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بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از سیستم حملونقل عمومی
درونشهری (نمونه موردی :اتوبوسرانی شهرکرد)
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اردلی2

 1دکتري جغرافيا و برنامهريزي شهري ،مدرس گروه شهرسازي مؤسسه آموزش عالي نور هدايت شهرکرد ،ايران
 2کارشناسيارشد برنامهريزي شهري ،مؤسسه آموزش عالي نور هدايت شهرکرد ،ايران
(تاريخ دريافت1311/02/11 :؛ تاريخ تصويب)1311/00/01 :

چکیده
روند رو به رشد جمعيت در شهرهاي بزرگ و گسترش فعاليتهاي اجتماعي ،ميزان تقاضاي سفرهاي روزانهي شـهروندان را افزايش داده و
به دنبال آن سبب بروز مشكالتي همچون آلودگيهاي محيطزيست ،مصرف بيش از حد سوخت ،تراکم ترافيک ،ناامني مسيرها و تصادفات
شده و به طور کلي ناپايداري شهري را در پي داشته است .به منظور کنترل و کاهش اين مشكالت راهحلهاي متعددي از جمله استفاده از
سيستم حملونقل عمومي پيشنهاد شده است .در همين راستا براي تشويق شهروندان به استفاده از سيستم حملونقل عمومي از جمله
سامانه اتوبوسراني ،ميبايستي موجبات رضايت آنان را فراهم کرد و کيفيت سيستم را به حدي افزايش داد تا شهروندان سيستم حملونقل
همگاني را به خودروي شخصي ترجيح دهند و براي جابهجايي از آن استفاده کنند .هدف اين پژوهش بررسي و تبيين عوامل موثر بر افزايش
ميزان رضايت شهروندان از حملونقل عمومي در محيطهاي شهري با تاکيد بر سامانهي اتوبوسراني شهرکرد ميباشد و اينكه چه عواملي در
استفاده از اين سامانه براي کاربران داراي اهميت و اولويت است و آنها را ترغيب به استفاده از آن خواهد کرد .نوع تحقيق کاربردي و روش
بررسي بهصورت توصيفي -همبستگي است و براي جمعآوري دادهها از روش پيمايشي و کتابخانهاي استفاده شده است .تجزيهوتحليل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو بهرهگيري از آزمونهايي همچون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره انجام
شده است .عوامل و شاخصهاي موثر بر رضايتمندي شهروندان ،در چهار بعد خدمات و تجهيزات سامانه ،سرعت سامانه ،ويژگيهاي
عمومي اتوبوسها و نحوه ي رفتار رانندگان مورد سنجش و بررسي قرار گرفته است .نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون ،نشان
ميدهد که عوامل سرعت سامانه و ويژگيهاي عمومي اتوبوسها بيشترين همبستگي را با رضايتمندي شهروندان دارند ،همچنين نتايج
تحليل رگرسيون چند متغيره نشان ميدهد عامل سرعت سامانه (با ضريب بتاي )0/961بيشترين اهميت را براي کاربران (مسافران شهري)
داشته و نقش موثري در راستاي تبيين رضايتمندي و افزايش استفادهي آنها دارد.

