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مقدمه:
ظـور  دارد.بـراي ایـن من  آخرین فصل این پژوهش به ارایه نتایج و پیشنهادها اختصاص 

گیري و پیشنهادها تدوین شده اسـت کـه در بخـش اول نتـایج     این فصل در دو بخش کلی شامل نتیجه

کلی، و پیشنهادها ارایه شده است.

گیري) نتیجه1-5
در این بخش از تحقیق ابتدا نتیجه کلی تحقیـق و سـپس نتـایج حاصـل از بررسـی و      

هاي شـهروندان و بررسـی اسـناد و مـدارك شـرکت      نامهز پرسشتجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده ا

واحد به طور جداگانه ارایه شده است.

)نتایج کلی1-1-5

شود:از بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده نتایج کلی زیر حاصل می

ندرو (سیستم هاي ت وبوس هاي  ت ا زي  دا ن ا ه  ا ر ین  و رضایت BRTب  (

ن فرا قل عممسا ن رد.ومیوسائط حمل و  دا بطه وجود  ا ر

) نشان داده شده است بین خدمات متنوعی که شرکت 4-11همانطور که در جدول (

و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد. در این صورت BRTهاي حمل و نقل در سیستم 

) که با BRTهاي تندرو(گردد.بنابراین انواع خدماتی که در سیستم اتوبوسفرضیه فرعی اولیه تائید می

هایی از قبیل تعداد باجه،هاي بلیط فوشی،دسترسی به باجه بلیط،نحوه پرداخت پول و مقدار شاخص

ها ،استفاده از تکنولوژي مکمل ،پاسخگویی کنترل خطوط  در این آن،تمیزي،امنیت،دسترسی به ایستگاه

اند در رضایت مسافران تاثیر دارد.تحقیق مورد پژوهش و ارزیابی واقع شده

BRTهاي ) اقتباس گردیده اینست که بین سرعت سیستم4-12چه که از جدول (آن

هاي تعداد و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد. در این صورت فرضیه فرعی دوم که با شاخص

ها،خراب شدن در مسیر،زمان انتظار مورد ارزیابی و پژوهش واقع شده توقفات پشت چراغ،تعداد اتوبوس

و تاثیرش بر رضایت مسافران مورد تائید قرار گرفته است .است
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) نشانگر آنست که میان رفتار و برخورد رانندگان و 4- 13نتایج حاصله از جدول(

هاي طرز برخورد رضایت مسافران رابطه وجود دارد و در این صورت فرضیه فرعی سوم که با شاخص

سنجش واقع شده است در میزان رضایت و عملکرد رانندگان و نحوه پوشش رانندگان مورد

مسافران تاثیر دارد.

شود بیانگر آنست که بین محیط ارگونومیک و ) مشاهده می4-14چه در جدول (آن

هاي تعداد رضایت مسافران رابطه وجود دارد.در این صورت فرضیه فرعی چهارم که با شاخص

هاي داخل اتوبوس و راحتی یرههاي داخل اتوبوس،سیستم سرمایشی و گرمایشی،دستگصندلی

ها مورد سنجش واقع شده است در میزان رضایت مسافران تاثیر دارد.ایستگاه

هاي نامه اتوبوسنتایج حاصل از پرسشو رضایت مشتري نامه ) نتایج حاصل از پرسش2-1-5

)BRTتندرو(

پاسخ مشاهده می شود، درصد تقریبا مشابهی در میان 4-1همانطور که در جدول 

ها باالتر بودن میانگین دهندگان مرد و زن وجود دارد. نکته مهم در تحلیل وضعیت جنسیتی پاسخ

نظرات پاسخگویان مرد نسبت به زن در مورد تمامی متغیرهاي اصلی و فرعی تحقیق حاضر است. در 

است.بوده 078/3و میانگین پاسخ زنان 489/3مجموع، میانگین پاسخ مردان به سواالت تحقیق 

کمترین 4-2توان گفت مطابق با جدول گویان میدر مورد توزیع وضعیت سنی پاسخ

درصد به افراد زیر 9/43گویان نیز با سال قرار دارند. بیشترین پاسخ40گویان در رده سنی باالي پاسخ

) داشته 655/3ها را نیز در پاسخ به سواالت (سال اختصاص دارد. این گروه سنی باالترین میانگین25

است.
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مطابق با داده هاي حاصل از پرسشنامه ها بیشترین توزیع وضعیت تحصیلی پاسخگویان نیز 

تعداد پاسخ دهندگان به گروه دیپلم و زیردیپلم اختصاص دارد. دارندگان مدرك کارشناسی نیز یک 

سوم کل پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند.

