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چ یک ده

افزایش ترافيك در كالنشهرهاي جهان از جمله مسايلي است كه جنبههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،برنامهریزی شهری و زيست محيطي این

تالشعاع قرار داده است .برای رفع معضل ترافيك شهري ،يكي از اقدامات انجام يافته در تعدادي از كالنشهرهای كش اهرو ييي جهاننن،
شهرها را تح 
استفاده از سامانه حمل و نقل سريع اتوبوس موسوم به  BRTيعني سامانه اتوبوسهاي تندرو استتت .ب متسیس داجیا هک نیا هب هجوت ا

        BRTدر

الک نشهر تهران اولین تجربه استفاده از این سیستم حمل و نقلی انبوهبر در کشور ميباشد ،بررسی مشکالت و تحلیل نقاط ض یس نیا فع س زا مت هاگن     
تمندی آنها از این سیستم در راستای نیل به حمل و نقل پایدار شهری ضروری مي ييباشددد.
شهروندان به عنوان استفاده کنندگان و سنجش میزان رضای 
سنجش رضایت مسافران از سامانه اتوبوسرانی تندرو با بررسی ابع را تامدخ تیفیک نازیم هناگراهچ دا ا دش هئ ههه هههه هههههههه (ابع امدخ دا تت تتت ،س عر تتت ،رفت را

رانندگان ،و محیط عاملهای انسانی) در منطقه 3شهرداری تهران در چارچوب مدل آماری سنجش کیفیت خدمات شهری (مدل  ،)Servqualهدف
ی ،رد هک
پژوهش حاضر میباشد .مدل کیفیت خدمات شهری  Servqualیکی از مدلهای توسعهیافته در اندازهگیری کمی کیفیت خ رهش تامد یی یی

این پژوهش به تشریح و کاربرد آن در سنجش رضایت مسافران از سیستم حمل و نقل BRTپرداخته میشود .سوال تحقیق این است که آی ار نیب ا هه ههه

اندازی اتوبوسهای تندرو و رضایت شهروندان و مسافران سامانه اتوبوس رانی تندرو منطقه  ،3رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق توص یفی

–

تحلیلی و از نوع تحقیقات همبستگی است .در این مقاله بعد از بررسی مبانی مختلف نظری سیستم حمل و نقل عمومی و سامانه اتوب ردنت ینار سو ووو وووو،

سرانی تندرو -بکار رفته در مدل مفهومی تحقیق -از طریق گردآوری دادهها با پرسشنامه و
سعی شده است با بررسی ابعاد کیفیت خدمات سامانه اتوبو 

تحلیل متغیرهای تحقیق با بکارگیری آزمونهای مختلف آماری (آلفای کرونباخ ،کولموگوروف – اسمیرنوف ،ضریب همبس وسریپ یگت نن ننن ،آزم نو

فریدمن) در چارچوب مدل ،Servqualبه شناخت مسا لئ و مشکالت خطوط  BRTپرداخته شود و در نهایت پیشنهاداتی در راس هناماس دوبهب یات    

اتوبوسهای تندرو و نیل به رویکرد حمل و نقل پایدار در منطقه 3شهرداری تهران ارائه گردد .نتایج بررسی نشان میدهد که با توسعه و ارتق داعبا یا   
سرانی تندرو افزایش داد.
چهارگانه کیفیت خدمات مورد بررسی ،میتوان سطح رضایت شهروندان را از سامانه اتوبو 

ن ،ابعا نازیم هناگراهچ د
واژگان کلیدی :سیستم حمل و نقل  ،BRTمدل آماری  ،Servqualرضا ارفاسم یدنمتی نن نن
خدمات ،خطوط  BRTمنطقه  3تهران

تیفیک   

شهای مدیریتی الک نشهر تهران در تحقق حمل و نقل پایدار شهری با رویکرد اقتصاد سبز ،موردپژوهی :منطقه 3
 -1این مقاله مستخرج از رساله دوره دکتری با عنوان "چال 
یباشد.
تهران" به راهنمایی دکتر مظفر صرافی در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی م 

 -2صابر محمد پور (نویسنده مسئول) Saber6422@gmail. com
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مقدمه
يتوان حمل و نقل درون شهری را به دو گروه حمل و نقل عمومی و حمل و نق یصوصخ ل   
در یک تقسیم کلی م 
ی،
ی ،ریلی ی
ی ،برقی ی
تقسیم کرد .خودرو ،موتور ،دوچرخه از جمله وسایط نقلیه خصوصی ،و مترو ،انواع اتوبوس (ع دا ی ی
هدایت شونده و غیره) و اتوبو 
د ( Report General
سه ردنت یا وو ووو () BRTاز وس نتسه یمومع لقنو لمح طیا ددددد ددددد
).Accounting Office Mass Transit. 2001:12
هنگامی که ناوگان حمل و نقل عمومی شهری روانی و کارآیی الزم را نداشته باشد ،شهروندان به شیوههاای دیگ یر
يآورند که یکی از پیامدهای آن ازدحام خودروهای شخصی است .بنابراین از آنجایی که اتوبوسها ب هجوت ا   
روی م 
به متوسط تعداد سرنشینن آن در مقایسه با خودرو سطح بس بایخ زا یرتمک رای ا ننن ننننهاا و فض  ار یرهش یاها ا لاغش    
یشوند .به هم تسا لیلد نی    
يکنند (سعیدنیا ،)14 : 81 31،موجب کاهش بار ترافیکی و افزایش سرعت دسترسی م 
م
که مقررات و قوانین کشورهای پیشرفته بر اساس اخذ مالیات باال در مقابل مصرف سوخت و تخص نارای صی هه ههههاای
زیاد به سیستمهای حمل و نقل عمومی برای کاهش استفاده از اتومبیل است (افندی زاده و ذوقی.) 243 : 82 31،
ی ،ش هب یسرتسد نازیم لما
میزان آسایش و راحتی قبل از آغاز سفر درون ش ره ی ی

ط،
اگتسیا ههههه هههههههاای اتوب یلب و سو طط طط

ویژگیهای ایستگاهها ،میزان و نحوه پرداخت هزینه و شرایط و زمان انتظار و میزان آسایش و راحتی در رفس لوط   
لهای انسانی اتوب اررقم و نیناوق تیاعر و سو ت حن و  و دروخرب ه       
درون شهری شامل نحوه رانندگی ،محیط عام 
راننده با مسافران ایستاده و نشسته ،و طی کردن مسیر ،از ابعاد مهم تحلی رب و ل ر  رارقتسا یس ا وبوت سسسسسسسسسهاای تن رد ووو
يباشد .نبود سرعت کافی ،عدم برخ اگدننار بسانم درو ننن نننن ،م تد
( )BRTدر شهر تهران جهت جابجایی مسافران م 
زمان انتظار ،فقدان سیستم تهویه مطبوع مناسب در داخل اتوبوس و بیش از ح ار سوبوتا رد رفاسم ندش راوس د   

  

يتوان از عوامل و مشکالتی دانست که سیستم اتوبوس BRTشهرداری تهران و ب هقطنم رد هژیو    ( 3مس نابایخ ری   
م
ولی عصر) جهت جابجایی مسافران با آن روبرو هستند.
از آنجایی که مفهوم اثر بخشی همواره با کیفیت همراه است و سازمان اتوب سو

