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 اینقل عمومی شهری با استفاده از تحلیل خوشهوبندی بازار حملبخش

 : منطقه شش شهر تهران(مطالعه موردی) 
 

 1عباس مقبل باعرض

 3عادل آذر

 2*سید مهدی میرمهدی

 چکیده

 باشد.میدر ارتباط  ،های مختلفی از کیفیت زندگیاز موضوعاتی است که با جنبه ،نقل عمومیواستفاده از حملامروزه 

در زمینه بیشتری تحقیقات  الزم استها، هدفمند کردن يارانه در راستایاقدامات صورت گرفته در کشور  با توجه به

افزايش میزان  راهكارهای. به منظور توسعه صورت گیرد بازار نقل و شناخت انواع مسافران يا مشتريان اينوبازاريابی حمل

را  گیرندگانبندی مسافران، تصمیمکند. بخشها اهمیت فراوانی پیدا مینقل عمومی شهری، شناخت نیازهای آنواستفاده از حمل

 .ی استبندی بازار با توجه به عوامل نگرشبخش ،نمايد. هدف اين تحقیقياری می ،اين شناخت و پاسخ دادن به آن برای

نمونه  221 ،گیری تصادفیکه با استفاده از نمونه باشدمیجامعه آماری اين تحقیق، ساکنین منطقه شش شهر تهران 

ای که خوشه . از نتايج تحلیلشدای استفاده از تحلیل خوشه ،هادست آمد و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل دادههب

 برداراندادند و بهرهوری میاهمیت زيادی به بهره ،بخش اول ند:گرديد، سه بخش بازار شناسايی شداساس عوامل نگرشی انجام بر

شدند و بخش سوم که  گذاریطلبان ناماهمیت زيادی برای راحتی و آسايش قائل بودند و راحت ،ری شدند، بخش دومذاگنام

 ،شناختی مختلفقائل بودند. همچنین رابطه متغیرهای جمعیتاهمیت فراوانی برای سرعت و زمان  مداران خوانده شدند،زمان

با  ،نقلونوع استفاده از حمل ها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گرديد که متغیرهای سن، تحصیالت، تأهل و ترجیح دربا بخش

 .هستندها مرتبط خوشه

 شهری ،نقل عمومیوای، حملبندی مسافران، تحلیل خوشهبخش کلیدي: هايواژه

  JEL: R49, R4, O18, C38 بندي طبقه
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 مقدمه -1

 ،شهریدرونسفرهای  تقاضایبا توسعه شهری،  هامروز

هر روز بخشی از  تری به خود گرفته است وابعاد گسترده

در صف  ،خصوص در شهرهای بزرگهاوقات مردم، ب

شود. تلف می ی طوالنیهاانبندو راه اتوبوس، تاکسی

منابع اقتصادی زيادی در نتیجه استهالک وسايل نقلیه 

های د و آسیبنروهدر می ،شخصی و مصرف سوخت

کمتر از  ،محیطی چنین وضعیتیجسمی و زيست ،روانی

تولید  ی،منابع آب و جنبه اقتصادی آن نیست. آلودگی هوا

ای، آلودگی صوتی، اتالف وقت و مهمتر خانهگازهای گل

از همه تبعیض اجتماعی، بخشی از مشكالت وابسته به 

در اين زمینه، آمارها نشان . باشدمینقل وبخش حمل

نقل و و، مصرف انرژی در حمل3535دهد تا سال می

تا دو  3555ای، نسبت به سال شار گازهای گلخانهانت

يابد، همچنین به طور متوسط ساالنه برابر افزايش می

توسعه دچار حالهزار نفر در کشورهای در 555حدود 

گردند )استادی مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا می

 بستگی ،سالمتی جامعه شهری (.1223جعفری و رصافی، 

ريزی شهری و ن در امر برنامههای کالگذاریبه سیاست

توجه به  از اين رو ؛نقل داردوريزی حملويژه برنامههب

به عنوان يک ضرورت زندگی  ،نقل عمومیوحمل

برای ارتقای سطح  شود و از اقدامات الزممحسوب می

آيد و توجه کیفی زندگی در مناطق شهری به شمار می

بسیاری از اين تواند به میزان قابل توجهی، به آن می

. به منظور (1231سلطانی، ) مشكالت را کاهش دهد

دهی مناسب و جذب ساکنین شهری در استفاده خدمت

نقل عمومی، يكی از مسائل مهم، شناخت رفتار، واز حمل

نقل عمومی وها و تمايالت مسافران نسبت به حملنگرش

ترين يكی از پرطرفدارکه بندی بازار باشد. بخشمی

د که کنرا فراهم می اين فرصت ،های مديريتی استابزار

مشتريان خود و نیازهای آنها را بهتر بشناسند  ،هاسازمان

 .و منابع خود را به طور بهینه صرف مشتريان کنند

ها و هايی که دريافتبندی جمعیت به گروهبخش 

نقل وهای حملهای مشابهی نسبت به ويژگینگرش

ار مفیدی در طراحی و بازاريابی تواند نقش بسیدارند می

 های آنعمومی و تحلیل سیاست نقلوحملسیستم 

توان از بدين طريق می .(Tardiff, 1979داشته باشد )

بندی به عنوان يک استراتژی مناسب جهت شناخت بخش

های به منظور توسعه استراتژی و نقلوبازار بالقوه حمل

 به کار نقل عمومیوحملمناسب برای افزايش استفاده از 

 . (Shiftan et al., 2008)برد.

