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تاريخدريافت92/4/8:تاريخپذيرش 92/11/11:
چكيده
ترافيك از موضوعاتي است كه امروزه به يكي از اصليترين مسائل شهرهاي بزرگ تبديل شده است و اين موضوع
مشكالت ديگري را نيز به همراه خود براي مناطق شهري ايجاد نموده است .لذا شناخت رفتار ترافيكي مردم از
ضروريات مديريت و برنامهريزي شهري است .تقاضاي سفر از مناطق نزديك شهرها به مناطق شهري با اهداف مختلف
و تعيين ارزش زمان سفرهاي روزانه به کالن شهرها موضوعاتي هستند که کمتر به آنها توجه شده است.
اين تحقيق در ادامه مطالعاتي مي باشد كه با استفاده از دادههاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن  " 5831مدل
تقاضاي سفرهاي روزانه به تهران را به تفكيك هدف سفر بررسي و براي آنها مدل تقاضا سفر شغلي و تحصيلي برآورد
نموده بود " مي باشد.در اين تحقيق ارزش زمان سفرهاي روزانه با استفاده از ديدگاه "گري بكر" اقتصاددان آمريكائي که
تئوري مصرف را با در نظر گرفتن تئوري تخصيص زمان بازسازي نموده است محاسبه شده است .در اين روش کليه
سفرهاي روزانه به ده دسته تقسيم و ارزش زمان سفر هر رده محاسبه سپس براي تعيين حساسيت مشاغل نسبت به
(ضريب
زمان سفر ،ابتدا به كمك تبديالت باكس – كاكس متغير پاسخ نهايي تعيين و در ادامه پارامترهاي
تعيين مدل)( 𝛽 ،ضريب متغير زمان) (std .error ،انحراف معيار) و ( significantسطح معني دار) محاسبه و
چنانچه سطح اطمينان باالي  %51بود ارزش زمان سفر اين رده در محاسبات نهائي لحاظ گرديد.
در پايان باتوجه به مشخص شدن مشاغل قابل جايگزين در منطقه و هزينه فرصت ايجاد شده از بابت عدم انجام
سفرهاي روزانه پيشنهاد مشخص جهت ايجاد فرصتهاي شغلي در منطقه ارائه گرديد .با عنايت به مباحث فوق متغير
زمان براي گروههاي شغلي "تكنسين ها و دستياران"" ،كارمندان خدماتي و فروشندگان"" ،كاركنان ماهر كشاورزي،
جنگلداري و ماهيگيري"" ،متصديان و مونتاژكاران ماشين آالت و دستگاهها" و "كارگران ساده" معني دار بوده لذا
بايستي هزينه سفر اين گروههاي شغلي كه قابليت جايگزيني در محل سكونت را دارند مالك عمل قرارداد بدين ترتيب
خواهيم داشت = 535،431،240+ 43،125،252 = 483،803،382 :هزينه استفاده از وسايل نقليه +ارزش زمان سفر
ساالنه براي گروههاي شغلي هدف = كل هزينه فرصت (دالر)
بديهي است بدليل اينكه اين افراد داراي ردههاي باال شغلي نميباشند و مشاغل آنها نيز مشاغل سرمايهبر نميباشد .لذا
با اين هزينه فرصت به راحتي ميتوان ساالنه  48380فرصت شغلي ايجاد نمود.
طبقه بندیC81 ,R21 : JEL

واژگان کليدی :ارزش زمان سفر  ،هدف سفر ،مدل تقاضاي سفر ،تبديالت باكس كاكس،تئوري مصرف و سطح معنا
داري

 1دکتری اقتصاد (گرایش حمل و نقل)،مرکز آمار ایران (معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی) ( ne_rezaee@yahoo.comمسئول مکاتبات)
 2استاد دانشگاه پلی تکنیک شهر دوشنبه ،تاجیکستان sanginovok@mail.ru
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 -1مقدمه

اين روشها به اختصار معرفي ميشوند:

امروزه بسياري از شهرهاي دنيا به ويژه كالنشهرها با
مشكل ترافيك و حجم زياد خودروها روبرو هستند و مديران
شهري با دو رويكرد افزايش عرضه و مديريت تقاضا ،همواره
در برطرف نمودن مشكالت شهري سعي مينمايند .از آنجا
كه افزايش عرضه بسيار هزينهبر و گاهي غير ممكن
مينمايد ،بهتر است كه جهتگيري برنامهريزان و مديران
شهري به سمت مديريت تقاضا باشد .يكي از مسائل پيش
روي مديران شهري بهويژه كالنشهرها سفرهايي است كه از
مناطق نزديك كالنشهرها بهصورت روزانه با اهداف مختلف
صورت ميپذيرد .دانستن تعداد و نوع سفر و همچنين عوامل
مؤثر بر اين سفرها مديران را كمك ميكند تا با شناخت
كامل از اينگونه سفرها كه عمدتاً بهدليل تفاوت شاخصهاي
رفاه صورت ميپذيرد به ايجاد امكانات الزم در مبدأ سفرها
اقدام نموده و از انجام اينگونه سفرها در حد امكان
جلوگيري نمايند و تقاضاي سفر در شهر مقصد را كاهش
دهند.
از ديگر مسائل بسيار مهم در تصميم گيري خصوصا
براي بلند مدت اطالع از هزينه انجام اين سفرها مي باشد.
عملكرد سيستم حمل و نقل جابجايي مسافر و كاال از
نقطه اي به نقطه ديگر است .فعاليتي كه فواصل را به مدد
مفهوم زمان پوشش ميدهد .از اين رو زمان از مهمترين
پارامترهاي مبحث حمل و نقل محسوب ميشود .لذا ابتدا
روشهاي مختلف برآورد ارزش زمان سفر  votرا مورد
بررسي قرار ميدهيم سپس به كمك يكي از روشها ارزش
زمان سفرهاي شغلي و تحصيلي را مورد محاسبه قرار
خواهيم داد.
 -2مبانی نظری برآورد ارزش زمان سفر

1
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روشهاي برآورد ارزش زمان سفر به دو دسته عام
روشهاي مفهومي – رفتاري و روشهاي محاسباتي تقسيم
بندي ميشوند .با توجه به مباني و فرضهاي مختلف ،چندين
روش براي برآورد پارامتر زمان سفر به وجود آمدهاند كه پس
از ارزيابيهاي اوليه پنج روش موجود ارزيابي ،انتخاب و مورد
بررسي قرار گرفتند ،اين روشها عبارتند از:
 -5روش توليد – محور Production Based Method
 -4روش هزينه زمان Cost of Time
 -8روش مبتني بر ترجيح مشاهداتي Revealed
Preferences

 -2روش مبتني بر ترجيح اظهاري ،Stated Preferences
روش قيمت انتقال Transfer Price
 -1روش اعتباردهي تصادفي Contingent Validation

 -1-2روش توليد – محور:
روش توليد محور بر اين فرض اساسي قرار دارد كه
انسان مهمترين عامل مؤثر در توليد كاال است .اين روش
بيان ميكند كه كاهش زمان سفر باعث افزايش فرصت و
زمان در توليد كاال و در نتيجه سبب رشد توليد در يك
كشور ميشود.
كاهش زمان سفر به طور مستقيم سبب افزايش توليد
خالص يا ناخالص نميشود .بلكه به طور غير مستقيم و با
توجه به زمان سفر آزاد شده ميتواند صرف توليد گردد.
در شكل اوليه اين روش ،ارزش زمان سفر وابسته به
توليد ناخالص يا خالص درهر ساعت است .در اين مورد
فرض براين است كه يك فرد شاغل در ازاي يك ساعت
كاهش زمان سفر ،يك ساعت فرصت توليد كاالي بيشتر
مييابد .با اين استدالل در محاسبه ارزش زمان سفر يك
ساعت ،ميتوان توليد خالص يا ناخالص داخلي را بر تعداد
ساعت كار ساليانه كه در توليد نقش دارند تقسيم كرد و
ارزش زمان را به دست آورد .توصيه ميشود كه از توليد