ی نی کی ناونع هب ز نامزاس      
رانی ی

تکنندگان این خ امد تتت (مس )نارفا
یدهد ،میزان رضایت دریاف 
خدماتی ،خدمات خود را به عموم افراد جامعه ارائه م 
يباشد .به عبارت دیگر معیارهایی که برای سنجش اثربخش مزاس کی ی ا امدخ ن ت     
بیانگر میزان کیفیت ارائه شده م 
یشوند ،بایستی نشاندهنده میزان پاسخگویی آن سازمان به نیازهای جامعه باشند .به عنوان مثال اثر
عمومی استفاده م 
يکنند بستگی ندارد ،بلکه به ایننن مس لا ههه
بخشی سیستم حمل ونقل عمومی فقط به تعداد افرادی که از آنها استفاده م 
ی .) 71 : 80 31 ،ب بیترت نید   
که این افراد ،سفرهای راحت ،سریع ،به موقع و امنی داشته باشند ،وابسته است (س باره ی ی
ی ،و رانن ناگد
اگر ذی نفعان سامانه اتوبوس تندرو را به دو گروه بهرهمندان درونسازمانی (م ارید ننن ،کارکن داتس نا یی یی
ی (مسافران) تقسیم نماییم ،برای سنجش کیفیت خدمات ای یلقن و لمح نامزاس ن     
خطوط) و ذینفعان برونسازمان 
يشوند:
سواالت زیر مطرح م 
میزان رضایت مسافران از عملکرد سازمان اتوبوس رانی چقدر است؟
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میزان رضایت کارکنان سازمان ،بویژه رانندگان خطوط که به عنوان نیروهای صنفی نقش بسیار زیادی در دستیابی به
اهداف و جلب رضایت ذی نفعان برون سازمانی (مسافران) دارند ،از عملکرد این سازمان خدماتی چقدراست؟
که در این پژوهش به بررسی نظرات گروه نخست یعنی شهروندان ،برای سنجش کیفیت خدمات سامانه اتوبوسهای
تندرو ،پرداخته شده است.
با توجه به مباحث مطرح و سوالت و اهداف پژوهش ،ض  هدافتسا هینشیپ هب دراد ترور ا رد و سوبوتا ز

تیاهن       

سها برای تامین حمل و نقل عمومی سریع ب یار
سهای تندرو بپردازیم؛ ایده استفاده از اتوبو 
شکلگیری سامانه انوبو 
حهای اتوبوسه رابع وردنت یا ت    
اولین بار در سال  30 91در قالب مطالعاتی در این زمینه صورت گرفت .اولین طر 
بودند از :شیکاگو در سال  ، 37 91واشنگتن دی در سالهای  1956تا  1359سی ،سن لوئیس در سال  1959و میل یکاو
در سال  .)Parker, 2003,41( 70 91دوره  1950تا  70 91سالهای اصالح تصورهای اشت لقن و لمح دروم رد هاب     
يرود .بعد از این دوره بود که در سالهای دهه هفتاد ،مفهوم بهبود سیستمهاای اتوب رد ینار سو   
عمومی به شمار م 
د( Vuchic,
قالب بی آر تی شکل گفتند .بعد از آن در اواسط دهه نود ميالدي توجه ويژهاي به سيست ممم ب آ ي ررر ت ييي شد د

).2005, 15
يتوان در آمريكاي التين جستجو كرد .در جا يي كه طراحان حمل و نقل بههه دنباللل
شروع پيدايش اتوبوس تندرو را م 
ش س كارم عير زز ززز ش ره ييي در
راهكار مناسبي از نظر هزينه براي مقابله با وضع دشوار حمل و نقل شهري بودنددد .اف ياز ش ش
ل ش اجيا ره دد ددد نمودد .رشددد ز اي دد
ل و نقل ل
آمريكاي التين در اواسط دهه  70 91مشكالت زيادي را براي مسؤوالن حمل ل
مهاجرت به شهرها و افزايش جمعيت شهرها و همچنين وجود منابع محدود مالي باعث شددد تاا مس الوئ ننن و طراحاننن
ل بههه
ل و نقل ل
شهري در آمريكاي التين با مشكالت عديدهاي مواجه شوند و به منظور مقابله با مشكالت مربوط به حمل ل
ت ،ايج دا
دنبال يك سامانه جديد حمل و نقل شهري باشند .راهكار يي كه در نهايت مورد تأ يي د مسئوالن امر قرار گرفت ت
يشد و نسبت به اتوبوسراني معمولي مزا اي ييي
سيستم اتوبوس تندرو بود .سيستمي كه به عنوان متروي زميني شناخته م 
زيادي را به همراه داشت .در اين ميان برزيل نقش رهبري سيستم سريع اتوبوسراني از اواخر سال  70 91ميالدي را بررر
تها ييي
عهده گرفته است EBTU .یک شركت تعاوني حمل و نقل عمومي است كه در برازيليا شكل گرفته و به فعاليت ت
د Luis& et al
ط اتوبوس نار ييي شد د
نالمللي اختصاص دارد كه در نهايت باعث ايجاد تغ يي رات اساسي در خطوط ط
ملي و بي 

) .)2008, 54در ايران نيز به دنبال حل مشكالت ترافيكي ،آلودگي هوا ،صرفه جو يي در حاملهاي سوختي و بس راي ييي
موارد ديگر اولين خطوط سيستم BRTدر تهران پياده شد.
طرح مسئله
دالیل فراوانی وجود دارد که ارجحیت سیستم حمل و نقل همگانی نسبت به سامانه حمل و نقل خصوص دیئات ار ی   
ينماید .استفاده از وسایل نقلیه پرسرنشین بر مبنای اصل جابجایی مسافر بیشتر با خودروه بنج زا رتمک یا ههه هههههاای
م
مختلف همچون تراکم ،ایمنی ،آلودگی هوا ،مصرف انرژی و مانند اینها به سایر گزینههههاای تراب راد یرترب یر دد ددد .به
همین دلیل هر گونه تالشی در راه ترغیب افراد به استفاده از وسایل نقلی ببس سوبوتا لیبق زا یمومع ه

شهاک
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بسیاری از مشکالت ناشی از توسعه شهرنشینی-بویژه کالن شهرها -و تحقق حمل و نقل پایدار شهری خواه ش د دد ددد،

اما از طرف دیگر یک سامانه حمل و نقل مناسب باید پاسخگوی نیاز شهروندان باشد (.)Allsop,R. 2001: 22
در واقع آنچه که باعث افزایش رغبت عمومی برای استفاده از وس و لمح طیا

هش رد یمومع لقن ر اه       م يييشودد،

افزایش درجه کیفیت و کارآیی آن در سیستم حمل و نقل درون شهری است و البته کیفیت و کارایی منوط به تحقق
استانداردها و بدنه مدیریت و استخوانبندی سیستم است ( ( .Wright,L. 2003اتوبوسها باید به وس و زیمت یا هلی
آرام بخش در رفت و آمدهای شهری تبدیل شوند ،مدل اتوبوسها و نظافت داخل آنها ،شرط ضروری برای ت جیور
استفاده از آنهاست ،مهمتر نظم و انضباط در حرکت آنها و رسیدن به ایستگاههاست .همچنین ازدیاد اتوبوسه رد ا
مسیرهای مختلف و کاهش مدت زمان انتظار مسافران که در ایستگاهها به انتظار رسیدن اتوبوس نشستهاند ،رس یگدی
به وضعیت رانندگان اتوبوسها و غیره ،نیز به عنوان عواملی که در برخورد مناسب با شهروندان نق نراد رایسب ش ددد دددد،
یک ضرورت است.
روش تحقیق
يباش رد هک د   
از لحاظ ماهیت و روش ،این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی -پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه م 
يکنند تکمیل شده و از مسافران و استفاده کنندگان خطوط مورد پرسش قراار
 17ایستگاه BRTکه از منطقه  3عبور م 
گرفتهاند .بر همین اساس با توجه به اهداف تحقیق ،هدف از بکارگیری روش همبستگی و معرفی و استفا لدم زا هد   
کیفیت خدمات شهری ( )Servqualدر این تحقیق این است ک یبایرد ه ممممم  ،آی ار نیب ا هه هههاندددازی اتوبو سسسهاای تن رد ووو
( )BRTو رضایت شهروندان و مسافران وسایط حمل و نقل عمومی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ ب  بیترت نید با    
يتوان این تحقیق را از نوع تحقیقات همبستگی دانست .همچن لیلحت و هیزجت یارب نی     
توجه به مسائل یاد شده م 
اطالعات از نرم افزارهای  Excel , SPSSو  GISاستفاده شده است.
مبانی نظری تحقیق
سیستم  ،BRTسیستم حمل و نقل باکیفیت باال ،مناسب و راحت برای استفاده کنندگان ،وسیله حمل ونقل سریع و با
کمترین هزینه م 
يباشد (  BRT .)TAS Partnership Ltd. 2000 : 12در بسياري جوانب
فپ ريذ ييي اجرا و رتالاب يي
شهري با چرخهاي الستيكي است؛ اما با انعطاف ف

