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چكیده 

بهبود سیستم های حمل و نقل همگانی، از جمله راهکارهای مدیریت سیستم های حمل و نقل  بوده و گامی مؤثر در جهت دست یافتن به حمل 

در  الزم  اقدامات  جمله  از  آن ها،  خدمات  کیفیت  ارتقای  طریق  از  همگانی  سیستم های  مطلوبیت  افزایش  منظور،  این  برای  است.  پایدار  نقل  و 

نقل همگانی  و  از شیوه های مهم حمل  به عنوان یکی  تهران  اتوبوسرانی عادی شهر  بر سیستم  با تمرکز  این مطالعه  این رو،  از  این زمینه است. 

در این شهر، سعی در ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات اتوبوس، با تکیه بر نظرات استفاده کنندگان از این شیوه ی سفر دارد. در این 

مطالعه، چهار ویژگی سفر با اتوبوس شامل زمان سفر، هزینه سفر، ازدحام داخل وسیله و سرفاصله ی زمانی اتوبوس ها، به عنوان عوامل مؤثر بر 

کیفیت خدمات آن بررسی می شوند. در این راستا، اطالعات رجحان بیان شده ی 3۶٠ نفر از شاغلین استفاده کننده از این سیستم، طی مصاحبه ای 

حضوری جمع آوری شد. نتایج اعمال مدل لوجیت چندگانه نشان داد ضمن اینکه تمام ویژگی های مورد مطالعه در مطلوبیت اتوبوس از دیدگاه 

نتایج  مشابه  دیگر،  سوی  از  است.  برخوردار  ویژگی ها  سایر  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  از  وسیله  داخل  ازدحام  دارند،  معنی داری  تأثیر  مسافران 

کشورهای در حال توسعه، سرفاصله ی زمانی اهمیت کم تری در مقایسه با سایر ویژگی های مورد بررسی دارد. هم چنین تمایل به پرداخت مسافران 

برای بهبود هریک از ویژگی ها محاسبه شد و ارزش ساعتی زمان سفر مسافران این شیوه، 1938 تومان برآورد گردید.

کلید واژه ها: حمل و نقل همگانی، کیفیت خدمات، اتوبوس، ویژگی های سفر، رجحان بیان شده 

1- مقدمه

بهبود شرایط حمل  راستای  نقل در  و  برنامه ریزان حمل  امروزه 
روی  شهری  نقل  و  حمل  مدیریت  روش های  به  شهری،  نقل  و 
آورده اند. به این معنی که سیستم به گونه ای مدیریت شود که هم 
از ایجاد سفرهای غیرضروری جلوگیری شود )مدیریت تقاضا( و 
هم از تسهیالت ارایه شده به نحو بهینه استفاده گردد )مدیریت 
عرضه(. بنابراین، با توجه به عدم وجود منابع مالی برای توسعه ی 
نامحدود زیرساخت های سیستم حمل و نقل شهری، الزم است 
مدیریت عرضه به منظور استفاده بهینه از تسهیالت موجود مورد 

توجه قرار گیرد ]1[.

حمل  سیستم های  عرضه ی  مدیریت  راه های  مهم ترین  از  یکی 
و نقل، توسعه و بهبود حمل و نقل همگانی است. به طور کلی، 
حال  در  کشورهای  سایر  و  ایران  در  سیاست گذاران  و  مدیران 
به  کمک  جمله  از  آن  بر  مترتب  متعدد  منافع  دلیل  به  توسعه، 
کاهش ازدحام ترافیک و همین طور کاهش آلودگی هوا و مصرف 

انرژی، خواهان افزایش هرچه بیشتر استفاده ی مردم از حمل و 
با  می تواند  همگانی  نقل  و  حمل  واقع  در  هستند.  همگانی  نقل 
هزینه تمام شده به مراتب کمتری نسبت به حمل و نقل شخصی، 

سفرها را پوشش دهد ]1, ٢[.

تقاضای سفرهای درون شهری،  از  نیز بخش عمده ای  ایران  در 
آمار  اساس  بر  می شود.  داده  پاسخ  همگانی  نقل  و  حمل  توسط 
]3[، سهم  در سال 139٢  تهران  نقل شهری  و  اطالعات حمل  و 
حمل و نقل همگانی در جابجایی سفرهای روزانه ی شهر تهران، 
حدود 5۶ درصد است. با در نظر گرفتن 17/7 میلیون سفر روزانه 
در  سفر  میلیون   9/9 حدود  روزانه  تهران،  شهر  در  سال  این  در 
این شهر، توسط حمل و نقل همگانی انجام می شود. هم چنین 
بر اساس بازبینی طرح جامع شهر تهران در سال ٢٠13 میالدی 
]4[، در افق چشم انداز ٢٠ ساله ی کشور یعنی سال 14٠4 )٢٠٢5 
میالدی(، باید سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهر تهران 
تاکسی،  به  درصد   ٢٠ میزان،  این  از  یابد.  افزایش  درصد   75 به 
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٢5 درصد به اتوبوس و 3٠ درصد هم به حمل و نقل ریلی )مترو( 
اختصاص خواهد داشت.

و  حمل  سیستم  از  استفاده  افزایش  باعث  که  اقداماتی  از  برخی 
نقل همگانی می شوند، عبارتند از: ایجاد خطوط ویژه، استفاده 
عمومی  جذابیت  بردن  باال  و  اطالع رسانی  نوین  شیوه های  از 
تحقیقات  در  که  همان طور  و  ترتیب  این  به    .]1[ سیستم ها  این 
نحوی  به  که  اقداماتی  تمام  است،  شده  داده  نشان  نیز  مختلف 
سبب ارتقای کیفیت خدمات1 حمل و نقل همگانی  گردد، افزایش 
این  که  چرا  داشت.  خواهد  پی  در  را  سیستم ها  این  از  استفاده 
بهبود، می تواند منجر به افزایش رضایتمندی مسافران کنونی و 

هم چنین جذب مسافران جدید به سیستم شود ]٢[. 

که  ویژگی ها٢  از  مجموعه ای  با  سیستم،  یک  خدمات  کیفیت 
کننده ی خدمات آن سیستم هستند، مرتبط است. در  توصیف 
با سیستم های حمل  ویژگی های مختلف سفر  متعدد،  مطالعات 
کیفیت  بر  که  اتوبوس  و  مترو  مشخص  به طور  و  همگانی  نقل  و 
پرداخته  آن ها  به  و  بیان شده اند  تأثیرگذار است،  آن ها  خدمات 
شده است. ویژگی هایی هم چون: زمان، هزینه، ازدحام، راحتی، 
اطمینان.  قابلیت  و  حرکت  تواتر  بودن3،  فراهم  امنیت،  ایمنی، 
از این  از طرف دیگر، پی بردن به میزان تأثیر و اهمیت هر یک 
نیز،  مسافران  دیدگاه  از  سفر  مطلوبیت  و  کیفیت  در  ویژگی ها 
مسئله ای است که محققان به آن توجه کرده اند و در نقاط مختلف 

دنیا، به جواب های بعضًا متفاوتی رسیده اند ]٢[.

