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مقدمه

قیق سازماندهی، تلخیص و ارائه هاي حاصل از پرسشنامه هاي تحدر این فصل، داده

از این فصل، تجزیه و تحلیل ها به تایید یا رد فرضیات اقدام نمود. هدف شود تا بتوان با استفاده از آنمی

داده هاي به دست آمده و انجام آزمون فرضیات در چهارچوب فرایند و روش تحقیق تدوین شده در 

هاي جمعیت شناختی فصل سوم است. از این رو، ابتدا براي شناخت بیشتر نمونه هاي آماري، ویژگی

هاي ح می شود، سپس دادهها با استفاده از جداول در قالب جنسیت، تحصیالت و سن تشریآن

گردد و از آزمون پرسشنامه است بررسی می» اي تحقیقپرسش ه«اختصاصی که حاصل بخش 

اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن براي آزمودن فرضیات تحقیق -کولموگوروف

گردد.میاستفاده

تجزیه و تحلیل داده ها )1-4

داده هاي جمعیت شناختی)1-1-4

جنسیت

فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت در نمونه آماري4- 1جدول 

فراوانی نسبیفراوانی مطلقجنسیت

1025/51زن

965/48مرد

198100جمع
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

مردزن

توزیع جنسیتی پاسخگویان   نمودار   1- 4

مشاهده می شود، درصد تقریبا مشابهی در میان پاسخ 4-1همانطور که در جدول 

ها باالتر بودن میانگین وجود دارد. نکته مهم در تحلیل وضعیت جنسیتی پاسخدهندگان مرد و زن

نظرات پاسخگویان مرد نسبت به زن در مورد تمامی متغیرهاي اصلی و فرعی تحقیق حاضر است. در 

بوده است.078/3و میانگین پاسخ زنان 489/3مجموع، میانگین پاسخ مردان به سواالت تحقیق 

سن

وانی مطلق و نسبی توزیع سنی نمونه آماريفرا4- 2جدول 

درصدفراوانیسن
879/43سال25زیر 

719/35سال40تا 25بین 

402/20سال40باالتر از 

198100جمع
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سال سالزیر 25 تا 40 سالبین 25 باالتر از 40

نمودار        2- 4توزیع  وضعیت سنی پاسخگویان

سال قرار دارند. 40گویان در رده سنی باالي کمترین پاسخ4- 2مطابق با جدول 

سال اختصاص دارد. این گروه سنی باالترین 25درصد به افراد زیر 9/43گویان نیز با خبیشترین پاس

) داشته است.655/3ها را نیز در پاسخ به سواالت (میانگین

تحصیالت 

فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیالت در نمونه آماري4- 3جدول 

درصدفروانیتحصیالت

دیپلم و زیر 

دیپلم

1045/52

683/34شناسیکار

کارشناسی 

ارشد و باالتر

261/13

198100جمع
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فراوانی

دیپلم و زیر
دیپلم

ارشد و باالترکارشناسی

نمودار3- 4توزیع وضعیت تحصیلی پاسخگویان

مطابق با داده هاي حاصل از پرسشنامه ها بیشترین تعداد پاسخ دهندگان به گروه 

دیپلم و زیردیپلم اختصاص دارد. دارندگان مدرك کارشناسی نیز یک سوم کل پاسخ دهندگان را 

ی دهند.تشکیل م

آزمون فرضیات) 2-4

ازآمدهدستبههاي نمرهبودننرمالآزموندر این قسمت، ابتدا براي

ادعاي مطرح شده شود. این آزموناستفاده میاسمیرنوف-آزمون ناپارامتریک کولموگوروفها، از عامل

بر این مبناست که توزیع 0Hفرض در مورد توزیع داده هاي یک متغیر کمی را بررسی می کند. 

هاي پارامتریک 0متغیرمورد بررسی نرمال است. در صورت نرمال بودن این توزیع، می توان از آزمون

براي آزمون فرضیات استفاده کرد.

اسمیرنوف-کولموگوروفآزمون هاي )1-2-4
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ها، از عاملازآمدهدستبهنمره هايبودننرمالآزمونبراي

را به تفکیک هر یک از متغیرها هاآناست که در ادامه شدهاستفادهاسمیرنوف-کولموگروفآزمون

می آوریم.

