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 تأثيراستفاده از GPS در نگرش و عملكرد رانندگان
 اتوبوس ها و روساي پليس راه محور تهران- شيراز

 
عباس خالقي ، كارشناس ارشد مديريت ترافيك، دانشگاه علوم انتظامي

 محمد رضا احدي، استاديار پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

از صفحه23  تا  40

تاريخ دريافت: 90/4/7 تاريخ پذيرش: 90/5/25

چكيده:
امروزه كاربرد فناوري  هاي نوين از جمله GPS در كشورهاي پيشرفته به منظور انجام امور نظامي، 
تجاري، دريايي، هوايي و عمومي مورد توجه قرار گرفته است. در سيستم  هاي حمل و نقل زميني 
براي ناوبري و هدايت دقيق وس��ايط نقليه و تعيين دقيق موقعيت آن ها، از سيس��تم موقعيت ياب 
GPS استفاده شاياني به عمل مي  آيد. سيستم موقعيت ياب جهاني به تنهايي كاربرد زيادي ندارد 
و الزم است كه به همراه دستگاه  هاي الكترونيكي و مخابراتي مرتبط، به كار گرفته شود. اين سيستم 
ب��ه دو ص��ورت OnLine و OffLine م��ورد اس��تفاده قرار گرفته كه بيش ترين اس��تفاده آن در 
صنعت حمل و نقل به منظور بهره وري اقتصادي مانند مواردي چون صرفه  جويي در وقت، هزينه 
و انرژي و همچنين نظارت مستمر بر عملكرد خودروها بوده است. در ايران نيز استفاده از سيستم 
GPS در ميان س��ازمان  هاي دولتي، خصوصي و بويژه پليس، متداول ش��ده است. در اين مقاله به 
ش��ناخت نقاط قوت وضعف اس��تفاده ازسيس��تم GPS OffLine توسط پليس راه در بخشي از 
اتوبوس هاي مس��افربري كش��ور پرداخته شده است. در اين مقاله از روش تحقيق توصيفي از نوع 
پيمايش��ي اس��تفاده شده است. اين نتايج از تجزيه وتحليل توصيفي نتايج پرسشنامه هاي رانندگان 
اتوبوس هاي بين ش��هري مس��ير تهران - شيراز وروساي پليس راه كه در دو دوره زماني قبل و بعد 

از نصب دستگاه GPS مسئوليت داشته اند، حاصل گرديده است.
كليد واژه ها: سيس��تم موقعيت ياب جهاني /  جي .پي.اس/ تصادفات/ تخلفات رانندگي/ رانندگان 

اتوبوس هاي مسافربري / روساي پليس راه
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مقدمه
امروزه اس��تفاده از فناوري هاي اطالعاتي و مخابراتي به منظور فراهم  آوري زمينه نظارت 
مستمر ترافيك و افزايش كارايي سيستم حمل و نقل موجود، مورد توجه كشورهاي پيشرفته 
دنيا قرار گرفته اس��ت. آمار تصادفات در كش��ور ايران نش��ان مي  دهد كه حوادث رانندگي در 
س��ال 85 قريب به 28 هزار نفر كش��ته و بيش از 276 هزار نفر مجروح و مصدوم از خود به 
جاي گذاش��ته اس��ت. تلفات و خس��ارات آن در حال حاضر هزينه  اي حدود 7 هزار ميليارد 
ريال و معادل 6 درصد از درآمد ناخالص ملي را بر كش��ور تحميل كرده اس��ت. سه�م ناوگ�ان 
اتوب�وس ه��اي مس��افرب�ري در جاده  ها با جابه جاي�ي ح���دود 250 ميليون نفر از 650 ميلي�ون 
مساف�ر در سال، قريب 40 درصد است. سهم تعداد اتوبوس هاي جاده اي، تنها 5 درصد از كل 
وس��ايل نقليه در حال ت�ردد مي باش��د. در حالي كه حدود 7/8 درصد از كل تصادفات فوتي و 
ح��دود 10/5 درص��د از متوفيان جاده اي، مربوط ب��ه يك طرف اتوبوس )اعم از مقصر و غير 
مقصر( اس��ت ]1.[ بر اس��اس اطالعات پليس راهور ناجا، آمار اتوبوس  هاي ش��ماره  گذاري 
ش��ده از س��ال 1380 تا س��ال 1385 به طور متوسط هر سال نزديك به 7 درصد رشد در تعداد 

اتوبوس  ها مشاهده مي  شود ]2.[
با اس��تفاده از سيس��تم GPS مي توان ميان داده هاي مكاني و توصيفي، ارتباط برقرار كرد و 
اطالعات ذخيره ش��ده را براي اس��تفاده كاربردي روي نقش��ه  هاي مختلف اجرايي، پژوهشي 
و برنامه ري��زي اج��را ك��رد. از جمله كاربردهاي سيس��تم موقعيت ي��اب جهاني GPS در بعد 
غيرنظامي، در سيستم حمل و نقل زميني است. GPS  به عنوان يك سيستم ثبت مسير حركت 
خودرو، داراي امكانات ثب�ت اطالع�ات حركت�ي خ�ودرو، ثبت اطالعات سنس�ورهاي تعبيه 
شده در خودرو، تجزيه و تحليل تخلفات سرعتي، تجزيه و تحليل تخلف در مسافت و مدت 
زم��ان رانندگي، تجزي��ه و تحليل تخلف در خروج از محدوده مجاز و تجزيه و تحليل تخلف 