کلید واژهها :حملونقل عمومي ،رضايتمندي ،سامانه اتوبوسراني ،شهرکرد
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سرآغاز
حملونقل يكي از استخوانهاي اصلي بدنهي زندگي شهري و
يكي از عواملي است که شكل و چگونگي توسعهي اجتماعي و
اقتصادي را تعيين ميکند .تحرك و دسترسي ايجاد شده توسط
سيستم حملونقل ،نقش مهمي را در شكل دادن به شهرها،
شيوهي زندگي ،دسترسي مردم به منابع و گزينههاي مختلف
فراهم ميکند ( .)Pour Ahmad et al., 2012بنابراين،
حملونقل شهري براي عملكرد بهتر و همچنين حفظ کيفيت
زندگي مطلوب در شهر بسيار حياتي است ( Gaurav et al.,
 .)2014بسياري از صاحبنظران با توجه به اهميت حملونقل
در بخش اقتصاد ،صنعت ،سياست و حتي نظامي ،آن را زيربناي
توسعهيپايدار ميدانند و معتقدند که هر چقدر حملونقل
کارآمدتر باشد ،در نتيجه توسعه فراگيرتر است .به عبارت ديگر،
هر جابهجايي ميبايست بيشترين کارايي را از نظر هزينه -سود و
از نظر سازگاري با محيطزيست داشته باشد .زماني نقش
حملونقل ميتواند پررنگتر شود که در ارتباط با محيطزيست
باشد .از اينرو زماني که سيستمهاي حملونقل منطبق بر
مصرف بهينهي سوخت و انرژيهاي موجود و شرايط
محيطزيست باشد ،در اين صورت در مباحث توسعهي پايدار در
اولويت قرار ميگيرند (.)Ahadi et al., 2014
در همين راستا ،استفاده از وسايل حملونقل عمومي به جاي
اتومبيل شخصي فوايد بسياري از جمله کاهش هزينهها ،کاهش
مصرف سوخت و کاهش آلودگي ،افزايش تعامالت اجتماعي و ...
خواهد داشت که تمامي اين مسايل در ارتباط مستقيم با توسعهي
پايدار بوده و جز شاخصههاي اصلي آن به شمار ميروند .در واقع
سيستم حملونقل عمومي به ايجاد شهرهايي پايدار و قابل
زندگي ،با کم کردن تراکم ترافيک ،ذخيرهي انرژي ،ايجاد
مزيتهاي محيطي و افزودن تحرك کمک ميکند ( Pour
 .)Ahmad et al., 2012به عبارت بهتر ،گسترش اين سيستم
به عنوان يكي از مهمترين راهبردهاي دستيابي به پايداري
شهري در نظر گرفته ميشود (.)Mirghafouri et al., 2014
حملونقل عمومي به عنوان يكي از خدمات شهري ،روزانه
زندگي صدها ميليون نفر را تحت تاثير قرار ميدهد .هماکنون
سيستمهاي حملونقل عمومي در سراسر جهان بهصورت عمده
در رقابتاند و با توجه به کيفيت خدمات سيستم ،افراد از آنها
استفاده ميکنند) .(Bugheanu & Colesca, 2016سمﭙايو
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( )2001به عوامل زير براي داشتن عملكرد و کيفيت خوب
خدمات حملونقلعمومي اشاره ميکند:
 دسترسيپﺬيري سامانه ،که تابع کوتاهي فاصله بين مبدا واولين ايستگاه اتوبوس ساکنين و آخرين ايستگاه و مقصد
مسافران است
 زمان سفر ،براساس سرعت و هندسهي مسير قابل اعتماد بودن ،با جدولهاي برنامهي زماني و کاهش درتاخيرها
 فراواني سفر که به وسيلهي فاصلهي زماني بين سفرهاسنجيده ميشود
 حداکﺜر ﻇرفيت ،شامل تعداد مسافران در ساعات پيک و اوجتقاضا
 وضعيت وسيلهي نقليه شامل عمر ،حفاﻇت ،تجهيزات،تكنولوژي و سوخت مصرفي
 تسهيالت حمايتي و اطالع رساني مناسب ،همچون جدول وبرنامهي زماني ،وضعيت مشخص ايستگاهها و وسايل نقليه و
غيره
 حرکت بر اساس نيازها همانند پوشش حـداکﺜري محـدوده وانتخاب مسير بهينه (.)Sampaio, 2008
زماني که مديريت شهري به عوامل موثر بر کيفيت سرويسدهي
توجه نكند ،اين سامانه به راحتي از دايره عملكردي خود خارج
شده و کارايي خود را از دست ميدهد .پس برنامهريزان و مديران
شهري بايد گسترش شهرها را در امتداد با سامانههاي حملونقلي
خود مورد توجه قرار دهند .انتظاراتي که مردم از سامانهي
حملونقل همگاني دارند ،در چند بخش خالصه ميشود :ابتدا
ايمني اين وسايل است که بايد مورد توجه قرار گيرد ،مسئلهي
بعدي زمان و هزينهي سفر با اين شيوه از سفر است و سرانجام
اين سامانه بايد بيشترين ميزان آسايش و راحتي را به همراه
داشته باشد .از اين رو برنامهريزان بايد عالوه بر انتخاب
مطلوبترين نوع سامانهي حملونقل براي شهر ،سياستهايي را
به کار گيرند که موجب رضايت و گرايش مسافرين به سوي
حملونقل عمومي شوند (.)Abdi et al., 2013
در واقع رضايتمندي مسافران و بهرهوران از وسايل حملونقل
عمومي ،از اهميت بااليي برخوردار است .عدم تامين اين
رضايتمندي منجر به رويگرداني کاربران از سيستم حملونقل
عمومي خواهد شد ( .)Hataminejad et al., 2015آنچه مسلم
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است سيستم حملونقل درونشهري بايد به گونهاي باشد که در
آن حداقل استفاده از خوردوي شخصي و حداکﺜر استفاده از
وسايل حملونقل عمومي صورت گيرد و اين تنها در صورتي
تحقق مييابد که رضايت شهروندان در رابطه با وسايل
حملونقل عمومي جلب شود (.)Amanpour et al., 2016
کسب رضايت کاربران حملونقل عمومي در گرو برنامهريزي
دقيق و اجراي منظم آن ،افزايش سطح هماهنگي در فرايندها و
همچنين ايجاد امكانات دسترسي سريعتر و آسانتر افراد به
اينگونه خدمات است (.)Afndizadeh & Afiyonian, 2003
در ميان گزينههاي مختلف حملونقل عمومي ،اتوبوسراني
گزينهاي بسيار مناسب و کمهزينه براي گسترش خدمات اين
بخش است .از آنجا که عمدهترين بخش نظام حملونقل عمومي
در کشورهاي در حال توسعه را شبكهي اتوبوسراني شهري
تشكيل ميدهد بنابراين ،طراحي بهينهي شبكهي اتوبوسراني و
استفاده از راهبردهاي مديريتي -اجرايي اثربخش و کارآمد با
هدف بهبود رضايت شهروندان از بخش حملونقل عمومي از
اهيمت فراواني برخوردار است ( Afndizadeh & Afiyonian,
 .)2003طراحي با کيفيت باالي امكاناتي مانند سايهبانها،
صندليها و سيستم روشنايي و غيره ميتواند رضايت عمومي را
در خدمات سيستم اتوبوسراني به دنبال داشته باشد ( Shahi,
.)2011

