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خدمات حمل و نقل خصوصی به عنوان یکی از متولیان ارایه خدمات حمل و نقل، همواره به صورت سنتی و دور از  چکیده:

خ هایی مانند افزایش نرکنند. همواره ذینفعان این صنعت نگرانیکارهای هوشمندسازی و تکنولوژی اطالعات در ایران فعالیت میراه

ها، رصد ای مرکز تماس با رانندهها، ارتباط لحظهها، کاهش سفرهای خالی، مدیریت رزرو سرویسسوخت، امنیت مسافر و راننده

در این ها ارایه کرده است. ین نگرانیها را دارند. سامانه هوشمند آس راهکار مناسبی را برای اای موقعیت و وضعیت رانندهلحظه

استفاده  در شهر مشهد 1395تاکسیران در تیر ماه  100از  پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات به روش میدانی و ابزار پرسشنامه

ن از اینتایج آماری حاصل  است. توصیفی -پیمایشیاین پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از دیدگاه ماهیت و روش؛  شده است.

پژوهش، ساعت کار، خودروی مورد عالقه، درصد مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس، میزان مصرف اینترنت، استفاده از نرم 

ها استفاده از این سامانه افزایش ها و بررسی فرضیهدهد. پس از تحلیل دادهافزارهای شبکه اجتماعی و مواردی دیگر را نشان می

 وری، کاهش سفرهای خالیدهد. در نتیجه به منظور دستیابی به اهداف هوشمندسازی، افزایش بهرهشان میرضایتمندی ذینفعان را ن

 شود از سامانه هوشمند این پژوهش استفاده شود.تاکسیرانان، کاهش مصرف سوخت و مدیریت دقیقتر بر فرآیندها توصیه می

 خدمات حمل و نقل، رضایتمندی سامانه هوشمند،  کلید واژه:
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 مقدمه. 1 

های همراه هوشمند و ارتباطات اینترنتی امروزه؛ بستر مناسبی را برای رسیدن به شهرهای هوشمند فراهم آورده است. ظهور دستگاه

 ارایه انواع خدمات به لحظه با استفاده از امکانات فعلی کاری است دست یافتنی که تفکر و نیازسنجی شهروندی را نیاز دارد.

 فارشس خصوصی حوزه در و غیره و پرونده پیگیری بانکی؛ ثبتی؛ های درخواست انواع مانند لحظه به دولتی خدمات به دستیابی

 از صحیح استفاده. است داشته همراه به را ارزشمندی دستاوردهای موارد این مانند و بلیط خرید غذا؛ سفارش خدمات؛ خرید کاال؛

 . آیند می حساب به دستاوردها این از هایی نمونه هوا آلودگی کاهش سوخت؛ مصرف کاهش ضروری؛ غیر ترددهای کاهش وقت؛

ری گذامدت اقتصادی برای سرمایهدر خصوص منافع بلند  از محل اقامت ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکاگزارش اخیر  طرفی از

ی حیاتی است. سرمایه گذار یعملکرد اقتصادنقل با کیفیت باال برای وجود یک شبکه حمل و"کند: نقل بیان میدر بخش حمل و

ها در قراردادن کشور در مسیر رشد پایدار اقتصادی، افزایش بهره وری، یک بازار ملی بی نظیر کاال و های قبلی آمریکاییتوسط نسل

 [.1]"خدمات، و رقابت بین المللی سودمند بوده است

، آنجلسهدف اصلی صنعت حمل و نقل است به عنوان مثال، منطقه لس اهمیت جابجایی کاال و مسافر از یک مکان به مکان دیگر

درصد از  4بعنوان دومین بخش صنعت خود، که بیش از  کالیفرنیا، این صنعت )ترکیبی از حمل و نقل، تدارکات و خدمات توزیع( را

تحده از طریق بنادر لس آنجلس / النگ بیچ  درصد از ترافیک کانتینری ایاالت م 40کل اشتغال آمریکا در این زمینه و انجام تقریباً 

 [.2]کندرود را شناسایی میبه شمار می

با توجه به نیاز مبرم هر شهروند و گردشگری به دریافت خدمات حمل و نقل سریع و امن و با توجه به دسترسی اکثریت افراد به 

سی کرده و سامانه موفقی در این خصوص را معرفی خواهد های همراه و اینترنت؛ پژوهش حاضر فرآیند ارایه این خدمت را بررگوشی

کرد. سپس به بررسی تاثیر این سامانه بر رضایتمندی ذینفعان پرداخته خواهد شد. فرضیه این پژوهش در بیان مسأله توضیح داده 

اشد، اشاره شده است. بشده است و در مبانی نظری، برخی از متغییرهایی که در سنجش میزان رضایتمندی ذینفعان اثرگذار می

ها مطلب به میان آورده است و در ادامه روش اجرای این پژوهش اشاره پیشینه پژوهش مختصری در خصوص سوابق این نوع سامانه

گیری پرداخته شده است و در نهایت پیشنهادهای آتی مطرح خواهد ها و نتیجهشود. پس از اجرای روش پژوهش به تحلیل دادهمی

 شد.
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 مسأله نبیا. 2 -1

ی پایدار و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری، متعادل ساختن یابی به توسعهریزان شهری، یکی از راهبردهای دستاز دیدگاه برنامه

ی پایدار، رویکرد های علمی توسعهاست. در اواخر قرن بیستم با الهام از بنیان  1«شکل پایدار شهر»ها از طریق توزیع فضایی کاربری

برای پایدار ساختن فرم فضایی شهرها مورد توجه قرار گرفته است. طبق فرض  3«رشد هوشمند»و  2«شهرسازی نوین»نام  جدیدی با

ضمن حفظ محیط زیست، باعث استفاده کمتر از خودرو برای  4«ی شهرشکل فشرده»یها و اساسی این دیدگاه، توزیع متناسب کاربر

 [.3] حمل و نقل می شود

رسی فرآیندهای هوشمند حمل و نقل و معرفی سامانه خدمات حمل و نقل آنالین آس ویژه بخش خصوصی و هدف این پژوهش بر

 است؛ فرضیه این پژوهش عبارت است از:افزایش رضایتمندی ذینفعان آن تاثیر آن بر تحقق 

 .تأثیرگذار استبر افزایش رضایتمندی ذینفعان در حمل و نقل درون شهری خصوصی بوسیله تاکسی سامانه هوشمند آس 

ایتمندی هایی که بر ارتقای رضذینفعان عمده استفاده از این سامانه عبارتند از شرکت، راننده و مسافر که در بررسی این فرضیه پرسش

 ایشان تأثیرگذار بوده است، استفاده شده است. 