در سنسورهاي تعبيه شده مي باشد ]1.[
پليس راه نيروي انتظامي از پنجم بهمن ماه 1385، به صورت جدي براي كاهش آمار تلفات 
جاده اي، از اين فناوري به منظور كنترل دقيق س��رعت و تردد ناوگان عمومي حمل مس��افر 
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استفاده كرده است. ابتدا محور تهران - شيراز به اين سيستم مجهز شد و در يك بازده زماني 
كوتاه، اين سيس��تم در كل كش��ور گس��ترده گرديد. قبل از اس��تفاده از GPS به منظور بررسي 
س��رعت، زمان حركت و مس��افت طي شده، از دس��تگاه تاخوگراف )وقايع نگار( مكانيكي يا 
الكترونيكي در اتوبوس  ها استفاده مي  باشد كه با توجه به اتصال به قطعات مكانيكي وسيله و 

امكان دستكاري، متأسفانه نقاط ضعف بسياري در آن وجود داشت.
در اين راستا جمع  آوري اطالعات وارزيابي تأثير استفاده از جي  .پي  .اس بر عملكرد رانندگان 
اتوبوس هاي مسافربري مسير تهران – شيراز، از طريق اخذ نظرات رانندگان و روساي پليس راه 
 ومقايسه نظرات آن ها كه در دو دوره زماني مشابه بايك گروه متجانس - يكي اتوبوس  ها بدون 
جي . پ��ي  .اس و ديگ��ري اتوبوس  ها با جي  .پي  .اس - مس��ئوليت داش��ته اند، ض��روري به نظر 
مي رس��يد. هدف از اين مطالعه شناس��ايي نقاط ضعف و قوت و اعالم نتايج به دس��ت آمده به 
استفاده كنندگان از اين سيستم، به منظور تصميم  گيري در جهت پيشبرد صحيح اه�داف ايمني 

ترافيك است.

GPS سيستم موقعيت ياب جهاني
سيس��تم تعيين موقعيت جهاني )GPS(، يك سيس��تم فراگير ماهواره اي اس��ت كه در دهه 
1970 توس��ط وزارت دف��اع اياالت متح��ده )D.O.D.S.U( و به سرپرس��تي دكتر گتينگ1، 
مهندسان هوافضا و مطالعات دانشمندان براي به كارگيري ماهواره  ها در سيستم ناوبري وسايل 
نقليه  اي كه در سه بعد حركت مي كنند، طراحي شد. اين سيستم ابتدا در راستاي برطرف كردن 
نيازهاي ارتش آمريكا توسعه يافت؛ اما بعد از مدتي در دسترس غير نظاميان نيز قرار گرفت.

GPS ، اطالعاتي در مورد زمان و مكان به صورت پيوس��ته در هر كجا و هر ش��رايط جوي 
ارائه مي دهد]7.[

GPS از سه بخش فضايي، بخش كنترل و بخش كاربران تشكيل شده  است. بخش فضايي 
 ،GPS از 24 ماهواره مس��تقر در مدارهاي معين و مش��خصي تشكيل شده است. بخش كنترل

1. Getting
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 MCS1متش��كل از ش��بكه جهاني ايس��تگاه  هاي رديابي، همراه با يك ايس��تگاه كنترل اصلي
درايالت كلورادو اسپرينگ اياالت متحده است. بخش كاربران شامل تمامي استفاده كنندگان 

نظامي و غير نظامي مي شود ]4.[
از كاربردهاي عمومي سيستم GPS، مي توان به ناوبري و هدايت دقيق اشخاص و خودروها 
و تعيين دقيق موقعيت آن ها اعم از تفريحي و ورزشي ) قايقراني، ماهيگيري و اسكي( اشاره 
كرد. اين سيستم در انواع دريايي، هوايي و خشكي مورد استفاده قرار مي گيرد. اهم اطالعاتي 
كه مي  تواند از دستگاهGPS  درسيستم  هاي حمل ونقل زميني حاصل شود، عبارت اند از: مسير 
حركت خودرو، زمان هاي توقف خودرو، سرعت لحظه اي خودرو در هر نقطه از مسير حركت، 
كل زمان سفر، زمان رانندگي يك راننده مشخص، نمايش محل فعلي خودرو بر روي مونيتور 
داخل خودرو، ثبت اطالعات سفر بر روي حافظه راننده )IMC2(، قابليت برنامه ريزي براي 

