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بررسی رابطۀ بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات عمومی
و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی :قطارشهری تهران)
مینا فشکی
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کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت اجرایی گرایش مدیریت شهری ،واحد الکترونیکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

مجید کریم پور ریحان
دانشیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

علیرضا استعالجی
استاد گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت6931/ 07 /01 :

تاریخ پذیرش6931/ 11 /10:

چکیده
امروزه یکی از راههای روان نمودن ترافیک مسافران در خطوط مترو اس میق تسایس زا هدافت تتت تتتتگ فلتخم تاعاس رد ریغتم یراذ     
جهت توزیع تقاضا و کاهش پیکهای ترافیک است .هدف این مطالعه بررسی راب ططط ۀ ب ببین  ترورض ققق یمتتتگ راذ ییی متغی ییر خ تامد
عمومی و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی :مترو تهران) میباشد .هدف تحقیق حاضر از ن عو

براک ر دوب ید ه و 

روش انجام آن به صورت توصیفی – پیمایشی بود که که اطالعات آن به صورت کتابخانهای – میدانی جمع آوری گردی ۀعماج .د   
آماری تحقیق حاضر شامل مترو ایستگاه امام خمینی (ره) شهر تهران طی ساعات مختلف روز بودند که پرسشنامه با روایی و پای یا ی
مناسب بین نمونۀ اماری توزیع شد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که؛ بین استقبال اس نک هدافت ن ش لقن و لمح زا ناگد ه رررر ررررررری ،توزیع
تقاضا در ساعات مختلف روز با قیمتگذاری متغیر خدمات مترو رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :حمل و نقل شهری ،قیمتگذاری متغیر ،توزیع تقاضا ،استقبال مسافرین.

( -1نویسنده مسئول) feshkiaccfarrokhi@yahoo.com
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مقدمه
حركت ،عامل اصلي پویایی زندگي شهري و تداوم بخش فعالیتهای اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي است .ام رد هزور
بسیاری از شهرهای جهان در حال توسعه ،رشد اقتصادی همراه و همزاد افزایش سفرهای درون شهررری اس رد و ت
عين حال در بسیاری از موارد ،الگوی سفر تا حد بسیار زیادی به خودرو متکی است و اين موضوع ،مانعي در مس سسیر
دستیابی به حمل و نقل شهری پایدار محسوب میگردد .رشددد جمعيتتت و توس رد عيرس يرهش هع

ياهرهشنالك     

كشورمان ،از یک سو و ساختار فضایی نامتعادل ،تغییر در روش زندگی و الگوهای شغلی ،منجر ب فا ه زز زززایش شدددید
تقاضای سفر در سطح اين شهر شده است .افزایش تقاضای سفر و نیاز به جا به جایی و پویایی شهروندان منجررر بههه
ت محی ططط ی و ب ندز مه ر   
ازدیاد تعداد خودروها ،افزایش تراکم ترافی يك در شریانهای اصلی و نهایتًاًا آلودگی زیست ت
روابط سنتی اجتماعی و سالمت روانی ساکنین ش ا هد سس سسست .توسعههه و گس ماس شرت ا  لمح هن و  لقن  غغغغ غغغغغیرموتوررری
خصوصًاًا مترو در کنار سایر سیستمهای حمل ونقل يکي از سیاستهای فراروي مسئوالن و م سا يرهش تيريد تتت تتت
ت
(شریعتی .)1931 ،در بسياري از برنامه ریزیهای جامع حمل و نقل شهري دامنه گستردهای از اثرات غ و ميقتسم ري
ی مال تيك
مستقيمي که در جامعه بجاي ميماند مد نظر قرار میگیرد ،از جمله تراکم ترافيک پا يي ن دست ،هزینههههای ی
وسيله نقليه ،هزینههای پارکينگ ،اثرات زيست مح ح و ،يطي رررک ککت ع ياعر و ،نيربا تت تتت ع و يعامتجا تلاد

