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  چکیده 

زمان  الگوي فعالیت شامل نوع و مدت. است توان افراد کمي  هاي روزانه این پژوهش، بررسی الگوي فعالیتهدف از 

اي  هاي گسترده مدل. زمان مورد مطالعه قرار گرفته است هاي اخیر با دو روشِ مستقل و هم فعالیت بوده و در سال

ند که بررسی ا هنشان دادت مطالعااما  ،دارد در اقتصادسنجی براي بررسی این دو تصمیم به صورت جداگانه وجود

انتخاب نوع فعالیت و اختصاص زمان به فعالیت،  ي هگیري دربارتصمیم .تر استگرایانهواقع دو تصمیماین  زمانِ هم

این دو تصمیم در میان  اما ؛ددهمبنا شکل می-هاي فعالیت روشسفر افراد در  ي هسازي زنجیر گام اول را در شبیه

هاي سفر  در این مطالعه با استفاده از داده. زمان و نه مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است طور همنه به توان کم افراد

انتخاب نوع و مدت ،توان کمویژه به رفتار سفر افراد  آتالنتا و با توجه با مدل این افراد  زمان فعالیتMDCEV  به

دهد  براي نمونه نتایج نشان می .شناسایی شده است این دو تصمیم متغیرهاي تأثیرگذار برزمان بررسی و  صورت هم

درمانی  هاي تري در فعالیت کنند، به احتمال بیش میناستفاده همگانی ونقل  حملاز  هرگز که توانی کمافراد  که

در جهت  کند که راهکارهایی گذاران فراهم می این امکان را براي سیاست آگاهی از عوامل اثرگذار .کنند شرکت می

اي که  گونه ها ارائه دهند؛ به پذیر جامعه و احیاي حقوق آنافزایش سهم مشارکت این دسته از افراد آسیب

  .ها را بهبود بخشند را کاهش داده و کیفیت زندگی آنتوان  افراد کمهاي اجتماعی  محدودیت
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  مقدمه -1

معلولیت  نوعی از بادر جهان  میلیارد نفر بیش از یک 2010، در سال 1سازمان بهداشت جهانیبر اساس گزارش 

در سرشماري سال . ]1[دهد  را تشکیل می کل جمعیت جهاندرصد از  15که این تعداد در حدود  کنند؛زندگی می

شیوع  ،مورد معلولیت گزارش شده که بر این اساس 1,257,372و توان  کمفرد  1,012,222 در ایران، 1385

، شیوع معلولیت جهانیبانک آمارهاي  اساس بر این در حالی است که .]2[دست آمده است  درصد به 78/1معلولیت 

  .]3[درصد است  10تا  5/3در کشورهاي خاورمیانه و شمال افریقا مانند ایران، عراق، اردن، مصر و الجزایر، 

حال فراخور حال  یندرعو  جامعه افراد سایریکسان با  طور بهبایست  یمتوان  کم ادفرا برقراري عدالت اجتماعی،براي 

 اينامهسازمان ملل متحد، پیمانرو  ینا از .شوند مند بهره فرهنگیو  درمانی ،آموزشیی، ونقل حمل تسهیالتخود از 

 زندگی کنند طور مستقل بهتوان حق دارند  کمافراد «: آمده استمنتشر کرده که در آن  توان کمافراد  حقوق ي هدربار

جهت  اقدامات مناسب را درها باید به این منظور دولت. هاي زندگی مشارکت کامل داشته باشند تمام جنبه و در

انجام  نبا دیگرا براي برابري... و  ارتباطات اطالعات، ونقل، حمل به محیط پیرامون،توان  کم تأمین دسترسی افراد

  ».]4[دهند 

داراي نیازهاي ویژه و رفتار سفر متفاوت  ،شرایط خاص جسمانی دلیل توان به افراد کم که است ها نشان دادهبررسی

جانبه و دقیقِ  پذیر، ضرورت بررسی همه تعداد زیاد و حساسیت این قشرِ آسیب. ]5[ با دیگر افراد جامعه هستند

 .کندها را ایجاب میرفتار سفر آن

  

  تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

اولین گام در  تفریح مشتق شده،، خرید و کار هایی مانندفعالیت تقاضا براي از ونقلتقاضاي حملاز آنجا که 

الگوي فعالیت شامل نوع فعالیت و . ها است روزانه آن 2فعالیت يتوان، شناخت الگو رفتار سفر افراد کم ي همطالع

تولید  تصمیم مهم درزمان فعالیت، دو  انتخاب نوع فعالیت و مدت. به هر فعالیت است شده دادهزمان اختصاص  مدت

  . هستندنوعی بیانگر تقاضاي سفر بهسفرها و 

ابتدا نوع فعالیتی که فرد انجام  یا روش سنتیدر روش اول . به منظور بررسی این دو تصمیم دو روش وجود دارد