شبكههاي اتوبوسراني به دليل ارتباط مستقيم با شهروندان از
يکسو و تعداد جابهجايي باال از ديگر سو ،از جايگاه ويژهاي در
حملونقل درونشهري برخوردار است به نحوي که نبود يا
نقصان کارکردهاي آن ميتواند اثر چشمگير خود را در حملونقل
نشان دهد ( .)Ghorbani et al., 2010وجود يک سيستم
اتوبوسراني درونشهري با توجه به انعطافپﺬيري اين سيستم و
ارزان بودن آن براي استفادهکنندگان ،امري اجتنابناپﺬير است.
بنابراين بهينه نمودن خطوط اتوبوسراني سبب کاهش تردد در
سطح شهر شده و سطح پوشش تقاضا افزايش پيدا خواهد کرد
( .)Abate, 2007در واقع بهبود کيفيت خدمات عرضه شده،
موجب افزايش رضايت و جﺬب بيشتر مسافر ،کاهش سفرهاي
درونشهري انفرادي و در نتيجه کاهش ترافيک و آلودگي
ميشود .براي افزايش ميزان رضايت و در نتيجه استقبال از
حملو نقل عمومي ،خدمات بايد طوري طراحي و اجرا شود که
با خواسته و انتظار مشتريان و جامعهي هدف ،تطبيق داشته باشد.
بنابراين ،با بررسيهاي الزم ،ميتوان از ميزان رضايت شهروندان
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و خواستههاي آنان اطالع حاصل کرد و با ارزيابي مولفههاي
حملونقل درون شهري از قبيل رفتار رانندگان ،ايستگاهها ،تعيين
قيمت خدمات و سهولت دسترسي ميتوان براي ارتقاي رضايت
شهروندان به عنوان سرمايههاي اجتماعي شبكه و افزايش
خدمات و بهبود کيفيت خدمات ،برنامهريزي نمود و در راستاي
کسب رضايت آنها گامهاي موثر برداشت.
البته رضايت ،مفهومي نسبي دارد که با توجه به شرايط مختلف و
متغيرهاي درونسازماني و برونسازماني و مولفهي زمان ،تغيير
مييابد اما در مجموع براي بررسي آن بايد از مجموعهاي از
عوامل تاثيرگﺬار استفاده کرد ( .)Ghorbani et al., 2010با
توجه به مطالب مطرح شده ميتوان گفت ميزان رضايت
شهروندان از سيستم حملونقل عمومي با تاکيد بر سيستم
اتوبوسراني ميتواند تحت تاثير عوامل بسياري قرار گيرد .در اين
ارتباط ميتوان از سرعت سامانه و خدمات و امكانات ارايه شده
توسط سيستم نام برد .در اين پژوهش براي پيشبيني و شناسايي
عوامل موثر بر رضايتمندي و افزايش ميزان استفادهي شهروندان
و کاربران سيستم اتوبوسراني ،سعي شده از چهار شاخص اصلي
يعني کيفيت خدمات و تجهيزات سامانه ،سرعت سامانه،
ويژگيهاي عمومي اتوبوسها و نحوه رفتار رانندگان استفاده شود
(شكل .)1
در رابطه با موضوع پژوهش ،محققين مختلف تحقيقاتي را انجام
دادهاند ،ولي در شهر شهرکرد پژوهشي در اين ارتباط صورت
نگرفته است .برخي از پژوهشهاي انجام گرفته (خارجي و
داخلي) مرتبط با اين موضوع در ذيل بهطور خالصه آمده است.
ابولي و مازوال در پژوهشي با عنوان «ويژگيهاي کيفي خدمات
موثر بر رضايت مشتري از حملونقل اتوبوس» ويژگيهاي کيفي
مهم و تاثيرگﺬار خدمات بر رضايت مشتري در حملونقل را مورد
بررسي قرار دادهاند .در اين مطالعه از مسافران در مورد
ويژگيهاي کيفيت خدمات همچون در دسترس بودن ايستگاه
اتوبوس ،فراواني ،قابليت اطمينان ،تجهيزات ايستگاه اتوبوس،
شلوغي بيش از حد اتوبوس ،تميزي ،هزينه ،وضعيت ايمني در
هنگام سوار شدن ،اطالعات ،امنيت ،کارکنان و ...پرسش صورت
گرفت که نتيجهي بررسيها نشان داد شاخص مهم براي رضايت
مشتري ،برنامهريزي خدماتي است که نشاندهندهي قابليت
اطمينان ،فراواني و اطالعات است ( Eboli & Mazzulla,
.)2007
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شکل ( :)1عوامل و شاخصهای موثر بر رضایتمندی شهروندان از سامانه اتوبوسرانی

آريس و ايﭙسيالنديس در نتايج پژوهش خود با عنوان « سنجش
رضايت مشتري از حملونقل عمومي ،مطالعه موردي:
اتوبوسهاي شهري در شهر الريسا( »)1بيان داشتند که سطح
رضايت از سيستم اتوبوسراني متوسط بوده ،ضمن اينكه عواملي
همچون امنيت مسير ،خدمات پرسنلي ،امكانات رفاهي در
اتوبوس در ميزان رضايت مسافرين از سامانه اتوبوسراني نقش
موثر داشتهاند .همچنين مدت زمان انتظار ،قابليت دسترسي به
سرويس و فراواني سفر ارتباط مستقيمي به رضايت مشتريان
داشته است .همچنين مردان نسبت به زنان رضايت بيشتري از
سامانه داشتهاند که دليل آن استفاده بيشتر از سيستم ذکر شده
است ،کساني که استفاده بيشتري از سيستم داشتهاند ،داراي
رضايتمندي باالتري نسبت به کساني که کمتر از سيستم استفاده
ميکردند داشتند (.)Arris & Ipsilandis, 2009
گوراو و همكاران در پژوهشي با عنوان« حملونقل عمومي و
پويايي شهري :نظر و ادراك مردم از حملونقل عمومي در شهر
باتيندا( )2از ايالت پنجاب هند» کيفيت حملونقل عمومي را از
چندين پايگاه مانند سن ،جنس ،درآمد بررسي کردهاند همچنين

