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چکیده

شهرها به عنوان بزرگ ترین مراکز تجمعات انسانی، بیشترین جابه جایی مسافر و کاال را بر عهده دارند. بنابراین، 
جابه جایی و حمل ونقل افراد یکی از اصلی ترین دغدغه های سیاست گذاران، تصمیم گیران و مدیران شهری به شمار 
و  مترو  مانند  عمومی  ناوگان حمل ونقل  توسعۀ  و  تجهیزاتی  و  ارتباطی  شبکه های  زیرساخت های  تأمین  می رود. 

اتوبوس.

پاسخ گویی به متقاضیان و مسافران روبه  افزایش شهری در راستای کنترل ترافیک و کاهش آلودگی و ترددهای 
ماشین های شخصی یکی از ضروری ترین اقداماتی است که از سوی مدیریت شهری اعمال می شود. ازاین رو، در 
بیشتر شهرهای بزرگ جهان به منظور برون رفت، از تنگناهای حمل ونقل عمومی، توسعۀ ناوگان اتوبوس رانی یکی 

از مؤثرترین راهبردها در نظر گرفته می شود.

کالن شهر تهران به لحاظ برتری موقعیت در سطوح ملی و منطقه ای در کشور و تراکم کاربری ها، سفرهای 
وسایل  سایر  کنار  در  اتوبوس رانی  ناوگان  افزایش  و  است  شده  ازدحام  و  ترافیکی  مشکالت  دچار  درون شهری 
حمل ونقل عمومی از مهم ترین سیاست ها و تصمیماتی است که طی سال های اخیر، شورای  اسالمی و شهرداری 

آن را اتخاذ کرده است.

در این تحقیق برای شناخت تأثیرات مصوبات )سیاست ها، برنامه ها( و عملکرد شورای  اسالمی شهر بر سیستم 
اتوبوس رانی شهر تهران با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، آثار این مصوبات بر رشد و توسعۀ کیفیت خدمات 
اتوبوس رانی در سطح شهر بررسی شده است. همچنین، با اتخاذ روش آماری )توصیفی و استنباطی( به رابطۀ میان 
همۀ تصمیمات و مصوبات شورای شهر دربارۀ گسترش تجهیزات، امکانات و نیازهای اتوبوس رانی در تعامل ارائۀ 
کمی و کیفی خدمات آن، اشاره شده است. نتایج تحلیل یافته ها مبتنی بر روش تحلیل عامل و ضریب همبستگی 
میان متغیرهای تحقیق است، با وجود ضعف های موجود در این عرصه، مصوبات برنامه ها و طرح های اجرایی در 

ارائۀ کیفیت اتوبوس رانی )شرکت اتوبوس رانی تهران و حومۀ شهرداری تهران( به شدت مؤثر بوده است.

واژگان کلیدی:  شورای اسالمی شهر تهران، اتوبوس رانی، کیفیت خدمات، آمار توصیفی
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1. مقدمه و کلیات

امروزه، تراکم جمعیت و فعالیت های مختلف در فضاهای محدود جغرافیایی شهرها، جابه جایی افراد را با پیچیدگی 
و مشکالت فراوانی مواجه کرده است، به طوری که با ازدحام تردد در ساعات خاصی از روز پدیدۀ »ترافیک« فضای 
زندگی را برای افراد سخت کرده است و آثار روحی، روانی و جسمی ناشی از آن نیز در طی مدت طوالنی خطرها و 
بیماری های متعددی را بر آحاد جامعه مترتب ساخته است. بدین خاطر محدودیت ها و مشکالت ناشی از آن یکی 
از مهم ترین دغدغه های مدیران شهری است که با رشد شهرها و به دنبال آن افزایش وسایل نقلیه، بار ترافیک 
و آلودگی در آن ها به شدت افزایش یافته است و زمان سفرها را طوالنی کرده است؛ لذا، برای حل این مشکالت 
وسایل شخصی  از  استفاده نکردن  به  را  مردم  ناوگان حمل ونقل عمومی  توسعۀ  با  در تالش اند  مسئوالن شهری 
تشویق کنند تا بتوانند گام های اساسی را بردارند. ازاین رو، حمل ونقل عمومی به یکی از مهم ترین بخش های کیفیت 
زندگی شهروندان تبدیل شده است و از سوی دیگر به عنوان یک پدیدۀ سیاسی و اجتماعی نقش بسیار حساس و 
مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی - اجتماعی یک جامعه ایفا می کند که اساس زندگی نوین شهری و نیازهای 
جابه جایی انسان را شکل می دهد )احمدی و محرم نژاد، 1385: 2(؛ لذا، سیستم حمل ونقل کارآمد و پیشرفته و به تبع 
آن سرمایه گذاری در بهبود آن یک پدیدۀ جهانی است. بدین لحاظ در مجموع حمل ونقل عمومی و ترافیک به عنوان 
یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری در کالن شهرها به خصوص در شهر تهران مطرح هستند و به لحاظ 
اهمیت و حساسیتی که نسبت به آن ها در میان شهروندان و افکار عمومی طبقۀ متوسط شهری وجود دارد، طبعًا در 

رأس برنامه ریزی های شهری قرار می گیرد )رجبی، 1392(.

سامانۀ حمل ونقل عمومی شهری شامل مجموعه ای از تجهیزات، منابع، امکانات، افراد و سایر زیرساخت هایی 
است که به دنبال جابه جایی مسافران به نقاط و مناطق مختلف شهر است. در هر سامانۀ حمل ونقل عمومی از انواع 

مختلف وسایل نقلیه استفاده می شود، اتوبوس، مینی بوس، مترو و انواع قطارهای درون شهری.

مقیاس وسیع و  در  راحت مسافران  و  و جابه جایی سالم، سریع  انتقال  اصلی هر سیستم،  به طور کلی وظیفۀ 
برحسب نیاز است. اصلی ترین خدماتی که این سیستم ارائه می دهد، جمع آوری مسافران از مناطق مسکونی و مناطق 
دیگر شهر به مراکز فعالیت اداری، تجاری، صنعتی و تفریحی است یا توزیع مسافران بین مراکز کار و زندگی و 
محل های فعالیت های آن هاست )سعید نیا، 1381(. بنابراین، حمل ونقل عمومی شهری از پایه های مهم زندگی در 
جوامع شهری است؛ زیرا با انتقال و جابه جایی سالم، سریع و راحت مسافران در مقیاس وسیع و در نهایت جریان 
رفت وآمد شهروندان را تسهیل می کند و سطح کیفیت زندگی را در شهر باال می برد. در این میان با توجه به اهمیت 
و نقش ناوگان اتوبوس رانی درون شهری )حمل ونقل عمومی( در جابه جایی مسافران در فضاهای شهری )تهران(، 
به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های انتقال مسافران سهم عمده ای را در فرایند جابه جایی شهروندان ایفا می کند. 

ازاین رو ارتقا، هدایت و کنترل و بهره وری مناسب از آن یک ضرورت به شمار می رود.

براساس آخرین آمارهای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در اوج جابه جایی، روزانه حدود بیست میلیون سفر 
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درون شهری انجام می شود که در این میان سهم ناوگان حمل ونقل عمومی حدود یازده میلیون جابه جایی است و از 
سوی دیگر در مجموع بیش از 12 میلیون مسافر جابه جا می شود که ظرفیت اتوبوس رانی در جابه جایی مسافر بیش 
از 3/5 میلیون نفر )بیش از 6500 دستگاه اتوبوس( است که با این احتساب سهم اتوبوس رانی از حمل ونقل همگانی 
شهر تهران بیش از 17 درصد است. بر این مبنا اتوبوس ها یکی از مهم ترین وسایل ترابری در شهر تهران هستند 

و خدمات آن ها در شهر بسیار مهم و اثرگذار به شمار می رود.

آنچه در این میان نقش اساسی را در برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و راهبری سامانۀ حمل ونقل عمومی 
شهری به خصوص اتوبوس رانی ایفا می کند، نظام مدیریت آن است که شهرداری )معاونت حمل ونقل و ترافیک( 
و شورای  اسالمی شهر در تعامل سایر عناصر دستگاه ها و نهادهای دولتی ذی ربط وظیفۀ امور را در اختیار دارند. 
در چارچوب این نظام مدیریت، بررسی و تصویب برنامه ها و طرح هایی )لوایح( که برای عملیاتی شدن آن ها انجام 
می گیرد، باید از مرحلۀ تصویب آن در صحن شورای  اسالمی بگذرد و سپس، در مراحل اجرایی آن شورای  اسالمی 
تابعه  سازمان های  و  شهرداری  در  مصوبات  اجرای  حسن  بر  و  کند  نظارت  را  بخش ها  همۀ  است،  موظف  شهر 
برنامه ها و طرح های حمل ونقل  بررسی های موشکافانه  و  پیگیری ها  با وجود  این در حالی است که  باشد.  دقیق 
عمومی شهری )اتوبوس رانی( در چارچوب برنامۀ پنج سالۀ دوم شهرداری از سوی شورای شهر )کمیسیون و کمیتۀ 
از  انجام تعهداتش و جابه جایی مسافران در بسیاری  اتوبوس رانی در  حمل ونقل( همچنان عملکرد شرکت واحد و 
خطوط و مسیرهای ویژه دچار مشکل می شود، در برخی از موارد خدمات رسانی به شهروندان از برنامه ها و مصوبات 

شورای شهر عقب افتاده می شود، در نهایت تعدادی از مسافران نیز از شیوه و کیفیت آن ناراضی هستند.

