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افزایش آلودگی زیستمحیطی ناشی از سوخت خودروها و محدودیت منابع سوختهای فسیلی موجب شددده ددا گددرایش بدده
سمت ولید خودروهای برقی بیشتر شددودد در ایددران اسددتفاده از خودروهددای برقددی نیدداز بدده مطالددده بیشددتری در زمیندده عر دده و
قا ای این محصول داشته و فارغ از بحث عر ددها اسددتفاده از خودروهددای برقددی نیدداز بدده درز بهتددر از نیازهدداا خواسددتهها و
سالیق مصرفکنندگان را نیز داردد در این پژوهش از رویکرد یکپارچها که حاصل رکیب روش جربه انتخاب بدا مددل عامدل بنیدان
رانندگی در کشور استد با روش نمونه گیری صادفیا دادهها با پرسشدنامه ایدی شدامل هشدت مجموعده انتخداب از  412نمونده گدردآوری
شدندد جهت حلیل دادهها از مدل الجیت شرطی و شبیه سازی استفاده شدهاستد نتدای رویکدرد یکپارچدها نشدان میدهدد کده مشدو های
دولتی بیش از سایر ویژگیهای خودروی برقی بر مایل به استفاده از آن أثیر گذار اسدتد همنندین ویژگیهدای قیمدتا سدرعت و مددت
زمان شارژ در اولویتهای بددی مصرفکنندگان قرار داردد وجه به ویژگیهای فو می واندد بده سیاسدتگذاران و ولیدکننددگان خدودرو
در زمینه بهکارگیری ویژگیهای جدید و یا بهتری نسبت به گذشتها کمک کندد
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 .1مقدمه
مصارف باالی سوخت وسط وسایل نقلیه نظیر ا ومبیلهاا مو ورسیکلتها وددد در سطح جهان بددا
وجه به کاهش منابع سوخت فسیلی و آالیندگی زیاد محیطزیست وسط این مصددرفکنندگانا
موجب وجه روزافزون به اسددتفاده از سددایر منددابع انددرژی گشددته اسددت پلتددزمن)2000( 1د مطددابق
گزارش چشمانداز انرژی جهان 2در سال 2019ا میزان مصرف انددرژی در سراسددر جهددان در سددال
 2018با  2/9درصد افزایش نسبت به سال  2017به مدادل حدددود  13/8میلیددارد ددن نفددت رسددیده
استد این میزان بیشترین رشد ساالنه در زمینه مصرف جهانی انرژی از سال  2010اکنون به شمار
میرودد همننین مطابق گددزارش سددازمان جهددانی هواشناسددی 3در سددال  2019در مددورد گازهددای
گلخانهایا میانگین غلظت گازهای گلخانهای در جهان که محصول جددانبی سددوختهای فسددیلی
هستندا به  407/8بخش در میلیددونا در سددال  2018رسددیده اسددتد آمارهددای سددال  2018افددزایش
چشمگیر گاز دی اکسید کربن را نسبت به سال قبل نشددان میدهندددد سددال  2017میددانگین غلظددت
گاز دی اکسیدکربن ا مسفر زمین  405/5بخش در میلیون گزارش شده بودد براساس گزارشهددا
وآمارهاا با وجود مام دهدهایی که حت وافددق پدداری  4مبنددی بددر بدده حددداقل رسدداندن انتشددار
گازهای گلخانهای در جهانا صددورت گرفتددها هددیا نشددانهای مبنددی بددر کدداهش غلظددت و انتشددار
گازهای گلخانهای در جهان دیده نمیشودد
یکددی از مناسددب رین روشهددا جهددت دسددتیابی بدده هدددف کدداهش مصددرف انددرژی و گازهددای
بر و حرارتا استفاده از وسایل نقلیه ایی است که نیروی محرکه آنهاا از انددرژی الکتریکددی شددبکه یددا
با ریها أمین میشودد این مو وع در کلیه کشددورهاا بدده ویددژه کشددورهای وسددده یافتدده نظیددر ایدداالت

1. Peltzman

2د سند چشم انداز کنولوژی آژان

بین المللی انرژی ()ETP
3. World Meteorological Organization
4. Paris Agreement
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متحددده و ژاپددن اهمیددت ویددژه ای یافتدده اسددتد عددالوه بددرآنا کشددورهایی نظیددر چددین و هندوسددتان نیددز
پیشرفتهای قابل مالحظه ای در این زمینه داشته اند لین)2017( 1ا هلوستون)2015( 2د
در ایرانا ارزان بودن حاملهای انرژیا از دالیل افددزایش مصددرف بددی رویدده سددوختهای فسددیلی
بوده که با آغاز طرح هدفمندسازی یارانههاا این مصرف به شکل مناسبتری مدیریت گردیده اسددتد بددا
این وجودا آلودگی شدید هوا که بخشی از آن به دلیل مصرف روزانه  90میلیون لیتر بنددزین در کشددور
است 3ا محدودیت منابع نفتیا هزینددههای زیدداد ولیددد بنددزینا فرسددودگی بدخددی از خودروهددا و عدددم
خروج آنها از چرخه حمل و نقل کشور پ

از پایان طول عمر استاندارد که موجددب افددزایش مصددرف

بنزین در آنها میشودا همگی بر لزوم همگامی با الشهای جهانی در راستای دسددتیابی بدده کنولددوژی
خودروهای برقی أکید دارندد بنابراین مطالده در زمیندده خودروهددای برقددی جنبددههای مثبددت فراوانددی را
داراستد در حال حا ر برای کاهش آلددودگی محددیط زیسددت خصوصددا در کددالن شددهرهاا ددرورت
استفاده از خودروهای برقی را دو چندان کرده استد
مرکز پژوهشهای مجل ا به بررسی ولید خودرو برقی در ایران پرداخته و مهم رین چالش
ول ید و وسده خودروهای برقی در ایران را بحث قیمت مام شدها نبود خمین الزم برای قا ددا
و نبود متولی واحد در این زمینه دانسته استد دالیل متدددی شامل عدم وجود گزینددههای بددازارا
بی اعتمادی و قیمتهای باال برای نبود قا ا وجود دارد مار ین)2016( 4د یکددی از دالیددل دیگددر
عدم شناخت کافی از نگرشهاا نیازها و انگیزههای مصرفکنندگان است شایفر)2005( 5د نتددای
قابلیت بهکار گیری خودروهای برقی و عر ه آن در سطح شهرهاا قابل استفاده استد از آنجا که

1. Lin
2. Helveston

3د آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در سال 1398
4. Martin
5. Schaefer
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مشکالت ناشی از نبود خمین الزم برای قا ا که یکی از دالیل آن می واند عدم شناخت کافی
از نگرشهاا نیازها و انگیزههای مصرفکنندگان باشدا بهعنوان یکی از شددکافهای پددژوهش در
ایران شناسایی شده و این پژوهش به دنبال پیشنهاد رویکردهددای نددوین جهددت خمددین مایددل بدده
پرداخت استا بنابراین کاربرد آن نیز در سطح کالن و بنگاههای ولیدی امکددان پددذیر اسددتد بددا
عنایت به فاسیر فو پژوهش حا ر از آنجددا کدده بدده بددرآورد مایددل بدده پرداخددت مصددرفکننده
میپردازد و ماهیت اساسی این بددرآورد ویژگددی یاددهندددگی آن اسددتا لددذا بدده قددانون گددذارانا
مجریان و ولیدکنندگان در مورد بایدها و نبایدهاا شکافها و انتظارهاا بهبددود و اصددالح مسددتمر
سیاستها و فناوریهای موجود میآمددوزد و درصدددد اراددده مدددلی بددرای شناسددایی شدداخ

های

افزایش مایل به پرداخت مصرفکننده برای خودروهای برقی میباشدد
بدین منظورا این پژوهش سدی در پاسخ دادن به این سئواالت است که چگونه اختالفات
کنولوژیکیا قا ای استفاده روزانه از وسایل نقلیه کم مصرف و دوستدار محیطزیست را
شکل میدهد و چه عواملی بر رجیحات مصرفکنندگان اثر داردد مطالدات اخیر مانند
دازیانو)2016(1ا کریاکیدز )2015( 2و براون )2013( 3این مو وعات را مدتبر کرده استد
نوآوری این پژوهشا مدلسازی رجیحات مصددرفکنندگان و بررسددی رفتددار آنهددا در بددازار
شبیه سازی شده میباشدد با استفاده از این مدل پیشنهاد شده می وان صددمیم مصددرفکنندگان را
در ر ابطه با پذیرش خودروی برقی مشاهده نمددودد عددالوه بددر ایددن بددا بررسددی و نقددد روش جربدده
مصرفکنندگان جهت استفاده از خودروهای برقی پرداخته شدهاستد

