
 

 

 

 

خدمات  يکيمات سطح تاکتيتصم يواگذار ياز برايمورد ن يهايتوانمند

 يخصوص يبه اپراتورها ياتوبوسران

 

 رانیت مدرس، تهران، ايدانشگاه ترب، هامهندسي صنایع و سيستمدانشکده  ار،ي، دانشيمحمد اقدس

 رانیت مدرس، تهران، اينشگاه تربدا، هامهندسي صنایع و سيستمدانشکده ، مهندسي صنایع يدکتر يدانشجو ،ياسمن اسدی

 aghdasim@modares.ac.irپست الکترونيکي نویسنده مسئول: 

 05/12/95پذیرش:  -20/06/95دریافت: 

 

 
 دهيچک

از خدمات اتوبوسرانی موجب کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه  کهاهش برای استفاده مردم  استقبال

 خهدمات بتتهر بها  اراخه نیازمنهد  ترغیب مهردم به  اسهتفاده از اخهن خهدماتشود. سنگین و آلودگی هوا می ترافیک

نوآورانه   راهکارههایبه  دنبهال  ن هدف، اپراتورهای بخش خصوصهی باخهدهای کمتر است. برای رسیدن ب  اخ هزخن

نک  اپراتورها عالوه بهر داشهتن آزادی عمه  اخپذبر نیست مگر امکان خدمات نوآوران  اراخ   خدمات باشند. خبرای ارا

را نیهز ( و برنام  زمهانی نرخ و نوع بلیت، مسیرها، نوع ناوگان)تعیین  تصمیمات متم و تاکتیکی  ،در تصمیمات عملیاتی

عه  به  با ،عمه  اپراتورهها یآزاد نخها از طرفهی کنند. و اجرا خدمات را خود طراحیدخگر اتخاذ نماخند و ب  عبارتی 

جاد کرده و از خرا ا هاخیدشواریمسافران  یک  براشود ا میرهیدر مس یکپارچگخاز جمل  عدم  مشکالتوجود آمدن 

 دالخه  و مشهکالت مقال  سعی شده است تا با شناساخی اخهن در اخنکاهد. یم یت استفاده از خدمات اتوبوسرانیمحبوب

بها مهورد نرهر  مشهکالت .شهود اراخ  شکالتجلوگیری از پیداخش اخن مهای الزم برای ش آنتا، توانمندیخدایپ یاش خر

مه  ینو انجهام مصهاحب   جتان مختلف یشترها یاتوبوسران مربوط ب منتشر شده  یموردکاو یهااستفاده از گزارش

 خیآنتها شناسها یاش خ  رخدالنجام مصاحب ، او  شتریب یاستخراج و با بررسبا خبرگان صنعت اتوبوسرانی افت  خساختار 

، ههم مقامهات حمه  و مشهکالتجلوگیری از بروز اخن  یک  برادهدهای اخن پژوهش نشان مینتاخج بررسیاند. شده

، داشهتن ین کنترلهیم قهوانیتنره خیر توانهایهها نریتوانمند از یامجموع  دخبا بخش خصوصی یهم اپراتورها و نق 

منتشهر  یمهورد کهاو هایگزارش بررسیها با ین توانمندخا داشت  باشند.را  کپارچ خ یاطالعات یهاستمیزات و سیتجت

که   یب  مقامات حم  و نقل هاین توانمندخا از یآگاه. استمدهب  دست آ اخن بخش مصاحب  با خبرگانو انجام  شده

مشهکالت رفه   ی، بهرایطین محیکند تا قب  از وارد شدن ب  چنیکمک مرا تجرب  کنند،  ین نوع واگذارخخواهند ایم

 کنند.  یابخخود و اپراتورها را ارز یهایشند و توانمندخندیب یداتیتمت بالقوه

 

 يخدمات اتوبوسران ي، واگذاري، حمل و نقل عمومياتوبوسران تاکتيکي، تصميمات :يديکل يهاواژه

 

 مقدمه -1
استفاده از  يبراجهان  يشتر شهرهايب ر،ياخ يهادر دهه     

دن منابع و آزاد کر یيش کارایافزا نيزو  يمنابع بخش خصوص

 ياجرا ،يتیریمد مسایلتمرکز بر و  یيات اجرايعملخود از 

واگذار  يبخش خصوص ياپراتورهارا به  ياتوبوسرانخدمات 

 ين واگذاریا.  (van de Velde and Wallis, 2013)انددهکر

 به اپراتورها يبا واگذاري تصميمات مختلفمختلف،  يدر شهرها

 انجام شده است.به صورت متفاوت 

مربوط به حمل و نقل  يهايريگمي( تصم1999ولده ) يون د  

و  يکيک، تاکتیسطح استراتژسه در شهرها را به  يعموم

 اهداف وک، یم کرده است. در سطح استراتژيتقس ياتيعمل

مربوط  يطيمحستیز يهايريگجهتحمل و نقل،  يهااستيس

دن به يرس يبراشود. يم مشخصر آنها یبه حمل و نقل و نظا
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له يخدمات به وس ،يکيسطح تاکتدر  هااستين اهداف و سیا

 يزمانرها، برنامه يت، مسينرخ و نوع بل رينظ یيهان مشخصهييتع

 ،ياتيسطح عملمات يتصم. ندشومي يطراح و نوع ناوگان

 . باشدميات روزانه يعمل انجام يچگونگ يبرا يريگميتصم

شهرهایي نظير کپنهاگ  خدمات اتوبوسراني در واگذاري     

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

به اپراتورهاي اي است که تنها تصميمات سطح عملياتي گونه

بخش خصوصي واگذار شده است و اپراتورها اجازه دارند تنها 

داخلي خود نظير مدیریت پرسنل و ناوگان  مسایلدر مورد 

 يهااستيل سيک از قبیمات استراتژيتصمگيري کنند. تصميم

و همچنين  يطيمحستیز يهايريگحمل و نقل و جهت

رها، يت، مسينرخ و نوع بلخدمات از جمله  ياصل يهايژگیو

توسط مقامات ( يکيتاکت ماتيو نوع ناوگان )تصم يبرنامه زمان

 .دشونيمن ييتع حمل و نقل

مات ي، تصمياتيمات سطح عمليکه عالوه بر تصم يزمان     

اپراتورها با  ،شوديواگذار م يخصوص يبه اپراتورها زين يکيتاکت

ا به یتوانند با ابداع و ياند، مکه به دست آورده يعمل يآزاد

 نهیهزت بهتر را با يفيبا ک يخدمات ،نوآورانههاي روش يريکارگ

 و انگلستان )به غير از لندن( يشهرها در ند.ینما ارایهکمتر 

مربوط  يکيمات تاکتيت، تصمین مزیاز ا يريگبهره ي، براهلند

 واگذار  يخصوص يرا به اپراتورها يبه خدمات اتوبوسران

 van de Velde et al., 2005; van de Velde and)اندکرده

Wallis, 2013)  ير شهرهايجهان نظ يشهرها. برخي دیگر از 

به  ياتوبوسران يکيمات تاکتيتصم يواگذارز به يوزلند نين

 van de Velde and)  اندآورده يرو يخصوص ياپراتورها

Wallis, 2013) ،را به همراه دارد.  مشکالتيها ين واگذاریاما ا

عمل  يت، آزادين نوع بلييبه طور مثال اگر اپراتورها در تع

 يرهايت در مسين امکان وجود دارد که نوع بلیداشته باشند، ا

، شوداداره مي مختلف ياپراتورهاتوسط که مختلف یک شهر 

ه يمجبور به ته ،رير مسييتغ يتفاوت داشته باشد و مردم برا

 يمردم براکه  يل مشکالتيبه دل. لذا مختلف باشند يهاتيبل

این ت استفاده از يمحبوب ،ندشوميت با آن مواجه يه بليته

 ياز شهرها يدر برخ ن معضلیا د.یابيخدمات کاهش م

 . (Stanford, 1992) ده شده استیدنيز  انگلستان

به  يکيمات تاکتيتصم ير واگذاريتاث يدقات متعديتحق     

مورد مختلف  يشهرها در يبر عملکرد اتوبوسران را اپراتورها

ن شهرها یکه ا مشکالتيآنها به  از يبرخ . درندا دادهمطالعه قرار 

 ;O'Couner ,1991)است اشاره کردهز ياند نبا آن مواجه شده

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, 2013). ا یک ین مطالعات تنها به صورت خاص به یا