طبق بازبینی طرح جامع شهر تهران در سال ٢٠13 میالدی ]4[ 
و به منظور توسعه حمل و نقل پایدار در این شهر، دست یابی به 
حمل و نقل انسان محور و با کیفیت باال، با در نظر گرفتن منابع و 
محدودیت ها، به عنوان چشم انداز این طرح ترسیم شده است. 
از  یکی  نقل،  و  حمل  خدمات  کیفیت  در  بهبود  راستا،  این  در 
مؤلفه ی  دو  است.  جامع  طرح  توجه  مورد  اساسی  مؤلفه ی  سه 
انسان  توسعه ی  برمبنای  زندگی  کیفیت  در  بهبود  شامل  دیگر، 
محور و توانایی در شرایط و منابع محدود است. هم چنین یکی 
از راهبردهای مورد توجه طرح برای رسیدن به چشم انداز مورد 
نظر، افزایش مطلوبیت4 حمل و نقل همگانی است. بنابراین در 
این  به کیفیت و کارایی  کنار توسعه حمل و نقل همگانی، توجه 
سیستم ها و بهبود مطلوبیت آن ها از طریق ارایه خدمات مطلوب، 

کاماًل ضروری است. 

1  service quality
2  attributes
3  availability
4  utility

تهران،  شهر  همگانی  نقل  و  حمل  سیستم های  انواع  بین  در 
اتوبوس نقش ویژه ای را داراست. با توجه به آمار و اطالعات حمل 
اتوبوس  با  نقل  و  ]3[، حمل  تهران در سال 139٢  نقل شهری  و 
بین  در  را  مهمی  نقش  شهر،  سفرهای  از  درصدی   ٢٠ سهم  با 
شد،  ذکر  پیش تر  که  همان طور  و  داراست  همگانی  وسایل  انواع 
این سهم باید به ٢5 درصد افزایش یابد. سهم تاکسی و مترو در 
این سال نیز به ترتیب ٢٢/3 و 13/8 درصد بوده است. هم چنین 
سیستم اتوبوسرانی شهر تهران به دو بخش عادی و تندرو تقسیم 
و نقل شهری تهران  بر اساس آمار و اطالعات حمل  می شود که 
در سال 139٠ ]5[، سهم هر کدام به ترتیب 58 و 4٢ درصد از کل 

مسافرهایی است که روزانه توسط این سیستم جابجا می شوند. 

شهر  عادی  اتوبوسرانی  سیستم  بر  تمرکز  با  رو،  پیش  پژوهش 
نقل همگانی در  و  از شیوه های مهم حمل  به عنوان یکی  تهران 
این شهر، سعی دارد تا به ارزیابی چند ویژگی محدود و مهم سفر 
بپردازد.  اثرگذارند،  شیوه  این  خدمات  کیفیت  بر  که  اتوبوس  با 
در این راستا، میزان اهمیت نسبی ویژگی های مورد مطالعه، به 
منظور انجام بهبودها و سیاست گذاری های آینده مشخص شده و 
منافع استفاده کنندگان سیستم در اثر بهبود هر یک از ویژگی ها، 

در قالب تخمین مقادیر تمایل به پرداخت، محاسبه می شود.

2- پیشینه پژوهش

کیفیت  بررسی  به  دنیا  مختلف  نقاط  در  متنوعی  مطالعات 
خدمات سیستم های حمل و نقل همگانی مانند مترو و اتوبوس 
مورد  رویکرد  تحقیق،  انجام  محل  به  توجه  با  که  پرداخته اند 
مختلف  نتایج  مدلسازی،  روش  و  مسأله  حل  جهت  استفاده 
این  در  است.  آمده  دست  به  تحقیقات  این  از  متفاوتی  بعضًا  و 
مطالعات ویژگی های متنوع و زیادی، با دسته بندی های گوناگون، 
در کیفیت و مطلوبیت سفر با سیستم های حمل و نقل همگانی و 
در نتیجه افزایش استفاده از این سیستم ها، مؤثر دانسته شده اند 
و  زمینه  این  در  گذشته  پژوهش های  مهم ترین  از  برخی   .]7  ,۶[
ویژگی های بررسی شده توسط هرکدام، و هم چنین چهار ویژگی 

مورد بحث در این مطالعه، در جدول 1 نشان داده شده است.

یک  تنها  روی  بر  بررسی  یعنی  حاضر  مطالعه ی  موضوع  نظر  از 
دسته  دو  به  را  شده  انجام  تحقیقات  می توان  )اتوبوس(،  شیوه 
در  با  یا  کلی  طور  به  که  پژوهش هایی  اول  دسته ی  کرد.  تقسیم 
نظر گرفتن همزمان بیش از یک شیوه، ویژگی های مختلف سفر 
با حمل و نقل همگانی که بر کیفیت خدمات آن اثرگذار است را از 
دیدگاه مسافران ارزیابی کرده اند. دسته ی دیگر نیز پژوهش هایی 
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و  خدمات  کیفیت  و  اتوبوس  خاص  طور  به  که  می شود  شامل  را 
مطلوبیت سفر با آن را مورد بررسی قرار داده اند. 

کیتلسون و همکاران در کتاب راهنمای ظرفیت و کیفیت خدمات 
میزان  صورت  به  را  خدمات  کیفیت   ،]15[ همگانی  نقل  و  حمل 
 درک و دریافت مسافران از عملکرد حمل و نقل همگانی تعریف 
دارد.  مهمی  بسیار  نقش  آن  از  استفاده  میزان  در  که  می کنند، 
دو  به  را  خدمات  کیفیت  کننده ی  تعیین  عوامل  راهنما،  این 
آسودگی1.  و  راحتی  بودن،  فراهم  می کند:  تقسیم  کلی  دسته ی 
فراهم بودن شامل فراهم بودن مکانی، فراهم بودن زمانی، فراهم 
بودن اطالعات و موجود بودن ظرفیت است. ویژگی های مرتبط 
با راحتی و آسودگی نیز شامل شش مورد می شود: ازدحام٢ داخل 
و  هزینه  امنیت،  و  ایمنی  سفر،  زمان  اطمینان،  قابلیت  وسیله، 

راحتی.

