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  چکیده
داده و شـهروندان را افزايش ي هاي اجتماعي، ميزان تقاضاي سفرهاي روزانهفعاليتگسترش شهرهاي بزرگ و رشد جمعيت در  به روند رو

 ناامني مسيرها و تصادفات زيست، مصرف بيش از حد سوخت، تراکم ترافيک،محيطهاي همچون آلودگي يبروز مشكالت سبببه دنبال آن 
هاي متعددي از جمله استفاده از حلترل و کاهش اين مشكالت راهبه منظور کن و به طور کلي ناپايداري شهري را در پي داشته است.شده 

نقل عمومي از جمله وتشويق شهروندان به استفاده از سيستم حمل براياست. در همين راستا نقل عمومي پيشنهاد شده وسيستم حمل
نقل وحدي افزايش داد تا شهروندان سيستم حمل بايستي موجبات رضايت آنان را فراهم کرد و کيفيت سيستم را بهسامانه اتوبوسراني، مي

بر افزايش  موثرجايي از آن استفاده کنند. هدف اين پژوهش بررسي و تبيين عوامل ههمگاني را به خودروي شخصي ترجيح دهند و براي جاب
باشد و اينكه چه عواملي در ي اتوبوسراني شهرکرد ميبر سامانه تاکيدهاي شهري با نقل عمومي در محيطوميزان رضايت شهروندان از حمل

نوع تحقيق کاربردي و روش  استفاده از اين سامانه براي کاربران داراي اهميت و اولويت است و آنها را ترغيب به استفاده از آن خواهد کرد.
وتحليل شده است. تجزيه اي استفادهايشي و کتابخانهها از روش پيمآوري دادهو براي جمع است همبستگي -صورت توصيفيبررسي به

و تحليل رگرسيون چند متغيره انجام  هايي همچون ضريب همبستگي پيرسونگيري از آزمونو بهره SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده
هاي مانه، سرعت سامانه، ويژگيبر رضايتمندي شهروندان، در چهار بعد خدمات و تجهيزات سا موثرهاي و شاخص عوامل شده است.

ي رفتار رانندگان مورد سنجش و بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، نشان ها و نحوهعمومي اتوبوس
تايج ها بيشترين همبستگي را با رضايتمندي شهروندان دارند، همچنين نهاي عمومي اتوبوسدهد که عوامل سرعت سامانه و ويژگيمي

( بيشترين اهميت را براي کاربران )مسافران شهري( 961/0عامل سرعت سامانه )با ضريب بتاي دهدتحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي
 ي آنها دارد.ي در راستاي تبيين رضايتمندي و افزايش استفادهموثرداشته و نقش 
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 سرآغاز
هري و ي زندگي شهاي اصلي بدنهنقل يكي از استخوانوحمل

ي و اجتماعي يكي از عواملي است که شكل و چگونگي توسعه
ده توسط ايجاد شکند. تحرك و دسترسي اقتصادي را تعيين مي

نقل، نقش مهمي را در شكل دادن به شهرها، وحملسيستم 
هاي مختلف ي زندگي، دسترسي مردم به منابع و گزينهشيوه

بنابراين، . (Pour Ahmad et al., 2012) کندفراهم مي
نقل شهري براي عملكرد بهتر و همچنين حفظ کيفيت وحمل

 ,.Gaurav et al)زندگي مطلوب در شهر بسيار حياتي است 

 ونقلحمل اهميت با توجه به نظرانصاحب از بسياري .(2014
 زيربناي را آن نظامي، حتي و سياست صنعت، اقتصاد، بخش در

 ونقلهر چقدر حمل که معتقدند و دانندمي پايداريتوسعه
عبارت ديگر،  به .است فراگيرتر توسعه نتيجه در باشد، کارآمدتر

 و سود -هزينه نظر از را کارايي بيشترين بايستمي جاييجابه هر
 نقش زماني .باشد داشته زيستمحيط با سازگاري نظر از

 زيستمحيط با ارتباط در که شود ترپررنگ تواندمي ونقلحمل
بر  منطبق ونقلحمل هايسيستم که زماني رواين از .باشد

 شرايط و موجود هايانرژي و سوخت يمصرف بهينه
 در پايداري توسعه مباحث در صورت اين در زيست باشد،محيط
  (.Ahadi et al., 2014)گيرند مي قرار اولويت

نقل عمومي به جاي ودر همين راستا، استفاده از وسايل حمل
ها، کاهش فوايد بسياري از جمله کاهش هزينهاتومبيل شخصي 

...  مصرف سوخت و کاهش آلودگي، افزايش تعامالت اجتماعي و
ي در ارتباط مستقيم با توسعه مسايلخواهد داشت که تمامي اين 

در واقع  روند.هاي اصلي آن به شمار ميپايدار بوده و جز شاخصه
قابل  پايدار ونقل عمومي به ايجاد شهرهايي وتم حملسيس

 انرژي، ايجاد يزندگي، با کم کردن تراکم ترافيک، ذخيره
 Pour)کند هاي محيطي و افزودن تحرك کمک ميمزيت

Ahmad et al., 2012).  ،اين سيستمگسترش به عبارت بهتر 
ترين راهبردهاي دستيابي به پايداري به عنوان يكي از مهم
  (.Mirghafouri et al., 2014)د شوشهري در نظر گرفته مي

، روزانه شهري نقل عمومي به عنوان يكي از خدماتوحمل
 اکنونهمدهد. قرار مي تاثيرزندگي صدها ميليون نفر را تحت 

صورت عمده نقل عمومي در سراسر جهان بهوهاي حملسيستم
ها اند و با توجه به کيفيت خدمات سيستم، افراد از آندر رقابت

سمپايو  (Bugheanu & Colesca, 2016).کنندمي استفاده

 بخود و کيفيت عملكر شتندا ايبر يرز ملاعو به( 2001)
 : کندمي رهشاا عمومينقلوحملخدمات 

 و ابين مبد فاصله کوتاهي تابع که ،سامانه يسترسيپذيرد -
 مقصد و هيستگاا خرينآ و ساکنين ستوبوا هيستگاا ليناو

 ستا انمسافر

 مسير يهندسه و سرعت سساابر ،سفر نماز -

 در کاهش و مانيز يبرنامه يهاولجد با دن،بو دعتماا قابل -
 تاخيرها

 سفرها بين مانيز يفاصله يسيلهو به که سفر نياوافر -
 دشومي هسنجيد

 اوج و پيک تساعا در انمسافر ادتعد شامل ،ظرفيت کثراحد -
 تقاضا

 ات،تجهيز ،حفاظت ،عمر شامل نقليه يسيلهو ضعيتو -
 مصرفي سوخت و ژيتكنولو

 و ولجد نهمچو ،مناسب سانيرعطالا و حمايتي تتسهيال -
 و نقليه سايلو و هاهيستگاا مشخص ضعيتو ،مانيز يبرنامه