در اين مطالعه ،سفرهاي درون شهري و رفتار مردم در انتخاب
حملونقل عمومي بهعنوان ابزار حملونقل مورد بحث و مطالعه
قرار گرفته است ( .)Gaurav et al., 2014ابنوزا و همكاران
( )2012در پژوهشي با عنوان «رضايت از مسافرت با حملونقل
عمومي :عوامل ،نوع استفاده کنندهها ،تفاوتهاي منطقهاي و
سير تكامل آن» نشان ميدهند که  9نوع حملونقل وجود دارد:
حملونقل غيرفعال و سست ،سفر با مسافت طوالني ،حملونقل
شهري موتوري ،حملونقل موتوري روستايي و حملونقل
دانشجويي .اين تقسيمبندي ميتواند به مناسب شدن حملونقل
همگاني کمک کند).)Abenoza & et al., 2017
سلطاني در پژوهشي خود با عنوان ارزيابي رضايتمندي مسافران
از کيفيت سيستم اتوبوسراني با استفاده از مدل رگرسيون
رتبهاي(نمونه شهر شيراز) نشان داد عواملي همچون سطح
تحصيالت ،مالكيت و ميزان استفاده از خودرو ،فاصلهي زماني
عبور اتوبوس و همچنين فراواني استفاده از اتوبوس مهمترين
عوامل تاثيرگﺬار بر ميزان رضايت استفادهکنندگان هستند.
همچنين مطرح شده که فراواني استفاده از اتوبوس توسط يک
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نفر لزوما به مفهوم رضايتمندي از خدمات ارايه شده نميباشد.
( .)Soltani, 2012فرجالهي و همكاران در مطالعهاي با عنوان
ارزيابي عوامل موثر بر افزايش ميزان استفاده و رضايتمندي از
حملونقل عمومي درونشهري دريافتند که بين توسعه سيستم
حمل و نقل عمومي و کاهش مشكالت ترافيكي و سازي سيستم
حمل و نقل عمومي و کاهش استفاده از وسايط نقليه شخصي
رابطه مﺜبت و معينداري وجود داشته و ميزان رضايتمندي
شهروندان از کيفيت خدمات حمل ونقل عمومي در سطح پايين
قرار دارد.)Farajolahi et al., 2014( .
عبدي و همكاران در پژوهش خود با عنوان« سنجش کارايي
سامانه حملونقل همگاني در شهر يزد» بيان کردند مديران
شهري بعد از آن که حملونقل مشكالتي را به بار آورد
حملونقل همگاني را عنصر اصلي دستيابي به سامانهي حملو
نقلي متعادل معرفي نمودند .اين مقاله کارايي سامانه اتوبوسراني
در يزد به ويژه در سه مسير  99 ،11و  62اتوبوسراني مورد
ارزيابي قرار ميدهد و کيفيت سرويسها را مورد سنجش قرار
ميدهد که بررسيها نشان ميدهند عمدهترين مشكل شهر يزد
در اين زمينه طوالني شدن زمان سفر در استفاده از حملونقل
همگاني است.)Abdi et al., 2013( .
نتايج پژوهش حاتمينژاد و همكاران با عنوان «سنجش ميزان
رضايت استفادهکنندگان از سيستم حملونقل عمومي در منطقه
البرز جنوبي» نشان داد که شاخصهاي دسترسي بـه ايستگاهها
و خراب نشدن باالترين ميزان رضايتمندي را نشان ميدهد ،در
عين حال شاخص امنيت و راحتي ايستگاهها ،نشاندهندهي
حداقل ميانگين رضايتمندي ميباشد .به طورکلي ،در جمعبندي
رضايتمندي از سيستم  )3(BRTميتوان گفت ميانگين
رضايتمندي ،در سطح پايينتر از ميانگين ميباشد .بر مبناي
تحليلهاي صورت گرفته و با توجه به شاخصهاي مورد بررسي
عامل خدمات ،نقش بيشتري در تبيين رضايتمندي دارد .در عين
حال توجه به ويژگيهاي زمينهاي (يعنـي ويژگيهاي شهروندان
و مسافران) ،نقش قابل توجهي در تبيين رضايتمندي دارد
(.)Hataminejad et al., 2015

امانﭙور و همكاران( )1319در تحقيقي با عنوان «بررسي ميزان
رضايتمندي مسافران شهري از کيفيت خدماترساني حمل ونقل
عمومي شهري در کالنشهر اهواز» به اين نتيجه رسيدند که
بين مناطق هشتگانهي شهر اهواز از لحاظ رضايتمندي تفاوت
وجود دارد .با توجه به ميانگين به دست آمده ميتوان گفت که
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شهروندان مناطق  2 ،6 ،1و  2به ترتيب بيشترين رضايت را از
کيفيت حملونقل عمومي شهري دارند و کمترين رضايت نيز
مربوط به منطقه  1شهري اهواز است ( Amanpour et al.,
.)2016

شهرکرد به عنوان يكي از شهرهاي مرکزي ايران و مرکز استان
چهارمحالبختياري امروزه داراي مشكالت ترافيكي بسياري
است که حل آنها در گرو حمايت جدي از سامانهي حملونقل
عمومي است .با توجه به اين که تنها سيستم حملونقل عمومي
گستردهي موجود در شهرکرد شبكهي اتوبوسراني است ،ضرورت
توجه به اين سامانه از اهميت خاصي برخوردار است؛ چرا که
فرسودگي زودرس دستگاهها و کاهش کيفيت و خدماترساني
ضعيف آنها نارضايتي شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
بنابراين ،با توجه به اهميت اين موضوع ،هدف اصلي پژوهش
حاضر اين است که به بررسي و شناسايي عوامل اساسي در
رضايتمندي مسافران درونشهري از خدمات سامانهي اتوبوسراني
بﭙردازد .و اين که بررسي نمايد که کدام يک از عوامل رضايت و
اقبال مسافران (کاربران) را پيشبيني ميکند .به همين منظور و
با توجه به مطالب مطرح شده سواالت اصلي در اين پژوهش به
اين شرح است :چه عوامل و شاخصهايي در رضايتمندي و
افزايش ميزان استفادهي شهروندان از سيستم حمل و نقل
عمومي در شهرکرد نقش موثر دارد؟ و اينكه کدام يک از
شاخصها بيشترين اهميت را در تبيين رضايتمندي و ترغيب
شهروندان خواهد داشت؟
مواد و روشها
روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از حيث ماهيت و روش
به صورت توصيفي -همبستگي است .جامعهي آماري پژوهش
شامل کليه شهروندان مناطق چهارگانه شهرداري شهرکرد با
جمعيت  110/001نفر(براساس آمار سال  )1319است که با
استفاده از فرمول کوکران با خطاي استاندارد  %9و ضريب
اطمينان  ،%19حجم نمونه از تعداد کل جامعهي آماري 313 ،نفر
برآورد شده است .براي گردآوري دادهها ضمن مطالعه و بررسي
مباني نظري و ادبيات موضوع ،با الگوگيري از پژوهشهاي
مختلف و مطالعه تجارب ديگران ،ابزار سنجش به شكل
پرسشنامهي بسته پاسخ ،شامل  00گويه در مقياس پنج گزينهاي
ليكرت طراحي شده است .در طراحي گويهها ،دقتالزم به
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عملآمد تا سواالت از سادگي و وضوح کافي برخوردار باشند.
روايي صوري و محتوايي پرسشنامه (ابعادوگويهها) با استفاده از
نظرات اساتيد دانشگاه و خبرگان ،تاييد شد .همچنين بهمنظور
سنجش ميزان پايايي ابزار گردآوري دادهها ،از آلفاي کرونباخ

استفاده و هماهنگي درون ابزار اندازهگيري ،تعيين شد .با توجه به
اعداد بهدستآمده براي هر يک از ابعاد مورد بررسي ،نتيجه
گرفته ميشود که ابزار پژوهش از ثبات و پايايي قابل قبولي
برخوردار است(جدول .)1

جدول( :)1میزان آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف پژوهش
ابعاد
امكانات و خدمات سامانه
سرعت سامانه
رفتار رانندگان سامانه
ويژگيهاي عمومي اتوبوسها
رضايتمندي

بر اساس هدف تحقيق و بررسي اوليه ميداني ،نقاط مختلف
شهرکرد به ويژه ايستگاههاي پرتردد و شلوغ به عنوان مكان
تكميل پرسشنامه انتخاب شدهاند ،پرسشنامهها در چند نوبت
صبح ،ﻇهر و عصر در يک دوره زماني  10روزه به صورت
تصادفي توزيع و پس از تكميل جمعآوري شدهاند .سﭙس ،در
مرحلهي تحليل دادهها از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون
و تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام به کمک نرمافزار spss
 22استفاده شده است.

