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در  یرانیو تاکس یک اتوبوسرانیمشهد به تفک یشبکه حمل و نقل عموم یت خدمات رسانیفیک یابیمطالعه حاضر به ارز

 ،ها انهیپاه بروز اطالعات مربوط  15کارشناس در طول مدت  25 يمنظور با مراجعه حضورن یبد. پردازد یم 1390سال 

یابی ارز يبرا. دیگرد يجمع آورشاخص  68فعال در سطح شهر در قالب  يهایو تاکس ياتوبوسها ،یرانیتاکس يسرخطها

و درجه  ها شاخصوزن هریک از  راستادر این . از روش مجموع ساده وزین استفاده شد ها شبکهکیفیت خدمات رسانی این 

% 73ه ک دهد یمتایج این تحقیق نشان ن. دبر مبناي نظر کارشناسان خبره سازمانهاي مربوطه تعیین گردی ها آناهمیت 

در ارزیابی کیفیت . باشند یممتوسط  ر ازسطح کیفی ارائه خدمات باالت پایانه هاي مسافربري درون شهري مشهد داراي

ن و خودروهاي اتوبوسرانی مشخص گردید که بین سطح کیفی خدمات بخش خصوصی و سازمانی تفاوت خدمات رانندگا

از سطح کیفی خدمات باالي  ها آن% 33نشان داد که تنها  ها یتاکسنتایج ارزیابی سرخطهاي . معنی داري وجود ندارد

  . اند نمودهف عمل ضعی ل گرمایشی و سرمایشیموجود در زمینه استفاده از تاکسیمتر و وسائ يمتوسط برخوردارند و تاکسیها

  

  سیستم حمل و نقل عمومی، شبکه اتوبوسرانی، شبکه تاکسیرانی، روش مجموع ساده وزین: 

  

 

و  يخدمات شهر نیتر يضروراز  یکیبه عنوان  یبا گسترش روز افزون شهرها، امروزه حمل و نقل عموم

افزایش تعداد وسایط قت یدر حق. باشد یمهوا  یک و آلودگیدر شهر همچون تراف یاز مشکالت زندگ ياریبس يراهگشا

را به  یهاي خیابان ، ترافیکز عدم امکان توسعه و تعریض معابرینقلیه وبه دنبال آن افزایش سفرهاي درون شهري ون
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ترین راه برون رفت از  بنابراین مطلوب. است همراه داشته و باعث اتالف وقت و انرژي و همچنین آلودگی وسیع هوا شده

  . گیري از حمل و نقل عمومی است این معضل، توسعه و بهره

با هدف برنامه ریزي، نظارت راهبردي ومدیریت حمل  ،يک شهرداریدر شهر مشهد معاونت حمل و نقل و تراف 

حمل و نقل  يو در حال حاضر سازمانهاده یس گردیتاس 1373ونقل وترافیک شهر مشهد، با مجوز وزارت کشور در سال 

رمجموعه یبه عنوان ز يو قطار شهر يمسافربر يانه های، پایرانیت و نظارت تاکسیری، مدیتوبوسران، ايک شهریو تراف

  . ندینما یمت یشهر مشهد فعال یدار حمل و نقل عمومین معاونت در جهت تحقق توسعه پایا يها

 ین بخش قابل توجهیک با مردم و تامیم و نزدیل ارتباط مستقیبه دل یرانیو تاکس یاتوبوسران ين سازمانهاین بیدر ا

شبرد اهداف معاونت حمل و نقل و یرا در پ ینقش مهم يدرون شهر يدر خصوص مسافرتها ها آنروزانه  يازهایاز ن

 یفین فاصله کییو تع ها سازمانن یا یت خدمات رسانیفیک ین بررسیمشهد بر عهده دارند و بنابرا يک شهریتراف

در جهت رفع کمبودها و نقائص و  ها سازمانن یا يراهگشا تواند یمآل و اهداف بلند مدت معاونت  دهیبا سطح ا خدمات

  . باشد ها آنو خدمات  ها تیفعالت یبهبود وضع

در ، گرفته استمحققان قرار  توجهکمتر مورد یحمل و نقل عموم يها ستمیس یابیزرکه ا دهد یمنشان  ها یبررس

