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  چكيده

اسـتفاده   پيشنهاديهاي ها مانند تهران به معضلي اساسي تبديل گرديده است. يكي از راهكاراز شهر بسياري در ازدحام شدآمدامروزه 

. اسـت امكانـات و تسـهيالت موجـود     كاراييدر تقاضا جهت به حداكثر رسيدن  رييتغ هدف با ونقل حملهاي مديريت تقاضاي از سياست

پايين بودن پـذيرش   ،ترين مانع اجراي موفق آناصلي است كهتراكم  گذاري قيمت، مديريت تقاضا هاي سياستابزار مؤثرترين ازجمله

محـدوده طـرح ترافيـك و     در 1397در مهرماه سال  شده عيتوز امهشنپرس 455عات در مطالعه حاضر با استفاده از اطالعمومي است. 

ش طـرح دوره مبنـاي تهـران    پـذير  بـر  مـؤثر پنهان  عواملروش تحليل عاملي اكتشافي و مدل لوجيت ترتيبي به شناسايي  كارگيري به

و نحـوه   طـرح  شده از طرح، عملكرد مسئوالن، طراحـي مانند اثربخشي دركنگرشي  عواملحاكي از اثرگذاري  جينتا .شود ميمبادرت 

يـت خـودرو و الگـوي    ميـزان مالك  ،اجتماعي مانند تحصـيالت  -اقتصادي عواملدر كنار برخي از  محيطي زيستهاي و دغدغه اجراي آن

دوره مبنـاي تهـران در ميـان افـرادي كـه آشـنايي        گـذاري  قيمـت پذيرش طرح  احتمالدهد نشان مينتايج  همچنين .استسفر افراد 

است، تمايل به پـذيرش   شتريبطرح ترافيك  محدودهاز  آناناستفاده ميزان  افرادي كه، عالوه بر اين. آن دارند، بيشتر است بيشتري با

مناسـب   هـاي  سياسـت شهري جهت اتخاذ و اجراي  ونقل حملگيران به تصميم تواند مينتايج اين پژوهش  كمتري نسبت به طرح دارند.

  .كند توجهي قابلبا پذيرش حداكثري افراد كمك  توأم

  

  يبيترت تيلوج تراكم، گذاري قيمت، تهران يطرح دوره مبناي، اكتشاف يعامل ليتحلي، عموم رشيپذ :هاي كليديواژه

  مقدمه -1
  بسياري از  چند دهه اخيربا افزايش تعداد وسايل نقليه در 

 هستند رو روبه شدآمد تراكمبا مشكالت تهران ها مانند شهر

(Pojani & Stead, 2015) . اثرات منفي تراكم سبب ايجاد

و  وقت تالفا، آلودگي صوتيآلودگي هوا،  ازجملهزيادي 

براي حل  داده استمطالعات نشان  .شود ميندگي صادفات رانت

به  ونقليهاي حملافزايش ظرفيت زيرساخت مشكل تراكم،

  & Ding)تاسناكارآمد  اغلب ،تحريك تقاضاي بالقوهعلت 

.Song, 2012)   براي حل اين  بلندمدت هاي حل راهيكي از

هاي ها استفاده از سياستمشكل در مناطق مركزي شهر

ابزارهاي كارآمد مديريت تقاضا  ازجمله. مديريت تقاضا است

مراكز شهر هاي ترافيكي در براي كنترل تراكم جريان

حاصل از  يمنفعت اقتصادتراكم است.  گذاري قيمت

  از منظر  ياستس ينا يتراكم، باعث برتر گذاري قيمت

تقاضا شده  يريتمد هايياستس يرنسبت به ساگذاران سياست

 گذاري قيمت .(Gu, Liu, Cheng, & Saberi, 2018)ت اس

تراكم به معناي پرداخت هزينه توسط كاربران خودرو جهت 

و به اين  استدر ساعات اوج  ژهيو به استفاده از مناطق مركزي

اين روش باعث تغيير . شود ميطريق به كاهش تراكم كمك 
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پايدار  ونقل حملشيوه سفر افراد از خودروي شخصي به سمت 

  (Rouhani, 2016).شود ميزمان سفر  ايا تغيير مسير ي

تراكم در جوامع با مشكالت تراكمي، مزايا و  گذاري قيمت

همگاني،  ونقل حملاثرات مثبت زيادي مانند افزايش سهم 

در زمان و مصرف  جويي صرفه ،ونقل حملبهبود خدمات 

، كاهش آلودگي هوا و نيز توليد درآمد به ارمغان سوخت

اجراي اين سياست به  دهد مينشان  المللي بينتجارب  .آورد مي

هاي همگاني و ايجاد مسير ونقل حملهمراه بهبود در سيستم 

موفق سنگاپور  در چند كشور مانند لندن، استكهلم وجايگزين 

تراكم  گذاري قيمتاجراي موفق  (Litman, 2012). بوده است

د به پذيرش پيش از آنكه وابسته به امكانات فني و مالي باش

، پايين شده شناختهترين مانع عبارتي مهمعمومي بستگي دارد؛ به

 ازجمله (Altshuler, 2010).بودن پذيرش عمومي است 

 گذاري قيمتطرح به دليل عدم پذيرش افراد، كه هايي كشور

به  تواني، مه استرو شد تراكم در آن با شكست روبه

 ,Zheng, Liu, Liu) رداشاره ك و منچستر يويوركن ،كنگ هنگ

& Shiwakoti, 2014).  

وجود دارد.  يمختلف فيتعار رشياصطالح پذ يبرا  

به  توانديمطالعه خاص م كيدر  رشي، مفهوم پذمثال عنوان به

 3يريپذ ، امكان2موافقت/تي، مقبول1تيمانند حما يمختلف ميمفاه

 نظر اختالفين امر باعث ااشاره داشته باشد.  4و واكنش مطلوب

 ,Schade) است شدهميان محققان در مورد تعريف پذيرش 

عنوان پاسخ مثبت دادن  به رشيپذ ،منابعاز  يدر برخ .(2017

را نبود  رشيپذ زين 5شده است. ون در الن فيتعر ،يزيبه چ

نموده است  فيتعر ستميس كي ياجرا يمانع و مخالفت برا

(van der Laan, .1998) رفتارو  6نگرش نيتوجه به تفاوت ب 

 ،ياز منظر نگرشاست.  تياصطالح حائز اهم نيا فيدر تعر

طرح  مانندموضوع خاص  كي  مثبت به يعنوان نگرش به رشيپذ

 يلينگرش تما ،يطوركل به .شود مي فيتراكم تعر گذاري قيمت

موضوع خاص  كيو قضاوت  يابياست و به ارز يشناخت روان

عدم عالقه گفته  اياز عالقه  ي) متفاوتزاني(م يها با درجه

 در پژوهش حاضر (Eagly & .Chaiken, 2007) شود مي

مطالعات در . گيرد ميقرار  يموردبررس ياز منظر نگرش رشيپذ

بودن اين  مؤثرپيشين برخي از داليل مانند عدم باور افراد به 

اين اعادالنه دانستن اجراي نسياست جهت كاهش تراكم، 

و افراد  درآمد كم هايگروه ويژه بهاز سوي اغلب افراد سياست 

 يدولت يهانهاد به افراد اعتماد عدمهاي حركتي، با محدوديت

 جاديا جهت طرح از حاصل يهادرآمد صيتخص نهيزمدر 

 ني و مشكالت مربوط به حفظ حريم شخصيهمگا منفعت

 گذاري قيمت يهاطرح عمومي رشيپذ زانيبودن م نييپا يبرا

 .(Gu et al., 2018)تراكم مطرح شده است

استخراج و شناسايي متغيرهاي  هدف از انجام اين پژوهش 

دوره مبناي  گذاري قيمتبر پذيرش عمومي طرح  مؤثرپنهان 

به مروري بر مطالعات پيشين تهران است. بخش دوم اين مقاله 

. شود مي. در بخش سوم به روش پژوهش اشاره پردازد يم

هاي پژوهش و نتايج بخش چهارم و پنجم به ترتيب به داده

ادات و پيشنه گيري نتيجهدر ادامه به تحليل اختصاص دارد. 