تارثا    

کاربری زمين که از اين طريق میتوان از حالتهاي جايگزين و استرات يژ هاي کنترل حرکت بهره برد (اللهو ،هدازیدر
 .)2931از طرفی در رویکردهای سنتی برای مدیریت قیمتها در یک محیط پیچی ییده ناکاففی م ممیباشددد .ب زفا ا اا ااایش
فرصتهای قیمت گذاری ساالنه چالش اتخاذ تصمیم صحیح در هر زمان بسیار دشوار میباشد .نتایج قیمت گ اذ ررری
اجتناب ناپذیرند و عملکرد قیمت گذاری در میان واحدهای تجاری و خدماتی متف  لگان( تسا توا و اراکمه  نننن ننننن،1
 .)0102به دلیل اینکه قیمت گذاری مؤلفهی ترکیب بازار یابی میباشد و مستقیمًاًا با درامدها مرتبط است ،لذا محققین

توجه زیادی به قیمت گذاری نمودهاند (مونرو .)0 99 1 ،2قیمت گذاری ممکن است زمانی که اشتباهی در آن صورت
یتواند
گیرد عواقب شدیدی را به همراه داشته باشد .از طرفی ،قیمت گذاری عواقبی نیز به دنبال دارد و این عواقب م 
ماورای پیامدهای مالی کوتاه مدت شرکتهای خدماتی باشد .بعالوه نظر سنجیهای مدددیریتی در راب  اب هط اه مم مممی ییت
یدهددد (پ و لوئا
ابزار مدیریت خدمات ،بصورت مداوم میزان و رتبه بندی باالی شاخص قیمت گ گگذاری را نش نا م مم 

همکاران .)5102 ،3بر اساس مطالعات صورت گرفته ،تصمیم گیری در رابطه با قیمت گذاری برای برخی از مدددیران
بسیار دشوار میباشد .اگرچه تئوری و عمل بازار یابی برخی منافع مشترک در قیمت گذاری دارند ول للی روشهاایی
که از طریق آن شرکتها تصمیمگیریهایی در رابطه با قیمت اتخاذ نمایند در جهان متق توا

