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چکيده
استقبال مردم برای استفاده از خدمات اتوبوسرانی موجب کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کهاهش
ترافیک سنگین و آلودگی هوا میشود .ترغیب مهردم به اسهتفاده از اخهن خهدمات نیازمنهد اراخه خهدمات بتتهر بها
هزخن های کمتر است .برای رسیدن ب اخن هدف ،اپراتورهای بخش خصوصهی باخهد به دنبهال راهکارههای نوآورانه
برای اراخ خدمات باشند .اراخ خدمات نوآوران امکانپذبر نیست مگر اخنک اپراتورها عالوه بهر داشهتن آزادی عمه
در تصمیمات عملیاتی ،تصمیمات متم و تاکتیکی (تعیین نرخ و نوع بلیت ،مسیرها ،نوع ناوگان و برنام زمهانی) را نیهز
اتخاذ نماخند و ب عبارتی دخگر خدمات را خود طراحی و اجرا کنند .از طرفهی اخهن آزادی عمه اپراتورهها ،باعه

به

وجود آمدن مشکالت از جمل عدم خکپارچگی در مسیرها میشود ک برای مسافران دشواریهاخی را اخجاد کرده و از
محبوبیت استفاده از خدمات اتوبوسرانی میکاهد .در اخن مقال سعی شده است تا با شناساخی اخهن مشهکالت و دالخه
رخش ای پیداخش آنتا ،توانمندیهای الزم برای جلوگیری از پیداخش اخن مشکالت اراخ شهود .مشهکالت مهورد نرهر بها
استفاده از گزارشهای موردکاوی منتشر شده مربوط ب اتوبوسرانی شترهای مختلف جتان و انجهام مصهاحب نیمه
ساختار خافت با خبرگان صنعت اتوبوسرانی استخراج و با بررسی بیشتر و انجام مصاحب  ،دالخ رخش ای آنتها شناسهاخی
شدهاند .نتاخج بررسیهای اخن پژوهش نشان میدهدک برای جلوگیری از بروز اخن مشهکالت ،ههم مقامهات حمه و
نق و هم اپراتورهای بخش خصوصی باخد مجموع ای از توانمندیها نریهر توانهاخی تنرهیم قهوانین کنترلهی ،داشهتن
تجتیزات و سیستمهای اطالعاتی خکپارچ را داشت باشند .اخن توانمندیها با بررسی گزارشهای مهورد کهاوی منتشهر
شده و انجام مصاحب با خبرگان اخن بخش ب دست آمدهاست .آگاهی از اخن توانمندیها ب مقامات حم و نقلی که
میخواهند اخن نوع واگذاری را تجرب کنند ،کمک میکند تا قب از وارد شدن ب چنین محیطی ،بهرای رفه مشهکالت
بالقوه تمتیداتی بیندخشند و توانمندیهای خود و اپراتورها را ارزخابی کنند.

واژههاي کليدي :تصميمات تاکتيکي ،اتوبوسراني ،حمل و نقل عمومي ،واگذاري خدمات اتوبوسراني

 -1مقدمه
در دهههاي اخير ،بيشتر شهرهاي جهان براي استفاده از

به صورت متفاوت انجام شده است.

منابع بخش خصوصي و نيز افزایش کارایي و آزاد کردن منابع

ون دي ولده ( )1999تصميمگيريهاي مربوط به حمل و نقل

خود از عمليات اجرایي و تمرکز بر مسایل مدیریتي ،اجراي

عمومي در شهرها را به سه سطح استراتژیک ،تاکتيکي و

خدمات اتوبوسراني را به اپراتورهاي بخش خصوصي واگذار

عملياتي تقسيم کرده است .در سطح استراتژیک ،اهداف و

کردهاند ) .(van de Velde and Wallis, 2013این واگذاري

سياستهاي حمل و نقل ،جهتگيريهاي زیستمحيطي مربوط

در شهرهاي مختلف ،با واگذاري تصميمات مختلفي به اپراتورها

به حمل و نقل و نظایر آنها مشخص ميشود .براي رسيدن به

این اهداف و سياستها در سطح تاکتيکي ،خدمات به وسيله

با آن مواجه شدهاند نيز اشاره کرده است ;(O'Couner ,1991

تعيين مشخصههایي نظير نرخ و نوع بليت ،مسيرها ،برنامه زماني

;Stanford, 1992; Estache and Gómez-Lobo, 2005
Sørensen and Gudmundsson, 2010; van de Velde et
al., 2008; Inno-V et al., 2008; van de Velde and
) .Wallis, 2013این مطالعات تنها به صورت خاص به یک یا

واگذاري خدمات اتوبوسراني در شهرهایي نظير کپنهاگ

دو موردکاوي پرداخته و مشکالت ایجاد شده در این شهرها را

دانمارک ،لندن انگلستان ) (Inno-V, 2008و تهران ایران به

بيان کردهاند ،اما تاکنون راهکاري براي رفع و یا جلوگيري از

گونهاي است که تنها تصميمات سطح عملياتي به اپراتورهاي

بروز آنها ارایه نشده است .همچنين به دليل اینکه این

بخش خصوصي واگذار شده است و اپراتورها اجازه دارند تنها

موردکاويها براي یک یا دو شهر ميباشد ،لذا ليست کاملي از

در مورد مسایل داخلي خود نظير مدیریت پرسنل و ناوگان

مشکالت این نوع واگذاري وجود ندارد .استخراج این مشکالت

تصميمگيري کنند .تصميمات استراتژیک از قبيل سياستهاي

و تهيه ليستي از آنها نه تنها راهنمایي است براي مقامات حمل و

حمل و نقل و جهتگيريهاي زیستمحيطي و همچنين

نقل ،بلکه با یافتن و تحليل دليل اصلي پيدایش آنها ميتوان

ویژگيهاي اصلي خدمات از جمله نرخ و نوع بليت ،مسيرها،

راهکارهایي براي رفع این مشکالت ارایه کرد .در این مقاله

برنامه زماني و نوع ناوگان (تصميمات تاکتيکي) توسط مقامات

سعي شده است تا با مطالعه گزارشات مختلف این شهرها و

حمل و نقل تعيين ميشوند.

انجام مصاحبه با خبرگان صنعت اتوبوسراني ،ليستي از این

و نوع ناوگان طراحي ميشوند .تصميمات سطح عملياتي،
تصميمگيري براي چگونگي انجام عمليات روزانه ميباشد.

زماني که عالوه بر تصميمات سطح عملياتي ،تصميمات
تاکتيکي نيز به اپراتورهاي خصوصي واگذار ميشود ،اپراتورها با

مشکالت به همراه راهکارها و توانمنديهاي الزم براي رفع یا
جلوگيري از بروز آنها ارایه شود.

