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 هاي مديريت خدمات مسافريسيستم -ناوگان

 

 از بهبودكيفيت ارائه خدمات به مسافرين بااستفاده

 )مترو( درشركت راه آهن شهري تهران و حومهQFDروش
 

 ٢ ، مجيد اداوي١محمد منتظري

 

 

 چكيده

ت به در اين مقاله ابتدا مفاهيم كيفيت، مديريت كيفيت فراگير و كاربرد عملكرد كيفيت در ارائه خدما

جلب رضايت مشتري و خشنود سازي (  مسافرين سيستمهاي حمل و نقل شهري بررسي شده است،

، سپس جايگاه سيستمهاي حمل ونقل شهري )ايشان و حتي  فراتر از حد انتظارات مشتري عمل نمودن 

 .و رابطة آن با مشتريان خود تحليل گرديده است

راحتي ، قابليت اطمينان، سرعت جابجايي، قيمت ني ،ايم(  و الزامات كيفي مشتري آنگاه خواسته ها

مناسب بليت، حداقل زمان انتظار، تسهيالت موجود در ايستگاهها و قطارها، سهولت دسترسي به 

نوع سيستم حمل و نقل شهري و كيفيت (  خدماتي  سازمان -و همچنين الزامات فني) ايستگاهها 

ابع انساني سازمان، افزايش بهره وري با كاهش ، من Head way،PPHPDتجهيزات ثابت و متحرك، 

هزينه ها و تعداد پرسنل و افزايش تعداد مسافرين جابجا شده، حيطه جغرافيايي پوشش، حفظ محيط 

 .مورد بررسي قرار گرفته است) و كاهش زمانهاي تأخير  هازيست و كاهش آلودگي

 خدماتي موجود در -ريان به ويژگيهاي فني نيازها و انتظارات مشت QFDبا بهره گيري از ابزار و روش 

لذا بدينوسيله شناسايي و انتقال صداي مسافرين به . سيستمهاي حمل و نقل شهري تبديل مي گردد

به همين منظور از ابزار خانه كيفيت . پذيردمراحل مختلف فرآيند ارائه خدمات به ايشان صورت مي

 و طراحي خانة كيفيت، نيازها، خواسته ها و QFDش لذا با استفاده از رو. استفاده بعمل آمده است

يا ( خدماتي -شوند با الزامات فني ناميده مي"چه چيزهايي"كه ) ا صداي مشتريي(انتظارات مشتري 

شوند، مرتبط گرديده، بر هزينه، ناميده مي" چگونه ها " كه ) صداي سازمان حمل و نقل شهري ريلي

گاه رقابتي تأكيد شده و راهكارهاي جلب حداكثر رضايت مسافرين و كيفيت، ارائه به موقع خدمات و جاي

 .گرددخشنود سازي ايشان ارائه مي

 

 

 -)HOQ( خانه كيفيت-) QFD( كاربرد عملكرد كيفيت - )TQM( مديريت كيفيت فراگير : واژه هاي كليدي

 ) . VOO( صداي سازمان-)VOC(صداي مشتري

                                                 
 
 ۳۷شماره ميرعماد، ،)مترو( شركت راه آهن شهري تهران و حومهمعاونت منابع انساني دكترا، 1
 ۳۷شماره ميرعماد، ،)مترو(ه آهن شهري تهران و حومه شركت رارئيس سيروحركت صنايع و ليسانس مكانيك، فوق ليسانس در رشته هاي برق، 2



 ٢

  مقدمه-۱

جلب رضايت مسافر ”ست از  اشده به مسافرين سيستم هاي حمل و نقل شهري عبارتمفهوم كيفيت درخدمات ارائه 

 .”می باشد ،و خشنودسازي وي و بلكه فراتر از انتظارات آنها عمل نمودن

 .با نيازها، استانداردها و انتظارات حال و آيندة ايشان مي باشد كيفيت ميزان انطباق خدمات ارائه شده به مسافرين

مديران ارشد، ( ، نگرشي است كه برمبناي آن، مديريت سازمان با مشاركت تمامي كاركنان)TQM3(جامعمديريت كيفيت 

پردازد كه در و مسافرين و تامين كنندگان داخلي و خارجي به بهبود مستمر كيفيت مي) سرپرستان، كارمندان و كارگران

 ]۱[.باشدزمان در اين خصوص بسيار حائز اهميت ميتعهد مديريت ارشد سا. گرددنهايت منجر به جلب رضايت مسافرين مي

