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شبكه حمل ونقل  مندي شهروندان شهر اصفهان ازبررسي ميزان رضايت

 آن  عوامل موثر بر عمومي و
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  145- 156 صفحه

  چكيده

روند روبه رشد جمعيت دركالن شهر اصفهان وگسترش فعاليت هاي اجتماعي وهمچنين تمايل شهروندان به استفاده ازوسايل 

اين پژوهش  هدف . در راستاي موضوع فوقحمل ونقل شخصي باعث تراكم ترافيك وهمچنين افزايش آلودگي هوا شده است

پيمايشي از نوع همبستگي است  ،روش تحقيق مل ونقل عمومي است.بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان اصفهان از شبكه ح

هاي مورد نياز با داده مي باشند. 1396اصفهان در سال  1،3،5،6،7،8جامعه آماري پژوهش كليه شهرومندان ساكن در مناطق 

و هزينه سفر  مورد ، سرعت امنيت ،،آسايشآوري گرديده و پنج شاخص دسترسياستفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع

  SPSS، ضريب هبستگي پيرسون و باكاربرد نرم افزار  T، تحليل مسيرو آزمون بررسي قرار گرفته و با استفاده از مدل رگرسيون

. نتايج تحقيق مشخص مي كند از ديدگاه شهروندان شبكه اتوبوس راني بهترين  سرويس دهي تجزيه و تحليل انجام شده است

. بهترين كيفيت و ميزان سرويس هاي شبكه اتوبوس راني مناسب استهمچنين  جانمايي ايستگاه ،سفر را داشتهدر زمانهاي اوج 

بهترين كيفيت  است و شبكه مترو در ميان ساير وسايل حمل نقل عمومي دهي در ساعات اوليه شب متعلق به شبكه تاكسيراني

آسايش  بين متغيرهاي دسترسي، اين وسيله بسيار پايين است و از  نسرويس دهي را داشته است. ولي ميزان استفاده شهروندا

و متغيير امنيت و ايمني  ، سرعت و هزينه سفر با رضايت مندي از شبكه حمل و نقل عمومي رابطه معنا داري وجود داردامنيت

  سفر با رضايتمندي از شبكه حمل و نقل عمومي رابطه معنا داري نشان نمي دهد.

  

  ، شهر اصفهان، حمل و نقل عمومي، شهروندانمنديرضايت كليدي:ي ها واژه

  

  مقدمه-1
توسعه شهر نشيني در جهان تقاضا براي  افزايش جمعيت وبا 

جابه جايي وانجام سفرهاي درون شهري به شدت باالرفته 
. رشد تكنولوژي باعث گرديد كه براي اين تقاضا است

 پاسخهاي گوناگوني ارائه گردد. در نتيجه در بخش حمل و
هاي ، تعداد وتنوع وسايل نقليه با توجه به سليقهنقل شخصي

ردم به سرعت پيشرفت كرد . در بخش حمل ونقل عمومي م
ايجاد  مسوالن شهري سعي كردند با افزايش تعداد ناوگان و

هاي مختلف حمل ونقل عمومي (ريلي وغير ريلي) شيوه
به اين سيستم  سهم بيشتري از سفرهاي روزانه شهروندان را

ميالدي ، اعتقاد  1980تا  1960. طي سال هاي جذب نمايند
ريزان شهري براين اساس استوار بود كه برنامه شناسان وكار

هاي مورد نيازحمل ونقل شخصي تقاضا تامين زير ساخت
  جايي در شهرهاي توسعه يافته قابل كنترل براي جابه

هاي داخل  ، در نتيجه احداث آزاد راهها وبزرگراهمي باشد
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. پس از گذشت هاي غير همسطح آزاد گرديدتقاطع شهري و
ساخت كه همواره د سال نتايج به عمل آمده روشن ميچن

ميزان رشد تعداد وسايل نقليه شخصي و افزايش حجم 
سريعتر  هاي جديد بيشتر وترافيك از ميزان رشد زير ساخت

گذاري سرمايه اي كه شبكه هاي بزرگراهي و. بگونهاست
هاي عادي هاي كالن در اين بخش به سرعت تبديل به شبكه

شوند ونشان مي دادند كه ديگر پاسخگوي هر ميوضروري ش
هاي طرح نخواهند بود مشكل بيني شده در سالسفرهاي پيش
تر شد كه به دليل تراكم باالي ترافيك وتاثير زياد زماني نمايان

شبكه معابر شهري ، عمال سرعت حركت ناوگان حمل ونقل 
كه عمومي (از قبيل اتوبوس ومترو) به قدري كاهش يافته بود 