)(GDP

در محاسبات استفاده شود .رابطه
ناخالص داخلي
زير شكل رياضي اين روش را نشان ميدهد.
()5
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كه در آن:
 : Vot pmارزش زمان سفر به روش توليد – محور
 : GDPتوليد ناخالص داخلي
 : Pمتوسط تعداد افراد شاغل و اثرگذار در فرآيند توليد
 : Aمتوسط ساعات كاري ساليانه شاغلين را تعريف
ميكنند.
رابطة فوق نحوة محاسبه ارزش زمان سفر به روش توليد
– محور را بيان ميكند .با توجه به انتقاداتي كه به اين روش
وارد شد است .دو روش اصالحي براي آن ارائه گرديده است.
اگر در رابطة فوق به جاي استفاده از توليد ناخالص
داخلي ساليانه از توليد ناخالص داخلي ساليانه سرانه استفاده
شود ،عالوه بر استفاده از  GDPسرانه ،ديگر نيازي به
ورود پارامتر  Pدر رابطه فوق نخواهد بود .اين رابطه اصالحي
بيان ميكند كه متوسط سرانه  GDPبا آزاد شدن زمان
سفر ميتواند افزايش يابد .اما اشكال اساسي اين روش هنوز
باقي است و آن اين است كه در اين رابطه ويژگيهاي سفر و
مسافر به هيچ وجه در محاسبات وارد نشده اند .رويكرد
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اصالحي ديگر ،استفاده از متوسط درآمد افراد به جاي
 GDPسرانه است ،اين ابتكار ،روش را قابل فهمتر ميكند
و به مفاهيم روشهاي درآمد – محور نزديك ميشود .روابط
زير بيانگر اين روشهاي اصالحي هستند:

GDP i
T

()4

Vot P mr 

 : GDP iسرانه توليد ناخالص داخلي در سال
 : T متوسط ساعات كاري ساليانه افراد

Incomei
Ti

VOT Rml 

كه درآن:
 : Incomeiدرآمد ساليانه سرانه
 : T iمجموع كل ساعات ساليانه فرد را تعريف ميكنند.

 t1و هزينه

با اين روش ارزش زمان سفر محاسباتي برابر حاصل
تقسيم قدر مطلق تفاضل هزينهها بر قدر مطلق تفاضل
زمانهاي  2نوع رقيب است.

و روش كندتر ارزانتر زمان  t 2و هزينه

 C 2را دارند ميتوان ارزش زمان سفر را به ترتيب زير
محاسبه كرد:

براي برآورد ارزش زمان سفر براساس روشهاي مطلوبيت

با استفاده از ترجيح مشاهداتي  ، RP از توابع خطي
مطلوبيت به طرز گستردهاي استفاده ميشود .شكل عمومي
تابع مطلوبيت در مدلهاي حمل و نقل به صورت زير است:
)(1

U  t  c  

كه در آن:
 : tزمان سفر ;  : cهزينه سفر :;Uتابع مطلوبيت ;
 : بخش تصادفي (خطا)
 : t  cبخش غير تصادفي  Uاست
پاية نظري اين روش توسط  D.McFaddenو
 K.Trainدر سال  5543گذاشته شده است.
با توجه به استداللهايي كه در مباحث اقتصاد كالن و در
بحث حداكثرسازي مطلوبيت مطرح اند ،نرخ جابجايي در
تابع مطلوبيت براي دو پارامتر زمان و هزينه بيانگر ارزش
زمان سفر است .مفهوم نرخ جايگزيني را با مفهوم مطلوبيت
حاشيه اي نيز ميتوان بيان كرد .به اين ترتيب رابطة زير
بيانگر ارزش زمان سفر است كه از روابط مطلوبيت نتيجه
شده است:
)(3






M uc
M uc

VOT RPm 

در مدلهاي حمل و نقل ،تابع مطلوبيت بيانگر مطلوبيت
در هر نوع وسيله سفر است .براين اساس با مشاهده رفتار
مرسوم در انتخاب نوع وسيله سفر خود مدلهاي متداول ،تابع
مطلوبيت حالت خطي دارد و از سوي ديگر ضرايب آن ثابت
هستند .در سالهاي اخير روشهاي ديگري تدوين شدهاند.



مقادير منفي دارند ،زيرا
در رابطة مطلوبيت  و
با افزايش مقادير زمان و هزينه از مطلوبيت كاسته ميشود.
تغييرات زمان وهزينه قابل اندازهگيرياند ،اما در مورد
تغييرات بخش تصادفي خطا ميتوان گفت كه عوامل پنهاني
كه در مطلوبيت اثر ميگذارند در  نهفنهاند.


 و در

مسئله اصلي در اين روش ،تخمين ضرائب
مدل است ،متداولترين راه تعيين ضرايب ،در مواردي كه
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 -2-2روش هزينه زمان (:)COT
روش هزينه زمان براين فرض اساسي استوار است كه
زمان سفر و هزينه حمل و نقل به نحو دوگانهاي قابل
جابجايي هستند.
اگر كاربر حمل و نقل بتواند هزينه را كاهش دهد ،در
شرايطي قرار ميگيرد كه ميتواند اين زمان را به كار ديگري
اختصاص دهد كه توليد درآمد كند ،همچنين به جاي اين
كار مشخص ميتواند در هزينه سفر صرفهجويي كند و
كاالي بيشتري بخرد و در عوض زمان بيشتري را به سفر
اختصاص دهد.
در اين روش مقايسه بين  2گزينه رقيب حمل و نقل
انجام ميشود.
الف – نوع حمل و نقل كندتر و ارزان تر
ب – نوع حمل و نقل سريعتر و گرانتر
اين روش از اين فرض كه مسافران در وضعيت انتخاب
بين  2نوع ارزانتر و كندتر و نوع گرانتر و سريعتر حمل و
نقل قرار دارند استفاده ميكند .تفاوت قيمت و زمان
روشهاي مختلف در شبكه حمل و نقل شهري بيانگر ارزش
زمان سفر است .با اين فرض كه نوع گرانتر و سريعتر زمان

C1

)(2

 -3-2روش ترجيح مشاهداتی:

كه در آن:

)(8

C1  C 2
t1  t 2

VOT cot 
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مطلوبيت مقدار كمّي مشخص نيست ،استفاده از روش
حداكثرسازي است.
روشهاي برآورد" ارزش زمان سفر" با استفاده از روش
ترجيح مشاهداتي ) (RPاشكاالتي دارند ،اين روشها تنها
براساس مشاهدة نحوة انتخاب افراد تعيين ميشوند و اثر
تمايالت افراد ،نگرشهاي ذهني آنها و همچنين ساير عوامل
مؤثر در انتخاب از قبيل راحتي ،ايمني و ...در آن ها ديده
نميشوند.
اما روشهاي ترجيح اظهاري ) (SPبا مراجعه به افراد
جامعه و پٌرس وجو از نظرات و تمايالت آنها در برابر تغييرات،
به مقدار قابل توجهي ايرادهاي روشهاي  RPرا برطرف
ميكنند و آنچه كه ميتوان رابطة هم خطي بين زمان و
هزينه ناميد در اينجا حذف ميشود دو روش بسيار متداول
از روشهاي  ،SPعبارتند از روش قيمت انتقال ) (TPو روش
اعتباردهي تصادفي ). (CV
 -4-2روش قيمت انتقال ):(TP
در مباحث تقاضاي سفر ،قيمت انتقال ) (TPبه هزينهاي
اطالق مي شود كه يك گزينه نياز دارد تا از لحاظ مطلوبيت
با گزينه رقيب همسان شود.
روش متداول در اين رويكرد مصاحبه با افراد است ،در
اين روش ابتدا از ويژگيهاي سفر فعلي افراد پرسيده ميشود،
سپس از آنها سئوال ميشود كه با چه افزايش قيمتي نوع
وسيله انتخاب شده آنها با وسيله رقيب هم ارز خواهد بود.
در اين روش فرض ميشود كه افراد در معرض انتخاب دو
نوع حمل و نقل رقيب قرار دارند كه داراي ويژگيهاي هزينه

 C iو زمان  t iو مطلوبيت  U i هستند .قيمت
انتقال ) (TPقيمتي است كه باعث انتقال انتخاب از گزينه
انتخاب شده  rبه گزينه انتخاب نشده  Cبشود به تعبيري
ميتوان گفت كه قيمت انتقال ،افزايش فرضي هزينه گزينه
برتر است به نحوي كه از لحاظ مطلوبيت هم ارز با گزينه
انتخاب نشده پيشين گردد.
قيمت انتقال ) (TPمقداري است كه در آن دو نوع
وسيلة رقيب داراي مقدار مطلوبيت يكسان ميشوند يعني

) (

) (
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 Urو Uc

برابر شده و تفاضل آنها صفر ميشود .در اين

حالت فرض شده كه هزينه نوع وسيلة انتخابي  ،rاز

 Cr

Cr

به

 T pتغيير كرده است ،در اين صورت:

Uc Um

t c  cc   c   t r    C r  T p    r

 t c  t r    c   r    C r  T p  Cc 
با تقسيم طرفين رابطه فوق به



ميتوان نوشت:


t c  t r    c   r  C r  T p  C c



مسأله فوق يك مسأله رگرسيون خطي ساده است .با


چشمپوشي از عوامل خطا تنها ضريب ( كه بيانگر مقدار

ارزش زمان سفر است) در مسأله نامشخص است كه از
رگرسيون خطي به دست ميآيد Gunn .رابطة زير را براي
محاسبه ارزش زمان سفر پيشنهاد كرده است كه شكل
ديگري از رابطه فوق است .در اين رابطه

TP

 c ،و

 tاز افراد پرسيده ميشوند و ضريب  tارزش زمان سفر
است.