 هغير

حرکت بر اساس نيازها همانند پوشش حـداکثري محـدوده و    -
 (.Sampaio, 2008)انتخاب مسير بهينه 

دهي بر کيفيت سرويس موثر که مديريت شهري به عوامل زماني
 توجه نكند، اين سامانه به راحتي از دايره عملكردي خود خارج

ريزان و مديران دهد. پس برنامهشده و کارايي خود را از دست مي
نقلي وهاي حملرا در امتداد با سامانه شهري بايد گسترش شهرها

ي خود مورد توجه قرار دهند. انتظاراتي که مردم از سامانه
شود: ابتدا در چند بخش خالصه مي ،نقل همگاني دارندوحمل

 يمسئله ،مورد توجه قرار گيرد ايمني اين وسايل است که بايد
سفر با اين شيوه از سفر است و سرانجام  يبعدي زمان و هزينه

سامانه بايد بيشترين ميزان آسايش و راحتي را به همراه  اين
بايد عالوه بر انتخاب ريزان از اين رو برنامه. داشته باشد

هايي را شهر، سياست نقل برايوي حملترين نوع سامانهمطلوب
مسافرين به سوي  رضايت و گرايشبه کار گيرند که موجب 

 (.Abdi et al., 2013) دنشوعمومي نقل وحمل
ونقل وسايل حمل از ورانبهره و مسافران رضايتمنديدر واقع 
 اين ميناست. عدم تا برخوردار بااليي اهميت از عمومي،

 ونقلحمل سيستم از کاربران گردانيروي به منجر رضايتمندي
آنچه مسلم  (.Hataminejad et al., 2015)شد  خواهد عمومي
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اي باشد که در شهري بايد به گونهنقل درونواست سيستم حمل
حداقل استفاده از خوردوي شخصي و حداکثر استفاده از  آن

نقل عمومي صورت گيرد و اين تنها در صورتي ووسايل حمل
يابد که رضايت شهروندان در رابطه با وسايل تحقق مي

 (.Amanpour et al., 2016)نقل عمومي جلب شود وحمل
ريزي نقل عمومي در گرو برنامهوکسب رضايت کاربران حمل

و اجراي منظم آن، افزايش سطح هماهنگي در فرايندها و  دقيق
تر افراد به تر و آسانهمچنين ايجاد امكانات دسترسي سريع

 (.Afndizadeh & Afiyonian, 2003)گونه خدمات است اين
نقل عمومي، اتوبوسراني وهاي مختلف حملدر ميان گزينه

هزينه براي گسترش خدمات اين اي بسيار مناسب و کمگزينه
نقل عمومي وترين بخش نظام حملبخش است. از آنجا که عمده

ي اتوبوسراني شهري در کشورهاي در حال توسعه را شبكه
وبوسراني و ي اتي شبكهطراحي بهينه بنابراين،دهد تشكيل مي

اجرايي اثربخش و کارآمد با  -استفاده از راهبردهاي مديريتي
نقل عمومي از وهدف بهبود رضايت شهروندان از بخش حمل

 ,Afndizadeh & Afiyonian)اهيمت فراواني برخوردار است 

ها، بانطراحي با کيفيت باالي امكاناتي مانند سايه (.2003
تواند رضايت عمومي را ه ميها و سيستم روشنايي و غيرصندلي

 ,Shahi) باشدبه دنبال داشته  اتوبوسرانيدر خدمات سيستم 

2011.) 
هاي اتوبوسراني به دليل ارتباط مستقيم با شهروندان از شبكه
اي در باال از ديگر سو، از جايگاه ويژه جاييجابهسو و تعداد يک

يا شهري برخوردار است به نحوي که نبود نقل درونوحمل
نقل وتواند اثر چشمگير خود را در حملصان کارکردهاي آن ميقن

وجود يک سيستم  (.Ghorbani et al., 2010)نشان دهد 
پذيري اين سيستم و شهري با توجه به انعطافاتوبوسراني درون

ناپذير است. اجتناب کنندگان، امريارزان بودن آن براي استفاده
کاهش تردد در  سبببوسراني بنابراين بهينه نمودن خطوط اتو

 شده و سطح پوشش تقاضا افزايش پيدا خواهد کرد سطح شهر
(Abate, 2007.)  بهبود کيفيت خدمات عرضه شده، در واقع

موجب افزايش رضايت و جذب بيشتر مسافر، کاهش سفرهاي 
شهري انفرادي و در نتيجه کاهش ترافيک و آلودگي درون

رضايت و در نتيجه استقبال از راي افزايش ميزان ب .شودمي
و نقل عمومي، خدمات بايد طوري طراحي و اجرا شود که حمل

هدف، تطبيق داشته باشد.  يبا خواسته و انتظار مشتريان و جامعه
توان از ميزان رضايت شهروندان ، ميهاي الزمبا بررسي بنابراين،

اي هلفهوبا ارزيابي مو  کرد هاي آنان اطالع حاصلو خواسته
ها، تعيين رانندگان، ايستگاهرفتار  از قبيلنقل درون شهري وحمل

براي ارتقاي رضايت  توانميقيمت خدمات و سهولت دسترسي 
هاي اجتماعي شبكه و افزايش شهروندان به عنوان سرمايه

د و در راستاي نموريزي برنامه ،خدمات و بهبود کيفيت خدمات
 برداشت. موثرهاي کسب رضايت آنها گام

البته رضايت، مفهومي نسبي دارد که با توجه به شرايط مختلف و 
زمان، تغيير  يمولفهسازماني و سازماني و برونمتغيرهاي درون

اي از يابد اما در مجموع براي بررسي آن بايد از مجموعهمي
با . (Ghorbani et al., 2010)گذار استفاده کرد تاثيرعوامل 

توان گفت ميزان رضايت شده مي توجه به مطالب مطرح
کيد بر سيستم انقل عمومي با توشهروندان از سيستم حمل

بسياري قرار گيرد. در اين  عوامل تاثيرتواند تحت اتوبوسراني مي
شده  ارايهتوان از سرعت سامانه و خدمات و امكانات ارتباط مي

بيني و شناسايي توسط سيستم نام برد. در اين پژوهش براي پيش
ي شهروندان بر رضايتمندي و افزايش ميزان استفاده موثرعوامل 

و کاربران سيستم اتوبوسراني، سعي شده از چهار شاخص اصلي 
يعني کيفيت خدمات و تجهيزات سامانه، سرعت سامانه، 

فتار رانندگان استفاده شود ها و نحوه رهاي عمومي اتوبوسويژگي
 (.1)شكل 

انجام  در رابطه با موضوع پژوهش، محققين مختلف تحقيقاتي را
اند، ولي در شهر شهرکرد پژوهشي در اين ارتباط صورت داده

هاي انجام گرفته )خارجي و نگرفته است. برخي از پژوهش
 طور خالصه آمده است.داخلي( مرتبط با اين موضوع در ذيل به

