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  چكيده
 عواملي شناخت دارند، سيستم اين كارايي و رونق افزايش در را تأثير بيشترين هوايي ونقل حمل سيستم در تقاضا ميزان كه ازآنجايي

 در توسعه حال در كشورهاي در موضوع اين. است الزامي شود، مي هوايي ونقل حمل سيستم سمت به مسافران جذب سبب كه
 شناخت به كه پژوهش اين در. است پيداكرده بااليي اهميت داخلي پروازهاي مسافران تعداد آهسته رشد نرخ جهت به اخير هاي سال

 با هوايي، ونقل حمل مسافران از موردنياز اطالعات آوري جمع جهت پردازد، مي داخلي هوايي ونقل حمل تقاضاي بر مؤثر عوامل
 مؤثر پارامتر 20 شامل اي پرسشنامه گذشتگان، تحقيقات مطالعه همچنين و دانشگاه اساتيد و نظر صاحب مشاوران نظرات از استفاده

. كنند بندي رتبه را هاآن پارامترها، از يك هر اهميت اساس بر كه شد خواسته مسافران از و شد طراحي هوايي ونقل حمل تقاضاي بر
 از استفاده"، "زمان"، "خدمات"، "هزينه" ترتيب به عامل 6 در عاملي تحليل آناليز از استفاده با اهميت ميزان اساس بر پارامترها اين

 در درصد 7/67ميزان به آمده دست به عوامل.اند شد بندي دسته "ايمني"و "ثانويه خدمات و رضايتمندي" ،"روز به تكنولوژي
 منظور به. است داشته را تأثير بيشترين درصد 4/20 با هزينه عامل كه اند بوده مؤثر داخلي هوايي ونقل حمل مسافران تقاضا تغييرات
 را عاملي تحليل بودن صحيح اين معادالت نتايج است؛ شده استفاده ساختاري معادالت  روش از عاملي، تحليل نتايج صحت بررسي
 گذاري تاثير ميزان با خدمات و هزينه عامل دو بين متقابل گذاري تاثير بيشترين كه است داده نشان مدلسازي كرد؛همچنين اثبات

 ونقل حمل ريزي برنامه درزمينه هواپيمايي و فرودگاهي هاي شركت براي را كاربردي مفاهيم پژوهش اين نتايج. است بوده 18/0
  .كند مي بيان ملي تقاضاي حمل ونقل هوايي در اقتصادي شرايط بهبود درنهايت و مسافران تقاضا جذب افزايش هوايي،

  
  وثرعوامل م مسافرين پرواز داخلي، عاملي، تحليل ونقل، حمل تقاضاي هوايي، ونقل حمل كليدي: هايواژه

  
  مقدمه-1

 سيستم كارگيري به لزوم ، بشري جوامع پيشرفت با
 زمان ترين كوتاه در افراد جاي جابه جهت السير سريع نقل حملي
 راستاي در قدم اولين رو همين است؛از شده احساس همواره

. دانست هوايي ونقل حمل سيستم كارگيري به توان مي را امر اين
 به تقاضا جذب افزايش سبب ونقلي حمل سيستم اين جذابيت
 به تواند مي كننده تقاضا يك .است شده سيستم اين سمت
 از را سيستم يك توسط خود اهميت و ارزش ميزان راحتي

 قرار اختيارش در كه امكاناتي يا و سيستم آن مناسب اقدامات
 عاملي مشتري به گذاري ارزش .كند درك راحتي به دهند مي

 اينگونه .گذاردمي اثر خرد سطح در تقاضا ميزان بر كه است
 بين تعامل هامشتري به مناسب خدمات ارائه طريق از كه است

 مسافرين مورد اين در( مشتري و دهنده خدمات سيستم
 Bieger and Wittmer and( شود مي قراربر )هوايي

Laesser , 2007.(  
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  سيستم از كنندگان استفاده هاي خواسته شدن برآورده
 ايفا سيستم اين از استفاده در اي ويژه نقش هوايي ونقل حمل
 افزاينده  در مؤثر عوامل شناخت فعاليت، اين الزمه كه كند مي
 توجه قابل عوامل ازجمله.باشد مي تقاضا ميزان بودن كاهنده و
 خدمات، سطح به توان مي تقاضاها بودن كاهنده و افزاينده در

 .كرد اشاره سفر در تأخير تر مهم همه از و اقتصادي هاي هزينه
 وظايف همگي در اخالل ايجاد باعث سفر زمان در اختالل
 شود مي سيستم اين با مرتبط كنندگان استفاده و كاركنان

 را مسافرين تقاضا نرخ در كاهش ،اختالل افزايش كه اي گونه ،به
 اقتصادي هاي هزينه .)Sherry , 2015( .دارد دنبال به

 اثر تقاضا ميزان اين روي بر خود نوبه به نيز هوايي هاي مسافرت
 ازجمله هوايي سفر هاي هزينه افزايش با كه اي گونه به گذارد مي

 به تقاضا نرخ در تغييراتي پرواز خدمات هزينه و بليت قيمت
 Navarro and Martínez and( .پيونددمي وقوع

Trinquecoste , 2015(.  
 براي تقاضا ميزان آوردن دست به براي درست تخمين

 يعني .است ضروري مدت كوتاه و مدت بلند دوره دو هر
 به منجر تقاضا ميزان گرفتن باال يا و گرفتن كم دست

 از.شود مي اقتصادي منابع و انساني منابع سيستم، ناكارامدي
 مدت كوتاه در تقاضا تعيين هواپيمايي هاي شركت در رو اين