م ممیباشددد .همچنیننن از

زمانی که اوکسن فلت برای اولین بار در رابطه با شکاف بین تئوری قیمت گ اذ ررری و عم تادهاشم دومن ثحب ل     
تطبیقی در رابطه با تئوری و روش در قیمت گ اذ ررری توس  ط ددیگ ار ننن انج ما پ ذذ ذذذیرفت (پ راکمه و لوئا ا ،ن    .)3102
مطالعاتی که به بررسی روشهای قیمت گذاری میپردازنددد روشهاایی را توص صصیف م ممیکننددد ک م نآ طسوت ه ددد ددددیران
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میتوانند به تصمیماتی در رابطه با تأثیر بر دیگر پارامترها دست یایند (دوتا و همکاران .) 2002 ،1افزاایش فش هرا اای
ناشی از پیامدهای منفی حمل و نقل بر جامعه و محیط زیست و گسترش معضالت ترافیکی در كالنشهرها ،منجر بههه
اصالح روند سیاستگذاری و برنامه ریزی سامانههای حمل و نقل در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار شده است.
بر اين اساس ،تالش در جهت دستيابي به پایداری درحمل و نقل به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای گردانن ناگد
سیستمهای حمل و نقل شهری به شمار میرود (استادی جعفری و رصافی .)2931 ،یکی از راهه  لمح داجیا یا و
نقل پایدار و روان نمودن ترافیک مسافران در خطوط ریلی استفاده از سیاست قیمتگذاری متغیر در ساعات مختلف
استفاده از خطوط مترو جهت توزیع تقاضا و کاهش پیکهای ترافیک میباشد .این سیاست بر حسب می ،رفاسم ناز   
زمان حرکت ،تعداد قطارهای سرویس دهنده منجر به ارائۀ قیمتهای متغیری برای استفاده کنندگان میشود .به بی نا
تها
دیگر ،بررسي اثر تركیبي سیاستها بر وضعيت حمل و نقل جامعه در بلندمدت ،با توجه به اثرات ثانويه سياست ت
بر مواردي چون خصوصيات اقتصادي-اجتماعي ،ايجاد و توزيع سفر به عنو نا مقولهههای جد سا حرط لباق دي تتتت تتتت
ت
(گزمن و همکاران .) 2008 ،2با توجه به مطالب بیان شده در این مطالعه به دنبال پاسخ به این س ؛هک میتسه تالاوئ    
چه عواملی میتوانند باعث تغییر قیمت بلیط مترو در ساعات مختلف روز شوند؟ همچنین چه ارتباطی ب هدافتسا نی   
از قیمتگذاری مختلف در ساعات مختلف روز و توزیع میزان تقاضا از خطوط مترو وجود دارد؟ همچن هدافتسا نی   
کنندگان از حمل و نقل شهری مترو ،به چه میزان از قیمتهای مختلف مترو استقبال نمودهاند؟
مبانی نظری
ن
ت .این ن
ت بههه ش ادنوره ننن است ت
خدمات عمومی یک اصطالح معمول به معنی فراهمآوری برخی خدمات توسططط دولت ت
خدمات ممکن است به شکل مستقیم توسط دولت به مردم ارائه و یا با پشتیبانی دولت از بخش خصوصی به منظوررر
ارائه خدمات به شهروندان انجام میپذیرد .این خدمات که با توافق جمعی بیشینه یک ملت انجام میپذیرد ،بیانگر آن
است که برخی خدمات باید بدون درنظرگرفتن سطح درآمد شهروندان و به شکل همگانی در دس رت سسس عمو ممم ق ار ررر
گیرد .آموزش ،انرژی و حمل و نقل عمومی از جملۀ این خدمات است (رمضان پور ) 387 1،همچنین شاخص قیمت
یا بها متغیری است در اقتصاد که تحوالت قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان میدهد .عدد شاخص رقم تسا ی   
که تغییر قیمت نسبی کاالهای مصرفی یا خدمات مشابه را در یک دوره و هر دوره دیگر به عنوان دورهی مبنا نش نا
ف آن نقششش بس راي
میدهد (سالواتره .)2931 ،قيمتها در نوع کارکرد يک نظام اقتصادي و ميزان دستيابي به اه اد ف ف
مهمي ايفا ميکنند .از اينرو تحليل عملکرد قيمتها ،مسئله اصلي و مهمترين شاخه علم اقتصاد يعني اقتصاد خرد بههه
ت» نا ممم
شمار ميرود تا آنجا که بسياري از عناوين کتابهاي اقتصاد خرد ،از اين علممم بههه عنو نا «نظريهههها ييي قيمت ت
یبرند .براساس نظريههاي رايج در علم اقتصاد ،كنترل قيمتها ،نخست؛ محدود به بروز شرايط غيرطبيعي در ب رازا ،،
م
مانند انحصار و تورم شديد است و دوم؛ وظيفة دولت به هنگام وجود چنين شرا يطي اين است كه با وضع قوانين ضد
انحصار از شكل گيري انحصار جلوگيري نمايد يا با اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب به مقابله با تور ممم بپ دزادر
یباشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در ب باقر رازا تت تتتی بررس سسی
(پاکرت .) 1389 ،عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی م 
Dutta et al.
Guzman et al

1
2

 152فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

یگ راذ د د .در
فکنندگان و مقدار تولید از طرف عرضهکنندگان اثر م مم 
یکند .قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصر 
م
یرسد .سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این م ت ثعاب لد
نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل م 

غغ غغغیی ییر

یشوند (برانسون .)3931 ،در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کاال با عرضه و تقاضای
تقاضا و عرضه م 
بازار برای آن کاال تعیین میشود .قیمت تعادلی یک کاال دقیقًاًا برابر با قیمتی است که مصرفکنندگان مقدار کاالیی را
که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کاال حاضرند عرضه کنند .در
یآورد و باعث
قیمتهای باالتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه میشود .این اضافه عرضه به قیمت فشار می ی
میشود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد .در قیمتهای پایینتر نیززز ،مق اد ررر تقاضاا از مق اد ررر عرضههه بیشتررر
میشود و باعث مازاد تقاضا میشود .این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به ان لبق هزاد   
ل بههه اس دنام یقاب و رارمت ن د را د    .
ت میل ل
خود (قیمت تعادلی) میشود .پس از اینکه قیمت به تعادل رسید ،این قیمت ت
(روزبهان .)2931،از سوی دیگر ،کشش بیانگر نسبت تغییرات كي