 یابینه ارزیدر زم (Yatskiv et al., 2010)) 2010(و و همکاران یاتسکیبه مطالعات انجام شده توسط  توان یمنه ین زمیا

 Tyrinopolous &Aifadopoulou)) 2008( فادوپولویو ا نوپولوسی، تریگا در لتونیری شهر ستم حمل و نقل عمومیس

حمل و نقل عمومی، مطالعه توآن و  يها ستمیس ییکارآسطح کیفی و یابیارز يروشهامعرفی در خصوص  (2008

مطالعه لین و  ،سیستم حمل و نقل عمومی شهر هانوي در ویتنام يبر رو (Tu Anh, et al., 2005)) 2005(همکاران 

و نیز  ها اتوبوسباهدف ارائه چارچوبی براي کنترل کیفی جدول زمانی حرکت  (Lin, et al., 2008)) 2008(همکاران 

ت شهروندان از خدمات یضازان ریم یابیدر خصوص ارز) 1388( یموغان يمختار ,) 1389(و همکاران  یقربانت مطالعا

عوامل موثر بر  يبر رو) 1389(و برادران  ين ناصریام تهران و مطالعه يتندرو يمشهد و اتوبوسها یشبکه اتوبوسران

  . تهران اشاره نمود یآن در شبکه اتوبوسران یش بنیو پ ها اتوبوسزمان توقف 

عهده بر يدرون شهر يمسافرتهاانجام و را در حمل و نقل عمومی  ینقش مهم یتاکسران اتوبوسرانی و يشبکه ها

با توجه به . ردیپذ یمصورت  ها سازمانن یا يروزانه چند میلیون سفر با فعالیت چندهزار راننده و چندهزار خودرو. دارند

 یحمل و نقل عموم يستمهایاستفاده از س ا،هو یو آلودگ يشهر يکهایاجتماعی شهروندان، باال بودن سطح ترافشرایط 

ن اساس توجه به کیفیت خدمات خودروها، رانندگان و تسهیالت موجود در یبوده است، بر ا يریش چشمگیافزا يدارا

نقش  یروند روبه افزایش خدمات حمل و نقل عموم بروز کاستی و اختالل در از يریدر جلوگها خواهد توانست  پایانه

 يضرور ها شبکهن یا یت خدمات رسانیفیک یابیدر جهت ارز یین راستا انجام پژوهشهایدر ا. را ایفا نماید یقابل توجه

ن یموجوددر خدمات ا يهاین مطالعه باکمک به شناخت نواقص و کاستیج اینتا رود یمانتظار  نیبنابرا. رسد یمبه نظر 

  .موثر باشد مشهد يشبکه حمل و نقل درون شهر تر قیدقبهتر و  يزیدر جهت برنامه ر ها شبکه
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از یبا دامنه امت یی، نخست شاخصهایرانیو تاکس یاتوبوسران يشبکه ها یخدمات رسان یفیسطح ک یبه منظور بررس

ت خدمات توسط کارشناسان یفیک یدر بررس ها شاخصن یت ایب اهمیده و ضریف گردیتعر) 0و  1(و ) 0و  4(

، یاتوبوسران يانه هایپا یت خدمات رسانیفیک یابیمورد نظر به منظور ارز يها شاخص. شدن ییمربوطه تع يسازمانها

شده، عالوه بر  يل اطالعات جمع آوریدر تحل. شده است یطراح یرانیو تاکس یو رانندگان اتوبوسران ها یتاکسسرخط 

به منظور محاسبه (SAW) نین، از روش مجموع ساده وزیانگیهمچون درصد و م يمرسوم آمار ياستفاده از شاخصها

  . شده استاستفاده  بخشهر  یکل اتازیامت

انه و یبا توجه به اینکه این تحقیق دو مجموعه خودرو و راننده و نیز پااطالعات  يو جمع آور يرینمونه گه نیدر زم

براي  گیري است، نمونه مورد مطالعه قرار داده) سرخط و مسئوالن آن یرانیدر خصوص شبکه تاکس(ا مسئوالن آن ر

  .ل صورت گرفته استیبه دو روش ذو متفاوت بوده ) نمونه سرخط(نمونه انه یانتخاب خودرو نمونه و پا

� 

دیده است و با مراجه آمارگیر در ساعات و ایام تصادفی به آن مسیر، خودرو لیست مسیرهاي مورد مطالعه تهیه گر