  مردم شهرها انگيزه اي براي استفاده ازاين سيستم ها پيدا 
كردند وافزايش بيشتر ناوگان عمومي نيز با اين وضع نمي

. نكته مهم اين گشتباعث باعث افزايش تراكم ترافيك مي
هاي الزم جهت راه اندازي اين است كه ايجاد زير ساخت

، از ر مي باشدزمان ب ، بسيار پر هزينه ونوع شيوه جابه جايي
طرفي براي ايجاد وصرفه اقتصادي جهت سرمايه گذاري در 

هايي ها تشخيص خطوط تمايل براي مبدا  مقصداين پروژه
هاي حمل ونقل كه ميزان تقاضا ومديريت انواع سيستم

بصورت يك استراتژي مهم در حمل ونقل شهر بوجود آمد 
كيبي مي يكي از اين استراتژي ها ايجاد مفهوم سفرهاي تر

شيوه ي حمل ونقل تركيبي مسافر بدين معني است كه  .باشد
براي سفر دوسر ثابت بيش از يك شيوه ي سفر كاربرد دارد 

، از حمل ونقل عمومي بجاي وسعي ميشود كه تا حد ممكن
سفرهاي تركيبي استفاده شود وهدف از آن استفاده بيشتر 

ونقل . سيستم حمل مردم از حمل ونقل عمومي است
يكپارچه عمومي نيز سيستمي است كه از دو يا چند شيوه 
حمل ونقل عمومي بهره مي برد ودر اين شيوه ها ودر تعامل 

هاي مردم شهر را در خصوص بهره گيري از با يكديگر نياز
. با استفاده ازسيستم سازندحمل ونقل عمومي برآورده مي

باشد كه  ها بگونه اي مييكپارچه حمل ونقل برنامه ريزي
سفرهاي تركيبي از ديدگاه مسافرين معتبر وانتخاب آن در 
مقايسه با سفرهاي تك شيوه كه اغلب با خودروهاي شخصي 

  .گيرد از مزاياي قابل توجهي برخوردار باشدصورت مي
تصوري در مردم يك  در نتيجه براي ايجاد چنين ذهنيت و

قرار  شهر الزم است كه حمل ونقل عمومي در موقعيتي قوي
نقل آن شهر يا منطقه را تشكيل  گرفته ومحور اصلي حمل و

دهد.كالن شهر اصفهان يكي از كالن شهرهايي است كه ميزان 
% از سفرهاي 63آلودگي هوا در آن بسيار زياد است  چنانچه 

موتورسيكلت و  ،داخلي شهر اصفهان به وسيله اتومبيل
هاي  اصلي تتوان يكي از علدوچرخه انجام مي شود. لذا مي

در اين  آلودگي هواي اصفهان را وجود وسايل نقليه دانست.
تحقيق مناطق مورد بررسي داراي مشكالتي از قبيل حجم 

، حجم باالي باالي ترافيك به خصوص در زمان اوج سفر
افرادي كه متقاضي جابه جايي با وسيله نقليه عمومي هستند 

ن را تشكيل كه مناطق مركزي اصفها 3و1(به خصوص مناطق 
كمبود پاركينگ و تراكم باالي جمعيت ساكن در  دهند)مي

 ارييدر بس تيجمع شيافزا توان بيان كرد.مناطق فوق را  مي
 شرفتيپ از شهرهاي بزرگ جهان و بدنبال آن وسعت شهرها،

است كه  يو توسعه حمل ونقل از جمله عوامل لياتومب عيصنا
(عباس  نجامدايم يشخص هينقل ليبه كثرت تعداد وسا

داراي آثار و  شيافزا نيا) 78، 1389زادگان و همكاران،
 يصوت يآلودگ هوا، يازجمله آلودگ يمختلف تبعات نامطلوب

غالب در  ياست بطوري كه نگران ستيز طيمح يو آلودگ
 ستيو ز يسال گذشته اثرات نامطلوب اجتماع 40طول 

 رشد اقتصادي است و ينيشهرنش ت،يجمع يطيمح
 تيجمع نسبت شيبا افزا نيبنابرا). 359، 2004(رصافي،

 تيفيجامعه و ك يشهري در جهان لزوم توجه به سالمت
 تيريمد يحيعوامل به طور صح نيباعث شده تا ا يزندگ
جهان در  تيجمع شتريب ).6، 1388(انواري و همكاران،شوند

 يحمل و نقل ناكاف ستميكشورهاي در حال توسعه با س
هر روزه  كيتراف ).182، 2007(رصافي، كنند يمي زندگ

وقت ساكنانِ فعال شهرهاى بزرگ را  از ها ساعت ونيليم
 خستگى و فشارهاى شيعالوه بر آن، با افزا تلف مى كند.

