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چکيده

با توجه به تغییرات اخیر در زمینه قیمتگذاری و نرخ ارز خارجی فضای رقابتی بین شرکتهای هوایی ایرانی و خارجی افزایش یافته است.
افزون بر این ،ورود شرکتهای هواپیمایی جدید از جمله شرکتهای هواپیمایی کمهزینه نیز میتواند شرایط رقابتی را پیچیدهتر از قبل
کند .بنابراین بررسی رفتار انتخاب مسافران و پیشبینی تقاضای بازار سفرهای هوایی میتواند سبب بهبود فرآیند برنامهریزی شرکتهای
هوایی گردد .بهاین منظور ،با استفاده از آمارگیری رجحان بیان شده رقابت شرکتهای هوایی کمهزینه 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 گزینههای انتخاب ،ویژگیهای آنها و سطوح هر ویژگی به مسافران ،از تکنیک طراحی کسریسازی عاملی استفاده
شده است .سپس ،بهصورت مجزا با مسافران خروجی که به مقاصد پنج کشور جنوب شرق آسیا سفر می-کردند ،در فرودگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) مصاحبه شده و  480پرسشنامه جمعآوری گردیده است .دادههای جمعآوری شده با استفاده از مدل لوجیت چندگانه
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که قیمت بلیت و متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر برای
شرکتهای هوایی کمهزینه و خدمات کامل متفاوت بوده است .اثر این متغیرها در گروههای مسافران با هدف سفر کاری/غیرکاری و
مسافرانی که خود قیمت بلیت را پرداخت کردهاند /سایرین ،از نظر آماری متفاوت است .همچنین ،بر اساس نتایج آماری مدل در انتخاب
انواع شرکت هوایی جنسیت ،وضعیت تأهل ،تجربه سفر بینالمللی و عضویت در گروه مسافران پرسفر مؤثر بوده است .افزون بر این،
میزان تمایل به پرداخت مسافران در گروههای مختلف مسافران و برای انواع شرکتهای هوایی متفاوت بوده است.

واژههاي كليدي :شرکت هوایی کمهزینه ،طرح عاملی ،مدل لوجیت چندگانه ،رجحان بیان شده
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مسیرها دارد .بنابراین در این تحقیق سفرهای به مقصد حوزهی

 .1مقدمه

کشورهای جنوب شرق آسیا بهعنوان محدوده تحقیق انتخاب

در یک بازار رقابتی ،شرکتهای هواپیمایی همواره به دنبال جذب

گردیده است .بهطور کلی تعیین متغیرهای اثرگذار و میزان اهمیت

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

این متغیرها بر انتخاب شرکتهای هوایی مختلف توسط مسافران

منظور ،شرکتهای هوایی ،همواره سعی در ارائه خدمات مناسبتر

ایرانی و تعیین اختالف معناداری اثر متغیرهای مختلف بر سهم

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

شرکتهای هواپیمایی ایرانی و خارجی در محدوده مورد مطالعه

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

اهداف اصلی این تحقیق بوده است.

پیشبینی تقاضای خود رو به رو هستند .بنابراین پیشبینی تقاضا
و آگاهی از اهمیت نسبی خدمات قابل تغییر که موجب کسب

 .2مروری بر ادبیات تحقیق

سهم بیشتر از بازار میشوند ،برای برنامهریزی شرکتهای هوایی
امری ضروری است [ .]Coldren, et al, 2003حل این مسئله

تخصیص حجم سفرهای هوایی هر جفت مبدأ-مقصد به

با ورود شرکتهای هوایی کمهزینه ،1چه برای این شرکتها و

شرکتهای هواپیمایی در مطالعات پیشین بهطور کلی از طریق

چه برای شرکتهای هوایی با خدمات کامل از اهمیت دو چندانی

یافتن ارتباط بین ویژگیهای خدمات و سهم بازار انجام شده

برخوردار گردیده است.

است .عمدت ًا به این مدلها ،مدلهای تعیین سهم گفته میشود
که شناخت ه شده ترین و پرکاربردترین آنها مدلهای انتخاب

در سالهای اخیر با ورود شرکتهای هوایی کمهزینه به بازار
سفرهای هوایی بینالمللی ایران ،گامهای اولیه آزادسازی برداشته

گسستهاند [.]Coldren, et al. 2003

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

دستهای از مطالعات به بررسی ناهمگونی رفتار مسافران در انتخاب

اختالف قیمت بلیت شرکتهای هوایی ایرانی و خارجی بسیار

شرکتها پرداختهاند .در این مطالعات روشهای دستهبندي

افزایش یافته و میتواند یکی از دالیل تغییر در سهم تقاضای

تحلیل خوشهای 2و مدل كالس نهاني ،3به عنوان روشهایی برای

سفر شرکتهای هوایی مختلف باشد .این موارد شرایط رقابتی

دستهبندی مسافران شناخته شدهاند که در این روشها تعداد

را برای شرکتهای هوایی فعال در بازار و همچنین شرکتهایی

دستهها از قبل مشخص نبوده و با استفاده از روشهای آماری

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

بهدست میآیند [ .]Green and Hensher, 2003کاربرد مدل

از اینرو شرکتهای هواپیمایی فعال نیاز به شناسایی ترجیحات

کالس نهانی در مدلسازی رفتار مسافران در سفرهای هوایی به

مسافران هوایی در شرایط جدید به منظور اتخاذ استراتژی مناسب

تعداد محدودی است .اولين تحقيق در این زمینه در سال 2008

دارند و از طرف دیگر برای شرکتهای هوایی جدید نیز ،به

توسط تيچرت و همكاران [Teichert, Shehu, and Wartburg,

منظور پیشبینی تقاضا و در نتیجه پیشبینی درآمد خود ،این امر

 ]2008انجام شد .سپس در ادامهی همین پژوهش ،ون و الي نیز

ضروری میشود.

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

در سالهای اخیر ،روابط خارجی ایران با کشورهای جنوب

به عنوان یک رویکرد بهتر در بررسی و تحلیل رفتار مسافران

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

در انتخاب شرکتهای هواپیمایی استفاده نمودند .در دستهی

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

دیگری از مطالعات همبستگی آماری بین گزینهها مورد توجه

حوزه شرکت هوایی ایرآسیا بهعنوان یکی از معدود شرکت-های

قرار گرفته است .در نتیجه ،در این مطالعات از مدلهای آشیانهای

هواپیمایی کمهزینه در سالهای اخیر فعالیت داشته است .این

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

نشان از وجود زمینه حضور شرکتهای هوایی کمهزینه در این

 ]Drabas and Cheng-Lung, 2013[ 2013از ساختار مدل
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تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بینالمللی
لوجیت آشیانهای متقاطع 4و ون و همکارآن در سال Wen,[ 2014

در زمینه تعیین سهم شرکتها و بررسی رقابت بین آنها ،بدلیل

 ]Chen and Fu, 2014از ساختار مدل لوجیت آشیانهای تعمیم

سادگی در تفسیر نتایج و همچنین داشتن فرم بسته برای انجام

یافته 5در انتخاب شرکتهای هواپیمایی استفاده نمودهاند.

محاسبات راحتتر ،مدل لوجیت دوگانه و چندگانه بوده است.