   پرداخته خواهد شد.براي مطالعات آتي 

  

  پيشينه تحقيق -2
مطالعات متعددي در خصوص بررسي پذيرش عمومي    

تراكم به انجام رسيده است. اولين بار  گذاري قيمتسياست 

بر پذيرش  مؤثرشناسايي عوامل  منظور بهو همكاران  ورهوف

مدل پروبيت  برآورد، به 7رانندگان هلندي در منطقه رنداستد

 ونقل حملنشان داد وجود نتايج مطالعه . پرداختند 8ترتيبي

يني براي استفاده از خودرو جايگز عنوان بههمگاني مناسب 

ونقل مانند  مشكالت مرتبط با حملشخصي و نيز درك شدن 

سبب  ،سوي مردماز عنوان يك مشكل اجتماعي  تراكم به

 گذاري قيمتطرح  نسبت بهتمايل به پذيرش افراد افزايش 

 9به پرداخت ليتما زيعامل ن نيمؤثرترهمچنين  .شود ميتراكم 

 ,Verhoef, Nijkamp) در زمان شناخته شد ييجو صرفه يبرا

& Rietveld, 1997) .  

يت دوتايي نيز با برآورد يك مدل پروبهارينگتون و همكاران   

ساكنان  از سويحمايت اين سياست به بررسي حمايت يا عدم

 نتايج مطالعه نشان داد. پرداختند يجنوب يايفرنيمنطقه كال

قيمت عوارض ورود به محدوده، سطح درآمد و  عواملي مانند

مالياتي،  يها فيتخفدر نظر گرفتن مالكيت خودرو اثر منفي و 

 داردارزش زماني كاربران اثر مثبت بر ميزان پذيرش 
(Harrington, .Krupnick, & Alberini, 2001)   

افراد  شده انيب حاتيبا استفاده از ترج ،و همكاران ساكيجنسر

سطح  زانياثر م يابيبه ارز در كشور انگلستان نو لند دزيساكن ل

به  زيو ن گذاري قيمتطرح  رشيطرح بر پذ يعوارض و طراح

  و  يكاربران خودرو شخص نيب رشيتفاوت پذ يبررس

همگاني)  ونقل حملاز  كننده استفاده(مانند افراد كاربران ريغ

 تيآنان بر اساس مدل لوج يتجرب ليتحل جيپرداختند. نتا

فراوان در  هايبه بهبود يابيدست ،نشان داد 10يا چندجمله

 افراد تيحما شيافزا يبرا عوامل نياز اثرگذارتر ستيز طيمح

از طرح  يكمتر پذيرش يكاربران خودرو شخص نيچن. هماست
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توان در علت اين امر را ميكاربران دارند؛ رينسبت به غ

بيشتر كاربران خودرو شخصي از اجراي طرح  تأثيرپذيري

توان به اثرگذاري هاي اين تحقيق مياز ديگر يافته دانست.

بر  ياقتصاد- ياجتماع عواملنسبت به  ينگرش عوامل بيشتر

 & ,Jaensirisak, Wardman)دميزان پذيرش افراد اشاره كر

May, 2005).  

طرح  رشيعلت تفاوت در پذ يبه بررس و همكاران وتمايچ يس

آن در استكهلم  يتراكم قبل و بعد از اجرا گذاري قيمت

در سال  شده يآور جمع هايبا استفاده از داده آنانپرداختند. 

اجرا  يشي(دوره آزما 2006طرح) و  ي(قبل از اجرا 2005

 يبه بررس يفيو آمار توص ونيرگرس ليتحل طريق زطرح) و ا

پذيرش عمومي  نشان داد جي. نتاختندموضوع پردا نيا

پس از اجراي آن نسبت به قبل از آن تراكم  گذاري قيمت

طرح مانند مورد انتظار از آثار منفي  زيرا ؛افزايش داشته است

رخ داده بود.  آنان، ينيب شيپافزايش هزينه سفر افراد كمتر از 

و  يكاهش تراكم، كاهش آلودگ همچنين آثار مثبت طرح مانند

از  شتريپارك خودرو، ب يبرا يبه مكان يتر شدن دسترس آسان

 ,Schuitema, Steg, & Forward) حد مورد انتظار بود

2010).  

 گرفته انجام ينظرسنج هايبا استفاده از داده و همكاران ژانگ  

برآورد  ادر ملبورن ب 2013و در سال  زبنيدر بر 2012در سال 

طرح  يعموم رشيپذ زانيم يبررس بهيك مدل لوجيت ترتيبي 

نشان  قيتحق هايافتهيپرداختند.  ايتراكم در استرال گذاري قيمت

طرح و  يحاصل از اجرا يمال يايداد كه سطح عوارض، مزا

تراكم در حفاظت از  گذاري قيمتدرك افراد از نقش 

افراد از  پذيرش تمايل بهبر  يا مالحظه اثر قابل ستيز طيمح

    (Zheng et al., 2014).داردتراكم  گذاري قيمتطرح 

را  11يسلسله مراتب يمدل ساختار كيهمكاران و  زانگالنگ

رفتار  هايهيبر اساس نظر رشيبر پذ مؤثر عوامل ييشناسا يبرا

هاي با متغير شده بيترك 13هنجار يساز و فعال12شده يزير برنامه

مدل حاكي از آن  جينتا. دادند شنهاديپاجتماعي  - اقتصادي

 يمؤثر  كننده نييتع عواملشده، درك يعدالت و آزاد است،

است. از  يطرح از جانب كاربران خودرو شخص رشيپذ يبرا

هاي توان به ارتباط كم ميان متغيرمي ادشدهيمطالعه  جينتا گريد

تراكم اشاره  گذاري قيمتاجتماعي و پذيرش  - اقتصادي

    (Sun, Feng, & Lu, 2016).نمود

بر  كننده نييتعبررسي فاكتورهاي  هدف باسيگارتو و همكاران   

تراكم در جاكارتا به ساخت  گذاري قيمتپذيرش عمومي طرح 

مبادرت  14چندگانههاي علت- چندگانه يها شاخصمدل 

شامل آگاهي از محيط شهر،  شناختي روانهاي متغير ورزيدند.

استفاده از خودرو در جامعه، شناخت اثرات  مسائلآگاهي از 

شناخت سياست دولت و طرح، وابستگي به خودرو، اعتماد به 

نتايج قرار گرفتند.  موردبررسياثرات طرح در اين پژوهش 

آگاهي از هاي آگاهي از محيط شهر و كه متغيرنشان داد 

ترين عوامل از خودرو مهم استفادهمرتبط با مشكالت 

 طور بهمستقيم شناخت اثرات طرح هستند و  كننده تعيين

اثرگذار هستند.  گذاري قيمتبر پذيرش سياست  غيرمستقيم

افرادي كه وابستگي  نشان داد يادشدهمطالعه  هاي يافتههمچنين 

نياز به اجراي يك سياست  ،بيشتري به استفاده از خودرو دارند

 يضرور اريبسر جهت رفع مشكل تراكم را د مؤثر

    (Sugiarto, Miwa, & Morikawa, 2018).دانند مي

با استفاده از رگرسيون لجستيك به تحليل و همكاران  ملينكو

مركزي  در منطقه گذاري قيمتمعرفي  كاربران دربارهنگرش 

هاي اين مطالعه يافته شهر بلگراد پايتخت صربستان پرداختند.

