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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
©حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه دون نسبته
بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه دون إذن خطي من
كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية
قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر
هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسية
تحدث التحوالت النظامية أثناء تنقل الركاب بالسيارات .ولقد ّأدى ظهور شركات شبكة النقل مثل أوبر ()Uber
وليفت (و )Lyftإلى تغيير الجوانب األساسية لسلوك األفراد فيما يتعلق بملكية المركبات ،والمسافة المقطوعة،
واالستفادة من سيارات الوقود البديل واستخدام النقل العام .سيكون لمثل هذه التحوالت تأثير ًا كبير ًا على مركبات
النقل الخفيف ،والتي تمثل ربع الطلب العالمي على النفط ،أكثر من أي قطاع آخر .ويجب فهم “القرارات الصغرى”
للمستخدمين والسائقين بشكل أفضل لتقييم آثار شركات شبكة النقل على مستوى النظام .وتساهم هذه
الدراسة في هذا المجال الناشئ من خالل استخدام عينة كبيرة ومتميزة لتقدير أ) تفضيالت األفراد سوا ًء كانوا ركاب ًا
أو سائقين أو غير مستخدمين لخدمات شركات شبكة النقل؛ ب) ميل مستخدمي شركات شبكة النقل إلى “النقل
المشترك”؛ ج) احتمالية لجوء سائقي شركات شبكة النقل إلى المركبات االقتصادية في استهالك الوقود؛ د)
قرارات السائقين لشراء أو استئجار سيارات جديدة لفترات قصيرة أو طويلة بغية االنضمام إلى شركات شبكة النقل
بوصفها إحدى االعتبارات الرئيسة .وإننا نعمل على تحليل عينة ( )11,902من المشاركين في استطالع المناطق التي
تغطيها شركات شبكة النقل في الواليات المتحدة ،مما يساعد في دراسة الحالة لدول أخرى ،بما فيها المملكة العربية
السعودية ،حيث يعتبر استخدام المركبات وسيلة النقل األكثر شيوع ًا هناك.
النتائج الرئيسة لهذه الدراسة:
يشير التحليل اإلحصائي للسكان إلى أن خدمات النقل حسب الطلب تجذب بشكل أساسي مستخدمي المركبات
الخاصة كركاب ،دون التأثير بشكل كبير على الطلب على النقل العام .ولقد أفاد حوالي  % 10من مستخدمي
شركات النقل حسب الطلب بتأجيلهم لشراء سيارة جديدة بسبب توفر خدمات شركات شبكة النقل.
يتم استخدام خيار التنقل في حال كان الخيار األساسي غير متوفر ًا
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المصدر :تحليل كابسارك.
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النقاط الرئيسية

من خالل تطبيق نموذج االنحدار اللوجستي متعدد الحدود على ميل األفراد ليكونوا ركاب ًا أو سائقين أو غير
مستخدما لشركات شبكة النقل يزيد إذا كان
مستخدمين لخدمات شركات شبكة النقل ،نجد أن احتمال أن تكون
ً
عاما ،ولكن النمط ينعكس على من يبلغون  44عام ًا وما فوق.
عمر الشخص دون الـ ً 44
فيما يتعلق بـ “النقل المشترك” ،فإنه قد ال يفضل المستخدمين األكبر سن ًا لشركات شبكة النقل ،الذين
يمتلكون مركبات عائلية ويعيشون في الضواحي اختيار النقل المشترك.
أشار معظم ( )65%من سائقي شركات شبكة النقل الذين يعملون بشكل يومي في شركات شبكة النقل إلى
أن وظيفتهم كانت العامل الرئيس في عملية اتخاذ قرار شراء السيارة.
من المرجح أن يقوم السائقون الذين يعملون لدى األسر ويحملون الشهادات العليا ،ويقودون مركباتهم يوم ًيا
ويعيشون في المدن الرئيسة باستخدام المركبات التي تتميز بالكفاءة في استهالك الوقود.
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الموجز
إن خدمات “النقل حسب الطلب” التي تقدمها شركات
شبكة النقل مثل أوبر  Uberوليفت  Lyftأدت إلى عرقلة
حركة النقل الشخصي ،خاصة في المدن .ووفق ًا لـ (2018
 )Schallerفإن شركات شبكة النقل قامت بـ 2.6
مليار رحلة في عام  2017في الواليات المتحدة ،بزيادة
قدرها  37٪مقارنة بعام  .2016ويمكن أن تعزى الزيادة
السريعة في استخدام خدمات شركات شبكة النقل إلى
سهولة الوصول عبر تطبيقات الهواتف الذكية وزيادة
توفر السيارات والسائقين مقارنة بخدمات سيارات األجرة
التقليدية المنظمة.
يؤكد مؤيدو شركات شبكة النقل على أن خدمات النقل
حسب الطلب توفر للمستهلكين خيارات نقل بديلة،
خاصة في المناطق التي يكون فيها الطلب مرتفع بسبب
وجود خدمات نقل غير موثوقة وغير فعالة (Alemi et al.
أيضا على أن شركات شبكة النقل
 .)2018ويؤكدون ً
تسمح للمستخدمين بالتنازل عن ملكية السيارة و  /أو
الحد من استخدامها  -ليس فقط عن طريق استبدال
أيضا عن طريق
استخدام المركبات الشخصية ولكن ً
تسهيل النقل متعدد الوسائط (على سبيل المثال ،النقل
حسب الطلب كوسيلة للوصول إلى النقل العام) .عالوة
على ذلك ،توفر شركات شبكة النقل خيارات “ النقل
المشترك” ،حيث يتشارك عدد من العمالء مركبة واحدة؛
مما يساهم في الحد من األميال المقطوعة وبالتالي
انبعاثات غازات الدفيئة واالزدحام المروري (Martin
 .)and Shaheen 2011ومع ذلك ،فقد وضحت بعض
الدراسات اآلثار العكسية لخدمات شركات شبكة النقل،
بما في ذلك وجود طلب مستحث على النقل وانخفاض
استخدام النقل العام في بعض المناطق.
إن مخططي النقل وص ّناع السياسات ليسوا متأكدين
من تأثيرات خدمات شركات شبكة النقل على استخدام
الطاقة والبيئة وحركة المرور (.)Conway et al. 2018
يمكن أن يؤدي التراجع في معدل األميال المقطوعة
وملكية المركبات إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة
(كما ذكر في العديد من الدراسات السابقة حول “النقل
المشترك”) ،ولكن الطلب المستحث يمكن أن ينفي

هذه النتائج .وتعد هذه التأثيرات على مستوى النظام
مظاهر ًا لقرارات على المستوى الفردي ،سواء للعمالء
 عدد مرات استخدام خدمة النقل حسب الطلب وماإذا كانت الرحالت تحل محل القيادة أو استخدام وسائل
النقل العام – أو سائقي لشركات شبكة النقل مثل مدى
كفاءة المركبات التي سيقودونها من حيث استهالك
الوقود .ومع ذلك ،فإنه في ظل غياب البيانات الكافية عن
التفضيالت الفردية تعجز هيئات النقل وأصحاب المصلحة
اآلخرين عن تحديد التأثيرات العامة شركات شبكة النقل.
تتخذ هذه الدراسة خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة من
خالل تحليل استطالع رأي أجرته شركة Strategic Vision
 Incorporatedعلى مستخدمي شركات شبكة النقل
والسائقين ،والتي تتكون من عينة كبيرة ()11,902
من السكان األمريكيين المقيمين في المناطق التي
تغطيها شركات شبكة النقل .احتوى االستطالع على
معلومات عن الخصائص االجتماعية والديموغرافية
والمواقف الشخصية تجاه اعتماد خدمات شركات شبكة
النقل كمستخدم أو سائق ،والتغييرات في طريقة
التنقل وتفضيالت ملكية المركبات بعد استخدام هذه
الخدمات .ولقد بحثنا باستخدام بيانات التفضيل هذه
الرابط بين الخصائص االجتماعية والديموغرافية وما
يلي :أ) التفضيالت كراكب أو سائق أو غير مستخدم
لخدمات شركات شبكة النقل؛ ب) ميل مستخدمي النقل
حسب الطلب للتشارك في الرحلة؛ ج) خيارات السائقين
لالنتقال إلى السيارات االقتصادية في استهالك الوقود؛
د) قرارات السائقين بشأن شراء أو استئجار سيارة
جديدة ،والعمل في شركات شبكة النقل كعامل مساهم
رئيس .نرى أن االنحدار اللوجستي متعدد الحدود مناسب
لإلجابة عن السؤال األول واالنحدارات اللوجستية الثنائية
أيضا وجود عالقات
لإلجابة عن الثالثة المتبقية .ونالحظ ً
غير الخطية تمثل تأثيرات تفاعل المتغيرات المستمرة
(مثل العمر والدخل) مع المتغيرات المستمرة الثنائية (مثل
الجنس) أثناء تقدير التفضيالت.
تشير النتائج إلى أن األفراد األصغر سن ًا الذين لديهم
مستويات تعليمية عالية ،ويعيشون في المدن الرئيسة،
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الموجز

احتماال الستخدام
وينتمون إلى أسر ثرية ،هم األكثر
ً
خدمات النقل حسب الطلب .ومع ذلك ،فإن العالقة
بين احتمالية أن يكون األفراد ركاب ًا أو سائقين أو غير
مستخدمين لخدمات شركات شبكة النقل والعمر تعتبر
عالقة مكافئة تنازلية :فهي تزداد حتى الـ  44عام ًا ثم
تنخفض .وتعتبر األسر التي تمتلك العديد من المركبات
ً
احتمال في أن يكون أفرادها إما راكبين أو سائقين.
أقل
والستكشاف ميل مستخدمي النقل حسب الطلب إلى
النقل المشترك ،نجد أن المستخدمين األكبر س ًنا الذين
يمتلكون العديد من المركبات العائلية ويعيشون في
احتماال الستخدام النقل المشترك.
الضواحي هم أقل
ً
أما فيما يتعلق بآثار التفاعل ،فإن اإلناث الحاصالت على
مستوى تعليمي أقل من التعليم العالي هن األكثر
احتماال الستخدام النقل المشترك مقارنة بالذكور إذا
ً
عاما ،ولكن ينعكس هذا
كانت أعمارهن أقل من ً 34
عاما.
النمط إذا تجاوزت أعمارهن الـ ً 54

