
 3331-3310، ص. 3011، پاییز 3، شماره 31فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 

 پژوهشی-علمیمقاله 

 3011(/پاییز 01ونقل/ سال سیزدهم/ شماره اول )فصلنامه مهندسی حمل

3331 

 

)مطالعه  خوابگاهساکن در سفر روزانه دانشجویان -ی فعالیتهابررسی الگو

 ()ره(المللی امام خمینیموردی دانشجویان دانشگاه بین

 انیرا ،ینوقز، )ره(خمینی مماا لمللیابین هنشگادا ،مهندسی و فنی هنشکددا، شدار یسشنارکا ، دانش آموختهیعقوبی یمحمدمهد

 انیرا ،ینوقز ،)ره(خمینی مماا لمللیابین هنشگادا ،مهندسی و فنی هنشکددا ر،نشیادا (،مکاتبات مسئول) یفصار سمیرعباا

Email: rasafi@eng.ikiu.ac.ir 

 انیرا ،ینوقز ،)ره(خمینی مماا لمللیابین هنشگادا ،مهندسی و فنی هنشکدتادیار، دا، اسنیرزاحسیم دیحم

 

 11/11/3111پذیرش:                50/31/3111دریافت: 

 

 چكیده 

ی روزترهب ی رفتاریهااز مدل ،رفتار سفر افراد یمختلف بر رو یهایاستگذاریس ریتر تاث قیدق یابیارز یونقل براحمل نیمروزه مهندسا

فراد در طی اسفر  یمختلف تقاضا یاز الگوها تریانهیگراواقع انیدر ب یسعکنند. این مدل استفاده می سفر-تیفعال یمدل الگومانند 

و با استفاده از آن می توان، تقاضای سفر افراد را تحت سناریوهای مختلف،  داردروز و شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد این الگو ها 

های مناطق مسکونی صورت گرفته است و توجه بر روی افراد و خانواده ،مطالعاتنوع تاکنون اکثر این  اما ، بینی و کنترل کردپیش

مکمل تقاضای سفر  های ماتریسهای دانشجویی و... به عنوان برآورد کنندههای خاص سفر همچون خوابگاهکمتری به تولیدکننده

 امام المللیبین دانشگاه هایخوابگاه در ساکن نکه از دانشجویاهایی پرسشنامهدر این پژوهش با استفاده از ،ن رواز ای .شهری شده است

عوامل  بهتردرک برای ، یخوابگاه انیدانشجو یسفر روزانه-تیفعال ، مدلآوری شده استقزوین جمع شهر واقع در )ره(خمینی

-الیتالگوی فعکه دهد مینشان  نیز نتایج حاصل از این پژوهش .شد ساخته یشانهروزان سفر-های فعالیتگیریتاثیرگذار بر روی تصمیم

ن و ایاتاقهم-های دوستانکالسی، فعالیته عالوه بر اینکه رفتاری )تابعی از ویژگی های فردی( است، تابعی از برنام دانشجویان سفر

 داشتنکالس درس  ویا ترم آخری بودن، متاهل بودن ،برای مثالست. ر در خوابگاه نیز ار هنگام حضوفرد ده شدانجامهای فعالیت

برای  الگوی ماندن در خوابگاه در تمام روز احتمال انتخابدرصدی   3/01، 8/3، 4/3به ترتیب باعث کاهش  در طی روز پاسخ دهنده

در طی روزهای آتی هفته ویا انجام برخی از فعالیتهای  تن امتحان یا تحویل پروژه ای مهمشدا درصورتی که زن بودن، آن فرد می شود،

درصدی احتمال انتخاب  6/10و  7/0، 8/5پاسخ دهنده توسط دوستانش در بیرون از خوابگاه، به ترتیب باعث افزایش  زندگی گذران

 شود.می برای آن فرد ی بدون سفراین الگو

 تقاضای سفرهای مدل،  های خاص سفر، رفتار سفر دانشجویانلیدکننده، توروزانه سفر-الگوی فعالیت کلیدی: هایواژه
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 مقدمه .1

 افزایشبه دلیل ونقل حمل استگذارانیس ،ی گذشتههادههدر 

 ونقلحمل خدماترشد سریع  ،هاشهر توجه جمعیتقابل

 ولقبآلودگی هوای غیرقابل، تراکم ترافیک ،عمومی و شخصی

برای ساخت  موجود مکانی هایمحدودیت، شهرهاکالن

 راهبردهای، به هاساخت آن و همچنین هزینه زیاد هازیرساخت

الت استفاده بهینه از تسهیمدیریت تقاضا و عرضه با تأکید بر 

عالقه به  .[Pinjari and Bhat, 2011] آوردند موجود روی

ریزی برنامههای د که مدلشباعث این ها راهبرد اجرای این

های رفتاری همفزون به سمت مدلاز حالت  قلیونحمل

تحت د جامعه افرارفتار سفر تا  کشیده شوندناهمفزون 

 تر سنجیده شود اما بیشترونقلی دقیقسناریوهای مختلف حمل

، بر روی سفررفتار  هگرفته در زمینهای صورتین پژوهشا

است و توجه کمتری به  بودهشهر  ین عادیساکن و هاخانواده

های دانشجویی، های خاص سفر همچون خوابگاهتولیدکننده

جام گرفته ان ،ساکنینشانبرای درک بهتر عوامل موثر در رفتار سفر 

دهد که رفتار نشان می نیز مشاهدات صورت گرفته. شده است

های در زمینه سفر دانشجویان با رفتار سفر سایر افراد جامعه

برخوردی خاص و  ونقلی متفاوت است و نیاز بهمختلف حمل

تحت  شانرفتار سفر بینیپیششناخت و  برایجداگانه 

 .[Chen, 2012] وجود دارد ،ونقلیسناریوهای مختلف حمل

ینی بی مدلهای پیشبه عنوان شاکله سفر-تیفعال یالگومدل 

رفتار ی از اهانیگراواقع انیبسعی در ، 3مبناتقاضای سفر فعالیت

ر طی د سفر افراد یمختلف تقاضا یالگوها جادیدر ا سفر انسانها

فعالیتناشی از مشارکت افراد در  سفر، هااین مدلدر . داردروز 

هایی که افراد که بسیاری از فعالیتو ازآنجایی شودتعریف میها 

دهند، برای برطرف کردن نیازهای خود انجام می ،در طی روز

 یالگومدل سازی ها دارد، شبیههای شخصیتی آنریشه در ویژگی

هتری با دقت ب فعالیت با استفاده از مفهوم ،سفر افرادتقاضای 

، نتوامی آن یلهیبه وس و [Jovicic, 2001] شودمحقق می

، فی مختلالگوهاایجاد  یبر رو رگذاریپس از شناخت عوامل تاث

و  ینیبشیمختلف، پ یوهایسفر افراد را تحت سنار یتقاضا

 ویالگ د کهدهنشان می نیز در این زمینه هابررسی نمود.کنترل 

–های اقتصادیشدت متأثر از ویژگیهر فرد به سفر-فعالیت

 ،جنسیت است که شدهثابت و هستاش اجتماعی فرد و خانواده

ی حت بعد و ساختار خانواده، درآمد، اشتغال، سطح تحصیالت،

 اشته استسفر وی تأثیر د-د و مذهب فرد روی الگوی فعالیتنژا

[Afandizadeh, kadkhoday balghoor and 

kadkhoday balghoor, 2015] برای شناخت ، تاکنون ولی

 رسف یمختلف تقاضا یالگوها جادیااین عوامل تاثیرگذار در 

 یهابرآورد کنندهیکی از به عنوان دانشجویان ساکن در خوابگاه )

