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 چکیده
ای ناگواری را برای شهر و تواند پیامدهشخصی می ونقلحملبه  که گرایش بیش از اندازه شهروندان داده استها نشان پژوهش

عمومی را به  ونقلحملگذاران گرایش به یاستسشهروندان به همراه داشته باشد. در مقابل این نوع گرایش، پژوهشگران و 

موجب ترغیب شهروندان به  آنچهاند. شخصی معرفی نموده ونقلحملعنوان راهکار اساسی کاستن از پیامدهای گرایش به 

 مقوله دو بازخوانی مقاله، این هدف ها در سفرهای شهری است.گردد، آسایش و آرامش آنعمومی می ونقلحمل استفاده از ناوگان

وسیله آرامش در سفرهای درون شهری که به و آسایش اینکه باشد.همگانی میونقل حمل بحث در سفر آرامش و آسایش

است، پرسش اساسی این پژوهش را شکل  تبیین قابل هاییشاخص و معیارها کدام قالب در شود،عمومی انجام می ونقلحمل

 سپس گردیده و مطرح آسایش، آرامش و آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری مفاهیم ابتدا در این راستا، .دهدمی

 شهرنکالی راناتوبوس 28مورد مطالعه این مقاله خط  .است شده ارائه مفهومی مدلی قالب در مربوطه متغیر( 18) یهاشاخص

دهد که آسایش و آرامش در سفرهای ها نشان میاستفاده شده است. یافته F'ANPاصفهان است. جهت ارزیابی متغیرها از مدل 

 زیبایی و مسافر ظرفیت -2امکانات،  و خدمات ارائه کیفیت -1از پنج عامل  متأثردرون شهری توسط ناوگان حمل و نقل عمومی 

یر را در تأثباشد. همچنین متغیرهایی که بیشترین امنیت می و ایمنی  -5سفر  کارآمدی -4عمومی،  ونقلحمل کارایی -3محیط، 

، «کیفیت وسایل گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا»از  اندعبارتاند، به ترتیب آسایش و آرامش در مورد مطالعه داشته برهم زدن

و  پناه)جان یستگاهاامکانات »و  «هااتوبوسها و داخل یستگاهامحیط  پاکیزگی»، «تمهیدات در نظر گرفته شده برای معلولین»

امکان نشستن »، به ترتیب شامل اندداشتهین آسایش و آرامش سفر تأمیر را در تأثو در مقابل متغیرهایی که بیشترین  «ها(یصندل

های اتوبوس خط مورد یستگاهافاصله »و  «رینمساف مبدأها از یستگاهافاصله مناسب »، «زیبایی محیط سفر» ،«در طول زمان سفر
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 بیان مسئله

 ساخته رو به رو متعددی مشکالت با راشهرها کالنویژه به امروزی یشهرها آن، از حاصل تبعات و شهرنشینی رشد
 ترافیک وونقل حمل مشکالت است، شدهشهرها کالن گیرگریبان اخیر یهادهه در که مشکالتی از یکی. است

 ایمنی کاهش هوا، آلودگی نقلیه، وسایل از ناشی صدای و سر ها،یابانخ شلوغی و ازدحام نظیر مشکالتی. شهریاست 
 از. است گذارده شهروندان روان و روح و جسم بر را منفی یرات... تأث و شهری سفرهای انزم طول افزایش شهروندان،

ها آن تبعات و فوق مشکالت از زیادی حد تا تواندیکارآمد م عمومیونقل حمل بر یدنظران تأکصاحب از بسیاری دیدگاه
 در را سزایی به نقش شهروندان توسط شده مانجا یسفرها کیفیت دیگر، بیان به و شد و آمد کیفیت میان این در. بکاهد

 صورت ی. اگرچه سفرهاکندیم ایفا شود،یم تقسیم عمومی و خصوصی دسته دو به اغلب که نقلیه وسیله نوع انتخاب
 که است اهمیت حائز نکته این اما کند کمک مذکور مشکالت حل به تواندیم عمومیونقل حمل استفاده با پذیرفته
 ارمغان به شهروندان برای سفر زمان طول در را سفر آسایش و آرامش که باشد یاگونه به باید سفرها گونهینا کیفیت
 که هستند یارهاییمع از سفر زمان طول در آرامش و آسایش. شوند راغب سفر از نوع این انتخاب به شهروندان تا آورده

 .بکاهند ندانشهرو سفرهای جسمی و روحی منفی اثرات از زیادی حد تا توانندیم
 باالی مصرف تصادفات، افزایش باال، هایینههز جمله از آن، از ناشی مشکالت و ترافیک انبوه حجم به توجهبا امروزه
 ارائه منظم، و دقیق ریزیبرنامه با تا است ضروری است؛ نموده مکدر راشهرها کالن اغلب چهره که هوا آلودگی و انرژی

 تمایل و رغبت بر دیگر راهکارهای یریکارگبه همچنین و عمومیونقل حمل بخش در کمبودها رفع و مناسب تسهیالت
 در مسافرین آرامش و آسایش از روشن تصویری به دستیابی. افزود همگانیونقل حمل خدمات از استفاده در شهروندان
 نظام در کمبودها و التمشک شناسایی منظور به پذیرد،یم صورت عمومیونقل حمل وسیله به که شهری درون سفرهای

ونقل حمل کاربران ترافیکی، مشکالت دلیل به حاضر حال در. است ضروری امری عمومی،ونقل حمل سیستم عملکردی
 کلیدی نکات از یکی سفر آرامش و آسایش. کنندیم سپری عمومی نقلیه وسیله در را زیادی زمان شهری، درون عمومی

 آسایش یارهایمع قالب در سفر کیفیت از شهروندان رضایتمندی دیگر، سویی از. است مطلوب سفر کیفیت به دستیابی در
ونقل حمل عملکردی نظام یکمبودها و هایکاست ،هاضعف دادن نشان برای خوبی نمایانگر تواندیم سفر، آرامش و

 آرامش و آسایش یهاشاخص از مسافران رضایت میزان سنجش با تا دارد سعی حاضر پژوهش بنابراین؛ باشد عمومی
 ضعف نقاط کاربران، رضایتمندی عدم و رضایتمندی عوامل شناسایی با و نموده ارزیابی را ناوگان این عملکرد نحوه سفر،

 ضعف نقاط رفع و قوت نقاط تقویت به اقدام مناسب، راهکارهای ارائه با بتوان تا نماید شناسایی را موجود سیستم قوت و
 با شهری درون سفرهای آسایش و آرامش از مسافران رضایتمندی میزان سنجش مقاله این اصلی هدف. نمود موجود
 باشد.می( اتوبوس مقاله این در) عمومیونقل حمل از استفاده

 نظری مبانی

 گزارش در که باشد 1(TCRP) ونقلحمل شرکت تحقیقاتی کار دستور زمینه این درشده انجام پژوهش ینترمهم شاید
 گزارش، این در همچنین. است پرداختهها آن کیفیت و یونقلحمل هاییسسرو ظرفیت بررسی هب خود 100 شماره
ونقل حمل هاییسسرو کیفیت ،ونقلحمل هاییسسرو ساختار کیفیت ،ونقلحمل هاییسسرو کیفیت یهامؤلفه