مسیر نسبت به برداشت پارامترهاي تحقیق به طور  از یقسمت با سوار شدن و طیو نمونه با روش تصادفی انتخاب شده

  .در این مرحله هم اطالعات راننده و هم خودرو ثبت گردیده است. است شهودي اقدام شده

� 

مندرج در ) يها سرخط(هاي  نمونه، در ساعات و ایام تصادفی به کلیه پایانه) يها سرخط(هاي  بر اساس لیست پایانه

  .ک بطور شهودي برداشت گردیده استیلیست مراجعه و اطالعات مربوط به تجهیزات و شرایط و مسئوالن هر

ن یا. اطالعات آموزش داده شدند يدر خصوص نحوه جمع آورکارشناس  25ق نخست یبه منظور برداشت دق

انتظار . از نمودندیمورد ن يداده ها ياقدام به جمع آور 1390مهرماه سال  15خ اول تا یروز از تار 15 یکارشناسان در ط

ن اساس یبر ا. ج بهتر گرددیبه نتا یابیمورد استفاده و دست يشتر داده هایب ین روش باعث همگنیکه استفاده از ا رود یم

 ،یاتوبوسران يانه هایعدد مربوط به پا 116، ها اتوبوسعدد مربوط به رانندگان  4127د که یگرد ينمونه جمع آور 4693

بر اساس تعداد خطوط،  ها نمونهتعداد . باشد یم ها سرخطعدد مربوط به  161و  یرانیبوط به خطوط تاکسرعدد م 289

  .درنظر گرفته شده است ها یتاکسو تعداد سرخط  ها انهیپات در هر خط، تعداد یدر حال فعال یتعداد اتوبوس و تاکس

  

 

شهري زیر نظر سازمان اتوبوسرانی فعالیت داشته و به  پایانه مسافربري درون 33در سطح شهر مشهد تعداد 

مسافربري مورد   پایانه 22در این تحقیق تعداد . نماید شهري اقدام می دهی و مدیریت شبکه حمل و نقل درون نظم
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 849و  یدستگاه آن خصوص 690اتوبوس که  ودروخ 1539راننده با  3092ن یهمچن. اي قرار گرفته است بررسی نمونه

عالوه بر . باشند یم يدرون شهر ينه مسافرتهایدر زم يهستند، مشغول خدمت به شهروندان مشهد یدستگاه آن سازمان

ز ایجاد یسامانه تندرو ن 7مسیر ویژه تحت عنوان  7هاي تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی تعداد  ن با توجه به سیاستیا

و  ها انهیپاک یمشهد به تفک یدر ادامه کیفیت ارائه خدمات شبکه اتوبوسران. قرار گرفته است يبهره بردار و مورد

  . خوردوها و رانندگان آورده شده است

�  

ف، متوسط، خوب و یف، ضعیضع یلیخ( يدرجه ا 5کرت یف لیدر ساختار طشاخص  13از  ها انهیپا یابیبه منظور ارز

  . آورده شده است 1در جدول  ها آن يف شده برایاز تعریو امت ها شاخصست ید، لیاستفاده گرد) خوب یلیخ

  

ها ها در ارائه خدمات پایانه اهمیت شاخص ضریب -1جدول   

 ضریب اهمیت شاخص ضریب اهمیت شاخص

ها رعایت متوسط زمان اعزام اتوبوس ها در پایانه نظم توقف اتوبوس 0,12   0,08 

شئونات اسالمی توسط عوامل اجرایی پایانهرعایت  ها و ایستگاه اتوبوس کیفیت سایبان 0,11   0,08 

ها وضعیت خاموش بودن اتوبوس 0,11 تعامل عوامل اجرایی پایانه با مسافران  0,07 

ها تناسب ظرفیت پایانه با تعداد اتوبوس 0,09 کیفیت فعالیت متصدیان من کارت  0,07 

مسافران کیفیت ارائه خدمات به  0,05 مزاحمت ترافیکی پایانه 0,09 

)شاخص 2( ها و محوطه پایانه  نظافت کیوسک 0,08 کیفیت ارائه خدمات به رانندگان  0,05 

  