ِسسین  و  ایبیاس  مطالعه ی  پژوهش ها،  آخرین  از  یکی  در 
سانتاندر  شهر  اتوبوسرانی  سیستم  روی  بر   ٢٠11 سال  در   ]1٠[
ایستگاه  در  انتظار  زمان  ویژگی های  که  داد  نشان  اسپانیا  در 
مهم ترین  اتوبوس ها  راحتی  و  نقلیه  وسیله ی  تمیزی  اتوبوس، 
برای  که  نظر استفاده کنندگان کنونی هستند. در حالی  از  موارد 
از همه  انتظار، زمان سفر و بیش  بالقوه، زمان  استفاده کنندگان 
سایر  و  داشته  بیشتری  اهمیت  نقلیه،  وسیله ی  سرنشین  میزان 

ویژگی ها در تصمیم این گروه دخالت ندارند. 

1  comfort & convenience
2  crowding

یکی از موارد قابل مشاهده در پژوهش های گذشته، تفاوت نتایج 
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان چند 
نمونه، کومار و میترا در مطالعه ای ]11[ در مورد سفر با اتوبوس 
یافته،  توسعه  کشورهای  برخالف  که  کردند  مشاهده  کلکته  شهر 
انتظار  زمان  با  مقایسه  در  باالتری  اهمیت  و  ارزش  سفر  زمان 
دارد. ژیانگ و همکاران ]9[ نیز در بررسی خود در شهر شانگهای 
چین، دریافتند که با در نظر گرفتن ازدحام، اهمیت زمان داخل 
وسیله بیش از زمان خارج از وسیله است. نتایج مطالعه ی دیگر 
برون  اتوبوس  مسیر  یک  روی  بر   ]1٢[ هند  در  همکاران  و  کومار 
سرفاصله ی  اهمیت  که  بود  این  بیان گر  غربی،  بنگال  در  شهری 
داخل  زمان  و  ناراحتی  سطح  از  کمتر  مراتب  به  وسایل  زمانی 
وسیله است. هم چنین ارزش پولی برآورد شده برای ویژگی های 
مورد مطالعه، در مقایسه با یافته های مشابه در کشورهای توسعه 
برون  اتوبوس  کنندگان  استفاده  زیرا  بود.  کمتر  مراتب  به  یافته، 

شهری در هند، مردمانی با درآمد بسیار پایین هستند. 

با  ارتباط  در  مشخص  طور  به  و  زمینه  این  در  پژوهش ها  بیشتر 
اتوبوس، مربوط به کشورهای توسعه یافته بوده و مطالعات اندکی 
در کشورهای در حال توسعه هم چون ایران وجود دارد. بنابراین 
به منظور تکمیل معدود مطالعات پیشین در سایر کشورها، انجام 
مطالعات،  سایر  با  آن  نتایج  مقایسه ی  و  مورد  این  در  پژوهشی 
اثر  مطالعات،  اغلب  در  دیگر،  سوی  از  می رسد.  نظر  به  الزم 
تغییرات ویژگی ها بر روی مطلوبیت شیوه ی مورد بررسی، خطی 
دیده شده است. هم چنین پژوهش های اندکی پارامتر تمایل به 

جدول 1: ویژگی های مورد بررسی در مطالعات پیشین و مطالعه ی پیش رو

مطالعات              
ویژگی ها 

 کنتول و 
 همکاران 

]8[

 ژیانگ و 
 همکاران 

]9[

 ایبیاس و
 ِسسین 

]10[

 کومار و
 ِمیترا 
]11[

 کومار و
 همکاران 

]12[

 کاستیلو و
 بنیتز 
]13[

 اِبولی و
 مازوال 

]14[

 مطالعه
پیش رو

ازدحام داخل وسيله

زمان داخل وسيله

هزينه

قابليت اطمينان

زمان انتظار

سرفاصله زمانی

راحتی
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پرداخت را برای ویژگی هایی غیر از زمان نیز محاسبه کرده اند. در 
این مطالعه اثر ویژگی های مورد بررسی به صورت غیرخطی دیده 
همه ی  برای  افراد  پرداخت  به  تمایل  این،  بر  عالوه  است.  شده 
ویژگی ها محاسبه شده است تا بتوان با استفاده از این مقدار نیز، 

ویژگی های مختلف را مقایسه کرد. 

3- روش شناسی

3-1- طراحی آزمایش

مسافران  دیدگاه  پژوهش،  این  پرسش های  به  پاسخ  برای 
مشخص کننده ی  که  اتوبوس  با  سفر  ویژگی های  برخی  درباره ی 
بیان شده1  رجحان  قالب  در  هستند،  شیوه  این  خدمات  کیفیت 
که در جدول 1 نشان داده شد،  آنان پرسیده شد. همان طور  از 
سفر  زمان  از:  عبارتند  مطالعه  این  در  ارزیابی  مورد  ویژگی های 
و  اتوبوس  داخل  ازدحام  اتوبوس،  با  سفر  هزینه ی  اتوبوس،  با 
اطالعات  دریافت  برای  اتوبوس ها.  حرکت  زمانی  سرفاصله ی 
رجحان بیان شده ی افراد، با در نظر گرفتن سه سطح از تغییرات 
به  شد.  استفاده  آزمایش٢  طراحی  روش  از  ویژگی،  هر  برای 
گزینه های  ویژگی ها،  مختلف  سطوح  ترکیب  با  که  ترتیب  این 
متنوعی ایجاد شده و از پاسخگو خواسته شد تا انتخاب خود را 

1  stated preference (SP)
2  design of experiment (DOE)

از بین گزینه های ارایه شده در هر سناریو، بیان کند. ویژگی های 
مورد مطالعه و سطوح متناظر با هرکدام که بر اساس جمع بندی 
انجام مطالعات میدانی  و  کارشناسان  نظرات  تحقیقات پیشین، 
توجه  باید  است.  شده  ارایه   ٢ جدول  در  است،  شده  حاصل 
داشت، با در نظرگرفتن سه سطح برای هر ویژگی، امکان برآورد 

اثر غیرخطی ویژگی ها فراهم می شود. 

استفاده  عاملی3  طرح  رویکرد  از  آزمایش،  طراحی  منظور  به 
شد. در صورت استفاده از طرح عاملی کامل، آزمایش شامل 81 
)=34( ترکیب می شد که بوسیله ی آن می توان تمام اثرات اصلی و 
متقابل4 متغیرها )ویژگی ها( را برآورد کرد. با این فرض که بیشتر 
اثرات متقابل معنادار نبوده و قابل ادغام در اثرات اصلی مراتب 
پایین ترند و به منظور کاستن از ابعاد طرح آزمایش تولید شده، 
نهایت، طرحی  از طرح عاملی کسری استفاده شد ]1۶-18[. در 
متعامد و متعادل5 و صرفًا با در نظر گرفتن اثرات اصلی، شامل ٢7 
ترکیب )گزینه( از ویژگی ها و سطوح آن ها ایجاد شد. هر گزینه، 
یک اتوبوس با ترکیب مشخصی از سطوح چهار ویژگی مورد نظر 
قرار  انتخاب  مجموعه ی  ُنه  در  تصادفی  طور  به  گزینه ها  است. 
گرفتند که در هر مجموعه )سناریو(، پاسخگو باید انتخاب خود را 
از بین سه گزینه ی پیشنهادی بیان کند. با توجه به تعداد نسبتًا 