خدمات شرکت هاي حمل و نقل در براي متغیر اسمیرنوف- کولموگوروفآزمون 

BRTسیستم 

نرمال است.BRTخدمات ارائه شده در : توزیع متغیر 0H) فرض 1

نرمال نیست.BRTخدمات ارائه شده در : توزیع متغیر 1H) فرض 2
خدمات شرکت هاي حمل و نقل در سیستم براي متغیر اسمیرنوف- کولموگوروفاندازه هاي آماري -4- 4جدول 

BRT

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

195
3.25
.371
.078
.078

-.039
1.093
.183

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

khadama

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

اسمیرنوف –نشان می دهد، خروجی آزمون کولموگوروف 4- 4همانگونه که جدول 

، پارامترهاي موردنظر در بررسی وجود توزیع، قدرمطلق بیشترین انحراف، بیشترین شامل تعداد داده ها

می باشد. با توجه به اینکه براي .sigو مقدار Zانحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی، مقدار آماره

درصد است،5بیشتر از .sigمقدار ،BRTخدمات شرکت هاي حمل و نقل در سیستم متغیر

BRTتائید شده و ادعاي نرمال بودن توزیع پاسخها به متغیر خدمات ارائه شده در خطوط 0Hه فرضی

پذیرفته می شود. 
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BRTهاي سرعت سیستمبراي متغیر اسمیرنوف- کولموگوروفآزمون 

نرمال است.BRTهاي سرعت سیستم: توزیع متغیر 0H) فرض 1

نرمال نیست.BRTهاي سرعت سیستم: توزیع متغیر 1H) فرض 2

BRTهاي سرعت سیستمبراي متغیر اسمیرنوف -کولموگوروفاندازه هاي آماري -4-5جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

194
1.82
.609
.069
.069

-.056
.956
.320

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

sorat

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

به دست آمده براي متغیر.sigنشان می دهد، مقدار 4-5همانگونه که جدول 

درصد است. بنابراین، فرضیه 5بیشتر از کهمی باشد320/0برابر با BRTهاي سرعت سیستم

0H هاي سرعت سیستمتائید شده و ادعاي نرمال بودن توزیع پاسخها به متغیرBRT پذیرفته می

شود. 

رفتار و برخورد رانندگانبراي متغیر اسمیرنوف- کولموگوروفآزمون 

نرمال است.رفتار و برخورد رانندگان ر : توزیع متغی0H) فرض 1

نرمال نیست.رفتار و برخورد رانندگان : توزیع متغیر 1H) فرض 2
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رفتار و برخورد رانندگانبراي متغیر اسمیرنوف -کولموگوروفاندازه هاي آماري -4-6جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

196
4.0427
.34362

.067

.056
-.067
.945
.334

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

raftar

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

رفتار دست آمده براي متغیربه .sigنشان می دهد، مقدار 4-6همانگونه که جدول 

تائید 0Hدرصد است. بنابراین، فرضیه 5بیشتر از می باشد که334/0برابر با و برخورد رانندگان

پذیرفته می شود. رفتار و برخورد رانندگانها به متغیر شده و ادعاي نرمال بودن توزیع پاسخ

محیط ارگونومیکتغیر براي ماسمیرنوف-کولموگوروفآزمون 

نرمال است.محیط ارگونومیک : توزیع متغیر 0H) فرض 1

نرمال نیست.محیط ارگونومیک : توزیع متغیر 1H) فرض 2
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محیط ارگونومیکبراي متغیر اسمیرنوف-کولموگوروفاندازه هاي آماري -4-7جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

195
3.9097
.56937

.096

.081
-.096
1.345
.054

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ergonomy

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

اسمیرنوف تعداد داده ها، –، خروجی آزمون کولموگوروف 4-7مطابق جدول 

پارامترهاي موردنظر در بررسی وجود توزیع، قدرمطلق بیشترین انحراف، بیشترین انحراف مثبت، 

محیط می باشد. با توجه به اینکه براي متغیر.sigو مقدار Zبیشترین انحراف منفی، مقدار آماره

تائید شده و ادعاي نرمال 0H)، فرضیه 54/0درصد است(معادل 5از بیشتر .sigمقدار ،ارگونومیک

پذیرفته می شود. البته میزان نرمال بودن این متغیر محیط ارگونومیکها به متغیر بودن توزیع پاسخ

نسبت به سایر متغیرها به میزان قابل توجهی کمتر می باشد.

