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 چكیده

 تقابلم اثرگذاری و کشور اجتماعی و اقتصادی کالن هایزیرساخت با ارتباط به توجه با که است موضوعاتی جمله از ونقلحمل موضوع

ی بررسی و تحلیل نظرات دست اندرکاران و ذینفعان حوزه .است بوده کشور راهبردی و کالن هایبرنامه الینفک جزء همواره هاآن بین

ای برونشهری است که موارد مهمی گذاری در این بخش مهمترین شاخص ارزیابی حمل ونقل جادهای به جهت سیاستونقل جادهحمل

چه  ای است که اگرنامهدهد. روش مطالعه طراحی پرسشنظیر ارزیابی تاخیرات و تاثیر زمان سفر بر مطلوبیت سیستم را نشان می

این پرسشنامه به متغیرهای اولیه دسته بندی ی اما در الیهفازی(  AHP) بخشی از آن به ظاهر مبین پرسشنامه مقایسات زوجی است

های صورت گرفته از پرسشگریدر بخش اول  .باشدمی در حمل و نقل که روشی نوین شده است انجام تحلیل دوّار گنجانده کمک

های غرب، شرق، جنوب و بیهقی تهران به صورت مستقیم و های موجود در چهار روز متوالی در پایانهبا توجه به محدودیتمسافران 

ت و هدف دستیابی به مهمترین متغیرهای موثر در مطلوبی در سایر بیست پایانه منتخب به کمک نمایندگان محلی انجام پذیرفته است

ور هایی که به منظدهی شاخصنتایج بدست آمده از وزن مهمترین که باشدی پیشنهادی میسیستم و بهبود آن به کمک راهكارها

 ستمیس یكیعملكرد تراف (،72.0-1دسته) یقیتشو یها استیس ییایپو اند عبارتند از:در نظر گرفته شدهارزیابی و مقایسات زوجی 

توان دهی میاز نتایج وزن (.7210-.دسته) هوشمند یهاستمیس و (72.1-1دسته) یخدمات رفاه(، 72.0-.)دسته یمنیا ،(72.0-.دسته)

کالن را  های سطح خرد وتواند با ضریب باالیی شاخصگذاری میهای تشویقی و نوع سیاستبه این موضوع پی برد که پویایی سیاست

ور به منظ کاربران یشنهادیپ یراهكارهاتمرکز ای تحت شعاع خود قرار دهد و همچنین ونقل عمومی جادهبه منظور افزایش سهم حمل

که  خدمات بوده است یفیتو ک یمنیسطح ا یشزمان سفر، افزا سازیینهبه گذاری،یاستبر س یاجاده یونقل عمومسهم حمل یشافزا

  .باشندمی روش مقایساتدر تعامل با 

عمومی  حمل و نقل زمان سفر -یقی تشو یها یاستس یاییپو - تحلیل تحلیل دوّار -یاجاده یونقل همگانحمل یستمس كلمات كلیدی:

ایجاده
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 مقدمه .1

بلندمدت و  یکردرو ینکشور همواره مب یککالن  هاییاستس

به اهداف خاص در  یلن یبرا یرانو مد یزانرانداز برنامهچشم

 یونقل از جمله موضوعاتاست. موضوع حمل یژهموضوع و یک

و  یکالن اقتصاد هاییرساختباط با زاست که با توجه به ارت

 فکینجزء ال هموارهها آن ینمتقابل ب یکشور و اثرگذار یاجتماع

ه ب رومقاله پیشکشور بوده است.  یکالن و راهبرد یهابرنامه

 یآن بتواند روند کاهش یقتا از طر تمدون اس یهاحلدنبال راه

به بعد اتفاق  3188که از سال  یاجاده یونقل عمومسهم حمل

ات خدم یفیتک یشافتاده است را متوقف و متناسب با افزا

ارائه  تمیسس ینا یمسافران به سو یلبه منظور گس یشنهادهاییپ

ونقل عمومی در مدهای میزان مسافران حمل شکل ذیل کند.

های ها در سالای و هوایی را به همراه مجموع آنریلی، جاده

طور که مشخص است، تعداد همان دهد.نشان می 3123تا  3181

به بعد  3188ای از سال ونقل عمومی جادهکل مسافران حمل

شروع به کاهش کرده است. آنچه در این نمودار قابل توجه است، 

ها مسافرین در است. در این سال 3123تا  3120ی هاسالروند 

داد حالی که تع اند، درهافزایشی را طی کرد باًیتقرمجموع روندی 

ای به طور مطلق رو به کاهش بوده است. مطابق مسافرین جاده

سالنامه آماری راه آهن جمهوری اسالمی ایران مسافران بخش 

درصدی را  3رشدی  3121نسبت به سال  3123ریلی در سال 

قطارهای زی راه انداتجربه کرده است که از جمله دالیل آن به 

یت، بل یش بهایعدم افزا، یچرخشی و افزایش بهره بردار

ز تخفیفات اعمال شده و یها و نشرکت یبازاریابمدیریت 

اشاره شده است که منجر به  "ت + هتلیبل"سفر  بستهفروش

دهد در این مسئله نشان می .افزایش ظرفیت قطارها گردیده است

پایین آمده ای حمل و نقل جادههای اخیر میزان جذابیت مد سال

عوامل داخلی یا  ای ازمجموعهتواند است. علت این امر می

های خارجی باشد. به عنوان مثال عوامل داخلی مانند سیاست

دهی و گذاری، کاهش کیفیت و کمیت سرویسغلط قیمت

دهی و غیره و عوامل خارجی دسترسی نامناسب به محل سرویس

مدهای دیگر مانند افزایش قیمت بنزین، افزایش کیفیت 

ونقل، افزایش تمایل مسافران به استفاده از خودروی حمل

تواند موجب این کاهش میشخصی و عوامل بسیار دیگر که 

فاده مطلوبیت است این سوال مطرح میگردد مطلق باشد و درنهایت

میتوان بهینه  را چگونه از سیستم حمل و نقل همگانی جاده ای

نمود.

 یاونقل جادهحمل یآمار یهاسالنامه)1831تا  1831شهری از سال ونقل عمومي در سفرهای بیننمودار تعداد مسافران مدهای حمل .1شكل

(1833تا  1831



پایانه اول کشور به  21ای به کمک تحلیل اطالعات و نظرسنجی از ذینفعان )ونقل همگانی جادهرزیابی مطلوبیت استفاده از سیستم حملا

 ترتیب اولویت(
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کاهش مجموع تعداد مسافران اگرچه باید توجه داشت 