رت صودر کشور  یامطالعه (یسفر شهر یمکمل تقاضا سیماتر

 .است گرفته نشده

مل عوابررسی  ، بهمدل ایناستفاده در این پژوهش با  ،از این رو

ی فعالیت روزانه-های سفرگیریتصمیم بر روی تاثیرگذار

ختلف الگوهای م ارزیابیو  ینیبشیپ برایی خوابگاه انیدانشجو

ه باین مقاله  یهادامدر  .ده استش پرداخته، شانسفر یتقاضا

دانشجویان  سفر رفتاره درزمین شدهانجام هایپژوهش مروری از

وش رپس از بیان  ،نیز سپس در بخش سوم ؛پرداخته شده است

 هایمعیار گسسته و انتخاب مدلسازی، انجام این پژوهش

پس از  چهارمدر بخش  ؛شده است معرفیها این مدل برازندگی

ها، نتایج حاصل از مدلسازی تشریح شده است و توصیف داده

ده ش آوردهنتایج این پژوهش  از جمع بندینیز  بخش نهاییدر 

 است.

 در شدهانجامی هاپژوهشمروری بر  .2

 رفتار سفر دانشجویان یهنیزم

تلف رفتار سفر دانشجویان مطالعات بر روی ابعاد مخ کنونتا

، [Rodriguez and Joo, 2004] صورت گرفته استمتنوعی 

[Akar, Flynn and Namgung, 2012] ،[Zhou, 

2012] ،[Nguyen-Phuoc and et al, 2018] در این  که
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 عوامل تاثیر گذار در ایجاد بر روی بررسی اندکیمطالعات میان، 

ابل ق . تعداداست انجام شدهشجویان دانشگاه سفر دان تقاضای

رفتار سفر بر روی  گرفتهمطالعات صورتاین از  توجهی

های سفر محور توریسم اقتصاده نیزم درنیز  دانشجویان

 ها بوده استآن یهسفرهای بهار خصوصبه ودانشجویان 

[Shoham, Schrage and van Eeden, 2005] .اگرچه 

 یهاین مطالعات توریسم محور، گاهی اوقات، انتخاب شیو

دانشجویان را برای مناطق گردشگری در نظر گرفته است ولی 

قرار  موردتوجهدانشجویان دانشگاه را  روزروزبهرفتار سفر 

البته بررسی الگوهای گردشگری دانشجویان در همین  د.ندهنمی

ه نیزم دردانشجویان  سفر دهد که رفتارمطالعات نیز نشان می

، جامعه تفاوت داشته است ساالنبزرگگردشگری با رفتار سایر 

ه صورت پذیرفت سانگو ای که توسط سو لعهای مثال در مطابر

ی دریایی هاگشت دردریافتند که دانشجویان دانشگاه  ،است

 Hsu] نندککمتر شرکت می ساالنبزرگتفریحی نسبت به سایر 

and Sung, 1997].  

 ار سفررفت شتریفهم ب یبرا مطالعاتی را، پژوهشگراننیز  راًیاخ

 در .اندانجام داده سفرشان نرخو بررسی  انیدانشجو یروزانه

 ینهسفر روزا یالگوها نیب یسهیبه مقا که هاپژوهش نیاز ا یکی

ر )دو تا د اینیرجیو التیچهار دانشگاه ا انیعموم مردم و دانشجو

ل حاص جینتا ،درون شهر و دو تا اطراف شهر( پرداخته شده است

بت نس انیدانشجو ینشان داد که نرخ سفر روزانه هاسهیمقا نیاز ا

اف اطر یهادر دانشگاه انیو دانشجو ستا ترشیبه عموم جامعه ب

 انینسبت به دانشجو یشتریو دوچرخه ب ادهیشهر، نرخ سفر پ

 یهادانشگاه انیاند چراکه دانشجودرون شهر داشته یهادانشگاه

 نیاند و ادانشگاه سکونت داشته کینزد ایاطراف شهر، درون 

جهت  یروادهیباعث شده است که در اکثر مواقع رو به پ

 .[Khattak and et al, 2011] اورندیبه دانشگاه ب وآمدرفت

 به بررسی تعداد و انواع و همکارانش در مطالعه دیگری نیز دیباج

در منطقه  واقع ریرکبیاممبنای دانشجویان دانشگاه سفرهای فعالیت

طالعه ها در این م. آننداپرداخته تهران مرکزی تجاری شهر

قد فا انیساکن در خوابگاه و دانشجو انیدانشجودریافتند که 

 انیدانشجو رگینسبت به د یکمتر تیتعداد فعال یشخص لیاتومب

بیشتر که  افتندیدرهمچنین و  دارنددر سطح معابر شهری 

روی و ونقل پویا مانند پیادهاز حمل ریرکبیامدانشجویان دانشگاه 

ن کنند و دومیی برای سفر به دانشگاه استفاده میسواردوچرخه

ونقل همگانی است دانشجویان نیز، حمل موردعالقه یهشیو

مومی ونقل عچراکه سطح دسترسی مناسبی برای استفاده از حمل

وجود دارد شهر تجاری مرکزی  یروی در این منطقهو پیاده

[Dibaj and et al, 2017].  از دیگر مطالعات صورت گرفته

از جمله تقاضای  ،های مختلف رفتار سفر دانشجویانزمینه در

] Kamruzzaman کامروزامانهای توان به پژوهشمی سفر،

]and et al, 2011  ،لیاموند Limanond, Butsingkorn [

]and Chermkhunthod, 2011، وانگ Wang, [

]Khattak and Son, 2012  اومو Eom, Stone and [

Ghosh, 2009]  این مطالعات و سایر  بررسی کهنیز اشاره کرد

 ونتاکن که دهدنشان مینیز  های مرتبط با رفتار سفرپژوهش

 به ،نسفر دانشجویا-الگوی فعالیتبر روی  کمیبسیار  یمطالعه

 ،های بیرون از دانشگاهخوابگاهخصوص دانشجویان ساکن در 

ایجاد الگوهای مختلف تقاضای سفر برای درک عوامل موثر در 

ه ببنابراین، در این مقاله  .استشده  گرفتهصورت  یشانروزانه

امه در اد ،نتایج حاصل از آن بررسی این امر پرداخته شده است و

  شده است. بیان

 روش انجام تحقیق .3

 دانشجویان ساکن دره روزان سفر-الگوی فعالیتسازی برای مدل

ارای این پرسشنامه د .شدنظیمت در دوصفحه یاپرسشنامهخوابگاه 

اطالعات شخصی،  شامل است که به ترتیببخش چهار 

 نیدر اسفر فرد در خارج از خوابگاه )-اطالعات فعالیت

هدف  متر با 111 یباال یهاییسفر به جابجا فیپرسشنامه تعر

 Ortúzar andگفته شده است ] یدر سطح معابر شهر نیمع

Willumsen, 2011]) ،د در داخل اطالعات فعالیتی فر
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توسط دوستانش  برای فرد های انجام شدهخوابگاه و فعالیت

