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الف)مشتریان(نامه سنجش رضایتپرسش

پاسخگوي عزیز !
توبوس«دارید به موضوع پرسشنامه اي که پیش رو  ا ز  ا ن  فرا ن رضایت مسا هاي میزا

ندرو( توبوسBRTت ا واحد  و حومه)شرکت  ن  تهرا نی  ا این تحقیق در راستاي می پردازد . » ر
و براي بررسی شیوه هاي خدمات رسانی تحوالت صورت گرفته در سیستم حمل و نقل عمومی

هرچه مطلوب تر به مسافران صورت می گیرد. از این رو، همکاري شما در پاسخگویی دقیق به 
تندرو سواالت این پرسشنامه می تواند نقشی تعیین کننده در بهبود خدمات رسانی اتوبوس هاي 

ایفا کند . بدیهی است کلیه اطالعات و پاسخهایی که در اختیار ما می گذارید کامال محرمانه 
خواهد ماند .     

پژوهشگر      
علی مختاري                                                 

: زن             مردجنسیت
سال40باالتر از سال           40تا 25بینسال         25زیر :سن

کارشناسی ارشد و باالترکارشناسی        زیر دیپلم          و دیپلم :تحصیالت

هاي تحقیق :پرسش

وبوسچقدر –1 ت وا ندر ت اند انتظارات شما از یک سیستم حمل و نقل عمومی ، توانسته)BRT(هاي 
؟ مناسب را تامین کنند

بسیار زیادیاد              زمتوسط        بسیار کم                 کم   

وبوسبه چه میزان از تصمیمم خود مبنی بر استفاده از –2 ت ندروا ت ؟یدرضایت دار)BRT(هاي 
بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

یک بار دیگر بخواهید براي رسیدن به مقصد از وسایل حمل و نقل اگر چقدر امکان دارد–3
وبوسعمومی استفاده کنید، باز هم سراغ  ت ندروا ت ؟بروید)BRT(هاي 

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

وبوسده از استفابه چه میزان –4 ت وا ندر ت ؟ را تجربه خوبی تلقی می کنید )BRT(هاي 
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بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

وبوسچقدر استفاده از خدمات –5 ت وا ندر ت به با توجه به مبلغ بلیط دریافتی برایتان )BRT(هاي 
؟صرفه بوده است

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

وبوساستفاده از چقدر امکان دارد –6 ت وا ندر ت ؟یدنیز توصیه کنتانرا به دوستان)BRT(هاي 
زیاد                  بسیار زیادمتوسط         کم   بسیار کم             

ز هم اگر وسیله نقلیه شخصی داشتید،–7 ا ب مکان داشت  ا وبوسچقدر  ت وا ندر ت را )BRT(هاي 
؟براي حمل و نقل ترجیح دهید

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

وبوساگر منوریل در  تهران راه اندازي شود، به چه میزان تمایل دارید باز هم از-8 ت هاي ا
ندرو ؟استفاده کنید)BRT(ت

زیادبسیار کم                 کم                 متوسط                    زیاد                     بسیار 

اگر بخواهید وسایل حمل و نقل عمومی را در سطح شهر تهران اولویت بندي کنید، چقدر امکان –9
وبوس ت وا ندر ت در ردیف اول قرار گیرند ؟ )BRT(هاي 

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

را در راستاي تکریم ارباب رجوع و مسافران وسایل نقلیه )BRT(هاي تندروچقدر راه اندازي اتوبوس–10
؟عمومی در تهران می دانید

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

توبوس–11 ندروا ت در دیدگاه شما را نسبت به امکان بهبود خدمات حمل و نقل ، چق)BRT(هاي 
؟ عمومی تحت تاثیر مثبت قرار داده است

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

وبوساحساس می کنیدبه چه میزان –12 ت وا ندر ت صرفه جویی در وقت شما تاثیر در )BRT(هاي 
؟داشته است

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   
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وبوساز خدمات به طور مستمر چقدر تمایل دارید براي رفت آمدهاي درون شهري –13 ت ندروا ت هاي 
)BRT(د؟استفاده نمائی

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

وبوساستفاده ازدر صورت افزایش هزینه –14 ت ندروا ت ،BRT(هاي  تا چه حد ترجیح می دهید )
؟وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنیدهمچنان از این 

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   

در صورتی که دیگران از شما بپرسند از چه وسیله اي براي رفت آمدهاي درون شهریتان استفاده    –15
وبوسمی کنید، چقدر حاضرید به استفاده از  ت وا تندر ؟اشاره کنید)BRT(هاي 

بسیار زیادزیاد              متوسط        بسیار کم                 کم   
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(ب))BRTهاي تندرو(نامه اتوبوسپرسش
پاسخگوي عزیز !