15و )BRTهاي تندرو(اتوبوسپرسشنامه19تا 1سواالت ، هاي مسافران به پاسخ

بین خدمات بیانگر این امر است که BRTخدمات متنوع سیستمدر حوزه رضایت مسافرانسوال

و رضایت مسافران رابطه معناداري وجود دارد.BRTمتنوعی که شرکت هایحمل و نقل در سیستم 

15و BRTهايسیستمدرسرعتسوال سنجش وضعیت8هاي مسافران به پاسخ

و رضایت مسافران BRTهاي بین سرعت سیستمکه دهندنشان میسوال پرسشنامه رضایت مسافران 

رابطه معناداري وجود دارد.

15و BRTهاي در سیستمسوال در مورد رفتار رانندگان 3هاي مسافران به پاسخ

ندگان و رضایت مسافران رابطه رفتار و برخورد راند میان دهسشنامه رضایت مسافران نشان میسوال پر

وجود دارد.

سوال مربوط به متغیر محیط ارگونومیک را با سواالت متغیر 6هاي مسافران به پاسخ

دهد که بین محیط ارگونومیک و رضایت مسافران رابطه وجود دارد.نشان میرضایت 

مده است:هاي مسافران نتیجه ذیل بدست آها و پاسخبنابراین با  بررسی پرسشنامه

در اولویت اول، 99/1رفتار و برخورد کارکنان از دیدگاه مسافران با میانگین رتبه 

در اولویت دوم، محیط ارگونومیک با میانگین رتبه  04/2با میانگین رتبه  BRTهاي سرعت سیستم

10/3ه  با میانگین رتبBRTدر اولویت سوم و متغیر خدمات شرکت هاي حمل و نقل در سیستم 87/2

در اولویت چهارم قرار دارند.

)پیشنهادها 2-5

)پیشنهادهاي کلی1-2-5
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نتایج مطالعات نشان داده است تصدي گري در امور قابل واگذاري بـه بخـش   .1

خصوصی موجب کاهش کارآیی ، اسراف در اموال عمومی و افزایش نارضـایتی شـهروندان مـی    

ج مطلوبی در پی خواهد داشت . بنابراین شود و واگذاري چنین خدماتی به بخش خصوصی نتای

اهتمام جدي براي اجراي طرح خصوصی سازي در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بـه  

و راهکار برون رفت از وضعیت موجود مطرح می شود . البته هاترین پیشنهادعنوان یکی از مهم

مطالعه کافی و کسب نظـرات  الزم به ذکر است که عملیاتی کردن این پیشنهاد بدون بررسی و

کارشناسان و خبرگان در زمینه خصوصی سازي به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بنـابراین الزم  

است مدیریت عالی شرکت واحد بادقت و جدیت تمام و درنظر گرفتن تمام ابعاد و جوانـب امـر   

این موضوع را مورد توجه قرار دهد .