مديريت دسترسي به اطالعات و تركيب آن با اطالعات ثبتي راننده خودرو]5.[
در هر پروژه اي كه در آن فناوري GPS اس��تفاده مي ش��ود، ابتدا كليه اطالعات حركتي ثبت 
مي شود و سپس اين اطالعات بايد به صورت مناسبي به مركز كنترل منتقل گردد. براي انتقال 
اين اطالعات به مركز كنترل، دو روش مس��تمر لحظه اي3 و غيرمس��تمر4 وجود دارد. در روش 
مستمر لحظه اي اطالعات حركتي در هر لحظه ارسال مي شود. از اين رو، به ارتباط مداوم نياز 
است. در روش غيرمستمر نيز اين اطالعات در بازه  هاي زماني از پيش تعيين شده در دستگاه 

ذخيره مي  گردد و در پايان به مركز كنترل منتقل مي شود ]4.[

سامانه GPS )سرعت نگار(
كليه اطالعات ثبت ش��ده در GPS اتوبوس  هاي مس��افربري، توس��ط پليس در رايانه  هاي 

1. Master Control Site

2.Identification Memory Card (IMC).

3. Online

4. Offline
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پاس��گاه  هاي پليس  راه مش��اهده، ثبت، ذخيره و سپس اطالعات به سرور مركزي تحت عنوان 
س��امانه س��رعت  نگار منتقل مي  شود. با توجه به اين كه اطالعات GPS بر روي نقشه راه  هاي 
كش��ور ايران همانند س��ازي شده است، اطالعات مربوط به خودرو و عملكرد راننده از طريق 
رابط به رايانه منتقل و بر روي نقشه مشاهده مي گردد. اين اطالعات به صورت برنامه وب، قابل 
بازيابي بوده و دسترسي به اطالعات و سوابق رانندگي و تخلف راننده و خودرو با منوهايي از 
قبيل نوع خودرو، شركت مسافربري، محدوده زماني، تعداد تخلف سرعت و مسافت پيموده 

شده، امكان پذير است]5.[

4- معرفي محور
محور تهران - شيراز يكي از مهم ترين محور هاي مواصالتي كشور است. به طوري كه ساالنه 
در حدود 13 هزار تا 14 هزار مس��افرت از اس��تان فارس به مقصد تهران انجام مي  گيرد كه در 
طي آن حدودًا 410 هزار نفر مسافر جابه جا مي  شوند. عالوه بر آن، سفرهاي استان  هاي جنوبي، 
ش��رقي و مركزي از تمام يا قس��متي از محور تهران - ش��يراز صورت مي  گيرد. مس��ير حركت 
اتوبوس  هاي تهران - ش��يراز در محور تهران ش��يراز به همراه طول مس��ير ش��هرها به تفكيك 
عبارت اند از: تهران- قم 135 كيلومترآزاد راه، قم- سلفچگان45 كيلومتر، سلفچگان- دليجان 
61 كيلومت��ر، دليج��ان - اصفه��ان 145 كيلومتر، اصفهان - آباده 138كيلومتر، آباده- س��عادت  
شهر163 كيلومتر، سعادت  شهر- شيراز 106 كيلومتر جاده دو طرفه و در مجموع فاصله تهران 
- شيراز در حدود 838  كيلومتر مي باشد. مدت زمان الزم براي طي اين مسير توسط اتوبوس 
حدود 14 س��اعت اس��ت كه قبل از به كارگيري GPS در مدت زمان حدود 11 تا 12 س��اعت 
طي مي  ش��د. آمار تصادفات نشان مي دهد اس��تان  هاي تهران، قم، اصفهان و فارس باالي يك 
س��وم تصادفات برون ش��هري را با 31 درصد به خود اختصاص داده اند. برابر آمار حدود 26 
درصد تعداد متوفيات ناش��ي از تصادفات رانندگي س��ال 85، مربوط به استان هاي تهران، قم، 

اصفهان و فارس است]6.[

تأثيراستفاده از GPS در نگرش و عملكرد رانندگان اتوبوس ها و روساي پليس راه محور تهران- شيراز

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه 
علمی- ترويجي راهور
سال هشتم- شماره 14

28

5- تجزي��ه و تحليل توصيفي نتايج پرسش��نامه  هاي رانن��دگان اتوبوس  هاي محور تهران  - 
شيراز

 با طرح پرسشنامه در بين رؤساي پليس راه و رانندگان و طرح نمونه پرسشنامه به صورت 
تصادف��ي و پ��س از جمع  بندي نتايج آن بااس��تفاده از جدول هاي توزيع فراواني و روش  هاي 

آماري، به تجزيه و تحليل آن پرداخته شده است.
با توجه به جدول 1-1 مشاهده مي شود كه ميانگين سن رانندگان 43/39 سال، ميانه سني 45 
س��ال و انحراف اس��تاندارد 8/72 بوده است. 25 درصد رانندگان كمتر از 36 سال، 25 درصد 
آن ها بين 36 تا 45 س��ال، 25 درصد آن ها بين 45 تا 50 س��ال و 25 درصد آن ها باالي 50 س��ال 

سن داشته اند. جوان ترين راننده 26 سال و مسن ترين آن ها 61 سال سن داشته اند.

