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 بررسی میزان رضایت شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی شهر رشت

  )١مطالعه موردی مسیر میدان گیل تا میدان شهرداری(    

  دانشگاه گیالن دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، -فرشاد مشیری نژاد     

  ٢گیالن ناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاهشدانشجوی کار - عباس نظرپور

 چکیده

روند رشد شتابان کالنشهرها در جهان، توأم با افزایش جمعیت در این شهرها، مشکالت متعددی را مانند مشکالت 

ترافیکی و اختالل در سامانه حمل و نقل درون شهری به وجود آورده است که رفاه و آسایش شهروندان را دچار تنزل می 

می مناسب خدمت بزرگ در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان رشد و توسعه سیستم حمل و نقل عمو. کند

بدین ترتیب هدف . حمل و نقل عمومی، جایگاه قابل توجهی در جابجایی درون شهری به ویژه در کالنشهرها دارد. است

مسیر میدان گیل تا میدان (پژوهش حاضر سنجش رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی شهر رشت 

تحلیلی است و جمع آوری اطالعات به شیوه اسنادی و  –روش تحقیق در این مقاله، توصیفی . بوده است) شهرداری

نفر از شهروندان شهر رشت بوده است که در  ١٠٠حجم نمونه نیز . بوده است) با استفاده از پرسشنامه(پیمایش میدانی 

مورد تحلیل قرار  T-Testو آزمون  SPSSافته ها با استفاده از ی .مسیر میدان گیل تا میدان شهرداری در حرکت بوده اند

: نتایج حاصله حاکی از این است که عواملی باعث عدم رضایت شهروندان از حمل و نقل عمومی شده است .گرفته است

. اشدمی ب) درصد٦٨(حمل و نقل  امنیت در وسایلتنها عاملی که بر اساس این پژوهش شهروندان از آن رضایت دارند 

، )درصد ٨٥(ازدحام در وسایل حمل ونقل : از نارضایتی شهروندان را در برداشته است عبارت اندکه  مواردیهچنین 

، کاهش امنیت مسافران با فرسودگی وسایل حمل )درصد٧١(و گرمایش ) درصد٧٣( مناسب نبودن امکانات سرمایشی

و تاثیر ) درصد٦٣(سترسی به وسایل در وقت مناسب ، د)درصد٦٦(، دسترسی به وسایل در آخر شب )درصد ٧٢(ونقل 

  می باشند) درصد٥٤(نوع وسیله در میزان کرایه 

  رضایت مندی، حمل ونقل عمومی حمل ونقل شهری،حمل ونقل،  :واژگان کلیدی
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  :مقدمه

و  دراین قرن هم چنان بامشکالت. قرنی که به شهری شدن کره زمین تعبیرشده است .دنیا در قرن بیست یکم است

مخصوص همین سال  نیز آنها مربوط به دوره های گذشته وبخش دیگر که بخشی از هستند چالش های عدیده ای روبرو

شهرنشینان  تعداد ٢٠٢٥ارائه شده به وسیله سازمان ملل پیش بینی می شود که تا سال  اساس امار بر. هستند های اخیر

توجه به این که  باUwe Peichmand,2008) به نقل از ، ١٣٨٩، دهعمران زا( لیارد برسدمی ٥می شود، وبه به  برابر دو

به طور  .تردد شهروندان در کالنشهرها اهمیت قابل توجهی دارد مساله حمل ونقل عمومی و سیرصعودی جهت شهرها،

المللی، دریایی، بین  هوایی، کلی آنچه دنیای امروز با آن روبه رو ست، شبکه های عظیم و پیچیده حمل و نقل زمینی،

گسترش شبکه حمل و  های پیش رو،از جمله راهکار در بخش حمل و نقل شهری،. شهری است رواندبرون شهری و 

با . پیاده روی و غیره است مترو، تراموا، اتوبوسرانی، شبکه های ریلی تشویق به استفاده از دوچرخه،: نقل عمومی شامل

ه مشکالت ناشی از تراکم ترافیک واقف هستند، لیکن عدم تخصیص وجود این، علی رقم اینکه کلیه مسووالن مربوطه ب

عدم برخورد علمی با مقوله ترافیک،  اعتبار الزم در تسهیالت حمل و نقل، تصمیمات متناقض در نحوه استفاده از اراضی،

مل  نقل عدم مهار رشد بی رویه شهرنشینی و همچنین، تولید و واردت اتومبیل شخصی به جای توسعه سیستم های ح

جمعی، باعث شده که وسائط نقلیه عمومی کماکان نقش فرعی داشته و شهرها همچنان درگیر مشکالت حمل و نقل 

پرداختن به مسأله حمل و نقل شهری از آنجا که دسترسی قابل توجهی دارد همه  .)١٣٧١:٧محمدزاده قوشچی( باشند

درصد از مساحت شهر را به خود ٢٥ن در حدود کاربری های شهری را ممکن میسازد و زیرساخت های فضایی آ

