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 چکیده
 درتق بر نوشتاری و صوتی تصويری، رسانیاطالع هایروش از يک هر تأثير تفاوت بررسی تحقيق اين اصلی هدف 

 بر نوشتاری و تصويری رسانیاطالع مختلف ترتيب تأثير تفاوت بررسی تحقيق اين ديگر هدف. است مسافران تداعی و اکتساب

رسانی بر کيفيت ادراک و تداعی مسافران، سه طرح آزمايش های مختلف اطالعبرای بررسی تأثير روش. است مسافران حافظه

بررسی تأثير  ،هاآزمايشو هر کدام در دو سطح مختلف ايجاد شد. دليل طرح و ايجاد دو سطح مختلف برای هر کدام از 

د. رسانی مختلف بوهای اطالعها در حضور سيستممقدار حجم اطالعات دريافتی توسط مسافران بر کيفيت ادراک و تداعی آن

ها تجربه و حجم مسافران حجم کمتری از وقايع را در مقايسه با سطح دوم آزمايش ،هادر سطح اول هر کدام از آزمايش

تر از سطح تر و راحتديگر سطح اول هر کدام از سه آزمايش ساده . به عبارتکردندمیا تجربه و تداعی کمتری از اطالعات ر

-رسانی بر قدرت ادراک و کيفيت تداعی مسافران با تعريف شاخصهای مختلف اطالعها بود. احتمال تأثيرگذاری روشدوم آن

-آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتايج آزموندستآماری نتايج به ها و استنباطهای ارزيابی مناسب برای هر کدام از آزمايش

رسانی مختلف با يکديگر متفاوت است. های اطالعهای آماری نشان داد که کيفيت ادراک و تداعی مسافران در حضور سيستم

وند تفاوت شهدايت می رسانی تصويری، صوتی و نوشتاریهای اطالعيعنی کيفيت ادراک و قدرت تداعی مسافرانی که با سيستم

درت تواند به قداری با يکديگر دارند. همچنين نتايج نشان داد که پيش آمادگی ذهنی به کمک اطالعات تصويری میمعنی

 اکتساب و تداعی اطالعات نوشتاری کمک کند.
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 . مقدمه 1

-به-انجام سفرهای روزها در های آنرفتار مسافران و انتخاب 

ی ها از انجام سفرهاروز در شبکه ترابری متکی بر تجربیات آن

شده در قبلی استت  اینکه گگونه مستافران از اطالعات کستت   

 کنند،های آتی خود استتتتفاده میستتتفرهای قبلی برای انتخاب

موضتوع مسته ه یادگیری است  یادگیری فرآیندی است که طی   

ها و صالیق جدید را ها، ارزشمهارت آن، فرد حقایق، رفتارها،

کنتتد آموختتته و در طول زمتتان آن را ت میم داده و تقویتتت می

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

ترین آنها، نحوه تجربه کردن افراد تتهییرگتذارند که یکی از مهم  

شناسی نشان داده شده است که طریقه وقایع است  در علم روان

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

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

توان گفت که گگونگی دریافت اطالعات توسف مسافر فوق می

های وی در ستتتفرهای بر طریقته یتادگیری او و مت اقباا انتخاب  

ه مورد طریقب دی ایرگذار استتت  بنابراین بحث و جستتتجو در 

کننده این اکتستتتاب اطالعات توستتتف مستتتافران و منابع تهمین

ز رسانی اهای اطالعرسد  سیستماطالعات بسیار مهم به ن ر می

ترین منابع تهمین و ارائه اطالعات سفر برای مسافران جمله مهم

ای هها امروزه با نام سیستمهستتند  نوع پیشترفته این ستیستتم    

شود و شتتناخته می (ATIS)ستافران  رستانی هوشتمند م  اطالع

باعث پیشرفت شگرفی در بحث راهبری صحیح مسافران جهت 

های ستفر و افزایش راحتی سفر گردیده است  سه  کاهش هزینه

ی متغیر خبرها عبارتند از: تابلوهای نوع عمده این ستتتیستتتتم

(VMS)رستان  ، رادیوی پیام(HAR)  و سیستم راهبری درون

ی، اطالعات مربوط به متغیر خبرای   تابلوه(IVNS)وستتتیله 

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

های شبکه به د یل کارهای ساختمانی را به صورت برخی کمان

رستتان، دهد  رادیوی پیامنوشتتتاری در اختیار مستتافران قرار می

سانی روضت یت جریان ترافیک را در م ابر شبکه ترابری اطالع 

های راهبری درون وستتیله با استتتفاده از ابزار کند  ستتیستتتممی

GPS   وضت یت خودروها را بصتورت آنالین در شتتبکه نشان ،

ترین مسیر و زمان سفر را برای داده و اطالعات مربوط به کوتاه

کنتد  در تمتام این موارد نوع، کیفیتت و محل    راننتده فراهم می 

سفر مسافر و همین های در حین رستانی بر روی انتخاب اطالع

گیری بانک اطالعاتی او از وض یت ترافیکی شبکه طور بر شکل

که  های ترابری پیشرفتهمویر خواهد بود  به عبارتی، درستیستتم  

رستتانی از وضتت یت جریان ترافیک در شتتبکه را   قابلیت اطالع

دارند، مستتافر عالوه بر اطالعات مستتیر خود از وضتت یت دیگر 

ع گردیده و میزان آشنایی افراد با شبکه مستیرها و م ابر نیز مطل 

یابد  از سویی میزان آشنایی یک فرد با شبکه ترابری افزایش می

ترابری، ارتبتتاط تنگتتاتنگی بتتا عملکرد تصتتتادفی وی در حین 

های ستفر دارد  در واقع در روزهای نخستین که فرد از  انتخاب

دن وکند به د یل پایین بن ر ستتفر می مبدأ خود به مقصتتد مورد

ه های شبکستطح آشنایی او از وض یت جریان ترافیک در کمان 

های ها، راهو عدم اطالعات کافی از ساختار شبکه )محل آزادراه

ها های راهنمایی، مشخصات فیزیکی راهشتریان ی، محل گرا  

نتاگار از روی حد  و گمان و یا   هتای وی بته  و   ( انتختاب 

تکرار و افزونی سفرهای  وجو از افراد مطلع خواهد بود  باپر 

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

مستتیر از دیدگاه خود را خواهد یافت  بااینحال ممکن استتت به 

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

ر تهیی ینهدرزم مهم تحقیقات از کمترین هزینته نبتاشتتتد  یکی  

 کار و مطا  ات رسانی بر روی رفتار مسافران،عهای اطالسیستم

 Adler and] استتتت نا یمک و آد ر توستتتفشتتتده انجام

McNally,1994]   میکرو رانندگی ستتازشتتبیه یک هاآن-

-کا یفرنیا دانشتتتگاه را در FASTCARS7به نام  کامپیوتری

 را فرس قبل و حین گیریتصمیم آیروین توس ه دادند که در آن

 هوشتتمند هایستتیستتتم حضتتور با و حقیقی زمان با محیف در

و  VMS ،HARمستتافران که در باذ رکر شتتد ) رستتانیاطالع

IVNSار ها را بر روی رفتکند تا تهییرات این ستیستم می ( مدل

 همکاران و مستافران بسنجد  در مطا  ات دیگری توسف جاها 

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

Bayesian  بکارگیری مکانیزمی که در آن مستتتافران،  جهتت

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

رسانی هوشمند شتده توستف سیستم اطالع  وجود اطالعات ارائه

روزرستتانی طور تجربه شتتخصتتی مستتافران بهمستتافران و همین

 کنند، استفاده شده است می

های ستتتیستتتتماز دیگر مطتا  تات مربوط به استتتتفاده از   

و  کار آنتونیو توان بهرستانی بر روی عملکرد مسافران می اطالع

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

یشرفته رسانی پهای اطالعکنندگان سیستمپاست  رفتاری استفاده 

مستتافران به کاربرد هدایت از طریق تلفن همراه مورد بررستتی  
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رسانی هوشمند و استتفاده از ستیستتم اطالع   قرار گرفته استت   

