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تاريخ دريافت39/7/22 :
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چكیده
مهمترین فعالیت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خدمات رسانی مطلوب به شهروندان ،ارائه خدمات
مناسب و نیز نظارت مناسب بر فعالیت تاکسیرانها میباشد .از سوی دیگر خصوصیسازی یکی از الزامات دستگاههای
اجرایی کشور جهت کاهش تصدی گری بخش دولتی ،ایجاد رقابت و بهبود کارایی است و در مجموع بهبود کیفیت خدمات
به همراه بهبود عملکرد مالی  ،بهبود کارایی تاکسیرانی است .لذا تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد تاکسیرانی شهر تهران
موضوع این تحقیق قرار گرفته است که فرضیه کلی آن چنین است؛ "خصوصیسازی در تاکسیرانی شهر تهران باعث بهبود
عملکرد تاکسیرانی شده است" .که این فرضیه کلی با فرضیههای فرعی ذیل بررسی میگردد :خصوصیسازی در
تاکسیرانی شهر تهران باعث بهبود خدماترسانی به تاکسیرانها شده است.خصوصیسازی در تاکسیرانی شهر تهران باعث
بهبود خدماترسانی به شهروندان شده است.خصوصیسازی در تاکسیرانی شهر تهران باعث کاهش هزینههای سازمان
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران شده است .در ابتدا پس از مطالعات و بررسی نظریات مختلف در باب
خصوصیسازی و کیفیت خدمات ،پرسشنامهای مبتنی بر مؤلفهها و ابعاد خدماترسانی به شهروندان و تاکسیرانها طراحی
گردید که روایی و پایایی پاسخنامه ها مورد تایید قرار گرفت .سپس به روش نمونهگیری خوشهای ،مناطق 2و 8به عنوان
مناطق مورد بررسی انتخاب گردید .جامعه آماری حاصله برای شهروندان در مجموع 2منطقه 39481نفر و برای
تاکسیرانها و  4314نفر بدست آمد که بر اساس روش نمونهگیری ،حجم نمونه شهروندان در مجموع 2منطقه 719نفر و
برای تاکسیرانها  156نفر محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده
گردید که از آزمون  Tمستقل برای سنجش و آزمون فرضیههای تحقیق استفاده گردید.پس از جمعآوری دادهها و تجزیه و
تحلیل آنها ،نتایج ذیل حاصل گردید :خصوصیسازی در تاکسیرانی باعث بهبود خدمات رسانی به تاکسیرانها نشده
است.خصوصی سازی در تاکسیرانی باعث بهبود خدمات رسانی به شهروندان شده است .خصوصیسازی در تاکسیرانی باعث
کاهش هزینه های سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نشده است.
واژههای كلیدی :تاکسیرانی ،خصوصیسازی ،ارائه خدمات ،شهروند ،تاکسی.
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 -1مقدمه

پیشینه پژوهش

خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت در فعالیت
های اقتصادی ،بخش عمده سیاست های تعددیل سداختار
اقتصادی را تشکیل می دهد .گسترش خصوصی سازی نه
تنها مشارکت بخش غیدر دولتدی را در اداره امدور تصددی
گری اقتصاد افدزایش مدی دهدد و بده انگیدزه کدارآفرینی،
ابتکار و نوآوری قوت می بخشدد ،بلکده تدوان کارشناسدی
دولددت را بددرای انجددام پ د وهش ه دای الزم جهددت اتخدداذ
سیاست های کالن اقتصادی موثر و کار آمد بکدار خواهدد
گرفت .سیاست های کلی اصل  44که توسط مقام معظدم
رهبری ابالغ شده است  ،چشم انداز جذابی را از حاکمیت

انواری رستمی س )2113میزان تاثیر عوامل مدوثر بدر
کیفیت خدمات بانکی را از دیدگاه مشتریان و کارکنان در
بانع رفاه سنجید .وی از پرسشنامه تعدیل و تکمیل شده
مدد سدروکوا سابعداد هشدتگانه) اسدتفاده نمدود .نتددایج
تحقیق حاکی از این اسدت کده بدین دیددگاه مشدتریان و
کارمندان تفاوت معناداری وجود دارد .وی در ادامده بیدان
می کند که دانستن این شکاف دیددگاه بده مددیران باندع
کمع می کند که برنامه ریزی هایی را برای ارائه خدمات
مشتری محورتر تدوین کرده و به کارکنان آمدوزش هدای
الزم را ارائه نمایند.

بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به
بخش خصوصی عرضه کدرده اسدت سحسدنی  .)6981 ،در
دنیای امروزی ،بخش خددمات نقدش کلیددی در اقتصداد
کشورها ایفا می کند؛ بطوریکه بیش از هفتاد و پنج درصد
تولید ناخالص ملی کشدورهای توسدعه یافتده مربدو بده
بخش خدمات می باشدد و ایدن میدزان پیوسدته در حدا
افددزایش اسددت سسددلیمانی ،و داورزنددی  .)6983 ،ماهیددت
پیچیده خدمات به علت وی گی های آن سیعنی :نداملموس
بودن ،فنا پذیر بودن ،درگیدری زیداد مشدتری ،همزمدانی
تولید و مصرف و ناهمگون بدودن) س Arasli, Katircioglu

دانلی 2و همکاران س )2111با ارزیابی کیفیت خددمات
پلیس با استفاد ه از مد سروکوا  ،به تعیین شکاف هدای
کیفیت خدمات در نیدروی پلدیس اسدترتکالید از دیددگاه
 475نماینده منتخب ساعیای شورا) در  62انجمن محلدی
در حوزه این نیرو پرداختند .همچنین آنهدا از یدع نمونده
موازی از افسران پلیس در استرتکالید ،میدزان در نیدرو
از انتظددارات مشددتریان و میددزان مددوثر بددودن فرایندددهای
داخلی شان در پشتیبانی از ارائه خدمات با کیفیت بداالی
پلیس را بررسی کردند .یافته های آنها نشان می دهد کده
گرچه کمبود چشمگیری در برآوردن انتظدارات مشدتریان

 )and Smadi, 2005به همدراه تشددید فیدای رقدابتی و
افزایش سهم بخش خدمات ،باعث افزایش نیاز به کیفیدت
بهتر خدمات شده است؛ زیرا کیفیت خددمات یدع عامدل
تعیین کننده حیاتی در عملکرد فعالیت تجاری و قابلیدت
سوددهی بلند مدت سازمان می باشدد س Wang, Lo and
.)Hui, 2003
سازمان های امروزی برای رقابت در محدیط مدتالطم
امروز ناچار از توجه وی ه به کیفیت خدمات خدود هسدتند
سحسینی و قدادری)6983 ،؛ بطوریکده بدا بهبدود کیفیدت
خدمات ،رضایتمندی مشتریان افزایش می یابد س Arasli,
 .)Katircioglu and Smadi, 2005در نتیجه ،این موضوع
اهمیددت بحددث کیفیددت خدددمات رسددانی تاکسددیرانی بدده
تاکسددیرانان و شددهروندان سبعنددوان مشددتریان و خدددمات
گیرندگان) را نشان میدهد .لدذا ،ایدن تحقیدق بده دنبدا
پاسخ به این سوا است که «تداثیر خصوصدی سدازی بدر
عملکرد تاکسیرانی شهر تهران چه بوده است؟»

وجود دارد ،اما به نظر می رسدد کده نیدروی پلدیس در
خوبی از این انتظارات داشته باشد .همچنین به نظدر مدی
رسددد کدده در تدددوین اسددتانداردهای کیفددی خدددمات ،در
توانایی نیروهای پلیس برای رعایت اسدتانداردهای تعیدین
شده و در توانایی آنهدا در ارائده میدزان خددماتی کده بده
مشتریان وعده داده است ،شکا ف هایی وجود دارد.
آکابا 9س )2111در تحقیقی با عنوان اندازه گیری
کیفیت خدمات در صنعت هتل داری ،مد سروکوا را
به منظور ارزیابی کیفیت خدمات یع هتل در ترکیه مورد
استفاده قرار داد .وی با بررسی ابعاد ملموسات ،کفایت در
تامین و ارائه خدمات ،ادرا مشتری ،تیمین و راحتی،
به این نتیجه رسید که از دید مشتریان هتل بعد
ملموسات مهم ترین و پس از آن به ترتیب ابعاد کفایت
در ارائه خدمات ،ادرا مشتری ،تیمین و راحتی در
الویت های بعدی قرار گرفتند.
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 )2خصوصی سازی در تاکسیرانی شهر تهران باعث
بهبود خدمات رسانی به شهروندان شده است.
 )9خصوصی سازی در تاکسیرانی شهر تهران باعث
کاهش هزینه های سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهر تهران شده است

