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 چکیده
 اثنر  در مسنارران  ذهنن  در ترابری شبکه هایکمان سفر زمان از( ذهنی) شناختی نقشه ايجاد نحوه بررسی مقاله اين هدف

 بنر  مبتننی  هایتصميم بعد روز سفرهای برای خود هایانتخاب در ارراد که شودمی باعث نقشه اين وجود. است روز به روز تجربيات
 روزاننه  سنفرهای  انجام هنگام در مسارران پنهان يادگيری نقش و توسعه چگونگی مقاله اين دوم هدف. نمايند اتخاذ نقشه اين اطالعات
بر روی يک شبکه واقعی  مطالعات آزمايشگاهی پنهان، يادگيری و شناختی نقشه بر تأثيرگذار عوامل بررسی برای مطالعه اين در. است

مبنا و مسير مبنا از ذهن مسارران بازيابی -سپس اطالعات زمان سفر بصورت کمان .گيردمی قرار کار دستور در دو حالت تراريکی در
انند، حند    نکنرده  تنا بحناا انتخناب    که هاکمان از را برای برخی شود. همچنين برای بخش يادگيری پنهان، مسارران زمان سفریمی
 بررسنی  ارنراد مطنرش شنده و بنرای     و يادگيری پنهنان در  شناختی گيری نقشههايی در مورد چگونگی شکلزنند. در ادامه ررضيهمی
 دهند عوامنل مين ان   نشنان منی  هنای آزمنايش   شود. استنباط آماری ررضيههای ارزيابی مناسبی تعريف میشاخص آنها، وسقمصحت

-خنو   درجنه  مين ان  ديگر، هایشبکه در مسارر رانندگی تجربه سفرها، تعداد ترابری، شبکه هایکمان بين در سفر زمان پراکندگی

 ينادگيری  و نقنل وحمل شبکه شناختی نقشه روی بر داریمعنی طورشبکه به سطح در راهنمايی هایچراغ وجود و مسارر، بدبينی/بينی
 .است تأثيرگذار مسارران پنهان

 

 

-حمل ریزیبرنامه ،دریافت و ادراک تجربی، شناسیروان پنهان، یادگیری شناختی، نقشه روز،-به-روز تقاضای تحلیل :کلیدی هایواژه
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 مقدمه .1

 سففرهای  از شدهکسب هایتجربه و اطالعات تجمع با مسافران

 هایتصمیم برای ها،آن ذهنی پردازش با و خود حافظه در قبلی

 سففر،  شروع زمان انتخاب مانند بعد، روزهای سفرهای در خود

 سفازی مفدل  .کننفد می استفاده مسیر، انتخاب یا سفر مد انتخاب

 چگففونگی بررسففی و مسففافران روز-بففه-روز دینامیففک رفتففار

 سفففرهای از شففده دریافففت اطالعففات بففه هففاآن هففایواکففنش

 کیفیفت  مطالعفات ضفروی بفرای ارتقفای     یکفی از  شفده، انجام

-مفدل  ابزار داشتن اختیار در بدون .استمسافران  دهیسرویس

-بفه -روز گیفری ره مسافران، روز-به-روز دینامیک رفتار سازی

 تغییر، این به هاآن هایواکنش و مسافران عملکرد در تغییر روز

 منظفور به. بود خواهدشبکه حمل و نقل آشکار ن گرتحلیل ایبر

 و مسافر توسط قبلی سفرهای از اطالعات کسب چگونگی فهم

 مطالعفه  آینفده،  سفرهای برای آن کاربست و پردازش چگونگی

 ایفن  از یکی. است ضروری مسافران ذهنی-رفتاری هایویژگی

 در شفبکه  زمفانی  نقشفه  گیریشکل نحوه و یادگیری ها،ویژگی

 .است روز-به-روز سفرهای انجام طی در مسافران ذهن

 با روز-به-روز سفرهایدر  مسافران یادگیریتاکنون، 

 مدل .است شده سازیمدل محققان توسط مختلفی هایروش

 سفر زمان ادراک کردن روزبه برای Bayesian روزرسانیبه

 هایسیستم حضور در روز-به-روز فرآیند در مسافران توسط

 شدهکسب تجربیات کنار در و مسافران پیشرفته رسانیاطالع

 در. Jha, Madanat and Peeta,1998]است شده ارائه

-مدل برای Bayesian آماری استنتاج مدل یک راستا همین

 ابتکاری روش از استفاده با مسافران یادگیری فرآیند سازی

 یکی. [Chen and Mahmassani, 2004]است شده ایجاد

 تقویتی یادگیری الگوریتم شده، کاربردهبه هایمدل از دیگر

 .[Ettema et al. 2005]است شده ارائه اتما توسط که است

 نیز محققان از دیگری تعداد توسط نیز تقویتی یادگیری روش

 Arentze and]. ه استشد گرفته کار به

Timmermans,2003, Bogers, Bierlaire and 

Hoogendoorn, 2007, Bogers, Viti and 

Hoogendoorn, 2005] .ا مایناکا در تحقیق دیگری همچنین

برای یادگیری مسافران استفاده  ژنتیک الگوریتمو کیتامورا از 

 ,Nakayama and Kitamura, 2000]کردند.

Nakayama, Kitamura and Fujii,1999, 

Nakayama, Kitamura and Fujii, 2001] .اغلب  در

از به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری،  سفر زمان ،تحقیقاتاین 

-می توصیف قبلی سفرهای طریق یک مدل ریاضی با توجه به

 . شود

دخیل  عوامل و یادگیری و ذهن شناسیروان علم موشکافی

 اکتساب وردم در افراد ذهن هایقابلیت فهم بهمنجر  ها،آن در

-می موضوع این و خواهد شد شدهآموخته هایتجربه تداعی و

روشن  روز-به-روز سفرهای مدل در را مسافران رفتار تواند

 چگونه مسافران که که ایده اصلی این پژوهش آن است نماید.

 در را انتها، تا ابتدا از سفر، یک مورد در شدهکسب اطالعات

 از هاآن چگونه اینکه بعدی چالش و کنندمی ثبت خود ذهن

 انجام برای اطالعات، این بر پایه گرفتهشکل ذهنی تصویر

( 7) ترتیب، به فوق مقوله دو. کنندمی استفاده بعدی سفرهای

 مسافران پنهان یادگیری( 1) و نقلوحمل شبکه شناختی نقشه

در ابتدا الزم است مفهوم هریک از این دو عبارت  .دارند نام

 .بطور دقیق روشن شود

  شناختی نقشهمفهوم  1-1

 ارائه تولمن توسط شناسیروان علم در شناختی نقشه مفهوم

 و کرد انتخاب را موش چند او. [Tolman,1948]است هشد

 (7 دسته) هاموش از دسته یک. نمود تقسیم دسته دو به را هاآن

پازل  یک در را( 1 دسته) دیگر دسته و داشته نگه قفس در را

 در آزادانه طوربه تا کرد رها غذا، مانند هدفی، گونههیچ بدون

 ،پازل داخل در هاموش که زمانی مشاهده نمود او .بچرخند آن

 نداشته خروج محل یا غذا یافتن مانند خاصی هدف اگر حتی

 پازل مسیرهای از انتزاعی و کلی شکل کنند،حرکت می باشند،

 اگر که شودمی باعث امر این و شودمی تصویر هاآن ذهن در

 حرکت به شروع نیز پازل داخل در متفاوت مبادی از حتی هاآن

 نقشه چون برسند هدف به تجربهبی هایموش از ترسریع کنند،

 او دیگر، آزمایش در. است گرفته شکل هاآن ذهن در شناختی

 انتخاب هاموش توسط عمدتاً که را اصلی مسیرهای از برخی

 که کرد مشاهده نیز حالت این در و کرد مسدود شد،می

 با( 1 دسته) دارند را پازل در گشتن آزاد تجربه که هاییموش

 نقطه) مقصد به توانندمی ترسریع جایگزین، مسیرهای انتخاب

 نقشه عبارت او آزمایش، این پایه بر .برسند( غذا وجود
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 تصویر شناختیروان و درونی معرف حقیقت در که را شناختی