ارد بروز مسائل و مشکالت کارکردی در این حوزه که کل سیستم حیات شهر شدن داختصاص می دهد، اهمیت فراوانی 

سیستم  )٢:١٣٩٣سقایی و همکاران،. (را تحت تاثیر قرار می دهد که ضرورت تحقیق در این حوزه را مضاعف می کند

فرتوک زاده و رجبی ( یستم پویایی است که مولفه های زیادی در آن دخیل هستندحمل و نقل شهری  س

رشت یکی از کالنشهرهاییست که جمعیت آن هر ساله رو به افزایش  ).jing,zhentao2007به نقل از  ٢:١٣٩٣هوجی،ن

هدف از  .می باشد) ٦٣٩.٩٥١(١٣٩٠و جمعیت آن در سال  )٦٠٣٤٤٢(١٣٨٥است به گونه ای که جعیت آن در سال 

انجام این تحقیق سنجش رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی شهر رشت در مسیر میدان گیل تا 

سطح رضایت مندی : و سئوالی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن بوده این است که میدان شهرداری است

  شهرداری شهر رشت به چه میزان است؟شهروندان از وسایل حمل ونقل عمومی مسیر میدان گیل تا میدان 
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  پیشینه تحقیق

 سیستم حمل و درپژوهشی تحت عنوان سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از١٣٩٢حاتمی نژادو همکاران درسال - 

تکنیک هایی  از تحلیلی و -ازروش های مطالعه توصیفیدر این پژوهش که . می باشد نقل عمومی منطقه البرزجنوبی

کنیک های اماری مانند ت ماهه از ٦در دوره زمانیالعه کتابخانه ای استفاده شده و مط مه مشاهده وهمچون پرسشنا

حمل ونقل می  برسیستم نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار عامل موثر. رگرسیون استفاده شده استتحلیل عامل 

 .مد وخصوصیات فیزیکی اتوبوسها میباشدو آ رفت، سرعتباشد که شامل خدمات، 

در پژوهشی تحت عنوان بررسی رضایت مردم ازکیفیت خدمات رسانی حمل ونقل ١٣٩٢همکاران درسال میرکتولی و -

. انتخاب شده استنفر  ٢٥٠همچنین جامعه اماری) پرسشنامه( ازروش توصیفی تحلیلی )شهرگرگان٢عمومی درمنطقه

ازنتایج این تحقیق این است که مسافران . می باشد SPSS ازروش های امار درنرم افزار تجزیه وتحلیل داده ها

این رضایت  و رضایت بیشتری دارند )٢.٧٨(نسبت به سیستم تاکسی رانی  )٢.٨٩(گرگان ازسیستم اتوبوس رانی ٢منطقه

  .امنیت وراحتی در داخل تاکسی می باشد به دلیل هزینه باال و نبود

استفاده  مندی مسافران ازکیفیت سیستم اتوبوس رانی بادر مقاله ای تحت عنوان ارزیابی رضایت ١٣٩١سلطانی در سال -

تحلیل  ازهمچنین در این مقاله  .می باشد تحلیلی – از مدل رگرسیون رتبه ای مطالعه موردی شیرازکه ازروش توصیفی

یک نتایج نشان می دهد که فراوانی استفاده از اتوبوس توسط  .نیز استفاده شده استمدل رگرسیون رتبه ای ، همبستگی

  .مفهوم رضایت مندی از خدمات ارائه شده است بهمسافر 

 در پژوهشی تحت عنوان ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت ازسفرمترو١٣٨٩عباس زادگان وهمکاران درسال -

مکان ، وایستگاه مترمیزان فاصله از  متغیرحاکی از آن است نتایج  .روش پرسشنامه ای استفاده شده است از می باشد که

  .است گذار تاثیر مترو سن برمیزان رضایت از سفربا، اشتغال

رضایت  و BRTدر مقاله ای تحت عنوان ارزیابی وتحلیل کارایی سامانه حمل ونقل١٣٩١عمران زاده و دیگران درسال -

این صورت است نتایج به . یدانی استفاده شده استن از روش مطالعه کتابخانه ای و پژوهش معمومی در کالن شهر تهرا

تاثیرات مطلوب زیست محیطی، اجتماعی واقتصادی آن در  که ضمن وجود برخی مشکالت که برحمل ونقل عمومی و

  .این شهر است به طوری که رضایت مردم رابه میزان زیادی تامین کرده است
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اس طرح جامع حمل عراقی در پژوهشی تحت عنوان بررسی چشم انداز سیستم محلی اتوبوس رانی براس و پورمغال -

میدانی که جامعه مورد  دو روش کتابخانه ای و استفاده از ونقل مطالعه موردی سیستم اتوبوس رانی بیرجند وحومه با

نتایج این پژوهش نشان می دهدکه سیستم . پژوهش شامل شهروندان ناوگان وسیستم اتوبوس رانی شهر بیرجندمی باشد