عوامل موفقیت هر سازمان محسوب مـی  نیروي انسانی ماهر و با دانش فنی از .2

شود . در این رابطه به ویژه وجود مدیران باصالحیت و شایسته که در جایگاه تصمیم گیري قرار 

دارند بسیار بااهمیت است . این در حالی است که مطالعه و بررسـی اسـناد و مـدارك سـازمان     

م اصالحات ساختار در نیـروي  نشان می دهد شرکت واحد در این بعد ضعف دارد . بنابراین انجا

اصلی قابل طرح می باشد .هايانسانی به ویژه رده هاي مدیریتی به عنوان یکی از پیشنهاد

افزایش کیفیت ناوگان اتوبوس رانی و بهبود ارایه خدمات بـه مسـافران و نیـز    .3

ی افزایش کیفیت زندگی کاري کارکنان به ویژه رانندگان مستلزم در دسترس بودن منـابع مـال  

است که متأسفانه شرکت واحد در این حوزه عملکرد مناسبی نداشته است . بنابراین یکی دیگر 

ت افزایش درآمد عملیاتی می باشد تالش درجهها از پیشنهاد

افزایش وابستگی مستمر به یارانه و اتکا بـه کمـک هـاي شـهرداري و دولتـی      .4

اخیر افزایش هزینه هـا بـه   موجب کاهش کارآیی سیستم شده است به طوري که در سال هاي
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ویژه هزینه هاي پرسنلی را مشاهده می کنیم . بنابراین اتخاذ سیاست کاهش وابستگی به یارانه 

کلی مطرح می شود .هايو اتکا به درآمد عملیاتی یکی دیگر از پیشنهاد

هاي تندرو در بعضـی ایسـتگاه   اتوبوسباتوجه به افزایش زمان انتظار مسافران .5

و مطرح بودن این عامل به عنوان یکی از عوامل نارضایتی بازنگري و خی از اوقات روز ها و در بر

به عنوان عامل مؤثر در زمان انتظار و همچنین رسیدن بـه مقصـد بـه    بنديزمانبرنامه اصالح 

گردد .مطرح میهاعنوان یکی دیگر از پیشنهاد

زایش بدون برنامـه  تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به کارکنان نشان دهنده اف.6

ریزي نیروي انسانی در سال هاي اخیر است . که این موضوع موجب کاهش کـارآیی و افـزایش   

هزینه هاي پرسنلی شده است. بنابراین تعدیل نیروي انسانی به منظور کاهش اندازه سازمان به 

ویژه در بخش اداري به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات کلی بیان می شود .

هت تغییر نگرش افـراد جامعـه و فرهنـگ سـازي در مـورد شـیوه       تالش درج.7

استفاده ، حفظ و نگهداري وسایل نقلیه عمومی از طریق برقراري تعامـل و ارتبـاط بـا دسـتگاه     

هاي مرتبط به ویژه سازمان صدا و سیما ، وزارت آمـورش و پـرورش ، وزارت فرهنـگ و ارشـاد     

)BRTرو(هاي تنداتوبوسدر رابطه با استقراراسالمی

برقراري ارتباط با دانشگاه هـا و اسـتفاده از ظرفیـت بـالقوه دانشـجویان دوره      .8

کارشناسی ارشد و دکتري براي بررسی موضوعات و مسایل در قالب پایان نامه 

برنامه ریزي بلند مدت درجهت تهیه و تدارك فضاهاي مسـقف ( پارکینـگ ،   .9

ب با افزایش ناوگان اتوبوس رانی تعمیرگاه ، ساختمان اداري و ... ) و زمین متناس

)پیشنهادهاي عملیاتی2-2-5

الف ) پیشنهادهایی درجهت بهبود شاخص هاي ارزیابی عملکرد
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به کارگیري نرم افزار جامع ، کارآمد و مؤثر حسابداري ، متناسـب بـا ویژگـی    -1

هاي اتوبوس رانی

یـک و  استخدام و بکارگیري فارغ التحصیالن رشته هـاي حمـل و نقـل ، تراف   -2

برنامه ریزي شهري

برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت براي کارکنـان اداري بـه   -3

منظور افزایش مهارت هاي عمومی و تخصصی و دادن امتیاز به افرادي کـه ایـن دوره هـا را بـا     

موفقیت طی می کنند

تهیه و تدوین آیین نامه نحوه ارایه خدمات به سایر سـازمان و دسـتگاه هـاي    -4

لتی و عمومی از قبیل تربیت بدنی ، بنیاد شهید ، سپاه پاسداران ، ستاد برگزاري نماز جمعه دو

) و تغییر مسیر روزانهBRTهاي تندرو(اتوبوس. سیستمو ..