. برد کار به است، بیرون جهان مکانی

 پنهان یادگیریمفهوم  1-2
: دارد بستگی مهم عامل سه به بشری حافظه و وقایع ثبت

 Gluck, Mercado and] رخداد تشابه و تکرار مجاورت،

Myers, 2007] .و زمان در نزدیکی یا مجاورت اول، عامل 

 به تمایل یکسان مکان و زمان در شدهتجربه وقایع. است مکان

 ترابری مشخصات تداعی مثالعنوانبه. دارند بهتر شدن همبسته

که در آن تجربه تصادفی را  ترافیکی معبر یک هندسی طرح و

. است تکرار دوم عامل. گیردمی صورت ترراحت ایم،داشته

 بیشتر مشخص رخداد یک تکرار تعداد هرچه که است بدیهی

 سفرهای تعداد. شودمی ثبت حافظه در بهتر رخداد آن باشد

 به( خانه) مشخص مبدأ یک از روزانه طوربه که فرد یک کاری

 شودمی باعث گیردمی صورت( کار محل) مشخص مقصد یک

 و زده تخمین راحتیبه را خود انتخابی مسیر سفر زمان فرد که

 برای دقیق( منزل ترک زمان) سفر شروع زمان یک آن اساس بر

 واقعیت این به هم تشابه یعنی سوم عامل. کند انتخاب خود

 یا اندیشه باشند، شبیه دیگر هم به واقعه دو اگر که دارد اشاره

 خواهد پی در را دیگری واقعه تداعی ،هاآن از یکی احساس

 ترافیکی جریان ازنظر که کریدورهایی در سفر تجربه .داشت

 کریدورهای در مشابه نقلیه وسیله انتخاب یا یکدیگرند شبیه

 .هستند تشابه مسئله از ییاهنمونه مختلف

 گذشته تجربیات و وقایع ثبت به عمدتاً که هاییحافظه

 معنایی حافظه و ضمنی حافظه :از اندعبارت پردازندمی

[Gluck, Mercado and Myers, 2007] .ضمنی، حافظه 

 خاطره یک. فردمنحصربه شخصی وقایع برای است ایحافظه

 مکانی اطالعات شامل دشومی ثبت ضمنی حافظه در که نیضم

 و کجا واقعه یعنی است؛ دادهرخ موضوع با رابطه در زمانی و

 ,Craik and Tulving, 1975] است افتاده اتفاق کی

Tulving and Markowitsch,1998] .رسیدن دیر خاطره 

 یک انسداد علت به مهم کاری سفر یک در موردنظر مقصد به

 هاخاطره نوع این از اینمونه تصادف، اثر در ترافیکی معبر

 معنایی حافظه. است معنایی حافظه ،حافظه دیگر نوع .است

. جهان مورد در کلی هایدانش یا حقایق برای است ایحافظه

 مکان و زمان اساس بر معنایی حافظه ضمنی، حافظه برخالف

 مورد در اطالعاتی داشتن مثالعنوانبه. گیردنمی شکل رخداد

 دانستن مستلزم ترابری، شبکه در HOV باند دارای معبرهای

 حافظه حقیقت، در. نیست اطالعات آن اکتساب زمان و مکان

-می خاطر به» ما که دارد اشاره اطالعات از دسته آن به ضمنی

-می ما» که گیردمی دربر را اطالعاتی معنایی حافظه و «آوریم

 این اینجا رد. [Tulving, 1972, Tulving,1985] «دانیم

-می وقایعی ثبت به فقط هاحافظه این آیا که آیدمی پیش سؤال

 یادگیری یا کنیممی تجربه و درک را هاآن آگاهانه ما که پردازند

 آیا دیگر،عبارتبه .افتدمی اتفاق هم ناخودآگاهی شرایط در ما

 را پاسخی مستقیماً ما که افتدمی اتفاق زمانی فقط یادگیری

 نتایج مشاهده با تولمن. کنیممی دریافت واکنش هر از آگاهانه

 شناختی نقشه که هاییموش که کرد مالحظه خود هایآزمایش

 در ،اندناخودآگاهانه در ذهن سپرده را تودرتو راهروهای

 و مبدأ که هرچند کنند،می تداعی را آن بعدی جستجوهای

 این او. نباشد یکی قبل دفعات با( غذا مانند هدفی) مقصد

 است معنی به این  مسئله این  .نامید پنهان یادگیری را مسئله

 یا مشخص هدف به رسیدن که مواقعی در حتی یادگیری امر که

. افتدمی اتفاق نیز باشد، نداشته وجود مشخص امری از اجتناب

 هدف اینکه بدون حیوانات و هاانسان مواقع، از خیلی در یعنی

 از بسیاری حافظه باشند، داشته را واقعه یک تجربه برای خاصی

 ,Gluck] کندمی ثبت ناخودآگاه صورتبه را وقایع

2007 Mercado and Myers,].

ونقل از تحقیقاتی که از مفهوم نقشه شناختی در زمینه حمل

 مانلی توان به مدل ابتکاری ایجادشده توسطاند، میاستفاده کرده

 Manley, Orr and] جهت انتخاب مسیر در مناطق شهری

Cheng, 2015]  استفاده از سیستم راهبری درون وسیله ،

و  [Emmerson et al. 2013]برای رانندگان مسن در کار 

 Kim and]روز در کار -به-همچنین مدل انتخاب مسیر روز

Lim, 2012] جنسیت بر روی میزان  اشاره کرد. تأثیر

 ,Lin and Chen]های راهبری مسافران اثرگذاری سیستم

 Malayath and]مبنا -سازی تقاضای فعالیت، مدل[2013

Verma,2013] طریقه پرداخت کرایه وسایل نقلیه عمومی ،

[Di Pietro et al. 2015] سازی میزان آشنایی و مدل

 Ramachandran]هت تولید مسیرهای راهبری رانندگان ج

et al. 2013]  مفهوم نقشه از از دیگر مواردی است که

ونقل مورداستفاده قرار گرفته است. شناختی در علم حمل
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ونقل عمومی ریزی برای سفر با مد حملهمچنین برنامه

،  [Schmitt, Currie and Delbosc, 2015]ناآشنا در کار

ونقل در شرایط عدم های حملارزیابی ارتقای زیرساخت

-و نهایتاً یادگیری کامپیوتر [Shiau,2014]قطعیت در کار 

 تریناز مهم [Weiss et al.,2013]مبنای رانندگان در کار

ونقل ریزی حملموارد مربوط به کاربرد نقشه شناختی در برنامه

است.

 به گرفته، توجه صورت کارهای از بسیاری موضوع

 سفرهای در هاآن عملکرد بررسی مسافران، رفتاری ویژگیهای

. بوده است هاآن یادگیری برای ریاضی رابطه یک قبلی و ایجاد

 و مسیرها کلیه ازکلی  تصویر چگونه یک وجود، اینکهبااین

گیرد، می شکل مسافران حافظه در سفر مجموعه هر در هاتقاطع

. است نگرفته قرار مورد بررسی تاکنون موضوعی است که

 اطالعات تمامی که ذهنی تصویر این از همچنین استفاده

 گردآوری مسافر حافظه در را سفر اجزای مورد در شدهکسب

 نظر به ضروری آن بررسی که است دیگری موضوع کند،می

 .رسدمی

 شناسیروان مطالعات بر تکیه بامقاله،  این بنابراین هدف

 سؤال دو به پاسخ پنهان، یادگیری و شناختی نقشه به مربوط

 تجربیات کلی تصویر مسافران چگونه( 7: )است مهم

 درک را شبکه یک هایکمان سفر زمان مورد در شدهآموخته

 هایتجربه مورد در شناختی نقشه آیا دیگربیانبه کنند؟می

 افراد( 1) خیر؟ یا دارد وجود نیز ترابری شبکه یک در مسافران

 مسیرهای سفر زمان از را خود هایآموخته توانندمی چگونه

 یا مشابه مسیرهای سایر به ترابری شبکه یک در شدهتجربه

 آیا که پردازدمی موضوع این به دوم سؤال. دهند تعمیم موازی

 از هاییبخش ترافیکی مشخصات مورد در توانندمی مسافران

 به توجه با ندارند را آن در سفر تجربه که ترابری شبکه یک

 ذکرشده هایبخش مجاور معابر در کردن سفر از که تجربیاتی

 . دهند انجام را هاییقضاوت دارند

نحوه  1ساختار مقاله به این صورت است که در بخش

بر روی شبکه منتخب تشریح  هاو بازیابی داده آزمایشانجام 

هایی برای نقشه شناختی و یادگیری فرضیه 9در بخش شود.می

-وسقم این فرضیهشود. بررسی صحتپنهان مسافران مطرح می

ها با استفاده از آزمون آماری ونیز تفسیر نتایج بدست آمده در 

ری در گیپایان، نتیجه گیرد. درمورد بررسی قرار می 7بخش

  شود.ارائه می 0بخش

 هاو اخذ داده آزمایش طرح.2
 یادگیری و شناختی نقشه گیریشکل چگونگی بررسی برای

بر  آزمایشگاهی مطالعات ها،آن بر مؤثر عوامل و مسافران پنهان

 برای هریک ایجداگانه آزمایش طرح باو  روی گروهی از افراد

 .گردید اجرا به شرح زیر

کنندگانشرکت 2-1

 دانشگاه دانشجویان از موردنیاز، هایداده آوریجمع برای

 عمران مهندسی رشته کارشناسی مقطع از عمدتاً که تهران

 طوربه افراد از یک هر آزمایش زمانمدت. شد استفاده بودند،

 هاداده آوریجمع زمان کل و کشید طول ساعت پنج متوسط

 7جدول در. انجامید طول به( 7937)خرداد ماه  ماه یک حدود

 .است شده ارائه شوندهآزمایش افراد کلی مشخصات

 شوندهآزمایش افراد کلی مشخصات .1جدول

 آزمایش در کنندهشرکت افراد کلی مشخصات

 نفر 35 : تعداد 1

 93/7:معیار انحراف 17/11: میانگین 14: بیشترین 15: کمترین ( :سال)سن 2

 %19 – نفر 15: زن %11 – نفر 15: مرد : جنسیت 3

 1% – نفر 1: متأهل 39% – نفر 47: مجرد : تأهل وضعیت 4

 39% – نفر 47: عمران مهندسی : تحصیلی رشته 5

 1% – نفر 1: (الهیات جغرافیا، بدنی،تربیت ژئوفیزیک، معدن، مهندسی) هارشته سایر

 0/77% – نفر 79: ارشد کارشناسی 0/40% – نفر 11: کارشناسی : تحصیلی مقطع 6
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 %755 – نفر 35: تهران دانشگاه : تحصیل محل دانشگاه 7

 %44 – نفر 13: رانندگی گواهینامه دارای افراد تعداد : رانندگی تجربه 8

 %71 – نفر 77: رانندگی گواهینامه فاقد افراد تعداد

 (:سال) گواهینامه دارای افراد بین در رانندگی تجربه

 04/7: معیار انحراف 41/9: میانگین 4: بیشترین 7: کمترین

 نبودند مبتال بیماری این به کنندهشرکت افراد از یکهیچ رنگ کوری بیماری 9

اولیه هایسنجش 2-2

رنگ کوری آزمایش 2-2-1

 صورتبه افراد ذهن از اطالعات بازیابی طریقه اینکه دلیل به

 به مربوط هایبیماری وجود لذا است، رنگی طیف و رنگ

 نتایج در خطا ایجاد باعث رنگ کوری ازجمله رنگ تشخیص

 افراد آزمایش شروع از قبل اساس، همین بر. گرددمی آزمایش

شوند می تست رنگ کوری تشخیص به مربوط هایآزمایش با

[Ishihara,1972]. 

