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چکیده
با توجه به تغییرات اخیر در زمینه قیمت گذاری و نرخ ارز خارجی فضای رقابتی بین شرکت های هوایی ایرانی و خارجی افزایش یافته است. 

افزون بر این، ورود شرکت های هواپیمایی جدید از جمله شرکت های هواپیمایی کم هزینه نیز می تواند شرایط رقابتی را پیچیده تر از قبل 

کند. بنابراین بررسی رفتار انتخاب مسافران و پیش بینی تقاضای بازار سفرهای هوایی می تواند سبب بهبود فرآیند برنامه ریزی شرکت های 

هوایی گردد. به این منظور، با استفاده از آمارگیری رجحان بیان شده رقابت شرکت های هوایی کم هزینه در مقابل خدمات کامل در دو 

صورت ایرانی و خارجی بر اساس سناریوهای طراحی شده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور طراحی یک ساز و کار اساسی 

انتقال اطالعات درباره  گزینه های انتخاب، ویژگی های آن ها و سطوح هر ویژگی به مسافران، از تکنیک طراحی کسری سازی عاملی استفاده 

شده است. سپس، به صورت مجزا با مسافران خروجی که به مقاصد پنج کشور جنوب شرق آسیا سفر می-کردند، در فرودگاه بین المللی 

امام خمینی )ره( مصاحبه شده و  480 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل لوجیت چندگانه 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که قیمت بلیت و متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر برای 

شرکت های هوایی کم هزینه و خدمات کامل متفاوت بوده است. اثر این متغیرها در گروه های مسافران با هدف سفر کاری/غیرکاری و 

مسافرانی که خود قیمت بلیت را پرداخت کرده اند/ سایرین،  از نظر آماری متفاوت است. همچنین، بر اساس نتایج آماری مدل در انتخاب 

انواع شرکت  هوایی جنسیت، وضعیت تأهل، تجربه سفر بین المللی و عضویت در گروه مسافران پرسفر مؤثر بوده است. افزون بر این، 

میزان تمایل به پرداخت مسافران در گروه های مختلف مسافران و برای انواع شرکت های هوایی متفاوت بوده است.

واژه هاي كليدي: شرکت هوایی کم هزینه، طرح عاملی، مدل لوجیت چندگانه، رجحان بیان شده
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1. مقدمه  
در یک بازار رقابتی، شرکت های هواپیمایی همواره به دنبال جذب 

سهم بیشتری از بازار و در نتیجه کسب درآمد بیشتر هستند. به این 

منظور، شرکت های هوایی، همواره سعی در ارائه خدمات مناسب تر 

و عرضه بلیت با قیمت کمتر دارند. از طرف دیگر، شرکت های 

هوایی که قصد ورود به بازارهای جدید را دارند، اغلب با مسئله 

پیش بینی تقاضای خود رو به رو هستند. بنابراین پیش بینی تقاضا 

تغییر که موجب کسب  قابل  نسبی خدمات  اهمیت  از  آگاهی  و 

سهم بیشتر از بازار می شوند، برای برنامه ریزی شرکت های هوایی 

امری ضروری است ]Coldren, et al, 2003[. حل این مسئله 

با ورود شرکت های هوایی کم هزینه1، چه برای این شرکت ها و 

چه برای شرکت های هوایی با خدمات کامل از اهمیت دو چندانی 

برخوردار گردیده است. 

بازار  به  با ورود شرکت های هوایی کم هزینه   در سال های اخیر 

سفرهای هوایی بین المللی ایران، گام های اولیه آزادسازی برداشته 

شد. از طرف دیگر با تغییرات اخیر در نرخ ارز خارجی در ایران، 

ایرانی و خارجی بسیار  بلیت شرکت های هوایی  اختالف قیمت 

تقاضای  سهم  در  تغییر  دالیل  از  یکی  می تواند  و  یافته  افزایش 

رقابتی  موارد شرایط  این  باشد.  سفر شرکت های هوایی مختلف 

را برای شرکت های هوایی فعال در بازار و همچنین شرکت هایی 

که قصد ورود به این بازار را داشتند، پیچیده تر از قبل کرده است. 

از این رو شرکت های هواپیمایی فعال نیاز به شناسایی ترجیحات 

مسافران هوایی در شرایط جدید به منظور اتخاذ استراتژی مناسب 

به  نیز،  جدید  هوایی  شرکت های  برای  دیگر  طرف  از  و  دارند 

منظور پیش بینی تقاضا و در نتیجه پیش بینی درآمد خود،  این امر 

ضروری می شود. 

جنوب  کشورهای  با  ایران  خارجی  روابط  اخیر،  سال های  در 

شرق آسیا بهتر از سایر مناطق بوده و در این مسیرها تعداد قابل 

توجهی مسافر طی سالیان اخیر جابجا شده است. همچنین در این 

حوزه شرکت هوایی ایرآسیا به عنوان یکی از معدود شرکت-های 

این  است.  داشته  فعالیت  اخیر  سال های  در  کم هزینه  هواپیمایی 

نشان از وجود زمینه  حضور شرکت های هوایی کم هزینه در این 

مسیرها دارد. بنابراین در این تحقیق سفرهای به مقصد حوزهی 

انتخاب  تحقیق  محدوده  به عنوان  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای 

گردیده است. به طور کلی تعیین متغیرهای اثرگذار و میزان اهمیت 

این متغیرها بر انتخاب شرکت های هوایی مختلف توسط مسافران 

اثر متغیرهای مختلف بر سهم  ایرانی و تعیین اختالف معناداری 

شرکت های هواپیمایی ایرانی و خارجی در محدوده مورد مطالعه 

اهداف اصلی این تحقیق بوده است.   

2. مروری بر ادبیات تحقیق
به  مبدأ-مقصد  جفت  هر  هوایی  سفرهای  حجم  تخصیص 

از طریق  کلی  به طور  پیشین  مطالعات  در  هواپیمایی  شرکت های 

شده  انجام  بازار  سهم  و  خدمات  ویژگی های  بین  ارتباط  یافتن 

می شود  گفته  سهم  تعیین  مدل های  مدل ها،  این  به  عمدتًا  است. 

انتخاب  مدل های  آنها  پرکاربردترین  و  ترین  شده  شناخته   که 

.]Coldren, et al. 2003[ گسسته اند

دسته ای از مطالعات به بررسی ناهمگونی رفتار مسافران در انتخاب 

دسته بندي  روش های  مطالعات  این  در  پرداخته اند.  شرکت ها 

تحلیل خوشه ای2 و مدل کالس نهاني3، به عنوان روش هایی برای 

تعداد  روش ها  این  در  که  شده اند  شناخته  مسافران  دسته بندی 

آماری  از روش های  استفاده  با  و  نبوده  قبل مشخص  از  دسته ها 

مدل  کاربرد   .]Green and Hensher, 2003[ می آیند  به دست 

کالس نهانی در مدل سازی رفتار مسافران در سفرهای هوایی به 

تعداد محدودی است. اولین تحقیق در این زمینه در سال 2008 

 Teichert, Shehu, and Wartburg,[ توسط تیچرت و همکاران

2008[ انجام شد. سپس در ادامه ی همین پژوهش، ون و الي نیز 

نهانی  مدل کالس  از   .]Wen and Lai, 2010[  2010 سال  در 

مسافران  رفتار  تحلیل  و  بررسی  در  بهتر  رویکرد  یک  عنوان  به 

دسته ی  در  نمودند.  استفاده  هواپیمایی  شرکت های  انتخاب  در 

توجه  مورد  گزینه ها  بین  آماری  همبستگی  مطالعات  از  دیگری 

قرار گرفته است. در نتیجه، در این مطالعات از مدل های آشیانه ای 

با ساختارهای متفاوت استفاده شده است. دراباس و وو در سال 

مدل  ساختار  از   ]Drabas and Cheng-Lung, 2013[  2013

مجید ذبیحی طاری، اکرم مظاهری، سیداحسان سیدابریشمی، محمود صفارزاده



مهندسی حمل و نقل / سال هفتم / شماره چهارم / تابستان 1395 617

 Wen,[ 2014 لوجیت آشیانه ای متقاطع4 و ون و همکارآن در سال

Chen and Fu, 2014[ از ساختار مدل لوجیت آشیانه ای تعمیم 

یافته5 در انتخاب شرکت های هواپیمایی استفاده نموده اند. 

دسته  دیگر مطابق آنچه در این تحقیق نیز مدنظر است، مطالعاتی 

است که به پیش بینی سهم یا تعیین متغیرهای معنادار بر تغییرات 

جمله  از  پرداخته اند.  هواپیمایی  شرکت های  انواع  بازار  سهم 

مطالعات اولیه  در این زمینه می توان به مطالعات قبریال در سال 

 1992 سال  در  بلک  و  علمداری   ،  ]Ghobrial, 1989[  1989

]Alamdari and Black, 1992[ و پروسال اوغلو و کاپلمن در 

سال Prossaloghlou and Koppelman, 1995[ 1995[ اشاره 

 Menezes and Vieira,[ ویرا  و  منزس   2008 سال  در  نمود. 

