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1 - مقدمه و کلیات
حمل و نقل، عمري به قدمت بشر دارد. در حقیقت، پس از 
نیاز هاي اساسي انسان همچون آب، غذا و ...، حمل و نقل و جا به 
جایي را باید در زمره اساسي ترین نیازهاي انسان بر شمرد.  امروزه، 
حمل و نقل به عنوان یکي از مهم ترین صنایع  غالب کشورهاي 
از  یکی  عنوان  به  عمومی  نقل  و  حمل  مي گردد]1[.  مطرح  دنیا 
به  نقل  و  حمل  روش های  موثرترین  و  کم هزینه ترین  مهم ترین، 
روزمره  شدن  رنگ  پر  با  می باشد.  مطرح  شهری  معابر  در  ویژه 
افزایش  با  همگام  زیرساخت ها  رشد  وضعیت  ماشیني،  زندگی 
صف های  بروز  و  تراکم  ایجاد  نتیجه  در  و  نرفته  پیش  خودروها 
طوالنی در معابر شهری امری قابل انتظار است که هر شهروندی 
در روز بخشی از زمان خود را برای گذراندن در ترافیک پیش بینی 

می کند.
در این خصوص، متخصصان و کارشناسان حمل و نقل، توسعه 
حمل و نقل عمومی را به عنوان یکي از مهم ترین روش های کاهش 
حقیقت،  در  دانسته اند.  سفر  اتکای  قابلیت  ارتقای  و  سفر  زمان 
تجمیع سفرها و کاهش سفرهای تک سرنشین به عنوان مهم ترین 
ویژگي این روش حمل و نقلی تلقی می گردد که می تواند موجب 
بهبود وضعیت تردد در سطح شبکه حمل و نقل گردد. در همین 
راستا، شهر تهران با جمعیتي بالغ بر 8/5 میلیون نفر و مساحتي 
در حدود 670 کیلومتر مربع به عنوان یکي از مهم ترین کالن شهر 

کشور محسوب مي شود. روزانه در این شهر در حدود 15 میلیون 
انجام شده در حال  به مطالعات  با توجه  انجام مي گیرد که  سفر 
انجام  با حمل و نقل همگانی  حاضر در حدود 48 درصد سفرها 
شده که بنا بر تالش های سیاست گزاران الزم است تا این سهم تا 

پایان سال 1410 به 75 درصد ارتقاء یابد]۲[. 

   
شکل1 - نمایی از سهم مدهای مختلف در سفرهای شهر تهران ]2[

و  حمل  سیستم های  مجموعه  از  بخشی  تاکسیرانی  سیستم 
مجموعه ای  به  همگانی  شبه  می باشد.  همگانی  شبه  نام  به  نقلی 

چکیده
رشد روزافزون جمعیت شهرها و افزایش نیازهای حمل و نقلی، باعث گرایش هر چه بیشتر به سمت استفاده از سیستم های حمل و نقل همگانی 
موثر ترین  از  یکی  نیمه عمومی هستند،  نقل  و  از مدهای حمل  یکی  تاکسی های درون شهری که  مدیریت  و  میان ساماندهی  این  در  است.  شده 
راه کارهای کاهش تراکم و وقفه در جریان ترافیک است. رانندگان تاکسی به عنوان مهم ترین جزء در سیستم تاکسیرانی شهری نقشی مهم در میزان 
کارایی این سیستم دارند. حضور رانندگانی توانا که آمورش های الزم فنی و اجتماعی را دیده اند  عالوه بر آن که باعث افزایش اعتماد و عالقه شهروندان 
به سیستم می گردد، احتمال وقوع تصادفات رانندگی تاکسی ها را کاهش داده و سطح ایمنی شهروندان و کاربران این وسیله حمل و نقلی را نیز افزایش 
می دهد. در این راستا از سه سال پیش با همت و همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهر تهران دوره های آموزشی برای رانندگان تاکسی های تهران در سطح مناطق گوناگون شهر برگزار گردید. این مقاله با توجه به آمار و اطالعات 
تصادفی برداشت شده از چندین دوره آموزشی مناطق گوناگون نسبت به ارزیابی کارایی این کالس ها اقدام کرده است. متغیرهای گوناگونی که بر 
سطح یادگیری شرکت کنندگان تأثیرگذار است مدنظر قرار گرفت و میزان معنی داری آن ها در توصیف تأثیرات آموزش رانندگان ارزیابی شد. نتایج 

نشان داد که وضعیت سنی افراد و همچنین نمره ارزش یابی قبل از آموزش رانندگان تأثیر زیادی بر تاثیر آموزش بر افراد دارد.       