T p  Vot  timeSaving   c  

 -5-2روش اعتباردهی تصادفی ):(CV
اساس روشهاي  SPبر سئواالت فرضي استوار است كه
در آن به نظر و تمايالت توجه ميشود .سئواالت فرضي
مهمترين ابزار روشهاي  SPدر تعيين ارزش زمان سفرند.
نحوه عمل در روش  CVبه اين صورت است كه از افراد
مختلف با توجه به ويژگي سفر از آنها پرسش ميشود كه در

) (

ازاء تغييرات مشخص زمان  t iحاضر به پرداخت چه
مبلغي هستند .نسبت حاصل از اين پرسش و پاسخ ،ارزش
زمان سفر را به دست ميدهد .روش تكميلي اين روش،
روش تركيبي است كه در اين پژوهش ارايه شده است.
در واقع پس از آن كه افراد مختلف ابراز كردند كه در
ازاي تغييرات زمان تا چه مبلغ تمايل به پرداخت دارند ،از
نظرات آنها مدل خطي ايجاد شده و با استفاده از رگرسيون
خطي ،ارزش زمان سفر هر گروه يا دسته محاسبه ميشود.
در اين پژوهش از روش توليد – محور براي تعيين
ارزش زمان سفر استفاده شده است.

 -3تعداد سفرهای شغلی و تحصيلی
تعداد سفرهايي كه با هدف شغل و تحصيل روزانه به
سمت تهران انجام ميپذيرد به شرح ذيل ميباشد:
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جدول -5تعداد سفرهاي روزانه به تهران
هدف سفر

تعداد سفر

شغلي

853054

تحصيل

دانشجو

52880

محصل

3550

منبع:سرشماري عمومي نفوس و مسکن 5831

ارزش يك ساعت كار:
بادرنظر گرفتن سرانه توليد ناخالص داخلي (با نفت و
بدون نفت) و همچنين متوسط كار در هفته ميتوان ارزش
يك ساعت كار را به شرح ذيل محاسبه نمود:
محاسبه ارزش يك ساعت كار با احتساب نفت در
استان تهران:

 -4مدت زمان سفرها:
با عنايت به اينكه عمده سفرهاي انجام شده از مناطق
نزديك تهران صورت ميپذيرد براساس نمونهگيري از
شركتهاي حمل و نقل مسافري و دستگاههاي اجرائي
متوسط زمان سفر با احتساب سفرهاي صبحگاهي و
عصرگاهي و همچنين شروع سفرهاي عصر در دو نوبت و در
ساعات  53و  53با نسبت  30درصد ساعت  53و  40درصد
ساعت  53مدت زمان سفر برحسب دقيقه به شرح ذيل
است:
متوسط زمان سفر در  55/3دقيقه معادل
 5/144ساعت
صبح :
متوسط زمان سفر در  53/3دقيقه معادل
 5/328ساعت
عصر:
0/3× 53/3+ 0/4× 503/3=53/3
دقيقه

 -5روش اول محاسبه ارزش زمان سفر
سرانه توليد ناخالص داخلي:
براساس نتايج حسابهاي ملي منتشره توسط مركز آمار
ايران وضعيت توليد خالص داخلي و سرانه توليد ناخالص
داخلي در كشور و استان تهران براي سال  4003به شرح
ذيل ميباشد:
جدول  -4سرانه توليد خالص داخلي
عنوان

كشور

8844

4382

استان
تهران

2243

2844

منبع:مرکز آمار ايران

متوسط زمان كار در هفته
براساس نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار كه
توسط مركز آمار ايران صورت ميپذيرد متوسط ساعت كار
انجام شده در هفته برابر  99/698ساعت بوده است.

85
49/896

دالر =68 /1ارزش يك هفته كار
دالر  =1/7ارزش يك ساعت كار

محاسبه ارزش يك ساعت كار بدون احتساب نفت در
استان تهران:

4376
52

دالر =69ارزش يك هفته كار

 84دالر  =1/868ارزش يك ساعت كار
49/896
ارزش زمان صرف شده در سفرهای شغلی:
با توجه به اينكه متوسط مدت زمان سفرهاي صبحگاهي
برابر  91/8دقيقه معادل  1/827ساعت مي باشد و تعداد
افرادي كه روزانه براي شغل به تهران ميآيند برابر 796897
نفر هستند با احتساب  298روز كاري در سال خواهيم
داشت:
دالر 796897 × 1/868 × 1/827× 298 =298,384,761
و براي سفرهاي عصر نيز خواهيم داشت:
دالر796897 × 1/868 × 1/897 × 298 =432,104 ,271
در مجموع  818.779.882دالر هزينه زمان سفر بدون
احتساب هزينه مربوط به كرايه ،استهالك اتومبيل ،سوخت
مصرفي و هزينههاي محيط زيست و ...ميباشد حال چنانچه
فرض كنيم هزينه ايجاد هر شغل معادل  18.888دالر باشد
با اين مبلغ ميتوان حدود  81888شغل ايجاد نمود .لذا
توصيه ميگردد دولتها بجاي تمركز امكانات اعم از شغلي،
بهداشتي و درماني ،آموزشي و ...در كالن شهرها اقدام به
ايجاد اين تسهيالت در نزديك مناطق مسكوني نمايند تا
عالوه بر ايجاد آسايش و آرامش براي مردم از هزينههاي غير
ضرور جلوگيري شود و از هجوم مردم به كالن شهرها نيز
جلوگيري گردد .توجه به اينكه ضروري است كه هزينههاي
محاسبه شده در فوق در واقع منابع تلف شده هستند در
صورتيكه چنانچه از تلف شدن اين منابع جلوگيري شود
منابع زاينده خواهند شد .اين فرآيند براي سفرهاي تحصيلي
نيز قابل اعمال است.
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توليد ناخالص سرانه توليد خالص سرانه توليد خالص
داخلي  GDPداخلي با نفت (دالر) داخلي بدون نفت
GDPP
(دالر)GDPP

