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  چكيده

موجـب بـروز    ،يشخصـ  يروزافزون شهروندان به خـودرو  يدر شهرها و وابستگ تيجمع شيو روند افزا ينيتوسعه شهرنش امروزه

تـرين  اساسـي يكـي از   شـده اسـت.   يطـ يمح سـت يز هـاي يتصادفات و آلودگ شيمانند ازدحام در آمدوشد، افزا ايدهيمشكالت عد

 يعمـوم  ونقـل  حمـل يكي از وسـايل   عنوان بهاستفاده از قطار شهري  هكارهاي پيشنهادي حل مشكل ازدحام و آلودگي هوا در جهانرا

بـر انتخـاب آن ضـروري اسـت. در مطالعـه       مـؤثر مندي هرچه بيشتر از مزاياي اين شيوه سفر، شناخت عوامل بهره منظور بهاست. 

قطـار شـهري تهـران     2كنندگان از خط ميان استفاده شده عيتوزپرسشنامه  260فاده از اطالعات حاضر از نظريه تمايل رفتاري و با است

 نقـل ريلـي  وفرهنگسرا) و به كار گيري روش معادالت ساختاري به شناسايي عوامل نهـان مـؤثر بـر انتخـاب سيسـتم حمـل       -(صادقيه

دهـي، ارزش درك شـده، درگيـري و    تغير نهان كيفيت خـدمت شود. نتايج حاكي از اثرگذاري مثبت چهار م، مبادرت ميشهري تهران

قطـار شـهري    2رضايت بر تمايل رفتاري است. بدان معنا كه با افزايش هريك از اين متغيرها، تمايل رفتاري افراد به اسـتفاده از خـط   

را بـر تمايـل رفتـاري دارد.     رتـأثي كمتـرين   درك شده، درگيري بيشترين و ارزش ادشدهيابد. از ميان متغيرهاي يتهران افزايش مي

  افراد به اسـتفاده از قطـار شـهري    شتريهرچه ب بترغي منظور به نقلوحمل گذاراناستيمورداستفاده س اندتوميپژوهش  نيا جينتا

  .رديآن قرار گ ياياز مزا يريگو بهره

  

 دهيكيفيت خدمت ،تمايل رفتاري، درگيري، رضايت، ارزش درك شده :هاي كليديواژه

 

  مقدمه -1

باعث  ينيامر كه رشد شهرنش نياز ا نانيحصول اطم منظور به

  يزريشود، برنامهيشهروندان نم يزندگ تيفيك فيتضع

). Kargarfard et al., 2015است ( يضرور امري نقلوحمل

 استنقل  و مسئله در بخش حمل نتريمهم نقل عموميوحمل

 نيرا كه اي. زشوديم يآن مربوط به قطار شهر نتريكه عمده

حل مشكل ازدحام و  يراهكارها نترياز مهم يكي هينقل لهيوس

از مزاياي . عالوه بر آن شوديهوا در جهان شناخته م يآلودگ

كاهش  ،يكاهش تصادفات رانندگ به توانيمقطار شهري 

اشاره مناسب  نهيسرعت سفر و هز شيافزا ،يمصرف انرژ

 نقلوحمل ستميس بودنارجح يبرا يمتعدد ليدال .كرد

برشمرده  يشخص خودروي با نقلونسبت به حمل همگاني

 زانيم نيكمتر، كمتر نهيشده است. باال بودن سطح خدمات، هز

  ييهمسو ،زيست محيطو  يزندگ تيفيبر ك يمنف تأثير

  هماهنگ بودنو  يبا اهداف توسعه و رشد اقتصاد

 يو مل ايمنطقه يعمران هايكالن برنامه هاياستيبا س

 يابيدست ).Akbari et al., 2020( هاست يبرتر نيا ازجمله

مستلزم كاهش  ،يو تداوم توسعه اقتصاد دارپاي نقلوبه حمل

استفاده از  زانيم شيو افزا يشخص يبه خودرو يوابستگ

استفاده از  شيافزا يراهبردها نياست. تدو همگاني نقلوحمل

 رگذاريتأث يديلمستلزم شناخت عوامل ك همگاني نقلوحمل

 ,Chiou, Jouاست ( همگاني نقلواستفاده از حمل زانيبر م

& Yang, 2015يرگيميتصم ندي). فهم عوامل مؤثر بر فرآ 
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 اركشهر، تد ييايجهت پو همگاني نقلومسافران حمل

 يامر گذارياستيو س هارساختيز يزريخدمات، برنامه

 & ,Zheng, Washington, Hyland, Sloanاست ( ياتيح

Liu, 2016.(  

و متأثر از عوامل  دهيچيپ ينديافراد فرآ وهيانتخاب ش يبررس   

بر  رگذاريعوامل تأث ،يكل بنديدسته كيگوناگون است. در 

و  ياجتماع - يسفر به شش دسته اقتصاد وهيانتخاب ش

 طمحي ها، ادراك و هانگرش ،يرامونيپ طيمح ،شناختيتيجمع

زمان  نندسفر (ما وهيبوط به شمر يرهايمتغ ،يو تعامل اجتماع

  بنديدسته ياجتماع هايشبكه و هاسفر) و رسانه نهيو هز

  ).Kamargianni, 2014( شونديم

رفتار هستند و  كيبروز  يعامل اصل ،يشناخت روان يرهايمتغ  

 قيتشو يرا برا ييراهكارها توانمي هاآن يبا شناخت كاف

  يشخص ياز استفاده از خودرو سوقافراد در جهت 

عوامل نهان شناسايي اتخاذ نمود.  عمومي نقلوبه حمل

 كمك  ،يعدم استفاده از قطار شهر ايبر استفاده  رگذاريتأث

افراد به استفاده از  هدفمند، رسانيتا با استفاده از اطالع كنديم

استفاده از پژوهش با  نيا در نقل همگاني ترغيب شوند.وحمل

، 2درگيري رنظرگيري متغيرهايو د 1رفتاريتمايل نظريه 

 يه بررسب 5دهيخدمت تيفيو ك 4تي، رضا3ارزش درك شده

، نمونه يلري نقلوسفر حمل وهيعوامل مؤثر بر انتخاب ش

   . شوديپرداخته م موردي خط دو متروي تهران

  
  پيشينه تحقيق -2

مطالعات متعددي در خصوص شناسايي عوامل مؤثر بر    

 نقل ريلي در داخل و خارج از كشوروانتخاب شيوه سفر حمل

اي به شناسايي و ممدوحي در مطالعه به انجام رسيده است.