تصمیم  3زمان روش همیا روش دوم . گرددبه آن تعیین می شده دادهتصاص خواهد داد تعیین شده و سپس زمان اخ

  .دهدزمان مورد بررسی قرار میبه آن را هم شده دادهزمان اختصاص  انتخاب نوع فعالیت و مدت ي هدربار

 پرداختهبه هر فعالیت  شده دادهبه بررسی دو تصمیم انتخاب نوع فعالیت و زمانِ اختصاص ] 7و  6[اگرچه مطالعاتی 

این دو تصمیم در میان افراد  ،اینوجود  تر است، ولی با گرایانهزمان این دو تصمیم واقع و نشان دادند که بررسی هم

                                                 
1 World Health Organization (WHO) 
2 Activity Pattern 
3 Simultaneous Approach 
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کند که با  ، این مطالعه تالش میدر این راستا. زمان و نه مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است طور همنه بهتوان  کم

زمان  صورت هم این دو تصمیم را به متحده امریکا یاالتادر کشور ) 2011( 1نتاي سفر منطقه آتال دادهاز  استفاده

  .توان مورد مطالعه قرار دهد درمورد افراد کم
  

  هاي پیشین مروري بر پژوهش - 3

اشاره  1965در سال  2توان به پژوهش بکرمی ي مختلفهاي تخصیص زمان به فعالیت از اولین مطالعات در زمینه

هاي غیرکاري با درنظرگرفتن  براي اختصاص زمان به فعالیت 3ي نظریه مطلوبیت بیشینه ن روشی بر پایهکرد که در آ

  . ]8[ فعالیت ارائه شده است ارزش زمانی براي هر

. ]11 و 10 ،9[شد اي انجام  فزون و در سطح منطقه صورت هم بهدر این زمینه پس از پژوهش بکر، مطالعات دیگري 

ها در سطح  به فعالیت شده دادههاي اختصاص  سازي زمان مدل به ،از رفتار سفر درك بهترور منظ به محققان سپس

تأثیر  کارگیري مدل رگرسیون با به 1982و همکاران در سال  4براي نمونه، آالمان. گیري فردي روي آوردند تصمیم

خانه مورد مطالعه قرار دادند فعالیت داخل و خارج از  12هاي فردي و خانوادگی را بر تخصیص زمان به  ویژگی

]12[.  

طور  این رویکرد که به. اند رواج یافته 5پیوسته -ي گسسته هایی با رویکرد انتخاب چندگانه هاي اخیر پژوهش در سال

) تصمیم گسسته(ي انتخاب نوع فعالیت  شناسی تحقیق مورد بحث قرار گرفته است، در مطالعه مفصل در بخش روش

 2005هایی با این رویکرد، مدلی که در سال  در میان مدل. ]13[کاربرد دارد ) پیوسته تصمیم(زمان فعالیت  و مدت

ها به نظر  ، پرکاربردتر از سایر مدل]14[براي عبارت خطا گسترش یافت  7با فرض توزیع مقدار حدي 6توسط بات

MDCEVاین مدل که با نام . رسد می
ب نوع فعالیت و اختصاص زمان شود، در مطالعات مربوط به انتخا شناخته می 8

از داده سفري  العاتمطاین . آورده شده است 1ها در جدول  از این پژوهش دو نمونه. ها استفاده شده استبه فعالیت

  .اند آوري شده، استفاده کرده جمع در منطقه خلیج سانفرانسیسکو 2000که در سال 
  

  

  

                                                 
1 Atlanta 
2 Becker 
3 Maximum Utility Theory 
4 Allaman 
5 Multiple Discrete–Continuous Choices 
6 Bhat 
7 Extreme Value Distribution 
8 Multiple Discrete–Continuous Extreme Value (MDCEV) 
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 MDCEVزمان فعالیت در مدل  رگذار بر انتخاب نوع فعالیت و مدتمتغیرهاي اث برخی از :0 جدول 

نویسنده 

 اول
  نوع فعالیت سال

  مورد مطالعه متغیرهاي

  هاي خانوار ویژگی  هاي فردي ویژگی
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]15[ 
2006 

 فعالیت پایه  1نگهداري. 1

*×  استراحت در خانه. 2
 + ×     - -    - 

 -   +  - -     × + ×  تفریح داخل خانه. 3

از  استفاده غیرکاري. 4

  اینترنت
× + ×    -    + +  - 

 -          ×  ×  اجتماعی. 5

 خارج از غذا صرف. 6

  خانه
 + ×  + -     - -   

 غیرضروري خرید. 7

  خانه خارج از
× -  + + -  + +     

   +        × -   خانه خارج از مذهبی. 8

 تفریح خارج از. 10

  خانه
× + × + + -  + +    + 

 2تفریح محض. 11

  3خارج از خانه
 +  -          

  پینجاري

]16[ 
2010 

نگهداري داخل و . 1

  خارج از خانه
 -  -        +  

       -    -      تفریح داخل خانه. 2

        - +     + ×  خانه خارج از مذهبی. 3

 اجتماعی خارج از. 4

  خانه
×      + -  +      

 +     +  - +        خانه تفریح خارج از. 5

 خارج از غذا صرف. 6

  خانه
      + -  +      

 غیرضروري خرید. 7

  خانه خارج از
      + -  +      

                                                 
  .هاي پزشکی است فعالیتو  ، خرید مواد غذایی و لوازم ضروريآماده کردن غذانظیر  کارهاي ضروري منزلگهداري شامل هاي ن فعالیت  1