آزادي عملي که به دست آوردهاند ،ميتوانند با ابداع و یا به

در واگذاري تصميمات تاکتيکي اتوبوسراني به اپراتورهاي

کارگيري روشهاي نوآورانه ،خدماتي با کيفيت بهتر را با هزینه

خصوصي ،اپراتورها باید توانمندي الزم براي اتخاذ این نوع

کمتر ارایه نمایند .در شهرهاي انگلستان (به غير از لندن) و

تصميمات را داشته باشند و مقامات حمل و نقل هم باید

هلند ،براي بهرهگيري از این مزیت ،تصميمات تاکتيکي مربوط

توانمندي الزم براي مدیریت و کنترل عملکرد اپراتورها را دارا

به خدمات اتوبوسراني را به اپراتورهاي خصوصي واگذار

باشند .سوالي که در اینجا مطرح ميشود این است که در این

کردهاند (van de Velde et al., 2005; van de Velde and

نوع واگذاري چه توانمنديهایي اپراتورهاي خصوصي و

) .Wallis, 2013برخي دیگر از شهرهاي جهان نظير شهرهاي

مقامات حمل و نقل باید داشته باشند.

نيوزلند نيز به واگذاري تصميمات تاکتيکي اتوبوسراني به

براي پاسخ به این سوال در این مقاله ،عالوه بر استخراج

(van de Velde and

مشکالت این نوع واگذاري از موردکاويهاي انجام شده توسط

) ،Wallis, 2013اما این واگذاريها مشکالتي را به همراه دارد.

محققان دیگر ،به یافتن دليل اصلي پيدایش مشکالت پرداخته

به طور مثال اگر اپراتورها در تعيين نوع بليت ،آزادي عمل

شده که با استفاده از آنها توانمنديهاي الزم براي واگذاري

داشته باشند ،این امکان وجود دارد که نوع بليت در مسيرهاي

موفق تصميمات تاکتيکي به اپراتورهاي خصوصي مشخص شده

مختلف یک شهر که توسط اپراتورهاي مختلف اداره ميشود،

است .این توانمنديها شامل توانمنديهاي مربوط به اپراتورها،

تفاوت داشته باشد و مردم براي تغيير مسير ،مجبور به تهيه

مقامات حمل و نقل و همچنين نوع تعامالت است .براي این

بليتهاي مختلف باشند .لذا به دليل مشکالتي که مردم براي

منظور با بررسي مقاالت مرتبط ،مشکالت مربوط به واگذاري

تهيه بليت با آن مواجه ميشوند ،محبوبيت استفاده از این

تصميمات تاکتيکي به اپراتورهاي خصوصي استخراج و بر

خدمات کاهش ميیابد .این معضل در برخي از شهرهاي

اساس نوع تصميمات تاکتيکي (بليت ،مسير ،برنامه زماني و نوع

انگلستان نيز دیده شده است ).(Stanford, 1992

ناوگان) دستهبندي شدهاند .براي انجام اقدامات الزم و شناسایي

اپراتورهاي خصوصي روي آوردهاند

تحقيقات متعددي تاثير واگذاري تصميمات تاکتيکي به

نهادي که ميتواند در رفع این مشکل کمک کند ،مشکالت

اپراتورها را بر عملکرد اتوبوسراني در شهرهاي مختلف مورد

استخراج شده تحليل و از این طریق دالیل اصلي پيدایش آنها

مطالعه قرار داده اند .در برخي از آنها به مشکالتي که این شهرها

شناسایي شده است .براي استخراج مشکالت و همچنين تایيد

دالیل پيدایش آنها ،مصاحبههاي نيمهساختاریافتهاي با مدیران

براي ارایه این خدمات تعيين ميگردد.

ارشد اتوبوسراني تهران انجام شده که در بخش  3این مقاله

 سطح تاکتيکي :در این سطح ،اهداف استراتژیک به زیر

جزیيات آن آورده شده است .با تحليل بيشتر دالیل مربوط به

شاخصهاي جزیيتري از خدمات تبدیل ميشوند .در واقع

مشکالت ،توانمنديهاي الزم براي موفقيت در واگذاري

در این سطح ،با تعيين مشخصههاي حمل و نقل عمومي

تصميمات تاکتيکي به دست آمده است که در بخش  4جزیيات

نظير تعيين مسيرها ،برنامه زماني ،ناوگان ،بليت و همچنين

آن بيان ميشود.

تامين خدمات اضافي مانند کترینگ ،اخبار و  ،...چارچوب
خدمات این مجموعه تعریف ميگردد.

 -2سطوح تصميمگيري در حمل و نقل عمومي

 سطح عملياتي :در این سطح ،تصميمات سطح تاکتيکي به

ون دي ولده ( )1999بيان ميکند که خدمات حمل و نقل را

صورت عمليات روزانه تفسير ميشوند که این عمليات

نيز همانند کاال و محصوالت ،در سيستم عرضه و تقاضا (بازار)

شامل مدیریت کارکنان فروش ،رانندگان ،ناوگان ،اطالعات

ميتوان ارایه کرد ،زیرا یک محصول (خدمات حمل و نقل)،

و زیرساختهاي مورد نياز براي محقق شدن برنامه تاکتيکي

یک تقاضا و یک قيمت براي استفاده از این خدمات وجود دارد.

الزم و ضروري به نظر ميرسند.

بر همين اساس ميتوان تصميمات مربوط به حمل و نقل

در اکثر شهرها ،زماني که مقامات حمل و نقل ،تصميم به

عمومي را مانند دیگر بازارهاي کاال و خدمات در سه سطح

واگذاري اجراي خدمات اتوبوسراني به اپراتورهاي خصوصي

استراتژیک ،تاکتيکي و عملياتي تقسيمبندي کرد (van de

ميگيرند ،تنها اجازه ورود به سطح عملياتي به آنها داده ميشود.

) Velde, 1999که در ادامه ،این سطوح و تصميمات مربوط به

اما ایجاد نوآوري و کاهش هزینهها نيازمند آزادي عمل اپراتور

آن بيشتر توضيح داده خواهد شد (شکل :)1

در اتخاذ تصميمات در سطح تاکتيکي (طراحي خدمات) است.