كرج  -هاي مؤثر بر سهم قطار برقي تهرانبندي ويژگيرتبه

ميان مسافران مسير  پرسشنامه 1794 بدين منظور او. پرداخت

توزيع (مسافران بالقوه و بالفعل قطار شهري)  كرج -تهران

هاي مختلف آماري و ها و تحليلا استفاده از روشبوي نمود. 

اي تك متغيري، تحليل هاي انتخاب رتبهرياضي مانند مدل

رمن و آزمون مربع كشش همفزون، ضريب همبستگي اسپي

بودن برنامه زماني حركت قطار در رتبه  منظمنشان داد كه  كاي

در رتبه آخر (يازدهم)  تيبلاول اهميت و كاهش قيمت 

تهران بوده  -ه منظور افزايش سهم قطار شهري كرجاهميت ب

 ).Mamdoohi,2004است (

زادگان و همكاران صورت در پژوهشي كه توسط عباس  

 كننده از سفر هاي استفادهپذيرفته است، ميزان رضايت گروه

مندي واكاوي شده بر اين رضايت مؤثربا قطار شهري و عوامل 

ريزي و ل فني، برنامهاست. هدف از اين تحقيق بررسي عوام

بر كيفيت و كارآيي قطار شهري نيست؛ بلكه  رگذاريتأثاجرايي 

كننده از هاي استفادههاي فردي گروهويژگي تأثيربررسي 

سامانه قطار شهري تهران بر ميزان رضايت از سفر با قطار 

 رو نيازاشهري (و در نتيجه آن استفاده بيشتر از آن) است. 

دانشگاه شريف و تهيه و در دو ايستگاه  پرسشنامه 400تعداد 

. نتايج پرداخت مدل توزيع گرديد صنعت ايرانعلم و 

  متغير مجازي مكان اشتغال  نشان داد كه  6ايرگرسيون رتبه

در حومه شهر و فاصله از ايستگاه قطار شهري به ترتيب 

بر ميزان مطلوبيت را دارا  تأثيرگذاريبيشترين و كمترين 

  ).Abbaszadegan et al.,2010هستند (

ادراكات و رضايت استفاده  أثيرت به بررسي ،قاسمي دانايي و  

، نمونه كنندگان از سيستم حمل و نقل عمومي بر وفاداري آنان

 tآنان با استفاده از آزمون تهران پرداختند.  11موردي منطقه 

رضايت از صحت ادراك، اي نشان دادند كه تك نمونه

س و قطار شهري، رضايت از نظافت اطالعات تاكسي، اتوبو

بر وفاداري افراد نسبت  هااين وسايل و رضايت از ايمني آن

 & Danaei( دارد مثبت ريتأث نقل عموميوبه حمل

Ghasemi,2018.(  تأثير يبررس به و همكارانآربوس 

  ، يو اقتصادشناختي  - جمعيت - ياجتماع يرهايمتغ

 هايسفر شيوه دراب و سفر در انتخ زمين يكاربر يهايژگيو

هاي . در اين پژوهش با استفاده از دادهبا مسافت زياد پرداختند

در اسپانيا، مدل  2007حاصل از آمارگيري سفر در سال 

. اين مدل پرداخت گرديد 7يچند سطحاي لوجيت چندجمله

 منظور بهي احتمال بالقوه ناهمگوني فضايي ريدر نظرگتوانايي 

 يهايژگيكه و دادنشان  جينتاارد. توضيح انتخاب شيوه را د

   هايشيوهاستفاده از  نهيسفر، هز يهايژگيمسافران، و

در انتخاب  يتوجه قابل تأثير ييايجغراف يرهاينقل و متغوحمل

 ,Arbués, Baños( دارد يمسافت طوالن شيوه در سفرهاي

Mayor, & Suárez, 2016(.  

 انيسفر م وهيرفتار انتخاب ش يبررسبه لي و همكاران    

پرداختند. نتايج  8يراحت ريبر متغ ديو قطار شهري با تأك يتاكس

ادهي(مسافت پ يراحتاي نشان داد كه جملهمدل لوجيت دو

در مقايسه با ساير متغيرها  )يي/ مقصد نهاهياز/ به مبدأ اول روي

و زمان  يكيتراف طيشرا ،9شيو سرعت سفر، آسا نهيهز مانند
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  .بر احتمال انتخاب شيوه سفر دارد ، نقش بسزاييمتيعز

)Li, Wang, Li, & Tan, 2018(.  