هاي کيفي خدمات ويژگي»لي و مازوال در پژوهشي با عنوان ابو
هاي کيفي ويژگي« نقل اتوبوسوبر رضايت مشتري از حمل موثر

نقل را مورد وثيرگذار خدمات بر رضايت مشتري در حملامهم و ت
از مسافران در مورد  اند. در اين مطالعهبررسي قرار داده

س بودن ايستگاه هاي کيفيت خدمات همچون در دسترويژگي
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 

ها نشان داد شاخص مهم براي رضايت ي بررسيگرفت که نتيجه
ي قابليت دهندهاتي است که نشانريزي خدممشتري، برنامه

 ,Eboli & Mazzulla)اطمينان، فراواني و اطالعات است 

2007). 
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 بر رضایتمندی شهروندان از سامانه اتوبوسرانی موثرهای (: عوامل و شاخص1شکل )

 

 سنجش »با عنوان در نتايج پژوهش خود آريس و ايپسيالنديس 
 موردي:مطالعه ، نقل عموميوحمل ازرضايت مشتري 

بيان داشتند که سطح  «(1)الريسا شهرشهري در  هاياتوبوس
از سيستم اتوبوسراني متوسط بوده، ضمن اينكه عواملي  رضايت

همچون امنيت مسير، خدمات پرسنلي، امكانات رفاهي در 
اتوبوس در ميزان رضايت مسافرين از سامانه اتوبوسراني نقش 

اند. همچنين مدت زمان انتظار، قابليت دسترسي به داشته موثر
تريان سرويس و فراواني سفر ارتباط مستقيمي به رضايت مش

داشته است. همچنين مردان نسبت به زنان رضايت بيشتري از 
اند که دليل آن استفاده بيشتر از سيستم ذکر شده سامانه داشته

اند، داراي است، کساني که استفاده بيشتري از سيستم داشته
رضايتمندي باالتري نسبت به کساني که کمتر از سيستم استفاده 

 .(Arris & Ipsilandis, 2009)ند داشتند کردمي

نقل عمومي و وحمل» پژوهشي با عنوان و همكاران در گوراو
نقل عمومي در شهر وپويايي شهري: نظر و ادراك مردم از حمل

نقل عمومي را از وکيفيت حمل« از ايالت پنجاب هند (2)باتيندا
اند همچنين چندين پايگاه مانند سن، جنس، درآمد بررسي کرده

مطالعه، سفرهاي درون شهري و رفتار مردم در انتخاب در اين 
نقل مورد بحث و مطالعه وعنوان ابزار حملنقل عمومي بهوحمل

همكاران ابنوزا و  .(Gaurav et al., 2014) قرار گرفته است
نقل ورضايت از مسافرت با حمل»( در پژوهشي با عنوان 2012)

اي و هاي منطقهتفاوتها، عمومي: عوامل، نوع استفاده کننده
نقل وجود دارد: ونوع حمل 9دهند که نشان مي« سير تكامل آن

نقل ونقل غيرفعال و سست، سفر با مسافت طوالني، حملوحمل
نقل ونقل موتوري روستايي و حملوشهري موتوري، حمل
نقل وتواند به مناسب شدن حملبندي ميدانشجويي. اين تقسيم

 .((Abenoza & et al., 2017همگاني کمک کند
ارزيابي رضايتمندي مسافران  سلطاني در پژوهشي خود با عنوان

از کيفيت سيستم اتوبوسراني با استفاده از مدل رگرسيون 
نشان داد عواملي همچون سطح اي)نمونه شهر شيراز( رتبه

ي زماني تحصيالت، مالكيت و ميزان استفاده از خودرو، فاصله
ترين چنين فراواني استفاده از اتوبوس مهمعبور اتوبوس و هم

کنندگان هستند. گذار بر ميزان رضايت استفادهتاثيرعوامل 
اده از اتوبوس توسط يک همچنين مطرح شده که فراواني استف
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باشد. شده نمي ارايهبه مفهوم رضايتمندي از خدمات  نفر لزوما
(Soltani, 2012) .اي با عنوان الهي و همكاران در مطالعهفرج
مندي از رضايت رزيابي عوامل موثر بر افزايش ميزان استفاده وا

بين توسعه سيستم دريافتند که  شهرينقل عمومي درونوحمل
سازي سيستم  حمل و نقل عمومي و کاهش مشكالت ترافيكي و

ط نقليه شخصي ينقل عمومي و کاهش استفاده از وساحمل و 
داشته و ميزان رضايتمندي داري وجود رابطه مثبت و معين

شهروندان از کيفيت خدمات حمل ونقل عمومي در سطح پايين 

 (.Farajolahi et al., 2014) .قرار دارد
سنجش کارايي » عبدي و همكاران در پژوهش خود با عنوان

بيان کردند مديران  «نقل همگاني در شهر يزدوسامانه حمل
به بار آورد  نقل مشكالتي راوکه حمل شهري بعد از آن

و ي حملنقل همگاني را عنصر اصلي دستيابي به سامانهوحمل
اتوبوسراني نقلي متعادل معرفي نمودند. اين مقاله کارايي سامانه 

اتوبوسراني مورد  62 و 99، 11ويژه در سه مسير ه در يزد ب
ها را مورد سنجش قرار دهد و کيفيت سرويسارزيابي قرار مي

ترين مشكل شهر يزد د عمدهندها نشان ميهدهد که بررسيمي
نقل ودر اين زمينه طوالني شدن زمان سفر در استفاده از حمل

 (.Abdi et al., 2013)همگاني است. 
سنجش ميزان »نژاد و همكاران با عنوان نتايج پژوهش حاتمي

نقل عمومي در منطقه وکنندگان از سيستم حملرضايت استفاده
ها دسترسي بـه ايستگاه هايداد که شاخصنشان « البرز جنوبي

دهد، در ميرضايتمندي را نشان  باالترين ميزان نشدن و خراب
 يدهندهها، نشانامنيت و راحتي ايستگاه عين حال شاخص

 بنديکلي، در جمعورباشد. به طرضايتمندي مي حداقل ميانگين
 توان گفت ميانگينمي BRT(3)رضايتمندي از سيستم 

مبناي  بر .باشدتر از ميانگين ميرضايتمندي، در سطح پايين
 هاي مورد بررسيو با توجه به شاخص هاي صورت گرفتهتحليل

در عين  .عامل خدمات، نقش بيشتري در تبيين رضايتمندي دارد
شهروندان  هايويژگي يعنـي)اي هاي زمينهحال توجه به ويژگي

 ن رضايتمندي داردتبيي ، نقش قابل توجهي در(و مسافران
(Hataminejad et al., 2015.) 