ن نمودار یبا توجه به ا. آورده شده است 1در نمودار  یمود بررس يدر شاخصها ها انهیپااز یج محاسبه متوسط امتینتا

در حال انتظار  يمربوط به خاموش نکردن اتوبوسها یمورد بررس يانه هایضعف پا نیتر مهممشاهده نمود که  توان یم

 هوا یدر مصرف سوخت، کاهش آلودگ ییو صرفه جو ها نهیهزن کار عالوه بر کاهش ینکه انجام ایبا توجه به ا. باشد یم

فعال در  يانه هایو مخصوصا پا ها انهیپا یدر تمامن مساله یا يبر اجرا تر قیدقنظارت ن یبنابرا. ز به دنبال داردیرا ن

هوا خاموش  یکاهش مصرف سوخت وآلودگ ياست که برا ین درحالیا. رسد یمبه نظر  يشهر ضرور يمرکز يبخشها

  .گردد یمه یز توصین ییراهنمادر پشت چراغ قرمز یکردن خودروها حت
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  یدر خصوص شاخصهاي مورد بررس ها انهیپامقایسه متوسط امتیاز  -1نمودار 

  

ن نمودار یبا توجه به ا. ش داده شده استینما 2در نمودار  ها شاخصه یبا در نظر گرفتن کل ها انهیپا یابیج ارزینتا

ف با یضع يانه هایبه سه دسته پارا  یهاي مسافربري درون شهري سازمان اتوبوسران کیفیت ارائه خدمات پایانه توان یم

که  3 ياز باالیتمابا  يانه هایو پاخدمات در سطح متوسط ت یفیک با 3تا  2,5ن یز بایبا امت يانه های، پا2,5ر یاز زیامت

در سطح  ها انهیپا% 27ن اساس یبر ا. نمود يم بندی، تقسدر سطح مطلوب دانسترا  ها آنت ارائه خدمات یفیک توان یم

در خصوص  ها انهیپان یف تریضع. اند داشتهت یفعال یدر سطح مطلوب ها آن% 37و ط در سطح متوس ها آن% 36ف، یضع

 ي، راه آهن، انقالب، گردشگریعتی، عدالت و شریطبرس يانه هایب پایبه ترت 1390ت ارائه خدمات در سال یفیک

. باشند یم
  

  
   ها شاخصها با در نظر گرفتن تمامی  مقایسه امتیاز کل پایانه -2نمودار 

 ها شاخصبراي هریک از  2,5، درصد پایانه هاي داراي امتیاز زیر ها انهیپا% 27به منظور بررسی علل ضعف 

دالیل ضعف این  نیتر مهم ن نموداریابا توجه به . آورده شده است 3نتایج این محاسبه در نمودار . محاسبه گردید

، پایین بودن کیفیت ارائه خدمات به ها آندر زمان انتظار، مزاحمت ترافیکی  ها اتوبوسبه ترتیب خاموش نکردن  ها انهیپا



 

٦ 

 

که الزم است در خصوص افزایش سطح کیفی این  باشد یمو ایستگاهها  ها به انمسافران و پایین بودن کیفیت سایه 

  .در پایانه هاي فوق الذکر تالش بیشتري صورت پذیرد ها شاخص
  

  
  ها شاخصداراي امتیاز ضعیف به تفکیک  ها انهیپادرصد  -3نمودار 

�  

ا صفر تا چهار که در یک یاس صفر و یدر مق یازدهیامتشاخص با  24از  ها اتوبوسرانندگان و  یابیبه منظور ارز

 يدرجه ا 5کرت یف لیو در حالت دوم ط مطلوب تیوضع يک به معنایت نامطلوب و یوضع يحالت اول صفر به معنا

  .آورده شده است 2در جدول  ها آن يف شده برایاز تعریو امت ها شاخصست یل .دی، استفاده گردباشد یم

  

  ها در ارائه خدمات مطلوب رانندگان درصد اهمیت شاخص -2جدول 

  تیب اهمیضر  شرح شاخص  تیب اهمیضر  شرح شاخص

 0,09  )شاخص 8(رعایت مقررات وضعیت  0,18  )شاخص 4 (ن نحوه برخورد راننده با مسافری

 0,09  وضعیت ازدحام 0,18  فاصله زمانی با اتوبوس قبلی

 0,05  کیفیت هوا و تهویه مطبوع 0,14  )شاخص 2( ها ستگاهیاوضعیت توقف در 

 0,05  )شاخص 3(نظافت اتوبوس  0,11  وضعیت استفاده از من کارت

     0,11  )شاخص 3(وضعیت ظاهري راننده 

  