  .درصد مواجه خواهد بود٧٠فق طرح بارشد حومه در سال ا اتوبوس رانی بیرجند و

پایانه علم  )٣(مطالعه موردی خط BRTیاری و همکاران درپژوهشی تحت عنوان بررسی رضایت مندی ازسیستم ز-

و  Spssتحلیلی باتاکید جهت پردازش داده ها و همچنین از نرم افزار  –استفاده ازروش توصیفی  خاوران که با –وصنعت 

نتایج نشان می دهد که رضایت نسبی نسبت به . نامه و بر روش پیمایشی میدانی استفاده شده استتهیه و تکمیل پرسش

  .سامانه حمل ونقل وجود داشته است

  منطقة مورد مطالعه

به عنوان مرکزاستان گیالن تقریبا در مرکز جلگه ای گیالن در وسیع ترین  ر مربعکیلومت ٧٣.٣٢رشت با مساحت  شهر

کیلومتری شمال باختری تهران و  ٣٣٠سطح دریاهای ازاد و در از متر ٨سفیدرود با ارتفاع متوسط  بخش دلتای رودخانه

خمامی زاده، ( و در مسیر راه اصلی درجه یک قزوین به بندرانزلی وافع شده است انتهای راه کناره اصلی دریای خزردر 

در  ن عبور کرده وآکیلومتری  ٢٠شرق و از فاصلهرشت در دشتی هموار قرار دارد و رودخانه سفیدرود از سمت  )٥:١٣٧٩

رودخانه زرجوب . گوهررود ازحومه جنوب شهر وارد شهرمی شوند دو رودخانه زرجوب و. بندرکیاشهر به دریا می ریزد

نزدیک میدان (خیابان شریعتی  ،)پل عراق( خیابان پاسداران ،)نزدیک مصالی رشت(قطع بزرگراه مدرس  پس از

به موازات  درحاشیه ی غربی شهرک گلسار، ،)پل بوسار( خیابان سعدی ،)نزدیک چهاراه گلسار(تختی خیابان ،)زرجوب

جاده الهیجان ،جاده (چهار راه جاده اصلی  .جاده ی پیربازار به سمت شمال غربی و خارج از شهر جریان می یابد

به نقاط  رشت را )جاده جیرده وجاده پیربازار ،جاده الکان ،جاده سنگر( وچهارجاده فرعی )رودبار،جاده انزلی وجاده فومن

  )١٢٨- ١٢٩:١٣٨٥شکرگزار(. استان های دیگر ارتباط می دهد دیگر استان و
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  ترسیم نگارندگان– منطقه مورد مطالعه شهرستان رشت) ١(شکل 

 مبانی نظری

  رضایتمندی

ت در مورد یک محصول یا نوعی خدمات رضایتمندی در واقع نوع قضاو .الیور رضایتمندی را تحقق امر مشتری می داند

، ١٣٩٠ زیاری،( در راستای تحقق اهداف مشتریان است و هر نوع نقصی در این رابطه منجر به افزایش نارضایتی می شود

حمل و نقل عمومی و  .برگرفته از ویژگی های محیطی و انسانی است درواقع رضایتمندی،). ٤٦٩؛١٩٨٠ ،به نقل از اولیور

افزایش رضایت . )١١١:١٣٩٣حاتمی نژاد و دیگران،( .نوان یکی از پارامترهای اصلی رضایت شهروندان استبه ع دسترسی،
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استفاده کنندگان و استفاده بهینه از تسهیالت موجود در سیستم های حمل و نقل عمومی بدون برنامه ریزی ممکن 

  )٢١٩؛١٣٨٨ ران،به نقل از امین ناصری و براد ١٣٩٢میرکتولی و همکاران (نخواهد بود 

  حمل و نقل شهری

حمل و نقل شهری را فصل مشترک توسعه انسانی و محیط می دانند که به حرکت رو به جلو ) ٢٠١١(داکمن و ساکاماتو

حمل و نقل یکی . )١٣٩٣؛١٨اسماعیل پور و همکاران،( در یک مسیر متوازن نیاز دارد اما وضعیت فعلی این گونه نیست

ازاین رو با دارا بودن سیستم حمل و نقل سالم در دسترس برای . سطح رفاه شهروندان می باشداز عناصر اصلی ارتقای 

سیستم حمل و نقل عمومی . )١٢٠:١٣٩٣حاتمی نژاد و همکاران، ( عموم شهروندان، بستر اصلی توسعه پایدارشهری است

جایی مسافر به صورت انبوه در سطح شهر  تجهیزات و زیرساختها است که هدف از آن جا به مجموعه ای از افراد،امکانات،

مسافران -ا .حمل و نقل عمومی تمامی سیستم های حمل و نقل را در بر می گیرد که دارای مشخصه های زیر باشد. است