مانند  LRTكبس راطق اي    

نيزه ههه ههههه يامرس يا هه هههاي و اجرا تمك يي رر ررر

(.)TCRP, 2003: 1
يشود كه باعث
بنابراین  BRTشامل تمامي برنامه و فعاليتها يي م 

عتررر،
م يييش بوتا تامدخ دو و رهش س ييييييييي  ،س ير ع ع

مكررتر ،سالمتر و با مطلوبيتهاي بيشتر همچون تهويه خوب ،صندليهاي راحت ،جايگاه انتظار ام و ن غیرهه ارائه
ترساني هماهنگ و سيستماتيك كه با مدلهاي ديگ لمح ر   
شود .حمل و نقل سريع اتوبوسي عبارت است از خدما 
و نقل در جوامع كامال يكپارچه بوده و در مقايسه با سيستمهاي اتوبوسي معمولي و سنتي خدمات سريعتر ،راحتتر
و با قابليت اطمينان بيشتري ارئه م 
يدهد (.)Grave, 2004:385

ترسانی ...
تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدما 

متولیان امور شهری در کل دنیا درحال آزمودن راه حلهای پیشرفته حم نتسه لقن و ل ددد دددد .در بح و لمح ث
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لقن    

ن،
شهری ،با توجه به سطح هوشیاری افراد ،در یافتن راه ح ححلهاای جدی گرزب یارب د را ههه هههههاای ق یشام زا هدش لف ننن ننن
یهاا منج یرگنزاب هب ر    
یهای شهری م يييطلبددد ،ای نارگن ن یی یی
گرایشات جدیدی را برای برطرف نمودن این ناهنجار 
فنآوری جدید عبور و مرور مانند سیستم  BRTکه راه بسیار سودمندی را برای ارتقاء س و تیفیک حط

اک ررر ررررآیی ب الا

برای سیستمهای حمل و نقل شهری مهیا م 
يسازد ( .)20 :Friberg. L. 2002براساس مطالعه ای که درسال  76 91در
يتواند با نص ی هنیزه ف
اتاوا انجام شد ،کارشناسان به این نتیجه رسیدند که یک سیستم که بر پایه اتوبوس است ،م 
حمل و نقل ریلی ساخته شود ،و م 
يتواند با هزینه کمت هب ر    اج د ار رررآیددد .در ش یس نوتسوب ره س مت     BRTبخ رطا
سودهای کارکردی و خدماتی انتخاب شده است و نه بخاطر س یامرس دو هه ههه ( .)Robelo ,J ,2003:401سیستم BRT

يتواند یک راه بسیار کم هزینه برای تحول حم اب یرهش نورد لقنو ل
م

ک و الاب تیفیک ا شاب دمآر دد د ددددد ددددددددد ،پیش تفر

ی ،سیستم
درتکنولوژیهای نو مانند وسایل پاکیزه ،وسایل با سطح کیفی پایینتر و هدایت مکانیکی و الکتروم کیناک ی ی
 BRTرا به عنوان یک راه حل جذاب برای مسافران و مقامات معرفی کرده است (.)Allsop,R. 2001:70
لهاي ارزان قيمت و مقرون به ص يارب هفر   
يرود كه به دنبال راه ح 
امروزه سيستم  BRTبيشتر در شهرها يي به كار م 
حمل و نقل عمومي هستند .در كل  BRTيك سيستم حمل و نقلي مشتري محور و با يفيك ت باال است و لمح هك 
يدهد .سيستم حمل و نقل  BRTبسياري از جوان تيفيك ب   
نقل شهري سريع ،راحت و مقرون به صرفهاي را ارائه م 
يكن  هب ؛د ه آ ليلد نيم نننن ننننن را با
باالي سيستم متروهاي زير زميني را بدون هزينههاي باالي آنها ،در يك جا جمع م 

يتوان گفت ،به همان ترت هك بي   
يكنند ( .)Lloyd Wright, 2003: 1در كل م 
عنوان متروي روي زمين 3نيز معرفي م 

يباشند؛ به گونهاي كه امروزه قطار سبك شهري به
قطارهاي سبك شهري حاصل ارتقاء و بهبود يفيك سيستم تراموا م 
عنوان يك سيستم و مدل مستقل به حساب م 
يآيد .سيستم حمل و نقل عمومي  BRTنيز با افزودن عناص صاخ ير
به سيستم اتوبوسراني موجود و ارتقاء يفيك آن امروزه به عنوان يك سيستم با هويت خاص خود ،ش م هتخان يييييشود د.
البته عالوه بر مشكالت سيستم اتوبوسراني موجود كه باعث شكلگيري شكل ارتقاء يافتهي آن با عن ناو  BRTش هد
است ،ضرورتهاي زماني ديگري چون بزرگتر شدن شهرها ،افزايش جمعيت و ب فاسم نتفر الا ررر رررران حم لقن و ل   
تهاي ن عالطا يروانف و كينورتكلا هصرع رد نيو ا و ت    
عمومي را به همراه مسائل زيست محيطي در كنار پيشرف 
تكنولوژي وسائط نقليه را نيز نبايد از نظر دور داشت .كل عوامل فوق در مجموووع ش دروآ دوجوب ار يطيار هه هههانددد هك
كاندددازه در
باعث تحول سيستمهاي ناكارآمد گذشته به سيستمهاي كارآمدتر شده است .البته همه عوامل فوق ب ي ه كك كك
شكلگيري سيستم  BRTدخيل نبودهاند .ميزان تاثير هر عامل ب رد رظن دروم يناكم و ينامز طيارش هب هجوت ا     

  

شهرهاي مختلف متفاوت م 
يباشد .شكل شماره ( )2-2تاثير عوامل فوق را در در شكلگيري سيستم  BRTدر قالب
يگذارد.
دياگرام به نمايش م 

1. surface metro
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مشكالت حمل و
نقل عمومي و
ترافيك

بزرگ تر شدن

مشكالت

شهرها و افزايش

اتوبوسراني موجود

جمعيت آنها

BRT

مسائل زيست

افزايش مسافرين
حمل و نقل

محيطي

عمومي

تكنولوژي

وسايل

نقليه

پيشرفت فناوري
الكترونيك

لگيري سيستم BRT
نمودار  .1عوامل موثر شك 
منبع :عمران زاده88 31 ،

زمينه شكلگيري BRT

چالشها يي كه امروزه در زمينه ترافيك عمومي و تحقق حمل و نقل پایدار شهری پيش روي برنامهر ناريدم و نازي   
شهري قرار دارد اين است كه چگونه از راههاي موجود شهري بصورت كارآمدددت وش هدافتسا ر ددد دددد .ت هار زورما هب ا    
حلها يي كه براي مقابله با مشكل ترافيك ارائه شده عمدتا افزايش راهها و خطوط ريلي با ساخت و س ياهزا

جد دي

در سطح شهر ،زير شهر و حومه آن بوده است؛ كه به نظر اين نوع توسعه بدليل محدوديتها يي كه وجود دارد رو به
يشود ،يكي كمبود قابل توج رد نيمز ه   
پايان است .از جمله محدوديتها و تنگناها يي كه باعث توقف روند فوق م 
يها و شهرها م 
مناطق شهري و ديگري مسائل مالي شهردار 
يباشد ).)TCRP Report,2003
هزينههاي زياد انرژي و آلودگي شهرها انگيزههاي تغ يي ر سيستم حمل و نقل هستند .ولي داليل موجهتر در اين زمينه
يباشد .يكي از گزينههاي مط رد حر
مشكالت ترافيك موجود و بار سنگين هزينههاي ساخت راههاي جديد شهري م 
اين زمينه حمل و نقل ريلي است كه به دليل هزينههاي ز آ تخاس داي

