزمایش  1دریافت میکنند

}𝟎𝟐 𝑺𝟐𝟓 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟐𝟐𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات صوتی را در شبکه  1آزمایش  1دریافت میکنند

}𝟎𝟐 𝑺𝟐𝟔 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟐𝟑𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات نوشتاری را در شبکه  1آزمایش  1دریافت میکنند
جدول  .6زمان سفر كمانهای شبکه  1و شبکه 2
شبکه 1

شبکه 2
K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

G

F

E

D

C

B

A

كمان

0

0

1

1

77

9

3

5

7

78

0

1

1

0

0

7

9

5

زمان سفر (دقیقه)

شکل  .7الف) شبکه  1در آزمایش  3و ب) شبکه  2در آزمایش 3

900
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نوید خادمی ،مصطفی بابا بیک ،رامین ساعدی گرمی

شکل .8الف) طیف رنگی اطالعات تصویری كالس  1در آزمایش  ،3ب) طیف رنگی اطالعات تصویری كالس  2در آزمایش 3

شکل  .9الف) اطالعرسانی تصویری در آزمایش  3و ب) اطالعرسانی صوتی در آزمایش 3

 1-1-4آزمووون The Kruskal-Wallis one-way
analysis of variance by ranks
آزمون  Kruskal-Wallisیتک آزمون نتاپارامتری استتتت که
برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه مستقل که در سطح رتبهای
اندازهگیری میشتتوند ،مورد استتتفاده قرار میگیرد [Kruskal
] and Wallis,1952این آزمون درواقع م تادل نتاپارامتری

𝑖𝑛 ت داد مشاهدات در گروه  ،رتبه مشاهده  jدر گروه  ،iو N

ت داد کل مشاهدات در همه گروهها است همهنین:
𝑛

()5
()0

𝑖
∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑟

𝑖𝑛

1
به ازای همه 𝑗𝑖𝑟 ;)(𝑁 + 1
2

=

𝑖̅𝑟

=

̅𝑟

آزمون  Fمستتتقل در روش تحلیل واریانس یکطرفه ،استتت
زمتانی کته فرض های بنیادی تحلیل واریانس مانند نرمال بودن
توزیع دادهها و برابری واریانس گروهها برقرار نباشد ،از آزمون
 Kruskal-Wallisاستتتفاده میشتتود به همین د یل گاهی به
این آزمون «تحلیتل واریتانس رتبهای» نیز گفته میشتتتود این
آزمون میتواند در مورد دادههای پیوسته (فاصلهای یا نسبی) نیز
بهکاربرده شتتود فرض صتتفر در این آزمون این استتت که میان
گروههای مورد بررستتی ازن ر جمع رتبههایشتتان تفاوتی وجود
ندارد .آماره آزمون  Kruskal-Wallisبهصتتورت زیر ت ریی
میشود:

()0

آماره  Kبا مقدار حاصتتل از جدول توزیع  Chi-squareبا
 k-1درجتته آزادی مقتتایستتته میشتتتود؛  kت تتداد گروههتتای
موردبررستتی استتت گنانهه مقدار  Kاز مقدار جدول بزرگتر
باشتتد فرضتتتیه صتتتفر مبنی بر برابری میانگین گروهها پذیرفته
نمیشود
 2-1-4آزمون The Kolmogorov-Smirnov test
for two independent samples
این آزمون از نوع ناپارامتری استتتت و برای ارزیابی همقوارگی
متﻐیرهای رتبهای در دو نمونه (مستتتتقل و یا غیرمستتتتقل) و یا
همقوارگی توزیع یتک نمونته با توزی ی که برای جام ه فرض

2

∑𝑔𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑟̅𝑖 − 𝑟̅ )2
𝑛

𝑖
∑𝑔𝑖=1 ∑𝑗=1
) ̅𝑟 (𝑟𝑖𝑗 −

شده است ،به کار میرود ] [Sheskin, 2003این آزمون در
)𝐾 = (𝑁 − 1

که در آن:
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مواردی به کار میرود که متﻐیرها رتبهای باشتتند و توزیع متﻐیر
رتبهای را در جام ه بتوان مشخم نمود فرض صفر این آزمون
بیان میکند که نمونهها از توزیع یکسان حاصل میشوند آماره

تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...
آزمون  Kolmogorov-Smirnovبتتهصتتتورت زیر ت ریی

از مسافران است که به دو طریق مختلی «تصویری  +صوتی» و

میشود:

«صتتوتی  +تصتتویری» اطالعرستتانی میشتتوند بنابراین برای
بررسی تفاوت م نیداری بین این دو مجموعه در هر دو کال

()5

|)𝑥( 𝐷𝑛,𝑛′ = sup|𝐹1,𝑛 (𝑥) − 𝐹1,𝑛′

از آزمون  Kolmogorov-Smirnovاستتتتفاده میشتتتود

𝑥

مجموعتتههتتای مورد ارزیتتابی آزمتتایش  9در جتتدول 0ت ریی

که در آن:

)𝑥( 𝑛 ، 𝐹1,تابع توزیع مشاهده شده از نمونه اول و )𝑥( ،𝐹1,𝑛′

شتدهاند جدول 78نتایج آزمونهای آماری فرضیه آزمایشهای

تابع توزیع نمونه دوم است همهنین  supتابع سوپریمم است

 1 ،7و  9را بهتفصیل نشان میدهد

فرض صفر آزمون  Kolmogorov-Smirnovرد میشود اگر:

نتیجته آزمون آمتاری استتتتفتادهشتتتده برای ارزیابی فرضتتتیه

𝑛 + 𝑛′
𝑛𝑛′

()1

آزمایشهای  7و  1نشتتان میدهد که گگونه روشهای مختلی

√)𝛼(𝑐 > 𝐷𝑛,𝑛′

اطالعرستتتانی در کیفیتت ادراک و تتداعی افراد در کال های
آزمتایش  7و کال

که در آن 𝛼 سطح اهمیت بوده و مقدار )𝛼(𝑐 برای مقادیر

 1آزمایش  1تاییر گذار استتتت ازآنجاکه

فرض صفر آزمون  Kruskal-Wallisدر صورت عدم تفاوت

مختلی 𝛼 از جدول 79بهدست میآید

میتان حتداقتل دو تتا از مجموعهها رد میشتتتود ،ذا از آزمون
کمکی  Kolmogorov-Smirnovبه من ور مقایستته دو به

 2-4نتایج استنباط آماری

دوی تتهییر روشهای اطالعرستتتانی بر کیفیت ادراک و تداعی

هدف فرضیه آزمایشهای  7و  1بررسی تفاوت م نیداری بین

افراد استتتتفتاده میشتتتود تا تفاوت بین هر کدام از روشهای

کیفیت ادراک و تداعی سته گروه از مستتافران استتت که به ستته

اطتتالعرستتتتانتتی مشتتتتختتم شتتتتود نتتتتتایتتج آزمتتون

طریق مختلی تصویری ،صوتی و صوتی اطالعرسانی میشوند

کمکی  Kolmogorov-Smirnovدر جدول 77نشتتان داده

بنابراین برای بررسی تفاوت م نیداری بین این سه مجموعه در

شتتده استتت ،توجه شتتود بهد یل اینکه فرضتتیه آزمایش  7در

از آزمون  Kruskal-Wallisاستتتفاده میشتتود

 7رد شتده است ،ذا نیازی به بررسی تفاوت

هر دو کال

مجموعتههتای مورد ارزیتابی آزمتایشهای  7و  1به ترتی

مورد افراد کال

در

دو به دوی روشهای اطالعرسانی برای این کال

نیست

جدول 9و جدول 5ت ریی شتتتدهاند هدف فرضتتتیه آزمایش9
بررستتی تفاوت م نیداری بین کیفیت ادراک و تداعی دو گروه
جدول .7گروهبندی افراد در آزمایش 3
طرح آزمایش 3
افراد دسته اول
گروه
7-7-0
1-7-0