بررسي ميزان »با عنوان  ( در تحقيقي1319امانپور و همكاران)
نقل رساني حمل ورضايتمندي مسافران شهري از کيفيت خدمات

به اين نتيجه رسيدند که « شهر اهوازعمومي شهري در کالن
ي شهر اهواز از لحاظ رضايتمندي تفاوت گانهبين مناطق هشت

توان گفت که وجود دارد. با توجه به ميانگين به دست آمده مي

به ترتيب بيشترين رضايت را از  2و  2، 6، 1شهروندان مناطق 
نقل عمومي شهري دارند و کمترين رضايت نيز وکيفيت حمل

 ,.Amanpour et al) شهري اهواز است 1مربوط به منطقه 

2016.) 
شهرکرد به عنوان يكي از شهرهاي مرکزي ايران و مرکز استان 

بختياري امروزه داراي مشكالت ترافيكي بسياري چهارمحال
نقل وي حملها در گرو حمايت جدي از سامانهآن است که حل

ونقل عمومي که تنها سيستم حمل عمومي است. با توجه به اين
ي اتوبوسراني است، ضرورت ي موجود در شهرکرد شبكهگسترده

توجه به اين سامانه از اهميت خاصي برخوردار است؛ چرا که 
اني رسها و کاهش کيفيت و خدماتفرسودگي زودرس دستگاه

ها نارضايتي شهروندان را به دنبال خواهد داشت. ضعيف آن
هدف اصلي پژوهش با توجه به اهميت اين موضوع،  بنابراين،

شناسايي عوامل اساسي در  سي وربه برحاضر اين است که 
ي اتوبوسراني شهري از خدمات سامانهرضايتمندي مسافران درون

يک از عوامل رضايت و که بررسي نمايد که کدام  بپردازد. و اين
کند. به همين منظور و بيني مي)کاربران( را پيش اقبال مسافران

 االت اصلي در اين پژوهش بهوشده س با توجه به مطالب مطرح
هايي در رضايتمندي و اين شرح است: چه عوامل و شاخص

ي شهروندان از سيستم حمل و نقل افزايش ميزان استفاده
دارد؟ و اينكه کدام يک از  وثرمعمومي در شهرکرد نقش 

ها بيشترين اهميت را در تبيين رضايتمندي و ترغيب شاخص
 شهروندان خواهد داشت؟

 

 هامواد و روش
 روش پژوهش

 روشماهيت و حيث و از  کاربردي هدفلحاظ  پژوهش حاضر از
ي آماري پژوهش جامعهاست.  همبستگي -صورت توصيفي به

چهارگانه شهرداري شهرکرد با شامل کليه شهروندان مناطق 
( است که با 1319 نفر)براساس آمار سال 001/110جمعيت 

و ضريب  %9با خطاي استاندارد  کرانکو استفاده از فرمول
نفر  313ي آماري، حجم نمونه از تعداد کل جامعه ،%19اطمينان 

و بررسي  ضمن مطالعهها . براي گردآوري دادهبرآورد شده است
هاي مباني نظري و ادبيات موضوع، با الگوگيري از پژوهش

مختلف و مطالعه تجارب ديگران، ابزار سنجش به شكل 
اي گويه در مقياس پنج گزينه 00ي بسته پاسخ، شامل پرسشنامه

 به الزمدقت ،هاگويه طراحي درليكرت طراحي شده است. 
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 .باشند برخوردار کافي وضوح و سادگي از االتوس تا آمدلمع
 از ادهفاست با ها(گويهوادع)اب هپرسشنام تواييحم و صوري روايي

 منظوربههمچنين  .شد دييات خبرگان، و دانشگاه دياسات نظرات
 کرونباخي آلفا از ها،دادهي گردآور ابزاريي ايپا زانيم سنجش

با توجه به  .دش نييتع ،يريگاندازه ابزار درون يهماهنگ و استفاده
آمده براي هر يک از ابعاد مورد بررسي، نتيجه دستاعداد به

شود که ابزار پژوهش از ثبات و پايايي قابل قبولي گرفته مي
 (. 1برخوردار است)جدول 

 

 پژوهش مختلف ابعاد برای کرونباخ یآلفا زانیم(: 1جدول)

 
 
 
 
 
 
 

نقاط مختلف بر اساس هدف تحقيق و بررسي اوليه ميداني، 
هاي پرتردد و شلوغ به عنوان مكان ايستگاهشهرکرد به ويژه 

ها در چند نوبت اند، پرسشنامهتكميل پرسشنامه انتخاب شده
روزه به صورت  10صبح، ظهر و عصر در يک دوره زماني 

سپس، در  اند.آوري شدهتصادفي توزيع و پس از تكميل جمع
هاي ضريب همبستگي پيرسون ها از آزموني تحليل دادهمرحله

 spssافزار و تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام به کمک نرم

 شده است. استفاده 22
 
 

 

 مورد مطالعه منطقه

شهرستان مرکز يكي از شهرهاي مرکزي ايران و  شهرکرد
 12در  هراين شاست  استان چهارمحال و بختياريو  شهرکرد

. براساس آمار (2)شكل  قرار دارد اصفهانکيلومتري جنوب غرب 
 نفر است 001/110برابر با  آنخورشيدي، جمعيت  1319سال 

بين  شهرکرد از نظر موقعيت جغرافيايي، (.1319)مرکز امار ايران، 
دقيقه شرقي  90درجه و  90دقيقه تـا  90درجـه و 90 هايطول

دقيقه  20درجـه و 32 دقيقه تا 11 درجـه و 32 و عرض شـمال
اين  (.Rakhshaninasab & Qasemi, 2016)واقع شده است

 است. ي شهريشهر هم اکنون داراي چهار منطقه

 
 

 مورد مطالعه نطقه(: موقعیت جغرافیایی م2شکل )

 کرونباخی آلفا هاگویه ابعاد

 193/0 12 امكانات و خدمات سامانه 

 201/0 11 سرعت سامانه 

 113/0 6 رفتار رانندگان سامانه 

 233/0 1 هاهاي عمومي اتوبوسويژگي 

 261/0 6 رضايتمندي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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 هایافته
هاي هاي توصيفي و يافتهشامل يافته هاي اين پژوهش،يافته

هاي هاي توصيفي برخي از ويژگياستنباطي است. يافته
هاي استنباطي، شود و يافتهشده را شامل ميهاي بررسينمونه
 دهد.وتحليل متغيرهاي تحقيق را نشان ميتجزيه

 

 هاوتحلیل توصیفی دادهتجزیه

  درصد 62دهد: شناختي پژوهش، نشان ميهاي جمعيتنتايج داده

 دارند، سن سال 29زير  نمونه حجم درصد 32 ،زن انيپاسخگو
 درصد 02 ،باشنديمي کارشناس التيتحصي دارا هاآن درصد 31

ي درصد حجم نمونه 01هستند،  در حال تحصيل انيپاسخگو
درصد  22باشند، همچنين درآمد شخصي مي بدونپژوهش 

 (.2پاسخگويان مالک خودروي شخصي نيستند )جدول 
بر رضايتمندي  موثرعوامل بررسي هاي توصيفي همچنين آماره