بررستتی تهییرات آن بر رفتار مستتافران در هنگام انتخاب مستتیر 

در کار  یو و گن مورد بررسی قرار  Bayesianوسیله مدل به

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

ر رسانی دیگر تحقیقی است که دهای اطالعبر استفاده از سیستم

 این زمینته توستتتف کالرک و همکتاران انجام گردیده استتتت  

[Clark et al.2015]رستتتانی قبل از های اطالع  تهییر روش

شتتروع ستتفر بر عملکرد مستتافران توستتف مانر و همکاران    

های   ستیستم [Zhang et al.2015] ستازی شتده استت   مدل

 ونقل تا بدینرسانی کاربردهای مهم دیگری در علم حملاطالع

توان به کار ونر و یو ها میترین آناند که از مهمفتا کرده جتا ای 

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

تخمین سرعت متوسف وسایل نقلیه در یک سیستم دو مسیره بر 

 انتخاب مسافران مورد بررسی قرار گرفته است 

ای همطلبی که از مرور ادبیات تحقیقات مربوط به ستتیستتتم

شتتود آن استتت که موضتتوع تهییر نوع رستتانی دریافت میاطالع

شده بر روی کیفیت یادگیری مسافران توجه رستانی انجام اطالع

گندانی را در تحقیقات گذشتته به خود جل  ننموده است  در  

رسانی را به های اطالعتوان انواع روشبندی کلی مییک دستته 

ه آیا مود  اینکسته دستته تصتویری، صوتی و نوشتاری تقسیم ن   

تهییر متفاوتی در گگونگی  ،ارائته هر کدام از این نوع اطالعات 

یادگیری افراد دارد یا نه، موضوعی است که در این مقا ه به آن 

پرداختته خواهتتد شتتتد  آگتتاهی دقیق از کم و کیی یتتادگیری  

رسانی یادشده های اطالعمسافران در حضور انواع مختلی روش

زی ریتواند منجر به برنامهها میروش و یتا ترکی  مختلی این 

کارآمد در خصتو  استتفاده مناس  از این ابزار جهت ارتقای   

 سیستم راهبری مسافران و افزایش راحتی سفر گردد 

 بیان مسئله. 2
شناسی مهمی که توستف محققین علم روان  هاییکی ازموضتوع 

مورد بررستتی قرار گرفته استتت، یادگیری در حضتتور ترکی    

، 7311رستتتانی استتتت  در ستتتال  های اطالعاز روشمختلفی 

 و جتتانستتتون آزمتتایش مهمی را طر  کردنتتد برانستتتفورد

[Bransford and Johnson,1972] در این آزمتتایش، از  

شتتتد کته یتک متن خا  را در یک زمان   میافراد خواستتتتته  

شتتونده پس از مطا  ه متن مشتتخم مطا  ه کنند  افراد آزمایش

شتتده که در مورد جزئیات پیش طر  بایستتتی به گند ستتوال از

دادند  در این آزمایش افراد به ستته دستتته  پاستت  می ،متن بود

  خواندندشدند  دسته اول فقف متن طر  شده را میتقستیم می 

ه کردند کدسته دوم قبل از خواندن متن تصویری را مشاهده می

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

کردند  نتایج این آزمایش پس از خوانتدن متن مشتتتاهده می را 

شتتتوندگان دستتتته دوم دو برابر بهتر از نشتتتان داد که آزمایش

کنند  های دیگر مطا   را تداعی میشتتتوندگان دستتتتهآزمایش

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

ر رق گوناگون بآیتا ترتیت  و توا ی مختلی ارائه اطالعات به ط  

 کیفیت ادراک و تداعی افراد تهییر دارد 

هدف اصتتتلی این تحقیق بررستتتی تفاوت تهییر هر یک از 

رستانی تصویری، صوتی و نوشتاری بر قدرت  های اطالعروش

اکتساب و تداعی مسافران است  هدف دیگر این تحقیق بررسی 

اری رستانی تصتویری و نوشت  تفاوت تهییر ترتی  مختلی اطالع

شتتناستتی های روانر حاف ه مستتافران استتت  با توجه به بحثب

شتتده و ادبیات کارهای تحقیقاتی مربوط به موضتتوع ارائه انجام

رستانی ستفر، جستجو و   های اطالعاطالعات از طریق ستیستتم  

رستتتانی ستتتفر بر های مختلی اطالعبحث در مورد تهییر طریقه

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

 رسد که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد می

 هاو فرضیه هاآزمایش. 3
 رستتانی بر کیفیتهای مختلی اطالعبرای بررستتی تهییر روش

ادراک و تداعی مستتافران، ستته طر  آزمایش و هر کدام در دو 

برای شتتتود  ایجتتاد می کال ( 0)مجموعتتاا  ستتتطح مختلی

از دانشتتجویان دانشگاه تهران که های موردنیاز، آوری دادهجمع

عمدتاا از مقطع کارشتناسی رشته مهندسی عمران بودند، استفاده  

زمان آزمایش هر یک از افراد به طور متوستتتف دو شتتتد  مدت

 هاآوری دادهساعت و بیست دقیقه طول کشید و کل زمان جمع

مشتتتخصتتتات کلی افراد  7در جدولروز به طول انجامید   10

 ارائه شده است  1و کال   7  شونده کالآزمایش
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 2و  1شونده دسته . مشخصات كلی افراد آزمایش1جدول

 2دسته  –كننده در آزمایش مشخصات فردی افراد شركت

 نفر 08 تعداد

 11/8انحراف م یار: 5/17میانگین:  19بیشترین:  18کمترین:  سن)سال(

 %15 –نفر  75زن:  %15 –نفر  08مرد:  جنسیت

 8% –متههل: صفر نفر  %788 –نفر  08مجرد:  وضعیت تأهل

 رشته تحصیلی
 788% –نفر  08مهندسی عمران: 

 8% –ها: صفر نفر سایر رشته

 8% –کارشناسی ارشد: صفر نفر  788% –نفر  08کارشناسی:  مقطع تحصیلی

 %788 –نفر  38دانشگاه تهران:  دانشگاه محل تحصیل

 تجربه رانندگی

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

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

 تجربه رانندگی در بین افراد دارای گواهینامه )سال(:

 80/7انحراف م یار:  15/1میانگین:  5بیشترین:  7کمترین: 

 این بیماری مبتال نبودندکننده به یک از افراد شرکتهیچ بیماری كوری رنگ

ها بررسی د یل طر  دو سطح مختلی برای هر کدام از آزمایش

تهییر مقدار حجم اطالعات دریافتی توستتف مستتافران بر کیفیت 

رستتانی های اطالعها در حضتتور ستتیستتتم  ادراک و تداعی آن

ها، مسافران استت  در ستطح اول از هریک از آزمایش  مختلی 

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

دیگر ستتطح اول هر کدام از  کنند  به عبارتتجربه و تداعی می

ها است  افرادی تر از سطح دوم آنتر و راحتسه آزمایش ساده

کنند مستقل ها شترکت می که در ستطح اول و دوم این آزمایش 

گتتذاری نتتام 1و افراد کال   7بوده و بتته ترتیتت  افراد کال  

ستتتطح اول کل ستتته آزمایش و افراد  7گردند  افراد کال  می

 1دسته  –كننده در آزمایش مشخصات فردی افراد شركت

 نفر 38 تعداد

 93/7انحراف م یار: 17/11میانگین:  10بیشترین:  18کمترین:  سن)سال(

 %19 –نفر  18زن:  %11 –نفر  18مرد:  جنسیت

 1% –نفر  0متههل:  39% –نفر  00مجرد:  وضعیت تأهل

 رشته تحصیلی

 39% –نفر  00مهندسی عمران: 

 –نفر  0بدنی،جغرافیا،ا هیات(: ها )مهندسی م دن،مئوفیزیک،تربیتسایر رشته

%1 

 5/70% –نفر  79کارشناسی ارشد:  5/05% –نفر  11کارشناسی:  مقطع تحصیلی

 %788 –نفر  38دانشگاه تهران:  دانشگاه محل تحصیل

 تجربه رانندگی

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

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

 تجربه رانندگی در بین افراد دارای گواهینامه )سال(:

 50/7انحراف م یار:  00/9میانگین:  0بیشترین:  7کمترین: 

 کننده به این بیماری مبتال نبودندشرکتیک از افراد هیچ بیماری كوری رنگ
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دهند  در هر ستتطح دوم کل ستته آزمایش را انجام می  1کال  

ها شوندگان که به عنوان مسافر از آنها آزمایشکدام از آزمایش

ی که اترابری سروکار دارند  شبکهشود با یک شبکه استفاده می

ای که و شتتبکه 7افراد کال  اول  با آن ستتروکار دارند شتتبکه 

 1شتتوند، شتتبکه ها با آن تستتت میافراد در کال  دوم آزمایش

 1از شتتبکه  7شتتود  در هر ستته آزمایش، شتتبکه  نامگذاری می

 تر و دارای کمان و گره کمتر است ساده

 ساز رانندگیدستگاه شبیه 3-1
جهت انجام انتخاب مستیر و ارائه اطالعات زمان سفر، دستگاه  