دست ه دیگر مطابق آنچه در این تحقیق نیز مدنظر است ،مطالعاتی

هدف مقاله حاضر مدلسازی تحلیل رفتار مسافران ایرانی را در

است که به پیشبینی سهم یا تعیین متغیرهای معنادار بر تغییرات

انتخاب شرکتهای هوایی ایرانی و خارجی با در نظر گرفتن

سهم بازار انواع شرکتهای هواپیمایی پرداختهاند .از جمله

شرکتهای کمهزینه است .برای بهدست آوردن اطالعات سفر

مطالعات اولی ه در این زمینه میتوان به مطالعات قبریال در سال

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

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

کمهزینهای در مسیرهای بینالمللی فعالیت نداشته و یکی از

[ ]Alamdari and Black, 1992و پروسالاوغلو و کاپلمن در

اهداف تحقیق پیشبینی شرایط در صورت حضور این شرکتها

سال  ]Prossaloghlou and Koppelman, 1995[ 1995اشاره

بوده ،از طراحی پرسشنامه به روش بیان ترجیحات استفاده شده

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

است .در ادامه تحقیق در بخش طراحی سناریوهای انتخاب اصول

 ]2008با استفاده از پرسشگری ،ترجیحات مسافران مسیر

اولیه طرح آزمایش بیان شده است.

پونتادلگادا و لیسبون در پرتغال را مورد آنالیز قرار داده اند .در
این مطالعه از یک مدل لوجیت دوگانه 6استفاده شده است و

 .3طراحی سناریوهای انتخاب

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

مدل لوجیت چندگانه استفاده شده و برای جمعآوری اطالعات

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

در این پژوهش ،برای شناخت الگوی تصمیمگیری مسافران از

تغییرات سهم شرکتهای هوایی ساتا 7و تپ 8مؤثر و از لحاظ

رجحان بیان شده مسافران از طراحی سناریوهای انتخاب

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

در پرسشنامه استفاده شده است .یکی از روشهای طراحی

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

سناریوهای انتخاب ،استفاده از طراحی آزمایش است .هدف

 ]Sun, 2012به بررسی رقابت شرکتهای هواپیمایی کمهزینه با

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

شرکتهای هواپیمایی خدمات کامل با استفاده از مدلهای انتخاب

ویژگی در طراحی سناریوهای انتخاب برابر با تعداد تکرار سطوح

گسسته پرداختهاند .بهطور کلی در این مطالعات قیمت بلیت ،تواتر

دیگر از همان ویژگی بوده و پس از مدلسازی تمامی پارامترها

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

بهطور کام ً
ال مستقل از پارامترهای دیگر تخمین زده شود .در مرور

فرودگاه میانی بهعنوان متغیرهای رفتاری و سن ،جنسیت ،درآمد،

ادبیات طرحهای آزمایش به خصوصیت اول تعادل طرح 9و به

شغل بهعنوان متغیرهای اقتصادی-اجتماعی نقش به سزایی را ایفا

خصوصیت دوم تعامد طرح 10گویند .در یک طرح آزمایش برای

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

نمایش ترکیبات ممکن سطوح ویژگیها اغلب از یک ماتریس

و چندگانه برای بررسی رقابت این شرکتها استفاده شده است.

کدگذاری شده استفاده میشود که به آن ماتریس طرح 11گفته

بهطور کلی ،در هر یک از این مطالعات بر اساس محدودیتهای

میشود .در این ماتریس ویژگیها ستونهای آن ،ترکیبات

موجود در پژوهش (از نظر دسترسی به اطالعات و محدودیتهای

تیماری 12ردیفهای آن و هر سطح از هر عامل درایههای آن را

زمان و بودجه) و وجود اختالف در ویژگیهای اقتصادی-

تشکیل میدهند .به منظور بررسی و محاسب ه راحتتر ویژگیهای

اجتماعی مسافران آن منطقه از ویژگیها مختلفی در مدلسازی

آماری ماتریس طرح از روش کدگذاری در آن استفاده میگردد

استفاده شده است .همچنین از نظر مدلسازی پرکاربردترین مدل

و به آن ماتریس کدگذاری شده طرح X 13گفته میشود .از نظر
617
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شهای حل این مسأله آن است که فرض شود ،یک طرح کارآ برای مدل خطی ،برای مدل لوجیت چندگانه بهعنوان یک مدل غیرخطی
طرح کارآ است [ .]Kuhfeld, 2010یک روش مؤثر برای اندازهگیری کارآیی یک طرح ،متوسطگیری از مقادیر ویژه ماتریس آن طرح

ت .شاخص  A − efficiencyتابعی از متوسط حسابی مقادیر ویژه یا به عبارت دیگر ،متوسط حسابی واریانسها است که در رابطه 1
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رده شده است.

1
یک
پارامترهای
تخمین
نامتعامد
رجحان
اطالعات
درآوری
جمع
برای
ND trace ((XT X)−1 )/p

ای که
آماری نتیجه
طرحو
یکشده
استفاده
چندگانه
ی)1مسافران از مدل لوجیت
مدل
انتخاب ،در
سناریوهایچندگانه
مانند همخطی
کند،
روشمی
غیرخطیازایجاد
پارامترها کوچک شود ،مقدار  A-efficiencyافزایش خواهد
استفاده
طراحی
های
پرسشنامه استفاده شدهمدلاست .یکی
طرح و
ماتریس
شاخهای
تعداداگرستون
ردیفهای
بیانگر
رگرسیون ترانهاده
رابطه  X ،1ماتریس طرحX T ،
طرحD ،
ماتریس
تعداد طریق
توان از
ویژگی Nرا می
ماتریساین
چندگانه است.
طرح  100%باشد ،ویژگیهای
کارآیی
صهای
ماتریس طرحp ،یافت.
مایش آن است که تعداد تکرار هر سطح از هر ویژگی در طراحی سناریوهای انتخاب
کوچک
واریانس
دهد هر
نشان می
رابطه
ویژه است.
واریانس-کواریانس مقادیر
)  trace ((XT X)−1بیانگر متوسط حسابی
کرد .در
بررسی
تخمینیاینمدل
پارامترهای
برقرار بوده و باالترین کارآیی را
پارامترهاکامل
طرح بهطور
حسابیتعادل
یک اندازه متوسطتعامد و
ده و پس از مدلسازی تمامی پارامترها بهطور کامالً مستقل از پارامترهای دیگر تخمین
کامل
خواهد طرح
طرحو تعادل
برایتعامد
)X%T100باشد ،ویژگیهای
کارآیی
شاخصهای
تخمین یافت.
افزایش خواهد
ود ،مقدار A − efficiency
شرایط ،ماتریس  )XTX)-1قطری
طوراین
داشت.به در
طرحX)-1
ماتریس
اطالعات
اگر )βبه
پارامتر (
مدل خطی
10
ش
ی
آزما
طرح
ک
ی
در
.
گویند
طرح
تعامد
دوم
خصوصیت
به
صیت اول تعادل طرح 9و
1
T
−1
) (X Xقطری و برابر  Nاست.
واریانس-کواریانساتریس
داشت .در این شرایط ،م
خواهد
برایبهطرح
رار بوده و باالترین کارآ یی
است .حال اگر شاخص کارآیی طرح صفر باشد ،یک
پارامترهای
ماتریس
طوریکه،
بستگیرادارد
D
از یک ماتریس کدگذاری شده استفاده میشود که به آن ماتریس طرح 11گفته میشود.
در) مربوط
تخمین زد و در شرایطی که این
یتوان
پارامتر%را نم
مقادیربیش
شرایطی که این یا
)XTX
نسبتی
حداقل
تخمینی در
تمامی
باشد،
یکو 100
بین ازصفر
ماتریس -1زد و
تواناز تخمین
مربعات نمی
پارامتر را
آنالیز یک
بیش از
رآ یی طرح صفر باشد ،یک یا
اری 12ردیفهای آن و هر سطح از هر عامل درایههای آن را تشکیل میدهند .به منظور
بین صفر و  100%باشد ،تمامی پارامترها قابل تخمین بوده
خواهدبهشد [ 2010مقادیر
زدهبستگی
تخمینفقط
واریانس
مقدار
آنکه این
است .به
.]Kuhfeld,
متعادل
متعامد و
علتطرح
کمتر از
طرح دقتی
امترها قابل تخمین بودهبه اما با
س طرح از روش کدگذاری در آن استفاده میگردد و به آن ماتریس کدگذاری شده
اما با دقتی کمتر از طرح متعامد و متعادل تخمین زده خواهد شد
ماتریس طرح  Xدارد ،میتوان قبل از جمعآوری دادهها مقدار
غیرخطی ایجاد میکند ،مانند همخطی
آوریک مدل
پارامترهای
نامتعامد در
ک طرح
دادهها
تخمینورا جمع
پرسشنامه
طراحی
[.]Kuhfeld, 2010
یک مدل غیرخطی این مقدار بستگی
یاما در
گزارش کرد.
آن
مدلاینبررسی
تخمینی
کواریانس
واریانس-
گی را میتوان از طریق ماتریس
مقدار
آنجائیکه
پارامترهایو از
مدل نیز دارد
تخمینی
به مقدار پارامتر β
A −اندازه متوسط حسابی واریانس
efficiencyهر
نشان میدهد
است .این رابطه
× = 100