بینیخوش میزان سنجش 2-2-2

 این در افراد بینیخوش درجه دخالت میزان بررسی برای

 بینیخوش میزان تعیین برای سؤال 74 آزمونی شامل آزمایش،

 به افراد گوییپاسخ توسط عمل این. گیردمی صورت هاآن

 شده توسط سلیگمن طراحی که گرامثبت شناختیروان سؤاالت

 به توجه با. [Seligman, 2011] شودمی انجام است،

 به افراد بینیخوش سطح آزمون، این در شدهکسب امتیازات

 :گرددمی تعیین زیر شکل
است، بینخوش فرد باشد، 0 از بیشتر آمدهدستبه امتیاز اگر -

 است، معمولی فرد باشد، 0 تا 9 بین آمدهدستبه امتیاز اگر -

 .است بدبین فرد باشد، 9 از کمتر آمدهدستبه امتیاز اگر -

 شده برای آزمایشطراحی دستگاه 2-3

 شهر 79 منطقه شبکه آزمایش، برای مورداستفاده ترافیکی شبکه

 قبل. (7است )شکل کمان 11 و گره 71 شامل که است تهران

 شبکه که شودمی گفته شوندهآزمایش افراد به آزمایش شروع از

 طول با کمان یک است ممکن لذا. است متراکم حالت در

 از بیشتری سفر زمان زیاد، ترافیک حجم به توجه با ترکوتاه

 شبکه، دو هر در هاکمان تمامی. باشد داشته بلندتر هایکمان

 هاشبکه این از هرکدام. دارند دقیقه 75 تا 7 بین سفری زمان

 زمان ها،کمان تمامی آن در که است مسیری ترینکوتاه شامل

 ترافیکی شبکه در هاکمان تمامی. دارند دقیقه 7 برابر سفری

 چراغ دارای که هاییآن غیرازبه هاتقاطع و هستند دوطرفه

 راهنمایی هایچراغ مورد در .هستند تأخیر زمان بدون هستند،

 فرضپیش شکل به هاآن تمامی ،(90 و 99 ،13 ،77 هایگره)

 قرمز فاز رسند،می هاآن به کههنگامی افراد یعنی. هستند قرمز

 پیش و از ثابت سیکل هاچراغ از یک هر. شودمی شروع هاآن

 شدهتأخیر تجربه زمان خواهیممی افراد از که دارند شدهتعیین

 گره آن از بعد شدهانتخاب کمان سفر زمان به را چراغ هر در

 از فردی 7شکل مطابق کنید فرض مثالعنوانبه. دهند اختصاص

 این در را دقیقه 0 سفر زمان و کند سفر 91 گره به 99 گره

 تجربه 99 گره در را ثانیه 715 تأخیر زمان طورهمین و کمان

 نقصبی سفرش زمان با او ذهنی قضاوت کنیم فرض اگر. کند

 اعالم دقیقه 1 برابر 91 به 99 کمان برای او سفر زمان باشد،

 .شودمی

 نحوه ای،دقیقه 75 آموزشی فیلم یک طی آزمایش، انجام از قبل

 شوندگانآزمایش برای آن انجام چگونگی و آزمایش انجام

-همین. نماند باقی هاآن برای سؤالی و ابهام تا شودمی تشریح

 طریقه است بوده هاآزمایش طرح متخصص که فردی طور

-شرکت احتمالی سؤاالت به و کندمی تشریح را آزمایش انجام

 .دهدمی پاسخ آزمایش در کنندگان
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(تهران 13 منطقه) آزمایش برای مورداستفاده شبکه .1شکل

 اول آزمایش در سفرها زمان تداعی برای کاررفتهبه رنگی طیف .2شکل

 آزاد سفر زمان و خلوت مسیر شدید ترافیکی تراکم و شلوغ مسیر

 رنگ شماره (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
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 شناختی نقشهطرح آزمایش  2-4

 در که شودمی خواسته شوندهآزمایش افراد از آزمایش این در

 نقطه به( 7 گره) شروع نقطه از 7شکل در شدهداده نشان شبکه

 آزمایش، طول در. کنند سفر مشخص تعداد به( 19 گره) پایان

 مورد در اطالعاتی ولی ،کنندمی مشاهده را شبکه کل پالن افراد

 ابتدای در شبکه این هایکمان در سفر زمان و معابر شلوغی

  دیگری از پس یکی را هاگره افراد سفر، این در .ندارند کار

 دارند قرار که گره هر در هاآن. برسند مقصد به رده تاک انتخاب

 انتخاب را گره آن به متصل هایکمان از یکی هستند مجاز

 هایگره و هاکمان انتخاب به مجاز هاآن ؛ به عبارت دیگرکنند

 شده انتخاب قبلی سفرهایی در که هاییگره و هاکمان) تکراری

 که موارد برخی در منتها نیستند. جدید سفر بار هر در( است

 برای تکراری هایگره و هاکمان از غیر دیگری گزینه هاآن

( های)گره از ایزیرمجموعه انتخاب به مجاز ندارند، انتخاب

 قبالً( ها)آن به متصل هایکمان از یکی الاقل که هستند تکراری

 زمان کمان، افراد هر در سفر انجام از بعد .باشد نشده انتخاب

وادار کردن افراد به  دلیل .کنندمی تجربه کمان آن در را سفری

 آنهای غیر تکراری و درنتیجه مسیرهای مختلف انتخاب کمان

 تجربیات از تریوسیع دامنه ایجاد ،پژوهش این هدف که است

 مسافران سفر زمان یادگیری بر مؤثر عوامل در جستجو برای

 اینبه . مسافران مسیر انتخاب فرآیند سازیمدل نه و است

 مقصد، گره به مبدأ گره از شبکه در سفر برای افراد ترتیب

 را هاآن سفر زمان ،دنپیمایمی را شبکه از مختلفی هایکمان

  .سپارندمی خاطر به را سفرها زمان آن و کنندمی تجربه

 : درگیردمی قرار آزمایش مورد ترافیکی حالت دو در شبکه

p) اول حالت =  هر به متصل( هایکمان) معابر مجموعه( 1

 .است کم سفر زمان( واریانس) پراکندگی دارای( گره) تقاطع

به میزان ، شبکه از حالت این در گره هر به متصل هایکمان

-می نامیده 7شبکه شبکه، این. دارند تفاوت یکدیگر با کمتری

p) دوم حالت در. شود =  هر به متصل معابر مجموعه (2

 یعنی. است زیاد سفر زمان( واریانس) پراکندگی دارای تقاطع

 فاحشی صورتبه حالت این در گره هر به متصل هایکمان

 1شبکه شبکه، این .دارند تفاوت یکدیگر با سفر زمان ازنظر

 ،7شکل در شدهداده نشان شبکه در مثالعنوانبه .شودمی نامیده

p) اول حالت در =  0 سفر زمان دارای 77-79 کمان ،(1

 در اما. است دقیقه 1 سفر زمان دارای 77-70 کمان و دقیقه

p) دوم حالت =  برابر ترتیب به کمان دو این سفر زمان( 2

p حالت دو در سفرها زمان این .است دقیقه 7 و دقیقه 75 =

p و 1 =  حجم اساس بر و هستند مستقل هم از کامالً 1

 .اندآمدهدستبه حالت دو این در مستقل ترافیک

-می تقسیم نفره 95 گروه سه به نفر 35 آزمایش این در

 مقصد نقطه به مبدأ نقطه از بار دو تعداد به الف گروه که شوند

. (1)جدول ربا 1 هم ج گروه و بار 7 ب گروه کنند،می سفر

 شبکه حالت دوهر  برای را سفرها شوندهآزمایش افراد همچنین

 الف گروه در که بگیرید نظر در را فردی مثالً. دهندمی انجام

 ذکر که ضوابطی طبق ،بار دو 7 شبکه برای فرد این. دارد قرار

 با) 1 شبکه در سپس. رودمی پایان نقطه به شروع نقطه از ،شد

 به هم بار این مجدداً( حالت این در متفاوت سفرهای زمان

 نصف. کندمی سفر پایان نقطه به شروع نقطه از بار دو تعداد

 آغاز هاشبکه از یکی با را آزمایش شوندهآزمایش افراد تعداد

 افراد بقیه و دوشمی آزمایش دیگر شبکه با سپس و دکنمی

 .هنددمی انجام را کار این عکس

 از هاشبکه از هریک در فرد یک سفرهای کل اتمام از پس

 شکل به را شدهتجربه سفرهای زمان که شودمی خواسته وی

 در فرد یک هایتجربه که که کند، چرا تداعی رنگی طیف یک

 است انتزاعی صورتبه ترابری شبکه هایکمان سفر زمان مورد

 کنند تداعی را کمانی سفر زمان خواهندمی کهوقتی افراد و

 آن دقیق سفر زمان اینکه نه کنندمی بیان آن از را خود احساس

 زمان اساس بر رنگی را طیف این 1شکل. بیاورند خاطر به را

 در حالبا ایندهد. می نشان شبکه در موجود هایکمان سفر

.نشد ارائه افراد به مشخصی سفر زمان رنگی، طیف مورد

 زمان نشانگر ترتیره هایرنگ شودهمانطور که مالحظه می

 سفرهای زمان نشانگر ترروشن هایرنگ و بیشتر سفرهای

 7 برابر سفر زمان به مربوط رنگ، ترینروشن یعنی .است کمتر

 دقیقه 75 برابر سفر زمان به مربوط رنگ، ترینتیره و دقیقه

 است ممکن دهندهپاسخ را کرانی مقادیر دو ایناست. 