مسیر  مسافران  ترجیحات  پرسشگری،  از  استفاده  با   ]2008

اند. در  داده  قرار  آنالیز  را مورد  پرتغال  لیسبون در  پونتادلگادا و 

و  است  شده  استفاده  دوگانه6  لوجیت  مدل  یک  از  مطالعه  این 

نشان داده شده که تغییرات فرکانس پرواز، راحتی، غذای داخل 

پرواز، قیمت بلیت و قابلیت اطمینان به برنامه پروازی شرکت بر 

لحاظ  از  و  مؤثر  و تپ8  ساتا7  تغییرات سهم شرکت های هوایی 

 Leng Ong[ 2010 آماری معنادار است.  لنگ آن و تان در سال

 Chang and[ 2012 و چانگ و سان در سال ]and Tan, 2010

Sun, 2012[ به بررسی رقابت شرکت های هواپیمایی کم هزینه با 

شرکت های هواپیمایی خدمات کامل با استفاده از مدل های انتخاب 

گسسته پرداخته اند. به طور کلی در این مطالعات قیمت بلیت، تواتر 

پرواز، محدودیت بار و زمان رسیدن به فرودگاه مقصد، توقف در 

فرودگاه میانی به عنوان متغیرهای رفتاری و سن، جنسیت، درآمد، 

شغل به عنوان متغیرهای اقتصادی-اجتماعی نقش به سزایی را ایفا 

کرده اند. افزون بر این، در این مطالعات نیز از مدل لوجیت دوگانه 

و چندگانه برای بررسی رقابت این شرکت ها استفاده شده است. 

به طور کلی، در هر یک از این مطالعات بر اساس محدودیت های 

موجود در پژوهش )از نظر دسترسی به اطالعات و محدودیت های 

اقتصادی- ویژگی های  در  اختالف  وجود  و  بودجه(  و  زمان 

در مدل سازی  از ویژگی ها مختلفی  منطقه  آن  اجتماعی مسافران 

استفاده شده است. همچنین از نظر مدلسازی پرکاربردترین مدل 

آنها، بدلیل  بین  در زمینه تعیین سهم شرکت ها و بررسی رقابت 

انجام  برای  بسته  فرم  داشتن  نتایج و همچنین  تفسیر  سادگی در 

محاسبات راحت تر، مدل لوجیت دوگانه و چندگانه بوده است. 

هدف مقاله حاضر مدل سازی تحلیل رفتار مسافران ایرانی را در 

گرفتن  نظر  در  با  خارجی  و  ایرانی  هوایی  شرکت های  انتخاب 

سفر  اطالعات  آوردن  به دست  برای  است.  کم هزینه  شرکت های 

هوایی  هیچ شرکت  تحقیق  زمان  در  اینکه  به  توجه  با  مسافر،  و 

از  یکی  و  نداشته  فعالیت  بین المللی  مسیرهای  در  کم هزینه ای 

اهداف تحقیق پیش بینی شرایط در صورت حضور این شرکت ها 

بوده، از طراحی پرسش نامه به روش بیان ترجیحات استفاده شده 

است. در ادامه تحقیق در بخش طراحی سناریوهای انتخاب اصول 

اولیه طرح آزمایش بیان شده است. 

3. طراحی سناریوهای انتخاب
از  مسافران  تصمیم گیری  الگوی  شناخت  برای  پژوهش،  این  در 

مدل لوجیت چندگانه استفاده شده و برای جمع آوری اطالعات 

انتخاب  سناریوهای  طراحی  از  مسافران  شده  بیان  رجحان 

طراحی  روش های  از  یکی  است.  شده  استفاده  پرسشنامه  در 

هدف  است.  آزمایش  طراحی  از  استفاده  انتخاب،  سناریوهای 

اصلی از طراحی آزمایش آن است که تعداد تکرار هر سطح از هر 

ویژگی در طراحی سناریوهای انتخاب برابر با تعداد تکرار سطوح 

دیگر از همان ویژگی بوده و پس از مدل سازی تمامی پارامترها 

به طور کاماًل مستقل از پارامترهای دیگر تخمین زده شود. در مرور 

به  و  تعادل طرح9  اول  به خصوصیت  آزمایش  ادبیات طرح های 

خصوصیت دوم تعامد طرح10 گویند. در یک طرح آزمایش برای 

ماتریس  یک  از  اغلب  ویژگی ها  ممکن سطوح  ترکیبات  نمایش 

گفته  طرح11  ماتریس  آن  به  که  می شود  استفاده  شده  کدگذاری 

ترکیبات  آن،  ستون های  ویژگی ها  ماتریس  این  در  می شود. 

تیماری12 ردیف های آن و هر سطح از هر عامل درایه های آن را 

تشکیل می دهند. به منظور بررسی و محاسبه  راحت تر ویژگی های 

آماری ماتریس طرح از روش کدگذاری در آن استفاده می گردد 

و به آن ماتریس کدگذاری شده  طرحX 13 گفته می شود. از نظر 

تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکت های هوایی در سفرهای بین المللی 
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آماری نتیجه ای که یک طرح نامتعامد در تخمین پارامترهای یک 

مدل  در  چندگانه  هم خطی  مانند  می کند،  ایجاد  غیرخطی  مدل 

رگرسیون چندگانه است. این ویژگی را می توان از طریق ماتریس 

واریانس-کواریانس پارامترهای تخمینی مدل بررسی کرد. در یک 

 )XTX)-1 ماتریس  اطالعات  به   )β( پارامتر  تخمین  خطی  مدل 

پارامترهای  واریانس-کواریانس  ماتریس  به طوریکه،  دارد  بستگی 

تخمینی در آنالیز حداقل مربعات نسبتی از ماتریس XTX)-1( مربوط 

به طرح است. به علت آنکه این مقدار واریانس فقط بستگی به 

مقدار  داده ها  از جمع آوری  قبل  می توان  دارد،   X طرح  ماتریس 

آن را گزارش کرد. اما در یک مدل غیرخطی این مقدار بستگی 

به مقدار پارامتر β تخمینی مدل نیز دارد و از آنجائیکه این مقدار 

قبل از تخمین مدل مشخص نیست، نمی توان مقدار واریانس آن 

که  است   آن  مسأله  این  از روش های حل  یکی  کرد.  را گزارش 

فرض شود، یک طرح کارآ برای مدل خطی، برای مدل لوجیت 

Kuh- ]چندگانه به عنوان یک مدل غیرخطی نیز طرح کارآ است 

feld, 2010[. یک روش مؤثر برای اندازه گیری کارآیی یک طرح، 

A- متوسط گیری از مقادیر ویژه  ماتریس آن طرح است. شاخص

عبارت  به  یا  ویژه  مقادیر  متوسط حسابی  از  تابعی   efficiency

دیگر، متوسط حسابی واریانس ها است که در رابطه 1 آورده شده 

است.

 انتخاب یوهایسنار یطراح .3

آوری اطالعات رجحان برای جمعو گیری مسافران از مدل لوجیت چندگانه استفاده شده شناخت الگوی تصمیم برایدر این پژوهش،   
های طراحی سناریوهای انتخاب، استفاده از طراحی سناریوهای انتخاب در پرسشنامه استفاده شده است. یکی از روش بیان شده مسافران

در طراحی سناریوهای انتخاب  تکرار هر سطح از هر ویژگی تعداد دف اصلی از طراحی آزمایش آن است کهطراحی آزمایش است. ه از
کامالً مستقل از پارامترهای دیگر تخمین  طوربهسازی تمامی پارامترها پس از مدلبرابر با تعداد تکرار سطوح دیگر از همان ویژگی بوده و 

 شیطرح آزما کی در. گویند 10و به خصوصیت دوم تعامد طرح 9به خصوصیت اول تعادل طرح های آزمایشدر مرور ادبیات طرح ود.زده ش
. شودیگفته م 11طرح سیماتر آن به که شودیم استفاده شده یکدگذار سیماتر کی از اغلب هایژگیو سطوح ممکن باتیترک شینما یبرا
. به منظور دهندیم لیتشک را آن یهاهیو هر سطح از هر عامل درا آن یهافیرد 12یماریت باتیترک آن، یهاستون هایژگیو سیماتر نیا در

 شده یکدگذار سیماتر آن به و گرددیم استفاده آن در یکدگذار روش از طرح سیماتر یآمار یهایژگیو ترراحت محاسبه و یبررس
خطی کند، مانند همپارامترهای یک مدل غیرخطی ایجاد میای که یک طرح نامتعامد در تخمین از نظر آماری نتیجه .شودیم گفته X 31طرح

کواریانس پارامترهای تخمینی مدل بررسی -توان از طریق ماتریس واریانسچندگانه در مدل رگرسیون چندگانه است. این ویژگی را می
کواریانس پارامترهای -تریس واریانسیکه، ماطوربهبستگی دارد  1−(XTX)( به اطالعات ماتریس β) در یک مدل خطی تخمین پارامتر. کرد

علت آنکه این مقدار واریانس فقط بستگی به ماتریس هبمربوط به طرح است.  1−(XTX)تخمینی در آنالیز حداقل مربعات نسبتی از ماتریس 
 β. اما در یک مدل غیرخطی این مقدار بستگی به مقدار پارامتر ها مقدار آن را گزارش کردآوری دادهتوان قبل از جمعدارد، می Xطرح 

یکی از توان مقدار واریانس آن را گزارش کرد. که این مقدار قبل از تخمین مدل مشخص نیست، نمیتخمینی مدل نیز دارد و از آنجائی
یک مدل غیرخطی  عنوانبهجیت چندگانه برای مدل خطی، برای مدل لو کارآکه فرض شود، یک طرح  های حل این مسأله آن استروش

ماتریس آن طرح  گیری از مقادیر ویژهیی یک طرح، متوسطکارآگیری یک روش مؤثر برای اندازه .[Kuhfeld, 2010] است کارآنیز طرح 
Aاست. شاخص  − efficiency 1که در رابطه ها است سابی واریانسمقادیر ویژه یا به عبارت دیگر، متوسط ح تابعی از متوسط حسابی 

 آورده شده است.