تواند به دو سبب روی داده باشد. یک، میونقل عمومی حمل

شهری به دلیل کاهش قدرت خرید و کاهش تعداد مسافران بین

ن ، روی گرداندمبه عبارت دیگر کاهش تمایل به سفر کردن و دو

با شناخت متغیرهای  ونقل عمومی به شخصی.مسافرین از حمل

 مگانیه ونقلحمل سیستم از استفاده مطلوبیت ارزیابیاصلی 

به  ذینفعان از نظرسنجی و اطالعات تحلیل کمک به ایدهجا

که در حمل و  دوّار تحلیل کمک به متغیرها بندی روش دسته

میتوان به راهکارهای افزایش باشد  می نوین روشینقل جاده ای 

روش کار برداشت  دست یافت. سهم حمل و نقل عمومی

با پایانه(  21)های مسافری مهم کشوراطالعات از کلیه پایانه

مطابق طرح جامع  درصد مسافران کل کشور 11پوشش بالغ بر

 و استخراج چگالی نظرات و تحلیل آنها می باشد. حمل و نقل

 مرور ادبیات .0

 سفر تقاضای آن در که است فرآیندی ونقلحمل ریزیبرنامه

 هایمسیست و خدمات ها،فناوری و شود می بینیپیش آینده برای

 خشیب نیز پیشرو مطالعه. گیرندمی قرار ارزیابی مورد جایگزین

 مکک وسیله انتخاب بر موثر عوامل بررسی. است فرآیند این از

 نیازهای و شوند شناسایی مد هر به شده جذب افراد تا کندمی

 در وسیله انتخاب .شود تامین هاآن مطلوبیت اساس بر یک هر

 نوعت این و دارد بستگی بسیاری عوامل به شهری بین سفرهای

 ناهمگونی و ونقلحمل مدهای انواع تجاری هایتفاوت دلیل به

 از خارج در بسیاری مطالعات راستا این در. است هاآن مسافران

 رب است الزم وسیله انتخاب هایمدل اما است شده انجام کشور

 تخصوصی و کشور هر افراد رفتار و هامطلوبیت فرهنگ، اساس

 یقاتتحق راستا این در متاسفانه که شود ساخته ونقلحمل مدهای

 ایمده انتخاب در مسافران. است گرفته صورت ایران در اندکی

 هک دهندمی قرار نظر مد را مختلفی پارامترهای اغلب شهریبین

 ورتص به موثر فاکتورهای تحلیل و تجزیه و هاآن به توسل با

 ادامه در. کنندمی انتخاب را ونقلیحمل مدهای از یکی ضمنی

 .است شده ارایه در این خصوص انجام گرفته مطالعات جزئیات

 موضوع بررسی به 2130 سالانتهای  در همکارن و آگوستین

 نیمبت امریکا و آلمان کشور دو در شهریبین هایاتوبوس بازار

 یتوسعه هایسیاست جمله از عملکردی هایشاخص بر

 قالهم این   .است پرداخته بلیت قیمت و مسافربری هایشرکت

  Transportation enconomics با عنوان مجله در که

 ر،سف یفاصله جمله از هاییشاخص بررسی به است شده چاپ

 و بانپشتی هایسیستم به دسترسی ها،توقف تعداد سفر، زمان

 و نقلیه وسایل نوع روز، در سرویس تواتر مُدها، سایر

 ستا موضوع این از حاکیپرداخته و نتایج  رقابتی هایشاخص

 ینمعنادارتر هاتوقف تعداد و سرویس تواتر سفر، یفاصله که

 زا استفاده سهم کاهش یا افزایش و بلیت قیمت در هاشاخص

 کشور دو در شهریبرون هایمسافرت در ایجاده ونقلحمل

 در 2132 سال در فوریه مانوئل ولدیمطالعه . است بوده آلمان

 با هریش بین هایاتوبوس سیستم پذیریرقابت ارزیابی یزمینه

حمل و نقلی با  مجله در پایدار ونقلحمل هایشاخص به توجه

 بهو  است رسیده چاپ به Public transportation عنوان

 ایجاد و اجتماعی عدالت زیستی، محیط هایشاخص بررسی

 هایشرکت ارزیابی و توسعه یحوزه در اقتصادی هایفرصت

 این در مطروحه موارد با مطابق. پردازدمی ایجاده ونقلحمل

 هب نسبت کمتری اقبال از ایجاده همگانی سیستم اگرچه مقاله

 عدالت هایشاخص اعمال با اما است برخوردار مُدها سایر

 اقتصادی مباحث با ارتباط و مد انتخاب فرآیند بر اجتماعی

 امعهج مختلف افراد آن طی که نمود ترسیم را ایگستره توانمی

 عثمانمطالعه  .باشند داسته بیشتری عمل آزادی مد انتخاب در

 Economics and  مجله در ترکیه در  2133 سال سوالک در

Finance  و طضواب تأثیر و بررسی به و است رسیده چاپ به 

 .پردازدمی ترکیه در شهریبرون ایجاده ونقلحمل هایسیاست

 یک عنوان به ایجاده ونقلحمل هایسیاست بررسی با سوالک
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 اختاریس یارائه به بیشتر مسافران جذب در زامطلوبیت بستر