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

QFD4 از جمله ابزارهاي يك مدل TQMمفهوم . مي باشد QFD براي اولين بار توسط Youji Akao در سال 

يع كشتي صنا در ۱۹۷۲ در سال QFD. ي گسترش يافت در قالب يك مقاله علمي توسط و۱۹۶۹ مطرح شده و در سال ۱۹۶۶

شتي مورد استفاده قرار گرفت و سپس توسط شركت تويوتا ك مخازنكوبه ژاپن توسط وي به منظور طراحي  يشيتسوبيمسازي 

 . مورد استفاده واقع گرديد

جنرال موتورز شركت .  از شركت زيراكس در آمريكا معرفي گرديدCausingn دکتر توسطQFD روش ۱۹۸۴در سال 

 در طراحي قطعات خودرو در QFD از روش ۱۹۸۶شركت فورد در سال .  استفاده نمودQFD از روش ۱۹۸۰نيز در اواسط دهة 

 ]۲[.آمريكا بهره گرفت
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  Total Quality Management 
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   Quality Function Deployment 

 

 پروسه

 فرهنگ

 

 TQM مدل-۱شكل

Tools 

systems Teams 

 

 ارتباطــات

 

 )رهبري(تعهدمديريت
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 QFDروش  – ۲

      QFDدر ودموج خدماتي -فني هاي ويژگي به مسافرين انتظارات و نيازها آن براساس كه است مدار مشتري روش  يك 

 فرآيند مختلف به مراحل مسافرين صداي انتقال و شناسايي بدينوسيله لذا .گردد مي شهري تبديل نقل و حمل هاي سيستم

 . پذيرد مي صورت ايشان به خدمات ارائة

 ارائه هاي گروه و سازمان مديران توسط ،مسافرين به شده ارائه خدمات پذيرش  معيارهاي ،QFDروش اساس بر

 .است عمل آمده به استفاده كيفيت خانه ابزار از منظور همين به شوندمي شناسايي و درك  مسافرين به خدمات دهندة

 صداي يا( مسافرين انتظارات و ها خواسته ، نيازها كيفيت؛ خانه طراحي  وQFDروش از بااستفاده نينابراب 

 كه شهري نقل و حمل)٦سازمان صداي يا( ازمانس خدماتي –فني الزامات شوند با مي ناميده "چيزهايي چه" كه )٥مسافرين

 .ددگر مي مرتبط شوند، مي ناميده "چگونه ها"

 

 

  سازمان  درQFDاجراي اهداف – ۳

 خدماتي و فني هايمشخصه به هاي مسافرينوخواسته نيازها وتبديلن نيازمنديهايشا دقيقتر درك و مشتريان شناسايي •

 . رساني خدمات مراحل تمام در

 .نقاط كنترل شناسايي و شده ارائه خدمات بركيفيت تأثيرگذار عاليتهايف شناسايي •

 . مسافرين رضايتمندي افزايش •

 . به مسافرين كيفيت با خدمات ارائه و بمنظور سازمان مختلف بخشهاي شدن درگير •

 . كارتيمي فرهنگ تقويت و كاري تيم و مديريت بين كاري رابطه و ت ارتباطا بهبود •

 . تهافعالي سازي مستند •

 . خدمات ارائه هاي هزينه كاهش •

 .)مسير ترافيكي راندمان افزايش( قطارها تأخير و مسافرين انتظار زمانهاي كاهش •

 . مردمي شكايات كاهش •

 . بازار سهم افزايش •

 .رقبا خدمات با شده ارائه خدمات مقايسه •

 

 

 

 QFDفرآيند اجراي – ۴

 : باشد سي بوده كه بشرح ذيل مي ماتري٤مدل QFDمتداولترين روش استفاده شده در مدل

 . برنامه ريزي چگونگي خدمات رساني و شناسايي نيازهاي مسافرين -١-٤

 .اعمال نظرات اولويت دار مسافرين در خدمات ارائه شده -٢-٤

تعمير و  فرآيند –فرآيند بهره برداري ( خدماتي سازمان -الزامات و مشخصه هاي فنيبا توجه به ها برنامه ريزي فر آيند -٣-٤

 ). فرآيند پشتيباني–تحقيق و توسعه فرآيند فني و مهندسي ،–نگهداري 

                                                 
 
5  Voice Of Customer 
6   Voice Of Organization 
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تعيين  (خدماتي سازمان-الزامات و مشخصه هاي فني به مسافرين با توجه به برنامه ريزي در خصوص ارائه انواع خدمات -٤-٤