نن ننن ،بس رهش زا يراي ه ناوت ا ا رجا يي ا ار نآ ي

  

يشود ،سيستم حم و ل
ندارند .در اين بين سيستم ديگري كه بسيار ارزانتر از سيستم ريلي است و بجاي آن مطرح م 
يكنند ولي
يكند كه سيستمهاي ريلي حمل م 
نقل سريع اتوبوسي است BRT .معموال همان تعداد مسافري را جابجا م 
با هزينهاي بسيار اندك ( .)Sperling and Gordon, 2009: 238در واقع ،افزايش ازدحام و ترا مك ش هار هب زاين يره    
حلهاي جديد حمل و نقل را ايجاد كرده است .يك راه حل ابداعي و نوآورانه در زمينه حمل و نق يمومع ل   

BRT

يباشد با هزينههاي نسبتا پ قيرط زا نييا   
يباشد .سيستم  BRTنشاندهنده روشي براي بهبود حمل و نقل عمومي م 
م
سرمايهگذاري مرحله ب يزاس هچراپكي ساسا رب هلحرم ه

تهااي اجرا و يي
تهاا ،تجه ازي تتت  ،پيش فر ت ت
خاسريز تتتت ت تت تتتتتتت

فپ رد يريذ
تكنولوژيك ،سيستمهاي حمل و نقل سريع اتوبوسي در شهرها يي در سراسر جهان شكل گرفتهاند .انعطا 
اجرا و توانا يي اين سيستم در ساخت سريع ،مرحله به مرحله و اقتصادي بودن آن ،زمينه رشد و گست تيبوبحم شر   
لهااي پيش و لمح هتفر
يدهد .سازمانهاي برنامهريزي و حمل و نقل ،در سراس ح هار ناهج ر للل للل
آن را نشان م 

لقن    

يدهند .اين مسئله بازتاب نگرانيها يي است لئاسم زا هك   
عمومي را با موضوعات دسترسي بهتر مورد بررسي قرار م 

ترسانی ...
تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدما 
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محيط زيست گرفته تا جلوگيري از ساخت بزرگراهها و ممانعت از رش دنكارپ د هه ههه 4ش لماش ار يره    م يييشودد .ا ني
نگرانيها به امتحان دوباره تكنولوژيهاي حمل و نقل عمومي موجود و ارائه راه حلهاي ابداعي جد ش رجنم دي ددد دددد.
 BRTيك راه حل بسيار مقرون به صرفه براي ايجاد حمل و نقلي ب اب و الاب تيفيك ا ب ييارجا تيلباق ا شاب ال دددددددد ددددددددد.
فپ يريذ
يدهد كه داليل اصلي اجراي سيستم  BRTهزينههههااي توسعهههاي كمت اطعنا و ر فف فف
مطالعات موردي نشان م 
اجرا يي بيشتر در مقايسه با سيستم حمل و نقل ريلي بوده استتت ( .)TCRP, 2003: 72ام لقنو لمح متسيس هزور     
ت
 BRTتبديل به يك روند كلي و همه گير در كل جهان در زمينه توسعه سيستمهاي حمل و نقل عمومي ش سا هد تت تت
(.)Currie, 2005:41
شروع  BRTدر جستجوي سازمانها و برنامهريزان آمريكاي التين بر گردد ،كه به دنبال راه حلهاي مقرون به صرفه
براي رفع مشكل حمل و نقل شهري بودند .رشد سريع مراكز شهري آمريكاي التين هد رد هك ه     70 91ش عور ش دد ددد،
فشارهاي زيادي را بر روي تامين خدمات حمل و نق رك دراو يرهش ل ددد دددد .مواج يالاب يتيعمج دشر اب ندش ه

     

شهرنشينان كه وابسته به حمل و نقل عموميبودند و داشتن محدوديتهاي مالي براي توسعه زيرساختهاي ماش ني
محور ،برنامهريزان شهرداريهاي آمريكاي التين را با چالش ايجاد پارادا مي جديدي در حمل و نق هجاوم يمومع ل    
كرد .يك پاسخ ابتكارانه در مقابل مسائل فوق  BRTبودد .كي

سيستم هك يحطس يورتم

يراصحنا يريسم زا       

برخوردار بود .برنامهريزان و پيشنهاد دهندگان سيستم  BRTدر آمريكاي التين بطور عاقالنهههاي مش هك دندرك هدها    
نهاي شخصي جابج نوش ا دد ددد
هدف نها يي اين است كه مردم به صورت سريع ،ارزان و با كارآ يي بيشتر نسبت به ماشي 
تهاي اساسي سيستم  BRTبا سيستمهاي ريلي اين است كه  BRTمعموال
( .)Lloyd Wright, 2003: 1يكي از تفاو 
با توانا يي مالي اكثر شهرهاي دنيا سازگاري دارد.
يهااي م وكذ ررر،
يكند تا با رفع كمبوددهاا و نا ركراك دد 
يتوان عنوان كرد كه سامانه حمل و نقل  BRTسعي م 
در كل م 
حمل و نقل سريع ،ايمن ،سالم و با يفيك ت باال را فراهم كند .با ايجاد سيستم حمل و نقل  BRTدر ش توگوب ره اا ااا 5در

كشور كلمبيا ،مسافرين حمل و نقل عمومي تنها با ايجاد دو خط از  22خط ،از  67درصد به  68درصد اف اديپ شياز   
كرد .اين افزايش در اولين سال ايجاد اين سيستم از ژانويه تا دسامبر  2001پديدار شد .سيستم  BRTش بيتيروك ره اا ااا

6

نيز زماني كه شروع به كار كرد ،شاهد چنين افزايشي بود .و به مدت دو دهه ق دودح هنالاس دوب ردا       36 .2تع داد
مسافرين حمل و نقل عمومي را افزايش دهد .همين اندازه كافي بود تا سهم حمل و نقل عمومي در كل كشور برزيل
ح ظف كرده و از كاهش بيشتر آن جلوگيري كند (.)Lloyd Wright, 2003: 1
در آسيا تا سال  0 200تجربه ايجاد  BRTخيلي محدود بود .اين سيستم اول كي بلاق رد راب ني

لماك متسيس

ناگوتاي ژاپن و تايپه پايتخت تايوان مورد توجه قرار گرفت .گسترش  BRTدر قاره آسيا بيشتر از س لا

رد    

  

 2004ات قاف

افتاد؛ و در شهرهاي جاكارتا ،سئول ،پكن و بانكوك اين سيستم اجرا شد ( .)Writgh,L and Ejellstorm,K. 2003
1. Sprawl
2. Bogota
3. Curitiba
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منطقه مورد مطالعه
منطقه  ۳شهرداری تهران ،کي ی از  ۲۲منطقه شهرداری کالنشهر تهران است که در پهنه شمال شرقی شهر ته نار واقع
شده است .این منطقه از شمال با منطقه  ،۱از شرق با منطقه  ،۴از غرب با منطقه  ۲و از جنوب ب قطانم ا     ۶و  ۷هم
يباشد .بر طب اعالطا ق ت یرامشرس یتامدقم      
مرز و همجوار است و اين منطقه در وضع موجود دارای  ۱۲محله م 
يباشد .با توجه به کمت طسوتم ندوب ر    
عمومی نفوس و مسکن در سال 09 ۱۳جمعيت منطقه  ،۳برابر  ۲ ۹۳۱۸۱نفر م 
نرخ افزايش جمعيت ساکن منطقه نسبت به متوسط نرخ متن ارب نآ رظا یی ییی ک  یمومع دنور نارهت رهش ل ت تارييغ       
جمعيتی منطقه  ،۳علير مغ فراز و نشيبهای آن نسبت به شهر تهران نزولی است .این منطقه از شمال به بزرگراهه یا
صدر ،مدرس و چمران ،از جنوب به بزرگراههای رسالت و همت ،از غرب به بزرگراه چمران و از ش بایخ هب قر ا ننن نننن
یگردد.
پاسداران و خیابان شریعتی محدود م 
جدول :1بیالن سفر با اهداف مختلف در منطقه 3
جذب