 همگانی ونقلحمل از استفاده سهم توانمی آن طی که پردازدمی

 کی عنوان به ترکیه ونقلحمل سیستم. داد گسترش را ایجاده

 اردد جاده به زیادی وابستگی ایران مانند توسعه حال در کشور

 ورتص جاده بستر بر شهری بین نقلحمل از ایگسترده سهم و

 . پذیردمی

 هایشاخص زمینه در 2131 سال در همکاران و الو اهودکتر 

 هایشاخص بررسی به شهریبین هایاتوبوس سیستم در ایمنی

 اختهپرد مالزی در ایجاده مسافربری هایشرکت با مرتبط ایمنی

 شده چاپ Transport policy مجله در که مقاله این .است

 رانندگان رفتار محیط، جمله از هاییشاخص مقاله این در است و

 هانآ با متناسب و گرفته قرار بررسی مورد اتوبوس شرایط و

 مسافربری هایشرکت در شده ثبت تصادفات بر موثر عوامل

 گزارشنسخه اولیه  .است گرفته قرار بررسی مورد ایجاده

TCRP-79 نیازهای آن موضوعشد که  ارائه 2112 سال در 

باشد وبه عنوان یک مرجع پذیرفته می شهریبین اتوبوس سیستم

 .منتشر شده است 2132نسخه اصالح شده آن در سال  گردید و

 Transportation research توسط فنی گزارش این

board – National research council   یک عنوان به 

. ازدپردمی شهریبین هایاتوبوس موضوع به المللیبین مرجع

 موضوع اول بخش در که است شده تدوین بخش سه در گزارش

 به ربوطم مباحث شهری،بین هایاتوبوس سیستم توسعه نیازهای

 مطرح حوزه این در گذاریسرمایه مسائل و مرتبط صنایع

 قالب در سیستم بهبود هایاستراتژی دوم بخش در. شودمی

 ،بازاریابی به مربوط مباحث تابعه، شعب ایجاد ،ریزیبرنامه

 مرتبط موارد و هوشمند تجهیزات خدماتی، تسهیالت توسعه

 هایایالت در میدانی مطالعات نیز انتها در. است شده ارائه

 مورد هگرفت صورت مذکور سیستم بهبود راستای در که مختلف

دستورالعمل همچنین  .است گرفته قرار بررسی و بحث

Interregional Travel توسط 2133 سال در 

Transportation research board  بهکه گردیده  منتشر 

 .پردازدمی شهریبرون سفرهای در مسافران به مربوط مباحث

 اما تنیس ایجاده سیستم مختص صرفاً اگرچه دستورالعمل این

 تدوین زمینه در واحد ساختار یک ارائه به که جهت این از

 لیتحلی ابزار یک ارائه و اطالعات برداشت ارزیابی، هایشاخص

 .است اهمیت حائز پردازدمی

 انتخاب بر تاثیرگذار عوامل 2132نیلی در سال  پرفسور شان

 شهرهای تا جدید انگلستان شمال از شهری بین سفر وسیله

 عوامل بررسی .را مورد مطالعه قرارداده شرقی شمال بزرگ

. است یلین نظر مد شهری بین سفر در وسیله انتخاب در تاثیرگذار

 بررسی جهت زیادی بسیار تاثیرگذار عوامل پژوهش این در

-اجتماعی عوامل. اندهشد بندیدسته گروه 0 در و انتخاب

 و مسافر پنهان عوامل مسافر، محیطی عوامل مسافر، جمعیتی

 درنظر پروژه در که ونقلیحمل مدهای همچنین و سفر عوامل

. تندهس شخصی خودروی و اتوبوس ریلی، هوایی، شدند گرفته

 مدل دو شامل پژوهش این در شده انتخاب نهایی هایمدل

 یمجتب .است غیرکاری و کاری سفرهای برای چندگانه لوجیت

 تقاضای بندیدسته 3128خیبری در سال  مهدی محمد و مرادی

 کدموگرافی متغیرهای اساس بر هوایی ونقلحمل سیستم سفر

 نشان مطالعه ای پرداخته است.خوشه آنالیز روش به مسافران

 ونقلحمل انتخاب در عامل ترینمهم مسافران شغل دهدمی

 سال 13 تا 21 سنی رنج دارای متاهل افراد همچنین. است هوایی

 از را هاستفاد بیشترین که هستند افرادی مناسب درآمد سطح با

 و مهم نوانیقمطالعات،  جزئیات تشریح با .اندداشته مد این

سیستم حمل و نقل  جایگاه مختلف کشورهای داخلی ضوابط

ناطقی و م پیشرفته کشورهای در مسافر و منتغیرهای دخیل در آن

 ستریب ضروری است میتوان دریافت خوبی به اروپا اتحادیه نظیر

ضه و عر سیستم قوت و ضعف نقاط شناسایی منظور به مناسب

 . گردد فراهمکشور  در تقاضای جابجایی مسافر

 هاروش جمع آوری داده .8
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به منظور اخذ، بررسی و تحلیل نظرات دست اندرکاران و ذینفعان 

گذاری در این ای به جهت سیساستونقل جادهی حملحوزه

ای طراحی و تدوین شد که اگر چه بخشی از بخش، پرسشنامه

ی پرسشنامه مقایسات زوجی است اما در الیهآن به ظاهر مبین 

نهانی این پرسشنامه متغیرهای موردنیاز تحلیل تحلیل دوّار 

گنجانده شد که در ادامه توضیحات مربوط به آن ارائه خواهد 

ها و شد. برای این منظور با توجه به ابعاد مختلف شاخص

 یی ذینفعان این حوزه، پرسشنامهسواالت و طیف گسترده

صورت الکترونیکی و ثبتی طراحی و در اختیار دنظر بهمور

کارشناسان فنی، مدیران سازمانی، نمایندگان اتحادیه، کانون، 

های مسافربری در سطح کشور قرار رانندگان و مسافران شرکت

زمان مقرر ها درخواست شد تا در مدتگرفت و از آن

یل کمی مذکور را تکمیل نمایند. شایان ذکر است تپرسشنامه

ر ینده حاضپرسشنامه در بخش رانندگان و مسافران با کمک نما

ی ای از پرسشنامهنمونه 2در محل انجام شده است. شکل شماره 

 دهد.اند، نشان میشدههای منفرد طراحیمذکور که با سؤال

به منظور انجام پرسشگری اولین قدم تعیین ابعاد نمونه موردنیاز  

های دار است. با توجه به تعیین پایانههای معنابه منظور تحلیل

مورد نظر به منظور برداشت اطالعات موردنیاز، در این مطالعه از 

برداری سیستماتیک یا منظم به منظور شناسایی زمان روش نمونه

انتظار استفاده شده است. حال به منظور تعداد نمونه کافی در این 

 Transit Capacity andمطالعه از رابطه زیر مطابق مطالعه 

Quality of Service Manual{3استفاده شده است} : 

(3)  2

1 /2

2
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 :در آن که

nتعداد کافی مسافران به منظور شناسایی زمان انتظار : 

2

1
2

z اطمینان درسطح نرمال : مقدارتوزیع α یعنی درصد 

2

1
2

z  % 21بر اساس سطح اطمینان، 

P درصد توزیع صفت در جامعه یا همان زمان اننظار زیاد و :

 ( وP= 1/1کم )

d( 11/1: میزان خطای قابل قبول=dاست ). 

مورد پرسشگری قرار  نمونه 111 تعداددر این مطالعه به 

های صورت گرفته از مسافران با توجه به پرسشگری اند.گرفته

های غرب، های موجود در چهار روز متوالی در پایانهمحدودیت

شرق، جنوب و بیهقی تهران به صورت مستقیم و در سایر بیست 

های تاریخ پایانه منتخب به کمک نمایندگان محلی بین

جنوب  انجام پذیرفت.)پایانه 31/12/3128تا  32/12/3128

 پایانه-یهقیب پایانه-شرق تهران پایانه-غرب تهران پایانه -تهران

 یکالنتر دیشه پایانه-کاوه اصفهان پایانه-یزتبر یبزرگ مسافربر

 یاحتس پایانه-امام رضا )ع( مشهد پایانه-بوشهر پایانه-کرج

 ایانهپ-یرازش یشکار اند یدشه پایانه-انقالب زاهدان پایانه-اهواز

-شاهکرمان یانیکاو یدشه پایانه-قم یعموم پایانه-ینآزادگان قزو

 جیخل پایانه-یدولت سار یعموم پایانه-شرق بروجرد پایانه

 یزد( پایانه-بزرگ همدان پایانه-فارس بندرعباس

ا هی زوجی شاخصدر بخش اول از پرسشنامه با عنوان مقایسه

از کاربران خواسته شده تا براساس سواالت طراحی شده به 

ها امتیاز مورد نظر را تخصیص دهند. در این بخش هریک از آن

هایی که به منظور ارزیابی و مقایسات زوجی مطابق با شاخص

 فصل اول مطالعات در نظر گرفته شده است عبارتند از:

 به روز  نیمب ریمتغ نی: ایقیتشو یها استیس ییایپو

است که در سطح کالن به منظور توسعه  ییها استیبودن س

 .شود یدر نظر گرفته م یجاده ا یحمل ونقل همگان ستمیس

 ملکرد ع انگریب ریمتغ نی: استمیس یکیعملکرد تراف

 یها و ابزارها رساختیشامل ز یحمل ونقل جاده ا ستمیس

 یدعملکردو کارکرد موار ریمتغ نیاست. ا ستمیس نیا ییاجرا

/ بوس ینیها، اتوبوس/م انهیجاده ها، پا یفیجمله سطح کاز 

 .ودش یدست را شامل م نیاز ا یو موارد یجاده ا یها یتاکس
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 یده سطح پوشش انگریب ریمتغ نی: استمیپوشش س 

-از کل زوج مبدا یجاده ا یونقل همگانناوگان حمل

 موجود در سطح کشور است. یمقصدها

 تعامل  کارکرد و انگریب ریمتغ نی: استمیس یکپارچگی

و عملکرد سازمان  یجاده ا یونقل همگانمختلف حمل یمدها

 است.  گریکدیمرتبط با آن با  ییاجرا یها

 ونقل ملح ستمیس یمنیسطح ا انگریب ریمتغ نی: ایمنیا

 جاده است. یهمگان

 ط با مرتب یشاخص ها انگریب ریمتغ نی: استیز طیمح

 تمسیهوا در ارتباط با س یبه خصوص آلودگ ستیز طیمح

 ونقل جاده است.حمل

 انتخاب  تیفیو ک تیوضع انگریب ریمتغ نیزمان سفر: ا

 در ارتباطط با زمان سفر است. یجاده ا یمد حمل ونقل همگان

 ونقل ملح ستمیس یمنیسطح ا انگریب ریمتغ نی: ایمنیا

 جاده است. یهمگان

 تیفیسطح ک انگریب ریمتغ نی: ایخدمات رفاه 

 یحمل ونقل عموم یها رساختیمرتبط با ز یخدمات رفاه

 است. یراه نیب یها و مجتمع ها انهیاز جمله پا یجاده ا

 اده از اثر استف انگریب ریمتغ نیهوشمند: ا یها ستمیس

آن  استفاده از تیفیهوشمند در جذب مسافر و ک یها ستمیس

 یجاده ا یونقل همگانحمل ستمیموجود س تیها در وضع

 است.