(. TCRP, 2003: 4iاست ) گردیده بیان سفر زمان هزینه یهاشاخص و مسافرین رضایتمندی یهاشاخص و عمومی
 یسفرها کیفیت ارزیابی یهاروش بر مبنی خود گزارش در نیز VTPI»2» یا ویکتوریاونقل حمل گذارییاستس انجمن
 ارزیابی یهاروش و یارهامع ،هاشاخص بیان به آن، در آرامش و آسایش اساسی معیار دو کردن دخیل چگونگی و شهری
 عملکرد کارایی ارزیابی هدف با 2012 سال در «هلمگرن»(. VTPI, 2014است ) پرداخته عمومیونقل حمل یهاپروژه

                                                           
1. Transit Cooperative Research Program(TCRP) Report 100 
2. Victoria Transport Policy Institute 



 107                                                        نسترن و همکاران    –...  ونقلحمل در آرامش و آسایش معیارهای تبیین و ارزیابی

 تا 1986 زمانی بازة به مربوط ساالنه آماری یهاداده از استفاده با سوئد، یهاشهرستان در همگانیونقل حمل ةسامان
 تا 2000 یهاسال طول در ههزین کارایی وونقل حمل سیستم عملکرد کیفیت که یافتهدست نتیجه این به میالدی 2009
 محیط و ایمنی به توجه کنار در مسیرها تراکم روی بر را خود پیشنهاد نهایت در پژوهش این. است یافته کاهش 2009
 ارزیابی برای روشی ةتوسع روی بر 2010 سال در «جائو و جی»(. Holmgren, 2013کند )می متمرکز زیست
 به دسترسی عوامل است، شده انجام پکن شهر در که پژوهش این در. انددهکر تمرکز همگانیونقل حمل یهاسامانه
 رضایت سپس و مجزا مسیرهای ساختار و محلی اقتصاد همگانی،ونقل حمل خدمات یهاجنبه از همگانیونقل حمل

 تحلیل مورد رهمتغی چند رگرسیون مدل از استفاده با افراد شخصی هاییژگیو به توجهبا همگانیونقل حمل از مردمی
 پارامترهای مبنای بر و DEA1 روش از استفاده با "ویتون". است شده شناسایی مندییترضا مهم عوامل وقرارگرفته 

 سرویس در شده کارگرفته به پرسنل مصرفی، گاز ناوگان، سن متوسط شده، طی مایل متوسط شده،جا جابه مسافر تعداد
 (.Viton, 1997) دهدیم قرار بررسی مورد را متحدهیاالتا یراناتوبوس امانهس کارایی هزینه، و سرمایه و یونقلحمل

 ارزیابی به GIS2 جغرافیایی اطالعات یسامانه و ایداده پوشش تحلیل ساز بهینه تکنیک از استفاده با «لیو و الئو»
 بررسی با پژوهش ایناند. پرداخته عملکردی محیط بررسی و همگانیونقل حمل یسامانه درون اتوبوس خطوط عملکرد

 اثربخشی و عملکردی کارایی بین مشخصی پیوستگی هیچ که است یافته دست نتیجه این به کالیفرنیا مونتری نمونه
بکار  شهر این در سفر بهینه الگوهای که کندیم پیشنهاد بنابراین؛ ندارد وجود مونتری یراناتوبوس خطوط در فضایی
 توسط گرفته انجام پژوهش(. در Lao and Liu, 2009) شوند ایجاد جدید یهامکان در یلونقحمل خدمات و شودگرفته 

 و است گرفته قرار ارزیابی مورد پذیری دسترسی معیار لحاظ به همگانیونقل حمل سرویس کیفیت ،"دیگران و یالینیز"
 ینترمهم از یکی هاآن. شودیم ارائهونقل حمل نوع این از ساکنین استفاده افزایش جهت پیشنهاد چندین نیز پایان در

 وسیله با سفر زمان همیشگی، صورت به همگانیونقل حمل از استفاده برای کاربران تصمیم احتمال تعیین در عوامل
 تبیین به نیز «میلر و بویز» .(Yaliniz et al, 2011کند )یم معرفی شخصی خودرو با مقایسه در عمومیونقل حمل

 از نوع این مضرات و فواید بین ما اییسهمقا واند پرداخته شهروندان دیدگاه از عمومیونقل ملح آسایش یهاشاخص
 و ونگ» .(Laurie & Miller, 2011: 289است ) نموده نقلیه وسیله توسطونقل حمل و پیاده ییجاجابه باونقل حمل

 شخصیونقل حمل از استفاده از هاینگشا مردم گرایش تغییر موجب که سفری کیفیت یهاشاخص بررسی به «دیگران
 تصویر به مردان و زنان برای را شاخص هر اهمیت میزان دقیق میدانی ییسهمقا با و است پرداخته عمومیونقل حمل به

 .(Wanga et al, 2013: 1293است ) کشیده
 سوات تحلیلی مدل از ستفادها با که نمود اشاره( 1390) «ندیگرا و زیاری» پژوهش به توانیم داخلی یهاپژوهش در

 سامانه این بهبود جهت راهبردها ارائة به و داده قرار ارزیابی مورد را تبریز شهر 3(BRT) سریع همگانیونقل حمل سامانه
 آستانه و تبریز در آن بودن نوپا به توجهبا که یابندیم دست نتیجه این به نهایت در و پردازندیم تبریز شهر در
 (.1390 دیگران، و زیاریشود ) گرفته کاربه هایتمحدود رفع جهت در مناسب هاییاستس تا است نیاز باال پذیرییبآس
 خطوط کارایی جغرافیایی، اطالعات سامانه وها داده پوششی تحلیل مدل ترکیب با( 1390) «دیگران و قوامی»

 مدل، در استفاده و خروجی و ورودیمؤثر  یهااخصش تعیین از پس و داده قرار ارزیابی مورد را تهران شهر یراناتوبوس
 در( 1392)« دیگران و عابدین(. 1390دیگران، و قوامی)اند یدهسنج ضعیف و متوسط باال، یهادرجه با را خطوط کارایی
 به ،TCRP 100 کار دستور مبنای بر ،«یزد شهر در همگانیونقل حمل سامانه کارایی سنجش» عنوان با خود مقاله
 فعالیت ساعات یهاشاخص سرویس سطح تعیین از یزد، شهر عمومیونقل حمل سامانه پذیرییدسترس ارزیابی رمنظو

 محاسبه از راحتی و آسایش معیار ارزیابی برای و یراناتوبوس سرویس فضایی همپوشانی و سرویس فراوانی سامانه،

                                                           
1. Data Envelopment Analysis 
2. Geographic Information System 
3. Bus Rapid Transit 



  97 بهار، 2، شماره دومدانش شهرسازی، سال                                                                                                          108

 مقاله در نیز «زاده صفار و تزار»اند. نموده تفادهاس آن سرویس سطح تعیین و شخصی خودرو و اتوبوس سفر زمان تطبیقی
 شهر در موردی مطالعه طور به که عمومیونقل حمل سیستم مسافران تعداد افزایش در راحتی و آسایش نقش نام با خود
 در واند پرداخته عمومی نقلیه وسیله داخل در سفر راحتی و آسایش یارهایمع بیان به است پذیرفته صورت آباد خرم

 را شخصی خودرو از بیشتر استفاده یسوبه گرایش تواندیم سنجه این به توجهییب که رسندیم نتیجه این به نهایت
 .(83: 1387 زاده، صفار و تزارشود ) منجر