پارامترهایدر هر مسیر پنج شرکت هوایی بهعنوان گزینههای
گرفته -است .در این طرح
صورت
آزمایش
اساسبهطرح
انتخاب بر
راحی
سناریوهای T
−1
واریانس
تریس
مدلیکه ،ما
طور
بستگی دارد
کواریانس واریانس آن
یتوان مقدار
نیست ،نم
مشخص
تخمین
ت ماتریس ) (X Xقبل از
شده است.
جدول  1نشان داده
علتها در
این بگزینه
خاب Tدر نظر گرفته شده
−
آنکه
طرحکهاست.
ماتریسکه
ت
بستگیآنبه اس 
فقط مسأله
واریانس این
مقدارهای حل
این روش
یکی از
گزارشه کرد.
) (X Xمربوط به را
طراحی سناریوهای انتخاب بر اساس طرح آزمایش صورت
پارامتر β
مقدار
مدلبستگی
برایمقدار
کارآاین
غیرخطی
شود ،مدل
فرضدر یک
ار آن را گزارش کرد  .اما
لوجیت
مدل
خطی ،بهبرای
یک طرح
گرفته است .در این طرح در هر مسیر پنج شرکت هوایی بهعنوان

 .4طراحی پرسشنامه و جمعآوری دادهها

یکی از
کارآ کرد.
گزارش
غیرخطی آن
مقدار واریانس
عنوانتوان
نیست،ه نمی
از تخمین مدل مشخص
�Kuh
است[  [
نیز راطرح
یک مدل
چندگانه ب

طرح،
مدل یک
کارآیی
اندازه
مؤثر برای
روش
برای یک
.]feld,
2010
غیرخطی
گیرییک
عنوان
چندگانه به
جیت
مدل لو
خطی،
ک طرح کارآ برای مدل

طرحA
شاخص -
ویژهاست.
مقادیرطرح
ماتریس آن
مقادیر
گیری از
متوسط
ماتریس آن
ویژهگیری از
متوسط
طرح،
یی یک
مؤثر برای اندازهگیری کارآ

عبارت
مقادیر
سابیحسابی
متوسط
تابعی از
efficiency
ویژهکه یادربهرابطه 1
است
واریانسها
متوسط ح
دیگر،
سابی مقادیر ویژه یا به عبارت

دیگر ،متوسط حسابی واریانسها است که در رابطه  1آورده شده
است.
()1

همانطور که در جدول  1قابل 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 شرکتهای هواپیمایی
پرواز غیرمستقیم دو ویژگی درنظرگرفته شده که هر یک از آنها

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

ویژه است .این رابطه نشان میدهد هر اندازه متوسط حسابی واریانس پارامترها کوچک
بیانگر تعداد ردیفهای ماتریس طرح p ،تعداد ستونهای ماتریس
گر شاخصهای کارآیی طرح  %100باشد ،ویژگیهای تعامد و تعادل طرح بهطور کامل
طرح و  trace((XTX)-1))/pبیانگر متوسط حسابی مقادیر ویژه
داشت .در این شرایط ،ماتریس  (XT X)−1قطری و برابر  N1است .حال اگر شاخص
D

 1نشان داده شده است.

با پرواز غیرمستقیم سه ویژگی و برای شرکتهای هواپیمایی با

1
× A − efficiency = 100
ND trace ((XT X)−1 )/p

طرح ND ،بیانگر تعداد ردیفهای ماتریس طرح p ،تعداد ستونهای ماتریس طرح و

گزینههای انتخاب در نظر گرفته شده که این گزینهها در جدول

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 گزینههای انتخاب
های معرفی
جدول .1
جدول  .1معرفی گزینه

را نمیتوان تخمین زد و در شرایطی که این مقادیر بین صفر و  %100باشد ،تمامی
توضیح
گزینههای انتخاب
متعامد و متعادل تخمین زده خواهد شد [.]Kuhfeld, 2010
شرکت هواپیمایی ایرانی که بهصورت مستقیم پرواز میکند
FSCI
FSCF-in

ها

FSCF-di

شرکت هواپیمایی خارجی که دارای یک توقف در فرودگاه میانی است
شرکت هواپیمایی خارجی که بهصورت مستقیم پرواز میکند

LCCI
شرکت هوایی بهعنوان گزینههای
ش صورت گرفته است .در این طرح در هر مسیر پنج

 1نشان داده شده است.

LCCF

شرکت هواپیمایی کمهزینه ایرانی

شرکت هواپیمایی کمهزینهی خارجی
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همانطور که در جدول  1قابل 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 شرکتهای هواپیمایی با پرواز غیرمستقیم سه ویژگی و برای شرکتهای هواپیمایی با پرواز غیرمستقیم دو

تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بینالمللی
ویژگیها برای هر مسیر و هر شرکت بهصورت مجزا بررسی شده

پروازهای مستقیم با غیر مستقیم به مسافران گزارش شده است

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

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

برای شرکتهای هوایی ایرانی در مسیرهای مورد مطالعه بهصورت

شرکتهای هواپیمایی با پرواز مستقیم درنظر گرفته نشدهاند.

