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  چكيده

يابي براي حل يـك مسـئله در    گيرد.بدين دليل كه به زمينه هاي كاربردي جاي مي پژوهش حاضر برحسب هدف در حيطه پژوهش

كنـد. همچنـين ازنظـر     مديريت دانـش بهتـر كمـك مـي     يسو ها در جهت سوق پيدا كردن به پردازد و به سازمان دنياي واقعي مي

اي تصـادفي و  پژوهشي است كه بر اساس انتخاب نمونه گيرد. پيمايش هاي پيمايشي قرار مي عات در حيطه پژوهشگردآوري اطال

هـاي ديگـر بـه    ها به يك مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه، نظرسنجي و يـا روش معرف از افراد جامعه پژوهش و پاسخ آن

در ايـن  پرداختـه اسـت.   هـا،  استخراج اطالعات درباره فرضـيه  يطوركل ها و بهها، رفتارها، عقيدهمطالعه وضع موجود اعم از نگرش

كـه نخسـت، از يـك     صـورت  نيشـده اسـت. بـد    محتـوا اسـتفاده   يابيتحقيق براي ارزيابي اعتبار ابزار سنجش (پرسشنامه) از اعتبار 

، در اختيار اساتيد دانشگاه، متخصصـان  ازآن جهت سنجش روايي پرسشنامه در تحقيق حاضر پرسشنامه استاندارد استفاده شد و پس

آمـده بـراي ايـن     دسـت  مقـدار آلفـاي كرونبـاخ بـه     آنان روايي محتوا بـه دسـت آمـد.    ديو خبرگان امر قرار گرفت و پس از تائ

قبـول و مناسـبي برخـوردار اسـت. روش      دهنـده ايـن اسـت كـه ايـن پرسشـنامه از پايـايي قابـل         است كه نشـان 917/0پرسشنامه 

اسـتفاده   DANPروش  از گيري چند شاخصه است. كه بـا توجـه بـه شـرايط پـژوهش     تصميماز نوع در اين پژوهش  ليلوتح هيتجز

ـ شـود و درنها تشكيل مـي   ايشبكهتحليل سيدر اين روش با استفاده از ماتريس ديمتل زيرمعيارها، سوپرماتر ت. اسشده  وزن  تي

بـا   خـدمات رتبه دوم،  2424/0با وزن  هزينهرتبه اول،  3387/0با وزن مندي ترضايآيد. معيار معيارها و زيرمعيارها به دست مي

 يتمنديهمچنـين در بـين زيرمعيارهـا نيـز، رضـا     . رتبه چهارم را كسب كرده است 1770/0با وزن  زمانرتبه سوم و  2419/0وزن 

 هـاي  ينـه ) و پرداخـت هز C41( ييهـوا  ونقل حمل يستمانتخاب س يترتبه اول را كسب كرده است. اهم 1358/0با وزن  )C44( يكل

  اند.هاي دوم و سوم را كسب كردهبه ترتيب رتبه )C23( ياضاف

  

 DANPيابي، فرودگاه، تقاضا، روش مكان هاي كليدي: واژه

  مقدمه  -1
 سطح در مكاني يها تفاوت دليل به خلقت ابتداي از انسان
 و ستا بوده بانيگر به دست ونقل مسئله حمل با همواره زمين
 به نياز همين و كرده يم احساس خود در را ييجا جابه به نياز

. شد او يونقل حمل هاي يتفعال بروز ساز نهيزم ييجا جابه
 تغييرات و تدريجي نتيجه تكامل امروزيونقل  حمل صنعت
 توليد امر در اساسي هاي يدگرگون و انسان زندگي در بنيادي

 تماديم يها قرن طي كه است يفن هاي يشرفتپ و
 چارپايان بر را او ابتدا نياز، اين كه يطور به استآمده  دست به

 و ترين يشرفتهپ به دستيابي با كه امروز به تا ساخت، مسلط
 ديرينه آرزوي به بار، و مسافرونقل  حمل شيوه نيتر عيسر

 و همواره افتهي دست بودها  آسمان تسخير همانا كه خود
 اقتصادي رفاه و رونق جهت در آن، گسترش و توسعهدرصدد 