جدول شماره 1: اطالعات آماري سن رانندگان اتوبوس  هاي محور تهران - شيراز

انحراف ميانگينبي پاسختعداد
استاندارد از 

ميانگين

واريانسميانه

79143/390/98145/0075/985

با توجه به جدول شماره 2 مشاهده مي شود كه ميانگين سابقه كاري رانندگان 15/52 سال، 
ميانه سابقه كاري 15 سال، انحراف استاندارد 8/16 سال بوده است. 25 درصد رانندگان كم تر 
از 8 س��ال، 25 درصد آن ها بين 8 تا 15 س��ال، 25 درصد آن ها بين 15 تا 22 س��ال و 25 درصد 
آن ها بيش تر از 22 سال سابقه كاري داشته اند. كم تجربه ترين رانندگان 2 سال و با تجربه ترين 

آن ها 30 سال سابقه كاري داشته اند.
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جدول شماره 2: اطالعات آماري سابقه كاري رانندگان اتوبوس  هاي محور تهران - شيراز

انحراف ميانگينبي پاسختعداد
استاندارد از 

ميانگين

واريانسميانه

79115/520/91815/0066/586

با توجه به جدول شماره 3 مشاهده مي شود كه ميانگين مدت زمان اخذ گواهي نامه رانندگان 
17/26 سال، ميانه مدت زمان اخذ گواهي نامه 18/5 سال، انحراف استاندارد 9/36 سال بوده 
اس��ت. 25 درصد رانندگان مدت زمان اخذ گواهي نامه ش��ان كم تر از 10 سال، 25 درصد آن ها 
بين 10 تا 18/5 س��ال، 25 درصد آن ها بين 18/5 تا 24 س��ال و 25 درصد آن ها بيش تر از 24 
س��ال از زمان اخذ گواهينامه ش��ان گذشته اس��ت. به روزترين گواهينامه 3 سال و قديمي ترين 

آن ها 32 سال است.

جدول شماره 3 اطالعات آماري مدت زمان اخذ گواهينامه رانندگان اتوبوس هاي محور تهران - شيراز

انحراف ميانگينتعداد
استاندارد از 

ميانگين

واريانسميانه

8017/261/04618/5087/588

با توجه به اطالعات جدول ش��ماره 4 مش��اهده مي شود تحصيالت 6/3 درصد از رانندگان 
پنجم ابتدايي و پايين تر، 35 درصد س��يكل، 47/5 درصد ديپلم و زير ديپلم، 8/8 درصد باالتر 

از ديپلم بوده است و 2/5 درصد نيز در اين رابطه اظهار نظري نكرده اند.
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جدول شماره 4 اطالعات آماري ميزان تحصيالت رانندگان اتوبوس هاي محور تهران - شيراز

درصدفراوانيسطح تحصيالت 
پنجم ابتدايي و 

پايين تر
سيكل

ديپلم و زير ديپلم
باالتر از ديپلم

بي پاسخ

5
28
38
7
2

6/3
35/0
47/5
8/8
2/5

80100/0جمع

6- تجزيه و تحليل توصيفي نتايج پرسشنامه هاي رؤساي پليس راه
با توجه به جدول ش��ماره 5 مش��اهده مي شود كه ميانگين سن رؤساي پليس راه ها  45 سال، 
ميانه سني 45 سال و انحراف استاندارد 3/91 بوده است. 25 درصد رؤساي پليس راه ها كم تر 
از 42 سال، 25 درصد آن ها بين 42 تا 45 سال، 25 درصد آن ها بين 45 تا 48 سال و 25 درصد 
آن ها باالي 48 سال سن داشته اند. جوان ترين رئيس پليس راه 36 سال و مسن ترين آن ها 52 

سال سن داشته اند.

جدول شماره 5: اطالعات آماري سن رؤساي پليس راه هاي كشور

انحراف ميانگينتعداد
استاندارد از 

ميانگين

واريانسميانه

3045/000/71445/0015/310

با توجه به جدول شماره 6 مشاهده مي شود كه ميانگين سابقه كاري رؤساي پليس راه ها 25 
سال، ميانه سابقه كاري 24/5 سال، انحراف استاندارد 3/81 سال بوده است. 25 درصد رؤساي 
پليس راه ها كم تر از 22 سال، 25 درصد آن ها بين 22 تا 24/5 سال، 25 درصد آن ها بين 24/5 
تا 28/25 س��ال و 25 درصد آن ها بيش تر از 28/25 س��ال سابقه كاري داشته اند. كم تجربه ترين 

رئيس پليس راه 17 سال و باتجربه ترين آن ها 31 سال سابقه كاري داشته اند.
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جدول شماره 6: اطالعات آماري سابقه كاري رؤساي پليس راه  هاي كشور

انحراف ميانگينتعداد
استاندارد از 

ميانگين

واريانسميانه

30250/69524/5014/483

با توجه به جدول ش��ماره 7 مش��اهده مي شود 3/3 درصد از رؤساي پليس راه ها تحصيالت 
فوق ديپلم، 83/3 درصد ليسانس و 13/3 درصد فوق ليسانس داشته اند.