 آرامش

 ،«آرامیدن» کلمات معین فرهنگ. است شده تعریف «سکون» و «آرامیدن» از مصدر اسم آرامش دهخدا فرهنگ در
 آرامش معنای در را «سکون» و «وآشتی صلح» ،«آسایش» ،«فراغت» ،«سبک و کوتاه خواب» ،«گینیسن» ،«وقار»

 است آورده «سکوت» ،«سکون» ،«فراغ» ،«آسودگی» ،«آسایش» واژگان واژه، این معنای در عمید فرهنگ. است آورده
 به و است شده آورده «Comfort» واژه معادل آرامش وبستر ماریام لغت فرهنگ در. داندیم صلح و امنیت مجاز را آن و

 کمتر احساس یا و حالت واژه این دوم تعریف در. باشدیم یزدگوحشت ناراحتی، نگرانی، احساس کردن برطرف معنای
 شده معرفی خاطر رنجش یا مشکل یک آمدن پیش زمان طول در...  و شدن زده وحشت شدن، ناراحت شدن، نگران
. داندیم جسمانی و روحانی معانی شامل را آن و کرده اشاره «Comfort» واژه جنبه دو به من النگ لغت فرهنگ. است

 بعد در و کرده اشاره ندهد، آزار را فرد چیز هیچ که طوریبه جسمی، نظر از بودن راضی احساس به آن جسمانی معنای در
 احساس از بعد امیدواری و شادابی به دستیابی به «Comfort» که کندیم بیان را نکته این آن احساسی و روحانی

 .شودیم اطالق نگرانی و نارضایتی
 در آن آثار ولی نیست یترؤقابل خودش که وجدان مانند است درونی حالت یک روانی، -روحی حالت یک آرامش

 «آرامش» معروف تعریف سه. باشدیم یترؤقابل کارها قبیل این از و رفتن راه اجتماعی، و فردی برخوردهای وگفتگوها 
 با همراه نفسانی حالتی معنی به لغت در «آرامش». (3: 1382 احمدوند،) است زیر قرار به خارجی پژوهشگران مطالعات در

 و اضطراب برابر در و است آرمیدن از مصدر اسم اصطالح در و باشدمی سکون و آرامش معنای به نیز و ثبات و آسودگی
 شود،می گفته( طمأنینه و ثبات خاطر، آسودگی) خاص قلبی و روانی صفت و نینفسا حالت به و رودمی کار به دلهره

 (.1392پناهی،) یدنام امنیت توانمی را آن اجتماعی بعد که است بررسی قابل اجتماعی و فردی سطح دو در آرامش
 آسایش

 ،«وداعَت» ،«هدع» ،«آسودگی» ،«آسانی» ،«استراحت» ،«راحت» ،«آسودن» معنای به آسایش دهخدا فرهنگ در
. است شده بیان «راحتی» و «آسودگی» عمید لغت فرهنگ در آسایش معنای. است شده آورده «تنعم» ،«عیش خفض»
 گردیده مطرح «خاطر رضایت احساس» و «خوب زندگی داشتن» آسایش، معادل واژه توضیح در لغت فرهنگستان در

 آورد، فراهم انسان برای را راحتی که آنچه هر معنای به و آمده راحتی واژه معادل آسایش من النگ فرهنگ در. است
 شود،یم باعث که وضعیتی یا کیفی شرایط: که است آورده آسایش معنای در وبستر ماریام واژگان فرهنگ. باشدیم

. شود واقع مفید و شده آسان کار، یک انجام برای یازموردن زمان یا کار مقدار کاهش با فرد، برای( موضوعی) چیزی
 هیجانات شاد افراد که گونه بدین. است شده داده نشان خارجی گوناگون مطالعات در آسایش احساس به پرداختن اهمیت
 پول و باال درآمد(. Ostir, 2000) دارند تری مثبت ارزیابی خود پیرامون رویدادهای از و دهندیم بروز خود از تریمثبت
 را آسایش مختلف یرهای( متغ1391) دیگران و (. قدرتیSuh et al, 1998) است شده شناخته آسایش ارتقای عامل

 مذهبی، اعتقادات اجتماعی، مشارکت) اجتماعی ،(تحصیالت و تأهل وضعیت جنس، سن،) جمعیتی قلمروهای به مربوط
 نبینابی متغیرهای و( زندگی تحصیالت و مسکن درآمد، سطح) اقتصادی ،(اجتماعی خدمات از رضایت تندرستی، شغل،
 (.1391)قدرتی و دیگران،اندنموده تعریف( زندگی کیفیت ونفس )عزت
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 شهریونقل حمل در آسایش و آرامش

 به که شهروندانی. گذاردیم یرتأث آن انجام چگونگی و سفر نوع انتخاب بر توجهیقابل طرز به سفر آسایش و آرامش
 میزان داشتن اختیار تر،راحت صندلی وجود نشستن، انامک دلیلبه اغلب ورزند،یم مبادرت شخصی وسیلة از استفاده
 از نوع این به که است آن هزینه به نسبت سوخت مصرف میزان کارایی نیز و سفر منفعت -هزینه مجاز، حد تا سرعت
 توسط سفر نوع گزینش نحوه بر شهری عمومیونقل حمل در سفر آرامش و آسایش بنابرایناند؛ آورده روی سفرها

 کمبود باسفرها  در معیار دو این کیفیت میزان بررسی در ریزان برنامه حال این با. بود خواهد یرگذارتأث شهروندان
 در کافی سرمایه و بودجه تخصیص عدم موجب امر همین. هستند رو به رو جامع و کارا ارزیابی یهاروش یا وها شاخص

 و روییادهپ عمومی،ونقل حمل ناوگان مانند. )شودیم است، شهروندان توجه مورد که سفرهایی آسایش و آرامش زمینه
 (.یسواردوچرخه
 ترافیکی معضالت به توجهبا امروزه کهطوری به دارد سفر زمان طول با مستقیمی ارتباط سفر آرامش و آسایش

. کندیم ایفا را سفر زمان طول در سفر از شهروندان رضایت میزان در نقش ینترمهم سفر آرامش و آسایششهرها کالن
 برایروز شبانه ساعت 24 متوسط طور به. شودیم معرفی بشر زندگی مادی غیر مقوله ینارزشمندتر عنوانبه زمان امروزه

 که را ماندهیباق ساعت 6-4 و خانه در مختلف هاییتفعال ساعت 4-2کار، ساعت 8 خواب، ساعت 8:شامل شهروند یک
است  یحال در این و آیدیم حساب به او فراغتاوقات  عنوان به اغلب هد، می لتشکی را روز شبانه یک زمان چهارم یک
 محدود زمان از زمان این اینکه لذا. است سفر حال در را زمان این یباًتقر یشهرکالن جوامع کنونی شرایط درمعموالً  که

 شهریونقل حمل در امشآر و آسایش اهمیت و نقش شد، خواهد سپری یچگونگ شهری یسفرها در شهروندان زندگی
 و شادابی بر را مستقیمی غیر و مستقیم آثار سفر، در آرامش و آسایش احساس. دهدیم قرار یدتأک مورد پیش از بیش را

 الگوهای و بوده مرگ علت ینتربزرگ تصادفمعموالً  مردم زندگی نخست سال پنجاه در. گذاردیم شهروندان سالمت
 سفر الگوهای از استفاده با. گذاردیم جای بر شهروندان سالمتی و جسمانی روحی، رایطش بر را فراوانی یراتتأث سفر