ایجاد شده در این شهرها را  مشکالتپرداخته و  يدو موردکاو

یا جلوگيري از و راهکاري براي رفع تاکنون اند، اما بيان کرده

نشده است. همچنين به دليل اینکه این  ارایهبروز آنها 

ليست کاملي از  لذا ،باشدیا دو شهر ميها براي یک موردکاوي

مشکالت  نیا استخراج. وجود ندارداین نوع واگذاري  مشکالت

حمل و  مقامات ياست برا یينه تنها راهنما از آنها يستيه ليو ته

توان يم ش آنهایدايپ يل اصليدل ليو تحل افتنی، بلکه با نقل

. در این مقاله کرد ارایه این مشکالترفع  يبرا یيراهکارها

سعي شده است تا با مطالعه گزارشات مختلف این شهرها و 

ليستي از این  ،انجام مصاحبه با خبرگان صنعت اتوبوسراني

هاي الزم براي رفع یا به همراه راهکارها و توانمندي مشکالت

 شود. ارایهجلوگيري از بروز آنها 

 يبه اپراتورها ياتوبوسران يکيمات تاکتيتصم يدر واگذار     

اپراتورها باید توانمندي الزم براي اتخاذ این نوع ، يخصوص

د یمقامات حمل و نقل هم باتصميمات را داشته باشند و 

 اپراتورها را داراکنترل عملکرد  توانمندي الزم براي مدیریت و

در این این است که شود ميمطرح در اینجا سوالي که  باشند.

خصوصي و هایي اپراتورهاي چه توانمندينوع واگذاري 

 .مقامات حمل و نقل باید داشته باشند

عالوه بر استخراج  ن مقاله،یادر ه این سوال ببراي پاسخ      

انجام شده توسط  يهاياز موردکاو این نوع واگذاري مشکالت

پرداخته  مشکالتش یدايپ ياصل ليدل افتنی ه، بگریمحققان د

 يواگذار يالزم برا يهايتوانمندشده که با استفاده از آنها 

مشخص شده  يخصوص يبه اپراتورها يکيمات تاکتيتصمموفق 

مربوط به اپراتورها،  يهايها شامل توانمندين توانمندیا .است

ن یا يبرا ن نوع تعامالت است.يمقامات حمل و نقل و همچن

 يمربوط به واگذار مشکالتمقاالت مرتبط،  يمنظور با بررس

استخراج و بر  يخصوص يبه اپراتورها يکيمات تاکتيتصم

و نوع  ير، برنامه زمانيت، مسي)بل يکيمات تاکتياساس نوع تصم

 یيانجام اقدامات الزم و شناسا يبراد. انشده يبنددستهناوگان( 

 مشکالتکمک کند،  مشکلن یتواند در رفع ايکه م ينهاد

ش آنها یدايپ ياصل لیق دالین طریل و از ايتحل استخراج شده

د یين تاينو همچ مشکالتاستخراج  يبرا .شده است یيشناسا



 

 

 

 

ران یبا مد ياافتهیساختارمهين يها، مصاحبهآنهاش یدايل پیدال

ن مقاله یا 3در بخش که شده تهران انجام  يارشد اتوبوسران

ل مربوط به یشتر داليل بيبا تحل ات آن آورده شده است.يیجز

 يت در واگذاريموفق يالزم برا يهاي، توانمندمشکالت

ات يیجز 4به دست آمده است که در بخش  يکيمات تاکتيتصم

 .شودآن بيان مي

 

 يعمومدر حمل و نقل  يريگميسطوح تصم -2
را خدمات حمل و نقل  کند کهيان مي( ب1999ولده ) ين دو   

)بازار(  در سيستم عرضه و تقاضاکاال و محصوالت، مانند هز ين

، ک محصول )خدمات حمل و نقل(یرا یز ،کرد ارایهتوان مي

وجود دارد.  ن خدماتیاستفاده از ا يمت برايک قیک تقاضا و ی

حمل و نقل مات مربوط به يتصمتوان ين اساس ميبر هم

کاال و خدمات در سه سطح  يگر بازارهایرا مانند د يعموم

 van de) کردبندي تقسيم  ياتيو عمل يکيک، تاکتیاستراتژ

Velde, 1999) مات مربوط به ين سطوح و تصمیا ،که در ادامه

 (:1شکل ) ح داده خواهد شديشتر توضيآن ب

 و  ير اهداف کلينظ يمسایلن سطح یدر ا ک:يسطح استراتژ

مانند اهداف سهم بازار و  ،شوديان ميف خدمات بیتعر

ن شوند، حوزه يد تامیبا هک ياز خدمات يف کلیسود، تعر

و  يليهدف، محصوالت تکم ياصل يهاف گروهین، تعريتام

 ارایهجاد و یا يمهم برا يهايريگمين بخش تصمی. در ا ...

شود و حداقل استانداردهاي مورد نياز يخدمات گرفته م

 .گرددين مييخدمات تع این ارایهبراي 

 ک به زیر یاهداف استراتژ ،ن سطحی: در ايکيسطح تاکت

 واقعدر شوند. يل میاز خدمات تبد يتريیجز هايشاخص

 يحمل و نقل عموم يهامشخصهن ييتعبا ن سطح، یدر ا

ن يت و همچنيبل ،، ناوگانيرها، برنامه زمانيمس ر تعيينينظ

وب چارچ، نگ، اخبار و ...یمانند کتر ين خدمات اضافيتام

 گردد.خدمات این مجموعه تعریف مي

 به  يکيمات سطح تاکتيتصم ،ن سطحیدر ا :ياتيسطح عمل

این عمليات شوند که يم ريتفس روزانه اتيصورت عمل

ت کارکنان فروش، رانندگان، ناوگان، اطالعات یریشامل مد

 يکيبرنامه تاکت محقق شدن ياز برايمورد ن يهارساختیو ز

 .دنرسنظر ميه الزم و ضروري ب

تصميم به که مقامات حمل و نقل،  يزمانشهرها،  اکثردر      

 يخصوص يبه اپراتورها يخدمات اتوبوسران ياجراواگذاري 

. شودداده ميبه آنها  ياتيعمل، تنها اجازه ورود به سطح گيرندمي

 ها نيازمند آزادي عمل اپراتوراما ایجاد نوآوري و کاهش هزینه

. استسطح تاکتيکي )طراحي خدمات( در در اتخاذ تصميمات 

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

ند ادادهسيستم حمل و نقل  يامکان را به اپراتورها این ،شهرها

اما باید توجه داشت که  .تا خدمات را خودشان طراحي نمایند

قه به ریزي یک شهر یا منطژیک که برنامهتصميمات سطح استرات

 شود.آنها وابسته است، به بخش خصوصي واگذار نمي

 

