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  چكيده

هاي زيست محيطي ناشي از آن دگيسوخت و به تناوب آن آلوو افزايش مصرف ها جمعيت شهر با توجه به روند رو به رشد

حمل و نقل همگاني با هدف كاهش تراكم و مصرف سوخت و هم چنين افزايش خدمات به شهروندان از اهميت به سزايي ،

ي ريل پايه ها هاي متوسط ايران كه هنوز سيستماتوبوس به ويژه در شهر ،و نقل همگاني هاي حمل برخوردار است. در بين سيستم

زمان بندي اتوبوس ها . اي است يكپارچه عمومي نقل و حمل فاقد سيستم كرمانشاه ، جايگاه مهمي دارد. شهرتوسعه نيافته است

سيستم حمل و ها بسيار زياد است. همين امر سبب نارضايتي كاربران اين ها و پايانهمشخص نيست و زمان تاخير در بين ايستگاه

اين سيستم و دستيابي به عواملي است كه سبب  از افراد رضايت ميزان بررسي تحقيق، اين انجام از هدفت. نقل همگاني شده اس

سواالت  .اي تدوين شد. به منظور دستيابي به اين هدف پرسشنامهشودميارتقا كيفيت اين سيستم و افزايش ميزان استفاده از آن 

 از ها فرضيه تاييد براي بعدي بخش در شد و تحليل توصيفي شيوه به آمار پرسشنامه، اول بخش دررح گرديد. در دو بخش مط

نتايج پژوهش نشان داد كه كاربران از شبكه ي اتوبوسراني شهر رضايت ندارند. از عوامل موثر شد.  استفاده تاييدي عاملي تحليل

ها و داخل اتوبوس، نبود امكانات ايستگاهدر كاهش اين مطلوبيت نبود زمان بندي مشخص،عدم وجود امكانات رفاهي مناسب در 

  توان نام برد.براي كاربران آسيب پذير، نبود سيستم كارت الكترونيكي پرداخت كرايه و شلوغي و ازدحام اتوبوس مي

  

  نقل همگاني، اتوبوسراني، رضايت شهروندان و حمل :هاي كليدي واژه

 

  مقدمه -1

هاي  سفرها و افزايش جمعيت، تمايل به  با گسترش شهر

درون شهري در حال افزايش است. روند رو به رشد اين 

ودگي هوا، ميزان تقاضا سبب افزايش مصرف سوخت و آل

هاي زماني و ريالي براي استفاده  افزايش ترافيك و هزينه

 تواند مي شخصي استفاده از خودروي كنندگان است. كاهش

 از اقتصادي، و محيطي زيست اجتماعي، مشكالت از بسياري

 آلودگي و ترافيك تراكم تصادفات، سوخت، مصرف جمله

 ,Eboli, L., Mazzulla) كند حل را صدا و سر و هوا

G., 2007). انتشار ،2009 سال ها در مطابق با نتايج پژوهش 

 بيش كه است، يافته افزايش نقل و حمل بخش از ،CO2 گاز

 سواري خودروهاي از كه كساني توسط آن از درصد 50 از

 Saving Oil in a Hurry( ابديمي انتشار كنند مي استفاده

 مهم و ناپذيرجدايي جزء عنوان به منظور همين به .)(2009)

 خوبي به بايد عمومي نقل و حمل محلي، نقل و حمل سيستم از

 زيست محيط به بيشتر كمك و جامعه نياز برآوردن منظور به

 سرويس كيفيت .)Altshuler A.(2008)( كند عمل
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 از مسافران ادراك ي منعكس كننده عمومي نقل و حمل