آشنايي بيشتري  گذاري قيمتنشان داد هر چه افراد با سياست 

بيشتر  مربوط به تراكم مسائلاز ز درك آنان داشته باشند و ني

. يابد ميافزايش  گذاري قيمتباشد، تمايل به پذيرش سياست 

تمايل به پذيرش همچنين در اين مطالعه نشان داده شد 

براي تردد در محدوده مركزي شهر هزينه پرداخت كاربراني كه 

بيشتر  ،كنندكنند نسبت به كاربراني كه هزينه پرداخت مينمي

   . (Milenković, Glavić, & Maričić, 2019) است

  بر ميزان پذيرش  مؤثرزمينه بررسي شناسايي عوامل در   

 تاكنونطرح دوره مبناي تهران  ازجمله گذاري قيمتهاي طرح

كليدي پذيرش  ريتأثبا توجه به اي صورت نگرفته است. مطالعه

در اين  گذاري قيمتهاي طرح آميز موفقيتعمومي در اجراي 

بر  مؤثربه شناسايي عوامل هاي نگرشي بر متغير ديتأكبا مطالعه 

دوره مبناي تهران  گذاري قيمتميزان پذيرش عمومي طرح 

  .شود ميپرداخته 
 

  شناسي پژوهشروش -3
 مؤثربه هدف مقاله جاري كه شناسايي عوامل پنهان با توجه    

 ريمتغ ازدوره مبناي تهران است،  گذاري قيمتبر پذيرش طرح 

طرح با سطوح كم، متوسط و  نيافراد نسبت به ا تيرضا زانيم

 ييشناسااز  پس. ستا شده ستفادهامر ا نيا يبررس جهت اديز

 يعامل ليبا استفاده از تحل نهان يهاريمتغ نمودن يكمو 

پاسخ، از مدل  ريمتغ يبيگسسته و ترت تيماه علت به ،ياكتشاف

 است، گسسته انتخاب هاي مدلاز انواع  يكيكه  يبيترت تيلوج

  .استفاده شد سازي مدلجهت 
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  رويكرد مفهومي مقاله جاري. 1شكل 

  

 
ت

ش طرح قيم
ميزان پذير

ي 
گذار

ي تهران
دوره مبنا

 

 هاي سفر:ويژگي

 زمان ورود و خروج

 نوع مجوز

 تعداد دفعات استفاده از طرح ترافيك

اجتماعي: -اقتصاديهاي ويژگي  

 سن

 تحصيالت

 جنسيت

 تعداد وسايل نقليه

  

 مسئوالن عدم اعتماد به

 شده ثربخشي دركا

 هاي طرحيژگيو

هاي زيست غدغهد

 محيطي

-گرش نسبت به قيمتن

 گذاري

 عدم تالش مسئوالن براي كاهش ترافيك

 عدم توجه به نظرات مردم و آثار اجتماعي

 و ...

 

سازي ترافيكمك به روانك  

 كمك به كاهش آلودگي هوا

 و...

متغير
ي 

ها
مشاهده

شده
 

 شفاف و قابل فهم بودن جزييات طرح

 عادالنه بودن طرح 

 و...

 ها به داشتن معاينه فنيالزام خودرو

 ها با آاليندگي كمدادن تخفيف به خودرو

 و ...

  

هاي شخصي برحسب اخذ هزينه از خودرو

 مدت زمان در محدوده طرح ترافيك

 و ...

  

 ميزان آشنايي با طرح

متغير
ي مشاهده نشده

ها
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  تحليل عاملي -1- 3
متغيره است كه اولين اي از تحليل چندشاخه 15تحليل عاملي   

. اين روش براي كشف بار توسط چارلز اسپيرمن مطرح شد

ها مانند ها در بسياري از رشتهاي از متغيرالگوي بين مجموعه

رود و كار ميه بو پزشكي علوم رفتاري، اجتماعي، اقتصادي 

و  ريپذ مشاهدههاي متغيرتوان بر اين مفهوم استوار است كه مي

را به تعداد كمتري متغير نهان كه داراي يك  يريگ اندازه قابل

 يريگ اندازه قابلمستقيم  طور به واريانس مشترك هستند و

ترين هدف اصلي (Phakiti, 2018). داد، كاهش نيستند

  عيين تها و استفاده از تحليل عاملي، كاهش حجم داده

در تحليل هاست. پديده يريگ شكلها در متغير مؤثرترين

 طريق از شود ميناميده  16كه عامل ريناپذمشاهدهمتغير  عاملي،

) برآورد 1مطابق رابطه ( شده مشاهدههاي تركيب خطي متغير

  .شود مي

 

)1( 

  كه در آن:

F: ؛عامل ريمتغ  

:W ؛نمره عوامل بيضرا انگريب  

:X آشكار و ريمتغ  

:m آشكار است. هايريتعداد متغ شمارشگر  

و اكتشافي  يدييتأتحليل عاملي به دو دسته تحليل عاملي   

 ها يا تعداد تعداد عامل كه يزمان. شود مي يبند ميتقس

و براي هر عامل مشخص نباشد  شده مشاهدههاي متغير

اي قبلي درباره ساختار عامل وجود نداشته فرضيه گونه هيچ

با توجه به  .شود ميباشد از تحليل عاملي اكتشافي استفاده 

ها اي در مورد ساختار عاملاينكه در پژوهش جاري فرضيه

اين روش  وجود نداشت، از اين روش استفاده گرديده است.

يك روش تدوين و توليد نظريه و نه آزمون  عنوان بهبيشتر 

يكي  .(Nazemi et al., 2018) شود مينظريه در نظر گرفته 

اصلي  مؤلفهتحليل ، روش اكتشافي تحليل عامليهاي از روش

سعي بر آن است كه با استفاده از تعريف است. در اين روش 

ها كشف و در داده عوامل پنهاني موجوديك ماتريس متعامد، 

بيشترين  در اين روش،جديد (عوامل)  يها مؤلفهتحليل شود. 

  .دهنديم شينماهاي اوليه واريانس متغيررا از  واريانس

ها از دوران عامل معموالًهمچنين براي تحليل بهتر عوامل 

تري به بار عوامل ساختار ساده ،ها. دوران عاملشود مياستفاده 

هاي ها را تحليل كرد. يكي از شيوهتوان آندهد و بهتر ميمي

 است. اين روش، يك شيوه ١٧كساريمادوران عوامل روش و

 Johnson)شود ميعددي است كه با محاسبات عددي انجام 

& Wichern, 2019).  

به  ياكتشاف يعامل لينمونه در تحل تيكفا يجهت بررس  

) مورداستفاده Bartletآزمون بارتلت ( ياصل هاي مؤلفهروش 

 ) 2رابطه ( قياز طر 18KMO منظور مقدار نيبد. گيرد ميقرار 

  (Abdi & Williams, 2010). آيدميبه دست 

 )2(  
∑∑ ∑∑+

∑∑
=

22

2

ijij

ij

ar

r
KMO

 
���و jو  iهاي ضريب همبستگي ساده بين متغير ���آن كه در   

كه مقدار  ي بين متغيرها است. درصورتيئجزضريب همبستگي 

KMO  ها براي تحليل عاملي مناسب باشد، داده 5/0كمتر از

 اطياحت باباشد  69/0تا  5/0نخواهند بود و اگر مقدار آن بين 

 KMOكه مقدار  توان به تحليل عاملي پرداخت. درصورتيمي

ها جهت تحليل عاملي مناسب باشد، داده 7/0تر از  بزرگ

  خواهند بود. 

(اعتمادپذيري) عوامل از ضريب  19منظور بررسي پايايي به  

گردد. پايايي به اين معنا است كه ستفاده ميا 20 آلفاي كرونباخ

گيري در يك فاصله زماني كوتاه چندين مرتبه  اگر ابزار اندازه

به يك گروه واحد داده شود، نتايج حاصل از آن يكسان باشد. 

 ها مؤلفهشرط الزم و ضروري براي اعتماد به نتايج حاصل از 

منظور، از  نيبد اصلي پايايي است. هاي مؤلفهتوسط رويكرد 

. نحوه محاسبه ضريب شود ميضريب آلفاي كرونباخ استفاده 

  شده است.  ) نشان داده3آلفاي كرونباخ در رابطه (

 )3(  



















−
−

=
∑
=

2

11
1 σ

α

n

i

is

n

n

  

 2σام و  i سؤالواريانس  ��،سؤاالتتعداد  nدر اين رابطه    

را  45/0هستند. كرونباخ مقادير بيشتر از  سؤاالتواريانس كل 

 & ,Zumbo, Gadermann( داندمي قبول قابلها براي پرسش

Zeisser, 2007(.  