 به منجر مدت بلند در و تقاضا ميزان به پاسخگويي به منجر
 .شود مي فرودگاهي سيستم مديريت براي كالن هايريزي برنامه

)Cipriani and Crescenzi and Nigro , 2014(عالوه 
 تقاضا، روند در مدت كوتاه نوسانات بيني پيش توانايي اين بر

 در تقاضا ثباتي بي با برخورد براي هايياستراتژي توسعه امكان
 را پروازها در تاخير وقوع همچنين و هوايي ونقل حمل
 موثر عوامل شناخت رو اين از )Scarpel , 2014.( دهد مي
 مسئله يك هوايي نقل و حمل سيستم در تقاضا دفع و جذب بر

 اين شناخت با كه اي گونه باشد،به مي ضروري و مهم بسيار
 افزايش ،انتظار آنها بهبود و تقاضا تغييرات بر گذار تاثير عوامل
 سيستم اين رونق و هوايي نقل و حمل سيستم در تقاضا جذب
 .دارد وجود

 تقاضاي بر موثر عوامل شناخت هدف با تحقيق اين
 ميزان و عوامل اين شناخت دنبال به هوايي نقل و حمل

  عاملي تحليل روش كمك به آنها از يك هر تاثيرگذاري

 به تقاضا ميزان بر تاثيرگذار عوامل كه آنجايي از .باشدمي
 گذارند،ازمدلسازي مي تاثير نيز يكديگر روي بر متقابل صورت

 متقابل تاثيرگذاري ميزان بررسي براي ساختاري معادالت
 .است شده استفاده عوامل

  
  منابعمروري بر  -2

 از بسياري به است ممكن هواپيمايي سيستم يك
 پروازهاي انداختن كار به.كند ارائه خدمات اطراف شهرهاي

 حمل سيستم تا كندمي كمك مسافران رساندن مقصد به و زياد
 نمايش معرض در را خود ارتباطات باالي سطح هوايي نقل و

 پر براي كافي تقاضا كه صورتي در موارد اين همه.دهد قرار
 حجم.است ارزش بي نباشد موجود هواپيما صندليهاي كردن
 شبكه يك فقرات ستون و قلب نقش مسافران، تقاضاي از كافي

 مهمترين ازجمله .)Goedeking , 2010( كند مي ايفا را
 و فرودگاهي سيستم يك اندازي راه و احداث در عامل
 و ژيائو .باشد مي تقاضا مسئله به توجه هوايي ونقل حمل

 كه دادند انجام زمينه اين در تحقيقي 2013سال در همكاران
 و فرودگاه ظرفيت رساندن حداكثر به منظور به كه داد مي نشان

 ميزان و رفاهي امكانات بهبود  زيرساختها مناسب احداث
 Xiao and Fu and(  .باشد مي مهم بسيار مسافرين تقاضاي

Zhang ,2013(  
 به كمك براي مسافران تعداد از دقيقي پيشبيني به نياز
 مهم بسيار مديريتي  مدت كوتاه و مدت بلند هاي گيري تصميم

 مدلي توسعه به 2014 سال در همكاران و اسكارپل .باشد مي
 برزيل در هوايي هاي مسافرت تقاضاي بيني پيش درزمينه
 تغييرات عمده كه داد نشان خود تحقيق در اسكارپل .پرداختند
 6 و  اقتصادي وضعيت به وابسته هوايي ونقل حمل تقاضاي
 همكاران و  بيگر .)Scarpel , 2014( .باشد مي ديگر شاخص

 عنوان به مشتري مفهوم درزمينه تحقيقي ارائه به 2009 سال در
پرداخته هوايي ونقل حمل صنعت در  تقاضا افزايش عامل يك
 و مشتري به احترام كه كرد اثبات بيگر تحقيق نتايج .اند

 سزايي به تاثير هامسافرت هاي هزينه نرخ بودن مناسب همچنين
 Bieger and Wittmer and( دارد ونقل حمل تقاضاي در

Laesser , 2007.(  
 درزمينه تحقيقي 2010 سال در همكاران و مارازو

 1966  سال از اقتصادي رشد و تقاضا و هوايي ونقل حمل رابطه
 عنوان خود تحقيق در مارازو .دادند انجام برزيل در 2006 تا

 تغييرات در  كيلومتر- مسافر ميزان و ملي ناخالص توليد كه كرد
 كيلومتر-مسافر ميزان كه داد نشان تحقيق نتايج .موثرند  تقاضا
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 افزايش آن دنبال به و اقتصادي رشد افزايش در سزايي به تاثير
 Marazzo and Scherre and(  .دارد  هوايي هاي مسافرت

Fernandes , 2010(. 2015 سال در همكاران و يانگ 
 با بزرگ هواپيمايي هاي شركت مقايسه درزمينه تحقيقي
 .داشتند تقاضا كاهش درزمينه كوچك هواپيمايي هاي شركت
 هواپيمايي هاي شركت كه كرد عنوان خود تحقيق در يانگ

 و رفاهي خدمات داشتن و ترراحت نظارت دليل به كوچكتر
 هاي شركت به نسبت بيشتر تقاضاي داراي بهتر ونقلي حمل

  .)Yang and Fu , 2015(  .باشند مي بزرگ هواپيمايي
 در چين كشور در تحقيقي 2016سال در ليو

 انجام وري بهره افزايش درزمينه شانگهاي و پكن هاي فرودگاه
 تاثير  فرودگاهي خدمات كيفيت افزايش كه كرد اثبات و داد

 وري بهره آن دنبال به و  تقاضا جذب ميزان برافزايش مثبتي
 سال در  والدز )Liu , 2016.(است داشته ها فرودگاه اقتصادي