 مورد هاي تكنيك و ها روش از تعدادي. آن است عملكرد

به شرح زير  خدمات، كيفيت ارزيابي و تعريف براي استفاده

درصد  صورت به گيريكه شامل اندازه ،مشتري رضايت:است

 شده تعريف مشتري انتظارات به دستيابي كلي سطح عنوان به

رفتارهاست  و ها نگرش از مشتري، كه تركيبي وفاداري .است

 در پايدار گذاري سرمايه به انمشتري از بخشي تعهد شامل

است و در نهايت معيارها  نقل و حمل خدمات با مداوم ارتباط

 متفاوت زماني هاي دوره در يا كيفيت مقايسه و مبناها، براي

 در يا و شود،مي استفاده) زماني هاي سري تحليل و تجزيه(

 ميان در حتي يا و مختلف مسيرهاي ميان در زمان همان

 تحليل و تجزيه( عمومي نقل و حمل مختلف اپراتورهاي

 ,.Tyrinopoulos, Y., Antoniou, C( )مقطعي

نقل همگاني بايد در  و براي ارزيابي يك سيستم حمل .)2008

 دو در توانمي را ابتدا كاربران آن شناسايي شوند. مسافران

 فعلي كاربران. بالقوه و فعلي: قرار داد بررسي مورد گروه

 نقل و حمل سيستم از منظم طور به كاربراني هستند كه

كساني  ديگر، سوي از بالقوه، كاربران .كنند استفاده مي عمومي

استفاده   خود شخصي خودروهاي از عمده طور به كه هستند

سيستم حمل و نقلي خود از تغيير  پتانسيل ،اما .كنند مي

 ,.Mahmoud, M( شخصي به عمومي را دارند يخودرو

Hine, J., 2016(. به كه دهد مي نشان كليدي هاي يافته 

 بايد خدمات عمومي، نقل و حمل از استفاده افزايش منظور

 به و باشد كنندگان استفاده نياز مورد ظرفيت سطح  با مطابق

 Yaliniaz, P.,et( نمايد جذب را بالقوه كاربران ترتيب اين

al., 2011(.  بنابراين افزايش خدمات و همچنين شناخت

ران فعلي عوامل موثر در جذب كاربران بالقوه و رضايت كارب

 نقل همگاني موثر است. با و در موفقيت يك سيستم حمل

 استفاده كاهش معرض همواره در محلي هاي دولت حال، اين

 ناشي هاي مدآدر كاهش حال نعي در و عمومي نقل و حمل از

 و آن پايين كيفيت با خدمات ناكارآمدي .هستند آن از

 از بسياري در عمومي نقل و حمل به خدمات محدود دسترسي

 Amaral( است مشكل براين گذار تاثير عوامل از كشورها

M.,et al. 2009(. در گيري تصميم در كه يمهم ويژگي از 

 در و فعلي ماهيت شود گرفته نظر بايد در نقل و حمل مورد

 سبب كه است زندگي شيوه و جامعه الگوهاي تغيير حال

 شدت به اكنون مردم اكثر. شود مي متنوع سفر نيازهاي توليد

 ,.Anable, J( شخصي هستند يخورو با مسافرت به وابسته

تاثير  تحت نقل و حمل ي گزينه انتخاب ،بنابراين )2005

 زندگي، سبك و فردي هاي ويژگي مانند است، متعددي عوامل

 نقل و حمل حالت هر از شده ارائه خدمات عملكرد سفر، نوع

البته  )Yaliniaz, P.,et al., 2011( موقعيتي متغيرهاي و

 از بيشتر مراتب به داشت كه ماشين اين مساله را بايد در نظر

شخصي  يسفر با خودرو .است نقل و حمل وسيله يك

 كند مي ارضا را برتري آزادي و قدرت، هيجان، احساس

)Steg, L., 2005( از برخي كه است داده نشان شواهد 

كنند و اين تنها  فا بر مبناي ضروريات رانندگي نميصر مردم

 .)Handy, S.,et al., 2005(ست ا هابر مبناي انتخاب آن

 بهبود براي بايد اصالحات و متقابل اقدامات بنابراين،

 گيردقرار همواره بايد مورد توجه عمومي نقل و حمل وري بهره

)Yutaro M. 2012(. كه هايي سياست ترويج براي 

 به نياز همچنين و خصوصي نقل و حمل به وابستگي تواند مي

 رانندگي براي هايي جايگزين ارائه دهد، كاهش را رانندگي

 در بهبود با است ممكن هاييسياست چنين. است الزم

 مانند تر آهسته حالت به تغيير و عمومي نقل و حمل خدمات

 اقدامات ترويج براين، عالوه و روي پياده يا سواري دوچرخه

 باشد همراه خودرو از استفاده جذابيت كاهش براي الزم

)Gärling, T., Schuitema, G., 2007(.  

 در عمومي هاي اتوبوس ناوگان گذشته، سال 20 طول در

 عمومي نقل و حمل در موثر پايدار هاي طرح از برخي

 Sustainable Initiatives for( اند شده گنجانيده

Public Bus Networks( .ي شبكه براي حياتي عوامل از 

 رضايت افزايش سبب معيار اين. است كيفيت اتوبوسراني

 De Ona, J., De( شود مي جديد مسافران جذب و كاربران

Ona, R., 2015(. سطح يك كه است داده نشان تجربه 

 داردو اتوبوس با سفر بر مثبتي تاثير خدمات كيفيت از باالتر

 شخصي خودروهاي حالت سفر از تغيير به تشويق را كاربران

 ,.Hensher, D.A.,et all( عمومي دارد نقل و حمل به

 كاربران ي همه داشت انتظار نبايد البته .)2010

 خدمات و كيفيت در تغيير با كلي حالت در شخصي يخورو

 ,.Jensen, M( شوند جذب آن سمت به عمومي نقل و حمل

 خودرو كاربران توسط شده بيان حالت تغيير قصد اما )1999

 بهبود كه دهدمي نشان عمومي نقل و حمل كاربران گاه به گاه و

 خدمات به را بالقوه كاربران تواند مي خدمات سطح و تصوير
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 ,Yaliniaz, P.,et all( كند جذب عمومي نقل و حمل