من المرجح أن يلجأ سائقو شركات شبكة النقل األصغر
عددا
سن ًا والمتزوجون الذين يعملون يومي ًا ويمتلكون ً
أكبر من المركبات إلى استخدام المركبات التي تتميز
بالكفاءة في استهالك الوقود .وتتماشى هذه النتائج مع
الدراسات السابقة التي تفصح عن تفضيالت السيارات
الكهربائية .عالوة على ذلك ،تكشف تقديرات تأثير
التفاعل أن السائقين الحاصلين على الدرجات العليا
الذين يعيشون في المدن الرئيسية يفضلون السيارات
ذات الكفاءة في استهالك الوقود بشكل أكبر إذا كانت
وأخيرا ،تزيد احتمالية تفكير
عاما.
ً
أعمارهم أقل من ً 48
دخال في العمل لدى
السائقين األصغر سن ًا واألقل ً
شركات شبكة النقل عند شرائهم للسيارة.
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المقدمة
يلخص هذا القسم المؤلفات ذات الصلة بتفضيالت
األفراد حول استخدام خدمات شركة شبكة النقل
والتأثيرات الالحقة على قرارات التنقل الخاصة بهم.
أوال تطور شركات شبكة النقل وننتقل إلى وصف
نناقش ً
الخصائص االجتماعية والديموغرافية والجغرافية لألفراد
الذين يميلون أكثر الستخدام خدمات شركات شبكة
النقل .ونقوم بعد ذلك بمراجعة المؤلفات من جانب كيف
تغير هذه الخدمات صورة النقل في المدن من خالل التأثير
على تفضيالت ملكية المركبات والطلب على طرق النقل
األخرى .ومن ثم نختتم بمراجعة الدراسات التي تركز على
سائقي النقل حسب الطلب ،يليها تسليط الضوء على
الفجوة البحثية التي تتناولها هذه الدراسة.

تطور خدمات شركات شبكة النقل
تحوال غير مسبوق
شهد النقل في السنوات األخيرة
ً
بسبب االنتشار السريع للتقنيات الجديدة مثل اإلنترنت
والهواتف الذكية ( .)Taylor et al. 2015وتمثل هذه
التطورات المحركات الرئيسة للنمو الهائل لشركات شبكة
النقل .وكانت خدمات النقل حسب الطلب منذ عام 2016
نشطة في حوالي  500مدينة في الواليات المتحدة
( .)Murphy 2016ومع ذلك ،توصلت دراسة استقصائية
أجريت في عام  2015على  4,787أمريكي بالغ أجراها
مركز بيو لألبحاث إلى أن  3%و 12%منهم يلجأون إلى
االستفادة من خدمات شركات شبكة النقل بشكل يومي
أو أسبوعي ،على التوالي (.)Smith 2016

خصائص مستخدمو شركات شبكة النقل
حددت العديد من دراسات الترابط خصائص الركاب الذين
ميوال أكثر الستخدام خدمات النقل حسب الطلب.
لديهم
ً
ووجدت دراسة استقصائية أجريت في سبع مدن رئيسة
في الواليات المتحدة األمريكية أن األشخاص الحاصلين
على الشهادات الجامعية يستخدمون خدمات شركات
شبكة النقل بمعدل الضعف تقريب ًا مقارنة بنظرائهم
ممن ال يحملون الشهادة الجامعية( (�Clewlow and Mish
 .)ra 2017عالوة على ذلك ،فقد تبين أن الركاب الذين

عاما كانوا األكثر استخدام ًا لخدمات
تقل أعمارهم عن ً 29
النقل حسب الطلب ،أما المستخدمون الذين يبلغون
عاما فكانوا األقل استخدام ًا لتلك
من العمر أكثر من ً 65
الخدمات )Kooti et al 2017( .توصلوا إلى نتائج مماثلة
من البيانات التي قدمتها شركة أوبر عن  59مليون رحلة
و 4.1مليون راكباً ،والتي تم جمعها على مدار سبعة
أشهر .الحظ الباحثون أنه من المرجح أن يقوم الركاب
األصغر سن ًا برحالت متكررة وقصيرة ،بينما يميل الركاب
مسافة .في
األكبر سن ًا إلى القيام برحالت أقل وأطول
ً
دراسة أخرى ،قام ( ).Alemi et al 2018بنمذجة نمط
حياة األفراد باستخدام مجموعة بيانات جيل األلفية في
كاليفورنيا لتحديد العوامل المؤثرة على استخدام خدمات
النقل حسب الطلب .وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن
جيل األلفية الحاصل على التعليم العالي والمستقل بذاته
ويعيش في المدن الرئيسة وال يمتلك مركبات خاصة
وليس لديه أطفال ،لديه معدل استخدام أعلى لخدمات
النقل حسب الطلب .ومن المرجح أيض ًا أن يستخدم
األشخاص الباحثين عن التنوع والمستخدمين للتقنية
خدمات النقل حسب الطلب.
يلعب كل من السياق الجغرافي والعوامل البيئية
أدوارا هامة في تحديد معدل استخدام النقل
الموجودة ً
حسب الطلب )Clewlow and Mishra 2017( .وجدا أن
معدل استخدام هذه الخدمات يكون أعلى في المناطق
الحضرية ( )% 29مقارنة بالضواحي ( .)% 15وقد الحظ
أيضا وجود ترابط إيجابي بين
(ً ).Alemi et al 2018
الطلب على خدمات شركات شبكة النقل وتمدن األحياء.
وعلى غرار ذلك ،توصلت دراسة مركز بيو لألبحاث إلى أن
المستفيدين من هذه الخدمات يعيشون غالب ًا في المدن
( )% 21أو في الضواحي ( .)Smith 2016( )%15في
دراسة حديثة أجراها ( )Yu and Peng 2019بحثا فيها
العالقة بين خصائص البيئة الموجودة واستخدام النقل
حسب الطلب باالستفادة من بيانات الرحالت لعامي
 2016-2017من رايد أوستن ( ،)RideAustinوهي
شركة شبكة نقل محلية .وتجدر اإلشارة إلى أن نتائج هذه
أيضا إلى
الدراسات تدعم نتائج الدراسات السابقة وتشير ً
أن الكثافة السكانية تعتبر مؤشر جيد الستخدام خدمات
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النقل حسب الطلب .عالوة على ذلك ،من المرجح أن
يكون الطلب على خدمات شركات شبكة النقل أعلى في
المناطق التي تحتوي على عدد كبير من الشوارع وممرات
المشاة.

تأثير شركات شبكة النقل على امتالك
المركبات واستخدام النقل العام
من المرجح أن يؤدي توفر خدمات شركات شبكة النقل
إلى خفض نسبة امتالك األسر للمركبات ،ولكن نسبة
االنخفاض غير واضحة .كما أوضحت رابطة النقل العام
األمريكية ( )2016أن مستخدمي النقل حسب الطلب
يمتلكون عدد ًا أقل من السيارات .وبالمثل ،استخدم
( ).Conway et al 2018بيانات ناشونال هاوس هولد
ترافل سيرفي () National Household Travel Survey
لدراسة انتشار خدمات النقل حسب الطلب في الواليات
المتحدة األمريكية وتوصلوا إلى أن المستخدمين يميلون
عددا
إلى استخدام النقل متعدد الوسائط ،ويمتلكون ً
أقل من السيارات ويستخدمون طرق نقل بديلة .ويدعم
ذلك دراسة استقصائية أجراها (Hampshire et 2017
 ،).alفي أوستن ،بتكساس الذين وجدوا أن  9%من
مستخدمي النقل حسب الطلب قاموا بشراء سيارات بعد
تعليق هذه الخدمات ،وتم استبدال  45%من الرحالت عبر
شركات شبكة النقل بالقيادة.
ويعتبر تأثير خدمات شركات شبكة النقل على النقل
العام غير واضح .نفذ ()Sadowsky and Nelson 2017
تصميما النقطاع االنحدار بهدف قياس تأثير شركات
ً
شبكة النقل على النقل العام في  28مدينة أمريكية
رئيسة .وتوصل الباحثون إلى أن ظهور أوبر أدى إلى زيادة
استخدام وسائل النقل العام .بينما كان لظهور ليفت
بعد بضعة أشهر تأثير سلبي على استخدام وسائل النقل
العام .وافترضوا أن المنافسة بين هاتين الشركتين أدت
إلى انخفاض التكلفة ووقت االنتظار ،مما دفع المزيد
من المستخدمين إلى تفضيل هذه الخدمات على النقل
العام .وقام ( ).Dias et al 2018بتحليل حوالي مليون
رحلة بواسطة شركة رايد أوستن ( )RideAustinووجدوا

أنه على الرغم من أن األفراد الذين يعيشون في األحياء
حيث يصعب الوصول إلى وسائل النقل العام يميلون
أكثر إلى استخدام خدمات النقل حسب الطلب ،يوجد
تعاون بين وسائل النقل العام والنقل حسب الطلب في
المناطق األخرى .وفي دراسة أخرى استخدم (2017
تصميما لالختالف في االختالفات بهدف
).Barbar et al
ً
قياس تأثير خدمات النقل حسب الطلب والحظوا وجود
تراجع كبير في خدمات النقل العام على الطرق ،وخاصة
في المناطق التي يقل فيها توفر النقل العام ،وارتفاع
في نسبة استخدام مترو األنفاق وقطار المسافرين.
أيضا تصميم االختالف
واستخدم (ً ).Hall et al 2018
في االختالفات ووجدوا أن أوبر مكملة للنقل العام؛ ومع
ذلك ،فإن تأثيرها على مستخدمي النقل العام يعد إيجابي ًا
في المدن الكبرى وسلبي ًا في المدن الصغرى.