توضیح
اطالعرسانی با ترتی

[تصویری  +صوتی] در

شبکه  7برای طر آزمایش 0
اطالعرسانی با ترتی

[صوتی  +تصویری] در

شبکه  7برای طر آزمایش 0

افراد دسته دوم
ت داد

گروه

 05نفر

7-1-0

 05نفر

1-1-0

918

توضیح
اطالعرسانی با ترتی

[تصویری  +صوتی] در

شبکه  1برای طر آزمایش 0
اطالعرسانی با ترتی

[صوتی  +تصویری] در

شبکه  1برای طر آزمایش 0

ت داد
 98نفر
 98نفر
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جدول .8مجموعه امتیازات آزمایششوندگان كه از شاخص  3در آزمایش  3بدست میآید
مجموعه امتیازات آزمایششوندگان

توضیح

}𝟓𝟒 𝑺𝟑𝟏 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟑𝟏𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات تصویری  +نوشتاری را در شبکه  7آزمایش  9دریافت میکنند

}𝟓𝟒 𝑺𝟑𝟐 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟑𝟐𝒊𝟏 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات تصویری  +نوشتاری را در شبکه  1آزمایش  9دریافت میکنند

}𝟎𝟑 𝑺𝟑𝟑 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟑𝟏𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات نوشتاری  +تصویری را در شبکه  7آزمایش  9دریافت میکنند

}𝟎𝟑 𝑺𝟑𝟒 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟑𝟐𝒊𝟐 |𝒊 = 𝟏:

امتیاز آزمایششوندگانی که اطالعات نوشتاری  +تصویری را در شبکه  1آزمایش  9دریافت میکنند
جدول  .9مقادیر

)𝜶(𝒄

0/001

0/005

0/01
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 3-4بحث و تفسیرنتایج آزمونها

درواقع ستاختار و پیهیدگی یک شبکه میتواند نقش مهمی در

در ادامه نتایج آزمونهای آماری با عنایت به آزمایشهای انجام

اکتساب و تداعی تجربیات داشته باشد

برای ستتطح اول

شتتده در دو ستتطح (با جام ه آماری منتخ

شتامل  38نفر و سطح دوم شامل  08نفر) آورده میشود نتایج
بدست آمده از استنباط آماری با آزمونهای فوق بهوضو نشان
میدهد که فرضتتتیه هر ستتته آزمایش در این تحقیق برای افراد
کال

 1ایبات گردیده است این در حا ی است که تنها فرضیه

آزمتایش  1در مورد افراد کال

 7صتتتادق استتتت این نتیجه

بتهخوبی بیتانگر تتهییر مقدار حجم و گستتتتردگی اطالعات بر
کیفیت تداعی زمان ستتفر در شتتتبکههای ترابری استتتت برای
کال

 ،7ی نی زمانی که افراد با شتتتبکههای ستتتادهتر آزمایش

میشتتتوند تفاوت بین تهییر روشهای اطالعرستتتانی بر قدرت
ادراک و کیفیت تداعی مستتافران محستتو

نیستتت اما افزایش

ت داد کمانها و گرههای شتتبکه ترابری و مت اقباا حجم بیشتتتر
اطالعتتات بتتاعتتث میشتتتود کتته میزان ایر روشهتتای مختلی
اطالعرسانی بر حاف ه مسافران متفاوت باشد
نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه آزمایش  7نشان میدهد
که کیفیت ادراک و تداعی مستتافران در حضتتور ستتیستتتمهای
اطالعرستتتانی مختلی با یکدیگر متفاوت استتتت ی نی کیفیت
ادراک و قدرت تداعی مستافرانی که با سیستمهای اطالعرسانی
تصویری ،صوتی و نوشتاری هدایت میشوند تفاوت م نیداری
بتا یکدیگر دارند هرگند که این امر در مورد افراد کال