 
 (van de Velde, 1999) يدر حمل و نقل عموم يريگميسطوح تصم .1شکل 

 



 

 

 

 

مات سککطح يتصککم يواگککذار مشککک ت -3

 يبککه اپراتورهککا ياتوبوسککران يکيتککاکت

  يخصوص
و  مشکالتش یدايپ يل اصليافتن دلین مقاله، یهدف ا     

مات سطح يتصمموفق  يواگذار يالزم برا يهايتوانمند

 بهراهنما  ارایهبه منظور  يخصوص يبه اپراتورها يکيتاکت

 منظور، ابتدا اینبه  .باشدمربوطه در این خصوص ميمقامات 

به  يکيمات سطح تاکتيتصم يمربوط به واگذار مشکالت

، آنهال يو تحل يابیو با علت یيشناسا يخصوص ياپراتورها

 ين نوع واگذاریت در ايموفق ياز برايمورد ن يهايتوانمند

 اند.شناسایي شده

نه يانجام شده در زم يهايبا مرور مقاالت و موردکاو     

به  يکيمات سطح تاکتيتصم يواگذار مشکالت، ياتوبوسران

 ،طالعاتن میدر ا. انداستخراج شده يخصوص ياپراتورها

 ياتوبوسران به اپراتورها در يکيمات سطح تاکتيتصم يواگذار

د یآدال ،منچستر انگلستانلف جهان از جمله مخت يشهرها

چندین شهر از هلند )آمستردام، هارلم، نورث برابانت، ، اياسترال

مورد  يو ... به صورت موردکاو وزلندين ،سوث برابانت و ...(

عالوه بر ن مقاالت یااز  يبعض در. مطالعه قرار گرفته است

ات یشکان شهرها، به یدر ا يواگذارنقاط ضعف و قوت  يبررس

 ده است. اشاره شز يشهروندان و مسافران ن يتیو نارضا

که از  يمشکالتت از یو حما يگذارصحه يپس از آن برا     

 4ساعته )در مجموع  2اند، دو مصاحبه ات استخراج شدهيادب

 يشرکت واحد اتوبوسران مدیران ارشدساعت( با دو نفر از 

و مشاور  يمعاونت نظارت بر بخش خصوص) و حومه تهران

ن عنوان یبا ا ين کار سوالیا يبرا کهه ( انجام شدياتوبوسران

به بخش  X يريگميتصم با فرض اینکه": ه استده شديپرس

خواهد روي ما ش يپ مشکالتيواگذار شود، چه  يخصوص

در  يريگميتصم، چهار نوع X يريگميتصممنظور از  "؟بود

ت، يبلخدمات شامل:  يطراح يهامشخصه) يکيسطح تاکت

 بخش دومکه در  باشدميرها و نوع ناوگان( ي، مسيبرنامه زمان

 به آن اشاره شده است.  مقاله

از بررسي  ، مکتوب و بعدهادر مصاحبهشده مطرح  مسایل     

دست آمده مشکالتي در این خصوص ه ها، از متن بمصاحبه

ل عدم ياز قب مشکالتيبه  ،ها. در مصاحبهگردیداستخراج 

رها، حذف يو مس يدر برنامه زمان يکپارچگیو  يهماهنگ

ش نرخ یافزاو از ساعات کم رفت و آمد  يبرخ رها در يمس

-رساختیداشتن ز الزم به ذکر است تاکيد به. شداشاره ها هیکرا

و نظارت بر عملکرد اپراتورها  يهماهنگ يبرااز يمورد ن يها

 .الزم و ضروري به نظر مي رسيد

عالوه بر تایيد ها، به دست آمده از مصاحبه مشکالت     

از  ي)حذف برخ مشکلک ی ات،يحاصل از مطالعه ادب مشکالت

 . ذکر شده اضافه کرد مشکالتساعات( به 

 يارواگذجه ينتمذکور  مشکالتک از ینکه هر یل ايبه دل     

به بخش  (تخدم يطراح) يکيمات سطح تاکتيتصماز  يکی

 چهار دسته بهتوان فوق را مي مشکالتلذا  ،باشدخصوصي مي

به  .بندي کردميتقس و نوع ناوگان ير، برنامه زمانيت، مسيبل

 ازنها آو ميزان اهميت  مشکالتاین  شیدايعلت پمنظور یافتن 

انجام افته یساختارمهينهاي مصاحبهو  صورت گرفتهمطالعات 

و مشاور  يبا معاونت نظارت بر بخش خصوص)شده 

 .است شده فادهاست (تهران ياتوبوسران

این  ،در این باب قيو تفکر عم تربررسي دقيقن با يهمچن     

آنها مربوط به ل یو دالمشکالت ن یهمه ا که نتيجه حاصل شد

: ازعبارتند  ، این دالیلشونديممربوط  يچند علت اصل به

ن يب کنندهها، نبود هماهنگارانهیاپراتور، کاهش  یيسودجو

اپراتور، نبود  يبرا ي، عدم سودآورين کنترلينبود قوان، اپراتورها

 مشکالت يش تمامیدايشه پی، رعواملن یالزم. ا يهارساختیز

 ينکه اپراتورهایل ايبه دل ،به طور مثال .باشندبه وجود آمده، مي

لذا ، اپراتور( یي)سودجو شتر هستنديبه دنبال سود ب يخصوص

و ندارد چنداني  وريآآنها سود يکه برا یيانجام کارها يبرا

از خود نشان  ي، رغبتباشدبيشتري مي نمستلزم هزینه و زما

 يهماهنگاموراتي همچون انجام  يبران ی، بنابرادهندنمي

آنها درآمد  يثال آنها که برات و امينوع بل يرها، هماهنگيمس

نکه یمگر ا .دهندتمایلي نشان نمي ،اي در بر نداردقابل مالحظه

 يقیتشوهاي آیتم ،گونه امورانجام این يبرا ،نقلامات حمل و مق

 زهيجاد انگیا هار آن که در اپراتورينظ يداتيا تمهی ي وهيو تنب

آنها را  يبندو دسته مشکالت 1جدول  .نماید در نظر بگيرند

 دهد. ينشان م

 

 يواگککذار يالزم بککرا يهککايتوانمنککد -4

 به اپراتورها يکيمات تاکتيتصم
 که باشدميشهروندان و مسافران ت یرضا ،يهدف اتوبوسران     

دست این مهم به  انمسافرو نقل ند حمل یح فرايبا انجام صح



 

 

 

 

اپراتورها زماني که تنها تصميمات عملياتي به . کندپيدا مي

نداني در چشود، اپراتورها به دليل اینکه آزادي عمل واگذار مي

دریافت  دارند و بر اساس عملکردشان مزایاها نگيريتصميم

مقامات توسط ن شده ييعت يهاهیمجبورند تا طبق روکنند، مي

 يبرادر نتيجه  و نمایند ارایهن ابه مسافرخدمات را  ،حمل و نقل

 . کنندپيدا نميعمل  ياقدامات سودآورانه آزاد يانجام برخ

 تا خدمات شوديعمل داده م يکه به اپراتورها آزاد ياما زمان

)واگذاري تصميمات  اجرا نمایند و يرا خود طراح حمل و نقل

 اپراتورها از ت یرضا در صورت عدم ،سطح تاکتيکي(

 ارایهنحوه هاي کالن حمل و نقل، تاثير مضاعفي بر سياست

 بموج امرن يو هم خواهد داشتن امسافر خدمات آنها به

 يخصوص ياپراتورهادر ضمن . خواهد شد مسافران يتینارضا

ودآور شان سیکه انجام حمل مسافر برارضایت دارند  يزمان

شتر يب مدآدرکسب  يبخش خصوصاصلي را هدف یباشد ز

 است. 