متغیر روی متغیر دیگ نانادداصتقا رگا ؛تسا ر     

تمایل داشته باشند بدانند كه با افزايش قيمت كاالي الف ،مقدار فروش آن چه تغ يي ري میکنددد و تارييغت هكنيا اي    
صت یر
نهاده كار چه تاثيري بر نهاده سرمايه دارد ،از اين مفهوم استفاده ميكنند؛ البته این مفهوم عام به صورت خاص ص
چون کشش عرضه ،تقاضا ،درآمد و ...نیز بیان میگردد .با توجه به اينكه درآمد از حاصلضرب قيمت كاالي در مقدار
فروخته شده آن كاال بدست میآید اگر قيمت كاال يي افزايش يابد هميشه اينگونه نيست كه درآمد ن دباي شيازفا زي    
اين موضوع به اين بستگي دارد كه تقاضا چگونه نسبت به تغ يي ر قيمت واكنش نشان دهد كه درپي آن درآمد ن هب زي   
آن عكس العمل نشان دهد يعني جهت تغ يي ر درآمد به حساسيت تقاضا به قيمت بستگي دارد .در اقتص شک دا ش هب     
معنی درصد تغییر در یک متغیر نسبت به درصد تغییر در سایر عوامل مؤثر بر آن متغیر است ..و معمو ًالًال شک  ش هب     
یجعف و یر
یشودد (س هرتاولا  .)2931 ،،اس دات ی ی
اقتصاد به کشش قیمتی ،کشش جانشینی و کشش درآمدی تقس م می یی یی
رصافی ( ،)2931به بررسی سه سیاست قیمت گذاری پارکینگ ،،توس اطق طوطخ هع ررر رررر شهررری و توس تامدخ هع   
الکترونیک و بهبود طراحی شهری ،به صورت جداگانه ،از طريق م پ لد وووی ییایی سیستممم پرداختن .د نت زا لصاح جیا   
ارزیابیها نشان داد که ترکیب سیاست قیمتگذاری پارکینگ و دیگر سیاستها ،اثر قابل تو نیزه شهاک رد یهج ههه هههه
های تحمیل شده بر جامعه دارد .اریکسون و همكاران ( ،)0102در مطالعهاي ميزان كاهش قابل انتظار در اس زا هدافت
سواري شخصي را در شرايط اجراي دو سياست بهبود حمل و نقل همگاني و اخذ ماليات سوخت ،و نيز ترکيب اين
تگ ور و یراذ شششه یعت یا ین   
دو سياست بررسي كردند .پائول و ایوو ،)0102( 1به بررسی ارتباط راهبردهاای قیمت ت

قیمت پرداختند .نتایج این مطالعه نشان دادند که راهبردهای قیمت گذاری و روشهای تعیین قیمت با یکدیگر م طبتر
هستند ،زیرا راهبردهای قیمتگذاری میتوانند از طریق روشهای تعیین قیمت پیاده سازی شوند .با این حال برخی از
ته ور ا شششه یا ی ار 
شرکتها به دنبال راهبردهای تعیین شده توسط تئوری قیمت گذاری نیس کرش زا یخرب و دنت تتت تتت
بدون استدالل راهبردی شفاف برمیگزینند و برخی دیگر نیز روشهای مناسبی را ب اختنا یزاس هدایپ یار ببببببببب ه یا
راهبردی بصورت ناکافی برمیگزینند .با توجه به مطالب بیان شده اهداف تحقیق حاضر شامل موارد زیر میباشد:
 شناسایی مؤلفههای مهم ضرورت تغییر قیمت بلیط مترو در ساعات مختلف روزPaul & Ivo

1
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ی مختل عاس رد ف ا  زور فلتخم ت و ت  و ززز ززززی ییع می ییزان تقاض زا ا
 بررسی رابطه بین ضرورت استفاده از قیمتگ راذ ی یخطوط مترو
 بررسی استقبال استفاده کنندگان مترو از ضرورت تغییر قیمتهای مترو.فرضیهها
 -1بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو و توزیع میزان تقاضا رابطه وجود دارد.
 -2بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو در ساعات مختلف روز رابطه وجود دارد.
 -3بین استقبال استفاده کنندگان از حمل و نقل شهری مترو ،و قیمتهای شناور مترو رابطه وجود دارد.
متغیرها
متغیر وابسته شامل توزیع تقاضای استفاده از خطوط مترو و متغیرهای مستقل شامل :س تاعاس ،زور فلتخم تاعا    
پیک تقاضا ،ضرورت ارائۀ قیمتهای متغیر و رضایت استفاده کنندگان است.
مدل مفهومی

