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 عامل محبوبیت شرکت اوبر 13

 

 

های تلفن همراه هوشمند است که خدماتی مشابه شرکت خدمات مسافربری ازطریق گوشی

شروع به کار کرده و به جایگزینی برای  2102کند. شرکت اوبر از سال ها ارائه میتاکسی

شهری تبدیل شده است. اما سازوکار اوبر استفاده از تاکسی و سایر امکانات مسافرت درون

 .ی کار آن بیشتر آشنا شویدشید تا با اوبر و نحوهچیست؟ با ما همراه با

 

 

 اوبر؛ شرکتی مبتنی بر تلفن همراه .1

نامه یا مدارک خاصی از این شرکت ندارند؛ آنها فقط از خودروِ رانندگان شرکت اوبر گواهی

تر استفاده ای ارزانی خدمات مسافربری با کرایهخود و با حمایت شرکت اوبر برای ارائه

کار این شرکت براساس اینترنت و با تلفن همراه هوشمند، از طریق ود. تمام سازکننمی

ی راننده را نقدا پرداخت کنید یا اجراست. این یعنی لزومی ندارد کرایهاپلیکیشن اوبر قابل

 .حتی انعام بدهید

 

ل وهای معمونقل عادی مانند تاکسیهای حملتفاوت خیلی عالیِ این خدمات با سایر سرویس

طور اختصاصی در در این است که در میان راه، مسافری سوار نخواهد شد و سرویس به

های هوشمند، های تلفنخدمت شما خواهد بود. اوبر براساس فناوری موجود در اپلیکیشن

 .کندبه شما خدمات ارائه می

 

لندن،  بی،شهر در سرتاسر دنیا مشغول به فعالیت است: توکیو، سیاتل، د 733شرکت اوبر در 

. خدمات اوبر در بیشتر شهرها و مراکز اصلیِ قطار شهری هم  …پاریس، مونترال، شیکاگو و

 های بزرگ مترو استفاده کنیدتوانید از مراکز خدمات اوبر در ایستگاهموجود است. ]می
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 01ساالن است و کاربران آن باید ی دلخواهتان بروید.[ اوبر مختص بزرگو از آنجا به نقطه 

 .ال به باال باشندس

 

 فرایند کار با اوبر .2

 :های عادی بسیار بیشتر است، چونبه تاکسیاستفاده از اوبر نسبت

 

ادگی از ستوانید بهبا نصب اپلیکیشنِ اوبر روی تلفن هوشمند خود و ایجاد حساب کاربری می

شود. الزم می های اعتباری انجامآن استفاده کنید. تمام فرایند پرداخت هم از طریق کارت

 .جا کنیدنیست با خود پول نقد جابه

برای سفارش سرویس الزم نیست حتما از طریق اپلیکیشن عمل کنید؛ شناسایی موقعیت 

 .سایت یا پیامک هم مقدور استاز راه وب GPS مکانی و سفارش مسیر با

دهد که برای رسیدن سرویس، چقدر باید در انتظار باشید. این اوبر به شما اطالع می

 .دقیقه است 01تا  7زمان در مراکز اصلی شهرها، معموال مدت

کند و مشخصات خودرو و صاحب آن را رسانی میاوبر بعد از رسیدن سرویس به شما اطالع

 .کندهمراه تصویر برایتان ارسال میبه

 مسیر شماست،طور اختیاری با کاربر دیگری که همتوانید کرایه را بهارشدن، میپس از سو

 .صورت اشتراکی بپردازیدبه

های بانکی پیش چیز ازطریق کارتالزم نیست پول نقدی به راننده پرداخت کنید؛ همه

 .رودمی

تمیزی  توانید به مواردی چون ادب راننده و همچنین ایمنی وبعد از رسیدن به مقصد می

 .است 5تا0خودرو امتیاز بدهید. این امتیازبندی از 

ی خدمات به مشتری و تأمین آسایش اوست. البته توجه آنچه شرکت اوبر در نظر دارد، ارائه

 .به واکنش مشتریان و پیگیری موارد مرتبط با آن هم در دستور کار شرکت است
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 علت محبوبیت اوبر .3