گویهها
12

آلفای کرونباخ
0/193

11
6
1

0/201
0/113
0/233

6

0/261

منطقه مورد مطالعه

شهرکرد يكي از شهرهاي مرکزي ايران و مرکز شهرستان
شهرکرد و استان چهارمحال و بختياري است اين شهر در 12
کيلومتري جنوب غرب اصفهان قرار دارد (شكل  .)2براساس آمار
سال  1319خورشيدي ،جمعيت آن برابر با  110/001نفر است
(مرکز امار ايران .)1319 ،از نظر موقعيت جغرافيايي ،شهرکرد بين
طولهاي  90درجـه و 90دقيقه تـا  90درجه و  90دقيقه شرقي
و عرض شـمال  32درجـه و  11دقيقه تا  32درجـه و 20دقيقه
واقع شده است( .)Rakhshaninasab & Qasemi, 2016اين
شهر هم اکنون داراي چهار منطقهي شهري است.

شکل ( :)2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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یافتهها
يافتههاي اين پژوهش ،شامل يافتههاي توصيفي و يافتههاي
استنباطي است .يافتههاي توصيفي برخي از ويژگيهاي
نمونههاي بررسيشده را شامل ميشود و يافتههاي استنباطي،
تجزيهوتحليل متغيرهاي تحقيق را نشان ميدهد.
تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها

نتايج دادههاي جمعيتشناختي پژوهش ،نشان ميدهد 62 :درصد
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پاسخگويان زن 32 ،درصد حجم نمونه زير  29سال سن دارند،
 31درصد آنها داراي تحصيالت کارشناسي ميباشند 02 ،درصد
پاسخگويان در حال تحصيل هستند 01 ،درصد حجم نمونهي
پژوهش بدون درآمد شخصي ميباشند ،همچنين  22درصد
پاسخگويان مالک خودروي شخصي نيستند (جدول .)2
همچنين آمارههاي توصيفي بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي
شهروندان از سيستم حملونقل عمومي درون شهري ،در جدول
( ،)3آمده است.

جدول ( :)2خالصه نتایج تحلیل دادههای جمعیت شناختی
ویژگی

گزینهها

فراوانی

درصد

جنس

زن
مرد

231
109

62
31

سن

زير  29سال
39-29
09-39
99-09
 99به باال

122
100
12
03
22

32
22
23
11
2

ميزان
تحصيالت

زير ديﭙلم
ديﭙلم
فوق ديﭙلم
کارشناسي
کارشناسي ارشد و باالتر

22
12
02
101
21

11
23
12
31
2

شغل

شاغل
بيكار
در حال تحصيل
بازنشسته
خانه دار

113
11
162
03
90

30
3
02
11
10

درآمد

ندارم
کمتر از 900
 900تا  1ميليون
 1تا  2ميليون
بيشتر از  2ميليون

111
39
61
90
32

01
1
11
10
10

مالک خودرو
بودن

بلي
خير

101
229

21
22

تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها

براي پيشبيني و سنجش عوامل موثر بر رضايتمندي و اقبال
شهروندان از سيستم حملونقل عمومي درونشهري در
محدودهي مورد مطالعه ،از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي

پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام استفاده شده
است که در ادامه يافتههاي بهدست آمده ارايه ميشوند:
در ابتدا براي سنجش رابطهي بين عوامل و شاخصهاي
چهارگانهي موثر در تبيين رضايتمندي و افزايش استقبال
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بهره گرفته شده است .که نتايج آن در جدول ( )0آمده است:

شهروندان از سامانه اتوبوسراني ،از آزمون همبستگي پيرسون،

جدول ( :)3آمارههای توصیفی برحسب متغیرهای موردنظر
شاخصها
امكانات و خدمات سامانه

آماره
میانگین
3/19

میانه
3/61

انحراف معیار
0/36

0/09

3/11

0/03

3/96
0/2

3/29
3/22

0/96
0/69

سرعت سامانه
رفتار رانندگان سامانه
ويژگيهاي عمومي اتوبوسها

جدول ( :)4نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد اصلی و رضایتمندی شهروندان
متغیرها
امكانات و خدمات سامانه
سرعت سامانه
رفتار رانندگان سامانه
ويژگيهاي عمومي اتوبوسها

رضايتمندي
شهروندان

همانطور که در جدول ( )0مشاهده ميشود نتايج حاصل از
آزمون همبستگي پيرسون بين دو متغير امكانات و خدمات سامانه
و رضايتمندي شهروندان نشان ميدهد که بين متغير وضعيت
امكانات و خدمات سامانه و متغير رضايتمندي شهروندان رابطهي
معنادار وجود دارد ( .)P.value=0/001ميزان همبستگي بين دو
متغير مورد بررسي ،بر اساس آزمون پيرسون  0/009ميباشد .اين
بدان معناست که با افزايش ميزان امكانات و خدمات سامانه
اتوبوسراني درونشهري ،انتظار ميرود ميزان رضايت شهروندان
از سامانهي اتوبوسراني افزايش يابد و آنها نسبت به استفاده از
اين سامانه ترغيب شوند .درواقع ،نتايج بهدست آمده نشان
ميدهد عواملي همچون مناسب بودن هزينههاي سفر با وسايل
نقليهي عمومي ،تعداد باجههاي شارژ کارت و نزديكي و در
دسترس بودن آنها ،استفادهي راحت تمامي شهروندان از جمله
سالمندان ،معلوالن از ايستگاهها ،مناسب و بجا قرار گرفتن محل
ايستگاههاي اتوبوس ،اطالعرساني در ايستگاههاي اتوبوس (تغيير
مسير و )...و  ...در قالب شاخص خدمات و تجهيزات سامانهي
اتوبوسراني در تبيين و افزايش رضايتمندي و اقبال شهروندان
درمحدودهي مورد مطالعه نقش موثر دارند.
در ادامه ،آزمون رابطهي همبستگي پيرسون بين دو متغير سرعت
سامانهي اتوبوسراني و رضايتمندي شهروندان مبين اين مطلب
است که که بين دو متغير نامبرده با ضريب همبستگي 0/692