ات اطالعبود که تنها از دانشجویان خواسته شده همچنین  .هست

 در بازه زمانیکه های بیرون و درون خوابگاه مربوط به فعالیت

زمانی از روز که درب اند )شب انجام داده بوده 31صبح تا  0:11

 .( را بنویسندها گشوده بوده استخوابگاه

های دانشگاه خوابگاهدانشجویان  ها میانپرسشنامهاین 

مکان  1ها در توزیع شد، این خوابگاه )ره(المللی امام خمینیبین

از محوطه  رونیدر ب و شهر قزوینجدا از هم در خیابان حکمت 

این  دریان دانشجوظرفیت اسکان  اند.شدهواقعدانشگاه 

ه که جامع نفر است 5011نزدیک به ها در حال حاضر خوابگاه

 دهد.آماری این پژوهش را تشکیل می

ه نمونه از فرمول جامعه اندازه در این پژوهش برای محاسب

باتوجه به  استفاده شده است که 3مطابق رابطه محدود کوکران 

درصد و مقدار  10نفر، درصد اطمینان  5011حجم جامعه آماری 

که برای این آماربرداری در نظر گرفته شده است،  10/1خطای 

ها برابر ی خوابگاهاز جامعه موردمطالعه ی حجم نمونهاندازه

متناسب پرسشنامه  001منظور تعداد  این نفر شد که برای 111

ی گیری تصادفصورت نمونهوابگاه، بهبا جمعیت ساکن در هر خ

 توزیع شد.، بندیطبقه

(3) 𝑛 =

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁

(
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2 − 1)
 

 

در این مرحله، ابتدا در هر خوابگاه، چند دانشجو که ساکن در 

خاب ها انتی پرسشنامهگردآورآن خوابگاه بودند، برای توزیع و 

داده  آموزشها تکمیل پرسشنامهه شدند، سپس به این افراد نحو

شب(  1های انتهایی شب )بعد از ساعت ها نیز در ساعتشد، آن

که دانشجویان فعالیت و سفرشان را انجام داده بودند، 

های دانشجویان صورت تصادفی میان اتاقها را بهپرسشنامه

تکمیل پرسشنامه را با پر  توزیع کردند و برای هر اتاق نحوه

 زمانهماز آن اتاق و توضیح  کردن یک پرسشنامه برای یک فرد

شب  33به سایر افراد اتاق تشریح کردند و حدود ساعت 

ه پرسشنام 001آوری کردند که از ها جمعاز اتاق ها راپرسشنامه

و پس از  ها بازگردانده شدعدد از آن 031توزیع شده، تعداد 

اسخ پکه  ییهاها، آن دسته از پرسشنامهپرسشنامه هیاول یبررس

را مطابق با دستورالعمل  خواسته شده اطالعات دهندگان،

از ، وارد نکرده بودند و کاملی یحیپرسشنامه به طور صح

 110تعداد  ش،یپاال نیها حذف شدند که پس از انمونه

ن ای به کار گرفته شد که از ایپرسشنامه برای ساخت پایگاه داده

 01زینبیه، های معصومیه و پرسشنامه از خوابگاه 10تعداد، 

پرسشنامه نیز از خوابگاه  310پرسشنامه از خوابگاه زیتون و 

  مرکزی بودند.

های دانشگاه با سایر های ساکنین خوابگاهتفاوت نیترمهماز 

تولیدکنندگان سفر شهری مانند ساکنین مناطق مسکونی شهر در 

های خاصی از سال ی دانشجویان، تنها در زمانحداکثرحضور 

 وابسته به میزان فعالیت و زمان آغاز و اتمام الًکامکه  هست

بایست رو میها است، ازاینهای تحصیلی دانشگاهترم

ی از سه فصل بهار، پاییز و یا زمستان صورت کیدرآماربرداری، 

گری دیه صورت عادی دایر هستند، اما نکتها بهگیرد که دانشگاه

 که است نیاکه در اینجا برای زمان آماربرداری مطرح است، 

د ی صورت گیرزمان دربایست در این فصول نیز میآماربرداری 

صورت عادی باشند و های درس بهکه وضعیت برپایی کالس

های قبل و از بعد از امتحانات، روزهای تعطیل و در فرجه

از  د تا بتوان الگوی مناسبیننزدیک به تعطیالت نوروزی نباش

های معمولی از ر طی روزد را رفتار سفر دانشجویان خوابگاه

ی ابرزمان آماربرداری همچنین این  .آورد دستبسال 

ر در خاص سفه دکنندیتولعنوان دانشجویان ساکن در خوابگاه به

که عالوه بر است مطالعات تکمیلی طرح جامع، بهتر 

د که ی صورت بپذیردرزمانفوق،  یهبیان شدگرفتن نکات درنظر

نیز در آن زمان صورت میونقل شهری مطالعات جامع حمل

 1در تاریخ رو آماربرداری این پژوهش گیرند، ازاین

تردد عنوان دومین روز پرماه )در روز یکشنبه بهاردیبهشت

آمار رسمی دانشگاه  بر اساسدانشگاه پس از روز دوشنبه 
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در ادامه نیز برای المللی امام خمینی( صورت پذیرفت. بین

ر دانشجویان ساکن ده روزان سفر-فعالیت الگوی برآورد انتخاب

های اقتصادی سنجی حداکثر سازیمدلاز ، خوابگاه

شده است که این مدلسازی ها در محیط استفاده مبنامطلوبیت

 .ه استشدصورت گرفته  Stata 15افزار نرم

سفر روزانه -الگوی فعالیت یمدلساز 3-1

 دانشجویان

سفر -الگوی فعالیتانتخاب  سازیمدل یبرا، مطالعه نیدر ا

ه استفاده شد ایجملهچند تیاز مدل لوجروزانه دانشجویان، 

ه ک شودیفرض م ،تیمطلوب یبراساس تئور ،مدلدر این  است.

 تیکه حداکثر مطلوب را دارد ایگزینهفرد، سعی در انتخاب هر 

( که توسط jU)یعنی  j یگزینه. مطلوبیت کند جادیا شیرا برا

 گردد:( ارائه می5صورت رابطه ) شود بهدرک می nفرد 

(5) 𝑈𝑛𝑗 = 𝑉𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗 

𝑉𝑛𝑗، که در آن  ترم 𝜀𝑛𝑗( مدل است و کیستماتیسبخش قطعی ) 

 کند. در این پژوهشاست که عدم قطعیت را بیان می آن تصادفی

، تابعی از 1ها مطابق با رابطه هر یک از گزینه 𝑉𝑛𝑗 ترم قطعی

  گیرنده است.های تصمیمویژگی

(1) 𝑉𝑛𝑗 = 𝛽𝑗𝑥𝑛 

نیز بردار 𝛽𝑗  است و  nهای فرد برداری از ویژگی 𝑥 𝑛که  

  jقسمت قطعی مطلوبیت گزینه  متغیرهای موجود در یباضر

این پارامترها  ،5با استفاده از روش حداکثر احتمال وقوعکه ) است

به طور مستقل و طبق  𝜀𝑛𝑗اگر  ،حال .(در مدل برآورد می شوند

ها در نظر گرفته توزیع گامبل در میان انتخاب کنندگان و گزینه

احتمال  𝑃𝑗در نظر گرفته شود،   Jشود و تعداد گزینه ها نیز

از مدل لوجیت چندجمله nتوسط فرد   j انتخاب شدن گزینه 

 .(Train, 2002آید )بدست می( 0مطابق با رابطه )ای 

(0) 𝑃𝑗𝑛 =
𝑒

∑ 𝑒𝑉𝑛𝑗𝐽
𝑗=1

𝑉𝑛𝑗

 