 کانمن نظریه اساس بر ازآنجاکه. ننماید تجربه عنوانهیچبه

 مقادیر جایبه نسبی مقادیر به خود هایانتخاب در هاانسان

 Tversky and]دارند توجه قطعی منفرد

Kahneman,1981]، این است مهم ما برای آنچه بنابراین 

 هایشاخص و رفتاری خصوصیات اساس بر افراد که است

 را نسبی از زمان سفر شبکه نقشه چه خود بدبینی و بینیخوش

 .آورندمی وجود به
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پنهان طرح آزمایش یادگیری 2-5

 به آزمایش شناختی اطالعات نقشه استخراج بخش که زمانی

زمان سفری  شد تا خواسته شوندهآزمایش افراد از رسید، پایان

کدام از تا بحال در هیچ که هاییکمان از را برای برخی

 را اند، حدس زده و رنگینکرده انتخاب تکرارهای آزمایش

 شوندگانآزمایش به. دهند به آن اختصاص سفر زمان عنوانبه

 زمان حدس برای محدودیتی و اجبار گونههیچ که شودمی گفته

 را با حدس این در عین حال ولی ندارد وجود هاکمان سفر

 هایتجربه و نقلوحمل شبکه در مرور و عبور سابقه به توجه

 حدس که جایی تا آزمایش و این در هاکمان سایر از شدهکسب

 شانسی و تصادفی شکل به و نشده خارج استدالل از هاآن

 نشان آزمایش این در ما تجربه. دهند انجام است، نشده تبدیل

 که زنندمی حدس را هاییکمان سفر زمان معموالً افراد که داد

 از اینمونه 7شکل در. است نزدیک شدهتجربه هایکمان به

 نشان نشده تجربه هایکمان از برخی مورد در افراد دهیپاسخ

.است شده داده

 دهند(های به رنگ خاکستری مسیرهای پیموده شده را نشان میسفرهای تجربه نشده )کمان ای از حدس افراد در مورد زماننمونه .4شکل
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 کنندگانشرکت مختلف هایگروه توسط شدهانجام هایآزمایش. 2جدول

 هاآزمایش آزمایش ترافیکی شبکه سفر انجام تعداد شوندهآزمایش افراد تعداد گروه

 بار 1 نفر 95 الف گروه

 7 شبکه

 مبنا – کمان شناختی نقشه

 مبنا – مسیر شناختی نقشه

 پنهان یادگیری

 1 شبکه

 مبنا – کمان شناختی نقشه

 مبنا – مسیر شناختی نقشه

 پنهان یادگیری

 بار 7 نفر 95 ب گروه

 7 شبکه

 مبنا – کمان شناختی نقشه

 مبنا – مسیر شناختی نقشه

 پنهان یادگیری

 1 شبکه

 مبنا – کمان شناختی نقشه

 مبنا – مسیر شناختی نقشه

 پنهان یادگیری

 بار 1 نفر 95 ج گروه

 7 شبکه

 مبنا – کمان شناختی نقشه

 مبنا – مسیر شناختی نقشه

 پنهان یادگیری

 1 شبکه

 مبنا – کمان شناختی نقشه

 مبنا – مسیر شناختی نقشه

 پنهان یادگیری
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مبنا از ذهن مسافران-کمان ینقشه شناخت یابیباز 2-6

 چنین مسافران شدهتجربه سفر زمان اطالعات بازیابی نحوه

 اساس بر هاکمان از یک هر به خواهیممی هاآن از که است

 شدهتجربه کمان آخرینشده، به ترتیب از  سفر تجربه زمان

 سمت به( شده پیموده مسیر آخرین در کمان آخرین یعنی)

 ،(سفر اولین در کمان اولین یعنی) شدهتجربه کمان نخستین

 تداعی از اینمونه الف-9 شکل در. دنده اختصاص را رنگی

 را سفر 1 کهحالتی در شوندهآزمایش افراد ذهن از سفر زمان

 نیز د-9 و ج-9هایشکل در و( الف گروه) دهندمی انجام

 برای ترتیب به (ذهنی نه و) واقعی یسفرها زمان تصویر

𝑝) اول هایشبکه = 𝑝) دوم و (1 = . است شده ارائه (2

 آبی حاشیه با راهنمایی هایچراغ محل ،هاشکل این در

از  شبکه، در فرد حرکت جهت به توجه با. است شده مشخص

 سفر زمان را به هاچراغ این تأخیر میزانشود وی خواسته می

 .کند اضافه چراغ از بعد هایکمان

 مبنا از ذهن مسافران-مسیر ینقشه شناخت یابیباز 2-7

 و نمودند تداعی را شدهتجربه سفرهای زمان ازاینکهپس افراد از

 به بار این که شودمی خواسته گردید، اتخاذ هاآن ذهنی نقشه

 اختصاص را رنگی( هاکمان نه) اندکرده انتخاب که مسیرهایی

 نسبت را خود احساس که شودمی خواسته هاآن از یعنی. دهند

 از کردن سفر باریک در که مسیری کل( شلوغی) سفر زمان به

 افراد. کنند بیان اندکرده تجربه پایان نقطه به شروع نقطه

 سفر زمان روی بر ذهنی گیریمیانگین با معموالً شوندهآزمایش

-می نسبت آن مسیر به را رنگی مسیر، هر واقع در هایکمان

 .است شده داده نشان ب-9شکل در عمل این از اینمونه. دهند

 از اینمونه (ب. )دهدمی انجام را سفر 2 که حالتی برای مسافر توسط( شدهادراک سفر زمان) سفر زمان تداعی از اینمونه (الف) .3 شکل

 زمان با متناسب هایرنگ صحیح و کامل تصویر (ج. )مسافر توسط( شده پیموده هایکمان به نه و) شده پیموده مسیرهای به رنگ اختصاص

𝒑) شبکه اول برای( ذهنی نه و) واقعی سفرهای =  برای( ذهنی نه و) واقعی سفرهای زمان با متناسب هایرنگ صحیح و کامل تصویر (د. )(𝟏

𝒑) شبکه دوم = 𝟐) 
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 های ارزیابیشاخصها و ارائه فرضیه. 3

 شناختی نقشه هایفرضیه 3-1

 مسافرت ایشبکه در زمانیکه شخص همانطور که بیان گردید،

 یک صورتبه او معنایی حافظه در معابر شلوغی میزان کند،می

 تا شودمی امر سبب این. بنددمی نقش ذهنی و انتزاعی تصویر

 آن اساس بر را خود سفر هایانتخاب بعدی، سفرهای در فرد

هایی در مورد چگونگی در اینجا فرضیه .بهینه کند ذهنی تصویر

 افراد در شناختی نقشه همان یا ذهنی تصویر گیری اینشکل

 :خواهیم کرد ها را بررسیوسقم آنصحت مطرح شده سپس

 هایکمان سفر زمان بودن پراکنده یا یکنواخت: 7فرضیه 

.است تأثیرگذار مبنا-کمان شناختی نقشه روی بر شبکه، یک

 هایکمان سفر زمان بودن پراکنده یا یکنواخت: 1فرضیه 

.است تأثیرگذار مبنا-مسیر شناختی نقشه روی بر شبکه، یک

 نقشه از متفاوت مبنا-کمان شناختی نقشه: 9فرضیه 

 در شناختی نقشه تر،واضح بیان به. است مبنا-مسیر شناختی

 مسیرهای تا گیردمی شکل بهتر مجزا هایکمان اساس بر افراد

.پیوسته

 در( سفر انجام تعداد) شدهتجربه هایکمان تعداد: 7فرضیه 

.است تأثیرگذار مبنا-کمان شناختی نقشه روی بر شبکه،

 ونقلحمل هایشبکه در) افراد رانندگی تجربه: 0فرضیه 

.است تأثیرگذار مبنا-کمان شناختی نقشه روی بر( دیگر

 مهم، هایمکان مانند) خاص عالئم وجود: 1فرضیه 

 تأثیرگذار مبنا-کمان شناختی نقشه روی بر...( و هامجسمه

.است

 نقشه روی بر افراد بینیخوش درجه میزان: 1فرضیه 

.است تأثیرگذار مبنا-کمان شناختی

 پنهان یادگیری هایفرضیه 3-2

 پنهان یادگیری سنجش آزمایش، از بخش این انجام از هدف

 اینکه. استافراد  معنایی حافظه با تعامل در است که مسافران

سفرهای  طول در تجارب کسب شده با شوندهآزمایش افراد

 شبکه نقاط سایر به را توانند آنگذشته خود تا چه اندازه می

 آن برای حتی توانندمی چگونه دیگرعبارتبه یا دهند تعمیم

 خود پنهان یادگیری با ندارند ایتجربه هاآن از که هاییکمان

 در. گیردمی قرار بررسیمورد  بخش این در باشد، داشته گمانی

 حائز ما برای زیر هایفرضیه صحت جستجوی بخش این

 :است اهمیت

 هایکمان سفر زمان بودن پراکنده یا یکنواخت: 4فرضیه 

 تأثیرگذار پنهان یادگیری کیفیت و دقت روی بر شبکه، یک

.است

 در( سفر انجام تعداد) شدهتجربه هایکمان تعداد: 3فرضیه 

 فرد یک هایحدس تعداد و صحیح حدس روی بر شبکه،

.است تأثیرگذار( پنهان یادگیری)

 ونقلحمل هایشبکه در) افراد رانندگی تجربه: 75فرضیه 

.است تأثیرگذار پنهان یادگیری روی بر( دیگر

 یادگیری روی بر راهنمایی هایچراغ وجود: 77فرضیه 

 سفر ناخوشایند عوامل تر،واضح بیان به) است تأثیرگذار پنهان

(.شودمی داده تعمیم آن مجاور هایکمان سفر زمان به

 کیفیت روی بر افراد بینیخوش درجه میزان: 71فرضیه 

.است تأثیرگذار پنهان یادگیری و سفرها زمان حدس

هافرضیه ارزیابی هایشاخص تعریف 3-3

 تا 7 هایفرضیه) آزمایش هایفرضیه وسقمصحت بررسی برای

 تعریف متغیرها از هرکدام برای یشاخص که است الزم ،(71

که شبکه مورد بررسی در دو حالت ترافیکی با از آنجایی .شود

های متصل به هر گره مورد توجه به پراکندگی زمان سفر کمان

شاخص پراکندگی  زمان سفر را  ابتدابررسی قرار گرفته است 

 به صورت زیر تعریف کنیم:

𝐾𝑝 =
1

𝑁
∑ 𝑘𝑛

𝑝𝑁
𝑛=1     (7)

𝑘𝑛          :بطوریکه
𝑝

=
1

𝑚𝑛
∑ |𝑡𝑖

𝑝
− 𝑡𝑗

𝑝
|

𝑖,𝑗∈𝑀𝑛

 ;

:داریم فوق رابطه در

𝐾𝑝  :حالت در شبکه کل برای سفر زمان پراکندگی شاخص 𝑝 

 ،شبکه

𝑝  :شبکه حالت p = 1 𝑜𝑟 2 (زمان و ترافیک جریان الگوی 

دوم)زمان سفر  و اول )زمان سفر یکنواخت( حالت در سفر

 ،(پراکنده(

𝑘𝑛
𝑝 :به متصل هایکمان سفر زمان دویدوبه اختالف میانگین 

 ،شبکه 𝑝 حالت در 𝑛 گره

𝑚𝑛  :گره به متصل هایکمان تعداد n،

Mn  :گره به متصل هایکمان مجموعه n، 

n  :گره شماره، 

ti
p وtj

p  :کمان سفر زمان i کمان و j حالت در p وشبکه ، 

N  :هاگره کل تعداد. 
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 به هاکمان سفر زمان چه هر که است واضح فوق رابطه در