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

بهعلت آنکه ،در طرح آزمایش هر مسیر پنج گزینه انتخاب در

بازار بهعنوان سطح پایین و 50 %بیشتر از این مقادیر (با توجه به

نظر گرفته شده و گزینه  FSCF-inدارای سه ویژگی و سایر

نوسانات قیمت ارز در بازه زمانی مورد مطالعه) بهعنوان سطح

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

باالی قیمت در نظر گرفته شده است .در تعیین سطوح ویژگیهای

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

گزینهی  FSCF-inنمونههایی از تجربیات مسافران در ارتباط

کاهش این تعداد و بهدست آوردن یک طرح کارآ ابتدا با استفاده

با ویژگیهای قیمت بلیت و مدت زمان سفر مورد بررسی قرار

از تکنیک کسریسازی طرح عاملی تعداد کل ترکیبات تیماری در

گرفته است .بهطوریکه این مقادیر در مسیرهای مورد مطالعه از

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

اطالعات سایت  www.airtikets.comاستخراج شده و شرکت

واریانس-کواریانس برابر ماتریس همانی ( )Iبوده و اندازه

ماتریس  )XTX)-1نیز برابر  I16بوده است .بنابراین ،بر طبق رابطه
هوایی که سطح ویژگی آن تمامی سطوح ویژگی شرکتهای دیگر
کاهش یافته است .در این طرح ماتریس واریانس-کواریانس برابر ماتریس همانی ) )Iبوده و اندازه ماتریس  (XT X)−1نیز برابر  16Iبوده
را پوشش میداد ،بهعنوان نماینده انتخاب گردیده است .الزم به
 1شاخص کارآیی  A-efficiencyطرح برابر است با:
است .بنابراین ،بر طبق رابطه  1شاخص کارآیی  A-efficiencyطرح برابر است با:
ذکر است این اطالعات مربوط به زمانی بوده که پرسشگری در
= A-efficiency
()1
1
1
=
= 100%
T
−1
ND trace ((X X) )/p 16 × 1 I
16

آن صورت گرفته است .14همچنین ،متوسط قیمتی که شرکتهای
هوایی خارجی با پرواز مستقیم در مسیرهای مورد بررسی ارائه

× A − efficiency = 100

طرح شده
پرسیده
دهدهوایی
های
نشانت
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تحت است.
داده شده
آنکهنشان
شکل 1
نمونه
سطحاست.
دالر  3000هزار تومان وگرفته
ضرب شده است .بهعلت آنکه ،شرکتهای هواپیمایی  LCCIو

را پاسخ گویند ،با استفاده از تکنیک بلوکبندی طرح آزمایش هر

آن-ها با توجه به قیمتی که این شرکتها در مسیرهای دیگر ارائه
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 LCCFدر مسیرهای مورد بررسی فعالیتی ندارند ،سطوح
مقاصد
ویژگیها
میدادند ،بهطور تقریبی 80 %قیمت شرکتهای هوایی معمولی با
FSC-I-di
امکان1150000
پرواز مستقیم تعیین گردید .الزم به ذکر است ،سطوح متغیر الف)
پکن
پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر در تمامی گزینهها درب)دو1750000

الف) 1200000

کواالالمپور عدم امکان
سطح تعیین شده است .بهطوریکه ،سطح پایین برابر
قیمت بلیت (تومان)

ب)1800000

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

الف800000

دهلی
است1200000.
پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر درنظر گرفته شده ب)

ویژگی زمان سفر فقط برای یک گزینه (گزینه  )FSCF-inبه
الف)770000
بمبی
درج1200000
صورت متغیر مورد آزمون قرار گرفته و مقادیر زمان سفر ب)

سفر1050000
شده در جدول  2برای سایر گزینهها فقط جهت مقایسه زمانالف)
شانگهای
ب)1500000

619

پکن

الف) 07:30

کواالالمپور

الف)07:50

است.
 1FSC-F-inنشان داده شده
مسافر در شکل
FSC-F-di

LCC-I-di

920000
2150000پرسشنام هالف)
پیشنهاد
الف) طبق
1750000هر مسیر ،بر
مخصوص
الف)طراحی
پس از

2900000گیری ب)
استفاده از ب)
3500000
CRPب)
 161400000در
تصادفی ترتیبی
روش نمونه
A 15با
الف)2000000

الف)1800000

الف)960000

سالنهای کنترل بلیت مخصوص هر مسیر در فرودگاه امامخمینی
ب)2900000

ب)2600000

ب)1500000

(ره) پرسشگری به صورت مصاحبه چهره به چهره صورت گرفته
الف)1700000

الف)1200000

الف)640000

 960000مسیر
مسافران همان
اطالعات هر
است.ب)قابل ذکر
مسیر از ب)
1800000
2400000است ب)

610000بهتری
مسافران درک
الف)تا به این
1600000آوری شده
فرودگاه جمع
1200000وسیله الف)
در الف)

در مجموع ب)
1800000
2200000
از ب)
 960000برای
چهار روز
سناریوها داشتهب)باشند.
شرایط

اصلی و یکالف)
2500000
الف)
 840000زمان
1550000پرسشگریب)آزمایشی
روز برای
گری
پرسش
ب)3700000

ب)2400000

ب)1300000
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الف) 07:30
الف) 07:30
ب) 18:00
الف)11:00

الف)07:50

الف)07:50

LCC-F-di
الف)1400000
ب)2300000

الف)1500000
ب)2000000
الف)960000

ب)1450000
الف)960000
ب)1500000

الف)1300000
ب)1900000
الف) 07:30
الف)07:50

طرح بهصورت کارآ است .پس از ایجاد  16ترکیب تیماری ،برای آنکه مسافران تحت شرایط همگن تمامی  16سناریو انتخاب را پاسخ
گویند ،با استفاده از تکنیک بلوکبندی طرح آزمایش هر  4ترکیب تیماری در یک بلوک قرار گرفته و هر بلوک در اختیار یک مسافر قرار
شده است.
نشان داده
اکرمشکل 1
مسافر در
سناریو سؤال
سیدابریشمی ،محمود صفارزاده
سیداحسان
مظاهری،
ذبیحیازطاری،
گرفته است .نمونهای از یک مجید
بررسیبررس ی
مقصد مورد
پنجی پنج
برای برا
ژگیها
ویژگوی
سطوح
ژگهایوها و
مربوطبه به و
مقصد مورد
یها
سطوح
ویژگیی
اطالعاتمربوط
جدول.2.2اطالعات
جدول
ویژگیها

مقاصد
پکن

قیمت بلیت (تومان)

کواالالمپور
دهلی
بمبی
شانگهای

انواع شرکتهای هواپیمایی (گزینههای انتخاب)

زمان سفر(ساعت)

FSC-I-di

FSC-F-in

FSC-F-di

LCC-I-di

LCC-F-di

الف)1150000

الف)2150000

الف)1750000

الف)920000

الف)1400000

الف) 1200000

الف)2000000

الف)1800000

الف)960000

ب)1500000

الف)1500000
ب)2000000

الف800000

ب)1200000

الف)1700000
ب)2400000

الف)1200000

الف)640000

الف)960000

الف)770000

الف)1600000

الف)1200000

الف)610000

الف)960000

ب)1200000

الف)1050000

ب)2200000

الف)2500000

ب)1800000

الف)1550000

ب)960000
ب)840000

ب)1500000

ب)1500000

ب)3700000

ب)2400000

ب)1300000

ب)1900000

الف) 07:30

الف) 07:30

الف) 07:30

الف)07:50

الف)07:50

الف)07:50

الف) 03:30

الف) 03:30

الف) 03:30

الف)3:45

الف)3:45

الف)3:45

الف)08:00

الف)08:00

الف)08:00

ب)1750000

ب)1800000

پکن

الف) 07:30

کواالالمپور

الف)07:50

دهلی

الف) 03:30

بمبی

الف)3:45

شانگهای

دلخواه

روز و ساعت

امکان پرواز در

تمامی

مقاصد

الف)08:00

ب)3500000

ب)2900000

الف) 09:40
ب) 18:00

الف)11:00
ب)15:50

الف) 07:00
ب)11:30

الف)07:00
ب)11:00
الف)10:40
ب)18:45

ب)2900000
ب)2600000

ب)1800000

ب)1400000

ب)960000

الف) امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر وجود دارد
ب) امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر وجود ندارد

شکل  .1نمونه یک سناریو سوال از مسافر

شکل  .1نمونه یک سناریو سوال از مسافر
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ب)2300000

ب)1450000

الف)1300000

تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بینالمللی
صرف شده و در نهایت  40پرسشنامه در آمارگیری آزمایشی و

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

 480پرسشنامه در آمارگیری اصلی جمعآوری گردیده است .با

هر یک از انواع شرکت هوایی را در گروههای مختلف مسافران

بررسی دقیق سناریوهای انتخاب و تحلیل روش تصمیمگیری هر

نشان میدهد.