3  factorial design
4  main and interaction effects
5  orthogonal and balanced

جدول ٢: مشخصات ویژگی های مورد استفاده در طراحی آزمایِش انتخاب بیان شده

مقادیر سطوحتعداد سطوحویژگی

3زمان داخل وسیله

زمان سفر فعلی

15% کاهش زمان سفر

3٠% کاهش زمان سفر

3هزینه سفر

هزينه فعلی

٢5% افزايش هزينه

5٠% افزايش هزينه

3ازدحام داخل وسیله

ايستادن در تمام طول سفر

ايستادن در بخشی از سفر

نشستن در تمام طول سفر

3سرفاصله زمانی

1٠ دقيقه يا کمتر

1٠ تا 15 دقيقه

بيشتر از 15 دقيقه
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زیاد سناریوها و با استفاده بلوک بندی، این سناریوها به سه بلوک 
ارایه  سناریو(  سه  )شامل  بلوک  یک  فرد،  هر  به  و  شدند  تقسیم 
شد. در جدول 3، یک نمونه از ُنه سناریوی مورد استفاده، نشان 

داده شده است. 

3-2- داده

این مطالعه بر اساس داده های جمع آوری شده در خرداد ماه سال 
پرسشنامه  )ُکد(  نوع  پیمایش، سه  این  در  گرفت.  1393 صورت 
حضوری  مصاحبه ی  صورت  به  مسافران  از  نظرسنجی   برای 
طور  به  شوندگان،  مصاحبه  شد.  گرفته  نظر  در  قلم  طریق  از 
تصادفی، از بین افراد شاغلی که صبح و در مسیر خود به سمت 
شده  انتخاب  می کردند،  استفاده  نیز  عادی  اتوبوس  از  کار  محل 
ترتیب،  این  به  کنند.  شرکت  مصاحبه  در  تمایل  صورت  در  تا 
عادی  اتوبوس  از  کاری  سفر  هدف  با  که  افرادی  به  پیمایش 
استفاده می کنند، محدود شد. الزم به ذکر است که طبق آمار و 
اطالعات حمل و نقل شهری تهران   در سال 139٠ ]5[، 38 درصد 
سفرهای غیر بازگشت شهر تهران با هدف شغلی صورت می گیرد 
و 35/5 درصد از این سفرهای شغلی، توسط حمل و نقل همگانی 

انجام می شود. 

و آخر در  اول  که بخش های  بود  هر پرسشنامه شامل سه بخش 
تفاوت  دوم  بخش  و  بوده  مشترک  پرسشنامه  نوع  سه  هر  بین 
داشت. بخش اول، پرسش درباره ی اطالعات سفر صبح مصاحبه 
سفر  از  بخشی  مشخص  طور  به  و  کار  محل  سمت  به  شوندگان 
با اتوبوس عادی انجام شده است را شامل می شد. در بخش  که 
با  سفر  ویژگی های  درباره ی  افراد  شده ی  بیان  رجحان  بعدی، 
انتخاب  آزمایش  قالب  در  و  سناریوهایی  توسط  عادی،  اتوبوس 

از  سناریو  سه  فرد،  هر  با  مصاحبه  در  شد.  دریافت  بیان شده1، 
این  و  گرفت  قرار  سؤال  مورد  شده  طراحی  سناریوی  ُنه  مجموع 
نیز  پایانی  بخش  در  شد.  پرسشنامه  نوع  سه  ایجاد  باعث  امر، 

اطالعات اقتصادی - اجتماعی مصاحبه شوندگان پرسیده شد. 

و  پایانه ها  شامل  تهران،  شهر  از  نقطه   15 پیمایش،  این  در 
نظر  در  آمارگیری  مکان  عنوان  به  عادی،  اتوبوس  ایستگاه های 
گرفته شد و تالش شد تا این نقاط، توزیع مناسبی در سطح شهر 
این شیوه  از  از شاغلین که  نفر  از 3۶٠  نهایت،  باشند. در  داشته 
استفاده می کنند نظر سنجی شد و 1٢٠ عدد از هر کدام از سه نوع 
پرسشنامه ی در نظر گرفته شده، در مصاحبه با آن ها، تکمیل شد. 

جمعیت شناختی٢  ویژگی های  از  برخی   ،5 و   4 جداول  در 
جنسیتی  ترکیب  با  رابطه  در  است.  شده  ارایه  پاسخ دهندگان، 
اتوبوس  از  که  یعنی شاغلینی  افراد مصاحبه شونده )جدول 5(، 
و  ترتیب  این  به  نیامد.  دست  به  دقیقی  آمار  می کنند،  استفاده 
کننده  استفاده  زن  شاغلین  تعداد  میدانی،  مطالعه ای  انجام  با 
مرد  شاغلین  تعداد  از  بیشتر  کمی  متوسط،  طور  به  اتوبوس،  از 
تشخیص داده شد. این برآورد، با توجه به تعداد مسافرین زن و 
مرد در هر اتوبوس و نسبت شاغلین در هر دسته، صورت گرفت. 
روزانه ی  سفرهای  مشخصات  برخی  آماری  توصیف  هم چنین 
افراد، در جدول ۶ نشان داده شده است. مسافران در بیان میزان 
رضایت خود از خدمات کلی اتوبوس، از 1 برای بسیار خوب تا 5 

برای بسیار بد، نمره دادند. 

1  stated choice experiment
2  demographic

جدول 3: نمونه ی سناریو

 زمان سفر سناریو 2
با اتوبوس

هزینه ی سفر با 
فاصله ی زمانی بین ازدحام داخل اتوبوساتوبوس

حرکت اتوبوس ها
گزینه ی

انتخابی

نشستن در تمام٥٠% افزايش1٥% کاهشگزينه 1
1٠o تا 1٥ دقيقهطول سفر

ايستادن در بخشی از ٢٥% افزايشزمان فعلیگزينه ٢
oبيشتر از 1٥ دقيقهطول سفر

ايستادن در تمامهزينه فعلی3٠% کاهشگزينه 3
1٠o دقيقه يا کمترطول سفر
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جدول 4: آمار توصیفی برخی از ویژگی های اقتصادی – اجتماعی افراد