(1) A − efficiency = 100 × 1
NDtrace ((XTX)−1)/p 

های ماتریس طرح و تعداد ستون p  های ماتریس طرح،بیانگر تعداد ردیف ND، ترانهاده ماتریس طرح XT، ماتریس طرح  X ،1در رابطه 
trace ((XTX)−1)/p  پارامترها کوچک  هر اندازه متوسط حسابی واریانس دهداین رابطه نشان می است.بیانگر متوسط حسابی مقادیر ویژه

A شود، مقدار − efficiency  .کامل  طوربههای تعامد و تعادل طرح باشد، ویژگی %100یی طرح کارآهای اگر شاخصافزایش خواهد یافت
1قطری و برابر  1−(XTX)اتریس یی را برای طرح خواهد داشت. در این شرایط، مکارآبرقرار بوده و باالترین 

ND
. حال اگر شاخص است 

تمامی باشد،  %100شرایطی که این مقادیر بین صفر و توان تخمین زد و در یی طرح صفر باشد، یک یا بیش از یک پارامتر را نمیکارآ
 [.Kuhfeld, 2010] تخمین زده خواهد شدطرح متعامد و متعادل اما با دقتی کمتر از  پارامترها قابل تخمین بوده

 هاداده یآورو جمع پرسشنامه یطراح .4

های گزینه عنوانبهپنج شرکت هوایی  در هر مسیر. در این طرح سناریوهای انتخاب بر اساس طرح آزمایش صورت گرفته است یحاطر  
 نشان داده شده است. 1ها در جدول انتخاب در نظر گرفته شده که این گزینه

          )1(

 ND طرح،  ماتریس  ترانهاده   XT طرح،  ماتریس   X  ،1 رابطه  در 

بیانگر تعداد ردیف های ماتریس طرح، p تعداد ستون های ماتریس 

مقادیر ویژه  بیانگر متوسط حسابی   trace))XTX)-1((/p طرح و 

است. این رابطه نشان می دهد هر اندازه متوسط حسابی واریانس  

خواهد  افزایش   A-efficiency مقدار  شود،  کوچک  پارامترها 

ویژگی های  باشد،   100% طرح  کارآیی  شاخص های  اگر  یافت. 

تعامد و تعادل طرح به طور کامل برقرار بوده و باالترین کارآیی را 

برای طرح خواهد داشت. در این شرایط، ماتریس XTX)-1( قطری 

 است. حال اگر شاخص کارآیی طرح صفر باشد، یک 
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و برابر 

یا بیش از یک پارامتر را نمی توان تخمین زد و در شرایطی که این 

مقادیر بین صفر و %100 باشد، تمامی پارامترها قابل تخمین بوده 

اما با دقتی کمتر از طرح متعامد و متعادل تخمین زده خواهد شد 

.]Kuhfeld, 2010[

4. طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده ها
صورت  آزمایش  طرح  اساس  بر  انتخاب  سناریوهای  طراحی    

گرفته است. در این طرح در هر مسیر پنج شرکت هوایی به عنوان 

گزینه های انتخاب در نظر گرفته شده که این گزینه ها در جدول 

1 نشان داده شده است.

همانطور که در جدول 1 قابل مشاهده است، ستون اول معرف 

نماد هر گزینه و ستون دوم معرف تعریف دقیق هر گزینه است. 

در طرح آزمایش در نظر گرفته شده برای شرکت های هواپیمایی 

با پرواز غیرمستقیم سه ویژگی و برای شرکت های هواپیمایی با 

پرواز غیرمستقیم دو ویژگی درنظرگرفته شده که هر یک از آن ها 

دارای دو سطح است. قیمت بلیت، زمان سفر و امکان پرواز در 

روز و ساعت دلخواه مسافر متغیرهای مورد نظر در این طرح بوده 

است. مقادیر قیمت بلیت و زمان سفر در مسیرهای مختلف برای 

هر شرکت  هوایی متفاوت است. بنابراین، مقادیر هر یک از این 

  انتخاب یهانهیگز یمعرف .1 جدول

 توضیح های انتخابگزینه
FSCI  کندمستقیم پرواز می صورتبهشرکت هواپیمایی ایرانی که 

FSCF-in شرکت هواپیمایی خارجی که دارای یک توقف در فرودگاه میانی است 
FSCF-di  کندمستقیم پرواز می صورتبهشرکت هواپیمایی خارجی که 

LCCI ایرانیهزینه شرکت هواپیمایی کم 
LCCF ی خارجیهزینهشرکت هواپیمایی کم 

 

در طرح  قابل مشاهده است، ستون اول معرف نماد هر گزینه و ستون دوم معرف تعریف دقیق هر گزینه است. 1جدول همانطور که در 
های هواپیمایی با پرواز غیرمستقیم دو و برای شرکتسه ویژگی  های هواپیمایی با پرواز غیرمستقیمشرکتبرای آزمایش در نظر گرفته شده 

بلیت، زمان سفر و امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر  ها دارای دو سطح است. قیمتاز آنهر یک  کهشده  درنظرگرفتهویژگی 
متفاوت است. ی هوای متغیرهای مورد نظر در این طرح بوده است. مقادیر قیمت بلیت و زمان سفر در مسیرهای مختلف برای هر شرکت

این مقادیر نشان داده  2مجزا بررسی شده است. در جدول  صورتبهها برای هر مسیر و هر شرکت بنابراین، مقادیر هر یک از این ویژگی
 ، به تفکیک هر مسیربراین اساس. است ثابت صورتبهایرانی در مسیرهای مورد مطالعه هوایی های شده است. قیمت بلیت برای شرکت

 عنوانبه)با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازه زمانی مورد مطالعه( بیشتر از این مقادیر  %50سطح پایین و  عنوانبهموجود در بازار قیمت 
هایی از تجربیات مسافران در ارتباط با نمونه FSCF-in یهای گزینهدر تعیین سطوح ویژگی سطح باالی قیمت در نظر گرفته شده است.

اطالعات  از در مسیرهای مورد مطالعهمقادیر که این یطوربه. قرار گرفته است بررسیهای قیمت بلیت و مدت زمان سفر مورد ویژگی
داد، میهای دیگر را پوشش شرکت هوایی که سطح ویژگی آن تمامی سطوح ویژگی شرکتو  استخراج شده www.airtikets.comسایت 

. 41است گرفتهصورت در آن که پرسشگری  بوده زمانی مربوط به ذکر است این اطالعات الزم به .نماینده انتخاب گردیده است عنوانبه
دهند بر حسب دالر آمریکا از در مسیرهای مورد بررسی ارائه میهوایی خارجی با پرواز مستقیم های متوسط قیمتی که شرکتهمچنین، 

گری و احتمال تغییرات این نرخ در آینده سطح پایین پرسیده شده و با توجه به تغییرات نرخ ارز خارجی در زمان پرسشهوایی های شرکت
های هواپیمایی آنکه، شرکت علتبهتومان ضرب شده است.  3500هزار تومان و سطح باالی آن در نرخ دالر  3000این قیمت در نرخ دالر 

LCCI  وLCCF ها در مسیرهای دیگر ارائه ها با توجه به قیمتی که این شرکتمورد بررسی فعالیتی ندارند، سطوح قیمت آن در مسیرهای
تعیین گردید. الزم به ذکر است، سطوح متغیر امکان پرواز  با پرواز مستقیممعمولی هوایی های قیمت شرکت %80تقریبی  طوربهدادند، می

امکان پرواز در روز و  عدم که، سطح پایین برابریطوربه. شده استتعیین در دو سطح  های گزینهدر روز و ساعت دلخواه مسافر در تمام
ویژگی زمان سفر فقط برای یک  .گرفته شده استدرنظر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر  برابر ساعت دلخواه مسافر و سطح باال

ها فقط جهت برای سایر گزینه 2آزمون قرار گرفته و مقادیر زمان سفر درج شده در جدول ( به صورت متغیر مورد FSCF-in گزینهگزینه )
مقایسه زمان سفر پروازهای مستقیم با غیر مستقیم به مسافران گزارش شده است و طبیعتا با توجه به تک سطحی بودن آنها به عنوان متغیر 

 . اندنشدهدرنظر گرفته های هواپیمایی با پرواز مستقیم برای شرکت

ها دارای دارای سه ویژگی و سایر گزینه FSCF-in نهیگزانتخاب در نظر گرفته شده و  نهیپنج گز ریهر مس شیآنکه، در طرح آزما علتبه
و  تعداد نیا کاهش یبرااست.  حاصل گردیده ریانتخاب( در هر مس یوهای)سنار یماریت بیترک (2)4+23دو ویژگی هستند، به تعداد 

 بیترک 16 به ریمس هر در یماریت باتیترک کل تعداد یعامل طرح یسازیکسر کیابتدا با استفاده از تکن کارآطرح  کیآوردن  دستبه

جدول 1. معرفی گزینه های انتخاب

مجید ذبیحی طاری، اکرم مظاهری، سیداحسان سیدابریشمی، محمود صفارزاده
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ویژگی ها برای هر مسیر و هر شرکت به صورت مجزا بررسی شده 