 .)مت بليتقي هدوي، تعداد قطار فعال در مسير، سرعت تجاري حركت قطار، تعيين جداول زماني،

 

 

 ]۳[اطالعات مربوط به مسافرين سيستم حمل و نقل شهري با مترو -۱جدول

 درصد فراواني پاسخ مشخصه رديف

 ۶۱ زن
 جنسيت ۱

 ۳۹ مرد

 ۹  سال۱۸ تا۱۰

 ۶۱  سال۳۰ تا ۱۹

 ۲۲  سال۴۵ تا۳۱

 ۶  سال۶۰ تا۴۶

 گروه سني ۲

 ۲  سال به باال۶۱

 ۱۲ زير ديپلم

 ۳۸ ديپلم

 ۲۱ فوق ديپلم
 تحصيالت ۳

 ۲۹ ليسانس به باال

 ۳۲ كارمند

 ۱۸ آزاد

 ۶ كارگر

 ۲۹ دانشجو

 ۴ دانش آموز

 ۳ بازنشسته 

 ۵ خانه دار

 شغل ۴

 ۳ غيره

 ۴۷ شغلي

 ۸ خريد 

 ۲۳ تحصيلي

 ۴ اداري

 ۴ تفريحي

 هدف از سفر با مترو ۵

 ۱۴ ساير

 ۱۸ پياده

 ۴۵ اتوبوس

 ۲ ميني بوس

 ۲۱ تاكسي

 ۷ مسافركش شخصي

 ۵ خودروي شخصي

 ۱ سرويس اداري

۶ 
نحوه دسترسي به 

 ايسگاههاي مترو

 ۱ موتورسيكلت و دوچرخه

 ۶۵ روزانه

 نوع سفربا مترو ۷ ۱۹ هفتگي

 ۱۶ تصادفي

 



 0

 ]۳[)مسافرين يصدا(مسافرين هاي خواسته و نيازها نظرات، -۲جدول

 درصدفراواني مشخصه رديف

 ۲۳ تقدير و تشكر ۱

 ۱۵ درخواست افزايش تسهيالت و امكانات ايستگاه ها ۲

 ۱۴ درخواست بهبود سيستم تهويه قطارها ۳

 Headway ۹  کاهشدرخواست ۴

 ۷ هاافزايش فعاليت هاي كمي و كيفي ، فرهنگي، تبليغاتي و اطالع رساني در ايستگاه ها و قطار ۵

 ۶ درخواست افزايش تعداد واگن ها و قطارها ۶

 ۵ درخواست كاهش ازدحام مسافر در قطارها و ايستگاه ها ۷

 ۴ درخواست گسترش خطوط مترو ۸

 ۴ بهبود خدمات ارائه شده توسط اتوبوسراني ۹

 ۳ افرايش سرعت و ساعت كار مترو  ۱۰

 ۳ ....)ني، پول خرد و صف طوال(حل مشكالت مربوط به بليت هاي تك سفره ۱۱

 ۲  بانوان بهتخصيص واگن هاي بيشتر ۱۲

 ۲ انتقاد از نحوه برخورد كاركنان با مسافرين ۱۳

 ۳ ساير موارد ۱۴

 

 )صداي مسافرين( خواسته هاي و نيازهاي كيفي طبقه بندي شده مسافرين

 .كاهش هدوي •

 .افزايش تمهيدات و امكانات خدماتي ايستگاهها •

 .ويه قطارهابهبود سيستم ته •

 .افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي فرهنگي، تبليغاتي و اطالع رساني •

 .گسترش خطوط مترو •

 .بهبود خدمات ارائه شده توسط سازمان اتوبوسراني •

 .افزايش ساعات كار مترو •

 . بيشتري به بانوانتخصيص واگنهاي •

 

 )صداي سازما ن (خدماتي سازما ن -الزامات و مشخصه هاي فني 

• Head Way. 

• PPHPD خطوط مترو. 