 سفرهاي تقاضاي بر مؤثر عوامل اثرات درزمينه تحقيقي 2014
 در والدز.داد انجام متوسط درآمد داراي كشورهاي در هوايي
 مهمترين از درآمدي كشش كه رسيد نتيجه اين به تحقيق اين

 .باشد مي هوايي ونقل حمل سيستم از استفاده در مؤثر عوامل

)Valdes , 2014( تحقيقي 2014 سال در همكاران و  لي 
 هوايي سفرهاي تقاضاي بيني پيش براي مدلي طراحي درزمينه
 بودن دسترس در و جمعيتي و اقتصادي اجتماعي، عوامل تحت
 نشان خود تحقيق در لي .دادند انجام وغيره  ونقلي حمل سيستم

 و شهري،گردشگري مناطق به فرودگاه داشتن دسترسي كه داد
 Li and(  .دارد مسافر جذب در توجهي قابل تاثير تفريحي

Trani , 2014( تحقيقي 2015سال در همكاران و  اسكاتي 
 مسافرين تقاضاي در  چمدان حمل هزينه تاثير ارزيابي درزمينه
 رسيد نتيجه اين به خود تحقيق در اسكاتي .دادند انجام هوايي

 دست از باعث دالر 1 اندازه به چمدان حمل هزينه افزايش كه
 باعث ها كرايه در دالري يك افزايش و مسافران 7/0 دادن

 برابر 8 حدود تا هوايي نقل و حمل سيستم درآمد بيشتر كاهش
  )Scotti and Dresner , 2015.( شود مي

 بليت هزينه نرخ دهنده افزايش عوامل از يكي
 ونقل حمل تقاضاي كاهش آن دنبال به و  هوايي هاي مسافرت

 همكاران و  ناوارو .باشد مي مسافران اقتصادي هوايي،وضعيت
 تقاضاي ميزان بر  اقتصادي ركود اثر بررسي به 2015 سال در

 .است  پرداخته نيويورك مادريد مسير در هوايي ونقل حمل

 جامعه، در اقتصادي بحران كه داد نشان ناوارو تحقيق نتايج

 گرديده تقاضا كاهش آن دنبال به و بليت قيمت افزايش باعث
 , Navarro and Martínez and Trinquecoste.(است

 خدمات سطح تقاضا بر گذار تاثير عوامل ديگر از)2015
 كه تحقيقاتي در همكاران و  اورث.باشد مي فرودگاهي سيستم

 ثابت دادند انجام سويس زوريخ فرودگاه در 2014 سال در
 هاي فعاليت وجود هوايي، ونقل حمل سيستم كنار در كه كردند

 حجم افزايش به منجر ها فرودگاه كنار در مسافرين به   خدماتي
 Orth and(  .است شده سيستم اين از استفاده در مسافرين

Frei and Weidmann , 2014(.  
 كيفيت ارزيابي درزمينه تحقيقي 2014 سال در لوپو

 هاي فرودگاه از يكي در هوايي ونقل حمل درزمينه دهي خدمات
 جنبه چند تنها كه كرد بيان لوپو .داد انجام  سيسيل المللي بين

 افزايش و خدمات ارائه در اساسي نقش دهي خدمات كليدي
 در همكاران و  بزرا )Lupo , 2014(كنند مي بازي را تقاضا
 خدمات كيفيت ابعاد شناسايي درزمينه تحقيقي 2015 سال

 كلي رضايت در خدمات اين اثرات بررسي به دوم و فرودگاه
 در كه تحقيق اين.است پرداخته پروازي سيستم اين از  مسافران

 از استفاده با بود گرفته انجام برزيل كشور هاي فرودگاه از يكي
 توسط شده درك خدمات كيفيت شناخت به عاملي تحليل

 به دستيابي به منجر بزرا تحقيق نتايج .است پرداخته مسافران
 خدمات از بااليي حجم ميان از مهم خدمات از مجموعه يك
 در  جانيك ) Bezerra and Gomes ,2015(  .است شده
 پروازهاي لغو و تاخير اثرات درزمينه تحقيقي 2015 سال

 كه  كرد عنوان خود تحقيق نتايج در يك جا .دادند انجام هوايي
 هاي هزينه ايجاد به منجر هوايي پروازهاي در  تاخير و لغو

 مسافران و سهامداران به هزينه تحميل و خسارت و اضافي
 سيستم اين به نسبت اعتماد كاهش درنتيجه و هوايي پروازهاي

 شود مي هوايي مسافرت تقاضا كاهش آن دنبال به و ونقلي حمل
 )Janic , 2015(.  

  
  ها داده آوري جمع و تحقيق انجام روش-3

 و مهم عوامل تعيين به تحقيق اول گام پژوهش اين در
 پرداخته اي پرسشنامه روش كمك به تقاضا ميزان در تاثيرگذار

 و فن اساتيد با مصاحبه و موضوع ادبيات بررسي با كه است
 تقاضاي بر مؤثر پارامترهاي عنوان به پارامتر 20 خبرگان
 عوامل اساس بر سپس شدند، شناسايي هوايي ونقل حمل

 به و شده طراحي ايساخته محقق پرسشنامه شده شناسايي
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 پايايي. شد توزيع موردنظر آماري جامعه بين محدود تعداد
 نرم كمك به كورنباخ آلفا ضريب اساس بر پرسشنامه

 محتواي روايي بررسي براي .است شده  محاسبه SPSSافزار
 سازه روايي .شد استناد فن اساتيد و خبرگان نظر به پرسشنامه
 نرم كمك با عاملي تحليل روش از استفاده با نيز پرسشنامه