1. Daziano
2. Kyriakidis
3. Brown
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این پژوهش در شش بخش اراده میگرددد در بخشهای دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهشا
سوم بیان مسئلها چهارم روش پژوهشا پنجم حلیل دادهها و در ششددم جمعبندددی و نتیجددهگیری
اراده میگرددد

 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
ارزشهای اقتصادی از طریق مفاهیم مایل بدده پرداخددت 1و یددا مایددل بده دریافددت 2بددرای جبددران
خسارت در زمان غییرات قیمتها اندازهگیری میشوندد از میان این دو مفهوما مایل به پرداخت
کاربرد بیشتری داردد اکنون رویکردهای زیادی درباره اندازهگیری مایل به پرداخت با پایههای
مفهومی مختلف و مفاهیم متدولوژی گوناگون در ادبیات مربوطه اراده شدهاستد جدول( )1انواع
روشهای مورد استفاده در خمین مایل به پرداخت را نشان میدهدد
جدول  .1روشهای تخمین تمایل به
شرایط

پرداخت 3

تخمین تمایل به پرداخت فرضی

فرمت سئوالی

تحلیل توأم ،ارزیابی مشروط،
تجربه انتخاب

تخمین تمایل به پرداخت واقعی

مکانیزم بکر -دیگروت و مارشاک
حراجهای ویکری

دادههای گروه نظارت شده
مطالعات بازار
تحلیل انگیزه  -توأم

اندازهگیری

مأخذ :سامروری)2012( 4

3د برای مطالده در خصو

)1. Willingness To Pay (WTP
)2. Willingness To Accept (WTA
روش های خمین مایل به پرداخت به ) Somervuori (2012مراجده کنیدد
4. Somervuori
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روش خمین مایل به پرداخت فر ی شامل حالتهایی هستند که در آنهدا محقددق در یدک
حقیق میدانیا بهصورت رودررو 1یا از طریدق لفددنا ایمیدلا نامدده پسددتی و یددا اینترنددت اقدددام بدده
پرکردن پرسشنامه خود میکند و به دلیل این که در ایدن نددوع حقیقددات محقددق سدددی در ایجدداد
نوعی بازار فر ی و نه واقدی برای فرد نمونه دارد و پاسخ دهنده بدده دلیدل عدددم مواجدده بددودن بددا
اطالعات ملموس و واقدی سدی در صویرسازی ذهنی میکندا ایدن نددوع مطالدددات را روشهددای
هیپو تیک( 2برانگاشتیا فر ی) نیز مینامندد مثال بارز ایدن روشهدداا فرمددت سددئوالی 3ا ارزیددابی
مشروط 4ا حلیل وأم 5و جربه انتخاب 6میباشددندد در روش فرمددت سددئوالی از پاسددخ دهندددگان
خواسته میشود ا به سئواالت پایان باز و یا پایان بسته پاسخ دهندد در فرمددت پایددان بددازا پاسددخها
آزاد هستندد در فرمت پایان بستها به این سوال که آیا آنها مایل به خرید یک محصددول بددا قیمددت
خا

خواهند بود یا خیر؟ پاسخ میدهندد مزیت فرمت سئوالی این است که آن را می وان بددرای

بسیاری از مفاهیم و محصوالت استفاده کردد با این حددالا نتددای

حقیقددات نشددان داده اسددت کدده

برآورد ممکن اسددت نادرسددت باشددد و یددا حددت ددأثیر سددئواالت واقددع شددودد در روش ارزیددابی
مشروطا با هیه پرسشنامه و مراجده به افراد سدی در یافتن پاسخ بددرای مایدل بدده پرداخددت آنهددا
میباشدد واژه مشروطا مبین یک شبیه سازی و ایجاد بازار فر ی برای کاالی مورد آزمون استد
روشهای کسب قیمت پیشنهادی شامل بازیهای پیشنهاد مزایده7ا کددارت پرداخددت8ا سددئواالت
نامحدود (باز) 9و سئواالت محدددود (بسددته) 10میباشدددد در روش بازیهددای پیشددنهاد مزایددده بدده پاسددخ
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1. Face to face
2. Hypothetical Methods
3. Question format – open ended or closed ended
)4. Contingent Valuation Method (CVM
5. Conjoint Analysis
6. Choice Experiment
7. Bidding Game
8. Payment Card
9. Open Ended Questions
10. Close Ended Questions
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دهندگان ا رسیدن به حداکثر مایل به پرداخت آنها پیشنهادهای باال ر داده میشددودد در روش کددارت
پرداخت یک سلسله از مقادیر بر روی کارت وجود دارد و از پاسخ دهنده خواسته میشود ددا یکدی از
آنها را انتخاب کندد دو روش سئواالت نامحدود و سئواالت محدودا مشابه روش فرمت سئوالی اسددتد
به رغم اینکه الشهای بسیاری در ساختار اقتصادی و اقتصاد سددنجی روش ارزیددابی مشددروط صددورت
گرفته و از مقبولیت بسیار باالیی نیز بین محققان برخوردار استا اما به واسددطه پرسددش مسدتقیم در ایددن
روشا انتقادات جدی در اجرای آن وارد است که مهم رین آنها عبار ند از:
•

اغلب بهصورت دیف اجرا میشودد

•

بیشتر در پروندههای حقوقی مورد استفاده قرار میگیردد

•

پاسخ دهندگان به راحتی پیشنهادات پرداخت را بدون در نظر گددرفتن اسددتطاعت مددالی
اشان قبول میکنندد

•

رفتار استرا ژیک در پاسخ دهندگان وجود داردد (پاسخ دهنده اعتقاد دارد که نظر وی
در سیاستهای دولتی اثر دارد در نتیجه می واند عمداً میزان مایل به پرداخت خود را
جهت رسیدن به نتیجه مطلوبا بیش از حد بیان کند و خمین زند)د

فاوت عمده میان حلیل وأم و ارزیابی مشروط ایدن اسددت کدده در ارزیددابی مشددروط پاسددخ
دهندگان ملزم به دیین یک یا در برخی موارد دو گزینه مختلف هستندا در حالی کدده در حلیدل
وأم الزم است پاسخ دهندگان چندین گزینه مختلف را دیین کنندد
مصرفکنندگان و اراده گزینههای کمیلی برای أثیرگذاری اثربخشا به یک ابددزار متددداول در
حقیقات اقتصادی بدیل شدهاستد این روش به محقق اجازه میدهد به جای بررسی کل کاال یا
خدمت بهصورت یک بستها ویژگی هددای مددر بط بددا کدداال را جدددا کددرده و رجیحددات را بددرای
ویژگیهای مختلف دیین کندد در این روشا هر یک از گزینههای اراددده شددده در هددر مجموعدده
انتخابا بیان و وصیف متفاو ی از کاال یا خدمت مورد نظر اراده میدهدد الزم به ذکر است که
روش جربه انتخاب در حوزه اقتصاد اثبا ی دسته بندی میشودد یدنی آننه در رجیحددات افددراد
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هست را شناسایی می کند و به رجیحات آنها سمت وسو نمی دهد .ویژگیها و سطح بندی آنها
باید طوری طراحی شوند که پاسخ دهنده را مجبددور بدده مبادلدده نماینددد (امکددان ددرجیح رکیبددات
مختلف ویژگیها را برای او فراهم کنند)د هددر زمددان سددطح یکددی از ویژگیهددا غییددر مددی کندددا
سناریوی جدیدی)یدنی بسته متفاو ی از کاال( پیش روی او قددرار میگیددردد بدا غییددر سددناریوهای
پیش روی مصرفکنندها امکان ارزیابی درجه أثیر هریک از ویژگیهددا بددر انتخدداب وی فددراهم
میگرددد به سبب اینکه قیمت نیز به منزله یکی از ویژگیهاا در گزینههای مختلف درج میشودا
امکان ارزشگذاری را فراهم میکندد اگر کدداال و خدددمات دارای ارزش باشدددا افددراد مایددل بدده
پرداخت جهت به دست آوردن آن کاال یا خدمت را دارندددد بدده عبددارت دیگددر مصددرفکنندگان
حا رند جبران رر از دست دادن آن را بپذیرندددد در بازارهددای راید ا ارزش کدداال یددا خدددمتا
قابل مشاهده اسددت و قیمتددی کدده بددرای آن کدداال پرداخددت میشددود ارزش آن میباشددد امددا بددرای
کاالهای غیر بازاری به دلیل عدم مشاهده قیمتا ارزش آن کدداال یددا خدددمت براسدداس رجیحددات
مصرفکنندگان دیین میشودد مایل به پرداخت مصرفکننده بددرای یددک کدداال اساسددا رفتدداری
میباشدد مبلغی که مصرفکننده برای یک کاال در زمان مشخ