اساس عوامل بندی بازار بربخش ،در اين تحقیق 

های بازار و نگرشی مسافران با هدف تعیین تعداد بخش

 د.یرگانجام می ،های هر بخششناخت ويژگی

 

 پیشینه تحقیق   -2

 ،های انتفاعیبندی بازار عمدتاً در سازمانبخش 

توان در با اين وجود می .گیردمورد استفاده قرار می

انتفاعی نیز از منافع آن استفاده های عمومی و غیربخش

های نقل عمومی شهری نیز از جمله بخشود. حملکر

انتفاعی است. با توجه به بررسی صورت عمومی يا غیر

رسد در ايران تحقیقی در اين زمینه به نظر می ،گرفته

فته است. در خارج نیز تحقیقات اندکی به انجام نگر

های نگارندگان اين مقاله، طبق بررسیخورد. چشم می

نقل عمومی شهری اين وبندی بازار حملبخش در زمینه

 :ندتحقیقات شناسايی شد

 ،( با توجه به متغیرهای نگرشی3555) 1آنابل 

برای ريزی شده، اساس چارچوب تئوری رفتار برنامهبر

از جمالت نگرش چند بعدی  ،مسافران روزانه بندیبخش

 شش ،ای استفاده کرد که از تحلیل آنو تحلیل خوشه

 .استخراج گرديد ،های رفتاری مختلفويژگیبا بخش 

کمترين تأثیر را در ، 3عوامل اجتماعی و دموگرافیک

 بندی مشتريان داشت.بخش

از دو  ،بندی مسافرانبخش برای( 1222) 2جنسن

ابتدا از طريق مصاحبه  .کمی استفاده کردروش کیفی و 

نوع مسافر شناسايی  ششنفر از افراد مسافر،  25عمیق با 

                                                           
1 - Anabel 

2 -  Demographic 
3 - Jensen 
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 63  ــــــــــــــــــــــــــــباعرض، عادل آذر، سید مهدی میرمهدی نقل عمومی شهری .../ عباس مقبل وازار حملبندی ببخش

  

 
 

گذاری نقلی را ناموسبک حمل ششاساس آن شد که بر

اساس شش نفر از افراد بر 1555بررسی با کرد. سپس 

آمده بود، دست هنقلی که در روش کیفی بونوع حمل

گرديد. در  نقلی مشخصوحملهای درصد هر يک از بخش

نقل به عنوان يک نیاز وحملاين تحقیق بر تبديل شدن 

   تأکید شده است. ،روزمره هر فرد

بندی بازار ( تحلیلی از بخش1223) 1پاس و هابر

شهری ارائه دادند و پنج بخش مسافران قطارهای درون

بازار را شناسايی کردند. آنها در اين تحقیق به پیچیدگی 

کردن  مشخص ،عملی هایمزيتو  نقلوحملبازار 

های های جمعیت طبق منافعی که آنها از شیوهبخش

 نقل انتظار دارند، تأکید کردند.ومختلف حمل

نقل وهای مسافران به حمل( نگرش3555) 3ردماند

ها ها با رفتار مسافران و ديگر ويژگیو ارتباط اين نگرش

شناسايی ابعاد  برایو از تحلیل عاملی  نمود را بررسی

های سبک زندگی اساسی نگرش، شخصیت و ويژگی

هايی با تعیین خوشه برایاستفاده کرد و سپس 

 . نمودای استفاده از تحلیل خوشه، های مشابهويژگی

 جهت ( يک بررسی3552) 2کريزک و ايگنیدای

 چنیننقل عمومی و هموشناسايی ترجیحات کاربران حمل

کنند نقل عمومی استفاده نمیوبرای کسانی که از حمل

تحلیل ارائه کردند. آنها با به کار بردن تحلیل عاملی و 

 کردند. ای، هشت بخش متفاوت از بازار را شناسايیخوشه

 ( مسافران را با توجه3553و همكاران ) 4شیفتان

میل به بهبود کیفیت هوا، میل  :از قبیلعوامل نگرشی  به

وری، حساسیت نسبت به زمان، حساسیت نسبت به بهره

 بندیبه ايمنی و حريم خصوصی، حساسیت نسبت به زمان

تمايل به راحتی و  ،ثابت، حساسیت نسبت به استرس

قل عمومی، در يكی از نواشتیاق به استفاده از حمل

 بندی کردند.بخش 5مناطق ايالت يوتا

                                                           
1 - Pas and Huber 

2 - Redmond 

3 - Krizek and El-Geneidy 
4 - Shiftan 

5 - Utah 

( مسافران را با توجه 3511و همكاران ) 1ريپلینگر

وری، های محیطی، بهرهنگرانی ؛ شاملعوامل نگرشی

 ،پذيری، امنیت و راحتیحساسیت نسبت به زمان، انعطاف

و هشت بخش را شناسايی کردند. سپس ارتباط  بررسی

اقتصادی و -های اجتماعیبا ويژگی را هانگرشی اين علّ

 نمودند.بررسی  دموگرافیک مسافران

 افراد نقلو(، با مطالعه رفتار حمل3513) 2هاستین

بندی را ، متغیرهای کلیدی بخش3مسن در شهر وسترن

چهار  ای،هو با استفاده از تحلیل خوش کرد شناسايی

 .را ارائه نمودبخش مختلف از بازار 

(، در تحقیقی که بر روی 3512و همكاران ) 2زجاک

 انجام دادند، با استفاده از تحلیل 15گیلساکنین شهر مک

چهار بخش را شناسايی و توزيع مسافران در  ،ایخوشه

 .دندکرها را تشريح اين بخش

(، با استفاده از ابعاد 3512) 11هاستین و هونک

 مسافرانبندی را برای شناختی، انواع بخشنگرشی و روان

 نقل پايدار مورد مطالعه قرار دادند.وحمل

 

 مبانی نظري تحقیق -6

 نقل عمومی شهريوحمل

های انسان در ظرف زمانی و مكانی همه فعالیت

های از ضرورت ،د و مكاننپذيرصورت می ،مشخص

واره به ـی همـشود. آدموب میـهر فعالیتی محس امـانج

جايی از نیازمند جابههای خود منظور انجام فعالیت

نیاز انسان به  ،مكانی به مكان ديگر است. به اين ترتیب

نقل را به وجود وتغییر مكان، ضرورت وجودی حمل

اقدام بشر برای غلبه بر بعد  ،نقلوآورد. در واقع حملمی

جايی فرد از يک نقطه به مسافت است که به منظور جابه

 «مبدأ»ز حرکت او نقطه ديگر پديد آمده است. نقطه آغا

                                                           
6 - Ripplinger 

7 - Haustein 

8 - Western 

9 - Jacques 

10 - McGill 

11 - Haustein and Hunecke 
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1222  

نامند. می «مقصد»و نقطه مورد نظر برای رسیدن را 

که در   مسافتی و «مسافر»شود جا میشخصی که جابه

 1 در شكل .شودنامیده می «مسیر»شود جايی طی میجابه

 اين فرايند نشان داده شده است.