 سطح استراتژيک :در این سطح مسایلي نظير اهداف کلي و

براي این منظور در دهه اخير ،مقامات حمل و نقل برخي از

تعریف خدمات بيان ميشود ،مانند اهداف سهم بازار و
سود ،تعریف کلي از خدماتي که باید تامين شوند ،حوزه
تامين ،تعریف گروههاي اصلي هدف ،محصوالت تکميلي و
 . ...در این بخش تصميمگيريهاي مهم براي ایجاد و ارایه

شهرها ،این امکان را به اپراتورهاي سيستم حمل و نقل دادهاند
تا خدمات را خودشان طراحي نمایند .اما باید توجه داشت که
تصميمات سطح استراتژیک که برنامهریزي یک شهر یا منطقه به
آنها وابسته است ،به بخش خصوصي واگذار نميشود.

خدمات گرفته ميشود و حداقل استانداردهاي مورد نياز

شکل  .1سطوح تصميمگيري در حمل و نقل عمومي )(van de Velde, 1999

 -3مشککک ت واگککذاري تصککميمات سککطح
تککاکتيکي اتوبوسککراني بککه اپراتورهککاي
خصوصي

مسيرها در برخي از ساعات کم رفت و آمد و افزایش نرخ
کرایهها اشاره شد .الزم به ذکر است تاکيد به داشتن زیرساخت-
هاي مورد نياز براي هماهنگي و نظارت بر عملکرد اپراتورها
الزم و ضروري به نظر مي رسيد.

هدف این مقاله ،یافتن دليل اصلي پيدایش مشکالت و

مشکالت به دست آمده از مصاحبهها ،عالوه بر تایيد

توانمنديهاي الزم براي واگذاري موفق تصميمات سطح

مشکالت حاصل از مطالعه ادبيات ،یک مشکل (حذف برخي از

تاکتيکي به اپراتورهاي خصوصي به منظور ارایه راهنما به

ساعات) به مشکالت ذکر شده اضافه کرد.

مقامات مربوطه در این خصوص ميباشد .به این منظور ،ابتدا

به دليل اینکه هر یک از مشکالت مذکور نتيجه واگذاري

مشکالت مربوط به واگذاري تصميمات سطح تاکتيکي به

یکي از تصميمات سطح تاکتيکي (طراحي خدمت) به بخش

اپراتورهاي خصوصي شناسایي و با علتیابي و تحليل آنها،

خصوصي ميباشد ،لذا مشکالت فوق را ميتوان به چهار دسته

توانمنديهاي مورد نياز براي موفقيت در این نوع واگذاري

بليت ،مسير ،برنامه زماني و نوع ناوگان تقسيمبندي کرد .به

شناسایي شدهاند.

منظور یافتن علت پيدایش این مشکالت و ميزان اهميت آنها از

با مرور مقاالت و موردکاويهاي انجام شده در زمينه

مطالعات صورت گرفته و مصاحبههاي نيمهساختاریافته انجام

اتوبوسراني ،مشکالت واگذاري تصميمات سطح تاکتيکي به

شده (با معاونت نظارت بر بخش خصوصي و مشاور

اپراتورهاي خصوصي استخراج شدهاند .در این مطالعات،

اتوبوسراني تهران) استفاده شده است.

واگذاري تصميمات سطح تاکتيکي به اپراتورها در اتوبوسراني

همچنين با بررسي دقيقتر و تفکر عميق در این باب ،این

شهرهاي مختلف جهان از جمله منچستر انگلستان ،آدالید

نتيجه حاصل شد که همه این مشکالت و دالیل مربوط به آنها

استراليا ،چندین شهر از هلند (آمستردام ،هارلم ،نورث برابانت،

به چند علت اصلي مربوط ميشوند ،این دالیل عبارتند از:

سوث برابانت و  ،)...نيوزلند و  ...به صورت موردکاوي مورد

سودجویي اپراتور ،کاهش یارانهها ،نبود هماهنگکننده بين

مطالعه قرار گرفته است .در بعضي از این مقاالت عالوه بر

اپراتورها ،نبود قوانين کنترلي ،عدم سودآوري براي اپراتور ،نبود

بررسي نقاط ضعف و قوت واگذاري در این شهرها ،به شکایات

زیرساختهاي الزم .این عوامل ،ریشه پيدایش تمامي مشکالت

و نارضایتي شهروندان و مسافران نيز اشاره شده است.

به وجود آمده ،ميباشند .به طور مثال ،به دليل اینکه اپراتورهاي

پس از آن براي صحهگذاري و حمایت از مشکالتي که از

خصوصي به دنبال سود بيشتر هستند (سودجویي اپراتور) ،لذا

ادبيات استخراج شدهاند ،دو مصاحبه  2ساعته (در مجموع 4

براي انجام کارهایي که براي آنها سودآوري چنداني ندارد و

ساعت) با دو نفر از مدیران ارشد شرکت واحد اتوبوسراني

مستلزم هزینه و زمان بيشتري ميباشد ،رغبتي از خود نشان

تهران و حومه (معاونت نظارت بر بخش خصوصي و مشاور

نميدهند ،بنابراین براي انجام اموراتي همچون هماهنگي

اتوبوسراني) انجام شده که براي این کار سوالي با این عنوان

مسيرها ،هماهنگي نوع بليت و امثال آنها که براي آنها درآمد

پرسيده شده است" :با فرض اینکه تصميمگيري  Xبه بخش
خصوصي واگذار شود ،چه مشکالتي پيش روي ما خواهد
بود؟" منظور از تصميمگيري  ،Xچهار نوع تصميمگيري در
سطح تاکتيکي (مشخصههاي طراحي خدمات شامل :بليت،
برنامه زماني ،مسيرها و نوع ناوگان) ميباشد که در بخش دوم
مقاله به آن اشاره شده است.
مسایل مطرح شده در مصاحبهها ،مکتوب و بعد از بررسي
مصاحبهها ،از متن به دست آمده مشکالتي در این خصوص

قابل مالحظهاي در بر ندارد ،تمایلي نشان نميدهند .مگر اینکه
مقامات حمل و نقل ،براي انجام اینگونه امور ،آیتمهاي تشویقي
و تنبيهي و یا تمهيداتي نظير آن که در اپراتورها ایجاد انگيزه
نماید در نظر بگيرند .جدول  1مشکالت و دستهبندي آنها را
نشان ميدهد.