 جسمی و روحی شرایط و کاهش یونقلحمل سوانح از حاصل میر و مرگ نرخ شخصی، اتومبیل با سفر جایگزین
 هایینههز مدت یطوالن درونقل حمل کلیطور (. بهLitman & Fitzroy, 2005) یابدیم ارتقا و بهبود شهروندان

 و یسواردوچرخه روی،یادهپ یهاشبکه بهبود) جایگزین هایینهگز بهبود و ارتقا. کندیم تحمیل کاربرانش بر را بسیاری
 شهروندان مالی استطاعت میزان افزایش و هاینههز در ییجوصرفه موجب( کیفیت با شهریونقل حمل هاییسسرو ارائه

 روزانه ی. سفرهااست یرگذارتأث بسیارها آن رضایت میزان و شهروندان شادی بر روزانه یسفرها شرایط کیفیت. شودیم
 مهم اصل چهار بر سفر کیفیت. آوردیم فراهم شهروندان در را نارضایتی و استرس ایجاد موجبات ناخوشایند، و مدت بلند

 معیار چهار پایه بر که سفری . هر(Litman, 2017) یمنیا و اطمینان قابلیت ،(راحتی) آرامش آسایش،: است استوار
 جذب خود به را باشندیم شخصی نقلیه وسیله با سفر از استفاده به متمایل که را افرادی تواندیم پذیرد، صورت مذکور

. آورد فراهم را یاگلخانه گازهای تولید و انرژی مصرف تصادفات، ترافیکی، مشکالت کاهش موجبات طریق این از و کند
 متغیر آنان ترجیحات و هایتاولو سفر، نوع به بسته دهند، اختصاص سفر یک به حاضرند مردم کهزمانی و ینهزه میزان
 بیشتر آرامش و آسایش با شرایطی آوردن فراهم برای بیشتر زمان صرف یا اضافی هزینه به حاضر اغلب شهروندان. است

 هزینه حاضرند باالتر، کیفیت با شهریونقل حمل هاییسسرو از استفاده برای اوقات گاهی مردم مثال طور به. باشندیم
 لذت نیز و تجربه کسب منظور به یسواردوچرخه و روییادهپ نظیر ساده سفر یهامدل از اینکه یا. کنند تقبل را بیشتری

 منظور به را بیشتر زمان با تریطوالن مسیری اینکه یا؛ و کنند استفادهسفرها  از نوع این مناسب محیطی شرایط از بردن
 مسیر به را مترو یکسره و تریطوالن مسیر . )مثالًکنند انتخاب دیگری به شهریونقل حمل مدل یک از ییجاجابه عدم

 بیشتر کیفیت به دستیابی برای مردم توسط هزینه صرف( دهندیم ترجیح ،BRT به اتوبوس خطوط تعویض باتر کوتاه
 زمان هزینهچراکه  دارد دنبال به سفر کیفیت یزیربرنامه در را مهمی یامدهایپ و نتایج شهری،ونقل حمل هاییسسرو
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 نادیده به تمایل متداول ارزیابی هاییوه. شباشدیم شهریونقل حمل هاییسسرو کیفیت ارزیابی در اصلی عامل ،1سفر
 که شهریونقل حمل رویسس سطح ارتقای و نیز سفر زمان در سفر شرایط یراتتأث میزان کیفی، یهاشاخص گرفتن

 مبنای بر شخصی هاییلاتومب با سفر در آرامش و آسایش. دارند آورند،یم فراهم را شهروندان آرامش و آسایش موجبات
 هاییستمس و صوتی هاییستمس ،ترراحت هاییصندل شامل امکانات این. کندیم تغییر نقلیه وسایل امکانات سطح

 جذب بر عمیق یریتأث شخصی، اتومبیل با سفر جایگزینونقل حمل یهامدل کیفیت تقایار. باشدیهوشمندتر م ناوبری
 و کیفیات بررسی به پژوهش این. شودیشهرها م ترافیکی معضالت کاهش نتیجه در و مدل نوع این مسافرین

 کمی اتمحاسب انجام جهت ییهاروش و پرداخته شهریونقل حمل هاییسسرو در شهروندانمدنظر  هاییتقابل
 .نمایدیم ارائهها برنامه و هایاستس ارزیابی و تحلیلمنظور به شهریونقل حمل هاییتقابل و کیفیت یهاشاخص

 سفر آرامش و آسایش سنجش هایمدل

مدل شاخص کیفیت  شود ،استفاده می یشهردرون یسفرها کیفیت میزان سنجشمنظور به که ییهامدل از یکی
 یک درها شاخص این از کدام هر. است شده تعریف شاخص 14 مدل این گیری کاربه منظوربه. باشدیم 2 خدمات
 در ها شاخص این. باشد می سفر کیفیت میزاندهنده نشان آن نتایج و گرفته قرار سنجش مورد سطحی سه مقیاس
 :اندیدهگرد ارائه 1 جدول

 شهری درون سفرهای کیفی سنجش مدل یهاشاخص -1 جدول

                                                           
1. Travel Time Cost 
2. Service Quality Index 

 سنجش مقیاس شاخص اس سنجشمقی شاخص

قابل اعتماد بودن 
ی به ونقلحملخدمات 

 لحاظ زمانی

 به موقع-1

 دقیقه دیرتر 5-2

 دقیقه دیرتر10-3

اطالعات موجود در 
 های اتوبوسیستگاها

 ها و نقشهیسسروی بندزمانجدول -1

عـدم   هـا و یسسروی بندزمانجدول -2
 وجود نقشه

 کدامیچه-3

فاصـــله پیـــاده تـــا   
 ونقلحملهای گاهیستا

 عمومی

 کمترین فاصله-1

 دقیقه 5بیشتر از -2

 دقیقه 10بیشتر از -3
 زمان سفر

نسـبت بـه    %25کاهش زمان سفر تا -1
 وسایل نقلیه شخصی

 مشابه وسایل نقلیه شخصی-2

نسـبت بـه    %25افزایش زمان سفر تا -3
 وسایل نقلیه شخصی

نحــوه ورود و خــروج  
 ونقـل حمـل یله وسـ بـه 

صـوص  بـه خ ) یعموم
 برای معلولین(

ورودی بزرگ بدون وجود -1
 پله
 ورودی بزرگ با دو پله-2

ورودی کوچک با چهار -3
 پله

 هزینه سفر

کمتر نسـبت بـه وسـایل نقلیـه      1-25%
 شخصی

 مشابه وسایل نقلیه شخصی-2

بیشتر نسبت بـه وسـایل نقلیـه     3-25%
 شخصی

 هایصندلپاکیزگی 

 خیلی تمیز-1

 به اندازه کافی تمیز-2

دم نظافت و پاکیزگی ع-3
 کافی

احساس آرامش و ایمنی 
 از نحوه رانندگی راننده

 ی شدیدهاتکانرانندگی آرام بدون -1

راننــدگی آرام بــا تعــداد کمــی تکــان -2
 شدید

ی تکرارهــاراننـدگی همـراه بــا تعـدد    -3
 شدید

زمــان تنــاوب ارائــه   
 یونقلحملخدمات 

 دقیقه 15هر -1

 دقیقه 30هر -2

انات موجود در امک
 ونقلحملهای یستگاها

 و صندلی پناهجان-1

 فقط صندلی-2
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 (Hensher, Stopher and Bullock,2003مأخذ: بر اساس )
 