 کاهش مصرفارتقای امنیت مسافر،  ارتقای امنیت راننده،سازی حمل و نقل بخش خصوصی بر تأثیر مستقیم هوشمندبررسی 

 نکات کلیدی استاز  وری رانندهوری شرکت و افزایش بهرهمندی مسافر، افزایش بهرهرسانی و افزایش رضایتسرعت خدمتسوخت، 

 ها آورده شده است.های گوناگون در پرسشنامهکه به روش

به عنوان یکی از کالن شهرهای کشور ایران و آمار باالی گردشگر تهیه شده  1395این پژوهش در شهر مشهد و در تیر ماه سال 

 است. 

های الزم به منظور هوشمند سازی حمل و نقل خصوصی درون شهری، تعداد زیاد شرکت هایی مانند عدم وجود زیرساختضرورت

های ر مقایسه با کشورهای توسعه یافته، آمار باالی سفرهای درون شهری توسط شرکتهای حمل و نقل درون شهری خصوصی د

حمل و نقل خصوصی درون شهری، فراهم آوردن خدمات تاکسی ایمن و سریع برای ساکنین و مسافرین شهر مشهد، جلوگیری از 

                                                             
1 Sustainable Urban Form 
2 New Urbanism 
3 Smart Growth 
4 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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ها، ی تاکسی مسافرین، حفظ امنیت رانندههاها، مدیریت زمان رزرو درخواستها، کاهش سفرهای خالی تاکسیاتالف وقت راننده

 گیری این سامانه بوده است.از موارد شکل ذینفعان رضایتمندی افزایشکمک به رشد و تحقق 

 منظور از سامانه مجموعه نرم افزارهای زیر است:

 [.4] نرم افزار تاکسی تلفنی آس، تحت سیستم عامل ویندوز .1

ثبت اطالعات مشترکین، عملیات مالی و دیگر فعالیتهای مورد نیاز کاربران شرکت  ها،این نرم افزار به منظور مدیریت تماس

های مشابه نصب شده است. زبان برنامه نویسی این در بسیاری از شرکت 1382سازی شده است که از سال طراحی و پیاده

 است. 6محصول ویژوال بیسیک 

 [.5] سیستم عامل ویندوز نرم افزار مانیتورینگ و ارتباط با سرور مرکزی آس، تحت .2

ها و نمایش گرافیکی آخرین وضعیت آنها بر روی نقشه، و از طرفی ای موقعیت رانندهاین نرم افزار به منظور مانیتورینگ لحظه

تلفنی آس با سرور مرکزی طراحی شده است. زبان برنامه نویسی این نرم افزار ویژوال مدیریت ارتباط بین نرم افزار تاکسی

 ( است.VB.Net) 2012و استودی

 نرم افزار ارتباطات همراه دوطرفه راننده آس، تحت سیستم عامل اندروید .3

شود. ها نصب میهای هوشمند مجهز به سیم کارت، جی پی اس و چی پی آر اس رانندهاین نرم افزار بر روی گوشی یا تبلت

راننده را دارد. راننده تمام عملیات مربوط به شروع تا های سرویس از سرور مرکزی به این نرم افزار وظیفه ارسال درخواست

ود، شدهد. در مواردی که به جای متن آدرس از موقعیت جغرافیایی استفاده میپایان سرویس را به کمک این نرم افزار انجام می

 راننده به راحتی از نقشه برای دستیابی به آدرس مشتری استفاده خواهد کرد.

 ، تحت سیستم عامل اندرویدنرم افزار مدیریت آس .4

ها، همچنین موقعیت آنها بر روی نقشه نرم افزار ها و رانندهبه منظور اطالع مدیران شرکت از آخرین وضعیت آماری سرویس

 شود.اندازی میفوق طراحی و اجرا شده است. این نرم افزار بر روی سخت افزار مورد نظر مدیران نصب و راه

 [.6]ها، تحت وب و سیستم عامل ویندوز نندهپرتال خرید و مدیریت را .5
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کنند. شارژهای ماهانه به ازای ها به این پرتال مراجعه میبا توجه به مدل کسب و کار این سامانه، مدیران برای ثبت نام راننده

 شود. ها توسط این پرتال انجام میهای اینترنتی مختلف بانکتعداد راننده مورد نظر با پرداخت از طریق درگاه

 شود.مجوز ارتباط نرم افزار راننده از طریق این پرتال صادر و باطل می

 [.7] نرم افزار خدمات همراه آس، تحت سیستم عامل اندروید .6

توانند به صورت مستقیم راننده مورد نظر و آماده ارایه خدمت را بر روی نقشه انتخاب کرده و به کمک این نرم افزار مشترکین می

ی اخود را برای ایشان ثبت کنند. بدیهی است که تمام مراحل شروع تا پایان سرویس در رایانه شرکت به صورت لحظهدرخواست 

 شود.ثبت می

 

 شرح خدمات سامانه

 و ودشمی نصب تاکسیرانان هوشمند گوشی روی بر افزاری نرم مربوطه، افزارهای نرم به شرکت شدن تجهیز از پس آس سامانه در

 کاربری دک با تاکسیران هر. شودمی معرفی و نام ثبت دارد قرار شرکت مدیر اختیار در که پرتالی در افزار نرم امنیتی لحاظ به سپس

 .شود مندبهره سامانه این خدمات از تواندمی و شده افزار نرم وارد عبور کلمه و

 ب،حسا مانده آخرین از اطالع مانند مواردی به است شده مهیا تاکسیرانان برای سامانه این در حاضر حال در که خدماتی مهمترین از 

 رویس،س کنسل یا تایید نظیر وقایعی ثبت خدمت، ارایه برای آمادگی اعالم سامانه، و شرکت مدیران و همکاران با متنی گفتگوی

 .کرد اشاره سرویس مبلغ ثبت امکان همچنین سفر، پایان و مسافر ورود

 مایانن قرمز رنگ به و نقشه روی بر ایشان موقعیت کند، آمادگی اعالم خدمت ارایه برای افزار نرم سطوت تاکسیران هر آنکه از پس

 اساس بر و کرد خواهد دریافت نوبت است، کرده آمادگی اعالم ایستگاه کدام در تاکسیران اینکه به توجه با طرفی از شد، خواهد

 .شد خواهد ارسال ایشان برای سرویس شرکت تماس مرکز طرف از نویت همین

 درخواستی توضیحات تلفن، آدرس، خانوادگی،نام مانند مسافر از اطالعاتی شامل شودمی ارسال اینترنت بستر بر که سرویسی محتوای

 .است ایشان مقصد و

 استیدرخو سرویس صورتیکه در شود،می فراهم وی توسط کنسل یا تایید امکان تاکسیران، برای سرویس درخواست ارسال از پس

 . کرد خواهد ارسال دیگری فرد برای را سرویس و شده مطلع را رخداد این تماس مرکز شود، کنسل ایشان توسط
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 بر سیرانتاک این نشانگر رنگ و شودمی داده اطالع اپراتورها و تماس مرکز به انتخاب این تاکسیران توسط سرویس تأیید صورت در