ردیف

هدف سفر

ت ولی د

1

شغلی

33345 1

22 1675

2

آموزشی

66235

42 764

درصد از کل سفرهای تهران (درصد)
ت ولی د

جذب

06 /4

11 /5

19 /5

99 /5

3

خرید کاال و خدمات

49 677

71011

06 /5

3/5

4

تفریح و سایر

60089

69 873

73 /4

88 /6

5

هیچ سر خانه

101780

73 0 102

26/6

64 /6

6

جم ع

429243

4427 05

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  3تهران39 13 ،
جدول  :2وضعیت سیستم حمل و نقل همگانی در منطقه  3شهرداری تهران و مقایسه آن با مناطق 22گانه کل شهر تهران
تعداد سفر

توليد شده

جذب شده

سوار شده

پياده شده

انتقالي

کل جابجا يي Km

کي
مسافر (متر)

%5 . 4

%8 . 4

%2 . 5

%6 . 5

%9 . 4

-

کل جابجا يي (ساعت)

تهران

12586

27235

0 77 92

6775 1

20253

6 . 743

1543
%7 . 3

کي

نسبت لک هب 

    

%4

تعداد مسافر

(مسافر-کيلومتر)

مسافر (دقيقه)

منطقه  3شهرداري

10479

پياده روي

زمان انتظار

4 .3
-

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  3تهران39 13 ،

مشخصات خطوط  BRTدر منطقه:3
يباشد .خط شماره 7از منطقه عبور ک ضاح لاحردو هدر ررر رررر دارای 0 24
طول خطوط  BRTدر منطقه سه  4320متر م 
دستگاه اتوبوس سازمانی میباشد ،خط  7از میدان راه آهن آغاز شده وتا پایانه تجریش ادامه م يييیابددد .ک یاراد ه

17

ایستگاه در محدوده منطقه  3میباشد که به  9ایستگاه بصورت شمال ب ونج ه بب ببب و  8ایست روصب هاگ تتتتت جن هب بو   
يباشند.
سدهی م 
شمال در محدوده خیابان ولی عصر (عج) بشرح جداول ذیل مشغول سروی 

ترسانی ...
تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدما 

نقشه :1ایستگاههای خط  BRT 7در منطقه( 3برگشت)

نقشه :2ایستگاههای خط  BRT 7در منطقه( 3رفت)
جدول :3ایستگاههای اتوبوس تندرو ( )BRTدر منطقه 3
نام ایستگاههای جنوب به شمال

نام ایستگاههای شمال به جتوب

 -1ایستگاه ونک

 -1ایستگاه پارک وی

 -2ایستگاه میرداماد

 -2ایستگاه امانیه

 -3ایستگاه ظفر

 -3ایستگاه باشگاه خبرنگاران جوان

 -4ایستگاه نیایش

 -4ایستگاه پارک ملت

 -5ایستگاه پارک ملت

 -5ایستگاه نیایش

 -6ایستگاه باشگاه خبرنگاران جوان

 -6ایستگاه ظفر

 -7ایستگاه امانیه

 -7ایستگاه میرداماد

 -8ایستگاه پارک وی

 -8ایستگاه ونک
 -9ایستگاه ونک (ضلع جنوبی میدان ونک)

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  3تهران39 13 ،
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سنجش کیفیت خدمات شهری در بخش عمومی
روش شناسی و تعین معیار برای اندازهگیری کیفیت خدمات شهری ،نیازمند شناسایی درست کیفیت این خدمات در
ی کیفیت
بخش دولتی است .مدل کیفیت خدمات شهری  Servqualیکی از مدلهای توسعه یافته در اندازهگیری کمی ی
يباشد .مدل آماری  Servqualس رد یع ان زاد ه هگی یر
خدمات شهری متعلق به پاراسورامن" "1زیتامل" 7و "بری" 8م 

کیفیت خدمات شهری در جایی که کیفیت خدمت ب رورض کی ناونع ه ت تهج 

هش کرد ر نو دددددد ددددددد ،انتظ و وا تارا

يکند که شهروندان بتوانن دخ د مم ممماتی
يرود .این مدل کمک م 
کیفیتی که از ارائه خدمات ارائه شده انتظار دارد ،بکار م 
ی،
یشود ،با یکدیگر مقایسه نماینددد (مخت راغوم یرا یی یی
که توسط سازمانهای متفاوت در فضای شهری به آنها ارائه م 
علی (.) 88 31
اندازهگیری کیفیت خدمات به منظور درک مناسب از خدماتی که سازمانهای شهری باید ارائه نمایند و اینکه آیا این
يباشد یا خیر ،و همچنین مقایسه کیفیت یک سازمان عمومی با سازمانهاای
خدمات مناسب با انتظارات شهروندان م 
يگیرد ،این اندازهگیری درجه و مس ا نیب فالتخا ری ن اراظت ت خ و دنورهش  د تام       
دیگر متولی امور شهری انجام م 
سازمانهای دولتی در شهر را مشخص م 
يسازد (.)Parasuraman,2005: 16

نمودار  .2ساختار مدل آماری Servqual

Source. Parasuraman et al, 2005: 18

يتوان به شرح زیر خالصه کرد:
یهای مدل آماری  Servqualم 
ویژگ 
شهروندان باید بتوانند سطح کیفیت و انتظارات خود را از خدمات بخش دولتی در سطح شهر ابراز نمایند.
يشود ،و کیفیت ارئه خدمات باید در
شهروندان باید آگاهی یابند که ارائه خدمات شهری با چه معیاری اندازهگیری م 
چه سطحی باشد.
شهروندان باید بتوانند انتظارات خود را از مشخصههای عمومی خدمات شهری بیان نمایند.
مدل توسعهای اندازهگیری کیفیت خدمات شهری ( )Servqualپاراسورامن شامل  22مورد است که هر کدام از آنهاا
يشوند -1 :طراح راظتنا ی ا ادنورهش ت ن و 
مربوط به یکی از ابعاد اصلی مدل است ،هر عبارت در دو شکل ظاهر م 
1. Zeithamle
2. Berry

ترسانی 33 ...
تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدما 

 -2سازمانی که قرار است کیفیت مورد انتظار شهروندان در آن اندازهگی یر

م يييشودد ( Parasuraman, et al, 2005:

یشود د .تجزی هب لدم لیلحت و ه حرش
 .)17عبارات در هر دو بخش بوسیله ش م یدنبزایتما نادنوره ییی ییی

ت
یز ر سا تتتتت ت تتتتتت

(:)Parasuraman, et al, 2005: 21
يگردد.
يشود ،شناسایی م 
یکه انتظارات شهروند برآورده نم 
ابعاد مدل در جای 
يتوان بین خدمات با کیفیت و بدون کیفیت مقایسه منطقی انجام داد.
م
يگردد.
 تجزیه و تحلیل عبارتهای مختلف و بخشهای متفاوت سازمان متولی امور شهری ،امکانپذیر م یهای عمومی و تعی نک نی ند هه ههههاای
این مدل بر این اصل استوار است که شهروندان قادراند انتظارات خود را از ویژگ 
کیفیت خدمات شهری به وضوح بیان نمایند و نیز بین این انتظارات و ادراک از کیفیت خدمات واقعی و فعلی ب یار
فراهم کننده خدمات خاص برای یک فرد تمیز قائل شود .بنابراین ،این مدل نه تنها از دیدگاههای ش هرابرد نادنوره   
يدهد ،بلکه معیاری برای بیان انتظارات از آنچه ک دشاب دیاب ه    
کیفیت فعلی خدمات شهری یک جمعبندی بدست م 
ی آ ور د .
نیز فراهم م 
یافتههای تحقیق:
یکی از عوامل موثر در رضایت از سازمان حمل و نقل عم حطس رد یمو    منطقه  3ته ار ننن ب ط ه و و ماع ر