  لوجيت ترتيبي -3-2

 ريمتغ يبيگسسته و ترت تيماه جهتپژوهش به نيدر ا   

) از ادي= ز3 نهي= متوسط و گز2 نهي= كم، گز1 نهيپاسخ (گز

mjmjjj XWXWXWF +++= ...2211
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باورند  نيشده است. محققان بر ا  استفاده يبيترت تيمدل لوج

استفاده از  ،ها نهيگز انيم يبيترت تيوجود ماه در صورتكه 

 نيتخم همحقق را ب ،يا چندجمله تيمانند لوج گريد هاي مدل

 نيي) و پاازيموردناز پارامترها (نسبت به تعداد  يشتريتعداد ب

). Williams, 2018د (كارايي مدل، سوق خواهد داآمدن 

ترتيبي آن است كه يك متغير پيوسته  هاي مدلبنايي فرضيه زير

 ، ميزان پذيرششود مينهاني ناميده  رو نيازاكه  مشاهدهرقابليغ

، در مقابلدهد. تراكم را نشان مي گذاري قيمتعمومي طرح 

بازتابي است از اين تمايل نهاني كه  شود ميآنچه مشاهده 

ترتيبي به  هاي مدل. شود ميمتغيري گسسته تعريف  صورت به

 دو شكل پروبيت و لوجيت ترتيبي مطرح شده است

(Spiegelman, Park, & Rilett, 2016)  و داراي شكل كلي

  زير است.

)4(   
iii XY εβ +=*  

 كه در آن:

*

iY : اولويتاي كه مشاهده از نوع فاصلهرقابليغمتغير وابسته 

 ؛كندرا تعيين مي موردنظرانتخاب گزينه 

iX در مشاهده موردنظرگزينه  يها يژگيو: بردار i؛ 

β : ومدل بردار ضرايب  

iε :.جمله خطا است  

 حال فرض كنيد
iY  از نوع ترتيبي و  يريگ اندازه قابلواكنش

*متناظر 

iY  بوده و دارايM 1گروه واكنشR, 2R ,…, MR

* منتج از متغير

iY زير است.  صورت به  

 عدد حقيقي با شرط زير وجود دارد: M+1 شود ميفرض 

)5(    
Mτττ ≤≤≤ ...10  

)6(  1≤  j≤  M 
jij Y ττ ≤≤−

*

1

  
⇔ ji RY ∈

 

هاي آستانه هستند و حدود دهنده پارامتر نشان jτدر رابطه باال، 

 دهند. طبقات را نشان مي

اي از مجموعه صورت بهتواند ترتيبي است، مي iY ازآنجاكه

  هاي ساختگي تعريف شود، يعني: متغير

)7(  1 i n≤ ≤ 1 if i jY R∈    
iY =  

1 j M≤ ≤  0    O.W      

)8(  ⇔  *

1j i jYτ τ− ≤ ≤  ⇔  
1ijY =  

1( ) ( )j k k ki j k k kii
X Xτ β τ βε

σ σ σ
− −∑ −∑

≤ ≤  ⇔  1j k k ki i jXτ β ε τ− ≤∑ + ≤  

 

پراكنش  σ. ويژگي گزينه است K دهنده نشان k = 1,…Kكه 

iε  است. اگر
iε  داراي توزيع لجستيك باشد، مدل لوجيت

و چنانچه از نوع توزيع نرمال باشد، پروبيت  شود ميترتيبي نتيجه 

هاي مرسوم براي برآورد  ازجمله روش .گردد ميترتيبي حاصل 

در آن  است كه 21بيشينهنمايي تروش درس مدل لوجيت استاندارد،

احتمال رخ دادن  تاشوند اي برآورد ميگونههاي مدل بهپارامتر

جهت از تخمين ضرايب مدل پس  مشاهدات حداكثر گردد.

2ارزيابي ميزان برازندگي از شاخص 

0ρ همچنين شود مياستفاده .

2هايي با سهم بازار مختلف از متغير براي مقايسه مدل

cρ استفاده

هاي نيكويي برازش مدل را ) شاخص10) و (9. روابط (شود مي

  .دهند يمنشان 

)9(  
)0(

)(
12

0
LL

LL β
ρ −=    

 )10(  
)(

)(
12

CLL

LL
c

β
ρ −=   

  :هاكه در آن

)0(LLلگاريتم احتمال به ازاي سهم برابر؛ :  

)(βLLلگاريتم احتمال در همگرايي و :  

)(cLLاست. : لگاريتم احتمال به ازاي سهم بازار  

نيز بين صفر و يك است و در مقايسه دو مدل كه هر  ρو مقدار 

و  اند شدهمشخص تخمين زده  يها دادهدو بر روي يك سري 

 ρ گفت مدل با توان يمنيز مشابه است  ها آنمجموعه انتخاب 

  (Hensher & Johnson, 2018).است تر مناسببيشتر 

 

  تحليل حساسيت در مدل - 3- 3
ها انتخاب گسسته، مقادير ضريب متغير هاي مدلدر    

ها در مناسبي براي اثر متغير كننده فيتوصتواند يي نميتنها به

، براي تفسير بهتر نتايج معموالًاحتمال مشاهده هر گزينه باشد. 

گردد. براي متغيرهاي پيوسته، به مي استفاده 22مدل از كشش

تغيير ميزان احتمال انتخاب يك گزينه به ازاي تغيير يك 
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. مقدار شود مي، كشش گفته موردنظردرصدي در متغير مستقل 

  .شود مي) محاسبه 11طريق رابطه (كشش از 

)11(  

j

kj

kj

jp

x
P

x

x

P
E j

kj
×

∂

∂
=  

مقدار متغير  kjxو  jاحتمال مشاهده گزينه  jPكه در آن 

به دليل اينكه متغيرهاي  نيچنهم است. jام گزينه  kپيوسته 

دو مقدار صفر يا يك را اختيار كنند، تغيير  توانند يممجازي تنها 

تغيير احتمال مشاهده  جهيدرنتها معنا ندارد و  يك درصدي در آن

  گزينه به دنبال تغيير مقدار هر متغير از صفر به يك محاسبه 

گويند. مقدار  شبه كششاين نحوه محاسبه كشش، . به شود مي

  شده است.  ) نشان داده12كشش در رابطه (شبه 

)12(  
j

kj

p j kj j kj

x
kj kj

P X 1 P X 0
E

P X 0

   = − =   =
 = 

 

  

  هاي پژوهشداده - 4
  بر پذيرش طرح  مؤثرشناسايي عوامل پنهان  منظور به   

نمونه  پژوهش جاريدوره مبناي تهران در  گذاري قيمت

در محدوده طرح ترافيك  ترددكنندهتصادفي از كاربران عادي 

 مهرماهدر  پرسشنامه 455تعداد  منظور نيبه همانتخاب شد. 

مختلف محدوده طرح ترافيك توزيع  يها مكاندر  1397سال 

به محدوده طرح  ترددكنندهكاربران دليل انتخاب  گرديد.

شامل سه گروه ساكنان، شاغالن (شاغالن در ادارات و  ترافيك

و  )، كسبه، بازاريان و صاحبان مشاغل درون محدودهها سازمان

، اجباري و اختياري)هاي (شامل سفر مراجعين به محدوده

از را  تأثيرپذيريبراي انجام پرسشگري اين بود كه بيشترين 

پرسشنامه بر اساس ادبيات  سؤاالتد. نداررافيك طرح تاجراي 

 Grisolía, López, & de Dios(ن زمينه جهاني مربوط به اي

Ortúzar, 2015( ،)Zhang, Zhao, Li, Lu, & Ma, 

2016( ،)Eliasson & Jonsson, 2011(  و)Grisolía et 

al., 2015(  با طرح ترافيك جديد شده  يساز يبومو نيز

به  دومو  اولدر بخش تنظيم گرديد. و در هفت بخش تهران 

مربوط به نظر شهروندان در خصوص عملكرد  سؤاالت بيترت

 وو اثرات  يگذار متيقموافقت با طرح  انزيمسئوالن و م

   كرتيل يپنج سطح اسيدر مق ديجد كيطرح تراف جينتا

دارند. در  = كامالً موافقم) اختصاص5= كامالً مخالفم تا 1(از 

طرح  يها يژگيونظرات افراد در رابطه با ابعاد و سوم بخش 

 نامهبخش چهارم پرسششده است.  يپرسشگر ديجد كيتراف

افراد به حذف طرح زوج و فرد در  ليدر رابطه با تما يسؤاالت

مطلوب مورد پرسش واقع  نهيهز زانيو م نهيپرداخت هز يازا

د خواسته شده است تا نظر خود را در بخش بعد از افرا شد.