بر  اسالمی  شورای   )عملکرد(  مصوبات  و  برنامه ها  تأثیر  به  دستیابی  برای  است،  تحقیق تالش شده  این  در 
فعالیت های شرکت واحد اتوبوس رانی، وجوه مختلف کیفیت خدمات رسانی اتوبوس رانی تبیین شود. همچنین، شیوۀ 
اتخاذشده نیز براساس روش توصیفی - تحلیلی خواهد بود و تحلیل میان متغیرها از روش های آماری )توصیفی و 

استنباطی( و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

1-1. بیان مسئله

با رشد شتابان شهرنشینی در چند دهۀ اخیر، شهرها بزرگ ترین محل جابه جایی مسافر و کاال به شمار می روند. 
این روند در حالی به پیش می رود که جابه جایی و حمل ونقل در شهرها به ویژه شهرهای پرجمعیت همواره به عنوان 
نرم افزار،  و  سخت افزار  ساختار  توسعۀ  ازاین رو،  2013(1؛  )آلن،  می شوند  مطرح  شهری  چالش های  اصلی ترین 
حمل ونقل شهری مانند تأمین زیرساخت های شبکه های ارتباطی و تجهیزاتی در راستای مدیریت تقاضای ترافیک 
و سیاست های تعرفه ای جایگاه بسیار مهمی دارد )آستفومی، 2011(2. بدین جهت حمل ونقل عمومی یکی از نیازهای 
ضروری جوامع شهری امروز تلقی می شود. همچنین، کاهش کـارایی سیـستم حمل ونقل عمـومی، سـبب گسترش 

1- Alen2013
2- Astofomi2011
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مالکیت و تمایل استفاده از وسایل نقلیه و تمرکز آن ها در سطح شبکۀ معابر شهری می شود. این امر همۀ رفت وآمدها 
به  برنامه ریزان و مدیران شهری  برای  را  قرار می دهد و شرایط  را تحت تأثیر  به ویژه عملکرد حمل ونقل عمومی 
مرحله ای می رساند که نیاز به سرمایه گذاری کالن برای احداث معابر جدید یا تعریض شبکه های موجود خواهد بود.

از آنجا که چهار دوره از عمر شورای  اسالمی شهر تهران می گذرد، کمیسیون و کمیته های تخصصی حمل ونقل 
شهری شورا در راستای ارتقای جنبه های کمی و کیفی شبکۀ اتوبوس رانی برای رفع نیاز و رضایتمندی شهروندان 
اقدامات مختلفی را در عرصه های سیاست گذاری و برنامه ریزی )برنامۀ عملیاتی پنج ساله، طرح های جامع و تفصیلی 
موضوعی و موضعی( از طریق بررسی لوایح و مصوبات و پیگیری اجرای آن ها انجام داده است و اینکه تا چه میزان 
اصلی  است، مسئلۀ  بوده  مؤثر  اتوبوس رانی  و  کیفی خدمات رسانی شرکت واحد  ابعاد  بر  نظارت ها  و  این مصوبات 

تحقیق محسوب می شود.

1-2. هدف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عملکرد شورای  اسالمی شهر تهران بر کیفیت خدمات اتوبوس رانی است. 
بدون تردید سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر 
نیست. شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم در سیاست گذاری 
و مدیریت شهری را فراهم می کند. اهمیت حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری، امری نیست که بشود، به سادگی 
از آن گ و یکی از مهم ترین راهکارهای عبور از معضل ترافیک و آلودگی هوا در کالن شهرها به خصوص تهران 
است که بررسی اصولی به این مقوله حکایت از احاطۀ مسئوالن مربوط به نقش حیاتی حمل ونقل عمومی و ترافیک 
در زندگی شهری خواهد داشت که اتفاقًا این مهم هم با انتخاب سیاست های درست و علمی با عنایت به ارزیابی، 
تحقیق، ارزیابی ها و ارزشیابی ها و در نهایت بازمهندسی برای وسایط نقلیه و مسیرهای تردد و نیز دیگر ادوات و 

تجهیزات اهمیت دو چندان پیدا می کند.

هدف اصلی پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا تفاوت معناداری بین سیاست گذاری و نیز تدوین برنامه های 
عملیاتی و اجرایی شورای شهر تأثیری بر عملکرد اتوبوس رانی شهر دارد یا خیر؟

توسعۀ شهری و شهرنشینی ایجاب می کند، روند سریع توسعۀ شهرنشینی به افزایش تقاضا برای زیرساخت هایی 
نظیر تأمین آب آشامیدنی، شبکۀ برق و ایجاد امکانات حمل ونقل و... منجر شود. نداشتن کفایت سیستم موجود یا 
مدیریت های موازی در بخش مدیریت ترافیک شهری، موجب افزایش فاصلۀ بین تقاضا و عرضۀ امکانات حمل ونقل 
نزدیک شدن میزان  آلودگی صدا و  افزایش تصادفات،  افزایش درخور توجه زمان جابه جایی،  ترافیک،  شده است. 
آلودگی هوا به مرزهای تهدید سالمت انسانی از تبعات سیستم حمل ونقل ناپایدار در مناطق شهری است. پایداری 
تنها با ایجاد تغییرات در طراحی، الگوهای استفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل نمی شود؛ بلکه باید تغییراتی در 
نحوۀ تفکر نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن برای حل مشکالت حمل ونقل ایجاد شود. یک سیستم 
حمل ونقل پایدار نیازمند فعالیت هایی بیش از کنترل آلودگی هوا، ترافیک یا کاهش مصرف سوخت است و بررسی ها 
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نشان داده است که هیچ راه حل منفردی برای حل مشکالت پیچیدۀ حمل ونقل وجود ندارد و رفع چنین مشکلی 
نیازمند یک سازوکار جامع، پویا و درخور اطمینان است.

مدیریت پایدار حمل ونقل آثار توسعۀ حمل ونقل را بر کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، مصرف منابع، 
کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به کاهش آثار زیست محیطی، افزایش بازدهی سیستم 
حمل ونقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می کند و هدف آن سیستم افزایش کارایی و جابه جایی کاالها، 
خدمات و افراد با حداقل مشکالت دسترسی است که بدون سازمان دهی مجدد استراتژی ها، سیاست ها و برنامه ها 

قابل دستیابی نخواهد بود.

واقعیت این است که وضعیت جابه جایی مردم در دنیای امروز نامطلوب است و بدون انجام اقدامات اصالحی و 
پیشگیرانه بدون شک در آیندۀ نزدیک تبدیل به یک بحران خواهد شد؛ لذا، هم کشورهای توسعه یافته و هم در حال 
توسعه ناگزیر به حرکت به سوی مدیریت پایدار حمل ونقل هستند و برای حل معضالت عدیدۀ ترافیکی در شهرها 

باید مبانی و اصول حمل ونقل پایدار را به عنوان مرکز ثقل برنامه های آتی حمل ونقل مدنظر قرار دهند.

بررسی آثار متقابل سیاست های حمل ونقل شهری و توسعه و کاربری زمین، رشد روزافزون استفاده از وسایط 
نقلیۀ موتوری در حمل ونقل کالن شهرها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافتگی، هماهنگی بین سیاست های 
متقابل  آثار  است،  شده  سعی  تحقیق  این  در  می کند.  ایجاب  را  شهر  توسعۀ  سیاست های  و  شهری  حمل ونقل 
سیاست های حمل ونقل شهری و سیاست های توسعه و کاربری ابالغیۀ شورای شهر بررسی شود. بی شک حمل ونقل 
و ارائۀ راهکارهای توسعۀ پایدار حمل ونقل در کالن شهرهایی چون تهران در صدر مباحث شهرنشینی قرار گرفته 
و طبیعی است که با این پیش درآمد، مطالعات کالنی نیز در این حوزه ها از سوی ارگان های شهری، پژوهشگران 
و محققان و دانشگاه ها انجام  شده است. به ویژه آنکه رشد بی رویۀ جمعیت و شهرنشینی در شهرهای بزرگی چون 
تهران آمار روبه  رشدی دارد و راهکارهای مؤثری برای حل این مسئلۀ مهم در کشور تدوین نشده است. شهرنشینی 
بی رویه و گسترش پرشتاب پدیدۀ شهرنشینی در بسیاری از شهرهای کشور باعث به وجودآمدن پدیده هایی همچون 
و  و مشکالت  بزهکاری  و  بیکاری  افزایش  خوابگاهی،  تشکیل شهرهای  تکدی گری،  زاغه نشینی،  حاشیه نشینی، 
ناسازگاری های فرهنگی شده است و از همه مهم تر مشکالت زیادی را در نحوۀ ارائۀ خدمات حمل ونقلی پدیدار 

ساخته است.