 ي،زير برنامه راستا اين و در است بوده خود جامعه
 اقتصاديبلندمدت  مسائل به توجه و يگذار استيس

 بخش اين تقاضاي ينيب شيپ بنابراينهست؛  ريناپذ اجتناب
 نظر به آن ضروري خدمات عرضه توسعه و يزير برنامه جهت
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عوامل موثر  شناسايي به حاضر تحقيق اساس اين برد. سر يم
مسافر در  برحسب هواييونقل  حمل تقاضاي ها برو سهم آن 

تواند در است. نتايج اين مطالعه، مي پرداختهها  فرودگاه
ارزيابي پتانسيل ميزان تقاضا براي شهري كه هنوز فرودگاهي 

مورد استفاده قرار گيرد و توجيه ساخت يك فرودگاه  ندارد،
 ا مورد ارزيابي قرار دهد.جديد و يا توسعه يك فرودگاه ر

  

 پيشينه تحقيق -2

 1395در سال )، 1395 . م ،طاري يحيذب(  ذبيحي طاري      
شناسايي رفتار مسافران هوايي در دودسته تحقيقي با عنوان 

مسافران خريدار بليت و بسته تور موردتوجه قرارگرفته نتايج 
معنادارتري را ازلحاظ آماري نسبت به مدل لوجيت تركيبي 

درصدي لگاريتم تابع بيشينه  6/7و  7ه ترتيب با بهبود ب
ها نشان از  نتايج مدل يطوركل به . اند درستنمايي ارائه داده

وت ميان مسافران بليت و تور وجود ناهمگوني رفتاري متفا
 در همكاران و 1يانگ  ,(Hyoung T. Gim T. 2011) دارد
 بر متغير گروه سه بررسيدر زمينه  تحقيقي 2011 سال

 فرهنگاند.  داده انجام يي شهريجا جابه وونقل  حمل
 سه افراد فراغت اوقات و خريد ي،نيشهرنش رفتار و اجتماعي
 .Gegg, P. L) .است بوده محققين توسط شده يبررسپارامتر 

Budd. and S. Ison, 2014) ( تحقيقي 2014 سال در 2لوپو 
ونقل  در زمينه حمل يده خدمات كيفيت ارزيابيدر زمينه 

 كه داد، انجام سيسيل يالملل نيب يها فرودگاه از يكيدر هوايي
 فرودگاهي خدمات ياثربخش بررسي براي مدل يك ايجاد به

 كليدي جنبه چند تنها دادكه نشان نتايج. شد منجر
 تقاضا افزايش و ارائه خدمات در اساسي نقش يده خدمات

، 2016 لسا در 3اليو .) ( OLiu D., 2016) كنند يم بازي را
 شانگهاي و پكن يها فرودگاه در چين كشور در تحقيقي

 افزايش كه كرد اثبات و داد ي انجامور بهره افزايش ينهيدرزم
 جذب ميزان شيبرافزا مثبتي ريتأث فرودگاهي خدمات كيفيت
 داشتهها  فرودگاه اقتصادي يور بهره آن دنبال و به تقاضا

 اكائي )(Akai K. Aoki K. and Nishino N. A.2013)ت. اس
 خدمات انتخابدر زمينه  تحقيقي 2013 همكاران در سال و

 كشور كه در تحقيق اين نتايج. دادند انجام هوايي سفرهاي
 انتخاب براي عامل نيتر مهم دادكه نشان گرفت صورت ژاپن

 بودن دسترس در لهيوس بهسفر  در راحتي هوايي سفرهاي
 .Rolim, P.S. H.F) است. هواييونقل  حمل سيستم

Bettini. and A.V. Oliveira, (2016,)  و  4روليم
سائو  يالملل نيتحقيقي در فرودگاه ب ،2016همكاران در سال 

پائولو انجام دادند و از طريق يك رگرسيون خطي به بررسي 
ها از بخش دولتي به بخش خصوصي  اثر واگذاري فرودگاه

نشان  يقاتقبر ميزان تقاضاي مسافران هوايي اقدام كردند. تح
منجر به مناسب شدن  يساز يداده است كه عمل خصوص