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینمشخصه

33/٢٢8/٠31٢٠٦7سن

3/7٤1/٠٦٦٢٦اندازه خانواده

٠/77٠/٥٢7٠٢تعداد وسايل نقليه خانواده

جدول 5: برخی از ویژگی های اقتصادی – اجتماعی نمونه

فراوانی نسبی )%(دستهمشخصه

٤7/٢مردجنسيت

٥٢/8زن

39/٤مجردتأهل

٦٠/٦متأهل

٤٦/٤کمتر از 3٠ سالسن

٥٠/3بين 3٠ تا ٥٠ سال

3/3بيش از ٥٠ سال

٢٤/7برخورداردرآمد

٢٥/٠نيمه برخوردار

٥٠/3کمتر برخوردار

جدول ۶: آمار توصیفی مشخصات سفرهای روزانه ی افراد

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینمشخصه

٢/3٥٠/9٦٢1٥ميزان رضايت از اتوبوس

1/٤1٠/٥3٠13تعداد اتوبوس مورد استفاده

73/71٢7/8٥13٠1٥٠مدت زمان سفر )دقيقه(

39/38٢٠/3981٠9٠مدت زمان داخل اتوبوس )دقيقه(

9/٤9٤/7٦8٤٢٥زمان انتظار برای اتوبوس )دقيقه(

٦39/٢٠٢٥1/98٢3٠٠13٠٠هزينه ی اتوبوس )تومان(
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4- نتایج مدل ها و بحث

این  در  که  عادی  اتوبوس  با  سفر  ویژگی  چهار  ارزیابی  برای 
در  شیوه  این  خدمات  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  عنوان  به  مطالعه 
قرار  استفاده  مورد  چندگانه1  لوجیت  مدل  شدند،  گرفته  نظر 
شیوه ی  مطلوبیت٢  تابع  مدلسازی،  این  نتیجه ی  در  گرفت. 
می شود:  دنبال  مورد  دو  آن،  از  پس  و  آمده  دست  به   اتوبوس 
دیدگاه  از  اتوبوس  با  سفر  مختلف  ویژگی های  نسبی  اهمیت   -1
برای  مسافران  پرداخت3  به  تمایل  میزان  تخمین   -٢ مسافران، 

بهبود در این ویژگی ها. 

مطلوبیت  نظریه ی  اساس  بر  چندگانه،  لوجیت  مدل  ساختار 
تصادفی، به شکل روابط 1 تا 3 است ]19[: 

ni ni niU V= + ε           )1(
Vni

ni Vnj
j jn

eP
e

∈

=
∑

                   )٢(

1  multinomial logit (MNL)
2  utility function
3  willingness-to-pay (WTP)

ni ni ni k nikV X X ... X= β +β + +β1 1 2 2             )3(

بخش   n، Vni فرد  برای   i گزینه ی  مطلوبیت   Uni روابط،  این  در 
 εni و   n فرد  برای   i گزینه ی  مطلوبیت  قطعی  و  اندازه گیری  قابل 
بخش غیر قابل مشاهده و تصادفی مطلوبیت گزینه ی i برای فرد 
 n، مجموعه ی گزینه های موجود برای فرد jn ،است. هم چنین n
 β1, β2, …, متغیرهای توصیفی )ویژگی ها( و Xni1, Xni2, …, Xnik

احتمال  بیان گر  نیز   Pni ویژ گی ها هستند.  از  βk ضرایب هر کدام 

انتخاب گزینه ی i برای فرد n است. 

با توجه به استفاده از اطالعات 3۶٠ پاسخگو و پرسیدن سه سناریو 
گرفت.  قرار  مدل ها  پرداخت  مبنای  انتخاب   1٠8٠ فرد،  هر  از 
هم چنین، متغیر انتخاب افراد از بین سه گزینه ی موجود در هر 
سناریو، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. به این صورت 
انتخاب  که در هر سناریو  گزینه ای  برای  وابسته  متغیر  که مقدار 
شده است برابر با 1، و برای دو گزینه ی دیگر صفر منظور گردید. 

مورد  آزمایش  خاص  نوع  به  توجه  با  مدل،  پرداخت  منظور  به 
یک  نماینده ی  شده  ارایه  گزینه ی  سه  هر  آن  در  که  استفاده 
اینکه  اول  کرد.  اعمال  را  محدودیت هایی  باید  سفرند،  شیوه ی 

جدول 7: تعریف متغیرهای مورد استفاده در مدل ها

مقدار متغیرتوصیف متغیرنام متغیر

TTIME٠= زمان کنونی ، 1= 1٥% کاهش زمان ، ٢= 3٠% کاهش زمانمتغير گسسته زمان داخل اتوبوس

TTIME11 و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی زمان داخل اتوبوسTTIME= 1 برای

TTIME2٢ و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی زمان داخل اتوبوسTTIME= 1 برای

TTIME3بر حسب دقيقهمتغير پيوسته زمان داخل اتوبوس

FARE٠= ٥٠% افزابش کرايه ، 1= ٢٥% افزايش کرايه ، ٢= کرايه کنونیمتغير گسسته کرايه اتوبوس

FARE11 و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی کرايه اتوبوس FARE= 1 برای

FARE2٢ و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی کرايه اتوبوس FARE= 1 برای

FARE3بر حسب تومانمتغير پيوسته کرايه اتوبوس

CROWDازدحام داخل اتوبوس
٠= ايستادن در تمام طول مسير، 1= ايستادن در بخشی از مسير، ٢= 

نشستن در تمام طول مسير.

CROWD11 و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی ازدحام داخل اتوبوس CROWD= 1 برای

CROWD2٢ و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی ازدحام داخل اتوبوس CROWD= 1 برای

HWAY٠= بيش از 1٥ دقيقه، 1= 1٠ تا 1٥ دقيقه، ٢= 1٠ دقيقه يا کمترسرفاصله زمانی حرکت اتوبوس ها

HWAY11 و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی سرفاصله زمانی HWAY= 1 برای

HWAY2٢ و صفر در غير اينصورتمتغير ساختگی سرفاصله زمانی HWAY= 1 برای
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ضرایب متغیرها در تابع مطلوبیت گزینه ها، باید به صورت عام1 یا 
همان مقادیر یکسان، در نظر گرفته شده و برآورد شوند. نکته ی 
است.  گزینه ها  مطلوبیت  تابع  از  ثابت٢  مقدار  حذف  لزوم  دوم، 
 J باید توجه داشت که در فرآیند پرداخت مدل های انتخاب، اگر
مقدار   J-1 می تواند  حداکثر  تحلیل گر  باشد،  داشته  وجود  گزینه 
ثابت تخمین بزند. در غیر این صورت، ضرایب مدل قابل برآورد 
و  نداشته  ثابت  مقدار  گزینه  یک  حداقل  بنابراین  بود.  نخواهند 
گزینه ها فرق خواهد  بقیه ی  با  تابع مطلوبیت آن  ترتیب،  این  به 
داشت. اما این امر، نقض کننده ی این فرض است که هر سه گزینه 

نماینده ی یک شیوه اند.