آستانه تحمل افراد را كاهش داده و به طور  عصبى،
 همكاران، وزاده (مهدي گذاردبر جامعه اثر مى ميرمستقيغ

در سطح  يكيبار تراف نهيبه عيتوز دمع نيهمچن .)422، 1389
 يآلودگ ،يطيمح ستيز يآلودگ شيشبكه منجر به افزا

 گرددي وقت استفاده كنندگان از شبكه م اتالف و يصوت
 شهري جمعيت و ناگهاني سريع رشد .)589، 1380(اصغرپور،

ها فعاليت افزايش باعث اصفهان شهر و از جمله ما كشور در
(امين  است شده شهري درون سفرهاي افزايش نتيجه در و

 از نقل فارغ و حمل امروزه كه اي گونه )، به1389،1ناصري ،

 ترين مهم از يكي به خود، هميشگي تاثيرات و هاارزش
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 مديريت مسايل ترين وپيچيده شهرها ساكنان هايدغدغه

برنامه ريزي  ).79، 1389(باباغيبي، است شده تبديل آنها كالن
 راه در كيفيت خدمات و كارايي و تالشمناسب، افزايش 

 كاهش سبب عمومي وسايل نقليه از استفاده به افراد ترغيب

كالن  بويژه شهرنشيني توسعه از ناشي مشكالت از بسياري
 شهر كالن ترافيكي معضالت به توجه با .شد خواهد شهرها

سفر رورزانه در شهر اصفهان  كه 3900000اصفهان،و توليد 
% با مترو 5% با اتوبوس و  3/22% با تاكسي  14از اين تعداد 

، موتور سيكيلت و % با وسيله شخصي (اتومبيل2/63و
دهند (مصاحبه با )  سفر داخل شهري انجام ميدوچرخه

مسئول واحد مطالعات و برنامه ريزي سازمان تاكسيراني 
تحقيق در خصوص  علل رضل يتمندي و عدم  اصفهان)

ضروري  عمومي نقل و حمل رضايت شهروندان از شبكه
هاي تحقيق . در راستاي موضوع فوق اهداف و فرضيهاست

  عبارتند از:
  1،3،5،6،8بررسي ميزان رضايتمندي شهروندان مناطق - 

  اصفهان از شبكه حمل و نقل عمومي 
بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي شهروندان - 

  اصفهان از شبكه حمل و نقل عمومي   1،3،5،6،8مناطق
از شبكه   1،3،5،6،8مندي  ساكنين مناطق  ن  ميزان رضايتبي

، تاكسي) تفاوت معنا اتوبوس حمل و نقل عمومي (مترو،
بين متغيرهاي مستقل پژوهش (امنيت سفر،  داري وجوددارد.

آسايش) با ميزان رضايت از شبكه  ،، دسترسي، هزينهسرعت
عه جام حمل و نقل عمومي  همبستگي معنا داري وجوددارد.

(منطقه يك  اماري پژوهش شامل شهروندان ساكن در مناطق
نفر،  161543، منطقه  پنج 111889، منطق سه نفر 79966

) براساس  24664نفر، منطقه هشت  116464، منطقه شش
  مي باشند.  1390سرشماري سال 

، متغيرهاي پژوهش عبارتند از: امنيت سفر، سرعت  
آسايش سفر و ميزان دسترسي، هزينه سفر، راحتي و 

. رضايتمندي شهروندان  از شبكه حمل و نقل عمومي
درخصوص موضوع فوق پيشينه پژوهش به شرح زير ارائه 

اي تحت )، در مقاله1391صلواتي و همكاران، ( شده است.
عنوان افزايش ايمني و كارايي در سيستم اتوبوسراني تندرو، 

اصفهان، با مطالعه موردي خط يك اتوبوسراني تندرو شهر 
اين  استفاده از روش اسنادي به اين نتيجه رسيده اند كه در

 ونقل حمل سيستمهاي تكنولوژي از گيري بهره با سامانه

 ايستگاه ها ويژه، مجزا، اتوبوسهاي مسير به اتكاء با و هوشمند

 ناوگان عملكرد ارتقاء كارائي تنها نه ، مناسب هاي پايانه و

 سفر ايمني شاخص بلكه ده،گردي حاصل ونقل عمومي حمل

 ايمن شده، گذرگاههاي تفكيك مسيرعبور از مندي بهره بدليل

 استاندارد سوخت سطح ارتقاء با ويژه عابرپياده، اتوبوسهاي

اي )، در مقاله1390همكاران، ( و كرباسي.است يافته بهبود نيز
در  تندرو هاي اتوبوس اندازي راه بخشي اثر "تحت عنوان