 كيمحدوده طرح تراف ندهيآ ياحتمال يها استيسدر مورد 

فرد)  ايتا محدوده زوج  كي(مانند گسترش محدوده طرح تراف

 يپرسشنامه به مشخصات سفرها يانيپا يها بخشكنند.  انيب

ر، نوع مجوز محدوده (شامل هدف سفاز  / روزانه به

/ از محدوده پس  سفر به درشده اعمال راتييتغ ،مورداستفاده

و مقصد سفر) و  مبدأو  ديجد كيمحدوده طرح تراف ياز اجرا

، تأهل تيوضع ت،جنسي شامل( دهنده پاسخ يمشخصات فرد

تعداد افراد  ،يبخش شغل ،يشغل، نوع شغل الت،يسن، تحص

) تحت تملك خانوار هينقل ليوسامشخصات و  خانوار

  )).1(جدول ( اختصاص دارد

 نامهپرسشمختلف  يها بخش .1جدول 

  عنوان بخش  رديف
تعداد 

  سؤاالت

نظرات شهروندان در خصوص عملكرد   1

طرح  باها  مسئوالن و ميزان موافقت آن

  دوره مبناي تهران گذاري قيمت

5  

نظرات و ديدگاه شهروندان نسبت به   2

دوره  گذاري قيمتاثرات و نتايج طرح 

  مبناي تهران در مركز شهر

8  

  نظرات شهروندان درباره ابعاد و   3

دوره مبناي  گذاري قيمتطرح  يها يژگيو

  تهران

9  

نظرات افراد درباره طرح احتمالي زوج يا   4

  پذيري آنان فرد و بررسي كشش

3  

 يها استيسنظرات افراد درباره انواع   5

  در آينده گذاري قيمتاحتمالي 

5  

  5  خصوصيات سفر افراد  6

  15  اجتماعي افراد –مشخصات اقتصادي  7

  50  مجموع  

  نشان  دهندگان پاسخ ياجتماع - يمشخصات اقتصاد يبررس

 تياكثر. هستند زننفر  126 و مردنفر از آنان  329 دهد يم

 87. هستند متأهل) درصد 64( تأهل تيوضع ازنظر دهندگان پاسخ

 190 زينو  بودند كار همشغول ب يافراد در بخش خصوص درصد

) جهت ورود به محدوده طرح درصد 42( دهندگان پاسخنفر از 

  ).2(جدول  اند كرده كياقدام به اخذ مجوز طرح تراف كيتراف
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  اجتماعي–نتايج تحليل فراواني خصوصيات اقتصادي .2جدول 

خصوصيات 

 -اقتصادي

  اجتماعي

  حالت
 فراواني

  مطلق

فراواني نسبي 

برحسب (

  )درصد

  تأهلوضعيت 

  64  291  متأهل

  36  164  مجرد

  100  455  مجموع

  بخش شغلي

  13  59  دولتي

  87  396  خصوصي

  100  455  مجموع

وضعيت خريد 

مجوز طرح جديد 

  ترافيك

  42  190  اخذ مجوز

عدم اخذ 

  مجوز
265  58  

  100  455  مجموع

  

  

شغلي به  هدف بابر اساس تحليل آماري صورت گرفته، سفر 

ن ساير ) را در ميا250محدوده طرح ترافيك بيشترين فراواني (

، شونده مصاحبه. همچنين اكثر افراد اهداف سفر به محدوده دارد

  ).3مالك يك وسيله نقليه شخصي هستند (جدول 

طور متوسط  افراد به درصد 43دهندگان معادل  پاسخهمچنين اكثر 

اين امر  .دوره مبناي تهران آشنايي دارند گذاري قيمتبا طرح 

جزييات و  رساني اطالعدهد كه بايد در زمينه تبليغ و نشان مي

كه براي اكثريت افراد  يا گونه بهنحوه اجراي طرح به عموم مردم 

  باشد، تالش جدي صورت گيرد. فهم قابل

  

  

  

  سازي مدلنتايج تحليل و  -5
اصلي با  هاي مؤلفهدر تحليل عاملي اكتشافي به روش   

 موردمطالعهبراي نمونه  KMO مقداركس اريماچرخش و

س نتايج تحليل بر اسااست.  كفايت نمونه دهنده نشان )788/0(

 هم يرو، پنج عامل مقادير ويژه باالتر از يك داشتند و عاملي

سهم  .اند كردهرا تبيين  سؤاالتدرصد از واريانس  13/53

و است  رتريگ چشم ها عاملعوامل اول و دوم نسبت به بقيه 

تعيين براي  ازآن پس .كرددرصد واريانس را تبيين  89/34

 گيرد مياينكه هر متغير (شاخص) بر روي كدام عامل قرار 

انتخاب شد كه حداقل بار عاملي آن بر  ييها شاخصفقط 

 هاي عاملباشد و بار عاملي بااليي بر روي  3/0روي آن عنصر 

بار عاملي بر روي  ،شاخص 18 تيدرنها ديگر نداشته باشد.

ضريب آلفاي ) به همراه 4كه در جدول (پنج عامل داشتند 

با  ذكر است به الزم  .مربوط به هر عامل نشان داده شده است

 انتخاب عامل هر يم برانا نيبهتر نيشيتوجه به مطالعات پ

   ).Hess & Börjesson, 2019( است دهيگرد

  

  

  

  

  مورداستفادهي هانتايج تحليل فراواني داده 3جدول 

  دامنه  گروه
 فراواني

  مطلق

فراواني نسبي 

  )برحسب درصد(

  هدف سفر

  55  250  شغلي

  6/4  21  تحصيلي

  18  82  خريد

  4/4  20  درماني

  2  9  تفريحي

ديدار 

  آشنايان
12  6/2  

امور 

  شخصي
46  10  

  4/3  15  ساير

  100  455  مجموع

تعداد وسايل 

  نقليه خانوار

1  345  8/75  

2  88  4/19  

3  22  8/4  

  100  455  مجموع
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  نهانپ هاي عاملضريب آلفاي كرونباخ  .4جدول 

  ضريب آلفاي كرونباخ  معرف  عامل
ت 

ش مردم نسب
نگر

به اثربخشي
 

طرح
  .شهر كمك كرده است يدر محدوده مركز كيتراف يساز به روان  

  .شهر كمك كرده است يهوا در محدوده مركز يبه كاهش آلودگ  693/0

  .است افتهي) كاهش 10صبح (قبل از ساعت  ييمحدوده در ساعات ابتدا كيتراف يشلوغ

عدم اعتماد به عملكرد مسئوالن
  

شهر، انجام  يهواي و آلودگ كيتراف يكاهش شلوغ يبرا ستهيو شا يجد يزير مسئوالن تالش و برنامه

  .دهند ينم

803/0  

ها اجتماعي طرح به نظرات مردم و آثار و تبعات يتوجه كاف ،يكيتراف يها برنامه يو اجرا يدر طراح

  .شود ينم

كاهش شلوغي ترافيك  است و نه يشهردار يبرا يياول، درآمدزا ي در درجه ك،يهدف مسئوالن از طرح تراف

  و آلودگي هواي شهر

شعار بوده و در عمل  كيتنها  ،يونقل همگان توسعه و بهبود حمل يبرا كيطرح تراف يدرآمدها صيتخص

  .شودمحقق نمي

ي ترافيك و آلودگي كاهش شلوغ يبر رو يمثبت ريتأث ،ينسبت به طرح قبل) 97(سال  ديجد كيطرح تراف

  .هواي شهر نداشته است

ش افراد 
نگر

ت به 
نسب

ت
قيم

 
ي

گذار
  .بيشتر است كيها به محدوده طرح تراف كه تعداد دفعات ورود/ خروج آن ياز افراد شتريب نهياخذ هز  

  ترافيك طرح زمان حضور در محدوده برحسب مدت ،يشخص ياز خودروها نهياخذ هز  576/0

  ترافيك طرح محدودهشده در مودهيبرحسب مسافت پ ،يشخص ياز خودروها نهياخذ هز

ت به طراحي 
ش افراد نسب

نگر

ي آن
طرح و نحوه اجرا

  .تر استروزانه از همه افراد، عادالنه نهيطرح و اخذ هز انهيحذف فروش سال  

558/0  

  .ساده و راحت است ،ترافيك مجوز طرح ديو خر تينام در سا مراحل ثبت

  .فهم است شفاف و قابل ك،يطرح تراف گذاري قيمت ديجد وهيش اتييجز

  .معقول استر)، صبح و عص( كيدر ساعات اوج تراف شتريب نهياخذ هز

ت به 
ش افراد نسب

نگر

مسائل
يز 

ت
س

 
مح
طي

ي 

(دغدغه
ها

 ي
يز

ت
س

 
مح
طي

ي)
  