هوايي و به دنبال آن افزايش ميزان تقاضا  يها هزينه مسافرت
 منطقي، جليلي، م. و( .تا رسيدن به حداكثر تقاضا شده است

تقاضاي ، 1397در سال  جليلي و همكاران )، 1397 م.
مورد  را رانمسافر و بار از طريق هواپيما در اي ييجا جابه

كه به  دهد ي. نتايج حاصل نشان مدادندوتحليل قرار  تجزيه
فراوان و توزيع نامتناسب متغيرهاي اثرگذار  يها دليل تفاوت

 يشهرها تقاضا براي كالن يساز در سطح كشور، هرگونه مدل
 )،1935 م. مرادي،رد. (صورت مجزا صورت پذي ايران بايد به

 بر مؤثر عوامل شناختبه  ، در تحقيقي1395در سال مرادي 
 عوامل .پردازد يم داخلي هوايي ونقل حمل تقاضاي

 مسافران تقاضا تغييرات در درصد 7/67ميزان بهآمده  دست به
 4/20 با هزينه عامل كه اند بوده مؤثر داخلي هوايي ونقل حمل

)، 1397پ.  ،ييرضا(. است داشته را تأثير بيشترين درصد
 ي با عنوان بررسيا مطالعه، 1397در سال همكاران رضايي و 

 هوايي يها ونقل حمل كردن ارزان جهت ييها ارائه روش و
 راهكاري هوشمند و هدفمند يزير برنامهداخلي انجام دادند. 

 خطوط هوايي. ماست كشور در هدف اين تحقق براي
 كه هستند هواپيمايي شركت نوعي ،متيق ارزان يا نهيهز كم

 است، كمترها  آن با سفر راحتي آن،تبع  به وها  آن بليت نرخ
التفاوت  مابه جبران براي هواپيمايي يها شركت از دسته ينا

 اولويت پذيرايي، مانند مواردي بابتمعموالً  بليت، نرخ
 هزينه مسافران از خاص، صندلي تخصيص حتي و سوارشدن

 شدن ارزان براي ييها روش مقاله اين در. كنند يم دريافت
  )،1935 م. مرادي،( .گردد يمارائه  يينقل هوا و حمل

  

  روش تحقيق -3
هاي  پژوهش حاضر برحسب هدف در حيطه پژوهش   

يابي براي حل  بدين دليل كه به زمينه گيرد. كاربردي جاي مي
 پژوهش آماري جامعه ند.پرداز مييك مسئله در دنياي واقعي 

كارشناسان تجربي، كارشناسان تخصصي و شامل  حاضر
هاي مهندسين مشاور فعال در حوزه حمل و مديران شركت
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ها و هاي هواپيمايي و شركت فرودگاهنقل هوايي، شركت
در اين پژوهش بر اساس هدف . استناوبري هوايي ايران 

جهت  عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر از خبرگان به 30مسئله 
شده است. پرسشنامه  ها از پرسشنامه استفادهآوري دادهجمع

هاي پيمايشي است زار كسب اطالعات در پژوهشيكي از اب
نمايد. در اين  طور مستقيم گردآوري مي ها را بهكه داده

  شود:مدل پرسشنامه به شرح زير استفاده مي 2پژوهش از 
و هاي و غربالگري شاخص ديپرسشنامه اول كه جهت تائ- 1

تهيه و در اختيار خبرگان پژوهش قرار داده  ي تحقيقها مؤلفه
 د. روايي و پايايي اين پرسشنامه بررسي خواهد شد.شومي

 ها مؤلفهو  هاكه مقايسه زوجي شاخص دومپرسشنامه  - 2
مورداستفاده قرار  DNPشود كه براي روش است تهيه مي

مراحل تشكيل ساختار روابط شبكه با استفاده از  .گيردمي
اساس ماتريس بر DANPتكنيك ديمتل و تعيين اوزان مؤثر 

 .گردد كامل در ادامه تشريح مي ارتباط

  

  تكنيك ديمتل براي تشكيل نقشه روابط شبكه -1- 3

  محاسبه ماتريس ارتباط مستقيم -گام نخست
ارزيابي روابط ميان معيارهـا (تـأثير يـك معيـار بـر معيـار          