 بخش قابل توجهي از سفرهاي درون شهري توسط ).2011

 در موثر عامل ايمني از زنان گيرد كه تلقي زنان انجام مي

 يك از حالتي عنوان به اتوبوس انتخاب براي گيري تصميم

و هم چنين  ])Verma, M.,et all, 2017([است سفر

 رفتار از فرد منحصربه و پيچيده هاي ويژگي دانشجويان داراي

 رفتار درك )T. Limanond,et all, 2011( سفر هستند

 از استفاده بر آنان اتكاي ويژه، به و دانشجويان، سفر

 ساير و دانشگاه به تواند مي آمد، و رفت براي شخصي يخودرو

 به زيرساخت و ،ها ريزي برنامه ها،سياست بهبود در ذينفعان

 كاربرد عمومي نقل و حمل از استفاده به آنان تشويق منظور

  ).T. Shannon,et all, 2006( باشد داشته

ي  ه شهر كرمانشاه از سيستم يكپارچهبا توجه به اينك

جايي  ي جابه بهره است همواره مساله نقل عمومي بي و حمل

نقل  و كيفيت پايين خدمات اين سيستم حملمسافران و 

ها در كرمانشاه  است. اتوبوس توجه بوده همگاني مورد

مرور ندارند. برخي از ي عبوروبندي مشخصي برا زمان

خطوط به دليل استقبال كم مسافران و نبود متقاضي كافي 

وس همراه است و در ديگر خطوط معموال با كمبود اتوب

. رغم تقاضاي باال كيفيت خدمات رساني نامطلوب است علي

ها مسافران ايستگاهها در  از طرف ديگر زمان تاخير و توقف

رو  براي  ين منظور تحقيق پيشكند. به هم را سردرگم مي

نقل همگاني و  و زيابي كيفيت اين سيستم حملبررسي و ار

چنين استقبال كاربران آن از بهبود كيفيت و خدمات و  هم

  افزايش هزينه براي اين اقدامات است.

  

  پيشينه تحقيق -2

قيقي به منظور ارزيابي پوالت يالينيزيا و همكارانش در تح    

 نقل و حمل عمومي شهر كوتاهايا كيفيت نقل و سيستم حمل

 دسترس در مانند مختلف هاي جنبه اين شهر را از در خدمات

دادند.  قرار بررسي مورد راحتي و آسايش نقل، و حمل بودن

 فركانس نظر از نقل و حمل بودن دسترس در منظور، اين براي

. قرارگرفت مطالعه مورد پوشش خدمات و ساعات خدمات،

 طور به عمومي نقل و حمل سيستم توسط راحتي و آسايش

در  سفر زمان نقليه و وسايل در ازدحام سطح كلي

طبق نتايج تحقيقات اين  .شد گرفته نظر در شخصي يخودرو

 گاهي عمومي نقل و حمل در شده سپري محققان زمان

با  سفر طول در شده صرف زمان از تر بيش برابر 3- 2 اوقات

  است.  شخصي خودروي

اند  حد ضرورت از تر طوالني اتوبوس مسيرهاي از برخي   

طوالني  توجهي به طور قابل انتقال نقاط در انتظار وزمان

  خطوط بين هماهنگي عدم دليل به است كه اين مساله

 عمومي را نقل و حمل از وري بهره وضعيت اين. باشدمي

ارضايتي كاربران اين سيستم دهد و سبب نمي كاهش

رشد تمايل به استفاده از  به روند رووقت و  اتالف

 ).Yaliniaz, P.,et all, 2011( شخصي مي شود يخودرو

اي كليدي براي ارزيابي ه ليا و همكارانش شاخص ژابين

بندي  و نقل عمومي را در چهار مورد دسته سيستم حمل

 قابليت مسافربار، نرخ جمله از كليدي، هاي كردند. شاخص

سرعت  متوسط و ماندگاري نزما متوسط خدمات، اطمينان

 ,Li, J.et all( گرفت قراردر اين تحقيق مورد بررسي 

 و AHP از مدل استفاده سمت گونر در تحقيقي با ).2013

 هاي ويژگي ميان دوي به دو مقايسه به مراتبي سلسله ساختار

 مدل فرصت اين اصلي خدمات پرداخت. مزيت كيفيت

 ديدگاه كاربران وسطح مشاهده كيفيت خدمات از  تركيب

 به گيرندگان اپراتور است. تصميم توسط شده ارائه خدمات

 نقل و حمل مسيرهاي خدمات كيفيت توانند مي راحتي

است تنظيم كنند.  شده ارائه خدمات سطح تغيير با اتوبوس را

 مسير مستقيم و ظرفيت، فركانس، ، مسافران نظر نقطه از

 هستند و نبايد به عنوانخدمات  كيفيت هاي ويژگي ترين مهم

 ,.Güner, s( خدمات مورد بررسي قرار گيرند معيارهاي

ورما و همكارانش در پژوهشي به منظور  مقنا ).2018

دستيابي به احساس امنيت زنان در اتوبوس به اين نتايج 

  دست يافتند:

هاي اتوبوس و احساس  زناني كه احساس امنيت در ايستگاه

نان اتوبوس دارند تمايل بيشتري به راحتي با مسافران و كارك

اين احساس در رابطه با زنان مسن  استفاده از اتوبوس دارند.