در جدول  ،ونقل عمومي درون شهريشهروندان از سيستم حمل
 ، آمده است.(3)

 

 یشناخت تیجمعی هاداده لیتحل جینتا خالصه (:2) جدول

 درصد یفراوان هانهیگز یژگیو

 جنس
 62 231 زن

 31 109 مرد

 سن

 32 122 سال 29 ريز

29-39 100 22 

39-09 12 23 

09-99 03 11 

 2 22 باال به 99

 زانيم
 التيتحص

 11 22 زير ديپلم

 23 12 ديپلم

 12 02 فوق ديپلم

 31 101 کارشناسي

 2 21 کارشناسي ارشد و باالتر

 شغل

 30 113 شاغل

 3 11 بيكار

 02 162 در حال تحصيل

 11 03 بازنشسته

 10 90 خانه دار

 درآمد

 01 111 ندارم

 1 39 900کمتر از 

 11 61 ميليون 1تا  900

 10 90 ميليون 2تا  1

 10 32 ميليون 2بيشتر از 

مالک خودرو 
 بودن

 21 101 بلي

 22 229 خير
 

 هاوتحلیل استنباطی دادهتجزیه

بر رضايتمندي و اقبال  موثربيني و سنجش عوامل پيش براي
شهري در ونقل عمومي درونشهروندان از سيستم حمل

ضريب همبستگي  هاي آماريناز آزمو ي مورد مطالعه،محدوده

شده  پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام استفاده
 شوند:مي ارايهآمده  دستهاي بهکه در ادامه يافته است

هاي ي بين عوامل و شاخصسنجش رابطه برايدر ابتدا 
 در تبيين رضايتمندي و افزايش استقبال  موثري چهارگانه
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 آزمون همبستگي پيرسون،  شهروندان از سامانه اتوبوسراني، از
 

 آمده است: (0)شده است. که نتايج آن در جدول  بهره گرفته
 

 های توصیفی برحسب متغیرهای موردنظرآماره(: 3)جدول 

 آماره هاشاخص

 انحراف معیار میانه میانگین

 36/0 61/3 19/3 امكانات و خدمات سامانه

 03/0 11/3 09/0 سامانهسرعت 

 96/0 29/3 96/3 رفتار رانندگان سامانه

 69/0 22/3 2/0 هاهاي عمومي اتوبوسويژگي

 

 بین ابعاد اصلی و رضایتمندی شهروندان (: نتایج ضریب همبستگی پیرسون 4) جدول

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی متغیرها

 امكانات و خدمات سامانه

رضايتمندي 
 شهروندان

009/0 001/0 

 000/0 692/0 سرعت سامانه

 000/0 321/0 رفتار رانندگان سامانه

 000/0 930/0 هاهاي عمومي اتوبوسويژگي
 

شود نتايج حاصل از مشاهده مي (0)طور که در جدول همان
آزمون همبستگي پيرسون بين دو متغير امكانات و خدمات سامانه 

دهد که بين متغير وضعيت و رضايتمندي شهروندان نشان مي
ي امكانات و خدمات سامانه و متغير رضايتمندي شهروندان رابطه

ميزان همبستگي بين دو (. =001/0P.value)معنادار وجود دارد 
باشد. اين مي 009/0متغير مورد بررسي، بر اساس آزمون پيرسون 

بدان معناست که با افزايش ميزان امكانات و خدمات سامانه 
رود ميزان رضايت شهروندان شهري، انتظار مياتوبوسراني درون

ي اتوبوسراني افزايش يابد و آنها نسبت به استفاده از از سامانه
آمده نشان  دستاقع، نتايج بهاين سامانه ترغيب شوند. درو

هاي سفر با وسايل مناسب بودن هزينهدهد عواملي همچون مي
هاي شارژ کارت و نزديكي و در تعداد باجهي عمومي، نقليه

جمله  ي راحت تمامي شهروندان ازاستفاده دسترس بودن آنها،
ها، مناسب و بجا قرار گرفتن محل سالمندان، معلوالن از ايستگاه

)تغيير  هاي اتوبوسرساني در ايستگاهاطالعهاي اتوبوس، گاهايست
ي ... در قالب شاخص خدمات و تجهيزات سامانه و مسير و...(

اتوبوسراني در تبيين و افزايش رضايتمندي و اقبال شهروندان 
 دارند. موثري مورد مطالعه نقش درمحدوده

ي همبستگي پيرسون بين دو متغير سرعت در ادامه، آزمون رابطه
ي اتوبوسراني و رضايتمندي شهروندان مبين اين مطلب سامانه

 692/0است که که بين دو متغير نامبرده با ضريب همبستگي 

بنابراين  (.P.value= 0/000)رابطه مثبت و معناداري وجود دارد 
H0 بنابراين .شودغير( رد مي)عدم وجود رابطه بين اين دو مت، 
ي اتوبوسراني، توان انتظار داشت که با افزايش سرعت سامانهمي

ميزان رضايتمندي و ميزان اقبال و استقبال شهروندان از سيستم 
ي مورد مطالعه بيشتر شود حمل و نقل عمومي در محدوده

تعداد خطوط (. در اينجا بايستي گفت عواملي همچون 0)جدول 
دت زمان انتظار براي سوار شدن به اتوبوس، طول اتوبوس، م

نقل عمومي در ودر دسترس بودن حمل دهي،ساعات خدمات
اواخر شب و روزهاي تعطيل و.. ازجمله عوامل مورد تأکيد 

هاي شهري است که شهروندان در دسترسي سريع به اتوبوس
از  ي آنهاتواند رضايت آنها را به دنبال داشته و ميزان استفادهمي

 افزايش دهد. سيستم اتوبوسراني را
آمده از آزمون همبستگي پيرسون بين دو دستبررسي نتايج به 

متغير رفتار رانندگان و رضايتمندي شهروندان حاکي از وجود 
باشد بدين صورت که ي معنادار مثبت ميان دو متغير ميرابطه

برابر با مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بين دو متغير نامبرده، 
( P.value=0/004)آمده  دستو سطح معناداري به 321/0

توان باشد. بنابراين مي( مي09/0تر از ميزان خطاي مجاز )کوچک
ي رفتار رانندگان سامانه در افزايش رضايتمندي پذيرفت که نحوه

دارد. در اين راستا، عواملي  موثرشهروندان از اين سيستم نقش 
اجتماعي رانندگان با مسافران، توقف به  ي برخوردنحوههمچون 
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 ، همچنين رعايت حال مسافرانموقع رانندگان در ايستگاه
ي )سالمندان، زنان باردار، افراد معلول و...( همگي بر درجه

 دارند. موثررضايت و اقبال شهروندان از اين سامانه نقش مثبت و 
هاي هاي عمومي دستگاههمچنين رابطه بين دو متغير ويژگي

اتوبوس و درجه رضايتمندي شهروندان مورد سنجش قرار گرفته 
توان با شود ميمشاهده مي (0)طور که در جدول است. همان