ن روش گ وآدر ررری
ی اج ش ار دد ددد همچنین ن
هدف تحقیق حاضر ،از نوع کاربردی بود که به صو وت تر صص صصصیفی-پیمایشی ی

اطالعات در آن به صورت کتابخانهای – میدانی است .برای گردآوری اطالعات کتابخانهای با مراجعه به منابع سخت

ی
(کتب و مقاالت چاپی) و نرم (کتب ومقاالت دیجیتالی معتبر) ،دادهها بدست آمد .برای گردآوری اطالع  تا ممی ناد ی ی
یاپ ایی    

پس از بررسی شاخصها و مؤلفههای مهم مرتبط با موضوع تحقیق ،از پرسشنامۀ محقق س تخا ههه ب یاور ا ی و 

مناسب (  )α = 0.85جهت اندازه گیری متغیرها ،استفاده شد ..جامع امآ ه رر ررری تحقی ییق حاض ک لماش ر لل لللی ییه مس ،نالوئ
کارشناسان و مردم استفاده کننده از مترو ایستگاه امام خمینی (ره) بودند که مدیران ( 01نفر) و کارشناسان (  20نف )ر
به روش سرشماری به سئواالت پرسشنامه پاسخ دادند .در مورد مسافرین مترو نی ومن تروص هب ز ن سرتسد رد ه      
انتخاب شدند .به همبن جهت طی یک هفته از سال  5931روزهای شننبه تا پنج ش عاس رد هبن ا زا فلتخم ت

،زور    

دادههاای بدست

آمده ه از

پرسشنامه محقق ساخته بین مسافران مترو ایستگاه امام خمینی (ره) توزیع شد .در نهایت

پرسشنامهها ،با استفاده از نرم افزار  SPSSدر دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش اول آمار توصیفی
(آزمونهای فراوانی ،میانگین ،میانه ،درصد فراوان د رارق یسررب دروم ار )ی ا شخب رد و هد یسررب هب مود رامآ   

     

استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن) پرداخته شد.
یافتهها
در مقالۀ حاضر ابتدا آمار توصيفي و سپس نتايج آزمونهاي آماري به کمک آمار پارامتريک مورد بررسي قرار گرفت.
به منظور شناخت بهتر جامعهاي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است ،قبل از تجزيه و تحليل دادههاي آماري
الزم است اين دادهها توصيف شوند .همچنين توصيف آماري دادهها ،گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم بر آن نا
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خ-
و پايهاي براي تب يي ن روابط متغيرها يي است که در پژوهش بکار ميروند .در این مطالع ساپ تیسنج ظاحل زا ،ه خخخخ خخخخ
دهندگان به پرسشنامه 55 ،درصد مرد و  45درصد زن بودهاند .از ميان پاسخدهندگان به پرسشنامه از لحاظ س ،ن

60

درصد کمتر از  40سال ،و  40درصد  40سال به باال بودهاند .همچنین از ميان پاسخدهندگان ب ظاحل زا همانشسرپ ه    
سطح تحصیالت 40 ،درصد دیپلم و فوق دیپلم 33 ،درصد لیسانس و  13درصد فوق لیس تالاب و سنا رر ررر بوده هان زا .د
نظر سابقۀ استفاده از قطار شهری باالی  25درصد بیشتر از  3سال استفاده نموده بودن زا رتمک یقبام و د     3س زا لا
خدمات قطار شهری استفاده کرده بودند .همچنین بیشترین زمانهای مراجعه به مترو به ترتیب  7تا  46 ( 9درصد)9 ،
تا  16 ( 12دصد) 15 ،تا  14 (81درصد) 81 ،تا  13 ( 22درص و )د

 13تا  11 ( 15درص  تیاضر نازیم .دوب )د از

خدمات فطار شهری به طور میانگین باال بود و باال  76درصد از مسافران رضایتی ب زا طسوتم حطس یالا

  

تامدخ     

داشتند .در بخش بعدی به بررسی تحلیلی فرضیههای تحقیق پرداخته شد.
بررسی فرضیه اول
بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو و توزیع میزان تقاضا رابطه وجود دارد.
یشود.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده م 
اين ضريب همبستگي مبتني بر رتبه دادهها محاسبه ميشود.
جدول ( )1تحلیل همبستگی
توزیع میزان تقاضا
قیمتگذاری متغیر