 و روايي تاييد از پس .قرارگرفت موردبررسي SPSSافزار
 استفاده با  جامعه تعداد اساس بر نمونه تعداد ،پرسشنامه پايايي

 نمونه جامعه بين در پرسشنامه و شده تعيين كوكران فرمول  از
 عاملي تحليل روش از استفاده با هاداده سپس .شد توزيع

 تقاضاي بر مؤثر عوامل تا گرفتند قرار مطالعه مورد اكتشافي
 در شده استخراج عوامل .شوند استخراج هوايي ونقل حمل

 تحليل روش.است شده ارائه كامل صورت به رو پيش جداول
 SPSS افزار نرم از استفاده با پژوهش اين در اكتشافي عاملي
 عوامل بين موجود روابط تبيين براي ادامه، در .است شده انجام

 معادالت سازي مدل روش از استفاده با ،شده استخراج
 نهايي مدل AMOS افزار نرم كمك با) SEM(  ساختاري
 مفيد بسيار خطي جبر تكنيك يك عاملي تحليل .شد طراحي
 همچنين است؛ محاسبات ابعادي كاهش براي استفاده مورد
 با ها داده مجموعه كردن محدود و ها داده سازي فشرده براي
 شناسايي با تا كند مي تالش روش اين. شود مي استفاده باال ابعاد

 باعث متغيرها، از بزرگ مجموعه يك ميان از محدود عواملي
 داده تعداي به را ها داده درنهايت و شده ها داده  مجموعه كاهش
 هاييگروه شناسايي باعث كه است اين كند؛ مي خالصه اصلي

 به اصلي متغيرهاي. شود مي باال همبستگي با متغيرها از
 خطي اي رابطه كه فرعي متغيرهاي از كوچكتر اي مجموعه

 و تجزيه روش چند از استفاده. شود مي تبديل دارند، قوي
 نه عاملي، تحليل و اصلي هاي مؤلفه تحليل مانند ها داده تحليل
 الگوهاي به نسبت ديدگاهي ايجاد باعث است ممكن تنها

 نسبت متفاوتي نتايج است ممكن بلكه شود، ها داده در موجود

 ,Anand, 2014( .دهد ارائه قبلي ذهني تصورات به

Khabiri, 2016(.  
 نفر 25 بين ،بود شده طراحي قبل از كه ايپرسشنامه ابتدا در
 استفاده با ها داده ها پرسشنامه شدن تكميل از پس و شده توزيع

  .گرفت قرار تحليل و  تجزيه مورد SPSSافزار نرم از

 عنوان تحت شده سؤال عوامل افزار نرم اين در
qn(n=9,10,11,….,28(، با عوامل اهميت ميزان In ( 

n=1,2,3,4,5  (كورنباخ آلفا ضريب نهايت در. شدند معرفي 
ه ب 844/0 هوايي ونقل حمل تقاضاي بر مؤثر پارامتر 20 براي
  .است شده ارائه 1 جدول در پايايي تحليل نتايج .آمد دست

 , Israel( كوكران فرمول به توجه با پژوهش اين در

 شهر چهار در بررسي براي نياز مورد نمونه تعداد)  2013
 هاي مسافرت تعداد نسبت به كه باشد مي نفر 344 با برابر
 شده تقسيم شهر 4 بين شهر، هر روزانه هوايي ونقل حمل
 براي شهر چهار اين هاي فرودگاه انتخاب دليل. است
 كشور كل بر حاكم شرايط تمامي داشتن وجود گيري، نمونه
 بودن خيز نفت دليل به را گچساران شهر توان مي كه باشد مي
 را شيراز شهر پااليشگاهي، و خيز نفت اقتصادي مناطق جز
 و تاريخي نمونه عنوان به را يزد شهر شهر، كالن نمونه عنوان به

 نظر در توسعه به رو شهرهاي از اي نمونه عنوان به را ياسوج
  .است آمده 2 جدول در نتايج اين خالصه.گرفت
 نرم از پژوهش اين در پرسشنامه روايي بررسي منظور به
 شده استفاده عاملي تحليل روش اجراي براي SPSS افزار
 شده انتخاب نمونه حجم آيا اينكه بررسي براي ابتدا در .است
 الكين -ير مي -كيزر آزمون است؟ كافي عاملي تحليل براي

)KMO (شود مشخص اينكه براي همچنين.است شده انجام 
 صفر برابر آماري جامعه در شده مطرح سواالت بين همبستگي

 آزمون نتايج. است شده استفاده بارتلت آزمون از نيست،
KMO بر مؤثر عوامل پرسشنامه سؤال 20 براي بارتلت و 
  .است شده ارائه 3 جدول در هوايي ونقل حمل تقاضاي

  

 نتايج آزمون آلفا كورنباخ .1جدول

  

  

  

  

Case Processing Summary 
% N  

96.0 24 Valid 

Cases 
4.0 1 Excludeda 

100.0 25 Total 
Reliability Statistics 

N of Items Cronbach's Alpha 

20 .844 
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  مشخصات جمعيت مسافران و جامعه آماري تحقيق .2 جدول
حجم ساالنه  جمعيت نام شهر

 مسافر

 تعداد پرسشنامه توزيع شده تعداد مسيرهاي پرواز داخلي

 270 25 958472  2422321 شيراز

 5 5 3470 582682 گچساران

 5 1 6447 243771 ياسوج

 64 2 226978 119217 يزد

 344 33 33679911195367 كل

  
  

  و بارتلت KMOنتايج آزمون  .3جدول 
KMO and Bartlett's Test 

.744 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

2886.435 Approx. Chi-SquareBartlett's Test of 

Sphericity 190 df 

.000 Sig. 