 يبه بررس يرفتار ليتما هيبا استفاده از نظرما و همكاران ارتي  

همگاني در  نقلوحمل وهيعوامل نهان مؤثر بر انتخاب ش

عوامل  پرداختند. در اين مطالعه) (پايتخت مالزي كواالالمپور

دهي، ، كيفيت خدمتدرك شدهبر انتخاب، ارزش  مؤثر

 پرداختمدل مفهومي  نتايج. و رضايت لحاظ شد درگيري

مسافر نشان داد كه تمام متغيرهاي لحاظ شده  412براي شده 

كه اين . همچنين نتايج نشان داد از نظر آماري معنادار هستند

نقل ومثبت بر تمايل به استفاده از حمل تأثيرمتغيرها همگي 

همگاني دارند. نتيجه ديگر اين پژوهش وجود رابطه منفي 

 ل مد بر اساسو رضايت است.  درك شدهارزش 

ها را تعيين شده، رضايت مسافران، تمايل رفتاري آنپرداخت

 ,Irtema, Ismail, Borhan, Das, & Alshetwi( كندمي

 به تخمين تمايل اي در مطالعه و همكارانبرهان  .)2018

 انجام سفرهاي  منظور بهالسير به استفاده از قطار سريع

تئوري شهري در ليبي مبادرت ورزيدند. آنان با گسترش برون

عالوه بر متغيرهاي نهان اين تئوري ، شدهريزيرفتار برنامه

مايل ، ت12درك شده، كنترل رفتاري 11، هنجار ذهني10(نگرش

 تأثير، اعتماد و 13رفتاري) از متغيرهاي پيگيري موارد جديد

 338نمونه آماري اين پژوهش كردند.  استفادهنيز  14خارجي

 رد از پنج شهر بزرگ ليبي بود. نتايج بيانگر اين مطالب بودف

 طور به درك شدهكه نگرش، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري 

 به استفاده از قطار مستقيم بر تمايل رفتاري رانندگان 

عالوه بر اين  گذارد.ميمثبت  تأثيرشهري در سفرهاي برون

و مثبت، از طريق نگرش  ميرمستقيغ تأثيرپيگيري موارد جديد 

خارجي اثر مثبتي بر  تأثيربر تمايل رفتاري دارد و اعتماد و 

دارد.  درك شدهنگرش، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري 

ري مستقيم و مثبت بر اعتماد و خارجي اث تأثيرهمچنين 

 & ,Borhan, Ibrahim(پيگيري موارد جديد دارد 

Miskeen, 2019( .نتايج  بر اساسهمكاران و  پينگ

و استفاده از تئوري  نانچانگپرسشگري از كاربران قطار شهري 

سه عامل نگرش، هنجار به بررسي  ،شدهريزيرفتار برنامه

در تمايل به استفاده از قطار  درك شدهذهني و كنترل رفتاري 

. همچنين در اين مطالعه افراد به شش دسته پرداختند شهري

ن، محصالن، كارمندان، افراد با درآمد كم و متوسط مردان، زنا

 بررسي گرديد. ها بندي شده و تمايز ميان آنو زياد تقسيم

 انيم بيضر نيباالتر يشده، نگرش دارا حاصل جينتا بر اساس

 محصالن، مردان، زنان،( هاگروه گريبا د سهيكارمندان در مقا

 يدارا يجار ذهن)، هنادزي و متوسط درآمد و كم درآمد با افراد

درك  يافراد با درآمد كم و كنترل رفتار انيم بيضر نيباالتر

 نيكمتر نياست. همچن انمرد انيم بيضر نيباالتر يشده دارا

و كنترل  ينگرش، هنجار ذهن يرهايمربوط به متغ بيضر

 متعلق به افراد با درآمد كم،  بيدرك شده، به ترت يرفتار

 & ,ping Xu, Chenاست (و زنان  اديبا درآمد متوسط و ز

Xu, 2019.( به بررسي اي اژدر و ناظمي در مطالعه 

ي به ترغيب مسافران براي استفاده از قطار زشيانگهاي سياست

علت انجام اين  .تهران در ساعات اوج پرداختند شهري

اي مانند كمبود ناوگان، افزايش زمان پژوهش مشكالت عديده

مان سفر و شلوغي زياد اين انتظار و در نتيجه آن افزايش ز

پرسشنامه  432. بدين منظور در ساعات اوج بود قطار شهري

 پرداخت توزيع گرديد. نتايج  15شدهبه روش رجحان بيان

هاي تشويقي سياست هاي لوجيت و پروبيت نشان داد كهمدل

 Wi- Fi فراهم آوردندر ساعات غير اوج،  تيبلمانند تخفيف 

 ريغانه براي مسافران در ساعات ه كوپن صبحيمجاني و ارا

، باعث تغيير رفتار مسافران در انتخاب زمان عزيمت و اوج

شود كاهش مشكالت قطار شهري در ساعات اوج مي

)Azhdar & Nazemi, 2020(.  

زي براي رفع موانع و نياپيشبه عنوان  در اين پژوهش   

گيري از و بهره قطار شهريهاي پيشروي استفاده از چالش

  رفتاريتمايل نظريه با به كارگيري  ،مزاياي بالقوه آن

در استفاده از قطار شهري پرداخته به شناسايي متغيرهاي نهان 

در اكثر مطالعات پيشين متغيرهاي شود. همچنين، مي

 حليل عاملي اكتشافي پس از يك مرحله ت يشناخت روان

اند؛ بنابراين در مدل با هدف كاهش ابعاد به مدل وارد شده

نهايي ماهيت پنهان بودن اين متغيرها از بين رفته است و 

 Tarabay(است ها ناديده گرفته شده بخش خطاي تخمين آن

& Abou-Zeid, 2019( . ،از اين رو در مطالعه حاضر  

 ا استفاده از روش معادالت ساختاري توليد متغيرهاي پنهان ب

و بنابراين با نگاهي  گرفته انجامبه بخشي از بدنه اصلي مدل 

ها در نتيجه نهايي گرايانه، اثر تخمين خطاي تخمين آنواقع

  شود.مدل حفظ 
 

  شناسي پژوهشروش -3

  يرفتار انتخاب قطار شهر ليتحلهدف از اين مطالعه    

 مورداستفادهي است. ابزار شناخت روان يرهايبا استفاده از متغ

ي معادالت ساز مدل نظريه تمايل رفتاري و اين پژوهش

اين نظريه، تمايل رفتاري افراد منتج  بر اساساست.  ساختاري
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و  تيدرگيري، ارزش درك شده، رضااز چهار عامل نهان 

  دهي است.خدمت تيفيك

بر انجام رفتاري  ديتأكيك احتمال  عنوان بهتمايل رفتاري   

 خاص، شاخص مهمي از رفتارهاي آينده مشتريان است. 