یکی از ستون های اصلی آنچه توسعۀ پایدار نامیده می شود، ایجاد سامانۀ ترابری پایدار است. اکنون، تهران شهری 
است، سردرگم در مباحث کالن ترافیک و حمل ونقل که به تازگی گام های علمی و بنیادین برای رفع این مشکالت 
از سوی شهرداری و شورای شهر تهران آغاز شده است، طرح شبکۀ قطار شهری، اتوبوس رانی و مینی بوس رانی و 
تاکسیرانی ون، بهینه سازی جریان ترافیک در معابر شهری از طریق اعمال مدیریت و ترافیک، طرح ارتقای فرهنگ 
سطح  ارتقای  با  کارا  عمومی  حمل ونقل  سیستم های  توسعۀ  و  یکپارچه  حمل ونقل  سیستم  فراهم کردن  ترافیک، 
سرویس آن ها، کاهش تقاضای سفر سواره و افزایش سهم نقلیۀ عمومی اعم از قطار شهری، اتوبوس رانی و سایر 
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سیستم های حمل ونقل عمومی، افزایش سهم سفرهای غیرموتوری مانند پیاده روی و دوچرخه سواری با توجه به 
سازگاری آن ها با محیط زیست، ارتقای ایمنی سیستم حمل ونقل شهری و جلب اعتماد شهروندان نسبت به وسایل 

نقلیۀ عمومی از جمله اهداف تأکیدشده در این قبیل طرح ها هستند.

اهمیت سیاست گذاری در بحث حمل ونقل در شهرهای متوسط و بزرگ دنیا بیشتر نمود داشته است و استفاده 
از سیستم های حمل ونقل عمومی برای جابه جایی مردم، امری ضروری به نظر می رسد. آنچه مسلم است، توسعۀ 
شبکۀ حمل ونقل شهری در کالن شهرهای جهان هم به عنوان مهم ترین چالش شهری مطرح بوده است و تهران نیز 
به عنوان یکی از کالن شهرهای ایران، به راهکارهای اجرایی و تسریع در توسعۀ شبکۀ حمل ونقل شهری نیاز دارد. 
افزایش درخور توجه زمان جابه جایی، افزایش تصادفات، آلودگی هوا و نزدیک شدن میزان آلودگی هوا به مرزهای 

تهدید سالمت انسانی، از تبعات سیستم حمل ونقل ناپایدار در مناطق شهری است.

به راستی چگونه می توان به سیستم حمل ونقل پایدار دست یافت؟ به طور حتم پایداری، تنها با ایجاد تغییرات 
در طراحی، الگوهای استفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل نمی شود؛ بلکه باید تغییراتی در نحوۀ تفکر نسبت به 
پایدار  ایجاد شود. یک سیستم حمل ونقل  برای حل مشکالت حمل ونقل  ارزشیابی راهکارهای ممکن  شناخت و 
یا کاهش مصرف سوخت است و بررسی ها نشان داده  ترافیک  آلودگی هوا،  از کنترل  نیازمند فعالیت هایی پیش 
است که هیچ راه حل منفردی برای حل مشکالت پیچیده و حمل ونقل وجود ندارد و رفع چنین مشکلی نیازمند یک 

سازوکار جامع و پویا و درخور اطمینان است.

مدیریت پایدار حمل ونقل آثار توسعۀ حمل ونقل را برای کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، مصرف 
منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به کاهش آثار زیست محیطی، افزایش بازدهی 
سیستم حمل ونقل و بهبود زندگی اجتماعی کمک می کند و هدف آن سیستم، افزایش کارایی و جابه جایی کاالها، 

خدمات و افراد با حداقل مشکالت دسترسی است.

واقعیت این است که وضعیت جابه جایی مردم در دنیای پرهیاهوی امروز مطلوب نیست و بدون انجام اقدامات 
اصالحی و پیشگیرانه بدون شک در آیندۀ نزدیک تبدیل به یک بحران خواهد شد. لذا هم کشورهای توسعه یافته و 
هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت به سوی مدیریت پایدار حمل ونقل هستند و برای حل معضالت عدیدۀ ترافیکی 
در شهرها باید مبانی و اصول حمل ونقل پایدار را به عنوان مرکز ثقل برنامه های آتی حمل ونقل مد نظر قرار دهند.

تهیه و تدوین طرح جامع حمل ونقل و ترافیک تهران را شاید بتوان مقدمه ای برای حرکت های علمی و قابلیت 
الگوبرداری برای دیگر کالن شهرهای ایران به شمار آورد. طرحی که منطبق با سند چشم انداز جمهوری اسالمی 
در سال  تهران  ترافیک  تهیۀ طرح جامع  برای  بررسی های الزم  است.  تهیه شده  و  پیش بینی  ایران سال 1404 
1385 و با تشکیل کارگروه های تخصصی بر پایۀ مستندات و پایگاه های اطالعاتی جامع سال های گذشتۀ ترافیک 
شهر تهران و اطالعات به هنگام شده دربارۀ تقاضا و عرضه در شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک تهران با 
به کارگیری ابزارهای کارآمد دربارۀ مدل سازی انجام شد که در نهایت، توسط شهردار تهران در قالب الیحۀ »طرح 
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جامع حمل ونقل و ترافیک تهران« به شورای  اسالمی شهر تهران ارائه و در یک صدوششمین جلسۀ رسمی این 
شورا مصوب شد.

این الیحه سندی درخور تأمل بوده است؛ اما سیاستگذاری کالن و برنامه ریزی های مترتب با آنکه از طرف 
شورای شهر تعیین و ابالغ می شوند، نیز اهمیت ویژه ای دارند. برای کمک به بازنگری این طرح جامع این تحقیق 
به عنوان شروع توانمندسازی مدنظر قرار گرفت. بر همین اساس اطالعات مورد نیاز طی یک پرسش نامه با نوزده 

سؤال بسته جمع آوری شد.

برای مدیریت اثربخش و کارا، لزوم تدوین سیاست ها و برنامه هایی واقع بینانه یا به عبارتی هوشمندانه تر ضروری 
به نظر می رسد، به طوری که این سیاست ها می توانند در عملکرد و سطح رضایت عمومی نقش عمده ای ایفا کنند 
که البته آحاد مردم نیز عملکرد شهرداری را متأثر از سیاست ها و برنامه ها، ارزیابی ها و ارزشیابی های شورای شهر 

می داند.

با این اوصاف در این پژوهش سعی شده است، بررسی سیاست ها در عملکرد شهرداری با آزمون های استاندارد 
)برای عارضه یابی و حل مشکل( و نیز از منظر ارزیابی و تدوین برنامه ها، پروژه های بهبود، اقدامات اصالحی و 
پیشگیرانه و نیز تأمین منابع، آزمون های معتبر کمی بین المللی مورد سنجش قرار گیرد تا حداقل، مقدمه ای برای 
شروع تعالی و ارزیابی ها باشد تا در برنامه ریزی های آینده با استفاده از ابزارهای مناسب استاندارد مسیر مناسبی 
آزمون های  استانداردشده و  به کمک پرسش نامۀ  از دوباره کاری ها جلوگیری شود. در فصل چهارم  و  تعیین شود 

مناسب نتیجه ای به دست آمد که در قالب آمار توصیفی و استنباطی مدنظر قرار گرفت.

1-3. سؤاالت تحقیق

سؤال اصلی: آیا عملکرد شورای شهر تهران بر کیفیت خدمات شرکت واحد اتوبوس رانی تأثیر دارد؟

سؤاالت فرعی:

آیا رابطۀ معناداری میان سیاست های اعمال شدۀ شورای شهر با کیفیت خدمات اتوبوس رانی وجود دارد؟- 1

آیا رابطۀ معناداری میان راهبرد واگذاری ناوگان اتوبوس رانی با بخش خصوصی و افزایش کیفیت خدمات - 2
اتوبوس رانی وجود دارد؟

آیا شهرداری تهران توانسته است، سیاست ها و تصمیمات مربوط به ارتقای کیفیت اتوبوس رانی از سوی - 3
شورای  اسالمی شهر را اعمال کند؟

آیا بین ارتقای کیفیت خدمات و افزایش شمار مسافران رابطۀ معناداری وجود دارد؟- 4

1-4. فرضیه های تحقیق

رابطۀ معناداری میان سیاست های اعمال شدۀ شورای شهر با کیفیت خدمات اتوبوس رانی وجود دارد.- 1
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رابطۀ معناداری میان راهبرد واگذاری ناوگان اتوبوس رانی با بخش خصوصی و افزایش کیفیت خدمات - 2
اتوبوس رانی وجود دارد.