  .است يمناسب و ضرور ،يفن نهيالزام خودروها به داشتن معا

500/0  
  .، معقول استي)ديبريو ه ي(برق نييپا يندگيبا آال يبه خودروها يدرصد 90 فيتخف

همگاني در مركز شهر، مناسب  ونقل منظور توسعه حمل صرفاً به ك،يحاصل از طرح تراف يدرآمدها صيتخص

  .و ضروري است

هـاي نگرشـي مـدل نهـايي ميـزان      پس از شناسايي متغير

  پذيرش از نوع لوجيت ترتيبي با روش بيشينه درستنمايي 

پرداخـت شـد    NLOGITافـزار   با نرم ٢٣و رويكرد پيشرو

  ).5جدول (
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  طرح جديد ترافيك بر ميزان پذيرش مؤثرمنظور شناسايي عوامل  نتايج پرداخت مدل لوجيت ترتيبي به .5جدول 

  احتمالمقدار  تعريف متغير  ضريب  نماد

Constant 
  00/0  عدد ثابت  - 62/2***

Ma17  
  0/ 00  0در غير اين صورت= و 1=17منطقه سفر واقع در  مبدأ  85/2**

Intarh  
  02/0  0و در غير اين صورت= 1محل سكونت افراد درون طرح=  49/0**

Newcar1  
  0/ 00  0و در غير اين صورت= 1ماشين جديد=مدل   62/0***

Edu  
  0/ 07  ميزان تحصيالت  20/0*

Q714  
  0/ 00  0و در غير اين صورت= 1اخذ مجوز طرح ترافيك جديد=  59/0***

New1  
  00/0  0اين صورت= ريدر غو  1=بار  كتعداد ورود در روز بعد از اجراي طرح جديد ي  84/0***

New2  
  0/ 02  0و در غير اين صورت= 1=دو بارتعداد ورود در روز بعد از اجراي طرح جديد   77/0**

NewMon20 
  0/ 00  0و در غير اين صورت= 1بار در ماه= 20تعداد ورود بعد از اجراي طرح جديد   - 73/2***

Devesruz 
  0/ 01  0و در غير اين صورت= 1ساالنه= صورت بهنوع مجوز   - 97/0**

Lfamiler 
  0/ 00  0و در غير اين صورت= 1ميزان آشنايي كم=  - 01/1***

Fact1 
  00/0  طرح ينگرش مردم نسبت به اثربخش  16/0***

Fact4 
  0/ 00  آن يطرح و نحوه اجرا ينگرش افراد نسبت به طراح  17/0***

Hfamiler 
  02/0  0و در غير اين صورت= 1ميزان آشنايي زياد افراد با طرح جديد=  51/0**

Fact2 
  0/ 01  نگرش مردم نسبت به عملكرد مسئوالن  - 08/0**

Nomod3 
  0/ 04  0و در غير اين صورت= 1مالك سه وسيله نقليه خودرو=  - 02/1**

µ
 

  0/ 00  پارامتر آستانه  30/2***

LL(β) 71/386 -  
�(�	.�.��)


 = 57/30  51/294= )LL(C)-LL(β)(2 -  

LL(C)  91/478 -  �(��.�.��)


 = 40/33  32/226= )LL(0)-LL(β)(2 -  

LL(0) 87/499 -  ��
   = 19/0  ��

 = 22/0  

  

عوامل  ييشناسا يبيترت تيمدل لوج يحيتوض هايريمتغ يتمام  

در  tبر اساس آماره  كيتراف ديطرح جد رشيپذ زانيمؤثر بر م

 گرديد. نتايج نشان  دار يو باالتر، معن رصدد 90 نانيسطح اطم

تهران داراي اثر  17سفر واقع در منطقه  مبدأمتغير كه  دهد يم

حاكي از اين امر باشد كه چون  تواند يممثبت است. علت آن 

 جهيدرنتو  ديآ يم حساب بهجز مناطق محروم تهران  17منطقه 

مالكيت خودرو در اين منطقه، افراد ساكن اين  پايين بودن نرخ

منطقه با احتمال بيشتري به حمايت و پذيرش از طرح خواهند 

و همكاران يافته منطبق با نتيجه مطالعه جنسريساك پرداخت. اين 

ونقل  به حمل شتريكه ب يطورمعمول، افراد به است. آنان دريافتند

 تيموردحما رشتيرا ب گذاري قيمتهستند طرح  يمتك يهمگان

  حاصل از آن قرار  ياثرات منف ريكمتر تحت تأث رايز ؛دهند يمقرار 

مجازي  همچنين متغير  (Jaensirisak et al., 2005).رنديگ يم

داشتن داخل طرح ترافيك با عالمت مثبت در مدل ظاهر سكونت 

به دليل ارائه تخفيف به ساكنان درون  تواند يماين امر شد. 

فراد ساكن ا جهيدرنتباشد.  گذاري قيمتمحدوده در طرح جديد 

 رشيو پذ تيبه حما يشتريبا احتمال ب كيدر محدوده طرح تراف

اين نتيجه منطبق با مطالعه خواهند پرداخت.  كيتراف ديطرح جد

و همكاران است. آنان در مطالعه خود به اين موضوع پي  لرد

بيشتر  ازآنجاكهبردند كه افراد خارج از محدوده طرح ترافيك 

 آناثرات طرح قرار خواهند گرفت، با احتمال بيشتري  ريتأثتحت 

ميزان پذيرش طرح در بين اين  جهيدرنتناعادالنه خواهند ديد و  را
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 & ,Laird, Nash). خواهد يافت كاهش افرادگروه از 

Shepherd, 2007) 

سال، داراي عالمت  از ششسن خودرو كمتر مجازي متغير    

افراد داراي خودروهايي با سن اين بدان معناست كه مثبت است. 

پذيرش طرح ترافيك شش سال و كمتر با احتمال بيشتري به 

زيرا خودروهايي با سن بيشتر از شش سال  خواهند پرداخت؛

ملزم به دريافت معاينه فني و در پي آن پرداخت هزينه خواهند 

نامطلوب  عموماًاز ديد كاربران  ها نهيهز افزايش ازآنجاكهبود و 

 با توجه به نسبت به طرح اين دسته از افراد است، احتمال پذيرش

بيشتر براي ورود به محدوده طرح ترافيك كاهش  نهيهزپرداخت 

ديگر متغير اثرگذار بر ميزان پذيرش طرح دوره  خواهد يافت.

هر چه ميزان  اي كه گونه . بهاستمبناي تهران سطح تحصيالت 

تحصيالت افراد افزايش يابد احتمال ميزان حمايت و پذيرش 

. ابدي يمدوره مبناي تهران نيز افزايش  گذاري قيمتافراد از طرح 

مانند ورهوف و  پژوهشگران يها افتهياين نتيجه با برخي از 

اين (Jaensirisak et al., 2005).  جنسريساك همخواني دارد

باشد كه هر چه سطح تحصيالت افراد  علت نيا به تواند يمامر 

نيز تراكم آگاهي آنان نيز از مشكالت حاصل از  ابدي يمافزايش 

و درنتيجه افراد تمايل بيشتري به حمايت از  كند يمافزايش پيدا 

 نشان خواهند داد. گذاري قيمتطرح 

عنوان  نيز به دارندگان مجوز طرح ترافيك جديدمجازي متغير    

يكي ديگر از عوامل مهم با اثر مثبت بر پذيرش طرح شناخته شد. 