هاي وجود رابطه بين کيفيت عمومي دستگاه 19/0 سطح اطمينان
را مورد تأييد  درجه اقبال و رضايتمندي شهروندان اتوبوس و

را رد نموده و  H0توان مي بنابراين،. (P.value= 0/000)قرارداد 
هاي اتوبوس و ميزان پذيرفت که بين کيفيت عمومي دستگاه

ي رابطه 930/0رضايتمندي شهروندان با ضريب همبستگي 
هاي هاي عمومي دستگاهمثبت و معنادار وجود دارد. ويژگي

ها و عدم فرسودگي آنها، جديد بودن اتوبوساتوبوس همچون 
وجود صندلي کافي و راحتي سفر در هر اتوبوس به تعداد 

کيفيت فضاي داخل اتوبوس به لحاظ نظافت و تميزي، مسافرين، 
سيستم گرمايشي و سرمايشي اتوبوس و.. از جمله عواملي هستند 
که در تبيين ميزان رضايتمندي مسافران و کاربران شهري و 

 دارند.  موثرغيب آنها به استفاده از اين سامانه نقش تر
ي هاي چهارگانهپس از مشخص شدن رابطه معنادار بين شاخص

 برايهروندان، ميزان گرايش شگفته شده با رضايتمندي و 
هاي مورد بحث، سنجش اين امر که کدام يک از اين شاخص

بيشترين نقش را در ميزان رضايتمندي شهروندان داشته و 
 تاثيرکه سهم و  بيشترين اهميت را براي شهروندان دارند و اين

بيني تغييرات متغير هر يک از متغيرهاي مستقل در تببين و پيش
باشد، از تحليل رگرسيون چندگانه وابسته به چه صورت مي
، خالصه تحليل رگرسيون عوامل (9)استفاده شده است. جدول 

ونقل عمومي حمل بر رضايتمندي شهروندان از سيستم موثر
 دهد.درون شهري را نشان مي

 

 شهریونقل عمومی درونبر رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل موثرچندگانه عوامل  ونیرگرس جینتا(: 5) جدول
 ضریب همبستگی متغیرهای پیش بین هاگام الگو

(R) 
ضریب تعیین 

(2R ) 

f معناداری 

گام
ه 

م ب
گا

 

 000/0 119/91 06/0 961/0 سرعت سامانه 1

 000/0 11/39 91/0 919/0 هاهاي عمومي اتوبوسويژگي سرعت سامانه+ 2

ها هاي عمومي اتوبوسويژگي سرعت سامانه+ 3
 + امكانات و خدمات سامانه

610/0 91/0 91/20 000/0 

 

شود، با توجه به مقدار باالي مشاهده مي (9)که در جدول  چنان
F (f= 58/995)  و سطح معناداري به دست آمده(p-

value=0/000 )توان گفت که مدل رگرسيون داراي مي
متغيرهاي شود، مشاهده مي طور کهمعناداري بااليي است. همان

ها و امكانات و هاي عمومي اتوبوسسرعت سامانه، ويژگي
بيني رضايتمندي و خدمات سامانه اتوبوسراني، قادر به پيش

افزايش رغبت شهروندان به استفاده از سامانه اتوبوسراني در 
چه که در جدول بعد  پايه آن براند. ي مورد مطالعه بودهمحدوده

با ضريب بتاي استاندارد سامانه،  سرعتشده، طي گام اول  ارايه
رضايتمندي شهروندان از سامانه  از واريانسدرصد  06 ،961/0

سرعت اين بدان معناست که  تبيين نموده است. اتوبوسراني را
اول براي شهروندان و کاربران  ي اتوبوسراني در درجهسامانه

ز اهميت فراواني است و افزايش ميزان سرعت سامانه، اقبال حاي
شهروندان را به دنبال  و گرايش بيشتر و افزايش ميزان استفاده

با  هاهاي عمومي اتوبوسويژگيابعاد در گام دوم  خواهد داشت.

افزوده شده و  به سرعت سامانه، ،919/0استاندارد ضريب بتاي 
وم سدر گام  رسانده است. درصد 91/0را به  واريانستوان تبيين 
، به 610/0استاندارد ضريب بتاي  با خدمات سامانه امكانات و

هاي ويژگيو  961/0با ضريب بتاي استاندارد سرعت سامانه 
افزوده شده و  919/0استاندارد با ضريب بتاي  هاعمومي اتوبوس

 رسانده درصد 91/0 را بهرضايتمندي شهروندان را توان تبيين 
 الزم به ذکر است که متغير رفتار رانندگان به دليل باال است.

کلي شده است. به طوربودن سطح معناداري از تحليل حذف 
باتوجه به نتايج به دست آمده با افزايش سرعت سامانه، باال بردن 

ها و همچنين هاي فيزيكي و عمومي اتوبوسکيفيت ويژگي
توان شاهد افزايش بهبود وضعيت تجهيزات و خدمات سامانه، مي
راني بود که اين امر رضايتمندي مسافران شهري از سامانه اتوبوس

منجر به ترغيب آنها شده و اقبال بيشتري را به همراه خواهد 
 داشت.
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 ضرایب شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته(: 6)جدول 

هاگام الگو  
ای متغیرهای ثابت و متغیره

بینپیش  

یب غیراستانداردضرا استانداردایب ضر   
T 

Sig 
داری()معنا  B دی استاندارخطا  بتا 

گام
ه 

م ب
گا

 

1 
 - 02/9 - 210/0 923/0 مقدار ثابت

 03/0 09/1 961/0 012/0 621/0 سرعت سامانه

2 

 - -26/1 - 063/0 -922/0 مقدار ثابت

 03/0 61/1 990/0 012/0 699/0 سرعت سامانه

 01/0 20/9 919/0 102/0 096/0 هااتوبوس هاي عموميويژگي

3 

 - -16/1 - 061/0 221/0 مقدار ثابت
 03/0 99/11 900/0 03/0 921/0 سرعت سامانه

 02/0 10/1 211/0 102/0 316/0 هاهاي عمومي اتوبوسويژگي

 02/0 22/9 260/0 012/0 219/0 امكانات و خدمات سامانه
 

 گیریبحث و نتیجه
امروزي در  شهري ينقل عمومي يكي از ملزومات جامعهوحمل

اهميت موضوع زماني  .است راستاي دستيابي به پايداري شهري
شهرهاي سرنشين در خودروهاي تکبدانيم که است  قابل درك

انرژي، ايجاد ترافيک رفتن  ، هدرچقدر در آلوده کردن هوابزرگ، 
دارند. از آنجا که در  يموثر و افزايش شمار تصادفات نقش

ترين بسياري از شهرهاي ما ناوگان اتوبوسراني به عنوان گسترده
نقل عمومي در شهرها فعاليت دارد، مديران شهري وسيستم حمل

شهروندان را به استفاده از اين  ،اساسي هايبايستي با انجام اقدام
ترين گام در اين د. اولين و اساسينعمومي ترغيب نماي سيستم