جدول شماره 7: اطالعات آماري ميزان تحصيالت رؤساي پليس راه هاي كشور
درصدفراوانيسطح تحصيالت

13/3فوق ديپلم
2583/3ليسانس

413/3فوق ليسانس
30100/0جمع

7: بررس��ي پرسشنامه هاي تكميل ش��ده توسط رؤساي پليس راه و رانندگان اتوبوس هاي 
مسافربري

نتايج پرسش��نامه حاكي از آن اس��ت كه58/5 درصد از رانندگان، دس��تگاه GPS را وس��يله 
مناسبي براي كنترل همه تخلفات اتوبوس مي  دانند. 6/3 درصد از رانندگان تأثير ميزان جريمه 
هاي فعلي در كاهش سرعت غير مجاز اتوبوس  ها را خيلي كم، 18/7 درصد كم، 47/5 درصد 
متوس��ط، 25 درص��د زي��اد و 2/5 درصد خيلي زياد مي دانند. صحت اطالعات ثبت ش��ده در 
دس��تگاه GPS را 3/7 درصد از رانندگان خيلي كم، 21/3 درصد كم، 45 درصد متوس��ط، 24 
درصد زياد و 6/3 درصد خيلي زياد مي دانند. 11/25 درصد رانندگان از سرويس خدمات فني 
دستگاه GPS در حد خيلي كم رضايت دارند و رضايت 21/3 درصد كم، تعداد 43/7 درصد 
متوس��ط، 22/5 درصد در حد زياد اس��ت. 23/7 درصد از رانندگان اعتقاد دارند كه دس��تگاه 
GPS قابليت اس��تفاده خيلي كمي براي آن ها دارد و قابليت اس��تفاده را 25 درصد در حد كم، 
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35 درصد متوسط، 13/75 درصد در حد زياد مي دانند.
با توجه به جدول ش��ماره 8  و آزمون t براي دو گروه مس��تقل، مش��اهده مي شود كه بين نظر 
رؤساي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با كاهش حوادث رانندگي، در اثر استفاده از دستگاه 

GPS، اختالف معنا داري وجود دارد.

جدول شماره 8: آزمون t گروه هاي مستقل در رابطه با تأثير دستگاه GPS بر تغيير مدت زمان سفر 

اتوبوس ها
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
سطح معناداريدرجه آزاديآزمون tمعيار

رؤساي پليس 
راه ها

رانندگان

30
79

2/87
2/81

1/074
0/921

0/196
0/1040/2731070/785

با توجه به جدول شماره 9 مربوط به آزمون t = -0/680 ،t با درجه آزادي df = 29 و سطح 
معنا داري Sig = 0/502 و مقايس��ه ي اين س��طح معنا داري با α = 0/05 مش��اهده مي شود كه 
 ميانگين پاس��خ رؤس��اي پليس راه ها در رابطه با تأثير دس��تگاه GPS بر تغيير مدت زمان سفر 
اتوبوس ها، در حد متوس��ط اس��ت. به عبارت ديگر، پاس��خ آن ها اختالف معنا داري با 3 )حد 

وسط( ندارد. همچنين ميانگين پاسخ رؤساي پليس راه ها 2/87 است.

جدول شماره 9: آزمون t تك نمونه اي در رابطه با تأثير دستگاه GPS بر تغيير مدت زمان سفر 

اتوبوس ها
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
سطح درجه آزاديآزمون tمعيار

معناداري

0/680290/502-302/871/0740/196رؤساي پليس راه ها

ب��ا توج��ه به ج��دول 10 مربوط به آزمون t = -1/833 ،t با درجه آزادي df = 78 و س��طح 
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معنا داري Sig = 0/071 و مقايس��ه ي اين س��طح معنا داري با α = 0/05 مش��اهده مي شود كه 
ميانگين پاس��خ رانندگان در رابطه با تأثير دس��تگاه GPS بر تغيير مدت زمان سفر اتوبوس  ها، 
در حد متوس��ط اس��ت. به عبارت ديگر، پاسخ آن ها اختالف معنا داري با 3 )حد وسط( ندارد. 

همچنين ميانگين پاسخ رانندگان 2/81 است.