است. در جدول 2 این مقادیر نشان داده شده است. قیمت بلیت 

برای شرکت های هوایی ایرانی در مسیرهای مورد مطالعه به صورت 

ثابت است. براین اساس، به تفکیک هر مسیر قیمت موجود در 

بازار به عنوان سطح پایین و 50 % بیشتر از این مقادیر )با توجه به 

به عنوان سطح  مطالعه(  مورد  زمانی  بازه  در  ارز  قیمت  نوسانات 

باالی قیمت در نظر گرفته شده است. در تعیین سطوح ویژگی های 

ارتباط  در  مسافران  تجربیات  از  نمونه هایی   FSCF-in گزینه ی 

با ویژگی های قیمت بلیت و مدت زمان سفر مورد بررسی قرار 

گرفته است. به طوری که این مقادیر در مسیرهای مورد مطالعه از 

اطالعات سایت www.airtikets.com استخراج شده و شرکت 

هوایی که سطح ویژگی آن تمامی سطوح ویژگی شرکت های دیگر 

را پوشش می داد، به عنوان نماینده انتخاب گردیده است. الزم به 

ذکر است این اطالعات مربوط به زمانی بوده که پرسشگری در 

آن صورت گرفته است14. همچنین، متوسط قیمتی که شرکت های 

ارائه  با پرواز مستقیم در مسیرهای مورد بررسی  هوایی خارجی 

می دهند بر حسب دالر آمریکا از شرکت های هوایی پرسیده شده 

ارز خارجی در زمان پرسش گری و  تغییرات نرخ  به  با توجه  و 

احتمال تغییرات این نرخ در آینده سطح پایین این قیمت در نرخ 

دالر 3000 هزار تومان و سطح باالی آن در نرخ دالر 3500 تومان 

ضرب شده است. به علت آنکه، شرکت های هواپیمایی LCCI و 

LCCF در مسیرهای مورد بررسی فعالیتی ندارند، سطوح قیمت 

آن-ها با توجه به قیمتی که این شرکت ها در مسیرهای دیگر ارائه 

می دادند، به طور تقریبی 80 % قیمت شرکت های هوایی معمولی با 

پرواز مستقیم تعیین گردید. الزم به ذکر است، سطوح متغیر امکان 

پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر در تمامی گزینه ها در دو 

سطح تعیین شده است. به طوری که، سطح پایین برابر عدم امکان 

امکان  برابر  باال  سطح  و  مسافر  دلخواه  ساعت  و  روز  در  پرواز 

است.  گرفته شده  درنظر  مسافر  دلخواه  و ساعت  روز  در  پرواز 

به   )FSCF-in )گزینه   گزینه  یک  برای  فقط  سفر  زمان  ویژگی 

مقادیر زمان سفر درج  قرار گرفته و  آزمون  متغیر مورد  صورت 

شده در جدول 2 برای سایر گزینه ها فقط جهت مقایسه زمان سفر 

با غیر مستقیم به مسافران گزارش شده است  پروازهای مستقیم 

و طبیعتا با توجه به تک سطحی بودن آنها به عنوان متغیر برای 

شرکت های هواپیمایی با پرواز مستقیم درنظر گرفته نشده اند. 

در  انتخاب  گزینه  پنج  مسیر  هر  آزمایش  در طرح  آنکه،  به علت 

سایر  و  ویژگی  سه  دارای   FSCF-in گزینه   و  شده  گرفته  نظر 

گزینه ها دارای دو ویژگی هستند، به تعداد )2 (4+3 2 ترکیب تیماری 

برای  است.  گردیده  حاصل  مسیر  هر  در  انتخاب(  )سناریوهای 

کاهش این تعداد و به دست آوردن یک طرح کارآ ابتدا با استفاده 

از تکنیک  کسری سازی طرح عاملی تعداد کل ترکیبات تیماری در 

هر مسیر به 16 ترکیب کاهش یافته است. در این طرح ماتریس 

اندازه  و  بوده   )I( همانی  ماتریس  برابر  واریانس-کواریانس 

ماتریس XTX)-1( نیز برابر I16 بوده است. بنابراین، بر طبق رابطه 

1 شاخص کارآیی A-efficiency طرح برابر است با:

 A-efficiency =                                                     )1(

بوده  I16نیز برابر  1−(XTX) سیماتر اندازهبوده و  (I(برابر ماتریس همانی  انسیکوار-انسیوار سیماتردر این طرح است.  افتهی کاهش
 :با است برابر طرح A-efficiencyیی کارآشاخص  1رابطه  طبقبر  بنابراین، .است

A − efficiency = 100 × 1
NDtrace ((XTX)−1)/p = 1

16 × 1
16 I

= 100% 

دهد ماتریس طرح انتخاب شده دارای واریانس کوچکی است و در نتیجه واریانس پارامترهای تخمینی مدل کمینه شده و این عدد نشان می
سناریو انتخاب را پاسخ  16ترکیب تیماری، برای آنکه مسافران تحت شرایط همگن تمامی  16 است. پس از ایجاد کارآ صورتبهطرح 

ترکیب تیماری در یک بلوک قرار گرفته و هر بلوک در اختیار یک مسافر قرار  4بندی طرح آزمایش هر گویند، با استفاده از تکنیک بلوک
 نشان داده شده است. 1ل ای از یک سناریو سؤال از مسافر در شکنمونه گرفته است.

 یبررس مورد مقصد پنج یبرا هایژگیو سطوح و هایژگیبه و اطالعات مربوط .2 جدول
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این عدد نشان می دهد ماتریس طرح انتخاب شده دارای واریانس 

کوچکی است و در نتیجه واریانس پارامترهای تخمینی مدل کمینه 

شده و طرح به صورت کارآ است. پس از ایجاد 16 ترکیب تیماری، 

برای آنکه مسافران تحت شرایط همگن تمامی 16 سناریو انتخاب 

را پاسخ گویند، با استفاده از تکنیک بلوك بندی طرح آزمایش هر 

4 ترکیب تیماری در یک بلوك قرار گرفته و هر بلوك در اختیار 

از  سؤال  سناریو  یک  از  نمونه ای  است.  گرفته  قرار  مسافر  یک 

مسافر در شکل 1 نشان داده شده است.

پس از طراحی پرسش نامه  مخصوص هر مسیر، بر طبق پیشنهاد 

ترتیبی16 در  نمونه گیری تصادفی  از روش  استفاده  با    15 ACRP

سالن های کنترل بلیت مخصوص هر مسیر در فرودگاه امام خمینی 

)ره( پرسشگری به صورت مصاحبه چهره به چهره صورت گرفته 

است. قابل ذکر است اطالعات هر مسیر از مسافران همان مسیر 

در فرودگاه جمع آوری شده تا به این وسیله مسافران درك بهتری 

برای  روز  چهار  مجموع  در  باشند.  داشته  سناریوها  شرایط  از 

زمان  آزمایشی  پرسشگری  برای  روز  یک  و  اصلی  پرسش گری 

تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکت های هوایی در سفرهای بین المللی 
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جدول 2. اطالعات مربوط به ویژگی ها و سطوح ویژگی ها برای پنج مقصد مورد بررسی

بوده  I16نیز برابر  1−(XTX) سیماتر اندازهبوده و  (I(برابر ماتریس همانی  انسیکوار-انسیوار سیماتردر این طرح است.  افتهی کاهش
 :با است برابر طرح A-efficiencyیی کارآشاخص  1رابطه  طبقبر  بنابراین، .است

A − efficiency = 100 × 1
NDtrace ((XTX)−1)/p = 1

16 × 1
16 I

= 100% 

دهد ماتریس طرح انتخاب شده دارای واریانس کوچکی است و در نتیجه واریانس پارامترهای تخمینی مدل کمینه شده و این عدد نشان می
سناریو انتخاب را پاسخ  16ترکیب تیماری، برای آنکه مسافران تحت شرایط همگن تمامی  16 است. پس از ایجاد کارآ صورتبهطرح 

ترکیب تیماری در یک بلوک قرار گرفته و هر بلوک در اختیار یک مسافر قرار  4بندی طرح آزمایش هر گویند، با استفاده از تکنیک بلوک
 نشان داده شده است. 1ل ای از یک سناریو سؤال از مسافر در شکنمونه گرفته است.