 حد تا هوا آلودگي كه اند رسيده نتيجه اين به "چمران مسير

 آنان البته است. يافته كاهش خط اندازي از راه پس كمي

 سامانه در اين اندازي راه مثبت اثر بيشترين كه بودند معتقد

 موجب كه بوده مسير اين در ساكن شهروندان اجتماعي محيط

موغاري،  مختاري گرديده است. آنان ايمني و رفاه افزايش
تحليل  و تجزيه عنوان خود تحت نامه پايان )، در1388(

 دانشگاه در تندرو، هاي اتوبوس استقرار از مسافران رضايت

 تندرو در اتوبوسهاي تاثير استقرار بررسي دنبال به تهران

است. او نتيجه اين  بوده تهران شهر در مسافران رضايت
بررسي را مثبت ارزيابي نموده و نشان داده است كه مسافران 

BRT  .شهر تهران از عملكرد اين سامانه رضايت كامل دارند  
  )، در مقاله اي تحت عنوان2013آني يازيك و همكاران، (

ً خط اتوبوس تندرو مطالعه موردي سيستم مترو باس  
كرد اولين خط اتوبوس استامبول ً، به بررسي توصيفي عمل
راه اندازي شده،  2007تندرو شهر استامبول كه در سال 

پرداخته است. او، مشخصات و سود و زيان اين خط كه تنها 
اي است، را شرح داده است و داليل زمينه ايجاد خط بين قاره

فرهنگ عمومي استفاده از حمل و نقل سريع، توسط كل 
  ح داده است.مسافران حمل و نقل عمومي را توضي

)، در پايان نامه كارشناسي ارشد 2009آستوني بوديونو، (
خود تحت عنوان ًرضايت مسافرين از حمل و نقل عمومي 
با اتوبوس ً، به بررسي رضايت استفاده كنندگان اتوبوس در 
كشور اندونزي، پرداخته است. وي پايان نامه خود را به 

هرهاي سرويس در ش 14صورت موردي در خصوص مطالعه 
جاكارتا و جاگ جاكارتا انجام داده و در اين پژوهش رضايت 
مسافران از كيفيت سرويس دهي را در دو گروه شاخص هاي 
عملكردي و غيرعملكردي و ارتباط گويه هاي فركانس، 

، امنيت و زمان سفر را با رضايت راحتي سفر با اتوبوس
ي مشتريان، سنجيده است ً و سپس با انجام رگرسيون خط

ضرايب اين دو گروه را تعيين نموده و به اين نتيجه رسيده 
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است كه شاخص عملكردي تأثير بيشتري بر ميزان رضايت 
)، در مقاله اي تحت 2003بالتيس، ( مسافران داشته است.

عنوان اهميت جايگاه مشتريان (مسافران) در عناصر اصلي 
دهي و خدمت رساني سيستم اتوبوس تندرو به سرويس
هاي مختلف از جمله فاصله زماني حركت شاخص بررسي

اتوبوس ها، سرعت اتوبوس ها، ميزان اطمينان، زمان سفر، 

در دو شهر  BRTآسايش و... از ديدگاه مشتريان دو خط 
ميامي و اورالندو پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه 
ميزان رضايت مشتريان از سيستم اتوبوس تندرو تا حد زيادي 

هاي ايمني و آسايش و قابليت اطمينان بستگي به شاخص
  دارد.

  

  پيشينه تحقيق-2
توسعه شهرها و افزايش جمعيت آنها، درهر شرايطي تامين    

ها را ضروري جايي جمعيت در انجام فعاليتارتباطات و جابه
نيازهاي . يعني اگر در عرصه فضايي شكل دهنده سازدمي

گردشگري و «و » سكونت«، »كار«جمعيت شهرها كه شامل 
به عنوان » حمل و نقل«مي شود، عامل » گذران اوقات فراغت

ميسر  مكمل سه ركن ياد شده، حضور و بقا در پهنه شهرها را
سازد. سيستم و يا شبكه حمل و نقل امروزه به عنوان يكي مي

در  خاص اهگاز ابزارهاي بسيار مهم توسعه، نقش و جاي
مجموعه شهري كشورهاي مختلف دارد. شبكه ارتباطي 

حيات وزندگي  (حمل و نقلي) همانند رگ هاي بدن انسان،
شهر مي بخشد. ضعف و ناكارآمدي هر جزء و يا  را به

بخشي از اين شبكه، منجر به كاهش كارايي كل سيستم و بر 
 بخش هاي ديگر نيز تاثيرات بسياري مي گذارد. حمل و نقل
مقوله اي است كه نهايتا منجر به جابجايي مكاني انسان، 
حيوان، كاال و وسايط نقليه از نقطه اي به نقطه ديگر مي شود. 
اين مقوله امروزه آنچنان زندگي و حيات شهري را متاثر 