تهیه و تدوین آیین نامه نحوه اسـتفاده از مرخصـی و اسـتعالجی بـه منظـور      -5

هاي آماده به کاربرنامه ریزي مرخصی کارکنان و کاهش غیبت و تعداد اتوبوس

انجام آزمون هاي روان شناسی قبل از استخدام درجهـت اطـالع از سـازگاري    -6

شغل رانندگی با شخصیت متقاضی

در مسـیرهاي اصـلی و مهـم    )BRTهاي تنـدرو( اتوبوسبرقراري اتوبوس هاي -7

دیگر در تهران

بازدیدهاي فنی مستمر و سرویس اتوبوس ها براساس برنامه زمان بندي شـده  -8

هدف کاهش تعداد اتوبوس هاي متوقفیبا 

ب ) پیشنهادهایی درجهت افزایش رضایت رانندگان
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استقرار سیستم مدیریت مشارکتی و کسب نظرات رانندگان به ویژه در رابطـه  -1

با اموري که به طور مستقیم با ایشان ارتباط پیدا مـی کنـد از جملـه زمـان بنـدي حرکـت       

اندازي خطوط جدیداتوبوس ها ، تغییر ایستگاه ها ، راه 

اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و نظام رتبه بندي در مورد رانندگان -2

چاپ و توزیع نشریه ویژه اتوبوس رانی در بین کارکنان به ویژه رانندگان-3

برگزاري جشنواره راننده نمونـه بـه طـور سـالیانه درجهـت افـزایش انگیـزه و        -4

تشویق رانندگان

ان و رانندگان از طریق برگـزاري جلسـات   تالش درجهت بهبود ارتباطات مدیر-5

مالقات حضوري با مدیران و معاونین مناطق و رسیدگی به مشکالت و مسایل ایشان

ارایه آموزش هاي الزم به بازرسان و ناظرین خطوط درخصوص نحوه برخـورد  -6

با رانندگان

افزایش حمایت هاي مالی و بیمه اي از جمله باال بردن مبلغ بیمـه اتوبـوس و   -7

پرداخت وام ، دریافت اقساطی خسارات و ... 

ویژه رانندگانکارانه )تهیه و تدوین آیین نامه پرداخت پاداش (-8

برنامه ریزي پرداخت مزایاي غیرنقدي و جشن ها و مناسبت هاي مختلف بـه  -9

و استقرار امکانات مناسب جهت گرم یـا سـرد نگـه    و تشویق رانندگانمنظور افزایش انگیزه

داشتن آب ، چاي و ... و تزئین این فضا مطابق با سلیقه راننده 

تهیه غذاي مناسب یا پرداخت مبلغ متعارف به عنوان هزینه غذا به رانندگان - 10

استقرار امکانات بهداشتی در ابتدا و انتهاي خطوط و پارك سوارها- 11

پیشنهادهایی درجهت افزایش رضایت مسافرانج ) 
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کنترل مستمر تسهیالت ایستگاه هاي اتوبوس از جمله صندلی ، سـایه بـان و   .1