میپردازد به عوامل مختلفی از

جمله ارزش ذا ی کدداالا زمددان مبادلددها غییددرات محیطددیا مدددت زمددان گددردآوری اطالعددات بدده
خصو

اگر کنولوژی جدید باشد بستگی دارد ژادو)2004( 1د

مطابق مدل اقتصادی نئوکالسیکا مردم در حین صمیم گیریا رجیحا شددان را میداننددد و
مدنویاتا مهارت بازار و عدم وانایی افراد در خمین احتمالهددای مختلددف همددراه اسددتد مطددابق
اقتصاد رفتاری مردم حت أثیر رسا شکست و یا پشیمانی هستند ا آن جایی که حتی به خدداطر
احساس اندکی ریسک که ممکن است بددا شکسددت مواجدده شددودا از برخددی منددافع چشددم پوشددی

1. Zhao
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میکنند (اثر زیان گریزی)1د افراد مو ددوعات را در ار بدداط بددا دیگددران فسددیر میکننددد و فکددر
خودمختاری ندارند (اثر فشار اجتماعی یا جمدی)د عددالوه بددر ایددنا آنهددا در هنگددام صددمیمگیری
منطقیا در مواجهه با شرایطی که نیاز به رعایت رکیب بدخددی از اسددتانداردهای اجتمدداعی ماننددد
نفع اجتماعیا برنامههای دوستانها محبت و هنجارهای اقتصادی مانند پرداخت صورت حسدداب و
قیمتها میباشندا مشکل دارند آریلی)2010( 2د در اقتصاد رفتاریا دریف قیمتگددذاری رفتدداری
به درز رفتار مصرفکننده و عوامل ذهنی مؤثر بر صمیم او جهت مایددل بدده پرداخددت کمددک
میکندد دریددف قیمتگددذاری رفتدداری بددا وجدده بددهعنوان آن از مبددانی علددم روان شناسددیا علددم
بازاریددابی و علددم اقتصدداد رفتدداری گرفتدده شدهاسددت میددازاکی )2003( 3قیمتگددذاری رفتدداری را
اینگوندده دریددف میکنددد" :قیمتگددذاری رفتدداری زیددر مجموعدده وسددده یافتدده از حقیقددات
قیمتگذاری است؛ جایی که قیمتها و قیمتگذاریها بددا احتددرام بدده ارکانهددای انسددانی مددورد
آزمایش قرار گرفته و چگوندده افددراد مشددارکتا درزا پددردازش ( جزیدده و حلیددل) و اطالعددات
قیمت را ارزیابی میکنندا به ویژه زمانی که میخواهند کاالیی را بفروشند یا بخرندد"
دا نددش دربدداره مایددل بدده پرداخددت از طددرف مشددتریان بددالقوها نقددش اساسددی در بسددیاری از
زمینههای مدیریت بازاریابی مانند صمیم گیریهای قیمتگذاری یا وسده محصول جدیددد دارد
بریدددرت)2006( 4د بددرای اینکدده سیاسددتگذاران و ولیددد کنندددگانی کدده میخواهنددد در بددازار
خودروی برقی در ایران فدالیت کنند و قیمتگذاری درسددت و مناسددبی را انجددام دهندددا نیدداز بدده
محصول و این که چگونه مصرفکنندگان اطالعات قیمت را پردازش میکنندا دارندد این موارد

1. Loss Aversion
2. Ariely
3. Miyazaki
4. Breidert
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حددت ددأثیر زمینددههای روانشناس دی و رفتدداری قددرار دارد کدده مدمددوال بدده طددور ویددژه در زمددان
قیمتگذاری مورد وجه قرار نمیگیرد دوالن)1996( 1د
در ادامه مطالدات انجام شده در به کارگیری انواع روشهای خمین مایددل بدده پرداخددت و
اثرات آنها در پذیرش و انتخاب خودروهای برقددی و رفتددار مصددرفکنندگان در داخددل و خددارج
کشورا مورد بررسی قرار گرفته استد
حیدر زاده و ردی

روحانی ( )1393به بررسی أثیر عوامل جمدیت شناختی و درز از برند

بر مایل به خرید خودروهای لوک

در میان مصرفکنندگان در سطح شهر هددران پرداختهاندددد

آنها آشنایی با برندا صویر ذهنی از کشور خاستگاها ارزش جملیا ارزش منحصر به فرد بددودنا
ارزش اجتماعیا ارزش لذت جویانددها ارزش کیفیددتا مایددل بدده خریدددا ددرجیح برنددد و عوامددل
جمدیت شناختی را بهعنوان متغیرهای پژوهش شناسایی و با استفاده از مدددل مدددادالت سدداختاری
دادهها را جزیه و حلیددل کردهاندددد نتددای نشددان میدهددد متغیرهددای ارزش لددذت جویانددها ارزش
منحصر به فرد بودن و ارزش کیفیددت نقددش بیشددتری نسددبت بدده دو متغیددر ارزش جملددی و ارزش
اجتماعی در شکل گیری درز از برند لوک

از دیدگاه مصرفکنندگان ایرانی دارند.

خداپرست مشهدی و همکاران ( )1393بدده مقایسدده سیاسددتهای مایددل بدده پرداخددت و نددوع
سهمیهبندی برا ی انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سددوز در شددهر مشددهد پرداختهاندددد نتددای
پژوهش آنها با روش ارزیابی مشروط نشان میدهد که بددین حددداکثر مایددل بدده پرداخددت و نددوع
داردا بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند و بین مایل بددده پرداخدددت و نددوع سددهمیه
خودروها رابطه مدناداری وجود نداردد بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی
مصرفی مامی خودروها یکسان باشدد

1. Dolan
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شجری و همکاران ()1386ا مایل به پرداخت مصرفکنندگان خودرو برای قیمت بنزین را
با روش ارزیابی مشروط برآورد کردهاندد بدین منظور با طراحددی پرسشددنامه از  1100نفددر دارنددده
خودرو و یا کسانی که در آیندهای نزدیک قصد خریدآن را داشتندا در هفت کالن شهر هددرانا
اصفهانا شیرازا کرجا مشهدا بریز و اهواز بهصددورت صددادفی دادههددا را جمددع آوری و حلیدل
کردندد نتای نشان میدهد که مردم حا رند در صور یکه قیمت خودرو (بهعنوان مخارج ثابت)
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ومان برای هر لیتر بنزین پرداخت کنند.

کیم و همکاران )2018( 1به بررسی اثرات ددیل کننده زیسددتمحیطی و حمایتهددای دولددت
در پددذیرش خودروهددای برقددی در کشددور کددره پرداختهاندددد آنهددا بددا مدرفددی مشددو های مددالیا
سیاستهای غیرمالیا نگرانیهای محیطی و نوآوریهای محیطی بهعنوان ددیل کنندها دادههای
خود را از  285راننده خودروی برقی در کره جمع آوری کردهاندد نتای نشددان میدهدددا مزایددای
اقتصادی زیستمحیطی بهعنوان انگیزههددای اصددلی و ریسددک مدددت زمددان شددارژ و هزیندده شددارژ
خودرو بهعنوان موانددع انتشددار خددودروی برقددی میباشدددد همننددین نگرانیهددای زیسددتمحیطی و
مشو های مالی به طور قابل وجهی صمیم به خرید خودروهای برقی را افزایش میدهدد
انانسدداز و همکدداران )2017( 2بددا مدلسددازی مدددادالت سدداختاری حددداقل مربدددات جزدددی
( ) PLS-SEMبه آزمون روابط بین پن عامل اثرگذار (مشو های مددالیا زیددر سدداختهاا عوامددل
فنیا نگرانیهای محیطزیست و قیمت) و مایل به خرید خودروهای برقی در ایلند پرداختهاندددد
سرعت و امنیت بیشتر وجه میکننددد و خیلددی نگددران زیرسدداختها ماننددد ایسددتگاههای شددارژ و
مشو های مددالی ماننددد قیمددت خریدددا هزینددههای نگدده داری و عملیددا ی و قیمددت فددروش مجدددد
خودروهای برقی نیستندد اگرچها نگرانیهای محیطزیست بر روی صمیم خرید خودروی برقددی