2 Pure Recreation 
  ماشین سواري دویدن و روي، مانند پیاده مقصد خاص، گونه و بدون هیچ غیرموتوري یا موتوريهاي  شیوه استفاده از 3
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در مقابل . یابد ، میزان مشارکت در فعالیت افزایش میساختگیدرستی متغیر  صورت دربه این معناست که با افزایش متغیر پیوسته و یا + عالمت * 

در قالب چندین متغیر (به معناي تأثیرگذاري متغیر مربوطه  ×همچنین عالمت . عالمت منفی نشان از کاهش تمایل به مشارکت در فعالیت دارد

 .بر میزان مشارکت در فعالیت است) ساختگی

  

هاي  ها انجام شده، توجه چندانی به بخش در میان مطالعات بسیاري که در ارتباط با تخصیص زمان به فعالیت

عنوان متغیر توصیفی  ز این مطالعات معلولیت بهتنها در برخی ا. ، نشده استتوان افراد کمویژه  پذیر جامعه، به آسیب

 هايمحدودیتبه دلیل  توان کم افراددهد که ها نشان می گونه پژوهش نتایج این. ها به کار رفته است در مدل

رفتار دارند؛ اما اطالع دقیقی از  خریدتفریح و  نظیر خانه خارج از هايفعالیت شارکت درتري به م تمایل کم حرکتی،

  .ها را برطرف نماید این مطالعه در تالش است که تا حد ممکن این کاستی. در دسترس نیستها  آنسفر 
  

  هاي مورد استفاده داده -4

 2011سال  در دادهاین  2.استفاده شده است 1هاي سفر آتالنتا در ایالت جورجیا به منظور انجام این پژوهش، از داده

 . وسیله نقلیه است 21,270سفر و  93,713فرد،  25,810، انوارخ 10,278آوري شده و شامل اطالعات جمع

نفر از افراد نمونه داراي یک یا چند نوع معلولیت از نوع حرکتی، بینـایی،   1,326 دهد کهبررسی این داده نشان می

ر و الگوي مطالعه حاضر بر رفتارِ سف. دهند میتشکیل را  از نمونه درصد 2/5در حدود هستند که  ذهنیو یا شنوایی 

تعریـف شـده   هدف فعالیت براي افـراد   25در این داده، در مجموع  .استوار است توان کمهاي این تعداد فرد  فعالیت

تحصیل، درمان، خرید، تفـریح و  /اند از فعالیت داخل خانه، کار شش گروه کلی که عبارت است که در این پژوهش به

  .آمده است 2در جدول در این مطالعه متغیرهاي استفاده شده  توصیفهمچنین . شده است ها تقسیم فعالیت سایر
  

  شناسی تحقیق روش - 5

-هایی که براي عبارت خطاي دو تصمیم فرض همبستگی درنظر می ها، عالوه بر مدل زمانِ تصمیم براي بررسی هم

تري ادامه توضیح بیش در. روند کار میبه 3اند که در شرایط انتخاب چندگانههاي دیگري توسعه یافتهگیرند، مدل

  .ه شده استها آورددرباره این مدل
  

  رویکرد انتخاب چندگانه 1- 5

به این معنا که فرد از میان . کننده الزاماً نباید از میان چند گزینه یکی را انتخاب نمایددر این حالت فرد انتخاب

هاي لدر سا .برطرف کندنحوي که نیاز وي را  بهها با مقادیر دلخواه است، چند گزینه، قادر به انتخاب هر تعداد از آن

                                                 
1 Georgia 

 .دریافت کردیم http://www.surveyarchive.orgصورت عمومی در دسترس است و ما آن را از پایگاه اینترنتی این داده سفر به  ٢
3 Multiple Choice Situation 
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مورد تجزیه و  پیوسته- گسسته يهاي مهمی در شرایط چندگانه  ها و انتخاب تصمیم اقتصادسنجی اخیر و در ادبیات

هاي فعالیت، مشارکت افراد در ]17[خرید مواد غذایی  توان به ها می از جمله این تصمیم. تحلیل قرار گرفته است

و میزان استفاده از آن  مالکیت خودروي خانواده و ]19[خانوار ، مخارج ]18[ها اختصاص زمان به فعالیت مختلف و