تعمیر و بهسازي تسهیالت فرسوده یا تخریب شده 

-تالش درجهت قرار دادن موضوع فرهنگ استفاده و بهره بـرداري از اتوبـوس  .2

در درس هاي مدارس)BRTهاي تندرو(

تیزرهاي تبلیغاتی از تلویزیون ، چـاپ برشـور و نصـب جمـالت     تهیه و بخش.3

)BRTهاي تندرو(اتوبوسجذاب در داخل اتوبوس ها درجهت ارتقاي فرهنگ استفاده از 

برگزاري جشنواره سالیانه جهت ارتقاي فرهنگ استفاده از اتوبوس.4

ي بـرا » مهارت در برقراري ارتباط موثر « برگزاري دوره هاي آموزشی به ویژه .5

رانندگان

)جهت BRTهاي تندرو(هاي اتوبوسهاي عابر پیاده در کنار ایستگاهتعبیه پل.6

رفت و آمد عابران

)BRTهاي تندرو(اتوبوسها براي معلولین جهت سوار شدن درتعبیه رمپ.7

مکانیزه کردن  کامل سیستم پرداخت  هزینه.8

)BRTهاي تندرو(تنظیم سیستم اطالع رسانی و صوتی درون اتوبوس.9

)BRTهاي تندرو(پخش موسیقی و صداي رادیو در طول طی مسافت اتوبوس.10

هاتر سیستم گرمایش و سرمایشی اتوبوستنظیم دقیق.11

هاي تهویه مطبوع در هنگام ازدحام جمعیتتعبیه سیستم.12

) در جهت افزایش امنیت BRTهاي تندرو(اتوبوسهايسازي ایستگاهمتناسب.13

براي جلوگیري از تصادفات احتمالیمسافران در هنگام ازدحام جمعیت

)پیشنهاد به محققان آینده 3-2-5
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طرح استقرار سیستم بهینه و جامع شبکه خطوط اتوبوس رانی تهران و حومه .1

و تـدوین  طرح توسعه منابع انسانی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومـه  .2

)BRTهاي تندرو(شرح وظایف در سیستم اتوبوس

تقرار سیستم مدیریت مشارکتی در شرکت واحد اتوبوس طرح بررسی نحوه اس.3

رانی تهران و حومه

طرح نیازسنجی آموزش هـاي تخصصـی ویـژه مـدیران ، کارکنـان سـتادي و       .4

)BRTهاي تندرو(با انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورهادر ارتباط با اتوبوسرانندگان

طرح امکان سنجی افزایش قیمت بلیط.5

)BRTهاي تندرو(در کلیه خطوط اتوبوسITSیستمطرح استقرار کامل س.6

سنجی دقیـق در دیگـر خطـوط تهـران جهـت اسـتقرار خطـوط دیگـر         امکان.7

) در شهر تهرانBRTهاي تندرو(اتوبوس
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)خالصه فصل3-5

تائید نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات تحقیق نشان دهنده 

باشد.)و رضایت مسافران میBRTهاي تندرو(اندازي اتوبوسراهرابطه بین

هاییبدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده درقسمت پایانی این فصـل پیشـنهاد  

درجهت افزایش رضایت مسافران و همچنین بهبود شاخص هاي ارزیابی عملکرد ارایـه شـده اسـت . در    

حققانی که به کار در این زمینه عالقمند پایان نیز موضوعاتی به عنوان طرح تحقیق براي دانشجویان و م

هستند ارایه شده است.
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منابع و مأخذ :

آرمسترانگ رایت ، آلن ؛ حمـل و نقـل همگـانی در شـهرهاي جهـان سـوم ؛       .1

( 1378، مجتبی ؛ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ؛ عظیمی نژادان ، ناصر و جمشیدي

ریزي)محل نگهداري ؛ معاونت هماهنگی و برنامه 

ابطحی ، حسین و کاظمی ، بابک ؛ بهره وري ؛ مؤسسـه مطالعـات و پـژوهش    .2

1375هاي بازرگانی ، چاپ اول، 

امیی ، علینقی ؛ بررسی اثربخشی مدیریت در مناطق پژوهشی قم ؛ پایان نامه .3

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به راهنمایی دکتر علی رضاییان ؛ دانشـگاه تهـران ؛ دانشـگده    

.1375و حسابداري ؛ مدیریت

اقتداري ، علی محمد ؛ سازمان و مدیریت ؛ انتشارات مولوي ، چـاپ بیسـت و   .4

. افنـدي زاده ، شـهریار و ذوقـی ، حسـن ؛ ششـمین کنفـرانس بـین المللـی         1370چهارم ؛ 

1382مهندسی عمران ؛ دانشگاه صنعتی اصفهان ؛ 

خط اتوبوس رانـی  الهیاري قلعه جوقی ، احمد ؛ شبیه سازي سیستم صف یک .5

؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ، مدیریت صنعتی ، به راهنماي دکتـر کـامران فیضـی ؛ دانشـگاه     