 ورتیکهص در. مسافر ورود یا سرویس کنسل است، پذیرامکان تاکسیران برای انتخاب دو بعد به لحظه این از. شودمی زرد نقشه روی

 صف هب خود قبلی نوبت حفظ با و داده انجام را کنسل انتخاب تاکسیران شود لغو درخواستی سرویس مسافر توسط دلیلی هر به

 .گشت برخواهد تاکسیرانان

 لیدک انتخاب با سفر زمان و مسافت مالی، محاسبات شروع کند، استفاده درخواستی خدمت از یا شود خودرو وارد مسافر صورتیکه در

 .کرد خواهد تغییر سفید رنگ به نقشه روی بر تاکسیران نشانگر صورت این در که شد خواهد آغاز مسافر ورود

 و جغرافیایی عرض و طول موقعیت از استفاده با اول روش است، محاسبه قابل روش دو از شده طی مسافت خدمت ارایه زمان در

 بهمحاس جهت متغیرها این شد، خواهد محاسبه نیز توقف زمان مقدار و سفر مدت فرآیند در همچنین تاکسیمتر، کمک به دوم روش

 .شوندمی استفاده سفر مبلغ ایلحظه

 یسسرو پایان هم آن و انتخاب یک تاکسیران آن از پس شود، اعالم تاکسیران توسط مسافر ورود و سرویس شروع که شرایطی در

 دمقص سفر، مبلغ مانند مشخصاتی و داده انجام را سرویس پایان انتخاب است موظف ایشان خدمت، پایان ثبت منظور به. دارد را

 شانگرن و گرفت خواهد قرار انتظار صف در تاکسیران انتخاب این با. نماید ثبت و تایید را سفر زمان مدت و شده طی مسافت سفر،

 . کرد خواهد تغییر قرمز رنگ به ایشان

 گاهایست انتخاب از پس توانندمی و کنندمی مشاهده را مختلف هایایستگاه در خود همکاران تعداد تاکسیرانان انتظار، شرایط در

 ترددهای از آس سامانه کمک به خدمات ارایه و دریافت از نوع این که است بدیهی. شوند آن وارد و داده ایستگاه تغییر نظر، مورد

 کاهش ترافیک، کاهش سوخت، مصرف کاهش تاکسیرانان ترددهای کاهش. کندمی جلوگیری شهر سطح در تاکسیرانان اضافی

 .داشت خواهد دنبال به را خدمات ارایه زمان کاهش و جدید سرویس انتظار زمان کاهش زیست، محیط آلودگی

 با حالت این در که کنندمی مراجعه سوخت هایجایگاه به گیریسوخت جهت نوبت چندین در تاکسیرانان روز طول در معموالً

 حفظ با رانتاکسی شرایط این در. کندمی تغییر آبی رنگ به ایشان نشانگر و کرده مطلع را تماس مرکز گیری،سوخت گزینه انتخاب

 .قراردارد همچنان سرویس انتظار صف در نوبت

های سنتی و فعلی هر تاکسیران پس از اتمام سرویس ناگزیر است که به مرکز تماس مراجعه کرده و مبلغ دریافتی را اعالم در روش

 کند و پس از بررسی مانده حساب در انتظار سرویس جدید قرار بگیرد. 
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ی سنتی در واقع وقت تاکسیران هادقیقه است که در روش 45تا  30معموالً متوسط زمان انتظار سرویس برای هر تاکسیران بین 

توانند مادامیکه در انتظار سرویس جدید هستند به کارهای شخصی خود تلف شده، در حالیکه به کمک سامانه آس تاکسیرانان می

 بپردازند.

تر ررنگپ قصد مسافرهای جدید نگران هستند که این موضوع برای تاکسیرانان زنهمواره تاکسیرانان نسبت به رفتار و احتمال سوء

ای هر تاکسیران به کمک این سامانه، تا حدودی هم امنیت تاکسیران است، در حالیکه با توجه به کنترل موقعیت جغرافیایی لحظه

 شود.و هم مسافر تأمین می

فته و ایش یامندی شغلی تاکسیرانان به عنوان یکی از ذینفعان این سامانه، افزرود رضایتبا توجه به موارد بیان شده انتظار می

 وری ایشان نیز ارتقاء پیدا کند.بهره

 رود که با افزایش درآمد تاکسیرانان به کمکها وابسته به درآمد تاکسیرانان است انتظار میاز طرفی با توجه به اینکه درآمد شرکت

انان و اطالع از آخرین وضعیت و ها و ترددهای تاکسیرها نیز حاصل شود. نظارت بر انجام سرویساین سامانه، افزایش درآمد شرکت

 ها است.موقعیت ایشان بر روی نقشه نیز از ابزارهای مناسب برای مدیران شرکت

رسیدگی به شکایات در خصوص مسیرهای انتخابی تاکسیرانان، به کمک مراجعه به سوابق ثبت شده در این سامانه نیز امکان 

وان ها نیز به عنشرکتمندی و مدیران قرار گرفته است. پس ارتقاء رضایت ارزشمند دیگری است که در اختیار پرسنل مرکز تماس

 یکی دیگر از ذینفعان این سامانه مورد انتظار خواهد بود.

تواند هر فرد با هر های مشابه، راننده میهای مشابه، بومی شدن فرآیندهای ارایه خدمات است. در مدلتفاوت بارز این سامانه با مدل

ه کند در حالیکه در این سامانای باشد و مدیریت سامانه به طور مستقیم عملیات ارایه خدمات را راهبری مینقلیه و هر سابقهوسیله 

 های ایشان دارای مجوز بوده و مسئولیتهای حمل و نقل قرار کرفته که به طور مشخص رانندهاین سامانه و ابزار آن در اختیار شرکت

 اننده متوجه مدیر آن شرکت خواهد بود.تخلفات احتمالی توسط ر

ای هها متوجه مدیران و پرسنل این سامانه نخواهد بود و فقط رانندهبه عبارتی در این سامانه هیچ گونه مسئولیتی بابت تخلفات راننده 

 دارای مجوز قادر به فعالیت در این سامانه هستند.
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ازی سباشند، ابزاری مناسب نیازهای ایشان طراحی و پیادههای حمل و نقل میبا توجه به اینکه یکی از ذینفعان این سامانه، شرکت

حظه لهای خود را بهتوانند وضعیت و موقعیت فعلی رانندهشده است. مثال نرم افزاری برای گوشی مدیران طراحی شده است که می

 مند شوند.بر روی نقشه دیده و از اطالعات آماری نیز بهره

های شرکت نصب شده که با ارسال تصویر بر روی نمایشگرهای با اندازه صفحه بزرگ قادر ای در داخل مرکز تماساز طرفی نرم افز

باشند. در این نرم افزار برای پیدا کردن موقعیت راننده، کافی بر روی شماره آن در فهرست ها میبه مشاهده موقعیت و وضعیت راننده