تفضيالت سائقي شركات شبكة النقل
تطرقت الدراسات إلى سالمة السائقين( (�Fee
 ،)ney 2015وأجورهم (،)Berger and Frey 2017
والخصائص االجتماعية الديموغرافية لسائقي شركات
شبكة النقل (Kooti 2017; Hall and Krueger
 ،)2018وكذلك رغبة األفراد في أن يصبحوا سائقين
( .)Berliner and Tal 2018قام (Hall and 2018
 )Krugerبتحليل البيانات من دراستين استقصائيتين
لسائقي  Uberفي الواليات المتحدة والتي أجريت في
ديسمبر  )N = 601( 2014ونوفمبر .)N = 632( 2015
وجدوا أن  ٪ 30تتراوح أعمارهم بين  30و ،39و47.7
 ٪لديهم شهادات جامعية أو شهادات دراسات عليا،
أيضا أن أغلب
و ٪ 14كانوا من النساء .الحظ الباحثون ً
سائقي  Uberكانوا عازبين والقليل من المتزوجين ،وأن
المتزوجين منهم أغلبهم لديهم أطفال .قام (2018
 )Berliner and Talبتقدير نسبة استعداد األفراد للعمل
كسائقين في شركات شبكة النقل باستخدام بيانات
التفضيل المعلنة التي جمعتها شركة  ،Irvineفي
كاليفورنيا عام  .2015ووجدوا أن الرغبة في كسب دخل
شيوعا بين
إضافي وشغف القيادة هما الدافعان األكثر
ً
األفراد المستعدين للعمل كسائقين في شركات خدمات
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أيضا
النقل حسب الطلب )Berliner and Tal( .استنتجا ً
إلى أن العمر وعدد األطفال وملكية السيارة والجنس
واآلراء اإليجابية حول النقل حسب الطلب هي عوامل مهمة
تدل على قابلية األفراد بالرغبة في أن يصبحوا سائقين
في شركات شبكة النقل.

الفجوات البحثية والمساهمات
يعتمد هذا البحث على دراسات سابقة حول تفضيالت
الركاب والسائقين لخدمات شركات شبكة النقل
باستخدام بيانات تفضيلية موضحة للمناطق التي
تخدمها شركات شبكة النقل في الواليات المتحدة.
أوال ،نقوم بتوسيع البحث من خالل الدراسات السابقة
ً
لفهم الخصائص االجتماعية والديموغرافية لركاب
وسائقي شركات شبكة النقل .ثانياً ،نحدد التقسيمات

الديموغرافية لمستخدمي شركات شبكة النقل الذين
من المرجح أن يكونوا مهتمين بالنقل المشترك ،والتي
حظيت باهتمام محدود في األدبيات (Lavieri and
 .)Bhat, 2018ومع ذلك ،فهو ضروري لالستفادة من
خدمات النقل المشترك في الوقت المناسب وبشكل
فعال ،مما يجعل شركات شبكة النقل مناسبة أكثر
للبيئة .ثال ًثا ،نحدد سائقي شركات شبكة النقل الذين
يميلون لالنتقال إلى السيارات ذات الكفاءة في استهالك
الوقود ،لفهم تأثير خدمات النقل حسب الطلب على
أخيرا ،نستنتج أن تفضيالت
انبعاثات الغازات الدفيئةً .
سائقي شركات شبكة النقل لشراء أو استئجار سيارات
جديدة للعمل في شركات شبكة النقل تؤثر على قرارات
الشراء ،وهي ظاهرة لم يتم استكشافها في األبحاث
والدراسات الموجودة سابقاً.
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البيانات وملخص اإلحصائيات
جمع البيانات وحســاب الوزن
نســتخدم بيانات من دراسة اســتقصائية أجرتها شركة
 Strategic Vision Incorporatedفــي عام 2017
والتي تشــمل  11,902من مســتخدمي النقل حسب
الطلب من الركاب والســائقين وغير المســتخدمين في
المناطق التي تخدمها شــركات شــبكة النقل في الواليات
المتحــدة .يوضح الشــكل ( A1فــي الملحق نهاية البحث)
التوزيــع الجغرافي للمســتجيبين في  48والية متجاورة.
تقدم بيانات االســتقصاء معلومات عن خصائص األســر
فضال عن االســتخدام والتفضيالت .وتشمل
وســلوكها،
ً
البيانــات العمر والجنس والحالة االجتماعية ومســتوى
التعليم ودخل األســرة والعرق والموقع الســكني ووسائل
التنقل وعدد أفراد األســرة.
تمثــل العينة “أقل-مــن” أو “أعلى-من” بعض المجموعات
الديموغرافية .على ســبيل المثال ،فإن النســاء فوق ســن
 49الالتي يعشــن في المدن ودخلهن الســنوي أقل من
 100,000دوالر ويســتخدمن وســائل النقل العام أو غير
اآلليــة ،ال تمثلهــن العينــة بالكامل ،في حين أن الرجال
الذين تزيد أعمارهم عن  54ســنة ويعيشــون في المدن
الصغيرة ودخلهم الســنوي يزيد عن  100,000دوالر
نقدر
ممثليــن فــي العينة
تمثيال زائــد ًا .وللنظر في ذلكّ ،
ً
األوزان على المســتوى الفردي باســتخدام تقنية التناسب
النســبي التكراري ( .)IPF) (Bergmann 2011يطابق
 IPFتوزيــع االحتماالت المشــتركة لمختلف الخصائص
الديموغرافيــة في العينة التي تــم جمعها ومجموعات
البيانات على مســتوى الســكان ،على وحدات اإلسكان
فــي المــدن والمناطق الريفية (بيانات اســتقصاء المجتمع
األمريكــي لعــام  2016وبيانات مكتب تعداد الواليات
المتحدة لعام  .)2010وبعبارة أخرى ،نقوم بحســاب
األوزان عن طريق قياس نســب عينة االســتقصاء ،في
أربــع فئات ديموغرافيــة و 32مجموعة (أربع مجموعات
على أســاس الجنس والعمر ،وفئتان على أســاس الدخل،

ومجموعتان على أســاس وســائل التنقل ،ومجموعتان
على أســاس مكان اإلقامة) ،مرتبطة بالنســب المحددة
للفئة المقابلة في البيانات على مســتوى الســكان.
نطبق طريق ة  IPFهذه باســتخدام مجموعة “�ipf
 ”weightفــي موقــع  .Stataتتراوح األوزان المقدرة بين
 0.15و .4.65تســتند جميع النتائج الواردة في هذا
البحث إلــى هذه العينة الموزونة.

متغيرات اإليضاح واالســتجابة
يلخــص الجدول  1إحصائيــات المتغيرات التوضيحية
الموزونة للســكان المســتخدمة في جميع نماذج
االنخفاض اللوجســتي في هذه الدراســة .إحصائيات
العينة تتوافق مع إحصائيات الســكان .على ســبيل
المثال ،في العينة الموزونة تكون نســبة المشــاركين من
الذكور  48٪ومتوســط العمر  46.77ســنة ومتوسط
الدخل الســنوي  94,909دوالر؛ هذا بالمقارنة مع ،٪ 49
 45.75ســنة و 81,346دوالر في الســكان عامة .حوالي
 ٪ 19مــن المجيبيــن هم من أوائل المســتخدمين للنقل
المشــترك .من بين  1,541ســائق لشركات شبكة النقل
الذيــن تــم إحصاؤهم فــي العينة ،حوالي  ٪ 25منهم
يقودون يومي ًا.
يقــدم الجدول  2ملخص اإلحصائيات الرئيســية
لمتغيرات االســتجابة .تشــير النتائج إلى أن نســب العينة
لمســتخدمي شركات شــبكة النقل من الركاب هي 29٪
والســائقين  29٪وغير المســتخدمين  .42٪من بين
الركاب المســتخدمين للنقل المشــترك ،استخدم 13٪
منهم خدمات النقل حســب الطلب .ومن بين الســائقين
 53٪أشــاروا إلــى أنهم يميلون إلــى التغيير لمركبات أكثر
ميوال عالي ًا
كفاءة في اســتهالك الوقود ،وأظهر 47٪
ً
نحو شــراء أو اســتئجار ســيارة جديدة نتيجة لقيادتهم في
شــركات شبكة النقل.
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الجدول  .1المتغيرات التوضيحية الرئيسية
المتغيرات التوضيحية

N

المعدل

المتوسط

SD

األدنى

األقصى

مؤشر الذكور

8791

0.48

0

0.50

0

1

مؤشر غير المتزوجين

8791

0.35

0

0.48

0

1

العمر (بالسنين)

8791

46.77

47

15.73

18

100

مؤشر الدراسات العليا

8791

0.31

0

0.46

0

1

الدخل السنوي (دوالر)

8791

94909

72500

90915

15000

1000000

مؤشر المقيمين في المدن الرئيسية

8791

0.30

0

0.46

0

1

مؤشر حجم األسرة 3+

8025

0.32

0

0.47

0

1

أجمالي المركبات المملوكة

8791

2.15

2

1.17

0

6

مؤشر أوائل المستخدمين

8791

0.19

0

0.39

0

1

مؤشر القيادة اليومية

1541

0.25

0

0.43

0

1

المصدر :كابسارك

الجدول  .2متغيرات االستجابة الرئيسية
متغيرات االستجابة (مؤشرات)

N

المعدل

SD

النموذج 1
سائق شركات شبكة النقل

8791

0.29

0.45

مستخدم شركات شبكة النقل

8791

0.29

0.45

غير مستخدم لشركات شبكة النقل

8791

0.43

0.49

النموذج 2
مستخدم للنقل المشترك

2365

0.13

0.33

النموذج 3
سائق شركات شبكة النقل يفضل التحول إلى المركبات ذات الفعالية في استهالك الوقود

1533

0.53

0.50

النموذج 4
سائق شركات شبكة النقل قد يأخذ في االعتبار خدمات النقل حسب الطلب عند شراء أو
استئجار سيارة جديدة