.1380عالمه طباطبایی ، دانشکده حسابداري و مدیریت ؛ 

هزار دستگاه اتوبوس ؛ افتاب یزد 5میلیون سفر در تهران : 14ایزدي ، لیال ؛ .6

3/9/79؛ 

زهره و حجـازي ؛ الـه ؛ روش تحقیـق در علـوم     سرمد ف –بازرگانی ، عباس .7

.1376رفتاري ؛ آگه ، 

تشت زر ، منوچهر ، تسریع حرکت و تسهیل دسترسی ؛ شهرداري هـا ، سـال   .8

؛ سازمان شهرداري هاي کشور55پنجم ، شماره 
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جمشیده زاده زیازي ، ابراهیم ؛ اقتصاد شهر و بهره وري ؛ شهرداري ها ؛ سال .9

زمان شهرداري هاي کشور؛ سا24دوم ، شماره 

جزوات بی نام و بی تاریخ درباره حمل و نقل ؛ کتابخانـه سـازمان مـدیریت و    .10

برنامه ریزي

خاکی ، غالم رضا ؛ روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسـی ؛ بازتـاب ؛   .11

1378.

) ؛ دانشـگاه شـهید   1دانش پور ، زهره ؛ اصول و مبانی برنامه ریـزي شـهري (  .12

1370بهشتی ، 

دفت ، ریچارد ؛ تئوري سازمان و طراحی سـاختار ( جلـد اول ) ؛ پارسـاییان ،    .13

علی و اعرابی ، سید محمو (الف) ؛ مؤسسه مطالعـات و پـژوهش هـاي بازرگـانی ، چـاپ اول ؛      

1374

1383الور ، علی ؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ؛ ویرایش ؛ د.14

20ل دوم ، شماره ذکایی ، مرجان ؛ شهرداري ها ، سا.15

رابینز ، استیفن ؛ تئوري سازمان ( ساختار ، طراحی ، کاربرد ) ؛ الوانی ، سـید  .16

.1378مهدي و دانایی فرد ، حسن ؛ انتشارات صفار ؛ 

رابینویچ ، جوناس ؛ کارتیبا : به سوي توسعه پایدار شهري ؛ علی زاده ، کتایون .17

1380؛ بهار 93؛ مسکن و انقالب ، شماره 

یمی ، امیرمسعود ؛ نگرشی بر مطالعه یکپارچه سازي حمل و نقـل شـهري   رح.18

1380تهران ؛ تازه هاي ترافیک ، تابستان 

همان ؛ تاریخچه حمل و نقل عمومی در جهـان ؛ تـازه هـاي ترافیـک ؛ پـاییز      .19

1379

1370رضاییان علی ؛ اصول مدیریت ؛ انتشارات سمت، چاپ دوم ؛ .20
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تار فرآیند و ره آوردها ، پارساییان ، علی و اعرابی ریچارد هال ؛ سازمان ، ساخ.21

1376، سید محمد (ب) ؛ موسسه مطالعهت و پژوهش هاي بازرگانی ، چاپ اول ؛ 

، حمیـد ؛ طراحـی شـبکه اتوبـوس رانـی درون شـهري ؛ پایـان نامـه         رضایی.22

یف ، کارشناسی ارشد ؛ مهندسی عمران ، به راهنمایی حسین پور زاهدي ؛ دانشگاه صنعتی شر

1371دانشکده فنی و مهندسی ؛ 

ژروندا ، کریستیان ، بهنیا ، ابوالحسن ؛ ترابري هاي شهري ؛ دانشگاه تهـران ؛  .23

1355

ساعتچی ، محمود ، روانشناسی در کار ، سازمان و مـدیریت ؛ مرکـز آمـوزش    .24

1370مدیریت دولتی ، چاپ دوم ؛ 

آمـوزش عـالی   سهرابی ، ابوالفضل ؛ طراحی مدل سنجش اثربخشی موسسات .25

دولتی ایران ( پـژوهش در دانشـکده هـاي مـدیریت ) ، رسـاله دکتـراي مـدیریت دولتـی بـه          