 های انتخاب گسستههای برازندگی مدلمعیار 3-2

برای بررسی معناداری متغیرهای مستقل  zدر این مقاله از آزمون 

Wald ،LR ، 𝜌𝑐های و از آزمون
𝜌0 و2

برای برازندگی کلی   2

تنها نیاز به  Waldمدل استفاده شده است. برای برآورد آزمون 

این است که  Wald آزمون 1صفر یه، فرضهستوجود یک مدل 

توانند تمامی متغیرهای موجود در مدل می زمانهمطور به

قبول لقابدهنده نشانرد شود،  یهی باشند که اگر این فرضمعنیب

. در این پژوهش هستبودن مدل پیشنهادی از نظر این آزمون 

برای  Stata افزارنرمتوسط  یهرد این فرض 0مقدار سطح اطمینان

تر بایست کوچکاست که این سطح اطمینان می شدهمحاسبهمدل 

باشد اما آزمون دیگری که معموالً برای مقایسه دو مدل  110/1از 

است که اگر مقدار لگاریتم تابع  LRزمون ، آرودیممختلف بکار 

و مقدار لگاریتم تابع الیکلیهود  𝑚1مدل اول برابر  0الیکلیهود

 آید.( به دست می0از رابطه ) LRباشد مقدار   𝑚2مدل دوم برابر

(0) 𝐿𝑅 = −2(𝑚1 − 𝑚2) 

نیز این است که دو مدل با یکدیگر  این آزمونصفر  یهفرض

بهتری نسبت به  تخمین زننده 5مدل تفاوت معناداری ندارند و 

از  آمدهدستبه LRنیست که اگر در این آزمون، مقدار  3مدل 

 2Chiنظیر در جدول استاندارد توزیع  2Chi ، از مقدار0رابطه 

بیشتر  ((113/1)مطابق با درجه آزادی و سطح اطمینان مدنظر )

 5دهد که مدل شود و نشان مینیز مردود می یهشود، این فرض

های . آزمونهست 3زننده بهتری نسبت به مدل  تخمین

 𝜌𝑐
𝜌0  و2

روند کار میها بهنیز که برای تعیین برازش کلی مدل2

 آیند.می به دست 1و  0که به ترتیب از روابط 

(0) 𝜌𝑐
2 = 1 −

𝐿𝐿(𝛽)

𝐿𝐿(𝑐)
 

(1) 𝜌0
2 = 1 −

𝐿𝐿(𝛽)

𝐿𝐿(0)
 

شده ساخته مقدار لگاریتم تابع الیکلیهود مدل 𝐿𝐿(𝛽)که در آن 

، مقدار لگاریتم تابع الیکلیهود 𝐿𝐿(𝑐)، هست βبا پارامترهای 

رار گرفته قثابت  هاییمقدارها برابر که تمامی مطلوبیتاست وقتی

 کهیاست وقت هودیکلیتابع ال تمیمقدار لگارنیز  𝐿𝐿(0)و  شوند

ظر صفر در نبرابر  هاتیمطلوبپارامترها و مقادیر ثابت  یتمام
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ار مقدگرفته شوند )معادل این است که اصال مدلی وجود ندارد(. 

 𝜌𝑐
𝜌0 و2

ها که هر چه مقدار آن ستهمواره بین صفر و یک ا 2

های با شده به ترتیب نسبت به مدلبیشتر باشد مدل ساخته

ضرایب ثابت و مدل صفر از برازندگی بیشتری برخوردار هستند 

[Train, 2002]. شده در در ادامه به بررسی نتایج مدل ساخته

 ود.ششده، پرداخته میهای بیانراین پژوهش با استفاده از معیا

 نتایج .4

 یرهایمتغ فی، به توص3بخش، ابتدا مطابق با جدول  نیدر ا

پرداخته شده است. سپس  این مدلمستقل بکاربرده شده در 

 شده است و فیها توصبدست آمده از پرسشنامه یاطالعات کل

 لیتحل و هیوابسته مدل و ساخت مدل، به تجز ریمتغ یبعد از معرف

زانه رو سفر-تیفعال یانتخاب الگو یبر رو رگذاریعوامل تأث

است.ساکن در خوابگاه پرداخته شده  انیدانشجو

ر مدلمستقل بكار برده شده د یرهایمتغ فیتوص .1جدول 

 توصیف متغیر نماد متغیر

Gender GEND = 0؛ در غیر اینصورت=1اگر پاسخ دهنده زن باشد 

Education EDUC 0=اینصورت غیر در ؛1= باشدمقطع کارشناسی دهنده، دانشجوی  پاسخ اگر 

Today Class TOCL 0=اینصورت غیر در ؛1= در روزآماربرداری کالس درس داشته باشد دهنده، پاسخ اگر 

Married MARI  ،0=نصورتیا ریدر غ؛ 1باشد = ازدواج کردهاگر پاسخ دهنده 

Last Term LATE 0=اینصورت غیر در ؛1=اش باشددر آخرین ترم از مقطع تحصیلی دهنده، پاسخ اگر 

Friends Services FRSE 

دهنده  شخصی پاسخ یا اتاق مشترک خریدهای یا نهار و های گرفتنیكی از فعالیت طی روز آماربرداری، اگر در

 0=اینصورت غیر در ؛1= باشد انجام شده دوستانش توسط

Last Exam LAEX 

؛ 1مهمی داشته است= پروژه تحویل یا امتحان از آن، قبل روز یا آماربرداری روز طی اگر پاسخ دهنده، در

 0درغیراینصورت=

Future Exam FUEX 

 آخر تا رمنظو است، گرفته صورت یكشنبه روز آماربرداری اینكه به توجه با) هفته آتی روزهای طی دهنده، پاسخ اگر

 0=درغیراینصورت ؛1=است داشته مهمی پروژه تحویل یا امتحان ،(است بوده هفته

Age AGE متغیر پیوسته؛ بر حسب سال 

Grade GRAD با دقت صدم اعشار پیوسته؛ متغیر 

Expenditure EXPN تومان 1000مخارج ماهیانه افراد بر حسب  متغیر پیوسته؛ میانگین 

Roommate ROMT تعداد هم اتاقی های پاسخ دهنده پیوسته؛ متغیر 

Study STUD 

برحسب  22:00تا  0:30پاسخ دهنده در خوابگاه، بین ساعت  (مطالعهدرس خواندن )مدت زمان فعالیت  پیوسته؛ متغیر

 ساعت

Watching TV And 

Film 
TVFI 

 22:00 تا 0:30 ساعت بین خوابگاه، در دهنده پاسخ مشاهده تلویزون و فیلم  فعالیت زمان مدت پیوسته؛ متغیر

 ساعت برحسب

Eating And cooking EACO 

 22:00 تا 0:30 ساعت بین خوابگاه، در دهنده پاسخ پختن و غذا خوردنغذا  فعالیت زمان مدت پیوسته؛ متغیر

 ساعت برحسب

Listening Music 

And Search In 

Social Network 

LMSN 

 خوابگاه، در دهنده در شبكه های اجتماعی پاسخکردن جستجو  ویاشنیدن موسیقی  فعالیت زمان مدت پیوسته؛ متغیر