 ذهن است. كه تصور زندگي بدون آن تقريبا دور از ساخته
منافع متفاوتي  د،گزيننميشيوه يا نوع حمل و نقلي كه افراد بر

استفاده از اتومبيل شخصي منافع  سازد.را براي آنها فراهم مي
ايجاد  ،و مزايايي مانند سفر بدون توقف از در منزل تا مقصد

تضمين وجود يك محل نشستن هنگام  ،حريم خصوصي
قابليت استفاده ا مسيرهاي قابل انعطاف و اغلب سفري  سفر،

را دارا مي باشد.استفاده از سرعتر و همچنين شان اجتماعي 
اتوبوس به عنوان يك وسيله حمل و نقل عمومي مزاياي 
مانند عدم نگراني در مورد پاركينگ عدم نياز به رانندگي 
ومزيت انجام كارهاي ديگر را در حال سفر ،مانند مطالعه 
روزنامه را در بر دارد.در ارتباط با ارزيابي وسايل مختلف 

ان ترافيك سه عامل جمع آوري حمل و نقل ،برنامه ريز
مسير حركت و توزيع مسافرين را مور توجه قرار  مسافرين،

سيستم حمل و نقل ريلي از نظر سرعت مسير  دهند.مي
حركت بسيار عالي است .اما براي جمع آوري و توزيع مجدد 
مسافرين به ساير وسائط نقليه مثل خودرو شخصي ،اتوبوس 

خصي از نظر خدمات جمع و تاكسي نيازمند است.خودرو ش
 آوري و توزيع نسبت به وسايل حمل و نقل عمومي چنان در

سطح بااليي قرار دارد كه حتي اگر سرعت آن به علت تراكم 
ترافيك كم باشد ،زمان كل سفر با آن در مقايسه با حمل و 

(اميني نژاد و  نقل عمومي براي اكثريت بسيار اندك است.
ان سيستم حمل و نقل شهري اگر طراح )18: 1390همكاران،

اتوبوس را بخاطركارايي آن بهترين نوع سيستم تشخيص 
دهند،ولي عواملي كه موجب جلب مسافرين به آن مي شود 
را در نظر نگيرند (مانند هزينه و مدت سفر و كيفيت خدمات 

) مطمئناً طرح با شكست مواجه خواهد شد و ارائه شده
اي را انتخاب وسيله مسافرين براي انجام سفرهاي خود

 هاي آنها بيشتر منطبق باشدخواهند كرد كه با خواسته
) در كشورهاي جهان سوم به 203، 1364(عابدين دركوش،

افراد پس از خريد آن از  ،دليل گراني نسبي خودرو شخصي
كنند و به آن به ديد كاالي آن به شكل بي رويه استفاده مي

ند زيرا در اين كشورها كنسرمايه اي و نه مصرفي نگاه مي
يك نوع ديگر از  است. امكانات حمل و نقل عمومي نارسا

هاي استفاده از اتومبيل ،اي و استفاده بي رويهنگاه سرمايه
  فرسوده به عنوان مسافركش است كه باعث آلودگي زياد 

كشورهاي پيشرفته با  ) البته در223، 1379 (ممتاز، شودمي
يست محيطي و كمبود نسبي گسترش آگاهي از مسائل ز

ظرفيت زير ساخت هاي حمل و نقل ،در دهه اخير گرايش 
به استفاده از دوچرخه يا شيوه تركيبي استفاده از وسايل حمل 

در  )137، 1374 (بروان، مختلف گسترش يافته است يو نقل
) برخي عوامل موثر در انتخاب نوع وسيله نقليه 5شكل (

 منظور كاهش به ه شده است.براي عزيمت به محل كار ارائ

 عنوان به پايدار شهري نقل و حمل بر تاكيد منفي تاثيرات

 حمل مناسب سامانه توسعه پايدار، ايجاد مهم ابعاد يكي از
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 امر اين در مناسب راهكاري مي تواند عمومي ونقل

 و نقل حمل ).83، 1389،باشد.(عباس زادگان و همكاران

 اقتصادي لحاظ از و اجتماعي زيست محيط با سازگار پايدار

 هاي). سيستم429، 2005(رصافي و همكاران، پايدار است

 هزينه دليل اتوبوسراني به ونقل حمل نظير عمومي ونقل حمل

 عمل، توان در مطلوب پذيري اندازي، انعطاف راه كم هاي

سفر،  ناچيز هاي هزينه و مسافران جابجايي در مالحظه قابل
 حل مشكالت و شهرها ساكنان جابجايي در اي ويژه نقش