 طور به باشد،یم سفر در زمانی یرتأخ و ازدحام و ترافیک تراکم میزان کننده منعکسعمدتاً  که 1خدمات سطح میزان
 برای مشابهی یازدهیامت هایستمس اخیر یهاسال در. شودیم استفاده خودرو سفر شرایط ارزیابی برای یاگسترده

 ;Phillips, Karachepone and Landis,2001) دانشده تدوین عمومیونقل حمل خدمات و یسواردوچرخه روی،یادهپ

Litman & Fitzroy, 2005; VTPI 2006 .)ارائه کمی صورت به خدمات سطح محاسبه برای زیر یفاکتورها 2 جدول 
 خودکار طور به امتیازات این محاسبه منظور به را 2کامپیوتری یهابرنامه فلوریدا شهریونقل حمل دپارتمان. است گردیده

 .است نموده ایجاد
 عمومیونقل حمل ناوگان خدمات سطح سنجش یارهایمع - 2 جدول

 شاخص پیاده شاخص وسایل نقلیه عمومی

قابلیت اسـتفاده و در  
 دسترس بودن

ــاعات   ــزان س ــرومی ــاعات  یسس ــی در س ده
 روزشبانه

 روهایادهپوجود  روهایادهپ

زمـــــان تنـــــاوب 
 هایسسرو

 تفکیک مسیر عتو یا در سا روزشبانهدر  سفرهاتعداد 
جدایی مسیر حرکت عابر پیـاده  

 از ترافیک وسایل نقلیه

 ی عابر پیادههاپلوجود  ی عابر پیادههاپل مقایسه با سرعت وسایل نقلیه شخصی سرعت

قابــل اعتمــاد بــودن 
 هایسسرو

ی اعـالم  بنـد زمانها با یسسرومیزان انطباق 
 شده

 یرهای دسترسیمسکوتاهی  فواصل دسترسی

 روهایادهپعرض مناسب  روهایادهپعرض  وجود صندلی و فضای کافی برای مسافرین و راحتیآسایش 

 وضعیت مناسب سنگفرش معابر معابر پوشکف احساس ایمنی و امن بودن امنیت

 استطاعت مالی
هزینه سفر برای کاربران متناسب با درامدشـان  

 های سفرینهگزو نیز در تناسب با سایر 
 شیب معابر

روهـا و  یـاده پشیب زیاد در نبود 
 معابر

 تمهیدات آب و هوایی و سایبان شرایط محیطی سهولت در دسترسی به اطالعات اطالعات

                                                           
1. LOS:Level Of Service 
2. LOSPLAN 

 پناهجاننه صندلی و نه -3 عمومی دقیقه 60هر -3

ایمنــــی و امنیــــت  
ــام   ــه هنگ مســافرین ب

 هایستگاهاانتظار در 

 بسیار امن و ایمن-1

 امن و ایمن نسبتاً-2

 و غیر ایمن ناامنبسیار -3

رانندگان  برخوردنحوه 
 ونقلحملیل وسا

 با مسافرینعمومی 

 برخورد خیلی دوستانه-1

 به اندازه کافی محترمانه و دوستانه-2

 یراخالقیغخیلی غیر محترمانه و -3

 های تهویه هوا،یستمس
یشی و سرمایشـی  گرما

در محیط داخلی وسیله 
 نقلیه

به صورت رایگان و بدون -1
 دریافت مالیات بر هزینه سفر

امکان حصول به -2
 20ها با افزایش یستمس

 درصد مالیات بر هزینه سفر

 وجود ندارد-3

پوشش زمانی شبکه 
 ونقلحمل

 یشلوغی تنها در ساعات رسانخدمات-1
 پیک()

 ی در طول روزرسانخدمات-2

 ی در طول شب و روزرسانخدمات-3

ــهگز ــای پرداخــت ین ه
ها یتبلتنوع در ) ینههز
 (سفرهاو 

 پرداخت نقدی-1

یت اتوبوس و یا سایر بل-2
 یونقلحملل انواع وسای

های پرداخت یستمس-3
 یکپارچه و اتوماتیک

امکان نشستن در وسیله 
نقلیه عمومی در طول 

 سفر

 امکان نشستن در کل طول زمان سفر-1

امکــان نشســتن در قســمتی از طــول -2
 زمان سفر

 ایستادن در کل طول زمان سفر-3
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 پاکیزگی و نظافت
ی دیـواری  هـا نوشتهو  نامطبوعی بو نبود زباله،
 وندالیسمی

 نورپردازی مناسب کیفیت نور پردازی

 زیبایی
 یهـا مکـان  هـا، یسـتگاه ا ظاهر وسایل نقلیـه، 

انتظار و اطالعاتی که بـه صـورت نمایشـی در    
 اختیار کاربران قرار گرفته است.

نشیمنگاه و فضای 
 نشستن

هــا و فضــاهای یصــندلوجــود 
ی توقـف و  هـا مکاننشیمن در 

 انتظار

 احساس ایمنی و امن بودن امنیت  

 روییادهپظاهر فضاهای  زیبایی  

 مجاورت  
نزدیک بودن به ترافیک وسایل 

 وتورینقلیه م
 (Phillips, Karachepone and Landis 2001مأخذ: بر اساس )

 پژوهش روش
آسایش و نحوة بازخوانی این دو  و آرامش با مرتبط مفاهیم و تعاریف ای،کتابخانه مطالعات انجام با ابتدا پژوهش این در

 بررسی مورد حاضر پژوهش ضوعینه موزم در شده کارگرفتهبه یهامدل . سپسشده است بیان مفهوم در سفرهای شهری
 مدل و شده رفع مذکور یهامدل هاییکاست سفر، آرامش و آسایش مفاهیم بازخوانی با بعد مرحله دراند. گرفته قرار

است  گردیده ارائه عمومی ونقلحملشهری به وسیله درون یسفرها در آسایش و آرامش سنجش راستای در جدیدی
 میزان مسافرین و شده داده قرار مطالعه مورد مسافرین اختیار در پرسشنامه قالب در مدل یرهایمتغ سپس. (1نمودار )

 آرامش و آسایش به مربوط یرهایمتغ نهایت دراند. نموده بیان متغیر هر از لیکرت گانهپنج طیف قالب در را خود رضایت
بیشتر از این مدل رجوع شود به  اطالع)جهت  F'ANP روش طریق از و پرسشنامه از حاصل یهاداده از استفاده با

 .است گرفته قرار تحلیل ( مورد(Zebardast, 2013( و 1393زبردست )
 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش - 1 مودارن

 

های ارائه شده در مدل سنجش کیفیت سفر، مدل سنجش سطح خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی و بر مبنای شاخص
یرهای بیان متغعنوان گردد بهیالً ارائه میذمتغیری که  18ای پژوهشگران این مقاله و نظر نخبگان، زمینه نیز دانش

 آسایش

 آرامش

 سفرهای درون شهری
معیار کلیدی  18ارائه 

آسایش و آرامش در 

ری با سفرهای درون شه

 وسیله حمل و نقل عمومی

آسایش و آرامش در 

سفرهای درون شهری 

های سنجش آنو مدل  

تهیه پرسشنامه از مسافرین 

کالنشهر اصفهان  28خط 

و سنجش میزان رضایت 

شاخص 18ها از آن  

تحلیل میزان رضایت 

مسافرین با استفاده از 

 F'ANPمدل 

تعیین ضریب اهمیت و 

 وضعیت معیارها به صورت

ایزمینه  

تبیین شاخص مرکب 

رضایتمندی مسافرین از 

 آسایش و آرامش در سفر

تعیین 

میزان 

آسایش و 

آرامش 

سفر در 

 28خط 

اتوبوسران

ی 

کالنشهر 

 اصفهان

 گام دوم گام اول

 گام سوم
گام 

 چهارم
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جدول اند )عمومی مورد استفاده قرار گرفته ونقلحملکننده میزان آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری به وسیلة 
3.) 