و با درنظر  یو سازمان یک بخش خصوصیبه تفک یسازمان اتوبوسران ياتوبوسها یت خدمات رسانیفیک یج بررسیتان

 يدار یمشاهده نمود که تفاوت معن توان یمن نمودار یبا توجه به ا. آورده شده است 4در نمودار  ها شاخصه یگرفتن کل

با توجه به . برند یم به سر یمطلوبت نسبتا یدر وضع 2,5 ياز باالین دو بخش وجود نداشته و هردو با امتیاز کل این امتیب

 یرسد که در شبکه اتوبوسران ی، به نظرمردیپذ یمصورت  ها آنت یفیش کیبا هدف افزا ها تیفعال يساز ینکه خصوصیا

 ياز واگذار يادیمدت زنکه ینظر به اکن یل جاد نکرده استیمات ات ارائه خدیفیدر ک ین کار تفاوت خاصیانجام ا
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ن بخش در ارائه یا ییبا گذشت زمان کارآ رود یم، انتظار گذرد ینم یبه بخش خصوص یاز ناوگان اتوبوسران یقسمت

و  یخصوص يل تفاوت بخشهایدال نیتر مهم ها شاخص یتک یبا بررس. داشته باشد يروند صعود يخدمات مسافربر

باال  و یبخش سازمان ربودن شاخص ازدحام دن ییپا، ین بودن درصد استفاده از من کارت در بخش خصوصییپا یسازمان

  .ص داده شدیتشخ خصوصیبودن متوسط زمان انتظار در بخش 

  
  ها شاخصمتوسط امتیاز شبکه اتوبوسرانی به تفکیک بخشهاي خصوصی و سازمانی وبا احتساب کلیه  -4نمودار 

  

از قانون هم در بخش  یموارد تخط نیتر مهمد که یمشخص گرد ین رانندگیت قوانیت رعایوضع ین با بررسیهمچن

ن مساله در یستگاه است که این و خارج از ایکابر مربوط به سوار کردن مسافر د یو هم در بخش خصوص یسازمان

ل و استفاده از یدل ید، بوق زدن بیاد و ترمز شدین سرعت زیهمچن,) 5نمودار (بوده است  تر پررنگ یبخش خصوص

ت یبا توجه به اهم. تکرار شده است يشتریدر هر دو بخش به نسبت ب هن بوده کیاز قوان یگر تخطیز از موارد دیل نیموبا

س یمستقل از پل ین، الزم است تا سازمان اتوبوسرانیت مسافریر قابل انکار آن بر سالمت و امنیر غین و تاثیت قوانیرعا

اجراي ه نین زمیدر ا. قرار دهدخود و قاطع با رانندگان متخلف را در دستور کار  يبرخورد جد یو رانندگ ییراهنما

  .موثر باشد تواند یم یهیو تنب یقی، تشویآموزش ياستهایس



 

٨ 

 

  
  درصد موارد مشاهده تخطی از قوانین به تفکیک بخشهاي خصوصی و سازمانی -5نمودار 

  

دهی و مدیریت  رانی فعالیت داشته و به نظمیزیر نظر سازمان تاکس یتاکسسرخط  33در سطح شهر مشهد تعداد 

. مورد بررسی قرار گرفته است ها سرخطن یا یدر این تحقیق تمام. نماید شهري اقدام می شبکه حمل و نقل درون

ودروها و ن تعداد خیبه ارائه خدمات به شهروندان در سطح شهر مشغول هستندکه از ا یرانیشرکت تاکس 10ن یهمچن

ل مختلف از جمله حضور یبازرسان بدال ،البرز يقرار گرفته و در خصوص شرکت گلها یابیشرکت مورد ارز 9رانندگان 

ن ینشده اند و لذا ا یاطالعات کاف يموفق به جمع آور یمدت طوالن يا حرکت نکردن آن براینداشتن ون در محل و 

و رانندگان و  ها ک سرخطیبه تفک یرانیرائه خدمات سازمان تاکست ایفیدر ادامه ک. شرکت از مطالعه حذف شده است