  
  

 تقاضاي بر مؤثر عوامل براي KMO معيار مقدار
 بسيار مقدار كه باشدمي 744/0 با برابر هوايي ونقل حمل

 عاملي تحليل روش از استفاده كه دهد مي نشان و است مناسبي
 آزمون نتايج قسمت در .است مانع بال ها مؤلفه اين براي

 بيانگر كه آمده دست به 05/0 از كمتر داريمعنا مقدار بارتلت،
 تقاضاي بر مؤثر عوامل از شده استخراج هايگويه بودن مناسب
 .باشد مي شده گرفته نظر در سؤاالت از هوايي ونقل حمل

)Anand , 2014(  
  
  بحث و تحليل-4
 تحليل عاملي - 1- 4

 عاملي تحليل روش از توان مي اينكه از اطمينان از پس
 ونقل حمل تقاضاي بر مؤثر هاي مؤلفه هاي گويه استخراج براي

 نرم از استفاده با عاملي تحليل روش از ،كرد استفاده هوايي
 نقل و حمل تقاضاي بر موثر عوامل شناخت براي SPSS افزار

 بر موثر پارامتر 20 منظور بدين. است شده استفاده هوايي
 پارامتر و آشكار متغير عنوان به هوايي نقل و حمل تقاضاي
   معرفي پنهان متغير عنوان به هوايي نقل و حمل تقاضاي

 6 و 5 و 4 جداول و 1 شكل در عاملي تحليل نتايج .شودمي
  .است شده هيارا

 مي موضوع اين بيانگر 1 شكل و 4 جدول از ناشي نتايج
 نقل و حمل تقاضاي بر موثر عوامل عنوان به عامل 20 كه باشد
 عامل 6 عوامل اين بين از كه است گرديده مشخص هوايي
 بر موثر عوامل عنوان به 674/67% گذاري تاثير ميزان با نهايي

 تمامي بين در .است شده شناخته هوايي نقل و حمل تقاضاي
 بيشترين 380/20% گذاري تاثير ميزان با اول عوامل،عامل اين
 تاثير پارامتر 20 عاملي بار 5 جدول در .است داشته را تاثير
 شده ارائه هوايي نقل و حمل تثاضاي بر موثر عوامل بر گذار

 قالب در پارامترها اين از يك هر اهميت ميزان است؛همچنين
  .است شده ارائه 6 جدول در عاملي ضريب

  
  عاملي تحليل نتايج بررسي -  2- 4

 عامل قسمت در شود مي مالحظه 4 جدول كه گونههمان
 بودن كم "،"سفر هزينه بودن كم" هايگويه  عاملي بار اول،
 بليت نرخ شدن آزاد "،" دريافتي اضافي هزينه"،"بليت هزينه

 باشندمي5/0 ميزان از بيشتر "چارتر بليت از استفاده"و "هواپيما
 نام به جديدي مؤلفه ساخت براي هاگويه اين تمامي لذا و
" هاي ،گزينه دوم عامل قسمت در .باشد مي مناسب "هزينه"

"،"بهتر پروازي خدمات داشتن"،"بهتر زميني خدمات داشتن
 فرودگاه محوطه در مناسب رفاهي امكانات و خدمات داشتن



 مناسب رد
 محوطه در
 .باشد مي "

 و ايتمندي
 به مربوط 

 كه باشد مي
 معرفي "اد
 را عوامل ن
 7 جدول ت
 در عوامل 

Componen

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

برخور" عامل 3
VIP و CIP د
سيستم اين خاب
رضا "عاملي وده
نيز عامل ين
م "پرواز شدن و
اعتما قابليت و ي

اين توان مي شده
صورت به شده ي

از هريك گذاري

  ونقل هوايي مل

nt 
Ini

Total % of 

4.076  2

3.043  1

2.304  1

1.732  8

1.340  6

1.039  5

.889  4

.733  3

.681  3

.595  2

.583  2

.551  2

.481  2

.410  2

.382  1

.328  1

.290  1

.252  1

.206  1

.084 

1  

3 از متشكل م
P خدمات اشتن

انتخ در منديت
محدو در توان مي

آخري .داد جاي
لغو" و "پرواز ن
ايمني "عامل وان
ش انجام عاملي يل
شناسايي هاي ؤلفه
تاثيرگ ميزان چنين
  .ست

 ل عاملي

 روي تقاضاي حم
itial Eigenvalues 

f Variance Cumu

0.380  20

5.217  3

1.522  4

8.660  5

6.701  6

5.194  6

4.446  7

3.664  7

3.404  79

2.976  8

2.913  8

2.757  8

2.404  90

2.050  9

1.909  94

1.640  9

1.449  9

1.261  98

1.032  99

.422  10
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پنجم عامل
د وجود" ،"سنل
رضايت" و "دگاه
م را پارامتر سه
ج "ثانويه مات
حين در ايمني"نه