 یبررس مورد مقصد پنج یبرا هایژگیو سطوح و هایژگیبه و اطالعات مربوط .2 جدول

 مقاصد هاویژگی
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 نمونه یک سناریو سوال از مسافر .1شکل 

 

های در سالن 61گیری تصادفی ترتیبیبا استفاده از روش نمونه  ACRP15مخصوص هر مسیر، بر طبق پیشنهاد  نامهپس از طراحی پرسش
قابل ذکر . ه استصورت گرفت چهره به چهرهبه صورت مصاحبه  پرسشگری خمینی )ره(در فرودگاه امامکنترل بلیت مخصوص هر مسیر 

وسیله مسافران درک بهتری از شرایط سناریوها داشته  به اینآوری شده تا است اطالعات هر مسیر از مسافران همان مسیر در فرودگاه جمع
در  نامهپرسش 40در نهایت  زمان صرف شده وشگری آزمایشی گری اصلی و یک روز برای پرسچهار روز برای پرسش باشند. در مجموع

. با بررسی دقیق سناریوهای انتخاب و تحلیل روش ه استآوری گردیددر آمارگیری اصلی جمع نامهپرسش 480آمارگیری آزمایشی و 
آوری شده بودند از بین اطالعات جمعهایی که از اعتبار کمتری برخوردار نامهپرسشهوایی های گیری هر مسافر در انتخاب شرکتتصمیم

 430ها به و در نهایت تعداد کل نمونه ها حذفکاره نیز از بین پرسشنامههای مخدوش و نیمه. همچنین پرسشنامهه استذف گردیدح
 .ه استکاهش یافت پرسشنامه

 شده آوریجمع ینمونه در نهیگز هر انتخاب نسبت .3 جدول

 FSCI FSCF-in FSCF-di LCCI LCCF هواپیمایی شرکت انواع
 179 464 346 138 593 مشاهدات تعداد

 10/0 27/0 20/0 08/0 ./35 انتخاب نسبت
 

  

شکل 1. نمونه یک سناریو سوال از مسافر

مجید ذبیحی طاری، اکرم مظاهری، سیداحسان سیدابریشمی، محمود صفارزاده
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صرف شده و در نهایت 40 پرسش نامه در آمارگیری آزمایشی و 

480 پرسش نامه در آمارگیری اصلی جمع آوری گردیده است. با 

بررسی دقیق سناریوهای انتخاب و تحلیل روش تصمیم گیری هر 

مسافر در انتخاب شرکت های هوایی پرسش نامه هایی که از اعتبار 

کمتری برخوردار بودند از بین اطالعات جمع آوری شده حذف 

گردیده است. همچنین پرسشنامه های مخدوش و نیمه کاره نیز از 

 430 به  نمونه ها  کل  تعداد  نهایت  در  و  پرسشنامه ها حذف  بین 

پرسشنامه کاهش یافته است.

نشان  را  مسافران  توسط  گزینه  هر  انتخاب  نسبت   3 جدول 

که  دفعاتی  تعداد  است،  مشاهده  قابل  که  همانطور  می دهد. 

شرکت های هوایی ایرانی انتخاب شده اند، بیشتر از دفعاتی است 

به طوریکه سهم  انتخاب شده اند.  هوایی خارجی  که شرکت های 

انتخاب شرکت های هوایی ایرانی و خارجی به ترتیب برابر 62 و 

38 درصد بوده است. همچنین، جدول 4 فراوانی نسبی انتخاب 

هر یک از انواع شرکت هوایی را در گروه های مختلف مسافران 

نشان می دهد. 

5. تحلیل رفتار مسافران
5-1 پرداخت مدل لوجیت چندگانه

متغیر وابسته در مدل لوجیت چندگانه پرداخت شده انتخاب پنج 

نوع شرکت  هواپیمایی است. این گزینه ها در جدول 1 نشان داده 

استفاده  مدل  این  در  که  مستقلی  متغیرهای  است. همچنین  شده 

شده شامل سه دسته متغیر است. دسته  اول متغیرهای مربوط به 

ویژگی های برنامه سفر هوایی شرکت های هوایی است. دسته  دوم 

متغیرهای مربوط به ویژگی های مسافران بوده و شامل ویژگی های 

گروه  در  آنان  و عضویت  آن ها  سفر  تجربه  اقتصادی-اجتماعی، 

جدول 3. نسبت انتخاب هر گزینه در نمونه ی جمع آوری شده

جدول 4. فراوانی نسبی انتخاب انواع شركت هواپيمایی توسط مسافران

 

 نمونه یک سناریو سوال از مسافر .1شکل 

 

های در سالن 61گیری تصادفی ترتیبیبا استفاده از روش نمونه  ACRP15مخصوص هر مسیر، بر طبق پیشنهاد  نامهپس از طراحی پرسش
قابل ذکر . ه استصورت گرفت چهره به چهرهبه صورت مصاحبه  پرسشگری خمینی )ره(در فرودگاه امامکنترل بلیت مخصوص هر مسیر 

وسیله مسافران درک بهتری از شرایط سناریوها داشته  به اینآوری شده تا است اطالعات هر مسیر از مسافران همان مسیر در فرودگاه جمع
در  نامهپرسش 40در نهایت  زمان صرف شده وشگری آزمایشی گری اصلی و یک روز برای پرسچهار روز برای پرسش باشند. در مجموع

. با بررسی دقیق سناریوهای انتخاب و تحلیل روش ه استآوری گردیددر آمارگیری اصلی جمع نامهپرسش 480آمارگیری آزمایشی و 
آوری شده بودند از بین اطالعات جمعهایی که از اعتبار کمتری برخوردار نامهپرسشهوایی های گیری هر مسافر در انتخاب شرکتتصمیم

 430ها به و در نهایت تعداد کل نمونه ها حذفکاره نیز از بین پرسشنامههای مخدوش و نیمه. همچنین پرسشنامهه استذف گردیدح
 .ه استکاهش یافت پرسشنامه

 شده آوریجمع ینمونه در نهیگز هر انتخاب نسبت .3 جدول

 FSCI FSCF-in FSCF-di LCCI LCCF هواپیمایی شرکت انواع
 179 464 346 138 593 مشاهدات تعداد

 10/0 27/0 20/0 08/0 ./35 انتخاب نسبت
 

  

 

 مسافران توسط ییمایهواپ شرکت انواع انتخاب ینسب یفراوان .4جدول 

 انواع شرکت هواپیمایی گروه مسافران هاویژگی
FSCI FSCF-in FSCF-di LCCI LCCF 

 جنسیت
 75 80 66 77 70 مرد
 25 20 34 23 30 زن

 هدف سفر
 48 52 78 49 46 کاری

 52 48 22 51 54 غیرکاری
پرداخت بلیت توسط 

 مسافر
 71 77 71 64 73 پرداخت بلیت توسط مسافر است
 29 23 29 36 27 پرداخت بلیت توسط مسافر نیست

 المللیتجربه سفر بین
 32 29 37 45 30 المللیسفر بین 8و باالی  8

 68 71 63 55 70 المللیسفر بین 8کمتر از 
عضویت مسافر در گروه 

 مسافران پرسفر
 74 9 21 31 13 مسافر کارت عضویت دارد
 76 91 79 69 87 مسافر کارت عضویت ندارد

 وضعیت تأهل
 54 73 63 75 71 متأهل
 46 27 37 25 29 مجرد

 

هوایی های دهد. همانطور که قابل مشاهده است، تعداد دفعاتی که شرکترا نشان می نسبت انتخاب هر گزینه توسط مسافران 3جدول 
هوایی های یکه سهم انتخاب شرکتطوربهاند. خارجی انتخاب شدههوایی های اند، بیشتر از دفعاتی است که شرکتایرانی انتخاب شده

را در هوایی فراوانی نسبی انتخاب هر یک از انواع شرکت  4همچنین، جدول  درصد بوده است. 38و  62ایرانی و خارجی به ترتیب برابر 
 دهد. های مختلف مسافران نشان میگروه

 تحلیل رفتار مسافران  .5

 چندگانه تیلوج مدل پرداخت  5-1

داده شده  نشان 1جدول  ها دراین گزینههواپیمایی است.  انتخاب پنج نوع شرکت لوجیت چندگانه پرداخت شده متغیر وابسته در مدل  
های برنامه اول متغیرهای مربوط به ویژگی است. همچنین متغیرهای مستقلی که در این مدل استفاده شده شامل سه دسته متغیر است. دسته

عی، اجتما-های اقتصادیهای مسافران بوده و شامل ویژگیدوم متغیرهای مربوط به ویژگی دسته. است هواییهای سفر هوایی شرکت
ی سوم، متغیر مربوط به ویژگی سفر بوده و دربرگیرنده هدف سفر ها و عضویت آنان در گروه مسافران پر سفر است. دستهتجربه سفر آن
هایی که پارامتر آنها در متغیرها از ویژگینشان داده شده است. قابل ذکر است، برای انتخاب این  5این متغیرها در جدول مسافر است. 

هایی که براساس تجربه در ایران امکان تأثیرگذاری آنها وجود دارد، استفاده یشین از لحاظ آماری معنادار بوده و همچنین ویژگیمطالعات پ
 شده است.

  

تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکت های هوایی در سفرهای بین المللی 
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 ییمایهواپ یهاانتخاب انواع شرکت مورد استفاده در مدل یرهایمتغ یمعرف .5 جدول

 
 

 یرهایمتغهای مدل مذکور پرداخت شده است. از بین تمامی متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل پارامتر N-LOGITزار با استفاده از نرم اف
 یرهایمتغ مسافران، به مربوط یهایژگیو عنوانبه یالمللنیب سفر تجربه و پرسفر مسافران گروه در مسافر تیعضو تأهل، تیوضع ت،یجنس

و هدف سفر  ییمایهواپ یهاشرکت سفر برنامه به مربوط یهایژگیو عنوانبه مسافر دلخواه ساعت و روز در پرواز امکان و تیبل متیق
 .شده است داده ننشا 6 جدول در رهایمتغ نیمعنادار شدند. ا یمربوط به سفر از نظر آمار یژگیو عنوانبه

 ریپذاستیس یرهایمتغ مسافران،  ذائقه اختالف گرفتن نظر در منظور بهسازی طورکه از این جدول قابل مشاهده است، در روند مدلهمان
 رییتغ به مسافران تیحساس اختالف ب،یترت به این و شده گرفته نظر در یکنش برهم صورتبه مشاهده قابل یرهایمتغ از یبرخ با مدل
های انتخاب نکته شایان ذکر دیگر این است که در نظریه مدل .است شده زده نیتخم مختلف یهادسته در مطالعه ریپذاستیس یرهایمتغ