کلید واژه: آموزش، ارزیابی، رانندگان، تاکسی 
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شامل  خدماتی  که  می شود  گفته  نقل  و  حمل  سیستم های  از 
و  زمان بندی  برنامه  دارای  خودروهای  تا  خصوصی  خودروهای 
مسیر مشخص هستند را در بر می گیرد. این نوع از سیستم های 
جمعیت  نفر   100,000 تا  شهرهای  برای  عموماً  نقل  و  حمل 
پاسخگو خواهند بود. با افزایش جمعیت شهرها و افزایش تقاضای 
استفاده از حمل و نقل همگانی، سامانه های شبه همگانی همچنان 
جایگاه خود را حفظ کرده است و همچنان به دالیلی چون راحتی 
و نزدیکی بیشتر آن به حمل و نقل خصوصی طرفداران فراوانی 

دارد]3[. 
نقل  و  تاکسی در ساختار حمل  و نقش  اهمیـت  به  توجه  با 
برای  مشخصی  آموزشی  نظام  تا  است  الزم  تهران،  شهر  عمومی 
رانندگان تاکسی که به عنوان نمایندگان عرضه این خدمات خاص 
راننده  یک  حقیقت  در  شود.  گرفته  نظر  در  می روند،  شمار  به  
تاکسی که بنا بر طبیعت شغلی خود در طول روز با ده ها مسافر 
جان،  قبال  در  سنگیني  مسئولیت  می شود،  همراه  روز  طول  در 
امنیت و همچنین حفظ آرامش و راحتي آن ها دارد که باید مطابق 
با الگو و نظام مشخصی در خصوص آموزش به رانندگان تاکسی 

اقدام گردد.
به طور مثال، راننده به عنوان مؤثرترین فرد در چرخه حمل 
نقل  و  حمل  ایمني  در  سزایي  به  نقش  می تواند  شهری،  نقل  و 
جاده اي ایفا نماید. شرایط راننده از قبیل وضعیت جسمی، روحی، 
نقل خواهد  و  ایمني حمل  در  بسیاری  تأثیر   ... و  انسانی  خطای 
داشت. یک رانندة سالم، هوشیار، آگاه و مطلع از نکات و ضوابط 
ایمنی، به مراتب کمتر از رانندگانی که این شرایط را ندارند، در 
خوبي  به  که  راننده اي  حقیقت  در  می گیرند.  قرار  خطر  معرض 
و  با شرایط  مقابله  براي  کافي  تجربه  و  دانش  از  و  دیده  آموزش 

حوادث احتمالي برخوردار است قادر خواهد بود تا:
- هزینه هاي عملیاتي خودرو را به حداقل برساند.

- از وقوع تصادفات و شدت وقوع آن ها تا حد امکان بکاهد.
هزینه هاي  همچون  تصادفات  جانبي  هزینه هاي  صرف  از   -
نتیجه درآمد  و در  نماید  پرهیز   ... و  تعمیرگاه  بیمارستان،  بیمه، 

بیشتري را کسب نماید.
هزینه هاي  و  نموده  پرهیز  خودرو  از  نامناسب  استفاده  از   -

نگهداري آن را به حداقل برساند.
- رضایت مشتري را به دست آورد و از این طریق فرصت هاي 

تجاري مناسب تري را براي خود به دست آورد.
- از روحیه و اعتماد به نفس بیشتري برخوردار باشد.

قیمت  با  غیر حرفه اي  و شرکت هاي  افراد  فعالیت سایر  از   -
جلوگیري  خود  حرفه اي  بازار  بي ثباتي  از  و  جلوگیري  پایین تر 

نماید]3-7[.
در این راستا، تجارب سایر کشورها نشان دهنده این امر است 
که بحث آموزش می تواند تأثیر به سزایی در  ارتقای کارآیي این 
قشر خاص داشته باشد. در این کشورها، نظام آموزشی مشخصی 
در خصوص مهارت های رانندگی و فنی، آداب برخورد با مشتری 

دارد که  تاکسی وجود  راننده  تکنیک هاي مخصوص یک  و سایر 
این امر عالوه بر ارتقای وجهه این حرفه، تأثیر زیادي در افزایش 
کارایي این حرفه دارد.  به طور مثال در کشور سنگاپور رانندگان 
پس از گذراندن یک دوره آموزشي در آکادمي تاکسي سنگاپور و 
قبولي در امتحانات، یک مجوز کار دریافت مي کنند که با داشتن 
کرایه  پرداخت  با  مي توانند  شرکت ها  به  مراجعه  و  مجوز  این 
یک تاکسي روي آن تاکسي کار کنند که نرخ کرایه ها نیز براي 
شرکت ها متفاوت است. کارآیی مناسب این امر باعث شده استفاده 
از تاکسی در کشور سنگاپور به خصوص در میان اقشار متوسط و 
مرفه جامعه بسیار رایج بوده و کاربران از استفاده از این مد حمل 