به نقل از  ٩٢زیاری و همکاران،(  سفر به صورت جمعی انجام شود نه اختصاری - ٢در ماشین مالکیتی خود سفر نکنند

حمل و نقل «اعالم کرده است ٢٠٠٥در بیانیه خود در رم در ژوئن سال Uitp و به بیان دیگر   ،)٤٢؛١٣٨١سعیدنیا،

  .»تمامی افرادعمومی عبارت است از امکان ایجاد تحرک و پویایی برای 

مانند معضل دي را دـمتعت شکالـم، هرهاـین شدر ایش جمعیت افزابا أم تون، جهادر شهرها ن کالن شد شتابارند رو

ي چالش هار از ضل مذکوـمعرو، ن ـیاز ا. تـسد آورده اوـجوبه ي شهردرون نقل و سامانه حمل ل در ختالو اك فیاتر

ار توسعه پایداف هداه ـتیابي بـسدر ـه بـکده بیستم بون خر قري در اواشهري یزربرنامه                 اروي ساسي فرا

ل ــنقول  ــا حمــه بــمقایسدر ومي ــل عمــنقول  ــحم. )١٩:١٣٨٩، عمران زاده و همکاران( اده استتأثیر نهي شهر

ي اـرفه هـصد وـج، وایيـه جـجابدر االتر ـکم بارـه شامل تـت کـسدي ادـمتعي مزیت ها، داراي شخصيدروي خو

ي اـه هـبر هزینابردر نقل عمومي وجانبي مثبت حمل  ر ثاآ )به ازای هر مسافر(  ،ختنه پایین سواسرف مصرس، مقیا

ر کار روشن و عط( باشدیعي ميزتوت مالحظاي و دیریت شهرـمي اـکاهش هزینه ه، شخصيي هادروجانبي خو

حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل یکی از اجزای سیستم ارتباط ). ٦٠:١٣٩٤همکاران، 

بور و مرور و جابجایی انسان و شهری است که با هدف دسترسی بین کاربری های مختلف در محدوده ی شهری کار ع

های حمل و نقل شهری و انتخاب معموال در سیستم .بر عهده دارد) کاربری ها(کاال را بین این فضاهای انطباق یافته 

 grava,2004,8به نقل از  ١٣٨٩قرخلو، پوراحمد( فاصله زمانی مهم تر از فاصله مکانی و جغرافیایی است های مختلف،مدل



 
 

7 
 

ماکن و این فضاها ـبدر ا ـکاالهدم و رـایي مـجابجاي رـست که بي اتوسعه شهرن کاارمهمترین از  نقل یکيو حمل ) 

سیستم ع تعیین نو، ستح اا مطرـهرهـشدر زمینه توسعه پایدار چالش هایي که یکی از . رودمي ر فیایي بکاامختلف جغر

  .)١٧،١٣٩١پوراحمد و عمران زاده، .(شهر مي باشدب نقل مطلوو حمل 

  ش تحقیقرو

جمع آوری اطالعات با استفاده از مطالعات اسنادی . تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است –تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

نفر از ١٠٠جامعه نمونه مورد مطالعه، مشتمل بر  .صورت گرفته است) ابزار پرسشنامه با استفاده از(و نیز پیمایشی 

انتخاب نمونه . در حرکت بوده اند) مسیر میدان گیل تا میدان شهرداری(توبوس شهروندانی بوده اند که در مسیر حرکت ا

استفاده Spss یه و تحلیل داده ها از نرم افزاربرای تجز. ها به صورت تصادفی و در بین زنان و مردان صورت گرفته است

می باشد  ٦٢/٠رونباخ به میزان با استفاده از ضریب آلفای ک) پرسشنامه(قابل ذکر است پایایی ابزار سنجش . شده است

تحقیق  همچنین در این. یف لیکرت بوده استطراحی سئواالت پرسشنامه نیز در قالب ط. که پایایی نسبتا مناسبی است

استفاده شده  مشخص شده در جدول زیر برای سنجش رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی از عوامل

  .که هر کدام نیز دارای زیرشاخه هایی می باشند .است

سایل حمل و امکانات و  امنیت وسایل حمل و نقل

  نقل

در دسترس  نظارت و

  بودن

وضعیت 

  ایستگاه

منصفانه بودن کرایه 

  ها

  شاخص های حمل و نقل عمومی) ١( جدول

  :ویژگی های فردی نمونه مورد مطالعه

از نظر توزیع  نفر زنان هستند، بوده است و در واقع ٣٣ر از آنان مردان و نف ٦٧ نفر که١٠٠مونه های انتخابی شامل ن

گروه سنی  ٦و از نظر ساخت سنی پرسش شوندگان به . درصد را زنان تشکیل می دهد ٣٣درصد مردان و ٦٧ جنسی

هندگان در ویژگی های فردی پاسخ د. سال قرار دارند٣٠تا ٢١تقسیم می شوند که بیشتر پرسش شوندگان در گروه سنی 