1540

0.47

0.50

المصدر :كابسارك
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أنماط التنقل لركاب النقل حسب الطلب
استخداما
يوضح الجدول  3الرابط بين خيار التنقل األكثر
ً
من قبل المجيبين وترددهم على استخدام شركات شبكة
النقلُ .نص ِّنف أولئك الذين يستخدمون شركات شبكة
النقل مرة واحدة على األقل أسبوع ًيا كـ “مستخدم متكرر
لشركات شبكة النقل” أما بالنسبة للبقية “ مستخدم
غير متكرر” .وتشير النتائج إلى أنه بالنسبة لمستخدمي
شركات شبكة النقل المتكررين ،فإن أكثر وسيلتين
استخداما للتنقل هي المركبات الشخصية ()-61٪ 53٪
ً
والنقل حسب الطلب ( )-32٪ 22٪تليها المواصالت
العامة ( .)-10٪ 4٪بالنسبة لمستخدمي شركات شبكة
النقل غير المتكررين ،تكون نسبة المركبات الشخصية
هي األغلبية ( ،)-87٪ 79٪حيث يستخدم عدد قليل من
المشاركين إما وسائل النقل العام ( )٪-6 3٪أو النقل
حسب الطلب ( .)٪-5 3٪نالحظ زيادة هامشية في حصة
استخداما
وسائل النقل العام بين وسائل التنقل األكثر
ً
لمستخدمي شركات شبكة النقل المتكررين مقابل غير
المتكررين .تشير هذه األنماط إلى أن النقل حسب الطلب
يحل محل استخدام المركبات الشخصية ولكنه ال يؤثر
بشكل كبير على الطلب على وسائل النقل العام.
في الجدول  ،4نحلل كيف يؤثر عدم توفر وسيلة التنقل
المفضلة للفرد على أنماط التنقل .من بين أولئك الذين
يفضلون عادة النقل حسب الطلب ،من المرجح أن يتحول
 ٪ 66إلى قيادة المركبات الشخصية و ٪ 14إلى وسائل
اتجاها
النقل العام ).Hampshire et al 2017( .الحظوا
ً
مشابها :عندما تم تعليق خدمات النقل حسب الطلب
ً
في أوستن ،تحول  41٪من المستخدمين إلى القيادة.
وبالنسبة إلى المجيبين الذين يفضلون قيادة المركبات
الشخصية ،فإن  ٪ 31سوف يتحولون إلى النقل حسب
الطلب و ٪ 46إلى مشاركة السيارات في حين أن أولئك
الذين يستخدمون وسائل النقل العام في معظم األحيان
يستخدمون بشكل أساسي النقل حسب الطلب ()٪ 29
بدال من مشاركة السيارات
والقيادة الشخصية (ً )43٪
( .)4٪على الرغم من أن سائقي المركبات الشخصية
ومستخدمي النقل العام يتحولون إلى مشاركة الرحالت

بمعدالت مماثلة ،فإن سائقي المركبات الشخصية
يمثلون  86٪من العينة ،وبالتالي سيكون لذلك تأثير
أكبر بكثير على الطلب على النقل حسب الطلب.
تعزز النتائج المذكورة أعاله استنتاجنا السابق بأن خدمات
مشاركة الرحالت ومشاركة السيارات تجذب بشكل كبير
الطلب على القيادة الشخصية ،دون التأثير بشكل كبير
على استخدام وسائل النقل العام .هذه النتائج لها تأثير
على دول أخرى ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية،
التي لديها معدالت عالية الستخدام المركبات الشخصية
وخيارات النقل العام المحدودة كما في الواليات المتحدة.
تشير الدالئل المبكرة إلى أن االستثمارات األخيرة في
البنية التحتية للنقل بالرياض (هيئة تطوير الرياض 2019؛
 )Nanji 2018ليس من المرجح أن تتأثر بنمو خدمات
شركات شبكة النقل .على النقيض من  Clewlowو
 ،)Mishra (2017نجد ً
دليل على أن خدمات شركات
شبكة النقل ال تزيد الطلب على النقل  -فقط  0.45٪من
مستخدمي النقل حسب الطلب المتكررين كانوا ليجدوا
صعوبة في التنقل إذا كانت هذه الخدمات غير متوفرة.
يمكن أن تعزى هذه التناقضات إلى عينات مستهدفة
مختلفة في الدراستين؛ على وجه الخصوص ،كان التحليل
الذي أجراه ( )Clewlow and Mishra 2017قد ضاعف
عينة المشاركين في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.
ونعمل هنا على تقديم إحصائيات أخرى مهمة حول
تفضيالت النقل حسب الطلب .أفاد حوالي  10٪من
مستخدمي شركات شبكة النقل بتأجيلهم شراء سيارة
جديدة .هذه النتيجة مشابهة لنتيجة( (Hamp� 2017
 ).shire et alأن  9٪من مستخدمي النقل حسب الطلب
اشتروا سيارة بعد تعليق خدمات شركات شبكة النقل
في أوستن .ومن ناحية الغرض من استخدام النقل
حسب الطلب )46٪( ،من المجيبين اختاروا النقل حسب
الطلب أو مشاركة السيارات كوسيلة التنقل المفضلة
من وإلى األحداث االجتماعية .عالوة على ذلك ،أفاد
 21٪من المشاركين ان الغرض من استخدامهم للنقل
حسب الطلب هو أنهم “ال يريدون القيادة بعد الشرب
(الكحول)” كحافزهم األساسي الستخدام خدمات النقل
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شيوعا
حسب الطلب ،مما يجعله السبب الثاني األكثر
ً
بعد السبب األول “المالئمة” بنسبة ( .)24٪تتماشى
هذه النتائج مع الدراسات التي وجدت أن هذين العاملين
شيوعا لتفضيل النقل المشترك
هما الدافعين األكثر
ً
(Rayle et al. 2016؛ Alemi et al. 2018؛ Conway et
al. 2018؛  .)Young and Farber 2019كما أنها تتسق
مع الدراسات السابقة التي وجدت أن أكثر رحالت النقل
شيوعا هي لألنشطة الترفيهية (Alemi
حسب الطلب
ً
et al. 2018؛ Lavieri and Bhat 2018؛ Young and
.)Farber 2019

أيضا بتحليل  13٪من مستخدمي النقل حسب
نقوم ً
الطلب الذين استخدموا خدمات النقل المشترك مرة
واحدة على األقل .اختار هؤالء المستجيبون النقل
قليال عن الثلث ( )34٪من رحالتهم
المشترك لما يزيد
ً
بالنقل حسب الطلب .من بين مستخدمي النقل حسب
مطلقا خدمات النقل
الطلب الذين لم يستخدموا
ً
المشترك ،عندما سئلوا عن أسباب عدم استخدام
خدمات النقل المشترك ،أشار نصفهم إلى أنهم لم
يسمعوا بهذه الخدمات من قبل .وهو سبب آخر سائد تم
اختياره بنسبة  ،22٪وهو تفضيل “الرحالت الخاصة”.

استخداما لمستخدمي النقل حسب الطلب ()N = 11902
الجدول  .3خيارات التنقل األكثر
ً
عدد مرات استخدام خدمات النقل حسب
الطلب أو سيارات األجرة

مرة واحدة أو أكثر في اليوم

نوع المستخدم

مستخدم متكرر

مرة واحدة أو أكثر في األسبوع
مرة واحدة أو أكثر في الشهر؛ مرة أو أكثر في
 3أشهر
مرة واحدة أو أكثر في السنة؛ مرة أو أكثر كل
بضع سنوات؛ أو أبد ًا

مستخدم غير
متكرر

ماهي خيارات التنقل التي تستخدمها غالباً؟
النقل حسب
الطلب

قيادة مركبة
خاصة

النقل العام

المشي أو
قيادة الدراجة

مشاركة
السيارات

32%

53%

4%

6%

5%

22%

61%

10%

5%

2%

5%

79%

6%

6%

3%

3%

87%

3%

5%

2%

المصدر :كابسارك

استخداما في حالة عدم وجود وسيلة التنقل الحالية.
الجدول  .4خيارات التنقل األكثر
ً
خيار التنقل المستخدم غالب ًا

كيف يمكنك الذهاب إلى األماكن التي تذهب إليها دائم ًا في العادة إذا لم يكن خيارك للتنقل الذي تستخدمه
متاحا لالستخدام؟
والمفضل لديك
ً
N

النقل حسب
الطلب

قيادة مركبة
خاصة

النقل العام

المشي أو
قيادة الدراجة

مشاركة
السيارات

لم يذهبوا

النقل حسب الطلب

256

0%

66%

14%

7%

13%

0%

قيادة مركبة خاصة

6369

31%

0%

9%

8%

46%

6%

النقل العام

243

29%

43%

0%

17%

4%

2%

المشي أو قيادة الدراجة

372

12%

60%

17%

0%

6%

5%

مشاركة السيارات

151

30%

52%

13%

2%

0%

2%
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تفضيالت غير المستخدمين

ميال في األسبوع.
يقطعون مســافة بمتوســط ً 16

السبب الرئيسي ،الذي ذكره  36٪من غير المستخدمين،
لعدم استخدامهم لخدمات شركات شبكة النقل هو
تفضيلهم لقيادة سيارة شخصية .وأجاب  21٪من
أبدا إلى خدمات
غير المستخدمين بأنهم لم يحتاجوا ً
سيارة األجرة أو النقل حسب الطلب .كما تم سؤال غير
المستخدمين عن استخدام خدمات شركات شبكة النقل
لما يسمى برحالت “الميل األخير” ،أي كيفية الوصول إلى
أقرب محطة للوصول إلى وسائل النقل العام .أبلغ 41.3٪
تقري ًبا عن استعدادهم إلجراء هذا التبديل ،مما يشير إلى أن
رحالت “الميل األخير” تقدم إمكانيات عالية لتعزيز استخدام
خدمات شركات شبكة النقل بين غير المستخدمين
الحاليين.

يلخص الجدول  5العالقة بين قرار استئجار أو شراء سيارة
ووتيرة قيادته لها .من بين السائقين الذين يعملون بشكل
يومي ،أشار  65٪إلى أن القيادة لشركات شبكة النقل
مهما عند اتخاذهم قرار ًا بشراء سيارة جديدة .كما
أمرا ً
كان ً
هو متوقع ،تنخفض هذه النسبة ألولئك الذين يقودون
في بعض األيام إلى  ٪ 51ولمن يقودون مرة واحدة في
األسبوع  ٪ 40و  ٪ -46لمن هم أقل من ذلك .عالوة على
ذلك ،يستخدم  93٪من السائقين مركباتهم الخاصة
للعمل في خدمات النقل حسب الطلب ،مع اختالف بسيط
بناء على عدد أيام العمل التي تختلف من سائق آلخر.