 .ايمني و قابليت اطمينا ن •

 .راحتي •

 .افزايش بهر ه وري •

 .حفظ محيط زيست و كاهش انواع آلودگيها •

 .افزايش سرعت جابجايي مسافر و كاهش تلفات زماني •

 . پوشش خطو طحيطه جغرافيايي •
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 ]١[كيفيت خانه طراحي – ۵

 صدايخانه كيفيت .  مي باشد QFDدر شده فادهاست طراحي ابزار اولين )House Of Quality( كيفيت خانه

 و مديران از بسياري. نمايد برآورد را شده مشخص هدف مقادير تا نمايد مي ترجمه شده طراحي نيازهاي به را مشتريان

 زير موارد برگيرندة در كيفيت خانه .گيرندمي نظر در كيفيت طراحي در اوليه چارت يك بعنوان را كيفيت خانه مهندسين،

 : است

 مسافرين نمايد مي مشخص كه قرار گرفته است، شود مي ناميده مسافر صداي كه مسافرين نيازهاي چپ، سمت قسمت در -١

 . دارند را خدماتي چه ارائه انتظار

 درجه فعلي، وضعيت ارزيابي شامل و دارد قرار ريزي برنامه ماتريس يا مسافرين برگزيدة نيازهاي راست، سمت قسمت در -٢

 . باشد مي بهبود نسبت هدف، مقدار نيازهاي، اثرات چگونگي ارزيابي ، يتاهم

 و الزامات بين ارتباطات همچنين و شود مي ناميده سازمان صداي كه باشد مي خدماتي فني الزامات شامل فوقاني، قسمت -٣

 . باشد مي خدماتي -فني هاي مشخصه

 مشخص را سازمان خدماتي – فني الزامات با مسافرين هاي خواسته و انتظارات بين ارتباطات كيفيت خانه داخلي قسمت -٤

 . شودمي ترجمه خدماتي – فني هاي مشخصه به مسافرين انتظارات و ها خواسته اساس اين بر كه كند مي

 درجة موجود، وضعيت شامل كه باشد مي برگزيده خدماتي – فني هاي مشخصه و الزامات كيفيت خانة تحتاني قسمت -٥

 . است هدف مقدار و خدماتي – فني سختي

 

 : كيفيت خانه ساخت مراحل -١-٥

 . شوند مي ناميده " ييچيزها چه" كه )مسافرين صداي(مسافرين هاي خواسته و انتظارات نمودن ليست -١-١-٥

 .ندشو مي ناميده " ها چگونه "كه )سازمان صداي(سازمان خدماتي – فني هاي مشخصه و الزامات نمودن ليست -٢-١-٥

 .)ها گونهچ( سازمان صداي و )ييچيزها چه( مسافرين صداي بين ارتباطات ماتريس تكميل -٣-١-٥

 ها چگونه كه )سازمان صداي(سازمان خدماتي – فني هاي مشخصه و الزامات بين داخلي ارتباطات ماتريس تكميل -٤-١-٥

 . شوندمي ناميده

 .مسافرين هاي خواسته و انتظارات ارزيابي -٥-١-٥

 .سازمان فني هاي مشخصه و الزامات ارزيابي -٦-١-٥

 

 
 

 

 

 

 

 

 ماتريس همبستگي

  خدماتي-بين الزامات و مشخصه هاي فني(

 

  خدماتي سازمان-امات و مشخصه هاي فنيالز

  )Hows-چگونه ها(يا صداي سازمان

 

 مقادير هدف

خدماتي -ارزيابي بر اساس الزامات و مشخصه هاي فني

 سازمان

ارزيابي بر اساس انتظارات،نيازها 

 وخواسته هاي مسافرين

 نيازها و خواسته هاي مسافرين يا صداي 

 )Whats-چه چيزهايي(مسافر

 ارتباطات بين نيازها و خواسته هاي مسافرين و ماتريس

 خدماتي سازمان-الزامات فني

 تيفي خانه ک– ۲شکل 



 ٧

 
  خانه کيفيت تکميل شده– ۳شکل 

 

 گيري نتيجه – ۶

 .ع مطبو تهويه سيستم به )DC(فعلي قطارهاي جهيزت   •

 .ترباال تكنولوژي با)AC(جديد قطارهاي ريداريخ •

 رساني اطالع سيستمهاي از استفاده ،مسافري گيتهاي از برداري بهره و نصب( ايستگاهها خدماتي امكانات افزايش •

 ).هاايستگاه در خصوصي بخش توسط خدماتي و رفاهي تجاري، فضاهاي از برداري بهره و احداث، مسافري

 .تركيبي هدوي اجراي و ريزي برنامه •

 ).AC(جديد قطارهاي از برداري بهره با هدوي كاهش •

 .مسافرين انتظار زمان حداقل كاهش منظوره ب تلفمخ خطوط در قطارها اعزام زماني جداول سازي بهينه •

 .ناايش به واگن دو تخصيص و هاواگن تمام از بانوان استفادة امكان •

 .٤ و٣ خطوط ساخت به اقدام ،مترو ٣،٤،٦،٧ خطوط خارجي و داخلي اعتبارات نمودن مصوب •

 



 ٨
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