و نقلی رضایت کامل دارند]7،8،9[. 
با توجه به توضیحات فوق و تبیین اهمیت امر آموزش رانندگان  
 ،1389 سال  تابستان  سال  از  تهران  شهرداری  تاکسی،  حرفه ای 
برنامه جامع آموزش رانندگان تاکسی را در سطح مناطق گوناگون 
تیر،  ماه های  طی  ابتدا  برنامه  این  است.  نموده  آغاز  تهران  شهر 
مرداد، شهریور، مهر و آبان سال 89 در سطح مناطق 5، 15 و16 
تهران آغاز شده و با توجه به نتایج مناسب و بازخوردهای مثبت آن 
سپس در پاییز و زمستان سال 1390 در تمامی مناطق ۲۲ اجرا 
شده و به دنبال آن در حدود 50000 نفر از رانندگان تاکسی های 
شهر تهران در دو سرفصل کلی زیر به طور میانگین به مدت 3 
ساعت در روز آموزش هایی را دریافت نموده اند. سرفصل های این 

دوره های آموزشی به شرح زیر می باشند.
1 - اخالق حرفه ای و تکریم ارباب رجوع

۲ - رانندگی تدافعی 
همان طور که مالحظه می گردد افزایش سطح کارآیی ناوگان 
مسافر  طرفه  دو  تعامل  بهبود  طریق  از  تهران،  شهر  تاکسیرانی 
و  رانندگی  تصادفات  وقوع  احتمال  کاهش  همچنین  و  راننده  و 
فوق  دوره های  برگزاری  اهداف  مهم ترین  کاربران  ایمنی  افزایش 
است. مطلبی که در این جا باید مد نظر قرار گیرد آن است که این 
دوره ها تا چه اندازه مفید و موثر بوده و چه گروهی از رانندگان 

آموزش های ارائه شده بهتر فرا گرفته اند.
در راستای پاسخگویی به این سواالت طی دو ماه برگزاری این 
کالس ها در سال 1390 اقدام به نظرسنجی و برداشت میدانی آمار 
و اطالعات حاضران در کالس ها شده که نتایج مربوط به تحلیل 

این اطالعات در زیر ارائه خواهد شد. 
   

2 - جمع آوری آمار و اطالعات
اطالعات مورد نیاز به صورت تصادفی از میان رانندگان تاکسی 
که توسط شهرداری تهران برای برخی سرفصل های ترافیکی مورد 
آموزش قرار گرفتند، انتخاب شد. منظور از راننده تاکسی در این 
به  جا  به  با خودرو  به صورت حرفه ای  که  است  مطالعه شخصی 
جایی مسافر پرداخته و تأییدیه های مورد نیاز را در این زمینه از 
پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان تاکسیرانی شهر تهران اخذ 

نموده  است. 
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بررسی  مورد  راننده   400 از  بیش  شده،  انجام  مطالعه  در 
قرار گرفتند و به طور مشخص آزمون قبل از آموزش برای آن ها 
افرد  این  کلیه  برای  آموزشی  دوره  برگزاری  از  پس  شد.  برگزار 
افراد  این  برای  آموزشی  بازخورد  نتایج  و  برگزار  مجددی  آزمون 
اخذ گردید. عالوه بر این، برخی مشخصات اجتماعی این افراد نیز 

برداشت و در فرآیند تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. 
در  سنی  گروه های  انواع  سهم  وضعیت  نشان دهنده  شکل۲، 
نمونه های برداشت شده است. همان طور که نشان داده شده است، 
سن حدود 73 درصد از افراد باالی 45 سال می باشد. جوان ترین 

شرکت کننده ۲5 سال و مسن ترین دارای 68 سال می باشد. 
مورد  افراد  تحصیالت  وضعیت  نشان دهنده  همچنین شکل3 
مطالعه است. همان طور که مشاهده می شود در حدود 90 درصد 
از رانندگان دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم هستند که که در 
حدود 53 درصد آن ها دارای تحصیالت زیردیپلم هستند که این 

موضوع موید سطح تحصیالت پایین این قشر خاص می باشد.