1. Kim
2. Thananusak
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اثرگذار بوده استا اما مردم مایل به پرداخت قیمت باال ر را داشتندد با این حالا عامل قیمت باال
می واند رابطه بین نگرانیهای زیستمحیطی و قصد خرید خودروی برقی را منفی کندددد بدده ایددن
ر یبا اگر قیمت خودروهای برقی بددیش از حددد بدداال باشدددا افددرادی کدده طرفدددار محیطزیسددت
محسوب میشوندا ممکن است کمتر از خودروهای برقی استفاده کنندد
الیددو و همکدداران )2017( 1بددازنگری جددامدی از مطالدددات انجددام شددده بددر روی رجیحددات
مصرفکنندگان برای خودروهای برقی انجام دادهاندد آنها در ابتدا رویکددرد اقتصددادی و روان شددناختی
این مو وع را بررسی و سپ

چارچوب مفهومی رجیحات استفاده از خودروهددای برقددی را در چهددار

دیدگاه مددالیا کنیکددیا زیرسدداختی و نگرشهددای سیاسددی بددازنگری کردهاندددد  12مشخصدده در روش
جربه انتخاب در مقاالت مروری شناسایی شدهاست که شامل قیمت خریدددا هزیندده عملیددا یا مسددافت
طی شدها زمان شارژا قدرت مو ورا زمان شتابا حداکثر سرعتا میزان ولید گاز دی اکسددید کددربنا
نشان جاریا میزان نوع نشان جاریا وارانتی و دسترسی به شارژ میباشدد
دازیانو و همکاران ( )2016با استفاده از روش جربه انتخابا به سوال اینکدده آیددا مددردم مایددل بدده
پرداخت جهت استفاده از خودروهددای بدددون راننددده را دارنددد یددا خیددرا پاسددخ دادهاندددد آنهددا بددا ایجدداد
موقدیتهای انتخاب واقدی برای خودروهای بدون رانندها مایل به پرداخت افراد را خمین زدهاندددد در
این موقدیتهاا پاسخ دهندگان از بین چهددار مدددل خودروهددای جدیددد یکددی را بددرای خریددد انتخدداب
میکنند که در میان مشخصههای مطلوب چندگانه غییر میکندد که شامل هزیندده اجددراا قیمددتا میددزان
عدم جان

قطدی مصرفکنندها الجیت پارامتر صددادفی پددارامتری و الجیددت پددارامتر صددادفی نیمدده

پددارامتری اسددتفاده شدهاسددتد نتددای نشددان میده دد کدده مایددل بدده پرداخددت مصددرفکنندگان بددرای
خودروهای نیمه خودکار  3500دالر و  4900دالر برای مام خودکار میباشدد

1. Liao
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هلوستون و همکاران ( )2015رجیحات مصرفکنندگان را برای انواع خودروهددای برقددی و
بنزینی در آمریکا و چین مدل سازی و دادههای خود را از هر دو کشددور بددین سددالهای  2012ددا
 2013براساس روش جربه انتخاب جمع آوری کردهاندد مشخصههای مورد استفاده در پرسشنامه
جهت بررسی دیدگاه مصرفکنندگانا نوع خودروا برندددا قیمددت خریدددا قابلیددت شددارژ سددریعا
هزینه شارژ و مدت زمان شتاب بودد نتای حاصله نشان میدهدکه خودروهای بنزینی بیشتر بددرای
مصرفکنند گان جذابیت دارد و پاسخ دهندگان آمریکایی مایل به پرداخت کمتددری نسددبت بدده
پاسخ دهندگان چینی برای استفاده از خودروهای برقی دارندد
شین 1و همکاران ( )2015به بررسی رجیحات مصرفکنندگان و مایددل بدده پرداخددت آنهددا
برای امکانات کنولوژی خودروهای برقی و انواع سوخت پرداختهاندد بررسیها در این پددژوهش
به دو بخش قسیم شدهاست؛ در بخش اول به جزیه و حلیل رجیحات مصددرفکنندگان بددرای
امکانات کنولوژی هوشمند و در بخش دوم به گزینههای مختلف برای انددواع سددوخت پرداختدده
شدهاسددتد متغیرهددای اجتمدداعی -اقتصددادی از طریددق سددنا درآمددد و و دددیت رانندددگی کدده بددر
رجیحات مصرفکنندگان مؤثر است شناسایی شدهاندد حقیقات در شش شهر مهم کره جنددوبی
بددا  675پاسددخ دهنددده انجددام و نتددای نشددان میدهددد کدده در انتخدداب انددواع خودروهدداا متغیرهددای
اجتماعی -اقتصادی اثرگذار نبوده اما حت أثیر امکانات کنولوژیهای هوشددمند در خودروهددا
بوده استد بددرای مثددال مصددرفکنندگانی کدده امکددان وجددود فرمددان صددو ی برایشددان در خددودرو
برستینو 2و لی ( )2011قا ا بددرای خودروهددای برقددی را بددا مرکددز بددر روی ددأثیرات قیمتهددای
گازودیل و مشو های مالیات بر درآمد بین سالهای  1999-2006جزیه و حلیل کردهاندد آنهددا بددرای

1. Shin
2. Beresteanu
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فروش خودروهای برقی در سال  2006خمین زده اند که اگر قیمت سوختهای بنزینددی ثابددت بمانددا
فروش خودروهای برقی  %37و اگر مشو های مالیا ی دولت نباشد  %20کمتر خواهد بودد

 .3تعریف مسأله
استفاده گسترده ر از خودروهای برقی نیاز به درز بهتر از نیازهدداا خواسددتهها و همننددین مایددل
مصرفکنندگان به خرید وسیله نقلیه را داردد این صندت باید برای بهدست آوردن درز بهتددر از
سالیق مصرفکنندگانا به منظور فددروش بددالقوه خودروهددای برقددیا نظرسددنجیهای مختلفددی بددا
ویژگیهددای متنددوع و در سددطح قیمته دای متفدداوت طراحددی کندددد ایددن اطالعددات بدده وسددده
سیاستهای مناسب برای غلبه بر موانددع بددازار و افددزایش قا ددا بددرای خودروهددای برقددی کمددک
میکندد پذیرش خودروهای برقی وسط مصرفکنندگان یک عامل کلیدددی در دیددین موفقیددت
نهایی یا شکست فناوریهای خودروی برقی میباشدد
مدلهای انتخابا که گاهی اوقات بهعنوان مدلهای مطلوبیت صددادفی (RU) 1نیددز شددناخته
می شودا اکنون رای

رین روش بددرای مدددل ریا ددی قا ددای خددودرو اسددت بالتدداس)2001( 2د

جربه انتخابا یک روش کامل برای خمین رجیحددات مصددرفکنندگان براسدداس ویژگیهددای
کدداال میباشدددد در ایددن روشا صددمیم خریددد مصددرفکننده بددر پایدده ئددوری مطلوبیددت صددادفی
مدلسازی میشود؛ جایی که هر فرد یک گزینه از مجموعه ای از گزینهها را انتخاب میکند کدده
مطلوبیت شخصی او را به حددداکثر برسدداندد انتخدداب یددک گزیندده ی خددا

براسدداس رجیحددات

لوپز)2019( 3د چندین ویژگی وسایل نقلیه در ادبیات پژوهش یافت شده کدده می ددوان آنهددا را بدده
چهار گروه قسیم کرد :مالیا فنیا زیرساختها و مشو های دولتید متغیرهای مر بط بددا فددرد بدده

1. Random Utility Models
2. Baltas
3. Lopez
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ناهمگونی مصرفکنندگان مانند خصوصیات اجتماعیا اقتصادی و جمدیت شناختی میپردازندددد
این ناهمگونی از نظریههای روانشناختیا نفددوذ بددین فددردیا محددل سددکونت و شددرایط مربددوط بدده
خودرو ایجاد میشود الیو ()2017د از سوی دیگر هددر مصددرفکننده بدده نهددایی در بددازار وجددود
ندارد و در واقدیت فرآیندهای داملی بین آنها در محیط اجتماعی وجددود داردد محددیط اجتمدداعی
جایی است که افراد در "فخای اظهار نظر" عمل میکنندد این فخا مندک

کننده فرصت دامددل

در جلسات رسمی یا سایر اشکال ار باطات مانند شبکه اجتماعی است پیرا)2016( 1د هنگامی کدده
نفوذ اجتماعی رخ می دهدا اثرات پویایی بر روی خصوصیات افراد به واسددطه ی موقدیددت شددبکه
فردی ایجاد میگردد د محیط می واند بر افراد أثیر بگذارد و نیز از نتیجه صددمیمات آنهددا متدداثر
شود پیرا ()2016د
با عنایت به فاسیر فو و شناسایی نقاط قوت و دف رویکردهای مورد استفاده برای
جزیه و حلیل رجیحات مصرف کنندگان ا که در جدول (  )2اراده شده استا نیاز بدده اراددده
یک چارچوب مدل سازی یکپارچها کدده امکددان ارزیددابی پددذیرش خددودروی برقددی وسددط
مصرف کنند گان را با در نظر گرفتن رجیحددات ندداهمگن و ر فتددار ددداملی آنهددا نشددان دهدددا
می باشد حلیل رفتاری مصرف کنندگانا ه مراه با حلیل هددای فنددی و اقتصددادیا در ارزیددابی
سیاست های مورد نیاز برای حمایت از سیاستگذاران و ولیدکنندگان در صمیم گیری هددای
مناسب کمک می کندد
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جدول  .2نقاط قوت و ضعف روش تجربه انتخاب و مدل عامل بنیان و مزایای رویکرد یکپارچه
رویکردهای مورد
نقاط قوت