روش تحقیق
تحقیق حاضدر بدر حسدب هددف ،از ندوع کداربردی و
برحسددب نحددوه گددردآوری داده هددا ،از نددوع توصددیفی -
پیمایشددی اسددت .جامعدده آمدداری تحقیددق حاضددر در بعددد
سنجش خدمات رسدانی بده شدهروندان و تاکسدیران هدا،
شامل دو گروه تاکسیرانان و شدهروندان منداطق  22گانده
شهر تهران می باشد که به روش نمونه گیری خوشده ای،
ابتدا مناطق  2و  8بعنوان مناطق مورد بررسدی انتخداب و
سپس بطور تصادفی از تاکسیران ها و شهروندان آنهدا ،بدا
استفاده از فرمو نمونه گیری کوکران تعددادی از جامعده
تاکسیرانان و شهروندان بعندوان نمونده انتخداب گردیدد و
پرسشنامه تحقیق بین آنها توزیع و جمع آوری شد.

آزمون فرضیات
فرضیه ويژه  :1خصوصی سازی در تاکسیرانی شهر تهران
باعث بهبود خدمات رسانی به تاکسیرانها شده است.
با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیدق متشدکل از دو
گروه تاکسیران ها در منداطق  2و  8شدهر تهدران اسدت،
جهت بررسی اینکده آیدا تفداوت معنداداری بدین خددمات
رسانی در این دو منطقه سبعنوان نمایندگان مناطق دولتی
و خصوصی سازی شده) وجود دارد یا خیر ،از آزمدون تدی
مستقل استفاده شد .نتایج آمار توصیفی مربو به آزمدون
در رابطه با تاکسیران ها در این دو منطقه به شرح جدو
شماره  6می باشد.

فرضیه های تحقیق
فرضیه كلی :خصوصی سازی در تاکسیرانی شدهر تهدران
باعث بهبود عملکرد تاکسیرانی شده است.
فرضیات ويژه
 )6خصوصی سازی در تاکسیرانی شهر تهران باعث
بهبود خدمات رسانی به تاکسیرانها شده است.

جدول  :1نتايج آمار توصیفی آزمون تی مستقل برای تاكسیران های دو منطقه  2و  8شهر تهران
انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه ها

متغیر

.70620

3.1436

347

.75014

3.1987

304

منطقه  2شهر تهران
منطقه  8شهر تهران

خدمات رسانی به تاکسیرانها

تاکسیرانهای منطقه  = δ2 8تاکسیرانهای منطقه H0: δ2 2
تاکسیرانهای منطقه  ≠ δ2 8تاکسیرانهای منطقه H1: δ2 2
جدول شماره  :2نتايج آزمون تی مستقل برای فرضیه تفاوت ديدگاه گروههای جامعه آماری تحقیق
آزمون لوين برای

آزمون تی مستقل برای برابری میانگین ها
حد باال و پايین در
سطح طمینان %59
حد باال حد پايین
.057

-.17

.058

-.17

اختالف
میانگین

سطح
معناداری (دو
دامنه)
.35

درجه
آزادی
649

برابری واريانس ها
آماره t

-.96

سطح
معناداری
.39

آماره F

.34

626

-.96

واريانس ها

.73

فرض برابری واریانس ها

-

فرض نابرابری واریانس ها

-.055
-

ادعای برابری و نابرابری

متغیر مورد بررسی

خدمات رسانی به
تاکسیرانها
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برای پاسخ بده فرضدیه مطدرح شدده ،در ابتددا فدرض
برابری واریانس ها با استفاده از آزمون لوین 4مورد بررسی