ديگر) بر اساس نظرات خبرگان تحقيق بـا اسـتفاده از طيـف    
بـه معنـي عـدم     0ن گـردد كـه در آ   انجام مي 4تا 0بندي  رتبه

 3به معني تأثير متوسط،  2به معني تأثير اندك،  1تأثيرگذاري، 
به معني تـأثير بسـيار زيـاد هسـت. از      4به معني تأثير زياد و 
شود تأثير يك معيـار بـر معيـار ديگـر را      خبرگان خواسته مي

بر معيار  iتعيين نمايند. يعني اگر اعتقاد داشته باشند كه معيار 

j نشان دهنـد.   ����صورت  بايست آن را به ر است ميتأثيرگذا

�بنــابراين مــاتريس  = از ارتبــاط مســتقيم حاصــل  ������

  .خواهد شد

)1(  � =
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  نرمال كردن ماتريس ارتباط مستقيم - گام دوم
نرمـال   4-3ي با اسـتفاده از رابطـه   ماتريس ارتباط مستقيم   

  آيد.به دست مي Nشده و ماتريس 

)2( 
)3(  

 N= VD;  V= min�1/�� � ∑ ���  , 1/��#�

�� � ∑ ���} , %,& ∈ �1,2, … ,)}��#�  
   محاسبه ماتريس ارتباطات كامل –گام سوم 

حاصل شـد،   Nنرمال گشته و ماتريس  Dزماني كه ماتريس 
ـ  4ماتريس ارتباطات كامل از طريق رابطه  دسـت خواهـد   ه ب

  بيانگر ماتريس واحد مي باشد. Iآمد. در اين رابطه 

)4(  T= N+ ,- + ⋯ + ,/  = ,01 − ,34�, 5ℎ7) ℎ → ∞ 
تواند به وسيله معيارها شمرده شود باط كامل ميماتريس ارت

  شود:نشان داده مي ;:كه با 

)5(	 	
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  تحليل نتايج –گام چهارم 
در اين گام مجموع سطرها و ستون هاي مـاتريس ارتبـاط      

محاسـبه   7و 6كامل به صـورت جداگانـه مطـابق بـا رابطـه      
  محاسبه مي گردد.

  
)6(  

: = �=���, %,& ∈ 01,2,… ,)3 
� = >?�@�×� = BC =��

�
�#�
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)7(  E = �<F��×� = BC =��
�

�#�
D 

ــانگر  �>ام و  iان دهنــده مجمــوع ســطر نشــ �?شــاخص  بي
�?ام است. شاخص  jمجموع ستون  + از حاصـل جمـع    �>

. ايـن شـاخص   )i=j(آيـد  ام بدست مـي  jام و ستون  iسطر 
باشد. به طور مشابه شاخص ام مي iبيانگر ميزان اهميت معيار  ?� − ه و ام بـود  jام و ستون  iحاصل تفاضل جمع سطر  �>

�?باشــد. در حالــت كلــي، چنانچــه نشــان مــي − مثبــت  �>
ي يا تأثير گـذار  ام جز دسته معيارهاي عّل i، معيار )i=j(باشد

�?چه ناست. چنا − ام جـزء  i)، معيـار  i=jمنفـي باشـد (   �>
ـ      ي بـر پايـه دو   گروه معيارهـاي تأثيرپـذير اسـت. نمـودار عّل

ه بـه نقشـه روابـط شـبكه     شاخص مذكور قابل ترسيم بوده ك
معروف است. با توجه به اين نقشه مي توان تصـميم گرفـت   

  توان بهبود داد.كه چگونه ابعاد و معيارها را مي
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براي يافتن وزن هاي موثر در  DANPتكنيك  -3-2

  هر معيار
 نرمال سازي ماتريس ارتباط كامل ابعاد  -گام پنجم

آيد. اين مـاتريس  بدست مي ��;:از ميانگين  G:ماتريس      
نرمال خواهد شد، به اين ترتيب كه حاصـل   9با رابطه مطابق 