 7در

آزمایش 7صتتادق نیستتت و ی با ت میم طر آزمایش و افزایش
ت تداد کمتانهتا از عتدد  71به عدد  97این تفاوت م نیدار به
وجود میآیتد این نتیجته نشتتتان میدهتد که ت داد کمانها و
گرههای شتبکه ترابری در کیفیت یادگیری مسافران مؤیر است

مهندسی حمل و نقل ،سال نهم ،شماره سوم ،بهار 917 7931

در آزمایش  1نیز روشهای مختلی اطالعرسانی تصویری،
صتتوتی و نوشتتتاری تفاوت م نیداری در کیفیت یادگیری افراد
دارند و این موضتتتوع برای هرکدام از کال ها که با  1کمان و
 77کمان آزمایش میشتتوند بهخوبی ایبات شتتده استتت نتایج
آزمایش  1نشان میدهد که روشهای مختلی اطالعرسانی مدل
یادگیری نماد-دستکاری را تحت تهییر قرار میدهند
در آزمایش  9تفاوت بین کیفیت ادراک و تداعی زمان سفر
در حضتور ترتی

مختلی اطالعرسانیهای تصویری و صوتی

برای افراد کال

 1م نیدار استت این نتیجه نشان میدهد که

پیش آمتادگی رهنی بته کمک اطالعات تصتتتویری میتواند به
قتدرت اکتستتتاب و تداعی اطالعات صتتتوتی کمک کند این
موضتوع نتایج آزمایش برانستفورد و جانسون را بهخوبی تهیید
میکند هرگند که فرضتیه آزمایش  9برای افراد کال

 1ایبات

گردیده استت و ی با سطح اطمینان  %38میتوان این فرضیه را
برای افراد کال

 7نیز پذیرفت

 .5نتیجهگیری
مجموع نتتایج این مطتا ته نشتتتان میدهد که کیفیت ادراک و
قدرت تداعی مسافرانی که با سیستمهای اطالعرسانی تصویری،
صتتتوتی و نوشتتتتاری هدایت میشتتتوند تفاوت م نیداری با
یکدیگر دارند همهنین نتایج بهدست آمده بهخوبی بیانگر تهییر
مقدار حجم و گستتردگی اطالعات بر کیفیت تداعی زمان سفر
در شبکههای ترابری است نتایج مطا ات آزمایشگاهی ما نشان
داد که پیش آمادگی رهنی به کمک اطالعات تصویری میتواند

تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری ،صوتی و نوشتاری) ...
به قدرت اکتستاب و تداعی اطالعات صوتی کمک کند آگاهی

افزایش راحتی ستتتفر گردد بررستتتی کمی تتتهییر روشهتتا و

دقیق از کم و کیی یادگیری مستتافران در حضور انواع مختلی

ستیستتمهای مختلی اطالعرستانی در سفرهای روز-به-روز و

مختلی این روشها

ارائته متدل ریتاضتتتی آن جزو مطا ات آینده نگارندههای این

روشهای اطالعرسانی یادشده و یا ترکی

میتوانتد منجر به برنامهریزی کارآمد در خصتتتو
مناست

پژوهش است

استتتتفاده

از این ابزار جهت ارتقای ستیستتتم راهبری مسافران و
جدول .11بررسی اختالف معنی داری دو به دوی روشهای اطالعرسانی در آزمایش  1و 2
آزمایش 1

فرضیه
7

عنوان

کال

روشهای مختلی اطالعرسانی (تصویری و صوتی) بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی
دارد
روشهای مختلی اطالع رسانی (تصویری و نوشتاری) بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی

1

دارد
روشهای مختلی اطالع رسانی (صوتی و نوشتاری) بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی

9

دارد

م یار
تصمیم

تهیید فرضیه

()1

8/899



()1

8/893



()1

8/800



آزمایش 2
فرضیه
7
1
9

کال

عنوان

م یار
تصمیم

تهیید فرضیه

روشهای مختلی اطالعرسانی (تصویری و صوتی) بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی

()7

8/107



دارد

()1

8/800



روشهای مختلی اطالع رسانی (تصویری و نوشتاری) بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی

()7

8/888

دارد

()1

8/819



روشهای مختلی اطالع رسانی (صوتی و نوشتاری) بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی

()7

8/881



دارد

()1

8/811

911
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نوید خادمی ،مصطفی بابا بیک ،رامین ساعدی گرمی
جدول .10نتایج آزمونهای آماری آزمایشهای  2 ،1و3
آزمایشها

عنوان

آزمون آماری

آزمایش 1

روشهای مختلف
اطالعرسانی
(تصویری ،صوتی و
نوشتاری) بر روی
کیفیت یادگیری
مسافران تأثیر
متفاوتی دارد

The Kruskal-Wallis
one-way analysis
of variance by
ranks

آزمایش 2

روشهای مختلف
اطالعرسانی
(تصویری ،صوتی و
نوشتاری) بر روی
کیفیت یادگیری
مسافران تأثیر
متفاوتی دارد

The Kruskal-Wallis
one-way analysis
of variance by
ranks

آزمایش 3

ترتیب ارائه اطالعات
تصویری و نوشتاری
(حالت اول :ابتدا
تصویری و سپس
نوشتاری – حالت
دوم :ابتدا نوشتاری و
سپس تصویری) بر
روی کیفیت
یادگیری مسافران
تأثیر متفاوتی دارد

The KolmogorovSmirnov test for
two independent
samples

هدف آزمون آماری

كالس

جامعه

معیار تصمیم

تأیید

آماری

)(sig. value

فرضیه

اگر مجموعه  38عضوی = 𝑖| {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥5𝑖,1
} 1: 90بهوسیله اندیسهای مجموعه

} {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖,1 |𝑖 = 1: 90به سه زیرمجموعه

()7

38

8/071



افراز شود ،بین زیرمجموعههای بهدستآمده
تفاوت م نیداری وجود دارد
اگر مجموعه  08عضوی = 𝑖| {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥5𝑖,2
} 1: 60بهوسیله اندیسهای مجموعه

} {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖,2 |𝑖 = 1: 60به سه زیرمجموعه

()1

08

8/858



افراز شود ،بین زیرمجموعههای بهدستآمده
تفاوت م نیداری وجود دارد
اگر مجموعه  38عضوی = 𝑖| {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥6𝑖,1
} 1: 90بهوسیله اندیسهای مجموعه

} {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖,1 |𝑖 = 1: 90به سه زیرمجموعه

()7

38

8/888



افراز شود ،بین زیرمجموعههای بهدستآمده
تفاوت م نیداری وجود دارد
اگر مجموعه  08عضوی = 𝑖| {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥6𝑖,2
} 1: 60بهوسیله اندیسهای مجموعه

} {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖,2 |𝑖 = 1: 60به سه زیرمجموعه

()1

08

8/858



افراز شود ،بین زیرمجموعههای بهدستآمده
تفاوت م نیداری وجود دارد
اگر مجموعه  38عضوی = 𝑖| {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥8𝑖,1
} 1: 90بهوسیله اندیسهای مجموعه

} {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖,1 |𝑖 = 1: 90به دو زیرمجموعه

()7

38

8/781



افراز شود ،بین زیرمجموعههای بهدستآمده
تفاوت م نیداری وجود دارد
اگر مجموعه  08عضوی = 𝑖| {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥8𝑖,2
} 1: 60بهوسیله اندیسهای مجموعه

} {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖,2 |𝑖 = 1: 60به دو زیرمجموعه
افراز شود ،بین زیرمجموعههای بهدستآمده
تفاوت م نیداری وجود دارد
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()1

08

8/801



... ) صوتی و نوشتاری،تأثیر روشهای مختلف اطالعرسانی (تصویری
information
provision",
Transportation
Research Part C: Emerging Technologies, Vol.
6, No. 3, pp. 189-212.
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