استفاده برای تجزیه

نتایج

نقاط ضعف

و تحلیل ترجیحات
مصرفکنندگان

تخمین ترجیحات
مصرفکنندگان
روش تجربه انتخاب

درک رفتار مصرفکنندگان
براساس نظریه اقتصاد خرد
شناسایی وضعیت جمعیت
شناختی مصرفکنندگان

شبیه سازی فرآیندهای
تعامل
تقلید از رفتار پویای
مدل عامل بنیان

مصرفکنندگان با
مالحظات پدیدههای
جمعی

عدم وجود اثر متقابل در
فرآیند استخراج

رتبه بندی ترجیحات

ترجیحات

براساس تابع مطلوبیت و

تحلیل ایستا از رفتار

برآورد تمایل به پرداخت

مصرفکنندگان

مالحظات کلی از
ترجیحات

رتبهبندی ترجیحات

مصرفکنندگان

براساس میزان مشارکت

عدم استفاده از دادههای

در فرآیند تصمیمگیری

اقتصادی برای توصیف

گروهی

رفتار مصرفکنندگان

فرآیند تعاملی با هدف
رویکرد یکپارچه

ایجاد اجماع در مورد

تالش بیشتر برای

بستههای سیاستی

دستیابی به دادهها و

پشتیبانی از رفتار

مدل سازی

مصرفکنندگان با تحلیل
اقتصاد سنجی
مأخذ :برگرفته از یافتههای پیرا ()2016

رتبه بندی ترجیحات
براساس تابع مطلوبیت و
میزان مشارکت در فرآیند
تصمیمگیری گروهی
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 .4روش پژوهش
بددا وجدده بدده ایسددتا بددودن روش جرب ده انتخدداب بدده نهددایی نمی ددوان بددرای حلیددل رجیحددات
مصرفکنندگان استفاده کددردا زیددرا نتددای حاصددل از آن نمی وانددد پویدداییا مشددارکت و بددادل
اطالعات بین افراد را نشان دهدددد بدده کمددک مدددل عامددل بنیددانا می ددوان بدده روشددنی فرآیندددهای
صمیمگیری عاملها را در سطح خرد وصیف کردد از سددوی دیگددر عاملهددا هوشددمند هسددتند و
عوامل و اثرات متدددی در صمیم گیری و رجیحات آنها نقش داردد در این جا است که اقتصاد
رفتاری و روش جربه انتخاب به کمک مدل عامل بنیان آمده و و اطالعددات مددورد نیددازا دقیددق و
کاربردی را برای آن فراهم میکندد بهعنوان مثالا مصرفکنندگان نهددا بدده وسددیله ی مالحظددات
مالی در خصو

پذیرش فناوری صمیم گیری نمیکنندددا بلکدده آنهددا رفتارشددان را در دامددل بددا

مسادل روانی مانند ر ددایت شخصددی و اجتمدداعی ماننددد مایددل بدده ار قددا سددطح اجتمدداعی غییددر
میدهند ونکا اچاالم)2008( 1د شکل ( )1چددارچوب روش شددناختی بددرای رکیددب روش جربدده
انتخاب با مدل عامل بنیان را نشان میدهدد
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شناسایی ویژگی های
جمعیت شناختی
مصرف کننده

شناسایی ویژگی ها و سطوح
خودروی برقی

طراحی
تجربی
روش تجربه انتخاب

عامل :مصرف کننده









عامل :خودروی برقی

مطلوبیت

محیط
اجتماعی






 سطح اطالعا  :متوسط ییا
آستانه تمایل
به پرداخت

پیچیده
 قوانین اصالح کننده رفتیار:
پیشرفت و توسعه

مدل عامل بنیان

شکل  .1چارچوب روش شناختی پژوهش
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خصوصییییا  :ویژگیهیییای
جمعیت شناختی
قوانین رفتاری :حداکثرسازی
مطلوبیت
حافظییه :وضییعیت خریییدار و
تصمیم گیرنده
منابع در دسترس :استفاده از
خودروی شخصی با سیوخت
بنزینی
سییطح اطالعییا  :طیفییی از
بسیار کم تا بسیار زیاد
قوانین اصالح کننیده رفتیار:
بهره گیری از مشیو هیای
دولتییی ،افییزایا آگییاهی در
تعامال اجتماعی

تابع



خصوصیییا  :ویژگیهییای
خودروی برقی
قوانین رفتاری :بازدهی باال،
آالینییدگی کییم و ایمنییی
مطلوب
حافظه :وضعیت کاال
منابع در دسترس :ایسیتگاه
های شارژ
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 .1-4طراحی تجربی
در روش جربه انتخابا هریک از گزینههای اراده شده در هر مجموعه انتخابا بیان و وصددیف
متفاو ی از کاال اراده میدهدد دیین رکیب بهینه گزینههاا از طریق سطح بندی ویژگیها براساس
فرآیندی نظاممند که طراحی جربی 1نامیده میشددودا بدده دسددت میآیدددد در ایددن پددژوهش بددرای
شناسایی ویژگیهددا و سددطوح آنهددا از روش حلیددل دلفددی اسددتفاده شدهاسددتد روشهددای آنددالیز
براساس هدف دلفیا ساختار راندهاا نددوع سددئواالت و دددداد شددرکت کنندددگان دیددین میشددودد
آمارهای اصلی اسددتفاده شددده در مطالدددات دلفددی اندددازههای مرکددزی (میددانگینا میاندده و نمددا) و
شاخ

پراکندگی (انحراف مدیار و محدوده میان چارکی) است که استفاده از میانه و نما در این

میان مطلوب ر میباشدا هر چند میانگین نیز قابل کاربرد استد در بدخی مقاالت استفاده از میاندده
برای پرسشنامههای طراحی شده براساس مقیاس لیکرت به شدت وصیه شدهاستد استفاده از نما
نیز برای گزارش دادههای دلفی مناسب و وصیه شددده چددرا کدده فراینددد دلفددی مایددل بدده نمددایش
همگرایی یا قارب داشته که خود یک نقطه منفرد استد بنابراینا استفاده از نتددای اطددراف یددک
نقطه یا دو نقطه مناسب است و اصوالً شاید استفاده از میانگین و میانه گمراه کننده باشدد در کلا
به طور مدمولا برای آنالیز نتای دلفیا در اولین راندا آنالیز محتوی برای شناسایی مهای اصددلی
در پرسشنامه بدون سدداختار اولیدده انجددام میگیددرد کدده نتددای آنا پرسشددنامه بددون سدداختار را بدده
پرسشنامهای با ساختار بدیل نمودها اساس راندهای بددددی را شددکیل میدهدددد در دومددین راندددا
استفاده میشود و در سومین راند و راندهای متداقبا شدداخ

های مرکددزی و پراکندددگی بددهکار

میروندد اعخای پانل دلفی شددامل خبرگددان و اسددا ید دانشددگاهی منتخددب و متخصد

در رشددته

اقتصادا مهندسی خودرو و مهندسی بر که دارای ویژگیهایی نظیر در دسددترس بددودنا جربددها

1. Experimental Design

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-10-03

آغاز بهکارگیری روشها کمی است که کنیددک ر بهبندددی و درجهبندددی (میاندده و چددارز هددا)

214

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی /سال  /6شماره  /18بهار 1399

ناسب رشته حصیلیا مدرز دکتریا اشتغال به دری

در دانشگاها سددابقه پژوهشددی و ددألیفی

در این زمینه بودندا میباشند که در دو بخش از نظرات آنها استفاده شدهاستد بخش اول بددرای
شناسایی ویژگیها و سطوح ویژگیهای خودروی برقی و بخش دوم در مرحلدده اعتبددار و روایددی
پرسشنامه نهایی اراده شده مورد سنجش قرار گرفتد جهت انتخاب نموندده مناسددب از بددین جامددده
خبرگان و اسا ید دانشگاهی که دارای مدیارهای الزم بودند  8نفر انتخاب گردیدندد
پ

از مرور منابعا مصاحبه با خبرگان و حلیل دلفددیا شددکیل گددروه هدددف و انجددام پددیش