 شکل2 - سهم گروه های سنی رانندگان تاکسی مورد مطالعه

 شکل3 - سهم میزان تحصیالت رانندگان تاکسی مورد مطالعه

3 - تحلیل و ارزیابی
پس از برگزاری آزمون قبل از آموزش نسبت به برگزاری دوره 
عبارت  آموزش  رئوس  شد.  اقدام  رانندگان  برای  ترافیک  آموزش 

بودند از:

1 - نحوه تعامل با مسافران
۲ - رانندگی تدافعی

3 - تأثیر داروها بر رانندگی
4 - رانندگان جوان

5 - تأثیر شرایط جوی
6 - مسافران مسن و خردسال

اقدام  برگزاری آزمون مجدد  به  برگزاری دوره نسبت  از  پس 
و نتایج آن برای هر راننده ثبت شد. با توجه به اطالعات برداشت 
شده، عالوه بر متغیر نمره بعد از آموزش )Grade After( که به 
عنوان متغیر وابسته در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، سه 

گروه متغیر به شرح ذیل تعریف شد:
1 -  متغیر تحصیالت )Edu(: این متغیر نشان دهنده وضعیت 
تحصالت رانندگان است. با توجه به تنوع تحصیالت رانندگان برای 
مجازی  متغیرهای  تعریف  به  نسبت  تحلیل  در  آن ها  از  استفاده 
برای   1 عدد  که  طوری  به  شد.  اقدام  آن ها  برای   )Dummy(
ابتدایی و کمتر، عدد ۲ برای دیپلم ردی و دبیرستان، عدد 3 برای 

دیپلم و عدد 4 برای فوق دیپلم و بیشتر درنظر گرفته شد.
سنی  رده  نشان دهنده  متغیر  این   :)Age( سن  متغیر   -  ۲
به  که  نیز  متغیر  این  برای  می باشد.  تحقیق  در  شرکت کنندگان 
که  است  گردیده  تعیین  رده   4 است،  تعریف شده  دامی  صورت 
عبارتند از 1 برای رده سنی ۲5 تا 35 سال، ۲ برای رده سنی 35 
تا 45 سال، 3 برای رده سنی 45 تا 55 سال و 4 برای رده سنی 

باالی 55 سال می باشد.
نشان دهنده   :)Grade Before( آزمون  از  قبل  نمرات   -  3

نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش است.
با توجه به موارد عنوان شده، جدول1 نشان دهنده اطاالعات 

توصیفی متغیرهای مورد نظر می باشد. 

جدول1 - اطالعات توصیفی متغیرهای به کاررفته در مطالعات رانندگان

واریانس
 انحراف

معیار
متوسط حداکثر حداقل محدوده

    شاخص

متغیر

۲.370 1.540 18.61 ۲0 14 6
Grade 

After

.405 .636 1.70 3 1 ۲
Edu 

)Dummy(

.897 .947 ۲.48 4 1 3
Age 

)Dummy(

3.101 1.761 8.73 1۲ 4 8
Grade 

Before

کار  به  متغیرهای  همبستگی  ماتریس  نشان دهنده   ۲ جدول 
رفته در ارتباط با آموزش رانندگان می باشد. همان طور که نشان 
با  همبستگی  بیشترین  دارای  تحصیالت  متغیر  شده  است،  داده 
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را تشکیل  اقدامات آموزشی  از آموزش که هدف اصلی  بعد  نمره 
که  است  مهم  این  نشان دهنده  موضوع  این  می باشد.  می دهد، 

تحصیالت رانندگان در تاثیر آموزش ها بسیار حائز اهمیت است.
عالوه بر این، جدول ۲ نشان دهنده ارتباط منفی سن با نمرات 
کسب شده بعد از آموزش می باشد. بدین معنی که افزایش سن 
با  موضوع  این  که  داشت  خواهد  آموزشی  اهداف  بر  منفی  تأثیر 
نظر  به  منطقی  سن  افزایش  با  یادگیری  قدرت  کاهش  به  توجه 

می رسد.