 است كه محوري عوامل از يكي نيز صادق است. زيرساخت

 اتوبوس هاي ايستگاه. گذار استزنان تاثير احساس امنيت بر

 در ذهن ايمني درك امنيتي آالرم و رو داراي پياده  روشن،

  ).Verma,M.,et,.2017( بخشد مي بهبود را زنان

 افزايش منظور مطابق پژوهش گابريال بيرا و همكارش  به

 جذب راه در بايد خدمات عمومي، نقل و حمل از استفاده

شود كه اين امر مستلزم كيفيت بخشي  طراحي بالقوه كاربران
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طابق با سطح مورد انتظار به خدمات مورد نياز مشتريان م

ه رسيدند كه نگرش افراد به اين نتيجها به  است. آن

گذار  ها تاثير تخاب اين نوع حالتنقلي در ان و هاي حمل سيستم

 مردم انتظارات و نيازها درك به است. ضروري است كه

 متفاوتي نيازهاي مختلف افراد كه بايد پذيرفت پرداخت و

 .شود ها ايجاد مي انگيزه در آن مختلف عوامل توسط و دارند

افراد براي استفاده از سيستم پس براي ايجاد انگيزه در 

ي نقل عمومي صرفا شناخت كاربران اين سيستم كاف و حمل

هاي ديگر كاربران نيز  شناسايي نيازها و انگيزه .نيست

بدهد كه با توجه به نياز ريزان اين امكان را  تواند به برنامه مي

د و اين امر سبب ي كاربران اقدامات الزم انجام شو هاي همه

 نقل عمومي گردد و ش تمايل به استفاده از سيستم حملافزاي

)Beirao,G,.Cabral,S,J.A,.2007(.  

 از مسافر ادراك روي يانيس ترينوپولوس و همكارش بر   

 و اپراتورها بين تغييرپذيري بر تاكيد نقل و و حمل عملكرد

ها به متمركز شدند. آن ها تفاوت اين از سياست پيامدهاي

  ) لوجيت سازي مدل و عاملي تحليل( آماري روش وسيله دو

 سراسر در كاربران رضايت تنوع كيفي پيامدهاي ارزيابي به

 عمده ي منطقه دو در نقل و حمل سيستم پرداختند. پنج اپراتور

نشان  عاملي تسالونيكي، انتخاب شد. تحليل و آتن يونان، در

 و اتوبوس خدمات عامل نقل و حمل شركت داد كه براي

 اصلي براي  يك اولويت  خدمات كيفيت برقي، اتوبوس

نقل عمومي است. با توجه به مدل  و كاربران سيستم حمل

 فركانس اپراتور سراسر هاي ويژگي رضايت ترين لوجيت مهم

شبكه  پوشش و انتقال فاصله انتظار، شرايط ،نظافت خدمات،

 هاي ويژگي ترين مهم از مثال، براي مترو، اپراتور است. براي

 و) راننده از غير به( كاركنان عملكرد ،پاكيزگي رضايت،

 ،اتوبوس اپراتورهاي براي. بليط است فروش هاي سيستم

 و نظافت خدمات، فركانس رضايت هاي ويژگي ترين مهم

 است) پايبندي خدمات( دقت و انتظار شرايط شبكه، پوشش

)Tyrinopoulos,Y., Antoniou, C., 2008(.  

 ترين به برجسته اي لي و همكارش در مطالعه تاي ون

 مسافر رفتاري نيات بين روابط بررسي و رفتاري هاي ويژگي

دهد، پرداختند.  قرار تاثير تحت را آنها كه مختلفي عوامل و

 درك ارزش خدمات، كيفيت بين روابط اين از حاصل نتايج

 مهمي پيامدهاي ي نشان دهنده رفتاري نيات و رضايت، شده،

 رفتاري مسافران نيات. عمومي است نقل و حمل شركت براي

 تكيه مسافر رضايت در توجهي قابل طور به وفاداري يا

 كيفيت يعني مسافر، رضايت افزايش منظور به. كنند مي

 مورد توجه قرار گيرد بايد شده، درك ارزش و خدمات

)Lai, W.T., Chen, C.F., 2011(.  

 پوششي تحليل مدل تركيب همكارانش بامرسل قوامي و  سيد

راني  اتوبوس خطوط كارآيي اطالعات مكاني، سامانه و ها داده

ها  هاي ورودي شامل تعداد ايستگاه شاخصكردند.  ارزيابي را

شامل تعداد افراد هاي خروجي  و مصرف سوخت و شاخص

ويس، جمعيت تحت پوشش در هر كننده از سر ناتوان استفاده

است كه كارايي  در نتايج اين تحقيق عنوان شده باشد. خط مي

بوس هاي اتو به دليل تعداد نسبتا كم ايستگاه ها برخي از مسير

است. از جمله  ها كاهش يافته و توزيع نامناسب اين ايستگاه

 توان ها مي وثر در كاهش كارايي در ديگر مسيرعوامل ديگر م

رارگيري در هاي اتوبوس، ق به توزيع نامناسب مكاني ايستگاه

ها نام  ي ايستگاه كم جمعيت يا توالي بيش از اندازهي  منطقه

سلطاني در تحقيقي  نتايج علي ).1390(قوامي و همكاران، برد

اني ر تطبيقي عملكردي خطوط ويژه اتوبوس به منظور ارزيابي

گيري در  اكثريت مسافران از مدت زمان قرارداد كه  نشان

وط رضايت بااليي دارند و طايستگاه و زمان سفر در اين خ

هاي ناهنجاري رفتاري رانندگان در  چنين ميانگين شاخص هم

 تر از شاخص ارزيابي ديگر خطوط است نه پاييژخط وي

  ).1395(سلطاني،

 