اتوبوسراني  يکيمات سطح تاکتيتصم ين در واگذاریبنابرا    

 ، مقامات حمل و نقليخصوص يبه اپراتورها (خدمات يطراح)

گر یو از طرف د ان(یت مسافران )مشتریرضا ک طرفید از یبا

در را  يکنندگان( خدمات اتوبوسرانني)تام يت اپراتورهایرضا

 . نظر بگيرند

شود که خدمات با يجلب م يمسافران در صورتت یرضا     

راضي  يشود و اپراتورها زمان ارایهح يت مناسب و صحيفيک

باشد. اگر اپراتورها  ورآسودآنها  يخدمات برا ارایهکه  هستند

 به تبع آن ابد ویيت خدمات کاهش ميفينباشند، ک يراض

حمل و  سيستمن صورت ی. در اشودکم ميز يت مسافران نیرضا

است که هم بتواند در  یيهايتوانمندکسب  ازمندينقل ن

رضایت مشتریان شود.  سبب همو نماید زه يجاد انگیاپراتورها ا

اجراي نظارت بر نحوه  يالزم براهاي توانایيد یگر بایاز طرف د

در انجام وظایف خود تا اپراتورها  باشد دارانيز کار را  صحيح

با  .(2شکل ) کنند ارایه بهترت يفيکبا ي و خدمات ننمایندتخلف 

شرایط واگذاري تصميمات سطح ط با ین شراینکه ایتوجه به ا

 يات شهرهايبا استفاده از تجرب ،لذا .باشدميمتفاوت عملياتي 

 د در یاستخراج شده است که مقامات با يمختلف، نکات

 که عبارتند از: رندينظر بگ در را هاهاي خود آنگيريتصميم

 و الزامات: ين کنترليم قوانيتنظدر 

 گسترده و نظارت بر حمل و  يريگگزارش يبرا يستميس

 یيستم تواناين سید وجود داشته باشد و هدف اینقل با

 Sørensen) ها باشدها و طرحاثرات برنامه سازيمستند

and Gudmundsson, 2010; van de Velde and 

Wallis, 2013)؛ 

 جهت با اهداف باشند و آنها را د همیارها بايالزامات و مع

 ,Sørensen and Gudmundsson) کنند يريگاندازه

 ؛(2010

 د ین باي. قوانتعادل برقرار باشد يریپذن کنترل و انعطافيب

داشت و بتوان کنترل و نظارت باشند که هم  يبه صورت

 van de) ط بازار نباشدیر و خالف شرايهم دست و پاگ

Velde and Wallis, 2013). 

جاد رقابت یمختلف نشان داده است که ا يات شهرهايتجرب     

ر يتاث يز عدالت اجتماعيت و نيفيش کیبر افزا يو مناقصه رقابت

د یمقامات حمل و نقل با يط رقابتيمح جادیدارد. در ا يمثبت

 ر را مدنظر قرار دهند:یموارد ز

 اپراتورها  يبرا يط امن کاريجاد محیا(Sørensen and 

Gudmundsson, 2010). 

 يرا گاهیکه مانع از رقابت نشود ز يان به گونهين قوانييتع 

جاد رقابت یدولت از ا يو ساختار سلسله مراتب نيقوان

 .کنديم يريجلوگ

 دولت يها به عنوان ابزار کنترلارانهین ييتع (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 

شود، با زماني که عالوه عملياتي به بخش خصوصي واگذار مي

گردد، عملياتي، تصميمات تاکتيکي واگذار ميبر تصميمات 

 متفاوت است. 

 هاي مختلف واگذار شده همچنين بين اهداف منطقه     

بایست هماهنگي و یکپارچگي وجود داشته باشد. براي این مي

منظور مقامات حمل و نقل باید داراي توانمندي الزم باشند. 

خدمات، نيازمند عالوه بر این اپراتورها نيز براي انجام صحيح 

 باشندبه داشتن دانش و تخصص الزم )توانمندي( مي

 (Inno-V et al., 2008) . 



 

 

 

 

 
 هاي اتوبوسراني و اپراتورها بر رضايت شهروندانارتباط بين توانمندي .2شکل 

 

و  ش آنهایدايپ يهاو علت مشکالتل يمقاله با تحلن یدر ا    

تن از مدیران ارشد  چهار) نظرانصاحبهمچنين مصاحبه با 

 وشده  شنهاديپدر این خصوص  يی، راهکارهااتوبوسراني تهران(

 هايي، نهاد مربوطه و توانمندهاراهکاریک از این  هر يبرا

 . استگردیده از آن مشخص يمورد ن

مقامات و اپراتورها از يمورد ن يهاياساس توانمندن یبر ا لذا    

  .(2جدول )استخراج شده است 

مات سطح يتصم يد در واگذاریکه با يگرید مسایلاز  يکی   

ن ياست که ب يتوجه شود، تعامالتبه بخش خصوصي  يکيتاکت

 يهايژگیو ،اپراتورها و مقامات وجود دارد. منظور از تعامالت

امات رد رها و مقن اپراتوياست که ب يخدمات، دانش و اطالعات

 شود. يو بدل م

که  يتعامالتبيان کرده است که در ( 1975امسون )يلیو       

-یهبه سرما يازن شوند،يتکرار م مکرراًاست و  نها نامعلومآ یجنتا

نها آتوان ي( دارند و نميپول، زمان و انرژ يرخاص )نظ يگذار

تنها تصميمات عملياتي به اپراتور  یدمنتقل کرد با يسانآرا به 

به  يازو بدون ن يتکراريرکه ساده، غ يتعامالتدر و  واگذار شود

توان به اپراتورها در مورد ميخاص هستند  يگذاریهسرما

 .(Williamson, 1975) تاکتيکي نيز آزادي عمل دادتصميمات 

دو  تعامالت، يبرا( 2005همکاران )و  ين اساس گرفیبر ا

را  "ت کد کردن تعامالتيقابل"و  "تعامالت يدگيچيپ" يژگیو

 ياند که اگر تعامالت در انجام کاران کردهيو ب انددر نظر گرفته

 ،استاندارد در آوردا یده باشند و نتوان آنها را به صورت کد يچيپ

 آن کار واگذار شود. تنها تصميمات عملياتي د یبا

تر راحتت مقاما يها، خواستهتر باشندهرچه تعامالت ساده    

-اپراتورها قابل فهم يشوند و برايل میتبد دبه قانون و استاندار

عملکرد اپراتورها  يابیارز يارهاين معيين تعيشود. همچنيتر م

در  يکيمات تاکتيتصم يواگذار در. استانجام قابل تر ساده

به  يو نوآور يواگذار يل حجم بااليبه دل هلند نورث برابانت

 يبا مشکالت يدر مدت کوتاه تعامالت، يدگيچيپ دیگر عبارت

 .(van de Velde et al., 2008)مواجه شد 

به  ياتوبوسران يکيمات تاکتيتصم ياگذارودر  ،نیبنابرا     

از يمورد ن يهاي( توانمند1دقت داشت: د یبا يژگیچهار و

 يدگيچي( پ3از مقامات يمورد ن يهاي( توانمند2اپراتور 

ن امکان وجود دارد یت کد کردن تعامالت )اي( قابل4تعامالت 

ت يل داشتن خاصيبه دل يده باشند وليچيپ يتعامالتکه 

  .(Gereffi et al., 2005) (کد شوند يبه سادگ يتیماژوالر

      