 ق راننده را نشان دهد.ها کلیک کرده تا نقشه محل دقیراننده

های گذشته ها در ماهها است. نموداری مقایسه تعداد سرویسنمودارهای ماهانه راه کار مناسبی برای مدیریت کسب و کار شرکت

یکی از آن موارد است. نمایش نموداری بهترین راننده از جهت تعداد سرویس بیشتر یکی دیگر از این موارد است. نمودار مقایسه 

 های عضو این سامانه در جهت ایجاد حس رقابت بیشتر از دیگر موارد نمودارهای این سامانه است.شرکت

ازی سها و مدیران خود دیگر امکان ارزشمندی است که در این سامانه طراحی و پیادهامکان گفت و گوهای متن توسط گوشی راننده

 های همان شرکت و مدیران شرکت گفت و گوی متنی انجام دهند.های هر شرکت قادرند با دیگر رانندهشده است. یعنی راننده

 پژوهش نظری چارچوب و مباني .3 -2

 حمید توسط(ITS)   هوشمند حمل و نقل سیستمهای در موجود راهکارهای ترافیک، ایمنی سطح ارتقای راستای در 1390سال در

 راه ایمنی بر یک هر تأثیر میزان ایمنی، زمینه در موجود هایگزینه بررسی با و گرفت قرار ارزیابی مورد کیااسدی هومن و بهبهانی

 شد معرفی" قوانین رعایت عدم جهت به راننده به اخطار سیستمهای "نام به جدیدی گزینه و شدند مقایسه یکدیگر با و شده سنجیده

 [.8] داشت خواهند را ترافیک ایمنی بر تأثیر بیشترین هنگامبه رسانی اطالع سیستمهای امر متصدیان نظر از که داد نشان نتایج و

 عنوان "تهران شهر اتوبوسرانی سامانه در پیشنهادی یکپارچه برداریبهره مدیریت هوشمند سیستم منطقی و مفهومی معماری ارائه"

 شهر برای اتوبوسرانی هیکپارچ مدیریت سیستم تعریف جهت 1391 سال در همکاران و پورخشایی مرتضی توسط که است تحقیقی

 [.9] یابد بهبود شهری نقل و حمل سیستم عملکرد طریق این از تا گردید ارائه منطقی معماری و مفهومی معماری قالب در تهران

 کشورهای در و آمد وجود به ریزی برنامه جدید رویکرد یک همانند هوشمند رشد جنبش متّحده، ایاالت در ،1990 یدهه اواخر در

 بریکار فشرده، فرم بر محلّی، سطح در کالبدی ریزی برنامه ضمن رویکرد این. یافت عمومیت روزافزون صورت به آمریکا و کانادا

  [.10] کند می تأکید پیاده حمل و نقل و دسترسی متعدد های گزینه مختلط،
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 در مؤثری نقش ، جامعه ساکنان نیازهای کردن برآورده ضمن "مختلط های کاربری" ایجاد است، معتقد آمریکا شهرسازان انجمن

 مناسب، دسترسی پذیری، اجتماع پایداری، سرزندگی، هایتیمز یدربرگیرنده ، توسعه نوع این دارد، شهری مناطق به بخشیدن روح

 [.11] است هازیرساخت از وریبهره یفزاینده و اجتماعی هایاندیشه افزایش ایمنی،

 تأمین و سهیلت "خودروسواری تسهیل" نه و "نزدیکی" نتیجه در و زمین کاربری ریزیبرنامه تلفیق با پایدار دسترسی دیگر، سوی از

 :[13]است زیر های ویژگی دارای شهری، هوشمند رشد بروکینگز، مؤسسه اقتصادی بخش رئیس ،5داون آنتونی اعتقاد به [.12]شود

 کند؛می محدود را پیرامونی یتوسعه 

 کند؛می تشویق را باال تراکم با زمین کاربری 

 کند؛می تأکید مختلط بندی منطقه بر 

 دهد؛می کاهش را شخصی وسایل با سفر 

 دارد؛ توجه قدیمی مناطق تجدید و بازسازی بر 

 کندمی حمایت باز فضاهای از. 

 رضایت ارتقای و وریبهره افزایش رسانی، خدمت سرعت سوخت، مصرف کاهش مسافر، و راننده امنیت ارتقای مانند متغیرهایی

 ینفعانذ رضایتمندی افزایش گیریشکل متغییرهای از برخی تاکسی بوسیله خصوصی شهری درون حمل و نقل در مسافر و راننده

 .است شده استفاده متغییرها این از پژوهش این در که هستند

 پژوهش پیشینه. 4 -3

 و آب شرایط  و ساعت  روز، براساس  مشخص،  منطقه یک در خالی هایتاکسی  برای بینی پیش لمد یک 6همکاران و فیتاکیتنوکون

 زا زمانی اساس  بر مشخص  منطقه یک در خالی تاکسی  از تعدادی برای بینی پیش مدل مقاله، این در[. 14]است  کرده ارائه هوایی

  ساخت  برای خالی هایتاکسی  ترددهای تاریخچه اساس  بر پژوهش این در. است  شده  ارایه هوا و آب وضعیت  و هفته، از روزی روز،

 .است شده استفاده استنتاج موتور برای احتمال های توزیع

 اعتس  هر برای خالی هایتاکسی  بینی پیش به قادر است  گرفته صورت  پرتغال لیسبون،  در تاکسی  150 اساس  بر که پژوهش این

 .است مربع کیلومتر یک هر در 0.8 کلی خطای نرخ با

                                                             
5 Anthony Dawn 
6 S. Phithakkitnukoon, M. Veloso, C. Bento, A. Biderman, and C .Ratti 
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 ارائه چین هانگژو شاهر  تاکسایهای  از ساال  یک در شاده  ذخیره هایداده اسااس  بر  مساافر،  کردن پیدا کار راه 7همکاران و ژانگ 

 موقعیت هایداده از استفاده  با که معتقدند نویسندگان  پژوهش این در [.15]کندمی کمک بهتر عملکرد در را رانندگان که اندکرده

صل  سی  ترددهای از حا صت  به توانمی مدرن شهرهای  در هاتاک شکار  و 8شهرها  پویایی شناخت  برای نظیریبی هایفر  کردن آ

 . یافت دست آن اقتصادی و اجتماعی پنهان حقایق

ستراتژی  ارائه به قادر نوآورانه فراگیر افزار نرم یک که است  باور این بر نگارنده  به توجه با تاکسی  رانندگان به رانندگی صحیح  هایا

 بزرگ مقیاس یک در 9یافته-مسافر  استراتژی  از استفاده  ناکارآمدی و کارآمدی کشف  برای هدف مقاله، این در. است  مکان و زمان

 اساات، شااده آوری جمع تاکساای 5350 از چین بزرگ شااهرهای در یکسااال مدت به که تاکساای، اس پی جی هایداده مجموعه