 -4توانمنککديهککاي الزم بککراي واگککذاري
تصميمات تاکتيکي به اپراتورها

استخراج گردید .در مصاحبهها ،به مشکالتي از قبيل عدم

هدف اتوبوسراني ،رضایت مسافران و شهروندان ميباشد که

هماهنگي و یکپارچگي در برنامه زماني و مسيرها ،حذف

با انجام صحيح فرایند حمل و نقل مسافران به این مهم دست

پيدا ميکند .زماني که تنها تصميمات عملياتي به اپراتورها

تصميمگيريهاي خود آنها را در نظر بگيرند که عبارتند از:

واگذار ميشود ،اپراتورها به دليل اینکه آزادي عمل چنداني در

در تنظيم قوانين کنترلي و الزامات:

تصميمگيريها ندارند و بر اساس عملکردشان مزایا دریافت



سيستمي براي گزارشگيري گسترده و نظارت بر حمل و

ميکنند ،مجبورند تا طبق رویههاي تعيين شده توسط مقامات

نقل باید وجود داشته باشد و هدف این سيستم توانایي

حمل و نقل ،خدمات را به مسافران ارایه نمایند و در نتيجه براي

مستندسازي اثرات برنامهها و طرحها باشد (Sørensen
and Gudmundsson, 2010; van de Velde and
)Wallis, 2013؛

انجام برخي اقدامات سودآورانه آزادي عمل پيدا نميکنند.
اما زماني که به اپراتورها آزادي عمل داده ميشود تا خدمات



الزامات و معيارها باید همجهت با اهداف باشند و آنها را

حمل و نقل را خود طراحي و اجرا نمایند (واگذاري تصميمات

اندازهگيري کنند

سطح تاکتيکي) ،در صورت عدم رضایت اپراتورها از

)2010؛

سياستهاي کالن حمل و نقل ،تاثير مضاعفي بر نحوه ارایه
خدمات آنها به مسافران خواهد داشت و همين امر موجب
نارضایتي مسافران خواهد شد .در ضمن اپراتورهاي خصوصي
زماني رضایت دارند که انجام حمل مسافر برایشان سودآور
باشد زیرا هدف اصلي بخش خصوصي کسب درآمد بيشتر
است.
بنابراین در واگذاري تصميمات سطح تاکتيکي اتوبوسراني
(طراحي خدمات) به اپراتورهاي خصوصي ،مقامات حمل و نقل
باید از یک طرف رضایت مسافران (مشتریان) و از طرف دیگر
رضایت اپراتورهاي (تامينکنندگان) خدمات اتوبوسراني را در
نظر بگيرند.
رضایت مسافران در صورتي جلب ميشود که خدمات با
کيفيت مناسب و صحيح ارایه شود و اپراتورها زماني راضي
هستند که ارایه خدمات براي آنها سودآور باشد .اگر اپراتورها
راضي نباشند ،کيفيت خدمات کاهش ميیابد و به تبع آن
رضایت مسافران نيز کم ميشود .در این صورت سيستم حمل و
نقل نيازمند کسب توانمنديهایي است که هم بتواند در
اپراتورها ایجاد انگيزه نماید و هم سبب رضایت مشتریان شود.



(Sørensen and Gudmundsson,

بين کنترل و انعطافپذیري تعادل برقرار باشد .قوانين باید
به صورتي باشند که هم بتوان کنترل و نظارت داشت و
هم دست و پاگير و خالف شرایط بازار نباشد (van de
).Velde and Wallis, 2013

تجربيات شهرهاي مختلف نشان داده است که ایجاد رقابت
و مناقصه رقابتي بر افزایش کيفيت و نيز عدالت اجتماعي تاثير
مثبتي دارد .در ایجاد محيط رقابتي مقامات حمل و نقل باید
موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
 ایجاد محيط امن کاري براي اپراتورها (Sørensen and

).Gudmundsson, 2010
 تعيين قوانين به گونهاي که مانع از رقابت نشود زیرا گاهي
قوانين و ساختار سلسله مراتبي دولت از ایجاد رقابت
جلوگيري ميکند.
 تعيين یارانهها به عنوان ابزار کنترلي دولت (van de Velde
).and Wallis, 2013

در تعيين اهداف ،مقامات باید به این نکته توجه داشته
باشند که نوع اهداف و قوانين در زماني که تنها تصميمات
عملياتي به بخش خصوصي واگذار ميشود ،با زماني که عالوه
بر تصميمات عملياتي ،تصميمات تاکتيکي واگذار ميگردد،
متفاوت است.

از طرف دیگر باید توانایيهاي الزم براي نظارت بر نحوه اجراي

همچنين بين اهداف منطقههاي مختلف واگذار شده

صحيح کار را نيز دارا باشد تا اپراتورها در انجام وظایف خود

ميبایست هماهنگي و یکپارچگي وجود داشته باشد .براي این

تخلف ننمایند و خدماتي با کيفيت بهتر ارایه کنند (شکل  .)2با

منظور مقامات حمل و نقل باید داراي توانمندي الزم باشند.

توجه به اینکه این شرایط با شرایط واگذاري تصميمات سطح

عالوه بر این اپراتورها نيز براي انجام صحيح خدمات ،نيازمند

عملياتي متفاوت ميباشد .لذا ،با استفاده از تجربيات شهرهاي

به داشتن دانش و تخصص الزم (توانمندي) ميباشند

مختلف ،نکاتي استخراج شده است که مقامات باید در

).(Inno-V et al., 2008

اتوبوسراني

توانمندي اتوبوسراني براي جلب

توانمندي اتوبوسراني براي جلب

رضایت شهروندان

رضایت اپراتور

رضايت اپراتور

رضايت شهروندان

توانمندي اپراتور براي انجام صحيح
خدمات اتوبوسراني

شکل  .2ارتباط بين توانمنديهاي اتوبوسراني و اپراتورها بر رضايت شهروندان

در این مقاله با تحليل مشکالت و علتهاي پيدایش آنها و

در نظر گرفتهاند و بيان کردهاند که اگر تعامالت در انجام کاري

همچنين مصاحبه با صاحبنظران (چهار تن از مدیران ارشد

پيچيده باشند و نتوان آنها را به صورت کد یا استاندارد در آورد،

اتوبوسراني تهران) ،راهکارهایي در این خصوص پيشنهاد شده و

باید تنها تصميمات عملياتي آن کار واگذار شود.

براي هر یک از این راهکارها ،نهاد مربوطه و توانمنديهاي
مورد نياز آن مشخص گردیده است.
لذا بر این اساس توانمنديهاي مورد نياز مقامات و اپراتورها
استخراج شده است (جدول .)2

هرچه تعامالت سادهتر باشند ،خواستههاي مقامات راحتتر
به قانون و استاندارد تبدیل ميشوند و براي اپراتورها قابل فهم-
تر ميشود .همچنين تعيين معيارهاي ارزیابي عملکرد اپراتورها
سادهتر قابل انجام است .در واگذاري تصميمات تاکتيکي در

یکي از مسایل دیگري که باید در واگذاري تصميمات سطح

نورث برابانت هلند به دليل حجم باالي واگذاري و نوآوري به

تاکتيکي به بخش خصوصي توجه شود ،تعامالتي است که بين

عبارت دیگر پيچيدگي تعامالت ،در مدت کوتاهي با مشکالتي

اپراتورها و مقامات وجود دارد .منظور از تعامالت ،ویژگيهاي

مواجه شد ).(van de Velde et al., 2008

خدمات ،دانش و اطالعاتي است که بين اپراتورها و مقامات رد
و بدل ميشود.