 

 
 از مکانی به مکان دیگراشیاء جایی انسان یا جابه -1شکل 

 (1633)عابدي جعفري و مهرمنش، منبع: 

 

دو نوع وسیله مورد استفاده  ،نقل شهریودر حمل

گیرد: وسائل نقلیه خصوصی و وسايل نقلیه قرار می

از دو نوع سیستم  نیز نقل عمومی شهریوحمل .عمومی

 (:1231ترابری تشكیل شده است )سعیدی نیا،

 اتوبوسالف( 

ترين وسائل يكی از مهم ،در حال حاضر، اتوبوس

نقلیه عمومی مسافران شهرهای ايران است و همچنین 

در اکثر شهرهای دنیا، به عنوان يک وسیله ترابری 

دارد. به سبب قابلیت انعطاف باال  اینقش عمده ،عمومی

و نزديک بودن خصوصیات آن به اتومبیل از لحاظ 

. باشدمیبرخوردار  یيی بسیار زيادااز کار ،دهیسرويس

های بسیار مهم اتوبوس اين است که با توجه به از مزيت

ن در مقايسه با اتومبیل، سطح اتعداد متوسط سرنشین

کند. ای شهری را اشغال میها و فضاهبسیار کمتری از خیابان

 دواگر تعداد متوسط سرنشینان اتومبیل را  ،مثال برای

نفر فرض کنیم، سطح الزم برای هر سرنشین در حدود 

 ،شود، در حالی که برای يک اتوبوسمربع میمتر هفت

مربع برای هر سرنشین اين رقم به حدود يک متر

 .رسدمی

 آهن شهريراه ب(

نیز در بسیاری از  آهن شهریراهغیر از اتوبوس، 

اين شهرهای جهان و از جمله شهر تهران رايج گشته است. 

توان به دو دسته کلی را می نقل عمومیوسیستم حمل

آهن ترين نوع راهزمینی تقسیم کرد. رايجزمینی و زير

شهری در دنیا بیشتر دو ريلی و تعداد اندکی از آنها تک 

آهن شهری، های راهسیستمهای ريلی هستند. از مزيت

ظرفیت زياد و سرعت قابل توجه آنهاست و از معايب مهم 

. باشدمیمحدوديت حرکت فقط در يک مسیر مشخص  ،آن

ها جز در مورد تراموای که هزينه ايجاد اين سیستم

 باشدمیسیستمی نسبتاً ارزان است، غالباً بسیار گران 

 .(1231نیا، )سعیدی

 نقل عمومی شهريومزایا و معایب حمل

های متفاوتی از بین انتخاب ،برای هر سفر، افراد

نقل دارند که هر يک از اين وهای مختلف حملشیوه

های خاص خود، مزايا، معايب و ها دارای ويژگیشیوه

عالوه انتخاب يک شیوه ای متفاوتی هستند. بهههزينه

تواند زمان زيادی را در بعضی از نقل میومشخص حمل

سفرها به دنبال داشته باشد. بنابراين افراد زيادی وجود 

 نقل عمومی و هم از وسايل شخصیودارند که هم از حمل

از  کنند. بنابراين به منظور کاهش استفادهاستفاده می

تار و نگرش وسايل شخصی، فهم الگوهای سفر و رف

طور است. به  ضرورینقل ومسافران نسبت به حمل

و  باشدمینقل وترين شكل حملجذاب ،اتومبیل ،عمومی

راحتی، سرعت و آرامش شخصی زيادی را به همراه دارد 

نقل وگذاران حملو اين به اين معنی است که سیاست

جهت تطابق با نیازهای مشتريان و افزايش  دعمومی باي

ای عمل کنند که با تغییر در الگوهای به گونه جذابیت

 ،(Anable, 2005) باشند متناسب ،رفتاری آنها در اين زمینه

(Beirao & Cabral, 2007). 

مزيت عمده سیستم حمل ونقل عمومی در ظرفیت باالی 

جويی در جايی مسافر، کارآمدی و صرفهآن برای جابه

به طور مثال،  باشد؛میمصرف انرژی و فضای جاده 

تراکم نقل عمومی در شهرهای پرواستفاده از حمل

میلیارد ساعت در  1/1جويی به میزان آمريكا، باعث صرفه

نقل عمومی وشده است. حمل 3552زمان سفر در سال 

ان ـدان، معلوالن، نوجوانان، زنـخصوص برای سالمنهب

 انسان: مسافر )نقل(
)حمل(اشیاء: بار   

مکان یك  مکان دو )مقصد(
 )مبدأ(

 مسافت
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آموزان و دانش ،دـدرآمکم رـاقشاوار، ـت خانـسرپرس

گزينه مناسبی است. بسیاری از کسانی که  ،دانشجويان

به هر دلیلی امكان استفاده از اتومبیل شخصی را ندارند 

جا شوند. فراهم کردن نقل عمومی جابهوتوانند با حملمی

نقل عمومی که دارای شرايطی از قبیل وسیستم حمل

تواند طبقات راحتی، ايمنی و قابلیت دسترسی باشد، می

های و باالی جامعه را تشويق کند تا از اتومبیلمتوسط 

اساس بر (.1231کمتر استفاده نمايند )سلطانی،  ،شخصی

( 3552) 1نتايج تحقیق انجام شده توسط بیارو و کابرل

نقل وکه حاصل مصاحبه با مسافران گوناگون حمل

دست هب ها و معايب وسايل عمومیعمومی بوده، مزيت

 ن داده شده است.نشا 1در جدول  که آمد

 

 

                                                           
1 - Beirao and Cabral 

 2ي بازاربندبخش

توسط وندل اولین بار  «بندی بازاربخش»اصطالح 

و مقاله او نقطه عطفی در شناخت  به کار رفت 2اسمیت

ینی خريد ببیشتر و کشف سلیقه، انگیزه خريد و پیش

شود. او در مقاله خود، اين محسوب می ،بعدی مشتری

بندی بازار شامل ديدن بخش»تعريف را ارائه داده است: 