ساز رانندگی در دانشگاه تهران طراحی گردید  در آزمایش شبیه

یابت بوده و برای  1و  7های هر دو شتتبکه زمان ستتفر کمان 7

های هر دو شبکه دو طرفه بوده و همه افراد یکسان است  کمان

ساز دستگاه شبیه 7ر آزمایش ها دارای زمان تهخیر نیستند  دگره

رستتتانی را به عنوان ورودی ها و نوع اطالعزمتان ستتتفر کمان 

شتوندگان قادر هستند که در هر گره با  کند  آزمایشدریافت می

ه با ها را ا بتکنند یکی از کمانتوجه به اطالعاتی که دریافت می

انتخاب کنند  بخش مربوط  7محدودیت رکر شتتده در آزمایش 

ها شبکه آزمایش به همراه زمان سفر کمان 9و  1های ایشبه آزم

رستتانی به عنوان ورودی به دستتتگاه  و نوع و مدت زمان اطالع

شتتود  قبل از انجام آزمایش، طی یک فیلم ستتاز داده میشتتبیه

ای، نحوه انجام آزمایش و گگونگی انجام آن دقیقه 78آموزشی 

ابهام و سؤا ی برای شتود تا  شتوندگان تشتریح می  برای آزمایش

ها طور فردی که متخصم طر  آزمایشها باقی نماند  همینآن

بوده استت طریقه انجام آزمایش را تشتتریح کرده و به سؤاذت  

 دهد کنندگان در آزمایش پاس  میاحتما ی شرکت

 آزمایش كوری رنگ 3-2

 رسانی به صورتبه د یل اینکه در این آزمایش بخشی از اطالع

ی هاشود،  ذا وجود بیماریبا طیی رنگی انجام می تصویری و

مربوط به تشتتخیم رنر ازجمله کوری رنر باعث ایجاد خطا 

گردد  بر همین استتتا ، قبل از شتتتروع در نتتایج آزمایش می 

های مربوط به تشتتتخیم کوری رنر آزمایش افراد با آزمایش

  [Ishihara,1972]شوند تست می

 1طرح آزمایش  3-3

 آزمایش فرضیه 3-3-1

های روش: استبررستی این فرضتیه    7هدف از انجام آزمایش 

رسانی )تصویری، صوتی و نوشتاری( به مسافران مختلی اطالع

ها تهییر متفاوتی دارد  بر روی کیفیت ادراک و قدرت تداعی آن

در ادامه طر  آزمایشتی برای بررستی صحت فرضیه فوق ارائه   

 شود می

 روش آزمایش 3-3-2

( از ا ی-7نقل )شکلوآزمایش، افراد در یک شبکه حملدر این 

( به یک مقصد مشخم )نقطه Startیک مبدأ مشتخم )نقطه  

Finish با خودروی شتتخصتتی خود در فضتتای مجازی ستتفر )

کنند دارای در آن سفر می 7که افراد کال  این شتبکه   کنند می

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

 7کمان است  در شکل 97گره و  18کنند دارای ن سفر میدر آ

ترین ها و کوتاهها به همراه زمان ستتفر کمانشتتمای کلی شتتبکه

گین سبز رنر( نشان داده شده است  افراد در ها )خفمسیر آن

کنند  زمان ستتفر تمامی هنگام ستتفر پالن شتتبکه را مشتتاهده می

شتتتوندگان قط ی های هر دو شتتتبکه برای تمامی آزمایشکمان

  در هر دو شبکه زمان سفر نیستاستت و به صتورت تصادفی   

ها فاقد زمان دقیقه استتتت و گره 78تا  7ها بین هر یک از کمان

تهخیر هستند  این دو موضوع به مسافران قبل از شروع سفرشان 

شود  مسافران هر دو کال  به ت داد گهار بار در شبکه گفته می

ا هکنند  به خاطر اینکه آن  ستتتفر میترابری مربوط به آن کال

ا ههای بیشتتتری را تجربه کنند یک محدودیت را برای آنکمان

دهیم  این محدودیت بدین صتتورت استتت که افراد در قرار می

های تکراری، ی نی ها و گرههر بار ستتفر، مجاز به انتخاب کمان

د، انها انتخاب شتتدههایی که در ستتفرهای قبلی آنها وگرهکمان

 ها نداشته باشند  در این حا ت نیز کهنیستند مگر انتخابی جز آن

کنند ها از روی ناگاری استتت باید کمانی را انتخاب انتخاب آن

های متصتتتل به آن کمان قبالا انتخاب کته حداقل یکی از کمان 

خواهیم نشتده باشد  د یل اعمال این محدودیت آن است ما می 

افراد را آزمایش کنیم  ی نی موضتتتوعی جدا از انتخاب مستتتیر 

سازی انتخاب مسیر مسافران نیست بلکه هدف این تحقیق مدل

رستتتانی بر روی های مختلی اطالعخواهیم تتهییر روش متا می 

کیفیت ادراک و تداعی مستتافران را بررستتی کنیم  افراد به جز  

ها را ها و گرهشتتتده حق انتخاب ستتتایر کمانمحدودیت اعمال

رستتتند ی که میاانجام ستتتفر افراد به هر گرهدارند  در هنگام 

های متصتتتل به آن گره را دریافت اطالعات زمان ستتتفر کمان

کننتد  پس از دریتافتت اطالعات زمان ستتتفر، فرد در کمان    می
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کند  مسیری که افراد برای رسیدن از مبدأ شتده سفر می انتخاب

 شود ها یبت میکنند در هر گهار بار سفر آنبه مقصد طی می

شونده به سه گروه مختلی در در این آزمایش افراد آزمایش

شوند  افراد گروه اول اطالعات ها تقستیم می هر کدام از کال 

زمان ستفر را به صتورت تصتویری، افراد گروه دوم به صورت    

صتتوتی و افراد گروه ستتوم هم به صتتورت نوشتتتاری دریافت  

العات دهد  اطبندی را نشتتتان میاین گروه 1کننتد  جتدول  می

های شبکه در این آزمایش زمانی که تصتویری زمان ستفر کمان  

شتتود رستتند توستتف یک طیی رنگی ارائه میها میافراد به گره

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

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

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

که اطالعات تصویری  7رنگی قبل از شروع آزمایش افراد گروه 

ا ی  -9شتتکل  شتتود  ها نشتتان داده میکنند به آندریافت می

دهد  زمانی که را نشان می 7رستانی تصویری در آزمایش  اطالع

رسند اطالعات تصویری به صورتی که در این ها میافراد به گره

گردد  برای افراد ها ارائه میده شتده است به آن شتکل نشتان دا  

رستتتند ها میها به گرهدر این آزمتایش، زمتانی کته آن    1گروه 

های متصل به گرهی که در آن حضور اطالعات زمان سفر کمان

د شوارائه می هدست )گوشی(دارند به صورت صوتی از طریق 

ها کمانرسانی، افراد زمان سفر ب(  در این نوع اطالع -9)شکل

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

های این آزمتایش، افراد زمتانی کته به گره    9کننتد  در گروه  می

ها را رستتند به صتتورت نوشتتتاری زمان ستتفر کمان شتتبکه می

ج(  مدت زمان ارائه اطالعات زمان  -9کنند )شتتکلدریافت می

یانیه در  0رسانی برابر ستفر در هر گره برای هر سته نوع اطالع  

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

کنند  از رستتانی شتتده و ستتپس کمان ب دی را انتخاب میاطالع

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

 گهار بار در شبکه از مبدأ به مقصد سفر کنند 
د در شبکه به ت داد گهار بار، پس از اتمام ستفرهای هر فر 

گونه اطالعاتی به او نشان داده تنها نقشته خام شتبکه بدون هیچ  

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

های شتتتبکه کستتت  توجه به تجاربی که از زمان ستتتفر کمان

به  Startترین مستیر شبکه از نقطه  اید، به ن ر شتما کوتاه کرده

شود که دو به افراد فرصت داده میکدام استت    Finishنقطه 

 ترین مسیر شبکه آزمایشبار شتانس خود را برای انتخاب کوتاه 

توانند در هر دو بار یک مستتتیر را که تهکید ها میکنند  ا بته آن

ترین مستتیر شتتبکه استتت انتخاب کنند  همهنین به  دارند کوتاه

ز که  زوماا یکی اترین مستتیر شتتب شتتود که کوتاهافراد گفته می

 ها نیست شده توسف آنمسیرهای انتخاب

استتت  نیا 7 شیهدف از طر  آزما که استتت آن مهم نکته

شبکه را در  هایت داد از کمان نیشتریکه کاربران تا حد امکان ب

 کهنیفار  از ا ،تجربه کنند به من ور شتناخت شبکه  ستفر خود 

خاطر است که در هر دور  نی   ذا به استیگ ریمست  نیترکوتاه

انتخاب کمان  یبرا هاییتیکتاربران با محدود  ش،یآزمتا  نیاز ا

ا شبکه ر یهااز کمان یترعیتا آنکه گستره وس شتوند یم جهموا

آن است  هاتیاعمال محدود لید  گر،یدعبارت  بهندیتجربه نما

)و انتخاب  ریجتدا از انتخاب مستتت  یموضتتتوع میخواهیمتا م 

مدل ،قیتحق نیهدف ا ی نی م؛یکن شی( را آزماریمس نیترکوتاه

 ریتهی مخواهییمبلکه ما  ستیمستافران ن  ریانتخاب مست  ستازی 

 یادراک و تتتداع تیتتفیبر ک رستتتانیمختلی اطالع هتای روش

  نماییم یمسافران بررس

 نیترکوتاه شتتودیاز افراد خواستتته م ،شیاز انجام آزما پس

)بدون آنکه تا قبل از آن از خواسته ما  ندیرا مشخم نما ریمست 

انواع  مینیبب تا میبه دنبال آن هستتت درواقع  اطالع داشتته باشتند(  

  ذا  دارد ی بر کیفیت تداعیریگه تهی یرستتتاناطالع یهاتجربه

ده به شارائه یهابا داده شتود تا ببینیم مستافر  ی م رفی میاریم 

د یل استتتت  موفق  ریمستتت نیترگقدر در شتتتناخت کوتاه ی،و

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

ست که ای اترین مسیر در شبکه، حاکی از تصویر یکپارگهکوتاه

 رگید یارهایم کند  با اینحال از مسافر در رهن خود ترسیم می

زمان  نیترکه کوتاه یکمان شتتبکه )کمان نیترعیرستت انیب مانند

توانست مورد می را به خود اختصتا  داده استتت(  ریمست  یط

  استفاده قرار گیرد

ر که از زمان سف یاست که با اطالعات ینکته ضرور نیا کرذ

 ای یصتتوت ،یریمختلی تصتتو یهابه صتتورت شیآزما نیدر ح

 یا زاماا قصد رهنمون کردن و شتود، یبه کاربر داده م ینوشتتار 

انواع  مینیبب مخواهییبلکتته م میرا نتدار  ریمستتت نتریبته کوتتتاه 

ها از آن یتتا گه حد در قدرت تداع  رستتتانیاطالع یهتا روش

( 7اخم )با ش گر،ید یانیمؤیر بوده است  به ب ریمس نیترکوتاه

العاط وهیکاربر به کمک ش ش،یکه پس از اتمام آزما مستنجی یم

که واق اا  هاییشتتتده تا گه حد در انتخاب کمانانجام رستتتانی

 راینبنابکنند، موفق بوده است  یزمان سفر را فراهم م نتریکوتاه
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 یهات داد کمان»صورت نسبت به اخمش نیکه ا نجاستت یاز ا