شکل  .1نمونه یک سناریو سوال از مسافر

مسافر در انتخاب شرکتهای هوایی پرسشنامههایی که از اعتبار
کمتری برخوردار بودند از بین اطالعات جمعآوری شده حذف
 .5تحلیل رفتار مسافران
پس از طراحی پرسشنامه مخصوص هر مسیر ،بر طبق پیشنهاد  15ACRPبا استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ترتیبی 16در سالنهای
گردیده است .همچنین پرسشنامههای مخدوش و نیمهکاره نیز از
 1-5پرداخت مدل لوجیت چندگانه
کنترل بلیت مخصوص هر مسیر در فرودگاه امامخمینی (ره) پرسشگری به صورت مصاحبه چهره به چهره صورت گرفته است .قابل ذکر
بین پرسشنامهها حذف و در نهایت تعداد کل نمونهها به 430
متغیر وابسته در مدل لوجیت چندگانه پرداخت شده انتخاب پنج
است اطالعات هر مسیر از مسافران همان مسیر در فرودگاه جمعآوری شده تا به این وسیله مسافران درک بهتری از شرایط سناریوها داشته
پرسشنامه کاهش یافته است.
نوع شرکت هواپیمایی است .این گزینهها در جدول  1نشان داده
باشند .در مجموع چهار روز برای پرسشگری اصلی و یک روز برای پرسشگری آزمایشی زمان صرف شده و در نهایت  40پرسشنامه در
جدول  3نسبت انتخاب هر گزینه توسط مسافران را نشان
شده است .همچنین متغیرهای مستقلی که در این مدل استفاده
اصلی جمعآوری گردیده است .با بررسی دقیق سناریوهای انتخاب و تحلیل روش
تعدادآمارگیری
نامه در
پرسش
قابلو 480
آزمایشی
میدهد.آمارگیری
دفعاتی که
است،
مشاهده
همانطور که
شده شامل سه دسته متغیر است .دست ه اول متغیرهای مربوط به
پرسشنامههایی که از اعتبار کمتری برخوردار بودند از بین اطالعات جمعآوری شده
انتخاب
ایرانیمسافر
گیری هر
تصمیم
هواییاست
هایدفعاتی
شرکتاز
اند ،بیشتر
در شده
انتخاب
هوایی
شرکتهای
ویژگیهای برنامه سفر هوایی شرکتهای هوایی است .دسته دوم
های430
ویژگهایبه
شاملنمونه
تعدادو کل
حذف و
سهمو نیمهکاره نیز از بین
مخدوش
های
خارجیهمچنین
هوایی است.
هایگردیده
که شرکحتذف
طوریکه
پرسشنامه به
انتخاب شدهاند.
نهایت بوده
هایدرمسافران
پرسشنامهبههاویژگی
متغیرهای مربوط

هوایییافته
هایکاهش
پرسشنامه
است.خارجی به ترتیب برابر  62و
ایرانی و
انتخاب شرکت

اقتصادی-اجتماعی ،تجربه سفر آنها و عضویت آنان در گروه

آوری شده
جمع
نمونهی
نمونهدر
گزینه
انتخاب
نسبتنسبت
جدول .3
شده
آوری
ی جمع
هر در
گزینه
انتخاب هر
جدول .3
انواع شرکت هواپیمایی

FSCI

FSCF-in

FSCF-di

LCCI

LCCF

تعداد مشاهدات

593

138

346

464

179

نسبت انتخاب

./35

0/08

0/20

0/27

0/10

مسافران
توسط
هواپیماییمایی
شرکت هواپی
انواع
فراوانیی نسب
جدول .4.4فراوان
مسافران
توسط
شرکت
انتخابانواع
نسبییانتخاب
جدول
ویژگیها
جنسیت
هدف سفر

گروه مسافران
مرد
زن

FSCI

70
30

کاری

46

غیرکاری

54
73

پرداخت بلیت توسط

پرداخت بلیت توسط مسافر است

مسافر

پرداخت بلیت توسط مسافر نیست

27

 8و باالی  8سفر بینالمللی

30

تجربه سفر بینالمللی

کمتر از  8سفر بینالمللی

70

عضویت مسافر در گروه

مسافر کارت عضویت دارد

13

مسافران پرسفر

مسافر کارت عضویت ندارد

87

وضعیت تأهل

متأهل
مجرد

71
29

انواع شرکت هواپیمایی

FSCF-in

77
23
49
51
64
36
45
55
31
69
75
25

FSCF-di

66
34
78
22
71
29
37
63
21
79
63
37

LCCI

80
20
52
48
77
23
29
71
9

91
73
27

LCCF

75
25
48
52
71
29
32
68
74
76
54
46

1395
چهارم /
نقل /
قابلحمل و
مهندسی
تابستانهوایی
شرکتهای
شماره که
هفتم /دفعاتی
سالتعداد
است،
مشاهده
621همانطور که
جدول  3نسبت انتخاب هر گزینه توسط مسافران را نشان می دهد.

ایرانی انتخاب شدهاند ،بیشتر از دفعاتی است که شرکتهای هوایی خارجی انتخاب شدهاند .بهطوریکه سهم انتخاب شرکتهای هوایی

مجید ذبیحی طاری ،اکرم مظاهری ،سیداحسان سیدابریشمی ،محمود صفارزاده
مسافران پر سفر است .دستهی سوم ،متغیر مربوط به ویژگی سفر

همانطورکه از این جدول قابل مشاهده است ،در روند مدلسازی

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

به منظور در نظر گرفتن اختالف ذائقه مسافران ،متغیرهای

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

سیاستپذیر مدل با برخی از متغیرهای قابل مشاهده بهصورت

از ویژگیهایی که پارامتر آنها در مطالعات پیشین از لحاظ آماری

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

معنادار بوده و همچنین ویژگیهایی که براساس تجربه در ایران

مسافران به تغییر متغیرهای سیاستپذیر مطالعه در دستههای

امکان تأثیرگذاری آنها وجود دارد ،استفاده شده است.

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

با استفاده از نرم افزار  N-LOGITپارامترهای مدل مذکور

در نظریه مدلهای انتخاب لوجیت میتوان یکی از گزینهها را به

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

عنوان گزینه مبنا انتخاب کرده و مطلوبیت سایر گزینهها را نسبت

در مدل متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل ،عضویت مسافر در

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

گروه مسافران پرسفر و تجربه سفر بینالمللی بهعنوان ویژگیهای

( )---مشخص شدهاند.

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

بررسی مقادیر قدر مطلق ضرایب به دست آمده برای قیمت بلیت

و ساعت دلخواه مسافر بهعنوان ویژگیهای مربوط به برنامه سفر

در تابع مطلوبیت انواع شرکتهای هوایی نشان میدهد ،این مقدار

شرکتهای هواپیمایی و هدف سفر بهعنوان ویژگی مربوط به

برای شرکتهای هوایی کمهزینه خارجی بیشتر از شرکتهای

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

خدمات کامل خارجی و برای شرکت هواپیمایی کمهزینه ایرانی

داده شده است.