 .اشاره کرد ]20[

پرکاربردتر از  MDCEVرود، مدل پیوسته به کار می-ي گسسته که در شرایط انتخاب چندگانهی هایاز میان مدل

یات پیشین گفته شد، در مطالعات فراوانی مورد استفاده قرار طور که در بخش مرور ادب بوده و همانها سایر مدل

  .است شده دادهاین مدل در قسمت بعد به تفصیل شرح . گرفته است

  

 توصیف و بررسی آماري متغیرهاي مورد استفاده: 2جدول

  1پراکنش  میانگین  توصیف  نام متغیر

AGE   92/18  95/55  توان کمسن فرد  

MALE   49/0  4/0  0:، زن1:مرد: توان کمجنسیت فرد  

LICENSE  48/0  64/0  0:، ندارد1:دارد: گواهینامه رانندگی  

WORKER  34/0  13/0  0:، نبودن1:شاغل بودن  

EMPLY  29/0  1/0  0:، نبودن1:کارمند بودن  

HIEDU  39/0  19/0  0:، ندارد1:دارد: مدرك کارشناسی و باالتر  

STUDENT  27/0  08/0  0:، نیست1:هست: آموزدانش  

WALKING 48/0  37/0  0:، در غیر این صورت1:دارد: اختالل در راه رفتن  

NEVER 47/0  66/0  0:، در غیر این صورت1:کندونقل همگانی استفاده نمی هرگز از حمل  

URBN 17/0  03/0  0:غیر این صورت ، در1:شهري سکونت در منطقه مسکونی  

RURAL 39/0  19/0 0:غیر این صورت ، در1:سکونت در منطقه روستایی  

HHSIZ  33/1  52/2  رتعداد اعضاي خانوا  

HHSTU  89/0  47/0  رآموزان در خانواتعداد دانش  

DHHVEH  38/0  82/0  0:غیر این صورت ، در1:مالکیت حداقل یک وسیله نقلیه در خانواده  

HI-INCOME   30/0  10/0  0:غیر این صورت ، در1:دالر 100,000درآمد سالیانه خانواده بیش از  

LOW-INCOME 47/0  34/0  0:غیر این صورت ، در1:دالر 20,000تر از درآمد سالیانه خانواده کم  

HHLIC  98/0  68/1  تعداد گواهینامه رانندگی در خانواده  

NTRIPS   71/2  29/2  در یک روزتوان  کمتعداد سفرهاي فرد  

  

                                                 
1 Standard Deviation 
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  MDCEVمدل  2- 5

و در  دهدمصرف در اختیار قرار می احتمال ي که برايافرم بستهمطلوبیت بیشینه و  نظریه مبتنی بودن این مدل بر

در  .]16[ رود شمار میبراي پرداخت، از دالیل جذابیت این مدل به سازي شبیه وهاي عددي  نیاز به روشنتیجه عدم 

کننده، یعنی کاهش مطلوبیت  هاي انتخاب مصرفترین ویژگی این مدل تابع مطلوبیت غیرخطی بوده و یکی از مهم

  .گیردنظر می را در )سیري پذیري( ر افزایش مصرفدر اث

در . ها اختصاص دهد تواند زمان خود را به آنهدف مختلف وجود دارد و یک فرد می  Kهابراي فعالیتفرض کنید 

شده به هر  هاي زمان اختصاص داده مطلوبیتی که براي هر فرد وجود دارد از مجموع مطلوبیتاین حالت مقدار 

هدف مورد نظر به  Kاُم باشد، مطلوبیت بر روي  kشده به فعالیت  زمان اختصاص داده tkاگر . آیدمی فعالیت به دست

  .]21[شود صورت زیر تعریف می

 
αk ≤1 و γk >0   :k  )1(  براي هر

یت در ازاي اختصاص زمان به فعال 3مطلوبیت پایه ψkو  2و انتقال 1پذیريبه ترتیب پارامتر سیري  γkو αkکه در آن 

k شود محاسبه می 2باشد و از رابطه  می شده مشاهدههاي  اُم است که تابعی از ویژگی.  

)2(  
 

هاي مشاهده نشده و ویژگی εkتابع مطلوبیت و  در تأثیرگذارهاي برداري از ویژگی zkمدل،  ضرایب بردار βکه در آن 

  .اُم است kمؤثر بر مطلوبیت فعالیت 

کننده به انتخاب مجدد  امتر در حقیقت تأثیر مصرف یک کاال را بر تمایل فرد انتخاباین پار :پذیري سیريپارامتر 

پس از مدتی از یک فعالیت دست  ويبه این معنا که . پذیر است کننده سیري فرد انتخاب. گیرد آن کاال درنظر می

اي لوجیت فرد  ههاي رایجِ انتخاب گسسته نظیر چندجمل در مدل. رود کشیده و به سراغ فعالیت دیگر می