وجود  زین یواق  ریمستت نیترمنتخ  توستتف کاربر که در کوتاه

 ییت ر« شتتتده توستتتف کاربر مودهیپ یهاکل کمان»بر « دارند

  (7شود )رابطه یم

 

 

 

 7  طیی رنگی اطالعات تصویری در آزمایش 1شکل 7در آزمایش  1و ب( شبکه  7در آزمایش  7ا ی( شبکه . 7شکل
 

 
 7 رسانی نوشتاری در آزمایشو ج( اطالع 7رسانی صوتی در آزمایش ، ب( اطالع 7رسانی تصویری در آزمایش   ا ی( اطالع9شکل 

 1بندی افراد در آزمایش . گروه2جدول
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 (1طرح آزمایش )

 افراد دسته دوم افراد دسته اول

 ت داد توضیح گروه ت داد توضیح گروه

7-7-7 
برای طر   7رسانی تصویری در شبکه اطالع

 7آزمایش 
 7-1-7 نفر 98

برای طر   1رسانی تصویری در شبکه اطالع

 7آزمایش 
 نفر 18

7-7-1 
برای طر   7رسانی صوتی در شبکه اطالع

 7آزمایش 
 1-1-7 نفر 98

برای طر   1رسانی صوتی در شبکه اطالع

 7آزمایش 
 نفر 18

7-7-9 
برای طر   7رسانی نوشتاری در شبکه اطالع

 7آزمایش 
 9-1-7 نفر 98

برای طر   1رسانی نوشتاری در شبکه اطالع

 7آزمایش 
 نفر 18

 

 تعریف شاخص ارزیابی فرضیه 3-3-3

، یک شاخم ارزیابی در ادامه 7جهت آزمون فرضیه آزمایش 

کیفیت ادراک  7شود  شاخم ارزیابی فرضیه آزمایش ت ریی می

ال ها به سوو تداعی افراد را برحس  میزان دقت پاسخگویی آن

هایی را که شاخم ت داد کمانکند  این گیری میآزمایش اندازه

ترین مسیر شبکه بوده و به درستی توسف افراد تشخیم در کوتاه

 گیرد:اند، اندازه میداده شده

(7) 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖𝑠
𝑡 =

𝐿𝑖𝑠
𝑡

𝑇𝑖𝑠
𝑡  

 

 که در آن:

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1𝑖𝑠
𝑡  ، م یار کیفیت تداعی مسافر𝑖   در کال𝑠  که

مشترک  های، ت داد کمانLi,sکندرا دریافت می tاطالعات نوع 

یان شده ترین مسیر بترین مسیر واق ی شبکه و کوتاهبین کوتاه

-را دریافت می 𝑡که اطالعات نوع  𝑠در کال   𝑖توسف مسافر 

های پیموده شده در گهار سفر انجام شده ، ت داد کمان𝑇𝑖,𝑠کند 

-را دریافت می 𝑡که اطالعات نوع  𝑠در کال   𝑖توسف مسافر 

= برای 7، کال  آزمایش )𝑠اندیس مسافر است  ، 𝑖کند  

، 𝑡= برای کال  سوم( و 9 و= برای کال  دوم 1کال  اول، 

= برای 1 –رسانی تصویری = برای اطالع7رسانی )نوع اطالع

  ارسانی نوشتاری( = برای اطالع9 -رسانی صوتی اطالع

مجموعه مستقل  0 شتونده را به ( افراد آزمایش7شتاخم ) 

توضتتیح داده شتتده  9مجموعه در جدول 0کند  این می تقستتیم

( نشتتان از 7استتت  واضتتح استتت که بزرگتر بودن شتتاخم ) 

رسانی مربوطه و ادراک و تداعی تهییرگذاری بهتر سیستم اطالع

اند تهرسانی توانسقوی دارد، زیرا افراد به وسیله آن سیستم اطالع

 به درستی تشخیم دهند  ترین مسیر شبکه راکوتاه

 2طرح آزمایش  3-4

 فرضیه آزمایش 3-4-1

های برگس  دار ها و کمانهای یادگیری و حاف ه که نشانهمدل

 ها را دستکاریرا رخیره کرده و بر اسا  ماهیت یادگیری فرد آن

ها بر شوند  این مدلیادگیری نامیده می-های نمادکنند، مدلمی

 Newell et] ایجاد شده اند سایموناسا  تحقیقات 

al.1958] های مختلی اطالع  فرضیه این آزمایش تهییر روش-

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

 کند یادگیری بررسی می-براسا  مدل یادگیری نماد

 تجربه به دنبال ،7برخالف آزمتایش   1طر  آزمتایش   در

مستقیم به  دادن پیام بلکه در اینجا باتوسف مسافر نیستیم  شبکه

اکنون دارای یک که هم کمان هر خصتتوصتتیات  مورد در فرد

 انیرساطالع مختلی هایروش تهییر بررسی به است، برگست  

 مدل اسا  بر مستافران  تداعی قدرت و ادراک کیفیت روی بر

خطاهای  بود امیدوار توانمی  ذا  پردازیممی نمتاد -یتادگیری 

در ادامه   ندارد وجود آزمایش این در ربه نمودنشتتتناختی تج

طر  این آزمایش برای بررستتتی صتتتحت فرضتتتیه فوق ارائه  

 شود می
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 آیدبدست می 1در آزمایش  1شوندگان كه از شاخص . مجموعه امتیازات آزمایش3جدول
 توضیح شوندگانمجموعه امتیازات آزمایش

𝑺𝟏𝟏 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝒊𝟏
𝟏 |𝒊 = 𝟏:  کنند دریافت می 7آزمایش  7شوندگانی که اطالعات تصویری را در شبکه امتیاز آزمایش {𝟑𝟎

𝑺𝟏𝟐 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝒊𝟏
𝟐 |𝒊 = 𝟏:  کنند دریافت می 7آزمایش  7شوندگانی که اطالعات صوتی را در شبکه امتیاز آزمایش {𝟑𝟎

𝑺𝟏𝟑 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝒊𝟏
𝟑 |𝒊 = 𝟏:  کنند دریافت می 7آزمایش  7شوندگانی که اطالعات نوشتاری را در شبکه امتیاز آزمایش {𝟑𝟎

𝑺𝟏𝟒 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝒊𝟐
𝟏 |𝒊 = 𝟏:  کنند دریافت می 7آزمایش  1شوندگانی که اطالعات تصویری را در شبکه امتیاز آزمایش {𝟐𝟎

𝑺𝟏𝟓 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝒊𝟐
𝟐 |𝒊 = 𝟏:  کنند دریافت می 7آزمایش  1شوندگانی که اطالعات صوتی را در شبکه آزمایشامتیاز  {𝟐𝟎

𝑺𝟏𝟔 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟏𝒊𝟐
𝟑 |𝒊 = 𝟏:  کنند دریافت می 7آزمایش  1شوندگانی که اطالعات نوشتاری را در شبکه امتیاز آزمایش {𝟐𝟎

 