 ساعت برحسب 22:00 تا 0:30 ساعت بین

Friendly Gathering FRGA ساعت برحسب 22:00 تا 0:30 ساعت بین خوابگاه، در دهنده دوستانه پاسخ هایدورهمی زمان مدت پیوسته؛ متغیر 
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 توصیف متغیر نماد متغیر

Sport SPRT ساعت برحسب 22:00 تا 0:30 ساعت بین خوابگاه، در دهنده پاسخ های ورزشیفعالیت زمان مدت پیوسته؛ متغیر 

Recreational 

Activity 
REAC 

 یاو یموسیق فیلم، شنیدن و ونیتلویز های مشاهده)مجموع فعالیتهای تفریحی فعالیت زمان مدت پیوسته؛ متغیر

 تساع بین خوابگاه، در دهنده پاسخورزشی فعالیت دوستانه و  هایاجتماعی، دورهمی های شبكه در کردن جستجو

 ساعت برحسب 22:00 تا 0:30

 هاتوصیف داده 4-1

آماربرداری شده  یهای جامعهفراوانی بخشی از ویژگی ،5جدول 

ه ک دهدبرده شده در مدل را نشان میکارو متغیرهای مستقل به

ان این ( اکثریت پاسخ دهندگ%11/00دانشجویان کارشناسی )

درصد رود مینیز و همانطور که انتظار دهند مطالعه را تشکیل می

 متاهل هستند. ،(%11/0امعه )کمی از افراد این ج

 اجتماعی-نیز بخشی دیگری از اطالعات اقتصادی 1در جدول 

 اهدر خوابگ انیدانشجو یتیاطالعات فعال همچنین و دانشجویان 

تا  0:11 یهاساعت نیها بدر هنگام گشوده بودن درب خوابگاه)

بر  د،اشب رگذاریتأثشان رفتار سفر یبر رو ،ودریکه انتظار م 55:11

طور که است. در این مطالعه، همان شده فیتوص ،(حسب ساعت

معدل، سن )سال(،  میانگینشود نیز مشاهده می 1در جدول 

های پاسخ اتاقیتعداد هم و (هزار تومان برحسب)مخارج ماهیانه 

. استگزارش شده  0و  151، 0/30، 0/55برابر  ترتیب به، دهندگان

ن که معموالً دانشجویاازآنجایی الزم به بیان است که در این مطالعه،

ز نی شانمیزان درآمد خانوادگی بیان  درآمدی نداشتند و از صحت

از متغیر مخارج ماهیانه دانشجو برای بیان  ،اطمینانی وجود نداشت

 .استشده  وضعیت اقتصادی فرد استفاده

  روزانه دانشجویانسفر -متغیرهای مستقل به کاربرده شده در مدل الگوی فعالیت فراوانی .2 جدول

 متغیر دسته بندی متغیر فراوانی درصد فراوانی)%(

01/03 301 Male 

GEND 
11/01 310 Female 

11/00 555 Bachelor 
EDUC 

11/11 330 Master & PHD 

10/11 315 No 

TOCL 
00/01 510 Yes 

51/10 151 Single & In relationship 

MARI 
11/0 30 Married 

10/11 515 No 

LATE 
10/31 00 Yes 

00/01 510 No 

FRSE 
10/11 315 Yes 

31/00 531 No 

LAEX 
15/10 331 Yes 

11/03 310 No FUEX 
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 متغیر دسته بندی متغیر فراوانی درصد فراوانی)%(

53/01 305 Yes 

 خوابگاه در دانشجویان روزانه های فعالیتیمتغیر و اجتماعی-های اقتصادیتحلیل توصیفی برخی از متغیر .3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

AGE 110 31 13 0511/55 10111/0 

GRAD 110 10/1 15/31 0011/30 00111/3 

EXPN 110 01 001 0511/151 15101/310 

ROMT 110 1 31 3113/0 11353/5 

STUD 110 1/1 1/1 0111/3 0110/3 

TVFI 110 1/1 1/0 01/1 1110/1 

EACO 110 1/1 1/1 110/1 1100/1 

LMSN 110 1/1 1/1 110/3 1133/3 

FRGA 110 1/1 1/0 315/3 5101/3 

SPRT 110 1/1 1/0 100/1 1511/1 

 

 دانشجویان روزانه سفر-مدل الگوی فعالیت 4-2

کننده انیب ،سفر روزانه دانشجویان-الگوی فعالیتطور کلی به

 سعی در سازانمدلرو است. ازاینیشان رفتار سفر کلی روزانه

 هایبیان مناسبی از آن دارند تا ابعاد و زوایای مختلف فعالیت

د )مانند هدف از فعالیت، تعداد افراروزانه سفر  یایجادکننده

فعالیت در یک تور، تعداد تورهای روزانه و...( را در نظر بگیرند 

ها و تعداد زیاد الگوهای اما به دلیل تعداد زیاد این ویژگی

 ریذپامکانسازی تمام این الگوها د، مدلافراسفر روزانه -فعالیت

 عالیتیها تمامی الگوهای فبهتر است این مدل اگرچهنیست. 

درصد تطبیق  11-10ها را شامل شوند اما در عمل موجود در داده

. در این [Mazzulla, 2009]رسد می به نظربا واقعیت مناسب 

سفر -مطالعه نیز، پس از بررسی اولیه بر روی اطالعات فعالیت

ز ا ترشیبنفر از دانشجویان  0نشان داده شد که تنها  ،دانشجویان

نفری که دارای حداقل  511وه بر این نیز از ند عالاهتور داشت 5

به اولیه، ) شاناولیهها در تور نفر از آن 1تنها ند اهیک تور بود

( بیشتر از دو فعالیت مهم لحاظ ترتیب زمانی وقوع در طی روز

 سفر روزانه-رو در ساخت الگوهای فعالیتاند. ازاینداشته آندر 

حداکثر دو فعالیت مهم در تور با این پژوهش، حداکثر دو تور 

 مختلف شهر باعث سفر افراد شده است( یها)که در مکانولیه ا

 در نظر گرفته شده است. هیمهم در تور ثانو تیفعالو یک 

 سفر-حال برای تشکیل متغیر وابسته مدل انتخاب الگوی فعالیت

 هایی که منجر به سفرروزانه دانشجویان ابتدا هر یک از فعالیت

دسته فعالیت اجباری )حضور در کالس، کار  دوند در اشده

د، )خریتفریحی -غیر اجباری گذران زندگی و آزمایشگاهی و...(

و...(  دیبازد و دید، وگذارگشتکار شخصی، غذا خوردن، 

ند سپس با توجه به مطالبی در باال بیان شد و با در نظر شدیمعرف

، ورهادر ت هاتیوقوع فعال یزمان بیترتگرفتن نوع فعالیت و 

الگوی کلی تعریف شدند،  31 روزانه درسفر -الگوهای فعالیت

 به دلیل عدم برآوردرا داشتند، کمی فراوانی  که آنگاه الگوهایی

 د،شدن دادهیجاالگو  نیترکینزددر  ،مدلی پایدار برای آن الگو
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 یلی()تحص با اهداف اجباری یک فعالیتیهمچنین الگوی دو تور 

مشاهده( از مدلسازی در این  33به دلیل فراوانی کم آن )نیز، 

-الگوی فعالیت 0از انجام این فرآیند،  که پسمطالعه حذف شد 

ل الگوی مد یعنوان متغیر وابستهبه اصلی این مطالعه،روزانه  سفر

روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه در نظر گرفته سفر -فعالیت

الگو  0و تعریف هر یک از این نیز فراوانی  0شدند. در جدول 

 آورده شده است.