تفضيالت سائقي شركات شبكة النقل
ُسئل السائقين عن مستوى رضاهم عن العمل في
شركات شبكة النقل .أبلغ معظمهم أن تجربتهم رائعة
بنسبة ( ،)54٪تليها محايدة بنسبة ( )28٪وغير مرضية
بنسبة ( .)18٪كما هو متوقع ،فإن سائقي شركات شبكة
النقــل الذيــن يعملون بشــكل متكرر يقطعــون المزيد من
األميــال .أولئــك الذيــن يعملون يوم ًيا يقطعون مســافة
بمتوســط  42ميـ ًـا ومن يعملــون في بعض األيام
يقطعون مســافة بمتوســط ً 31
ميل في األســبوع؛
أولئــك الذيــن يعملــون أقل من مرة واحدة في الشــهر

سألنا بعد ذلك عن أنشطة الراحة للسائقين ،أي األنشطة
التي بين الرحالت .أفاد حوالي  ٪ 29أنهم يذهبون إلى
المناطق المزدحمة في المدينة للحصول على المزيد
من الفرص ،مما يؤدي إلى زيادة عدد األميال المقطوعة
( .)VMTيستغرق إيجاد الركاب تسع دقائق تقريب ًا خالل
ساعات الذروة وعشر دقائق تقريب ًا في أي وقت آخر،
ويضيف حوالي  2-3أميال لكل رحلة .بالنسبة لمشتريات
السيارات المستقبلية ،يفضل  26٪من سائقي شركات
شبكة النقل الذين يعملون ألكثر من  20ساعة أسبوع ًيا
نظرا لتوفيرها في معدل
مركبات تعمل على الديزلً ،
استهالك الوقود ،لكن هذا ينخفض إلى  8٪إلى  11٪بين
أولئك الذين يقودون ساعات أقل .حوالي  25٪يفضلون
شراء سيارة كهربائية هجينة.

الجدول  .5قرار استئجار  /شراء سيارة بنا ًء على عدد مرات القيادة في النقل حسب الطلب
عدد مرات القيادة في النقل حسب
الطلب

عدد
المستجيبين

هل كان العمل كسائق في خدمة النقل حسب الطلب أحد االعتبارات في اتخاذك قرار تأجير  /شراء
سيارتك األساسية؟
نعم

ال

يومي ًا

478

65%

35%

بعض األيام

343

51%

49%

مرة واحدة في االسبوع

646

43%

57%

مرة واحدة في الشهر

298

46%

54%

اقل من مرة واحدة في الشهر

353

40%

60%
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نقوم باالطالع على التقديرات المعيارية للوظيفة التي
تربط نماذج “لوجيت” والمخاطر النسبية أو تقدير نسبة
األرجحية مع  95٪مجال ثقة .نستكشف اآلثار غير الخطية
للمتغيرات المستمرة من خالل رسم احتماالت االختيار
المتوقعة وتقدير التأثير الهامشي على دعم المتغير.
لحساب هذه الكميات عند مستوى معين من المتغير
المرغوب ،نقوم بإصالح جميع المتغيرات في متوسط
العينة ونقوم بتغيير الوحدة في المتغير المراد حسابه.

النموذج  - 1التفضيالت بناء على
مستخدمي شركات شبكة النقل سوا ًء
سائقا
راكب ًا أو
ً
يوضح الجدول  6التقديرات المعيارية ونسبة المخاطر
النسبية للنموذج اللوجستي متعدد الحدود ،الذي يفسر
العالقة بين الخصائص االجتماعية الديموغرافية لألفراد
وكونهم مستخدمين لشركات شبكة النقل سوا ًء راكب ًا أو
سائقا أو غير مستخدم.
ً
تشير احتماالت االختيار المتوقعة والرسم البياني للتأثير
الهامشي للعمر (الملحق ،الشكل أ  )2إلى أن الرغبة
في العمل كسائق في شركات شبكة النقل تتناقص،
وتزداد الرغبة ليصبح غير مستخدم ،مع زيادة العمر .هذه
النتيجة تتفق مع نتائج ( )Hall and Krueger 2018اللذان
أيضا نسبة أعلى من الشباب بين سائقي أوبر.
الحظا ً
ربما يجد الشباب أن العمل من خالل منصة مثل Uber
يبدو مجزي ًا ألنهم يقدرون جداول العمل المرنة ويرغبون
في العمل بدوام جزئي في وظائف أخرى .ومع ذلك،
نالحظ تأثير العمر بشكل غير خطي على أن يصبح الفرد
مستخدما لشركات شبكة النقل .نسبة احتمال أن يكون
ً
سائقا أو غير مستخدم،
مستخدما ،مقارنة بكونه
الفرد
ً
ً
تزيد مع تقدم العمر لمن يبلغ من العمر أقل من 44
عاما.
عاما ،ولكن ينعكس هذا النمط لمن هم فوق ً 44
ً
ً
أخيرا ،تتماشى رغبة الشباب األصغر سنا ليكونوا من
ً
مستخدمي شركات شبكة النقل أو سائقيها مع دراسات
التعليم وعلم النفس التي أثبتت أن الشباب هم على
األرجح أكثر استخدام ًا لتقنيات المعلومات واالتصال

الجديدة (Helsper and Eyon 2010; Milojev and
.)Sibley 2017
يميل األفراد ذوو الدخل العالي إلى استخدام خدمات
شركات شبكة النقل ولكن لديهم ميل أقل ليصبحوا
سائقين لشركات شبكة النقل .هذه النتائج ثابتة في
جميع قيم الدخل (انظر الملحق ،الشكل  )A3وتتماشى
مع الدراسات السابقة (Rayes et al. 2014؛ Clewlow
 .)and Mishra 2017التفسير المحتمل هو أن الذين
ال يعانون من مشاكل مادية بل أفضل من غيرهم تكون
لديهم القدرة أكثر على الدفع مقابل استخدام شركات
شبكة النقل ويقدرون الراحة وتوفير الوقت الذي تقدمه
هذه الخدمات .وبالمثل ،فإنه يقل حماسهم لكسب دخل
إضافي بواسطة العمل كسائقين في شركات شبكة
النقل .بعد التحكم بالمتغيرات الرئيسة ،بما في ذلك
التعليم والعمر والحالة االجتماعية والجنس ،غالب ًا ما يكون
األفراد الذين يملكون عدد أكثر من السيارات الخاصة أقل
استخدام ًا لشركات شبكة النقل أو أن يصبحوا سائقين.
ومع ذلك ،فإن التباين في احتماالت االختيار المتوقعة
جدا بسبب التغيير في ملكية السيارة (انظر
صغير ً
الملحق ،الشكل  .)A4قد تكون خدمات شركات شبكة
بدال من كونها وسيلة تنقل
النقل خيار ًا مناسب ًا للتنقل ً
متكررة لألسر التي تمتلك العديد من المركبات .وجد
انخفاضا في معدل استخدام
 Bhatو)Lavieri (2018
ً
النقل حسب الطلب مع زيادة توافر السيارات.
غالب ًا ما يميل أوائل المستخدمي للتكنولوجيا منذ
ظهورها وسكان المدن نحو استخدام خدمات النقل
حسب الطلب والعمل فيها .في الواقع ،تشير معدالت
نسب الخطر النسبية إلى أن هذين المتغيرين عالقتهما
أكثر أهمية من الناحية العملية بتفضيالت الفرد حول
استخدام خدمات شركات شبكة النقل سوا ًء كان راكب ًا أو
سائقاً.
من المرجح أن يكون أوائل المستخدِ مين ركاب ًا أو سائقين
مقارنة بكونهم
بنسبة  4.81و 1.36مرة ،على التوالي،
ً
غير مستخدمين .أما بالنسبة لسكان المدن ،تتغير هذه
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النسب إلى  1.94و 1.53مرات للسائقين والركاب ،على
التوالي.
تتفق هذه النتائج مع الدراسات السابقةAlemi 2018( .
 ).et alوجدوا أن أوائل المستخدمين لخدمات شركات
شبكة النقل من المرجح أن يكونوا من المهتمين
بالتكنولوجيا وبالتالي يميلون إلى استخدام هذه الخدمات
بكثرة كجزء من نمط حياتهم الحديثة .وبالمثل2018( ،
 )Hall and Kruegerو ( ).Alemi et al 2018الحظوا
ارتفاع نسبة مستخدمي خدمات شركات شبكة النقل
من سكان العاصمة .قام ()Lavieri and Bhat 2018
بتوقع ثالثة أسباب محتملة لهذا التوجه :القيود المفروضة

على ركن السيارات في المدن ،وانخفاض تكاليف النقل
حسب الطلب لرحالت المسافات القصيرة ،والموثوقية
العالية لخدمات شركات شبكة النقل مقارنة بسيارات
األجرة والنقل العام .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفاع الطلب
على وسائل التنقل في المدن يفسر ارتفاع ميول السكان
للعمل كسائقين في شركات شبكة النقل.
أخيرا ،من المرجح أن خريجي الدراسات العليا واألفراد غير
ً
المتزوجين ،قد يصبحوا ركاب ًا في شركات شبكة النقل
ولكن احتمال أن يكونوا سائقين قليل جد ًا .تتوافق هذه
النتائج مع نتائج (.)Lavieri and Bhat 2018

الجدول  .6تقديرات المعايير اللوجستية متعددة الحدود ونسب المخاطر النسبية (نموذج .)1
المتغيرات التوضيحية

التقديرات المعيارية
التقدير

الخطأ
القياسي

نسبة الخطر النسبية
z-stat

التقدير

الحد األدنى
( 95%مجال
الثقة)

الحد األعلى
( 95%مجال
الثقة)

سائق النقل حسب الطلب
مؤشر المستخدمين الذكور

-0.530

0.100

-5.28

0.589

0.484

0.717

مؤشر غير المتزوجين

-0.026

0.121

-0.22

0.974

0.769

1.234

العمر

-0.134

0.005

-27.76

0.875

0.866

0.883

مؤشر الدراسات العليا

-0.620

0.120

-5.15

0.538

0.425

0.681

الدخل السنوي (بالدوالر األمريكي)

-5.07E-06

1.55E-06

-3.27

0.999995

0.999992

0.999998

مؤشر المقيمين في المدن الرئيسية

0.665

0.112

5.93

1.945

1.561

2.423

مؤشر حجم األسرة 3+

0.485

0.108

4.49

1.625

1.315

2.008

إجمالي ملكية المركبات

-0.116

0.049

-2.38

0.890

0.809

0.980

مؤشر أوائل المستخدمين

1.571

0.117

13.46

4.813

3.828

6.050

ثابت

5.693

0.261

21.83

مستخدم للنقل حسب الطلب
مؤشر المستخدمين الذكور

-0.286

0.072

-3.97

0.751

0.652

0.865

مؤشر غير المتزوجين

0.292

0.092

3.17

1.339

1.118

1.604

العمر

-0.045

0.003

-15.70

0.956

0.950

0.961

مؤشر الدراسات العليا

0.141

0.077

1.83

1.152

0.990

1.340

الدخل السنوي (بالدوالر األمريكي)