4426
52

 / 27نعمتاله رضايي و سنگین اف ابالقل قمروويچ
 -6روش دوم محاسبه ارزش زمان سفر

2

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال چهارم  /پاييز 1393

در اين روش به زمان از ديدگاه "گري بكر" اقتصاددان
آمريكائي و برنده جايزه نوبل در سال  1992نگريسته خواهد
شد.
ايشان تئوري مصرف را با در نظر گرفتن تئوري
تخصيص زمان بازسازي نموده است.لذا ابتدا توضيحي در
خصوص اين تئوري داده خواهد شد و سپس با استفاده از
دادههاي آماري و به كمك نرم افزارهاي آماري تاثير حمل
ونقل در صرفه جوئي زمان و نقش آن در زمان سفر و
مسافت سفر براي رده هاي شغلي مختلف وافراد با مقاطع
تحصيلي متفاوت مورد ارزيابي قرار خواهيم داد :
وارد کردن زمان در تحليل هاي اقتصادي با تبيين
مسئله انتخاب بين کار و استراحت آغاز شد .کار کردن (که
به واسطه دستمزدي که در بازار تعيين مي شد اهميت مي
يافت) راهي بود براي اين که افراد بتوانند در بازار ،کاالو
خدمات خريداري کنند .در چنين حالتي استراحت ،آشكارا
هزينه فرصتي دارد كه برابر است با كاالها و خدماتي كه به
خاطر كار نكردن ،از آنها چشم پوشي شده است .افراد حاضر
به تقبل اين هزينه فرصت مي شوند زيرا مي توان فراغت را
نيز يک كاالدر نظر گرفت كه مصرف آن مي تواند جايگزين
مصرف ديگر کاالها شود .بنابراين فراغت به راحتي به اين
تحليل استاندارد وارد شده و مي توان با داشتن زماني كه
صرف فراغت مي شود ،مكمل آن يعني زمان صرف شده
روي كار را استخراج كرد .از اين رو تقاضا براي كاالها
هستند که سطح عرضه نيروي كار را تعيين مي کنند .اما به
عقيده بکر ،حاالت استفاده از زمان بيش از دو مورد کار و
فراغت است .بکر در تحليل رفتار اقتصادي براي زمان ارزش
زيادي قائل است .او با وارد کردن زمان به شيوه اي ديگر
پايه اي را براي مدلسازي دوباره تئوري مصرف کننده به
وجود آورد .به عقيده بکر دليلي ندارد که فراغت را به صورت
مجزا در نظر بگيريم زيرا همواره «فراغت» با «مصرف» و
«مصرف» با «فراغت» همراه مي شود .بنابراين الزم نيست
که بين مصرف و فراغت يک دوگانگي را در نظر بگيريم بلکه
بايد بين فعاليت هاي مختلف مصرفي تمايز قائل شويم.
فعاليت هاي مصرفي ،به عنوان فعاليت هايي تعريف مي
شوند كه در آنها از تركيبات مختلفي از كاالها و خدمات
توليدشده در بازار استفاده مي شود .اين كاالها و خدمات ،با
استفاده از اندوخته هايي خريداري ́مي∑
شوند كه عمدتا از
طريق فروش زمان نيروي كار در بازار به دست آمده اند .بكر
چنين بحث مي كند كه بايد به جاي در نظر گرفتن کار و
فراغت ،بين فعاليت هاي زمان بر (مانند پخت غذاي
خانگي)و فعاليت هايي که زمان کمتري به خود اختصاص

مي دهند (مثل خريد و مصرف همبرگر (تمايز قايل شويم.
اين انتخاب ،با قيد محدوديت زمان و بهره وري استفاده هاي
مختلف از اين زمان روبه رو است .اگر كل زمان موجود به
كار درآمدزا اختصاص داده مي شد ،آنگاه ارزش زمان در اين
استفاده ،به اصطالح فريدمن «درآمد كامل» ناميده مي شد.
مقداري از اين درآمد كامل ،براي مصرف و توليد خانگي (به
عنوان نهاده مكمل در توليد كاالهايي كه با فرآوري توليدات
خانگي ساخته مي شوند) مورد استفاده قرار مي گيرد .همه
پيش بيني هايي كه با استفاده از تئوري استاندارد صورت
مي گيرند را مي توان در اين چارچوب نيز صورت داد .به
عنوان مثال ،تغيير نرخ دستمزد ،شيب قيد بودجه درآمد
كامل را تغيير مي دهد ،در حالي كه افزايش درآمدهاي
متفرقه(که از کار به دست نيامده اند) ،خط بودجه را به
سمت بيرون منتقل مي كند .در هر يك از اين دو مورد چه
تحليل بكر را به كار ببريم و چه از روش سنتي استفاده
كنيم ،انتظار داريم كه تخصيص زمان ،تحت تاثير قرار گرفته
و تغيير كند .اما مزيت روش بکر اين است که در آن امكان
در نظر آوردن اثرات بيشتري فراهم مي آيد .تغيير تكنولوژي
توليدات خانگي و بسط و گسترش ابزارهايي كه سبب صرفه
جويي در استفاده از نيروي كار مي شوند ،زمان مصرف شده
در کار خانگي را كاهش مي دهد .افراد ،ابزارها و وسائل
بيشتري خريده و زمان كمتري را براي كارهاي خانه ،صرف
مي كنند .البته توان خريد اين ابزارها با «مصرف» بخشي از
زمان در بازار كار ايجاد مي شود .ارتباط اين نوع تحليل با
پديده هايي از قبيل افزايش تعداد زنان متاهل در بازار
نيروي كار ،نبايد احتياجي به توضيح داشته باشد .به همين
گونه ،بهبود حمل و نقل باعث صرفه جويي در مصرف زمان
شده و مي توان انتظار داشت كه عرضه نيروي كار را تحت
تاثير قرار دهد.
 بازسازي تئوري مصرف کننده توسط گري بکر:گري بکر با در نظر گرفتن تئوري تخصيص زمان ،تئوري
مصرف کننده را به صورت زير بازسازي مي کند:
با توجه به تئوري سنتي رفتار مصرف کننده ،خانوار به
دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبيت خود به صورت زير است:
کاالهاي خريداري شده از بازار است .با
که در آن
توجه به محدوديت منابع داريم:
́ :قيمت کاالهاي خريداري شده از بازار،
 :درامد پولي،
 :Wدرامد حاصل از کار
 :Vساير درامدها
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تفاوت اين نوع مدلسازي با الگوي سنتي ،در تلفيق
ساعات غيرکاري در محدوديت بودجه است .چنين فرض
شده است که خانوار ،زمان و کاالهاي بازاري را براي به
وجود آوردن کاالهاي اساسي بيشتر ترکيب مي کند که
مستقيما در تابع مطلوبيت خانوار در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال هايي از اينگونه کاالها مي توان بازي
کردن،رفتن به سينما و حتي خوابيدن را مطرح کرد که
ترکيبي است از زمان ،خانه و تخت خواب 7.اين گونه کاالها
را  Ziمي ناميم و :
)

:بردار کاالهاي بازاري
 :بردار زمان هاي صرف شده توسط خانوار براي توليد
کاالهاي ترکيبي
اين نکته بايد در نطرگرفته شود که زماني که کاالهاي
سرمايه اي همچون يخچال يا اتومبيل مورد استفاده قرار
گيرند x ،نشان دهنده خدمات ارائه شده توسط کاالست.
يک بردار است به اين دليل که ساعت هايي که در طول روز
يا طول هفته استفاده شده است مي تواند با ساعاتي که در
طول شب يا پايان هفته استفاده مي شود ،تفاوت داشته
مرتبط با زمان هاي مختلف است.
باشد .هر يک از ابعاد
همچنين مشتق جزئي  Ziنسبت به و غيرمنفي است.
در اين رويکرد خانوار توليد کننده کاالها و
حداکثرکننده مطلوبيت است .آنها از طريق تابع توليد ( )
زمان( ) و کاالهاي بازاري( ) را ترکيب کرده و کاالهاي
ترکيبي اساسي( ) Ziرا به دست مي آورند و با حداکثر کردن
تابع مطلوبيت زير اين کاالها را به بهترين روش ترکيب
ميکنند:
با در نظر گرفتن قيد بودجه زير:
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 :gتابع هزينه هاي
 :Zقيد محدوديت منابع
در شکل سنتي اقتصاددانان توليد را مربوط به بنگاه و
مصرف را مرتبط با خانوار مي دانند .حال آنکه اخيرا
اقتصادداناني تيز به اين نکته توجه مي کنند که يک خانوار
در واقع يک "بنگاه کوچک" است.
هدف اصلي در اين تحليل ها به دست آوردن  gو Z
براي توسعه کاربردهاي اين تئوري است.
چند مورد از کاربردهاي ارائه شده مدلسازي مجدد
تئوري مصرف کننده با توجه به تئوري تخصيص زمان
عبارتست از تبيين مسئله تعداد ساعات کار ،بهره وري زمان،
کشش درامد ،حمل و نقل و توزيع نيروي کار در خانواده