س هناما

يباشد ،و برهمین اساس ب ریگراکب ا ی یرامآ لدم      
اتوبوس تندرو به طور خاص ،میزان کیفیت خدمات ارائه شده م 
 Servqualدر این پژوهش که بر کیفیت خدمات ارائه شده در شهر تاکید م يييکنددد ،ب و یبایزرا ه
شهرمندان از کیفیت خدمات شهری در بخ و لمح ش

تیاضر شجنس     

ا طوطخ یمومع لقن تو  ینارسوب ت ردن ووووووو وووووووو ( )BRTپرداخته

يشود .در مدل مفهوميتحقیق (مدل آماری  ،)Servqualابعاد خدمات ،سرعت ،رفتار رانندگان ،و محیط عاملهاای
م
انسانی به عنوان ابعاد کیفیت اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر رضایت مسافران در نظر گرفته شدهانددد .پرسش مان ههههاای
يباشند:
صهای مدل مفهوميزیر م 
مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از شاخ 

سهای تندرو
نمودارشماره  .3مدل مفهومی تحقیق (مدل آماری  )Servqualراهاندازی اتوبو 
منبع :نگارندگان
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جهت سنجش رضایت مسافران از خدمات اتوبوسهای تندرو ( )BRTمنطقه  3کالنش ارهت ره نن ننن ،ه داعبا زا کی ر    
کیفیت اتوبوسهای تندرو (ابعاد خدمات ،سرعت ،رفتار رانندگان ،و محیط عاملهای انسانی) ب یغتم ناونع ه ررر ررررهاای
تحقیق از طری مانشسرپ ود ق هه ههه ( -1س رفاسم تیاضر شجن ا و ن

 -2پرسش بوتا تکرش همان و سسسسسسسهاای تن زا )ورد

خ ،کولموگ فورو
ش (آل ابنورک یاف خخ خخ
شهروندان نظرسنجی ش ومزآ قیرط زا همادا رد و هد نننن نننننه هوژپ یرامآ یا ششش ششش

–

اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون فریدمن) به طور خالصه به بررسی مولفههای پرسشنامهها و متغیرهای
پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز به طرح دو سوال باز و بررسی نتایج آنها در راستای سنجش مش تیولوا تالک   
يشود.
دار خطوط  BRTو شناخت عوامل موثر بر بهبود کیفیت خطوط  BRTپرداخته م 
برای سنجش آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهای تحقیق ،س ره هب طوبرم تالاو مت لومرف رد ار ریغ        }

��� ∑
��

{1 −

�
 𝑅� = �−1برای تعیین قابلیت اعتماد نتایج قرار داده شده و نتیجه از طریق نرم افزار مورد محاسبه قرار داده شدهانددد،

که نتایج حاصل از آنها در جدول زیر آمده است.

جدول .4نتایج آلفای کرونباخ از سنجش متغیرهای تحقیق
Alpha

متغیرها
خدمات شرکتهای حمل و نقل و سیستم BRT

0/ 845

سرعت سیستمهای BRT

0/ 776

رفتار و برخورد رانندگان

0/ 712

محیط مهندسی عاملهای انسانی

0/ 733

سهای تندرو BRT
رضایت مسافران از استقرار اتوبو 

0/ 722

رضایت شهروندان

0/ 736

منبع :يافتههاي تحقيق

يشود در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ به علت آنکه ب زا شی  0/7م يييباشددد ،م یات درو ید   
همانطور که مشاهده م 
است .همچنین آلفای کرونباخ را برای کلیه سواالت این تحقیق نیز محاسبه کردیم که عدد  0/8 25بدست آم تسا هد   
يشود.
يباشد ،پایایی تحقیق در حد باالیی تایید م 
و از آنجایی که این عدد بزرگتر از  0/7م 
نتایج کلی آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف

برای آزمون نرمال نمودن نمرههای بدست آمده از عاملها ،از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف استفاده شده است

که نتایج آن در جدول زیر آمده است .با توجه به این جدول Sig ،هم زا رتشیب لماوع ه   

ن،
یباشددد .بن یاربا ن ن
 0/ 05می ی

يتوان توزیع عوامل را نرمال دانست و از آزمونهای پارامتریک برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده کرد ک رد ه
م
ادامه از آزمون ضریب همبستگی برای آزمون روابط میان متغیرها استفاده کنیم.
جدول  .5نتایج کلی آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
تهای حمل و نقل در سیستم BRT
خدمات شرک 
0/ 133

سرعت سیستمهای BRT
0/ 376

رفتار و برخورد رانندگان
0/ 311

طهای مهندسی عاملهای انسانی
م حی 
0/ 74

رضایت مسافران
0/ 126

Sig

منبع :يافتههاي تحقيق

ضریب همبستگی پیرسون :برای تجزیه و تحلیل متغیرها نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون را به هم هار
يشود.
میانگین و انحراف معیار متغیرها به صورت جداگانه آورده م 

ترسانی ...
تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدما 
جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون

متغیرها

P-Value

راهاندازی اتوبوسهای تندرو  -رضایت مسافران

0/ 444

0/ 000

خدمات شرکتهای حمل ونقل در سیستم  -BRTرضایت مسافران

0/ 448

0/ 000

سرعت سیستمهای  -BRTرضایت مسافران

0/ 403

0/ 000

رفتار و برخورد رانندگان -رضایت مسافران

0/ 461

0/ 000

0/ 386

0/ 000

لهای انسانی -رضایت مسافران
طهای مهندسی عام 
م حی 
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منبع :يافتههاي تحقيق

آزمون فریدمن
يشود که در این تحقی لقتسم یاهریغتم ق    
این آزمون برای یکسان نمودن اولویتبندی متغیرهای مستقل استفاده م 
تهای حمل و نقل و سیستمهای  ،BRTسرعت سیستمهای ،BRTرفت و ناگدننار دروخرب و را
شامل خدمات شرک 
يباشند.
لهای انسانی م 
محیط مهندسی عام 
جدول .7نتایج رتبهها در آزمون فریدمن
متغیرها

میانگین رتبهها

خدمات شرکتهای حمل ونقل در سیستم BRT

3/ 41

سرعت سیستمهای BRT

2/ 11

رفتار و برخورد رانندگان

1/ 79
2/ 46

لهای انسانی
طهای مهندسی عام 
م حی 

منبع :يافتههاي تحقيق
جدول .8نتایج حاصل از آزمون فریدمن
آمارهها

مقدار آمارهها

تعداد

0 20

خی دو

421/ 244

درجه آزادی

Sig

2
0/ 000

منبع :يافتههاي تحقيق

يشود ،تفاوت زیادی میان میانگین رتبه متغیرهای مستقل وجود دارد .بنابراین در تحلیل نت جیا
همانطور که مشاهده م 
يتوان نتیجهگیری کرد که رفتار و برخورد کارکن رفاسم هاگدید زا نا ا اب ن یم ا گن ی هبتر ن
آزمون فریدمن م 

       1/79در

اولویت اول ،سرعت سیستمهای  BRTبا میانگین رتبه  2/ 11در اولویت ود  ممم ،مح هبتر نیگنایم اب کیمونوگرا طی      
 2/ 46در اولویت سوم و متغیر خدمات شرکتهای حمل ونقل در سیستم  BRTب هبتر نیگنایم ا      3/41در اولویت
چهارم قرار دارند.
سها تندرو
نتایج حاصل از سنجش رضایت مسافران از هر یک از ابعاد کیفی اتوبو 
برای آزمودن متغیر خدمات شرکتهای حمل ونقل در سیستم  BRTمنطقه  3کالنش ارهت ره نن ننن 19 ،س یحارط لاو   
شده بود که به بررسی میزان رضایت از خدمات ارائه شده در قالب شاخصهایی چون :تعداد باجههاا ،دسترس هب ی   
باجه بلیط ،نحوه پرداخت پول و مقدار آن ،امنیت ،دسترسی به ایستگاهها ،استفاده از تکنولوژی مکم ییوگخساپ و ل   
يدهد که بیشتر پاسخگویان (  55درصد) گزینه زیاد را انتخاب ک در ه هانددد
یپردازد .نتایج حاصل نشان م 
کنترل خطول م 
و در مقابل گزینههای بسیار کم و به ترتیب کمترین میزان واحد را به خود اختصاص دادهاند.
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برای آزمودن متغیر سرعت سیستمهای  ،BRTهفت سوال طراحی شده است که به بررسی میزان رض تعرس زا تیا   
 BRTارائه شده در قالب شاخصهایی چون :تعداد توقفات پشت چراغ ،تع وبوتا داد سسسسس  ،خ و ریسم رد ندش بار
خگویان ( 37 /4درصد) گزینه بسیار زیاد را اتخاب نم دو ه هانددد و
يدهد که بیشتر پاس 
يپردازد .نتایج نشان م 
زمان انتظار م 
در مقابل گزینههای بسیار کم و کم به ترتیب کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند.
برای آزمودن متغیر رفتار رانندگان سه سوال طراحی شده است که به بررس یاضر نازیم ی ت زا 