 از سفرها زمان پراکندگی مقدار باشد، ترنزدیک یکدیگر

𝑘𝑛 درنتیجه و بوده کمتر یکدیگر
𝑝 خواهد را کمتری مقدار 

𝑘𝑛 مقدار بودن کمتر بنابراین. داشت
𝑝 نسبی یکنواختی نشانگر 

 شاخص مقدار. است گره هر حول شبکه هایکمان سفر زمان

 دریکی درواقع. است 7/7 برابر 𝐾2 و 0/7 برابر 𝐾1 پراکندگی

 دارای گره هر حول هایکمان سفر زمان ها،شبکه این از

 سفر زمان و بیشتر واریانس دارای دیگری در و ترکم واریانس

 .است ترپراکنده

 تداعی دقت ارزیابی شاخص تعریف 3-3-1

از  هریک سفر زمان تداعی دقت گیریاندازه برای زیر شاخص

 شناختی نقشه آزمایش در افراد توسط شدهتجربه هایکمان

 :شودمی تعریف

𝑇𝐴𝐶𝑖 = ∑ 𝐼[(�̂�𝑘
𝑝

− 𝑡𝑘
𝑝

) > 0](𝑘∈𝐿𝑖
𝐸) −

∑ 𝐼[(�̂�𝑘
𝑝

− 𝑡𝑘
𝑝

) < 0](𝑘∈𝐿𝑖
𝐸)  

(2)  

𝑡𝑘 کمان، شاخص k فوق رابطه در
𝑝 و واقعی زمان �̂�𝑘

𝑝 

. است p=2یا  p=1 شرایط در i کمان برای شده تداعی زمان

𝐿𝑖
𝐸 شوندهآزمایش توسط شدهانتخاب هایکمان مجموعه iو ام 

𝐼[∙] داخل شرط برقراری شرایط در که است نمایه تابع یک 
 صفر برابر مقداری صورت این غیر در و یک برابر مقداری [∙]

𝐼[(�̂�𝑖)یعنی [∙]𝐼 نخست ایهمن تابع ؛دارد
𝑝

− 𝑡𝑖
𝑝

) > 0]) 

 آن سفر زمان شوندهآزمایش که است هاییکمان کل تعداد برابر

 کرده تداعی هاکمان آن به مربوط واقعی سفر زمان از بیشتر را

𝐼[(�̂�𝑖)یعنی [∙]𝐼 دوم نمایه تابع ترتیب همین به. است
𝑝

−

𝑡𝑖
𝑝

) <  شوندهآزمایش که است هاییکمان کل تعداد برابر ([0

 هاکمان آن به مربوط واقعی سفر زمان از کمتر را آن سفر زمان

 .است کرده تداعی

 تخمین دقت گیریاندازه برای زیر شاخص مشابه طوربه

 آزمایش در افراد توسط شدهن تجربه هایکمان هریک سفر زمان

 :شودمی تعریف پنهان یادگیری

𝑇𝐴𝐿𝑖 = ∑ 𝐼[(�̂�𝑙
𝑝

− 𝑡𝑙
𝑝

) > 0](𝑙∈𝐿𝑖
𝑁) − ∑ 𝐼[(�̂�𝑙

𝑝
−(𝑙∈𝐿𝑖

𝑁)

𝑡𝑙
𝑝

) < 0] (3)  

𝐿𝑖 و l با k و اندشدهتعریف باال در دقیقاً پارامترها
𝐸 با 𝐿𝑖

𝑁 

 .اندشده جایگزین

 مبنا-کمان شناختی نقشه ارزیابی شاخص تعریف 3-3-2

 هر شدهاستخراج مبنای-کمان شناختی نقشه به دهیارزش برای

𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖 شاخص ،1-9 بخش در ذکرشده روش توسط فرد
𝑝 

 میانگین شاخص، این. شودمی تعریف زیر صورتبه

 از را شدهتجربه هایکمان( هنیذ نه و) واقعی سفر زماناختالف

 فرد توسط هاکمان آن برای( ذهنی) شده تداعی و اظهار زمان

 :کندمی محاسبه هاشبکه از یک هر در

𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖
𝑝

=
1

|𝐿𝑖
𝐸|

∑ |𝑡𝑘
𝑝

+ 𝜏𝑘,𝑠
𝑝

𝛿𝑘,𝑠 − �̂�𝑘
𝑝 𝑚𝑖

𝑝

10
|𝐿𝑖

𝐸   (4)  

 :آن در که

𝑖  :شوندگانآزمایش شاخص (i=1,⋯,90) 

𝑘  :کمان شاخص 

p  :ترافیک جریان الگوی شاخص (p=1, 2) 

|𝐿𝑖
𝐸| :مجموعه اعضای تعداد 𝐿𝑖

𝐸 (هایکمان تعداد یعنی 

 (p=1, 2 در i شوندهآزمایش توسط شدهتجربه

𝑡𝑘
𝑝 :کمان واقعی سفر زمان 𝑘 در p=1, 2 

𝜏𝑘,𝑠
𝑝 :راهنمایی چراغ قرمز فاز طول s کمان به که 𝑘 توسط که 

 .است شده تجربه i فرد

𝛿𝑘,𝑠 :با است برابر که ساختگی متغیر: 

𝛿𝑘,𝑠 = {
1 اگر چراغ s به کمان k وصل باشد

0 در غیر این صورت

�̂�𝑘
𝑝 :کمان برای شده تداعی سفر زمان k در p=1, 2  

𝑚𝑖
𝑝 :شوندهآزمایش توسط شدهتجربه سفر زمان حداکثر i-ام 

p=1, 2 (𝑚𝑖 در
𝑝

= max 𝑡𝑘
𝑝

, ∀𝑘 ∈ 𝐿𝑖
𝐸) 

𝜏𝑘,𝑠 متغیر(، 7) رابطه در
𝑝

𝛿𝑘,𝑠 چراغ وجود صورت در 

 وارد فرد، توسط شدهانتخاب هایکمان ابتدای در راهنمایی

 ضریب وجود. شودمی عمل
𝑚𝑖

𝑝

10
 سفر زمان بندی اشل دلیل به 

 کهازآنجایی. است شبکه در واقعی زمان و فرد توسط شدهتجربه

 بیشترین با شبکه در سفرهایشان طول در است ممکن افراد

 مواجه است دقیقه 75 برابر که شبکه هایکمان سفر زمان مقدار

 طیف یک روی از و نسبی طوربه افراد اینکه به نظر و نشوند

 کنند،می آمیزیرنگ را شبکه هایکمان رنگ، 75 دارای رنگی

 ضریبی اعمال به نیاز. کندمی تعدیل را هاآن پاسخ ضریب این

 دقیقه 7 برابر که شبکه پایین کران سفر زمان تعدیل جهت

 7 سفر زمان آزمایش شروع در افراد تمامی چراکه ،نیست است،

 آمدهدستبه شاخص بودن تربزرگ. کنندمی تجربه را دقیقه

 .است فرد هر شناختی نقشه دقت میزان بودن پایین نشانگر
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 مبنا-مسیر شناختی نقشه ارزیابی شاخص تعریف 3-3-3

 هر شدهاستخراج مبنای-مسیر شناختی نقشه به دهیارزش برای

𝑃𝑅𝐴𝑅𝑖 شاخص ،9-9 بخش در ذکرشده روش توسط فرد
𝑝 

 متوسط اختالف شاخص این .شودمی تعریف زیر صورتبه

 از یک هر مشمول هایکمان( هنیذ نه و) واقعی سفر زمان

( هنیذ) شده تداعی و اظهار زمان از را شدهتجربه مسیرهای

 در وی توسط شدهتجربه مسیرهای تمامی روی بر فرد توسط

 توضیحات سایر. کندمی گیریمیانگین هاشبکه از یک هر

 .است قبلی شاخص همانند

𝑃𝑅𝐴𝑅𝑖
𝑝

=
1

|𝑅𝑖
𝐸|

∑ |𝑟𝑧
𝑝

− �̂�𝑧
𝑝 𝑚𝑖

𝑝

10
|𝑅𝑖

𝐸    (5)

∶ بطوریکه  𝑟𝑧
𝑝

=
1

|𝐿𝑖
𝐸|

∑ (𝑡𝑘
𝑝

+ 𝜏𝑘,𝑠
𝑝

𝛿𝑘,𝑠)
𝐿𝑖

𝐸

 :آن در که

𝑖  :شوندگانآزمایش شاخص (i=1,⋯,90) 

𝑘  :کمان شاخص 

𝑧  :مسیر شاخص 

p  :ترافیک جریان الگوی شاخص (p=1, 2) 

|𝐿𝑖
𝐸| :مجموعه اعضای تعداد 𝐿𝑖

𝐸 (هایکمان تعداد یعنی 

 (p=1, 2 در i شوندهآزمایش توسط شدهتجربه

|𝑅𝑖
𝐸| :مجموعه اعضای تعداد 𝑅𝑖

𝐸 (هایمسیر تعداد یعنی 

p=1, 2 )|𝑅𝑖 در i شوندهآزمایش توسط شدهتجربه
𝐸| =

2,4,6

𝑡𝑘
𝑝 :کمان واقعی سفر زمان 𝑘 در p=1, 2 

𝜏𝑘,𝑠
𝑝 :راهنمایی چراغ قرمز فاز طول s کمان به که 𝑘 توسط که 

 .است شده تجربه i فرد

𝛿𝑘,𝑠 :با است برابر که ساختگی متغیر: 

𝛿𝑘,𝑠 = {
1 اگر چراغ s به کمان k وصل باشد

0 در غیر این صورت

�̂�𝑧
𝑝 :مسیر برای شده تداعی سفر زمان z در p=1, 2 

𝑚𝑖
𝑝 :شوندهآزمایش توسط شدهتجربه سفر زمان حداکثر iدر ام 

p=1, 2 (𝑚𝑖
𝑝

= max 𝑡𝑘
𝑝

, ∀𝑘 ∈ 𝐿𝑖
𝐸)