سیاست ها و تصمیمات مربوط به ارتقای کیفیت اتوبوس رانی از سوی شورای  اسالمی شهر توسط شهرداری - 3
تهران اعمال شده است.

با ارتقای کیفیت خدمات و افزایش شمار مسافران رابطۀ معناداری وجود دارد.- 4

1-5. معرفی ساختار مدیریت حمل ونقل شهری در تهران

اتوبوس رانی  سازمان های  یا  شرکت  شامل  )تهران(  اتوبوس رانی  شهری،  درون  حمل ونقل  مدیریت  سیستم 
شهری، شورای عالی هماهنگی ترافیک، دوایر راهنمایی ورانندگی نیروی  انتظامی جمهوری اسالمی ایران و معاونت 

حمل ونقل و ترافیک شهرداری ها می شود. مهم ترین فعالیت مدیریت حمل ونقل شهری عبارت اند از:

اصالح عملکرد و گردش کار حمل ونقل عمومی؛- 

اعمال مدیریت در اصالح امور حمل ونقل عمومی؛- 

ایجاد هماهنگی در استفاده از چند سیستم حمل ونقل؛- 

مدیریت از طریق کنترل استفاده کنندگان؛- 

آموزش ترافیک یا فرهنگ ترافیک؛- 

انتظامات ترافیک یا اعمال مقررات.- 

نظام سلسله مراتب مدیریت حمل ونقل شهری تهران )اتوبوس رانی(:

شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور؛- 

معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری )سازمان حمل ونقل و ترافیک(؛- 

شورای  اسالمی شهر )کمسیون حمل ونقل(؛- 

راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )پلیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ(؛- 

شرکت واحد و اتوبوس رانی حومه.- 
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 كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي عالي شوراي

 شهرداري تهران
 تهران يشهردار كيتراف و ونقل حمل معاونت

 تهران كيتراف و ونقل حمل سازمان
 

 حومه و تهران يران اتوبوس واحد شركت

 شهر تهراناسالمي  شوراي
 ونقل شهري كميسيون عمران و حمل

 ونقل و عمران( هاي حمل يتهكم)

 ياسالم يجمهور يانتظام يروين يورانندگ یيراهنما
 (بزرگ تهران يورانندگ یيراهنما سيپل)

شکل 1. ساختار مدیریت حمل ونقل شهری تهران )اتوبوس رانی( مأخذ: نگارنده

وظایف شورای  اسالمی شهر تهران:

بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری )حمل ونقل، اتوبوس رانی(- 

تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری )حمل ونقل، اتوبوس رانی(- 

نظارت و پیگیری بر مصوبات شهرداری )حمل ونقل، اتوبوس رانی(- 

مهم ترین وظایف پلیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ:

مدیریت مرکز اطالعات و کنترل ترافیک شهر تهران- 

اجراییات، شماره گذاری، صدور گواهی نامه و شماره گذاری وسایل نقلیه- 

مهم ترین وظایف شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه:

دریافت خط مشی و برنامه های کلی از مرکز ستاد شرکت؛- 

تعیین اهداف مشخص برای قسمت سرپرستی همسو با اهداف کلی شرکت با رعایت ضوابط و استانداردهای - 
موجود؛

مطالعه و تحقیق مداوم برای به روز نگاهداشتن اطالعات فنی وحرفه ای با هدف پیشرفت امور و بهبود کار - 
در آتی؛

سازمان دهی مناسب به منظور صرفه جویی در وقت، بودجه و به کارگیری نیروی انسانی کمتر و رسیدن به - 
نتیجۀ مطلوب و کارایی بیشتر؛

و -  قسمت  برنامه های  با  انطباق  در  عملیات  کیفیت  و  کمیت  بودجه،  زمان،  تعیین  و  مناسب  برنامه ریزی 
تخصیص منابع انسانی، مالی و وسایل خودرویی و تجهیزات اداری؛
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شناخت نیازهای سامانه با نظارت منطقه از نظر چگونگی کارکرد و ارزیابی آن ها براساس ضوابط معین و - 
اجرایی؛

نظارت و کنترل بر عملیات پرسنلی شامل: انتصابات، نقل وانتقاالت و رفاه و بهره وری کارکنان سامانه؛- 

کنترل و نظارت بر عملیات مالی، اداری، فنی، بهره برداری و هماهنگی در محدودۀ ضوابط و آیین نامه ها و - 
دستورالعمل های مربوط و ابالغی.

مدیریت شهری )شهردار - شورا( تهران و اتوبوس رانی

در ایران تا قبل از مشروطه، امور شهرهای کشور را پادشاهان مدیریت می کردند و انتخاب والیان و مدیران 
شهر از سوی درباریان انتخاب می شد؛ بنابراین، امور داخلی شهرها بر پایۀ ساختار اداری و با نظارت و تصمیم گیری 
حاکمان اداره می شد. همان طور که پیش تر اشاره شد، تصمیمات مربوط به ورود کالسکه ها و سایر وسایل جابه جایی 

مسافران شهری )اتوبوس های که با اسب کشیده می شد( از سوی حاکمان انجام می شد.

پس از پیروزی مشروطه، در سال 1285 ش مشکالت مختلفی در ادارۀ امور شهرها، در زمینه های مختلف وجود 
اتوبوس رانی خصوصی تصویب شد که در این دهه نیز قانون  داشت. در سال 1305 الیحۀ تأسیس شرکت های 
بلدیۀ مصوب 1286 لغو شد و قانون بلدیۀ دیگری )سال 1309( به تصویب رسید. این قانون، انتخاب شهردار و سایر 
اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخِل قرار داد. قانون جدید مادۀ 8 و تبصرۀ 3 و انجمن بلدی نیز )مادۀ 5 این 
قانون وضعیت نمایندگان و وظایف انجمن( به تصویب رسید. در مجموع با وجود قوانین، انتخاب شهردار همواره از 
سوی درباریان و حاکمان بود و همچنین، تشکیل انجمن شهر در دهه های 1320 تا 1350 با وجود تغییرات مترقیاِن 
همچنان بیشتر به صورت فرمایشی و از سوی صاحبان نفوذ در دستگاه های دولتی انجام می شد و مصوبات و نظارت 
بر حوزۀ اتوبوس رانی با توجه به تصمیماتی که از سوی درباریان و حاکمان ابالغ می شد، انجمن شهر آن را تأیید 

می کرد )شورای  اسالمی شهر تهران، 1395(.

با پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسالمی طبق اصل 100 و 107 قانون شوراها 
)قانون اساسی( بر نقش تشکیل شوراها )شهر و روستا( و بر ادارۀ امور تأکید کردند. در سال های 1361، 1365، 
1371، 1375، 1382 و 1385 به ترتیب با اصالحات قوانین مربوط به بستر حضور شوراهای شهر در ادارۀ امور شهر 
را فراهم کردند. به طوری که در سال 1378 اولین شورای  اسالمی شهر در مدیریت شهری ایجاد شد و با انتخاب 
شهردار و مصوبات خود بر بخش های مختلف ادارۀ شهر ناظر شدند و با پیگیری مستمر خود بر حوزه های مختلف 

شهری همواره بر نقش نظارتی خویش استوار هستند.

تا قبل از تشکیل شورای  اسالمی شهر تهران، وزارت کشور با توزیع اعتبارات، امکانات و مانند این ها مدیریت 
اصلی بر شرکت اتوبوس رانی شهر را که در حیطۀ سازمان شهرداری بود، اعمال می کرد. با روی کارآمدن شوراهای 
شهر و برخی از تصمیمات و مصوبات بدون تأیید وزارت کشور انجام شدنی نبودند. در عین حال، اقدام یا تصمیم گیری 
در خصوص برخی امور با درخواست، موافقت، هماهنگی یا توافق مسئوالن اجرایی، نهادها و سازمان های مملکتی، 
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)بندهای 4 تشکیالت،  بود  امکان پذیر خواهد  برای شوراهای شهر  قانون 76، 6، 5 دستگاه های ذی ربط  مادۀ 7 
وظایف و انتخابات شورای  اسالمی کشور و انتخاب(.

از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، حمل ونقل کاال و مسافر از آن دسته 
حوزه هایی است که تنها بخش خصوصی و تعاونی می توانند در آن فعالیت کنند. بررسی لوایح و پیشنهادها و سپس، 

تصویب آن و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات در حوزۀ اتوبوس رانی نیز از وظایف شورای  اسالمی شهر است.