مقدار ضریب همبستگی

سطح معنیداری

0/009
0/692
0/321
0/930

0/001
0/000
0/000
0/000

رابطه مﺜبت و معناداري وجود دارد ( .)P.value= 0/000بنابراين
( H0عدم وجود رابطه بين اين دو متغير) رد ميشود .بنابراين،
ميتوان انتظار داشت که با افزايش سرعت سامانهي اتوبوسراني،
ميزان رضايتمندي و ميزان اقبال و استقبال شهروندان از سيستم
حمل و نقل عمومي در محدودهي مورد مطالعه بيشتر شود
(جدول  .)0در اينجا بايستي گفت عواملي همچون تعداد خطوط
اتوبوس ،مدت زمان انتظار براي سوار شدن به اتوبوس ،طول
ساعات خدماتدهي ،در دسترس بودن حملونقل عمومي در
اواخر شب و روزهاي تعطيل و ..ازجمله عوامل مورد تأکيد
شهروندان در دسترسي سريع به اتوبوسهاي شهري است که
ميتواند رضايت آنها را به دنبال داشته و ميزان استفادهي آنها از
سيستم اتوبوسراني را افزايش دهد.
بررسي نتايج بهدستآمده از آزمون همبستگي پيرسون بين دو
متغير رفتار رانندگان و رضايتمندي شهروندان حاکي از وجود
رابطهي معنادار مﺜبت ميان دو متغير ميباشد بدين صورت که
مقدار ضريب همبستگي پيرسون ،بين دو متغير نامبرده ،برابر با
 0/321و سطح معناداري بهدست آمده ()P.value=0/004
کوچکتر از ميزان خطاي مجاز ( )0/09ميباشد .بنابراين ميتوان
پﺬيرفت که نحوهي رفتار رانندگان سامانه در افزايش رضايتمندي
شهروندان از اين سيستم نقش موثر دارد .در اين راستا ،عواملي
همچون نحوهي برخورد اجتماعي رانندگان با مسافران ،توقف به
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موقع رانندگان در ايستگاه ،همچنين رعايت حال مسافران
(سالمندان ،زنان باردار ،افراد معلول و )...همگي بر درجهي
رضايت و اقبال شهروندان از اين سامانه نقش مﺜبت و موثر دارند.
همچنين رابطه بين دو متغير ويژگيهاي عمومي دستگاههاي
اتوبوس و درجه رضايتمندي شهروندان مورد سنجش قرار گرفته
است .همانطور که در جدول ( )0مشاهده ميشود ميتوان با
سطح اطمينان  0/19وجود رابطه بين کيفيت عمومي دستگاههاي
اتوبوس و درجه اقبال و رضايتمندي شهروندان را مورد تأييد
قرارداد ( .)P.value= 0/000بنابراين ،ميتوان  H0را رد نموده و
پﺬيرفت که بين کيفيت عمومي دستگاههاي اتوبوس و ميزان
رضايتمندي شهروندان با ضريب همبستگي  0/930رابطهي
مﺜبت و معنادار وجود دارد .ويژگيهاي عمومي دستگاههاي
اتوبوس همچون جديد بودن اتوبوسها و عدم فرسودگي آنها،
وجود صندلي کافي و راحتي سفر در هر اتوبوس به تعداد
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مسافرين ،کيفيت فضاي داخل اتوبوس به لحاظ نظافت و تميزي،
سيستم گرمايشي و سرمايشي اتوبوس و ..از جمله عواملي هستند
که در تبيين ميزان رضايتمندي مسافران و کاربران شهري و
ترغيب آنها به استفاده از اين سامانه نقش موثر دارند.
پس از مشخص شدن رابطه معنادار بين شاخصهاي چهارگانهي
گفته شده با رضايتمندي و ميزان گرايش شهروندان ،براي
سنجش اين امر که کدام يک از اين شاخصهاي مورد بحث،
بيشترين نقش را در ميزان رضايتمندي شهروندان داشته و
بيشترين اهميت را براي شهروندان دارند و اين که سهم و تاثير
هر يک از متغيرهاي مستقل در تببين و پيشبيني تغييرات متغير
وابسته به چه صورت ميباشد ،از تحليل رگرسيون چندگانه
استفاده شده است .جدول ( ،)9خالصه تحليل رگرسيون عوامل
موثر بر رضايتمندي شهروندان از سيستم حملونقل عمومي
درون شهري را نشان ميدهد.