 روش آزمایش 3-4-2

یک شبکه ترافیکی دارای گند کمان که در آن  در این آزمایش

-ها با حروف بزرگ ذتین به صورت مرت  نامگذاری شدهکمان

(  بدون اینکه از افراد 0شود )شکلاند، به افراد نشان داده می

شونده خواسته شود که در شبکه موردن ر رانندگی کنند آزمایش

اطر ها را به خبایست شکل شبکه و برگس  کمانها میآن

بسپارند  این قسمت از آزمایش دارای زمان نامحدود بوده و هر 

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

راف اش ،گردد  برای اطمینان از اینکه فردب دی آزمایش شروع می

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

ز شود و سپس اادفی از او پرسیده میها در ترتی  تصهمه کمان

ای هشود که شکل شبکه را ترسیم کرده و کمانوی خواسته می

آن را نامگذاری کند  با این عمل از یادگیری شکل شبکه و نام 

شود  جهت شونده اطمینان حاصل میها توسف فرد آزمایشکمان

بررسی تهییر تنوع و گستردگی اطالعات بر روی کیفیت تداعی 

شونده به دو کال  تقسیم افران، در این آزمایش افراد آزمایشمس

تر از آزمایش افراد کال  راحت 7شوند  آزمایش افراد کال  می

و در  7برای کال   1ا ی شبکه آزمایش  -0است  در شکل 1

طور که نشان داده شده است  همان 1ب برای کال   -0شکل

 1و شبکه  1ای دار 7شود در این آزمایش، شبکه مالح ه می

 کمان است  77دارای 

یانیه اطالعات مربوط  08پس از این مرحلته، افراد به مدت  

نند  کهای شبکه را دریافت میشدت جریان ترافیک در کمان به

 به صتتورت های شتتبکه رااین اطالعات تراکم ترافیکی در کمان

دهد و به صتتورت یکی از پنج عبارت زیر توصتتیفی نشتتان می

 :است

 کمان خلوت و زمان سفر آزاد است  -7

  شودهایی حادث میترافیک سبک بوده و ی گاهی توقی -1

 ترافیک متوسطی از وسایل نقلیه در جریان است  -9

-ترافیک نسبتاا سنگین بوده و خودروها به کندی حرکت می -0

 کنند 

 هد دهای پیاپی رخ میترافیک بسیار سنگین بوده و توقی -5

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

بندی را نشتتان  این گروه 0شتتوند  جدولها تقستتیم میکال 

دهتد  افراد گروه اول اطالعات زمان ستتتفر را به صتتتورت  می

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

کنند  طریقه هر کدام از این هم به صورت نوشتاری دریافت می

  اطالعات تصویری با شودها در ادامه تشتریح می رستانی اطالع

به افراد ارائه  5استتفاده از طیی رنگی نشتان داده شده در شکل  

گردد  در این طیی رنگی شتماره هر رنر متناس  با شماره  می

  ستاهای توصتیفی تراکم ترافیکی که در باذ رکر شتتد  عبارت

که اطالعات  7ه این طیی رنگی قبل از شروع آزمایش افراد گرو

 - 0شود  شکلها نشان داده میکنند به آنتصتویری دریافت می 

 دهد رسانی تصویری را در این آزمایش نشان میا ی اطالع

های اطالعات شتتدت جریان ترافیک در کمان 1افراد گروه 

ز ها به صورت صوتی اشبکه را به ترتی  حروف برگس  کمان

ب(   -0د )شتتتکلکنندریافت میهتدستتتت )گوشتتتی(  طریق 

در این آزمتایش بتته   9اطالعتات ارائته شتتتده برای افراد گروه   

رستتانی نیز افراد صتتورت نوشتتتاری استتت  در این نوع اطالع 

ها را به ترتی  حروف اطالعتات شتتتدت جریان ترافیک کمان 

 ج(  -0کنند )شکلها دریافت میبرگس  آن
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 1طیی رنگی اطالعات تصویری در آزمایش   5شکل 1در آزمایش  1و ب( شبکه  1در آزمایش  7ا ی( شبکه    0شکل 

 

 
 1رسانی نوشتاری در آزمایش و ج( اطالع 1رسانی صوتی در آزمایش ، ب( اطالع 1رسانی تصویری در آزمایش ا ی( اطالع  0شکل 

 

 2بندی افراد در آزمایش . گروه4جدول
 (2آزمایش )طرح 

 افراد دسته دوم افراد دسته اول

 ت داد توضیح گروه ت داد توضیح گروه

1-7-7 
برای طر   7رسانی تصویری در شبکه اطالع

 1آزمایش 
 7-1-1 نفر 98

برای طر   1رسانی تصویری در شبکه اطالع

 1آزمایش 
 نفر 18

1-7-1 
برای طر   7رسانی صوتی در شبکه اطالع

 1آزمایش 
 1-1-1 نفر 98

برای طر   1رسانی صوتی در شبکه اطالع

 1آزمایش 
 نفر 18

1-7-9 
برای طر   7رسانی نوشتاری در شبکه اطالع

 1آزمایش 
 9-1-1 نفر 98

برای طر   1رسانی نوشتاری در شبکه اطالع

 1آزمایش 
 نفر 18

 

شتتده و از افراد  ها پاکپس از اتمام فرآیند آزمایش شتتبکه

های انجام شده، به رسانیشود که با توجه به اطالعخواستته می 

 دو سوال زیر پاس  دهند:

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

 ترین دو کمان( 

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

 ترین دو کمان( 

های مایش افراد از ستتوالذزم به رکر استتت که تا پایان آز

 فوق اطالعی نداشتند 

 تعریف شاخص ارزیابی فرضیه 3-4-3

شتتونده ستتوال  از افراد آزمایش 1برای آزمون فرضتتیه آزمایش 

شتتود که دو کمان با کمترین و دو کمان با بیشتتترین جریان  می

ها بودند  واضح است که ت داد پاس  صحیح ترافیک کدام کمان

بین صتفر )در صورتی که فرد هیچ یک از   تواند عددیها میآن

)در صورتی که فرد تمامی  0ها را درستت پاس  ندهد( تا  کمان
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 ذا با عنایت به ت داد  ها را درست پاس  دهد( داشته باشد کمان

پاس  صحیح دریافتی، شاخم ارزیابی این فرضیه بصورت زیر 

 شود:ت ریی می

(1) 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥2𝑖𝑠
𝑡 = 𝑁𝑖𝑠

𝑡    

 آن: که در

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥2𝑖𝑠
𝑡 م یار کیفیت تداعی مسافر ،𝑖   در کال𝑠  که

𝑁𝑖𝑠کند  را دریتافتت می   𝑡اطالعتات نوع  
𝑡 های ، ت داد پاستتت

را دریافت  𝑡که اطالعات نوع  𝑠در کال   𝑖صتتتحیح مستتتافر 

کنتد بته دو کمتان با کمترین و دو کمان با بیشتتتترین زمان    می

𝑁𝑖𝑠سفر)
𝑡 = 1,2,3 𝑜𝑟 4  )𝑖  اندیس مسافر است ،𝑠  کال ،

= برای 9= برای کال  دوم و 1= برای کال  اول، 7آزمایش )

رستتتانی برای اطالع 7رستتتانی )، نوع اطالع𝑡کال  ستتتوم( و 

رسانی برای اطالع 9رستانی صتوتی و   برای اطالع 1تصتویری،  

  استنوشتاری( 

مجموعه مستقل  0شتونده را به  ( افراد آزمایش1شتاخم ) 

توضتتیح داده شتتده  5مجموعه در جدول 0کند  این تقستتیم می

ترین و دو تتتا استتتت  بتتا توجتته بتته اینکتته افراد دو تتا خلوت 

ها را باید تشخیم دهند، بنابراین ت داد پاس  ترین کمانشتلو  

تواند شتتاخم خوبی برای ها به این گهار مورد میدرستتت آن

ی هتتا در حضتتتور انواع مختلستتتنجش کیفیتتت یتتادگیری آن

رستتانی باشتتد  واضتتح استتت که بزرگتر بودن  های اطالعروش

 رستتانی( نشتتان از تهییرگذاری بهتر ستتیستتتم اطالع1شتتاخم )

 مربوطه و ادراک و تداعی قوی دارد 

 3طرح آزمایش  9-5

 فرضیه آزمایش 3-5-1

ائه ترتی  ار: استهدف از انجام این آزمایش بررسی این فرضیه 

)حا ت اول: ابتدا تصویری و سپس  صوتیاطالعات تصویری و 

حا ت دوم: ابتدا نوشتاری و سپس تصویری( بر روی  – صوتی

کیفیت ادراک و تداعی مسافران تهییر متفاوتی دارد  این فرضیه 

-  میمطر جانسون و برانسفوردشناسی بر اسا  تحقیقات روان

-ها پیش  آن [Bransford and Johnson,1972] شود

با تصویر و تهییرات آن بر یادگیری را  شده ایجاد آمادگی رهنی

اطالعات تصویری مربوط به یک متن مورد آزمایش  از طریق

 دادند  قرار

 