جدول2 - ماتریس همبستگی بین متغیرهای مرتبط با آموزش رانندگان

Grade 
After

Edu 
(Dummy)

Age 
(Dummy)

Grade 
Before

Grade 
After

Pearson 
Correlation 1 .329** -.253** .282**

Sig. 
(2-tailed) .001 .007 .003

Edu 
(Dummy)

Pearson 
Correlation .329** 1 -.171* -.023*

Sig. 
(2-tailed) .001 .050 .05

Age 
(Dummy)

Pearson 
Correlation -.253** -.171* 1 -.090*

Sig. 
(2-tailed) .007 .050 .048

Grade 
Before

Pearson 
Correlation .282** -.023* -.090* 1

Sig. 
(2-tailed) .003 .05 .048

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

در همین ارتباط با استفاده از یک مدل ساده خطی نسبت به 
ارائه مدل تأثیرات آموزش )نمرات رانندگان( با توجه به پارامترهای 
اشاره شده اقدام شده است. همان طور که در جدول 3 نشان داده 
شده، مدل با ضریب برازش بسیار باالیی قابلیت پیش بینی دارد. 
کاررفته  به  پارامترهای  ضرایب  نشان دهنده   4 جدول  همچنین 
می باشد که با توجه به بررسی مقادیر مربوط به آزمون های آماری 

پارامترها، اعتبار و معنی داری  آن ها قابل اثبات است. 
جدول3 - نتایج مربوط به برازش مدل

Model R R 
Square

Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
F Sig

1 0.91 .82 .82 2.737 1427.720 .000

جدول4 - نتایج مربوط به ضرایب متغیرهای مدل

Sig. t Std. Error ضرایب مدل  پارامترهای
مدل

.000 6.587 .393 .۲5۲ Edu 
)Dummy(

.000 1۲.819 .100 .614 Grade 
Before

.000 4.065 .۲59 .149 Age 
)Dummy(

4 - جمع بندی ونتیجه گیری
ساماندهی و مدیریت تاکسی های درون شهری یک از موثر ترین 
راه کارهای کاهش تراکم و وقفه در جریان ترافیک است. ساماندهی 
خطوط و ناوگان تاکسی ها عالوه بر کاهش احتمال وقوع تصادفات، 
آلودگی هوا و آسیب های زیست محیطی، برقراری عدالت اجتماعی 
پی  در  را  رانندگان  کاری  وضعیت  و  تاکسی ها  به  دسترسی  در 
خواهد داشت و مطلوب مسافران، رانندگان و گردانندگان سیستم 
خواهد بود. در این راستا آموزش رانندگان حرفه ای تاکسی نقش 
بسیار مهمی در افزایش کیفیت وکارایی این سیستم حمل و نقلی 
خواهد داشت. بنا بر آمار موجود روزانه در شهر تهران در حدود 6/3 
میلیون سفر با تاکسی و مسافربرهای شخصی انجام شده در حدود 
۲4 درصد از کل سفرهای روزانه درون شهری را در بر می-گیرد. با 
هدف افزایش کارآیی شبکه تاکسیرانی شهر تهران، معاونت حمل 
با همکاری سازمان مدیریت و  ترافیک شهرداری تهران  و نقل و 
نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از تابستان سال 1389 اقدام به 
برگزاری دوره های آموزشی اخالق حرفه ای و تکریم ارباب رجوع و 
همچنین رانندگی تدافعی نموده است. بر این اساس تاکنون بیش 
از 50000 نفر از رانندگان حرفه ای شاغل در سیستم اتوبوسرانی 
تهران دوره های فوق را با موفقیت گذرانده اند. با هدف شناسایی 
مهم ترین پارامترهای موثر بر یادگیری حاضران در این کالس ها از 
سوی نویسندگان این مقاله اقدام به آمارگیری و برداشت میدانی 

اطالعات شد که نتایج مربوطه در ذیل ارائه  می گردد.  
انتهای  ارزیابی  از  فرد  هر  شده  حاصل  نمره  1 - شاخص 
دانش  بر  کالس  تأثیرگذاری  و  موفقیت  مبنای  عنوان  به  کالس 

شرکت کنندگان مد نظر قرار گرفت.
سطح  با  شده  ارائه  آموزش های  تأثیرگذاری  ۲ - میزان 
تحصیالت شرکت کننده ارتباط مستقیم دارد. بدین صورت که با 
استقبال  بیشتر  از آموزش ها  راننده وی  افزایش سطح تحصیالت 

کرده و مطالب مربوطه را تا سطح بیشتری فرا می گیرد. 
سن  با  شده  ارائه  آموزش های  تأثیرگذاری  3 - میزان 
شرکت کننده ارتباط معکوس دارد. بدین صورت که با افزایش سن 
کاهش  محسوسی  میزان  به  آموزش ها  از  وی  تأثیرپذیری  راننده 
استقبال  بیشتر  آموزش ها  از  رانندگان جوان تر  در عوض  و  یافته 

کرده، مطالب مربوطه را بهتر فرا گرفته و اجرا می نمایند.
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