ر راتفر ا اگدنن ن در   

  

يدهد که
يپردازد .نتایج نشان م 
قالب شاخصهایی چون :طرز برخورد و عملکرد رانندگان و نحوه پوشش رانندگان م 
بیشتر پاسخگویان ( 49 /1درصد) گزینه بسیار زیاد را انتخاب کردهاند و در مقابل گزینههای بسیار کم و کم به ترتیب
کمترین میزان انتخاب را به خود اختصاص دادهاند.
برای آزمودن متغیر محیط مهندسی عاملهای انسانی شش سوال طراحی شده است ضر نازیم یسررب هب هک  ا تی       
یهاای داخ وبوتا ل سسسسس  ،سیست مممهاای
مسافران از محیط عاملهای انسانی در قالب شاخصهایی چون :تع لدنص داد یی یی
يدهد که
يپردازد .نتایج بدست آمده نشان م 
سرمایشی و گرمایشی ،دستگیرههای داخل اتوبوس و راحتی ایستگاهها م 
بیشتر پاسخگویان ( 44 /3درصد) گزینه بسیار زیاد را انتخاب کردهاند و در مقابل گزینههای بسیار کم و کم به ترتیب
کمتری میزان انتخاب را به خود اختصاص دادهاند .در جدول زیر خالصه ای از نتایج رض  نیرفاسم تیا ن  تبس به    
خدمات  ،BRTسرعت  ،BRTرفتار رانندگان و محیط مهندسی عاملهای انسانی به ترتیب باالترین رضایت رض تیا
آمده است.
جدول .9میانگین و انحراف معیار توزیع نظر پاسخگویان درباره نتایج حاصل از رضایت نسبت به متغیرهای تحقیق
شماره سواالت پرسشنامه

متغیر

میانگین

انحراف معیار

4/ 4

0/ 9
0/ 8
0/ 8
0/ 2

رفتار و برخورد رانندگان

27 - 29

لهای انسانی
طهای مهندسی عام 
م حی 

30 - 35

4/ 3

02-62

3/ 2

1- 19

3/ 7

سرعت سیستمهای BRT
خدمات شرکتهای حمل ونقل در سیستم BRT

منبع :يافتههاي تحقيق

یتوان گفت ،میانگین و انحراف معیار توزیع نظر پاسخگویان درباره نت زا لصاح جیا   
یشود ،م 
همانطور که مشاهده م 
رضایتمندی نسبت به متغیرهای تحقیق از سیستم  BRTاز کمترین رضایت از طرف مسافران برخوردار است.
نتایج حاصل از تحلیل سواالت باز در مورد رضایتمندی مسافران از سیستم BRT

سوال اول از مسافران  BRTاین بود که :مهمترین مشکلی که تاکنون در این خط دش هجاوم نآ اب طو هههه هههههانددد را بی نا
خها را به چهار گروه اصلی طبقهبندی کرده ایم که در جدول زیر آمده است.
نمایند .نتایج بدست آمده از پاس 
جدول .01سوال باز شماره 1
ردیف

مهمترین مشکل

1

سها و ازدهام بیش از حد
ناکافی بودن تعداد اتوبو 

69

36 /4

2

طراحی نامناسب ایستگاهها و مسیر

44

24 /6

3

طوالنی شدن زمان توقف در برخی ایستگاهها

32

18 /2

4

دشواری و نامناسب بودن شرایط داخل اتوبوس تا هنگام سیدن به مقصد

37

16 /5

خها
سایر پاس 

18

4/ 3

5

تعداد پاسخها

0 20

مجموع
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خها
درصد پاس 

 100درصد
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سوال دوم از مسافران  BRTدر رابطه با عوامل موثر بر بهبود کیفیت خط طو
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 BRTب زا هدمآ تسدب جیاتن هک دو      

خها را در سه گروه اصلی طبقهبندی کرده ایم که در جدول ذیل آورده شدهاند:
پاس 
جدول .11سوال باز شماره 2
ردیف

مهمترین مشکل

خها
تعداد پاس 

درصد پاسخها

1

افزایش خطوط BRTدر سایر مسیرهای پر رفت و آمد

96

43 /2

2

ایجاد و ترویج فرهنگی خاص برای استفاده از خطوط BRTبین شهروندان

63

36 /5

3

ایجاد یک سامانه نظارتی دائمی برای کنترل و نظارت خطوطBRT

24

16 /2

4

خها
سایر پاس 

17

4/1

0 20

مجموع

100
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یآید ،مهمترین مشکل مسافران ناکافی بودن تعداد اتوبوسها و ازدحام ب زا شی
همانطور که از جدول شماره  11بر م 
يباشد در سوال دوم نیز ،پیشنهاد اصلی پاسخ دهندگان ،افزایش خطوط  BRTدر س رپ یاهریسم ریا    
حد مسافرین م 
خها را به خود اختصاص داده است.
يباشد که  43 /2درصد پاس 
رفت و آمد م 
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
با توجه به مشکالت ترافیکی و عوارض ناشی از آن ،شناسایی و برطرف نمودن موانع و مشکالت استفاده از س هناما
ی ،ی زا یک
اتوبوس رانی تندرو ،با توجه به مزایای فراوان این سامانه نسبت به دیگ مومع لقن و لمح یاهوگلا ر ییییی ییییی
ت .در ای اتسار ن    ی د رثوم لماوع زا یک ر   
راهکارهای اساسی و مهم در افزایش سطح رضایتمندی شهروندان است ت
رضایت شهروندان از سازمان حمل و نقل عمومی و سامانه اتوبوسهای تندرو ،BRTمیزان کیفیت خدمات ارائه شده
يباشد ،در این پژوهش با به کارگیری مدل آماری ،Servqualو ب فرگ رظن رد ا ت فلوم ن هههه هههههه یا
از طرف آن سازمان م 
سنجش رضایت ،کیفیت خدمات ارائه شده از طرف سازمان مذکور سنجیده شد .برهمین اساس و با توج جیاتن هب ه    
يتوان نتیج تامدخ تیفیک هک تفرگ ه      
بدست آمده از آزمونهای تحقیق ،در چارچوب مدل ارائه شده ،م 

س ناما ههه

اتوبو 
یکند بستگی ندارد ،بلکه به کیفیت تامدخ    
سهای تندرو ( )BRTصرفا به تعداد مسافرانی که در روز جابجا م 
ت،
ارائه شده وابسته است و در مجموع میتوان گفت که با توجه به میانگین بدست آمده از مولفههای سنجش رض یا ت ت
مولفههای رفتار رانندگان ،محیطهای مهندسی ،عاملهای انسانی ،سرعت و خدمات ،چنین نتیجهگیری کردد ک نیا ه   
مولفهها به ترتیب در رضایت مسافران اتوبوسهای تندرو BRTدر سطح منطقه  3کالنشهر تهران ،تاثیر مستقیم دارند.
يشود که ب نی
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمونهای مختلف آماری بر روی متغیرهای تحقیق این طور استنباط م 
راهاندازی اتوبوسهای تندرو و رضایت شهروندان رابطه مستقیمی وجود دارد و ب و ءاقترا ا