 پایین نشانگر (،0) شاخص بودن تربزرگ که است واضح

 .است فرد هر مبنای-مسیر شناختی نقشه دقت میزان بودن

 پنهان یادگیری ارزیابی شاخص تعریف 3-3-4

 روش توسط که افراد پنهان یادگیری کیفیت به دهیارزش برای

𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖 شاخص شود،می آزمایش 0-9 بخش در ذکرشده
𝑝 

 مجموع شاخص این .شودمی تعریف زیر صورتبه

 هایکمان از یک هر( ذهنی نه و) واقعی سفر زماناختالف

 توسط هاکمان آن برای شدهزده حدس زمان از را شدهتجربه

 سفر زمان فرد اگر. کندمی محاسبه هاشبکه از یک هر در فرد

 باشد، زده حدس صحیح کامالً صورتبه را هاکمان از یک هر

 میزان افزایش با و گیردمی هاآن از هرکدام برای را 75 امتیاز

 مقدار بودن تربزرگ بنابراین. گرددمی کسر امتیاز این اختالف

 و شدهزده هایحدس باالی صحت دهندهنشان (،1) شاخص

 .است پنهان یادگیری بودن قوی

𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖
𝑝

=
1

|𝑆𝑖
𝐸|

∑ (10 − |𝑡𝑘
𝑝

+ 𝜏𝑘,𝑠
𝑝

𝛿𝑘,𝑠 − �̂�𝑘
𝑝 𝑚𝑖

𝑝

10
|)𝑆𝑖

𝐸

(6)

 :آن در که

𝑖  :شوندگانآزمایش شاخص (i=1,⋯,90) 

𝑘  :کمان شاخص 

p  :ترافیک جریان الگوی شاخص (p=1, 2) 

𝑆𝑖
𝐸 :فرد که هاییکمان مجموعه iحدس را هاآن سفر زمان ام 

 است زده

𝑡𝑘
𝑝 :کمان واقعی سفر زمان 𝑘 در p=1, 2 

𝜏𝑘,𝑠
𝑝 :راهنمایی چراغ قرمز فاز طول s کمان به که 𝑘 توسط که 

 .است شده تجربه i فرد

𝛿𝑘,𝑠 :با است برابر که ساختگی متغیر 

𝛿𝑘,𝑠 = {
1 اگر چراغ s به کمان k وصل باشد

0 در غیر این صورت

�̂�𝑘
𝑝 :کمان برای شدهزده حدس سفر زمان k در p=1, 2 

𝑚𝑖
𝑝 :شوندهآزمایش توسط شدهتجربه سفر زمان حداکثر iدر ام 

p=1, 2 (𝑚𝑖
𝑝

= max 𝑡𝑘
𝑝

, ∀𝑘 ∈ 𝐿𝑖
𝐸)

 بر خاص عالئم وجود تأثیر ارزیابی شاخص تعریف 3-3-5

 مبنا-کمان شناختی نقشه کیفیت روی

-مکان مانند) خاص عالئم وجود تأثیر میزان بررسی منظوربه

 شناختی نقشه کیفیت روی بر ترابری شبکه در...( و مهم های

�̂�𝑘 شاخص ،مسافران
𝑝

 این. شودمی تعریف زیر صورتبه  

 یک هر( ذهنی نه و) واقعی سفر زماناختالف میانگین شاخص

 از هستند خاص عالئم دارای که را شدهتجربه هایکمان از

 در فرد توسط هاکمان آن برای( ذهنی) شده تداعی سفر زمان

 .کندمی محاسبه هاشبکه از یک هر

𝑆𝐸𝑖
𝑝

=
1

|�̈�𝑖
𝐸|

∑ |𝑢𝑘
𝑝

+ 𝜏𝑘,𝑠
𝑝

𝛿𝑘,𝑠 − �̂�𝑘
𝑝 𝑚𝑖

𝑝

10
|�̈�𝑖

𝐸  (7)

 :آن در که
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𝑖  :شوندگانآزمایش شاخص (i=1,⋯,90) 

𝑘  :کمان شاخص 

p  :ترافیک جریان الگوی شاخص (p=1, 2) 

|�̈�𝑖
𝐸| :مجموعه اعضای تعداد �̈�𝑖

𝐸 (هایکمان تعداد یعنی 

 (p=1, 2 در i شوندهآزمایش توسط شدهتجربه دارعالمت

𝑢𝑘
𝑝 :دارعالمت کمان واقعی سفر زمان 𝑘 در p=1, 2 

𝜏𝑘,𝑠
𝑝 :راهنمایی چراغ قرمز فاز طول s دارعالمت کمان به که 𝑘 

 .است شده تجربه i فرد توسط که

𝛿𝑘,𝑠 :با است برابر که ساختگی متغیر 

𝛿𝑘,𝑠 = {
1 اگر چراغ s به کمان k وصل باشد

0 در غیر این صورت

�̂�𝑘
𝑝

 ,p=1 در k دارعالمت کمان برای شده تداعی سفر زمان:  

2
𝑚𝑖

𝑝 :شوندهآزمایش توسط شدهتجربه سفر زمان حداکثر iدر ام 
p=1, 2 (𝑚𝑖

𝑝
= max 𝑡𝑘

𝑝
, ∀𝑘 ∈ 𝐿𝑖

𝐸)

-کمان وجود منفی تأثیر نشانگر( 1) شاخص بودن تربزرگ

-کمان شناختی نقشه کیفیت روی بر خاص عالئم دارای های

 .است مبنا

 هایچراغ وجود تأثیر ارزیابی شاخص تعریف 3-3-6

پنهان یادگیری کیفیت روی بر راهنمایی

 برخی در راهنمایی هایچراغ وجود تأثیر میزان بررسی منظوربه

 شاخص ،مسافران پنهان یادگیری کیفیت روی بر هاتقاطع

𝑆𝐼𝐸𝑖
𝑝 مجموع شاخص این. شودمی تعریف زیر صورتبه 

 هایکمان از یک هر( ذهنی نه و) واقعی سفر زماناختالف

 از هستند راهنمایی چراغ دارای خود ابتدای در که را شدهتجربه

 قسمت در فرد توسط هاکمان آن برای شدهزده حدس زمان

 هاشبکه از یک هر در پنهان یادگیری آزمایش به مربوط

.کندمی محاسبه

𝑆𝐼𝐸𝑖
𝑝

=
1

|�̈�𝑖
𝐸|

∑ (10 − |𝑣𝑘
𝑝

+ 𝜏𝑘,𝑠
𝑝

− �̂�𝑘
𝑝 𝑚𝑖

𝑝
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|)�̈�𝑖

𝐸  (8)    

 :آن در که

𝑖  :شوندگانآزمایش شاخص (i=1,⋯,90) 

𝑘  :کمان شاخص 

p  :ترافیک جریان الگوی شاخص (p=1, 2) 

|�̈�𝑖
𝐸| :مجموعه اعضای تعداد �̈�𝑖

𝐸 (هایکمان تعداد یعنی 

 (p=1, 2 در i شوندهآزمایش توسط شدهزده حدس دارچراغ

𝑣𝑘
𝑝 :دارچراغ کمان واقعی سفر زمان 𝑘 در p=1, 2 

𝜏𝑘,𝑠
𝑝 :راهنمایی چراغ قرمز فاز طول s کمان به که 𝑘 توسط که 

 .است شده تجربه i فرد

�̂�𝑘
𝑝

 p=1, 2 در k دارچراغ کمان برای شده تداعی سفر زمان:  

𝑚𝑖
𝑝 :شوندهآزمایش توسط شدهتجربه سفر زمان حداکثر iدر ام 

p=1, 2
 باالی صحت دهندهنشان، (4) شاخص مقدار بودن تربزرگ

 هایکمان برای پنهان یادگیری بودن قوی و شدهزده هایحدس

 .است راهنمایی چراغ دارای

هاو تحلیل داده آزمایش هایفرضیه آزمون. 4
 هایشاخص مقادیر توزیع بودن نرمال است الزم ابتدا

 چهنچنا. گردد بررسی شدهآوریجمع هایداده از آمدهدستبه

 برای آنگاه باشد نرمال هاشاخص از هرکدام مقادیر توزیع

 اعتبارسنجی هاشاخص آن با که ییهافرضیه صحت بررسی

 در و شودمی استفاده پارامتری آماری هایآزمون از شوندمی

 نرمال غیر شاخصی مقادیر توزیع اگر یعنی صورت، این غیر

 هایفرضیه اعتبارسنجی برای پارامتری غیر هایآزمون از ،باشد

 آزمون کار این برای .شودمی استفاده شاخص آن به مربوط

 مقادیر توزیع بودن نرمال بررسی برای اسمیرنف-کولموگرف

-می استفاده درصد 30 اطمینان حسط در هاشاخص

 آزمون این نتیجه .[Sheskin,2003]شود

(sig.value<0.05) تمامیبه مربوط هایداده که داد نشان 

 جستجو برای بنابراین. است نرمال غیر توزیع دارای هاشاخص

 از باید هاشاخص تمامی با ارزیابی مورد هایفرضیه صحت در

 این .[Sheskin,2003]شود استفاده پارامتری غیر هایآزمون

 :از اندعبارت هاآزمون
7- Wilcoxon matched-pairs signed-ranks 

testبین داریمعنی تفاوت بررسی برای : این آزمون 

 استفاده توصیفی هایداده برای و وابسته مجموعه دو

 شده،تعریف هایشاخص مقادیر ازآنجاکه. شودمی

... و پنهان یادگیری شناختی، نقشه کیفیت از توصیفی

 ما آزمایش هایداده برای آزمون این بنابراین هستند

 که کندمی بیان آزمون این صفر فرض. است مناسب

 صفر برابر وابسته مجموعه دو بین میانه تفاوت

 از آماری استنباط این نتیجه تصمیم معیار اگر .است

𝑝) باشد کمتر داریمعنی سطح − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =

به  این و شودمی رد آزمون این صفر فرض ، (5%
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 تفاوت وابسته مجموعه دو بین که است معنا این