 )1386 سال  )در   BRT خطوط  به  جدید  اتوبوس های  ایجاد  تهران  شهر  شورای  مصوبات  مهم ترین  از  یکی 
به حقوق  احترام  بر  دانست که عالوه  تهران  از سوی شهرداری  مناسب  بسیار  اقدامی  را  آن  زیرا می توان  است؛ 
شهروندی، شهروندان را برای استفادۀ بیشتر از سیستم اتوبوس رانی ترغیب می کند. شورای شهر ورود اتوبوس های 
دوکابین خارجی به ناوگان اتوبوس رانی شهر تهران را از بهترین راهکارهای تشویق شهروندان به استفاده از وسایل 

حمل ونقل عمومی و افزایش خدمات باکیفیت در جابه جایی شهروندان می دانند.

شورای  اسالمی شهر تهران مصوبات خویش را دربارۀ توسعه و مدیریت اتوبوس رانی تهران در چارچوب طرح 
و سایر  و دوم شهرداری  اول  پنج سالۀ  برنامۀ عملیاتی  و  تهران(  )طرح جامع حمل ونقل شهری  تفصیلی  و  جامع 
لوایح )فوریت( پیگیری و نظارت می کند که این مصوبات نیز عمومًا براساس سیاست ها و خط مشی کلی حمل ونقل 
ترافیک کشور تدوین می شود. از مهم ترین ویژگی هایی که شورای شهر در مصوبات خود پیگیری می کند عبارت اند 

از: استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی به کار رفته، اولویت ها، نحوۀ خدمت دهی سامانه، حمایت مالی و... .

2. تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه و برای هر نوع تحقیق، اهمیت خاصی دارد. امروزه، 
در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع آوری شده از موضوع تحقیق شده است، تجزیه و تحلیل اطالعات 
از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه و 
تحلیل می شوند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. در این فصل، ابتدا 
تحلیل عامل تحقیق انجام می شود و بعد مدل اصلی پژوهش بررسی می شود. در نهایت، فرضیات تحقیق آزمون 
می شوند. برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون تی میانگین و روش تحلیل عامل و آزمون همبستگی 
و  شود  آزمون  تحقیق  فرضیه های  صحت  تا  می کند  فراهم  را  امکان  این  روش  این  می شود.  استفاده  پیرسون 

معناداربودن ضرایب به دست آمده را نشان دهد.

2-1. توصیف آماری داده ها

در این قسمت آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ارائه می شود. ارائۀ آمار توصیفی 
برای این مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی های عمومی آن و همچنین، تحلیل بهتر ارتباط بین 

متغیرها می شود. در این تحقیق جنسیت، سن، رشتۀ تحصیلی سؤاالت عمومی پژوهش در نظر گرفته شده  است.
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جنسیت پاسخ گویان

بوده اند،  مردان  و 42/4 درصد  زنان  تکمیل کنندگان پرسش نامه  از  به دست آمده حدود 57/6 درصد  اطالعات 
میانگین سنی آنان چهل سال و مدرک تحصیلی حدود 80 درصد آنان دیپلم و باالتر بوده است )تعداد 302 نفر به 

این سؤال پاسخ داده اند(.

 

 زن
 درصد ۵۷/۶

 مرد
 درصد ۴۲/۴

 نمودار توزیع جنسی
 افراد شرکت کننده در نظر سنجی  

شکل 2. نمودار توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک جنسیت

وضعیت شغلی پاسخ گویان

در این نظرسنجی پرسش نامه بین گروه های شغلی مختلف توزیع شده است؛ به نحوی که می توان گفت، دیدگاه 
صاحبان مشاغل مختلف در این ارزیابی مدنظر قرار گرفته است.

 

 بیکار
14% 

 دانش آموز
5% 

 دانشجو
27% 

 کارگر
6% 

 کارمند
15% 

 آزاد
17% 

 سایر
8% 

اعالم 
 نشده

8% 

 نمودار توزیع شغلی افراد شرکت کننده در نظرسنجی

شکل 3. نمودار توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک شغل

تحصیالت پاسخ گویان

افراد شرکت کننده در این نظرسنجی در سطوح مختلف تحصیلی قرار دارند و 80 درصد آن ها دیپلم یا باالتر بوده اند.
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 زیر دیپلم
18% 

 دیپلم
32% 

 فوق دیپلم
17% 

 لیسانس
27% 

 فوق لیسانس
4% 

 اعالم نشده
2% 

 نمودار توزیع تحصیلی افراد شرکت کننده در نظرسنجی

شکل 4. نمودار توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک مدرک تحصیلی

مدت زمان انتظار مسافرین در ایستگاه های اتوبوس

نشان می دهد، حدود 40  اتوبوس  ایستگاه های  در  مسافران  انتظار  در خصوص مدت زمان  به دست آمده  نتایج 
درصد افراد در خصوص این سؤال اظهارنظر نکرده اند و نزدیک به 40 درصد افراد از 10 دقیقه تا بیش از 20 دقیقه 
و حدود 20 درصد افراد کمتر از 10 دقیقه در ایستگاه ها منتظرآمدن مینی بوس می شوند. کم بودن تعداد مینی بوس ها 
نسبت به سایر وسایل حمل ونقل عمومی شهر و انجام سرویس های دربستی و غیره در افزایش مدت زمان انتظار 

مسافران در ایستگاه های اتوبوس مؤثر است.

 

 دقیقه                     5کمتر از 
 درصد 5

 دقیقه10تا  5بین 
 درصد 16

 دقیقه  20تا  10بین 
 درصد 15

 دقیقه                       20بیش از 
 درصد 24

 اعالم نشده
 درصد 40

 نمودار درصد مسافران برحسب مدت زمان انتظار درایستگاه ها

شکل 5. نمودار توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب مدت زمان انتظار
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مدت زمان انتظار مسافران در ایستگاه های حمل ونقل عمومی

درصد افراد برحسب متوسط مدت زمان انتظار در ایستگاه های حمل ونقل عمومی در وضعیت موجود عبارت اند از:

مدت زمان انتظار کمتر از 5 دقیقه، 7/3 درصد از افراد- 

مدت زمان انتظار بین 5 تا 10 دقیقه، 21 درصد از افراد- 

مدت زمان انتظار 10 تا 20 دقیقه،20 درصد از افراد- 

بیش از 20 دقیقه، 26 درصد از افراد- 

و 26 درصد هم اعالم نظر نکرده اند.- 

جمع بندی نتایج کلی نشان می دهد، افراد به طور متوسط با زمان انتظار 15 دقیقه در هر سفر با وسایل حمل ونقل 
عمومی روبه رو هستند.

 

 اعالم نشده دقیقه                     20بیش از  دقیقه  20تا  10بین  دقیقه10تا  5بین  دقیقه                 5کمتر از 

9 

23 

9 

29.5 29.5 

4.7 

16.2 

14.7 

23.8 

40.6 

8.4 

22.1 

36.3 

24.4 

8.8 

 نمودار درصد مسافران برحسب زمان انتظار در ایستگاه های حمل ونقل عمومی تهران

 اتوبوس مینی بوس تاکسی

شکل 6. نمودار هیستوگرام )میله ای( توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب مدت زمان انتظار

تمیزی داخل اتوبوس

با توجه به نظرسنجی انجام شده دربارۀ وضعیت تمیزی داخل اتوبوس از مسافران 115 نفر معادل 35/9 درصد 
از مسافران از تمیزی داخل اتوبوس رضایت داشتند، تعداد 74 نفر معادل 23/1 درصد رضایت خیلی زیادی داشتند و 
تعداد 23 نفر معادل 7/2 درصد رضایت خیلی کم و 29 نفر معادل 9/1 درصد رضایت کمی از تمیزی داخل اتوبوس 

داشتند.
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شکل 7. نمودار درصد فراوانی پاسخ گویان به وضعیت تمیزی داخل اتوبوس

رضایت مندی از ظرفیت اشغال صندلی در پیک اوج زمان سفر شهری

اوج  پیک  در  اتوبوس  داخل  صندلی  اشغال  ظرفیت  از  اتوبوس رانی  حمل ونقل  مسافران  رضایت مندی  میزان 
مصرف، تعداد 100 نفر معادل 31/3 درصد رضایت خیلی زیادی داشتند، 106 نفر معادل 33/1 درصد رضایت زیاد 
و 33 نفر معادل 10/3 درصد رضایت کم و 38 نفر معادل 11/9 درصد رضایت در حد خیلی کم داشتند با توجه به 

نظرسنجی انجام شده رضایت مسافران از وضعیت اشغال صندلی در پیک اوج زمان سفر خوب بوده است.