 موجود در تسهيالت از بهينه اما استفاده .دارند بزرگ شهرهاي

 استفاده رضايت افزايش عمومي و نقل و حمل هايسيستم

بود(امين ناصري  نخواهد ممكن ريزي برنامه بدون كنندگان 
برنامه ريزي مناسب، افزايش كيفيت  .)3، 1389و همكاران،

 ترغيب افراد به استفاده از راه در خدمات و كارايي و تالش
 ناشي مشكالت از بسياري كاهش سبب عمومي وسايل نقليه

 اتوبوس .شد خواهد كالن شهرها بويژه شهرنشيني توسعه از

 شهري آمدهاي و رفت در ايمن و تميز اي وسيله بايد ها

 ها،آن حركت در و انضباط نظم تر مهممسئله  باشند. اما

و  مسير در هااتوبوس ها، ازدياد موقع به ايستگاه به رسيدن
(ماليي و  است ها، ايستگاه در مسافران انتظار مدت كاهش

 جديد هاي شيوه از ). اتوبوس تندرو يكي9، 1390همكاران،

عمومي است كه با داشتن شرايط فوق  نقل و حمل متفاوت و
 از بسياري نمودن جابجا ضمن باال پايين و ظرفيت هزينه با

مناسب،  سرعت، زمانبندي بر تكيه با روز، متقاضيان در طول
 شهروندان نيز در ساير ديگر فاكتورهاي و باال اطمينان ،قابليت

 و ايجاد مي نمايد عمومي نقل و حمل از استفاده اشتياقي براي
شود تا باعث مي  شهري ضمن كمك به ترافيك نتيجه در

 انجام باالتري مطلوبيت و سرعت با شهر سطح در جابجايي

 با روزانه سفرهاي در همگاني نقل و حمل سهم افزايش .گيرد

 بود. خواهدمناسب ميسر هايزير ساخت ايجاد و ريزي برنامه

 با همگاني نقل و حمل سيستمهاي توسعه منظور بدين

 به شاياني كمك تواندمي تندرو مانند اتوبوسهاي باال عملكرد

  ).1391،2(اميري پور، نمايد. شهرها نقل و حمل سيستم

  

  

  روش پژوهش-3
روش پژوهش در پيمايش حاضر روش پيمايشي از نوع   

همبستگي است . جامعه آماري پژوهش كليه شهروندان 
شهرداري اصفهان درسال  8و  6و 5و 5و3و1ساكن در مناطق 

و  Pول كوكران با  مي باشد. تعداد نمونه براساس فرم 1396
q   0,3   نفر برآورد گرديد. داده هاي مورد نياز  321،  0,7و

با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوري شده است 
و  با استفاده از مدل رگرسيون و مدل تحليل مسير و آزومن 

و با كاربرد  نرم  Tهاي  ضريب همبستگي پيرسون و آزمون 
  مورد تجزيه و تحليل قرار  نتايج پژوهش spssافزار 

  گرفته است.

  

  محدوده پژوهش -4
شهر اصفهان است  1,3,5,6,8محدوده پژوهش شامل مناطق 

  )1,2,3شكل(

  

  

  موقعيت جغرافيايي مناطق اصفهان  .1شكل
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  مسير اتوبوس تند رو . 2شكل

  
  

  مسير خطوط اتوبوس راني و ميزان مسافر جابه جا شده. 4شكل

  

  مسير خطوط مترو اصفهان .4شكل
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  هاي پژوهشيافته-5

  ) يافته هاي توصيفي از وضعيت پاسخگويان ارائه شده است.1در جدول شماره (

  نظرات پاسخگويان .1جدول

  وگروهميزان ودرصد هر طبقه   متغير

  جنس
  درصد زنان 4/70درصد مردان                                      6/29              

  سال به باال 51سال          50تا 41سال           40تا 31سال         30تا 20سال     20كمتراز  سن

  درصد 6/10         درصد   4/13درصد          1/22درصد         8/26درصد               1/27

  درصد 4/41درصد                              متاهل                 6/58مجرد                            وضعيت تاهل

  درصد                                59وبيشتر 3فرزند              2فرزند                    1فرزند ندارم                   تعداد فرزندان

  1/3                درصد 6/10درصد                 16  

  فوق ليسانس وباالتر                      ليسانس               فوق ديپلم                   زير ديپلم                 ديپلم           تحصيالت

  درصد 1/8                      درصد   9/20درصد             3/14درصد              7/28درصد                 28/0

  درصد      19خانه دار     ساير    كارمند        بازنشسته        دانشجو          محصل                 آزاد         شغل