آزمون پرسشنامه حاوی سئواالت مربوط به ویژگیهای جمدیت شددناختیا ار باطددات اجتمدداعی و
هشت مجموعه انتخاب از عامل خودروی برقی طراحی شدد یک نمونه از مجموعددههای انتخدداب
در شکل( )2آورده شدهاستد در خمین مایددل بدده پرداخددت از و دددیت موجددود در گزینددههای
انتخاب استفاده شدهاستد و دیت موجود طبق مطالدات اقتصاد رفتاری بر انتخاب افراد اثر داردد
اثر و دیت موجود بیان میکند افراد کاال یا محصولی کده اسددتفاده از آن را جربدده کددرده باشددند
ارزش بیشتری برای آن قادل هستندد این اثر می واند در درز بهتر آسددتانه ی قیمددت پرداختددی از
سددوی مصددرفکنندها محقددق را یدداری نمایدددد بدده عبددارت دیگددر آسددتانه مایددل بدده خریددد بددرای
مصرفکنندها ارزش خودرویی که هم اکنون دارد و از آن استفاده میکندددا میباشددد و بددهعنوان
یکی از گزینهها جهت انتخاب در اختیار او قرار میگیردد

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-10-03

215

عوامل مؤثر بر مایل به پرداخت مصرفکنندگان ددد
جدول  .۳استفاده از خودروی برقی

ویژگیهای خودروی برقی

خودروی برقی 1

خودروی برقی 2

90

120

 20دقیقه

 20دقیقه

90

90

200

200

میزان مسافت طی شده با با ری پر
(کیلومتر)
مدت زمان هر بار شارژ کامل
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)

هزینه شارژ به ازای هر کیلو وات
ساعت ( ومان)
مشو های دولتی جهت استفاده از

خصی

خودروی برقی

خرید

قیمت (میلیون ومان)

100

مأخذ :نتای

وام

استفاده از
خودروی
شخصی با
سوخت
فسیلی

حذف محدودیتهای ردد

120

حقیق

انتخاب خودروی مناسب من دددددددد
•

خودوروی برقی 2

•

استفاده از خودروی شخصی با سوخت فسیلی
شکل 2د یک نمونه از مجموعههای انتخاب در پرسشنامه
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 .2-4جامعه و نمونه آماری
از آنجایی که خودروهای برقی به ازگی وارد صندت خودروسازی و ولید انبوه شدهاندددا هنددوز
از قیمت مناسب و مقرون به صرفهای برخوردار نبوده و به دلیل عدم ایجاد آلودگی هوا و صددو ی
و دوستدار محیطزیستا طرفداران بسیار زیادی پیدا کددردهاندددد جامددده آمدداری در مرحلدده کمددی
شامل مصرفکنند گان خودروها در ایران که طبق آمارهای راهنمایی و رانندددگی در سددال 1398
دداد خودروها و مو ورسیکلتهای کشور به حدددود  33میلیددون دسددتگاه افددزایش یافتدده و شددمار
دارندگان گواهینامه رانندگی در کشور به بیش از  30میلیون نفر رسیده است .با وجدده بدده حجددم
باالی جامده مورد مطالده و زمان بر بودن جمع آوری اطالعات از جامده آماریا جهددت انتخداب
نمونه مناسب حقیددق از روش نموندده گیددری چنددد مرحلدده ای و بدده روش صددادفی سدداده اسددتفاده
میشددودد جامددده آمدداری برابددر  30میلیددون نفددر ب دوده اسددت کدده حجددم نموندده براسدداس جدددول
کرجسی -مورگان  384نفر مددیباشدددد بددا وجدده بدده حجددم نموندده بددا اسددتفاده از ارسددال پرسشددنامه
الکترونیکی از طریق ایمیل و اعالم عمومی در شبکههای اجتماعیا اطالعات از بددین  412دارنددده
گواهینامه رانندگی جمع آوری گردیدد
 .3-4مدل الجيت شرطی
از لحاظ نظری یک فرد مایل به پرداخت خود را در نقطه ای کدده مطلوبیددت نهددایی داشددتن پددول برابددر
مطلوبیت نهایی داشتن کاال یا خدمت مورد نظر استا حداکثر میکندد مطلوبیددت افددراد را نمی ددوان بدده
مشاهدهکندد در نتیجه با اثرات غیرقابل مشاهده روی انتخدداب افددراد بددهعنوان متغیرهددای صددادفی رفتددار
میشودد طبق مدل مطلوبیت صادفیا ابع مطلوبیددت غیرمسددتقیم بددرای هددر پاسددخگوی  iبدده دو بخددش
قسیم میگردد :یک بخش مدین  vکه مدموال بهعنوان یک شاخ

خطی از ویژگیهددای گزینددههای

مختلف  jدر مجموعه انتخدداب میباشددد و یددک بخددش صددادفی  εکدده اثددرات غیرقابددل مشدداهده روی
انتخاب افراد را نشان میدهدد مدادله ( )1ابع مطلوبیت غیرمستقیم را نشان میدهد:
()1

Ui = Vij (Xij ) + εij = bXij + εij
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اولین گام در طراحی مدل اقتصادی شناسایی ویژگیهای ددأثیر گددذار بددر سددطح مطلوبیددت
مصرفکننده استد این ویژگیها که از طراحی جربی با حلیل دلفی شناسددایی شدددهاندا شددامل
موارد زیر میباشد:
1د ویژگیهای خودروی برقی(  :) Xijشامل مسافت طی شدها حداکثر سرعتا مدت زمان شددارژا
هزینه شارژا مشو های دولتی و قیمت میباشدد
2د ویژگیهددای جمدیددت شددناختی ( :)Snqشددامل جددن ا سددنا و دددیت اهددلا شددغلا درآمدددا میددزان
حصیالتا دداد خودروهای حت مالکیت خانواده و قیمت خودروی حت مالکیت میباشدد
3د جز صادفی مدل ( :)εijکدده بددرای وصددیف رفتددار مقدددارهای حددداکثر ددددادی از نمونددههای
صادفی به کار میرودد این جز بهصورت مستقل و یکنواخت بددا ارزش بددی نهایددت وزیددع
شدهاستد
با وجه به مدل مطلوبیت صادفی که در مدادلدده ( )1نشددان داده شدددا مطلوبیددت غیرمسددتقیم
شرطی می واند بهصورت مدادله ( )2نوشته شود:
(Ui = β0i + β1i X1i + β2i X2i +. . +βki Xki − αi pricei + β1qi S1q +. . +βnqi Snq + εij )2

بر این اساس مدل الجیت شرطی با احتمال انتخاب گزینه  iاز مجموعه انتخاب 𝑐 بهصددورت
مدادله ( )3نوشته میشود:
k
exp(∑k
) K=1 βqk Xiqk − αi pricei + ∑K=1 βqk Siqk
k
∑1∈C exp (∑K=1 βqk Xiqk − αi pricei + ∑k
) K=1 βqk Siqk

()3

= )P(i|C

در این پژوهش پ

از طراحی رویکرد یکپارچدده بددا روش جربدده انتخدداب و مدددل عامددل بنیددان و

اشاره به مزایا و مدایب هر کدام چارچوب مفهومی از رویکرد یکپارچه اراددده گردیدددد بددا بررسددی
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 412پرسشنامه کمیل شده و با  98881مشاهده با استفاده از مدل الجیت شددرطی بدده خمددین ددابع
مدل پژوهش پرداخته شدد نتای

خمین ابع با روش حداکثر راست نمایی و با به کارگیری مدددل

الجیت شرطی با نرم افزار  STATA 15در جدول ( )3نشان داده شدهاندد
در رگرسیونهای الجیت شرطی برای آزمون نیکویی برازش الگوی انتخدداب شددده از مدیددار
 LRاستفاده میشود که از وزیع کای -دو پیروی میکندد مقدار بهدست آمده برای مدیار مذکور
در خمینا  624/10است که از لحاظ آماری در سطح باالیی مدنیدار است و مقدار احتمددال آن
عمالً صفر استد این ارقام نشان میدهند که الگویی که انتخاب کردهایما برازش خوبی میدهددد
و با وجه به مقادیر احتمالا ددرایب خمددین زده شددده در سددطح نسددبتاً بدداالیی مدنددیدار هسددتندد
براساس برآورد صورت گرفتها همه رایب الگو به جز ریب مسافت طی شده با بددا ری پددر در
فاصله اطمینان  90درصد مدنیدارندد در رگرسیون برآورد شدها فر یه صددفر مبنددی بددر بددی مدنددی
بودن کلیه رایب رد میشودد
مثبت و منفی بودن رایبا مفهوم اقتصادی دارندد بدین مدنی که بددا افددزایش متغیرهددای مسددتقلا
متغیر وابسته افزایش یا کاهش مییابدد براساس نتای رگرسیون الجیت شرطیا عالمت ددریب مدددت
زمان شارژ مثبت استد یدنی با افزایش مدت زمان شارژا مصرفکنندگان مایددل بدده پرداخددت بیشددتری
دارند و این ممکن است به این دلیل باشد که افزایش مدت زمان شارژا به افزایش مسافت طددی شددده و
کاهش هزینه شارژ منجر میشودد براساس عالدددم ددرایب بددرآورد شدددها افددزایش حددداکثر سددرعت و
خرید زیاد میکندد اصو ًال با افددزایش هزینددها احتمددال اسددتفاده از خددودروی برقددی (متغیددر وابسددته) بایددد
کاهش یابدد نتای نشان میدهد که مطابق انتظار و با وجه به عالمت منفی ریب هزینه شارژا افددزایش
هزینه شارژ خودروی برقی موجب کاهش مایل به خریددد افددراد میشددودد بددا وجدده بدده عالمددت مثبددت