های يک بازار ناهمگن، به صورت تعدادی از گروه

ها، پاسخ به هها، خواستباشد که در مشخصهکوچكتر می

مندی از فروشنده، همگن محصوالت متفاوت و رضايت

بندی بخش ،(. در تعريفی ديگرSmith, 1956) «باشند

هايی مجزا گروهفرايند تقسیم بازار به  عبارت است از بازار

ها و رفتارهای از خريداران که دارای نیازها، ويژگی

را  خصوصیهای بازاريابی بهمتمايزی باشند و آمیخته

بندی بخش (.1223کلر، احتیاج داشته باشند )کاتلر و لن

های کلیدی دهد تا فعالیتبازار، به سازمان امكان می

 ،بازاريابی را برای هدف قرار دادن گروه خاصی از مشتريان

متمرکز کند. اين گروه خاص، احتمال بیشتری دارد تا به 

ترين خريد محصوالت و خدمات سازمان بپردازند و مناسب

برداری از محصوالت و خدمات سازمان گروه برای بهره

در فرايند  (.Wedel & Kamakura, 2000) هستند

 ؛شوندهای مختلف تقسیم میبندی، مشتريان به گروهبخش

در يک گروه  ،که مشتريان شبیه به يكديگربه صورتی

کمترين شباهت را به  ،های مختلفو گروه یرندگمیقرار 

 ،. سپس با توجه به اينكه اعضای هر گروهدارنديكديگر 

های خاصی جهت تولید شده هستند، برنامهشناخته

 محصول جديد، تبلیغات و بازاريابی برای آنان در نظر گرفته

 شود. همچنین گروهی از مشتريان که بیشترينمی

مورد توجه قرار بیشتر سوددهی را برای سازمان دارند، 

توان گیرند. با جستجو و تفحص در رفتار مشتريان میمی

مانند رفتارهای را خصوصیات روانی و شخصی متفاوتی 

خريد، الگوهای ريسک و سطوح سودرسانی پیدا کرد که 

بندی است. هنگامی که بخش کارايیدهنده اين نشان

                                                           
2 - Market Segmentation 

3 - Wendel Smith 

 نقل عمومیومزایا و معایب حمل -1جدول

 مزایا معایب

 هزينه کمتر صرف زمان بیشتر

 استرس کمتر شلوغی زياد

 نیاز به رانندگیعدم فقدان راحتی

 امكان داشتن راحتی قطعیت در زمانعدم

 فقدان کنترل
امكان داشتن مطالعه و 

 استراحت

 آلودگی کمتر اطمینانعدم

 گفتگو با اشخاص ديگر زمان انتظار طوالنی

  نیاز به راننده

  ترافیک

  پذيریفقدان انعطاف

  روی طوالنیپیاده

 (Beirao & Cabral, 2007): منبع
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رای توان از اين دانايی بشناسايی شدند می ،های خاصگروه

، خدمات مشتری، انتخاب 1توسعه محصول، سفارشی کردن

 ,Duboffاستفاده کرد ) ،های انتخابی و انتخاب اهدافکانال

1992). 

 

 روش تحقیق -6

اين تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه 

های . روشباشدمیپیمايشی -گردآوری اطالعات، توصیفی

ای و کتابخانهگردآوری اطالعات در اين تحقیق، مطالعات 

تحقیقات میدانی است. برای گردآوری اطالعات در زمینه 

ای، مقاالت مبانی نظری و ادبیات موضوع، از منابع کتابخانه

های آوری دادهو نیز اينترنت استفاده شد. جهت جمع

از پرسشنامه استفاده گرديد. فرايند اجرايی تحقیق  ،میدانی

 مشخص شده است. 3 شكلدر 

 

 

 

 تحقیقفرایند اجرایی  -2 شکل

 منبع: )مطالعات نگارندگان(        

 

 

 

 

 

1 - Personilize 
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 پرسشنامه 2و پایایی 1روایی