 و گرايش راستا بررسي و شناسايي عوامل موثر بر رضايت
 شهروندان است.
بر رضايت شهروندان از ناوگان اتوبوسراني  موثرشناسايي عوامل 

اي را به ، راهكارها و پيشنهادهاي سازندهآنها بندياولويتو 
گيري و تواند در تصميمهمچنين مي ؛کندمي ارايهمديران شهري 

گذار بر تاثيررساند. از عوامل تر به آنان ياري ريزي اثربخشبرنامه
توان به مي شهريهاي درونميزان رضايت مسافران اتوبوس

جانمايي ايستگاه اتوبوس، کيفيت آن، امنيت عواملي همچون 
شارژ  نحوهقابليت اطمينان، نرخ کرايه، سوار شدن و پياده شدن، 

بليت الكترونيكي، زمان انتظار، تعداد اتوبوس اعزام شده به خط، 
برخورد رانندگان با  يکيفيت خدمات در روزهاي تعطيل و نحوه

شهرهايي اين عوامل در  بنديو اولويت . شناسايياشاره کردمردم 
نقل شهري ودر سيستم حملاتوبوس ي سامانهکه  مثل شهرکرد

تواند به برطرف شدن مي فردي است، داراي جايگاه منحصر به
در استفاده  شهروندان يمشكالت در اين حوزه و افزايش انگيزه

پژوهش حاضر . بر همين اساس نقليه کمک کند ياز اين وسيله
 بهشهروندان گرايش بر  موثربررسي و شناسايي عوامل با هدف 

شهري با مطالعه موردي ونقل عمومي درونسيستم حمل
شهرکرد انجام شده است. اينكه چه عواملي از ديدگاه مسافران و 

تواند کاربران شهري داراي بيشترين اهميت بوده و بيشتر مي
و آنها را به استفاده از  کندفراهم  راموجبات رضايتمندي آنها 

 نمايد. ترغيب  نقل عموميوسيستم حمل
شهروندان در ارتباط با  گرايشبر  موثرهاي عوامل و شاخص

که در اين پژوهش مورد  شهر شهرکرد ي اتوبوسرانيسامانه
بررسي قرار گرفته شامل خدمات و تجهيزات سامانه، سرعت 

ي رفتار رانندگان ها و نحوههاي عمومي اتوبوسسامانه، ويژگي
ها با ه از تحليل دادهآمد دستهاي بهبوده است. با توجه به يافته

کارگيري آزمون ضريب همبستگي پيرسون و همچنين تحليل به
رگرسيون چند متغيره با به کارگيري و سنجش چهار شاخص 

آزمون ضريب  با توجه به نتايجکه  دشمشخص  گفته شده،
طول ساعات عامل سرعت سامانه ) پيرسون، همبستگي

 عمومي در اواخر شبنقل ودر دسترس بودن حملدهي، خدمات
و روزهاي تعطيل، طول زمان انتظار براي سوار شدن به اتوبوس، 

 ،تعداد خطوط اتوبوس ها،بندي و ساعت حرکت اتوبوسزمان
و  ريزي در کارهاي روزمرهقابل اعتماد بودن اتوبوس براي برنامه

هاي فيزيكي و و همچنين ويژگي 692/0با ضريب همبستگي ...( 
ها و عدم اتوبوسجديد بودن اي اتوبوس )هعمومي دستگاه

 اتوبوسجود صندلي کافي و راحتي سفر در هر فرسودگي آنها، و
کيفيت فضاي داخل اتوبوس به لحاظ نظافت  ،به تعداد مسافرين

با ضريب  و...( سيستم گرمايشي و سرمايشي اتوبوس و تميزي،
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به ديگر عوامل نسبت ، 09/0در سطح معناداري  930/0همبستگي

بيشترين همبستگي را با رضايتمندي شهروندان از اين سامانه 
 هستند.دارند و براي مسافران داراي اهميت و اولويت بيشتري 

سيون چندگانه گام به گام نشان نتايج آزمون تحليل رگرهمچنين 
درصد  06 ،961/0با ضريب بتاي سرعت سامانه،  عامل دهدمي

تبيين  رضايتمندي شهروندان از سامانه اتوبوسراني را از واريانس
بيشترين اهميت  دهد که سرعت سامانهاين امر نشان مي .کندمي

افزايش ميزان سرعت سامانه،  را براي شهروندان دارد و
ي اتوبوسراني را رضايتمندي و اقبال بيشتر شهروندان از سامانه

 به همراه خواهد داشت.
شهري به عنوان تنها د که اتوبوس دروندهمطالعات نشان مي

ي موجود در شهرکرد نقش نقل عمومي گستردهوي حملوسيله
ي شهروندان دارد. با اين وجود داراي روزانه جاييجابهاساسي در 

. شهرکرد به عنوان مرکز چهارمحال و استمشكالت زيادي 
نقل فرسوده و قديمي استفاده واز يک ناوگان حملبختياري 

کند که نه تنها افراد را براي استفاده نكردن از خودروي مي
بلكه افرادي هم که مجبور به استفاده  ،نمايدشخصي ترغيب نمي

دهند با گاهي ترجيح مي ،نقل عمومي هستندوحمل از ناوگان
. بر اساس جا شوندروي جابههاي ديگري مانند پيادهروش
شهري هاي درونوساز اتوبصورت گرفته بسياري  هايهمطالع

يا  نبودهشهرکرد به هيچ سيستم گرمايشي و سرمايشي مجهز 
. از که راننده تمايلي براي استفاده از اين تجهيزات ندارد اين

طرف ديگر برخي از مسافران از منتظر بودن بيش از نيم ساعت 
در شدن شكايت دارند.  سوار برايهاي اتوبوس در ايستگاه

ها براي شهري که از لحاظ تعداد اتوبوس ي مورد مطالعهمحدوده
جمعيت و مساحت جغرافيايي مدام در حال توسعه و گسترش 

ي زيادي که عدهي ، اين امر با مشاهدهجوابگو نيست ،است
به يكباره سوار هاي مختلف، روزانه در شهرکرد در ايستگاه

حال اگر وضعيت امكانات  ، قابل تبيين است.شونداتوبوس مي
 هاي گرمايشي و سرمايشيخل اتوبوس، سيستمرفاهي دا

هاي شديد آن نيز هاي کثيف و فرسوده و تكانو صندلي نامناسب
ي مانهاضافه شود، وضعيت نامطلوب سابه اين وضعيت 

 نمايان خواهد شد.  اتوبوسراني شهرکرد، کامال

هاي درون شهري موجود در فرسودگي اتوبوسکلي؛ به طور
ناوگان حمل و نقل عمومي  عنوان تنهاسيستم اتوبوسراني به

ها به خصوص هاي هميشگي اتوبوس، تاخيرها و تعويقکردشهر
ها در برابر کم بودن تعداد اتوبوس ،هادر برخي مسيرها و ايستگاه