 .  باشدمی

سافر  تعداد کمک با نگارنده پژوهش این در شده    و انتظار در م سط  ساعت،  در 10شکار سی  تو سیده  نتیجه این به هاتاک ست  ر  که ا

سی  سته  خیلی آنها حرکت حال در سرعت  که مادامی هاتاک ست  آه سافر  انتظار در معمول طور به ا ستند  م  مناطق در مقابل، در. ه

 . کند سفر آن اطراف در مسافر کردن پیدا برای تواندمی تاکسی است خوب معمول طور به آن ترافیک شرایط که  11حاد کمتر

ستراتژی،  و موقعیت زمان، متغییر سه  کمک به پژوهش این در شخیص  برای الگویی ا س  کردن پیاده از پس راننده اینکه ت  در افر،م

سافر  دنبال به منطقه همان شد  بعدی م شتر  که ایمنطقه به اینکه یا با شنا  آن با بی ست  آ سافر  و برگردد ا  کند، سوار  را جدیدی م

 ناکارآمدی و کارآمدی برجساااته هایویژگی تواندمی بار اولین برای شاااده، ارائه روش با که اسااات معتقد نگارنده. اسااات پرداخته

 .نماید استخراج کند، هدایت کارهایشان بهتر انجام برای را تاکسی رانندگان تواندمی ،که یافته-مسافر استراتژی

 اساات معتقد نگارنده [.16]دهندمی نشااان را رانندگی هایتخلف مانند ناهنجار، رفتارهای تشااخیص روش نیز 12همکاران و ژانگ

 جهت در را دیجیتال آثار تولید و مشاااهده امکان بزرگ، مقیاس در فراگیر حسااگرهای عنوان به تواندمی تاکساای GPS تجهیزات

 . کند ایجاد انسان رفتارهای و شهرها دینامیک مورد در پنهان "حقایق" از بسیاری کردن فاش

 مانند کاربردی های برنامه نهایی  هدف  اسااات، بوده تاکسااای  GPS آثار  از ناهنجار   رانندگی  الگوهای  کشاااف هدف  مقاله،   این در

شخیص  سی  رانندگی تقلب ت ست  مدرن شهرهای  در ایجاده شبکه  تغییر یا خودکار طور به تاک ستیابی  برای. ا  در فهد این به د

                                                             
7 B. Li, D. Zhang, L. Sun, C. Chen, S. Li, G. Qi, and Q. Yang 
8 city dynamics 
9 passenger-finding 
10 hunting and waiting 
11 hot regions 
12 D. Zhang, N. Li, Z. Zhou, C. Chen, L. Sun, and S. Li 
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سیرهای  تمام اول مرحله صد -مبدأ م سی  مق  روش یک دوم مرحله در. شوند می بندی گروه نمادها از ای دنباله یک عنوان به هاتاک

 برنامه از استفاده  در را IBATتوانایی نهایت، در. است  شده  توصیه  13(IBAT) غیرعادی مسیرهای  جداسازی  اساس  بر تشخیص 

 .دهدمی نشان را مسیر شبکه تغییر تشخیص و هاتاکسی رانندگی تقلب تشخیص جهت در ابتکاری های

ستم    14همکاران و جی سی  15تجاری هوش سی سی  ردیابی پایه بر را تاک سی    افزایش[. 17]اندکرده طراحی ها،تاک ستر  حجم به د

صت  ترددها هایموقعیت از زیادی شف  الگوی تغییر برای ایسابقه بی فر ستم    در دانش ک  هب. آوردمی بوجود را حمل و نقل هایسی

صوص  سترش  خ سب  گ شمند،  مفید کار و ک ست،  بخش نوید هو ستفاده  ناکارآمدی کاهش برای راهنمایی عنوان به بتواند تا ا  زا ا

 . بزند رقم را کار و کسب عملکرد افزایش و مشتری تجربه بهبود نقل، و حمل هایبخش در انرژی مصرف

 وزیعت و دستیابی برای معموالً هاداده تحلیل متداول ابزار. نیست اهمیتبی کار یک آثار، محل از تجاری هوش استخراج حال، این با

شی    پویا و پیچیده زیاد، هایموقعیت سوابق  ماهیت شده  سفار ستم    یک نگارنده منظور، این به. اندن سی  تجاری هوش سی  برای تاک

شف  سی  هایموقعیت زیاد سوابق  ک سب  مختلف های دیدگاه از تاک ستفاده  با را کار و ک سعه  کاوی داده مختلف توابع از ا  ادهد تو

 برای را تاکسی  هایشرکت  ها،تاکسی  GPS واقعی دنیای هایداده به دسترسی   ابزار به توجه با که است  باور این بر نگارنده. است 

 .کندمی کمک مشتریان و رانندگان رفتار درک با خود کار و کسب عملکرد بهبود

  بریتانیا، در Hailo [18] افزار نرم مثال، برای. شودمی استفاده تاکسی رزرو برای زیادی موبایلی افزارهای نرم از امروزه

KuaiDi[19 ]و DiDi  [20] افزار نرم همچنین. گیردمی قرار استفاده مورد گسترده طور به چین، در ToGo Cabs [21 ]یک 

 .کندمی کار روش همین به که است اندرویدی هایسیستم برای افزار نرم

 پژوهش این ندارد کشور داخل در را سازی پیاده امکان و نداشته را ایران برای کار شرایط فوق افزارهای نرم از یک هیچ که آنجا از

 و گردآوری است، کرده برآورده را داخلی شهری درون خصوصی حمل و نقل های شرکت نیازهای که ایسامانه بررسی راستای در

 .است شده تهیه

 و پایه مرکزی سرور و 18هوشمند هایگوشی ،17اس آر پی جی ،16اس پی جی افزارهای سخت شده طراحی افزارهای نرم اکثر در 

 .هستند کار اساس

                                                             
13 Isolation-Based Anomalous Trajectory (iBAT) 
14 Y. Ge, C. Liu, H. Xiong, and J. Chen 
15 Business intelligence 
16 GPS 
17 GPRS 
18 Smart Phone 
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 : شودمی انجام مختلف روش دو به مسافر برای راننده انتخاب کلی طور به

  سرور توسط تاکسی راننده انتخاب-الف

 مسافر خود توسط تاکسی راننده انتخاب -ب

 ار درخواست که ایراننده هر و کرده ارسال هاتاکسی نزدیکترین برای را درخواست مسافر موقعیت تشخیص با سرور اول حالت در

 ابانتخ تا دهدمی نمایش نقشه روی بر را هاتاکسی نزدیکترین سرور دوم حالت در و داد خواهد اطالع مسافر به کند تأیید زودتر

 .دهد انجام مسافر خود را تاکسی

 

 شناسي پژوهشروش. 5

است. و مطالعات میدانی توصیفی  -پیمایشی هایپژوهشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از دیدگاه ماهیت و روش؛ جزء 

در این پژوهش منظور از سامانه هوشمند حمل و نقل خصوصی، فرآیند هوشمند درخواست خدمات حمل مسافر توسط خودرو 

 شود. همچنینی خصوصی است که از این پس با نام شرکت در پژوهش آورده میتلفنهای تاکسیها و آژانسسواری از طریق شرکت

 از واژه تاکسیران به جای واژه راننده استفاده شده است.