بنابراین ،در واگذاري تصميمات تاکتيکي اتوبوسراني به
چهار ویژگي باید دقت داشت )1 :توانمنديهاي مورد نياز

ویليامسون ( )1975بيان کرده است که در تعامالتي که

اپراتور  )2توانمنديهاي مورد نياز مقامات  )3پيچيدگي

نتایج آنها نامعلوم است و مکرراً تکرار ميشوند ،نياز به سرمایه-

تعامالت  )4قابليت کد کردن تعامالت (این امکان وجود دارد

گذاري خاص (نظير پول ،زمان و انرژي) دارند و نميتوان آنها

که تعامالتي پيچيده باشند ولي به دليل داشتن خاصيت

را به آساني منتقل کرد باید تنها تصميمات عملياتي به اپراتور

ماژوالریتي به سادگي کد شوند) ).(Gereffi et al., 2005

واگذار شود و در تعامالتي که ساده ،غيرتکراري و بدون نياز به
سرمایهگذاري خاص هستند ميتوان به اپراتورها در مورد
تصميمات تاکتيکي نيز آزادي عمل داد ).(Williamson, 1975
بر این اساس گرفي و همکاران ( )2005براي تعامالت ،دو
ویژگي "پيچيدگي تعامالت" و "قابليت کد کردن تعامالت" را

تا  Error! Reference source not found.مشکالت
مربوط به هر یک از دستههاي چهارگانه (بليت ،مسير ،برنامه
زماني

و

نوع

ناوگان)

را

به صورت شماتيک نشان داده و نهادهاي مسئول در برطرف
کردن آن مشکل را مشخص کردهاند.

جدول  .1دسته بندي مشک ت واگذاري تصميمات سطح تاکتيکي به اپراتورهاي خصوصي
رديف

مشک ت

دليل اهميت

مرجع

افزایش نرخ کرایهها باعث ميشود تا براي مردم

1

نرخ کرایهها به دو دليل افزایش ميیابد.

دست ميدهد و هم از هدف ترغيب مردم به

(Sørensen and
Gudmundsson,
)2010

سمت حمل و نقل همگاني دور ميشویم).

2

عدم یکپارچگي در سيستم بليت به
طوري که رقبا بليت یکدیگر را قبول

استفاده از خدمات اپراتورهاي دیگر دچار مشکل

ندارند.

ميشوند و هميشه باید از خدمات یک اپراتور
استفاده کنند در صورتي که ممکن است آن

یارانههاي بخش دولتي آنقدر زیاد هستند که در صورت

(O'Couner
;,1991
Stanford,
)1992

بليت
کاهش یارانهها

کاهش آنها حتي با بهبود فرایندها و کاهش هزینههاي ارایه

بين اپراتورها هماهنگ کنندهاي وجود ندارد.
نظارت کافي بر عملکرد اپراتورهاي خصوصي وجود ندارد.

نبود هماهنگ کننده
بليت

هماهنگي بليت براي اپراتورها سودمند نيست

اپراتور همه مناطق شهر را سرویسدهي نکند.

بخش خصوصي به دنبال سود بيشتر براي خود است و
هر اپراتور مسيرهایي براي خود تعریف ميکند

سعي در هماهنگيهاي داخل سازماني دارند .هماهنگيهاي

که ممکن است محدوده تعریف شده براي هر

بين اپراتورها مزیتي براي اپراتورها ندارد.

اپراتور نقطه اشتراکي با یکدیگر نداشته باشند و

3

در شرایط بازار ،یکپارچگي شبکه مسيرها
دشوار است.

مسيرها برنامهریزي نکرده باشند .از سوي دیگر

(Sørensen and
Gudmundsson,
)2010
هماهنگي شبکه مسيرها بين اپراتورهاي دیگر نيازمند داشتن

سودده نيستند ،اپراتورها آن مسير را حذف کنند و

زیرساختهاي تکنولوژیکي است.

باشند.

اپراتور

سودجویي اپراتور

اتوبوسراني

نبود هماهنگ کننده

اتوبوسراني

اتوبوسراني/
اپراتور

مسيرها

به دليل این که برخي از مسيرها براي اپراتورها
براي مسيرهاي سودده اپراتورهاي متقاضي زیاد

اتوبوسراني/

نبود قوانين کنترلي

اپراتور (سودجویي اپراتور)

هماهنگ کننده وجود نداشته باشد.

تعریف شده اپراتور  1به نقطهاي در محدوده
اتوبوسراني استفاده کنند و اپراتورها براي این

اتوبوسراني

اتوبوسراني

عدم سودآوري براي

قوانين مربوط به بازار باعث ميشود تا بين اپراتورها ،یک

مسافران براي انتقال از یک نقطه در محدوده
تعریف شده اپراتور  2نتوانند از خدمات

سودجویي اپراتور

اتوبوسراني

خدمات جبران نميشود.

همچنين موجب نارضایتي مردم ميشود.
مسافران براي سفر از یک منطقه به منطقه دیگر یا

تصميمگيري

اپراتورها براي کسب سود بيشتر نرخها را افزایش ميدهند.

مقرون به صرفه نبوده و از خدمات اتوبوسراني
استفاده نکنند (هم اتوبوسراني مشتریان خود را از

علت پيدايش

نوع

دسته بندي علت

نهاد مربوطه

نبود زیرساختهاي الزم

اتوبوسراني/
اپراتور

رديف

4

مشک ت

اپراتورها برخي از مسيرهاي غيرسودده را
حذف ميکنند.

دليل اهميت

مرجع

مسيرها مهم است یا از نظر مذهبي و اجتماعي

تصميمگيري

نظارت کافي بر عملکرد اپراتورهاي خصوصي وجود ندارد.

برخي از مسيرها گرچه از نظر اپراتورها کم رفت
و آمد بوده ولي براي شهروندان ،بودن این

علت پيدايش

نوع

(Nakajima,
)2008

مسيرها
خدمترساني در این مسيرها براي اپراتورها سودي ندارد.

دسته بندي علت

نهاد مربوطه

نبود قوانين کنترلي

اتوبوسراني

عدم

سودآوري

براي

اپراتور (سودجویي اپراتور)

جز مسيرهایي است که باید باشد.