 روش آزمایش 3-5-2

دارد  در این آزمایش افراد  1طرحی مشابه آزمایش  9آزمایش 

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

مشاهده کرده و شکل  ،اندزده شدهو به صورت مرت  برگس  

سپارند  پس از آنکه ها به خاطر میآن را به همراه جزئیات کمان

-ها توسف افراد آزمایشاز یادگیری شکل شبکه و اسامی کمان

ها و ترسیم شبکه، ها به نام کمانپاسخگویی آن شونده برای

شود  همانند اطمینان حاصل شد آزمایش وارد مرحله ب د می

در این آزمایش نیز به من ور بررسی تهییر حجم  ،های قبلایشآزم

شوند  و گستردگی اطالعات، افراد به دو کال  تقسیم می

 7کمی دشوارتر از آزمایش افراد کال   1آزمایش افراد کال  

است  شبکه ترافیکی مورد استفاده در این آزمایش برای کال  

ب نشان داده  -1ا ی و شکل -1به ترتی  در شکل 1و کال   7

های این دو شبکه را نشان زمان سفر کمان 0 شده است  جدول

 1 یک و دو به ترتی  دارای هایدهد  در این آزمایش شبکهمی

کمان است  در این آزمایش افراد به دو گروه مختلی در  77و 

در ابتدا به  7شوند  افراد گروه ها تقسیم میهر کدام از کال 

ر های شبکه را بسفر کمانات تصویری زمانیانیه اطالع 58مدت 

کنند و سپس اطالعات اسا  یک طیی رنگی دریافت می

یانیه همان اطالعات به شکل  98تصویری پاک شده و به مدت 

شود  برای افراد ها به صورت عدد پخش میبرای آننوشتاری 

ا هشود با این تفاوت که برای آنآزمایش دقیقاا تکرار می 1گروه 

ها پس از دریافت گردد  ی نی آنها عوض میرسانیترتی  اطالع

ها را به صورت عدد یانیه اطالعات صوتی که زمان سفر کمان 98

کند، همان اطالعات را به صورت تصویری و با یک ارائه می

-کنند  در این آزمایش در بخش اطالعرنر طیفی دریافت می

را به صورت یکجا  های کل شبکهرسانی تصویری افراد کمان

رسانی تصویری برای زمان سفر کنند  ی نی اطالعمشاهده می

 د یل بررسیشود  بهزمان انجام میهای شبکه به صورت همکمان

-رسانی و پیهیدگی آزمایش، اطالعتهییر شرایف دشوار اطالع

به صورت مرت  و به ترتی   7رسانی صوتی برای افراد کال  

به صورت نامرت  ارائه  1افراد کال   ها و برایبرگس  کمان

 دهد را نشان می 9بندی افراد در آزمایش گروه 1جدولشود  می

رنگی کته اطالعات تصتتتویری بر استتتا  آن ارائه   طیی

کمانه آزمایش  1کته بتا شتتتبکه    7شتتتود برای افراد کال  می

 77که با شتتبکه  1رنر و برای افراد کال   1شتتوند دارای می
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رنر استتت  در واقع در این  77شتتوند دارای میکمانه آزمایش 

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

و  7ب طیی رنگی را به ترتی  برای کال   -0ا ی و شتتتکل

رسانی تصویری و ا ی اطالع -3شکل  دهندنشتان می  1کال  

رستتانی صتتوتی در این آزمایش را نشتتان  ب اطالع -3شتتکل 

  دهد می

مام آزمایش، ی نی دریافت اطالعات تصتتتویری و پس از ات

 شود که باها خواسته میشوندگان، از آنصتوتی توسف آزمایش 

های انجام شده، به این سوال پاس  دهند: رستانی توجه به اطالع

ها را به ترتی  زمان ستتتفر از کوگک به بزرگ )کمترین کمتان 
 زمان سفر به بیشترین زمان سفر( مرت  کنید 

 و استنباط آماری تحلیل. 4

های مطر  شده در این تحقیق از جهت بررستی صحت فرضیه 

شود  دستت آمده استفاده می های بههای آماری برای دادهآزمون

 شود ها پرداخته میدر ادامه به توضیح این آزمون

 هابررسی نرمال بودن توزیع داده 4-1

از  آمدهدستتتتابتتدا ذزم استتتت نرمتال بودن توزیع مقادیر به  

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

ها نرمال باشتتد آنگاه برای بررستتی  توزیع مقادیر این شتتاخم

ود، شها اعتبارسنجی میهایی که با این شاخمصتحت فرضتیه  

 های آماری پارامتری استفاده کرد و در غیر اینتوان از آزمونمی

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

های غیر پارامتری برای اعتبارسنجی فرضیه ذزم است از آزمون

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

برای بررستتی نرمال بودن توزیع مقادیر  استتمیرنی-کو موگرف

 درصتتتد استتتتفتتاده شتتتد  35ر ستتتطح اطمینتتان شتتتاخم د

[Sheskin,2003]   نتیجته این آزمون بتا  sig.value<0.05 

های مربوط به شاخم ارزیابی هر سه آزمایش نشان داد که داده

باشتند  بنابراین برای بررسی صحت  دارای توزیع غیر نرمال می

های ها ذزم است از آزمونفرضتیه مورد ارزیابی با این شاخم 

 استفاده شود به شر  زیر پارامتری  غیر
 

 آیدبدست می 2در آزمایش  2شوندگان كه از شاخص . مجموعه امتیازات آزمایش5جدول
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 The Kruskal-Wallis one-wayآزمووون  4-1-1

analysis of variance by ranks 

یتک آزمون نتاپارامتری استتتت که    Wallis-Kruskalآزمون 

 ایتبهربرای مقایسه سه یا بیش از سه گروه مستقل که در سطح 

  Kruskal]گیردمی، مورد استتتفاده قرار شتتوندمی گیریاندازه

 and Wallis,1952]  م تادل نتاپارامتری    درواقعاین آزمون

  استتت، طرفهیکمستتتقل در روش تحلیل واریانس  F آزمون

بنیادی تحلیل واریانس مانند نرمال بودن  هایفرضزمتانی کته   

برقرار نباشد، از آزمون  هاگروهو برابری واریانس  هادادهتوزیع 

Wallis-Kruskal  به همین د یل گاهی به شتتودمیاستتتفاده  

   اینشتتتودمینیز گفته « ایرتبهیتل واریتانس   تحل»این آزمون 

یز یا نسبی( ن ایفاصلهپیوسته ) هایدادهدر مورد  تواندمیآزمون 

شتتود  فرض صتتفر در این آزمون این استتت که میان  کاربردهبه

تفاوتی وجود  هایشتتانرتبهجمع  ازن ر بررستتی مورد هایگروه

ت ریی صتتورت زیر به Wallis-Kruskalآماره آزمون  .ندارد

 شود:می

 

(0) 𝐾 = (𝑁 − 1)
∑ 𝑛𝑖(�̅�𝑖 − �̅�)2𝑔

𝑖=1

∑ ∑ (𝑟𝑖𝑗 − �̅�)
2𝑛𝑖

𝑗=1
𝑔
𝑖=1

 

 که در آن:

𝑛𝑖  ت داد مشاهدات در گروه ، رتبه مشاهدهj  در گروهi و ،N 

 ها است  همهنین:ت داد کل مشاهدات در همه گروه

 

(5) �̅�𝑖       =
∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑛𝑖

 

(0) �̅�        =
1

2
(𝑁 + 1); 𝑟𝑖𝑗  به ازای همه

 
 با Chi-squareبا مقدار حاصتتل از جدول توزیع  K آماره

k-1 ؛شتتتودمیدی مقتتایستتته ادرجتته آز k  هتتایگروهت تتداد 

 تربزرگاز مقدار جدول  K استتت  گنانهه مقدار موردبررستتی

ذیرفته پ هاگروهباشتتد فرضتتتیه صتتتفر مبنی بر برابری میانگین  

 شود نمی

 The Kolmogorov-Smirnov testآزمون  4-1-2

for two independent samples 

این آزمون از نوع ناپارامتری استتتت و برای ارزیابی همقوارگی 

ا ( و یغیرمستتتتقلدر دو نمونه )مستتتتقل و یا  ایرتبهمتغیرهای 

همقوارگی توزیع یتک نمونته با توزی ی که برای جام ه فرض   

در  آزمون این   [Sheskin, 2003] رودشده است، به کار می

 باشتتند و توزیع متغیر ایرتبهرود که متغیرها مواردی به کار می

فرض صفر این آزمون  را در جام ه بتوان مشخم نمود  ایرتبه

آماره شوند  ها از توزیع یکسان حاصل میکند که نمونهبیان می
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صتتتورت زیر ت ریی بتته Smirnov-Kolmogorov آزمون

 شود:می

 

(5) 𝐷𝑛,𝑛′ = sup
𝑥

|𝐹1,𝑛(𝑥) − 𝐹1,𝑛′(𝑥)|    

 که در آن:

𝐹1,𝑛(𝑥)  ، تابع توزیع مشاهده شده از نمونه اول و𝐹1,𝑛′(𝑥) ،

 تابع سوپریمم است  sup همهنین استتابع توزیع نمونه دوم 

 اگر:ود شرد می Smirnov-Kolmogorov آزمونفرض صفر 

(1) 𝐷𝑛,𝑛′ > 𝑐(𝛼)√
𝑛 + 𝑛′

𝑛𝑛′
 

 

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

 آید دست میبه 79از جدول 𝛼مختلی 

 نتایج استنباط آماری 4-2

داری بین بررسی تفاوت م نی 1و  7های فرضیه آزمایش هدف

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

وند  شرسانی میطریق مختلی تصویری، صوتی و صوتی اطالع

 داری بین این سه مجموعه دربنابراین برای بررسی تفاوت م نی

شتتود  استتتفاده می Kruskal-Wallisهر دو کال  از آزمون 

به ترتی  در  1و  7های هتای مورد ارزیتابی آزمتایش   مجموعته 

 9هدف فرضتتتیه آزمایش اند ت ریی شتتتده 5و جدول 9جدول

روه اعی دو گداری بین کیفیت ادراک و تدبررستتی تفاوت م نی

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

شتتوند  بنابراین برای رستتانی میاطالع« صتتوتی + تصتتویری »