جمع هر سطر محاسبه شده و هر عنصر بـر مجمـوع عناصـر    
سطر مربوط به خود تقسيم مي گردد. ماتريس ارتبـاط كامـل   

ــده   ــال ش ــورت   G:نرم ــه ص ــي  ∝G:ب ــان داده م ــود.نش ش
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  نرمال سازي ماتريس ارتباط كامل معيارها  -گام ششم

ــا مجمــوع درجــات تأثيرگــذاري و تأثيرپــذيري معيارهــا و ابعــاد جهــت اكتســاب   ;:نرمــال ســازي  ــر اســاس رابطــه  ∝;:ب    10ب
  باشد.مي

                               )10(  
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 تشكيل سوپر ماتريس ناموزون -گام هفتم

شود، چنانچه براي مثال، ماتريسـي  حاصل مي Wمحاسبه شده و ماتريس  ∝;:نرمال شد در اين گام ترانهاده ماتريس ارتباط كامل     
 باشند.خالي و يا صفر باشد به اين معني است كه ماتريس مربوط مستقل مي ��bنظير ماتريس
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  تشكيل سوپرماتريس موزون -گام هشتم

ترانسپوز شده و در سوپر مـاتريس نـاموزون ضـرب مـي     ∝G:يل سوپرماتريس موزون، ماتريس ارتباط كامل نرمال به منظور تشك     
  شود.

)12(  d∝ = ef∝d 
  

)13(  d∝ =
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  محدود كردن سوپرماتريس موزون - گام نهم

سوپرماتريس موزون را از طريق بتوان رسانيدن به يـك عـدد   
ريس همگـرا  محدود مي نماييم، تا جايي كه سـوپرمات طبيعي 

 DANPشود و به ثبات برسد. خروجي اين گام اوزان مـوثر  

  خواهد بود.

)14(  limh→i0 b∝3h 

) به 1با توجه به مطالب گفته شده ساختار تحقيق در شكل (
 تصوير كشيده شده است.

 

 فرايند انجام تحقيق. 1 شكل

  

 
 

 
 

 
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

	رزيابي عوامل پژوهشا. 1جدول                   

 زيرمعيار معيار
ميانگين 
 امتيازات

 زمان

6/3 زمان حركت و زمان رسيدن  

1/4 نداشتن تأخير در پرواز  
هاي پرواز ساعت  85/3  
زمان پرواز مدت  45/3  

5/3 لغو شدن پرواز  

 هزينه

5/3 كم شدن هزينه كلي مسافرت  
05/4 كم شدن هزينه بليت  

ضافيهاي ا پرداخت هزينه  85/3  
7/3 آزاد شدن نرخ بليت هواپيما  

4/3 استفاده از بليت چارتر  

 خدمات

2/3 خدمات پروازي بهتر  
4/3 خدمات زميني بهتر  

CIP  4/3و VIPخدمات   
ونقل مناسب بودن سيستم حمل  65/3  

6/3 داشتن امكانات در محوطه فرودگاه  
75/3 خريد اينترنتي بليت  

 رضايتمندي

ونقل هوايي انتخاب سيستم حملاهميت   4 
6/3 احساس ايمني در طول پرواز  

8/3 برخورد مناسب كاركنان  
65/3 رضايتمندي كلي  
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 مطالعات ميداني و جمع آوري اطالعات -4
 4شاخص در  20بر اساس مرور ادبيات و پيشينه پژوهش   

سازي اين عوامل بعد شناسايي و استخراج شد كه جهت بومي
 نفر از خبرگان خواسته شد كه بر  30اي از ي پرسشنامهط

 = اهميت2=اهميت خيلي كم، 1ليكرت ( 5تا  1اساس طيف 

= اهميت خيلي 5= اهميت زياد، 4= اهميت متوسط، 3كم، 
زياد) به هر شاخص امتياز دهند. سپس ميانگين امتيازات هر 
شاخص محاسبه شد چنانچه ميانگين امتياز شاخصي از عدد 

كه تمامي  گردد. نتايج نشان دادمتر باشد حذف ميك 3
يعني ميانگين تمامي  .ها مورد تاييد خبرگان استشاخص
آورده  1هست. نتايج در جدول  3ها باالتر از عدد شاخص

 شده است.