  .نشان داده شده است) ٢(جدول 

  ویژگی فردی پاسخ گویان) .١(جدول
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  )نگارندگان(فراوانی ویژگی های فردی پاسخ دهندگان) ٢(جدول

  :وضعیت اقتصادی نمونه مورد مطالعه

بررسی وضعیت درآمدی .برای بررسی وضعیت اقتصادی نمونه مورد مطالعه، وضعیت درآمد آنان مدنظر بوده است  

یان دارای درآمد متوسط درصد از پاسخ گو٣٧و نقل عمومی بیانگر آن است که  شهروندان استفاده کننده از سیستم حمل

  .بیانگر این مطلب می باشند) ٢(درصد پاسخ گویان نیز فاقد وسیله نقلیه شخصی بودند که نمودارهای  ٧٣ می باشند و

  درصد    

  ٦٧  مرد  جنسیت

  ٣٣  زن

  

  

  سن

٢٩  ١٥- ٢٠  

٦٧  ٢١- ٣٠  

٢  ٣١- ٤٠  

١  ٤١- ٥٠  

١  ٥١- ٦٠  

  ٩٠  مجرد  وضعیت تأهل

  ١٠  متأهل

  

  

میزان 

  تحصیالت

  ١  کمتر از دیپلم

  ١١  دیپلم

  ١٢  فوق دیپلم

  ٧٠  لیسانس

فوق لیسانس 

  وباالتر

٦  
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)یافته های میدانی: منبع(وضعیت درآمدی پاسخ گویان :)٢(نمودار   

 

 

  :مل و نقل برای سفرهای روزانهاستفاده از وسایل ح

 برای استفاده شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی سؤالی پرسیده شد که بر اساس خروجی های پرسشنامه ازبین  

استفاده از خودرو شخصی برای انجام سفرهای روزانه در رتبه ی اول قرار گرفت که منظور پرسش  گزینه موجود، ٥

و در این بین اتوبوس در رتبه ی سوم قرار گرفت که نشان  .رای انجام سفرهای روزانه استشوندگان استفاده از تاکسی ب

دهنده ی استقبال نه چندان شهروندان از این وسیله نقلیه است که ضرورت بررسی و تقویت این ناوگان در مسیر گیل تا 

  .مبین این موضوع می باشد )٣(شهرداری شهر رشت را نشان می دهد و نمودار
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حمل نقل برای سفرهای روزانهوسایل  میزان استفاده از ):٣(نمودار شماره  

یافته های نگارندگان :منبع  

  تحلیل

برای پاسخ به سئوال تحقیق حاضر مبنی بر میزان رضایت شهروندان ازسیستم حمل ونقل عمومی، از آزمون تی تک 

میانگین از مقدار مورد % ٩٥باشند، در سطح اطمینان در اینجا اگر حد پایین و حد باال مثبت . استفاده شد ٣نمونه ای

و اگر حد پایین . های موردنظر وضعیت مطلوبی دارد تر است و به این معنی است که ابعاد یا شاخص بزرگ) ٣عدد (آزمون 

ی تر است و به این معن کوچک) ٣عدد (میانگین از مقدار مورد آزمون % ٩٥و حد باال منفی باشند، در سطح اطمینان 

بیشتر  ٣درواقع هرچه میانگین متغیرهای تحقیق از عدد . های موردنظر وضعیت مطلوبی ندارد است که ابعاد یا شاخص

ی موافقت بیشتر افراد نمونه با سؤاالت مربوط به آن متغیر و درنتیجه وضعیت بهتر آن متغیر است و  دهندهباشد نشان

ی مخالفت بیشتر افراد نمونه با سؤاالت مربوط  دهندهمتر باشد نشانک ٣برعکس هرچه میانگین متغیرهای تحقیق از عدد 

به آن متغیر و درنتیجه وضعیت بدتر آن متغیر است که تحلیل های صورت گرفته در این مقاله بر این مبنا است؛ که 

  : نتایج آن به شرح زیر است

با  ٣ال و پایین و باالتر بودن میانگین آن از با توجه به مثبت بودن حد با» منصفانه بودن کرایه ها « وضعیت عامل  

 و ، نظارت و دسترس بودنوسایل امکانات: و همچنین عواملی همچون .درصد در وضعیت مطلوب قرار دارد ٩٥احتمال 

ان چندان داری مطلوبیت نبوده است و همچنین میزان از نظر شهروند ٣وضعیت ایستگاه ها به دلیل پایین تر بودن از عدد

                                                             
3 One Sample Test 
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به میزان ) ٣.٠.٢(وسایل حمل و نقل با توجه به باال بودن میانگین تقریبا مطلوب است، البته این میزان مطلوبیت امنیت

  .چنانچه حد پایین این عامل منفی است. کافی نیست

  : شهری به تفکیک آمده استسیستم حمل و نقل عمومی های  وضعیت هر یک از شاخص) ٢(شماره  در جدول