 7 جدول  در  مدل ها،  برآورد  برای  استفاده  مورد  متغیرهای 
نشان داده شده است. همان طور که در بخش های قبلی توضیح 
از چهار ویژگی مورد مطالعه دارای سه سطح  داده شد، هر یک 
سطوح  این  متغیرها،  غیرخطی  اثر  محاسبه ی  برای  هستند. 
ترتیب،  این  به  شدند.  مدل  وارد  ساختگی3  متغیرهای  توسط 
متناظر با هر ویژگی دو متغیر ساختگی ایجاد شد و سطح مبنا4 
برای هر ویژگی، سطح صفر یا همان بدترین وضعیت آن ویژگی 

در نظر گرفته شد. 

4-1- اهمیت نسبی ویژگی ها

مدل لوجیت چندگانه برآورد شده برای این منظور، در جدول 8 
ارایه شده است. 

منطقی  متغیرها،  ضرایب  مثبت  عالمت  شده،  برآورد  مدل  در 
است. زیرا جهت تغییر مطلوبیت را به ازای تغییر از سطح مبنای 
اینکه  به  توجه  با  می دهد.  نشان  نظر  مورد  سطح  به  ویژگی  آن 
سطح مبنای هر ویژگی بدترین وضعیت آن ویژگی در نظر گرفته 
شده است، قطعًا وضعیت بهتر شده و مطلوبیت افزایش می یابد. 
به عالوه، سطح شماره ی ٢ از هر ویژگی که نشان دهنده ی شرایط 
دارد   1 شماره ی  سطح  به  نسبت  بزرگتری  ضریب  است،  بهتری 
برازندگی کلی مدل  انتظار است. شاخص  نیز مطابق  امر  این  که 
حدودًا برابر با ٠/31 است که مناسب ارزیابی می شود. هم چنین 
ضرایب تمام متغیرها، در سطح اطمینان 99%، معنی دار هستند. 

معنی داری متغیرها نشان دهنده ی این مطلب است که هر چهار 
عادی،  اتوبوس  استفاده کنندگان  نظر  از  مطالعه،  مورد  ویژگی 

1  generic
2  constant
3  dummy variables
4  reference level

در  و  داشته  سفر  از  شیوه  این  مطلوبیت  در  معنی داری  تأثیر 
معنی داری  این،  بر  عالوه  مؤثرند.  آن،  خدمات  کیفیت  ارزیابی 
متغیرهای متناظر با سطوح ویژگی ها، بیان گر این است که سطوح 
در نظر گرفته شده برای هر ویژگی تفاوت معنی داری با هم داشته 
و از یکدیگر متمایزند. در این میان، تنها متغیر )HWAY1( که 
سرفاصله  ویژگی  از  دقیقه(   15 تا   1٠(  1 شماره  سطح  با  متناظر 
زمانی است، معنی دار و منطقی نشد. به عبارت دیگر، این سطح 
با سطح مبنا )بیشتر از 15 دقیقه( تفاوتی نداشته و بنابراین برای 
این ویژگی، از نظر مسافران، تنها دو سطح معنی دار وجود دارد: 

1٠ دقیقه یا کمتر و بیشتر از 1٠ دقیقه. 

برای برآورد میزان اهمیت نسبی ویژگی ها در مطلوبیت اتوبوس، 
مطلوبیت  بیان گر  مدل  در  ویژگی ها  ضرایب  اینکه  با  توجه  با 
حاشیه ای5 آن هاست، سهم۶ هر ویژگی در تابع مطلوبیت محاسبه 
می شود. بیشتر بودن این مقدار برای یک ویژگی، نشان از مهم تر 
بودن آن است ]٢٠[. برای این منظور، محدوده ی مطلوبیت یک 
ویژگی، تفاضل بین بیشترین و کمترین ضریب برآورد شده برای 
سطوح آن ویژگی تعریف می شود. در مدل ارایه شده، بیشترین 
ضریب برای یک ویژگی مربوط به سطح شماره ی ٢ آن ویژگی، و 
کم ترین ضریب )صفر(، مربوط به سطح مبنای آن ویژگی است. با 
جمع زدن محدوده ی مطلوبیت تمام ویژگی ها و محاسبه ی سهم 
به هم  این مجموع، میزان اهمیت ویژگی ها نسبت  از  هر ویژگی 
مشخص می شود. مقادیر محاسبه شده بر این اساس، در ستون 

آخر جدول 8 گزارش شده است. 

می دهند  نشان  شده  ارایه  محاسبات  و  شده  برآورد  مدل  نتایج 
و  ازدحام  بررسی همزمان چهار ویژگی زمان سفر، هزینه،  با  که 
سرفاصله زمانی اتوبوس های عادی و در نظر گرفتن سه سطح از 
تغییرات برای هرکدام، مهم ترین ویژگی از نظر مسافران، ازدحام 
داخل اتوبوس بوده که معیاری از راحتی7 سفر با این شیوه است. 
برای  افراد  بیشتری که  باید توجه داشت که وزن  از طرف دیگر، 
این ویژگی قائل شده اند، می تواند نشان دهنده ی ضعف کیفیت 
خدمات سیستم اتوبوسرانی در این جنبه از سفر باشد. در واقع، 
نتیجه سطح  در  و  اتوبوس ها  زیاد داخل  ازدحام  نظر می رسد  به 
به  نسبت  افراد  که  شده  موجب  شیوه،  این  با  سفر  پایین  راحتی 
این عامل حساس تر شده و وزن بیشتری به این ویژگی اختصاص 

بدهند. 

5  marginal utility
6  contribution
7  comfort
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جدول 8: نتایج پرداخت مدل لوجیت چندگانه برای تعیین اهمیت نسبی ویژگی ها

اهمیت نسبی )%(آماره tضریبمتغیرویژگی

زمان داخل اتوبوس
TTIME1٠/٥8773٥/٥٢ ***

31/97
TTIME21/٥٢8831٥/3٦ ***

هزینه اتوبوس
FARE1٠/387٦٢3/٦8 ***

٢٥/98
FARE21/٢٤٢331٢/٥٤ ***

ازدحام داخل اتوبوس
CROWD1٠/81898٦/7٢ ***

3٦/٤٠
CROWD21/7٤٠٤٠1٥/38 ***

سرفاصله زمانی حرکت 

اتوبوس ها
HWAY2٠/٢7٠3٢3/17 ***٥/٦٥

)N( 1٠8٠تعداد مشاهده

)K( 7تعداد متغیرها

LL)0(-118٦/٥٠1٢7

LL)β(-8٠7/17٤7٤

ρ2٠/3197

2٠/3138

توجه: عالمت ***، بیان گر سطح معنی داری1 1 درصد است.