  .شود می در نظرناپذیر  کننده سیري انتخاب

و یا تخصیص کل ) انتخاب نشدن کاال(این پارامتر امکان تخصیص مقدار مصرف صفر به یک کاال : پارامتر انتقال

  .پذیري در ارتباط است طور معکوس با مفهوم سیري همچنین پارامتر انتقال به. کند بودجه به یک کاال را فراهم می

بنابراین در  ي در دسترس بیشینه کند؛ کند که مطلوبیت خود را با توجه به بودجهطور طبیعی هر فرد تالش میبه

  .شود ، محدودیت زیر نیز در نظر گرفته میها فعالیتبه زمان  اختصاصِسازيِ مطلوبیت حاصل از فرآیند بیشینه

)3(  
 

                                                 
1 Satiation 
2 Translation 
3 Baseline Utility 
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در این مطالعه برابر یک روز  مقدار کل بودجه است که Tاُم و  kیت به فعال شده دادهزمان اختصاص  tkدر این رابطه 

  .باشدمی) ساعت 24(

نوشته شده و  4مسئله مطابق رابطه  1به هر فعالیت، تابع الگرانژ شده دادهي زمان بهینه اختصاص  براي محاسبه

  .شودتاکر اعمال می-شرایط کوهن

)4(  
 

اگر کاالیی وجود داشته باشد که تمام جامعه آن را . است دودیت زمانمرتبط با مح متغیر همزاد λدر این تابع 

به همین سبب روابط فوق کمی تغییر  2.انتخاب و مصرف کنند، این کاال باید در سبد انتخاب همه افراد قرار گیرد

راین تابع بناب کنند؛در این پژوهش فعالیت داخل خانه همان کاالیی است که همه افراد استفاده می. خواهد کرد

گذاري نام 1عنوان کاالي شماره  در این رابطه کاالي مصرفی همه به. نوشته خواهد شد 5مطلوبیت مطابق رابطه 

  .شودمی

)5(  
 

و با فرض اینکه اولین کاال، کاالي مصرفی (کاالي موجود  Kکاالي اولی از  Mدر نهایت احتمالِ تخصیص مصرف به 

  .دست خواهد آمد به 6به صورت رابطه ) همه جامعه باشد

)6(  

 
محاسبه  7نیز از رابطه  ciدرنظر گرفته شده و مقدار  1پارامتر مقیاس است که در این مطالعه برابر  σدر این رابطه 

  .شودمی

)7(  
 

شایان یاد است که در مطلوبیت  .]21و  14[است  2008و  2005هاي هاي بات در سالروابط باال برگرفته از مقاله

نیز تأثیرگذار است؛ اما در این مطالعه با توجه به اینکه کاالها از جنس فعالیت ) pk(هر کاال قیمت واحد آن مصرف 

از روابط و محاسبات حذف  pkبنابراین عبارت  ها برابر با یک در نظر گرفته شده است؛هستند، قیمت واحد همه آن

  .گردیده است

بـه  . براي تمام کاالها در یک مدل کار دشواري است) γ(و انتقال ) α( پذیري زمان دو پارامتر سیري برآورد کردن هم

بـات نشـان   . همین دلیل در مطالعات پیشین، در هر مدل یکی از این دو پارامتر براي همه کاالها برآورد شده اسـت 

                                                 
1 Lagrangian Function 
2 این کاال با نام   Outside Good .شودشناخته می   
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داخـت  رهایی با یکی از پارامترهاي مذکور، جـایگزین مناسـبی بـراي پ    دهد که در شرایط مختلف، پرداخت مدل می

  .]21[ مدلی با هر دو پارامتر است

  

  سازي مدل -6

پذیر نیست، سادگی امکاندر یک مدل به) γ(و انتقال ) α(پذیري  ي پارامتر سیري توجه به اینکه محاسبه با

 مورد بررسی قرار گرفته ومدل محدود شده  5 در این مطالعه. شوداعمال می MDCEVهایی بر مدل محدودیت

 BIC 1، شاخص )�2( نماییدرست نسبت شاخص ی نظیرطریق معیارهای از بهترین مدله منظور تعیین بها نتایج آن

اجرا شدند و برخی از مشخصات  3افزار استتابا نوشتن کد در نرم ها مدل این. مقایسه شده است مدل 2زمان اجرايو 

مقدار لگاریتم  4و  3، 2هاي دلتوجه به نتایج این جدول، م با. است شده دهآور 3ها در جدول اجراي آن

بسیار نزدیک به صفر است؛ بنابراین  αزیرا در مدل سوم و چهارم مقادیر برآورد شده براي  نمایی برابر دارند؛ درست

 .ها به مدل دوم شباهت دارد نتایج آن

 4ن مدل در جدول نتایج ای. شود عنوان مدل مناسب انتخاب می ، مدل دوم بهي یاد شدههاتوجه به نتایج معیار با