صورت پذیرفته است که تمامی آنها قبل از تجهیز به این سامانه از  1395شرکت در شهر مشهد و در سال  5این پژوهش در  

های سنتی استفاده از دفتر و رایانه مجهز به نرم کردند. منظور از روشحمل مسافر استفاده میهای سنتی و قدیمی مدیریت روش

طالع اافزار و دستگاه تشخیص شماره تلفن تماس گیرنده است. در حالت سنتی اپراتور مرکز تماس از موقعیت مکانی تاکسیرانان بی

 افرین کاری دشوار بوده است.بوده و در نتیجه امکان مدیریت زمان رزروهای درخواستی مس

 

 ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات به روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه های مذکور توسط 

 ست.در نظر گرفته شده ا 1و کوچکترین آن  5اند. بزرگترین مقدار ای نمره گذاری شدهپنج گزینه 19طیف لیکرت

 

                                                             
19 Likert 
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 ابزار اندازه گیری 21و پایایي 20روایي

های مطلوب مانند، عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و ک آزمون صحیح باید از تعدادی مشخصهی

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار  .پایای برخوردار باشد. که مهم ترین عامل در این ویژگی ها، روایی و پایای است

 ا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به درستی نشان دهد.یا سواالت مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، ی

ونه آزمونی در هر بار روی تعدادی نم ک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگریرابطه بین روایی و پایایی بدین شرح است که 

مون ک آزیک آزمون پایا نبوده و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر ینتایج مختلفی به دست آورد، آن آزمون 

خست شد باید نچیزی را به درستی اندازه گیری نکند درنتیجه هیچ اطالعات مفیدی حاصل نخواهد شد. پس برای اینکه آزمون روا با

 .عنی پایایی شرط روایی است اما روایی برای پایایی ضروری نیستیپایا باشد. 

برای سنجش میزان اثرگذاری سامانه بر متغیرهای رضایتمندی ذینفعان در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. روایی این 

ین پرسشنامه در سطح قابل قبولی است. برای پایایی پرسشنامه با د استاد راهنما رسیده است و روایی )ظاهری( اییپرسشنامه به تأ

محاسبه گردید  0.77اندازه گیری شد. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدد  22مقدار آلفای کرونباخ spss استفاده از نرم افزار

 است این آزمون پایایی قابل قبولی دارد. 0.7و از انجا که بزرگتر از عدد 

آلفای کرونباخ 1جدول   

 تعداد موارد آلفای کرونباخ

.773 27 

 

 

                                                             
20 Validity 
21 Reliability 
22 Cronbach's Alpha 
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 تعیین اندازه  نمونه

بدست آمده  و استفاده از فرمول زیر  spssاندازه نمونه با استفاده محاسبه انحراف معیار بر اساس پیش آزمون و به کمک نرم افزار 

بدست آمد. در نتیجه اندازه نمونه با شرط سطح  0.48834برابر  𝜎پرسشنامه گردآوری شد و مقدار 27است. در مرحله پیش آزمون 

 خواهد شد. 92برابر  0.1درصد و دقت  95اطمینان 

𝑛 = (
𝑍𝛼

2⁄ 𝜎

𝜀
)

2

 

 انحراف معیار اندازه نمونه 2جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل  نمونهتعداد  

X 27 1.68 3.92 3.1704 .48834 

 

 روش نمونه گیری

 :شودهای توصیفی به دو روش انجام میگردآوری داده های مورد نیاز در پژوهشبه طور کلی 

 الف( شمارش کامل افراد جامعه مورد مطالعه

 گیری و انتخاب نمونه معرف از جامعهب( نمونه

با صرفه تر  :ند ازها عبارتگیری در مقایسه با شمارش کامل از چند جهت برتری دارد. این برتریهای علوم رفتاری، نمونهدر پژوهش

 .هاها از طریق دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آنکیفیت داده تر بودن زمان مورد نیاز،بودن، سرعت عمل و کوتاه

شود، به طوری که با مطالعه گروه نمونه و نمونه برداری به فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری گفته می

 توان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد. صیات یا ویژگی های نمونه آزمون میمشخص شدن خصو
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 هاشرح مولفه 3 جدول

 هامولفه شرح

 توصیفی – پیمایشی پژوهش نوع

 آماری جامعه

 

 که مشهد( تلفنی تاکسی هایآژانس) خصوصی شهری درون نقل و حمل شرکت 15 تاکسیرانان جامعه

 .باشند می نفر  320 مجموع در

روش بدست 

آوردن اعتبار و 

 پایایي ابزار

 مورد پژوهش این با مرتبط قبلی تحقیقات در استانداردی پرسشنامه  اینکه  باوجود پژوهش این در

. است رسیده راهنما محترم اساتد تایید به ها سوال محتوای و صوری روایی است نگرفته قرار استفاده

 هر و باشد 0.7 مقدار از بزرگتر آن کرونباخ آلفای مقدار که پایاست زمانی پرسشنامه یک که آنجا از

 تعیین منظور به باشد، می برخوردار باالتری پایایی از پرسشنامه باشد نزدیکتر یک عدد به مقدار این چه

 پرسشنامه کل و متغیرها تک تک ضرایب ، spss افزار نرم از استفاده با پژوهش، های پرسشنامه پایایی

 برخوردار الزم پایایی از ها پرسشنامه باشد، می 0.7 از بیش ضرایب همه چون و است گردیده محاسبه

 .است

 تحلیل روش

 ها داده

 از ها فرضیه بررسی و پژوهش سواالت بررسی آماری، های داده تحلیل و تجزیه جهت پژوهش، این در

 .است شده استفاده spss افزار نرم کمک به  استیودنت تی آزمون

 نمونه روش

 گیری

 مشهد در سامانه این در فعال شرکت 15 میان از ترفعال شرکت 5 برای پرسشنامه نسخه 120 تعداد

 .گردید آوریجمع پرسشنامه 100 درنهایت و شد ارسال

های تاکسی تلفنی( مشهد که در حمل و نقل درون شهری خصوصی )آژانس شرکت 15جامعه آماری این پژوهش، تاکسیرانان 

 .باشند بوده است می نفر 320مجموع 
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نامه جهت جامعه آماری پرسش 92نامه ابتدایی و بررسی پایایی آن تعداد پرسش 27با توجه به محاسبات بدست آمده از تعداد 

شرکت فعال در این سامانه  15از تر شرکت فعال 5نسخه پرسشنامه برای  120محدود بیان شده الزم است، به همین منظور تعداد 

 آوری گردید.پرسشنامه جمع 100که در مشهد هستند ارسال شد و درنهایت 

ها را در اختیار تاکسیرانان با سابقه کار بیشتری و با هر نامهها خواسته شد تا پرسشها از مدیران شرکتنامهدر تکمیل این پرسش 

 سطح سوادی قرار دهند.

 پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل. 6 -4

 و بوده مرد جنسیت دارای پرسشنامه این تاکسیرانان تمام. گردید استخراج 4 جدول آماری اطالعات هاپرسشنامه گردآوری از پس

 .اندبردهمی بهره اینترنت و اس پی جی به هوشمند هایگوشی از

شود اکثر تاکسیرانان بیش از هشت ساعت به این گونه فعالیت مشغول هستند، به عبارتی دیده می 4همانطور که در جدول شماره 

 شغل اصلی آنها تاکسیرانی است. 

از خودروهای تاکسیرانان پراید  بوده است؛ یعنی احتماال این خودرو به دلیل استهالک و مصرف سوخت کمتر و قیمت  %78بیش از 

ب بهتری برای تاکسیرانان است. ساخت بیش از نصفی از این خودروها متعلق به دهه هشتاد مناسبتر نسبت به دیگر خودروها انتخا

 اند.تا نود است و درصد بسیار کمی در دهه هفتاد تولید شده

 %55هزینه اینترنت مورد نیاز برای کار با این سامانه در ماه کمتر از پنج هزار تومان است در حالیکه طبق جدول و آمار بدست آمده 

کنند. این آنها بیش از ده هزار تومان هزینه اینترنت در ماه پرداخت می %42تاکسیرانان بین پنج هزار تومان تا ده هزار تومان و 

 دهد.های اینترنتی را توسط تاکسیران نشان میهای اجتماعی یا بازیموضوع استفاده فراگیر از اینترنت در شبکه

اند شغل توهای کار نمیواسطه سختیای کمتر از سه سال دارند پس این نوع از شغل بهابقهشصت درصد تاکسیرانان در این شغل س

مطلوب و بلند مدتی برای تاکسیرانان باشد مگر در مواردی که فرد به این نوع از کار عالقه شخصی داشته و یا قادر به انجام کار 

 دیگری نباشد.

دهد که بیش از نصفی از جامعه آماری اندازی شده است، آمار جدول نشان میکه راهاز آنجا که این سامانه نزدیک به دو سال است 

 اند.از آنها بیش از یکسال تجربه کار با این سامانه را داشته %15اند و فقط این پژوهش کمتر از شش ماه با این سامانه کار کرده



 

 

18 

مدرک باالتر از فوق دیپلم و حتی دو  %22تر از دیپلم، درصد آنها مدرک باال %34دهد که مدرک تحصیلی تاکسیرانان نشان می

اند. در نتیجه احتمال نارضایتی و ناهماهنگی مدرک تحصیلی و نوع کاری که تاکسیرانان انجام درصد مدرک فوق لیسانس داشته

انی و به ناچار مشغول به تاکسیر خواهد بود. یا بعبارتی بازار کار مناسب با رشته تحصیلی این افراد مهیا نبوده %34دهند بیش از می

 اند.شده

 دهد.های گاز را نشان میاز خودروهای تاکسیرانان دوگانه سوز است که اهمیت استفاده و توسعه ایستگاه %65معادل 

انجام  نیز این کار به عنوان شغل دوم %27اند که تاکسیرانی شغل اصلی آنها است و به این موضوع اشاره داشته %73در این پژوهش 

پردازد ساعت به این فعالیت می 8دهند. این نتیجه با اطالعات ساعت کاری تاکسیرانان هماهنگ است زیرا فردی که بیش از می

 تواند شغل دیگری نیز داشته باشد.خیلی سخت می

ه روی گوشی نصب شده ک نامه سوال شده است، استفاده از نرم افزارهایی است کههایی که از تاکسیرانان در پرسشیکی از پرسش

 های هزینه ماهیانه اینترنت نیز همخوانی دارداند که با پاسخپاسخ بلی داده %73از اینترنت استفاده می کنند، 

 متغیرهای آماری تاکسیرانان 4جدول 

 شناسه

 تاکسیرانان
 درصد مقیاس

 کار ساعت

 0 ساعت 4 از کمتر

 26 ساعت 8 تا 4 بین

 74 ساعت 8 از بیشتر

 خودرو نام

 78 پراید

 13 پژو

 5 سمند

 2 آردی

 1 نود ال

 1 ام وی ام

 خودرو مدل
 2 70 دهه

 59 80 دهه

 شناسه

 تاکسیرانان
 درصد مقیاس

 کار سابقه

 تاکسیرانی

 25 یکسال از کمتر

 36 سال 3 تا 1 بین

 39 سال 3 از بیشتر

 سامانه با کار مدت

 آس

 58 ماه 6 از کمتر

 27 یکسال تا ماه 6 بین

 15 یکسال از بیشتر

 تحصیالت میزان

 21 دیپلم زیر

 45 دیپلم

 12 دیپلم فوق

 20 لیسانس

 2 لیسانس فوق

 35 بنزین خودرو سوخت نوع
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 39 90 دهه

 اینترنت هزینه

 ماهانه

 5000 از کمتر

 تومان
3 

 تا 5000 بین

 تومان 10000
55 

 10000 از بیشتر

 تومان
42 

 

 65 سوز گانه دو

 شغل تاکسیرانی

 است آنها اول

 73 بلی

 27 خیر

 هک دیگری افزار نرم

 اینترنت مصرف

 دارند باشند، داشته

 73 بلی

 27 خیر
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  .است گرفته قرار استفاده موردspss  افزار نرم کمک به استیودنت تی آزمون ،فرضیه بررسی برای

رضایتمندی ذینفعان در حمل و نقل درون شهری خصوصي بوسیله تاکسي، بر افزایش سامانه هوشمند آس فرضیه: 

 .گذار استتاثیر

 :آزمون فرض

0H : بر افزایش رضایتمندی ذینفعان در حمل و نقل درون شهری خصوصی بوسیله تاکسی تاثیر مثبت سامانه هوشمند آس

μ).ندارد ≤ 3) 

1H : حمل و نقل درون شهری خصوصی بوسیله تاکسی تاثیر مثبت بر افزایش رضایتمندی ذینفعان در سامانه هوشمند آس

μ) .دارد > 3) 

باشد فرض صفر تایید می شود و در صورتی که مقدار سطح معنی داری  0.05اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا 

 ک تایید می شود.یباشد فرض  0.05کوچکتر از مقدار خطا 

 نشان داده شده است. 5نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 معني داری دو دنباله  5جدول 