 همگانیونقل حمل وسیله به هریش درون سفرهای در آرامش و آسایش یهاشاخص - 3 جدول

 شاخص ردیف شاخص ردیف

1 
کیفیت ورود و خروج به وسیله نقلیه به 
 خصوص برای معلولین و افراد سالخورده

 زیبایی محیط سفر 10

 11 تمهیدات در نظر گرفته شده برای معلولین 2
 مبدأها از یستگاهاکیفیت دسترسی و فاصله 
 مسافرین

3 
 وآمدرفتی بندزمان ی اعالمتابلوهاوجود 

 و نقشه موقعیت ایستگاه هااتوبوس
 هایستگاهاوسیله نقلیه عمومی در  موقعبهحضور  12

4 
مسافرین در  ونقلحملبازه زمانی ارائه خدمات 

 روزشبانهطول 
 هایستگاهابه  هااتوبوستناوب زمانی ورود و خروج  13

 14 هااتوبوسها و داخل یستگاهاپاکیزگی محیط  5
های اتوبوس خط مورد نظر تا یستگاهافاصله 
 های اتوبوس سایر خطوطیستگاها

 هزینه سفر 15 ی(نورپرداز ی،صندل ،پناه)جان یستگاهاامکانات  6

7 
کیفیت وسایل گرمایشی، سرمایشی و تهویه 

 هوا
 زمان سفر 16

 هایستگاهاایمنی مسافرین در  17 نحوه برخورد راننده 8

 کیفیت رانندگی راننده وسیله نقلیه عمومی 18 در طول زمان سفرامکان نشستن  9
 

 محدوده مورد مطالعه
 28 خط مسافرین از نفر 180باشد. در این مقاله خط اتوبوس تندرو می 3خط اتوبوسرانی و  98شهر اصفهان دارای کالن

 این انتخاب دلیل اند.شده انتخاب نمونه انعنوبه( شیری از مبدا پایانه خوراسگان تا مقصد پل) اصفهان شهر یراناتوبوس
 غرب و شرق دهنده اتصال ترین خطوط اتوبوسرانیاز مهم یکی خط این که است این مطالعه مورد عنوانبه خط

 به اصفهان، شهر اصلی ساختار عنوانبه رود،یندهزا رودخانه مجاورت در آن قرارگیری و باشدیم اصفهان شهرکالن
، تعداد حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس ضریبی از F’ANPاز آنجا که بر اساس سازوکار مدل  .است افزوده آن اهمیت

های پژوهش کفایت این تعداد از حجم نمونه برای گردد، در بخش یافتههای به کار گرفته شده تعیین میتعداد شاخص
 ها(. نمونه)از طریق آزمون کفایت  انجام این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است

 هاپژوهش و تحلیل یافته هاییافته
ی راناتوبوس 28خط ) یعموم ونقلحملمنظور سنجش میزان آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری به وسیله به

 گام تعریف شده است: 5در این مقاله  F'ANPاصفهان( با استفاده از مدل 
 ها جهت تحلیلی دادهسازآماده

اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که حاصل آن ماتریسی به ابعاد  شهرکالن 28های خط در اتوبوسپرسشنامه  180تعداد 
های شامل پاسخ -سطر 180در  -ها( تعریف شده در چارچوب نظریشاخص) یرهایمتغمعادل با تعداد  –ستون  18

اند، ای تکمیل شدهصورت مصاحبهها بهباشد. از آنجا که پرسشنامهمی -تایی 5مسافرین این خط در قالب طیف لیکرت 
 اند.پاسخ داده سؤاالتدهندگان به تمامی پاسخ
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 اجرای تحلیل عاملی اکتشافی

ها اولین خروجی جدول میزان اشتراکات است. در این جدول های حاصل از پرسشنامهبا اجرای تحلیل عاملی بر روی داده
بایست حذف گردد تا از این طریق دقت متغیرهای داشته باشد میهر متغیری که میزان اشتراکات کمتری نسبت به سایر 

دهند استفاده های دیگری که صحت و دقت مدل را نشان میتوان از روشاما قبل از حذف کردن می؛ مدل ارتقا یابد
یک  های حاصل ازهایی نظیر شهرسازی دادهچرا که در رشته و حرفهنمود )نمود و از حذف کردن متغیرها جلوگیری 

میان متغیرها به نحوی  1یهم خطگردد(. دترمینان ماتریس همبستگی با نشان دادن عدم متغیر به سختی حاصل می
-3های پژوهش معادل باشد که در مورد داده تربزرگ 10-5بایست از یمبیانگر میزان دقت مدل است. مقدار این دترمینان 

نیز جهت برآورد میزان دقت و صحت مدل تعبیه  3و بارتلت 2ناولکی-یرمه-است. از طرف دیگر آزمون کیسر 3*10
باشد، لذا کافی می 000/0و سطح معناداری آزمون بارتلت برابر  897/0برابر  KMOاند. از آنجا که مقدار آزمون یدهگرد

 گیرد.یید قرار میتأپرسشنامه و صحت و دقت مدل مورد  180بودن 
شاخص( ) یرمتغ 18جی تحلیل عامل اکتشافی، پنج عامل کلیدی است که از ، خرو4کارگیری روش عوامل اصلیبا به

درصد کل واریانس مرتبط با آسایش و آرامش در سفرهای درون  37/59تجمعی  طوربه. این پنج عامل اندشدهتشکیل 
به عوامل بنا  یدهشکل(. جهت 4جدول است )کنند که مقدار قابل قبولی یمعمومی را تبیین  ونقلحملشهری به وسیله 

 استفاده شده است. 5از چرخش واریماکس F'ANPبر قاعده مدل 
معیار تعریف شده است. اعداد مقابل هر شاخص بیانگر  5متغیر در ذیل  18دهنده چگونگی قرار گرفتن جدول چهار نشان

یری قرارگمبنای نحوه بایست بر کند. در این مرحله میمیزان بار عاملی است که هر عامل بر روی متغیر اعمال می
بایست بر ی نمود که البته این امر هم هنر است و هم علم؛ علم است چرا که میگذارناممتغیرها در ذیل عوامل، عوامل را 

ی این عوامل کاری است بس دشوار گذارنامی انجام شود و هنر است چرا که گذارناممبنای روابط میان متغیرها و عوامل 
 (.1388 زبردست،دارد )ی ذهنی در برقراری ارتباط میان عوامل و متغیرها که نیاز به هماهنگ

 

 یری متغیرها در ذیل عوامل، میزان واریانس تبیینی توسط هر عامل و بار عاملیقرارگنحوه  - 4جدول 