  روش تحقيق و اهداف پژوهش -3
 ي اتوبوسراني از ديدگاه كاربران، ارزيابي شبكه منظور به  

 شامل اول بخش شامل دو بخش طراحي شد. اي پرسشنامه

 سؤاالت و...)  و تحصيالت جنسيت، سن،( فردي اطالعات

تمايل به استفاده از ( بررسي مورد موضوع به مربوط

. باشد مي...)  و اتوبوس،تعداد سفرهاي مربوط به اتوبوس

ارزيابي كيفيت  به مربوط سؤاالت پرسشنامه دوم بخش

 قبيل از(هايي براي بهبود شرايط  حلموجود و راه 

) نقلي و ، مسائل اجتماعي و حملي اقتصاديها گذاري سرمايه

 نظر از و  باشدمي كمي نوع از تحقيق اين است. ماهيت

 بين از. است توصيفي تحقيقات جز ها داده وريآ گرد

 .است شده استفاده عاملي تحليل از توصيفي نيز هاي روش

 SPSS افزار نرم از استفاده با پرسشنامه  زهسا ييروا تاييد

با استفاده از  تحليل از انجام شد و پس 16نسخه 
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 از ها عامل ترين مهم بيني پيش براي گام به گام عاملي تحليل

  استفاده شد. AMOS افزار نرم

 ماتريس ، درواقعاوليه هاي عاملي داده در روش تحليل

 وابسته در اين روش متغيرهاي. است متغيرها بين همبستگي

ي كلي تقسم  عاملي به دو دسته تحليل. قبل مشخص نيستند از

ها مشخص  ي بين گويه رابطه اگر. تاييدي و اكتشافي شود: مي

 ها گويه اگر اما. شود مي استفاده اكتشافي عاملي تحليل نباشد از

 عاملي تحليل باشند بندي شده هايي تقسيم ويژگي براساس را

 هبه س متغيرهارو  رود. در تحقيق پيش به كار مي يدييتا

اند  بندي شده نقلي دسته و ي اقتصادي، اجتماعي و حمل دسته

تاثير هركدام از عوامل از  ها و و براي ارتباط بين آن

 از اي درجه روايي شود. عاملي تاييدي استفاده مي تحليل

 چه تا مطالعه كه بيانگر آن است و است مطالعه نتايج درستي

اشته به ن را دآگيري  زان سنجش آنچه كه قصد اندازهمي

 تا صفر بين عددي پايايي ضريب .درستي انجام شده است

 يك و است وجود پايايي عدم صفر نشانگر كه باشد مي يك

 بايد ي كرونباخمقدار آلفا. دهد مي را نشان صد در صد پايايي

 در سؤال بتواند يك تا باشد بيشتر يا و 7/0 با برابر حداقل

 براي را 8/0نقطه  محققان از بسياري و بماند باقي ابزار يك

 دانند مي  ضروري ابزار در سؤال يك ماندنباقي

)Taber,K.S,.2017(.   

هاي برازندگي،  در تحقيق حاضر از بين شاخص

نسبت خي دو به درجه آزادي، شاخص ريشه  هاي شاخص

رد و شاخص نيكويي برازش مورد مربع خطاي برآو ميـانگين

هاي برازندگي تطبيقي،  استفاده قرار گرفت و از بين شاخص

تطبيقي  برازشو همچنين شاخص  لوييس  -  تاكر شاخص

عاملي تاييدي با استفاده از روش برآورد  شد. تحليل  استفاده

هاي  متغير آورده شده است.  بيشينه احتمال يا درست نمايي

و  نظر در پرسشنامه مد نقلي و و حمل اقتصادي، اجتماعي

  هاي ارزيابي كيفي فعلي سيستم اتوبوسراني  چنين متغير هم

  تحليل شد. AMOSافزار استفاده از نرمصورت جداگانه بابه

  

  نتايج پژوهش -4

درصد را زنان و  6/51ي توزيع شده ، پرسشنامه 384از بين    

 2/42 ها آن بين دهند. از درصد را مردان تشكيل مي 4/48

 مربوط آماري جامعه باشند. بيشترين مي مجرد 8/57 و متاهل

 3/38 دهندگان پاسخ بين از .است 39 تا 21 سني ي بازه به

 4/34هستند.  كارشناسي تحصيالت داراي افراد از درصد

 شخصي يخودرو كه كردند دهندگان عنوان از پاسخ درصد

  درصد از افراد اتوبوس را  6/34، 1با توجه به شكل  دارند.