 ی زوجیکنندگان باید نظر خود را در قالب مقایسهشرکت     

و یک دوم تا یک نهم )ساختار  2تا 3ها بین بین شاخص

کردند. در بخش دوم از پرسشنامه با معکوس( امتیاز دهی می

 کنندگان خواسته شد تا نظراتعنوان ارزیابی کیفیت، از شرکت

ای ونقل جادهلها و خدمات حمکیفی خود را در مورد زیرساخت

ی موردنظر بیان کنند تا به نوعی میزان رضایت از سیستم در نمونه

 مشخص گردد. سواالت این بخش عبارت بودند از:

ساخت  ریکشور را از منظر ز یهاجاده تیوضع .3

 د؟یکن یم یابیچگونه ارز

چگونه  یمنیکشور را از منظر ا یجاده ها تیوضع .2

 د؟یکن یم یابیارز

را از منظر سطح  یمسافربر یشرکت ها تیوضع .1

 د؟یکن یم یابیچگونه ارز یخدمات رسان

را از منظر سطح  یمسافربر یهاانهیپا تیوضع .0

 ؟دیکنیم یابیساخت چگونه ارز تیفیو ک یخدمات رسان

اظ از لح یمسافربر یهاانهیبه پا یدسترس تیوضع .1

 ،ی)مترو، قطار شهریدرون شهر یونقل همگانحمل یمُدها

 د؟یکن یم یابی( چگونه ارزیاتوبوس، تاکس

به نظر شما در چه  یمسافربر یهاشرکت ریتأخ زانیم .3

 است؟ یسطح
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 پرسشنامه اخذ نظرات ذینفعان و کارشناسان

 دهنده:اطالعات فردی و سازمانی پاسخ

             زیر دیپلم              دیپلم           کاردانی               کارشناسی            کارشناسی ارشددکتری 

 دفتر حقوقیدفتر برنامه و بودجه           دفتر فنآوری اطالعات و ارتباطات              دفتر حمل ونقل مسافر             ستاد: 

 :مدیرکل      استان        معاون حمل ونقل    رئیس اداره مسافر آوری     اداره فن        اداره بودجهاداره حقوقی 

کانون اتحادیهای )مسافران( استفاده کنندگان از خدمات حمل ونقل جاده  رانندگان کارشناسان حوزه حمل ونقل و ترافیک 

هری توسعه و افزایش سهم حمل و نقل عمومی مسافر بین شدر "پویایی سیستم"نسبت به  "های تشویقی پویایی سیاست"*به نظر شما 

 چه میزان اهمیت دارد؟

28 1 3 1 0 1  2  3  2/3 1/3 0/3 1/3 3/3 1/3 8/32/3 

ن در توسعه و افزایش سهم حمل و نقل عمومی مسافر بی"یکپارچگی سیستم"نسبت به  "های تشویقی پویایی سیاست"*به نظر شما 

 چه میزان اهمیت دارد؟ شهری

28 1 3 1 0 1  2  3  2/3 1/3 0/3 1/3 3/3 1/3 8/32/3 

در توسعه و افزایش سهم حمل و نقل عمومی مسافر بین شهری چه میزان "ایمنی"نسبت به  "های تشویقی پویایی سیاست"شما *به نظر 

 اهمیت دارد؟

28 1 3 1 0 1  2  3  2/3 1/3 0/3 1/3 3/3 1/3 8/32/3 

ر در توسعه و افزایش سهم حمل و نقل عمومی مساف"های محیط زیستی شاخص"نسبت به  "های تشویقی پویایی سیاست"شما *به نظر 

 بین شهری چه میزان اهمیت دارد؟

28 1 3 1 0 1  2  3  2/3 1/3 0/3 1/3 3/3 1/3 8/32/3 

در توسعه و افزایش سهم حمل و نقل عمومی مسافر بین شهری چه "زمان سفر "نسبت به  "های تشویقی پویایی سیاست"شما  *به نظر

 میزان اهمیت دارد؟

28 1 3 1 0 1  2  3  2/3 1/3 0/3 1/3 3/3 1/3 8/32/3 

 ذينفعاناخذ نظرات كارشناسان و  صفحات پرسشنامهاز  یانمونه. 0شكل
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کنندگان در قالب در بخش سوم از پرسشنامه از مشارکت

ا نظرات خود ر "کارشناسان و ذینفعان این حوزه خواسته شد تا 

 یابیمدت دستبلند مدت و کوتاه یهادر قالب راهکارها و برنامه

 ییجادر جابه یاجاده یونقل عمومسهم حمل شیبه هدف افزا

مذکور  یپرسشنامه کنند. انیب "وارمسافر را به صورت سرفصل

 های مختلفکنندگان از طیفای از شرکتبا مشارکت گسترده

 333برخط و  پرسشنامه 10در تاریخ مقرر تکمیل شد که

پرسشنامه با  381توسط سازمان راهداری و پرسشنامه شفاهی 

نفر( و  313مسافران )نفر(،  31استفاده از مصاحبه با رانندگان )

 01نفر( تکمیل گردیده است.  23کارشناسان حوزه ترافیک )

دارای مدرک  کنندگان در تکمیل پرسشنامهدرصد از شرکت

اند. دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده درصد 22اسی و کارشن

 به و تیمدیری و کارشناسی سطوح تفکیک براساس متخصصین

 و باشند داشته حضور رآند دکتری تا کاردان از که ترتیبی

 وعن تفکیک به نیز رانندگان همچنین رندم صورت به مسافران

 اند.کارانتخاب شده ساعت سپس و وسیله

 
 در تكمیل پرسشنامه كنندگان تحصیالت شركت. 8شكل

 
 كنندگان در تكمیل پرسشنامه ی سازماني شركتحوزه .4لشك

توجه در محاسبات مربوط به نرخ ناسازگاری که ی قابلنکته

 یکجزئیات آن درادامه بیان خواهد شد حاکی از آن است که هیچ

 هایها را بدون مطالعه و با جوابکنندگان پرسشنامهاز شرکت

کنندگان نرخ تصادفی تکمیل نکرده و برای تمامی شرکت

لیل هر یک از سه شده است.تحمحاسبه 3/1ناسازگاری کمتر از 

 مذکور نیازمند روشی جداگانه است.بخش 

 بررسي، تحلیل و ارزيابي نظرات ذينفعان -4

تحلیل اطالعات مرتبط با بخش اول پرسشنامه:  4-1

 هاشاخص يزوج یسهيمقا

نیز بیان شده در بخش اول پرسشنامه این همانطور که پیش از 

شده ها پرسیده ی زوجی شاخصی مقایسهاطالعاتی در زمینه

های مورد استفاده در این مطالعه به منظور است. شاخص

ای در دو سطح کالن ونقل جادهی حملگذاری در حوزهسیاست

ونقل های موثر بر مطلوبیت سیستم حملو خرد در قالب شاخص

نشان ها سطح بندی این شاخص و اندای ارائه شدهعمومی جاده

هایی که تعامل دو سطحی دارند به عنوان شاخص دهدمی

هایی که تعارض سطحی دارند های موثر نهان و شاخصشاخص

های موثر دوسویه در تحلیل در نظر گرفته به عنوان شاخص

وی کند و از سشوند. یعنی از یک سو نوسان تحلیلی ایجاد میمی

ی ئههای رده باالتر را در ارادیگر اثرات طولی و عرضی شاخص

کند. از این رو برای تحلیل اثرات های بیان میگذاریسیاست

ها در این مطالعه از دو روش استفاده متقاطع سطوح و شاخص

ها را بندی شاخصشده است: روش اول تحلیل دوّار که دسته

کند و ورودی را برای روش دوم که مقایسات زوجی مشخص می

آماده  دهد،فازی انجام میرا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی 

ها و نتایج مورد نظر ارائه شده کند. در ادامه هریک از روشمی

فازی(  AHP)دلیل استفاده از روش مقایسات زوجی است.