داری بین این دو مجموعه در هر دو کال  بررسی تفاوت م نی

شتتتود  استتتتفاده می   Kolmogorov-Smirnovآزموناز 

ت ریی  0در جتتدول 9هتتای مورد ارزیتتابی آزمتتایش مجموعتته

های های آماری فرضیه آزمایشنتایج آزمون 78جدولاند  شتده 

 دهد تفصیل نشان میرا به 9و  1، 7

شتتتده برای ارزیابی فرضتتتیه نتیجته آزمون آمتاری استتتتفتاده   

های مختلی دهد که گگونه روشنشتتان می 1و  7های آزمایش

های رستتتانی در کیفیتت ادراک و تتداعی افراد در کال   اطالع

تاییر گذار استتتت  ازآنجاکه  1آزمایش  1و کال   7 آزمتایش 

در صورت عدم تفاوت  Wallis-Kruskal فرض صفر آزمون

 آزمونشتتتود،  ذا از ها رد میمیتان حتداقتل دو تتا از مجموعه    

به من ور مقایستته دو به   Smirnov-Kolmogorov کمکی

رستتتانی بر کیفیت ادراک و تداعی های اطالعدوی تتهییر روش 

های شتتتود تا تفاوت بین هر کدام از روشاستتتتفتاده می افراد 

 آزمتتونرستتتتانتتی مشتتتتختتم شتتتتود  نتتتتتایتتج    اطتتالع

نشتتان داده  77در جدول  Smirnov-Kolmogorov کمکی

در  7د یل اینکه فرضتتیه آزمایش به   توجه شتتود ، شتتده استتت

رد شتده است،  ذا نیازی به بررسی تفاوت   7مورد افراد کال  

 رسانی برای این کال  نیست عهای اطالدو به دوی روش

 

 

 3بندی افراد در آزمایش . گروه7جدول
 3طرح آزمایش 

 افراد دسته دوم افراد دسته اول

 ت داد توضیح گروه ت داد توضیح گروه

0-7-7 
رسانی با ترتی  ]تصویری + صوتی[ در اطالع

 0برای طر  آزمایش  7شبکه 
 7-1-0 نفر 05

رسانی با ترتی  ]تصویری + صوتی[ در اطالع

 0برای طر  آزمایش  1شبکه 
 نفر 98

0-7-1 
رسانی با ترتی  ]صوتی + تصویری[ در اطالع

 0برای طر  آزمایش  7شبکه 
 1-1-0 نفر 05

رسانی با ترتی  ]صوتی + تصویری[ در اطالع

 0برای طر  آزمایش  1شبکه 
 نفر 98
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𝟏 |𝒊 = 𝟏:  کننددریافت می 9آزمایش  7شوندگانی که اطالعات نوشتاری + تصویری را در شبکه امتیاز آزمایش {𝟑𝟎

𝑺𝟑𝟒 = {𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟑𝒊𝟐
𝟐 |𝒊 = 𝟏:  کننددریافت می 9آزمایش  1شوندگانی که اطالعات نوشتاری + تصویری را در شبکه امتیاز آزمایش {𝟑𝟎

 
 𝒄(𝜶). مقادیر 9جدول 

𝛼 1/0  05/0 025/0  01/0  005/0  001/0  

𝑐(𝜶) 11/7  90/7  00/7  09/7  19/7  35/7  

 

 هابحث و تفسیرنتایج آزمون 4-3
های انجام های آماری با عنایت به آزمایشادامه نتایج آزموندر 

شتتده در دو ستتطح )با جام ه آماری منتخ  برای ستتطح اول   

شود  نتایج نفر( آورده می 08نفر و سطح دوم شامل  38شتامل  

 وضو  نشانهای فوق بهبدست آمده از استنباط آماری با آزمون

قیق برای افراد دهد که فرضتتتیه هر ستتته آزمایش در این تحمی

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

صتتتادق استتتت  این نتیجه  7در مورد افراد کال   1آزمتایش  

خوبی بیتانگر تتهییر مقدار حجم و گستتتتردگی اطالعات بر   بته 

   برایاستتتتهای ترابری کیفیت تداعی زمان ستتفر در شتتتبکه 

تر آزمایش های ستتتادهه، ی نی زمانی که افراد با شتتتبک7کال  

رستتتانی بر قدرت های اطالعشتتتوند تفاوت بین تهییر روشمی

ادراک و کیفیت تداعی مستتافران محستتو  نیستتت  اما افزایش 

های شتتبکه ترابری و مت اقباا حجم بیشتتتر  ها و گرهت داد کمان

هتتای مختلی شتتتود کتته میزان ایر روشاطالعتتات بتتاعتتث می

 رسانی بر حاف ه مسافران متفاوت باشد  اطالع

دهد نشان می 7آمده از آزمون فرضیه آزمایش دستبه نتایج

های که کیفیت ادراک و تداعی مستتافران در حضتتور ستتیستتتم 

رستتتانی مختلی با یکدیگر متفاوت استتتت  ی نی کیفیت اطالع

ی رسانهای اطالعادراک و قدرت تداعی مستافرانی که با سیستم 

داری شوند تفاوت م نیوتی و نوشتاری هدایت میتصویری، ص

در  7بتا یکدیگر دارند  هرگند که این امر در مورد افراد کال   

صتتادق نیستتت و ی با ت میم طر  آزمایش و افزایش 7آزمایش 

دار به این تفاوت م نی 97به عدد  71هتا از عتدد   ت تداد کمتان  

 ها وندهتد که ت داد کما آیتد  این نتیجته نشتتتان می  وجود می
های شتبکه ترابری در کیفیت یادگیری مسافران مؤیر است   گره

تواند نقش مهمی در درواقع ستاختار و پیهیدگی یک شبکه می 

 اکتساب و تداعی تجربیات داشته باشد 

رسانی تصویری، های مختلی اطالعنیز روش 1در آزمایش 

داری در کیفیت یادگیری افراد صتتوتی و نوشتتتاری تفاوت م نی

کمان و  1ها که با رند و این موضتتتوع برای هرکدام از کال دا

خوبی ایبات شتتده استتت  نتایج  شتتوند بهکمان آزمایش می 77

رسانی مدل های مختلی اطالعدهد که روشنشان می 1آزمایش 

 دهند دستکاری را تحت تهییر قرار می-یادگیری نماد

ر فتفاوت بین کیفیت ادراک و تداعی زمان س 9در آزمایش 

های تصویری و صوتی رسانیدر حضتور ترتی  مختلی اطالع 

دهد که دار استت  این نتیجه نشان می م نی 1برای افراد کال  

تواند به پیش آمتادگی رهنی بته کمک اطالعات تصتتتویری می  

قتدرت اکتستتتاب و تداعی اطالعات صتتتوتی کمک کند  این  

ید خوبی تهیرا به برانستفورد و جانسون موضتوع نتایج آزمایش  

ایبات  1برای افراد کال   9کند  هرگند که فرضتیه آزمایش  می

توان این فرضیه را می %38گردیده استت و ی با سطح اطمینان  

 نیز پذیرفت  7برای افراد کال  

 گیرینتیجه. 5
دهد که کیفیت ادراک و مجموع نتتایج این مطتا  ته نشتتتان می   

ری، رسانی تصویهای اطالعقدرت تداعی مسافرانی که با سیستم

داری با شتتتوند تفاوت م نیصتتتوتی و نوشتتتتاری هدایت می

هییر خوبی بیانگر تدست آمده بهیکدیگر دارند  همهنین نتایج به

مقدار حجم و گستتردگی اطالعات بر کیفیت تداعی زمان سفر  

  نتایج مطا  ات آزمایشگاهی ما نشان استهای ترابری در شبکه

 ندتوامی تصویری اطالعات کمک به رهنی دگیآما داد که پیش
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 آگاهی  کند کمک صوتی اطالعات تداعی و اکتستاب  قدرت به

دقیق از کم و کیی یادگیری مستتافران در حضور انواع مختلی 

ا هرسانی یادشده و یا ترکی  مختلی این روشهای اطالعروش

ریزی کارآمد در خصتتتو  استتتتفاده توانتد منجر به برنامه می

مناست  از این ابزار جهت ارتقای ستیستتتم راهبری مسافران و   

هتتا و کمی تتتهییر روشبررستتتی افزایش راحتی ستتتفر گردد  

روز و -به-در سفرهای روز رستانی های مختلی اطالعستیستتم  

های این ارائته متدل ریتاضتتتی آن جزو مطا  ات آینده نگارنده   

 پژوهش است 

 

 2و  1رسانی در آزمایش های اطالع. بررسی اختالف معنی داری دو به دوی روش11جدول

 2آزمایش 

 کال  عنوان فرضیه
م یار 

 تصمیم
 یهفرضتهیید 

رسانی )تصویری و صوتی( بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی های مختلی اطالعروش 7

 دارد

(7) 107/8  

(1) 800/8  

رسانی )تصویری و نوشتاری( بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی های مختلی اطالعروش 1