  .خودروها آورده شده است

�  

و  ها شاخصست یل. دیاستفاده گرد) 0و  4(و ) 0و  1( ياسهایشاخص در مق 10از  ها یتاکسسرخط  یابیبه منظور ارز

  .آورده شده است 3در جدول  ها آن يف شده برایاز تعریامت

  
  ها سرخطها در ارائه خدمات  میت شاخصدرصد اه -3جدول 

 ضریب اهمیت شاخص ضریب اهمیت شاخص

 0,05 لباس فرم سازمانی 0,3 حضور مستمر ناظر

)شاخص 2( تجهیزات ایستگاه  0,2 کنترل حضور رانندگان  0,05 

دهی خودروها نظم  0,05 حضور مامور راهنمایی و رانندگی 0,15 

 0,05 حضور بازرسی شرکت طرف قرارداد 0,1 نحوه برخورد با مسافران

   0,05 رعایت شئونات اسالمی مسئوالن

  



 

٩ 

 

ن نمودار یبا توجه به ا. آورده شده است 6در نمودار  ها شاخصه یبا درنظر گرفتن کل ها سرخطاز کل یمتوسط امت

 يدارا% 6و تنها  3تا  2,5ن یاز بیامت يدارا% 27 ،2,5از  تر نییپااز یامت يدارا ها سرخط% 67مشاهده کرد که  توان یم

در  .اند نمودهف عمل یدر ارائه خدمات نسبتا ضع یرانیتاکس يگفت سرخطها توان یمن یبنابرا. هستند 3 ياز باالیامت

به علت عدم  یدان فردوسیم يرازیسطح شهر و شم قائ مارستانیابوذر، ب يانتهاابوذرـ  يابتدا يخصوص سرخطها

-به فرودگاه ها رتبهن یباالتر. ن سه سرخط صفر شده استیاز کل ایانجام شده امت يد هایبازد یحضور ناظر در تمام

سه  از پس ها رتبهانه معراج به سطح شهر و کمترین یون و پاـ به سطح شهر، الماس شرق سطح شهر یپرواز داخل

ع و یخواجه رب یعتیدان شریشهدا، مدان یمس ت المقدیدان بیم يها سرخطبه  يرازیشم مارستان قائیسرخط ابوذر، ب

  . شود یمرضا مربوط  يرضاـ انتها يابتدا

درصد حضور بازرس  يها شاخصدر سطح شهر مشد، مشخص گردید که  ها سرخط% 67در بررسی علل ضعف 

، حضور ناظر و حضور رانندگان، تجهیزات ایستگاه کنترلشرکت طرف قرارداد، درصد حضور مامور راهنمایی و رانندگی، 

را براي شاخصهاي مورد  2,5توزیع درصدي تعداد سرخطهاي داراي امتیاز زیر  7نمودار . اند بودهداراي بیشترین تاثیر 

  . دهد یمبررسی نشان 
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  ها شاخصتاکسی رانی با درنظر گرفتن کلیه  يها خطامتیاز کل سر  -6نمودار 

  
  در خصوص شاخصهاي مورد بررسی 2,5داراي امتیاز زیر  يها سرخطتوزیع درصدي  -7نمودار 
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�  

) 0و  4(و ) 0و  1( ياسهایشاخص در مق 21در سطح شهر از  یتاکس يرانندگان و خودروها یابیبه منظور ارز

  .آورده شده است 4در جدول  ها آن يف شده برایاز تعریو امت ها شاخصست یل. دیاستفاده گرد

  

  ها در ارائه خدمات مطلوب رانندگان درصد اهمیت شاخص -4جدول   

 ضریب اهمیت شرح شاخص ضریب اهمیت شرح شاخص

 0,09 استفاده از لباس فرم 0,18 استفاده از تاکسیمتر
 0,09 استفاده از وسایل اضافه 0,16 رعایت ظرفیت مسافر

)شاخص 4(نحوه برخورد با مسافر  )شاخص 2(نظافت تاکسی  0,15   0,07 

)شاخص 8(رعایت مقررات راهنمایی   0,06 وضعیت گرمایش و سرمایش 0,1 

)شاخص 2(وضعیت ظاهري راننده   0,1   

  