های ها را نسبت به این گزینه سنجید. این گزینهمبنا انتخاب کرده و مطلوبیت سایر گزینه ها را به عنوان گزینهتوان یکی از گزینهلوجیت می
 اند.( مشخص شده---عالمت )با  6مبنا در جدول 

دهد، این مقدار برای نشان می هواییهای قیمت بلیت در تابع مطلوبیت انواع شرکتضرایب به دست آمده برای بررسی مقادیر قدر مطلق 
 ایرانی بیشتر از شرکتهزینه هواپیمایی کم خارجی و برای شرکتهای خدمات کامل بیشتر از شرکتخارجی هزینه کم هوایی هایشرکت

که، است در حالی -15/1برابر  LCCFمثال، اثر این متغیر در تابع مطلوبیت شرکت هواپیمایی  طوربهبرآورد شده است. ایرانی خدمات کامل 

 نام متغیر بندی کلی متغیرهادسته
نماد متغیر در 

 سازیمدل
 توضیح

ت 
صیا

صو
خ

فر 
ه س

رنام
ب

ت
شرک

ی 
ها یی
یما

واپ
ه

 

 متغیر پیوسته )هزینه بلیت سفر رفت و برگشت( FARE قیمت بلیت

امکان پرواز در روز و ساعت 
 FF دلخواه مسافر

، در 1متغیر مجازی )پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر وجود دارد=
 (0غیر اینصورت=

 پیوسته )زمان سفر درون هواپیما+زمان انتظار در فرودگاه میانی(متغیر  TIME مدت زمان سفر

ران
ساف

ت م
صیا

صو
خ

 

 (0، زن=1متغیر مجازی )مرد= Gender جنسیت
 متغیر پیوسته Age سن

 (0، زیر لیسانس=1متغیر مجازی )لیسانس و باالی لیسانس= Edu تحصیالت
 (0، مجرد=1متغیر مجازی )متأهل= Mar وضعیت تأهل

 Expint المللیتجربه سفر بین
-سفر بین 8، کمتر از 1المللی=سفر بین 8و بیش از  8متغیر مجازی )

 (0المللی=

 Milname عضویت در گروه مسافران پرسفر
، در غیر 1متغیر مجازی )مسافر عضو گروه مسافران پرسفر است=

 (0اینصورت=

 Pocket 17پرداخت بلیت توسط مسافر
، در غیر 1)پرداخت بلیت توسط مسافر است=متغیر مجازی 

 0اینصورت=(

 (0، غیرکاری=1متغیر مجازی )هدف سفر کاری= Purpose هدف سفر خصوصیات سفر

جدول 5. معرفی متغيرهای مورد استفاده در مدل  انتخاب انواع شركت های هواپيمایی

مسافران پر سفر است. دسته ی سوم، متغیر مربوط به ویژگی سفر 

بوده و دربرگیرنده هدف سفر مسافر است. این متغیرها در جدول 

5 نشان داده شده است. قابل ذکر است، برای انتخاب این متغیرها 

از ویژگی هایی که پارامتر آنها در مطالعات پیشین از لحاظ آماری 

معنادار بوده و همچنین ویژگی هایی که براساس تجربه در ایران 

امکان تأثیرگذاری آنها وجود دارد، استفاده شده است.

مذکور  مدل  پارامترهای   N-LOGIT افزار  نرم  از  استفاده  با 

پرداخت شده است. از بین تمامی متغیرهای در نظر گرفته شده 

در  مسافر  تأهل، عضویت  متغیرهای جنسیت، وضعیت  مدل  در 

گروه مسافران پرسفر و تجربه سفر بین المللی به عنوان ویژگی های 

مربوط به مسافران، متغیرهای قیمت بلیت و امکان پرواز در روز 

و ساعت دلخواه مسافر به عنوان ویژگی های مربوط به برنامه سفر 

به  مربوط  ویژگی  به عنوان  سفر  هدف  و  هواپیمایی  شرکت های 

سفر از نظر آماری معنادار شدند. این متغیرها در جدول 6 نشان 

داده شده است.

همان طورکه از این جدول قابل مشاهده است، در روند مدل سازی 

متغیرهای  مسافران،  ذائقه   اختالف  گرفتن  نظر  در  منظور  به 

به صورت  قابل مشاهده  متغیرهای  از  برخی  با  سیاست پذیر مدل 

برهم کنشی در نظر گرفته شده و به این ترتیب، اختالف حساسیت 

دسته های  در  مطالعه  سیاست پذیر  متغیرهای  تغییر  به  مسافران 

مختلف تخمین زده شده است. نکته شایان ذکر دیگر این است که 

در نظریه مدل های انتخاب لوجیت می توان یکی از گزینه ها را به 

عنوان گزینه  مبنا انتخاب کرده و مطلوبیت سایر گزینه ها را نسبت 

به این گزینه سنجید. این گزینه های مبنا در جدول 6 با عالمت 

)---( مشخص شده اند.

بررسی مقادیر قدر مطلق ضرایب به دست آمده برای قیمت بلیت 

در تابع مطلوبیت انواع شرکت های هوایی نشان می دهد، این مقدار 

شرکت های  از  بیشتر  خارجی  کم هزینه  هوایی  شرکت های  برای 

خدمات کامل خارجی و برای شرکت  هواپیمایی کم هزینه ایرانی 

ایرانی برآورد شده است. به طور  بیشتر از شرکت  خدمات کامل 

مجید ذبیحی طاری، اکرم مظاهری، سیداحسان سیدابریشمی، محمود صفارزاده
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 LCCF مثال، اثر این متغیر در تابع مطلوبیت شرکت هواپیمایی

برابر 1/15 - است در حالی که، این مقدار برای شرکت هواپیمایی 

FSCF-in و FSCF-di به ترتیب برابر -0/48 و 0/74 - است. 

همچنین بررسی این مقادیر نشان می دهد، حساسیت مسافران به 

تغییرات قیمت بلیت در شرکت های هواپیمایی خارجی کمتر از 

شرکت های هواپیمایی ایرانی است.

برای  دلخواه مسافر  پرواز در روز و ساعت  امکان  متغیر  پارامتر 

از  بیشتر  خارجی(  و  )ایرانی  کم هزینه  هواپیمایی  شرکت های 

شرکت های خدمات کامل تخمین زده شده است. به طور مثال، اثر 

 LCCI این متغیر در تابع مطلوبیت شرکت های هواپیمایی کم هزینه

برابر 0/70 است در حالی که، این مقدار برای شرکت هواپیمایی 

FSCI برابر 0/54 است. با توجه به اینکه نسبتًا قیمت بلیت برای 

شرکت های هواپیمایی کم هزینه کمتر از شرکت های هواپیمایی با 

خدمات کامل است، اینکه مسافران در صورت شرایط برابر زمان 

پرواز تمایل بیشتری برای انتخاب این شرکت ها در صورت وجود 

پرواز در روز دلخواه داشته باشند، منطقی به نظر  می رسد. همچنین 

با توجه به مشاهدات میدانی به نظر  می رسد دلیل عدم معناداری 

این  است  ممکن   FSCF-in هواپیمایی  شرکت  برای  متغیر  این 

عمدتًا  می کنند،  انتخاب  را  شرکت ها  این  که  مسافرانی  که  باشد 

ویژه ای  مطلوبیت  آنها  برای  شرکت ها  این  که  هستند  مسافرانی 

شرکت ها  این  با  سفر  برای  را  خود  سفر  زمان  حاضرند  و  دارد 

یکی  می تواند  نیز  کافی  نمونه  وجود  عدم  چند  هر  دهند.  تغییر 

این موارد ممکن  باشد.  متغیر  این  معناداری  از دالیل عدم  دیگر 

 FSCF-in گزینه  برای  معنادار  غیر  متغیرهای  سایر  برای  است 

نیز صادق باشد.  

بلیت در هدف سفر( در مطلوبیت  )قیمت  برهمکنشی  متغیر  اثر 

و  )ایرانی  توقف  بدون  و  کامل  خدمات  هوایی  شرکت های 

خارجی( و شرکت های کم هزینه )ایرانی و خارجی( دارای اهمیت 

آماری است. این نتیجه نشان می دهد زمانی که مسافران با اهداف 

مختلف سفر )کاری و غیر کاری( قیمت بلیت را در نظر می گیرند، 

اثرات مختلفی بر تابع مطلوبیت گزینه های مذکور دارد. 

ترکیبات مختلف مقادیر قیمت بلیت و هدف سفر اثرات مختلفی 

را بر روی ترجیحات مسافران در انتخاب شرکت هوایی خدمات 

مسافران  برای  بلیت  قیمت  در  تغییر  اثر  می گذارد.   FSCI کامل 

برابر مقدار  این عدد  برابر 1/42 - است.  با هدف سفر غیرکاری 

پارامتری است که برای متغیر قیمت بلیت در این گزینه تخمین 

زده شده است. اهمیت آماری پارامتر متغیر برهمکنشی قیمت در 

هدف سفر نشان می دهد که اختالف معناداری در اثر قیمت بلیت 

در گروه مسافران کاری با غیرکاری وجود دارد و مقدار این پارامتر 

میزان این اختالف را نشان می دهد. بنابراین، اثر تغییر در قیمت 

از مسافران غیر  بیشتر  میزان 0/32  به  برای مسافران کاری  بلیت 

کاری بوده و برابر 1/75 - است. این بدان معناست که حساسیت 

مسافران در گروه کاری به تغییر در قیمت بلیت بیشتر از مسافران 

غیر کاری است. 