  .آمده است

 MDCEVهاي مختلف بر مدل اعمال محدودیت: 3جدول 

  مدل محدودشده

  

  ویژگی

  1مدل 

1=γ  

  2مدل 

0=α  

  3مدل 

=...  2α =1α  

  4مدل 

0=α 

  )کاالي مصرفی همه جز به(

 5مدل 

0=α 

1=γ  

  -39/10849  -91/8534  -91/8534  -91/8534  -57/9080  نمایی در همگراییلگاریتم درست

  -55/12057  -30/9241  -30/9241  -30/9241  -86/9805  فقط با مقدار ثابتنمایی لگاریتم درست

  0/9  6/7  6/7  6/7  4/7  )درصد( �2

 k(  52  51 52 52 46( پارامترهاتعداد 

 BIC 8/18532 3/17434 5/17441 5/17441 5/22027شاخص 

 32 143 119 35 112  تعداد تکرار مدل

 9 134 178 13 137  )یهثان(زمان اجراي مدل 

  

                                                 
1 Bayesian Information Criterion (BIC) Index 
2 Run Time 
3 STATA 
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 زمان فعالیت زمان انتخاب نوع و مدتبراي بررسی همMDCEV مدلنتایج : 4 دولج

 متغیر  نوع متغیر
 نوع فعالیت

 سایر تفریح خرید درمان تحصیل/کار خانه

   Constant ثابت
678/10-  

*)63/18-(  

689/9-  

)80/35-( 

071/10-  

)11/22-( 

923/9-  

)89/25-( 

261/10-  

)72/36 -( 

  هاي فرديویژگی

AGE 
006/0 

)64/1( 

025/0- 

)94/2-(  
    

MALE 
279/0- 

)42/2-( 
 

609/0- 

)40/3-( 

574/0- 

)53/3-( 
  

LICENSE 
160/0- 

)49/1-( 
     

WORKER 
514/0- 

)16/2 -( 

976/2 

)62/8( 

005/1- 

)00/3-( 
   

EMPLY    
309/1- 

)70/3-( 

709/0- 

)24/2-( 

539/0- 

)76/1 -( 

STUDENT  
070/3 

)82/7( 
    

HI-EDU     
334/0 

)97/1( 
 

WALKING   
340/0 

)20/2( 
   

NEVER   
418/0 

)63/1( 
 

705/0- 

)11/2-( 
 

متغیرهاي 

- اقتصادي

 اجتماعی خانواده

DHHVEH  
187/0 

)38/1( 
 

638/0 

)93/2( 

512/0 

)21/2( 
 

HHSIZ    
256/0- 

)81/3-( 

126/0- 

)93/1-( 
 

LOW-
INCOME 

   
310/0 

)98/1( 

328/0- 

)91/1-( 
 

HI-INCOME      
342/0 

)46/1( 

URBN 
733/0 

)92/1( 

955/0 

)74/1( 
  

687/0- 

)17/1-( 

530/5 

)28/1( 

RURAL   
220/0 

)19/1( 
   

HHLIC  
259/0- 

)50/1-( 
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 متغیر  نوع متغیر
 نوع فعالیت

 سایر تفریح خرید درمان تحصیل/کار خانه

هاي  ویژگی

فعالیت و زنجیره 

 سفر

NTRIPS 
358/0- 

)15/13-( 
  

184/0 

)91/5( 

117/0 

)74/3( 

291/0 

)58/9( 

  )γ(پارامتر انتقال 

 - خانه

 16/344) 38/30( تحصیل/کار

 40/100) 71/37( درمان

 74/31) 77/33( خرید

 25/92) 57/39(  تفریح

 70/11) 64/22( سایر

 1271 تعداد مشاهدات

 -91/8534 نمایی در همگراییتم درستلگاری

 -30/9241 فقط با مقدار ثابتنمایی لگاریتم درست

 % 64/7 )�2(نمایی شاخص نسبت درست
  .براي هر متغیر است tمقادیر داخل پرانتز آماره  *

  

  سازينتایج مدل تحلیل -7

است که ضریب مثبت در مدل الزم به ذکر  .شود پرداخته میحاصل از مدل  ضرایب به تفسیر بخش این در

MDCEV براي هر فرد  این مدل .بیانگر تمایل فرد به مشارکت و اختصاص زمان به نوع مشخصی از فعالیت است

در  را) تحصیل، درمان، خرید، تفریح و سایر/خانه، کار( ها به هر یک از فعالیت شده دادهزمانِ اختصاص  کل مدت

  .کند بررسی میطول روز 

  

  اي فرديهویژگی -7-1

و الگوي لولیت، شاغل بودن، تحصیالت نامه رانندگی، نوع مع هاي فردي، سن، جنسیت، داشتن گواهی میان ویژگیاز 

توضیح برخی از این . زمان فعالیت نقش دارند گیريِ انتخاب نوع و مدت ونقل همگانی در تصمیم استفاده از حمل