رضایت مسافراناي متغیر براسمیرنوف-کولموگوروفآزمون 

نرمال است.رضایت مسافران : توزیع متغیر 0H) فرض 1

نرمال نیست.رضایت مسافران : توزیع متغیر 1H) فرض 2
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رضایت مسافرانبراي متغیر اسمیرنوف-کولموگوروفاندازه هاي آماري -4-8جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

196
4.0756
.33951

.085

.054
-.085
1.186
.120

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

rezayat

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

اسمیرنوف تعداد داده ها، پارامترهاي –، خروجی آزمون کولموگوروف 4-8ل مطابق جدو

موردنظر در بررسی وجود توزیع، قدرمطلق بیشترین انحراف، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف 

مقدار ،رضایت مسافرانمی باشد. با توجه به اینکه براي متغیر.sigو مقدار Zمنفی، مقدار آماره

sig.0)، فرضیه 120/0درصد است(معادل 5شتر از بیHها تائید شده و ادعاي نرمال بودن توزیع پاسخ

پذیرفته می شود. رضایت مسافرانبه متغیر 

اسمیرنوف –نتایج کلی آزمون کولموگوروف 

ها، از آزمونعاملازآمدهدستبهنمره هاي بودننرمالآزمونبراي

بهتوجهباآمده است. 4-9جدول است که نتایج آن در شدهاستفادهاسمیرنوف- روفکولموگ

می باشد. بنابراین، می توان توزیع عوامل را نرمال 05/0ازبیشترعوامل،همهSigاین جدول، 
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هاي پارامتریک براي بررسی روابط میان متغیرها استفاده کرد که در ادامه از آزمون دانست و از آزمون

ضریب همبستگی براي آزمون روابط میان متغیرها استفاده می کنیم.

اسمیرنوف-کولموگروف. نتایج کلی حاصل از آزمون4- 9جدول 

خدمات 

شرکت هاي حمل و 

BRTنقل در سیستم 

سرع

هاي ت سیستم

BRT

رفتار و

برخورد رانندگان

محیط 

ارگونومیک

رضای

ت مسافران

183/0320/

0

334/0054/

0

120/

0

S

ig.

آزمون ضریب همبستگی براي بررسی فرضیات تحقیق )2-2-4

آزمون مقایسه میانگین جامعه براي فرضیه اصلی

و رضایت مسافران ) BRTسیستم هاي تندرو (راه اندازي اتوبوسبین : 0H) فرض 1

رابطه معناداري وجود ندارد.وسایط حمل و نقل عمومی 

و رضایت مسافران ) BRTسیستم هاي تندرو (راه اندازي اتوبوسبین : 1H) فرض 2

دارد.وسایط حمل و نقل عمومی رابطه معناداري وجود 
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پرسشنامه سوال35تمام ، هاي تندروبوسراه اندازي اتوبراي سنجش متغیر در این فرضیه 

سوال پرسشنامه 15، تمامرضایت مسافرانو براي متغیر هاي تندرورسانی اتوبوسکیفیت خدمات

دهیم. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نجش رضایت را مورد آزمون قرار میس

جدول ارائه شده است.
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فرضیه اصلیبراي همبستگیمون اندازه هاي آماري آز- 4- 10جدول 

Correlations

1 .487**
. .000

194 191
.487** 1
.000 .
191 394

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

rahandaziBRT

rezayat

rahandaziBRT rezayat

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

می باشد 487/0میزان ضریب همبستگی نشان می دهد ، 4-10همانگونه که جدول 

) از سطح خطاي sigاز مقدار بحرانی بزرگتر است. به عبارت دیگر مقدار خطاي به دست آمده (که

رد می شود و باید فرض 0Hفرض 0/ 05) کوچکتر است. بنابر این در سطح خطاي 01/0مفروض (

1H هاي تندرو (سیستم بین راه اندازي اتوبوسرا بپذیریم که بیانگر آن است کهBRT و (

دارد.جود رضایت مسافران وسایط حمل و نقل عمومی رابطه معناداري و

:فرضیه فرعی اول

0H : که شرکت هاي حمل و نقل در سیستم بین خدمات متنوعیBRTکنند و ارائه می

رضایت مسافران رابطه معناداري وجود ندارد.

1H : بین خدمات متنوعی که شرکت هاي حمل و نقل در سیستمBRTکنند و ارائه می

رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد.
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و براي متغیر 19تا 1سواالت ، BRTسیستم خدمات متنوع در این فرضیه براي 

سوال از پرسشنامه سنجش رضایت را مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج حاصل از 15رضایت مسافران

آزمون ضریب همبستگی پیرسون در جدول ارائه شده است.