بیشتر از شرکت خدمات کامل ایرانی برآورد شده است .بهطور
هواپیماییهواپیمایی
شرکتهای
لدر مدل
استفاده
مورد مورد
متغیرهایرهای
معرفی متغی
جدول .5
انواعهای
انتخابشرکت
انتخاب انواع
مد 
استفاده در
معرفی
جدول .5

دستهبندی کلی متغیرها

نام متغیر

مدلسازی

هواپیمایی

شرکتهای

برنامه سفر

خصوصیات

قیمت بلیت

FARE

امکان پرواز در روز و ساعت
دلخواه مسافر

FF

متغیر پیوسته (هزینه بلیت سفر رفت و برگشت)
متغیر مجازی (پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر وجود دارد= ،1در
غیر اینصورت=)0

خصوصیات مسافران

مدت زمان سفر

TIME

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

جنسیت

Gender

متغیر مجازی (مرد= ،1زن=) 0

سن

Age

متغیر پیوسته

تحصیالت

Edu

متغیر مجازی (لیسانس و باالی لیسانس= ،1زیر لیسانس=) 0

وضعیت تأهل

Mar

متغیر مجازی (متأهل= ،1مجرد=)0

تجربه سفر بینالمللی

Expint

عضویت در گروه مسافران پرسفر

Milname

پرداخت بلیت توسط

خصوصیات سفر

نماد متغیر در

توضیح

مسافر 17

هدف سفر
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Pocket

Purpose

متغیر مجازی ( 8و بیش از  8سفر بینالمللی= ،1کمتر از  8سفر بین -
المللی=)0

متغیر مجازی (مسافر عضو گروه مسافران پرسفر است= ،1در غیر
اینصورت=)0
متغیر مجازی (پرداخت بلیت توسط مسافر است= ،1در غیر
اینصورت=)0
متغیر مجازی (هدف سفر کاری= ،1غیرکاری=)0

622

با استفاده از نرم افزار  N-LOGITپارامتر های مدل مذکور پرداخت شده است .از بین تمامی متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل متغیرهای

تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بینالمللی
مثال ،اثر این متغیر در تابع مطلوبیت شرکت هواپیمایی LCCF

را بر روی ترجیحات مسافران در انتخاب شرکت هوایی خدمات

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

کامل  FSCIمیگذارد .اثر تغییر در قیمت بلیت برای مسافران

 FSCF-inو  FSCF-diبه ترتیب برابر  0/48-و 0/74 -است.

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

همچنین بررسی این مقادیر نشان میدهد ،حساسیت مسافران به

پارامتری است که برای متغیر قیمت بلیت در این گزینه تخمین

تغییرات قیمت بلیت در شرکتهای هواپیمایی خارجی کمتر از

زده شده است .اهمیت آماری پارامتر متغیر برهمکنشی قیمت در

شرکتهای هواپیمایی ایرانی است.

هدف سفر نشان میدهد که اختالف معناداری در اثر قیمت بلیت

پارامتر متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر برای

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

شرکتهای هواپیمایی کمهزینه (ایرانی و خارجی) بیشتر از

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

شرکتهای خدمات کامل تخمین زده شده است .بهطور مثال ،اثر

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

این متغیر در تابع مطلوبیت شرکتهای هواپیمایی کمهزینه LCCI

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

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

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

 FSCIبرابر  0/54است .با توجه به اینکه نسبت ًا قیمت بلیت برای

غیر کاری است.

شرکتهای هواپیمایی کمهزینه کمتر از شرکتهای هواپیمایی با

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

خدمات کامل است ،اینکه مسافران در صورت شرایط برابر زمان

تمامی گزینههای انتخاب دارای معناداری آماری است .این نشان

پرواز تمایل بیشتری برای انتخاب این شرکتها در صورت وجود

میدهد که ترکیبات مختلف مقادیر این متغیر اثرات مختلفی بر

پرواز در روز دلخواه داشته باشند ،منطقی بهنظر میرسد .همچنین

روی تابع مطلوبیت گزینههای انتخاب دارد .عالمت منفی این

با توجه به مشاهدات میدانی بهنظر میرسد دلیل عدم معناداری

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

این متغیر برای شرکت هواپیمایی  FSCF-inممکن است این

را پرداخت میکنند ،حساسیت بیشتری به تغییر قیمت بلیت داشته

باشد که مسافرانی که این شرکتها را انتخاب میکنند ،عمدت ًا

و با افزایش یک واحد قیمت بلیت مطلوبیت انتخاب این مسافران

مسافرانی هستند که این شرکتها برای آنها مطلوبیت ویژهای

بیشتر کاهش خواهد یافت (نسبت به مسافرانی که خود قیمت

دارد و حاضرند زمان سفر خود را برای سفر با این شرکتها

بلیت را پرداخت نمیکنند).

تغییر دهند .هر چند عدم وجود نمونه کافی نیز میتواند یکی

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

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

دلخواه مسافر) شرکتهای هوایی خدمات کامل و بدون توقف

است برای سایر متغیرهای غیر معنادار برای گزینه FSCF-in

(ایرانی و خارجی) و شرکتهای کمهزینه (ایرانی و خارجی)

نیز صادق باشد.

دارای اهمیت آماری است .عالمت این پارامترها برای تمامی

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

گزینهها مثبت بوده و این نشان میدهد ،تواتر پرواز برای مسافران

شرکتهای هوایی خدمات کامل و بدون توقف (ایرانی و

با هدف کاری نسبت به مسافران غیرکاری دارای اهمیت بیشتری

خارجی) و شرکتهای کمهزینه (ایرانی و خارجی) دارای اهمیت

است و گزینهای که در روز و ساعت دلخواه مسافران کاری پرواز

آماری است .این نتیجه نشان میدهد زمانیکه مسافران با اهداف

داشته باشد ،احتمال بیشتری برای انتخاب خواهد داشت.

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

متغیرهای هدف سفر و امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه

اثرات مختلفی بر تابع مطلوبیت گزینههای مذکور دارد.

مسافر هر دو بهصورت کیفی هستند .ترکیبات مختلف هدف سفر

ترکیبات مختلف مقادیر قیمت بلیت و هدف سفر اثرات مختلفی

و امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه اثرات مختلفی را بر روی
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سفرو سفر
مسافر
هاییهای
ویژگیویژگ
گرفتنگرفتن
در نظر
لوجیتیت
مدل لوج
جدول .6.6نتای
مسافر و
چندگانهدربانظر
چندگانه با
پرداختمدل
نتایججپرداخت
جدول
متغیر
ضرایب ثابت
قیمت بلیت

)(F ARE

FSCI
---

FSCF-in
-2/02

FSCF-di
-1/00

-1/42

-0/48

-0/74

-1/59

()0/0000

()0/0049

()0/0000

()0/0000

()0/0000

0/68

0/70

0/70

()0/0000

()0/0000

()0/0000

-0/31

-0/31

-0/31

-0/31

-0/31

()0/0072

()0/0072

()0/0072

()0/0072

()0/0072

متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه
مسافر

قیمت بلیت در پرداخت بلیت توسط مسافر
( FARE

-0/32

قیمت بلیت در هدف سفر
) PURPOSE

0/54

--

()0/0044

( FARE

متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه

0/27

مسافر در هدف سفر

()0/0937

جنسیت

---

) PURPOSE

--

()0/0000

)(FF

) POCKET

انواع شرکتهای هواپیمایی

( FF

)(GENDE R

تجربه سفر بین المللی

--

وضعیت تأهل

---

عضویت در گروه مسافران پرسفر

--

)(EXPINT

)(MAR

)(MILNAME

-0/25

-0/32

LCCI
-0/67

LCCF
-1/38
-1/15

-0/42

-0/42

()0/0044

()0/0132

()0/0132

0/27

0/60

0/74

()0/0937

()0/0018

()0/0032

0/25

0/25

0/25

()0/0366

()0/0366

0/51

0/51

()0/0366

()0/0366

--

--0/22

()0/0000

()0/0000

-0/22

-0/22

-0/22

()0/0600

()0/0600

()0/0600

()0/0600

--

--

--

0/82

()0/0001
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تعداد مشاهدات
لگاریتم تابع بیشینه درست نمایی