  .در ادامه آورده شده استي متغیرها
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مشخص  ها زمان به فعالیت اختصاص نقش جنسیت را در انتخاب نوع فعالیت و MALE 1تگیمتغیر ساخ ضریب

خانه  و خرید داخل هاي تري به مشارکت در فعالیت تمایل کم زنان باتوان در مقایسه  کم مردانبر این اساس . کند می

  .دارند

این موضوع . دارندخانه ماندن در  تري به کمدارند، تمایل  نامه رانندگی گواهی که توانی کمبر اساس این روش، افراد 

  .هاي خارج از خانه باشد فعالیت تر این افراد به به سبب دسترسی آسانتواند  می

بر این اساس افرادي که . زمان فعالیت شناخته شده است نوع معلولیت نیز از عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نوع و مدت

  .کنند هاي درمانی شرکت می فعالیتتر در  اختالل در راه رفتن دارند، بیش

تأثیرگذار یافت  مختلف هاي در فعالیتهمگانی ونقل  حمل استفاده از ، فراوانیهاي فردي ویژگیاز میان  در نهایت

تري در  کنند، به احتمال بیش میناستفاده همگانی ونقل  حملاز  هرگز که توانی کمبر این اساس افراد . شد

افراد هاي شدید  تواند نشان از محدودیت همگانی میونقل  حمل از  عدم استفاده .کنند یدرمانی شرکت م هاي فعالیت

  . باشد توان کم

  

  هاي خانوارویژگی - 7-2

اندازه خانوار، درآمد و  وسیله نقلیه،متغیرهایی نظیر دارا بودن  رخانوااجتماعی  - هاي اقتصادي ویژگی در میان

  .پردازیم ها می د که در ادامه به توضیح برخی از آنموقعیت محل سکونت تأثیرگذار یافت شدن

تري به  بیشتمایل  توان کمکم یک خودروي شخصی وجود دارد، افراد  هایی که دست ، در خانوادهبر اساس نتایج

تواند به سبب در دسترس بودن  این موضوع می .دهند ، خرید و تفریح نشان میتحصیلی /هاي کاري انجام فعالیت

هاي  در مقایسه با سایر شیوه تري بیش پذیري که انعطافباشد  توان افراد کمونقل شخصی براي  ي حمل شیوه

  .ونقلی دارد حمل

درآمد، به احتمال  هاي کم توان در خانواده دهد که افراد کم نشان می درآمد و پردرآمد کم ساختگیِدو متغیر ضرایب 

عضو  توانِ یابیم که افراد کم در این پژوهش درمی اما. هاي تفریحی شرکت خواهند کرد تري در فعالیت کم

هاي  تري در فعالیت کنند، مشارکت بیش هاي پردرآمد زندگی می ها که در خانواده درآمد نسبت به آن هاي کم خانواده

هاي پردرآمد راهکارهاي جایگزین براي انجام خرید  این موضوع شاید به این دلیل است که در خانواده .خرید دارند

توانند براي انجام خریدهایشان به فرد دیگري پول پرداخت  ها می براي نمونه، آن. وجود دارد توان سط افراد کمتو

  .کنند

. سکونت پرداختمتغیر نوع محل  ضرایب توان به هاي مربوط به خانوار می ي ویژگی مجموعهمیان  از در نهایت

و  زمان در خانه تري به صرف تمایل بیش کنند، زندگی میشهري  که در مناطق مطابق نتایج، افراد داراي معلولیتی

                                                 
1 Dummy Variable 
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. پردازند هاي تفریحی می فعالیتتر از ساکنین مناطق غیرشهري به  دارند؛ اما کم تحصیل/کارهاي  مشارکت در فعالیت

  .کنند هاي درمانی شرکت می تري در فعالیت ساکن در مناطق روستایی به احتمال بیش توان افراد کمدر مقابل، 

 

  گیري نتیجه -8

رشد جمعیت،  تناسب به و دهندرا تشکیل می توجهی از جوامع قابلقشر  توان کمافراد آمارها حاکی از آن است که 

مطالعه و درك  توان افراد کماولین گام در راستاي بهبود شرایط  .خواهد داشتها نیز در ابعاد مختلف رشد معلولیت

به نوعی بیانگر سفرها و تولید  تصمیم مهم درزمان فعالیت، دو لیت و مدتانتخاب نوع فعا. ها استرفتار سفر آن

  .هستندتقاضاي سفر 

رویکرد  هاي اخیر که در سال دهد می نشان زمان فعالیت نوع و مدت انتخاب موضوع با پیشین هاي پژوهش بر مروري

خاب فعالیت و اختصاص زمان به جاي بررسی انت به این معنا که به. زمان جایگزین رویکرد مستقل شده است هم

 .شود زمان انجام می زمان فعالیت هم ي انتخاب نوع و مدت گیري درباره عنوان دو تصمیم جداگانه، تصمیم ها به فعالیت