  درصد 9/7    درصد   1/18درصد   6/15درصد       5/10درصد      6/7درصد        3/21  

فاصله منزل تا محل كار 

  يا تحصيل

  دقيقه 30دقيقه                بيش از  30تا 20دفيفه           20تا  10دقيقه             10كمتراز 

  درصد                                                 33درصد                 4/24درصد                         2/25              درصد       4/17

  درصد 1/6درصد                     مرفه  1/87درصد                 متوسط      8/6ضعيف           وضعيت اقتصادي

  درصد 7/61درصد                              ندارم                3/38دارم                            وسيله نقليه شخصي 

ميزان استفاده از راديو 

  وتلوزيون

  ساعت  1ساعت                          بيش از  1استفاده نمي كنم                          كمتر از  

  درصد 5/56درصد                                  6/31درصد                                     8/11  

ميزان استفاده از ماهواره 

  واينترنت

  ساعت        1ساعت                       بيش از 1استفاده نمي كنم                              كمتراز   

  درصد 5/42درصد                                 24                                درصد       5/33    

ميزان استفاده از شبكه 

  هاي اجتماعي

  7/46ساعت 1درصد      بيش از  18ساعت   / 1درصد     كمتر از  34/ 9استفاده نمي كنم      

  

  هاي توصيفييافته-1-5

، ديدگاه در خصوص شبكه حمل ونقل عمومي شهر اصفهان  
 ، مترو و، ميني بوسهاي درون شهريمردم در مورد اتوبوس

. در اين زمينه سواالت شاخص هاي شهري پرسيده شدتاكسي
، ، نحوه رفتار رانندگانهائي نظير در دسترس بودنها وكيفيت

هاي ايستگاه محل امنيت سفر و ، ايمني وكيفيت وراحتي سفر
مترو را سنجش نمود. در جدول شماره  تاكسي و اتوبوس و

هاي پژوهش درصد پاسخگويان به شاخص ) ميزان و2(
  مشخص شده است.
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  هاي پژوهش. ميزان و درصد پاسخگوئي به هركدام از شاخص2جدول 

ميزان استفاده از وسيله نقليه            

  عمومي

  اتوبوس              ميني بوس        تاكسي             خودروشخصي       مترو

  درصد 9/1درصد           32درصد            5/6درصد         9/2درصد            6/56

دردسترس بودن وسيله حمل 

  ونقل عمومي

  مترو                     اتوبوس                             تاكسي              

  درصد 28درصد                      7/8درصد                          3/63       

كيفيت مطلوب سرويس دهي در 

  زمان هاي اوج سفرها

  اتوبوس                             تاكسي                          مترو         

  درصد 1/26درصد                   4/32درصد                       5/41            

كيفيت سرويس دهي در 

  روزهاي تعطيل وجمعه ها

  اتوبوس                         تاكسي                          مترو                

  درصد 18درصد                3/43درصد                       7/38                 

در دسترس بودن در ساعات 

  اوليه شب

  اتوبوس                    ميني بوس              تاكسي                   مترو  

  درصد  4/14                 3/50درصد                9/1درصد                 4/33   

  اتوبوس                   ميني بوس               تاكسي                   مترو       بيشترين تاخير در سرويس دهي

  درصد 7/18درصد             7/10درصد             4/20درصد               2/50       

  مناسب بودن كرايه
  مترواتوبوس                          ميني بوس                تاكسي             

  درصد 4/21درصد       9/1درصد                  5درصد                     7/71

  مناسب بودن رفتار رانندگان
  اتوبوس                   ميني بوس             تاكسي                   مترو

  درصد 9/12درصد               41درصد                9/1درصد                2/44

  كيفيت وراحتي سفر
  اتوبوس                ميني بوس                    تاكسي                 مترو      

  درصد 8/3درصد             5/23درصد                7/35درصد              37        

  ايمني وامنيت سفر
  تاكسي                     مترو   اتوبوس                   ميني بوس                 

  درصد 1/12درصد                 6/15درصد                28درصد             2/44    

  مناسب بودن ايستگاه
  اتوبوس                          تاكسي                           مترو     

  درصد 3/6درصد                   4/53درصد                       3/40     

  

آمارهاي جدول نشان مي دهد كه رابطه معنا داري بين چهار 

متغير در دسترس بودن ، آسايش وراحتي سفر ، هزينه وميزان 

ي وجود كرايه ، سرعت وزمان سفر با ميزان رضايت مند

دارد. متغير امنيت وايمني سفر بارضايت مندي از شبكه حمل 

  نقل عمومي رابطه معنا داري نداشته است . و
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  مدل نظري پژوهش مدل تحليل مسير .4شكل

مدل ساختار يا تحليل مسير در واقع شكل كاملتري از مدل 
مستقل . در مدل رگرسيون تمام متغيرهاي رگرسيون است