7.35E-06

5.82E-07

12.63

1.000007

1.000006

1.000008

مؤشر المقيمين في المدن الرئيسية

0.425

0.088

4.83

1.529

1.287

1.817
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المتغيرات التوضيحية

نسبة الخطر النسبية

التقديرات المعيارية
التقدير

الخطأ
القياسي

z-stat

التقدير

الحد األدنى
( 95%مجال
الثقة)

الحد األعلى
( 95%مجال
الثقة)

مؤشر حجم األسرة 3+

-0.160

0.083

-1.93

0.852

0.724

1.002

إجمالي ملكية المركبات

-0.086

0.035

-2.47

0.918

0.857

0.982

مؤشر أوائل المستخدمين

0.309

0.109

2.83

1.362

1.100

1.687

ثابت

1.235

0.195

6.33

N

8,086

اإلمكانية اللوغاريتمية

-6109.5

التربيعية الزائفة R

0.292

مالحظة“ :غير مستخدم للنقل حسب الطلب “ هي فئة أساسية = Std. err .خطأ قياسي ؛=  LBالحد األدنى ؛=  UBالحد األعلى ؛=  CIمجال الثقة.
المصدر :كابسارك

اإلفصاح عن تفضيالت مستخدمي وسائقي شركات النقل حسب الطلب

17

النتائج والمناقشة

النموذج  – 2التفضيالت حول استخدام
النقل المشترك
يوضح الجدول  7التقديرات المعيارية ونسب األرجحية
لنموذج لوجستي ثنائي يعكس تفضيالت الركاب
المستخدمين لشركات شبكة النقل لمشاركة الرحلة
(مقارنة بالفئة األساسية لغير مستخدمي النقل
نظرا ألن الدراسات السابقة حول النقل
المشترك)ً .
المشترك ال تزال في مراحلها األولى ،فإننا نسلط الضوء
على بعض أوجه التشابه بين نتائجنا ونتائج دراسات
مشاركة الرحالت ،بما في ذلك الرؤى الجديدة حول
العالقات غير الخطية بين تفضيالت وجنس ومستويات
التعليم للركاب المستخدمين لشركات شبكة النقل
لمشاركة الرحلة.
يشير االحتمال المتوقع وبيانات التأثير الهامشي للعمر
(الملحق ،الشكل أ  )5إلى أن ميول االشخاص ألستخدام
النقل المشترك مرتبط عكس ًيا بعمر مستخدمي شركات
شبكة النقل .الحظ ( )Lavieri and Bhat 2018اتجاه ًا
مماثال ،وينسباه إلى الذكاء التكنولوجي وسلوك البحث
ً
عن التنوع لألفراد األصغر سناً .كما تبين أن النقل
المشترك التقليدي أيض ًا شائع بين األفراد الذين تتراوح
عاما (.).Shaheen et al 2016
أعمارهم بين  25وً 55
ومع ذلك ،فإن العالقة بين العمر والميول الستخدام
النقل المشترك تختلف باختالف الخصائص االجتماعية
الديموغرافية مثل المستوى التعليمي (الملحق ،الشكل
أ  )6والجنس (الملحق ،الشكل أ  .)7إن ميل مستخدمي
شركات شبكة النقل من الذكور ومنسوبي الدراسات
العليا إلى مشاركة الرحلة أقل تأثر ًا بالعمر مقارنة باإلناث
ومن حصلوا على مستوى تعليمي أقل من الدراسات
العليا ،مع الحفاظ على الخصائص األخرى كما هي .ومن
المرجح أن تستخدم الشابات خدمات شركات شبكة النقل

أكثر من الشباب .وبصورة أكثر تحديداً ،المستخدمات
عاما لديهن احتمال أكبر في
الالتي تقل أعمارهن عن ً 54
مشاركة الرحلة مقارنة بالمستخدمين من نفس العمر،
لكن االتجاه ينعكس بالنسبة للمستخدمين الذين تزيد
عاما .الركاب الحاصلون على مستوى
أعمارهم عن ً 54
تعليمي أقل من الدراسات العليا وتقل أعمارهم عن 34
عاما ،لديهم ميل أكثر الستخدام النقل المشترك مقارنة
ً
بالمستخدمين منسوبي الدراسات العليا في نفس
العمر ،ولكن ينعكس هذا النمط لمن هم أكبر من 34
عاما.
ً
نجد أن ملكية السيارة الخاصة مرتبطة سل ًبا بالنقل
المشترك :تقل احتماالت اختيار النقل المشترك من
قبل مستخدمي شركات شبكة النقل بعامل  0.87عند
شراء سيارة خاصةُ .يظهر (الشكل  A8الملحق) لمخطط
االحتمالية المتوقعة ،الطبيعة الخطية لهذه العالقة .وهذا
يتوافق مع نتائج ( ).Lee et al 2018في دراستهم حول
النقل المشترك.
على غرار نتائج النموذج  1أعاله ،فإن سكان المدن
الكبرى وأوائل مستخدمي التكنولوجيا يميلون أكثر إلى
ً
احتمال .بعض الدراسات
النقل المشترك ،والرجال أقل
السابقة في علم النفس البيئي (على سبيل المثال،
 )Glover et al. 1997ذكرت أن النساء يتخذن موقف ًا
أقوى بشأن السلوك األخالقي والبيئي وتأييد المجتمع
مقارنة بالرجال؛ مما يفسر معدل ارتفاع ميول النساء
الستخدام خدمات النقل المشترك .يعد الموقع السكني
هو المؤشر األكثر أهمية من الناحية العملية :من المرجح
أن يستخدم األفراد الذين يعيشون في المدن الرئيسة
النقل المشترك بنسبة  1.73مقارنة بالذين يعيشون
في الضواحي .هذه النتيجة تتفق مع النتائج التي وجدها
( ).Almei et al 2018و (.)Lavieri and Bhat 2018
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الجدول  .7التقديرات المعيارية اللوجستية الثنائية ونسب األرجحية (النموذج .)2
المتغيرات التوضيحية

نسبة األرجحية

التقديرات المعيارية
التقدير

الخطأ
القياسي

z-stat

التقدير

الحد األدنى
( 95%مجال
الثقة)

الحد األعلى
( 95%مجال
الثقة)

مؤشر المستخدمين الذكور

-1.341

0.635

-2.11

0.262

0.075

0.908

العمر

-0.047

0.014

-3.43

0.955

0.929

0.980

مؤشر الدراسات العليا

-0.614

0.662

-0.93

0.541

0.148

1.981

مؤشر المقيمين في المدن الرئيسية

0.550

0.165

3.34

1.733

1.255

2.393

إجمالي ملكية المركبات

-0.138

0.084

-1.64

0.871

0.739

1.027

مؤشر أوائل المستخدمين

0.321

0.201

1.6

1.378

0.930

2.042

العمر Xمؤشر المستخدمين الذكور

0.026

0.014

1.89

1.026

0.999

1.054

العمر Xمؤشر الدراسات العليا

0.016

0.014

1.13

1.016

0.988

1.045

ثابت

0.207

0.601

0.34

N

2,504

اإلمكانية اللوغاريتمية

-853.9

التربيعية الزائفة R

0.048

مالحظة“ :غير مستخدم للنقل المشترك “هي فئة أساسية والتقديرات المعيارية هي لمستخدمي النقل المشترك = Std. err .خطأ قياسي ؛=  LBالحد
األدنى ؛=  UBالحد األعلى ؛=  CIمجال الثقة.
المصدر :كابسارك

النموذج  - 3تفضيالت سائقي شركات
شبكة النقل للسيارات ذات الكفاءة في
استهالك الوقود
يلخص الجدول  8نتائج النموذج اللوجستي الثنائي الذي
يحدد خصائص سائقي شركات شبكة النقل الذين
يفضلون التحويل إلى المركبات التي تتميز بالكفاءة في
استهالك الوقود (مقارنة بالفئة األساسية للسائقين
الذين ال يفضلون التحويل إلى المركبات التي تتميز
نظرا لعدم وجود دراسة
بالكفاءة في استهالك الوقود)ً .
سابقة حول تفضيالت سائقي شركات شبكة النقل،
فإننا نسلط الضوء على بعض أوجه التشابه واالختالف
بين نتائجنا ونتائج الدراسات المعنية بخصائص مشتري
السيارات الكهربائية (.)EV