1. 412*3*8= 9888
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ریب قیمتا افزایش قیمت خودروی برقی موجب افزایش مایل بدده خریددد افددراد میشددودد ایددن امددر
نشان میدهد مایل به پرداخت خودروی برقی حت أثیر رفتار مصرفکنندگان و عوامل ذهنددی مددؤثر
بر صمیم آنها استد خودروهای برقددی بدده دلیدل عدددم ایجدداد آلددودگی هددوا و صددو یا عدددم مصددرف
سوختهای فسیلیا به روز بودن کنولوژی به کار رفتدده در آنهددا و دریافددت مشددو های دولتددی ارزش
زیادی برای مصرف ایجاد میکندد بنابراین مصرفکنندگان به دالیل ذهنی حا رند پول بیشتری بددرای
استفاده از آن پرداخت کنندد
جدول  .۳رگرسیون الجیت شرطی (اثرات ثابت)
ویژگی ها

ضریب

انحراف معیار

|P > |Z

مقدار ثابت

-0/002508

0/0008۳5

0/000

مسافت طی شده با باتری پر

-0/0005517

0/0004467

0/217

مدت زمان شارژ

0/00۳5۳2

0/0020087

0/079

حداکثر سرعت

0/0059987

0/0009168

0/000

هزینه شارژ

-0/0008462

0/0001497

0/000

مشوقهای دولتی

0/0718407

0/04۳0225

0/095

قیمت

0/0060277

0/0011884

0/000

)LR chi2(6

624/10

Prob>chi2

0.000

Log Likelihood

-۳60۳/811

مأخذ :نتای

حقیق

 .1-5مدل عامل بنيان
بددرای سدداخت م ددل عامددل بنیددان ابتدددا عاملهددا دریددف میشددوندد در ایددن پددژوهشا عاملهدداا
مصرفکنندگان و خودروهای برقی هستندد هر عامل ویژگیهای هددای مربددوط بدده خدود را داردد
ویژگیهای خودروی برقی شامل مسافت طی شده با با ری پرا مدت زمان هر بار شارژا حددداکثر
سرعتا هزینه شارژا انگیزههای دولتی و قیمت در بخش طراحی جربددی شناسددایی شدددندد بددرای
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عامل مصرفکننده ویژگیها و خصوصیات افراد جامده شامل جن ا سنا و دیت اهلا شددغلا
درآ مدا میزان حصیالتا دداد خودروهای حددت مالکیددت خددانواده و قیمددت خددودروی حددت
مالکیت در پرسشنامه در نظر گرفته شدد
در مدل عامل بنیانا عاملهاا مشخصه هایی نظیر خصوصیاتا قوانین رفتاریا حافظددها منددابع
در دسترسا سطح اطالعات و قوانین اصددالح کننددده رفتددار دارنددد ماکددال)2005( 1د دریددف ایددن
مشخصهها مطابق شددکل ( ) 1بدده وسددیله روش جربدده انتخددابا بدده درز رفتددار عاملهددا در بددازار
شبیهسازی شده کمک میکندد ار باطات بین عامل مصرفکنندگانا از طریددق محددیط اجتمدداعی
ایجاد می شودد در محیط اجتماعی هر عامل هنگام مواجهه با خودرو نسبت بدده پددذیرش یددا رد آن
براساس ابع مطلوبیت صمیم گیری میکندد
در این بخش با استفاده از نرم افزار  Net Logo 6.0.2و با وجه بدده مدنددیدار بددودن ددرایب
ویژگیها به جز مسافت طی شده با با ری پر در مدل الجیددت شددرطی بدده بررسددی ندداهمگونی در
رجیحددات و رفتددار انتخددابی عاملهددا پرداختدده میشددودد پدد

از ورود دادههددا در نددرم افددزارا

مصرفکنندگان براساس آستانه مایل به پرداخت صمیم به پذیرش خودروی برقددی میگیرندددد
صمیم برای ورود به بازار هنگامی ا فا میافتد که آنها صمیم داشته باشددند خددودروی برقددی را
ا خاذ کنندد صمیم عاملها مستقیماً حت أثیر دو مؤلفه استد یکی ویژگیهای عامل خددودروی
برقی و دیگری درصد صاحبان خودروی برقی در بازار شبیه سازی شدهد در ابتدای شددبیه سددازیا
جمدیت رجیح دهنده خودرو زیاد میشودد زمانی که درصد مشخصی از عاملهاا که در مرحلدده
نظیم یا همان  Setupنرم افزار دیین میشودا خودروی برقی را ا خاذ کردندا آنگاه عامل فددردی
در یک شبکه اجتمدداعی مدددین قصددد ورود بدده بددازار را پیدددا میکندددد از آنجددایی کدده هددر عامددل

1. Macal
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مصرفکنند ه از شرایط کامل بازار خبر نداردا استفاده از شبکه اجتماعی مدل را به دنیددای واقدددی
نزدیک ر می کندد استفاده از سواال ی مانند صحبت در مددورد قیمددت و ویژگددی خددودروا وصددیه
خرید خودرو به دیگران و استفاده از وصیه افراد در خریددد خددودرو در سدئواالت نظرسددنجی بدده
ایجاد شبکه اجتماعی کمک میکندد در شبکه اجتماعیا عامل مصرفکنندها مصرفکنندههای
دیگر را میشناسد و نظرات آنها بر روی مایل وی برای ورود به بازار و پذیرش خودروی برقی
اثرگذار استد
در مرحله بددا عامل مصرفکننده ددددادی از خودروهددای برقددی را بهصددورت صددادفی در
بازار ارزیابی کرده و مطلوبیت مورد نیاز خود را از هر گزینه خودروی برقی محاسبه میکندد این
گزینهها دارای ویژگیهای مشابه بددا مددوارد اراددده شددده در بررسددی روش جربدده انتخدداب هسددتندد
بهطوری که عاملها با و دیتی مشددابه پاسددخ دهندددگان در بددازار رو بدده رو میشددوندد صددمیم بدده
پذیرش یکی از خودروها برقی براساس مکانیزم حداکثر مطلوبیت استد بسته به رایب عاملهاا
گزینهها می وانند برای عاملهای مختلفا ارزش مطلوبیت 1مختلف داشددته باشددند و براسدداس آن
یک گزینه را انتخاب کنندد
نتای بازار شبیهسازی شده در مدل عامل بنیان نشان میدهد که با افزایش انگیزههای دولتددی
و سرعت خودروی برقیا مایل عامل مصرفکنندگان به مرور زمان غییددر کددرده و قا ددا بددرای
خودروی برقی افزایش مییابدد با افزایش قیمت و مدت زمان شارژا مایل مصرفکنندگان برای
مییابدد هم چنین با افزایش هزینه شارژا مایالت مصرفکنندگان با روند آهسته غییر کرده و با
گذر زمان قا ا برای خودروی برقی کاهش مییابدد

1د برای دیین مطلوبیت هر عامل مصرف کننده به خودروی برقیا الگوریتم ریا ی مایل به انتخاب به شرح پیوسددت
( )1دریف می شودد
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 .6جمع بندی و نتيجه گيری
در ایددن پددژوهش از مطالددده مددوردی خددودروی برقددی جهددت پددذیرش و مایددل بدده پرداخددت
مصرفکنند گان در ایران جهت شریح چارچوب مفهومی رویکرد یکپارچه اسددتفاده شدهاسددتد
مدلها و روشهای متدددی برای جزیدده و حلیددل و بررسددی رجیحددات مصددرفکنندگان اراددده
شدهاستد اما این مدلها به نهایی کارا نیستندد در این پژوهش با اشاره بدده نقدداط قددوت و دددف
روش جربه انتخاب و عامل بنیان نشان داده شد کدده ایددن دو رویکددرد ار بدداط دو سددویه دارنددد و
مکمل یکدیگر هستندد
در بخش روش جربه انتخاب با اسددتفاده از نظددرات خبرگددان و برگددزاری جلسددات بحددث و
بادل نظر با گروه هدف و انجام دادن پیش آزمونا ویژگیهای مهم و أثیر گذار خودروی برقی
دیین گردیدد سپ