. اما در شودتاثير مستقيم شان روي متغير وابسته سنجش مي

، تاثيرات غير مدل تحليل مسير عالوه بر تاثير مستقيم متغيرها
  گردد. مستقيم نيز برآورد مي

  

  هاي استنباطي يافته -2-5
  ميزان رضايت مندي شهروندان از حمل ونقل عمومي  بين متغيرهاي پژوهش وضريب همبستگي پيرسون . 4جدول                

  تعداد نمونه  سطح معنا داري   ضريب همبستگي  ضريب همبستگي

ل 
ونق

ل 
حم

ه 
بك

زش
ي ا

ند
ت م

ضاي
 ر

ان
يز

م

ي
وم

عم
  

  321  001/0  634/0  دردسترس بودن وسيله نقليه عمومي

  321  001/0  473/0  آسايش وراحتي سفر

  321  073/0  212/0  سفرامنيت وايمني 

  321  001/0  761/0  هزينه وميزان كرايه

  321  017/0  437/0  سرعت وزمان سفر

آسايش وراحتي 

 سفر

  هزينه و ميزان كرايه

  

 سرعت وزمان سفر

ت مندي ازشبكه حمل 
ميزان رضاي

ونقل عمومي
 وايمني سفرامنيت  

در دسترس بودن 

 وسيله تقليه عمومي
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  592 /0  

  

  

                                                       213/0  

  

  

                                                                   143/0  

  

  

  

                                                                   49/0  

  

    

                                                               217/0  

  )ميزان ضريب رگرسيوني متغييرهاي مستقل5شكل(

  

  

  

) ميزان ضريب رگرسيون متغييرهاي مستقل بر ميزان  5شكل (
رضايت مندي از شبكه حمل ونقل عمومي  در ابعاد مختلف 

  متغير مستقل باالترين وزن رگرسيون مربوط به متغير در 

  

  

. هزينه وميزان كرايه نيز وزن دسترس بودن بوده است
فر متغير امنيت وايمني س .رگرسيون باالئي كسب كرده است

سرعت وزمان سفر كمترين وزن هاي رگرسيون را داشته  و
  اند 

  

 

    

  

 در دسترس بودن

آسايش وراحتي 

 سفر

 امنيت وايمني سفر 

 هزينه وميزان كرايه 

 سرعت وزمان سفر

ت مندي
رضاي
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                                      272/0                                                       341/0                        422/0            

  

                                                                  371/0  

             

  

  

                                          73/0  

  

  

  )مدل تجربي پژوهش( مدل تحليل مسير .6شكل                                          

 نتايج تحليل مسير گوياي اينست كه تاثير مستقبم امنيت و

زمان سفر  سرعت و، معنا دارنيست و همچنين ايمني سفر

. تاثير تاثير معناداري بر امنيت وايمني سفر نداشته است

. اثر غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر وابسته معنادار بوده است

مستقيم هزينه سفر بر دسترس بودن وسيله نقليه نيز معنادار 

  بوده است.

  گيرينتيجه-6
يكي از مشكالت اساسي كشور در حال حاضر در حوزه 

مه ريزي شهري توسعه شبكه حمل و نقل و مشكالت و برنا
مساول مرتبط با آن است.نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد 
رضايت عمومي از شبكه حمل و نقل مناسب نبوده و لزوم 
برنامه ريزي در اين زمينه از اهميت بااليي برخوردار است. 

 2200000،تقريباً  1395شهر اصفهان طبق سرشماري سال 
ر جمعيت داشته ولزوم توسعه شبكه حمل و نقل هزار نف

عمومي به خصوص ضروري است.به نظر مي رسد در اين 
همچنين برنامه  زمينه فرهنگ سازي الزم بايد صورت گيرد.

ريزي مسئولين ووضع قوانين تشويقي در اين خصوص بيش 
رسد سيستم از بيش ضرورت دارد.همچنين به نظر مي

سي رويرو است . اوالً در اتوبوس شهر با دو مشكل اسا
ساعات اوليه شب سرويس دهي مناسبي ارائه نمي شود .ثانياً 
تاخير زيادي در سرويس دهي به شهروندان دارد. شبكه 
تاكسي راني در شهر اصفهان سرويس دهي خوبي داشته ،اما 
به نظر مي رسد وضعيت اقتصادي نا مناسب مردم ، ميزان 

وسيله حمل و نقل را  رضايت از مناسب بودن كرايه اين
پايين آورده است. نهايتاً اينكه سرمايه گذاري در اين بخش 
در توسعه كمي و كيفي شبكه حمل و نقل عمومي بر رضايت 

  مندي كلي شهروندان تاثير گذار است.
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