نتایج آزمون ضریب همبستگی براي فرضیه فرعی اول4- 11جدول

Correlations

1 .438**
. .000

198 195
.438** 1
.000 .
195 195

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

khadamat

rezayat

khadamat rezayat

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

شده براي ضریب همبستگی پیرسون، مقدار ضریب با توجه به جدول محاسبه 

بدست آمده sig) از مقدار بحرانی بزرگتر است. به عبارت دیگر مقدار 438/0همبستگی بدست آمده (

رد می 0Hفرض 0/ 05) کوچکتر است. بنابر این در سطح خطاي 01/0از سطح خطاي مفروض (

بین خدمات متنوعی که شرکت را می پذیریم که بیانگر این امر است که 1Hشود، از این رو فرض 

و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد.BRTهاي حمل و نقل در سیستم 

فرضیه فرعی دوم:

0H :هاي بین سرعت سیستمBRT.و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود ندارد

1H :هاي بین سرعت سیستمBRT.و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد
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هاي سرعت سیستمسوال براي سنجش وضعیت8براي آزمودن این فرضیه سواالت 

BRT سوال پرسشنامه رضایت مسافران استفاده شده است و سپس ضریب همبستگی پیرسون 15و

ده است که در جدول زیر مشاهده می شود.حاصل از آنها محاسبه ش
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نتایج آزمون ضریب همبستگی براي فرضیه فرعی دوم4- 12جدول 

Correlations

1 .403**
. .000

194 191
.403** 1
.000 .
191 195

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

sorat

rezayat

sorat rezayat

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**.

403/0با توجه به روابطی که از جدول به دست آمده است، میزان ضریب همبستگی 

ز سطح ) اsigاز مقدار بحرانی بزرگتر است. به عبارت دیگر مقدار خطاي به دست آمده (می باشد که

رد می شود و باید 0Hفرض 0/ 05) کوچکتر است. بنابر این در سطح خطاي 01/0خطاي مفروض (

و رضایت مسافران BRTهاي بین سرعت سیستمرا بپذیریم که بیانگر آن است که 1Hفرض 

رابطه معناداري وجود دارد.
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:فرضیه فرعی سوم

0H :.بین رفتار و برخورد رانندگان و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود ندارد

1H :.بین رفتار و برخورد رانندگان و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد

محاسبه شده است: 4- 12در این فرضیه ضریب همبستگی پیرسون مطابق با جدول 

نتایج آزمون ضریب همبستگی براي فرضیه فرعی سوم4- 13ولجد

Correlations

1 .178*
. .013

198 195
.178* 1
.013 .
195 195

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

raftar

rezayat

raftar rezayat

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

178/0نتایج حاصل که در جدول مشاهده می شود، بیانگر ضریب همبستگی معادل 

بدست آمده از سطح خطاي sigمی باشد که از مقدار بحرانی بزرگتر است. به عبارت دیگر مقدار 

رد می شود، از این رو باید 0Hفرض 0/ 05) کوچکتر است. بنابراین در سطح خطاي 05/0مفروض (

رفتار و برخورد رانندگان و رضایت مسافران را بپذیریم که بیانگر برقراري رابطه میان 1Hفرض 

رد می شودکه با توجه به فرض ما در این پژوهش 01/0می باشد. البته این فرضیه در سطح خطاي 

موردنظر نیست.05/0بر درنظرگرفتن سطح خطاي مبنی
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فرضیه فرعی چهارم:

0H :.بین محیط ارگونومیک و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود ندارد

1H :.بین محیط ارگونومیک و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد

با سواالت محیط ارگونومیک را سوال مربوط به متغیر 6، براي آزمون این فرضیه

متغیر رضایت سنجش قراردادیم که نتیجه آن در جدول ذیل آمده است.