 .دارد وجود داریمعنی
1- Kruskal-Wallis one-way analysis of 

variance by ranksبررسی برای : این آزمون 

 برایو مستقل مجموعه سه بین داریمعنی تفاوت

 این صفر فرض. شودمی استفاده توصیفی هایداده

 9 و 1 ،7 هایمجموعه میانه که کندمی بیان آزمون

 استنباط این نتیجه تصمیم معیار اگر .است برابر باهم

 باشد کمتر داریمعنی سطح از آماری
(𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  آزمون این صفر فرض ،(5%

 دو بین حداقل که است معنا به آن این و شودمی رد

 داریمعنی تفاوت مستقل مجموعه سه از مجموعه

 .دارد وجود

9- Spearman Bivariate Correlation این :

و  مجموعه دو بین همبستگی بررسی برای آزمون

 صفر فرض. شودمی استفاده توصیفی هایداده برای

 دو بین همبستگی که کندمی بیان آزمون این

 این نتیجه تصمیم معیار اگر .است صفر مجموعه

 باشد کمتر داریمعنی سطح از آماری استنباط
(𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  آزمون این صفر فرض ،(5%

 دو بین که است معنابه آن  این و شودمی رد

.دارد وجود همبستگی مجموعه

 تقسیم دسته سه به مقاله این در ما آزمایش هایفرضیه

 بررسی دنبال به که هستند هاییفرضیه اول دسته. شوندمی

 شامل هستند و وابسته مجموعه دو بین داریمعنی تفاوت

 ومد دسته هایفرضیه. باشندمی 75 و 4 ،1 ،9 ،1 ،7 هایفرضیه

. کنندمی بررسی را مستقل مجموعه سه بین داریمعنی تفاوت

. است 77 و 3 ،0 ،7 هایفرضیه شامل دسته این هایفرضیه

 دو بین همبستگی وجود جستجوی در هافرضیه مسو دسته

.است 71 و 1 هایفرضیه شامل که است مجموعه

ی مطرح شده در هافرضیه از هریک بررسی نتایج ادامه در

های آماری معرفی شده آورده شده است. با آزمون 9بخش

و  شناختی نقشه هایفرضیه آماری هایآزمون نتایج 9جدول

 را یادگیری پنهان هایفرضیه آماری هایآزمون نتایج 7جدول

 .دهدمی نشان تفصیلبه

شناختی نقشه هایفرضیه آماری هایآزمون نتایج .3جدول .

/ تأیید

 رد

فرض

 یه

 معیار

 .sig) تصمیم

value)

 جامعه

*آماری
 فرضیه عنوان آماری آزمون آماری آزمون هدف

-فرضیه

 ها

 551/5 35

𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖} عضوی 35 مجموعه
1|𝑖 = 1: 90} 

 یعضو 35 مجموعه با یداریمعن تفاوت

{𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖
2|𝑖 = 1: .دارد {90

Wilcoxon 

matched-pairs 

signed-ranks 

test 

 بودن پراکنده یا یکنواخت

 یک هایکمان سفر زمان

 نقشه روی بر شبکه،

 مبنا-کمان شناختی

 .است تأثیرگذار

 فرضیه

(7) 

 070/5 35

𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖} عضوی 35 مجموعه
1|𝑖 = 1: 90} 

 یعضو 35 مجموعه با یداریمعن تفاوت

{𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖
2|𝑖 = 1: .دارد {90

Wilcoxon 

matched-pairs 

signed-ranks 

test 

 بودن پراکنده یا یکنواخت

 یک هایکمان سفر زمان

 نقشه روی بر شبکه،

 مبنا-مسیر شناختی

 .است تأثیرگذار

 فرضیه

(1)

 555/5 745

 عضوی 745 مجموعه

{𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖
1 ⋃ 𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖

2|𝑖 = 1: -یمعن تفاوت {90

 یعضو 745 مجموعه با یدار

{𝑃𝑅𝐴𝑅𝑖
1 ⋃ 𝑃𝑅𝐴𝑅𝑖

2|𝑖 = 1: .دارد{90

Wilcoxon 

matched-pairs 

signed-ranks 

test 

 مبنا-کمان شناختی نقشه

 شناختی نقشه از متفاوت

 .است مبنا-مسیر

 فرضیه

(9)

 555/5 745  عضوی 745 مجموعه اعضای
Kruskal-Wallis 

one-way 

analysis of 

 فرضیه شدهتجربه هایکمان تعداد
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{𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖
1 ⋃ 𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖

2|𝑖 = 1:  اساس بر {90

 1 ای و 7 ،1 که افراد شدهانجام یسفرها تعداد

 که شوندیم افراز زیرمجموعه سه به است بار

 با یداریمعن تفاوت زیرمجموعه سه نیا

 .دارند گریکدی

variance by 

ranks 
 در( سفر انجام تعداد)

 نقشه روی بر شبکه،

 مبنا-کمان شناختی

 .است تأثیرگذار

(7)

 505/5 745

 عضوی 745 مجموعه اعضای

{𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖
1 ⋃ 𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖

2|𝑖 = 1:  اساس بر {90

 فاقد بیترت به که افراد یرانندگ تجربه سطح

 0 از کمتر) تجربهکم ،(نامهیگواه بدون) تجربه

 سال 0 از شیب ای 0) باتجربه و( یرانندگ سال

 زیرمجموعه سه به است( یرانندگ تجربه

 تفاوت زیرمجموعه سه نیا که شوندیم افراز

.دارند گریکدی با یداریمعن

Kruskal-Wallis 

one-way 

analysis of 

variance by 

ranks 

 در) افراد رانندگی تجربه

( دیگر ونقلحمل هایشبکه

 شناختی نقشه روی بر

 .است تأثیرگذار مبنا-کمان

 فرضیه

(0)

 713/5 745

 عضوی 745 مجموعه

{𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖
1 ⋃ 𝑃𝑅𝐴𝐿𝑖

2|𝑖 = 1: -یمعن تفاوت {90

 یعضو 745 مجموعه با یدار

{𝑆𝐸𝑖
1 ⋃ 𝑆𝐸𝑖

2|𝑖 = 1: .دارد {90

Wilcoxon 

matched-pairs 

signed-ranks 

test 

 مانند) خاص عالئم وجود

 هامجسمه مهم، هایمکان

 شناختی نقشه روی بر...( و

 .است تأثیرگذار مبنا-کمان

 فرضیه

(1)

 153/5 35

𝑇𝐴𝐶𝑖|𝑖} عضوی 35 مجموعه = 1:  با {90

 زیرمجموعه سه به که افراد ینیبخوش سطح

( نیبدب و متوسط ،بینخوش) شودیم میتقس

.دارد یهمبستگ

Spearman 

Bivariate 

Correlation

 بینیخوش درجه میزان

 شناختی نقشه روی بر افراد

 .است تأثیرگذار مبنا-کمان

 فرضیه

(1) 

𝑝 ویژگی با شبکه دو هر به مربوط هایداده 1 و 1 ،0 ،7 ،9 هایفرضیه برای * = 𝑝 و 1 =  همین به. است شده گرفته نظر در یکجا صورتبه 2
 .است شده 745 هاآن به مربوط آماری جامعه اندازه دلیل

 پنهان یادگیری هایفرضیه آماری هایآزمون نتایج .4جدول

/ تأیید

 رد

 فرضیه

 معیار

 .sig) تصمیم

value)

 جامعه

*آماری
 فرضیه عنوان آماری آزمون آماری آزمون هدف

-فرضیه

 ها

 555/5 35

𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖}عضوی 35 مجموعه
1|𝑖 = 1: 90} 

 یعضو 35 مجموعه با یداریمعن تفاوت

{𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖
2|𝑖 = 1: .دارد {90

Wilcoxon 

matched-pairs 

signed-ranks 

test

 بودن پراکنده یا یکنواخت

 یک هایکمان سفر زمان

 یادگیری روی بر شبکه،

 .است تأثیرگذار پنهان

 فرضیه

(4) 

 571/5 745

 عضوی 745 مجموعه اعضای

{𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖
1 ⋃ 𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖

2|𝑖 = 1:  اساس بر {90

 1 ای و 7 ،1 که افراد شدهانجام یسفرها تعداد

 که شوندیم افراز زیرمجموعه سه به است بار

 با یداریمعن تفاوت زیرمجموعه سه نیا

 .دارند گریکدی

Kruskal-Wallis 

one-way 

analysis of 

variance by 

ranks

 شدهتجربه هایکمان تعداد

 در( سفر انجام تعداد)

 یادگیری روی بر شبکه،

 .است تأثیرگذار پنهان

 فرضیه

(3)

 505/5 745  Kruskal-Wallis عضوی 745 مجموعه اعضای

one-way 
 فرضیه در) افراد رانندگی تجربه
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{𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖
1 ⋃ 𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖

2|𝑖 = 1:  اساس بر {90

 فاقد بیترت به که افراد یرانندگ تجربه سطح

 0 از کمتر) تجربهکم ،(نامهیگواه بدون) تجربه

 سال 0 از شیب ای 0) باتجربه و( یرانندگ سال

 زیرمجموعه سه به است( یرانندگ تجربه

 تفاوت زیرمجموعه سه نیا که شوندیم افراز

.دارند گریکدی با یداریمعن

analysis of 

variance by 

ranks

 نقلوحمل هایشبکه

 یادگیری روی بر( دیگر

 .است تأثیرگذار پنهان

(75)

 555/5 745

 عضوی 745 مجموعه

{𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖
1 ⋃ 𝑇𝑇𝑃𝐴𝑖

2|𝑖 = 1: -یمعن تفاوت {90

 یعضو 745 مجموعه با یدار

{𝑆𝐼𝐸𝑖
1 ⋃ 𝑆𝐼𝐸𝑖

2|𝑖 = 1: .دارد {90

Wilcoxon 

matched-pairs 

signed-ranks 

test

 راهنمایی هایچراغ وجود

 پنهان یادگیری روی بر

 .است تأثیرگذار

 فرضیه

(77)

 575/5 35

𝑇𝐴𝐿𝑖|𝑖} عضوی 35 مجموعه = 1:  با {90

 زیرمجموعه سه به که افراد ینیبخوش سطح

( نیبدب و متوسط ،بینخوش) شودیم میتقس

.دارد یهمبستگ

Spearman 

Bivariate 

Correlation

 بینیخوش درجه میزان

 حدس روی بر افراد

 و سفرها زمان درست

 تأثیرگذار پنهان یادگیری

 .است

 فرضیه

(71)