مسافران، مشكالت دوچندان استفاده از سيستم  هحجم انبو
ا و همچنين انتظار در گرم نقل درون شهري در ايام تعطيلوحمل

و سرما يا زير باران و برف، نبودن جاي نشستن در اتوبوس يا 
ايستگاه، ازدحام مسافران در ايستگاه و تراکم افراد در فضاي 

بخشي از ، داخلي اتوبوس، سر و صداي ناشي از فرسودگي
که افراد داراي  معضالت سامانه اتوبوسراني شهرکرد هستند

چه رسد به افراد در  کنندنسبي را هم با مشكل مواجه ميسالمت 

 .سنين باال، بيماران و افرادي که دچار مشكالت جسمي هستند
ريزان متولي و مسئول له به شدت توجه مديران و برنامهاين مسا

 شود:مي ارايههاي زير طلبد. در همين راستا پيشنهادرا مي

   شهريتجهيز و نوسازي ناوگان اتوبوسراني درون -

رتـراکم و مسـيرهاي   پ هايتدر ساعها افزايش تعداد اتوبوس -
 شلوغ و پرتراکم

 حرکت خطوط اتوبوسراني بندي مناسبزمان -

ها، تعـديل تعـداد و   همند مكان ايستگاانتخاب درست و ضابطه -
 هافاصله آن

)سـكو،   هـاي اتوبـوس  وجـود تسـهيالت مناسـب در ايسـتگاه     -
 سرپناه، روشنايي(

سـتفاده  در نظـر گـرفتن راهكارهـايي بـراي ا    سـازي و  مناسب -
 از اين سيستم معلوالن

سيستم سرمايشي و گرمايشـي  هاي اتوبوس به تجهيز دستگاه -
 مطلوب

هاي شـارژ کـارت جهـت دسترسـي آسـان      توزيع مناسب باجه -
 شهروندان

 

 هااشتدیاد
1. Larissa 

2. Bathinda 

3. Bus Rapid Transit 

 

 فهرست منابع
Abate, A.D. 2007. Analysing Public Transport Performance Using Efficiency Measures and Spatial 

Analysis; the case of Addis Ababa, Ethiopia,. International Instatute for Geoformanation Science and 

Obeservation. 



 1311بهار و تابستان ، 11 ، شماره11 زیست، سالهای محیطپژوهش 112

Abdi, M. H.; Farooqi, F. & Rahimi Kakeh Job, A.2013.Measuring the efficiency of public transportation 

system in Yazd,Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 13(30): 229-250. (In Persian) 

Abenoza, R. F.; Cats,. & Susilo, Y. O. 2017. Travel satisfaction with public transport: Determinants, user 

classes, regional disparities and their evolution, Transportation Research Part A, 95 , 64–84. 

Afndizadeh Zargari, Sh. & Afiyonian, m. 2003. Designing a network of public transportation lines (bus 

transportation) using branch and shore technique, Amir Kabir Quarterly 14(54): 589-578. (In Persian) 

Ahadi,M.; Zarghami, S. & Agha Mohammadi, A. 2014. A Study of Sustainable Development Indicators in 

Transportation Planning, 6th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the 

Elements of Islamic City, Mashhad, Islamic Council of Mashhad, 1-14. (In Persian) 

Amanpour, S.; Maleki, S. & Hosseini, N. 2016. The Survey of urban travelers' satisfaction from the quality 

of urban public transportation services in Ahvaz metropolis. Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 4 

(15): 37-46. (In Persian) 

Arris, K. & Ipsilandis, P. 2009. Measuring Customer Satisfaction in Public Transportation An empirical 

study based in urban buses in the city of Larissa, Department of Project Management T.E.I. of Larissa, 

Greece. 

Bugheanu, A. M. & Colesca, S.E. 2016. Empirical Research on Urban Public Transportation in the Context 

of Population Growth and the Demographic Development, Management and Economics Review, 2016, vol. 

1, issue 2, 183-193. 

Eboli, L. & Mazzulla, G. 2007. Service quality attributes affecting customer satisfaction for bus transit, 

Journal of Public Transportation, 10(3), 21-34. 

Farajolahi, A.; Rezaei Aghamirloo, M .; Jamali, Z. Farajolahi, A. 2014. Evaluation of effective factors on 

increasing the use and satisfaction of intra-city public transportation (Case study of Tabriz bus region 1), The 

13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, Tehran, Deputy and Transport and 

Traffic Organization. (In Persian) 

Gaurav , K.; Amandeep, K. & Kiran K.S. 2014. Public Transport and urban mobility: Perception of people 

on services of public transport in Bathinda City, Punjab, India, International Research Journal of Social 

Sciences,Vol. 3(12), 8-14. 

Ghorbani, M.; Heydari Kamalabadi, R. & Karimoui, H. 2010. Assessment of Mashhad citizens' satisfaction 

of urban bus network services, Journal of Mashhad Research, 3 (4), 25-47. (In Persian) 

Hataminejad, H.; Pourahmad, A. ; Faraji Sabokbar, H. & Azimi, A. 2015. Satisfaction Analysis of Public 

Transportation Users in the South Alborz, Journal of Urban Economics and Management. 3 (9) :105-123. (In 

Persian) 

Mirghafouri, H.; Baghiani, N. & Khodaei Maidanshah, m. 2014. Presenting a model for evaluating the 

quality of intra-city public transportation services with a gray servqual approach (Case study: Yazd bus 

services). International Conference on Industrial Engineering and Management, 1-12. (In Persian) 

Pour Ahmad, A.; Haji Sharifi, A. & Kianfar, K. 2012. Neighborhood and public transportation; Surveying 

the Efficiency of Public Transportation in Mada’en and Haft Hoze Neighborhoods, Journal of Manzar,4(18): 

88-95. (In Persian) 

Rakhshaninasab, Hr. & Qasemi Qasemvand, E. 2016. Evaluating Site Selection of the Status Quo of Sport 

Spaces in Shahr-e-Kord Using Multiple Criteria Decision Making Models, Journal of urban regional studies 

and research, 7 (27), 60-43. (In Persian) 

Sampaio, B.R.; Neto, O.L. & Sampaio Y. 2008. Efficiency analysis of public transport systems: Lessons for 

institutional planning, Transportation Research Part A, 42, 445–454. 

Shahi, J.; Naderan, A. & Jamalzadeh, A.2011. The New Transportation in Cities, Publications of Iran's 

Municipalities and village administrators, First Edition. (In Persian) 

Soltani, A. 2012. An Ordered Logit Regression Model for Evaluation of Passenger Satisfaction of Shiraz Bus 

System, Journal of Urban Studies, 1 (2), 101-112, (In Persian) 

https://en.symposia.ir/URBANPLANING06
https://en.symposia.ir/URBANPLANING06
mailto:alex.m.bugheanu@gmail.com
https://econpapers.repec.org/article/rommerase/