  سیستم حمل و نقل عمومی آماره آزمون میانگین ـ ) ٢( جدول شماره

عوامل موثر بر رضایت از حمل نقل 

 عمومی

٣ –مقدار آزمون   

جه
تی

 ن
 

ون
زم

آ

ص
اخ

ش
 

ی 
ها

و 
ل 

حم

ی
وم

عم
ل 

 نق

 tآماره 
درجه 

 آزادی

داری  معنی

دوطرفه 

(sig) 

تفاوت 

 میانگین

%٩٥فاصله اطمینان   

 میانگین
 حد باال حد پایین

 تقریبا مطلوب 3.0240 1155. 0675.- 02400. 604. 99 520.  نقل  وسایل حمل و میزان امنیت

شکل ضاهری، صندلی، وسایل (امکانات

  )گرمایش و سرمایشی و نظافت
 نامطلوب 2.4567 3722.- 6545.- 51333.- 000. 99 7.217-

 نامطلوب 2.5057 3838.- 6047.- 49429.- 000. 99 8.880-  نظارت و در دسترس بودن

 نامطلوب 2.6460 2250.- 4830.- 35400.- 000. 99 5.446-  وضعیت ایستگاه

 مطلوب 3.٣٢٦٧ 6491. 4159. 53250. 000. 99 9.059  منصفانه بودن کرایه ها
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 رضایتمندی کلی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی

میزان رضایتمندی در کدام عامل کمتر و در زیر هر یک از زیرعوامل نیز مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود 

 .سپس رضایتمندی کلی شهروندان از حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر بوده است

معیار خطای   انحراف معیار  میانگین  تعداد  گویه ها

  میانگین

  .٩٢٨٣  .٩٢٨٢٩  ٣.٣٦٠٠  ١٠٠  میزان امنیت در وسایل

  .٨٦٢٥  .٨٦٢٤٦  ٢.٩٤٠٠  ١٠٠  میزان سرقت

  .٩٦٦٧  .٩٦٦٦٧  ٣.٩٣٠٠٤ ١٠٠  در وسایل فرسودگی باال بودن

  ١٠.٦٥٧  ١.٠٦٥٧٢  ٢.٦٦٠٠ ١٠٠  اهریظشکل 

  .١٠١٠.  ١.٠١٠٢٥  ٢.٦٤٠٠ ١٠٠  آسایش در وسایل

  ٩٠٧٠.  ١.٠١٩٩٥  ٢.٤٩٠٠ ١٠٠  وضعیت صندلی ها

  .٠٩٠٧٠  .٩٠٦٩٩  ٢.١٦٠٠ ١٠٠  یوضعیت امکانات سرمایش

  .٠٩١٦٥  .٩١٦٥٢  ٢.٢٢٠٠ ١٠٠  وضعیت امکانات گرمایشی

  .١٠٧٧٦٦  ١.٠٧٦٦١  ٢.٧٥٠٠ ١٠٠  نظافت  وسایل

  .١٠٠٠٢  ١.٠٠٠٢٠  ٢.٣٦٠٠ ١٠٠  دسترسی وسایل دروقت مناسب

  .١١٢٨٢  ١.١٢٨١٥  ٢.٦٠٠٠ ١٠٠  رسیدن به مقصد در زمان مناسب

  .١١٣٦٤  ١.١٣٦٣٦  ٢.٩٦٠٠ ١٠٠  دسترسی وسایل در اول شب

  ١٠٤٤٧  ١.٠٤٤٦٦  ٢.١٤٠٠ ١٠٠  دسترسی به وسایل در آخر شب

وجود مرجعی برای رسیدگی به 

  شکایات

١٠٨٧١  ١.٠٨٧١١  ٢.٥٠٠٠ ١٠٠.  

  .١١١٠٦  ١.١١٠٦٠  ٢.٣٣٠٠ ١٠٠  میزان نظارت بر رانندگان

  .١٠٥٧٧  ١.٠٥٧٦٨  ٢.٦٥٠٠ ١٠٠  وضعیت ایستگاه از نظر سرپناه

                                                             
عنی نارضایتی مردم از فرسودگی وسایل حمل و نقل به م ۳.۹۳۰۰در این مورد با توجه به ماهیت سوال پرسیده شده  ٤

 .را می رساند
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  .٠٩٦٤٨  .٩٦٤٨٤  ٢.٧٢٠٠ ١٠٠  روشنایی ایستگاه ها

  .٠٩٥٧٤  ٩٥٧٤٣  ٢.٩٥٠٠ ١٠٠  وضعیت توزیع بلیط

  .٠٩٤٤٧  .٩٤٤٧٤  ٢.٤٢٠٠ ١٠٠  وضعیت ایستگاه ها از نظر نظم

  .٠٩٩٩٩  .٩٩٩٩٥  ٢.٤٩٠٠ ١٠٠  وضعیت صندلی های ایستگاها

  .١٢٤٣٨  ١.٢٤٣٨  ٢.٧٨٠٠ ١٠٠  منصفانه بودن کرایه ها

  .١٠٩٨٣  ١.٠٩٨٩٤  ٣.٣٨٠٠٥ ١٠٠  تاثیر نوع وسیله در میزان کرایه

خام در دباال بودن ازعدم رضایت از 

  سایلو

٠.٨٢١١  .٨٢١١٢  ٦٤.١٥٠٠ ١٠٠.  