ضریب همبستگی اسپیرمن
sig

0/ 291
0/100
320

تعداد
منبع :یافتههای پژوهش

در سطح خطای  a=0/05با توجه به مقدار  sigبرای بررسی رابطه ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو و توزیع
میزان تقاضا مقدار  0/100شده و کمتر از  0/ 05است بنابراین میتوان ادعا کرد که بین ضرورت قیمتگ یغتم یراذ رر ررر
خدمات مترو و توزیع میزان تقاضا رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .میزان این ارتباط  0/ 291شده است .بن نیاربا
قیمت گذاری متغیر در توزیع میزان تقاضا ارتباط مستقیم دارد.
بررسی فرضیه دوم
بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو در ساعات مختلف روز رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه رابطه بین قیمت شناور را با مؤلفههای رض ،نارفاسم تیا    س ور لوط رد اضاقت تاعا ززز زززز و
یکنیم.
توزیع تقاضا بررسی م 
جدول ( )2تحلیل همبستگی
قیمت شناور
رضایت مسافران

تقاضا در ساعات مختلف روز

ضریب همبستگی اسپیرمن
sig

0/ 317
0/100

تعداد

320

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/ 282

sig

0/100
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توزیع تقاضا

تعداد

320

ضریب همبستگی اسپیرمن

0/ 291

sig

0/100
320

تعداد

منبع :یافتههای پژوهش

در سطح خطای  a=0/05با توجه به مقدار  sigبرای بررسی رابطه قیمت شناور را با مؤلفههههاای رض ،نارفاسم تیا   
ساعات تقاضا در طول روز و توزیع تقاضا همگی مقدار  0/100شده و کمتر از  0/ 05است بنابراین میتوان ادعا کرد
که بین قیمت شناور را با مؤلفههای رضایت مسافران ،ساعات تقاض ور لوط رد ا زز ززز و توزی هطبار یگمه اضاقت ع     
 0/ 282 ،0/ 317و  0/ 291اس هس نیا نیاربانب .ت

مستقیم و معنی داری است و این ارتباطها ب بیترت ه   

    مؤلفهههی،

رضایت مسافران و توزیع تقاضا و تقاضا در ساعات تقاضا در طول روز تأثیر زی انش تمیق رد یدا و ورتم طیلب ر      
دارند .دارد.
بررسی فرضیۀ سوم
بین استقبال استفاده کنندگان از حمل و نقل شهری مترو ،و قیمتهای شناور مترو رابطه وجود دارد.
یشود.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده م 
اين ضريب همبستگي مبتني بر رتبه دادهها محاسبه ميشود.
جدول ( )3تحلیل همبستگی
رضایت مسافران
قیمتگذاری متغیر

ضریب همبستگی اسپیرمن
sig

تعداد

0/ 317
0/100
320

منبع :یافتههای پژوهش

تگ یغتم یراذ رر ررر خ تامد
در سطح خطای  a=0/05با توجه به مقدار  sigبرای بررسی رابطه ضرررورت قیمت ت

مترووو و

تگ یراذ
رضایت مسافران مقدار  0/100شده و کمتر از  0/ 05است بنابراین میتوان ادعا کرد که بین ض رور تتت قیمت ت
متغیر خدمات مترو و رضایت مسافران رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .میزان این ارتباط  0/ 317شده است.
جدول ( )4نتایج فرضیههای تحقیق
نتیجه

ردیف

ف ر ضی ه

1

بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو و توزیع میزان تقاضا رابطه وجود دارد.

تأیید

2

بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو در ساعات مختلف روز رابطه وجود دارد.