ُتظهر بيانات االحتماالت المتوقعة وجود عالقة سلبية
بين أعمار السائقين في شركات شبكة النقل وميلهم
إلى استخدام المركبات التي تتميز بالكفاءة في
استهالك الوقود (انظر الملحق ،الشكل أ Hidrue .)9
 )et al. (2011الحظوا وجود اتجاه مماثل بين مشتري
السيارات الكهربائية .أن العالقات بين ميل السائقين إلى
المركبات ذات الكفاءة في استهالك الوقود والمناطق
التي يقيمون فيها (الملحق ،الشكل أ  ،)10ومستويات
التعليم (الملحق ،الشكل أ  ،)11والحالة االجتماعية
(الملحق ،الشكل أ  )12تختلف حسب أعمار السائقين.
نجد أن الدراسات العليا واإلقامة في المدن الرئيسة هما
أهم العوامل الحتمالية التحويل إلى سيارات أكثر كفاءة
في استهالك الوقود .يكون السائقون الحاصلون على
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الدراسات العليا والذين يعيشون في المدن الرئيسة
احتماال من نظرائهم إلجراء هذا التغيير إذا كان
أكثر
ً
عاما ،على الرغم من أن هذا النمط
عمرهم أقل من ً 48
يكون عكسي ًا على السائقين الحاصلين على الدراسات
عاما .تتوافق هذه النتائج
العليا وتزيد أعمارهم عن ً 48
مع الدراسات السابقة التي أظهرت أن األفراد األصغر
سن ًا وذو مستوى تعليم عالي هم أكثر احتمالية لشراء
مركبات الوقود البديل( (Dütschke et al. 2013؛ �Hack
 .)barth and Madlener 2013غالب ًا ما يكون األفراد
الحاصلون على مستويات أعلى من التعليم أكثر وعي ًا
بفوائد توفير الوقود وانخفاض التأثيرات البيئية نتيجة
لتحسين االقتصاد في استهالك الوقود .باإلضافة إلى
ذلك ،تعد السيارات الكهربائية الهجينة أكثر مالءمة
لتحسين توفير الوقود في حالة ازدحام حركة المرور في
المدن الرئيسة وما تسببه من توقف مستمر (Romm
.)and Frank 2006
يميل السائقون المتزوجون إلى استخدام السيارات
األكثر كفاءة في استهالك الوقود مقارنة بنظرائهم غير
عاما .تتوافق هذه
المتزوجين والذين تقل أعمارهم عن ً 60
النتائج مع نتائج ( ،).Peter et al 2011الذين وجدوا أن
األسر التي لديها أطفال من المرجح أن تكون من مشتري
السيارات الكهربائية .في سياق هذه الدراسة ،قد يكون
السائقون المتزوجون أكثر وعي ًا بكفاءة استهالك الوقود
ألنهم قد يحتاجون إلى قيادة سياراتهم أكثر من نظرائهم
غير المتزوجين لقضاء احتياجات األسرة .أظهر تقرير
حديث صادر عن  )Ipsos (2017أن األسر تميل أكثر إلى
شراء السيارات الكهربائية.
السائقون الذين كانوا من أوائل مستخدمي التكنولوجيا
احتماال في التحول إلى المركبات ذات كفاءة في
هم أكثر
ً
استهالك الوقود بعامل  .1.47هذه المالحظة لها معنى
بديهي ألنه من المرجح أن يكون لدى أوائل المستخدمين
أيضا نتائج
معرفة أكبر حول التكنولوجيا .تتوافق ً
االستطالع الذي أجراه الموقع االلكترون ي �CleanTechni
 caمع النتائج التي توصلنا إليها والتي تفيد بأن  38٪من

السائقين الذين شملهم االستطالع اختاروا “االهتمام
بالتكنولوجيا الجديدة” كسبب تحولهم إلى المركبات
التي تتميز بالكفاءة في استهالك الوقود.
يميل سائقو شركات شبكة النقل الذين يعملون يوم ًيا
نحو السيارات التي تتميز بالكفاءة في استهالك
الوقود أكثر من غيرهم من السائقين .من المرجح أن
يكون السائقون الذين يعملون يوم ًيا أكثر تأثر ًا بأسعار
الوقود بسبب قيادتهم معظم األوقات وزيادة المسافة
المقطوعة .أثبتت الدراسات السابقة أن السيارات ذات
الكفاءة في استهالك الوقود أن أوائل مستخدميها
يقطعون مسافات أكثر ( .)Plotz et al. 2014ب ّينت
دراسة ( ).Hidrue et al 2011أن رغبة الفرد في دفع
عالوة على السيارات التي تتميز بالكفاءة في استهالك
الوقود سببها األساسي أن هذا النوع من المركبات
يتميز بتوفير تكاليف الوقود ،والذي بدوره يرتبط أيض ًا
بالمسافة المقطوعة.
كما أن السائقين من األسر التي تمتلك عدة مركبات
ميوال أعلى للتحويل إلى السيارات ذات الكفاءة
لديهم
ً
في استهالك الوقود .العالقة طردية بين زيادة احتمالية
نظرا ألنه
التحويل وزيادة عدد المركبات (الشكل أ ً .)13
ال يتم التحكم في دخل السائقين في المواصفات
(ألنها لم تكن ذات أهمية إحصائية) ،فربما يؤدي تأثير
أيضا إلى تعزيز السلوك المؤيد لكفاءة
الدخل المفقود ً
استهالك الوقود للسائقين الذين يملكون العديد من
المركبات .نالحظ عالقات مماثلة في الدراسات السابقة
حول السيارات ذات الكفاءة في استهالك الوقود .أظهرت
الدراسات السابقة أن احتمالية شراء السيارات ذات
الكفاءة في استهالك الوقود تكون أعلى للمستهلكين
ذوي الدخل المرتفع (Erdem et al. 2010؛ Saarenpaa
 .)et al. 2013عالوة على ذلك ،عادة ما تكون السيارات
ذات الكفاءة في استهالك الوقود مملوكة من قِ بل
األسر ذات الدخل المرتفع ولديها أكثر من سيارة واحدة
(.)Hjorthol 2013
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الجدول  .8تقديرات المعايير اللوجستية الثنائية ونسب األرجحية (النموذج .)3
المتغيرات التوضيحية

نسبة األرجحية

التقديرات المعيارية
التقدير

الخطأ
القياسي

z-stat

التقدير

الحد األدنى
( 95%مجال
الثقة)

الحد األعلى
( 95%مجال
الثقة)

مؤشر القيادة يومي ًا

0.346

0.147

2.35

1.413

1.059

1.887

مؤشر غير المتزوجين

-1.026

0.431

-2.38

0.359

0.154

0.834

العمر

-0.015

0.009

-1.64

0.985

0.967

1.003

مؤشر الدراسات العليا

1.447

0.573

2.53

4.250

1.384

13.054

مؤشر المقيمين في المدن الرئيسية

1.392

0.441

3.16

4.024

1.695

9.554

إجمالي ملكية المركبات

0.054

0.055

0.97

1.055

0.947

1.176

مؤشر أوائل المستخدمين

0.385

0.129

2.98

1.470

1.140

1.895

العمر Xمؤشر غير المتزوجين

0.016

0.013

1.3

1.017

0.992

1.042

العمر Xمؤشر الدراسات العليا

-0.032

0.016

-2.02

0.969

0.940

0.999

العمر Xمؤشر المقيمين في المدن الرئيسة

-0.032

0.013

-2.5

0.969

0.945

0.993

N

1,534

اإلمكانية اللوغاريتمية

-994.3

التربيعية الزائفة R

0.06

مالحظة“ :عدم تفضيل سائقي النقل حسب الطلب على التحويل إلى المركبات التي تتميز بالكفاءة في استهالك الوقود” هي فئة أساسية و ُتقدر المعايير
لـ”تفضيل النقل حسب الطلب )LB (95٪ CI .”...و  )UB (95٪ CIتعني الحد األدنى واألعلى من  ٪ 95من مجال الثقة = Std. err .خطأ قياسي ؛=  LBالحد
األدنى ؛=  UBالحد األعلى ؛=  CIمجال الثقة.
المصدر :كابسارك

النموذج  - 4تفضيل سائقي شركات
شبكة النقل شراء سيارة جديدة
نستخدم االنحدار اللوجستي الثنائي لتقدير ما إذا كان
العمل كسائق في النقل حسب الطلب له تأثير على
قرارات سائقي شركات شبكة النقل لشراء أو تأجير
(مقارنة بالفئة
سيارة جديدة .تظهر النتائج في الجدول 9
ً
األساسية التي ال يوجد فيها تغيير في التفضيل لشراء
سيارة جديدة نتيجة القيادة لشركات شبكة النقل).

عامال رئيس ًيا عند شراء
لصالح شركات شبكة النقل هو
ً
سيارة جديدة ويرتبط عكسي ًا بعمر السائق .من بين
عاما والحاصلين
السائقين الذين تقل أعمارهم عن ً 55
على الدراسات العليا والمتزوجين ،وجد أنهم يميلون أكثر
من غيرهم لشراء سيارة والقيادة لصالح شركات شبكة
النقل ،لكن هذه األنماط تنعكس بالنسبة للسائقين
األكبر سن ًا (انظر الملحق ،الشكالن  A15و )A16حيث
يصبح التأثير السلبي للزيادة في العمر على احتمال شراء
سيارة للقيادة لصالح شركات شبكة النقل أعلى بكثير.

تشير االحتمالية المتوقعة وبيانات التأثير الهامشي
(انظر الملحق الشكل أ  )14إلى أن الميول نحو القيادة

بالنسبة للسائقين ذوي الدخل المرتفع فهم على الخالف
من غيرهم ال يفكرون بشراء السيارات أثناء العمل
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لدى شركات شبكة النقل (انظر في االحتمال المتوقع
واألثر الهامشي في الملحق ،الشكل أ  .)17بعد إجراء
المزيد من البحث حول تأثير الدخل في السائقين العازبين
والمتزوجين وجد أن الزيادة في دخل السائقين المتزوجين
تزيد من احتمالية شرائهم للسيارات والقيادة لدى
شركات شبكة النقل ،ولكن يتم عكس ذلك بالنسبة
للسائقين غير المتزوجين (انظر الملحق ،الشكل أ .)18
تأثير الدخل السلبي المشترك هو أحد مظاهر معدل
االنخفاض الحاد في احتمال وجود سائقين غير متزوجين
مقارنة بمعدل الزيادة للسائقين المتزوجين .على سبيل
المثال ،بالنسبة للسائقين غير المتزوجين والمتزوجين
الذين يقل دخلهم السنوي عن  10,000دوالر ،يكون
االحتمال المتوقع هو نفسه (حوالي  ،)0.48لكن إذا
كان الدخل  100,000دوالر ،يرتفع إلى  0.51للسائقين
المتزوجين وينخفض إلى  0.38للسائقين غير المتزوجين،
مع الحفاظ على جميع الخصائص األخرى كما هي.