 عامل
واریانس 
 تبیین شده

بار 
 عاملی

 شکل مختصر نام متغیر متغیر

کیفیت ارائه خدمات و 
 امکانات

(serv_fac_qual) 
16,69 

 Ent_exit کیفیت ورود و خروج به وسیله نقلیه 729/0

 Dis_facil تمهیدات در نظر گرفته شده برای معلولین 710/0

589/0 
وآمد بندی رفتوجود تابلوهای اعالم زمان

 ها و نقشه موقعیت ایستگاهاتوبوس
Time_map 

553/0 
در ونقل مسافرین بازه زمانی ارائه خدمات حمل

 روزطول شبانه
Time_serv 

 clean هاها و داخل اتوبوسپاکیزگی محیط ایستگاه 532/0

 Statio_facil ها(پناه و صندلیامکانات ایستگاه )جان 526/0

 Air_cond کیفیت وسایل گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا 430/0

 Sitting کان نشستن در طول زمان سفرام 749/0 12,31ظرفیت مسافر و 

                                                           
1.Multicolinerarity 
2.Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 
3.Bartlett's Test of Sphericity 
4.Principle Component Method 
5.Varimax 
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 زیبایی محیط
(capa_beaut) 

 Beauty زیبایی محیط سفر 720/0

ونقل کارایی حمل
 عمومی

(efficiency) 

11,22 

 Distance_sttostar ها از مبدأ مسافرینفاصله مناسب ایستگاه 711/0

707/0 
حضور به موقع وسیله نقلیه عمومی در 

 هاایستگاه
Ontime_attend 

452/0 
ها به انی ورود و خروج اتوبوستناوب زم

 هاایستگاه
Time_frequ 

280/0 
های اتوبوس خط مورد نظر تا فاصله ایستگاه
 های اتوبوس سایر خطوطایستگاه

Distance_sttost 

 بازده سفر

(time_cost_effi) 
10,66 

 Cost هزینه سفر 776/0

 Time زمان سفر 422/0

 ایمنی و امنیت در سفر
(saf_secur) 

8,50 

 Safety هاایمنی مسافرین در ایستگاه 738/0

 Drive_qual کیفیت رانندگی راننده وسیله نقلیه عمومی 459/0

 Driver_behave نحوه برخورد راننده 346/0

 
 و خدمات ارائه کیفیت»از پنج عامل  متأثراصفهان  شهرکالنی راناتوبوس 28بنابراین آسایش و آرامش سفر در خط 

سفر  در «امنیت و سفر و ایمنی بازده»، «عمومیونقل حمل کارایی»، «محیط زیبایی و مسافر ظرفیت»، «اناتامک
متغیرهای ذیل این پنج دهد این است که کدام یک از این باشد. حال پرسش اساسی که این مقاله بدان پاسخ میمی

 گذارد؟یر را بر روی آسایش و آرامش سفر میتأثعامل بیشترین 
 ای و تبیین روابط درونی و بیرونیسازی شبکهدلم

منظور ساخت شبکه و تبیین روابط درونی و بیرونی میان عوامل و متغیرها، پنج عامل حاصل شده در مرحله قبل به به
بیه های قرار گرفته در ذیل هر معیار تععنوان شاخصمتغیر مربوطه به 18و  1ایمثابه معیارهای مدل فرآیند تحلیل شبکه

وسیلة ای، در واقع، هدف، تبیین میزان آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری بهاند. در این مدل شبکهیدهگرد
ها را تبیین توان روابط درونی و بیرونی میان هدف، معیارها و شاخصعمومی است. از این طریق است که می ونقلحمل

یت نسبی و وزن هر شاخص است. با تشکیل یک اهمه میزان محاسب F'ANPنمود. در این مرحله، وظیفه اصلی مدل 
(. قابلیت مهم مدل 2 نموداراست )ها تعیین گردیده آنها و ارتباط میان شبکه سه سطحی، هدف، معیارها و شاخص

F'ANP  ای و دور کردن نقدهای ( فرآیند تحلیل شبکه2متلب افزارنرماز طریق محاسبات )در این مرحله، کوتاه کردن
 باشد.ها میی به شاخصوزن دهها و فرآیند وارد بر آن مبنی بر ذهنی بودن مقایسه

                                                           
1.Analytical Network Process(ANP) 
2.MATLAB 
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 هایارها و شاخصمع ای میان هدف،ساختار شبکه - 2 نمودار

 

  یس اولیه، موزون و حد؛ تعین وزن متغیرها و وضعیت هر متغیرسوپر ماترساخت 

تواند ارتباطات نشان داده شده است. این ماتریس می 1 یسماترماتریس واحد است که در  سوپر ماتریس اولیه شامل سه
مقایسه دودویی وجود  ANPبر خالف مدل  F'ANPمیان شبکه سه سطحی را به وضوح نشان دهد. با استفاده از مدل 
شود. دیده است، انجام مینامه حاصل گرهای پرسشندارد و محاسبات بر مبنای روابط میان متغیرها که توسط داده

نشان دهنده ارتباط بین هدف و معیارهاست و عبارت است از مقادیر نرمال شده واریانس تبیین شده عوامل.  21Wماتریس 

32W متغیرها( است و عبارت است از مقدار نرمال شده بار عاملی که هر )دهنده ارتباط میان معیارها و زیرمعیارها نشان
تبیین کننده ارتباط درونی میان متغیرهاست و برابر است با قدر مطلق مقدار نرمال   33W کند.اعمال میعامل بر هر متغیر 

 شده ضریب همبستگی بین متغیرها.
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 های واحد در آنسوپر ماتریس اولیه و موقعیت ماتریس - 1 ماتریس

 

سوپرماتریس اولیه موزون است بدین معنا که جمع های واحد نرمال شده است، لذا که مقادیر ماتریستوجه به اینبا
 40متلب به توان  افزارنرماست. برای ساخت سوپرماتریس حد، سوپرماتریس موزون در  1های هر ستون برابر درایه

ارائه شده  5کند که در جدول ها را مشخص میرسانده شده است. نتیجه این عملیات ضریب اهمیت و وزن نسبی شاخص
 است.

 شهر اصفهانرانی کالناتوبوس 28های تبیین کننده آسایش و آرامش سفر در خط وزن نهایی شاخص - 5 جدول

 وزن نام متغیر وزن نام متغیر وزن نام متغیر وزن نام متغیر وزن نام متغیر

Ent_exit 0416/0  
Distan

ce_stto

star 

0455/0  Clean 0423/0  Cost 0897/0  
Driver

_beha

ve 

0477/0  

Dis_faci

l 
0421/0  

Ontim

e_atte

nd 

05/0  Statio_

facil 
0388/0  Time 0897/0  Beauty 1037/0  

Time_m

a 
0408/0  Time_

frequ 
0467/0  Air_co

nd 
0371/0  Safety 0462/0    

Time_se

r 
0385/0  

Distan

ce_stto

st 

0466/0  Sitting 1037/0  Drive_

qual 
0493/0    

 
زیبایی »، «امکان نشستن در طول زمان سفر»گردد، بیشترین وزن را به ترتیب نیز مشاهده می 3که در نمودار  طورهمان

اند. این در حالی است که کمترین وزن به ترتیب متعلق به کسب نموده «زمان سفر»و  «هزینه سفر»، «محیط سفر
بازه زمانی ارائه خدمات »و « ها(یصندلو  پناه)جان یستگاهاامکانات »، «کیفیت وسایل گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا»

های دودویی بلکه بر مبنای یسهمقاهای حاصل شده نه بر مبنای وزن باشد.یم «روزشبانهمسافرین در طول  ونقلحمل
کند پیرامون آسایش و آرامش سفر است. این نکته کمک می سؤاالتی اصفهان به راناتوبوس 28های مسافرین خط پاسخ