همانطور که در جدو شماره  2مشداهده مدی شدود،
سطح معناداری آزمون تساوی میانگین بدا فدرض برابدری

قرار گرفت .نتایج این آزمون و فرضهای صدفر و جانشدین
بصورت زیر و در جدو شماره  2آورده شده است:
درصورتیکه سطح معناداری در آزمون لدوین کمتدر از
خطددای درنظددر گرفتدده شددده س )1/15باشددد ،فددرض H1
سنابرابری واریانس هدا) و درصدورتیکه سدطح معنداداری در
آزمون لدوین بیشدتر از  1/15باشدد ،فدرض  H0سبرابدری
واریانسها) در نظر گرفته می شود .با توجه به اینکه سدطح
معناداری مشاهده شده آزمون لوین برای متغیدر خددمات
رسانی به تاکسیرانها بیشتر از میزان خطای در نظر گرفته
شدده  1015مدی باشددد س ،)1015 > Sig.در نتیجده فددرض
برابری واریانس ها س )H0در این متغیر پذیرفته مدی شدود.
بنابراین اطالعات مربو بده سدطر او سسدطر مربدو بده
برابری واریانس ها) برای نتیجه گیری در مدورد میدانگین
این متغیر مورد بررسی قرار می گیرد.
برای بررسی برابری میانگین دو گدروه جامعده آمداری
ستاکسیرانان منطقه  2و  8شهر تهران) ،نتدایج آزمدون بده
شرح جدو شماره  2و فروض صفر و جانشدین بده شدرح
زیر می باشد:
تاکسیرانهای منطقه  = µ 8تاکسیرانهای منطقه H0: µ 2

واریانس برای متغیر مورد بررسی برابر  1095مدی باشدد از
میزان خطای در نظر گرفته شده  1015بزرگتر بدوده و در
نتیجه فرض صفر آماری پذیرفته می شود؛ بدین معنی که
تفاوت معناداری بین خدمات رسانی به تاکسدیران هدا در
دو منطقه  2و  8سبعنوان نماینددگان منداطق خصوصدی و
دولتی) وجود ندارد .حدود باال و پایین مشداهده شدده در
سطح اطمینان  35درصد بدرای ایدن متغیدر بدا توجده بده
برابری واریانس متغیر نیز بصورت مثبت و منفی می باشد
و بنابراین تفاوت میانگین دو گروه تاکسیران در دو منطقه
مورد بررسی معنادار نبوده و تسداوی میدانگین دو جامعده
پذیرفته می شود .بعبارتی:

تاکسیرانهای منطقه 8

≠µ

تاکسیرانهای منطقه 2

تاکسیرانهای منطقه 8

=µ

تاکسیرانهای منطقه 2

µ

در ادامه مولفه های تشکیل دهنده خدمات رسانی بده
تاکسیران ها ،به تفکیع بررسی و تحلیل می شوند:
نتایج آمار توصیفی مربو به آزمدون تدی مسدتقل در
رابطه با مولفه های تشدکیل دهندده خددمات رسدانی یده
تاکسیران ها در دو منطقه  2و  8به شرح جدو شماره 9
می باشد.

H1: µ

جدول  :3نتايج آمار توصیفی آزمون تی مستقل برای مولفه های تشكیل دهنده خدمات رسانی
به تاكسیران های دو منطقه  2و  8شهر تهران
انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه ها

.86719

2.95

347

منطقه  2شهر تهران

.91592

3.07

304

منطقه  8شهر تهران

.89140

3.06

347

منطقه  2شهر تهران

.91355

3.20

304

منطقه  8شهر تهران

1.07919

3.24

347

1.10739

3.26

304

منطقه  2شهر تهران
منطقه  8شهر تهران

1.00036

3.29

347

منطقه  2شهر تهران

1.10985

3.39

304

منطقه  8شهر تهران

.97455

3.08

347

منطقه  2شهر تهران

.87255

3.04

304

منطقه  8شهر تهران

.73952

3.04

347

.86358

3.05

304

منطقه  2شهر تهران
منطقه  8شهر تهران

مولفه های تشكیل دهنده خدمات
رسانی به تاكسیران ها
عوامل محسوس و ملموس
قابلیت اطمینان
قدرت پاسخگویی
همدلی
فرایند ارائه خدمات
مسئولیت پذیری اجتماعی
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مولفه های تشكیل دهنده خدمات

انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه ها

.77614

2.96

347

منطقه  2شهر تهران

.90729

3.09

304

منطقه  8شهر تهران

.72264

3.48

347

منطقه  2شهر تهران

.94722

3.44

304

منطقه  8شهر تهران

برای بررسی و تحلیدل مولفده هدای تشدکیل دهندده
خدمات رسانی به تاکسیران ها بر اسداس فرضدیه مطدرح
شده ،در ابتدا فدرض برابدری واریدانس هدا بدا اسدتفاده از

رسانی به تاكسیران ها
کارایی اقتصادی
مسائل رفاهی

آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ایدن آزمدون و
فروض صفر و جانشین بصورت زیر و در جددو شدماره 4
آورده شده است:

مولفه های خدمات رسانی به تاکسیرانهای منطقه  = δ2 8مولفه های خدمات رسانی به تاکسیرانهای منطقه H0: δ2 2
مولفه های خدمات رسانی به تاکسیرانهای منطقه  ≠ δ2 8مولفه های خدمات رسانی به تاکسیرانهای منطقه H1: δ2 2

جدول شماره  :4نتايج آزمون تی مستقل برای تفاوت ديدگاه گروههای جامعه آماری تحقیق در مورد مولفه های تشكیل
دهنده خدمات رسانی به تاكسیران های دو منطقه  2و  8شهر تهران
آزمون لوين برای

آزمون تی مستقل برای برابری میانگین ها
حد باال و پايین در
سطح طمینان %59
حد باال حد پايین
.01684

-.25783

.01734

-.25833

-.0025

-.28074

-.0023

-.28097

.14246

-.19458

اختالف
میانگین
1.748

سطح
معناداری (دو
دامنه)

درجه
آزادی

برابری واريانس ها
آماره t

.085

649

-1.72

.087

627

-1.72

.046

649

-1.99

سطح
معناداری
.187

آماره F

1.75

.046

633

.761

649

-.304

.940

.006

.14275

-.19487

.762

633

-.303

.06753

-.25731

.252

649

.06866

-.25844

.18119

-.10521

.18015

-.10417

.11573

-.13103

.255

615

.603

649

.521

.306

1.049

.762

.092

.600

649

.903

649

-.122

.520

.414

.11701

-.13231

.904

600

-.121

.00576

-.25337

.061

649

.00711

-.25472

.16626

-.09249

.16833

-.09456

.064

600

.576

644

.560

26.179
.582

564

.551

فرض برابری واریانس ها
فرض برابری واریانس ها
فرض برابری واریانس ها

.000

13.197

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

.002

9.845

9.845
-1.857

فرض برابری واریانس ها

فرض نابرابری واریانس ها

13.197
-1.876

فرض برابری واریانس ها

فرض نابرابری واریانس ها

.414
.525

تاكسیران ها

فرض نابرابری واریانس ها

.092
-1.139

واريانس ها

رسانی به

فرض نابرابری واریانس ها

1.049
-1.147

ادعای برابری و نابرابری

دهنده خدمات

فرض نابرابری واریانس ها

.006
-1.99

مولفه های تشكیل

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

.000

26.179

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

عوامل محسوس و
ملموس
قابلیت اطمینان
قدرت پاسخگویی
همدلی
فرایند ارائه خدمات
مسئولیت پذیری
اجتماعی
کارایی اقتصادی
مسائل رفاهی
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با توجه به اینکه سطح معناداری مشاهده شده آزمون
لوین برای مولفه های :عوامل محسوس و ملموس ،قابلیت

برای پاسخ به فرضدیه مطدرح شدده ،در ابتددا فدرض
برابری واریانس ها با استفاده از آزمون لوین مورد بررسدی

اطمینان ،قدرت پاسخگویی ،همدلی و فرایند ارائه خدمات
در خدمات رسانی به تاکسیرانها بیشتر از میزان خطای در
نظددر گرفتدده شددده  1015مددی باشددد س ،)1015 > Sig.در
نتیجه فرض برابری واریانس هدا س )H0در ایدن مولفده هدا
پذیرفته می شود.