جدول 9: نتایج پرداخت مدل لوجیت چندگانه برای تخمین مقادیر تمایل به پرداخت

تمایل به پرداختآماره tضریبمتغیرویژگی

3٢/3 تومان بر دقيقه*** 7٦/1٤-1189٤/٠-TTIME3زمان داخل اتوبوس

ــــــ*** ٠/٠٠3٦8-1٢/٢٦-FARE3هزينه اتوبوس

ازدحام داخل اتوبوس
CROWD1٠/73٦33٢٠٠/٠9 تومان*** ٦/٤٤

CROWD21/٦٢٤٠71٤٤1/3٢ تومان*** ٥/٥٠

سرفاصله زمانی حرکت 
اتوبوس ها

HWAY2٠/1٥٤771/9٤٢/٠٦ تومان* ٢

)N( 1٠8٠تعداد مشاهده

)K( ٥تعداد متغيرها

LL)0(-118٦/٥٠1٢7

LL)β(-8٤٠/٠٢3٠1

ρ2٠/٢9٢٠
2٠/٢878

توجه: عالئم * و ***، به ترتیب بیان گر سطح معنی داری 1٠ و 1 درصد هستند.

1  level of significance
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ویژگی تأثیرگذار بعدی، که تفاوت زیادی با ازدحام ندارد، زمان 
مبنای  بر  مطالعه  این  اینکه  به  توجه  با  است.  اتوبوس  داخل 
کاری  سفرهای  در  اتوبوس  از  استفاده کننده  شاغلین  نظرات 
نتیجه  این  سفرها،  نوع  این  در  زمان  عامل  اهمیت  و  است، 
مطابق انتظار است. بعد از عامل زمان نیز، ویژگی هزینه اهمیت 
بیشتری از دیدگاه مسافران دارد. از آن جا که استفاده کنندگان از 
بودن  پایین هستند، مهم  با درآمد  افراد  نوعًا  این شیوه ی سفر، 

این عامل در مطلوبیت سفر با اتوبوس نیز دور از انتظار نیست. 

حرکت  زمانی  سرفاصله  افراد،  برای  ویژگی  اهمیت ترین  کم 
افراد  نتایج،  طبق  که  گفت  می توان  واقع  در  است.  اتوبوس ها 
در  و  مطلوب  اتوبوس  انتخاب  برای  خود  تصمیم گیری های  در 
به  چندانی  توجه  سفر،  از  شیوه  این  مطلوبیت  از  توصیفشان 
نتیجه،  این  نداشتند.  اتوبوس ها  حرکت  زمانی   سرفاصله ی 
با یافته های مشابه در کشورهای در حال توسعه از جمله مطالعه ی 
نتایج  دیگر،  طرف  از  دارد.  همخوانی  هند،  در  میترا  و  کومار 
پژوهش های مشابه در کشورهای توسعه یافته نشان می دهند که 
در بیشتر موارد، عواملی مانند سرفاصله زمانی وسایل و یا زمان 
انتظار برای رسیدن آن ها، مؤثرترین ویژگی ها در توصیف کیفیت 
هستند.  مسافران  نظر  از  همگانی  نقل  و  حمل  مطلوب  خدمات 
از  ویژگی  این  به  نسبت  مسافران  کم  توجه  دلیل  بتوان  شاید 
خدمات اتوبوس در این مطالعه و دیگر پژوهش ها در مکان های 
جدول  یا  و  مشخص  زمانی  سرفاصله ی  وجود  عدم  در  را  مشابه 
زمانی معین برای حرکت ناوگان همگانی و از جمله اتوبوس های 

عادی در شهر تهران دانست. 

4-2- تمایل به پرداخت

اتوبوس،  با  رفت  کرایه ی سفر  قالب  در  اینکه هزینه،  به  توجه  با 
به عنوان یک ویژگی در این پژوهش منظور شده است، می توان 
تمایل به پرداخت مسافران برای صرفه جویی در زمان سفر با این 
شیوه و یا بهبود سایر جنبه های کیفیت خدمات سفر با آن را به 
چندگانه ی  لوجیت  مدل  نمود.  محاسبه  پولی1  هزینه ی   صورت 
برآورد شده برای این منظور، در جدول 9 نمایش داده شده است. 

در مدل ارایه شده، برای اینکه بتوان محاسبات مورد نظر را انجام 
شده اند.  مدل  پیوسته  صورت  به  زمان  و  هزینه  متغیرهای  داد، 
بنابراین، عالمت ضرایب تخمین زده شده منطقی است. افزایش 
باعث  هستند،  پیوسته  مقادیر  دارای  که  هزینه،  یا  زمان  میزان 
کاهش مطلوبیت شده و در نتیجه دارای ضرایب منفی اند. ضرایب 

1  monetary cost

متغیرهای ساختگی برای سطوح مختلف ازدحام و سرفاصله نیز، 
مانند قبل و مطابق انتظار، مثبت اند. شاخص برازندگی کلی مدل 
حدودًا برابر با ٠/٢9 است که مناسب ارزیابی می شود. هم چنین 
در   )HWAY2( متغیر  ضریب  و   %99 سطح  در  متغیرها  ضرایب 

سطح 9٠% معنی دار هستند.

بهبود  برای  که سفر کننده  به معنای آن است  پرداخت  به  تمایل 
اینکه  بدون  بپردازد،  در یک ویژگی سفر چه میزان حاضر است 
در سطح مطلوبیت کلی او تغییری حاصل شود. به عبارت دیگر، 
نرخ های جایگزینی حاشیه ای٢ بین ویژگی های مختلف و هزینه، 
چقدر است. این نرخ های جایگزینی، در توابع خطی در پارامتر، 
دست  به  هزینه  ضریب  بر  نظر  مورد  ویژگی  ضریب  تقسیم  با 
آخر  ستون  در  مطالعه،  این  در  شده  محاسبه  مقادیر  می آید. 

جدول 9 گزارش شده است. 

ارزش  بیان گر  زمان،  واحد  هر  کاهش  برای  پرداخت  به  تمایل 
صرفه جویی در زمان برای مسافران است. با توجه به مدل برآورد 
شده، ارزش زمان داخل اتوبوس برای هر فرد حدودًا 3٢/3 تومان 
است.  ساعت  هر  ازای  به  تومان   1938 آن،  معادل  یا  دقیقه  بر 
به  اتوبوس  با  سفر  زمان  کاهش  برای  حاضرند  افراد  عبارتی،  به 
توجه  با  کنند.  پرداخت  تومان  میزان 1٠ دقیقه، در حدود 3٢٠ 
به متوسط هزینه ی یک سفر با اتوبوس یعنی ۶4٠ تومان )جدول 
۶(، می توان گفت که به طور میانگین، مسافران شاغل حاضرند تا 
5٠% افزایش هزینه را برای کاهش 1٠ دقیقه ای در زمان سفر با 

اتوبوس عادی، متحمل شوند. 