) (LL

-2306/741

لگاریتم تابع بیشینه درست نمایی

)LL(C

-2352/328

لگاریتم تابع بیشینه درست نمایی مدل پایه

-2548/760

)LL(0

0/095

معیار برازش  ρ2مدل

0/077

معیار برازش) ρ2 (Cمدل

22

تعداد ضرایب مدل تخمینی

توضیح :اعداد خارج از پرانتز ،مقادیر پارامترهای تخمین زده شده را نشان داده و اعداد داخل پرانتز ،مقادیر  P-Valueرا نشان میدهند .همچنین عالمت  --در جدول
نشان دهنده عدم معناداری متفیر برای گزینه مربوطه و عالمت  ---نشاندهنده گزینه مبنا است.

است .حال اگر ،هدف مسافران کاری باشد ،به این مقدار به اندازه
ترجیحات مسافران در انتخاب شرکت هوایی ایرانی خدمات کامل
اثر متغیر برهم کنشی قیمت در پرداخت بلیت توسط مسافر ،برای تمامی گزینههای انتخاب دارای معناداری آماری است .این نشان میدهد
 0/27اضافه خواهد شد و وجود پرواز در روز و ساعت دلخواه
میگذارد .در صورتیکه ،هدف مسافران غیرکاری باشد وجود
که ترکیبات مختلف مقادیر این متغیر اثرات مختلفی بر روی تابع مطلوبیت گزینههای انتخاب دارد .عالمت منفی این متغیر نیز نشان دهنده
برای این گروه از مسافران به اندازه  0/81به مطلوبیت این گزینه
پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر  0/54به مطلوبیت انتخاب
آن است که مسافرانی که خود قیمت بلیت را پرداخت میکنند ،حساسیت بیشتری به تغییر قیمت بلیت داشته و با افزایش یک واحد قیمت
اضافه خواهد کرد.
این گزینه میافزاید .این مقدار همان پارامتر تخمین زده شده برای
بلیت مطلوبیت انتخاب این مسافران بیشتر کاهش خواهد یافت (نسبت به مسافرانی که خود قیمت بلیت را پرداخت نمیکنند).
همانطور که در جدول  6نشان داده شده است ،ویژگیهای
متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر در این گزینه
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اثر متغیر برهم کنشی (هدف سفر در امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر) شرکتهای هوایی خدمات کامل و بدون توقف (ایرانی
تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بینالمللی
و خارجی) و شرکتهای کم هزینه (ایرانی و خارجی) دارای اهمیت آماری است .عالمت این پارامترها برای تمامی گزینهها مثبت بوده و
است.که در روز
گزینهای
بیشتری است
غیرکاری
تأهلباو هدف
مسافران
المللی ،برای
تواتر پرواز
تجربهدهد،
نشان می
این
ضریب وقیمت
اهمیتبه مقدار
دارایویژگی
مقدار آن
نسبت به مساف راننسبت
کاریمسافر
عضویت
وضعیت
سفر بین
جنسیت،
تخمینداشت.
نتایجخواهد
بیشتری برای انتخاب
احتمال
های باشد،
ویژگیداشته
عنوان پرواز
مسافرانهکاری
تمایل به پرداخت در جدول نمایش داده شده است.
اقتصادی-
فردی و
دلخواه پر سفر ب
ساعتمسافران
درو گروه
به علت آنکه ،پارامتر مربوط به متغیر امکان پرواز در روز و ساعت
اجتماعی از نظر آماری نیز در برخی از گزینهها معنادار شده
متغیرهای هدف سفر و امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر هر دو بهصورت کیفی هستند .ترکیبات مختلف هدف سفر و امکان
دلخواه مسافر برای گزینهی  FSCF-inاز نظر آماری معنادار نشده
است .بهطور مثال ،اثر متغیر عضویت در گروه مسافران پرسفر
پرو از در روز و ساعت دلخواه اثرات مختلفی را بر روی ترجیحات مسافران در انتخاب شرکت هوایی ایرانی خدمات کامل میگذارد .در
شرکتهای هوایی خدمات کامل با پرواز غیرمستقیم در سطح
است ،بنابراین تمایل به پرداخت این ویژگی برای این گزینه
صورتی که ،هدف مسافران غیرکاری باشد وجود پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر  0/54به مطلوبیت انتخاب این گزینه میافزاید .این
معناداری 99 %دارای اهمیت آماری بوده و بهعنوان یک ویژگی
محاسبه نشده است .نتایج حاصل از جدول  7نشان میدهد ،در
مسافران
هدف
اگر،
حال
است.
گزینه
این
در
مسافر
دلخواه
ساعت
و
روز
در
پرواز
همان
مقدار
نتیجه
امکاناین
متغیراست.
برای بوده
شدهتها
زده شرک
خمین این
پارامتر تانتخاب
مطلوبیت
اثرگذار بر
تمامی گزینههای انتخاب مسافران کاری برای آنکه پرواز آنها

پرداخت0/81
مسافرانبهبه اندازه
باشد،گروه
برای این
دلخواه
ساعت
روز و
طرحیشد و
چنینخواهد
عضواضافه
اندازهکه0/27
مقدار به
دهد بهدراین
کاریمیباشد،
هستند،
مسافرانی
واقع
نشان
هزینه
تمایلاز بیشتری
دلخواه
ساعت
روز و
وجود پرواز در در

هاکرد.
خواهد
این گزینه
تمایلمطلوبیت
به
دارند .قابل ذکر است این
اضافهشرکت
انتخاب این
بیشتری به

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

متغیر برای هر گزینه در صورتی برابر  1است که مسافر عضو
هوایی خارجی (خدمات کامل و کمهزینه) این اختالف برای
همانطور که در جدول  6نشان داده شده است ،ویژگیهای جنسیت ،تجربه سفر بینالمللی ،وضعیت تأهل و عضویت مسافر در گروه
گروه مسافران پر سفر همان نوع شرکت باشد؛ که در اینجا فقط
مسافرانی که خود هزینه بلیت را پرداخت میکنند ،بیشتر از
مسافران پر سفر بهعنوان ویژگیهای فردی و اقتصادی-اجتماعی از نظر آماری نیز در برخی از گزینهها معنادار شده است .بهطور مثال ،اثر
برای مسافران پر سفر شرکتهای هواپیمایی با پرواز غیرمستقیم
مسافرانی است که خود هزینه بلیت را پرداخت نمیکنند و در
متغیر عضویت در گروه مسافران پرسفر شرکتهای هوایی خدمات کامل با پرواز غیرمستقیم در سطح معناداری  %99دارای اهمیت آماری
متغیر مربوطه از لحاظ آماری معنادار بوده است .همچنین معناداری
شرکتهای ایرانی این مقادیر اختالف چندانی با یکدیگر ندارند.
بوده و بهعنوان یک ویژگی اثرگذار بر مطلوبیت انتخاب این شرکتها بوده است .این نتیجه نشان میدهد در واقع مسافرانی که عضو چنین
تجربه سفر برای شرکتهای هواپیمایی با خدمات کامل خارجی
مطلوبیتقابل ذکر است این متغیر برای هر گزینه در صورتی برابر  1است که مسافر
شرکتازها دارند.
برایبه انتخاب
بیشتری
تمایل
اینتجربه
مسافران با
گزینهها
هستند،این
طرحیدهد که
نشانمی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