اتوبوسراني

بخش خصوصي به دنبال سود است و در جستجوي

5

مسيرها و خدمات به طور منظم تغيير
ميکنند.

مسافران مجبورند براي یک مسير شهري

مسيرهاي پر رفت و آمد ،بدون رقيب و مسيرهایي که رفت

به جاي یک سفر از چندین سفر استفاده کنند و

و آمد ناوگان با مشکل روبه رو نشود (داراي ترافيک کمي

اتوبوسهاي خود را تغيير دهند که این کار
سختتر است .گاهي اوقات بدتر هم ميشود،

(Tamaru,
)2009

رانندگان مسير خود را تغيير ميدهند و اتوبوس

باشد).

سودجویي اپراتور
مسيرها

نبود یک هماهنگ کننده بين اپراتورها

نبود هماهنگ کننده

همزمان اتوبوس بعدي ميرسد.
مشارکت بر اساس انتخاب مسيرها با
6

توجه به نيازهاي مسافران نيست بلکه بر
اساس مالحظات تجاري اپراتورها و
مالحظات سياسي مقامات محلي است

نيازهاي مسافران و استفاده کنندگان نادیده گرفته
ميشود و موجب نارضایتي آنها ميشود و مردم
کمتر از اتوبوسها استفاده ميکنند.

بخش خصوصي به دنبال سود بيشتر است و اهداف تامين
(Sørensen and
Gudmundsson,
)2010

سياستهاي مربوط به منطقه گاهي نيازهاي مسافران را در

سودجویي اپراتور

نباشد ،مسافران براي انتقال از نقطهاي در مسير
متعلق به یک اپراتور به نقطهاي در مسير متعلق

عدم هماهنگي در اهداف

در شرایط بازار ،پکپارچگي برنامه زماني

به اپراتور دیگر گاهي ممکن است ساعتها

شبکهها دشوار است.

منتظر باشند .همچنين براي مسافران اطالع از

(Sørensen and
Gudmundsson,
)2010

بخش خصوصي به دنبال سود بيشتر براي خود است و

عددددم سدددودآوري بدددراي

سعي در هماهنگيهاي داخل سازماني دارند .هماهنگيهاي

اپراتدددددور (سدددددودجویي

بين اپراتورها مزیتي براي اپراتورها ندارد.

اپراتور)

قوانين مربوط به بازار باعث ميشود تا بين اپراتورها یک
هماهنگ کننده وجود نداشته باشد.

اتوبوسراني/
اپراتور
اتوبوسراني

مسيرها

نظر نميگيرد.
اگر برنامه زماني اپراتورها با یکدیگر هماهنگ

7

رفاه عمومي را دنبال نميکند.

اتوبوسراني

برنامه زماني

نبود هماهنگ کننده

اتوبوسراني

اتوبوسراني

اتوبوسراني/
اپراتور

برنامه زماني اتوبوسها مشکل ميشود زیرا باید
برنامه زماني اپراتورهاي مختلف را داشته باشند و
خود براي سفرهاي خود برنامهریزي کنند (امکان
مشاهده برنامهها به صورت یکجا وجود ندارد).

هماهنگي برنامه زماني بين اپراتورهاي دیگر نيازمند داشتن
زیرساختهاي فناوري اطالعات است.

نبود زیرساختهاي الزم

اتوبوسراني/
اپراتور

رديف

8

مشک ت

تغيير مکرر برنامه زماني بدون اطالع
رساني

دليل اهميت

برنامه سفر مسافران به هم ميخورد و موجب به
موقع نرسيدن مسافران و عدم رضایت آنها
ميشود.

مرجع

(O'Couner
;,1991
Stanford,
)1992

علت پيدايش

نوع
تصميمگيري

دسته بندي علت

نبود یک هماهنگ کننده بين اپراتورها

نبود هماهنگ کننده

نظارت کافي بر عملکرد اپراتورهاي خصوصي وجود ندارد.

نبود قوانين کنترلي

اپراتورهاي خصوصي براي کسب سود بيشتر زمانهایي را

نهاد مربوطه
اتوبوسراني/
اپراتور
اتوبوسراني

برنامه زماني

که رفت و آمد بيشتر است را براي سرویسدهي انتخاب
سودجویي اپراتور

ميکنند و ممکن است این زمانها در روزهاي خاصي تغيير

اتوبوسراني

کنند و در نتيجه مسافران براي تنظيم وقت خود با مشکل
مواجه ميشوند.

برخي از زمانها که مسافر کم است،
9

ممکن است اپراتورهاي خصوصي در آن
زمان خدمت رساني نداشته باشند.

نظارت کافي بر عملکرد اپراتورهاي خصوصي وجود ندارد.

اگرچه در برخي از زمانها مسافر کم است ولي
برخي از مسافران در آن ساعات براي کارهاي
خود برنامهریزي کردهاند و حذف آن ساعات از

اتوبوسراني تهران

برنامه اتوبوسراني و یا خدمترساني ضعيف

خدمترساني در این ساعات براي بخش خصوصي سودده

نبود قوانين کنترلي

اتوبوسراني

برنامه زماني
سودجویي اپراتور

نيست.

اتوبوسراني

موجب نارضایتي آنها ميشود.
اتوبوسها روشن نميشوند یا به دليل
10

تراکم ترافيک دیر ميرسند.

نارضایتي شهروندان و در نتيجه نادیدهگرفتن

(افزایش احتمال خارج از سرویس بودن

خدمات اتوبوسراني از طرف آنها

اتوبوسها)

(Tamaru,
)2009

توجه بيش از حد اپراتورها به کاهش هزینهها
نبود نظارت کافي بر عملکرد اپراتورها

ناوگان

سودجویي اپراتور
نبود قوانين کنترلي

اتوبوسراني
اتوبوسراني

جدول  .2استخراج توانمنديهاي مورد نياز براي رفع مشک ت با استفاده از علتهاي اصلي پيدايش آنها
تصميمات

مشکل ايجاد شده

تاکتيکي

علت اصلي

افزایش نرخ بليت

دليل پيدايش

تعيين حد باال براي نرخ کرایه از طرف مقامات و نظارت

مقامات

اپراتورها براي کسب سدود بيشدتر ندرخهدا را افدزایش

کافي بر قيمتها

ميدهند.