قرار گرفت .نتایج این آزمدون و فدروض صدفر و جانشدین
بصورت زیر و در جدو شماره  1آورده شده است:
شهروندان منطقه  = δ2 8شهروندان منطقه H0: δ2 2
شهروندان منطقه  ≠ δ2 8شهروندان منطقه H1: δ2 2

با توجه به اینکه سطح معناداری مشاهده شده آزمون
لوین برای متغیر خدمات رسدانی بده شدهروندان کمتدر از
میزان خطای در نظر گرفته شده  1015می باشد س< Sig.
 ،)1015در نتیجه فرض برابری واریدانس هدا س )H0در ایدن
متغیر رد می شود .بنابراین اطالعات مربو به سدطر دوم
سسطر مربو به نابرابری واریانس ها) برای نتیجه گیری در
مورد میانگین این متغیر مورد بررسی قرار می گیرد.
برای بررسی برابری میانگین دو گدروه جامعده آمداری
سشهروندان منطقه  2و  8شهر تهدران) ،نتدایج آزمدون بده
شرح جدو شماره  1و فروض صفر و جانشدین بده شدرح
زیر می باشد:

فرضیه ويژژه  :2خصوصدی سدازی در تاکسدیرانی شدهر
تهران باعث بهبود خددمات رسدانی بده شدهروندان شدده
است.
با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیدق متشدکل از دو
گروه شهروندان در مناطق  2و  8شهر تهران است ،جهدت
بررسی اینکه آیا تفاوت معناداری بین خددمات رسدانی در
ایددن دو منطقدده سبعنددوان نمایندددگان مندداطق دولتددی و
خصوصی سازی شده) وجود دارد یدا خیدر ،از آزمدون تدی
مستقل استفاده شد .نتایج آمار توصیفی مربو به آزمدون
در رابطه با شهروندان در این دو منطقه بده شدرح جددو
شماره  5می باشد.

جدول  :9نتايج آمار توصیفی آزمون تی مستقل برای شهروندان دو منطقه  2و  8شهر تهران
متغیر

انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه ها

.76717

2.46

381

منطقه  2شهر تهران

.57327

2.09

381

منطقه  8شهر تهران

خدمات رسانی به شهروندان

جدول شماره :6نتايج آزمون تی مستقل برای فرضیه تفاوت ديدگاه گروههای جامعه آماری تحقیق
آزمون لوين برای

آزمون تی مستقل برای برابری میانگین ها
حد باال و پايین در
سطح طمینان %59
حد باال حد پايین
.47

.28

.47

.28

اختالف
میانگین

سطح
معناداری (دو
دامنه)
.01

درجه
آزادی
760

برابری واريانس ها
آماره t

7.62

.37
.01

703.5

7.62

همانطور که در جدو شماره  408مشاهده می شدود،
سطح معناداری آزمون تساوی میانگین با فدرض ندابرابری
واریانس برای متغیر مورد بررسی برابر  1016مدی باشدد از
میزان خطای در نظر گرفته شده  1015کوچکتر بوده و در

سطح
معناداری
.01

آماره F

132.6

ادعای برابری و نابرابری
واريانس ها

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

متغیر مورد بررسی

خدمات رسانی به
شهروندان

نتیجه فرض جانشدین آمداری پذیرفتده مدی شدود؛ بددین
معنددی کدده تفدداوت معن داداری بددین خدددمات رسددانی بدده
شهروندان در دو منطقه  2و  8سبعنوان نمایندگان منداطق
خصوصی و دولتی) وجود دارد .حدود باال و پایین مشاهده
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شده در سطح اطمینان  35درصد برای این متغیر با توجه
به نابرابری واریانس متغیر نیز بصورت مثبت مدی باشدد و
بنابراین تفاوت میانگین دو گروه شهروندان در دو منطقده
مورد بررسدی معندادار بدوده و عددم تسداوی میدانگین دو
جامعه پذیرفته می شود:
شهروندان منطقه 8

=µ

شهروندان منطقه 2

µ

لذا تفاوت میانگین دو جامعه بزرگ تر از صفر اسدت و
میانگین دیدگاه شهروندان منطقده  2از میدانگین دیددگاه
شهروندان منطقه  8بزرگتدر مدی باشدد؛ بددین معندا کده
خصوصی سازی باعث بهبود خدمات رسانی به شدهروندان
شده است.