 قسمت اول مربوط دارای دو قسمت است:پرسشنامه 

شامل  ؛شناختی و اقتصادی جامعههای جمعیتبه ويژگی

تحصیالت، تأهل، اشتغال، درآمد، وسیله جنسیت، سن، 

نقل عمومی و نوع ترجیح ونقلیه، میزان استفاده از حمل

مربوط آن نقل و قسمت دوم ودر استفاده از وسیله حمل

سوال تشكیل شده  23از  باشد کهمیبه عوامل نگرشی 

 اگر که ، اين استوسیله يک پايايی از . منظوراست

 شرايط و تحت وسیله همان با را سنجش مورد خصیصه

 حد چه تا حاصل نتايج، کنیم گیریاندازه بار دو ،مشابه

 دارای وسیله يک .هستند اعتماد قابل و دقیق مشابه،

 کار به متعدد موارد در آن را بتوان که است آن ،پايايی

 برای محاسبه (.1222، )هومن رسید يكسان نتايجبه  و برد

 کار به یمختلف هایشیوه گیری،اندازه ابزار پايايی ضريب

 پايايی برای تعیین ،پژوهش اين در د.نشویم برده

است.  شده استفاده کرونباخ آلفای ضريب از ،پرسشنامه

. ضريب باشدمی 2/5بیش از  ،قبول قابل آلفای میزان

 SPSS،  243/5افزار آلفای کرونباخ پرسشنامه توسط نرم

ابزار دهد که ال پاسخ میؤبه اين سمحاسبه گرديد. روايی 

 سنجدگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میاندازه

(. روايی محتوا اطمینان 1235 و همكاران، )سرمد

های دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشمی

گیری مفهوم مورد سنجش را در مناسب برای اندازه

عناصر مورد دهد که نشان می ،د و روايی ظاهرینداربر

گیری مفهوم مورد توانايی اندازه ،به طور ظاهری ،سنجش

(. در واقع مقصود از روايی 1231نظر را دارند )سكاران، 

گیری بتواند خصیصه ست که وسیله اندازها يا اعتبار آن

مورد  ،مورد نظر را به درستی و با دقت قابل استنادی

هدف از سنجش  ،سنجش قرار دهد. به عبارت ديگر

گیری تا چه روايی، ارزيابی اين مفهوم است که ابزار اندازه

های تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. گويهحد می

دهنده پرسشنامه با بررسی مطالعاتی که قبالً تشكیل

                                                           
1 - Validity 

2 - Reliability  

صورت گرفته، استخراج شدند. جهت اطمینان از محتوا و 

، خبرگان تاداناز اس تعدادی روايی آن، پرسشنامه توسط

 .يید قرار گرفتتأمورد  ،مطلع و افراد

 جامعه و نمونه آماري پژوهش

يک مجموعه فرعی از جامعه آماری  ،گروه نمونه

آن قادر است نتیجه را به از با مطالعه  محقق، است که

( يا به 1231)سكاران،  تعمیم دهد ،کل جامعه آماری

که  تعداد محدودی از آحاد جامعه آماریبه عبارت ديگر، 

نمونه  ، گروههای اصلی جامعه باشندويژگیکننده بیان

 .گويندمی

ه شهر تهران ب 1 ساکنان منطقه ،در اين تحقیق

. به علت ندقرار گرفت بررسی، مورد آماری عنوان جامعه

محدوديت در کسب داده از تمامی ساکنین )جامعه 

گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای از نمونه ،نامحدود(

از فرمول زير استفاده شد )آذر و  ،تعیین اندازه نمونه

 :(1232مؤمنی ،

                                                           




2

2

2

pqZ
 = n 

n = حجم نمونه 

= 0.05 α  سطح خطا 

ε = 0.05  میزان خطای برآورد 

𝑍𝛼

2
= 1.96    ; 𝑝 = 𝑞 = 0.5                 

 385~
0025.0

960.0

0025.0

)25.0)(841.3(
=n    

 

دست آمد که جهت ه ب 235تقريباً  ،تعداد نمونه

تهیه و توزيع شد که نهايتاً  ،پرسشنامه 425 ،اطمینان

ها به تعدادی از پرسشنامه .دست آمد هپرسشنامه ب 413

 221دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد و در نهايت 

 مورد استفاده قرار گرفت. ،پرسشنامه کامل جهت تحلیل

 ت.آورده شده اس 3نمونه نیز در جدول بررسی توصیفی 
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 شناختی نمونه آماريهاي جمعیتبررسی توصیفی ویژگی  -2جدول
 درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق توزیع آماري جنسیت

 2/15 323 مرد

 1/22 152 زن

 درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق توزیع آماري سن

سال 33کمتر از   21 3/2 

سال 25تا  33از   125 5/42 

سال 45تا  21از   111 4/33 

سال 55تا  41از   42 13 

سال 15تا  51از   13 1/4 

سال 15بیشتر از   2 2/3 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق توزیع آماري تحصیالت

سال 33کمتر از   12 3/4 

سال 25تا  33از   23 4/13 

سال 45تا  21از   25 2 

سال 55تا  41از   151 2/22 

سال 15تا  51از   22 3/32 

سال 15بیشتر از   11 4 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق توزیع آماري وضعیت تأهل

2/51 353 مجرد  

2/43 132 متأهل  

 فراوانی نسبیدرصد  فراوانی مطلق توزیع آماري شغل

2/2 21 بیكار  

آموزدانش  2 3/5  

1/33 113 دانشجو  

دارخانه  33 1/5  

1/12 12 کارمند دولتی  

2/13 24 کارمند خصوصی  

4/15 15 کار خصوصی  

نشستهباز  15 3/2  

 درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق توزیع آماري درآمد )هزار تومان(

255کمتر از   153 2/23  

555تا  255بین   155 1/35  

355تا  555بین   35 2/31  

1355تا  355بین   24 2/3  

1555تا  1355بین   5 2/1  

1355تا  1555بین   3 3 

5513بیشتر از   2 3/1  

 درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق توزیع آماري مالکیت وسیله نقلیه

5/14 353 بدون وسیله نقلیه  

5/25 122 دارای وسیله نقلیه  

نقل عمومیوآماري استفاده از حملتوزیع   درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق 

استفادهعدم  33 31 

بار در روز  2تا  1بین   351 4/51  

بار در روز 5تا  2بین   31 2/35  

بار در روز 3تا  5بین   13 1/4  

بار در روز 3بیشتر از   2 2/3  

نقل عمومیوتوزیع آماري ترجیح در  استفاده از حمل  درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق 

3/25 145 وسیله شخصی  

51 اتوبوس  2/15  

1/15 11 تاکسی  

2/22 125 مترو  

 هاي نگارندگان(منبع: )یافته
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 1اجراي تحلیل عاملی

قبل از اجرای تحلیل عاملی، بايد از همبستگی  

ها ماتريس داده چنین از معنادار بودنها، همبین عامل

شاخص  ،3اطمینان حاصل کرد. ضريب همبستگی جزئی

هاست. مناسبی برای تعیین نیرومندی رابطه بین عامل

 2(KMO)اولكین  -میر -کیسر از آزمون ،برای اين منظور

در دامنه صفر تا يک قرار دارد.  ،شاخصاين استفاده شد. 

های مورد اگر مقدار شاخص نزديک به يک باشد، داده

نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر اين 

( نتايج تحلیل عاملی برای 1/5صورت )معموالً کمتر از 

منی و ؤباشند )مچندان مناسب نمی ،های مورد نظرداده

مقدار اين  2اره ( که طبق جدول شم1232قیومی، فعال 

مناسب است. برای ارزشیابی اهمیت و معنادار  ،شاخص

استفاده  4بودن ماتريس همبستگی نیز از آزمون بارتلت

 (sigداری )سطح معنیمقدار  2شود. طبق جدول می

دهد، است که نشان می 55/5آزمون بارتلت کوچكتر از 

ايه برداری، اجرای تحلیل عاملی بر پبر کفايت نمونهعالوه

 ماتريس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه است.