ها از آرامش و آسایش سفر ها، نظر مسافرین و آنچه که آنارائه راهکارها جهت بهبود وضعیت آنتا در ارزیابی هر متغیر و 
 اند، در نظر گرفته شود.در ذهن خود ایجاد نموده
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 نمایش وزن نسبی متغیرها - 3نمودار 

چگونه  28خط  ها، وضعیت هر متغیر از نقطه نظر مسافرینحال پرسش اصلی این است که با در نظر گرفتن این وزن
 است؟

دهد که منظور پاسخ به این پرسش، امتیازات هر متغیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج محاسبات نشان میبه
 مبدأها از یستگاهافاصله مناسب »، «زیبایی محیط سفر»،«امکان نشستن در طول زمان سفر»مسافرین از متغیرهای 

بیشترین میزان رضایت را  «های اتوبوس سایر خطوطیستگاهاوس خط مورد نظر تا های اتوبیستگاهافاصله »و  «مسافرین
تمهیدات در نظر »، «کیفیت وسایل گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا»دارند. در مقابل بیشترین نارضایتی از متغیرهای 

 «ها(یصندلو  پناه)جان یستگاهاامکانات »و  «هااتوبوسها و داخل یستگاهاپاکیزگی محیط »، «گرفته شده برای معلولین
 باشد.می

 
 نمایش امتیازات نهایی متغیرها به صورت نسبی - 4نمودار 

وزن هر متغیر در میزان رضایت پاسخ دهندگان از هر متغیر  ضربحاصلامتیاز نهایی هر متغیر برابر است با جمع ستونی 
 و یا به عبارتی برابر است با:

 

از  iمقدار متغیر  و  F’ANPحاصل از خروجی مدل  iوزن متغیر  ، iعادل وضعیت متغیر م که در آن 
 باشد.می jنظر پاسخ دهنده 
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 «عمومی ونقلحملآسایش و آرامش سفرهای درون شهری با »ساخت شاخص مرکب 

نیاز است تا نتیجه ارزیابی تمامی متغیرها در کنار  منظور ارزیابی میزان رضایت مسافرین از آسایش و آرامش در سفربه
یی از بسیار ناراضی تاپنجمیزان رضایت مسافرین در قالب یک طیف  UTCCیکدیگر دیده شود. با ساخت شاخص مرکب 

ای جهت ، از تحلیل خوشه1UTCCتا بسیار راضی ارائه گردیده است. بدین صورت که پس از مشخص شدن میزان 
گو استفاده شده است. مقدار شاخص مرکب برای هر پاسخ دهنده برابر است با جمع سطری پاسخ 180ی بنددسته

 وزن هر متغیر در میزان رضایت پاسخ دهندگان از هر متغیر و یا به عبارتی برابر است با: ضربحاصل

 

عمومی،  ونقلحمل معادل شاخص مرکب آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری با وسیلهکه در آن 

از دیدگاه پاسخ دهنده  jمقدار متغیر  و  F’ANPحاصل از خروجی مدل  jضریب اهمیت نسبی متغیر  
i باشد.می 

درصد از پاسخ دهندگان از وضعیت آسایش و آرامش در  9,44دهد که ( نشان میK-MEANSای)نتایج تحلیل خوشه
درصد بسیار  17,8ناراضی و  19,44متوسط،  36,66درصد راضی،  16,66عمومی بسیار راضی،  قلونحملسفر با وسیله 

اصفهان از وضعیت  شهرکالنی راناتوبوس 28نارضایتی باالی مسافرین خط  دهندهنشانباشند. این ارقام ناراضی می
ی ناراضی راناتوبوسوضعیت این خط درصد از مسافرین از  37یباً تقرآسایش و آرامش در سفر است. به طور تجمعی، 

 هستند.

 ریزیو ارائه راهکارهای برنامه گیرینتیجه

گذاران بیش از یاستسشخصی موجب گردیده است تا  ونقلحملمشکالت ناشی از گرایش بیش از اندازه شهروندان به 
 مؤثرعمومی  ونقلحمله از پیش به ناوگان حمل و نقل عمومی توجه کنند. آنچه که در ترغیب شهروندان به استفاد

توان گذاران بر روی این دو مقوله مییاستسید تأکهای آرامش و آسایش سفر است. در واقع با خواهد بود ارتقای شاخص
های ها و شاخصیل شخصی امیدوار بود. جهت سنجش آسایش و آرامش سفر مدلاتومببه کاهش نرخ استفاده از 

تواند متفاوت باشد، که در هر جامعه بر حسب زمینه متغیرهای آسایش و آرامش میاند. از آنجا متعددی معرفی شده
کند، آسایش میآورد که بر مبنای آنچه که زمینه بیان این امکان را فراهم می F'ANPهای ارزیابی نظیر استفاده از مدل

آسایش و آرامش سفر توسط شهروندان  و آرامش سفر مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین معنا که وزن و امتیازات متغیرهای
تر پیشنهاد نمود. بدون شک هر کدام از متغیرهای ریزانه را واقع گرایانهتوان اقدامات برنامهتعیین شده و از این طریق می

یر به سزایی در تجربه سفرهای درون شهری شهروندان دارند. بر اساس آنچه که مقاله ارائه تأثآسایش و آرامش سفر 
 بندی کرد. یتاولوریزی در حوزه ارتقای آسایش و آرامش سفر را توان اقدامات برنامهمی نمود،

اصفهان را  شهرکالنی راناتوبوس 28بر این مبنا، اقدامات پیشنهادی برای ارتقا کیفیت آسایش و آرامش سفر در خط 
« یتهاجماقدامات » و -هاای رفع سریع ضعفبه معن -«اقدامات تدافعی»توان بر اساس امتیازات متغیرها به دو دسته می
 از: اندعبارتتقسیم نمود که به ترتیب  -هابه معنای ارتقای قوت-

 :اقدامات تدافعی •
 اقلیمی آسایش به دستیابی منظور به هااتوبوس در هوا تهویه و سرمایشی گرمایشی، سیستم عبیهت -

 ساتوبو هایسرویس از معلولین استفاده امکان آوردن فراهم -
 هااتوبوس درون و اتوبوس هایایستگاه در محیط پاکیزگی ارتقای و حفظ -

                                                           
1.Urban Transportation Comfort and Convenience 
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 هاایستگاه اجزا سایر و هاصندلی پناه،جان طراحی نحوه به توجه و اتوبوس هایایستگاه بهینه طراحی -
 اتوبوس هایایستگاه در اتوبوس خروج و ورود بندیزمان اعالم هایتابلو دادن قرار -

 :اقدامات تهاجمی •
 ها بر مبنای میزان تقاضای مسافرینریزی تواتر سرویسی و برنامهراناتوبوسجه به ظرفیت ناوگان تو -

 یطی سفرمحهای توجه به زیبایی -

 های اتوبوس در این خط و کاهش فواصل به صورت اصولی در صورت امکانرعایت فواصل میان ایستگاه -

های سایر انواع های اتوبوس و ایستگاهان ایستگاهید بر ارتباط میتأکی با ونقلحملرعایت اصل یکپارچگی  -
 عمومی ونقلحمل

 به منظور کاهش بیش از پیش زمان سفر 28ریزی پویای مسیر حرکت خط برنامه -
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