است .که با توجه به اهداف اين مطالعه مباني نظري مسئله
حمل و نقل در ادامه ارائه مي شود.
 تبيين مسئله حمل و نقل با توجه به کاربردهايتئوري تخصيص زمان
يکي از اندک فعاليت هايي که در آن هزينه هاي زمان
به صورت تلويحي در تصميمات اقتصادي گنجانده شده
است ،حمل و نقل مي باشد .در اغلب تجزيه و تحليل هاي
هزينه و فايده در شبکه هاي جديد حمل و نقل ارزش حفظ
زمان سپري شده براي حمل و نقل بر ساير منافع حاصل
سايه افکنده است .روش هاي مختلفي براي تبيين اين
مسئله ارائه شده است ،از ساده ترين آن که ارزش يک
ساعت برابر با متوسط عايدي به ازاي يک ساعت کار در
نظرگرفته مي شود تا مواردي که تمايز بين ساعات استاندارد
کار و ساعات اضافي نيز در نظر گرفته مي شود.
موضوع حمل و نقل فرصت هاي قابل مالحظه اي را
براي براورد بهره وري نهايي يا ارزش زمان براساس رفتار
واقعي به دست مي دهد .به عنوان مثال ايجاد ارتباط بين
نسبت تعداد افرادي که با هواپيما سفر مي کنند به آنهايي
که با وسايل نقليه کندتر مسافرت مي کنند با مسافت طي
شده براي سفر (همچنين ارتباط آن با قيمت هاي بازاري و
درامدها)
اين مسئله که تعداد افراد نسبتا بيشتري از وسايل نقليه
سريع تر براي فواصل طوالني تر استفاده مي کنند ،احتماال
به علت اهميت پس انداز کردن زمان مي باشد و بر اين
اساس مي توان ارزش نهايي زمان را از طريق ارتباط بين
وسيله نقليه و مسافت سفر براورد نمود.
يکي ديگر از مسائل حمل و نقل که به طور گسترده
مورد مطالعه قرار گرفته است ،فاصله و نحوه رفت و آمد بين
محل زندگي و کار است .اغلب اينگونه فرض مي شود که
هزينه رفت و امد مستقيم به محل کار ،همچون بليط قطار،
به طور مثبت و هزينه هاي زندگي همچون هزينه محل
زندگي ،به طور منفي با فاصله رفت و امد تغيير مي کند .اين
فرضيات تنها داللت بر اين دارند که افزايش درامد منجر به
طوالني تر شدن رفت و امد و دست يابي به محل زندگي
برتر مي شود.
افزايش درامد حداقل اين نتيجه را در بر دارد که با
افزايش عايدي حاصل از کار ،هزينه جابه جايي در يک
فاصله مشخص افزايش مي يابد ،زيرا به علت افزايش ارزش
زمان از وسايل نقليه سريع تر که قطعا گران تر هم مي
باشند ،استفاده خواهد شد .از طرفي اين افزايش در هزينه
هاي جابه جايي منجر به کاهش رفت و آمد و کاهش تقاضا
براي فضاي زندگي بهتر نيز مي شود .در واقع نتيجه بستگي
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به قدرت نسبي هر يک از اين نيروها دارد .آنچه با فروض کم
مي توان نشان داد اين است که اگر و فقط اگر کشش
درامدي فضا (محل زندگي) بيش از يک باشد به عبارتي
کاالي لوکس تلقي شود ،مسافت طي شده با افزايش درامد
افزايش مي يابد.
اگر  Z1را وسيله نقليه رفت و امد و  Z2را ساير کاالها در
نظر بگيريم
)Z1=f1 (x,t

 :Tزمان صرف شده براي رفت و امد
 :xفضاي مورد استفاده (محل زندگي)
هزينه رفت و امد به صورت  a+l1 tدر نظرگرفته مي
شوند که در آن  aقيمت بليط که ثابت فرض شده است و
 l_1هزينه نهايي هر ساعت رفت و امد است .به عبارتي تنها
متغير هزينه رفت و امد ،هزينه زمان است p(t) .هزينه واحد
فضا است که فرض مي شود  p(t )< 0است.
مسئله در اينجا حداکثر کردن تابع مطلوبيت زير است:
(U=U(x,t,Z2
قيد محدوديت منابع نيز به صورت زير است:
اگر فرض کنيم که  U_t=0به عبارتي رفت و امد به
هيچ وجه لذت بخش نيست و خسته کننده هم نيست،
شرط مرتبه اول در تعادل با حداقل سازي مجموع هزينه
هاي حمل و نقل و فضا (محل زندگي) به صورت زير خواهد
بود:
اگر
نظربگيريم:

ضريب ثابتي همچون  kاز جمع هزينه ها( )Sدر

تاثير افزايش در درامد کل بر زمان سپري شده براي
رفت و امد با ديفرانسيل گيري از رابطه

به صورت زير خواهد بود:
که در اينجا  ϵIکشش درامدي تقاضا براي فضا است.
شرايط پايداري حکم مي کند که  p">0باشد ،به عبارتي
افزايش در درامد منجر به افزايش در زمان صرف شده براي
رفت و امد مي شود البته اگر و تنها اگر  ϵI>1باشد.
البته اين نکته الزم به ذکر است که در مناطق شهري
اياالت متحده امريکا ،خانوارهاي با درامد بيشتر به دنبال
محل زندگي با فاصله بيشتر از مرکز شهر هستند ،و در
صورتي که ديدگاه سنتي در مورد فضا (محل زندگي) مبتني
بر کمتر از يک بودن کشش درامدي فضا را بپذيريم ،باعث
ايجاد تضاد در اينگونه تحليل ها مي شود.
از آنجايي که دستيابي به اطالعات درامدي افراد امکان
پذير نبوده است ،به منظور بررسي تاثير افزايش در درامد بر
تقاضاي مسافرت هاي کاري ،به عبارتي انتخاب فاصله هاي
دورتر براي محل کار ،معادله زير به تفکيک گروه هاي شغلي
که تبعا سطوح درامدي متفاوت دارند ،براورد و نتايج در
جدول ()8ارائه شده است.
که در آن  ،Peلگاريتم (تعداد شاغالن در هريک از گروه
هاي شغلي و تحصيلي (به شرح جداول ( )5و (( * ))4تعداد
جمعيت جامعه منطقه ي مورد بررسي/تعداد جمعيت نمونه
منطقه مورد بررسي)) ،
 t:زمان صرف شده براي طي مسافت بين محل کار و
زندگي
 :Cتعداد خودرو
: puنرخ بيکاري
: lنرخ با سوادي

جدول  -3انواع گروه هاي شغلی
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عنوان فعاليت شغلی

رديف

نماد

1

کل شاغلين

2

نيروي هاي مسلح

3

قانونگذاران ،مقامات عاليرتبه و مديران

4

متخصصان (علمي و فني)

5

تكنيسينها و دستياران

logyteknesianw

6

كارمندان امور اداري و دفتري

logykarmandw

7

كاركنان خدماتي و فروشندگان

8

كاركنان ماهركشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري

logykolw
logymosalahw
logyghanoongozarw
logymotekhasesw

logykarkonw
logykarkonmaherw

9

صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط

logysanatgarw

10

متصديان و مونتاژكاران ماشينآالت و دستگاهها ،و رانندگان وسايل نقليه

logymotesadiw

11

كارگران ساده

logykargaresadew

منبع :محقق
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جدول -2انواع گروه هاي تحصيلي
رديف

عنوان مدرک تحصيلی

1

باسواد بدون مدرك

2

كمتر از پنجم ابتدايي

نماد
logyghererasmiw
logyebtedaeiw

3

پنجم ابتدايي تا كمتر از سوم راهنمايي

4

سوم راهنمايي تا كمتر از ديپلم

logymotevasetew

5

ديپلم تا كمتر از فوق ليسانس

logydaneshgahiw

6

فوق ليسانس و باالتر

ligyrahnamaeiw

logydoktorayetakhasosiw

منبع :محقق
متغير پاسخ تعداد سفرهاي شغلي𝑦 متغيرهاي مستقل عبارتند از:
 :t =Zamanزمان سفر
 C= No Khodroتعداد خودرو
 Pu = Rat bikarنرخ بيكاري
 L = Rat bisavadنرخ بيسوادي
∗
كه به كمك تبديالت باكس – كاكس متغير پاسخ نهايي 𝑦 𝑔𝑜𝑙
مستقل و متغير وابسته (پاسخ) در فوق همواره خواهيم داشت:

درنظر گرفته شده است .با توجه به متغيرهاي

∗
𝑦
𝐿 𝛽 𝛽 𝑡 𝛽 𝑐 𝛽3 𝑃𝑢 𝛽4
ضريب تعيين مدل 𝛽 ،ضريب متغير زمان std .error ،انحراف معيار و significant