های این مطالعه و نحوه برداشت اطالعات انطباق خوب آن با داده

 و بکارگیریکه مستقیما با روش فازی تناسب دارد باشد می

ار در ادامه و تکمیل مطالعه به دلیل استفاده از روش تحلیل دو
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و لذا  اشدبروشی نسبتا نوین و منطبق بر زبان برنامه نویسی می

به  ندو میتوا تقریبا محاسبات سنگین را به راحتی انجام میدهد

 عنوان تجربه برای مطالعات آینده پیشنهاد گردد.

 يونقل عمومحمل ستمیس تیموثر بر مطلوب یهاشاخص .1جدول 

 یاجاده

 خرد سطح كالن سطح موثر هایشاخص

  ✓ تشویقی هایسیاست پویایی

 ✓  سیستم ترافیکی عملکرد

 ✓ ✓ سیستم پوشش

 ✓  سیستم یکپارچگی

 ✓ ✓ ایمنی

 ✓ ✓ زیست محیط

 ✓  سفر زمان

 ✓  رفاهی خدمات

 ✓  هوشمند هایسیستم

 روش تحلیل دوّار 4-1-1

های مورد تحلیل روش تحلیل دوّار روشی آماری است که از داده

ها شود و با توجه به ماهیت آنها استفاده میدر تحلیل خود داده

ها در همان دسته فراهم بستر تحلیلی برای تحلیل سایر داده

رو به این نوع تحلیل، روش تحلیل نفوذی یا گردد. از اینمی

 شود. ته میتحلیل دوباری و چرخشی نیز گف

های موردنظر با توجه به سطح بندی ارائه شده در مورد شاخص

ها بازگشتی از سطح خرد به کالن و از هر یکی از این شاخص

ی زوجی آن به صورت سطح کالن به خرد دارد. اگر چه مقایسه

ان ها فراوان را نشمستقیم در ظاهر یک نمودار خطی با شکستگی

. کندیک تحلیل بازگشتی فراهم می دهد اما زمینه را برایمی

 ها، سواالت به صورت مقایساتبندی شاخصبنابراین برای دسته

کنندگان پرسیده شده تا بتوان سطح موثر نهان زوجی از شرکت

ه بو دوسویه مشخص گردد و بر اساس آن با روش تحلیل دوّار)

 Rیآمار یسینومطالعه از زبان برنامه یندوّار در ا یلمنظور تحل

بندی کارا صورت گیرد و خروجی ( دستهاستفاده شده است

دهی مقایسات زوجی به روش بندی به عنوان ورودی وزدندسته

AHP  .بندی، چگالی تمرکزدر فاز اول دستهفازی استفاده شود 

ها مورد بررسی دهندگان بر روی سطوح عملکردی شاخصپاسخ

ت با شخص اسم 1 شکلقرار گرفته است. همانطور که در 

 استفاده از توزیع قدرت کسینوسی به شرح؛

Power-of-cosine distribution:  
1 1/ 2

1/

12 (1 )
( ) (1 cos( ))

2(1 )
f




  




   
  

 

 

(2)  

ها دهندگان بر سطوح عملکردی شاخصبندی تمرکز پاسخدسته

هندگان دنشان داده شده است. این توزیع بیانگر آن است که پاسخ

مرتبط و یکسانی داشته در در مورد سطوح خرد و کالن مقایسات 

د انهایی که در سطوح تعارضی قرار داشتهشاخص اما در زمینه

اند که بیانگر قدرت عملکردی این نظرات متفاوتی ارائه کرده

هایی مانند ایمنی،محیط زیست و پوشش هاست)شاخصشاخص

ان دهندگاین نمودار همچنین حاکی از آن است که پاسخ سیستم(.

را به خوبی از یکدیگر تفکیک کرده و در سطوح خرد و کالن 

 اند.یک مدار تحلیلی قرار نداده

 

 قدرت عيها با استفاده از توزسطوح شاخص یبنددسته .1شكل 

 ينوسیكس
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ها اخصبندی شپس از تعیین چگالی تمرکز بر سطوح، باید دسته

ها صورت پذیرد. دهی فارغ از سطوح عملکردی آنبه منظور وزن

 با استفاده از تابع توزیع چگالی فان میسز؛شکل فوق مطابق با 

Von Mises distribution: 

2
cos( ) cos( )

0
0

1 1
( ) , ( ) cos

2 ( ) 2
pf e I p e d

I


       

  

  

(1) 

در دو  هابندی شاخصو مبتنی بر چگالی تمرکزی سطوح دسته

انجام گرفته است. همانطور که در  دسته پنج و چهار شاخصی

شکل نیز مشخص است چهار شاخص به صورت خط تیره و 

چهار شاخص دیگر بهصورت نقطه با یکدیگر هم خانواده 

اند و یک شاخص )با خط پر در شکل( به صورت بینابینی شده

قرار گرفته است، که با توجه به فاصله کمتر قطبی آن با 

 سته قرار گرفته است.ای در آن دی نقطههاشاخص

 
 دهيها به منظور وزنبندی عملكردی شاخصدسته .1شكل 

 ها بر اساس تحلیل چرخشيبندی شاخصدسته .0جدول 

 دومدسته ی اولدسته

 عملکرد ترافیکی سیستم های تشویقیپویایی سیاست

 ایمنی پوشش سیستم

 زمان سفر یکپارچگی سیستم

 های هوشمندسیستم محیط زیست

 - خدمات رفاهی

بندی مشخص شده در گام بعد با استفاده حال با توجه به دسته

 ها در هر دستهمراتبی فازی وزن شاخصاز روش تحلیل سلسله

 مشخص خواهد شد.