 مشکالت .Error! Reference source not foundتا  

هاي چهارگانه )بليت، مسير، برنامه مربوط به هر یک از دسته

 زماني و نوع ناوگان( را 

 اتوبوسراني

 رضايت شهروندان رضايت اپراتور

 
 

 

توانمندي اتوبوسراني براي جلب 

 رضایت شهروندان

توانمندي اتوبوسراني براي جلب 

 اپراتوررضایت 

توانمندي اپراتور براي انجام صحيح 

 خدمات اتوبوسراني



 

 

 

 

و نهادهاي مسئول در برطرف  به صورت شماتيک نشان داده

 .ندامشخص کردهرا  مشکلکردن آن 

 

 



 

 

 

 

 يخصوص يبه اپراتورها يکيمات سطح تاکتيتصم يواگذار مشک ت يبند دسته .1جدول 

 شيدايعلت پ مرجع  ت يل اهميدل مشک ت  رديف
 نوع 

 يريگميتصم
 نهاد مربوطه علت يدسته بند

 .ابدیيش میل افزايدو دل ها بههینرخ کرا 1

مردم  يتا براشود يها باعث مهیش نرخ کرایافزا

 يمقرون به صرفه نبوده و از خدمات اتوبوسران

ان خود را از یمشتر يهم اتوبوسراناستفاده نکنند )

ب مردم به يدهد و هم از هدف ترغيدست م

(. میشويدور م يسمت حمل و نقل همگان

 شود. يم مردم يتینارضا ن موجبيهمچن

(Sørensen and 

Gudmundsson, 

2010) 

 دهند.يش میها را افزاشتر نرخيکسب سود ب ياپراتورها برا

 تيبل

 ياتوبوسران اپراتور یيسودجو

اد هستند که در صورت یقدر زآن يبخش دولت يهاارانهی

 ارایه يهانهیندها و کاهش هزیبا بهبود فرا يکاهش آنها حت

 شود.يخدمات جبران نم

 اتوبوسراني  هاارانهیکاهش 

2 

ت به يبل ستميدر س يکپارچگیعدم 

گر را قبول یکدیت يکه رقبا بل يطور

 .ندارند

ا یگر یک منطقه به منطقه دیسفر از  يمسافران برا

گر دچار مشکل ید ياستفاده از خدمات اپراتورها

ک اپراتور ید از خدمات یشه بايهم و شونديم

که ممکن است آن  ياستفاده کنند در صورت

 .نکند يهدسیاپراتور همه مناطق شهر را سرو

(O'Couner 

,1991; 

Stanford, 

1992) 

 وجود ندارد. ياهماهنگ کننده ن اپراتورهايب

 تيبل

 نبود هماهنگ کننده
اتوبوسراني/ 

  اپراتور

 ياتوبوسران ين کنترلينبود قوان وجود ندارد. يخصوص يبر عملکرد اپراتورها يظارت کافن

 ياتوبوسران اپراتور یيسودجو ستيناپراتورها سودمند  يت برايبل يهماهنگ

3 
 رهايشبکه مس يکپارچگیط بازار، یدر شرا

 .دشوار است

کند يف میخود تعر يبرا یيرهايهر اپراتور مس

هر  يف شده برایکه ممکن است محدوده تعر

گر نداشته باشند و یکدیبا  ياپراتور نقطه اشتراک

ک نقطه در محدوده یانتقال از  يمسافران برا

در محدوده  يابه نقطه 1اپراتور ف شده یتعر

نتوانند از خدمات  2ف شده اپراتور یتعر

ن یا ياستفاده کنند و اپراتورها برا ياتوبوسران

گر ید ينکرده باشند. از سو يزیررها برنامهيمس

اپراتورها  يرها براياز مس يکه برخن یل ايبه دل

ر را حذف کنند و يستند، اپراتورها آن مسيسودده ن

اد یز يمتقاض يسودده اپراتورها يرهايمس يبرا

 .باشند

 

(Sørensen and 

Gudmundsson, 

2010) 

خود است و  يشتر برايبه دنبال سود ب يبخش خصوص

 يهايدارند. هماهنگ يداخل سازمان يهايدر هماهنگ يسع

 اپراتورها ندارد. يبرا يتین اپراتورها مزيب

 رهايمس

 يبرا يعدم سودآور

 )سودجویي اپراتور( اپراتور
 ياتوبوسران

ک ی ،ن اپراتورهايشود تا بين مربوط به بازار باعث ميقوان

 .جود نداشته باشدوهماهنگ کننده 
 نبود هماهنگ کننده

اتوبوسراني/ 

  اپراتور

ازمند داشتن يگر نید ين اپراتورهايرها بيشبکه مس يهماهنگ

 است.  يکیتکنولوژ يهارساختیز
 الزم يهارساختینبود ز

/ ياتوبوسران

 اپراتور



 

 

 

 

 شيدايعلت پ مرجع  ت يل اهميدل مشک ت  رديف
 نوع 

 يريگميتصم
 نهاد مربوطه علت يدسته بند

4 
اپراتورها برخي از مسيرهاي غيرسودده را 

 .کنندحذف مي

 برخي از مسيرها گرچه از نظر اپراتورها کم رفت

بودن این  ،و آمد بوده ولي براي شهروندان

مسيرها مهم است یا از نظر مذهبي و اجتماعي 

 جز مسيرهایي است که باید باشد.

 

(Nakajima, 

2008) 

 ظارت کافي بر عملکرد اپراتورهاي خصوصي وجود ندارد.ن

 مسيرها

 اتوبوسراني نبود قوانين کنترلي

 .رساني در این مسيرها براي اپراتورها سودي نداردخدمت
عدم سودآوري براي 

 اپراتور )سودجویي اپراتور(
 اتوبوسراني

5 
ر ييرها و خدمات به طور منظم تغيمس

  .کننديم

  ير شهريک مسیبراي مسافران مجبورند 

ن سفر استفاده کنند و یک سفر از چندی يبه جا

ن کار یر دهند که اييخود را تغ يهااتوبوس

شود، ياوقات بدتر هم م يتر است. گاهسخت

دهند و اتوبوس ير ميير خود را تغيرانندگان مس

 .رسديم يهمزمان اتوبوس بعد

(Tamaru, 

2009) 

 يبال سود است و در جستجونبه د يبخش خصوص

که رفت  یيرهايب و مسيپر رفت و آمد، بدون رق يرهايمس

 يک کميتراف يرااو آمد ناوگان با مشکل روبه رو نشود )د

 رهايمس .باشد(

 ياتوبوسران اپراتور یيسودجو

 نبود هماهنگ کننده ن اپراتورهايک هماهنگ کننده بینبود 
اتوبوسراني/  

 اپراتور

6 

رها با يمشارکت بر اساس انتخاب مس

ست بلکه بر يمسافران ن يازهايتوجه به ن

اپراتورها و  ياساس مالحظات تجار

 است يمقامات محل ياسيمالحظات س

ده گرفته یمسافران و استفاده کنندگان ناد يازهاين

مردم  و شوديآنها م يتیشود و موجب نارضايم

 کنند.يها استفاده مکمتر از اتوبوس

(Sørensen and 

Gudmundsson, 

2010) 