جدول ( :)5نتایج رگرسیون چندگانه عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از سیستم حملونقل عمومی درونشهری
الگو

گامها

متغیرهای پیش بین

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

f

معناداری

گام به گام

() R

( )R

1
2

سرعت سامانه
سرعت سامانه +ويژگيهاي عمومي اتوبوسها

0/961
0/919

0/06
0/91

91/119
39/11

0/000
0/000

3

سرعت سامانه +ويژگيهاي عمومي اتوبوسها
 +امكانات و خدمات سامانه

0/610

0/91

20/91

0/000

چنان که در جدول ( )9مشاهده ميشود ،با توجه به مقدار باالي
 )f= 58/995( Fو سطح معناداري به دست آمده (p-
 )value=0/000ميتوان گفت که مدل رگرسيون داراي
معناداري بااليي است .همانطور که مشاهده ميشود ،متغيرهاي
سرعت سامانه ،ويژگيهاي عمومي اتوبوسها و امكانات و
خدمات سامانه اتوبوسراني ،قادر به پيشبيني رضايتمندي و
افزايش رغبت شهروندان به استفاده از سامانه اتوبوسراني در
محدودهي مورد مطالعه بودهاند .بر پايه آن چه که در جدول بعد
ارايه شده ،طي گام اول سرعت سامانه ،با ضريب بتاي استاندارد
 06 ،0/961درصد از واريانس رضايتمندي شهروندان از سامانه
اتوبوسراني را تبيين نموده است .اين بدان معناست که سرعت
سامانهي اتوبوسراني در درجه اول براي شهروندان و کاربران
حايز اهميت فراواني است و افزايش ميزان سرعت سامانه ،اقبال
بيشتر و افزايش ميزان استفاده و گرايش شهروندان را به دنبال
خواهد داشت .در گام دوم ابعاد ويژگيهاي عمومي اتوبوسها با

2

ضريب بتاي استاندارد  ،0/919به سرعت سامانه ،افزوده شده و
توان تبيين واريانس را به  0/91درصد رسانده است .در گام سوم
امكانات و خدمات سامانه با ضريب بتاي استاندارد  ،0/610به
سرعت سامانه با ضريب بتاي استاندارد  0/961و ويژگيهاي
عمومي اتوبوسها با ضريب بتاي استاندارد  0/919افزوده شده و
توان تبيين رضايتمندي شهروندان را را به  0/91درصد رسانده
است .الزم به ذکر است که متغير رفتار رانندگان به دليل باال
بودن سطح معناداري از تحليل حﺬف شده است .به طورکلي
باتوجه به نتايج به دست آمده با افزايش سرعت سامانه ،باال بردن
کيفيت ويژگيهاي فيزيكي و عمومي اتوبوسها و همچنين
بهبود وضعيت تجهيزات و خدمات سامانه ،ميتوان شاهد افزايش
رضايتمندي مسافران شهري از سامانه اتوبوسراني بود که اين امر
منجر به ترغيب آنها شده و اقبال بيشتري را به همراه خواهد
داشت.
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جدول ( :)6ضرایب شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
الگو

متغیرهای ثابت و متغیرهای

ضرایب غیراستاندارد
B
خطای استاندارد
0/210
0/923
0/012
0/621

ضرایب استاندارد
بتا
0/961

T

Sig
(معناداری)

9/02
1/09

0/03

2

مقدار ثابت
سرعت سامانه
ويژگيهاي عمومي اتوبوسها

-0/922
0/699
0/096

0/063
0/012
0/102

0/990
0/919

-1/26
1/61
9/20

0/03
0/01

3

مقدار ثابت
سرعت سامانه
ويژگيهاي عمومي اتوبوسها
امكانات و خدمات سامانه

0/221
0/921
0/316
0/219

0/061
0/03
0/102
0/012

0/900
0/211
0/260

-1/16
11/99
1/10
9/22

0/03
0/02
0/02

گامها
1

پیشبین
مقدار ثابت
سرعت سامانه

گام به گام

بحث و نتیجهگیری
حملونقل عمومي يكي از ملزومات جامعهي شهري امروزي در
راستاي دستيابي به پايداري شهري است .اهميت موضوع زماني
قابل درك است که بدانيم خودروهاي تکسرنشين در شهرهاي
بزرگ ،چقدر در آلوده کردن هوا ،هدر رفتن انرژي ،ايجاد ترافيک
و افزايش شمار تصادفات نقش موثري دارند .از آنجا که در
بسياري از شهرهاي ما ناوگان اتوبوسراني به عنوان گستردهترين
سيستم حملونقل عمومي در شهرها فعاليت دارد ،مديران شهري
بايستي با انجام اقدامهاي اساسي ،شهروندان را به استفاده از اين
سيستم عمومي ترغيب نمايند .اولين و اساسيترين گام در اين
راستا بررسي و شناسايي عوامل موثر بر رضايت و گرايش
شهروندان است.
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شهروندان از ناوگان اتوبوسراني
و اولويتبندي آنها ،راهكارها و پيشنهادهاي سازندهاي را به
مديران شهري ارايه ميکند؛ همچنين ميتواند در تصميمگيري و
برنامهريزي اثربخشتر به آنان ياري رساند .از عوامل تاثيرگﺬار بر
ميزان رضايت مسافران اتوبوسهاي درونشهري ميتوان به
عواملي همچون جانمايي ايستگاه اتوبوس ،کيفيت آن ،امنيت
سوار شدن و پياده شدن ،قابليت اطمينان ،نرخ کرايه ،نحوه شارژ
بليت الكترونيكي ،زمان انتظار ،تعداد اتوبوس اعزام شده به خط،
کيفيت خدمات در روزهاي تعطيل و نحوهي برخورد رانندگان با
مردم اشاره کرد .شناسايي و اولويتبندي اين عوامل در شهرهايي
مﺜل شهرکرد که سامانهي اتوبوس در سيستم حملونقل شهري
داراي جايگاه منحصر به فردي است ،ميتواند به برطرف شدن
مشكالت در اين حوزه و افزايش انگيزهي شهروندان در استفاده