نتایج آزمون ضریب همبستگی براي فرضیه فرعی چهارم-4- 14جدول 

Correlations

1 .349**
. .000

198 195
.349** 1
.000 .
195 195

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ergonomy

rezayat

ergonomy rezayat

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

د بیانگر ضریب همبستگی معادل ،مشاهده می شو4- 14نتایج حاصل که در جدول 

بدست آمده از سطح sigباشد که از مقدار بحرانی بزرگتر است . به عبارت دیگر مقدار می 349/0

رد می شود ، از این 0Hفرض 0/ 05) کوچکتر است .  بنابر این در سطح خطاي 01/0خطاي مفروض (

میمحیط ارگونومیک و رضایت مسافران بین را بپذیریم که بیانگر وجود رابطه 1Hرو باید فرض 

.  باشد
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بررسی خالصه اي ازآماره هاي فرضیه ها و متغیرها

در پایان این فصل براي تکمیل تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات، خالصه اي از نتایج 

به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون را به همراه میانگین و انحراف معیار متغیرها به صورت 

اگانه براي هر یک از فرضیات آورده می شود. دج

دیده می شود تمامی فرضیات تحقیق در سطح خطاي 4-15همانگونه که در جدول

نیز تایید 01/0طاي تایید می شود. ضمن آنکه فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی اول در سطح خ05/0

.شوندمی

فرعیکیک فرضیاتنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون به تف-4- 15جدول

ضریب همبستگی متغیرهافرضیه
پیرسون

p-value

راه اندازي اتوبوسهاي تندرواصلیفرضیه 
رضایت مسافران

487/0**000/0

خدمات شرکت هاي حمل و فرضیه فرعی اول
نقل در سیستم

رضایت مسافران

438/0**000/0

BRTهاي سرعت سیستمفرضیه فرعی دوم

رضایت مسافران
403/0**000/0

رفتار و برخورد رانندگانفرضیه فرعی سوم
رضایت مسافران

178/0*013/0

محیط ارگونومیکفرضیه فرعی چهارم
رضایت مسافران

349/0**000/0
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آزمون فریدمن)3-2-4

این آزمون براي بررسی یکسان بودن اولویت بندي متغیرهاي مستقل استفاده 

، BRTخدمات شرکت هاي حمل و نقل در سیستم تغیرهاي مستقل شامل می شود که در این تحقیق م

می باشند. آزمون فرضیات را به ، رفتار و برخورد رانندگان و محیط ارگونومیک BRTهاي سرعت سیستم

صورت ذیل فرموله می کنیم:

0H.اولویت متغیرهاي مستقل یکسان است :

1H :.حداقل اولویت دو متغیر مستقل یکسان نیست

آمده است که جدول 4-17و 4-16نتایج حاصل از آزمون فریدمن در جداول 

متغیر مستقل تحقیق و جدول دوم آماره هاي آزمون فریدمن را براي 4نخست میانگین رتبه هاي 

تحلیل فرضیات ارائه می دهند. 
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درآزمون فریدمننتایج میانگین رتبه ها –4-16جدول 

Ranks

3.10
2.04
1.99
2.87

khadamat
sorat
raftar
ergonomy

Mean Rank

میان میانگین رتبه زیاديتفاوتمشاهده می شود،4-16همانگونه که در جدول 

متغیرهاي مستقل وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فریدمن–4-17جدول 

Test Statistics a

194
122.279

3
.000

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Friedman Testa.

05/0تر از سطح خطاي  کوچک) 000/0با توحه به اینکه میزان خطاي جدول (

می شود. ردمبنی بر یکسان بودن اولویت متغیرهاي مستقل 0Hمفروض ما در این تحقیق است، فرض 

بنابراین در تحلیل نتایج آزمون فریدمن می توان نتیجه گیري کرد که رفتار و برخورد کارکنان از دیدگاه 

در 04/2با میانگین رتبه  BRTهاي سرعت سیستمدر اولویت اول، 99/1مسافران با میانگین رتبه 

خدمات شرکت هاي متغیر در اولویت سوم و87/2اولویت دوم، محیط ارگونومیک با میانگین رتبه  

در اولویت چهارم قرار دارند.10/3با میانگین رتبه  BRTحمل و نقل در سیستم 
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خالصه فصل:)3-4
هاي تحقیق مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و در دو در این فصل یافته

ها مورد بررسی نامهآوري پرسشها حاصل از جمعدر قسمت اول تجزیه وتحلیل دادهمت ارایه شد.قس

در این قسمت داده هاي جمعیت شناختی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.قرار گرفت.

- ها با استفاده ار آزموندر قسمت دوم تجزیه و تحلیل استنباطی و نتایج آزمون فرضیه

اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده گردیدند که تمامی -ولموگوروفهاي ک

اند.فرضیه فرعی) با اعتبار قابل قبولی تایید شده4فرضیه اصلی و 1ها (فرضیه