شده، تمايل رفتاري محرك ريزينظريه رفتار برنامه بر اساس

. تمايل )Mamdoohi, et al., 2016(رفتارهاي آينده است 

رفتاري مطلوب، منجر به وفاداري مشتري (تعهد عميق براي 

شود خريد مجدد محصول يا استفاده مجدد از خدمت) مي

)Oliver, Rust, & Varki, 1997( . وفاداري مشتري از دو

آورنده خدمت و پيشنهاد خدمت رفتار حمايت مكرر از فراهم

 كه آنجا از. )Fornell, 1992(به ديگران تشكيل شده است 

گيري وفاداري سخت است، بيشتر محققان مشاهده و اندازه

گيري تمايل رفتاري استفاده ه وفاداري از اندازهيارا منظور به

. در پژوهش جاري نيز )Yang & Peterson, 2004(كنند مي

گيري وفاداري كه شامل اندازه منظور بهاز مفهوم تمايل رفتاري 

دو بعد تمايل به خريد مجدد و توصيه به ديگران است، 

  شود.استفاده مي

دهي، رضايت مشتري و ارزش عواملي مانند كيفيت خدمت 

شوند دهنده وفاداري استفاده ميعوامل تشكيل عنوان بهمعموالً 

)Chen, 2008( .دهي و سطح باالتر كيفيت بيشتر خدمت

تواند به تمايالت رفتاري مثبت و در نهايت رضايت مي

اند كه وفاداري منجر گردد. برخي مطالعات پيشنهاد داده

رضايت مشتري بايد در تعامل با ارزش درك شده استفاده 

بهتري براي  گرنيتخمممكن است  درك شدهشود و ارزش 

 ,Petrick( به رضايت باشد تمايل به خريد مجدد نسبت

2004; Woodruff, 1997( . در مطالعه حاضر كيفيت

 منظور بهو درگيري رضايت  ،درك شدهدهي، ارزش خدمت

 شود. بر تمايالت رفتاري استفاده مي تأثير

 
  يمعادالت ساختار يمدلساز -3-1

هاي آماري براي مدلسازي معادالت ساختاري يكي از شيوه   

مفهومي و نظري مبتني بر يك ساختار علي  هايآزمايش مدل

 . )Kline, 2011((نظريه) است 

توان در آن واحد مزيت اصلي اين روش آن است كه مي   

متغير  صورت بهمتغير وابسته و هم  صورت بهيك متغير را هم 

  16معادالت ساختاري از تحليل عاملي گرفت. در نظرمستقل 

(يا معادالت همزمان) سرچشمه گرفته است.  17و تحليل مسير

تجميع تحليل عاملي و ساختاري (تحليل مسير) چارچوب 

آورد. در اين تحليل متغيرهاي تحليلي كلي را به وجود مي

 19شده مشاهدهها) از متغيرهاي شاخص عامل يا هاسازه( 18نهان

و تمركز بر تخمين روابط ميان متغيرهاي  شوندتخمين زده مي

معادالت  است. 20گيريخطاهاي اندازه تأثيرنهان جدا از 

گيري تشكيل ندازهو مدل ا ساختاري از دو قسمت مدل ساختاري

كند گيري، محقق تعريف ميهاي اندازهشده است. بر مبناي مدل

ها اندازه گيرنده كدام شده يا معرفكه كدام متغيرهاي مشاهده

شود هاي ساختاري مشخص ميمتغير پنهان هستند و بر پايه مدل

اند بر كدام متغيرهاي وابسته تأثيركه كدام متغيرهاي مستقل داراي 

  بيترت نيا بهاند. اينكه كدام متغيرها با يكديگر همبستهو يا 

به ارزيابي كيفيت  زمان هم طور بهتوان ها ميبا استفاده از اين مدل

و همچنين  ميرمستقيغسنجش متغيرها و مقبوليت اثرات مستقيم و 

 & Wang(شده ميان متغيرها پرداخت هاي تعريفتعامل

Wang, 2019(. سازي ضرايب رگرسيوني به نحوي  در اين مدل

كوواريانس حاصل از مدل  - شوند كه ماتريس واريانس برآورد مي

ي خوبي برازش نيز بر همين به مشاهده نزديك باشد و معيارها

شوند. براي برآورد پارامترهاي مدل نيز  اساس تعريف مي

يافته،  هاي مختلفي مانند حداقل مربعات (معمولي، تعميم روش

روش . وزني و وزني قطري) و روش تمايل بيشينه وجود دارد

پارامترها در مدل  نيروش تخم نتريمتداول 21تمايل بيشينه

و  يرگياندازه اسيبه مق تيت. عدم حساساس يمعادالت ساختار

  روش است.  نيا هاييژگياز و اديبه حجم نمونه ز ازيعدم ن

روش تمايل  و AMOS22افزاري  در پژوهش جاري از بسته نرم

  شود. هاي معادله ساختاري استفاده مي بيشينه براي حل مدل

از شاخص  يرگيمدل اندازه يساختار ييايپا يابيارز منظور به   

 انگريشاخص ب نيشود. ا- ياستفاده م ( CR22) ساختار يياياپ

 ريدر ساختار متغ هاهيگو ييو همسو يداخل يسازگار يبرقرار

 است  7/0از  تر بزرگشاخص  نيا رشينهان است. آستانه پذ

 ييايپا رد،يگ ارقر 7/0تا  6/0 نيمقدار مذكور ب كه يدرصورتو 

سنجش اعتبار پاسخ رمنظو به ني. همچنشوديم يتلق رشيپذ قابل

. گرددياستفاده م 23كرونباخ ياز آلفا هاهگوي در شدهداده هاي

 سؤالدو  نيب يهمبستگ بيضر عنوان به توانيكرونباخ را م يآلفا

 هدف  كيبه  يابيدست يرگياندازه منظور بهدر نظر گرفت كه 

 هاهياز تعداد گو يتابع عنوان بهشاخص  ني. اشونديم هبه كار گرفت

 انسيو وار هاهيزوج گو نيب سانيدر پرسشنامه، متوسط كوار

 يآلفا رشيموردپذ، آستانه  CRپرسشنامه است. به مانند ازاتيامت

  نياست. روابط محاسبه ا 7/0از  تر بزرگ ريكرونباخ مقاد
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 است  دهش اني) ب2- 3) و (1- 3شاخص در معادالت ( دو

  .)1394 انيو مهدو في(شر
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1 1
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n

i
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i i
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λ

λ δ
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=

+

∑
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)2(  
( 1)

k

kc

k c
α

ν
=

+ −   

:
i
λ  بار عاملي استاندارد؛  

: δ  خطاي نشانگر؛  

: n  تعداد نشانگر؛  

: k  ها؛تعداد گويه  

: c  
ها (بدون در نظر  مقدارهاي كوواريانس گويهميانگين 

  ؛گرفتن كوواريانس هر متغير با خودش)

:ν  ؛ها ميانگين واريانس گويه  

:CR  اي وپايايي سازه  

:
k

α   1394آلفاي كرونباخ است (شريف و مهدويان.(  

ضوابط در سه دسته ارزيابي مدل ساختاري همچنين جهت   
به منظور  .شوندبندي ميبرازش نسبي، مطلق و مقتصد دسته

  ارزيابي كلي مدل ساختاري نظرات متفاوتي بيان شده است.