افزایش رضایتمندی متغییر 

 ذینفعان
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح معنی داری 

 دو دنباله

اختالف میانگین با 

 3عدد 

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

X 9.209 99 .000 .40240 .3157 .4891 
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𝐻1: 𝜇)با توجه به اینکه این آزمون از نوع آزمون یک دنباله راست است  > را باید بر دو تقسیم کرد  (Sig)، مقادیر معناداری   (3

 .(6)جدول  تا به یک دنباله تبدیل شود

 

 معني داری یک دنباله 6جدول  

 معنی داری یک دنباله افزایش رضایتمندی ذینفعانمتغییر 

X 0.00 

 

توان چنین برداشت کرد که میانگین هر یک از این متغییرها، درصد است می 5داری یک دنباله متغیر کمتر از که معنی در مواردی

 3توان دریافت که میانگین این متغیر از عدد مثبت باشد، می tدارند. در شرایطی که عالمت مقدار  3داری با عدد اختالف معنی

باشد و حد پایین و باالی آن نیز منفی است یعنی میانگین این مقدار از عدد منفی می  tداربیشتر است و در مواردی که عالمت مق

 کمتر است.  3

تواند در حدود عدد باشد و حد آن پایین منفی و حد باالی آن مثبت است، یعنی میانگین میمنفی   tدر شرایطی که عالمت مقدار

 باشد. 3

باشد، پس می 3توان دریافت که میانگین تمام متغیرها بزرگتر از عدد سی موارد فوق میدرنتیجه پس از بدست آمدن نتایج و برر 

 در حمل و نقل درون شهری خصوصی بوسیله تاکسی تاثیر مثبت دارد. بر افزایش رضایتمندی ذینفعانسامانه هوشمند آس 
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 گیری . نتیجه7 -5

تر شدن نرخ سوخت، بدیهی است که تاکسیرانان به دنبال قعیبا توجه به ارزشمند شدن انرژی در سالهای اخیر و به خصوص وا

نند کهای تلفنی ارایه میکاهش مصرف سوخت خودرو و افزایش کارایی فعالیت خود هستند. از آنجا که در هر سرویسی که تاکسی

 در نتیجه سفری با هزینه شود،افتد و در بیشتر موارد سفر برگشت، خالی از مسافر انجام میدو سفر )رفت و برگشت( اتفاق می

 سوخت و استهالک خودرو را شاهد هستند. 

ای با مرکز تماس در ارتباط است دیگر نیازی به بازگشت فیزیکی اکنون به کمک این سامانه، به دلیل اینکه راننده به صورت لحظه

چنین در برخی مواقع نیز سفر برگشت به محل شرکت نبوده و در بسیاری از موارد در محدود ارایه خدمات توقف خواهد کرد. هم

 راننده با مسافر همراه خواهد بود که این اتفاق بسیار ارزشمند است.

ها در حالتهای سنتی، مدیریت رزرو درخواستهای سرویس است که ناگزیر به برقراری تماس صوتی های مدیران شرکتیکی از نگرانی

 دادهاند که جدا از بحث مالی و هزینه آن، سرعت عمل را کاهش میحل آژانس بودهبا گوشی راننده برای اطالع از زمان بازگشت به م

شود در نتیجه است، حال آنکه به کمک این سامانه دیگری نیازی به تماس نخواهد بود و راننده هر لحظه بر روی نقشه دیده می

 امکان پیش بینی نرخ بازگشت راننده وجود دارد.

ارسال مشخصات مسافر بر روی گوشی راننده دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی به محل شرکت نبوده و ارایه از طرفی با توجه به امکان 

 شود.خدمات با سرعت و کیفیت بهتری انجام می

از آنجا که یکی از دستاوردهای سامانه هوشمند آس جلوگیری از ترددهای اضافی تاکسیرانان در سطح شهر و به خصوص سفر خالی 

ا بوده است، در نتیجه کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک شهری، کاهش استهالک خودرو و کاهش آلودگی محیط بازگشت آنه

زیست را به همراه خواهد داشت. بدیهی است که موارد یاد شده باعث رضایتمندی ذینفعان خواهد بود. نتایج حاصل از این پژوهش 

 کند.د میییبرده شده در پرسشنامه تأ نیز رضایتمندی ذینفعان را با توجه به متغییرهای نام

همواره نگرانی از سوءقصد و سرقت خودرو توسط سارقان و خالفکاران برای تاکسیرانان، و از طرفی مشابه این نگرانی نیز برای 

ند، کمی ای تاکسیران و مسافر را ثبت و مانیتورمسافرین وجود دارد. حال با توجه به اینکه سامانه آس موقعیت و وضعیت لحظه
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ها هم رضایتمندی ذینفعان از ارتقا امنیت های مطرح شده کاهش پیدا کرده است. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهبخشی از نگرانی

 کند.د میییایشان تأ

ف مصربر متغیرهایی مانند ارتقای امنیت راننده و مسافر، کاهش شود که سامانه هوشمند آس با توجه به مطالب باال نتیجه می

وری و ارتقای رضایت شرکت، راننده و مسافر در حمل و نقل درون شهری خصوصی سوخت، سرعت خدمت رسانی، افزایش بهره

  .بوسیله تاکسی تأثیر دارد

وری و رضایتمندی افزایش بهرهسامانه هوشمند آس توان دریافت که به کمک با توجه به تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش می

ت، وری، افزایش امنیحاصل شده است. رضایتمندی تاکسیرانان شامل افزایش درآمد، افزایش سهولت کار، ارتقای بهره تاکسیرانان

 هایی مانند سوخت و استهالک خودرو است. کاهش سفرهای خالی، کاهش هزینه

 

 . پیشنهاد کارهای آتي8 -6

ان ی نداشته و در برخی از نقاط ارتباط گوشی هوشمند تاکسیرانبا توجه به اینکه بسترهای ارتباطی در تمام نقاط شهری وضعیت مطلوب

شود، درنتیجه همواره نگرانی برای ایشان وجود دارد که آخرین رخدادها و وضعیت خود به سرور گزارش با سرور مرکزی قطع می

 ی برای این مشکل در سامانهنشده و سرویس جدیدی برای ایشان صادر نشود. به همین منظور تا آنجا که ممکن بوده است تمهیدات

 بینی شده است که البته جای بازنگری خواهد داشت.پیش

افزارهای گوشی هوشمند برای دریافت تاکسی و خدمات حمل و نقل نرم زسازی تاکسیرانان و مسافرین در جهت استفاده افرهنگ

دولتی  هاید با توجه به دستاوردهای این سامانه حمایتروبزرگترین نگرانی برای رونق این کسب و کار و سامانه است، که انتظار می

 بتواند مفید فایده قرار گیرد.

 د.شود این بررسی صورت بگیربررسی تأثیر این سامانه بر درصد کاهش مصرف سوخت بسیار جذاب و ارزشمند است که توصیه می
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