پرداخت یارانه از طرف مقامات به اپراتورها البتده بدا در

سودجويي

نظر گرفتن مسایل انگيزشي

اپراتور
عدم یکپارچگي نوع بليت

راهکار

نهاد مسئول

تعيين یک نهاد عمومي و یا خصوصدي بدراي نظدارت و
هماهنگي بليت براي اپراتورها سودمند نيست

کنترل بر یکپارچگي بليت
تعيين مسایل تشویقي و یا تنبيهي براي یکپارچده شددن
نوع بليت بين اپراتورها

بليت
عدم یکپارچگي در سيستم بليت

نبود قوانين
کنترلي

عدم نظارت کافي بر یکپارچگي بليت

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر سيستم بليت بدون
اینکه مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود.

نبود
عدم یکپارچگي در سيستم بليت

هماهنگ

نبود یک هماهنگ کننده بين اپراتورها

ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي

کننده

حمل و نقل
مقامات
حمل و نقل
مقامات
حمل و نقل
مقامات
حمل و نقل
مقامات
حمل و نقل

توانمندي مورد نياز
تنظيم قوانين کنترلي ،سيستمهاي

IT

و نظارتي
داشتن بودجه کافي
داشتن سيستم اطالعاتي یکپارچده و
هماهنگ کننده
داشتن سيستم انگيزشي مناسب

تدوین قوانين کنترلي

مقامات

سيسددتمهدداي یکپارچدده اطالعدداتي،

حمل و نقل/

مدیریت دانش ،تنظيم قوانين کنترلي

اپراتورها

و نظارتي

مقامات

قوانين کنترلي ،سيسدتم انگيزشدي و

اپراتورهاي خصوصي براي کسب سدود بيشدتر زمدان-
تغيير مکرر برنامه زماني

سودجويي
اپراتور

هایي را که رفت و آمد بيشتر است را براي سدرویس-

تعيين برخي از زمانهاي الزم از سوي مقامات حمدل و

دهي انتخاب ميکنند و ممکن اسدت ایدن زمدانهدا در

نقل و داشتن سيستم انگيزشي و نظارتي

روزهاي خاصي تغيير کنند.

برنامه

عدم خدمت رساني در برخدي از

خدمت رساني در این ساعات براي بخدش خصوصدي

زماني

ساعات

سودده نيست.

عدم یکپارچگي و هماهنگي بين
برنامههاي زماني

عدم
سودآوري
براي اپراتور

حمل و نقل

نظارتي مناسب

بخش خصوصي به دنبال سود بيشتر براي خود است و
سددعي در همدداهنگيهدداي داخددل سددازماني دارنددد.
هماهنگيهاي بدين اپراتورهدا مزیتدي بدراي اپراتورهدا
ندارد.

تعيين برخي از زمانهاي الزم از سوي مقامات و داشدتن

مقامات

سيستم انگيزشي و نظارتي ،دادن یارانه براي این ساعات

حمل و نقل

ایجاد زیرساختهاي الزم براي ایجاد انگيزه در هماهنگ
شدن اپراتورها (اپراتورها به این نتيجه برسدند کده سدود
آنها در هماهنگي است).

مقامات
حمل و نقل

قوانين کنترلي ،سيسدتم انگيزشدي و
نظارتي مناسب

سيستم انگيزشي مناسب

ادامه جدول  .2استخراج توانمنديهاي مورد نياز براي رفع مشک ت با استفاده از علتهاي اصلي پيدايش آنها
تصميمات

مشکل ايجاد شده

تاکتيکي

تغيير مکرر برنامه زماني
حذف برخي از زمدانهداي کدم
مسافر

علت اصلي
نبود قوانين
کنترلي
نبود قوانين
کنترلي
نبود

برنامه

عدم هماهنگي برنامه زماني

زيرساخت
هاي الزم

زماني
تغيير مکرر برنامه زماني

دليل پيدايش

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر برنامه زماني بدون
عدم نظارت کافي بر یکپارچگي برنامه زماني

عدم نظارت کافي بر یکپارچگي برنامه زماني

اینکه مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود.
تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر برنامه زماني بدون
اینکه مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود.

هماهنگي برنامه زماني بين اپراتورهداي دیگدر نيازمندد

پيدداده سددازي سيسددتمهدداي یکپارچدده کدده دسترسددي بدده

داشتن زیرساختهاي فناوري اطالعات است.

اطالعات و مدیریت دانش

قوانين مربوط به بازار باعث ميشود تا بدين اپراتورهدا
نبود

راهکار

یک هماهنگ کننده وجود نداشته باشد

ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي

هماهنگ
حذف برخي از زمدانهداي کدم

کننده
نبود یک هماهنگ کننده بين اپراتورها

مسافر
احتمال عدم نقطه اشدتراک بدين
مسيرهاي تعریف شده اپراتورهدا

سددعي در همدداهنگيهدداي داخددل سددازماني دارنددد.

تعيين برخي از مسيرهاي مهم بدراي اپراتورهدا از سدوي

هماهنگيهاي بدين اپراتورهدا مزیتدي بدراي اپراتورهدا

مقامات

برخي از مسيرها

سودجويي
اپراتور

حدددذف برخدددي از مسددديرهاي
غيرسودده

ندارد.

مالحظددات تجدداري اپراتورهددا و
مالحظات سياسي مقامات محلي
نه بر اساس نيازهاي مسافران

حمل و نقل
مقامات
حمل و نقل

عدم
هماهنگي در
اهداف

قوانين کنترلي

قوانين کنترلي

مقامات

سيسددتمهدداي اطالعدداتي یکپارچدده،

حمل و نقل/

مدیریت دانش ،قابليت تدوین برنامه

اپراتورها

زماني براي اپراتورها

مقامات

سيسددتمهدداي یکپارچدده اطالعدداتي،

حمل و نقل/

مدیریت دانش ،تنظيم قوانين کنترلي

اپراتورها

و نظارتي

مقامات

سيسددتمهدداي یکپارچدده اطالعدداتي،

حمل و نقل/

مدیریت دانش ،تنظيم قوانين کنترلي

مقامات
حمل و نقل

و نظارتي
قوانين کنترلي و انگيزشدي ،سيسدتم
انگيزشي و نظارتي مناسب

ندارد.
خدمترساني در این مسيرها بدراي اپراتورهدا سدودي

مشارکت بدر اسداس بدر اسداس

مقامات

اپراتورها
بخش خصوصي به دنبال سود بيشتر براي خود است و

و در نتيجه عدم سرویسدهي در

مسير

ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي

نهاد مسئول

توانمندي مورد نياز

تخصيص یارانه یا موارد انگيزشي بدراي مسديرهاي غيدر
سود آور /کمکرساني مقامات به اپراتورهدا بدراي ارایده
این خدمات /انجام این خدمات توسط بخشهاي دولتي

سياستهاي مربوط به منطقه گاهي نيازهاي مسافران را

تعيين اهداف مشترک مناطق و نيز مقامات حمل و نقدل

در نظر نميگيرد.