 دانشجویان ساکن در خوابگاه یروزانه سفر-الگوی فعالیت 5فراوانی و تعریف هر یک از  .4جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی شرح گزینه نماد هاگزینه

3 DAP 1 

( یلیتحصاجباری ) هدف با یک فعالیتیفرد دارای یک تور 

 ستا
303 00/01 

5 DAP 2  00/31 01 را در خوابگاه بوده است روز تمامفرد 

1 DAP 3 
غیر اجباری گذران باهدف  یک فعالیتیتور  کی یفرد دارا

 ستا یحیتفر -زندگی
01 51/31 

0 DAP 4 

ی اجبار اولیهاست که هدف تور  یک فعالیتیفرد دارای دو تور 

 -یگذران زندگ یاجبار ریغ)تحصیلی( و هدف تور ثانویه 

 ستا یحیتفر

50 11/1 

0 DAP 5 

 فعالیت اول، است که هدف دو فعالیتیفرد دارای یک تور 

گذران  یاجبار ریغ فعالیت دوم،( و هدف یلی)تحص اجباری

 ستا یحیتفر -یزندگ

11 01/33 

 11/311 150  جمع کل 

(، DAPدانشجویان ) یروزانه سفر-برای ساخت مدل فعالیت

در مدل اعمال  کجاصورت یابتدا تمامی متغیرهای موجود به

مناسبی در هر تابع مطلوبیت  zشدند، سپس متغیرهایی که آزمون 

نداشتند، از آن تابع مطلوبیت حذف شدند که درنهایت این مدل 

ی اجملهچندمدل لوجیت  ،. این جدولدرآمد 0صورت جدول به

( دانشجویان ساکن در DAPروزانه ) سفر-الگوی فعالیت

 دهد.خوابگاه را نشان می

 ی دانشجویانروزانه سفر-تیفعال یانتخاب الگو ایلوجیت چندجمله مدل .5جدول 

ینه
گز

 

%10بازه اطمینان  |z P>|zآزمون  خطای استاندارد ضریب متغیر  

 

 

3 

 

GEND 513011/3-  1035530/1 05/1- 113/1 11111/3- 0313505/1- 

TOCL 515511/1  0100310/1 15/0 111/1 300501/5 051531/0 

ROMT 0333310/1 301101/1 10/5 110/1 3511105/1 0111115/1 

FRSE 001051/1- 0111310/1 31/0- 111/1 110353/0- 015110/5- 

Constant 311100/1 1100001/1 51/1 111/1 311111/3- 010003/3 

 الـگـــــوی پایـــه 5
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ینه
گز

 

%10بازه اطمینان  |z P>|zآزمون  خطای استاندارد ضریب متغیر  

 

 

 

1 

GEND 35151/3- 0001111/1 11/3- 101/1 511101/5- 1301500/1- 

LATE 1111011/1 0531001/1 10/3 311/1 111113/1- 100011/5 

TOCL 315010/5-  1103131/1  01/5-  131/1  11110/1-  0001101/1-  

EXPN 111115/1  1130111/1  11/5  110/1  1133111/1  1100005/1  

MARI 150011/5  013111/1  11/5  111/1  013001/1  103111/1  

ROMT 1013101/1  3110313/1  10/3  100/1  155110/1-  1100100/1  

STUD 113111/1-  3015101/1  10/3-  100/1  053111/1-  1311015/1  

REAC 503500/1-  3110113/1  15/5- 153/1  001110/1-  1110111/1-  

FRSE 10511/1-  0111110/1  11/0-  111/1  351110/0-  110100/5-  

Constant 1111131/1  350110/3  11/1  010/1  500005/3-  300010/1  

0 

GRAD 311111/1-  3015310/1  50/3-  533/1  015111/1-  3100550/1  

LATE 511111/5  011010/1  10/1  111/1  311311/3  00001/1  

TOCL 110100/0  1131111/1  01/0  111/1  151101/5  105001/0  

EXPN 1101513/1  1131110/1  15/5  110/1  1131310/1  1101500/1  

ROMT 1010310/1  3110501/1  15/3  100/1  111101/1-  0105110/1  

FRSE 513011/1-  1000101/1  11/0-  111/1  115131/0-  131001/3-  

LAEX 013011/3  0111511/1  30/1  115/1  011110/1  011503/5  

FUEX 311311/5-  0335100/1  00/1-  113/1  511515/1-  1151110/1-  

Constant 011011/3-  1001/5  03/1-  001/1  100103/1-  011110/1  

 

 

 

 

0 

GRAD 000110/1-  3531305/1  00/1-  111/1  001101/1-  51011/1-  

LATE 011000/3  0101000/1  01/5  130/1  5101511/1  115103/5  

TOCL 050000/1  301110/5  01/1  113/1  511101/1  11100/33  

EXPN 1100111/1  1135000/1  00/1  111/1  115351/1  1111001/1  

ROMT 0510011/1  3111110/1  10/1  115/1  3110110/1  1010301/1  

EACO 051001/1-  1153151/1  10/3-  311/1  501003/3-  5511000/1  

REAC 311501/1-  3310050/1  01/3-  351/1  110151/1-  1015110/1  

FRSE 01100/0-  1111053/1  50/0-  111/1  100131/0-  110113/5-  

LAEX 111011/3  0000105/1  11/5  110/1  0301503/1  513013/5  

FUEX 131101/3-  010551/1  05/1-  111/1  001111/5-  1011110/1-  

Number Of Observation= 150 Log likelihood=  100/551-  

Wald chi2 (31)= 31/131                                                                                 Significant level= 1111/1  
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در  طور کهشود، هماندر ابتدا به برازندگی کلی مدل پرداخته می

 شود، سطح اطمینان رد فرضیهگزارش نرم افزار نیز مشاهده می

، در نتیجه ستگزارش شده ا 110/1باالی  Waldآزمون  صفر

 .ستا قبولقابل Waldآزمون  ازنظرمدل 

 𝑙𝑙(𝛽) و 𝑙𝑙(𝑐) ،𝑙𝑙(0)  101/051این مدل به ترتیب برابر- ،

𝜌که مقدار  ستا -100/551و  -035/000
2

𝜌و  (0)
2

(𝑐)  آن

شود، عالوه بر این نیز آزمون می 010/1و  00/1به ترتیب برابر 

LR  این مدل با مدل صفر و مدل ضرایب ثابت به ترتیب برابر

همان )نظیر  2chiاست و با توجه به مقدار  515/011و  015/010

و درجه آزادی  113/1با سطح اطمینان ، LRمقدار قابل قبول 

است و نشان  برقرارست، این آزمون نیز ا 111/03( که برابر 13

آمده از دو مدل صفر و ضرایب ثابت دستدهد که مدل به می

تری به نسبت آن دو مدل استقالل دارد و تخمین زننده مناسب

 است.