هاي ميرز و همكاران قرار گرفتن شاخصبه عنوان مثال، 
RMSEA ،CFI ،NFI  را  قبول قابلو كاي دو در محدوده

 ,Meyers( داننددل ساختاري ميشرط برازش خوب م

Gamst, & Guarino, 2016( .) يابي) ضوابط ارز1در جدول 
 دهيگرد انبي هاقبول آن و محدوده قابل بنديدسته ،يمدل ساختار

   است.

 يمدل ساختار يابيضوابط ارز .1جدول 

  قبول قابلمحدوده   دسته  شاخص

IFI 
  نسبي

<9/0  

CFI <9/0  

GFI 

  مطلق

<9/0  

AGFI <8/0  

CMIN/DF  5كمتر از  

RMSEA >08/0  

PCFI 
  مقتصد

<5/0  

PNFI <5/0  

  

  هاي پژوهشداده - 4
اي آوري اطالعات براي اين پژوهش، پرسشنامهجمع براي  
قطار شهري  2از مسافران خط پرسشگري و به  راحي گرديدط

از اين خط ها با استفاده آخرين سفر آن بر اساستهران 
 18تيرماه الي  17در بازه زماني  هاسشنامهپرداخته شد. پر

اينترنتي  صورت بهميان ساكنين شهر تهران  1399 مردادماه
توزيع گرديد. دليل انتخاب اين روش توزيع، شرايط خاص 
حاكم بر جامعه ناشي از گسترش ويروس كرونا و خطرات 

پرسشنامه  هره به چهره بوده است.ناشي از آن در پرسشگري چ
  در اين مطالعه در چهار بخش تهيه شده است.  همورداستفاد

نام بودن پرسشنامه  هدف از پرسشگري و بدون در بخش اول
و  نگرشي سؤاالتقسمت دوم پرسشنامه به  شد.توضيح داده 

در اين مطالعه  مورداستفادههاي هاي مربوط به سازهگويه
در مقياس پنج  سؤاالتبايست به اختصاص دارد. افراد مي

= كامالً موافقم) پاسخ 5= كامالً مخالفم تا 1كرت (از سطحي لي
كه  پرسشنامه از افراد خواسته شددر بخش سوم  دادند.مي

ميزان رضايت خود را از امكانات يا تسهيالت اين خط از قطار 
  = خيلي ضعيف 1شهري در يك مقياس پنج سطحي از 

 مربوط  سؤاالتدر بخش پاياني = عالي بيان كنند. 5 تا

شخصات فرد و خانوار وي (شامل سن، جنسيت، وضعيت به م
، بعد خانوار با احتساب خود فرد، تعداد خودروي تأهل

، آخرين مدرك تحصيلي، دارا بودن يا خود و خانوادهشخصي 
   نبودن گواهينامه رانندگي) مورد پرسشگري قرار گرفت.

مردان، افراد مجرد، گرفته، تحليل آماري صورت بر اساس
  ين مدرك تحصيلي كارشناسي، داراي گواهينامه، داراي آخر

ك سال، با يك خودروي شخصي تحت تمل 44تا  25با سن 
 و بعد خانوار چهار نفره بيشترين فراواني  و خانواده خود

دهندگان دارا هاي نظير خود در ميان پاسخمقايسه با گروه را در
 يسؤاالت نگرش يآمار ليتحل نيهمچن  )).2هستند (جدول (

 ستيز طيمح يبرا يقطار شهر كنميشان داد كه سؤال احساس من
و سؤال در قطار  نيشتريتر است ب سفر مناسب يها وهيش گرياز د
 نيانگيم نيمسافران جلب شود كمتر تيرضا شوديم يسع يشهر

دارند. عالوه بر  يجار شدر پژوه شدهيگردآور هايرا در داده
وط به سؤال مطمئناً دوباره از توافق با پاسخ موافقم مرب نيشتريآن ب

پاسخ مربوط  نيتوافق با ا نيكمتر و   كنمياستفاده م يقطار شهر
  كنم يتوجه م يبه اخبار مربوط به قطار شهر شهيبه سؤال هم
 دهيمتخد تيفيسؤاالت مربوط به ك انيدر م نياست. همچن

صورت خوب مربوط به ساعات  پاسخ به يفراوان نيشتريب
مربوط به رفتار كارمندان در خط  نيو كمتر 2 خط رسانيخدمت

 نيو كمتر نيشتريصورت گرفته ب يآمار لياست. بر اساس تحل 2
  تيمربوط به امن بيبه ترت فيصورت ضع پاسخ به يفراوان

  است. 2در خط  يكل رسانياطالع التيو تسه يدر قطار شهر
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 اجتماعي–نتايج تحليل فراواني مشخصات اقتصادي .2جدول 

  فراواني مطلق  مقادير  تغيرم
فراواني نسبي 

(%)  

  جنسيت
  6/69  181  مرد

  4/30  79 زن

  100  260  مجموع

  تأهلوضعيت 
  5/56  147  مجرد

  5/43  113  متأهل

  100  260  مجموع

  سن

  2/11  29  24تا  14

  4/75  196  44تا  25

  3/12  32  64تا  45

  2/1  3  و بيشتر 65

  100  260  مجموع

  آخرين مدرك

  1/3  8  ر ديپلمزي

  2/21  55  ديپلم

  5/16  43  كارداني

  2/34  89  كارشناسي

 كارشناسي ارشد

  و باالتر
65  0/25  

  100  260  مجموع

وضعيت 

  گواهينامه

  8/70  184  دارد

  2/29  76  ندارد

  100  260  مجموع

  بعد خانوار

1 8  1/3  

2  28  8/10  

3  70  9/26  

4  79  4/30  

5  50  2/19  

+6  25  6/9  

  100  260  مجموع

تعداد وسيله 

  شخصي فرد

0  102  2/39  

1  123  3/47  

2  29  2/11  

+3  6  3/2  

  100  260  مجموع

وسيله نقليه 

شخصي موجود 

  در خانوار

1  141  2/54  

2  54  8/20  

+3  24  2/9  

  100  260  مجموع
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  سازي مدلنتايج تحليل و  -5