هاي  زمان با مدل از رویکرد هم توان کمسازي این دو تصمیم براي افراد  مدل منظور به بر آن است که پژوهشاین 

  .نوین استفاده کند

این از  .روزانه شناسایی شد هاي مختلف در فعالیت توان کمدر این پژوهش عوامل مؤثر بر مشارکت افراد همچنین 

هاي خارج از خانه استفاده  در فعالیت توان کمافراد تر  منظور مشارکت بیش بهگذاري  توان در جهت سیاست می عوامل

هاي جسمانی و  وي که افراد معلول با وجود محدودیتبه نحهمگانی ونقل  سازي حمل براي نمونه، مناسب. نمود

شده و این موضوع افزایش همگانی ونقل  حرکتی بتوانند از آن استفاده کنند، سبب افزایش فراوانی استفاده از حمل

  .خواهد داشتتحصیلی و تفریحی را به دنبال /هاي کاري مشارکت در فعالیت

ونقل شخصی  ي دسترسی فرد به شیوه حمل دهنده خانواده که نشان نامه رانندگی و وجود خودرو در داشتن گواهی

جز  به(هاي خارج از خانه  هاي داخل خانه و افزایش مشارکت در فعالیت ترتیب بر کاهش مشارکت در فعالیت است، به

مانند ( توان گفت که در صورت ایجاد امکان استفاده از وسیله نقلیه شخصی بر این اساس می. داللت دارند) درمان

، )در سطح شهر ها آناختصاص فضاي پارکینگ به و  توان براي استفاده افراد کمخودروهاي شخصی سازي  مناسب

که زنان معلول دهد  نتایج نشان میهمچنین . هاي خارج از خانه شرکت خواهند کرد تر در فعالیت افراد معلول بیش

این . هاي درمانی مشارکت دارند تر در فعالیت یحی و بیشتحصیلی و تفر/هاي کاري تر در فعالیت کم نسبت به مردان

  .ها باشد تر زنان به محدودیت تواند ناشی از حساسیت بیش موضوع می

هاي خارج از  با توجه به نتایج این پژوهش سن افراد نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر مشارکت معلوالن در فعالیت

این مسئله سبب کاهش . یابد هاي داخل خانه افزایش می در فعالیتخانه است؛ با افزایش سن مشارکت معلوالن 

ایجاد امکانات تفریحی، ایجاد حس مالکیت از طریق واگذاري برخی از . شود ها می کیفیت زندگی آن
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ها در  افزایش مشارکت آنتواند سبب  میها  هاي محلی به سالمندان و اهمیت به پیشنهادها و نظرات آن گیري تصمیم

  .شود هاي اجتماعی فعالیت

موجود انجام  هاي کاستیو رفع  توان افراد کمهاي  با تمام تالشی که در این مطالعه در جهت شناخت الگوي فعالیت

  :ها عبارتند ازبرخی از این محدودیت. داردهایی نیز وجود  گرفته است، محدودیت

 ل ونق مهم مانند مشخصات سیستم حمل متغیرهاي از برخی به دسترسی عدم 

 در مدل مان پارامتر سیري پذیري و انتقال ز عدم توانایی در برآورد همMDCEV 

تواند سبب تفاوت در انتخاب الگوي فعالیت و رفتار سفر افراد شود، ممکن است  هاي فرهنگی می از آنجاکه تفاوت

 آینده هاي پژوهش ايبر پیشنهادي کهبنابراین . گذاري در جامعه ما مناسب نباشد نتایج این پژوهش براي سیاست

انتخاب نوع و براي بررسی شده  هاي پرداخت سازي مدل منظور مناسب به 1از قابلیت انتقال این است که شود ارائه می

  .شودفاده در ایران استتوان  کم افراد فعالیتزمان  مدت

 
 
 
 
  

                                                 
1 Transferability 
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Abstract  

Daily activity patterns that include type and duration of activities are modeled 
simultaneously in MDCEV models. Conventionally, however, a diverse range of 
econometric models are used to sequentially model the decisions. Although there are few 
studies discussing activity type and activity duration and indicate that a joint formulation 
provides a more realistic picture, in general; there is no investigation about activity type and 
duration, in particular for disabled people, neither separately nor simultaneously. Hence, this 
study attempts to explore disabled people’s activity pattern based on simultaneous approach 
using data collected in the Household Travel Survey by the Atlanta Regional Commission. 
Besides, influential variables are underscored and discussed, to pave the way for effective 
policies that encourage this vulnerable segment of population engage in various social 
activities in a way that reduces social exclusion and improve their quality of life. For 
instance, the results indicate that disabled people who never use public transit tend to spend 
more time on healthcare activity. 
 
Keywords: Daily Activity Pattern, Disabled individuals, Simultaneous Decision, MDCEV Model 