ن يماشتر است و اهداف تيبه دنبال سود ب يبخش خصوص

 .کنديرا دنبال نم يرفاه عموم
 رهايمس

 ياتوبوسران اپراتور یيسودجو

مسافران را در  يازهاين يمربوط به منطقه گاه يهااستيس

 رد. يگينظر نم
 ياتوبوسران در اهداف يعدم هماهنگ

7 
 يبرنامه زمان يپکپارچگط بازار، یشرادر 

 .ها دشوار استشبکه

گر هماهنگ یکدیاپراتورها با  ياگر برنامه زمان

ر يدر مس ياانتقال از نقطه ينباشد، مسافران برا

 ر متعلق يدر مس ياک اپراتور به نقطهیمتعلق به 

ها ممکن است ساعت يگر گاهیبه اپراتور د

مسافران اطالع از  ين برايمنتظر باشند. همچن

د یرا باید زوشيها مشکل ماتوبوس يبرنامه زمان

مختلف را داشته باشند و  ياپراتورها يبرنامه زمان

کنند )امکان  يزیرخود برنامه يسفرها يخود برا

 .(دندار وجودکجا یها به صورت مشاهده برنامه

(Sørensen and 

Gudmundsson, 

2010) 

خود است و  يشتر برايبه دنبال سود ب يبخش خصوص

 يهايدارند. هماهنگ يداخل سازمان يهايدر هماهنگ يسع

 اپراتورها ندارد. يبرا يتین اپراتورها مزيب

 يبرنامه زمان

عددددم سدددودآوري بدددراي 

اپراتدددددور )سدددددودجویي 

 اپراتور(

 ياتوبوسران

ک ین اپراتورها يشود تا بين مربوط به بازار باعث ميقوان

 .نداشته باشدجود وهماهنگ کننده 
 نبود هماهنگ کننده

اتوبوسراني/  

 اپراتور

ازمند داشتن يگر نید ين اپراتورهايب يبرنامه زمان يهماهنگ

 اطالعات است.  يفناور يهارساختیز
 الزم يهارساختینبود ز

/ ياتوبوسران

 اپراتور



 

 

 

 

 شيدايعلت پ مرجع  ت يل اهميدل مشک ت  رديف
 نوع 

 يريگميتصم
 نهاد مربوطه علت يدسته بند

8 
 بدون اطالع ير مکرر برنامه زمانييتغ

  يرسان

خورد و موجب به يهم مبرنامه سفر مسافران به 

 ت آنها یرضا دن مسافران و عدميموقع نرس

 شود.يم

(O'Couner 

,1991; 

Stanford, 

1992) 

 ن اپراتورهايک هماهنگ کننده بینبود 

 يبرنامه زمان

 نبود هماهنگ کننده
اتوبوسراني/  

 اپراتور

 ياتوبوسران يکنترلن ينبود قوان وجود ندارد. يخصوص يبر عملکرد اپراتورها يظارت کافن

را  یيهاشتر زمانيکسب سود ب يبرا يخصوص ياپراتورها

انتخاب  يدهسیسرو يشتر است را برايکه رفت و آمد ب

ر ييتغ يخاص يها در روزهان زمانیکنند و ممکن است ايم

کنند و در نتيجه مسافران براي تنظيم وقت خود با مشکل 

 شوند.مواجه مي

 ياتوبوسران اپراتور یيسودجو

9 

ها که مسافر کم است، از زمان يبرخ

در آن  يخصوص يممکن است اپراتورها

 .نداشته باشند يزمان خدمت رسان

 يها مسافر کم است ولاز زمان ياگرچه در برخ

 يکارها ياز مسافران در آن ساعات برا يبرخ

اند و حذف آن ساعات از کرده يزیرخود برنامه

ف يضع يرسانخدمت ایو  يبرنامه اتوبوسران

 شود. يآنها م يتیموجب نارضا

 تهران ياتوبوسران

 وجود ندارد. يخصوص يبر عملکرد اپراتورها يظارت کافن

 يبرنامه زمان

 ياتوبوسران ين کنترلينبود قوان

سودده  يبخش خصوص ين ساعات برایدر ا يرسانخدمت

 .ستين
 ياتوبوسران اپراتور یيسودجو

10 

ل يا به دلیشوند يروشن نمها اتوبوس

 .رسندير میک ديتراکم تراف

س بودن یش احتمال خارج از سروی)افزا 

 ها(اتوبوس

گرفتن دهیجه ناديشهروندان و در نت يتینارضا

 از طرف آنها يخدمات اتوبوسران
(Tamaru, 

2009) 

 هانهیش از حد اپراتورها به کاهش هزيتوجه ب
 ناوگان

 ياتوبوسران اپراتور یيسودجو

 ياتوبوسران ين کنترلينبود قوان بر عملکرد اپراتورها ينبود نظارت کاف

 
 



 

 

 

 

 

 ش آنهايدايپ ياصل هايتبا استفاده از عل مشک ترفع  ياز برايمورد ن يهاياستخراج توانمند .2جدول 

تصميمات 

 تاکتيکي
 توانمندي مورد نياز نهاد مسئول راهکار دليل پيدايش علت اصلي ايجاد شده مشکل

 

 افزایش نرخ بليت

سودجويي 

 اپراتور

 هدا را افدزایش اپراتورها براي کسب سدود بيشدتر ندرخ

 دهند.مي

تعيين حد باال براي نرخ کرایه از طرف مقامات و نظارت 

 ها کافي بر قيمت

 مقامات 

 حمل و نقل

 ITهاي سيستمتنظيم قوانين کنترلي، 

 و نظارتي

 بليت

 

پرداخت یارانه از طرف مقامات به اپراتورها البتده بدا در 

 انگيزشي مسایلنظر گرفتن 

 مقامات 

 حمل و نقل
 داشتن بودجه کافي

 يستنهماهنگي بليت براي اپراتورها سودمند  عدم یکپارچگي نوع بليت

تعيين یک نهاد عمومي و یا خصوصدي بدراي نظدارت و 

 کنترل بر یکپارچگي بليت

 مقامات 

 حمل و نقل

تن سيستم اطالعاتي یکپارچده و داش

 هماهنگ کننده

تشویقي و یا تنبيهي براي یکپارچده شددن  مسایلتعيين 

 نوع بليت بين اپراتورها

 مقامات 

 حمل و نقل
 داشتن سيستم انگيزشي مناسب

 عدم یکپارچگي در سيستم بليت
نبود قوانين 

 کنترلي
 نظارت کافي بر یکپارچگي بليت عدم

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر سيستم بليت بدون 

 .اینکه مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود

 مقامات 

 حمل و نقل
 قوانين کنترليتدوین 

 عدم یکپارچگي در سيستم بليت

نبود 

هماهنگ 

 کننده

 ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي  نبود یک هماهنگ کننده بين اپراتورها

 مقامات 

حمل و نقل/ 

 اپراتورها

هدداي یکپارچدده اطالعدداتي، سيسددتم

مدیریت دانش، تنظيم قوانين کنترلي 

 و نظارتي

برنامه 

 زماني

 تغيير مکرر برنامه زماني
سودجويي 

 اپراتور

-اپراتورهاي خصوصي براي کسب سدود بيشدتر زمدان

-و آمد بيشتر است را براي سدرویسهایي را که رفت 

هدا در کنند و ممکن اسدت ایدن زمداندهي انتخاب مي

 روزهاي خاصي تغيير کنند.