هر  برای  پرداخت،  به  تمایل  تواتر،  و  ازدحام  ویژگی های  برای 
عامل  کم  اهمیت  به  توجه  با  از سطوح محاسبه شده است.  یک 
مقدار  شد،  داده  توضیح  هم  قبل  مدل  در  که  زمانی  سرفاصله 
تمایل به پرداخت برای آن نیز مقدار ناچیزی را نشان می دهد. 
تغییر  برای  مسافر  هر  که  گفت  می توان  ازدحام  ویژگی  مورد  در 
وضعیت ازدحام داخل اتوبوس از ایستادن در تمام طول مسیر به 
ایستادن در بخشی از طول مسیر، حاضر است حدود ٢٠٠ تومان 
پرداخت کند. هم چنین برای بهبود وضعیت ازدحام از ایستادن 
به  تمایل  مسیر،  طول  تمام  در  نشستن  به  مسیر  طول  تمام  در 
پرداخت هر مسافر، حدود 441 تومان است. بنابراین، با تفریق 
بهبود  برای  پرداخت  به  تمایل  که  گفت  می توان  مقدار  دو  این 
از ایستادن در بخشی از مسیر به نشستن در تمام طول  ازدحام 
مسیر،  در حدود ٢41 تومان است. عالوه بر این، با توجه به ارزش 

2  marginal rates of substitution
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واحد زمان در این مطالعه، می توان بهبود در وضعیت ازدحام را 
برحسب صرفه جویی در زمان داخل اتوبوس نیز بیان کرد. برای 
نمونه، می توان گفت بهبود ازدحام از ایستادن در بخشی از مسیر 
در  کاهش  دقیقه   7/5 معادل  حدودًا  مسیر،  تمام  در  نشستن  به 

زمان سفر با اتوبوس است. 

5- نتیجه گیری

بهبود سیستم های حمل و نقل همگانی از طریق ارتقای کیفیت 
سیستم های  مدیریت  برای  راهکاری  سیستم ها،  این  خدمات 
نقل  و  حمل  به  دست یابی  راستای  در  مؤثر  گامی  و  نقل  و  حمل 
برخی  بررسی  راستای  در  کوششی  مطالعه  این  است.  پایدار 
مورد  و  مطلوب  خدمات  کیفیت  بر  مؤثر  ویژگی های  و  عوامل  از 
بر  تمرکز  با  تهران،  شهر  عادی  اتوبوسرانی  سیستم  از  انتظار 
نظرات و دیدگاه های شاغلین استفاده کننده از این سیستم بود. 
در این مطالعه، چهار ویژگی )عامل( تأثیرگذار بر مطلوبیت سفر 
اتوبوس،  با  سفر  زمان  شامل:  آن،  خدمات  کیفیت  و  اتوبوس  با 
هزینه ی سفر با اتوبوس، ازدحام داخل اتوبوس و سرفاصله زمانی 

حرکت اتوبوس ها مورد ارزیابی قرار گرفت. 

از  بیان شده،  رجحان  قالب  در  مسافران  نظرات  دریافت  برای 
انتخاب استفاده شد. اطالعات حاصل  رویکرد طراحی آزمایش 
افراد نزدیک تر  به رفتار واقعی  این آزمایش ها، واقع بینانه تر و  از 
است. در عین حال، در طراحی این آزمایش ها نمی توان عوامل 
زیادی را در نظر گرفت. زیرا با اضافه شدن عوامل، ابعاد آزمایش 
افراد  دیگر،  طرف  از  و  کرده  پیدا  افزایش  توجهی  قابل  طور  به 
پاسخگو نیز در بیان تصمیم خود، عوامل محدودی را می توانند 
می شود  پیشنهاد  بنابراین،  بگیرند.  نظر  در  همزمان  طور  به 
هم چنین  و  اتوبوس  خدمات  کیفیت  بر  مؤثر  ویژگی های  سایر 
در  نیز  همگانی  شیوه های  سایر  مطلوبیت  بر  تأثیرگذار  عوامل 

پژوهش هایی جداگانه بررسی شوند. 

ویژگی مذکور،  داد هر چهار  نشان  لوجیت چندگانه  اعمال مدل 
در انتخاب اتوبوس مطلوب برای سفر به محل کار مؤثر هستند. 
انجام  محاسبات  و  مدل  نتایج  به  توجه  با  نسبی،  اهمیت  نظر  از 
و  هزینه   زمان،  ازدحام،  ترتیب  به  که  می رسد  نظر  به  شده، 
با  مقایسه  در  اهمیت  کم ترین  تا  بیشترین  از  زمانی،  سرفاصله 
بهبودها  اولویت بندی  در  می تواند  یافته  این  برخوردارند.  هم 
عادی  اتوبوسرانی  سیستم  روی  بر  آینده  سیاست گذاری های  و 
با کیفیت باال  شهر تهران، در راستای دست یابی به حمل و نقل 

که از چشم اندارهای طرح جامع حمل و نقل این شهر است، مؤثر 
باشد. 

به منظور کمی کردن نظرات استفاده کنندگان درباره ی ویژگی های 
از  مورد مطالعه، تمایل به پرداخت آن ها برای بهبود در هر یک 
زمان  ساعتی  ارزش  ترتیب،  این  به  شد.  زده  تخمین  ویژگی ها، 
برآورد  تومان  اتوبوس، 1938  از  افراد شاغل استفاده کننده  سفر 
در  دقیقه ای  کاهش 1٠  برای  افراد حاضرند  این  عبارتی  به  شد. 
افزایش هزینه  تا %5٠  کار،  به سمت محل  اتوبوس  با  زمان سفر 
را نیز بپردازند. هم چنین ارزش پولی بهبود در وضعیت ازدحام 
حالت  به  مسیر  از  بخشی  در  ایستادن  حالت  از  اتوبوس  داخل 
نشستن در تمام طول مسیر، در حدود ٢41 تومان تخمین زده شد 
که تقریبًا معادل 7/5 دقیقه کاهش در زمان داخل اتوبوس است. 
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Abstract
Improvement of public transportation systems through attention to service quality of these systems is important 
in order to increase the use of these systems. Various quantitative and qualitative attributes of travel are known 
effective on service quality of public transport systems. The investigated attributes in this research, with ref-
erence to regular bus system of the city of Tehran, are: in-vehicle time, fare, crowding and headway. For this 
purpose, the stated preference data of the respondents who travel to work by regular bus, collected. The survey 
was conducted during the last month of spring 2014 and 360 questionnaires were completed. Stated preference 
scenarios relating to aforementioned attributes were analyzed using multinomial logit models. Model results 
showed that while all the attributes have significant effect on the utility of bus, crowding is more important than 
the other attributes. In the other hand, similar to findings at developing countries, headway is much less import-
ant than the others. Furthermore, willingness to pay (WTP) values for improvement of investigated attributes 
were calculated and hourly value of time for commuters, was estimated 19,380 rials. 

Keywords: public transport, service quality, bus, attributes of travel, stated preference