  

  بررسي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري عوامل پژوهش-1- 4

با توجه به مراحل گفته شده در قسمت سوم تحقيق   
دنپ در گام اول ماتريس ارتباطات مستقيم  هاي روش گام

تشكيل شده است گام دوم ماتريس تصميم نرمال شده، در 
تشكيل شده است. ارتباطات كامل  سيمحاسبه ماتر گام سوم

بررسي  غيرمعيارها يريرپذيو تاث يرگذاريتاثدر گام بعدي 
  تاثيرگذاري و تاثيرپذيري غيرمعيارها مشخص  شود. مي
هاي تاثيرگذار از نوع معيارهاي علي هستند شود زيرمعيارمي

و زيرمعيارهاي تاثيرپذير از نوع معلول هستند. با استفاده از 
تاثيرگذاري و تاثيرپذيري معيارهاي اصلي تعيين  2جدول 

 كنيم.را محاسبه مي Rو  Dشود به طريق مشابه مقادير مي
پس  .است D داراي بيشترين مقدار )C1زمان (معيار 
 Rداراي بيشترين مقدار  )C4( يتمنديرضاارترين و تاثيرگذ

  است پس تاثيرپذيرترين هست.

 

تاثيرگذاري و تاثيرپذيري عوامل اصلي پژوهش. 2جدول   

 D R D+R D-R نوع معيار 
C1 176/0  103/0  279/0  072/0  علت 

C2 159/0  144/0  303/0  015/0  علت 

C3 137/0  136/0  273/0  002/0  علت 

C4 105/0  194/0  299/0  - 089/0  معلول 

 

دهيم تشكيل مي D-Rو  D+Rمحور مختصات را با مقادير 
  آورده شده است. )2(نتايج در شكل 

  
  نمودار تاثيرگذاري و تاثيرپذيري عوامل پژوهش. 2 شكل

  
داراي بيشترين مقدار  )C2( ينههزمعيار با توجه به شكل 

D+R است پس بيشترين ارتباط را با ساير عوامل سيستم 
مثبت هستند يعني  D-R. همچنين معيارهايي كه داراي دارد. 

عواملي  وقرار دارند عوامل علت هستند  Xدر باالي محور 
قرار  Xمنفي هستند يعني در پايين محور  D-Rكه داراي 

  . دارند عوامل معلول هستند

 ماتريس ارتباط كامل ابعاد نرمال شده. 2جدول 

C1  C2  C3  C4  

C1  
209/0  131/0  199/0  178/0  

C2  
252/0  273/0  249/0  212/0  

C3  
204/0  261/0  226/0  259/0  

C4  
335/0  335/0  326/0  352/0  

 وزن نهايي معيارها و زيرمعيارها-2- 4

معيارها از سوپر ماتريس محدود زيروزن نهايي معيارها و 
  آورده شده است. 3شود و در جدول شده  استخراج مي

بـا وزن   هزينـه رتبه اول،  3387/0با وزن مندي رضايتمعيار 
 زمانرتبه سوم و  2419/0با وزن  خدماترتبه دوم،  2419/0

رتبه چهارم را كسب كرده است. همچنين در  1770/0با وزن 
 1358/0با وزن  )C44( يكل يتمنديبين زيرمعيارها نيز، رضا

 يســتمانتخــاب س يــترتبــه اول را كســب كــرده اســت. اهم
 ياضـاف  هـاي  ينـه ت هز) و پرداخـ C41( ييونقـل هـوا   حمل

)C23( اندهاي دوم و سوم را كسب كردهبه ترتيب رتبه. 