با استفاده  يشهررفتار انتخاب قطار  ليتحل در اين مطالعه به   

شود. در ادامه مدل نهايي از نظريه تمايل رفتاري پرداخته مي

)). اين مدل پس 1نشان داده شده است (شكل ( شده پرداخت

معني از لحاظ هاي بيهاي گوناگون، حذف گويهاز اجراي مدل

آماري يا داراي ضرايب استاندارد رگرسيوني كمتر از مقدار 

منظور ارضاي ضوابط به كورليشين يريدر نظرگقبول و قابل

   .حاصل گرديده استارزيابي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

PV 

INV 

BI 

Pv2 Pv5 Pv6 Pv7 

Inv2 

Inv4 

Inv5 

Inv6 

Bi1 

Bi2 

Bi3 

Bi4 

SQ 

Ma

3 

Ma

4 

Ma

5 

Ma

6 

CSQ 

٦٩٤/
٠  

٦٨٣/
٠  

٧٦٣/٠  

٧٠٤/

٠  

Ph

y1 

Ph

y2 

Ph

y4 

Ph
y5 

PSQ 

٦٧٦/
٠  

٦٩٢/
٠  

٦٤٢/
٠  

٦٩٠/٠  

٨٥٨/٠  

٩٨١/
٠  

SAT 

Sat1 Sat3 Sat4 Sat6 Sat7 

٦٣٣/٠  

٥٦٤/٠  
٦٨٥/٠  

٥٩٥/٠  

٦٠٦/٠  

٨٠٤/٠  
٨٤٢/٠  

٧٢٥/٠  
٧٩٩/٠  

٨٣٦/٠  

٧٦٢/٠  

٧٠٩/٠  

٦١١/٠  

٥٧٥/٠  

٤٩٧/٠  

٥٩٠/٠  

٦٢٧/٠  

٤١٢/٠  

٤٧٤/٠  

١٨٦/٠  

٣٦٤/٠  

٢٩٨/٠  

٣٣٣/٠  

١٣٧/٠  

٢٢٥/٠  

٤٢٥/٠  

١٤٢/٠  

 شده همراه با ضرايب رگرسيوني استانداردمدل پرداخت .1 شكل
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  نشان داده شده است.  3در جدول  ))1(شكل ( آنهاي نماد و تعريف هر يك از عوامل نهان شناسايي شده و گويه

  هاي مربوطهنهان، نماد و گويهمتغيرهاي  .3جدول 

  گويه  نماد  متغير نهان

 SAT  رضايت 

  )Sat1( م.هست يراض در اين خط خوداخير از سفر 

  )Sat3( در ايستگاه راحت بودم.

  )Sat4( ي از قطار شهري راضي هستم.طوركل به

  )Sat6( كاركنان با توجه به انتظاراتم عملكرد بسيار خوبي دارند.

  )Sat7( شود رضايت مسافران جلب شود.شهري سعي مي در قطار

 PV  شدهارزش درك

  )Pv2( شده در اين خط، معقول است.دهي دريافتكيفيت خدمت

  )Pv5( .كند يبرآورده م نييپا متيقبا باال و  تيفيبا ك ي من راازهاين قطار شهري كنم ياحساس م

  )Pv6( .كند يبرآورده م ت معقولقيمبا  ي من راازهاينقطار شهري  كنم ياحساس م

  )Pv7( ي راحتي براي من است.ونقل حملقطار شهري وسيله 

 BI  تمايل رفتاري

  )Bi1( .دارم اين خط به استفاده از ياديز تمايل

  )Bi2( احتمال زيادي وجود دارد كه براي همه سفرهاي خود از قطار شهري استفاده كنم.

  )Bi3( روزانه استفاده كنم. ورط قطار شهري بهخواهم از مي

  )Bi4( حاضر به استفاده مجدد از اين خط در شرايط يكسان (هزينه، زمان و راحتي) هستم.

 INV  درگيري

  )Inv2( .دارد يسازگارمن  يبا سبك زندگ قطار شهريكه  كنم ياحساس م

  )Inv4( هوايي، قطار شهري اولويت من است.وبدون توجه به شرايط آب

  )Inv5( كنم.استفاده مي از قطار شهريدوست دارم مردم بدانند كه من 

  )Inv6( استفاده كنم. از قطار شهري دهم يم حيترج شهي، هممحدوديت زمانيبا وجود 

  SQ  دهيكيفيت خدمت

  )CSQدهي اصلي (خدمت

  )Ma3( كرايه قطار شهري

  )Ma4( 2نظم در خط 

  )Ma5( 2در خط  اتيبه شكا يدگيرس

  )Ma6( تيبلشبكه فروش 

  )PSQمحيط فيزيكي (

  )Phy1( 2در خط سرويس بهداشتي 

  )Phy2( بهداشت قطار شهري

  )Phy4( هاها و ايستگاهامنيت در پايانه

  )Phy5( 2در خط  شگرهاينما ياطالعات رو
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 انگريب)) 4(جدول ( يرگيمدل اندازه يابيضوابط ارز يبررس   

آستانه  جاري پژوهش در شدهه مدل پرداختاست ك نيا

كرونباخ و  يآلفا يبرا 7/0از  تر بزرگضوابط ( نيا موردپذيرش

. كنديساختار) را ارضا م ييايشاخص پا يبرا 6/0از  تر بزرگبازه 

پژوهش  نيا يرمدل ساختا يابيضوابط ارز يبررس نيهمچن

 ارد پژوهش د ناي در شدهبرازش مدل پرداخت ييكوياز ن يحاك

  )).5(جدول 

 گيريضوابط ارزيابي مدل اندازه .4جدول 

 آلفاي كرونباخ پايايي ساختار متغير نهان رديف

1 CSQ 80/0  78/0  

2 PSQ 77/0  79/0  

3 SAT 75/0  74/0  

4 BI 66/0  70/0  

5 INV 82/0  73/0  

6 PV 87/0  71/0  

 

 ضوابط ارزيابي مدل ساختاري .5جدول 

شاخص 

 برازش
قبول قابلزه با نام كامل  

مقدار 

شده حاصل

در پژوهش 

 جاري

GFI 
شاخص نيكويي 

 برازش
8/0 >  89/0  

TLI 
 - شاخص توكر

 لويس
85/0 >  90/0  

CFI 
شاخص برازش 

 تطبيقي
85/0 >  92/0  

PNFI 
شاخص برازش 

 هنجار شده مقتصد
5/0 >  69/0  

  