 رضایتمندی کلی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی) ٣(جدول  شماره 

  

  

  

سیستم حمل و مشاهده می شود، وضعیت رضایتمندی کلی شهروندان از ) One- Sample Test(همانطور که در جدول

) - .٢٢٤٤٤(  ٣وپایین تر بودن میانگین آن از ) - .٢٩٤٤(و پایین ) - .١٥٤٥(، با توجه به منفی بودن حد باال نقل عمومی 

  .درصد از وضعیت مطلوب فاصله گرفته  است ٩٥با احتمال 

                                                             
 .بیشرت پاسخ دهندگان موافق این قضیه بوده اند) نوع وسیله نقلیه تفاوت چشمگیری در کرایه ها دارد(با توجه به ماهیت سوال که آیا ٥
 بھ معنی ناراضی بودن بیش از حد افراد از ازدحام در وسایل ۴.١۵٠٠در این مورد  ٦

 .حمل و نقل می باشد
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وسایل  در افراد از امنیتبیشترین رضایت  با توجه به جواب های شرکت کنندگان در نظر سنجی نشان می دهد که  

رس نبودن دردست ،سایل سرمایش و گرمایش وسایلمناسب نبودن وکم ترین رضایت از عواملی چون  و و نقل  حمل

 قت مناسب و ازدحام باال در وسایل در دسترس نبودن وسایل حمل ونقل در ووسایل حمل و نقل در آخرشب، 

 :نتیجه گیری

و حمل گر کیفیت اما افیك کمك کند ایت ترضعد وند به بهبوامي تو )س توبواو تاکسي ( نقل عموميو حمل ش گستر 

رشت سال  کالنشهر.دفیك ميشواترم حاو ازدي جلب کند باعث شلوغدم را مرد عتمااند انتوو پایین باشد  عمومينقل 

دراین پژوهش که در مسیر اتوبوس رانی میدان  .هاست که با مسئله و مشکل ترافیک و حمل و نقل عمومی مواجه است

بررسی های صورت گرفته  .بررسی قرارگرفت گیل تا شهرداری که از خطوط بسیار درون شهری شهر رشت می باشد مورد

 حمل و نقل  که تنها عاملی که پاسخ دهنده گان از آن رضایت داشتند امنیت در وسایل در پژوهش حاضر نشان می دهد

، مناسب )درصد ٨٥( ازدحام در وسایل حمل ونقلفرسودگی  باال بودن: واملی چونعهچنین  .می باشد )درصد ٦٨(

کاهش امنیت مسافران با فرسودگی وسایل حمل ونقل ، )درصد ٧١(و گرمایش ) درصد ٧٣( یشینبودن امکانات سرما

و تاثیر نوع ) درصد ٦٣(دسترسی به وسایل در وقت مناسب  ،)درصد٦٦( ، دسترسی به وسایل در آخر شب)درصد ٧٢(

روندان شده است و سطح از جمله عواملی هست که باعث کاهش آسایش و رفاه شه) درصد٧ ٥٤(وسیله در میزان کرایه 

 ٣٣ یباث شده است که اکثریت مسافران تقراعرضایتمندی شهروندان را از این سیستم کاهش داده است این عوامل ب

درصد آنان  سواری را به عنوان وسیله نقلیه  ٢٩و مسیر مورد بررسی خودروی شخصی  درصد از شرکت کنندگان

م یسعنوان کرد که با توجه به شاخص های ارائه شده و نظرات شهروندان س نابراین می توانب .سفرهای خود انتخاب کنند

موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم  که در باال اشاره گردید کم و کاستی هاییحمل و نقل عمومی در شهر رشت 

  .است و ضرورت تقویت این سیستم را در مسیر مورد مطالعه می طلبد هنکرد

  

  

  :اتپیشنهاد

                                                             
 درصد ھا در این موارد بھ معنی درصد نارضایتی شھروندان می باشد ٧
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  قدیمی وگان حمل و نقلنا نوسازی-

  مسافروسایل حمل ونقل برای جذب بیشتر  داخلیزیبا سازی -
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  :ماخذ منابع

تحلیلی برکارکرد سیستم اتوبوسرانی و نقش آن در حمل و نقل ). ١٣٩١(عیسی، بهارلو، عباس،  ابراهیم زاده، .١

-١٨٣٦٥صص  ،١٠٦یاپی پ ،٣شماره  ،٢٧فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال شهرزاهدان، مورد شناسی :شهری

١٨٣٤١.  