در تحليلها از پارامترهاي
(سطح معني دار) استفاده خواهدشد و سطح اطمينان مورد قبول  %51لحاظ خواهد شد .يعني هرگاه %1
دار است و مي توان به دو روش در تأثيرگذار بودن پارامتر يا بدون تأثير بودن آن به شرح ذيل پي برد.
روش اول :آزمون فرض

پارامتر معني

i=0,1,2,3,4
i=0,1,2,3,4

پارامتر در مدل موثر است شرط برقراري فرض

پارامتر در مدل تأثير ندارد در غير اينصورت يعني
چنانچه
اين است که sig<%1
̂
̂
يعني متغير بياثراست.
آنگاه
̂ چنانچه
روش دوم محاسبه
با عنايت به موارد فوق و با استفاده از نرمافزار  SASSو به كمك پارامترهاي چهارگانه(  std, ,و  )sigابتدا براي كل
شاغلين سپس براي هريك ازردههاي شغلي موضوع بررسي و تحليلهاي الزم آورده خواهد شد.
:aكل شاغلين

Sig

Std-error

0

0/313

3/697

constant

v

0/03

0/002

0/004-

T

0/002

0

0/001

C

0/104

1/650

2/702

Pu

0

1/160

6/092-

L
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جدول -1وضعيت پارامترها براي کل شاغلين
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جدول -3وضعيت پارامترها براي نيروهاي مسلح
Sig

Std – error

0

0/258

1/871

constant

0/429

0/002

-0/001

T

v

0

0

0/001

C

0/091

1/561

2/664

Pu

0/001

0/966

-3/249

L
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∗
يعني متغير زمان در خصوص نيروهاي مسلح معنا
همانطور كه در جدول مشاهده مي گردد
دار نمي باشد البته اين موضوع طبيعي است زيرا نيرو هاي مسلح تابع قوانين خاص هستند و با تغيير محل سكونت نمي توانند
محل كار و فعاليت خود را تغيير دهند
 :Cقانونگذاران ،مقامات عالي رتبه و مديران
جدول -4وضعيت پارامترها براي قانونگذاران،مقامات عالي رتبه و مديران
Sig

Std – error

v

0

0/238

1/36

constant

0/152

0/002

-0/002

T

0

0

0/001

C

0

1/68

6/99

Pu

0/001

0/95

-3/45

L
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∗

يعني متغير زمان براي قانونگذاران ،مقامات
همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي شود
̅̅̅̅ معنادار
عالي رتبه و مديران در سطح  % 51معنادار نيست .البته توضيح اين نكته ضروري است كه در سطح %33
مي باشد .توضيح اينكه ضروري است كه اين رده شغلي بدليل حساسيت مسئوليت نميتواند عمل اشتغال را خودش تعيين
كند بلكه بايستي به محلي برود كه قبالً فعال بوده و از نظر امكانات فيزيكي و نيروي انساني به حالت ثبات رسيده است.
 :Dمتخصصان (علمي و فني)
فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال چهارم  /پاييز 1393

جدول -3وضعيت پارامترها براي متخصصان
Sig

Std – error

0

0/216

2/07

constant

0/436

0/001

-0/001

T

0

0

0/001

C

0/122

1/267

1/97

Pu

0

0/878

-5/39

L

v

منبع :محقق
∗

يعني مدل نسبت به متغيرزمان معنادار نيست ولي ضريب متغير  Tدر
در جدول فوق داريم
مدل منفي است يعني هرچه مسافت بيشتر شود سفرهاي متخصصان كاهش مييابد.
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توجه به اين نكته ضروري است كه تهران يك كالن شهر است و بازار كار براي نيروهاي متخصص فراهم است لذا اين رده
شغلي براي تأمين شغل مناسب با تخصص خود مجبور به سفر به تهران ميباشد.
 :Eتكنسينها و دستياران

جدول -5وضعيت پارامترها براي تکنيسين ها و دستياران
Sig

Std – error

v
constant

0

0/221

2/297

0/079

0/001

-0/003

T

0

0

0/001

C

0/09

1/188

2/032

Pu

0

0/896

-5/119

L
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∗

يعني متغير زمان در سطح  %51اطمينان معنادار نيست ولي 0.079بسيار
در جدول فوق داريم
نزديك به  0.05است از طرفي ضريب متغير زمان نيز در مدل منفي است پس براي اين رده شغلي ميتوان نتيجهگيري نمود
كه بدليل تخصص پايين آنها مسافت و زمان سفر در انجام سفرهاي شغلي مؤثر است.
 :Fكارمندان امور اداري و دفتري
جدول -50وضعيت پارامترها براي کارمندان امور اداري و دفتري
Sig

Std – error

0

0/272

2/125

constant

v

0/307

0/002

-0/002

T

0

0

0/001

C

0/132

1/51

2/296

Pu

0

1/063

-4/05

L
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∗

جدول -55وضعيت پارامترها براي کارکنان خدماتي و فروشندگان
Sig

Std – error

0

0/455

4/338

constant

0/043

0/004

-0/001

T

0

0

0/005

C

0/242

5/115

5/552

Pu

0/005

5/528

-8/423

L
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يعني متغير زمان سفر معنادار نميباشد و عليرغم اينكه ضريب آن در مدل منفي است
داريم
البته بديهي است كارمندان بدليل اينكه كارمندان عمدتاً كاركن بخش عمومي و دولتي هستند نميتوانند اشتغال خود را به
سهولت جابجا نمايند.
 :Gكاركنان خدماتي و فروشندگان
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∗

و ضريب متغير زمان نيز منفي است يعني متغير زمان سفر در سطح %51
در اين رده شغلي
اطمينان معنادار است .البته بديهي است زيرا اين افراد داراي مشاغل آزاد هستند از طرفي از نظر درآمدي نيز وضعيت بسيار
مطلوبي ندارند پس ترجيح ميدهند محل كار نزديك محل سكونت باشد.
و ضريب متغير زمان نيز منفي است يعني متغير زمان سفر در سطح %51
در اين رده شغلي
اطمينان معنادار است .البته بديهي است زيرا اين افراد داراي مشاغل آزاد هستند از طرفي از نظر درآمدي نيز وضعيت بسيار
مطلوبي ندارند پس ترجيح ميدهند محل كار نزديك محل سكونت باشد.
 :Hكاركنان ماهر كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري
جدول -55وضعيت پارامترها براي كاركنان ماهر كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري
Sig

Std – error

v

0

0/316

1/245

constant

0/003

0/002

0/008

T

0/002

0

0/001

C

0/293

1/607

-1/712

Pu

0/014

1/367

-3/511

L
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∗

بعبارتي متغير زمان در اين مدل معنادار ميباشد و با افزايش زمان
در اين رده شغلي داريم
سفر تعداد سفر هاي شغلي كاهش خواهد يافت توضيح اين نكته ضروري است كه اين تحقيق برروي سفرهاي شغلي مناطق
نزديك كالن شهرها به داخل كالن شهر ميباشد و بدليل اينكه عمدتاً زمينه كشاورزي در حاشيه شهرهاي بزرگ ميباشد
طبيعي است كه ضرورتي به انجام سفر اين رده شغلي به داخل مناطق شهري براي اشتغال نباشد و اين نشان دهنده اين است
كه دادههاي آماري بخوبي توانستهاند واقعيات را به تصوير بكشند.
 :Jصنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط
جدول -54وضعيت پارامترها براي صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط
Sig

Std – error

v
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0

0/344

3/113

constant

0/49

0/002

-0/002

T

0/011

0

0/001

C

0/818

1/804

0/416

Pu

0

1/275

-5/384

L

منبع :محقق
∗

يعني متغير زمان سفر در اين مدل معنادار نميباشد.
در جدول فوق نشان ميدهد
 :Mمتصديان و مونتاژكاران ماشين آالت و دستگاهها و رانندگان وسايل نقليه

برآورد ارزش زمان سفرهاي روزانه شغلي و تحصیلي به كالن شهرها از مناطق نزديك به آنها 17 /
جدول -58وضعيت پارامترها براي متصديان و مونتاژكاران ماشين آالت و دستگاهها و رانندگان وسايل نقليه
Std – error

Sig

v

0

0/26

3/366

constant

0/051

0/002

-0/003

T

0

0

0/001

C

0/03

1/452

4/42

Pu

0

0/952

-3/865

L

منبع :محقق
∗

يعني متغير زمان سفر در سطح  %51اطمينان معنادار ميباشد.