جدول شماره 10: آزمون t تك نمونه اي تغيير مدت زمان سفر اتوبوس ها
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
سطح درجه آزاديآزمون tمعيار

معناداري

1/833780/071-792/810/9210/104رانندگان

 ب��ا توج��ه ب��ه جدول 11 مربوط ب��ه آزمون t براي دو گروه مس��تقل، t = 2/854 با درجه آزادي
 df = 107 و سطح معنا داري Sig = 0/005 و مقايسه ي اين سطح معنا داري با α = 0/05 مشاهده 
 GPS مي شود كه بين نظر رؤساي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با تأثير استفاده از دستگاه
در م��دت زمان توقف اتوبوس هاي مس��افربري، اختالف معنا داري وج��ود دارد. همچنين با 
توجه به جدول باال مش��اهده مي ش��ود ميانگين پاس��خ رؤس��اي پليس راه ها 2/97 و رانندگان 

2/46 است.

جدول شماره 11: آزمون t گروه هاي مستقل در رابطه با تأثير استفاده از دستگاه GPS در مدت زمان 

توقف اتوبوس هاي مسافربري
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
سطح درجه آزاديآزمون tمعيار

معناداري

رؤساي پليس راه ها
رانندگان

30
79

2/97
2/46

0/850
0/829

0/155
0/0932/8541070/005

ب��ا توج��ه به جدول ش��ماره 12 مربوط به آزم��ون t = -0/215 ،t با درجه آزادي df = 29 و 
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سطح معنا داري Sig = 0/831 و مقايسه ي اين سطح معنا داري با α = 0/05 مشاهده مي شود 
كه ميانگين پاس��خ رؤس��اي پليس راه ها در رابطه با تأثير اس��تفاده از دس��تگاه GPS در مدت 
زمان توقف اتوبوس  هاي مس��افربري، در حد متوس��ط اس��ت. به عبارت ديگر، پاس��خ آن ها 
اختالف معنا داري با 3 )حد وس��ط( ندارد. همچنين ميانگين پاس��خ رؤساي پليس راه ها 2/97 

مي باشد.

جدول شماره 12: آزمون t تك نمونه اي در رابطه با تأثير استفاده از دستگاه GPS در مدت زمان توقف 

اتوبوس هاي مسافربري
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
سطح درجه آزاديآزمون tمعيار

معناداري

0/215290/831-302/970/8500/155رؤساي پليس راه ها

ب��ا توج��ه به جدول ش��ماره 13 مربوط به آزم��ون t = -5/836 ،t با درجه آزادي df = 78 و 
سطح معنا داري Sig = 0/000 و مقايسه ي اين سطح معنا داري با α = 0/05 مشاهده مي شود 
كه ميانگين پاس��خ رانندگان در رابطه با تأثير اس��تفاده از دس��تگاه GPS در مدت زمان توقف 
اتوبوس  هاي مسافربري، در حد كم است. به عبارت ديگر پاسخ آن ها اختالف معنا داري با 3 

)حد وسط( دارد. همچنين ميانگين پاسخ رانندگان 2/46 است.

جدول شماره 13: آزمون t تك نمونه اي در رابطه با تأثير استفاده از دستگاه GPS در مدت زمان توقف 

اتوبوس  هاي مسافربري
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
درجه آزمون tمعيار

آزادي
سطح 

معناداري

5/836780/000-792/460/8290/093رانندگان
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 با توجه به جدول شماره 14 مربوط به آزمون t براي دو گروه مستقل، t = 2/598 با درجه آزادي
 α = 0/05 و مقايس��ه ي اين س��طح معنا داري با Sig = 0/011 و س��طح معنا داري df = 108 
مشاهده مي شود كه بين نظر رؤساي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با تأثير سرعت غيرمجاز 
در ب��روز ح��وادث رانندگ��ي، اختالف معنا داري وجود دارد. همچنين ب��ا توجه به جدول باال 

مشاهده مي شود ميانگين پاسخ رؤساي پليس راه ها 4/3 و رانندگان 3/88 است.

جدول  شماره 14: آزمون t گروه هاي مستقل در رابطه با تأثير سرعت غيرمجاز در بروز حوادث رانندگي
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
درجه آزمون tمعيار

آزادي
سطح 

معناداري

رؤساي پليس 
راه ها

رانندگان

30
80

4/30
3/88

0/651
0/802

0/119
0/0902/5981080/011

 با توجه به جدول شماره 51 مربوط به آزمون t براي دو گروه مستقل، t = 3/663 با درجه آزادي
 df = 108 و سطح معنا داري Sig = 0/000 و مقايسه ي اين سطح معنا داري با α = 0/05 مشاهده 
مي شود كه بين نظر رؤساي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با تمايل به افزايش سرعت توسط 
رانن��دگان، اخت��الف معنا داري وجود دارد. همچنين با توجه به جدول باال مش��اهده مي ش��ود 

ميانگين پاسخ رؤساي پليس راه ها 4/3 و رانندگان 3/88 است.