بدين معني كه احتمال پذيرش طرح ترافيك ميان دارندگان مجوز 

طرح ترافيك جديد نسبت به افرادي كه اقدام به اخذ مجوز 

 .است شتريب، اند نكرده

 در خروج و ورود تعدادمجازي  ريمتغمشخص شد  نيهمچن   

 روز در بار دو اي كي اگر يشخص خودرو با ديجد كيتراف طرح

 طرح رشيپذ زانيم بر مثبت اثر آن،از  شترينسبت به ب باشد

 به افراد خروج و ورود تعداد چه هر ،درواقع. دارد كيتراف

 ينوع دو بار) به اي بار  كي( باشد كمتر كيتراف طرح محدوده

است و  كيدهنده استفاده كم افراد از محدوده طرح تراف نشان

قرار خواهند گرفت  كيطرح تراف ياجرا ريدرنتيجه كمتر تحت تأث

 از طرح خواهند پرداخت. تيبه حما يشتريبا احتمال ب رو نيو ازا

 ديجد كيطرح تراف رشيپذ زانيم بر مؤثر عوامل از گريد يكي

 با ديجد كيتراف طرح از استفاده دفعات تعداد يمجاز ريمتغ

روز  ستيب يشخص خودرو از استفاده اگر. استماه  در خودرو

 زانيبر م ياثر منف ،روز در ماه ستياز ب كمتردر ماه باشد نسبت به 

 زانيدارد. درواقع ازآنجاكه م ديجد كيطرح تراف رشيپذ

 شتريبوده، افراد ب اديز باًياساس تقر نيوآمد به محدوده بر ا رفت

قرار خواهند گرفت و  ديجد كيطرح تراف ياجرا ريتحت تأث

 ديجد كيطرح تراف رشيو پذ تيبه حما يكمتر ليتما رو نيازا

نتايج نشان داد اگر نوع مجوز افراد براي سفر به  خواهند داشت.

محدوده طرح ترافيك پيش از اجراي طرح ترافيك جديد 

بر ميزان پذيرش روزه باشد، اثر منفي  290ساالنه و  صورت به

روزه  290طرح ترافيك جديد خواهد داشت. خريد مجوز ساالنه 

آن است كه فرد به ميزان بااليي از محدوده طرح  دهنده نشان

 حساب بهو جز كاربران دائمي محدوده  كند يمترافيك استفاده 

اين افراد با معرفي  كه رسد يم، منطقي به نظر جهيدرنت. ديآ يم

باعث محدوديت دسترسي  طرح را آنكهجهت طرح جديد به

، تمايل كمتري به حمايت از طرح دانند يمآسان خود به محدوده 

  نيز داشته باشند. ترافيك جديد

كم بودن ميزان آشنايي افراد با طرح ترافيك جديد مجازي متغير    

در مدل ظاهر  نيز با اثر منفي بر ميزان پذيرش طرح ترافيك جديد

 همكارانبا يافته پژوهش ملينكو و  منطبقشد اين نتيجه 

هر چه افراد  درواقع  (Milenković et al., 2019).است

آشنايي بيشتري با طراحي طرح و نحوه اجراي آن و نيز اثرات 

رح از حاصل از اجراي طرح داشته باشند، ميزان احتمال پذيرش ط

  جانب آنان افزايش خواهد يافت و برعكس.

افراد با طرح  اديز ييآشنا زانيممجازي  ريمتغ نيهمچن   

 رشيپذ زانيم براثر مثبت  يتهران، دارا يدوره مبنا گذاري قيمت

 كيافراد با طرح تراف ييآشنا زانيهر چه م يعبارت. بهاستطرح 

طرح  يحاصل از اجرا يايبا مزا شتريو ب ابدي شيافزا ديجد

آنان نسبت به  رشيپذ زانيآشنا شوند، احتمال م ديجد كيتراف

متوسط هستند در رابطه با طرح  ايكم  ييآشنا يكه دارا يافراد

 محققان. افتيخواهد  شيتهران افزا يدوره مبنا گذاري قيمت

 شوندآشنا  شتريچقدر مردم با طرح ب هر كهمعتقدند  ،يمتعدد

طرح  ،مثال عنوان . بهرود يم باالتر زين يعموم رشيپذ زانيم

صورت  ، به2006تراكم در استكهلم در سال  گذاري قيمت

طرح مخالف  نيدر ابتدا مردم با ا نكهياجرا شد. باوجودا يشيآزما

از ادامه  تياكثر نهيزم نيرفراندوم در ا ياما پس از برگزار ؛بودند

 و هطرح دوبار نيا 2007كردند و در سال  تيطرح حما ياجرا

 يبرا الزم يها شرط شياز پ يكي .شد اجرا يشتريب تيحما با

 ها طرح گونه نيافراد با ا ييآشنا ،يعموم رشيبه پذ يابيدست

  .(Eliasson & Jonsson, 2011)است شده شناخته

متغير نگرش افراد نسبت به  ،شده شناخته مهم عوامليكي ديگر از 

اثربخشي طرح است كه با عالمت مثبت در مدل ظاهر شد. اين 
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 ياثربخشنتيجه منطبق با يافته بارتلي است. وي نشان داد كه 

  ريمتغ كتراكم ي گذاري قيمت يشنهاديپ يها شده از طرحدرك

 (Bartley, .1995).است رشيپذ زانيبر مكننده مؤثر ي نيب شيپ

ي اثربخشميزان  هرچقدرها نشان داده است، يافته طورمعمول به

شده از يك اقدام كمتر باشد، ميزان پذيرش آن اقدام خاص درك

 چقدر هرتر خواهد شد و برعكس. در اين پژوهش نيز نيز پايين

افراد ميزان موافقت بيشتري نسبت به نتايج مثبت حاصل از اجراي 

ي ترافيك و كاهش آلودگي هوا در محدوده ساز روانطرح مانند 

مركزي شهر و نيز كمتر شدن شلوغي ترافيك محدوده در ساعات 

عبارتي ارزيابي مثبتي از نتايج طرح داشته باشند و به ابتدايي صبح

ل پذيرش طرح ترافيك جديد از جانب داشته باشند، ميزان احتما

  آنان افزايش خواهد يافت.

همچنين متغير نگرش افراد نسبت به طراحي طرح و نحوه   

) داراي اثر مثبت گذاري قيمتسيستم  يها يژگيواجراي آن (

- است. به اين معنا كه هر چه ميزان موافقت افراد نسبت به ويژگي

بيشتر باشد، مانند معقول دانستن اخذ  گذاري قيمتهاي سيستم 

هزينه بيشتر براي ورود به محدوده در ساعات اوج و نيز عادالنه 

و  بودن طرح فهم قابلو نيز شفاف و  گذاري قيمتدانستن شيوه 

داشته باشند،  شده مطرح يها يژگيونتيجه ارزيابي بهتري به  در

 ميزان پذيرش و حمايت افراد از طرح نيز افزايش خواهد يافت.

يكي ديگر از عوامل  متغير نگرشي عدم اعتماد به عملكرد مسئوالن

 چقدر هرها معنادار در مدل با اثر منفي شناخته شد. طبق يافته

ميزان اعتماد مردم نسبت به مسئوالن كمتر باشد، احتمال ميزان 

يابد. بررسي نيز كاهش مي گذاري قيمتهاي راد از طرحاستقبال اف

ادبيات موضوع حاكي از عدم اطمينان مردم نسبت به مسئولين در 

به  گذاري قيمتهاي مورد وعده تخصيص درآمد حاصل از طرح

اغلب افراد  (Simoni, 2013). نقل همگاني استوحمل

يي براي درآمدزاهايي از جانب مسئوالن را پيشنهاد چنين طرح

  دانند.شهرداري مي

افراد داراي سه خودرو شخصي با احتمال كمتري به پذيرش و    

زيرا اجراي طرح ؛ حمايت طرح ترافيك جديد خواهند پرداخت

 ترافيك باعث محدوديت افراد در استفاده از خودرو شخصي 

و در صورت استفاده از خودرو شخصي مجبور به  شود مي

نتيجه ميزان استفاده از خودرو  در .پرداخت هزينه خواهند شد

يابد. اين يافته نيز نرخ مالكيت باال كاهش مي باوجودشخصي 

 ,Simoni). است نيشيپ مطالعاتي ها افتهي از يبرخ با منطبق

2013)  