در ادامه مولفه های تشدکیل دهندده خددمات رسدانی بده
شهروندان ،به تفکیع بررسی و تحلیل می شوند:
نتایج آمار توصیفی مربو به آزمدون تدی مسدتقل در
رابطه با مولفه های تشدکیل دهندده خددمات رسدانی یده
شهروندان در دو منطقه  2و  8به شدرح جددو شدماره 7
می باشد.
برای بررسدی و تحلیدل مولفده هدای تشدکیل دهندده
خدمات رسانی به شهروندان بر اساس فرضیه مطرح شده،
در ابتدا فرض برابری واریانس ها با استفاده از آزمون لوین
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این آزمون و فروض صفر و
جانشین بصدورت زیدر و در جددو شدماره 8آورده شدده
است:

جدول  :7نتايج آمار توصیفی آزمون تی مستقل برای مولفه های تشكیل دهنده خدمات رسانی به شهروندان
دو منطقه  2و  8شهر تهران
انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه ها

.81149

2.32

381

منطقه  2شهر تهران

.70186

2.11

381

.83450

2.41

381

منطقه  8شهر تهران
منطقه  2شهر تهران

.63764

2.03

381

منطقه  8شهر تهران

.90085

2.41

381

منطقه  2شهر تهران

.69635

1.93

381

منطقه  8شهر تهران

.87952

2.59

381

.72973

2.09

381

منطقه  2شهر تهران
منطقه  8شهر تهران

.99876

2.63

381

منطقه  2شهر تهران

.78675

2.09

381

منطقه  8شهر تهران

.84485

2.41

381

منطقه  2شهر تهران

.70830

2.19

381

منطقه  8شهر تهران

.98870

2.46

381

.68254

2.16

381

منطقه  2شهر تهران
منطقه  8شهر تهران

مولفه های تشكیل دهنده خدمات
رسانی به شهروندان
عوامل محسوس و ملموس
قابلیت اطمینان
قدرت پاسخگویی
همدلی
فرایند ارائه خدمات
مسئولیت پذیری اجتماعی
کارایی اقتصادی

مولفه های خدمات رسانی به شهروندان منطقه  = δ2 8مولفه های خدمات رسانی به شهروندان منطقه H0: δ2 2
مولفه های خدمات رسانی به شهروندان منطقه  ≠ δ2 8مولفه های خدمات رسانی به شهروندان منطقه H1: δ2 2
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جدول شماره  :8نتايج آزمون تی مستقل برای تفاوت ديدگاه گروههای جامعه آماری تحقیق در مورد مولفه های تشكیل
دهنده خدمات رسانی به شهروندان دو منطقه  2و  8شهر تهران
آزمون لوين برای

آزمون تی مستقل برای برابری میانگین ها
حد باال و پايین در
سطح طمینان %59
حد باال حد پايین
.31000

.09420

.31001

.09419

.47938

.26813

.47939

.26812

.59666

.36764

.59668

.36763

.62281

.39294

.62282

.39293

.66068

.40494

.66069

.40493

.33122

.10946

.33123

.10946

.41742

.17576

.41744

.17574

اختالف
میانگین

سطح
معناداری
(دو دامنه)
.000

درجه
آزادی
760

برابری واريانس ها
آماره t

3.677

سطح
معناداری
.000

آماره F

18.858

.20210
.000

745

3.677

.000

760

6.946

.000
.000

760

8.266

.000

714.63
7

8.266

.000

760

8.674

.000

734.96
3

8.674

.000

760

8.180

.000

720.49
0

8.180

.000

760

3.901

.000

737.54
2

3.901

.000

760

4.819

675.15
6

4.819

.48215

.50787

.53281

.22034

.29659
.000

.000

82.808

واريانس ها

رسانی به
شهروندان

فرض برابری واریانس ها
فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

6.946

با توجه به اینکه سطح معناداری مشاهده شده آزمون
لوین برای مولفه های :عوامل محسوس و ملموس ،قابلیت
اطمینان ،قدرت پاسخگویی ،همددلی ،مسدئولیت پدذیری
اجتمدداعی و کددارایی اقتصددادی در خدددمات رسددانی بدده
شهروندان کمتر از میزان خطای در نظر گرفته شده 1015
می باشد س ،)Sig. < 0.05در نتیجه فرض برابری واریدانس
ها س )H1در این مولفه ها پذیرفته می شود.