جدول شماره 15: آزمون t گروه هاي مستقل در رابطه با تمايل به افزايش سرعت توسط رانندگان
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
درجه آزمون tمعيار

آزادي
سطح 

معناداري

رؤساي پليس 
راه ها

رانندگان

30
80

3/93
3/21

0/944
0/910

0/172
0/1023/6631080/000
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 با توجه به جدول شماره 16  مربوط به آزمون t براي دو گروه مستقل، t = 1/544 با درجه آزادي
 α = 0/05 و مقايس��ه ي اين س��طح معنا داري با Sig = 0/125 و س��طح معنا داري df = 107 
مشاهده مي شود كه بين نظر رؤساي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با دقيق بودن بودن كنترل 
بر دس��تگاه GPS، اختالف معنا داري وجود ندارد. همچنين با توجه به جدول باال مش��اهده 

مي شود ميانگين پاسخ رؤساي پليس راه ها 3/03 و رانندگان 2/72 است.

GPS گروه هاي مستقل در رابطه با دقيق بودن بودن كنترل بر دستگاه t جدول شماره 61:آزمون
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
درجه آزمون tمعيار

آزادي
سطح 

معناداري

رؤساي پليس راه ها
رانندگان

30
79

3/03
2/72

0/809
0/986

0/148
0/1111/5441070/125

 با توجه به جدول شماره 17  مربوط به آزمون t براي دو گروه مستقل، t = -5/841 با درجه آزادي
 α = 0/05 و مقايس��ه ي اين س��طح معنا داري با Sig = 0/000 و س��طح معنا داري df = 108 
مشاهده مي شود كه بين نظر رؤساي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با تأثير ميزان جريمه هاي 
فعلي در كاهش س��رعت غيرمجاز اتوبوس  هاي مس��افربري، اختالف معنا داري وجود دارد. 
همچنين با توجه به جدول باال مش��اهده مي ش��ود ميانگين پاس��خ رؤساي پليس راه ها 1/90 و 

رانندگان 2/99 است.

جدول شماره 17: آزمون t گروه هاي مستقل در رابطه با تأثير ميزان جريمه هاي فعلي در كاهش سرعت 

غيرمجاز اتوبوس ها
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
درجه آزمون tمعيار

آزادي
سطح 

معناداري

رؤساي پليس 
راه ها

رانندگان

30
80

1/90
2/99

0/803
0/893

0/147
0/100-5/8411080/000
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 با توجه به جدول شماره 18  مربوط به آزمون t براي دو گروه مستقل، t = 1/888 با درجه آزادي
 α = 0/05 و مقايس��ه ي اين س��طح معنا داري با Sig = 0/062 و س��طح معنا داري df = 108 
مش��اهده مي ش��ود كه بين نظر رؤس��اي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با ميزان صحيح بودن 
اطالعات ثبت شده در حافظه دستگاه GPS، اختالف معنا داري وجود ندارد. همچنين با توجه 
به جدول باال مشاهده مي شود ميانگين پاسخ رؤساي پليس راه ها 3/43 و رانندگان 3/08 است.

جدول شماره 18: آزمون t گروه هاي مستقل در رابطه با ميزان صحيح بودن اطالعات ثبت شده در 

GPS حافظه دستگاه
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
درجه آزمون tمعيار

آزادي
سطح 

معناداري

رؤساي پليس 
راه ها

رانندگان

30
80

3/43
3/08

0/774
0/925

0/141
0/1031/8881080/062

 با توجه به جدول شماره 19  مربوط به آزمون t براي دو گروه مستقل، t = -5/575 با درجه آزادي
 α = 0/05 و مقايس��ه ي اين س��طح معنا داري با Sig = 0/000 و س��طح معنا داري df = 106 
مش��اهده مي ش��ود كه بين نظر رؤس��اي پليس راه ها و رانندگان در رابطه با ميزان قابل استفاده 
بودن امكانات دستگاه GPS، اختالف معنا داري وجود دارد. همچنين با توجه به جدول باال 

مشاهده مي شود ميانگين پاسخ رؤساي پليس راه ها 1/3 و رانندگان 2/4 است.

GPS گروه هاي مستقل در رابطه با ميزان قابل استفاده بودن امكانات دستگاه t جدول شماره 19 آزمون
شاخص هاي 
آماري

گروه
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
خطاي 
درجه آزمون tمعيار

آزادي
سطح 

معناداري

رؤساي پليس 
راه ها

رانندگان

30
78

1/30
2/40

0/596
1/011

0/109
0/114-5/5751060/000
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نتيجه گيري
 GPS با توجه به بررسي هاي انجام شده در رابطه بين ميزان شناخت و پاسخ به سوال نقش
در حوادث رانندگي، از بين كس��اني كه داراي ش��ناخت زياد بوده اند، 80 درصد از رانندگان 
نق��ش GPS را در كاهش ح��وادث رانندگي مؤثر، زياد و خيلي زياد عنوان كرده  اند. در حالي 
كه كس��اني كه ميزان ش��ناخت آنان در حد متوسط بوده است، 37 درصد نقش GPS را زياد و 
 GPS خيلي زياد عنوان نموده اند؛ و كس��اني كه داراي ش��ناخت كم بوده  اند، 100 درصد نقش