شکل 8. نمودار توزیع فراوانی پاسخ گویان به شلوغی داخل اتوبوس
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2-2. آزمون استنباطی

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه برای هر نوع تحقیق اهمیت خاصی دارد. امروزه، 
در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع آوری شده از موضوع تحقیق شده است، تجزیه و تحلیل اطالعات 
از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه و 
تحلیل می شوند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. در این فصل، ابتدا 
تحلیل عاملی تحقیق انجام می شود و بعد مدل اصلی پژوهش بررسی می شود. در نهایت فرضیات تحقیق آزمون 
این  SPSS استفاده می شود.  از روش تحلیل عاملی و نرم افزار  برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق  می شوند. 
روش این امکان را فراهم می کند تا صحت فرضیه های تحقیق آزمون شود و معناداربودن ضرایب به دست آمده را 

نشان بدهد.

تحلیل عاملی

در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا می توان داده های موجود را برای 
تحلیل استفاده کرد یا نه؟ بنابراین، در ابتدا به مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی را بررسی می کنیم.

روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله آن ها می توان به محاسبۀ مقدار KMO اشاره کرد که 
مقدار آن همواره بین 0 تا 1 در نوسان است. در صورتی که مقدار KMO کمتر از 0/50 باشد، داده ها برای تحلیل 
به تحلیل عاملی  بیشتر  احتیاط  با  باشد، می توان  تا 0/69  بین 0/50  آن  مقدار  اگر  و  بود  نخواهد  مناسب  عاملی 
برای تحلیل  بین داده ها  باشد، همبستگی های موجود در  از 0/7  پرداخت؛ ولی در صورتی که مقدار آن بزرگ تر 

عاملی مناسب خواهد بود.

از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن داده ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگی ها که پایۀ تحلیل قرار 
می گیرد، در جامعه برابر با صفر نیست و از آزمون بارتلت استفاده شده است؛ به عبارت دیگر با استفاده از آزمون 
بارتلت می توان از کفایت نمونه گیری اطمینان حاصل کرد. نتایج حاصل که در جدول شمارۀ 4-1 نشان داده شده 
است، نشانگر مناسب بودن همبستگی های موجود بین داده ها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونه گیری است، ازاین رو، 

می توان به تحلیل عاملی، اقدام کرد.

با توجه به عدد KMO )بزرگ تر از 0/7( و عدد معنادار آزمون بارتلت )sig < 0/05( می توان گفت که داده ها 
برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و شرایط مورد نیاز را دارد.

واریانس تبیین شده نشان می دهد که این سؤاالت پنج عامل را تشکیل می دهند و این عامل ها در حدود 85/53 
درصد واریانس را تبیین و پوشش می دهد که در حقیقت، نشان دهندۀ روایی مناسب سؤاالت است. در ادامه، ماتریس 
چرخش یافتۀ عاملی آورده می شود. این ماتریس همبستگی گویه )سؤاالت یا متغیرها( و عامل را مشخص می کند 
که براساس میزان همبستگی این ارتباط روشن خواهد شد. در این ماتریس بارهای عاملی )نمرات عاملی( هریک از 
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متغیرها بزرگ تر از 0/5 هستند و زیر چتر عامل مورد نظر قرار می گیرند که هرچقدر مقدار این ضریب بیشتر باشد، 
عامل مربوط نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( متغیر نظر شده دارد. جدول زیر نشان می دهد که چه سؤاالتی 

و با چه بارهای عاملی به این عامل ها مرتبط هستند.

با توجه به ماتریس چرخش یافتۀ عاملی پنج عامل شناسایی شده به کمک آزمون تحلیل عاملی مشخص شدند. 
پنج عامل عملکرد شورای  اسالمی شهر تهران بر کیفیت خدمات اتوبوس رانی عبارت اند از:

سیاست ها و راهبرهای اتخاذ؛- 

تصمیمات و مصوبات؛- 

راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی به بخش خصوصی؛- 

اعمال سیاست ها و تصمیمات مربوط به ارتقای کیفیت؛- 

توسعۀ خطوط و ناوگان اتوبوس رانی.- 

2-3. نتیجۀ آزمون فرضیات

قبل از تعیین نوع آزمون استفاده شده به خصوص در آزمون های مقایسه ای الزم است، از نرمال بودن متغیرها 
مطمئن شویم. در صورتی که متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون های پارامتری توصیه می شود و در غیر این 

صورت استفاده از آزمون های معادل غیر پارامتری، مد نظر قرار خواهد گرفت.

فرض صفر )H0(: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است.

فرض مقابل )H1(: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست.
جدول 1. بررسی توزیع نرمال متغیرها با آزمون کلوموگروف اسمیرنوف

متغیرهای تحقیق
,b کالموگروف پارامترهای نرمال Z آماره

اسمیرونف
سطح 

معناداری انحراف معیار استانداردمیانگین

20/564/7041/0490/221سیاست ها و راهبرهای اتخاذ
20/564/300/9060/385تصمیمات و مصوبات

19/194/990/8360/487راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی به بخش خصوصی
19/54/990/8360/487اعمال سیاست ها و تصمیمات مربوط به ارتقای کیفیت

20/014/920/8830/416توسعۀ خطوط و ناوگان اتوبوس رانی

از آنجایی که متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش از نوع فاصله ای - رتبه ای هستند و از طرفی به کمک 
روش آزمون کولوموگروف - اسمیرنوف )جدول 4-10( مقدار سطح معناداری برای متغیرها همگی باالتر از 0/05 
به دست آمد، با توجه به بزرگ تربودن p-value فرض H1 )متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست( رد شده 
داده های  توزیع  برای  بدین  می شود،  پذیرفته  است(  نرمال  توزیع  دارای  بررسی  تحت  )متغیر   H0 فرض  و  است 
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استفاده شده نرمال هستند. بنابراین، برای آزمون آمار استنباطی فرضیات از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون و 
آزمون تی یک طرفه استفاده شده است.

فرضیۀ فرعی اول:

اتوبوس رانی  کیفیت خدمات  با  اعمال شدۀ شورای شهر  میان سیاست های  معناداری  رابطۀ  می رسد،  نظر  به 

وجود دارد.

جدول 2. آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیۀ فرعی اول

همبستگی پیرسون

0/249مقدار آزمون
0/025سطح معناداری

320تعداد

سیاست های  میان  متغیرهای  و  اول  فرعی  فرضیۀ  برای  پیرسون  همبستگی  فوق  جدول  نتایج  به  توجه  با 
اعمال شدۀ شورای شهر با کیفیت خدمات اتوبوس رانی 0/249 و معناداری 0/025 به دست آمد که در سطح اطمینان 
95 درصد می توان ادعا کرد، بین سیاست های اعمال شدۀ شورای شهر باکیفیت خدمات اتوبوس رانی رابطۀ معناداری 

وجود دارد، ازاین رو فرضیۀ فرعی اول تأیید شد.

فرضیۀ دوم:

به نظر می رسد، رابطۀ معناداری میان راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی با بخش خصوصی سبب افزایش 

کیفیت خدمات اتوبوس رانی شده است.

جدول 3. آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم

همبستگی پیرسون

0/337مقدار آزمون
0/001سطح معناداری

320تعداد

با توجه به نتایج به دست آمده مقدار همبستگی بین راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی به بخش خصوصی، 
سبب افزایش کیفیت خدمات اتوبوس رانی 0/337 و معناداری 0/001 حاصل شد که در سطح 99 درصد می توان ادعا 
کرد، بین میان راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی به بخش خصوصی، سبب افزایش کیفیت خدمات اتوبوس رانی 

رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. ازاین رو فرضیۀ فرعی دوم تأیید شد.
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فرضیۀ سوم

به نظر می رسد، شهرداری تهران توانسته است، سیاست ها و تصمیمات مربوط به ارتقای کیفیت اتوبوس رانی 

از سوی شورای  اسالمی شهر را اعمال کند.

این فرضیه با استفاده از آزمون t تک نمونه ای آزمون شده است. نتایج حاصل از این بررسی که مسافران پاسخ 
داده اند، در جدول نشان داده شده است.

نتایج آزمون تی یک طرفه برای سیاست ها و تصمیمات مربوط به ارتقای کیفیت یعنی فرضیۀ سوم با مقدار درجۀ 
آزادی 102 و مقدار تی استیونت 4/040 و مثبت بودن مقادیر حدود باال و پایین تأییدی بر باالبودن مقدار میانگین از 
فرض 2/5 خواهد بود، ازاین رو می توان ادعا کرد که شهرداری تهران توانسته است، سیاست ها و تصمیمات مربوط 

به ارتقای کیفیت اتوبوس رانی از سوی شورای  اسالمی شهر را اعمال کند.