عبا هعسوت ا فلتخم د      

کیفیت خدمات مورد بررسی در پژوهش ،بالطبع سطح رضایت شهروندان از سیستم حمل و نقل عم س و یمو اا ااازمان
اتوبوس رانی بیشتر خواهد شد.
درنهایت با سنجش کمی و کیفی سطح رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده از طرف سامانه اتوبوسهای تن رد ووو
يتوان راههای ارائه خدمات مطلوب و موثر به مردم را شناسایی نمود و توانایی
 BRTکه هدف پژوهش حاضر بود ،م 
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سامانه اتوبسهای تندرو منطقه  3کالنشهر تهران را با استقرار سیستمهای نوین جهت ارائه خدمات م اک و رثو رر رررآ به
شهروندان افزایش داد.
پیشنهاداتی در جهت افزایش رضایت مسافران از خدمات ارائه شده در خطوط  BRTمنطقه  3کالنشهر تهران:
کنترل مستمر تسهیالت ایستگاههای اتوبوس از جمله صندلی ،س هیا باننن ،تعمی ای هدوسرف تالیهست یزاسهب و ر

   

يباشد.
تخریب شده که منتج بررسی رابطه رضایت با مولفه خدمات م 
تالش در جهت قرار دادن موضوع فرهنگ استفاده و بهرهبرداری از اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر دروس مدارس که
از سوال باز شماره  2منتج گردیده است.
تهیه و پخش تیزرهای تبلیغاتی تلوزیون ،چاپ بروشور در داخ وبوتا ل سسسسسهاا در جهت ا گنهرف ءاقترا  س  هدافت از   
اتوبو 
سهای تندرو ( )BRTکه از سوال باز شماره  2منتج گردیده است.
در راستای افزایش خدمات متنوع و شاخص دسترسی به ایستگاهها ،تعبیه پلهای ع  رانک رد هدایپ ربا ا اگتسی هههه ههههههاای
اتوبو 
يباشد.
سهای تندرو ( )BRTجهت رفت وآمد عابران مناسب م 
در راستای افزایش کیفیت خدمات و شاخص نحوه پرداخت پول ،مکانیزه کردن کامل کردن سیستم پرداخت هزینه و
ممنوعیت پرداخت نقدی پیشنهاد میشود.
ل ،تنظ می عالطا متسیس   
در راستای تناسب خدمات و شاخص استفاده از تکنول مکم یژو لل لل

رس وص و ینا ت نورد ی   

يشود.
سهای تندرو پیشنهاد م 
اتوبو 
طراحی مناسب ایستگاهها و اتصال مناسب آن با مسیرهای پیاده رو برای سهولت تردد همچون تعبیه پلهای م هزیناک
عابرین پیاده به منظور کاهش خطر تصادف مسافران با وسایل نقلیه عبوری میتواند از دیگر راهکارها ب یار

اف شیاز

رغبت شهروندان در استفاده از این سیستم باشد تا موجبات صرفهجویی در مصرف سوخت ،کاهش ترافیک ،اف شیاز
کیفیت هوا ،آرامش و آسایش را برای شهروندان به همراه داشته باشد.
سپاسگزاری
مقاله حاضر که مستخرج از رساله دوره دکتری با عنوان "چالشهای مدیریتی کالنشهر تهران در تحقق حمل و نقل

يباشد ،با حمایت مالی و دریافت اطالعات حمل
پایدار شهری با رویکرد اقتصاد سبز ،موردپژوهی :منطقه  3تهران" م 
و نقلی و ترافیکی توسط سازمان مطالعات و برنامهریزی شهر تهران انجام گرفته است و بدین وس یرازگساپس هلی   
يگردد.
م
منابع
ارغوانی ،امیر ( .) 85 31حمل و نقل عمومی و ترافیک شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (معاونت بهرهبرداری)
نالمللي مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
افندی زاده ،شهریار؛ ذوقی ،حسن ( .) 82 31ششمین کنفرانس بي 
ن کنگره ه
افندي زاده ،شهریار ،نقابی ،آرش (  .)09 13طراحی متدولوژي مسیریابی خطوط ویژه اتوبوس در مع با ررر ش ره ييي  ،اولین ن
مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف تهران ،ایران
بحرینی ،حسین (  .) 1376مقاله شهرسازی و توسعه پایدار ،مجله رهیافت ،شماره ، 17
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ن
ی ،نهمین ن
ل عم مو ی ی
ل و نقل ل
تنزاده ،جواد ،توسطی خیري ،پژوهان ( .) 88 31بررسی کیفیت و طرح گازسوز نمودن ناوگان حمل ل
کنفرانس حمل و نقل و ترافیک ،تهران ،ایران،
ی،
جهانشاهی ( .) 83 31کاوه ،نظام حمل و نقل در مراکز شهری و طرح مسئله برای مرک ارهت رهش ز ننن نننن ،جست زاسرهش یاهرا یی یی
شماره ، 12

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( .) 86 31نقش حمل و نقل عمومی سریع ( )BRTدر بهبود وضعیت کالنشهرها ،شرکت واحد اتبوس
رانی تهران و حومه،

سه يا
زمانیان ،علی رضا ،قفقازي ،ایمان ،اقبالیان ،علی ( .) 88 31ارزیابی فنی-اقتصادي و زیست محیطی خط دوم سامانه اتوبو 
تندرو تهران ،نهمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران،

زیاری ،کرامت اهلل .منوچهری ایوب .محمدپور ،صابر .)09 13 ( ،ارزیابی سیستم حمل و نقل  BRTش  هدافتسا اب زیربت ره از   
رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک ،شماره 27
یهای کشور
سعیدنیا ،احمد ( .) 81 31حمل ونقل شهری (کتاب سبز شهرداری ،جلد سوم) .سازمان شهردار 
ی ،دانش هاگ
سهرابی ،ابوالفضل ( .) 81 31طراحی مدل سنجش اثربخشی موسسات آموزشی عالی دولت اریا ی نن ننن ،م تلود تیرید یی یی
عالمه طباطبایی ،دانشکده مدیریت
شهیدی ،محمدحسین .) 81 31( ،حمل و نقل پایدار شهری ،ابزاری برای تحقق شهرهای شهروند مدار ،فصنامه مدیریت شهری،
شماره 11 - 12
صفارزاده ،محمود ( .) 81 31مهندسی ترابری و ترافیک ،جلد دوم ،ترافیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
صلواتی ،علیرضا ( .) 86 31یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل عمومی ،مطالعه م اهفصا رهش :یدرو ننن نننن ،پای یسانشراک همان نا    
ارشد ،مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ،دانشگاه تهران.
طباطبایی ،عباس .داودی ،امیراردالن ( .) 85 31حمل و نقل عمومی راهکاری برای کاهش ترافیک در کالنشهرها،

عمران زاده ،بهزاد () 88 31؛ بررسي ساختار سيستم حمل و نقل  BRTدر كالنشهر تهران ،مطالعه موردی BRT ،تهران ،پای نا
نامه کارشناسی ارشد ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران.
لقمانی ،سیدمحمدرضا ( .) 86 31انتخاب گزینه بهینه حمل و نقل عمومی شهری با نگاه ویژه به اندازه شهر ،نمونه موردی ش ره
تهران( ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی)
سهای تندرو در تهران ،پایان نامه کارشناسی
مختاری موغاری ،علی ( .) 88 31تجزیه و تحلیل رضایت مسافران از سیستم اتوبو 
ارشد ،دانشکده مدیریت ،پردیس قم ،دانشگاه تهران ،دانشگاه تهران.

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  3تهران (  .)39 13خالصه گزارش مدیریتی پروژه .BRT
ی ش ره ييي کشوررر ،انتش ارا تتت
ی س ناما ههه اتوبوس نار ی ی
لهاي افزایش ک یارا ی ی
مهندسان مشاور همسو ( .) 87 31بررسی وتدوین راه ح 
يهاي کشور،
سازمان شهردار 
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