 
 

  وزن و رتبه نهايي معيارهاي پژوهش. 3 شكل

0
0.1
0.2
0.3
0.4

0.3387
0.2424 0.2419

0.1770
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  اوزان نهايي معيارها و زير معيارها. 3جدول 

 نام معيار

وزن 

  نهايي

وزن 

  نسبي

ر

  تبه

 C1(  0/1770   4زمان (
 C11(  0/0510 0/2881 7زمان حركت و زمان رسيدن (

 C12(  0/0428 0/2418 12نداشتن تأخير در پرواز (
 C13(  0/0313 0/1766 15هاي پرواز ( ساعت
 C14(  0/0244 0/1381 19زمان پرواز ( مدت

 C15(  0/0275 0/1554 18لغو شدن پرواز (
 C2(  0/2424   2هزينه (

 C21(  0/0624 0/2574 5كم شدن هزينه كلي مسافرت (
 C22(  0/0455 0/1876 9كم شدن هزينه بليت (

 C23(  0/0746 0/3078 3هاي اضافي ( پرداخت هزينه
 C24(  0/0240 0/0992 20آزاد شدن نرخ بليت هواپيما (

 C25(  0/0359 0/1480 14استفاده از بليت چارتر (
 C3(  0/2419   3خدمات (

 C31(  0/0434 0/1796 11خدمات پروازي بهتر (
 C32(  0/0435 0/1798 10خدمات زميني بهتر (

 CIP )C33(  0/0392 0/1620 13و VIPخدمات 
ونقل  مناسب بودن سيستم حمل

)C34(  
0/0543 0/2244 6 

داشتن امكانات در محوطه فرودگاه 
)C35(  

0/0308 0/1274 16 

 C36(  0/0307 0/1269 17خريد اينترنتي بليت (
 C4(  0/3387   1رضايتمندي (

 C41 (  0/0841 0/2484 2(ونقل هوايي  اهميت انتخاب سيستم حمل
 C42(  0/0704 0/2078 4احساس ايمني در طول پرواز (

 C43(  0/0483 0/1427 8برخورد مناسب كاركنان (
 C44(  0/1358 0/4011 1رضايتمندي كلي (

  

  گيري نتيجه -5

  حمل و نقـل يكي از بخشهاي مهم و زيربنايي كشور 
كشور دارد. جانبه  باشد كه نقش عمدهاي در توسـعه همهمي

جايي مسافر در سراسر كشور، برآورد نيازهـاي جابه
آموزشـي، بهداشـتي، پزشـكي مردم، فراهم آوردن امكان 
مسافرت و تفريح در نقاط خـوش آب و هوا از يك سو و 
حمل و انتقال كاال از شهري بـه شـهر ديگـر، فراهم آوردن 

تجاري،  نيروي كار مورد نياز صنايع و كارگاههاي صـنعتي و
انتقال مواد اوليـه مـورد نيـاز فعاليـت هـاي كشـاورزي و 
كارخانه ها و ... از سويي ديگر، تنها از طريـق حمـل و نقـل 

هــاي مناســب كـاال و مســافر و ايجــاد زيرســاخت

يكي از زيربخشهاي . جــادهاي، ريلــي و هوايي ميسر است
جايي مسافران ر جابهحمل و نقل كـه امـروزه نقـش مهمـي د

بر عهده دارد، زيربخش حمل و نقـل هـوايي است. ارايه 
كنندگان خدمات حمـل و نقـل هـوايي بـا مشـكالت فراوان 

هاي فراوان تعمير و نگهداري مالي مواجه هستند. هزينه
ناوگان فرسوده و قيمت باالي سوخت هواپيماي حاشيه سود 

  است. شركت هاي هواپيمايي را كاهش داده 
بر بودن ايجاد بستر و زيرساخت هاي با توجه به هزينه

مناسب جهت احداث و بهره برداري از يك فرودگاه جديد و 
هاي هواپيمايي، اين همچنين حاشيه سود اندك شركت

دهي عوامل موثر بر تقاضاي پژوهش با شناسايي و وزن
مسافر حمل و نقل هوايي مي تواند در تصميم گيري مديران 

ها احداث يك فرودگاه جديد و يا توسعه فرودگاه جهت
ها موجود نقش به سزايي داشته باشد. همچنين شركت

هواپيمايي نيز با در اختيار داشتن عوامل موثر در افزايش يا 
كاهش تقاضا مسافرين حمل و نقل هوايي با مديريتي بهتر و 
ارائه خدمات مطلوب تر سهم بيشتري از بازار تقاضا 