اثر متغیر برهم کنشی قیمت در پرداخت بلیت توسط مسافر، برای 

تمامی گزینه های انتخاب دارای معناداری آماری است. این نشان 

بر  اثرات مختلفی  متغیر  این  مقادیر  ترکیبات مختلف  می دهد که 

این  منفی  عالمت  دارد.  انتخاب  گزینه های  مطلوبیت  تابع  روی 

متغیر نیز نشان دهنده آن است که مسافرانی که خود قیمت بلیت 

را پرداخت می کنند، حساسیت بیشتری به تغییر قیمت بلیت داشته 

و با افزایش یک واحد قیمت بلیت مطلوبیت انتخاب این مسافران 

قیمت  که خود  مسافرانی  به  )نسبت  یافت  کاهش خواهد  بیشتر 

بلیت را پرداخت نمی کنند(. 

اثر متغیر برهم کنشی )هدف سفر در امکان پرواز در روز و ساعت 

دلخواه مسافر( شرکت های هوایی خدمات کامل و بدون توقف 

خارجی(  و  )ایرانی  کم هزینه  شرکت های  و  خارجی(  و  )ایرانی 

تمامی  برای  پارامترها  این  عالمت  است.  آماری  اهمیت  دارای 

گزینه ها مثبت بوده و این نشان می دهد، تواتر پرواز برای مسافران 

با هدف کاری نسبت به مسافران غیرکاری دارای اهمیت بیشتری 

است و گزینه ای که در روز و ساعت دلخواه مسافران کاری پرواز 

داشته باشد، احتمال بیشتری برای انتخاب خواهد داشت.

دلخواه  ساعت  و  روز  در  پرواز  امکان  و  سفر  هدف  متغیرهای 

مسافر هر دو به صورت کیفی هستند. ترکیبات مختلف هدف سفر 

و امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه اثرات مختلفی را بر روی 

تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکت های هوایی در سفرهای بین المللی 
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جدول 6. نتایج پرداخت مدل لوجيت چندگانه با در نظر گرفتن ویژگی های مسافر و سفر

 

 سفر و مسافر یهایژگیو گرفتن نظر در با چندگانه تیلوج مدل پرداخت جینتا .6جدول 

 های هواپیماییانواع شرکت متغیر
FSCI FSCF-in FSCF-di LCCI LCCF 

-02/2 --- ضرایب ثابت  00/1-  67/0-  38/1-  

 (FARE)قیمت بلیت 
42/1-  

(0000/0) 
48/0-  

(0049/0) 
74/0-  

(0000/0) 
59/1-  

(0000/0) 
15/1-  

(0000/0) 
پرواز در روز و ساعت دلخواه متغیر امکان 

 (FF) مسافر

54/0  

(0000/0) -- 
68/0  

(0000/0) 
70/0  

(0000/0) 
70/0  

(0000/0) 
بلیت توسط مسافر  قیمت بلیت در پرداخت 

)POCKET  FARE( 

31/0-  

(0072/0) 
31/0-  

(0072/0) 
31/0-  

(0072/0) 
31/0-  

(0072/0) 
31/0-  

(0072/0) 
 قیمت بلیت در هدف سفر

)PURPOSE  FARE( 

32/0-  
(0044/0) 

-- 32/0-  
(0044/0) 

42/0-  
(0132/0) 

42/0-  
(0132/0) 

متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه 
 مسافر در هدف سفر

)PURPOSE  FF( 

27/0  
(0937/0) 

-- 27/0  
(0937/0) 

60/0  
(0018/0) 

74/0  
(0032/0) 

 جنسیت
(GENDER) 

--- 25/0  

(0366/0) 
25/0  

(0366/0) 
25/0  

(0366/0) 
25/0  

(0366/0) 

 المللیتجربه سفر بین
(EXPINT) 

-- 51/0  
(0000/0) 

51/0  
(0000/0) -- -- 

 وضعیت تأهل
(MAR) 

--- 22/0-  
(0600/0) 

22/0-  
(0600/0) 

22/0-  
(0600/0) 

22/0-  
(0600/0) 

 عضویت در گروه مسافران پرسفر
(MILNAME) 

-- 
82/0  

(0001/0) 
-- -- -- 

 1720 تعداد مشاهدات
 -LL 741/2306)(لگاریتم تابع بیشینه درست نمایی 
 -LL(C) 328/2352لگاریتم تابع بیشینه درست نمایی 

 -LL(0) 760/2548 لگاریتم تابع بیشینه درست نمایی مدل پایه
 095/0 مدل ρ2 معیار برازش 

 077/0 مدل ρ2(C) معیار برازش
 22 تعداد ضرایب مدل تخمینی

در جدول  --همچنین عالمت  دهند.را نشان می P-Valueپارامترهای تخمین زده شده را نشان داده و اعداد داخل پرانتز، مقادیر توضیح: اعداد خارج از پرانتز، مقادیر 
 . استدهنده گزینه مبنا نشان ---و عالمت دهنده عدم معناداری متفیر برای گزینه مربوطه نشان

دهد های انتخاب دارای معناداری آماری است. این نشان می، برای تمامی گزینهرداخت بلیت توسط مسافرقیمت در پکنشی  اثر متغیر برهم 
تغیر نیز نشان دهنده های انتخاب دارد. عالمت منفی این مکه ترکیبات مختلف مقادیر این متغیر اثرات مختلفی بر روی تابع مطلوبیت گزینه

حساسیت بیشتری به تغییر قیمت بلیت داشته و با افزایش یک واحد قیمت  ،کنندود قیمت بلیت را پرداخت میمسافرانی که خ آن است که
 کنند(. قیمت بلیت را پرداخت نمیبلیت مطلوبیت انتخاب این مسافران بیشتر کاهش خواهد یافت )نسبت به مسافرانی که خود 

ترجیحات مسافران در انتخاب شرکت هوایی ایرانی خدمات کامل 

وجود  باشد  غیرکاری  مسافران  هدف  صورتی که،  در  می گذارد. 

پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر 0/54 به مطلوبیت انتخاب 

این گزینه می افزاید. این مقدار همان پارامتر تخمین زده شده برای 

متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر در این گزینه 

است. حال اگر، هدف مسافران کاری باشد، به این مقدار به اندازه  

0/27 اضافه خواهد شد و وجود پرواز در روز و ساعت دلخواه 

برای این گروه از مسافران به اندازه  0/81 به مطلوبیت این گزینه 

اضافه خواهد کرد. 

ویژگی های  است،  شده  داده  نشان   6 جدول  در  که  همانطور 

مجید ذبیحی طاری، اکرم مظاهری، سیداحسان سیدابریشمی، محمود صفارزاده
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جنسیت، تجربه سفر بین المللی، وضعیت تأهل و عضویت مسافر 

در گروه مسافران پر سفر به عنوان ویژگی های فردی و اقتصادی-

شده  معنادار  گزینه ها  از  برخی  در  نیز  آماری  نظر  از  اجتماعی 

پرسفر  مسافران  گروه  در  متغیر عضویت  اثر  مثال،  به طور  است. 

سطح  در  غیرمستقیم  پرواز  با  کامل  خدمات  هوایی  شرکت های 

معناداری 99 % دارای اهمیت آماری بوده و به عنوان یک ویژگی 

اثرگذار بر مطلوبیت انتخاب این شرکت ها بوده است. این نتیجه 

که عضو چنین طرحی هستند،  مسافرانی  واقع  در  نشان می دهد 

تمایل بیشتری به انتخاب این شرکت ها دارند. قابل ذکر است این 

مسافر عضو  که  است   1 برابر  در صورتی  گزینه  هر  برای  متغیر 

گروه مسافران پر سفر همان نوع شرکت باشد؛ که در اینجا فقط 

برای مسافران پر سفر شرکت های هواپیمایی با پرواز غیرمستقیم 

متغیر مربوطه از لحاظ آماری معنادار بوده است. همچنین معناداری 

تجربه سفر برای شرکت های هواپیمایی با خدمات کامل خارجی 

نشان  می دهد که این گزینه ها برای مسافران با تجربه از مطلوبیت 

بیشتری نسبت به سایر گزینه ها برخوردارند. 

5-2 تمایل به پرداخت
یکی از نتایج مهم مدل های انتخاب گسسته، به دست آوردن مقدار 

سرویس  تا  دارد  آن  پرداخت  به  تمایل  فرد  هر  که  است  پولی 

خاصی را به دست آورد. به این منظور، نرخ نهایی جایگزینی بین 

قیمت بلیت و ویژگی امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر 

محاسبه شده است. به عبارت دیگر، تمایل به پرداخت برای تغییر 

با  برابر  دلخواه  و ساعت  روز  در  پرواز  امکان  ویژگی   مقدار  در 

نسبت مقدار آن ویژگی به مقدار ضریب قیمت است.

نتایج تخمین تمایل به پرداخت در جدول  نمایش داده شده است. 

به علت آنکه، پارامتر مربوط به متغیر امکان پرواز در روز و ساعت 

دلخواه مسافر برای گزینه ی FSCF-in از نظر آماری معنادار نشده 

گزینه  این  برای  ویژگی  این  پرداخت  به  تمایل  بنابراین  است، 

محاسبه نشده است. نتایج حاصل از جدول 7 نشان می دهد، در 

آن ها  پرواز  آنکه  برای  کاری  مسافران  انتخاب  گزینه های  تمامی 

در روز و ساعت دلخواه باشد، تمایل بیشتری به پرداخت هزینه 

شرکت-های  در  همچنین،  دارند.  غیرکاری  مسافران  به  نسبت 

برای  اختالف  این  کم هزینه(  و  کامل  )خدمات  خارجی  هوایی 

از  بیشتر  می کنند،  پرداخت  را  بلیت  هزینه  خود  که  مسافرانی 

در  نمی کنند و  پرداخت  را  بلیت  مسافرانی است که خود هزینه 

شرکت های ایرانی این مقادیر اختالف چندانی با یکدیگر ندارند.