فرضیۀ چهارم:

به نظرمی رسد، با ارتقای کیفیت خدمات و افزایش شمار مسافران رابطۀ معناداری وجود دارد.

جدول 4. آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیۀ فرعی چهارم

همبستگی پیرسون

0/325مقدار آزمون
0/001سطح معناداری

320تعداد

مقدار و معناداری به دست آمده برای فرضیۀ فرعی چهارم به ترتیب 0/325 و 0/001 حاصل شد که می توان در 
سطح اطمینان 99 درصد ادعا کرد، بین ارتقای کیفیت خدمات و افزایش شمار مسافران رابطۀ معنادار وجود دارد، 

ازاین رو فرضیۀ فرعی چهارم تأیید شد.

خدمات  کیفیت  بر  تهران  شهر  اسالمی  شورای   عملکرد  از  مسافران  رضایت  میزان  بررسی  برای  ادامه  در 
اتوبوس رانی از آزمون تعقیبی استفاده شد که نتایج آزمون آنالیز واریانس )ANOVA( برای بررسی تفاوت میانگین 
بر  از عملکرد شورای  اسالمی شهر تهران  آماری و رضایت مندی  افراد جامعۀ  بین متغیر تعدیل کنندۀ تحصیالت 
کیفیت خدمات اتوبوس رانی 0/505 به دست آمد که هر مقدار از 0/05 بیشتر بود، ازاین رو، تحصیالت مسافران و 
رضایت از عملکرد شورای  اسالمی شهر تهران بر کیفیت خدمات اتوبوس رانی در بین افراد با تحصیالت متفاوت، 

تفاوت میانگین معناداری دیده نمی شود.

2-4. بحث و نتیجه گیری

ابتدا، در قالب آمار توصیفی، بررسی هایی انجام شد که به  اجمال شامل جامعۀ آماری، شاغالن مسافر استفاده کننده 
از اتوبوس های سطح شهر تهران، کارمندان و مدیران دست اندرکار ارائۀ خدمات در حوزۀ حمل ونقل شهری تهران 
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بودند که طبق استفاده از روش های استاندارد تعدادشان به 302 نفر شامل 174 نفر زن معادل 57/6 درصد و 128 
نفر مرد معادل 42/4 درصد بودند. در این تحقیق پاسخ دهندگان با وضعیت شغلی بیکار 44 نفر معادل 13/8 درصد 
و 17 نفر معادل 5/3 درصد دانش آموز )آن هم به دلیل تعطیلی مدارس در فصل تابستان با کاهش احتمالی روبه رو 
بودند( و 86 نفر معادل 26/9 درصد دانشجو و از طرفی 19 نفر معادل 5 درصد کارگر و 48 نفر معادل 15 درصد 
کارمند و 53 نفر معادل 16/6 درصد شغل آزاد و نیز 27 نفر معادل 8/4 سایر و 26 نفر معادل 8/1 درصد اعالم نشده 

بودند که در این تحقیق شرکت کردند.

سطح تحصیالت در این تحقیق عبارت بود از 5 نفر معادل 18/4 درصد زیر دیپلم و 101 نفر 31/6 درصد دیپلم 
و 53 نفر معادل 16/6 درصد فوق دیپلم و 88 نفر به عبارت 27/5 درصد لیسانس و 14 نفر معادل 4/4 درصد فوق 

لیسانس و 5 نفر معادل 1/6 درصد اعالم نشده بودند.

استخراج اطالعات مطرح شده  از  تدوین شد که  ابتدا پرسش های عمومی  آمار توصیفی در  به  برای دستیابی 
کل  جمع  از  بودند.  شده  انتخاب  اتفاقی  به طور  پرسش نامه ها  برای  مرد  نفر   128 و  زن  نفر   174 شد.  مشاهده 
پاسخ دهندگان 13/8 درصد بیکار، 5/3 درصد دانش آموز، 26/9 درصد دانشجو، 5/9 درصد کارگر، 16/6 درصد شغل 

آزاد، 8/4 نیز سایر و دیگر شغل های متفرقه و درصد 8/1 شغل خود را اعالم نکردند.

از این تعداد 18/4 زیر دیپلم، 31/6 درصد دیپلم، 16/6 فوق دیپلم، 27/5 لیسانس،4/4 فوق لیسانس و 1/6 
اعالم نکرده بودند که تحصیالتشان چه بوده است. درصد افراد برحسب متوسط مدت زمان انتظار در ایستگاه های 

حمل ونقل عمومی در وضعیت موجود نیز عبارت اند از:

مدت زمان انتظار کمتر از 5 دقیقه، 7/3 درصد از افراد، مدت زمان انتظار بین 5 تا 10 دقیقه، 21 درصد از افراد، 
مدت زمان انتظار 10 تا 20 دقیقه،20 درصد از افراد، مدت زمان انتظار 10 تا 20 دقیقه، 26 درصد از افراد و 26 درصد 
هم اعالم نظر نکرده اند. جمع بندی نتایج کلی نشان می دهد، افراد به طور متوسط با زمان انتظار 15 دقیقه در هر 

سفر با وسایل حمل ونقل عمومی روبه رو هستند.

با اجرای آزمون آماری مالحظه شد، برای اطمینان از مناسب بودن داده ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگی ها 
بارتلت استفاده شده است؛ به عبارت دیگر  از آزمون  با صفر نیست،  برابر  پایۀ تحلیل قرار می گیرد، در جامعه  که 
با استفاده از آزمون بارتلت می توان از کفایت نمونه گیری اطمینان حاصل کرد. نتایج حاصل که در جدول شمارۀ 
4-1 نشان داده شده است، نشانگر مناسب بودن همبستگی های موجود بین داده ها برای تحلیل عاملی و کفایت 
نمونه گیری است، ازاین رو می توان به تحلیل عاملی، اقدام کرد، عدد KMO )بزرگ تر از 0/7( و عدد معناداری آزمون 
بارتلت )sig < 0/05( می توان گفت که داده ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و شرایط مورد نیاز را دارند. 
جدول کل واریانس تبیین شده نشان می دهد که این سؤاالت پنج عامل را تشکیل می دهند و این عامل ها در حدود 
85/53 درصد واریانس را تبیین و پوشش می دهند که در واقع نشان دهندۀ روایی مناسب سؤاالت است. در ادامۀ 
ماتریس چرخش یافتۀ عاملی آورده می شود. این ماتریس همبستگی گویه )سؤاالت یا متغیرها( و عامل را مشخص 
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می کند که براساس میزان همبستگی این ارتباط روشن خواهد شد. با توجه به جدول ماتریس چرخش یافتۀ عاملی 
پنج عامل شناسایی شده به کمک آزمون تحلیل عاملی مشخص شد. پنج عامل عملکرد شورای  اسالمی شهر تهران 

بر کیفیت خدمات اتوبوس رانی عبارت اند از:

اتخاذ سیاست ها و راهبردها- 1

تصمیمات و مصوبات- 2

راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی به بخش خصوصی- 3

 اعمال سیاست ها و تصمیمات مربوط به ارتقای کیفیت- 4

 توسعۀ خطوط و ناوگان اتوبوس رانی- 5

همچنین، بعد از مذاکره با افراد خبره و نیز لحاظ نظرهای مردم، کارکنان و مدیران اتوبوس رانی و در نهایت - 
دست اندرکاران حمل ونقل شهری و با استفاده از روش استخوان ماهی، طبق نظر استاد راهنما، در نهایت به 
آیتم های مندرج در جدول فصل 4 رسیدیم که با استفاده از آزمون بارتلت به پنج عامل عملکرد فوق الذکر 

منتج شد.