راهنمایی دکتر سید مهدي الوانی ؛ دانشگاه عالمه طباطبایی ، دانشکده حسابداري و مدیریت ؛ 

1381شهریور 

سید اصفهانی ، میرمهدي و کاظمی ، سید عباس ؛ طراحی الگوهاي اثربخشی .26

؛ زمستان 38و 37و 36و 35با تأکید بر فرهنگ سازمانی ، دانش مدیریت ، شماره سازمانی 

76و بهار ، تابستان و پاییز 75

سعید نیا ، احمد ، حمل و نقل شهري ( کتاب سبز شهرداري ، جلـد سـوم ) ؛   .27

1381سازمان شهرداري هاي کشور ؛ 

شـه اي ؛ ابـرار   سیفی اعال ، مسعود ؛ اتوبوس رانی در بـن بسـت الگوهـاي کلی   .28

22/8/80اقتصادي ؛ 

شاین ، ادگار ؛ روانشناسی سازمانی ؛ صادق پور ، ابوالفضل و بهزادي ، حبیـب  .29

1370اهللا ؛ 
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شریف زاده ، فتاح ؛ بررسی الگوها و نظریه هـاي اثربخشـی و کـاربرد آنهـا در     .30

1372تعیین اثربخشی سازمانی ؛ انجمن مدیریت ایران ، شماره اول ؛ زمستان 

؛ مدیران عامل اتوبوس رانی ها و شهرداران حمـل و  20رداري ها ، شماره شه.31

نقل شهري را بررسی کردند ؛ سازمان شهرداري هاي کشور

شهیدي ، محمد حسن ؛ حمـل و نقـل پایـدار شـهري : ابـزاري بـراي تحقـق        .32

1381؛ پاییز و زمستان 11-12شهرهاي شهروندمدار ؛ فصلنامه مدیریت شهري ، شماره 

زي ، علـی ؛ مقـدمات مـدیریت آموزشـی ؛ انتشـارات جهـاد دانشـگاهی        شیرا.33

1373فردوسی مشهد ؛ 

1379؛ فروردین 189صنعت حمل و نقل ؛ شماره .34

عابدین در کوش ، سعید ؛ درآمدي به اقتصاد شهري ؛ مرکز نشر دانشـگاهی ؛  .35

1364

عظیمی نژادان ، ناصر ؛ تاریخچه شرکت واحد اتوبـوس رانـی ؛ شـرکت واحـد     .36

وبوسرانی تهران و حومه ؛ ( محل نگهداري ؛ معاونت هماهنگی و برنامه ریزي )ات

عالقه بند ، علی ؛ مبانی و اصول مدیریت آموزشـی ؛ انتشـارات بعثـت ، چـاپ     .37

1372سوم ، 

1375، مدیریت عمومی ؛ نشر روان ، چاپ اول ؛ الوانی.38

ه اي علیاه ، سیروس ؛ بررسی قابلیت رقابت شـرکت هـاي حمـل و نقـل جـاد     .39

دولتی با شرکت هاي خصوصی مشابه ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه عالمه طباطبـایی  

1374، دانشکده مدیریت و حسابداري ؛ 

1379غفاریان ، وفا ؛ شایستگی هاي مدیریتی ؛ سازمان مدیریت صنعتی ؛ .40

فتحی زاده ، محمد جعفر ؛ بررسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ؛ پایان نامه.41

1350لیسانی علوم انسانی ؛ دانشگاه ملی ایران ؛ 
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فتوحی ، حمید ؛ خطوط ویژه اتوبوس ؛ شهرداري ها ، سـال چهـارم ، شـماره    .42

؛ سازمان شهرداري هاي کشور47و 46

فتح آبادي ، اسداهللا ؛ نقش ارزیابی عملکرد در بهسازي نیروي انسانی ، دانـش  .43

)76ار و به75؛ ( زمستان 36و 35مدیریت شماره 

فرنچ ، درك و ساورد ، هیثر ، فرهنگ مدیریت ؛ صـائبی ، محمـد ؛ انتشـارات    .44

1371مرکزآموزش مدیریت دولتی ، چاپ اول ؛ 

فرهی بوزنجانی ، برزو ؛ طراحی و تبیین الگوهاي توسعه مـدیران نظـام اداري   .45

مـایی دکتـر   کشور ( با رویکرد مدیریت منابع انسانی ) رساله دکتراي مدیریت دولتـی بـه راهن  