در قالب پرسشنامههای حاوی سواالت جمدیت شناختیا ار باطات اجتمدداعی

و هشت مجموعه ا نتخاب از پاسخ دهندگان درخواست گردید که در هر مجموعه انتخاب از بین
گزینههای موجود یکی را انتخاب کنندد همننین در سواالت جمدیت شناختی از آستانه ی مایل
به پرداخت مصرفکنندگان با وجه به خریدهای گذشتهشان از خودرو سئوال گردیدددد براسدداس
 412پرسشنامه که از سراسر کشددور جمددع آوری شددد اولویتهددای پاسددخ دهندددگان بددرای شددش
ویژگی خودروی برقی شامل مسافت طی شده با با ری پرا حداکثر سددرعتا مدددت زمددان شددارژا
هزینه شارژا مشو های دولتی و قیمت براساس مدددل الجیددت شددرطی خمددین زده شددد کدده همدده
پردازش شده در بخش مدل الجیت شرطی مطلوبیت حاصل از گزینههای خددودروی برقددی بددرای
مصرفکننده محاسبه و وارد مدل عامل بنیان گردیدد در این مدل با ایجاد یک شبکه اجتمدداعی و
براساس آستانه مایل به پرداخت مصرفکنندگان به بررسی مایل به خریددد آنهددا پرداختدده شدددد
عاملها در مدل عامل بنیان دارای مجموعه رایب ویژه هستند کدده وسددط آنهددا بدده ویژگیهددای
خودروی برقی پرداخته شدد این مجموعههای رایب از جزیه و حلیددل دادههددای روش جربدده
انتخاب گرفتدده شدددد نتددای رویکددرد یکپارچدده نشددان میدهددد کدده مایددل مصددرفکنندگان بددرای
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خ ودروی برقی در طی زمان با کسب اطالعات بیشتر و در دامل با یکدیگر کاهش مییابدد نتای
مطالده حا ر در مقایسه با نتای مطالددده انانسدداز ( )2017متفدداوت اسددتد یافتددههای آنهددا نشددان
می دهد که خریداران خودروی ایلندی به عوامل فنی مانند مسددافت طددی شدددها سددرعتا امنیددت
بیشتر وجه میکنند و خیلی نگران زیرساختها مانند ایستگاههای شارژ و مشو های مددالی ماننددد
قیمت خریدا هزینههای نگه داری و عملیا یا قیمت فروش مجدد خودروهدای برقددی نیسددتندد در
حالی که در ایران مسافت طی شددده بددرای مصددرفکنندگان اهمیددت ویددژه ای ندددارد و بیشددتر بدده
مشو های دولتی و قیمت اهمیت میدهندد نتای پژوهش با نتای مطالده کیم و همکاران ()2018
در مورد مشو های مالی و هزینه شددارژ مشددابه اسددتد نتددای هددر دو پددژوهش نشددان میدهددد کدده
مشو های مالی به طور قابددل ددوجهی صددمیم بدده خریددد خودروهددای برقددی را افددزایش میدهدددد
همننین افزایش هزینه شارژ ریسددک خربددد خددودروی برقددی را افددزایش میدهدددد در مقایسدده بددا
مطالده خداپرست مشهدی و همکاران ()1393ا نتای در مددورد سیاسددتهای قیمتددی بدرای انددرژی
مصددرفی مددامی خودروهدداا متفدداوت اسددتد نتددای مطالددده حا ددر نشددان میدهددد بددا بددهکارگیری
سیاستهای قیمتی مختلف در مورد هزینه شارژا مایل به پرداخت مصرفکنندگان غییر میکند
در حالی که نتای مطالده آنها نشان میدهد که بین مایل بده پرداخدددت و نددوع سددهمیه خودروهددا
رابطه مدنادار ی وجود نداردد بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انددرژی مصددرفی
مامی خودروها یکسان باشدد
مصرف خودرو از لحاظ بنزینیا دوگانه سوز بودن و یا برقی بودن حاصل گردیدها بنددابراین هددر
نوع خودرو سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کندد
نتای این پژوهش نشان میدهد که ویژگددی مشددو های دولتددی بددیش از سددایر ویژگیهددا بددر
مایل به استفاده از خودروی برقی أثیر گذار استد وجه به مشو های دولتی نظیر پرداخددت وام
خرید خودروی برقی که در این پژوهش  20درصد قیمت خودروی برقی در نظر گرفته شده بودا
حذف محدودیتهای رددا حذف مالیات و عوارض شهری و خفیف در هزینههای شارژ سریع
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و خانگی می واند در افزایش مایل به خرید خودروی برقددی بدده مصددرفکنندگان کمددک کندددد
خودروهای برقی برای مصارف درون شهری بسیار مناسب استد با وجود حوالت اخیر اقتصادی
در کشور و افزایش قیمت بنزین و بحث آلودگی هوا در کالن شهرهاا بازار این خودروها بایستی
مورد وجه قرارگیردد صمیم مصرفکنند ه برای اینکه از خودروی برقی استفاده کنددد بددر مبنددای
دریافتهای وی از کنولوژی مانند مزیت نسبیا سازگاریا پینیدگیا قابلیت آزمددون پددذیری و
مشاهده پذیری می باشدد لذا در این پژوهش سدی در اراده مزایای خودروی برقی به همراه مقایسه
ویژگیهاا قیمت و هزینههای آن با خودروهای بنزینی گردیده استد از آن جایی که بومی سازی
فناوری خودروی برقی در ایران خیلی راحت و به سهولت قابل انجام است و ایران در ایددن زمیندده
در مرحله خوبی قرار دارد و وانسته در زمینه وانایی بومی سازی خودرو برقی از  100امتیاز نمره
 80بگیرد (اسکوییا ) 1394د این امر نشان دهنده بستر مناسب جهت وسده بازارهای داخلی و در
نهایت وسده اقتصاد مقاومتی میباشدد از سوی دیگر با وجه به نتای نظرسنجی  %62افراد مایددل
به استفاده از خودروی برقی ساخت داخل کشور را دارندد بنابراین الزم است با وجه به نتای این
پژوهشا وجه بیشتر به رفتار مصرفکننده و نگرشهای آنها بددرای وسددده پایدددار ایددن فندداوری
وسط سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور صورت گیردد این مطالده در زمیندده فندداوری خددودروی
برقی انجام شدهاستد حقیقات بددی می واند به بررسی مدل در فناوریهای دیگر مانند اسددتفاده
از پنددل خورشددیدی در منددازل بپددردازدد همننددین در مطالدددات آ ددی می ددوان بدده بررسددی عر دده

منابع
اسکویی ،محمد () 1394ا دددوین سددند راهبددردی و نقشدده راه خددودرو برقددیا گددزارش ددوجیهی
استفاده از خودروهای برقیا پژوهشگاه نیرود
حيدر زاده ،کامبيز و فرشته رئيس روحانی ()1393ا " بررسی أثیر عوامل جمدیت شناختی و
درز از برند بر مایل به خرید خودروهای لوک
وسده و حولا 18ا ص
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 الگوریتم ریاضی تمایل به انتخاب در مدل عامل بنیان.1 پیوست
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Ask consume
[set t+ 1]]; If t = 50 [set buy-ok 0]
]set TR random-normal Desire-threshold 0.5
Ask consumers[
If s = 1[
Change u.
Ask consumers[
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Set u-1 batry-index-type1 + chargetime-index-type1 + speed-indextype1 + chargeCost-index-type1 + gs-index-type1 + priceindextype1
Set u-2 batry-index-type2 + chargetime-index-type2 + speed-indextype2 + chargeCost-index-type2 + gs-index-type2 + priceindextype2
Set u Max (list u-1 u-2)
If buy-ok = 0[
If p color = green or p color = yellow
If else u-1 >= TR and u-2 >= TR[
If else u >= TR[
If u = u-1 [set buy-ok 1 beep]; desire type 1
If u = u-2 [set buy-ok 2 beep]; desire type 2
If u-1 < TR and u-2 < TR[
Set buy-ok 0 ; set color white; buy-ok: 2 for Car, 1 for E car
If u-1 >= TR
Set buy-ok 1 ; set color yellow + 2 beep
If u-2 >= TR
Set buy-ok 2 ; set color white beep
End