ارزیابی پایداری سیستم های حمل ). ١٣٩٣( اسماعیل پوراشکاء، رضا، رمضانیان، محمدرحیم، نبی زاده، ساره، .٢

 .، فصلنامه اقتصاد ومدیریت شهری، شماره هشتم)شهررشت: مطالعه موردی(ونقل شهری 

در  BRT هکارهای توسعه سیستم حمل و نقل ارزیابی وارائه را). ١٣٩١(پوراحمد،احمد، عمران زاده، بهزاد،  .٣

، مجله پژوهشی و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره یازدهم، SWOTکالنشهر تهران با استفاده از مدل 

 .  ١٧-٣٦صص 

سنجش میزان رضایت ). ١٣٩٢(حاتمی نژاد، حسین، پوراحمد، احمد، فرجی سبکبار، حسنعلی، عظیمی، آزاده،  .٤

پژوهشی اقتصاد و - ستم حمل ونقل عمومی در منطقه البرز جنوبی، فصلنامه علمیاستفاده کنندگان ازسی

 . ١٠٥-١٢٣مدیریت شهری، سال سوم، شماره نهم، صص 

بررسی میزان رضایت مندی ). ١٣٩١(کرامت االله، حاجی شریفی، آرزو، رمضانزاده، مهدی، زیاری،  .٥

ه علمی پژوهشی برنامه ریزی فضایی خاوران، مجل –علم وصنعت  )٣(؛ مطالعه موردی خطBRTازسیستم

 .٥٧-٧٤صص ،٨پیاپی، ، سال سوم،شماره اول)جغرافیا(

در کالن ) BRT(ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو ). ١٣٩٣(سقایی، محسن، صادقی، زهره، عقیلی، نسترن،  .٦

 .١٩- ٣٩، صص١١مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال چهارم، شماره . شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان

ارزیابی رضایتمندی مسافران از کیفیت سیستم اتوبوس رانی با استفاده از مدل ). ١٣٩١(سلطانی، علی،  .٧

 .پژوهشی مطالعات شهری، شماره دوم - ، فصلنامه علمی)نمونه شهر شیراز(رگرسیون رتبه ای 

رائه مدلی پیش بینی ا). ١٣٨٩(عباس زادگان، مصطفی، رضازاده، راضیه، محمدی، مریم، علیپوراشکلیکی، سجاد .٨

 .٧٥-٨٦کننده ازمیزان رضایت از سفر با مترو، نشریه هویت شهر، سال چهارم، شماره ششم، صص

أثیر خصوصي ت). ١٣٩٤(عطرکار روشن، صدیقه، شیرین بخش، شمس اله، اسفندیار، مریم، درودیان، حسین  .٩

 -فصلنامه علمي، )روني تندس راوبوتابا تأکید بر سامانه (تهران ني شهر اتوبوس راط یي خطورابر کازي سا

 .٥٩- ٧٦ي، سال سوم، شماره دهم، صصمدیریت شهرد و قتصااهشي وپژ
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ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل و نقل حمل ). ١٣٨٩(عمران زاده، بهزاد، قرخلو، مهدی، پوراحمد، احمد، .١٠

 .١٩- ٣٨، صص٧٣سانی، شمارهو رضایت عمومی از آن درکالن شهر تهران، پژوهش های جغرافیای ان BRTونقل 

شهری در جهت نقل عمومی درون  ارزیابی مدیریتی سیستم حمل و). ١٣٩٣(غالمپور، یداله، عراقی، مرتضی،  .١١

کنفرانس برنامه ریزی مدیریت ششمین ، )مطالعه موردی شهربیرجند(ارشهریپاید دستیابی به حمل ونقل

 .ابان ماه٢١- ٢٢،)مشهد مقدس(شهری 

مدل سازی پویای ترافیک کالنشهرها به منظور ارائه ). ١٣٩٠(ا، رجبی نهوجی، میثم، فرتوک زاده، حمیدرض .١٢

، ١پژوهشنامه حمل ونقل، سال نهم، شماره .)نمونه موردی کالنشهر تهران( سیاست های بهبود حمل ونقل

 . ٦٣- ٨١صص

از کیفیت  بررسی رضایت مردم). ١٣٩٢(میرکتولی، جعفر، محمدی، فاطمه، نگاری، اعظم، شکری، اعظم،  .١٣

، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی )شهرگرگان ٢منطقه  :مطالعه موردی(خدمات رسانی حمل ونقل عمومی 

 .١٣٣-١٥١شهری، سال اول،شماره اول، صص

و رضایت  BRTارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل و نقل ). ١٣٨٩(عمران زاده، بهزاد، قرخلو، مهدی، پوراحمد، .١٤ 

 ١٩- ٣٨، صص٧٣الن شهر رشت، پژوهش های جغرافیای انسانی، شمارهعمومی از آن در ک