توبوس« دارید به موضوع پرسشنامه اي که پیش رو  ا ز  ا ن  فرا ن رضایت مسا هاي میزا
ندرو( توبوسBRTت ا واحد  و حومه)شرکت  ن  تهرا نی  ا می پردازد . این تحقیق در راستاي » ر

و براي بررسی شیوه هاي خدمات رسانی تحوالت صورت گرفته در سیستم حمل و نقل عمومی
سخگویی دقیق به هرچه مطلوب تر به مسافران صورت می گیرد. از این رو، همکاري شما در پا

سواالت این پرسشنامه می تواند نقشی تعیین کننده در بهبود خدمات رسانی اتوبوس هاي تندرو 
ایفا کند . بدیهی است کلیه اطالعات و پاسخهایی که در اختیار ما می گذارید کامال محرمانه 

خواهد ماند .     
پژوهشگر      

علی مختاري                                                 
باتشکر و سپاس فراوان

هاگزینهسؤاالتهاشاخصابعاد
خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

خدمات

هاتعداد باجه
اي تا چه میزان براي شما پیش آمده است که براي خرید بلیط به باجه

مراجعه کرده باشید و آن باجه بلیط نداشته باشد؟

دسترسی به باجه 
بلیط 

اي تا چه میزان براي شما پیش آمده است که براي خرید بلیط به باجه
رده باشید و آن باجه بسته باشد؟مراجعه ک

اند و هاي مناسبی واقع شدههاي فروش بلیط در مکانتا چه میزان باجه
ها راحت و آسان است؟دسترسی به آن

نحوه پرداخت پول 
و مقدار آن

تا چه اندازه از نحوه پرداخت هزینه سفر به شکل فعلی(بلیطی) را 
دانید؟متناسب می

را متناسبBRTتا چه اندازه هزینه رفت و آمد با اتوبوس
دانید؟می

تمیزي

هاي آسیب ها و دستگیرهتا چه اندازه از تعمیر و تعویض به موقع  صندلی
دیده رضایت دارید؟

ها را متناسب به چه میزان نظافت و بهداشت داخل اتوبوس
دانید؟می

امنیت

کند؟ها با مسافران مزاحمت ایجاد میبه چه میزان باز وبسته شدن درب

ها را چگونهها با مسافرین  در ایستگاهاحتمال برخورد اتوبوس
دانید؟می

ها را هاي هوایی در ایستگاهپلتا چه میزان دسترسی مسافران به
دانید؟متناسب می

ها و آقایان در اتوبوس رضایت بندي خانما چه میزان از وضعیت تقسیمت
دارید؟

دسترسی به 
هاایستگاه

کنید؟روي میبراي رسیدن به ایستگاه چقدر پیاده"معموال
هاي مناسبی واقع هاي اتوبوس در محلتا چه میزان ایستگاه

گیرد؟ورت میها سریع  و آسان صاند و دسترسی به آنشده
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هاي اتوبوس امکاناتی از قبیل صندلی،سایه تا چه میزان ایستگاه
بان،جذابیت و ... را دارند؟

استفاده از 
تکنولوژي مکمل 

GPSرسانی اتوبوس با استفاده از سیستم تا چه اندازه از سیستم اطالع

رضایت دارید؟
رداخت هزینه الکترونیکی(کارت اعتباري) هاي پتا چه اندازه از دستگاه

رضایت دارید؟
هاي تهویه مطبوع در اتوبوس استفاده تا چه اندازه از سیستم

شود؟ می

پاسخگویی کنترل 
خطوط

در صورت بروز یک مشکل تا چه اندازه مسئولین را پاسخگو
دانید؟می

ط در نقاط شهر و نقاط مختلف تا چه اندازه از توزیع متناسب خطو
رضایت دارید؟

سرعت
BRT

تعداد توقفات 
پشت چراغ

شود؟راهنماي مسیر باعث وقفه در حرکت اتوبوس میبه چه میزان چراغ

جایی مسافران ) براي جابهBRTهاي تندرو (به نظر شما تعداد اتوبوسهاتعداد اتوبوس
چگونه است؟

ن در خراب شد
مسیر

) در بین راه دچار نقص فنی BRTهاي تندرو(آیا اتوبوس
شوند؟می

زمان انتظار

) چقدر انتظار می BRTهاي تندرو(براي سوار شدن به اتوبوس"معموال
کشید؟

تا چه میزان مدت زمان رسیدن از مبدا تا مقصد را متناسب 
دانید؟می

زه مدت زمان توقف اتوبوس در ایستگاه را متناسب تا چه اندا
دانید؟می

تا چه اندازه در ساعات اوج ترافیک شهر زمان رسیدن به مقصد را
دانید؟ متناسب می

رفتار 
رانندگان

طرز برخورد و 
عملکرد رانندگان

به نظر شما برخوردرانندگان با مسافران چگونه است؟

باشد؟ندازه راننده در طول مسیر بر اعصاب خود مسلط میتا چه ا

نحوه پوشش 
رانندگان

به چه میزان لباس رانندگان متناسب است؟

محیط 
ارگونومیک

هاي تعداد صندلی
داخل اتوبوس

تا چه اندازه از صندلی خالی براي نشستن در اتوبوس رضایت دارید؟

هاي داخل اتوبوس راحت ومناسب هستند؟یتا چه میزان صندل

سیستم 
سرمایشی و 

گرمایشی

تا چه میزان در تابستان و زمستان دماي هواي داخل اتوبوس متناسب 
است؟

ها با شرایط هوایی داخل اتوبوس سازگاري ها و دربتا چه اندازه پنجره
دارد؟

هاي دستگیره
داخل اتوبوس

هاي داخل اتوبوس به دستانتان آسیب ه دستگیرهتا چه انداز
رساند؟می

هاي سرپوشیده برایتان متناسب ایستگاهتا چه میزان ایستادن در داخلهاراحتی ایستگاه
است؟
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سوال باز:

ترین مشکلی که تاکنون در خطوط مهمBRTبا آن مواجه شده اید، چه بوده است؟

در این پرسشنامه موردتوجه قرار گرفته است، هر عامل دیگري که تصور عالوه بر سواالتی که

موثر باشد را ذکر فرمائید.BRTمی کنید می تواند در بهبود کیفیت خطوط 