ها به روش تحلیل سلسله دهي شاخصوزن 4-1-0

 مراتبي فازی

وسیله پروفسور لطفی ها و منطق فازی بهپایه و اساس مجموعه

ی ی وهای علمی و تحقیقات گستردهشده است. پاسخمطرحزاده 

در مواجه با انتقادات و منتقدان منطق فازی، در رشد و نمو منطق 

 که رشد کاربردهای کنترلطوریفازی بسیار مؤثر بوده است، به

های کنترل را مدیون تالش و فازی و منطق فازی در سیستم

وش فازی، خبرگان و در ر دانند.کوشش پروفسور لطفی زاده می

جای یک عدد ثابت به هایشان بهگیرندگان در قضاوتتصمیم

 های فازییک بازه تمایل دارند. متغیرهای زبانی و طیفی ارائه

رین تتوانند باشند، اما یکی از کاملهای مختلفی میصورت به

تایی است که اعداد فازی و عبارات کالمی صورت نُهها بهطیف

 میگردد.بیان  زبانی( متناظر با آن)متغیرهای 

طیف فازی متناظر با عبارات كالمي در روش تحلیل  .8جدول 

 سلسله مراتبي فازی

 ترجیحات زباني
میزان 

 اهمیت

 طیف فازی

حد 

پايین 

(L) 

حد وسط  

(M) 

حد 

باال 

(U) 

 3 3 3 3 اهمیت یکسان

یکسان تا نسبتاً 

 ترمهم
2 3 2 0 
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 ترجیحات زباني
میزان 

 اهمیت

 طیف فازی

حد 

پايین 

(L) 

حد وسط  

(M) 

حد 

باال 

(U) 

 1 1 3 1 ترنسبتاً مهم

 تر تانسبتاً مهم

 اهمیت زیاد
0 2 0 3 

 1 1 1 1 اهمیت زیاد

اهمیت زیاد تا 

 بسیار زیاد
3 0 3 8 

اهمیت بسیار 

 زیاد
1 1 1 2 

بسیار زیاد تا 

 ترکامالً مهم
8 3 8 31 

 33 2 1 2 ترکامالً مهم

در خصوص نمایش عددی عبارات فازی، این موضوع مطرح 

ای صورت مثلثی یا ذوزنقهاست که یک عدد فازی ممکن است به

 , M = (a صورت بیان شود. در حالت مثلثی عدد مربوطه را به

b , c)دهند که پارامترهای نمایش میa  وb  وc  به ترتیب بیانگر

 بیشترین مقدار ممکنترین مقدار و کمترین مقدار ممکن، محتمل

 cو  aتواند بین برای عدد موردنظر هستند و عدد موردنظر می

 تغییر کند. 

 شده دارد کهتحلیل سلسله مراتبی فازی دو روش شناخته    

اند از روش چانگ و روش یاگر. روش چانگ عبارت

است که در ادامه جزئیات آن  ترین روشترین و متداولمعروف

های های ارزیابی شرکتوزن دهی شاخصمنظور تشریح و به

 مسافربری در این مطالعه مورداستفاده قرارگرفته است.

 فازی به روش چانگ به شرح زیر است: AHPمراحل 

  رسم نمودار سلسله مراتبی3مرحله : 

ای رسم نمودار سلسله مراتبی )درخت در هر تحلیل چند معیاره

است. زیرا پس از های اولیه و البته مهم تصمیم( یکی از گام

مراتب ترسیم این نمودار است که هدف، ساختار سلسله

روشنی مشخص ها بهها، و گزینهها و زیر شاخصشاخص

 شود.می

بایست فازی نیز می AHPدر اصل حتی قبل از طراحی پرسشنامه 

 مراتب تصمیم ترسیم گردد.ابتدا طرح سلسله

  منظور انجام : تعریف اعداد فازی به2مرحله

 های زوجیمقایسه

های در این مرحله الزم است اعداد فازی که برای انجام مقایسه

زوجی نیاز است تعریف شوند تا خبرگان طبق آن نسبت به ارائه 

 جدولازاین در های خود اقدام نمایند. این اعداد پیشپاسخ

 اند.شدهبیان

  گیری کار: تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با به1مرحله

 فازیاعداد 

ها در اختیار خبرگان قرارگرفته است و در این مرحله، پرسشنامه

اند. بنابراین در این مرحله ماتریس مقایسات ها به آن پاسخ دادهآن

 شده است.زوجی که حاوی اعداد فازی هستند آماده

  محاسبه ماتریس 0مرحله :S  برای هر یک از سطرهای

 ماتریس مقایسه زوجی

S وند:شلثی هستند که از رابطه زیر محاسبه میها اعداد فازی مث  

(0) 
1

1 1 1

m n m
j j

i gi gi

j i j

S M M



  

 
   

 
 

 
اعداد فازی مثلثی داخل ماتریس   Mکه در رابطه فوق، 

، Sهای زوجی هستند. در حقیقت هنگام محاسبه ماتریس مقایسه

شده و در هر یک از اجزاء اعداد فازی نظیر به نظیر جمع زده

شوند. این مرحله شبیه معکوس فازی مجموع کل ضرب می

معمولی، منتها با  AHPهای نرمال شده در روش محاسبه وزن

 اعداد فازی است.

  محاسبه درجه بزرگی 1مرحله :S  ها نسبت به

 همدیگر
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ی بر اساس فرمول زیر با ها ازنظر درجه بزرگ Siدر این مرحله 

  شوند:یکدیگر مقایسه می
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 که در رابطه فوق:

2 2 2 2 1 1 1 1(l , , ) , (l , , )M m u M m u 
 

  ها در : محاسبه وزن معیارها و گزینه3مرحله

 های مقایسه زوجیماتریس

در این مرحله کافی است، بردار وزن نرماالیز نشده را با محاسبه 

 شده در مرحله قبل، به دست آورد.های محاسبهVکمترین مقدار 

  محاسبه بردار وزن نهایی1مرحله : 

آمده از مرحله قبل که نرمال دستدر مرحله آخر، بردار وزن به

 هدف نهایی ازنشده بود، را نرماالیز کرده تا بردار وزن نهایی که 

مفهوم نرخ ناسازگاری  محاسبات فازی است به دست آید.

های تحلیل سلسله مراتبی موضوعی است که در پرسشنامه

شود. ها محاسبه میجایگزین پایایی و روایی در سایر پرسشنامه

 دهنده تناقضاتنرخ ناسازگاری شاخصی است که مقدار آن نشان

 س مقایسات زوجی است.های احتمالی در ماتریو ناسازگاری

، چنانچه نرخ AHPگذار روش بنا بر نظر آقای ساعتی بنیان

باشد، سازگاری ماتریس مقایسات مورد  3/1ناسازگاری کمتر از 

ازگاری که نرخ ناسباشند. اما درصورتیقبول میتائید بوده و قابل

ها و دهنده تناقض در ارزیابیباشد، نشان 3/1تر از بزرگ

برگان است. تا حدی ناسازگاری طبیعی و های خقضاوت

برای اینکه اجازه بروز این ناسازگاری را  AHPقبول است و قابل

طورکلی داند. به( ناسازگاری را مجاز می3/1درصد ) 31بدهد، تا 

تقریباً بعید است یک ماتریس مقایسات زوجی بدون دقت و 

دوده حصورت تصادفی تکمیل شود اما نرخ ناسازگاری آن در مبه

مجاز باشد. بنابراین در تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه و اعالم 

نرخ ناسازگاری یک نیاز جدی و ضروری است که موردتوافق 

 همگان است.

فازی، روش کار بر  AHPبرای بررسی ناسازگاری در روش 

غیر فازی  AHPاساس محاسبات فازی است و با نرخ ناسازگاری 

اند برای بررسی فرق دارد. گوگوس و بوچر پیشنهاد داده

سازگاری، دو ماتریس )عدد میانی و حدود عدد فازی( از هر 

ماتریس فازی مشتق و سپس سازگاری هر ماتریس بر اساس 

روش ساعتی محاسبه شود. مراحل محاسبه نرخ سازگاری 

 قرار زیر است:های فازی مقایسات زوجی بهماتریس

 ماتریس مثلثی فازی به دو  مرحله اول: در مرحله اول

شود. ماتریس اول از اعداد میانی قضاوتماتریس تقسیم می

شود و ماتریس دوم شامل میانگین های مثلثی تشکیل می

 هندسی حدود باال و پایین اعداد مثلثی است.