 

 KMO نتیجه آزمون بارتلت و شاخص -6جدول

 355/5 شاخص کفايت نمونه برداری

 آزمون بارتلت

 115/3 مقدار آزمون

 252 درجه آزادی

 555/5 سطح معنی داری

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )       

 پنج سؤالنتايج تحلیل عاملی همچنین نشان داد 

بنابراين از  ؛هستند 5/5دارای مقدار اشتراک کمتر از 

رابطه بین  ،حذف شدند. طبق تحلیل عاملی ،فرايند تحلیل

دست هب ،يافتهاز طريق ماتريس چرخش ،ها و متغیرهاعامل

هفت استفاده شد.  5واريماکسآيد. بدين منظور از روش می

میل به »، «میل به بهبود کیفیت هوا»عامل نگرشی شامل 

حساسیت نسبت »، «حساسیت نسبت به زمان»، «وریبهره

 بندیحساسیت نسبت به زمان»، «به ايمنی و حريم خصوصی

و  «حساسیت نسبت به استرس و تمايل به راحتی»، «ثابت

،  در اين تحقیق «عمومینقل واشتیاق به استفاده از حمل»

يافته آورده نتايج ماتريس چرخش 4دست آمد. در جدول هب

  شده است.

در اين جدول، حروف قرار گرفته در ستون عمودی، 

دهنده بارهای و اعداد، نشان هستنداالت پرسشنامه ؤس

باشد. هر متغیر يا ها میعاملی هر يک از متغیرها در عامل

رد که با آن عامل، همبستگی گیسؤال در عاملی قرار می

د. هر چه اين ضرايب به يک نداری داشته باشباالی معنا

نزديكتر باشند؛ با عامل مربوطه، نقش بیشتری در کل 

 تغییرات )واريانس( متغیر مورد نظر دارد.

 

 

 

1 - Factor Analysis 

2 - Partial Correlation Coefficient 

3 - Kaiser-Meyer-Olkin  

5 -  Varimax 
 

4 - Bartlett’s Test 
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 یافتهماتریس چرخش -0جدول 

 عوامل و بارهاي عاملی

 االتؤس

 پرسشنامه

نیاز به 

بندي زمان

 ثابت

تمایل به 

وريبهره  

حساسیت 

نسبت به 

ل تمایاسترس و 

 به راحتی

 به اشتیاق

استفاده از 

نقل وحمل

 عمومی

تمایل به 

یت بهبود کیف

 هوا

حساسیت 

نی نسبت به ایم

و حریم 

 خصوصی

حساسیت 

نسبت به 

 زمان

      532/5  q10 

      154/5  q11 

      541/5  q12 

      311/5  q13 

     231/5   q15 

     412/5   q17 

     544/5   q18 

     331/5   q19 

     122/5   q20 

     555/5   q21 

    233/5    q1 

    223/5    q2 

    151/5    q3 

    523/5    q4 

   433/5     q32 

   543/5     q33 

   133/5     q34 

   122/5     q35 

   213/5     q37 

   513/5     q38 

  353/5      q26 

  144/5      q27 

  313/5      q28 

  551/5      q29 

  423/5      q30 

  421/5      q31 

 152/5       q6 

 213/5       q7 

 554/5       q8 

 423/5       q9 

532/5        q23 

153/5        q24 

114/5        q25 

 هاي نگارندگان(             منبع: )یافته       
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  هاي تحقیقیافته -4

از فرايند دو  ،ایدر اين تحقیق جهت انجام تحلیل خوشه

 :گردد( زير استفاده میMooi & Sarstedt, 2011ای )مرحله

 و به کار 1مراتبیای سلسلهابتدا از روش تحلیل خوشه 

دست هب هاتعداد بهینه خوشه ،3فاصله اقلیدسیبردن مربع 

 آيد.می

 ،دست آمدهه های ببا توجه به تعداد بهینه خوشهسپس  

ده ااستف ،بندیجهت بخش 2چند میانگینای از تحلیل خوشه

 گردد.می

مراتبی اولیه، سه خوشه ای سلسلهبا انجام تحلیل خوشه 

بندی خوشه ،اساس سه خوشه تعیین شدهتعیین شد و سپس بر

 انجام گرفت. میانگینچندای با استفاده از تحلیل خوشه

شامل مراکز  ،ایدست آمده از تحلیل خوشههنتايج ب

نشان داده شده   1و  5در جداول  ،هاها و توزيع خوشهخوشه

 است.

ها انجام ها با بررسی مراکز خوشهتعبیر و تفسیر خوشه

باشد ین نمره پاسخی میها بیانگر میانگگیرد. مراکز خوشهمی

به دست آمده است که برای هر خوشه در هر يک از ابعاد 

(Malhotra & Birks, 2006 برای نمونه، میانگین پاسخ .)

 32/2اول، به بعد حساسیت نسبت به زمان اعضای خوشه 

نیز به منظور نشان دادن فراوانی هر خوشه  1است. جدول 

ارائه شده است و در واقع تعداد افرادی از اعضای نمونه که 

 کند. گیرد را مشخص میدر هر خوشه قرار می

 

 هامراکز خوشه -4جدول 

 

 خوشه سوم

 

 

 خوشه دوم

 

 

 خوشه اول

    هاخوشه                                                

هاعامل         

25/3  22/4 14/2  تمايل به بهبود کیفیت هوا 

13/2  12/4  32/4 وریتمايل به بهره   

33/3  حساسیت نسبت به زمان 32/2 43/3 

33/2  12/2  42/2  حساسیت نسبت به ايمنی و حريم خصوصی 

34/4  21/2 بندی ثابتنیاز به زمان 12/2   

12/2  41/4 تیحساسیت نسبت به استرس و تمايل به راح 34/2   

21/3  15/2 نقل عمومیواستفاده از حملبه اشتیاق  25/2   

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )               

 

هاتوزیع خوشه -3جدول   

 خوشه تعداد درصد

 خوشه اول 112 32

2/45  خوشه دوم 152 

2/25  خوشه سوم 112 

 جمع 221 155

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )                            

 1 - Hierarchical Cluster Analysis 

2 - Square Euclidean distance 

3 - K-Means 
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برداران، سه نام بهره ،هاويژگی خوشهبه با توجه 