بالنسبة للسائقين غير المتزوجين ذوي الدخل المنخفض
فهم يميلون بشكل كبير إلى شراء أو استئجار سيارة
والقيادة لصالح شركات شبكة النقل ،مما يفسر السبب
في أن بعض شركات شبكة النقل تقدم خدمات التأجير
لجذب السائقين من هذه المجموعة الديموغرافية.
السائقون الذين يقيمون في المدن الرئيسة ،والذين
هم من أوائل المستخدمين ،يملكون عدد أكثر من
السيارات ويقودون يومي ًا ،لديهم ميل أكبر لشراء
السيارات والقيادة لصالح شركات شبكة النقل كونها
أحد االعتبارات الرئيسة للشراء على العكس من غيرهم
الذين ال يملكون نفس الخصائص .أما من ناحية قوة هذه
العالقات ،كون الفرد من أوائل مستخدمي التكنولوجيا
يزيد من االحتماالت بعامل  ،2.59والقيادة يوم ًيا بعامل
 ،2.09واإلقامة في المدن الرئيسة بعامل .1.90

الجدول  .9تقديرات المعايير اللوجستية الثنائية ونسب األرجحية (النموذج .)4
المتغيرات التوضيحية

نسبة األرجحية

التقديرات المعيارية
التقدير

الخطأ
القياسي

z-stat

التقدير

الحد األدنى
( 95%مجال
الثقة)

الحد األعلى
( 95%مجال
الثقة)

مؤشر القيادة يومي ًا

0.736

0.159

4.620

2.09

1.53

2.85

مؤشر المستخدمين الذكور

0.459

0.120

3.840

1.58

1.25

2.00

مؤشر غير المتزوجين

-0.518

0.529

-0.980

0.60

0.21

1.68

العمر

-0.032

0.010

-3.150

0.97

0.95

0.99

مؤشر الدراسات العليا

1.122

0.588

1.910

3.07

0.97

9.72

الدخل السنوي (الدوالر األمريكي)

1.17E-06

6.18E-07

1.900

1.000001

1

1.000002

مؤشر المقيمين في المدن الرئيسية

0.639

0.138

4.620

1.90

1.44

2.49

إجمالي ملكية المركبات

0.163

0.056

2.920

1.18

1.05

1.31

مؤشر أوائل المستخدمين

0.953

0.135

7.060

2.59

1.99

3.38

العمر Xمؤشر غير المتزوجين

0.020

0.016

1.250

1.02

0.99

1.05

العمر Xمؤشر الدراسات العليا

-0.024

0.017

-1.400

0.98

0.95

1.01

الدخل السنوي Xمؤشر غير المتزوجين

-5.64E-06

2.42E-06

-2.330

0.999994

0.999990

0.999999

ثابت

-0.699

0.376

-1.860
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المتغيرات التوضيحية

التقديرات المعيارية
التقدير

N

1,539

اإلمكانية اللوغاريتمية

-914.5

التربيعية الزائفة R

0.139

الخطأ
القياسي

نسبة األرجحية
z-stat

التقدير

الحد األدنى
( 95%مجال
الثقة)

الحد األعلى
( 95%مجال
الثقة)

مالحظة“ :ال يوجد تغيير في تفضيل سائقي النقل حسب الطلب لشراء سيارة جديدة” هو فئة أساسية و ُتقدر المعايير لـ “التغيير في التفضيل .”...
 )LB (95٪ CIو  )UB (95٪ CIتعني الحد األدنى واألعلى من  ٪ 95من مجال الثقة = Std. err .خطأ قياسي ؛=  LBالحد األدنى ؛=  UBالحد األعلى ؛= CI
مجال الثقة.
المصدر :كابسارك
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المالحظات الختامية واآلثار المترتبة على
أصحاب المصلحة
يقدم هذا البحث رؤى جديدة حول السلوكيات المتعلقة
بخدمات شركات شبكة النقل من خالل تحديد العالقة بين
الخصائص االجتماعية الديموغرافية لألفراد وتفضيالتهم
الستخدام خدمات النقل حسب الطلب (ركاب أو سائقين)
ورغبتهم في استخدام النقل المشترك .يستخدم التحليل
نماذج لوجستية متعددة الحدود وثنائية معايرة تستند
إلى مجموعة بيانات مأخوذة من استقصاء تم إجراؤه عام
 )N = 11،902( 2017في مدن الواليات المتحدة التي
تخدمها شركات شبكة النقل .نعمل على تقديم مساهمة
فريدة من نوعها في المجال البحثي حول النقل حسب
الطلب من خالل تقدير ميول سائقي شركات شبكة
النقل لشراء سيارات جديدة مع األخذ باالعتبار القيادة
لصالح شركات شبكة النقل والتحول إلى السيارات ذات
الكفاءة في استهالك الوقود كعوامل مؤثرة ،حيث لم يتم
استكشاف أي من هذه العناصر في األبحاث السابقة.
أيضا العالقات غير الخطية من خالل األخذ في
نالحظ ً
االعتبار تأثير تفاعل المتغيرات المستمرة (مثل العمر
والدخل) مع المتغيرات الثنائية (مثل الجنس) أثناء تقدير
التفضيالت.
يمكن للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن تساعد
أصحاب المصلحة الرئيسيين (مثل مخططي النقل
والوكاالت الحكومية وشركات صناعة السيارات وشركات
شبكة النقل) في دعم النقل المشترك وتفعيل المركبات
االقتصادية في استهالك الوقود وذلك أثناء قيامهم
بوضع سياسات ،مما يؤدي إلى فوائد بيئية شاملة .على
سبيل المثال ،بإمكان مص ّنعي السيارات وشركات تأجير
السيارات إنشاء شراكة مع شركات شبكة النقل لتقديم
خطط لتأجير السيارات ذات الكفاءة العالية في استهالك
الوقود والسيارات الكهربائية للسائقين المحددين
الداعمين للكفاءة في استهالك الوقود .هذا لن يفيد
السائقين فقط من خالل خفض تكاليف التشغيل ولكن

أيضا سيساعد شركات صناعة السيارات على توفير
ً
متطلبات المركبات الخالية تمام ًا من انبعاثات الكربون
وأهداف االقتصاد في استهالك الوقود في أسطول
المركبات الفيدرالي .تعتبر خيارات التأجير التي تقدمها
شركة جنرال موتورز على شيفروليه بولت الكهربائية
مثاال على عروض التأجير المقدمة لسائقي
بالكامل
ً
شركة  Uberو .)Lyft (Kurczewski 2017باإلضافة إلى
ذلك ،فإن استخدام عدد أكبر من المركبات ذات الكفاءة
في استهالك الوقود من شأنه أن يساعد شركات شبكة
النقل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في
مبادراتها الجديدة للحفاظ على البيئة ،مثل خيار “الوضع
األخضر” في  ،)Lyft (Price 2019والذي يسمح للركاب
بطلب السيارات الصديقة للبيئة التي تقع تحت هذه
الخانة.
يمكن تنظيم الحمالت المستهدفة لنشر الوعي حول
خدمات النقل المشترك وفوائدها البيئية للمستخدمين
الذين يميلون بشكل كبير إلى استخدام النقل المشترك.
أظهر بحثنا أن الراكبات األصغر سن ًا يفضلن النقل
حسب الطلب ،ومن المعروف أنهن أكثر وعي ًا حول البيئة.
ولضمان سالمة الركاب ،يمكن تشجيع شركات صناعة
خصيصا للنقل
السيارات على توفير سيارات مصممة
ً
المشترك حيث تحتوي على حواجز داخلية بين السائق
والراكب.
من المهم األخذ بعين االعتبار أن هذه الدراسة تنظر
في أنماط الترابط فقط :ينبغي على القراء أال يفسروا
النتائج على أنها تحدد العالقات السببية بين الخصائص
االجتماعية الديموغرافية لألفراد وتفضيالتهم .يعد
التعاون مع شركات شبكة النقل إلجراء تجارب عشوائية
بهدف فصل اآلثار السببية وسيلة محتملة للبحث في
المستقبل.
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الشكل أ .12تأثير تفاعل العمر ومتغير “غير المتزوجين” (نموذج .)3
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الملحق  :1البيانات

الشكل أ .13االحتمال المتوقع واألثر الهامشي إلجمالي ملكية السيارات (النموذج .)3
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الشكل أ .14االحتمال المتوقع واألثر الهامشي للعمر (نموذج .)4
اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ) ٪ 95ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ(
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الملحق  :1البيانات

الشكل أ .15تأثير تفاعل العمر ومتغير “الدراسات العليا” (نموذج .)4
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الشكل أ .16تأثير التفاعل للعمر ومتغير “غير المتزوجين” (نموذج .)4
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الملحق  :1البيانات

الشكل أ .17االحتمال المتوقع واألثر الهامشي للدخل (النموذج .)4
اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ) ٪ 95ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ(
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الشكل أ .18تأثير التفاعل من الدخل ومتغير “غير المتزوجين” (نموذج .)4
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نبذة عن المؤلفين
براتيك بانسال
زميل باحث ما بعد الدكتوراه في كلية لندن اإلمبراطورية ،ويعمل بشكل أساسي على
أساليب تعلم اآللة البايزية ونماذج االستدالل السببي وتطبيقها في أنظمة النقل .وهو
حاصل على دكتوراه من جامعة كورنيل ،وماجستير من جامعة تكساس في أوستن،
وبكالوريوس في التكنولوجيا من المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي.
أكانكشا سينها
مساعد هندسة النقل في  DKS Associatesحيث تعمل على مجموعة متنوعة من مشاريع
النقل .وهي حاصلة على ماجستير من جامعة كورنيل وجامعة والية كولورادو وبكالوريوس
آداب من جامعة بيون.
روبال دووا
زميل باحث في كابسارك يعمل على سياسة تنظيم المركبات وبحوث التنقل المشترك
من منظور المستهلك .وهو حاصل على دكتوراه من جامعة الملك عبد الله ،المملكة
العربية السعودية ،والماجستير من جامعة بنسلفانيا ،وبكالوريوس من المعهد الهندي
للتكنولوجيا في مدينة روركي.
ريكاردو دزيانو
ريكاردو أستاذ مشارك في كلية الهندسة المدنية والبيئية وهندسة النظم بجامعة
كورنيل .هدفه البحثي هو فهم التفاعل بين سلوك المستهلك بشكل أفضل مع الهندسة
واالستثمار وخيارات السياسة للتقنيات الموفرة للطاقة .حاصل على دكتوراه في االقتصاد
من جامعة الفال في كندا.

نبذة تعريفية عن المشروع
يهدف مشروع الطلب على المركبات الخفيفة في المستقبل إلى البحث في تأثير
السياسات والتطورات التكنولوجية ومواقف المستهلكين على خيارات التنقل الشخصية
والطلب على الطاقة .كما يركز على تأثير ظهور خدمات التنقل حسب الطلب على
الجوانب الرئيسة لسلوك السفر .يجمع البحث بين البيانات السيكوغرافية والديموغرافية
وبيانات التنقل لفهم دوافع السائقين والمستخدمين لخدمات التنقل حسب الطلب وكيف
سيشكل ذلك مستقبل الطاقة في االقتصادات المتقدمة والنامية.
اإلفصاح عن تفضيالت مستخدمي وسائقي شركات النقل حسب الطلب
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