𝑝 ویژگی با شبکه دو هر به مربوط هایداده 79 و 71 ،77 ،75 هایفرضیه برای * = 𝑝 و 1 =  همین به. است شده گرفته نظر در یکجا صورتبه 2
 .است شده 745 هاآن به مربوط آماری جامعه اندازه دلیل
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 شناختی نقشه هایفرضیه نتایج تفسیر 4-1

 سطح در شناختی، نقشه هایفرضیه آماری هایآزمون نتایج

 زمان پراکندگی و تغییر مقدار که دهدمی نشان %0 داریمعنی

 – کمان شناختی نقشه گیریشکل در شبکه یک هایکمان سفر

 نشان 9 فرضیه از آمدهدستبه نتیجه همچنین. است مؤثر مبنا

 نقشه گیریشکل دقت میزان و نحوه کل، در که دهدمی

 مبنا - مسیر شناختی نقشه از متفاوت مبنا – کمان شناختی

 صورت تحقیق اساس بر که گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است

 هایکمان اساس بر افراد در شناختی نقشه مقاله، این در گرفته

 افراد یعنی. پیوسته مسیرهای تا گیردمی شکل بهتر مجزا

 تا دارند هاکمان سفر زمان تداعی مورد در تریسلیم قضاوت

-می صورت دو به فرد یک تجربیات افزونی. مسیرها سفر زمان

 به اینکه اول :.دهد قرار تأثیر تحت را وی شناختی نقشه تواند

 او، ضمنی حافظه در مشابه سفرهای زمان اطالعات تعدد دلیل

 ضمنی حافظه زیرا شود؛می مشکل وی برای هاآن کردن تداعی

 Gluck, Mercado] یابدمی تضعیف مشابه وقایع افزونی با

and Myers, 2007] .اثر در فرد اینکه دلیل به اینکه دوم 

-انکم سفر زمان خاص، ترابری شبکه یک در متعدد سفرهای

 بخش او شناختی نقشه روازاین کندمی تجربه را زیادی های

 خواهد بر در را ترابری شبکه هایکمان سفر زمان از تریوسیع

ما با جامعه آماری دانشجویان دانشگاه  آزمایش طبق. گرفت

 تأثیر تحت را هاآن شناختی نقشه افراد رانندگی تجربه تهران،

 در توانندمی دارند رانندگی تجربه قبالً که افرادی. دهدمی قرار

- به در بهتری عملکرد ترابری شبکه یک در رانندگی هنگام

 داشته کنندمی تجربه که سفرهایی زمان تداعی و سپاری خاطر

 گیریشکل نیز مهم بناهای مانند خاص عالئم وجود. باشند

 معناست بدین این و کندنمی تغییر دستخوش را شناختی نقشه

-کمان کردن تداعی در تفاوتی افراد شده،انجام آزمایش در که

 .ندارند هاکمان بقیه و دارعالمت های

 پنهان یادگیری هایفرضیه نتایج تفسیر 4-2

 در تفاوت از نیز افراد پنهان یادگیری شناختی، نقشه همانند

 ترافیکی شبکه هایکمان سفر زمان واریانس و پراکندگی میزان

 یک مجاور هایکمان کهوقتی که است واضح. پذیردمی تأثیر

 باشد، یکدیگر با متفاوت خیلی سفرهای زمان دارای تقاطع

 یکی سفر زمان دانستن با هاکمان آن سفر زمان درست حدس

 سفرهایی تعداد همچنین. شودمی مشکل هاکمان آن از تا دو یا

 دهدمی انجام مقصد یک به مبدأ یک از ترابری شبکه در فرد که

 تأثیر پنهان یادگیری در کندمی تجربه که هاییکمان تعداد و

 اثر در فرد یک شناختی نقشه اینکه دلیل به موضوع این. دارد

-می و شودمی تروسیع ترابری شبکه از زیاد تجربیات کسب

 قابل کند، بینیپیش را هاکمان بقیه سفر زمان ترراحت تواند

 درجه میزان دهدهمچنین نتایج آزمایش نشان می .است توجیه

. دهدمی قرار تأثیر تحت را آنها پنهان یادگیری افراد، بینیخوش

 ایتجربه که هایکمان سفر زمان مورد در قضاوت هنگام افراد

-خوش تبعیض رفتاری، هایویژگی به توجه با اندنداشته آن از

 هایچراغ وجود. دهندمی نشان خود از بدبینانه و بینانه

 هایکمان برای افراد پنهان یادگیری راهنمایی نیز سبب گردید

 به مسئله این. باشد هاکمان سایر از متفاوت چراغ این به متصل

-چراغ در تأخیر به نسبت مسافران که است منفی احساس دلیل

 زمان دارای را آن به متصل معبرهای و دارند راهنمایی های

 دانند.می بیشتر سفر

 گیرینتیجه .5
 توسط شدهکسب تجربیات که دهدمی نشان مطالعه این نتایج

 یک صورتبه شبکه هایکمان سفر زمان مورد در مسافران

 که نقشه این. شودمی ایجاد هاآن ذهن در شناختی نقشه

 ایجاد ناخودآگاه صورتبه عموماً است ذهنی تصویر صورتبه

 برای خود هایانتخاب در افراد که شودمی باعث و شودمی

 اتخاذ نقشه آن اطالعات بر مبتنی هایتصمیم بعد روز سفرهای

 سفر زمان مورد در خود هایدانسته توانندمی افراد. دننمای

 کسب پنهان و ناخودآگاه شکل به که را ترابری شبکه هایکمان

 تعمیم هاکمان آن به نزدیک یا مجاور هایکمان سایر به اندکرده

 عوامل که داد نشان شدهانجام آزمایشگاهی همطالع نتایج. دهند

 مسافران پنهان یادگیری و شناختی نقشه مسأله بر مختلفی

 که عواملی موردبررسی، مختلف عوامل میان از .است تأثیرگذار

 تحت را مسافران پنهان یادگیری و شناختی نقشه دقت و کیفیت

 واریانس و پراکندگی میزان: از اندعبارت دهندمی قرار تأثیر

 که سفرهایی تعداد ترابری، شبکه هایکمان بین در سفر زمان

 در مسافر رانندگی تجربه دهد،می انجام ترابری شبکه در مسافر

 وجود مسافر، بدبینی/بینیخوش درجه میزان دیگر، هایشبکه

 هایچراغ وجود و هانکما پیرامونی محیط در خاص عالئم

 تعریف با عوامل این تأثیرگذاری. شبکه سطح در راهنمایی
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 یادگیری و شناختی نقشه برای مناسب ارزیابی هایشاخص

 آمدهدستبه نتایج آماری استنباط و شد آزمایش افراد پنهان

 وجود املع جزبه که شد مشخص و گرفت قرار موردبررسی

 بر داریمعنی طوربه شدهذکر عوامل سایر دار،عالمت هایکمان

 مسافران پنهان یادگیری و نقلوحمل شبکه شناختی نقشه روی

  .است تأثیرگذار

 جریان روزانه تخصیص دینامیکی ماهیت به توجه با

 روز به روزی از مسافران شناختی نقشه شبکه، معابر در ترافیک

 نقشه تغییر الگوی داشتن دست در با. شودمی تغییر دچار دیگر

-به-روز صورتبه شبکه سفرهای زمان از مسافران شناختی

 را مسافران انتخاب و عملکرد که داد ارائه را مدلی توانمی روز

 در هاآن هایاولویت و انتخاب تغییر یا و آینده روزهای برای

 در را هاییبرنامه و نمود بینیپیش تسهیالت ارائه در تغییر اثر

 تنظیم هاآن سفر راحتی منظوربه مناسب تسهیالت ارائه جهت

 ایجاد و مسافران پنهان یادگیری طریقه از داشتن اطالع. کرد

 چگونه اینکه و هاآن ناخودآگاه یادگیری الگوی مبنای بر مدلی

-می تعمیم شبکه هایبخش سایر به را خود هایدانسته افراد

 .شود منجر هاآن عملکرد و رفتار بینیپیش به تواندمی ،دهند

 در پنهان یادگیری و شناختی نقشه تغییر الگوی بررسی

 مطالعات جزو آن ریاضی مدل ارائه و روز-به-روز سفرهای

 .است گرانپژوهش این آینده
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 .....پنهان یادگیری و ونقلحمل شبکه شناختی نقشه

 071  (91/ )پیاپی:7931/ شماره چهارم/تابستان نهمونقل/ سال فصلنامه مهندسی حمل

 

 

از  7930ی رفتفاری را در سفال   هفا مفدل و  ونقفل حمفل ی در رشته اقتصفاد  پسادکتر، گواهی نوید خادمی

از  7935را در سفال  ونقلحملی زیربرنامهدانشگاه سرژی پونتواز فرانسه، درجه دکتری در رشته مهندسی 

از  7947دانشگاه علم و صنعت ایران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سفال  

ی هفا مفدل ، ونقلحملی رفتاری در هامدلایشان  موردعالقهی پژوهشی هانهیزمدانشگاه تهران اخذ نمود. 

ی آسفیب  سفاز مفدل ، ونقفل حملهای ی شبکهریپذبیآسگسسته در تحلیل رفتار مسافران، تحلیل  انتخاب

است و در حال حاضر  ونقلحملی در شرایط بحران و در نهایت قابلیت اطمینان شبکه زیربرنامهشبکه و 

 ی با مرتبه استادیار در دانشگاه تهران است.علمئتیهعضو 

 

 

از دانشگاه ولفی عصفر)عج(    7940مصطفی بابابیک، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

را از  7944رفسنجان و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمفران گفرایش راه و ترابفری در سفال     

دانشگاه  صنعتی خواجه نصیر طوسی اخذ نمود. در حال حاضر دانشفجوی دکتفری در رشفته  مهندسفی     

هشی مورد عالقه ایشان  تحلیل آسیب . زمینه های پژواستعمران گرایش راه و ترابری در دانشگاه تهران 

 .استپذیری و برگشت پذیری در شبکه های حمل و نقل، و مدلسازی ریاضی در حمل و نقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