با توجه به . نشان داده شده است 8مختلف در نمودار  يها شاخصدر خصوص  ها یتاکساز رانندگان یمتوسط امت

ش و یدر خصوص استفاده از لباس فرم، وسائل گرما ها یتاکسمشاهده نمود که بطور متوسط رانندگان  توان یم 8نمودار 

ت یوضع يها شاخصنکه بهبود یبا توجه به ا. اند کردهعمل  تر فیضع ها شاخصر یمتر از سایش و استفاده از تاکسیسرما

 یر قابل توجهیت شهروند در طول سفر تاثیرضاش رفاه و یمتر بر افزایواستفاده از تاکس یشیو سرما یشیوسائل گرما

 ن،ه رانندگایق و تنبیهمچون تشومناسب  ياستهایبا استفاده از سص ن خصویدر ا یرانیتا سازمان تاکس بجاستدارند، 

ش سطح یدر جهت افزان ییو باامکانات پا یمیقد يض خودروهایالت با سود کم به رانندگان در جهت تعویتسه ياعطا

  .دیتالش نما ها شاخصن یا

  
  مختلف يها شاخصدر خصوص  ها یتاکسمتوسط امتیاز رانندگان  -8نمودار 
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ن یباالترن نمودار یبا توجه به ا. آورده شده است 9در نمودار  یرانیت خدمات خطوط مختلف تاکسیفیسه کیج مقاینتا

  . باشد یمر رضوان و صبا گشت یما سیس ين آن به شرکتهاین ترییر و پایبه شرکت پروماس متعلقازیامت

  

  
  مقایسه کیفیت ارائه خدمات شرکتهاي مختلف تاکسیرانی -9نمودار 

  

و  یاتوبوسران يک شبکه هایمشهد به تفک یشبکه حمل و نقل عموم یت خدمات رسانیفیک ین مطالعه به بررسیا

ن یا یت خدمات رسانیفیل را در جهت بهبود کیشنهادات ذیپ توان یمق ین تحقیج ایبا توجه به نتا. پردازد یم یرانیتاکس

  ارائه نمود ها شبکه

و مخصوصا پایانه هاي  ها انهیپادر زمان انتظار در تمامی  ها اتوبوسبر اجراي خاموش بودن  تر قیدقنظارت  �

 هوا یدر مصرف سوخت و کاهش آلودگ ییفعال در بخشهاي مرکزي شهر به منظور صرفه جو
، نظارت بر بهبود کیفیت ارائه خدمات به مسافران و باال بردن ها انهیپامزاحمت ترافیکی کاهش ت در جهتالش  �

 ت شهروندانیش رفاه و رضایو ایستگاهها به منظور افزا ها به انسطح کیفیت سایه 

و تالش  ینسبت به سازمان یبخش خصوص ين بودن سطح استفاده از من کارت دراتوبوسهاییعلل پا یبررس �

 ها آندر جهت رفع 

 یبخش خصوص يبه منظور کاهش زمان انتظار مسافران در اتوبوسها تر قیدقنظارت  �

 یرانیو تاکس یاتوبوسران يدر شبکه ها یو رانندگ یین راهنمایبرخورد جدي و قاطع با رانندگان متخلف از قوان �

در جهت بهبود سطح رعایت  ها سازمانتوسط عوامل این سیاستهاي آموزشی، تشویقی و تنبیهی  استفاده ازو 

  قوانین
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، الزم گردد یمباعث بهبود کیفیت ارائه خدمات آنها  ها یتاکسبا توجه به اینکه حضور مستمر ناظر در سرخط  �

است تا سازمان تاکسیرانی در جهت ایجاد انگیزه در ناظران براي حضور دائم در سرخط از سیاستهاي تشویقی 

 .نماید استفاده
الزم است در این . رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد تواند یماستفاده از تاکسیمتر ه با توجه به اینک �

 .را اعمال نماید يتر قیدقزمینه سازمان تاکسیرانی نظارت 

استفاده از خودروهاي جدیدتر و اعطاي تسهیالت با سود کم به رانندگان خودروهاي قدیمی در جهت همچنین  �

 را به دنبال داشته باشد ها آنبا باال بردن سطح رفاه شهروندان افزایش رضایت  تواند یمبا امکانات بیشتر 
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