برخوردارند.شرکت باشد؛ که در اینجا فقط برای مسافران پر سفر شرکتهای هواپیمایی با پرواز غیرمستقیم
سفر همان نوع
مسافران پر
عضو گروه
گزینهها
نسبت به سایر
بیشتری
بررسی رفتار انتخاب مسافران زمانیکه شرکتهای هوایی
خدمات
هواپیمایی با
بازارهای
شرکت
نشاناین
خارجیاصلی
کاملاهداف
یکی از
باشند،
وجود داشته
برای در
سفرهزینه
متغ یر مربوطه از لحاظ آماری معنادار بوده است .همچنین معناداری تجربه کم
پژوهشگزینه
پرداخت برای مسافران با تجربه از مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر
این گزینه ها
میدهد
که به
تمایل
2-5
برخوردارند.تحقیق نشان داد ،در انتخاب شرکت
بودههااست .نتایج

یکی از نتایج مهم مدلهای انتخاب گسسته ،بهدست آوردن مقدار

هواپیمایی جنسیت ،وضعیت تأهل ،تجربه سفر بینالمللی و

امکاناست.
یقیمت
درمقدار
پرواز در روز و ساعت دلخواه برابر با
ضریب 
مقدار ویژگ

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

 5-2تمایل به پرداخت

پولی است که هر فرد تمایل به پرداخت آن دارد تا سرویس
عضویت مسافران درگروه مسافران پرسفر از جمله ویژگیهای
بینمقدار پولی است که هر فرد تمایل به پرداخت آن دارد تا سرویس خاصی را
آوردن
نهاییبهدست
گسسته،
دست مهم
یکیرا بازه نتایج
جایگزینی
انتخاب نرخ
های منظور،
مدل این
آورد .به
خاصی
فردی و اقتصادی-اجتماعی اثرگذار مسافران است .همچنین،
بلیت و ویژگی امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر محاسبه شده است.
قیمت
جایگزینی بین
نرخدرنهایی
آورد .به
دست
به
مسافر
دلخواه
روز و ساعت
منظور،پرواز
اینامکان
ویژگی
بلیت و
قیمت
مسافران با اهداف مختلف سفر حساسیت متفاوتی به تغییرات
ویژگی به
عدم برابر
دلخواه
بلیتو وساعت
قیمتروز
ویژگی امکان پرواز در
پرداختمقدار
برایبهتغییر در
تمایل به
شده دیگر،
عبارت
به
برای تغییر
پرداختتمایل
عبارت دیگر،
است .به
محاسبه
دلخواه
مقدار وآنساعت
نسبتدر روز
وجودبا پرواز
وجود یا

تومان)
(هزارهزار
گزینهینه (
تفکیککهرهر گز
هاهابهبه تفکی
دلخواهآنآن
وجودپرواز
وجود
مسافران برا
پرداخت
میزانی ل به
زان تما
جدول .7
تومان)
ساعتدلخواه
روز وو ساعت
پروازدردر روز
مسافرانیبرای
پرداخت
تمایل به
جدولمی.7
دستهبندی مسافران

انواع شرکتهای هواپیمایی

FSCI

FSCF-di

LCCI

LCCF

سفر کاری ،پرداخت بلیت توسط مسافر

400

700

540

750

سفر غیرکاری ،پرداخت بلیت توسط مسافر

300

650

340

440

سفر کاری ،پرداخت بلیت توسط دیگران

480

910

620

890

380

900

400

560

سفر غیرکاری ،پرداخت بلیت توسط
دیگران
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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

نتایج تحلیل رقابت شرکتهای هوایی کمهزینه و خدمات کامل
ایرانی و خارجی نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 مقدار ضرایب قیمت بلیت در شرکتهای هوایی کمهزینه بیشتراز شرکتهای هوایی خدمات کامل بوده است .این می-تواند به
این سبب باشد که یکی از ویژگیهای مهم شرکتهای کمهزینه
پایین بودن قیمت بلیت آنها بوده و این ویژگی یکی از دالیل مهم
انتخاب این شرکتها توسط مسافران است .بنابراین ،مسافران

 -12منظور از ترکیبات تیماری ،ترکیبی از مقادیر ویژگیها برای

در انتخاب این شرکت به تغییرات قیمت بلیت دارای حساسیت

یک مجموعه از گزینههای انتخاب است .نمونهای از یک ترکیب

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

تیماری در شکل  1مقاله آورده شده است.

شرکت مذکور به میزان قابل توجهی به ترتیب کاهش/افزایش

13- Coded design matrix

مییابد.

 -14سه ماه متوالی تیر ،مرداد و شهریور سال 1392

15-Airport Cooperative Research Program
16- Sequential sampling

 مقدار پارامترهای متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواهمسافر در شرکتهای هوایی کمهزینه بیشتر از شرکت-های هوایی

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

خدمات کامل بوده که میتواند نشاندهنده اثر بیشتر بهبود تواتر

اینکه مسافرانی مدنظر بودهاند که خودشان انتخاب را برای سفر

پرواز در کسب سهم شرکتهای کمهزینه نسبت به شرکتهای

فعلیشان انجام دادهاند ،از آنها خواسته شده تا در هنگام انتخاب

خدمات کامل باشد

گزینهها شرایط و محدودیتهای انتخاب از طرف پرداختکننده

 -میزان تمایل به پرداخت مسافران در گروههای مختلف به

بلیت را در نظر بگیرند.

تفکیک هر نوع شرکت هوایی با یکدیگر متفاوت بوده است.
یک نوع شرکت هواپیمایی با آگاهی از این مقادیر میتواند در

 .8منابع

برنامهریزیهای خود به نحو مؤثرتری عمل کرده و سود بیشتری
در مدیریت درآمد خود کسب کند.

- Airport Cooperative Research Program -ACRP report 26 (2009) “Guidebook for Conducting Airport
User Surveys”.

در ادامه این پژوهش میتوان با استفاده از مدلهای پیشرفتهتر
مانند ،لوجیت آشیانهای رقابت شرکتهای ایرانی /خارجی و کم-

’- Alamdari, F.E. and Black, I.G. (1992) "Passengers
choice of airline under competition: the use of the
–logit model". Transport Reviews, no.12, pp. 153
170.

هزینه/خدمات کامل را در آشیانههای مجزا بررسی نمود .همچنین،
با استفاده از مدل لوجیت ترکیبی میتوان اختالف ذائقهی تصادفی
مسافران را مدلسازی نموده و رفتار انتخاب مسافران را بهصورت

- Chang, L.Y., Sun, P.Y. (2012) "Stated-choice analysis of willingness to pay foe low cost carrier services". Journal of Transportation Research 20, pp. 1-17.
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Low-Cost Carrier -1 ( : )LCCشرکتهای هوایی هستند که
مهمترین ویژگی آنها این است که قیمت بلیت خود را کمتر از
شرکتهای خدمات کامل ارائه میدهند.
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