1381محمد سعید تسلیمی ؛ دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت و حسابداري ، 

قاسم زاده ، رضا ، کاربرد برنامه ریزي پویا براي تعدیل اتوبوس هاي تخصـیص  .46

یافته به شبکه حمل و نقل شهري ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ، منابع صنایع ، به راهنمـایی :  

1373نعتی امیر کبیر ف دانشکده فنی و مهندسی ؛ رضا رمضانی ؛ دانشگاه ص

کولوبندي ، عبدل... ؛ معیارهاي هفت گانه براي ارزیابی اثربخشـی سـازمانی ؛   .47

1374؛ مهر 56تدبیر ، شماره 

کهن ، گوئل ؛ مـدلی چهـاروجهی در تعیـین اثربخشـی سـازمانی ؛ فصـلنامه       .48

مطالعات مدیریت

روش تحقیـق در علـوم اجتمـاعی ؛    کامپنهود ، لـوك وان ؛  –کیوي ، ریمون .49

1373عبدالحسین نیک گهر ، ج سوم ؛ 

الکت ، جان ؛ مدیریت اثربخشـی ؛ علـوي ، سـید امـین اهللا ، مرکـز آمـوزش       .50

1376مدیریت دولتی ، چاپ سوم ؛ 
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محمدي ، محمدباقر ؛ معیارهاي انتخاب نوع سیستم حمـل و نقـل عمـومی ؛    .51

1370وزارت جهاد کشاورزي ؛ 

؛ با فرهنگ واژه ها و اصطالحات مـدیریت و سـازمان ؛ وزارت   معینی ، صفري.52

1370جهاد کشاورزي ؛ 

مهدوي ، موسی ؛ بررسی میزان اثربخشی نظام اطـالع رسـانی دانشـگاه امـام     .53

حسین (ع) و راه هاي بهبود آن ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به راهنمایی دکتر 

1378دانشگاه امام حسین ؛ سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد ؛ 

مهندسین مشاور همسو ؛ بررسی و تدوین راه حل هاي افزایش کارایی سامانه .54

جلد ؛ تهران ، وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري ؛ 5شهري کشور ؛ یاتوبوسران

1379

نادري ، عزت اهللا و سیف رزاقی ، مریم ؛ سنجش و انـدازه گیـري و بنیادهـاي    .55

1371ابزارهاي آن در علوم تربیتی و روانشناسی ؛ انتشارات معین ، تهران ؛ تحلیلی 

نعمت زاده باال بیگلو ؛ اسماعیل ؛ گزیده آمار اتوبوس رانی هاي شهري کشـور  .56

؛ مرکز مطالعات برنامه ریزي ، دفتر برنامه ریزي عمرانی وزارت کشور ؛ سـازمان  1377–78

1380شهرداري هاي کشور ؛ 

ضا ؛ دستور حلی کارا براي طراحی شـبکه اتوبـوس رانـی شـهري ؛     نفیسی ، ر.57

پایان نامه کارشناسی ارشد ، مهندسـی عمـران ، بـه راهنمـایی حسـین پورزاهـدي ؛ دانشـگاه        

1373صنعتی شریف ، دانشکده فنی و مهندسی ؛ 

هرسی ، پاول و بالنچارد ، کنث ؛ مدیریت رفتار سـازمانی ؛ کبیـري ، قاسـم ؛    .58

1371ت جهاد دانشگاهی ( ماجد ) ؛ مؤسسه انتشارا

هوي و میکسل ؛ تئوري ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی ( جلـد دوم ) ؛  .59

1371عباس زاده ، میرمحمد ؛ نشر انزلی ؛ چاپ اول ؛ 
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