حمدل و  هاي الزم از سوي مقاماتتعيين برخي از زمان

 و داشتن سيستم انگيزشي و نظارتي  نقل

 مقامات 

 حمل و نقل

قوانين کنترلي، سيسدتم انگيزشدي و 

 نظارتي مناسب

عدم خدمت رساني در برخدي از 

 ساعات 

خدمت رساني در این ساعات براي بخدش خصوصدي 

 .ده نيستدسو

هاي الزم از سوي مقامات و داشدتن تعيين برخي از زمان

 ، دادن یارانه براي این ساعاتسيستم انگيزشي و نظارتي

 مقامات 

 حمل و نقل

قوانين کنترلي، سيسدتم انگيزشدي و 

 نظارتي مناسب

یکپارچگي و هماهنگي بين عدم 

 هاي زمانيبرنامه

عدم 

سودآوري 

 براي اپراتور

بخش خصوصي به دنبال سود بيشتر براي خود است و 

هدداي داخددل سددازماني دارنددد. سددعي در همدداهنگي

هاي بدين اپراتورهدا مزیتدي بدراي اپراتورهدا هماهنگي

 ندارد.

هاي الزم براي ایجاد انگيزه در هماهنگ ایجاد زیرساخت

اپراتورها )اپراتورها به این نتيجه برسدند کده سدود  شدن

 .آنها در هماهنگي است(

 مقامات 

 حمل و نقل
 سيستم انگيزشي مناسب



 

 

 

 

تصميمات 

 تاکتيکي
 توانمندي مورد نياز نهاد مسئول راهکار دليل پيدايش علت اصلي ايجاد شده مشکل

برنامه 

 زماني

 تغيير مکرر برنامه زماني
نبود قوانين 

 کنترلي
 عدم نظارت کافي بر یکپارچگي برنامه زماني

 تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر برنامه زماني بدون

 .اینکه مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود

 

 مقامات 

 حمل و نقل
 قوانين کنترلي

هداي کدم حذف برخي از زمدان

 مسافر

ن نبود قواني

 کنترلي
 برنامه زمانيعدم نظارت کافي بر یکپارچگي 

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر برنامه زماني بدون 

 .اینکه مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود

 مقامات 

 حمل و نقل
 قوانين کنترلي

 عدم هماهنگي برنامه زماني

نبود 

زيرساخت 

 هاي الزم

راتورهداي دیگدر نيازمندد هماهنگي برنامه زماني بين اپ

 فناوري اطالعات است.هاي ساختداشتن زیر

هدداي یکپارچدده کدده دسترسددي بدده پيدداده سددازي سيسددتم

 اطالعات و مدیریت دانش

 مقامات 

حمل و نقل/ 

 اپراتورها

هدداي اطالعدداتي یکپارچدده، سيسددتم

مدیریت دانش، قابليت تدوین برنامه 

 زماني براي اپراتورها

 تغيير مکرر برنامه زماني
نبود 

هماهنگ 

 کننده

 

شود تا بدين اپراتورهدا بازار باعث ميقوانين مربوط به 

 یک هماهنگ کننده وجود نداشته باشد

 

 ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي

 مقامات 

حمل و نقل/ 

 اپراتورها

هدداي یکپارچدده اطالعدداتي، سيسددتم

مدیریت دانش، تنظيم قوانين کنترلي 

 و نظارتي

هداي کدم حذف برخي از زمدان

 مسافر
 ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي هماهنگ کننده بين اپراتورهانبود یک 

 مقامات 

حمل و نقل/ 

 اپراتورها

هدداي یکپارچدده اطالعدداتي، سيسددتم

مدیریت دانش، تنظيم قوانين کنترلي 

 و نظارتي

 مسير

احتمال عدم نقطه اشدتراک بدين 

مسيرهاي تعریف شده اپراتورهدا 

دهي در و در نتيجه عدم سرویس

 برخي از مسيرها
سودجويي 

 اپراتور

بخش خصوصي به دنبال سود بيشتر براي خود است و 

هدداي داخددل سددازماني دارنددد. سددعي در همدداهنگي

هاي بدين اپراتورهدا مزیتدي بدراي اپراتورهدا هماهنگي

 ندارد.

تعيين برخي از مسيرهاي مهم بدراي اپراتورهدا از سدوي 

 مقامات

 مقامات 

 حمل و نقل

کنترلي و انگيزشدي، سيسدتم قوانين 

 انگيزشي و نظارتي مناسب

حدددذف برخدددي از مسددديرهاي 

 غيرسودده

رساني در این مسيرها بدراي اپراتورهدا سدودي خدمت

 .ندارد

تخصيص یارانه یا موارد انگيزشي بدراي مسديرهاي غيدر 

 ارایدهرساني مقامات به اپراتورهدا بدراي سود آور/ کمک

 هاي دولتياین خدمات/ انجام این خدمات توسط بخش

 مقامات 

 حمل و نقل

قوانين کنترلي و انگيزشدي، سيسدتم 

 انگيزشي و نظارتي مناسب

مشارکت بدر اسداس بدر اسداس 

مالحظددات تجدداري اپراتورهددا و 

مالحظات سياسي مقامات محلي 

 نه بر اساس نيازهاي مسافران

عدم 

هماهنگي در 

 اهداف

مربوط به منطقه گاهي نيازهاي مسافران را هاي سياست

 گيرد.در نظر نمي

 تعيين اهداف مشترک مناطق و نيز مقامات حمل و نقدل 

 با اپراتورهاي خصوصي

 مقامات 

حمل و نقل/ 

 اپراتورها

هدداي اطالعدداتي مشددترک، سيسددتم

 مدیریت دانش

 ش آنهايدايپ ياصل هايتبا استفاده از عل مشک ترفع  ياز برايمورد ن يهاياستخراج توانمند. 2جدول ادامه 

 



 

 

 

 

تصميمات 

 تاکتيکي
 توانمندي مورد نياز نهاد مسئول راهکار دليل پيدايش علت اصلي ايجاد شده مشکل

 مسير

 عدم یکپارچگي مسيرها

 يرزنبود 

هاي ساخت

 الزم

مسيرها بين اپراتورهاي دیگدر نيازمندد هماهنگي شبکه 

 داشتن زیرساخت هاي تکنولوژیکي است.