عنو به را آن توان
تحلي اساس بر. 
مؤ از يك هر ي

همچن نمود؛ الصه
اس شده ارائه 2ل

آمده از تحليل ست

ز تحليل عاملي بر
Extra

ulative % Total

0.380  4.076

5.598  3.043

7.119  2.304

5.779  1.732

2.480  1.340

7.674  1.039

2.120   

5.784   

9.189   

2.164   

5.078   

7.834   

0.238   

2.288   

4.197   

5.837   

7.286   

8.546   

9.578   

00.000   

 و نقل، شماره
 

 ي

 يد
 ب
"،   
 ت
 بار
. اد
 و
 در

پرس
فرو
اين
خدم
گزين
ت مي
كرد
براي
خال
شكل

دس عامل هاي به ژه

ل به دست آمده از
action Sums of Sq

l % of Variance

6 20.380 

3 15.217 

4 11.522 

2 8.660 

0 6.701 

9 5.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژوهشنامه حمل

دارا" ذهاب و ب

جدي مؤلفه خت
ترتيب به سوم ل

مقصد به رسيدن
مدت" و "تاخير
ب بيشترين داراي

دا جاي "زمان" 
"هواپيما از تفاده

د را ها آن توان ي
  .د

نمودار مقادير ويژ

عواملريانس كل
quared Loadings

Cumulative %

20.380 

35.598 

47.119 

55.779 

62.480 

67.674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژ

اياب و ونقلي مل
  .اند 

ساخ براي هاويه
عامل قسمت در
ر و حركت مان
نداشتن" ،"وايي

د"مقصد و مبدأ 
مؤلفه در را ها آن
است  اهميت" مل
مي كه باشد مي "
داد جاي "روز به 

.1شكل 

 تاثير گذاري و وا
Rotation Sum

Total % of V

3.299 16.4

2.959 14.7

2.348 11.7

1.955 9.7

1.763 8.8

1.211 6.0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

حم سيستم بودن 
بوده 5/0 از شتر

گو اين تمامي 
.باشندمي ناسب

زم بودن مناسب"
هو خطوط ركت
بين فاصله يا ت

آ توان مي كه شند
عا دو به مربوط 
بليت اينترنتي يد
تكنولوژي از ده

 

ميزان .4جدول 
ms of Squared Loa

ariance Cumula

493  16.4

796  31.2

742  43.0

774  52.8

816  61.6

053  67.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناسب"و"
بيش عاملي بار

لذا
من"خدمات"

" هاي مؤلفه

حر ساعت"
مسافرت زمان
با مي عاملي
چهارم عامل

خريد امكان"
استفا "مؤلفه

  

  

adings 

ative %

493 

289 

031 

805 

621 

674 
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  ونقل هوايي نتايج بار عاملي براي عوامل مؤثر بر تقاضا حمل .5جدول 

 هامولفه شماره مولفه ها  عامل
1 2 3 4 5 6 

 اهميت استفاده از سيستم حمل و نقل هوايي q9 ‐.121 ‐.037 .053 .781  .009  .066 

 در حين پروازايمني  q10 ‐.092 .068 ‐.030 .104  ‐.109  .855 

 مناسب بودن زمان حركت و رسيدن به مقصد q11 ‐.041 .088 .781 .068  .072  .028 

 نداشتن تاخير q12 ‐.003 .172 .660 ‐.233  ‐.298  .062 

 ساعت حركت خطوط هوايي q13 .012 .094 .740 .380  .032  ‐.014 

 فاصله بين مبدأ و مقصدمدت زمان مسافرت يا  q14 .050 .027 .612 .445  .194  ‐.092 

 لغو شدن پرواز q15 ‐.098 .131 .471 ‐.179  .291  .509 

 كم بودن هزينه سفر q16 .885 .056 ‐.004 ‐.165  ‐.083  ‐.051 

 كم بودن هزينه بليت q17 .874 .098 .002 ‐.204  ‐.062  ‐.080 

 هزينه اضافي دريافتي q18 .746 .097 ‐.047 .156  .118  ‐.005 

 آزاد شدن نرخ بليت هواپيما q19 .811 .187 .077 ‐.054  .045  ‐.134 

 استفاده از بليط چارتر q20 .662 .037 ‐.095 .368  .214  .166 

 برخورد مناسب پرسنل q21 .096 ‐.002 .105 .200  .622  .166 

 داشتن خدمات پروازي بهتر q22 .137 .840 .067 ‐.023  .125  .056 

 داشتن خدمات زميني بهتر q23 .110 .844 .059 ‐.039  ‐.017  .140 

 در محوطه فرودگاه CIPو  VIPوجود داشتن خدمات  q24 .057 .051 ‐.178 .376  .720  ‐.032 

 ونقل بار و سيستم اياب و ذهاب مناسب بودن كيفيت حمل q25 .066 .824 .049 .090  .062  .008 

 خدمات و امكانات رفاهي مناسب در محوطه فرودگاهداشتن  q26 .109 .841 .186 .062  ‐.040  ‐.077 