 دارد

(7) 888/8  

(1) 819/8  

رسانی )صوتی و نوشتاری( بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی اطالعهای مختلی روش 9

 دارد

(7) 881/8  

(1) 811/8  

 

 

 1آزمایش 

 عنوان فرضیه
 کال 

م یار 

 تصمیم
 تهیید فرضیه

رسانی )تصویری و صوتی( بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی های مختلی اطالعروش 7

 دارد
(1) 899/8  

رسانی )تصویری و نوشتاری( بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی های مختلی اطالعروش 1

 دارد
(1) 893/8  

رسانی )صوتی و نوشتاری( بر روی یادگیری مسافران تهییر متفاوتی های مختلی اطالعروش 9

 دارد
(1) 800/8  
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 كالس هدف آزمون آماری آزمون آماری عنوان هاآزمایش
جامعه 

 آماری
معیار تصمیم 
(sig. value) 

تأیید 

 فرضیه

 1آزمایش 

های مختلف روش

رسانی اطالع

)تصویری، صوتی و 

نوشتاری( بر روی 

کیفیت یادگیری 

مسافران تأثیر 

 متفاوتی دارد

The Kruskal-Wallis 

one-way analysis 

of variance by 

ranks 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥5}عضوی  38اگر مجموعه 
𝑖,1|𝑖 =

1: های مجموعه اندیسوسیله به {90

{𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1
𝑖,1|𝑖 = 1: به سه زیرمجموعه   {90

آمده دستهای بهافراز شود، بین زیرمجموعه

 داری وجود دارد تفاوت م نی

(7) 38 071/8  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥5}عضوی  08اگر مجموعه 
𝑖,2|𝑖 =

1: های مجموعه وسیله اندیسبه {60

{𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1
𝑖,2|𝑖 = 1: به سه زیرمجموعه   {60

آمده دستهای بهافراز شود، بین زیرمجموعه

 داری وجود دارد تفاوت م نی

(1) 08 858/8  

 2آزمایش 

های مختلف روش

رسانی اطالع

)تصویری، صوتی و 

نوشتاری( بر روی 

کیفیت یادگیری 

مسافران تأثیر 

 متفاوتی دارد

The Kruskal-Wallis 

one-way analysis 

of variance by 

ranks 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥6}عضوی  38اگر مجموعه 
𝑖,1|𝑖 =

1: های مجموعه وسیله اندیسبه {90

{𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1
𝑖,1|𝑖 = 1: به سه زیرمجموعه   {90

آمده دستهای بهافراز شود، بین زیرمجموعه

 داری وجود دارد تفاوت م نی

(7) 38 888/8  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥6}عضوی  08اگر مجموعه 
𝑖,2|𝑖 =

1: های مجموعه وسیله اندیسبه {60

{𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1
𝑖,2|𝑖 = 1: به سه زیرمجموعه   {60

آمده دستهای بهافراز شود، بین زیرمجموعه

 داری وجود دارد تفاوت م نی

(1) 08 858/8  

 3آزمایش 

ترتیب ارائه اطالعات 

تصویری و نوشتاری 

)حالت اول: ابتدا 

تصویری و سپس 

حالت  –نوشتاری 

دوم: ابتدا نوشتاری و 

سپس تصویری( بر 

روی کیفیت 

یادگیری مسافران 

 تأثیر متفاوتی دارد

The Kolmogorov-

Smirnov test for 

two independent 

samples 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥8}عضوی  38اگر مجموعه 
𝑖,1|𝑖 =

1: های مجموعه وسیله اندیسبه {90

{𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1
𝑖,1|𝑖 = 1: به دو زیرمجموعه   {90

آمده دستهای بهافراز شود، بین زیرمجموعه

 داری وجود دارد تفاوت م نی

(7) 38 781/8  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥8}عضوی  08اگر مجموعه 
𝑖,2|𝑖 =

1: های مجموعه وسیله اندیسبه {60

{𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1
𝑖,2|𝑖 = 1: به دو زیرمجموعه   {60

آمده دستهای بهافراز شود، بین زیرمجموعه

 داری وجود دارد تفاوت م نی

(1) 08 801/8  
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 نوشتها. پی6
1. Freeway and Arterial Street Traffic Conflict 

Arousal and Resolution Simulator 

 مراجع. 7
-Adler, J. L. and McNally, M. G. (1994)  "In-

laboratory experiments to investigate driver 

behavior under advanced traveler information 

systems", Transportation Research Part C: 

Emerging Technologies, Vol. 2, No. 3, pp. 149-

164. 

-Antoniou, C., Polydoropoulou, A. and 

Khattak, A. J. (2015)  "Advanced traveler 

information systems: Behavioral responses to 

mobile applications for transportation”, Journal 

of Intelligent Transportation Systems, Vol. 19, 

No.2 , pp. 107-108. 

-Bransford, J. D. and Johnson, M. K. (1972)  

"Contextual prerequisites for understanding: 

Some investigations of comprehension and 

recall", Journal of Verbal Learning and Verbal 

Behavior, Vol. 11, pp. 717-726. 

-Clark, M., Oh, J.-S., Kwigizile, V. and Castle, 

C. (2015) "Awareness and utilization of 

advanced traveler information by active 

seekers", Transportation Research Board 94th 

Annual Meeting. 

-Ishihara, S. (1972)  "The series of plates 

designed as a test for colour blindness. 36 

plates", Kannehara Shuppan, Tokyo. 

-Jha, M., Madanat, S. and Peeta, S. (1998)  

"Perception updating and day-to-day travel 

choice dynamics in traffic networks with 

information provision", Transportation 

Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 

6, No. 3, pp. 189-212. 

-Kruskal, W. H. and Wallis, W. A. (1952)  "Use 

of ranks in one-criterion variance analysis", 

Journal of the American Statistical Association, 

Vol. 47, No. 260, pp. 583-621. 

-Liao, C.-H. and Chen, C.-W. (2015)  "Use of 

advanced traveler information systems for route 

choice: Interpretation based on a bayesian 

model", Journal of Intelligent Transportation 

Systems, Vol.  19, No. 3, pp. 1-10. 

-Newell, A., Shaw, J. C. and Simon, H. A. 

(1958)  "Elements of a theory of human 

problem solving", Psychological Review, Vol. 

65, No. 3, pp. 65, 151. 

-Schacter, D. L., Gilbert, D. T. and Wegner, D. 

M. (2009) "Introducing psychology", London: 

Macmillan. 

-Sheskin, D. J. (2003) "Handbook of 

parametric and nonparametric statistical 

procedures", CRC Press, United States of 

America, Florida. 

-Wang, J .and Liu, Y. (2015)  "Mean velocity 

prediction information feedback strategy in 

two-route systems under ATIS", Advances in 

Mechanical Engineering, Vol. 7, No. 2 , pp. 

640-416. 

-Zhang, Y., Yang, X., Liu, Q. and Li, C. 

(2015)  "Who will use pre-trip traveler 

information and how will they respond?”,  

Insights from Zhongshan Metropolitan Area, 

China",Sustainability, Vol. 7, No. 5, pp. 5857-

5874. 



 نوید خادمی،  مصطفی بابا بیک، رامین ساعدی گرمی

      915   7931، شماره سوم، بهار همنمهندسی حمل و نقل، سال 

 

از  7935ی رفتاری را در ستتال هامدلو  ونقلحملی در رشتتته اقتصتتاد  پستتادکترنوید خادمی، گواهی 

از  7938را در سال ونقلحملی زیربرنامهدانشگاه سرمی پونتواز فرانسه، درجه دکتری در رشته مهندسی 

از  7900دانشگاه علم و صن ت ایران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سال 

ی هامدل، ونقلحملی رفتاری در هامدلایشان  موردعالقهی پژوهشی هانهیزمدانشگاه تهران اخذ نمود  

آسی   یسازمدل، ونقلحملهای ی شبکهریپذ یآسان، تحلیل گستستته در تحلیل رفتار مستافر    انتخاب

استتت و در حال  ونقلحملی در شتترایف بحران و در نهایت قابلیت اطمینان شتتبکه زیربرنامهشتتبکه و 

 حاضر استادیار دانشگاه تهران است 

 

 

و ی عصر)عج( از دانشگاه  7905مصطفی بابابیک، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

از  7900رفستنجان و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران ، گرایش راه و ترابری را در سال  

دانشتگاه  صتن تی خواجه نصتیر طوسی اخذ نمود  در حال حاضر دانشجوی دکتری در رشته  مهندسی    

قه ایشتتان  تحلیل عمران گرایش راه و ترابری در دانشتتگاه تهران استتت  زمینه های پژوهشتتی مورد عال 

 آسی  پذیری و برگشت پذیری در شبکه های حمل و نقل، و مد سازی ریاضی در حمل و نقل است 

 

 

از دانشگاه تبریز و  7937رامین ستاعدی گرمی، درجه کارشتناستی در رشتته مهندسی عمران را در سال     

را از دانشگاه تهران   7939درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری در سال 

های انتخاب ونقل و مدلهای رفتاری در حملاخذ نمود  زمینه های پژوهشتتی مورد عالقه ایشتتان مدل 

  گسسته در تحلیل رفتار مسافران است  
 