بيشترين و شود مشاهده مي)) 1(شكل (با توجه به نتايج مدل   

دهي اصلي هاي متغير نهان خدمتمربوط به گويه كمترين ضريب

به ترتيب مربوط به رسيدگي به شكايات و نظم در قطار شهري 

دهي است. اين امر بدان معناست كه ميزان رضايت افراد از خدمت

را دارد.  تأثيرگذارياصلي از كارا بودن شكايات افراد بيشترين 

 تأثيرگذاريرين ، بيشت2همچنين گويه مربوط به بهداشت در خط 

ها ها و ايستگاهدهي فيزيكي داشته و امنيت در پايانهرا بر خدمت

  را بر اين متغير نهان داشته است. تأثيرگذاريكمترين 

دهي اصلي و خدمت مؤلفهدهي از دو متغير نهان كيفيت خدمت  

محيط فيزيكي تشكيل شده است. مقايسه ضرايب استاندارد 

 CSQبراي متغير نهان  858/0متغير (رگرسيوني مربوط به اين دو 

بيشتر  تأثيرگذاريبراي متغير نهان محيط فيزيكي) بيانگر  981/0و 

 تأثيردهي است. همچنين متغير محيط فيزيكي بر كيفيت خدمت

  دهي بر چهار متغير نهان ارزش متغير نهان كيفيت خدمت

شده، درگيري، تمايل رفتاري و رضايت همگي مثبت و درك

متغير نهان  تأثيرگذارير حاصل شده است. از اين ميان دامعني

  شده بيشترين مقدار و دهي بر ارزش درككيفيت خدمت

شده بر سه متغير ارزش درك بر درگيري كمترين مقدار است.

مثبت دارد.  تأثيرگذاريدرگيري و رضايت و تمايل رفتاري 

ير هاي متغمقايسه ضرايب استاندارد رگرسيوني مربوط به گويه

شده حاكي از آن است كه اين متغير نهان نهان ارزش درك

كنم قطار شهري (احساس مي Pv5را از  تأثيرپذيريبيشترين 

  كند) نيازهاي من را با كيفيت باال و قيمت پايين برآورده مي

كنم قطار شهري (احساس مي Pv6را از  تأثيرپذيريو كمترين 

كند) دارد. اين امر لزوم ينيازهاي من را با قيمت معقول برآورده م

دهي و قيمت گذاران بر كيفيت خدمتتوجه هرچه بيشتر سياست

بررسي ضريب  .سازد يمنمايان  شيازپ شيبپايين قطار شهري 

دهد كه اين گويه ) نشان ميSat4گويه رضايت كلي از سفر (

را بر متغير نهان رضايت دارد. اين بدان  تأثيرگذاريبيشترين 

هاي گوناگون سفر، چنانچه فرد بررسي جنبهمعناست كه با 

  احساس رضايت از سفر خود كند، رضايت بيشتري از سفر 

اين  تأثيرپذيريخواهد داشت. همچنين  2با قطار شهري در خط 

متغير نهان از گويه در ايستگاه راحت بودم كمترين مقدار است. 

ه متغير نهان رضايت با متغيرهاي تمايل رفتاري و درگيري رابط

هاي متغير بيشترين و كمترين ضريب مربوط به گويه مستقيم دارد.

كنم قطار هاي احساس مينهان درگيري به ترتيب مربوط به گويه

شهري با سبك زندگي من سازگار است و با وجود محدوديت 

  دهم از قطار شهري استفاده كنم، است. زماني هميشه ترجيح مي

 Bi4گويه  مثبت معناداري دارد. اين متغير بر تمايل رفتاري رابطه

(حاضر به استفاده مجدد از اين خط در شرايط يكسان (هزينه، 

(تمايل زيادي به استفاده  Bi1زمان و راحتي) هستم) بيشترين و 

     هاي مربوط را در ميان گويه تأثيرگذارياز اين خط دارم) كمترين 
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دهي، به متغير نهان تمايل رفتاري دارند. متغيرهاي كيفيت خدمت

مثبت  تأثيررضايت، درگيري و ارزش درك شده بر تمايل رفتاري 

 ;Tsiotsou, 2006; Irtema, 2018( معناداري دارند

Borhan, 2019 ( از اين ميان ضريب مربوط به متغير نهان .

كه پيشتر  گونه هماندرگيري بيشترين مقدار حاصل شده است. 

اقبت، اهميت، بيان شد، درگيري حس ذهني فرد از نگراني، مر

ارتباط شخصي، اهميت نگرش، ذهنيت انگيزشي فرد در مورد 

موضوع يا فعاليت يا بسيج منابع رفتاري براي رسيدن به اهداف 

نقل همگاني اين متغير نهان ومربوط است. در مفهوم حمل

نقل عمومي براي مسافر وسطح عالقه يا اهميت حمل صورت به

. )Tayarani Yousefabadi, et al., 2021( گرددتعريف مي

  با انجام تبليغات مناسب و  توانمي اين بدان معناست كه

رساني به افراد در مورد مزاياي استفاده از قطار شهري به اطالع

افزايش عالقه افراد به اين شيوه سفر مبادرت نمود و در نتيجه 

د و باعث شتري را به سوي اين وسيله سوق دامسافران بالقوه بي

  ر استفاده مسافران بالفعل از اين وسيله شد.استمرا

  