 امكان خريد اينترنتي بليت q27 .036 .111 .189 .634  .179  .008 

 رضايت مندي در انتخاب اين سيستم q28 ‐.023 .114 .121 ‐.267  .710  ‐.301 

 
  ونقل هوايي بر تقاضا حملنتايج ضريب عاملي براي عوامل مؤثر . 6جدول

 هامولفه  هاشماره مولفه
 عامل

1 2 3 4 5 6 

 اهميت استفاده از سيستم حمل و نقل هوايي q9 ‐.031 .004 ‐.047 .448  ‐.129  ‐.018 

 ايمني در حين پرواز q10 .024 ‐.009 ‐.063 .011  ‐.034  .718 

 مناسب بودن زمان حركت و رسيدن به مقصد q11 .000 ‐.049 .353 ‐.044  .025  ‐.013 

 نداشتن تاخير q12 .015 .000 .317 ‐.144  ‐.157  .021 

 ساعت حركت خطوط هوايي q13 .014 ‐.036 .308 .155  ‐.062  ‐.074 

 مدت زمان مسافرت يا فاصله بين مبدأ و مقصد q14 .019 ‐.052 .251 .180  .028  ‐.126 

 لغو شدن پرواز q15 ‐.005 ‐.039 .203 ‐.243  .244  .445 

 كم بودن هزينه سفر q16 .286 ‐.053 .034 ‐.076  ‐.056  .022 

 كم بودن هزينه بليت q17 .276 ‐.036 .036 ‐.100  ‐.039  ‐.002 

 هزينه اضافي دريافتي q18 .232 ‐.024 ‐.027 .077  .020  .036 

 آزاد شدن نرخ بليت هواپيما q19 .243 ‐.002 .048 ‐.031  ‐.004  ‐.068 

 استفاده از بليط چارتر q20 .217 ‐.045 ‐.072 .173  .058  .172 

 برخورد مناسب پرسنل q21 .027 ‐.053 .023 ‐.020  .367  .169 

 داشتن خدمات پروازي بهتر q22 ‐.027 .299 ‐.056 ‐.028  .046  .013 

 داشتن خدمات زميني بهتر q23 ‐.027 .304 ‐.060 ‐.018  ‐.036  .077 
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 در محوطه فرودگاه CIPو  VIPوجود داشتن خدمات  q24 ‐.015 .013 ‐.128 .109  .386  ‐.008 

 ونقل بار و سيستم اياب و ذهاب مناسب بودن كيفيت حمل q25 ‐.051 .309 ‐.072 .056  ‐.015  ‐.046 

 داشتن خدمات و امكانات رفاهي مناسب در محوطه فرودگاه q26 ‐.037 .307 ‐.001 .053  ‐.084  ‐.127 

 امكان خريد اينترنتي بليت q27 .002 .026 .020 .326  ‐.009  ‐.048 

 مندي در انتخاب اين سيستمرضايت q28 ‐.057 .015 .073 ‐.270 .478 ‐.206

 
 
  

  ونقل هوايي دسته بندي نهايي عوامل مؤثر بر تقاضا حمل .7جدول 

  

  

 عامل ميزان تاثيرگذاري (درصد) عومل مؤثر
بار 
 عملي

ضريب 
 عاملي

  هزينه

20.380 

 0.885 0.286 كم بودن هزينه سفر

 0.874 0.276 كم بودن هزينه بليت

 0.811 0.243 آزاد شدن نرخ بليت هواپيما

 0.746 0.232 هزينه اضافي دريافتي

 0.662 0.217 استفاده از بليت چارتر

 خدمات

15.217 

 0.824 0.309 ذهابونقل بار و سيستم اياب و  مناسب بودن كيفيت حمل

 0.841 0.307 داشتن خدمات و امكانات رفاهي مناسب در محوطه فرودگاه

 0.844 0.304 داشتن خدمات زميني بهتر

 0.840 0.299 داشتن خدمات پروازي بهتر

 زمان

11.522 

 0.781 0.353 مناسب بودن زمان حركت و رسيدن به مقصد

 0.660 0.317 نداشتن تاخير

 0.740 0.308 ساعت حركت خطوط هوايي

 0.612 0.251 مدت زمان مسافرت يا فاصله بين مبدأ و مقصد

استفاده از تكنولوژي 
 8.660 به روز

 0.781 0.448 ونقل هوايي اهميت  استفاده از سيستم حمل

 0.634 0.326 امكان خريد اينترنتي بليت

رضايتمندي و 
 خدمات ثانويه

6.701 

 0.710 0.476 رضايت مندي در انتخاب اين سيستم تاثير عامل

 0.720 0.386 در محوطه فرودگاه CIPو  VIPوجود داشتن خدمات 

 0.622 0.367 برخورد مناسب پرسنل

ايمني و قابليت 
 اعتماد

5.194 

 0.855 0.718 ايمني در حين پرواز

 0.509 0.445 لغو شدن پرواز
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 تاثير بيشترين داراي باشد مي هزينه عامل كه اول عامل
 عاملي بارهاي دامنه. باشد مي هوايي نقل و حمل تقاضاي بر

 "هزينه" عامل روي ساختاري معادالت مدلسازي در ها مؤلفه
 هر اهميت دهنده نشان امر اين كه باشد، مي 00/1 تا 9/0 بين
 ميزان .باشد مي هزينه عامل ساخت در پارامترها اين از يك

 و اسكاتي توسط گرفته صورت تحقيقات در عامل اين اهميت
 , Scotti and Dresner(  .است شده اثبات نيز ناوارو

2015) (Navarro and Martínez and 
Trinquecoste , 2015 (عاملي تحليل نتايج قسمت در، 

 عامل ساخت در را تاثير بيشترين سفر هزينه بودن كم پارامتر
 را امر اين علت كه است داشته 0.286عاملي ضريب با هزينه
 تحقيقات با كه دانست مرتبط مسافران درامد سطح به توانمي

  مطابقت والدز و مازارو ،اسكارپل توسط گرفته صورت

 Scarpel , 2014).( Marazzo and Scherre. ( كند مي

Fernandes , 2010)( Valdes , 2014( 

 كه باشد مي خدمات عامل شده شناسايي عامل دومين
 بين ساختاري معادالت مدلسازي در پارامترها تمامي عاملي بار
 اهميت دهنده نشان  موضوع اين .است قرارگرفته 00/1 تا 8/0