در اين پژوهش  در مدل نهايي ضرايب حساسيت نتايج تحليل

  .شده است ارائه) 6جدول (

  در مدل مورداستفادهمقدار كشش متغيرهاي  .6جدول 

  نماد متغير
  مقدار كشش احتمال انتخاب گزينه

  زياد  متوسط  كم

Ma17 71/0-  56/0-  1/6  

Intarh  22/0- 14/0  64/0  

Newcar1  29/0-  20/0  76/0  

Edu  24/0-  17/0  63/0  

Q714  27/0-  17/0  73/0  

New1  40/0-  29/0  92/0  

New2  32/0-  16/0  13/1  

NewMon20 03/1  00/1-  35/1-  

Devesruz 46/0  40/0-  86/0-  

Lfamiler 49/0  38/0-  00/1-  

Fact1 44/0-  31/0  13/1  

Fact4 69/0-  47/0  76/1  

Hfamiler 23/0-  14/0  56/0  

Fact2 50/0  34/0-  29/1-  

Nomod3 48/0  420 -/  86/0-  

  

عامل نگرشي اثرگذار بر  مؤثرترين شده ارائهبا توجه به نتايج    

ي تهران، نگرش مبنادوره  گذاري قيمتپذيرش عمومي طرح 

اي كه  گونه است. به اجراي آن طراحي طرح و نحوه افراد نسبت به

نگرش افراد نسبت به طراحي  يك درصد تغيير در مقدار متغير

درصدي احتمال  76/1، منجر به افزايش اجراي آن طرح و نحوه

دوره  گذاري قيمتان رضايت زياد از طرح انتخاب گزينه ميز

، متغير نگرش افراد نسبت به ازآن پس. شود ميمبناي تهران 

عامل  مؤثرتريندرصد  13/1بودن طرح با مقدار كشش  اثربخش

تراكم به  گذاري قيمتنگرشي اثرگذار بر پذيرش عمومي طرح 

ترين عامل نگرشي كه باعث كاهش آيد. همچنين منفيشمار مي

عتماد ، عدم اشود ميميزان رضايت و پذيرش افراد نسبت به طرح 

عبارتي يك درصد تغيير در مقدار به عملكرد مسئوالن است. به

تا  شود ميمنجر  نگرشي عدم اعتماد به عملكرد مسئوالنمتغير 

 گذاري قيمتاحتمال انتخاب گزينه ميزان رضايت كم از طرح 

محل كه  درصد افزايش يابد. عالوه بر اين، درصورتي 50/0

احتمال به ساير مناطق تغيير كند،  17سكونت افراد از منطقه 



 1399 زمستان، 65م، شماره چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره 

 

 109

دوره  گذاري قيمتانتخاب گزينه ميزان رضايت زياد از طرح 

 يابد.درصد افزايش مي 1/6مبناي تهران 

  

  گيرينتيجه -6
بسـياري از  با افزايش تعداد وسايل نقليه در چند دهه اخيـر     

رو بـه شهرها مانند تهران با مشكالت جدي در زمينه شدآمد رو

جهت حـل ايـن مشـكل     شده ارائههستند. يكي از راهكارهاي 

اجراي موفق اين سياست  ،حال نيبااتراكم است.  گذاري قيمت

بـا چـالش همـراه    همواره به علت پايين بودن پذيرش عمومي 

است. مطالعه حاضر بـا توجـه بـه ايـن موضـوع، بـه بررسـي        

دوره  گذاري قيمتبر پذيرش طرح  مؤثرنهان پشناسايي عوامل 

حاصل از  يها دادهمبناي تهران پرداخته است. به اين منظور از 

پرسشنامه پروژه مطالعاتي شهرداري تهران استفاده شده اسـت.  

هاي نهان ايي و كمي سازي متغيرها و شناسپس از پااليش داده

با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي، مدل لوجيت ترتيبي جهت 

اجتماعي و الگوي  -هاي نگرشي، اقتصادينشان دادن اثر متغير

دوره مبنـاي تهـران    گذاري قيمتسفر بر پذيرش عمومي طرح 

. نتايج حاكي از آن است كه متغيرهايي ماننـد  گرفته شدكار ه ب

بودن طرح، نگرش افراد نسبت  اثربخشنگرش افراد نسبت به 

به طراحي طرح و نحوه اجـراي آن اثـر مثبـت و متغيـر عـدم      

اعتمــاد بــه عملكــرد مســئوالن اثــر منفــي بــر پــذيرش طــرح  

دوره مبناي تهران دارد. با توجه به مقادير كشـش   گذاري قيمت

عوامـل نگرشـي اثرگـذار بـر پـذيرش       مؤثرترين، دهآم دست به

دوره مبنـاي تهـران، نگـرش افـراد      گذاري قيمتعمومي طرح 

) و درصـد  76/1اجـراي آن (  طراحي طـرح و نحـوه   نسبت به

) درصـد  13/1بـودن طـرح (   اثـربخش نگرش افراد نسبت بـه  

اجتمـاعي ماننـد سـطح     - هـاي اقتصـادي  است. همچنـين متغيـر  

تحصيالت، محل سكونت افراد داخل طرح، جديد بـودن خـودرو   

و دارا بودن مجوز طرح ترافيك با عالمت مثبت و متغير دارا بـودن  

 صـورت  بـه سه خودروي شخصي و خريد مجوز طـرح ترافيـك   

هـاي مـدل   ساالنه با عالمت منفي در مدل ظاهر شد. از ديگر يافته

ال پذيرش طرح از جانب مردم با افـزايش  توان به افزايش احتممي

  آشنايي آنان با طرح اشاره كرد.

كشـف و   گـردد، جهـت  منظور انجام مطالعات بعدي پيشنهاد مي به

ــدر م قهيســل اخــتالف بررســي ــراد و  اني ــزاف ــا سرچشــمه ني  ني

 زانيـ مختلف اثرگذار بـر م  هاييژگيدر ارتباط با و قه،يسل اختالف

از  دوره مبنـاي تهـران   گـذاري  قيمـت افراد نسبت به طرح  رشيپذ

، فـراد در رفتـار ا  ينـاهمگون  افتنيـ  هـدف  با يبيترك تيمدل لوج

 شود. استفاده

  

  سپاسگزاري -7
هــاي مورداســتفاده در ايــن پــژوهش مســتخرج از      داده    

ــگري ــاي  پرسش ــامه ــده انج ــي    ش ــرح پژوهش ــب ط در قال

ي محدوده طرح ترافيك شهر تهـران و  اثر سنجو  گذاري قيمت

ونقل و ترافيك تهران اسـت   به كارفرمايي سازمان محترم حمل

از اين سازمان، مسئولين و كارشناسـان محتـرم    لهيوس نيبدكه 

 .شود ميها قدرداني  آن

  

  هانوشتپي -8
1. Support 
2. Agreement 
3. Feasibility 
4. Favorable Reaction 
5. Van der laan 
6. Attitude 
7. Randstad 
8. Ordered Probit Model 
9. Willingness To Pay 
10. Multinomial Logit 
11. Hierarchical Structural Model 
12. Planned Behavior Theory 
13. Norm Activation Theory 
14. Multiple-Indicators Multiple-Causes 
(MIMIC) 
15. Factor Analysis 
16. Factor 
17. Varimax Rotation 
18. Kaiser Meyer Oklin 
19. Reliability 
20. Cronbach Alpha 
21. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 
22. Elasticity 
23. Forward Selection 
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ABSTRACT 

Nowadays traffic congestion in metropolitan areas like Tehran has become a critical issue 

requiring transportation demand management policies as solutions to reduce demand and 

maximize facilities efficiency. An effective transportation management measure is 

congestion pricing, which needs special attention to be performed successfully because of 

its low public acceptance. In this study, based on the data gathered from 455 face-to-face 

questionnaires through a surveys conducted at restricted traffic areas of Tehran in 2018, we 

analyze latent factors affecting acceptance of Tehran peak-based scheme. Exploratory 

factor analysis and ordinal logit models are used for our purpose. Results show that 

attitudinal factors like perceived effectiveness of the scheme, officials’ performance, 

scheme design and the way it is performed and environmental concerns besides some 

socioeconomic factors like education, car ownership and travel patterns are among the 

most effective items. Results also show that congestion pricing acceptability among people 

with more information about this program is more, and less for regular users of restricted 

traffic areas. This research can assist transportation decision makers in taking appropriate 

measures and policies with maximum acceptance level. 

  

Keywords: Public Acceptance, Exploratory Factor Analysis, Tehran Peak- Based Scheme, 

Congestion Pricing, Ordered Logit 

 

 

 

 