  گيرينتيجه -6

مشكل اصلي منـاطق شـهري روزانـه     عنوان بهتراكم ترافيك    

كند. ايـن امـر باعـث    هاي زيادي را به جامعه تحميل ميهزينه

اي همچــون آلــودگي هــوا، مصــرف بــروز مشــكالت عديــده

و  هاي فسيلي، آلودگي صوتي، اتالف وقـت روزافزون سوخت

گردد. امروزه به دليل نرخ رشد خسارات ناشي از تصادفات مي

بيني بيشتر تقاضاي سفر از نرخ عرضه تسهيالت، رويكرد پيش

و تدارك اعتبار خـود را از دسـت داده اسـت و رويكردهـاي     

نقـل از اقبـال بـااليي در چنـد دهـه گذشـته       ومديريت حمـل 

  نقـل  وهـاي مـديريت تقاضـاي حمـل    اند. روشبرخوردار بوده

در  كـه  ينحـو  بـه انـد.  هاي اخير گسترش زيادي يافتـه در سال

  سياست نام برده شده است. يكي از اين  64برخي از مطالعات 

  نقل همگاني است.وها جاذب ساختن حملسياست

نقل همگـاني، قطـار   وهاي سفر حملشيوه نيكاراتريكي از    

وسـايل  شهري اسـت. عوامـل گونـاگوني بـر اسـتفاده از ايـن       

  مـؤثر عوامـل نهـان    است. مطالعه حاضر به بررسـي  رگذاريتأث

ريـه تمايـل رفتـاري    بر انتخاب قطار شـهري بـا اسـتفاده از نظ   

. در اين نظريه تمايل رفتاري انتخاب شيوه قطـار  پرداخته است

، رضـايت و  درك شـده شهري از متغيرهـاي درگيـري، ارزش   

 260تعـداد   ظـور من ايـن   به پذيرد.مي تأثيردهي كيفيت خدمت

نظرسنجي از مسافران خط جهت  پرسشنامه ميان ساكنين تهران

پرداخـت و ارزيـابي مـدل     رديد.توزيع گقطار شهري تهران  2

ضوابط گونـاگون   بر اساسمفهومي پيشنهادي در اين پژوهش 

 يساختار، آلفـا  يياي، پاPمقدار  ،يونياستاندارد رگرس بيضرا(

 س،يلـو  -اخص تـوكر بـرازش، شـ   ييكـو يكرونباخ، شاخص ن

) شاخص برازش هنجار شده مقتصد ي وقيشاخص برازش تطب

  بيانگر روايي و پايايي مدل است. 

ـ فيك ت،يرضـا  يرهـا يمتغنتايج حـاكي از آن اسـت كـه           تي

بـر   ميطـور مسـتق   به يريارزش درك شده و درگ ،دهيخدمت

ـ از ا. گذارنديم تأثير يرفتار ليتما ـ بـه ترت  انيـ م ني  تـأثير  بي

ـ درگ يرهايمتغ  نيو كمتـر  نيشـتر يو ارزش درك شـده ب  يري

مسـتقيم بـر    طـور  بـه دهـي  خدمتمتغير كيفيت  مقدار را دارد.

   تـأثير ، درگيري، رضـايت و تمايـل رفتـاري    درك شدهارزش 

بيشـترين   درك شدهبر متغير ارزش  تأثيرگذاريگذارد. اين مي

مقدار و بر متغير درگيري كمترين مقدار را دارد. همچنين ايـن  

دهـي اصـلي و محـيط    نهـان خـدمت   مؤلفـه تغير خود از دو م

فيزيكي تشكيل شـده اسـت كـه مقايسـه ضـرايب اسـتاندارد       

بيشـتر   تأثيرگـذاري رگرسيوني مربوط به اين دو متغير بيـانگر  

عالوه بـر آن   دهي است.متغير محيط فيزيكي بر كيفيت خدمت

   تـأثير  يريـ و درگ يرفتـار  ليـ تما يرهـا يبر متغ تيرضا ريمتغ

ـ بـر درگ  تأثيرگذاري ني. اگذارديم      مقـدار اسـت.   نهيشـ يب يري

 يبررسـ  شـهري  قطار از بالفعل كنندگانمطالعه استفاده نيدر ا

  . دنديگرد

 بالقوه كنندگاناستفاده يدر مطالعات بعد شوديم شنهاديلذا پ  

 از هـا عدم استفاده آن ليشده و دال يپرسشگر شهري قطار از

مطالعــه تنهــا  نيــدر ان همچنــي شــود. يبررســ شــهري قطــار

ـ بـر تما  رگذارينهان تأث يرهايمتغ اسـتفاده از قطـار    يرفتـار  لي

ماننـد زمـان    يگـر يد يرهـا ياست. متغ دهيگرد يبررس يشهر

ـ سـفر، زمـان انتظـار و مسـافت از مبـدأ اول      نهيسفر، هز    ايـ  هي

است. لـذا   رگذاريافراد تأث يرفتار ليبر تما زين ييبه مقصد نها

ـ  شـود، يمـ  شنهاديپ  يپرسشـنامه مناسـب و طراحـ    يطراحـ  اب

 قطار انتخاب در هاآن تأثير رها،يمتغ نيا يبرا ويو سنار شيآزما

 .گردد يواكاونيز  شهري

 

  هانوشتپي -7

1. Behavioral Intention Agreement 
2. Involvement 
3. Perceived Value 
4. Satisfaction  
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5. Service Quality 
6. Ordinal Regression 
7. Multilevel Multinomial Logit 
8. Convenience 
9. Comfort  
10. Attitude  
11.  Subjective Norm  
12. Perceived Behavior Control  
13. Novelty Seeking 

14. External Influence  

15. Stated Preferences 
16. Factor Analysis 
17. Path Analysis 
18. Latent Variables 
19. Observed Indicator Variables 
20. Measurement Error 
21. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 
22. Construct Reliability 
23. Cronbach's Alpha 
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ABSTRACT 

Today, the development of urbanization and the trend of increasing population in cities and 

the growing dependence of citizens on private cars, has caused many problems such as 

congestion increased accidents and environmental pollution. One of the most basic proposed 

solutions to the problem of congestion and air pollution in the world is the use of city trains as 

a means of public transport. In order to enjoy the benefits of this travel method as much as 

possible, it is necessary to know the factors influencing its choice. In the present study, from 

the theory of behavioral inclination and using the information of 260 questionnaires 

distributed among users of Tehran city train line 2 (Sadeghieh-Farhangsara) and applying the 

method of structural equations to identify hidden factors affecting the choice of transportation 

system Tehran city rail is launched. The results indicate the positive effect of four latent 

variables of service quality, perceived value, engagement, and satisfaction on behavioral 

desire. This means that with the increase of each of these variables, the behavioral tendency of 

people to use line 2 of the Tehran city train increases. Among the mentioned variables, the 

conflict has the most, and perceived value has the least effect on behavioral tendency. The 

results of this study can be used by transportation policymakers to encourage more people to 

use the city train and enjoy its benefits. 
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