حال پیش از اینکه متغیرها و ضرایب این مدل به تفکیک بیان 

شوند، اشاره به این نکته ضروری است که به جهت کاهش 

برآورد متغیرهای این مدل، الگوی فعالیت ماندن در خوابگاه 

ر دشده است چرا که عنوان گزینه پایه در نظر گرفته ( به5)گزینه 

رو د از اینشواد نمیاین الگو هیچ سفری در معابر شهری ایج

ها به نسبت این گزینه پایه معناداری متغیرهای سایر گزینه

کمترین مقدار همچنین، در این مدل  شده است.سنجیده 

 به دلیلاست که ثابت الگوها یب امربوط به ضر zهای آزمون

های اکثر الگوکنند، در تنظیم کنندگی که در مدل ایفا می نقش

ادامه نیز این توابع مطلوبیت به تفکیک . در اندمدل حفظ شده

 اند.صورت زیر توصیف شدهمتغیرها و ضرایبشان،  به

با ضریب  1و  3در توابع مطلوبیت الگوهای  GENDمتغیر 

ها خانم که دهدنشان میبه نوعی  وشده است  داریمعنمنفی 

 GRAD، متغیر دارنددر خوابگاه به ماندن تمایل از آقایان بیشتر 

 داریمعنبا عالمت منفی  0و  0ی هاابع مطلوبیت الگوونیز در ت

تواند به این معنی باشد که افزایش معدل باعث شده است و می

در مقابل الگوی ماندن در خوابگاه  هاکاهش مطلوبیت این الگو

رادی که معدل باالیی دارند تمایل افانتظار می رود شود چراکه می

-گذران زندگیکمتری به انجام سفرهای با هدف غیراجباری 

 .شته باشندداتفریحی 

با ضریب  0و  0 ،1در توابع مطلوبیت الگوهای  LATE متغیر

تواند به این معنی باشد که شده است و می داریمعنمثبت 

دانشجوی ترم آخر بودن، مطلوبیت این الگوها را در مقابل الگوی 

رسد به نظر میدهد چراکه ایش میماندن در خوابگاه افز

که وقت خالی دانشجویانی که ترم آخری هستند ازآنجایی

باری های غیراجبیشتری دارند تمایل بیشتری به انجام فعالیت

نیز در  EXPNمتغیر  .های تفریحی دارندمخصوصاً فعالیت

 ماالًاحتشده است که  داریمعنبا ضریب مثبت  0و  0، 1الگوهای 

بیانگر این است که افزایش مخارج ماهیانه فرد باعث افزایش 

ود شمطلوبیت این الگوها در مقابل الگوی ماندن در خوابگاه می

زندگی و تفریحی معموالً  های غیراجباری گذرانچراکه فعالیت

رو افرادی که مخارج بیشتری دارند، تمایل هستند ازاین برنهیهز

نیز  MARIمتغیر  ها دارند،فعالیت نجام این نوع ازبیشتری به ا

 شده است که به نظر منطقی داریمعنبا ضریب مثبت  1در الگوی 

رسد چراکه این افراد در برابر همسر خود متعهد هستند و نیز می

های نسبت به سایرین احساس نیاز بیشتری به انجام فعالیت

 مقابل ماندن در خوابگاه را دارند.گذران زندگی در 

که دارای فعالیت تحصیلی  0و  0، 3در الگوهای  TOCL متغیر

این نیز به نظر  وشده است  داریمعنهستند با عالمت مثبت 

رسد چراکه کالس داشتن فرد در طی روز آماربرداری منطقی می

اش وزانهر سفر-باعث ایجاد فعالیت تحصیلی در الگوی فعالیت

با ضریب  1شود؛ از طرفی دیگر نیز این ضریب در الگوی می

از  داشتن کالس شده است که بیانگر این است که داریمعنمنفی 

یر کاهد، متغی بدون فعالیت تحصیلی میمطلوبیت این الگو

ROMT  با ضریب مثبت   0و  0، 1، 3الگوی  چهارهر نیز در

دهد افرادی که شده است و به طریقی نشان می داریمعن

 ری به ماندن در خوابگاه وهای کمتری دارند تمایل بیشتاتاقیهم
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رسد خلوت بودن اتاق، باعث نظر میاتاق خود دارند چراکه به

رو این افراد تمایل شود ازاینآرامش افراد در درون اتاق می

 کمتری به انجام سفر در طول روز با اهداف مختلف را دارند.

شده است  داریمعنبا عالمت منفی  1در الگوهای  STUDمتغیر 

به  کنند تمایل کمتریدهد افرادی که بیشتر مطالعه میو نشان می

ا تفریحی در مقابل ب-ی گذران زندگیراجباریغهای انجام فعالیت

نیز در الگوی  EACOالگوی ماندن در خوابگاه را دارند، متغیر 

 کند که افزایشبا ضریب منفی معنادار شده است و بیان می 0

فرد باعث کاهش مطلوبیت این  ذا خوردنغزمان غذا پختن و 

شود چراکه این الگو در مقابل الگوی ماندن در خوابگاه می

ش رو افزایهای گذران زندگی هستند ازاینها جزو فعالیتفعالیت

تواند باعث کاهش مطلوبیت این ها در خوابگاه میاین فعالیت

ود. شالگوی دارای فعالیت گذران زندگی در بیرون از خوابگاه ب

شده  داریمعنبا ضریب منفی  0و  1در الگوهای  REACمتغیر 

های دهد که افزایش زمان فعالیتاست و این نیز نشان می

تفریحی در خوابگاه باعث کاهش مطلوبیت این الگوها در مقابل 

با به نظر می رسد شود چراکه الگوی ماندن در خوابگاه می

 در درون خوابگاه، تمایلهای تفریحی افراد افزایش زمان فعالیت

این افراد به انجام الگوهایی که دارای فعالیت تفریحی در بیرون 

 یابد.، کاهش میستاز خوابگاه ا

با ضریب منفی  0و  0، 1، 3الگوی  چهارهر در  FRSEمتغیر 

یت ه انجام فعالتواند بیانگر این باشد کشده است و می داریمعن

مشترک اتاق یا شخصی فرد توسط یا خریدهای گرفتن نهار فرد و

ر دوستانش در طی روز، باعث کاهش مطلوبیت این الگوها د

 افرادی به نوعی شود چراکهمقابل الگوی ماندن در خوابگاه می

د رساند، این گونه به نظر میرا در خوابگاه گذرانده روزتمامکه 

ها را در های گذران زندگی آنکه دوستانشان برخی از فعالیت

 اند. رج از خوابگاه انجام دادهخا

 شده داریمعنبا ضریب مثبت  0و  0در الگوهای  LAEXمتغیر 

دهد که دادن امتحان یا تحویل پروژه مهم در است و نشان می

طی روز آماربرداری یا روز قبل آن، باعث افزایش مطلوبیت این 

تر در بیششود چراکه الگو در مقابل الگوی ماندن در خوابگاه می

تمایل زیادی به انجام سفرهای  ،دانشجویان بعد از امتحان اوقات،

 FUEXسفرهای تفریحی دارند. متغیر  خصوصبهغیراجباری 

شده است و این  داریمعنبا عالمت منفی  0و  0ی نیز در الگو

مهم در  ایدهد که داشتن امتحان یا تحویل پروژهنیز نشان می

ابل در مق بیت این الگوفته باعث کاهش مطلوطی روزهای آتی ه

شود چراکه اکثر دانشجویان الگوی ماندن در خوابگاه می

که امتحان یا تحویل پروژه مهمی در پیش رو دارند از هنگامی

های غیراجباری خود )بخصوص فعالیت تفریحی( در فعالیت

ای در پایان نیز، با استفاده از تحلیل اثر حاشیهکاهند. طول روز می

به ازای افزایش یک  الگوهر  ان تغییرات احتمالمیزمیانگین، 

که در  آورده شده است 3در شکل  واحدی یک متغیر مشخص

 یرهامتغ این ازبرخی ای اثر حاشیهگیری تحلیل بخش نتیجه

 .بیان شده است 3مطابق با شکل 
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 انیدانشجو یسفر روزانه-تیفعال یانتخاب الگو یاچندجمله تیمدل لوج یاهیاثر حاش .1شكل 

 گیری  نتیجه .5

فراد وزانه ار سفر-بیان شد، الگوی فعالیتپیشتر نیز همانطور که 

 سازانمدلرو است. ازاینیشان رفتار سفر کلی روزانهکننده انیب

سعی در بیان مناسبی از آن دارند تا ابعاد و زوایای مختلف 

روزانه افراد )مانند هدف از  ی سفرایجاد کننده هایفعالیت

فعالیت، تعداد فعالیت در یک تور، تعداد تورهای روزانه و...( را 

-در این مقاله نیز با شبیه سازی الگوی فعالیتدر نظر بگیرند. 