با اپراتورهاي خصوصي

مقامات
حمل و نقل
مقامات
حمل و نقل/
اپراتورها

قوانين کنترلي و انگيزشدي ،سيسدتم
انگيزشي و نظارتي مناسب

سيسددتمهدداي اطالعدداتي مشددترک،
مدیریت دانش

ادامه جدول  .2استخراج توانمنديهاي مورد نياز براي رفع مشک ت با استفاده از علتهاي اصلي پيدايش آنها
تصميمات
تاکتيکي

مشکل ايجاد شده

علت اصلي

دليل پيدايش

راهکار

هماهنگي شبکه مسيرها بين اپراتورهاي دیگدر نيازمندد

پيدداده سددازي سيسددتمهدداي یکپارچدده کدده دسترسددي

داشتن زیرساخت هاي تکنولوژیکي است.

به اطالعات و مدیریت دانش

توانمندي مورد نياز

نهاد مسئول

سيسددتم هدداي اطالعدداتي یکپارچدده،
مدددیریت دانددش ،قابليددت تعيددين
نبود زير
عدم یکپارچگي مسيرها

ساختهاي
الزم

مقامات

مسدديرها بددراي اپراتورهددا ،قابليددت

حمل و نقل/

کنترل مسيرها ،دسترسي به اطالعات

اپراتورها

راهها و مسيرها ،تواندایي همداهنگي
با نهادهداي مربوطده بدراي احدداث
مسير جدید

بخش خصوصي به دنبال سود اسدت و در جسدتجوي
تغيير مکرر مسيرها و خدمات
مسير

سودجويي

مسيرهاي پر رفت و آمد ،بدون رقيب و مسيرهایي کده

اپراتور

رفددت و آمددد ناوگددان بددا مشددکل روبدده رو نشددود.

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر اپراتورها

مقامات حمل
و نقل

قوانين کنترلي

(داراي ترافيک کمي باشد)
حدددذف برخدددي از مسددديرهاي
غيرسودده

عدم یکپارچگي مسيرها

نبود قوانين
کنترلي

ایجاد انگيزش براي مسديرهاي کدم رفدت و آمدد و نيدز
عدم نظارت کافي بر مسيرها

مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود
قوانين مربوط به بازار باعث ميشود تا بدين اپراتورهدا

نبود

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر مسيرها بدون اینکه

یک هماهنگ کننده وجود نداشته باشد

ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي

هماهنگ
تغيير مکرر مسيرها و خدمات

کننده

نبود یک هماهنگ کننده بين اپراتورها

ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي

مقامات
حمل و نقل

قوانين کنترلدي و سيسدتم انگيزشدي
مناسب

مقامات

سيسددتمهدداي یکپارچدده اطالعدداتي،

حمل و نقل/

مدیریت دانش ،تنظيم قوانين کنترلي

اپراتورها

و نظارتي

مقامات

سيسددتمهدداي یکپارچدده اطالعدداتي،

حمل و نقل/

مدیریت دانش ،تنظيم قوانين کنترلي

اپراتورها

و نظارتي

ایجدداد سيسددتم انگيزشددي بددراي حمددل مسددافر بيشددتر و
اتوبوسها روشن نميشوند یا به
دليل تراکم ترافيک دیر ميرسند
ناوگان

(افدددزایش احتمدددال خدددارج از
سرویس بودن اتوبوسها)

همچنين کنترل اتوبوسها از نظر توقفدات ،همچندين در
سودجويي
اپراتور

برخي از مسيرها که مسافر کم اسدت اپراتورهدا تدرجيح
توجه بيش از حد اپراتورها به کاهش هزینهها

ميدهند تا براي جبران هزینهها بده مسدایل نگهدداري و
تعميددرات اتوبددوسهددا کمتددر توجدده شددود ،بنددابراین
کمکهاي مالي مقامات متناسب با سياستها ميتواند در
بهبود این امر کمک کند.

مقامات
حمل و نقل

سيستم انگيزشي ،سيستمهاي کنترلي
و

IT

مانندددد

توقفات

GPS

بدددراي کنتدددرل

ادامه جدول  .2استخراج توانمنديهاي مورد نياز براي رفع مشک ت با استفاده از علتهاي اصلي پيدايش آنها
تصميمات
تاکتيکي
ناوگان

مشکل ايجاد شده
خرابي اتوبوسها

علت اصلي
نبود قوانين
کنترلي

دليل پيدايش
نبود نظارت کافي بر عملکرد اپراتورها

راهکار

نهاد مسئول

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر ناوگان بدون اینکه

مقامات حمل

مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود.

و نقل

توانمندي مورد نياز
قوانين کنترلي

شکل  .3شماي کلي از مشک ت و نهادهاي مسئول آنها در واگذاري تصميمگيري در مورد برنامه زماني

شکل  .4شماي کلي از مشک ت و نهادهاي مسئول آنها در واگذاري تصميمگيري در مورد بليت

شکل  .5شماي کلي از مشک ت و نهادهاي مسئول آنها در واگذاري تصميمگيري در مورد نوع ناوگان

شکل  .6شماي کلي از مشک ت و نهادهاي مسئول آنها در واگذاري تصميمگيري در مورد مسيرها
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واگذار کنند ،چه توانمنديهایي باید اپراتورها و اتوبوسراني

آزادي عمل اپراتورها در تصميمات سطح تاکتيکي خدمات
اتوبوسراني ،مشکالتي نظير عدم یکپارچگي نوع بليت ،تغيير
مکرر مسيرها و  ...را به وجود ميآورد ،زیرا از یک سو مقامات
حمل و نقل به دنبال رفاه عمومي و رضایت شهروندان هستند و
از سوي دیگر اپراتورهاي خصوصي که به دنبال سود بيشترند،
آزادي عمل بيشتري یافتهاند.
آگاهي از مشکالت و چالشهاي احتمالي از این واگذاري،

داشته باشند تا نتایج این واگذاري موفقيتآميز باشد.
در تحقيقات آتي سعي خواهد شد تا جزیيات بيشتري از
توانمنديهاي مورد نياز مشخص شده و از آن چکليستي تهيه
شود تا با ميزان آمادگي سازمان حمل و نقل عمومي و
اپراتورهاي خصوصي براي واگذاري تصميمات سطح تاکتيکي
به اپراتورهاي خصوصي مشخص شود.

به شناسایي توانمنديهاي الزم براي مدیریت این شرایط کمک
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