 .حمل و نقل هوايي داشته باشندمسافرين 
  

و   هواپيما به مربوط فيزيكي عوامل به ي كاربرديها شنهاديپ
 مجرب، كاركنان استفاده انساني شامل عوامل فرودگاه ها، به

 كترينگ كاركنان و همچنين كيفيت مستمر ارزيابي و آموزش
 حوزه در. اي شودها توجه ويژهايرالين) پرواز داخل غذاهاي(

 از مطلوب ذهني تصوير ايجاد در ژهيو به و شركت ابيبازاري
 حس ايجاد كافي صورت گيرد و بر يگذار هيسرماهواپيمايي 

  پروازها تمركز شود. سالمت و امنيت به اطمينان و اعتماد
در اين پژوهش در محيط قطعي محاسبات انجام گرفت كه 

شود در ها و ابهامات پيشنهاد ميبراي غلبه بر عدم قطعيت
 DANPدر اين پژوهش از روش ِ فازي صورت گيرد. حيطم

 گريشود از دبراي تعيين اوزان استفاده شد كه پيشنهاد مي
 استفاده شود. ارِيمع چندي تصميم گيري ها روش

هاي استخراج شده در ادبيات در اين تحقيق از شاخص  
تحقيق جهت وزن دهي و رتبه بندي استفاده شده است، اما 

هاي موثر بر تقاضا ستردگي و پراكندگي شاخصبا توجه به گ
هاي ديگري را توان شاخصمسافر در حمل و نقل هوايي، مي

ها بر حمل و نقل هوايي را سنجيد.  جايگزين كرد و تاثير آن
هاي موجود الزم است به منظور توسعه و تكميل شاخص

 هايي انجام شود.پژوهش
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ها به لحاظ نامهتوان تاثير ويژگي پاسخ دهندگان پرسش مي
سن،جنس،تحصيالت و شغل بر روي نتايج اين تحقيق را 

  مورد بررسي قرار داد.
  

  ها نوشتپي-6

 

1. Yang 

2.  Lopo 

3.  Elive 

4.  Rolim  

  مراجع -7

 بيني پيش تحليل")، 1397( م.، منطقي، جليلي، م. و-

 فصلنامه ،"ايران هوايي صنعت در بار و مسافر تقاضاي

 .101- 75 .ص، 1، شماره 10دوره  .ونقل حمل مهندسي

 رفتار بيني پيش مدل ارائه" ،)1395( م.، ري،طاذبيحي-
 دكتري رساله ،"سفر برنامه انتخاب براي هوايي مسافران

 دانشكده ، استاد راهنما: محمود صفارزاده، تهران:تخصصي
 دانشگاه، زيست محيط و عمرانمهندسي، گروه مهندسي -فني

  .مدرس تربيت
 

 هايي روش ارائه و بررسي" )،1397( پ.، رضايي،-

 ،"داخلي هوايي هاي ونقل حمل كردن ارزان جهت

 عمران، در نوين هاي پژوهش المللي بين كنفرانس دومين

  .زيست، كرج محيط و شهري مديريت معماري،

 تقاضاي بر مؤثر هاي مؤلفه تعيين" ،)1935(  م.، مرادي،-
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ABSTRACT 

Current study  is  seeks to solve a real-world problem. In terms of data collection, it is also 

covered by survey research.Content validity was used to evaluate the validity of the 

questionnaire. First, a standard questionnaire was used and then to assess the validity of the 

questionnaire in the present study, experts were provided Content validity. The Cronbach's 

alpha coefficient can be obtained for the 0.917 questionnaire indicating that you receive the 

questionnaire from reliability. The method of testing and analysis in this research has 

several indications. Using DANP research methods, you can gain access to the ANP super 

matrix and obtain empowerment and sub-criteria in a variety of areas using the DEMP 

matrix. Satisfaction criteria were 0.3387 in the first rank, higher than the limit of 0.2424 in 

the second rank, services in the weight of 0.2419 in the third rank and time in the fourth in 

the weight of 0.1770. This is among the subsets, the overall satisfaction (C44) with the 

weight of 0.1358 ranking first. The choice of air transport system selection (C41) and 

restricted access rate (C23) are the second and third ranks of the user-interface, 

respectively. 
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