در جدول فوق داريم
 :Nكارگران ساده

جدول -52وضعيت پارامترها براي کارگران ساده
Sig

Std – error

0

0/822

5/505

constant

0/0232

0/004

-0/004

T

0

0

0/005

C

v

0/828

5/335

5/445

Pu

0/814

5/204

-5/854

L

منبع :محقق
∗

يعني متغير زمان در اين مدل
همانطور كه مالحظه ميشود در رده شغلي كارگر ساده نيز
معنادار بوده و ضريب متغير در مدل نيز منفي است پس با افزايش زمان سفر اين سفرها ميتوانند كاهش يابند.
همانطور كه به تفكيك مالحظه گرديد مي توان نتايج برآورد مدل تقاضاي سفر را صرفاً براي متغير زمان به شرح جدول
ذيل نمايش داد.
جدول -51وضعيت پارمترهاي جهارگانه براي کليه گروه هاي شغلي
رديف

عنوان گروه شغلی

تعداد

ضريب
متغيرزمان

انحراف معيار
Std error

سطح
معنادارsig

ضريب تعيين
مدل

2

نيروي هاي مسلح

42550

5/345

0/413

0/245

0/135

3

قانونگذاران ،مقامات عاليرتبه و مديران

50251

-0/004

0/004

0/514

0/332

4

متخصصان (علمي و فني)

41510

-0/005

0/005

0/283

0/452

5

تكنيسينها و دستياران

84851

-0/008

0/005

0/045

0/353

6

كارمندان امور اداري و دفتري

88420

-0/004

0/004

0/804

0/133

7

كاركنان خدماتي و فروشندگان

13131

-0/001

0/004

0/043

0/104

8

كاركنان ماهركشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري

4531

0/003

0/004

0/008

0/255

9

صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط

554021

-0/004

0/004

0/25

0/801

10

متصديان و مونتاژكاران ماشينآالت و دستگاهها ،و
رانندگان وسايل نقليه

11484

-0/008

0/004

0/015

0/143

11

كارگران ساده

22152

-0/004

0/004

0/023

0/855

منبع :محقق
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1

کل شاغلين

85354

-0/002

0/004

0/08

0/0254
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با توجه به جدول فوق چنانچه مالك نتيجهگيري را صرفاً  significantسطح معني داري درنظر بگيريم در جداول زمان
سفر براي كل شاغلين معنادار است و از طرف ديگر ردههاي شغلي" تكنسينها و دستياران"" ،كاركنان خدماتي و فروشندگان"و
"كاركنان ماهر كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگري"" ،متصديان و مونتاژكاران ماشين آالت و دستگاهها و رانندگان وسايل نقليه" و
"كاركنان ساده "نيز متغير زمان معنادار ميباشد .اين در حاليست كه ضريب متغير زمان نيز براي كليه ردههاي مذكور بجز
كاركنان ماهر كشاورزي و نيروهاي مسلح منفي ميباشد يعني با افزايش زمان سفر اين سفرها تمايل به كاهش دارند.
بطوريكه تعداد  550344سفر شغلي روزانه از  853054سفر شغلي روزانه يعني  23درصد سفرها مربوط به اين گروههاي
شغلي مي باشد .از طرف ديگر ضريب متغير زمان براي كليه گروههاي شغلي بجز نيروهاي مسلح و كاركنان ماهر بخش
كشاورزي منفي است يعني با افزايش زمان سفر ميل به سفر در ساير گروههاي شغلي كاهش مييابد.
حال ارزش سفر افراد را بر اساس متوسط ارزش يك ساعت كارآنها به شرح جدول ذيل محاسبه مينمائيم.
جدول -53ارزش زمان سفر براي کليه گروه هاي شغلي
نوع شغل
نيروهاي مسلح

سفر

ساعات كار

شغلی

هفتگی
(ساعت)

درآمد ساليانه
(ريال)

ارزش يك

ارزش يك

ارزش زمان

ساعت كار

ساعت كار

سفر روزانه

(ريال)

(دالر)

ارزش زمان ارزش زمان سفر
سفر روزانه

روزانه دريك

يك نفر (دالر) افراد (دالر)

سال (دالر)

29998

97.689

---

---

---

---

---

---

قانونگذار – مقامات عالي رتبه و مديران 18998
متخصص

81.898

179,121,828

81,689

8.16

7.91

67818

1992788

28988

99.891

117,869,871

96,968

9.69

7.987

197786

98889978

متخصصان
تكنسينها و دستياران

72788

96.698

78,787,698

78,878

7

9.861

196981

78818786

كارمندان امور دفتري و اداري

77798

88.898

77,987,998

29,788

2.96

9.88

187817

78699868

كارمندان خدماتي و فروشندگان

88888

87.167

72,188,899

27,786

2.77

9.27

279278

87929766

كاركنان ماهر كشاورزي ،جنگلداري و
ماهيگيري

2188

99.889

86,797,899

29,978

2.99

9.969

9716

2772969

صنعت گرانوكاركنان مشاغل مربوط

112898

88،981

88888989

21877

2،18

7،286

788187

67676128

متصديان و مونتاژكاران ماشين آالت و
دستگاهها

88277

87.868

88,198,978

21,868

2.18

7.296

162171

97721198

99818

87.288

76,979,678

17,988

1.79

2.122

99988

22878888

796897

88.929

88،889،186

كارگران ساده
كل

782918898

منبع :محقق
در جدول شماره  53ساعات كار هفتگي از طرح آمارگيري نيروي كار و درآمد ساليانه ازطرح هزينه درآمد خانوار اخذ شده
است .همچنين تعداد هفته كاري در سال 14 ،هفته و تعداد روز كاري  420روز لحاظ شده است.
 -7هزينه استفاده از وسايل نقليه
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چنانچه فرض براين باشد كه كليه اين افراد با مينيبوس به تهران سفر نمايند حداكثر  53نفر در هر مينيبوس سوار
خواهند شد و به فرض حركت مينيبوس با تمام ظرفيت تعداد مينيبوس كه روزانه وارد تهران ميشود برابر است با 40582
دستگاه است اگر هزينه روزانه هر مينيبوس را  800.000ريال درنظر بگيريم.
= 889,828$

ريال

2879× 788.888 = 8,8988 ,288,888

و براي يك ماه
= 17,266,998$

ريال

8,8988 ,288,888 ×22 = 172,699, 988 ,888

و براي يك سال
= 189,981,268$

172.699.988.888× 12 =1,899,812,688,888
ريال
هزينه ايجاد ترافيك و ضرورت ساخت زيربناها
اين هزينه را ميتوان معادل هزينه تردد افراد جايگزين در شهر تهران درنظر گرفت.

برآورد ارزش زمان سفرهاي روزانه شغلي و تحصیلي به كالن شهرها از مناطق نزديك به آنها 17 /
جدول  -54سفرها با هدف تحصيل در مقاطع ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه
نمونه

كل

مقطع تحصيلی
ابتدايي

29

268

راهنمايي

89

826

متوسطه

829

8198

اظهار نشده

19

177

جمع

871

8198

منبع :سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1768
با عنايت به اينكه تهران شهري باالي  6/888/888جمعيت ميباشد اين تعداد سفر تحصيلي از مناطق نزديك آن به تهران
طبيعي است و نميتوان براي آن راه حل جايگزيني پيشنهاد نمود.
 -8سفرها با هدف تحصيل در مقاطع دانشگاهی:
براساس نتايج سرشماري  2888تعداد سفرهاي تحصيلي در مقاطع دانشگاهي به شرح جدول ذيل بوده است:
جدول  -16سفرهاي روزانه با هدف تحصيل در دانشگاهي
نمونه