  ب كردند.نقلي انتخا و ي حمل به عنوان گزينه

  

   و حمل و نقلي اجتماعي . متغيرهاي اقتصادي،1جدول

  در پرسشنامه

  متغير هاي اقتصادي، اجتماعي  رديف

پرداخت بيشتر بهاي بليط براي آسايش بيشتر، امكانات   1

  رفاهي بيشتر

  افزايش ساعات كار اتوبوس در شب  2

  هاي تند رو استفاده از اتوبوس  3

  مجزا براي بانوانهاي  استفاده از اتوبوس  4

  طراحي اتوبوس براي جانبازان و معلولين  5

  ها ساماندهي و تجهيز ايستگاه  6

  BRTگذاري براي خطوط  سرمايه  7

  نقل عمومي و ده از حملارتقا فرهنگ استفا  8

  پخش موزيك و فيلم كوتاه در اتوبوس  9

  

. متغيرهاي ارزيابي كيفيت فعلي سيستم اتوبوسراني در 2جدول

  پرسشنامه

  هاي ارزيابي متغير  رديف
  ي پايين آن استفاده از اتوبوس به دليل هزينه  1

  گذار است دحام در استفاده از اتوبوس تاثيرشلوغي و از  2

  گذار است م اتوبوس در استفاده از آن تاثيرسرعت ك  3

و اختالف آن نسبت به ديگر  زمان سغر اتوبوس  4

  نقل و هاي حمل گزينه

  س به دليل امنيتواز اتوب استفاده  5

  برخورد راننده و تاثير آن بر دفع مسافران  6

ها و عدم آسايش و راحتي مسافران  نامناسب بودن صندلي  7

  و تاثير آن در عدم انتخاب اتوبوس
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  ي حمل و نقلي. انتخاب گزينه1شكل

 از هفته در روز سه از درصد از افراد كمتر  8/38 

  .)2(شكل  كنند مي استفاده اتوبوس

  

  . درصد استفاده از اتوبوس در طول هفته2شكل

ترين  فراد تاكسي را به عنوان در دسترسدرصد از ا 9/77 

درصد  7/48و  )3(شكل نقلي انتخاب كردند و ي حمل گزينه

تا  5 بينعنوان كردند كه براي رسيدن به ايستگاه اتوبوس 

  .)4(شكل  كنند قيقه زمان صرف مي10

   

  دسترسي به يك گزينه حمل و نقلي. 3شكل 

  

  . فاصله تا ايستگاه اتوبوس4شكل 

 اين كه است 0,738 آمده دسته ب كرونباخ آلفاي عدد

براي  3 جدول نتايج .است پرسشنامه پايايي ميزان بيانگر عدد

 درجـة و2,510 دو كاي مقدار دهد مي نشانمدل ارزيابي 

 نسبت را كاي مجذور پژوهشگران از بسياري .اسـت 2آزادي

 اندازه اثر شاخص اين نسبت.  سنجند مي آزادي درجـه بـه

 اين اگر.  رساند مي حداقل به كاي مجذور مدل بر را نمونه

 تا 2 بين چه چنان و عالي برازندگي باشد 2 از كمتر شاخص

 باشد، 5 از تربزرگ اگر و خـوب برازنـدگي باشـد، 5

 همانگونه. دهد مي نشان را  قبول غيرقابل و ضعيف برازندگي

 2 از مقـداركمتر ايـن شـود، مـي مشاهده 3 جدول در كـه

 برآورد خطاي مربع ميـانگين ريشة شاخص مقدار. اسـت

 قابـل اسـت، 0,08 از كمتـر اينكـه بـه توجه با است، 0,026

 ساير. باشد مي پژوهش مدل تأييد دهندة نشان و قبـول

 است  0,8 از باالتر همگي GFI و CFI يعني  هـا شاخص

 نشانگر نتايج اين مجموع.  است مدل بودن مناسب كه بيانگر

 و) تناسب( برازندگي هاي شاخص بودن معقول و قبول قابل

 گيري اندازه مدل براي مناسب صحت و برازش نتيجه در

  .است
  

مقادير شاخص هاي برازش الگوي تحليل عاملي تاييدي  .3جدول 

  مدل ارزيابي شبكه اتوبوسراني فعلي

مقادير مشاهده   شاخص هاي برازش

  شده

  2,510  كاي دو 

  DF 2 درجه آزادي

  P  0,05سطح معني داري 

  1,255 نسبت كاي دو به درجه آزادي 

  GFI 0,995 شاخص نيكويي برازش

  TLI 0,996شاخص برازش تاكر لويس 

5.5

[VALUE] 34.6

26.8

آژانس تاكسي اتوبوس خودرو شخصي

انتخاب گزينه ي حمل و نقلي

38.8

19.5

12.2 5.7

كمتر از سه بار بار 3-4 بار 5-6 بار 6بيش از 

استفاده از اتوبوس در هفته

15.4

77.9

6.8

هيچكدامتاكسياتوبوس

دسترسي

27.6

48.7

23.7

10بيشتر از10-5بين 5كمتر از 

فاصله تا ايستگاه
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  CFI 0,999شاخص برازش تطبيقي 

شاخص ريشه ميانگين مربع خطاي برآورد 
RMSEA 

0,026  

 

  مدل ارزيابي كيفيت فعلي سيستم اتوبوسراني .5شكل

ر ارزيابي دگذار  ز حذف سواالت از بين عوامل تاثيرپس ا
مورد تحليل  P1,P2,P3,P4كيفيت فعلي چهار عامل 