از اين وسيلهي نقليه کمک کند .بر همين اساس پژوهش حاضر
با هدف بررسي و شناسايي عوامل موثر بر گرايش شهروندان به
سيستم حملونقل عمومي درونشهري با مطالعه موردي
شهرکرد انجام شده است .اينكه چه عواملي از ديدگاه مسافران و
کاربران شهري داراي بيشترين اهميت بوده و بيشتر ميتواند
موجبات رضايتمندي آنها را فراهم کند و آنها را به استفاده از
سيستم حملونقل عمومي ترغيب نمايد.
عوامل و شاخصهاي موثر بر گرايش شهروندان در ارتباط با
سامانهي اتوبوسراني شهر شهرکرد که در اين پژوهش مورد
بررسي قرار گرفته شامل خدمات و تجهيزات سامانه ،سرعت
سامانه ،ويژگيهاي عمومي اتوبوسها و نحوهي رفتار رانندگان
بوده است .با توجه به يافتههاي بهدست آمده از تحليل دادهها با
بهکارگيري آزمون ضريب همبستگي پيرسون و همچنين تحليل
رگرسيون چند متغيره با به کارگيري و سنجش چهار شاخص
گفته شده ،مشخص شد که با توجه به نتايج آزمون ضريب
همبستگي پيرسون ،عامل سرعت سامانه (طول ساعات
خدماتدهي ،در دسترس بودن حملونقل عمومي در اواخر شب
و روزهاي تعطيل ،طول زمان انتظار براي سوار شدن به اتوبوس،
زمانبندي و ساعت حرکت اتوبوسها ،تعداد خطوط اتوبوس،
قابل اعتماد بودن اتوبوس براي برنامهريزي در کارهاي روزمره و
 )...با ضريب همبستگي  0/692و همچنين ويژگيهاي فيزيكي و
عمومي دستگاههاي اتوبوس (جديد بودن اتوبوسها و عدم
فرسودگي آنها ،وجود صندلي کافي و راحتي سفر در هر اتوبوس
به تعداد مسافرين ،کيفيت فضاي داخل اتوبوس به لحاظ نظافت
و تميزي ،سيستم گرمايشي و سرمايشي اتوبوس و )...با ضريب
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همبستگي 0/930در سطح معناداري  ،0/09نسبت به ديگر عوامل
بيشترين همبستگي را با رضايتمندي شهروندان از اين سامانه
دارند و براي مسافران داراي اهميت و اولويت بيشتري هستند.
همچنين نتايج آزمون تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام نشان
ميدهد عامل سرعت سامانه ،با ضريب بتاي  06 ،0/961درصد
از واريانس رضايتمندي شهروندان از سامانه اتوبوسراني را تبيين
ميکند .اين امر نشان ميدهد که سرعت سامانه بيشترين اهميت
را براي شهروندان دارد و افزايش ميزان سرعت سامانه،
رضايتمندي و اقبال بيشتر شهروندان از سامانهي اتوبوسراني را
به همراه خواهد داشت.
مطالعات نشان ميدهد که اتوبوس درونشهري به عنوان تنها
وسيلهي حملونقل عمومي گستردهي موجود در شهرکرد نقش
اساسي در جابهجايي روزانهي شهروندان دارد .با اين وجود داراي
مشكالت زيادي است .شهرکرد به عنوان مرکز چهارمحال و
بختياري از يک ناوگان حملونقل فرسوده و قديمي استفاده
ميکند که نه تنها افراد را براي استفاده نكردن از خودروي
شخصي ترغيب نمينمايد ،بلكه افرادي هم که مجبور به استفاده
از ناوگان حملونقل عمومي هستند ،گاهي ترجيح ميدهند با
روشهاي ديگري مانند پيادهروي جابهجا شوند .بر اساس
مطالعههاي صورت گرفته بسياري از اتوبوسهاي درونشهري
شهرکرد به هيچ سيستم گرمايشي و سرمايشي مجهز نبوده يا
اين که راننده تمايلي براي استفاده از اين تجهيزات ندارد .از
طرف ديگر برخي از مسافران از منتظر بودن بيش از نيم ساعت
در ايستگاههاي اتوبوس براي سوار شدن شكايت دارند .در
محدودهي مورد مطالعه تعداد اتوبوسها براي شهري که از لحاظ
جمعيت و مساحت جغرافيايي مدام در حال توسعه و گسترش
است ،جوابگو نيست ،اين امر با مشاهدهي عدهي زيادي که
روزانه در شهرکرد در ايستگاههاي مختلف ،به يكباره سوار
اتوبوس ميشوند ،قابل تبيين است .حال اگر وضعيت امكانات
رفاهي داخل اتوبوس ،سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي
نامناسب و صندليهاي کﺜيف و فرسوده و تكانهاي شديد آن نيز
به اين وضعيت اضافه شود ،وضعيت نامطلوب سامانهي
اتوبوسراني شهرکرد ،کامال نمايان خواهد شد.
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به طورکلي؛ فرسودگي اتوبوسهاي درون شهري موجود در
سيستم اتوبوسراني بهعنوان تنها ناوگان حمل و نقل عمومي
شهرکرد ،تاخيرها و تعويقهاي هميشگي اتوبوسها به خصوص
در برخي مسيرها و ايستگاهها ،کم بودن تعداد اتوبوسها در برابر
حجم انبوه مسافران ،مشكالت دوچندان استفاده از سيستم
حملونقل درون شهري در ايام تعطيل و همچنين انتظار در گرما
و سرما يا زير باران و برف ،نبودن جاي نشستن در اتوبوس يا
ايستگاه ،ازدحام مسافران در ايستگاه و تراکم افراد در فضاي
داخلي اتوبوس ،سر و صداي ناشي از فرسودگي ،بخشي از
معضالت سامانه اتوبوسراني شهرکرد هستند که افراد داراي
سالمت نسبي را هم با مشكل مواجه ميکنند چه رسد به افراد در
سنين باال ،بيماران و افرادي که دچار مشكالت جسمي هستند.
اين مساله به شدت توجه مديران و برنامهريزان متولي و مسئول
را ميطلبد .در همين راستا پيشنهادهاي زير ارايه ميشود:
 تجهيز و نوسازي ناوگان اتوبوسراني درونشهري افزايش تعداد اتوبوسها در ساعتهاي پرتـراکم و مسـيرهايشلوغ و پرتراکم
 زمانبندي مناسب حرکت خطوط اتوبوسراني انتخاب درست و ضابطهمند مكان ايستگاهها ،تعـديل تعـداد وفاصله آنها
 وجـود تسـهيالت مناسـب در ايسـتگاههـاي اتوبـوس (سـكو،سرپناه ،روشنايي)
 مناسبسـازي و در نظـر گـرفتن راهكارهـايي بـراي اسـتفادهمعلوالن از اين سيستم
 تجهيز دستگاههاي اتوبوس به سيستم سرمايشي و گرمايشـيمطلوب
 توزيع مناسب باجههاي شـارژ کـارت جهـت دسترسـي آسـانشهروندان
یادداشتها
1. Larissa
2. Bathinda
3. Bus Rapid Transit
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