تأیید

3

بین استقبال استفاده کنندگان از حمل و نقل شهری مترو ،و قیمتهای شناور مترو رابطه وجود دارد

تأیید

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس جدول ( ،)4بین استقبال استفاده کنندگان از حمل و نقل شهری ،توزیع تقاضا در س اب زور فلتخم تاعا    
قیمتگذاری متغیر خدمات مترو رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
ی نتاایج ک هد هئارا ار را د تن  .اااا ااااایج حاص زا ل
در پایان هر فعالیت پژوهشی محقق پس از آزمون فرضیات ،میبایستی ی
فرضیات نیز پایههایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل میگیرند .در راستای فرضیۀ اول تحقیق؛ نت ناشن جیا   
داد که؛ رابطۀ بین ضرورت قیمتگذاری متغیر خدمات مترو و توزیع میزان تقاضا مورد تأیی قیقحت جیاتن .تسا د     
حاضر همسو با تحقیقات فرخ زاده و رجبی ( ،)2931پائول و ایوو ( ،)0102اریکسون و همكاران ( )0102و گزمن و
همکاران (  ) 2008میباشد .بر اساس تعریف گزمن و همکاران (  ،) 2008این سیاست بر حسب می نامز ،رفاسم ناز    
حرکت ،تعداد قطارهای سرویس دهنده منجر به ارائۀ قیمتهای متغیری برای استفاده کنندگان میشود .به بیان دیگر،
تها بررر
بررسي اثر تركیبي سیاستها بر وضعيت حمل و نقل جامعه در بلندمدت ،با توجه به اث سايس هيوناث تار تتت تتت
مواردي چون خصوصيات اقتصادي-اجتماعي ،ايجاد و توزيع سفر به عنوان مقولهای جديد قابل طرح استتت ک رد ه
این تحقیق مشخص گردید میتواند به عنوان عاملی در راستای توزیع می ریگ رارق هدافتسا دروم اضاقت ناز دددددد ددددددد .در
راستای فرضیل دوم تحقیق؛ نتایج نشان داد که؛ ضرورت تغییر قیمت بلیط مترو در ساعات مختلف روز مو یأت در ید   
است .نتایج تحقیق حاضر همسو ب تاقیقحت ا   

ف خر

هداز و رجب  ی ( ( ،)2931پ ویا و لوئا و (( ((( )0102و اریکسو و ن

همكاران ( )0102میباشد .بر اساس تعریف لیتمن و همکاران ( ،)3102امروزه رویکرد مديريت تقاضاي حمل و نقل
به عنوان ابزار حركت به سمت حمل و نقل پايداري شهري مورد توجه است ،كه هدف از آن استفاده كارآتر از منابع
حمل و نقلي جامعه است که در این مطالعه مشخص شد میتوان با قیمتهای شناور طی ساعات مختلف روز تراکم
جمعیت را کنترل نمود .بر اساس فرضیۀ سوم تحقیق ،نتایج تحقیق نشان داد که؛ رابطۀ بین استقبال اس نک هدافت ن ناگد   
از حمل و نقل شهری مترو ،و قیمتهای شناور مترو مورد تأیید است .ب  تیفیک ؛رگید نایب ه ی نامه ا       مجموعه
یشوند آن کاال مورد تقاضا قرار گیرد و ف ور شور دد ،ک نیا رد ه   
یهای یک کاال و عرضه کننده آن که باعث م 
ویژگ 
تحقیق مشخص شد با قیمتگذاری شناور میتوان کیفیت خدمات ارائه شده رو افزایش داده و استقبال عمومی را به
همراه خواهد داشت .از محدودیتهای تحقیق حاضر میتدوان به کوچک و محدود بودن نمونۀ آماری و عدم تعمیم
پذیری آن به کل کشور و عدم بررسی دیگر متغیرها از قبیل مطالعۀ محدودۀ اداری ،تجاری یا مس و تیعمج ،ینوک
موقعیت جغرافیایی ایستگاهها اشاره نمود .در پایان تحقیق میتوان برای تحقیقات آتی پیشنهاد نمو هک د    ب شرگن ه   
یتوان با اجزای
سنجی در مورد راهبردهای قیمتگذاری مورد پذیرش عموم پرداخته شود .همچنین این پژوهش را م 
دیگری مانند قیمت دیگر وسایط حمل و نقل شهری ،دسترسی آس  تامدخ ۀعسوت و نا ا جن ا د م ا دد ددددددد .و در آخ هب ،ر   
بررسی قیمتگذاری بر اساس دیگر پارامترها از قبیل محدودۀ اداری ،تجاری یا مسکونی بودن ،جمعی تیعقوم و ت   
جغرافیایی ایستگاهها پرداخته شود.
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