ادعای برابری و نابرابری

دهنده خدمات

فرض نابرابری واریانس ها

.37375
711

مولفه های تشكیل

.000

99.689

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

.000

55.489

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

.000

100.544

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

.000

56.540

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

.000

138.545

فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

عوامل محسوس و
ملموس
قابلیت اطمینان
قدرت پاسخگویی
همدلی
فرایند ارائه خدمات
مسئولیت پذیری
اجتماعی
کارایی اقتصادی

فرضیه ويژژه  :3خصوصدی سدازی در تاکسدیرانی شدهر
تهران باعث کاهش هزینه های سازمان مدیریت و نظدارت
بر تاکسیرانی شهر تهران شده است.
عملکرد بودجه ای و مالی سازمان مددیریت و نظدارت بدر
تاکسیرانی شهر تهران در نمدودار  406نمدایش داده شدده
است.

Series1, 1392, 220,000

Series1, 1391, 190,901

Series1, 1390, 156,458
Series1, 1389, 134,905

Series1, 1388, 131,350

نمودار  -11گزارش بودجهای سازمان مديريت و نظارت بر تاكسیرانی شهر تهران
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همانطور که در نمودار مشاهده مدی شدود ،خصوصدی
سازی باعث کاهش هزینه های سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهر تهران نشدده اسدت و هدر سدا بطدور
متوسط رشد  69درصدی نسبت به سدا قبدل را داشدته
است.
نتیجه گیری
همانطور که نشان داده شد ،باتوجه به نتایج آزمونهای
انجام شده و بررسی و تحلیل صورت پذیرفته ،تفاوتی بین
خدمات رسانی بده تاکسدیرانها بده عندوان یدع مجموعده
دریافت کننده خددمات در منطقده 2بده عندوان نمایندده
مناطق واگذار شدده بده بخدش خصوصدی و منطقده 8بده
عنوان نماینده مناطقی که هنوز در آنها خصوصدی سدازی
صورت نپذیرفته است وجود ندارد.ازسوی دیگر خصوصدی
سددازی در منطقدده 2باعددث بهبددود خدددمات رسددانی بدده
شددهروندان در مقایسدده بددا منطقدده 8گردیددده اسددت .ایددن
موضوع بیانگر آن است که خصوصی سدازی بده بخشدی از
اهداف خود رد ارتقاء سطح خدمات رسانی دست یافتده و
در بخش دیگر ناکام مانده که نیاز به بدازنگری و تغییدرات
است .ضمن آنکده در بخدش مدالی نیدز خصوصدی سدازی
توفیقی به دست نیاورده و هزینه ها کاهش نیافته است.
پیشنهاد برای مطالعات آتی
باتوجه به محدودیتهای تحقیق و نیز نتایج حاصله ،مدوارد
ذیل جهت مطالعات آتی پیشنهاد میگردد:
 )6باتوجه به اینکه در این تحقیق تنها نتایج
خصوصی سازی بررسی گردیده است ،پیشنهاد
میگردد روش خصوصی سازی در سازمان
تاکسیرانی و همچنین نحوه خصوصی سازی
بررسی گردد.
 )2خصوصی سازی در حوزه حمل و نقل خصوصاً
تاکسیرانی در سایر کشورها مورد مطالعه قرار
گیرد.
 )9استانداردهای ارائه خدمات درتاکسیرانی به
شهروندان و نیز تاکسیرانها با مطالعه سایر
کشورها و همچنین لحاظ نمودن شرایط بومی و
حمل و نقلی تهران مورد بررسی قرار گیرد.
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