  مرحله دوم: بردار وزن هر ماتریس را با استفاده از

 شود.روش ساعتی محاسبه 

 ترین مقدار ویژه برای هر ماتریس مرحله سوم: بزرگ

 محاسبه شود.

 های سازگاری برای هر مرحله چهارم: شاخص

 ماتریس محاسبه شود.

  مرحله پنجم: برای محاسبه نرخ ناسازگاری، هر

 .گرددتقسیم  جدولشاخص بر مقدار شاخص تصادفی در 

 RIهای تصادفي شاخص .4جدول 

 mRI gRI اندازه ماتريس

3 1 1 

2 1 1 

1 0821/1 3123/1 

0 1211/1 2321/1 

1 112/3 1121/1 

3 3223/3 1838/1 

1 2810/3 0121/1 
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 mRI gRI اندازه ماتريس

8 1031/3 0332/1 

2 1121/3 0108/1 

31 0121/3 0011/1 

33 0383/3 0113/1 

32 0032/3 0113/1 

31 0111/3 0323/1 

30 0231/3 0810/1 

31 0283/3 0881/1 

 3/1شده کمتر از های محاسبههردوی این شاخصکه درصورتی

ر از که هر دو بیشتباشند، ماتریس فازی سازگار است. درصورتی

های شود تا در اولویتگیرنده تقاضا میباشند، از تصمیم 3/1

 شده تجدیدنظر نماید.ارائه

تحلیل اطالعات مرتبط با بخش دوم پرسشنامه:  4-0

 ارزيابي كیفیت

از این بیان شد در این نظرسنجی شش سوال همانطور که پیش 

از مورد پرسش قرار گرفته است که به به ارزیابی کیفی 

ای پرداخته است. نتایج ونقل جادهها و خدمات حملزیرساخت

حاصل از پرسشگری در این بخش متناسب با هر سوال به شرح 

 زیر است:

  :یرکشور را از منظر ز یجاده ها یتوضعپرسش اول 

 ید؟کنیم یابیونه ارزساخت چگ

کنندگان وضعیت درصد از شرکت 13به میزان  شکل مطابق با

اند. های کشور را از منظر زیرساخت ضعیف بیان کردهجاده

درصد نمره عالی به  3درصد نمره خوب و  01همچنین 

 اند.ای کشور دادههای جادهزیرساخت

 
 نتايج پرسش اول نظرسنجي .7شكل 

 کشور را از منظر  یجاده ها یتوضعدوم:  پرسش

 ید؟کنیم یابیچگونه ارز یمنیا

کنندگان وضعیت درصد از شرکت 32به میزان  شکلمطابق با 

اند. همچنین های کشور را از منظر ایمنی ضعیف بیان کردهجاده

درصد نمره عالی به وضعیت ایمنی  1درصد نمره خوب و  23

 اند.های کشور دادهجاده

 
 نتايج پرسش دوم نظرسنجي .3شكل

  :را از  یمسافربر یها شرکت یتوضعپرسش سوم

 ید؟کن یم یابیچگونه ارز یمنظر سطح خدمات رسان

کنندگان وضعیت درصد از شرکت 13به میزان شکل مطابق با 

ی خوب را از منظر سطح خدمات رسان یمسافربر یشرکت ها

نمره  درصد 2درصد نمره ضعیف و  01اند. همچنینبیان کرده

 د.انهای مسافربری دادهعالی به وضعیت خدمات رسانی شرکت
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 تايج پرسش سوم نظرسنجين. 3شكل

  را از  یمسافربر یها یانهپا یتوضع: چهارمپرسش

 ییابساخت چگونه ارز یفیتو ک یمنظر سطح خدمات رسان

 ید؟کنیم

کنندگان درصد از شرکت 33به میزان شکل  مطابق با

را از منظر سطح خدمات  یمسافربر یها یانهپاوضعیت 

 11اند. همچنین خوب بیان کرده ساخت یفیتو ک یرسان

درصد نمره عالی به وضعیت  2درصد نمره ضعیف و 

 اند.های مسافربری دادهخدمات رسانی پایانه

 
 نتايج پرسش چهارم نظرسنجي .12شكل

  :یهایانهبه پا یدسترس یتوضعپرسش پنجم 

 ید؟کنیم یابیچگونه ارز یمسافربر

کنندگان وضعیت درصد از شرکت 32به میزان شکل مطابق با 

چنین اند. همی را خوب بیان کردهمسافربر یها یانهبه پا یدسترس

درصد نمره عالی به وضعیت  1درصد نمره ضعیف و  28

 اند.های مسافربری دادهدسترسی به پایانه

 
 نتايج پرسش پنجم نظرسنجي .11شكل 

  :به  یمسافربر یهاشرکت یرتأخ یزانمپرسش ششم

 است؟ ینظر شما در چه سطح

کنندگان میزان تأخیر درصد از شرکت 12به میزان  شکلمطابق با 

درصد  01اند. همچنین های مسافربری را خوب بیان کردهشرکت

های نمره ضعیف و تنها یک نمره عالی به تأخیر شرکت

 اند.مسافربری در حرکت از پایانه داده

 
 نتایج پرسش ششم نظرسنجی .10شكل 

تحلیل اطالعات مرتبط با بخش سوم پرسشنامه:  4-8

 دريافت نظرات

در این بخش از پرسشنامه از کاربران خواسته شد تا نظرات خود 

به  مدتبلند مدت و کوتاه یهاراهکارها و برنامهی را در زمینه

 یاجاده یونقل عمومسهم حمل شیافزا به هدف یابیدست منظور

 رو با توجه به اطالعات واردبیان کنند. از اینمسافر  ییجادر جابه
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شده توسط خبرگان و ذینفعان این حوزه از روش تحلیل 

برای این بخش از پرسشنامه  word cloudیا  ایکلیدواژه

های پرتکرار به استفاده شده است. برای این منظور کلیدواژه

ش مصنوعی از نظرات صورت دستی و با استفاده از هو

ط که مربوای تحلیل کلید واژه دهندگان استخراج و مطابق پاسخ

چگالی  گردیدهست ترسیم ا ی تمرکز پیشنهادهادهندهنشان

به )دباشنظرات به صورت اندازه فونت هر گزینه قابل مشاهده می

 XLSTATافزار مطالعه از نرم یندر ا word cloudیممنظور ترس

( همانطور که از این شکل مشخص است ت.استفاده شده اس

 ونقلتمرکز راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش سهم حمل

سازی زمان سفر، افزایش گذاری، بهینهای بر سیاستعمومی جاده

 هایسطح ایمنی و کیفیت خدمات بوده است. سایر کلیدواژه

 مستخرج از پیشنهادات نیز بر روی شکل قابل مشاهده است. 

 
 دهندگان نظرات پاسخ نقشه تحلیل كلید واژه ای. 18شكل

 نتیجه گیری .1

ی ها در دو دستهدهی شاخصبا توجه به موارد فوق وزن   

مذکور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفت 

 که نتایج آن در جدول ذیل ارائه شده است.

 هادهي شاخص. نتايج وزن1جدول 

 ی اولدسته
 وزن

 دومدسته
 وزن

48/2 17/2 

 وزن شاخص وزن شاخص

 23/1 عملکرد سیستم 21/1 های تشویقیسیاست

 12/1 ایمنی 32/1 پوشش سیستم

 32/1 زمان سفر 38/1 یکپارچگی سیستم

 33/1 هوشمند سیستم 31/1 محیط زیست

 - - 23/1 خدمات رفاهی

های همانطور که در جدول فوق مشخص است پویایی سیاست

 نیی دوم دارای بیشتری اول و ایمنی در دستهتشویقی در دسته

وزن هستند. یک شاخص از سطح کالن و یک شاخص از سطح 

تعاملی که مطابق تحلیل چرخشی نیز در طول همدیگر قرار 

برد توان به این موضوع پیدهی میوزندارند. بنابراین از نتایج 

تواند با گذاری میسیاستهای تشویقی و نوع که پویایی سیاست

های سطح خرد و کالن را به منظور ضریب باالیی شاخص

ای تحت شعاع خود قرار ونقل عمومی جادهافزایش سهم حمل

در دسته اول پس از پویایی سیاست های تشویقی پوشش  دهد.