در كاهش حوادث رانندگي را كم و خيلي كم دانسته اند.
با توجه به پاس��خ  هاي داده  ش��ده و بررس��ي هاي انجام شده از مصاحبه با رانندگان و پليس، 
لزوم آموزش بيش تر به رانندگان و كاركنان پليس ضروري به نظر مي  رس��د. كارشناس��ان عالي 
تصادفات معتقدند كه س��رعت به دو صورت س��رعت غير مجاز و سرعت غير مطمئنه، از علل 
بروز حوادث رانندگي است. با توجه به نظر اكثريت رانندگان و پليس به اهميت نقش سرعت 
غيرمج��از در ب��روز حوادث رانندگي و عملكرد GPS در مش��اهده و ثبت تخلفات س��رعت 
غيرمجاز در س��امانه GPS كه منجر به دسترس��ي آس��ان پليس به س��وابق رانندگان و افزايش 
ميزان اعمال قانون گر شده، مي توان گفت كه ميزان كنترل از عوامل بسيار مؤثر در برخورد قاطع 
پليس با تخلف س��رعت غير مجاز و جلوگيري از بروز حوادث در تصادفات رانندگي اس��ت. 
مع الوصف بهبود وضعيت راه ها و اس��تفاده رانندگان از اتوبوس ��هاي مدرن و داراي قدرت و 
س��رعت باالتر، موجب ش��ده كه رانندگان به منظور جلب رضايت مشتريان و زودتر رسيدن به 
مقصد يا انجام س��رويس رفت و آمد بيش تر و كس��ب درآمد باالتر، س��رعت تعيين شده براي 
اتوبوس ��ها را مناس��ب ندانند. اين درحالي است كه در حال حاضر سرعت تعيين شده در نقشه 
ديجيتالي دس��تگاه GPS ثابت بوده و س��رعت منطقه  اي در آن اعمال نشده  است كه اين خود 

يكي از نقاط ضعف كنترل سرعت در بخشي از محورها است.
پليس معتقد است به منظور اثرگذاري بيش تر مي بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:

1- با توجه به اين كه براي هر اتوبوس يك پورت در نظر گرفته ش��ده و جريمه به ش��ماره 
پالك تعلق مي  گيرد و ثبت تخلف در سوابق راننده امكان پذير نيست، رانندگاني كه مالك 
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نيستند رعايت مقررات را جدي نمي گيرند.
2- الزم اس��ت در ص��ورت افزاي��ش ميزان تخلفات رانندگان از ي��ك حد و اندازه خاص، 
مجازات  هاي سنگين تر از قبيل متوقف كردن وسيله نقليه، ضبط گواهي نامه يا محروميت 

از رانندگي در نظر گرفته شود.
از زمان اس��تفاده از GPS به صورت Offline در برخي از محورها از جمله محور تهران 
– ش��يراز، به جهت افزايش كنترل و كم ش��دن س��رعت غيرمجاز، زمان رسيدن به مقصد از 12 
س��اعت به 14 س��اعت افزايش يافته اس��ت. در رابطه با مدت زمان توقف اتوبوس  ها در بين 
راه نيز برابر اظهارات عنوان ش��ده به علت افزايش زمان س��فر، مدت زمان توقف تعدادي از 
اتوبوس  ها در بين راه تا حدودي كاهش يافته  اس��ت. از طرفي كنترل مس��ير حركت رانندگان 
اتوبوس در نقش��ه ديجيتالي، مي تواند يكي از عوامل جلوگيري كننده ازتغيير مس��ير رانندگان 
باش��د. اين موضوع مي تواند در تصميم راننده در حمل كاالي قاچاق و اس��تفاده از مسيرهاي 
فرعي و غير مجاز به منظور فرار از كنترل پليس يا تضييع حق مس��افران در تغيير مس��ير براي 

تكميل مسافران در شهرهاي بين راه تأثير بگذارد.
از جمله مشكالت موجود در به كارگيري GPS، مراجعه رانندگان و اعالم خرابي دستگاه از 
طرف آنان است. اين درحالي است كه GPSهاي نصب شده بر روي تانكرهاي سوخت، به 
ندرت داراي سابقه خرابي مي باشند. مع الوصف رانندگان و پليس از پشتيباني و تعمير آن گاليه 
دارن��د و مراكز تعمير و پش��تيباني تا زم��ان رفع نقص براي تردد اتوبوس ها برگه هاي مدت دار 

صادر مي كند كه مي تواند از عوامل تأثيرگذار در كاهش ميزان كنترل اتوبوس ها باشد.
به منظور جلب نظر اس��تفاده كننده مي بايس��ت قابليت هاي الزم را براي به كارگيري و جلب 
مشاركت و همكاري فراهم آورد. به طور مثال استفاده از صفحه نمايشگر مسير راه يا سرعت 
در اتوبوس و امكان به كارگيري س��اير امكانات با اس��تفاده از بس��ترهاي مخابراتي موجود، از 

قبيل راه اندازي سيستم هشدار دهنده تصادفات جاده اي استفاده كرد.
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