 .ها تعیین شدمداران برای معرفی خوشهطلبان و زمانراحت

 بردارانبهره -1

درصد  32 مشتری است که 112اين خوشه شامل 

 ،دهد. اين بخش از بازاراز حجم نمونه را تشكیل می

دهد. وری میبیشترين اهمیت را به عامل تمايل به بهره

بیشترين اهمیت را به عامل حساسیت نسبت  ،پس از آن

دهند. همچنین اين خوشه نسبت به دو به زمان می

حساسیت بیشتری نسبت به زمان دارد.  ،خوشه ديگر

از اهمیت  ،پس از آن تمايل به راحتی برای اين بخش

از بازار همچنین تمايل و برخوردار است. اين بخش 

 نقل عمومی دارد.واشتیاق کمی به استفاده از حمل

 طلبانراحت -2

بزرگترين بخش  ،اين خوشه، 1با توجه به جدول 

درصد 2/45مشتری است که  152شامل  باشد ومیبازار 

 ،دهد. اين بخش از بازاراز حجم نمونه را تشكیل می

دهد. می «ه راحتیتمايل ب»بیشترين اهمیت را به عامل 

تمايل زيادی به بهبود  ،چنین اين بخش از بازارهم

 ،کیفیت هوا دارد و به اين عامل نسبت به دو بخش ديگر

همچنین اين بخش از بازار  .دهداهمیت بیشتری می

اشتیاق بیشتری نسبت به  ،نسبت به دو بخش ديگر

کمترين  ،نقل عمومی دارد. اين بخش از بازاروحمل

 به زمان دارد. نسبترا حساسیت 

 مدارانزمان-6

 112، اين خوشه شامل 1با توجه به جدول 

درصد از حجم نمونه را تشكیل  2/25مشتری است که 

اين بخش از بازار بیشترين  ،5 دهد. مطابق با جدولمی

دهد و به اين می «بندی ثابتزمان»اهمیت را به عامل 

 دهد.اهمیت بیشتری می ،عامل نسبت به دو بخش ديگر

 

 

 

 

حساسیت بااليی نسبت به  ،همچنین اين بخش از بازار

کمترين تمايل  ،ايمنی و حريم خصوصی دارد. اين بخش

را نسبت به بهبود کیفیت هوا دارد و اشتیاق خیلی کمی 

 نقل عمومی دارد.ودر استفاده از حمل

 ايدست آمده از تحلیل خوشهههاي بپایایی جواب

 ،ایدر تحلیل خوشه پاسخبه منظور بررسی پايايی 

نیمه و کل  شود و اگر هربه دو قسمت تقسیم  دنمونه باي

توان در اين صورت می ،نمونه به جوابی نسبتاً مشابه برسند

در  (.Brandt, 2005اعتماد کرد ) ،دست آمده هبه نتايج ب

نمونه به دو قسمت تقسیم شد و تحلیل آنها  ،اين تحقیق

به صورت مجزا صورت گرفت. مطابق با کل نمونه، هر 

ها با نیمه به سه بخش تقسیم شدند و نتايج آن بخش

توان به مشابهت زيادی داشت. در نتیجه می ،کل نمونه

دست ه های بد که جوابکرنتايج اعتماد کرد و بیان 

 .تندهس از پايايی برخوردار ،آمده

 هاشناختی بخشهاي جمعیتبررسی ویژگی

های ها از نظر ويژگیبرای بررسی اينكه خوشه

شناختی متفاوت از يكديگرند يا خیر، از آزمون جمعیت

استفاده گرديد. از طريق جداول توافقی  1ی دو پیرسونخ

های شناسايی شده و بین خوشهکه  تهیه شده معلوم شد

ای وجود دارد رابطه ،مسافرانشناختی متغیرهای جمعیت

های ويژگیيا اين دو مستقل از يكديگرند. بدين ترتیب 

تحصیالت،  شامل جنسیت، سن، ؛شناختی جامعهجمعیت

تأهل، اشتغال، درآمد، وسیله نقلیه، میزان استفاده از 

نقل عمومی و نوع ترجیح در استفاده از وسیله وحمل

 2آزمون در جدول نقل بررسی شد. نتايج اين وحمل

 آورده شده است.

                                                           
1 - Chi-Sequared Pierson Test 
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 نتایج آزمون همگونی -3جدول 

 داريسطح معنی درجه آزادي مقدار آماره آزمون هاویژگی

 512/5 15 254/31 جنسیت

 553/5 15 351/32 سن

 555/5 3 212/2 تأهل

 332/5 13 322/12 درآمد

 535/5 3 211/5 وسیله نقلیه

 153/5 3 155/12 نقل عمومیومیزان استفاده از حمل

 555/5 1 255/35 نقلونوع ترجیح در استفاده از حمل

 521/5 14 125/21 اشتغال

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )    

 

، داد که متغیرهای سن ها نشاننتايج تحلیل

نقل ونوع استفاده از حمل در ،تحصیالت، تأهل و ترجیح

وضعیت اين چهار  ،مرتبط هستند. در ادامه ،هابا خوشه

 ها مورد بررسی قرار گرفت.متغیر در خوشه

 سن

ها سن با بخش ها نشان داد که متغیرنتايج تحلیل

کامالً وابسته است. افراد در خوشه سوم نسبت به 

ها درصد آن 35ترند و نزديک به های ديگر جوانخوشه

سن  ،سال دارند. افراد در خوشه دوم 25سنی کمتر از 

 55بیشتری نسبت به دو خوشه ديگر دارند و بیش از 

سال دارند. افراد خوشه اول  25صد آنها سنی بیشتر از در

 گیرند. نیز از نظر سنی در بین اين دو خوشه قرار می

 تحصیالت

ها نشان داد که سطح تحصیالت افراد و لیلتح

کامالً وابسته هستند. سطح  ،دست آمده ههای ببخش

های ديگر باالتر از خوشه ،تحصیالت افراد در خوشه سوم

است و درصد افرادی که در اين خوشه دارای تحصیالت 

متفاوت  ،شرايط ،تكمیلی هستند بیشتر است. در خوشه اول

کمتر از دو خوشه ديگر  ،التاين است و سطح تحصی از

در بین دو  ،خوشه دوم نیز از نظر سطح تحصیالت است.

 خوشه قرار دارد.

 

 تأهل

ها نشان داد وضعیت تأهل نیز با نتايج تحلیل

ها کامالً وابسته است. بیشترين درصد افراد متأهل بخش

درصد افراد در  25مربوط به خوشه دوم است، نزديک به 

خوشه سوم  ،هستند. در نقطه مقابل آناين خوشه متأهل 

ها مجرد هستند. خوشه اول نیز از درصد آن 25است که 

 نظر وضعیت تأهل در وضعیتی بین دو خوشه قرار دارد.