ارزيابي عملكرد شبكه، كيفيت كه به ترتيب شامل  گرفت قرار
زمان بندي و امكانات رفاهي داخل اتوبوس است.  سفر،

 مقادير تخمين پارامتركنيد  مشاهده مي 5همانطور كه در شكل
اين  رضايت كاربران در تماميعدم(بارعاملي استاندارد شده) 
ي كيفيت نامطلوب سيستم  دهندهعوامل باالست كه نشان

دل براي م 4 جدول از ديدگاه كاربران است. نتايج اتوبوسراني
 مقدار دهد مي نقلي  نشان و اجتماعي و حمل ،عوامل اقتصادي

 كـه همانگونه .اسـت 49آزادي درجـة و 169,623 دو كاي
نسبت كاي اسكوئر به درجه  شـود، مـي مشاهده 4 جدول در

 كه نشان از برازندگي خوب است.. اسـت 3,462 آزادي
 0,080  برآورد خطاي مربع ميـانگين ريشة شاخص مقدار
. باشدمي پژوهش مدل تأييد دهندة نشان و قبـول قابـل است،
  0,8 از باالتر همگي  GFI و CFI  يعني هـا شاخص ساير
  .است مدل بودن مناسب ي نشان دهندهكه  است

هاي برازش الگوي تحليل عاملي تاييدي مقادير شاخص .4جدول 

  اجتماعي و حمل و نقلي اقتصادي،عوامل مدل 

مقادير   شاخص هاي برازش

مشاهده شده

  169,623  كاي دو 

  DF 49درجه آزادي 

  P 0,000سطح معني داري 

  3,462 نسبت كاي دو به درجه آزادي 

  GFI 0,995شاخص نيكويي برازش 

  TLI 0,870شاخص برازش تاكر لويس 

  CFI 0,903شاخص برازش تطبيقي 

  RMSEA 0,080شاخص ريشه ميانگين مربع خطاي برآورد 

  

  عوامل اقتصادي،اجتماعي و حمل و نقليمدل  .6شكل

استاندارد (بارعاملي  مقادير تخمين پارامتر 6مطابق شكل 

دهد كه  نقلي نشان مي و شده) مربوط به بخش حمل

 بيشترين مقدار و سواالت  Q2, Q3سواالت

Q5,Q6,Q7,Q8 هاي اقتصادي و سوال  مربوط به متغير

Q11 كه نشان  هاي اجتماعي حداكثر هستند. مربوط به متغير

و   BRTيدهنده ي تمايل افراد به احداث خطوط ويژه

افزايش ساعات كار شبكه اتوبوسراني هستند. كاربران حاضر 

افزايش امكاناتي از جمله به صرف هزينه در ازاي 

داخل اتوبوس، نوسازي ها و  هرفاهي در ايستگا امكانات

سرعت هستند.  چنين احداث خطوط مجزاي پر ناوگان و هم

در بين عوامل اجتماعي بيشتر كاربران عامل شلوغي و ازدحام 

بودند و جايگاه   دم استفاده از اتوبوس عنوان كردهرا در ع

ت به عامل شلوغي در ها تاثير كمتري نسب اجتماعي آن

 و ترين مهم شناسايي براي داشت.ي اتوبوس  انتخاب گزينه

 رگرسيون روش از پژوهش، اين در عامل ترين اثرگذار

 تعيين براي عامل سه مجموع. است شده استفاده گام به گام

 در متغيرها از هركدام تاثير  كننده بيني پيش  عامل ترين مهم

  ).5 جدول( اند شده گرفته نظر

  خالصه مدل.5 جدول

ضريب   كننده عوامل پيش بيني

 تعيين

خطاي 

 برآورد

آماره دوربين 

  واتسون

  1,831  2,014  0,105  اجتماعي

  1,757  4,760  0,378  اقتصادي

  1,848  2,101  0,378  حمل و نقلي
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دو در  نييتع بيضركه مقدار  دهد ينشان م 5 جدول جينتا

 يداشته است و خطا شيافزا اول مرحله نسبت به مرحله

كاهش پاياني مقايسه با مرحله اول   حلهبرآورد در مر

دو متغير اقتصادي كه  دهد ينشان م رهايمتغ يررس. باست داشته

 در افزايش تمايل افراد به سفر با اتوبوس دارند.و حمل و نقلي 

فرض  شيپو است  2به يك نزد واتسون نيآماره دورب زانيم

شده  تيرعا ونيرگرس ليدر تحل زيها ن مانده ياستقالل باق

  .است

  گيرينتيجه -5
ي اتوبوسراني ضمن ميزان رضايت كاربران از سيستم شبكه   

نقل عمومي سبب رشد  و ش تمايل افراد به استفاده از حملافزاي

  شود. اقتصادي و كاهش مصرف سوخت و تراكم ترافيك مي

كنندگان  هدف ارزيابي ميزان رضايت استفادهدر اين پژوهش با 

ارتقا از اتوبوس تاثير عوامل مختلف بر افزايش استفاده از آن و 

گرفت. در اين پژوهش  كيفيت نيز مورد بررسي قرار

بخش تدوين  دونفر در  384ي آماري  اي با جامعه پرسشنامه

به شرح   AMOSشد كه نتايج با استفاده از تحليل نرم افزار

  زير است:

اتوبوسراني در شهر كرمانشاه مطابق ي  مطلوبيت عملكرد شبكه-

با انتظارات كاربران نيست. نتايج نشان داد كه از عوامل تاثير 

 به موارد زير اشاره كرد:  توان،مي گذار بر كاهش اين مطلوبيت

با نياز كاربران نيست و عدم كيفيت سفر با اتوبوس متناسب 

ها از جمله  مرور اتوبوس و بندي مشخص براي عبور زمان

عوامل مهم در كاهش اين نارضايتي است. كاربران مطلوبيت 

هاي سرمايشي و  (سيستم امكانات رفاهي داخل اتوبوس

  دانستند. را نامتناسب مي گرمايشي)

در بين عوامل اقتصادي مورد توجه كاربران، افزايش هزينه  .1

براي باالبردن سطح كيفي امكانات رفاهي داخل اتوبوس 

ه دست آورد. پس از آن تمايل به بيشترين بار عاملي را ب

هزينه بيشتر براي ايجاد خطوط مجزاي پر سرعت، نوسازي 

ها و بهبود شرايط  افزايش امكانات رفاهي در ايستگاهناوگان،

سازي  ها و صرف هزينه براي فرهنگ نهها، ساماندهي پايا آن

 گرفت. نقل عمومي مورد توجه قرارو استفاده  از حمل

به ترتيب اهميت احداث  نقلي، و در بين عوامل حمل .2

مديريت زمان و افزايش زمان ، BRTي  خطوط ويژه

دهي تا ساعات پاياني شب، استفاده از سيستم كارت  سرويس

ها و  ساماندهي ايستگاهالكترونيكي براي پرداخت كرايه و 

پذير (جانبازان و معلوالن)  ها براي كاربران آسيب اتوبوس

 مورد توجه قرار گرفت.

ترين عامل شلوغي و  بين عوامل اجتماعي مهمدر  .3

ه اازدحام داخل اتوبوس بيان شد و پس از آن تاثير جايگ

اجتماعي افراد مورد بررسي قرار گرفت. بيشتر كاربران معتقد 

م شلوغي بودند كه در صورت كاهش حجم مسافران و عد

بيشتر استفاده خواهند كرد نقلي  و اتوبوس از اين امكان حمل

شان در انتخاب به نسبت تاثير كمتري ه اجتماعيو جايگا

 خواهد داشت.

شهر كرمانشاه به لحاظ امكانات سيستم اتوبوسراني ضعيف 

مي باشد. روند دريافت و اخذ كرايه الكترونيكي نيست و 

همين امر مطلوبيت اين سيستم را كاهش داده است. شلوغي 

مد موجب آ و در برخي خطوط پر رفتو ازدحام اتوبوس 

ز جذب كاربران بالقوه شود و ا نارضايتي كاربران مي

پذير  ها متناسب با كاربران آسيب كند. اتوبوس جلوگيري مي

ها كيفيت متناسبي ندارند. زمان بندي نيستند و ايستگاه

بب افزايش زمان سفر با نامشخص در بعضي خطوط س

شود كه به طور كلي باعث كاهش حجم مسافران  اتوبوس مي

ان بالقوه براي سفر با اتوبوس م تمايل مسافرفعلي و عد

شود. بسياري از كاربران تمايل زيادي به خطوط مجزاي  مي

خطوط ضمن افزايش كاربران  پر سرعت داشتند. احداث اين

رفتن ميزان رضايت افراد از سفر با اتوبوس، سبب و باال

ايي و تحرك اين كاهش زمان سفر شده و همين امر پوي

  برد.  ميسيستم را باال 

  

  مراجع-6
 ،)1390( ا.، سعدي، و .مسگري، م .كريمي، ع .م.قوامي، س- 
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 خطوط: موردي مطالعه ها،داده پوششي تحليل و مكاني
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ABSTRACT 

Given the growing urban population and increased fuel consumption and the resulting 

environmental pollution, public transportation has the potential to reduce the density and 

fuel consumption, as well as the increase of services to citizens  .Between public 

transportation systems, the bus is especially important in the middle cities of Iran, which 

has not yet developed railing systems .Kermanshah has no integrated transport system .Bus 

timings are unclear and there is a high latency between stations and terminals .This has 

caused dissatisfaction among users of this public transportation system .The purpose of this 

research is to assess the satisfaction of individuals with this system and to achieve the 

factors that enhance the quality of this system and increase its use .In order to achieve this 

goal, a questionnaire was developed, in which questions were presented in two sections .In 

the first part of the questionnaire, the descriptive statistics were analyzed and the 

confirmatory factor analysis was used to confirm the hypotheses in the next section .The 

results of the research showed that users are not satisfied with the city bus network .

Effective factors in reducing this desirability were the lack of timelines, the lack of proper 

amenities at stations and inside the bus, the lack of facilities for vulnerable users, and the 

lack of payment card system and bus congestion. 
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