 باشد مي هوايي نقل و حمل سيستم در خدمات كيفيت مسئله
   يانگ و لوپو ليو، ژيائو، تحقيقات با مشتركي نتايج داراي كه
 Xiao and Fu and Zhang ,2013),( Yang.( باشد مي

and Fu , 2015) ,( Liu , 2016),(Lupo , 2014.( 

 و بار ونقل حمل كيفيت بودن مناسب عامل اين پارامتر مهمترين
 عامل .باشد مي 0.309عاملي ضريب با ذهاب و اياب سيستم
 بارهاي دامنه كه است بوده شده شناسايي عاملي سومين زمان
 و قابل حد در ساختاري معادالت مدلسازي در ها مؤلفه عاملي
 مناسب ،عاملي تحليل نتايج درقسمت. باشد مي 7/0 از باالتر
 در را تاثير بيشترين مقصد به رسيدن و حركت زمان بودن

 نتايج.است داشته 0.353عاملي ضريب با زمان عامل ساخت
 بوده جانيك نتايج با مطابق زمان عامل زمينه در رو پيش تحقيق
 موجب كه پرواز در اخالل گونه هر ، دهدمي نشان كه است
 نسبت مسافرين اعتمادي بي موجب شود مسافرين وقت اتالف

 .شودمي تقاضا كاهش و هوايي نقل و حمل سيستم به

 )Janic , 2015(  
 روز به تكنولوژي از استفاده عامل مهم عامل چهارمين

 معادالت مدلسازي در ها مؤلفه عاملي بارهاي دامنه كه باشد مي
 نشان باشدكه مي 1 ان سازنده پارامتر دو هر براي ساختاري

 عامل .باشدمي تقاضا جذب در موضوع اين اهميت دهنده

 دامنه با باشدمي ثانويه خدمات و رضايتمندي عامل كه پنجم
 معادالت مدلسازي در ها مؤلفه0.5 از بيشتر عاملي بارهاي

 اين پارامتر مهمترين .باشد مي مهم هايعامل جز ساختاري،
 كه باشد مي 0.476 عاملي ضريب با رضايتمندي ،پارامتر عامل

 رسيده اثبات به بيگر تحقيقات در همچنين پارامتر اين اهميت
 )Bieger  and Wittmer and Laesser , 2007.(است

 به احترام مثل ايثانويه خدمات وجود اهميت همچنين
 رو پيش تحقيق در كه فرودگاه در متفرقه خدمات و مسافرين

 نيز بيگر و اورث ،لي تحقيقات نتايج در است شده گرفته نتيجه
 Bieger  and Wittmer and. (است رسيده اثبات به

Laesser , 2007),( Li and Trani , 2014).( Orth 
and Frei and Weidmann , 2014( عامل عامل خرينآ 

 05/0 از بيشتر عاملي بار با كه باشدمي اعتماد قابليت و ايمني
 شناخته تاثيرگذار عوامل جز ،ساختاري معادالت مدلسازي در

  .است شده
  

  گيرينتيجه -5
 هوايي ونقل حمل سيستم ريزي وبرنامه مديريت در

 سمت به مسافرين بيشتر جذب سبب كه موثر عوامل شناخت
 بررسي به كه تحقيق اين در.باشد مي ضروري شود،مي آن

 به داخلي پروازهاي هوايي نقل و حمل تقاضاي بر موثر عوامل
 نتايج است، پرداخته ساختاري معادالت و عاملي تحليل كمك
  :است شده حاصل زير
 حمل تقاضاي بر موثر عامل 6 عاملي، تحليل از استفاده با 
 بر عامل 6 اين تاثيرگذاري ميزان ،كه شد شناخته هوايي نقل و

 عبارتند عامل 6 اين.است بوده درصد 67.70 تقاضا مولفه روي
 به تكنولوژي از استفاده" ،"زمان" ،"خدمات"،"هزينه": از

 قابليت و ايمني" و "ثانويه خدمات و رضايتمندي" ، "روز
  ."اعتماد

 روش از شده شناسايي هايعامل بين روابط تببين براي 
 توجه با. است شده استفاده ساختاري معادالت سازي مدل
 گرفت را نتيجه اين توان مي ساختاري معادالت نتايج به
 نقل و حمل تقاضاي بر موثر عوامل بندي تقسيم كه

  .باشدمي صحيح ،عامل 6 به هوايي
 تاثير ضريب با هزينه عامل ،شده شناخته عامل مهمترين 

 بودن كم پارامتر همچنين .باشدمي درصد 20.4 گذاري
 ،عامل اين در بليت هزينه بودن كم و سفر كلي هزينه

  .است بوده شده شناخته پارامترهاي مهمترين



  1396، پاييز 52پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 
 

 

 بين متقابل اثر بيشترين ساختاري معادالت مدلسازي در 
 18/0 متقابل تاثير ضريب با هزينه و خدمات گزينه دو
 كنندگان استفاده انتظارات توان مي را امر اين دليل. باشد مي

 پرداخت قبال در شبكه اين از هوايي ونقل حمل سيستم
  . دانست خدمات و هزينه

 شوندمي تقاضا جذب در بهبود سبب كه عواملي جمله از 
 هوايي، مسافرت دريافتي هايهزينه كاهش: از عبارتند
 خدمات ارائه بهبود ،بليط هزينه سازي آزاد سيستم بهبود
 آموزش پرواز، در تاخير وقوع از جلوگيري ،ثانويه و اوليه

 به موقع به رساني اطالع ،فرودگاه پرسنل به مناسب
 ناوگان تجهيز با آخر در و پرواز لغو صورت در مسافرين
 .كنند منتقل مسافرين به را ايمني احساس هوايي

  
  سپاسگزاري-6

 اعتبارسنجي و در اين تحقيق و به ويژه براي تنظيم
از نظرات اساتيد محترم دانشگاههاي ها ابزارگردآوري داده

يزد كمك گرفته شد، كه از اين عزيزان  زنجان و تربيت مدرس،
  گردد.قدرداني مي
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