کیفیت  با  شهر  شورای  اعمال شدۀ  سیاست های  میان  معناداری  رابطۀ  می رسد،  نظر  به  اول:  فرضیۀ  دربارۀ 

خدمات اتوبوس رانی وجود دارد. با توجه به نتایج فوق همبستگی پیرسون برای فرضیۀ فرعی اول و متغیرهای میان 
سیاست های اعمال شدۀ شورای شهر با کیفیت خدمات اتوبوس رانی 0/249 و معناداری 0/025 به دست آمد که در 
سطح اطمینان 95 درصد می توان ادعا کرد، بین سیاست های اعمال شدۀ شورای شهر با کیفیت خدمات اتوبوس رانی 
رابطۀ معناداری وجود دارد، ازاین رو، فرضیۀ فرعی اول تأیید شد و این دقیقًا به دلیل سلسله مراتب سیاست گذاری 
شورا بر شهرداری و نیز از منظر حقوقی که بیان می شود. تصمیمات شورای  اسالمی شهر را چنانچه یک قاعدۀ 
حقوقی بدانیم، این تصمیمات باید دارای الزام باشند. وی خاطر نشان کرد: تصمیمات شورای شهر در خصوص اهالی 
یک محل یا منطقه گرفته می شود و در قلمروی افراد آن محل اجرا می شود؛ یعنی این تصمیمات بر کل افراد آن 
محل تأثیر می گذارد و برای آن ها اتخاذ می شود و استثنا نیز در آن وجود ندارد؛ یعنی شورای شهر این تصمیمات 
را به صورت عام و کلی برای اهالی یک محل تصویب می کند. شورا در تصمیمات خود نظام اجتماعی موجود در 
محل را مدنظر قرار می دهد و برای کل نظام تصمیم می گیرد، نه در خصوص یک نفر، زیرا اگر این موضوع متصور 
باشد، دیگر نمی توان آن را در حیطۀ حقوق و تصمیمات دانست؛ بلکه در چارچوب اخالق است، زیرا تصمیمات در 
حوزۀ فردیت انسان رابطۀ مستقیم با اخالق دارد و »الزام آور و اجرایی«1 است. با عنایت به موارد پیش گفته می توان 
تصمیمات شورای شهر را یک نوع قاعدۀ حقوقی دانست. البته این قاعده  حقوقی تنها در یک قلمرو خاص مکانی 
اجرا می شود و در خارج از آن هیچ گونه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست و نمی توان قلمروهای محلی هم جوار را 
ملزم به آن دانست. با این تفاسیر تصمیمات شورا باید دارای ضمانت اجرای کافی و مؤثر باشند، در غیر این صورت 

1- دکتر فرهنگ فقیه الریجانی، عضو هیأت علمی دانشگاه
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هیچ گونه ارزشی نخواهند داشت.

مصوب  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت،  قانون  طبق  طرفی  از 
1375/3/1 و اصالحات مصوب 1382/8/27، فصـل سوم، وظایف شوراهـا بند »ه« نظارت و پیگیری اجرای طرح ها 
و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا، نشان دهندۀ سیاست های نظارتی صحیح شورا در این خصوص نیز بوده 

است. نتیجۀ این آزمون نیز تأییدکنندۀ نظر زیر بود:

اعضای شورای شهر در سیستم مدیریت شهری و شهرداری مشارکت مستقیم داشته باشند. نظر به اینکه شورای  
اسالمی شهرها ابزار کلیدی در مدیریت شهری و روستایی هستند، توجه بیشتر به شورایی کردن برنامه ها و نظارت 
نزدیک تر شوراها بر فعالیت سازمان ها و دستگاه های اجرایی شهرداری، در شکوفایی بیشتر توسعۀ شهری، نقش 

مؤثری خواهد گذاشت )ابراهیمی فرد، 1384: 21(.

بدون شک شوراها از مؤثرترین ابزارهای انتقال خواسته های مردم به مسئوالن هستند و برای رسیدن به توسعۀ 
پایدار نیز ضرورت تشکیل این نهاد مردمی احساس می شود. در این زمان اعضای شورای  اسالمی شهر به عنوان 
نمایندگان منتخب مردم و مظهر خواسته های مردمی تثبیت شده اند، اما تصور و انتظاری که از شوراها می رود، حیطۀ 
وسیع تری به خود می گیرد؛ در حقیقت، شوراها نه تنها بر پایۀ حکومت بهینه، بلکه بر مبنای احساس شهروندی 

مسئوالنه نیز، زمینه را برای تغییرات مطلوب آماده می کنند.

عالوه بر این شوراها می توانند در کنار انجام وظایف خود به عنوان مجریان طرح های فنی، در تبدیل جامعۀ 
که  می دهد  نشان  تفاسیر  این  با   .)14  :1380 )بهشتی،  ایفا  کنند  مؤثری  نقش  غیرمتمرکز،  جامعۀ  به  متمرکز 
سیاست های شورا در خصوص وسایط نقلیۀ عمومی به خصوص اتوبوس رانی تدوین و ابالغ شده است و شهرداری 

عملکردی مناسب دارد.

بخش  به  اتوبوس رانی  ناوگان  واگذاری  راهبرد،  میان  معناداری  رابطۀ  که  است  ذکر  قابل  دوم  فرضیۀ  دربارۀ 
به دست آمده مقدار همبستگی  نتایج  به  با توجه  اتوبوس رانی شده است.  افزایش کیفیت خدمات  خصوصی، سبب 
بین راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی به بخش خصوصی سبب افزایش کیفیت خدمات اتوبوس رانی 0/337 و 
معناداری 0/001 حاصل شد که در سطح 99 درصد می توان ادعا کرد، بین راهبرد، واگذاری ناوگان اتوبوس رانی 
به بخش خصوصی سبب افزایش کیفیت خدمات اتوبوس رانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. ازاین رو فرضیۀ 

فرعی دوم تأیید می شود.

از آنجا که حمل ونقل، یک کار خدماتی است و از مصادیق کارهای حاکمیتی نیست، می توان آن را به بخش 
خصوصی واگذار کرد و تبعًا از آنجا که بخش خصوصی به دنبال درآمد بیشتری است؛ بنابراین، در بازار رقابت و برای 
جذب مشتری بیشتر مجبور خواهند بود که کیفیت کاری و ارائۀ خدمات را نیز باال ببرند. با بررسی سیاست های 

کالن مالحظه می شود، واگذاری به بخش خصوصی در راستای برنامه تدوین شده است.
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برای فرضیۀ چهارم نیز به نظر می رسد، با ارتقای کیفیت خدمات و افزایش شمار مسافران رابطۀ معناداری وجود 
دارد. مقدار و معناداری به دست آمده برای فرضیۀ فرعی چهارم به ترتیب 0/325 و 0/001 حاصل شد که می توان در 
سطح اطمینان 99 درصد ادعا کرد، بین ارتقای کیفیت خدمات و افزایش شمار مسافران رابطۀ معناداری وجود دارد، 

ازاین رو فرضیۀ فرعی چهارم تأیید می شود.

3. ارائۀ پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش

با توجه به مشاهدۀ رابطۀ مثبت بین عملکرد شورای شهر تهران و رضایت شهروندان از عملکرد شرکت واحد 
اتوبوس رانی، پیشنهاد می شود، شورای شهر در راستای حمایت، هدایت و نظارت بر خطوط حمل ونقل عمومی، ضمن 
مدنظر قراردادن مدل های متعالی و آزمون شده بر نظارت خود بر عملکرد شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران، بیفزاید. 
در همین رابطه تصویب انجام ارزیابی شاخص ها و سنجه های مؤثر بر عملکرد خطوط اتوبوس رانی را که روش و 
پرسش نامه های مربوط، توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهیه شده است، به صورت دوره ای و ارائۀ 

گزارش آن به شورای  اسالمی، می تواند گامی عملیاتی و مهم تلقی شود.

پیشنهاد می شود، برای استمرار نگاه مثبت و تغییر نگرش شهروندان در استفاده از وسایط حمل ونقل عمومی 
به خصوص اتوبوس و با در نظرگرفتن رشد میزان سکونت در شهرهای اطراف تهران به واسطۀ توسعۀ شهرهای 
و شرکت واحد  ترافیک  و  معاونت حمل ونقل  تهران،  اسالمی شهر  مهر، شورای   نظیر مسکن  یا طرح هایی  جدید 
اتوبوس رانی تهران را مکلف به برنامه ریزی برای توسعۀ خطوط اتوبوس رانی به شهرک های اقماری و اتصال آنان 

به ایستگاه های مترو کند.

پیشنهاد می شود، برای ایجاد رقابت بیشتر بین سرمایه گذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت خدمات، مدل واگذاری 
ویژه  عنایت  مشتری مداری  به  و  شود  داده  سوق  برندسازی  به سمت  بازنگری شده،  خدمات  ارائۀ  برون سپاری  و 
ناوگان  مالکیت  از  جمله  به دالیل مختلف  به بخش خصوصی  انجام شده  واگذاری  مبذول شود. همچنین، محقق 
و به حداقل رساندن تنش های حاصل از تعدیل نیروی انسانی مدنظر است و نتایج تحقیق براساس شرایط زمانی 
انجام شده به دست آمده است و در افزایش عملکرد این شرکت و ارتقای خدمات کیفی مؤثر بوده است؛ ولی برای 
نیل به بهره وری حداکثری و تحقق اهداف مندرج در این تحقیق که عمدۀ آن جلب مسافر بیشتر است، با توجه به 
روبه اتمام بودن دورۀ بهره برداری اتوبوس های واگذارشده به دلیل فرسودگی آن ها، ضروری است، مدل واگذاری ارائۀ 
خدمات به بخش خصوصی تغییر یابد که مطالعات آن پیش تر در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده 
است و الزم است، با حمایت و پیگیری شورای  اسالمی شهر تهران، این الگوی جدید به صورت کامل عملیاتی شود.
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