 هدداي یکپارچدده کدده دسترسددي پيدداده سددازي سيسددتم

 به اطالعات و مدیریت دانش

 مقامات 

نقل/ حمل و 

 اپراتورها

سيسددتم هدداي اطالعدداتي یکپارچدده، 

مدددیریت دانددش، قابليددت تعيددين 

مسدديرها بددراي اپراتورهددا، قابليددت 

ه اطالعات بکنترل مسيرها، دسترسي 

ها و مسيرها، تواندایي همداهنگي راه

با نهادهداي مربوطده بدراي احدداث 

 مسير جدید

 تغيير مکرر مسيرها و خدمات
سودجويي 

 اپراتور

بال سود اسدت و در جسدتجوي نبه د بخش خصوصي

مسيرهاي پر رفت و آمد، بدون رقيب و مسيرهایي کده 

  .رفددت و آمددد ناوگددان بددا مشددکل روبدده رو نشددود

 )داراي ترافيک کمي باشد(

 تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر اپراتورها
مقامات حمل 

 و نقل
 قوانين کنترلي

حدددذف برخدددي از مسددديرهاي 

 غيرسودده

قوانين نبود 

 کنترلي
 عدم نظارت کافي بر مسيرها

ایجاد انگيزش براي مسديرهاي کدم رفدت و آمدد و نيدز 

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر مسيرها بدون اینکه 

 مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود

 مقامات 

 حمل و نقل

و سيسدتم انگيزشدي  قوانين کنترلدي

 مناسب

 عدم یکپارچگي مسيرها
نبود 

 هماهنگ

 کننده

شود تا بدين اپراتورهدا قوانين مربوط به بازار باعث مي

 یک هماهنگ کننده وجود نداشته باشد
 ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي

 مقامات 

حمل و نقل/ 

 اپراتورها

هدداي یکپارچدده اطالعدداتي، سيسددتم

مدیریت دانش، تنظيم قوانين کنترلي 

 و نظارتي

 ایجاد یک سازمان دولتي و یا عمومي براي هماهنگي نبود یک هماهنگ کننده بين اپراتورها و خدماتتغيير مکرر مسيرها 

 مقامات 

حمل و نقل/ 

 اپراتورها

هدداي یکپارچدده اطالعدداتي، سيسددتم

مدیریت دانش، تنظيم قوانين کنترلي 

 و نظارتي

 ناوگان

 

شوند یا به ها روشن نمياتوبوس

رسند دليل تراکم ترافيک دیر مي

)افدددزایش احتمدددال خدددارج از 

 ها(سرویس بودن اتوبوس

سودجويي 

 اپراتور
 هاتوجه بيش از حد اپراتورها به کاهش هزینه

ایجدداد سيسددتم انگيزشددي بددراي حمددل مسددافر بيشددتر و 

ها از نظر توقفدات، همچندين در همچنين کنترل اتوبوس

 برخي از مسيرها که مسافر کم اسدت اپراتورهدا تدرجيح 

نگهدداري و  مسدایلها بده تا براي جبران هزینهدهند مي

 هددا کمتددر توجدده شددود، بنددابراین تعميددرات اتوبددوس

تواند در ها ميهاي مالي مقامات متناسب با سياستکمک

 بهبود این امر کمک کند.

 مقامات 

 حمل و نقل

هاي کنترلي سيستم انگيزشي، سيستم

بدددراي کنتدددرل   GPSمانندددد   ITو 

 توقفات

 ش آنهايدايپ ياصل هايتبا استفاده از عل مشک ت رفع  ياز برايمورد ن يهاياستخراج توانمند. 2جدول ادامه 

 



 

 

 

 

تصميمات 

 تاکتيکي
 توانمندي مورد نياز نهاد مسئول راهکار دليل پيدايش علت اصلي ايجاد شده مشکل

 هاخرابي اتوبوس ناوگان
نبود قوانين 

 کنترلي
 نبود نظارت کافي بر عملکرد اپراتورها

تدوین قوانين کنترلي براي نظارت بر ناوگان بدون اینکه 

 .مانع رقابت و آزادي اپراتورها شود

مقامات حمل 

 و نقل
 قوانين کنترلي

 آنهاش يدايپ ياصل هايتبا استفاده از عل مشک ترفع  ياز برايمورد ن يهاياستخراج توانمند. 2جدول ادامه 

 



 

 

 

 

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

 

 

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

 
 

 

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

 

 



 

 

 

 

 
 مسيرها مورد در گيريتصميم واگذاري در آنها مسئول نهادهاي و مشک ت از کلي شماي. 6 شکل



 

 

 

 

 يريگجهينت -5
خدمات  يکيمات سطح تاکتيدر تصمعمل اپراتورها  يآزاد     

ر ييت، تغينوع بل يکپارچگیر عدم ينظ مشکالتي، ياتوبوسران

ک سو مقامات یرا از یآورد، زيرا به وجود م رها و ...يمکرر مس

ت شهروندان هستند و یو رضا يحمل و نقل به دنبال رفاه عموم

شترند، يکه به دنبال سود ب يخصوص يگر اپراتورهاید يسواز 

 اند. افتهی يشتريعمل ب يآزاد

، ين واگذاریاز ا ياحتمال يهااز مشکالت و چالش يآگاه     

ط کمک ین شرایت ایریمد يالزم برا يهايتوانمند یيبه شناسا

ن نوع یا مشکالتن مقاله پس از استخراج یدر اکند. يم

 يبا بررسمشکالت ن یش ایدايپ ياصل يها، علتيواگذار

 یيشناسا مختلف جهان يانجام شده در شهرها يهايموردکاو

اپراتور، عدم  يبرا يکه عبارتند از: عدم سودآور ه استشد

الزم و  يهارساختی، نبود زين کنترلي، نبود قوانههماهنگ کنند

با  مشکالتن یرفع ا يسپس برادر اهداف.  يعدم هماهنگ

 يکه برا شد ارایه یيش آنها، راهکارهایدايپ هايتتوجه به عل

 یيتوانا ر:ياپراتورها )نظ يبرا یيهاياز به توانمنديآنها ن ياجرا

 ياطالعات يهاستميرها، سيو مس يزمان يزیربرنامه يبرا

ت یریمد يسازادهياز، پيبه اطالعات مورد ن يکپارچه، دسترسی

 ين نظارتيم قوانيتنظر: يو مقامات حمل و نقل )نظ (و ... دانش

ن يم قوانين اپراتورها لطمه نزند، تنظيکه به رقابت ب يبه طور

 يابیارز يار و استاندارد براين معييبازار، تع ميتنظ، يزشيانگ

 عملکرد اپراتورها 

را یاند، زامات دو دستهاز مقيمورد ن يهايدارد. توانمند (و ...

توسط  يرانمناسب خدمات اتوبوس يد بر اجرایآنها هم با

باشند و هم  ياپراتورها نظارت داشته باشند تا شهروندان راض

م يتنظ يارا به گونهن اپراتورها يروابط ب و يزشين انگيقوان دیبا

 يالطمه (ي)هدف بخش خصوص اپراتورها يکنند که به سودآور

 آنها نشود. يتیوارد نشود و باعث نارضا

ن یرفع ا يبرا داد کهن مقاله نشان یا يهايج بررسینتا     

د کم یباز ين هارن مقامات و اپراتويب تعامالت يدگيچيپ مشکالت

به  تال به کد و استاندارد را داشته باشند یت تبديباشد تا قابل

 باشد. يريگعملکرد آنها قابل اندازه يراحت

اگر کند تا شهرهایي نظير تهران نتایج این مقاله کمک مي     

، مردم و بهبود فرایندها با هزینه کمتربراي ترغيب بخواهند 

عالوه بر واگذاري تصميمات سطح عملياتي به اپراتورها، 

تصميمات مربوط به سطح تاکتيکي )طراحي خدمات( را نيز 

هایي باید اپراتورها و اتوبوسراني واگذار کنند، چه توانمندي

 آميز باشد.داشته باشند تا نتایج این واگذاري موفقيت

از  يشتريات بيیخواهد شد تا جز يسع يقات آتيحقدر ت     

ه يته يستيلاز مشخص شده و از آن چکيمورد ن يهايتوانمند

و  يسازمان حمل و نقل عموم يآمادگزان يمتا با  شود

 يکيمات سطح تاکتيتصم يواگذار يبرا يخصوص ياپراتورها

 شود. مشخص يخصوص يبه اپراتورها
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