اند و یکپارچگی سیستم به ترتیب دارای سهم وزنی بیشتری شده

ربران درخصوص رضایت از مقایسه نظر مثبت کاکه با 

زیرساخت بدین صورت قابل تعامل است که وزن اصلی دراین 

های تشویقی داده شده و توسعه در بخش بعدی دسته به سیاست

مورد نظر است این تعامل بسیار قابل اهمیت و تاییدی بر روش 

 دهیدر دسته دوم ایمنی مطابق سیستم وزنباشد. مطالعه می

افت کرده است و از نظر کاربران نیز حدود باالترین وزن را دری

اند دادهشوندگان ایمنی را ضعیف تشخیصدرصد از پرسش 11

 نظراتباشد در مجموع که بیانگر درستی وزن این شاخص می

ها ضمن همگامی در قالب اصلی ارائه شده در بخش کلید واژه

های ایمنی؛ دسترسی و سیاستبخصوص در موارد وزن دهی 

بخش تاخیرات  و شرگت های مسافری دارای  تشویقی در

 د کهباشنتفاوت هایی بین وزن دسته و نظرات کاربران نیز می

دی تحلیل در مطالعات بع قابل پیگیری و اگرچه جزئی است ولی

 راهکارهای ادامه در شده بیان موارد به توجه اب .باشندمی
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 ایهاستراتژی. شد خواهد بیان سطح سه قالب در استراتژیک

 در مسیست یتوسعه منظور به که هستند راهبردهایی یک، سطح

 هایزیرساخت و پایه نوعی به راهبردها این. باشندمی اولویت

. کنندیم تقویت زیرین هایالیه در گسترش منظور به را سیستم

 صورت در که شوندمی راهبردهایی شامل سه و دو سطوح

 اشتهد تریمناسب عملیاتی نمود توانندمی هازیرساخت یتوسعه

 .باشند

 يك سطح هایاستراتژی 1-1

 زیرساختی هایطرح اعتبار تأمین به بخشیاولویت 

  ایجاده عمومی ونقلحمل ایحوزه

 درون و راهیبین رفاهی خدمات هایمجتمع یتوسعه 

  ایپایانه

 هوشمند ونقلحمل هایزیرساخت نوسازی و توسعه 

 داسنا با متناسب ناوگان نوسازی به بخشیسرعت 

  باالدستی

 ارائه رویکرد با اختصاصی هایپایانه یتوسعه 

 ناوگان، نوع سفر، هدف مسافت، بر مبتنی) هدفمند خدمات

 بخش هایمشارک جذب با( غیره و ترکیبی ونقلحمل

  خصوصی

 ترکیبی عمومی ونقلحمل هایزیرساخت یتوسعه 

 مسافری بخش در بالعکس و ریل به جاده اتصال بارویکرد

 دو سطح هایاستراتژی 1-0

 خودروهای عوارض و بیمه محاسبه رویکرد اصالح 

  شخصی

 و تعمیر مدیریت هایسیستم یتوسعه و طراحی 

  نگهداری

 اندازیراه در مشارکت و همکاری یتوسعه 

 هاآپاستارت

 پس-حین-پیش کارآمد فنی معاینات سیستم طراحی 

 ایجاده عمومی ونقلحمل ناوگان سفر از

 سه سطح هایاستراتژی 1-8

 یحوزه در هدفمند اینترنتی هایبازارگاه یتوسعه 

  ونقلحمل

 در بحران مدیریت اجرایی و فنی الزامات و طراحی 

 جاده

همچنین دربخش نظرخواهی سلسله مراتبی پیشنهاد میگردد 

بردار و مطالعه با توجه به وجود داده های کافی در بخش بهره

که در مقدمه و ادبیات موضوع تالش شده به آن اشاره اپراتور 

های دیگر فازی نظیر تئوری مورچگان و یا با روشگردد 

تفاده اس گردد. بهینه یابی و یا تاییدها ارزیابی مجدد و والقانون

دوار با توجه به نو بودن آن در دانش حمل و از روش چرخش

ده ریاضی ذکرشنقل و تایید نظرات کاربران این صنعت و روش 

دیگراین مقاله محسوب آوردهای جانبی د یکی از دستمیتوان

 گردد.

 منابع .1

 یهامرکز پژوهش، ونقلبخش حملکشور  برنامه ششم توسعه -

 .81-12صفحات  33بخش ،  3120ی، اسالم یمجلس شورا

 

ل ونقمعاونت حمل، ونقل ایرانبرنامه استراتژیک بخش حمل -

فصل  ، 3121، جمهوری اسالمی ایرانوزارت راه و شهرسازی 

 .11- 22 صفحات اول

 

و اقتصاد  زییردفتر برنامه، ونقل کشورطرح جامع حمل -

 .21 -31 صفحات گزارش مدیریتی ،3121، ونقلحمل

 

فصل ،  3128تا  3181 یاونقل جادهحمل یآمار یهاسالنامه -

کشور,  یاونقل جادهو حمل یسوم, سازمان راهدار

http://www.rmto.ir . 

 

http://www.rmto.ir/
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 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد برنامه ششم توسعه یلیتفص دسن -

ی ریزسازمان مدیریت و برنامهتشارات ، انرانیا یاسالم یجمهور

 .238-321صفحات ، بخش حمل و نقل 3120، 
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 از دانشگاه 3182عمران را در سال  -آقای علیرضا افخم، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران 

  3181ریزی حمل و نقل  را در سال آزاد اسالمی واحد اهواز و درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه

اند. هم اکنون دانشجوی درجه دکتری در رشته از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب اخذ نموده

مینه های پژوهشی باشند. زریزی حمل ونقل  از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات میبرنامه

مورد عالقه ایشان حمل و نقل برونشهری، تحلیل تقاضا در حمل و نقل و حمل و نقل برونشهری 

 باشد.ای میعمومی جاده

 

دکتر شهریار افندی زاده، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را از دانشگاه علم صنعت ایران و 

ایران و  صنعت علم رابری  را از دانشگاه  دانشگاهدرجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ت

ریزی حمل و نقل را از دانشگاه کارلتون)کشور کانادا( کسب نموده است. درجه دکتری در رشته برنامه

 نقل و حمل نقل، و حمل در مدلسازی نقل، و حمل در زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان   تقاضا

 باشد. در حال حاضرونقل می حمل هایپروژه ارزیابی مبانی ل وونق حمل سیستمهای همگانی، تحلیل

 عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار  در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند.

 

از دانشگاه تهران، درجه  3112دکتر علی نادران، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

را از دانشگاه  علم و صنعت و درجه دکتری را در سال  3182 کارشناسی ارشد راه و ترابری در سال

در رشته راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت کسب کرد. زمینه های پژوهشی مورد عالقه وی   3182

ریزی حمل و نقل بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در ایمنی ترافیک و برنامه

 احد علوم تحقیقات است.دانشگاه آزاد اسالمی و

 

 