6. نتیجه گیری و پیشنهادات
هوایی  شرکت های  زمانی که  مسافران  انتخاب  رفتار  بررسی 

کم هزینه در بازار وجود داشته باشند، یکی از اهداف اصلی این 

انتخاب شرکت  در  داد،  نشان  تحقیق  نتایج  است.  بوده  پژوهش 

و  بین المللی  سفر  تجربه  تأهل،  وضعیت  جنسیت،  هواپیمایی 

ویژگی های  جمله  از  پرسفر  مسافران  درگروه  مسافران  عضویت 

همچنین،  است.  مسافران  اثرگذار  اقتصادی-اجتماعی  و  فردی 

تغییرات  به  متفاوتی  حساسیت  سفر  مختلف  اهداف  با  مسافران 

قیمت بلیت و وجود یا عدم وجود پرواز در روز و ساعت دلخواه 

با  انتخاب شرکت هواپیمایی نشان دادند. همچنین، در رابطه  در 

جدول 7. ميزان تمایل به پرداخت مسافران برای وجود پرواز در روز و ساعت دلخواه آن ها به تفکيک هر گزینه )هزار تومان(

خدمات کامل و بدون توقف )ایرانی  هواییهای ز و ساعت دلخواه مسافر( شرکتکنشی )هدف سفر در امکان پرواز در رو اثر متغیر برهم
ها مثبت بوده و هزینه )ایرانی و خارجی( دارای اهمیت آماری است. عالمت این پارامترها برای تمامی گزینههای کمو خارجی( و شرکت

ای که در روز ران غیرکاری دارای اهمیت بیشتری است و گزینهدهد، تواتر پرواز برای مسافران با هدف کاری نسبت به مسافاین نشان می
 و ساعت دلخواه مسافران کاری پرواز داشته باشد، احتمال بیشتری برای انتخاب خواهد داشت.

کیفی هستند. ترکیبات مختلف هدف سفر و امکان  صورتبهمتغیرهای هدف سفر و امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر هر دو 
گذارد. در ایرانی خدمات کامل می هواییاز در روز و ساعت دلخواه اثرات مختلفی را بر روی ترجیحات مسافران در انتخاب شرکت پرو

افزاید. این به مطلوبیت انتخاب این گزینه می 54/0که، هدف مسافران غیرکاری باشد وجود پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر صورتی
خمین زده شده برای متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر در این گزینه است. حال اگر، هدف مسافران مقدار همان پارامتر ت

 81/0 اضافه خواهد شد و وجود پرواز در روز و ساعت دلخواه برای این گروه از مسافران به اندازه 27/0 کاری باشد، به این مقدار به اندازه
 به مطلوبیت این گزینه اضافه خواهد کرد. 

مللی، وضعیت تأهل و عضویت مسافر در گروه لاهای جنسیت، تجربه سفر بیننشان داده شده است، ویژگی 6همانطور که در جدول 
اثر مثال،  طوربهار شده است. ها معناددر برخی از گزینهنیز از نظر آماری  اجتماعی-های فردی و اقتصادیویژگی عنوانبهمسافران پر سفر 

دارای اهمیت آماری  %99در سطح معناداری  ی هوایی خدمات کامل با پرواز غیرمستقیمهاشرکت پرسفرمتغیر عضویت در گروه مسافران 
ی که عضو چنین دهد در واقع مسافرانها بوده است. این نتیجه نشان میانتخاب این شرکتیک ویژگی اثرگذار بر مطلوبیت  عنوانبهبوده و 

که مسافر  است 1قابل ذکر است این متغیر برای هر گزینه در صورتی برابر ها دارند. طرحی هستند، تمایل بیشتری به انتخاب این شرکت
های هواپیمایی با پرواز غیرمستقیم عضو گروه مسافران پر سفر همان نوع شرکت باشد؛ که در اینجا فقط برای مسافران پر سفر شرکت

های هواپیمایی با خدمات کامل خارجی نشان همچنین معناداری تجربه سفر برای شرکتیر مربوطه از لحاظ آماری معنادار بوده است. متغ
 ها برخوردارند. ها برای مسافران با تجربه از مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر گزینهدهد که این گزینهمی

 پرداخت به لیتما 5-2
آوردن مقدار پولی است که هر فرد تمایل به پرداخت آن دارد تا سرویس خاصی را  دستبههای انتخاب گسسته، مدل نتایج مهم یکی از   
منظور، نرخ نهایی جایگزینی بین قیمت بلیت و ویژگی امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر محاسبه شده است.  به اینآورد.  دستبه

امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه برابر با نسبت مقدار آن ویژگی به  برای تغییر در مقدار ویژگیبه عبارت دیگر، تمایل به پرداخت 
 مقدار ضریب قیمت است.

 تومان(هزار ) نهیهر گز کیبه تفک هاآن دلخواه ساعت و روز در پرواز وجود یبرا مسافران پرداخت به لیتما زانیم .7جدول 

 های هواپیماییانواع شرکت بندی مسافراندسته

FSCI FSCF-di LCCI LCCF 
 750 540 700 400 سفر کاری، پرداخت بلیت توسط مسافر

 440 340 650 300 سفر غیرکاری، پرداخت بلیت توسط مسافر
 890 620 910 480 سفر کاری، پرداخت بلیت توسط دیگران
سفر غیرکاری، پرداخت بلیت توسط 

 دیگران
380 900 400 560 
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نتایج تحلیل رقابت شرکت های هوایی کم هزینه و خدمات کامل 

ایرانی و خارجی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مقدار ضرایب قیمت بلیت در شرکت های هوایی کم هزینه بیشتر 

از شرکت های هوایی خدمات کامل بوده است. این می-تواند به 

این سبب باشد که یکی از ویژگی های مهم شرکت های کم هزینه 

پایین بودن قیمت بلیت آن ها بوده و این ویژگی یکی از دالیل مهم 

مسافران  بنابراین،  است.  مسافران  توسط  شرکت ها  این  انتخاب 

در انتخاب این شرکت به تغییرات قیمت بلیت دارای حساسیت 

بلیت، سهم  قیمت  افزایش/کاهش  در صورت  و  هستند  بیشتری 

کاهش/افزایش  ترتیب  به  توجهی  قابل  میزان  به  مذکور  شرکت 

می یابد. 

- مقدار پارامترهای متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه 

مسافر در شرکت های هوایی کم هزینه بیشتر از شرکت-های هوایی 

خدمات کامل بوده که می تواند نشان دهنده  اثر بیشتر بهبود تواتر 

پرواز در کسب سهم شرکت های کم هزینه نسبت به شرکت های 

خدمات کامل باشد

به  مختلف  گروه های  در  مسافران  پرداخت  به  تمایل  میزان   -

است.  بوده  متفاوت  یکدیگر  با  هوایی  شرکت  نوع  هر  تفکیک 

در  می تواند  مقادیر  این  از  آگاهی  با  هواپیمایی  نوع شرکت  یک 

برنامه ریزی های خود به نحو مؤثرتری عمل کرده و سود بیشتری 

در مدیریت درآمد خود کسب کند.

پیشرفته تر  مدل های  از  استفاده  با  می توان  پژوهش  این  ادامه   در 

مانند، لوجیت آشیانه ای رقابت شرکت های ایرانی/ خارجی و کم-

هزینه/خدمات کامل را در آشیانه های مجزا بررسی نمود. همچنین، 

با استفاده از مدل لوجیت ترکیبی می توان اختالف ذائقه ی تصادفی 

مسافران را مدل سازی نموده و رفتار انتخاب مسافران را به صورت 

دقیق تر بررسی کرد.

7. پی نوشتها
LCC(  Low-Cost Carrier -1( : شرکت های هوایی هستند که 

مهم ترین ویژگی آن ها این است که قیمت بلیت خود را کمتر از 

شرکت های خدمات کامل ارائه می دهند.

2- Cluster analysis
3- Latent Class Model
4- Cross Nested Logit Model
5- Generalized Nested Logit Model
6- Binary Logit Model
7- SATA
8- TAP
9- Balanced design
10- Orthogonal design
11- Design matrix

12- منظور از ترکیبات تیماری، ترکیبی از مقادیر ویژگی ها برای 

یک مجموعه از گزینه های انتخاب است. نمونه ای از یک ترکیب 

تیماری در شکل 1 مقاله آورده شده است.
13- Coded design matrix

14- سه ماه متوالی تیر، مرداد و شهریور سال 1392
15-Airport Cooperative Research Program
16- Sequential sampling

به  توجه  با  باشد،  منطقی  متغیر  این  از  استفاده  اینکه  برای   -17

اینکه مسافرانی مدنظر بوده اند که خودشان انتخاب را برای سفر 

فعلی شان انجام داده اند، از آنها خواسته شده تا در هنگام انتخاب 

گزینه ها شرایط و محدودیت های انتخاب از طرف پرداخت کننده 

بلیت را در نظر بگیرند.
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