 نقل ترجیحیونوع حمل

نقل وها حاکی از آن است که حملنتايج تحلیل

 35ها کامالً وابسته هستند. نزديک به ترجیحی و بخش

نقل عمومی را وبیشتر حمل ،در خوشه دومدرصد افراد 

 ،درصد افراد اين خوشه 55دهند و همچنین ترجیح می

دهند. در نقطه مقابل، نقل با مترو را ترجیح میوحمل

درصد افراد اين  55خوشه اول قرار دارد که نزديک به 

نقل با وسیله شخصی را ترجیح وخوشه بیشتر حمل

ی متوسط از نظر نوع دهند و خوشه سوم در وضعیتمی

 نقل ترجیحی قرار دارد.وحمل

 

 و پیشنهاد گیرينتیجه  -3

از مسائل مهم در هر  ،نقل عمومیوامروزه حمل

نقش  ،رود و در توسعه شهریمنطقه شهری به شمار می

 های مناسب و جذبکند. توسعه زيرساختمی ايفا ،مهمی
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از  ،عمومینقل ومردم در استفاده هر چه بیشتر از حمل

ها و مسائل مهم در اين زمینه است. شناخت نگرش

ها در رسانی بهتر به آننیازهای مردم به منظور خدمت

 بندی. بخشضروری استنقل عمومی شهری، ومورد حمل

بازار به ما در شناخت هر چه بیشتر اين مهم ياری 

د. در اين تحقیق با هدف شناخت هر چه بیشتر کنمی

اساس عوامل نگرشی در بندی بازار برمسافران، بخش

ها منطقه شش شهر تهران صورت گرفت. نتايج تحلیل

 25سه بخش بازار را شناسايی کرد. بخش اول حدود 

داد. اين بخش از بازار درصد از حجم نمونه را تشكیل می

وری دارند و حساسیت آنها هتمايل فراوانی نسبت به بهر

و اشتیاق کمی نسبت به باالست و تمايل  ،نسبت به زمان

بندی ثابت نقل عمومی دارند و زمانواستفاده از حمل

از کمترين اهمیت برخوردار است. اين  ،برای اين بخش

مسافران تمايل زيادی به استفاده بهینه از زمانی که 

لذا اقداماتی همچون ايجاد  ؛کنند دارندصرف سفر می

آهنگ و  امكان مطالعه در حین سفر برای آنها يا پخش

شود. با توجه به اهمیتی که اين توصیه می ،موسیقی

 نقلودهند، استفاده حملبخش از بازار نسبت به زمان می

سیر و اقداماتی جهت سرعت دادن به فرايند السريع

نقل عمومی شهری و کاهش اتالف زمان جهت وحمل

 گذار خواهد بود.  تأثیر ،جذب اين مسافران

درصد از حجم نمونه را  45خوشه دوم حدود 

اين بخش از بازار بیشترين اهمیت را به دهد. تشكیل می

دهد. همچنین اين بخش از عامل تمايل به راحتی می

بازار تمايل زيادی به بهبود کیفیت هوا دارند و به اين 

اهمیت بیشتری  ،نسبت به دو بخش ديگر ،عامل

زار نسبت به دو بخش دهند. همچنین اين بخش از بامی

نقل وديگر اشتیاق بیشتری نسبت به استفاده از حمل

فراهم کردن امكانات نشستن و استراحت  عمومی دارند.

های مترو و اتوبوس و همچنین وسايل در ايستگاه

با امكانات نشستن و سطح  ،نقل تمیز و راحتوحمل

تواند در جذب هر چه بیشتر اين قسم کیفی کارکنان می

 نقش داشته باشد. ،مسافران از

درصد حجم نمونه را  25بازار حدود  سوم بخش

اهمیت  ،بندی ثابتبه زمان ،دهد. اين بخشتشكیل می

دهد. همچنین حساسیت بااليی نسبت حريم فراوانی می

رسانی مناسب و اطالعات خصوصی و ايمنی دارد. اطالع

ر د ،بندی حرکتها و زمانبه موقع از تعداد ايستگاه

 ثر است.ؤجذب اين مسافران م

 به منظور جذب و تشويق مسافران به استفاده هر

ها و نقل عمومی، شناخت دغدغهوبیشتر از حمل چه

، باشد. مسافران مختلفنیازهای مختلف مسافران ضروری می

ها و عاليق متفاوتی پیرامون سفر و استفاده از نگرش

طور که در اين تحقیق نقل دارند. همانوامكانات حمل

 ها و ترجیحاتبه سه بخش با نگرش مسافراننشان داده شد 

نقل و وهای حمللذا سازمان ؛متفاوت، تقسیم شدند

گذاران مربوطه، به منظور ارتقای استفاده از سیاست

ها، نیازها و نقل عمومی شهری بايد به خواستهوحمل

ترجیحات طیف متفاوتی از مسافران، پاسخگو باشند. 

های مناسب و زيبا و راهبردهايی همچون طراحی ايستگاه

ی که خوشايند و هاياستفاده از اصول زيباشناسی و رنگ

 هابندی مناسب در بین حرکتدهنده هستند، زمانآرامش

يابی مناسب و فراهم کردن و کاهش تأخیرها، جايگاه

های قابل دسترس، سیستم تهويه مناسب در ايستگاه

نقل عمومی، راحتی وهای مترو و وسايل حملايستگاه

ن وری بهتر از زماها و همچنین ايجاد امكان بهرهصندلی

امكان برای مسافران با فراهم نمودن تسهیالتی همچون 

تواند منجر به کسب ها و طی سفر میمطالعه در ايستگاه

 رضايت و جذب مسافران گردد.

های گردد محققان در پژوهشدر آخر پیشنهاد می

های بازار بررسی کنند آينده، مناطق ديگر را از نظر بخش

د. همچنین استفاده از و با يكديگر مورد مقايسه قرار دهن

در تحقیقات آينده توصیه  ،بندیهای ديگر خوشهروش

گردد. بررسی موضوعات نوين ديگر در بازاريابی می

ديگر و  همچون رضايت مشتری يا وفادارسازی مشتری

 بهشناخت و جذب مسافران  برای ،مباحث در اين حوزه
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