كل

مقطع تحصيلی

1929

17978

فوق دكترا

7

86

اظهار نشده

79

772

1988

19778

فوق ديپلم – ليسانس – دكترا – فوق ليسانس

جمع

منبع :سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1768

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال چهارم  /پاييز 1393

با توجه به اينكه دانشگاهها عموماً ذر مراكز جمعيتي متمركز هستند لذا انجام سفرهاي تحصيلي در مقاطع تحصيلي
دانشگاهي اجتنابناپذير است و نميتوان براي آن جايگزين پيشنهاد نمود.
با عنايت به موارد فوقالذكر هزينه هاي تردد كه شامل هزينه زمان سفر شده در اتومبيل جهت رسيدن به مقصد و هزينه
استفاده از وسايل نقليه جمعاً به مبلغ  812 ,777,978دالر ميباشد.
189,981 ,268 +782 ,918 ,898 = 812 ,777,543
دالر
با عنايت به مباحث از پيش گفته شده مبني بر معني دار بودن متغير زمان براي گروههاي شغلي "تكنسينها و دستياران"،
"كارمندان خدماتي و فروشندگان"" ،كاركنان ماهر كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري"" ،متصديان و مونتاژكاران ماشينآالت و
دستگاهها" و "كارگران ساده" لذا بايس تي هزينه سفر اين گروههاي شغلي كه قابليت جايگزيني در محل سكونت آنها را دارد
مالك عمل قرارداد بدين ترتيب خواهيم داشت:
دالر  = 81،353،813 + 14،242،433 + 4،884،232+ 28،445،550 +44،340،300 = 535،431،240ارزش زمان سفر
ساالنه براي گروههاي شغلي
هدف با توجه به اينكه اين ردههاي شغلي مورد بحث  23درصد سفرهاي شغلي را تشكيل ميدهند پس به همين نسبت
نيزهزينه استفاده ازوسيله نقليه دارند.
دالر  =515،235،430×0/23=43،125،252هزينه استفاده از وسايل نقليه
پس در مجموع
دالر  = 535،431،240+ 43،125،252 = 483،803،382كل هزينه فرصت
بدين ترتيب عليرغم اينكه وضعيت ردههاي شغلي از نظر حساسيت نسبت به متغير زمان سفر مشخص گرديد هزينه
فرصت ناشي از صرفاً زمان حضور آنها در وسيله نقليه جهت رسيدن به محل كار نيز محاسبه گرديد.
بديهي است بدليل اينكه اين افراد از نظر شغلي داراي ردههاي باال نميباشند و مشاغل آنها نيز مشاغل سرمايهبر نميباشد.
لذا با اين هزينه فرصت به راحتي ميتوان  48380فرصت شغلي ايجاد نمود .توضيح اين نكته ضروري است كه براي ايجاد هر
شغل مبلغ  50000دالر درنظر گرفته شده است.
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 -9نتيجهگيری:
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براساس نتايج طرح هزينه و درآمد خانوارهاي
شهري و روستايي كشور سهم هزينه حمل و نقل از كل
هزينههاي يك خانوار شهري برابر 54/3درصد و براي مناطق
روستايي  5/3درصد ميباشد لذا هزينههاي حمل و نقل
سهم قابل توجهي از هزينههاي خانوار را به خود اختصاص
ميدهد اين در حاليست كه سهم هزينههاي خوراكي براي
يك خانوار شهري  44/4درصد ازكل هزينه ها ميباشد .لذا
توجه به حمل و نقل ازضروريات ميباشد.
براي تجزيه و تحليل وضعيت تردد و ساكنان مناطق
نزديك كالن شهرها به داخل اين شهرها ابتدا بايستي اطالع
دقيقي از تعداد ،نوع و هدف سفرها داشته باشيم .با توجه به
اينكه سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  4003درايران
به روش سرشماري تؤام با نمونهگيري انجام شد لذا از 50
درصد جامعه ريز اطالعات آنها ،از جمله وضعيت تردد آنها
به محل كار و تحصيل سؤال شده است پس اطالعات دقيق
در خصوص تعداد ،نوع و هدف اين سفرها در اختيار قرار
گرفت.
سپس به كمك روشهاي آماري اقدام به مدل بندي
مناسب براي سفرهاي توليد شده و جذب شده به تفكيك
هدف سفر (شغلي و تحصيلي) نموديم .اين اقدام نيز به
تفصيل در اين تحقيق صورت پذيرفته است .با مشخص
شدن مدل سفرها رفتار مسافران را ارزيابي نموده و
متغيرهاي تأثيرگذار درسفرها را مشخص نموديم.
براي هر هدف سفر متغيرهاي مستقل و متغير وابسته
مشخص گرديد و مدل مناسب براي سفر تعيين شد .مرحله
بعدي ارزيابي اقتصادي سفرها بود .دراين خصوص به دو
روش مختلف اين اقدام صورت پذيرفت
درمرحله اول صرفاً ارزش زمان سفر براساس توليد سرانه
براي هر فرد مشخص گرديد و بر آن اساس ارزش يك
ساعت كارتعيين شد و با داشتن زمان حضور افراد در وسيله
نقليه جهت رسيدن به محل كار هزينه فرصت ناشي ازحضور
در وسيله نقليه محاسبه گرديد.
با عنايت به اينكه دراين روش همه ردههاي شغلي داراي
يك وضعيت درآمدي لحاظ شده بودهاند نميتوانستيم نتيجه
گيري دقيقي در خصوص هزينه سفرهاي شغلي داشته
باشيم.
لذا در روش دوم با استفاده از تئوري مصرف كننده
بازسازي شده توسط "گري بكر" اقدام به ارزيابي اقتصادي
نموده و اطالعات مربوط به  50رده شغلي را به تفكيك
محاسبه نموده و براي آنها تعداد سفر شغلي ،ساعات كار
هفتگي ،درآمد ساليانه ،مدت زمان حضور در وسيله نقليه

جهت رسيدن به محل كار ،وضعيت خودرو شخصي ،وضعيت
سواد و وضعيت اشتغال را مورد بررسي قرار داد و براي هر
رده مشخص نموده و نهايتاً اقدام به ارزيابي گرديد.
دراين حالت به وضوح مشخص شد كه كدام رده شغلي
نسبت به متغير زمان حساس و كدام يك غير حساس است
و بدين ترتيب توانستيم ردههاي شغلي كه ميتوان براي آنها
در محل سكونت شغل ايجاد نمود و خود آنها نيز تمايل به
اشتغال در محل سكونت را دارند تعيين و پيشنهادات
اقتصادي ارائه نمود.
بعنوان نمونه ميتوان به مشاغلي مانند نيروهاي مسلح
اشاره نمود كه نميتوان براي آنها در محل سكونت اشتغال
ايجاد نمود يا مشاغلي همچون كارمندان امور اداري يا قانون
گذاران و مقامات عالي رتبه و مديران كه وابسته به دولت
هستند و عليرغم اينكه جابجائي آنها مشكل است ولي با
سطح اطمينان پائين تري مدل نشان ميدهد كه براي آنها
نيز ميتوان جايگزين تعريف نمود.
باتوجه به مستندات تحقيق نه تنها مديران كالن شهرها
از وضعيت سفرهاي روزانه به كالن شهرها مطلع ميگردند
كه خود اطالع بسيار مهمي است و ميتوانند براساس آن
برنامه ريزي نمايند .بدليل ارائه نتايج به تفكيك ردههاي
شغلي كه عموماً هريك متولي مجزائي در كشور دارند
دستگاههاي اجرائي نيز ميتوانند براي امور مربوطه
برنامهريزي مناسب داشته باشندو از طرفي مديران مناطق
مسكوني نزديك كالن شهرها نيزاطالعات دقيقي ازوضعيت
سفرهاي ساكنان آن مناطق به كالن شهرنزديك خود در
اختيار دارند ،ميتوانند به كمك آنها اقدام به ايجاد مشاغل
جايگزين نمايند و سرمايهگذاري منطقه رابه كمك
پتانسيلهاي شناسايي شده در اين تحقيق جهت دهي كنند.
استفاده كنندگان ازنتايج اين تحقيق عبارتند از مديران
شهري ،برنامهريزان شهري ،مديران دولتي در بخشهاي
مختلف به خصوص حمل و نقل ،آموزش و پرورش،
وزارتخانههاي اقتصادي مانند صنايع ،بازرگاني و امور
اقتصادي و دارايي و ...توصيه ميگردد پژوهشگران درادامه
اين روند به بررسي هزينههاي جانبي مرتبط با سفرها از
قبيل هزينه هاي محيط زيست ،زيرساختها ،هزينههاي
اجتماعي ،هزينههاي جاني و تصادفات و تأثير آنها در جامعه
بپردازند.
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