از دانشجویان ساکن در خوابگاه،  درصد 11روزانه بیش از  سفر

تری از رفتار سفر افراد ساکن در این سعی در بیان دقیق

و نشان داده شد  خاص سفر )خوابگاه( شده است یهدتولیدکنن

از  بر اینکه رفتاری )تابعیکه الگوی فعالیتی دانشجویان عالوه 

های های فردی( است، تابعی از برنامه کالسی، فعالیتویژگی

فرد در هنگام حضور شده انجامهای ن و فعالیتایاتاقهم-دوستان

 .است نیز در خوابگاه

 ال،که برای مث دهدبرخی از مهم ترین نتایج این پژوهش نشان می

باعث کاهش  بیبه ترتای معدل دانشجویان افزایش یک نمره

فعالیت  یدارادرصدی احتمال انتخاب الگوهای  1/5و  1/1

 ترم آخری . دانشجویدشومی 0و  0 یحیتفر-یگذران زندگ

-یگذران زندگفعالیت احتمال انتخاب الگوهای دارای نیز،  بودن

درصد  1/0و  0/31، 1/5 میزانبه  بیبه ترترا  0و  0، 1 یحیتفر

 دهد. افزایش می

اشاره کرد که  نیبه ا توانیپژوهش م نیمهم ا جینتا گریاز د

تمایل بیشتری به انجام ، ماهیانه بیشتر دانشجویان با مخارج

ن همچنیتفریحی دارند، -های غیراجباری گذران زندگیفعالیت

های کمتری دارند، تمایل بیشتری به ماندن در اتاقیافرادی که هم

 ،نفر به جمعیت یک اتاق یکبه طوری که افزایش خوابگاه دارند 

 درصدی الگوی ماندن در خوابگاه 1/5باعث کاهش احتمال 

کالس درس  شود.میسط فرد ساکن در آن اتاق تو( 5)الگوی 

درصدی  1/55و  1/31به ترتیب باعث کاهش داشتن افراد نیز 

شود می 1و  5احتمال انتخاب الگوهای بدون فعالیت تحصیلی 

درصدی  3/13و  0/3قب آن نیز به ترتیب باعث افزایش متعا و

 شود.می 0و  0ی  لیتحص تیفعال دارای یاحتمال انتخاب الگوها

را  یبیشترزمان در این مطالعه همچنین مشخص شد، افرادی که 

ل تمای ،کنندمی خوابگاهدرون های تفریحی در فعالیت صرف

حی تفری-گذران زندگیالگوهای دارای فعالیت  کمتری به انجام

روز را در که تمام یافراد ، همچنینددارندر بیرون از خوابگاه 

ر که  دوستانشان د رسدیگونه به نظر م نیاند، اخوابگاه گذرانده
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 ای دی)مانند خر یگذران زندگ یهاتیاز فعال یبرخ، روز یط

 اند.انجام داده شانیها را در خارج از خوابگاه براگرفتن نهار( آن

ای مهم در طی روز عالوه بر این، دادن امتحان یا تحویل پروژه

تخاب حتمال اناباعث افزایش به ترتیب توسط فرد، یا روز قبل 

-یگذران زندگ تیفعالالگوهای دارای صدی در 0/0و  3/1

شود و داشتن امتحان یا تحویل پروژه مهم در می 0و  0 یحیتفر

 0/1 و 0/1باعث کاهش به ترتیب طی روزهای آتی هفته نیز 

-یگذران زندگ تیفعالالگوهای دارای  احتمال انتخاب یدرصد

پژوهش، همان طور که مشاهده در این شود، می 0و  0ی حیتفر

فر س-شد عوامل موثر بر روی انواع پر فراوانی الگوی فعالیت

و  ینیبپیش رو نیاز ا ،دانشجویان ساکن در خوابگاه تعیین شد

 یاستفاده از برخبا  ی سفر دانشجویانکنترل تقاضاهمچنین 

شد که این امر پذیر  امکان مطالعه، نیقابل کنترل ا یرهایمتغ

ونقلی به دانشجویان دهی حملباعث بهبود در سرویس تواندمی

 نیز شود.

 هانوشتپی .0

1. Activity-based 

2. Maximum likelihood method 

3. Null hypothesis 

4. Significant level 

5. Log-likelihood function 

 منابع .7

 ، م.بلقور یکدخدا، م. و بلقور یکدخدا ،.ی زاده، شفندا -

، «فعالیت مبنای هالمددر قطعیت م عدو یسک ر تحلیل(. »3110)

، ونقل و ترافیکبین المللی مهندسی حمل کنفرانسچهاردهمین 
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بیرجند و  از دانشگاه 3110را در سال  عمران یدر رشته مهندس یدرجه کارشناس ،محمد مهدی یعقوبی

از دانشگاه بین المللی امام  3111درجه کارشناسی ارشد در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل را در سال 

 زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان رفتار سفر و ایمنی است. اخذ نمود.  )ره(خمینی

 

صنعتی از دانشگاه  3111عمران را در سال  یدر رشته مهندس یدرجه کارشناس ،امیر عباس رصافی

از دانشگاه  3110حمل و نقل را در سال  یزیبرنامه ر شیارشد در گرا یو درجه کارشناس شریف

موفق به کسب درجه دکتری در گرایش برنامه ریزی حمل و  3111در سال اخذ نمود.  صنعتی شریف

دانشگاه بین المللی امام نقل از دانشگاه صنعتی شریف گردید. وی در حال حاضر عضو هیات علمی 

، یاضیر یمدلساز، داریو توسعه پا ستیز طیمح شانیمورد عالقه ا یپژوهش یها نهیزماست.  خمینی

 است. مبنا-عامل یساز هیشبو  ابانتخ یمدلها

 

از دانشگاه بین المللی  3110عمران را در سال  یدر رشته مهندس یدرجه کارشناس ن،یرزاحسیم دیحم

از دانشگاه  3111حمل و نقل را در سال  یزیبرنامه ر شیارشد در گرا یامام خمینی و درجه کارشناس

برنامه  دسیمهن شیدر گرا یموفق به کسب درجه دکتر 3110بین المللی امام خمینی اخذ نمود. در سال 

دانشگاه  یعلم اتیدر حال حاضر عضو ه ی. ودیحمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران گرد یزیر

مباحث مرتبط به تعامل حمل و  شانیمورد عالقه ا یپژوهش یها نهیبین المللی امام خمینی است. زم

 نقل و شهرسازی و سیستم های حمل و نقل هوشمند است.

 

 