 

شود: قیمت مناسب، کیفیت استاندارد و اوبر در این موارد خالصه می عامل مهم محبوبیت3

ی دیگری از افراد را چندان بخشد. البته این محبوبیت، دستهآسایشی که به مسافران می

درصد 51توان حدس زد، رانندگان تاکسی باوجود اوبر طورکه میکند؛ بله، همانخوشحال نمی

 .ت که چندان خوشحال نباشنداند و طبیعی اسکاهش درآمد داشته

 

در مقابل، مردم دلیل این استقبال را رانندگان مؤدب و نیز خودروهای تمیزتر و جدیدتر 

ن نزدن با رانندگاکلهشکل غیرمستقیم به راننده و سرودانند. امکان پرداخت کرایه بهمی

 .های اوبر برای مسافران استبرای این قضیه نیز از سایر جذابیت

 

های های سربار در شرکتهای معمولی کمتر است، زیرا هزینهی اوبر از تاکسیهزینه

دهد. و البته وجود رانی در اوبر وجود ندارد و این خود را در کاهش کرایه نشان میتاکسی

 .کندشدت تهدید میرانی را بههای تاکسیشرکت اوبر، شرکت

 

 تردرصد ارزان25تا  52اوبر؛  .4

شود. ر محل تردد، باعث ایجاد اختالف اندکی در قیمت اوبر میساعت سرویس و شه

تر از سایر خدمات صرفهبههای اوبر مقرونباوجوداین، همچنان استفاده از سرویس

های خاصی نظیر شب کریسمس یا مسابقات رانی است. اما الزم است بدانید در زمانتاکسی

ازاینها، البته موقت است. گذشته شود کهبرابر بیشتر می 5تا2ی سفر ورزشی، هزینه

درصد کرایه، انعام بگیرند، ولی این مسئله در میان 05رانندگان عادی انتظار دارند معادل 

 .رانندگان اوبر جایی ندارد
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 هاتر از سایر سرویساوبر؛ سریع .5

 همیشه رانندگانعلت جذابیت اوبر برای رانندگان مختلف و همکاری آنها با این سامانه، به

اند. درنتیجه خیلی زود به درخواست خدمت به زیادی در دسترس مسافران مشغول

کشد تا دقیقه طول می 01تا7گواه رانندگان اوبر، در حدود شود. بهمشتریان پاسخ داده می

 دقیقه 55تا  71های عادی معموال آنها خود را به مسافران برسانند. اما این زمان برای تاکسی

 .است

 

ر شود بیشتگیرند و همین باعث میرانندگان اوبر در پایان هر سفر از مشتریان امتیاز می

ی پرداخت کرایه مواظب رفتار و رانندگی خود باشند. مسافران اوبر بیش از هر چیز از نحوه

 .ی خدمت رضایت دارندو زمان اندک ارائه

 

 پیشنهادهای متنوع اوبر .6

 

های متنوعی برای مسافران فراهم کرده است: از سفرهای انفرادی و گروهی اوبر سرویس

سرویس ارائه  5تا پیشنهاد سرویس با خودروهایی لوکس و مجلل مانند لیموزین. اوبر 

 :دهدمی

 

ترین سرویس اوبر است. این سرویس با استفاده از ترین و رایجارزان« اوبر ایکس»

ی این توانند از آن استفاده کنند. کرایهسرنشین می 5شود و تا ئه میخودروهای معمولی ارا

 2111های معمولی است و مدل خودروها باید از سال ی تاکسیسرویس معموال نصف هزینه

 .باال باشندمیالدی به

توانید با کاربر و مسافر دیگر اوبر در بعضی شهرها در دسترس است و با آن می« اوبر پول»

طور اشتراکی از سرویس استفاده کنید و هزینه را با هم نصف مسیر است، بها همکه با شم

 .کنید
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شود و وَن یا سایر نفر ارائه می 5سرویس دیگری است که برای بیش از « اوبر ایکس.ال»

تر دهد. این سرویس، از اوبر ایکس گرانتر را در اختیار مسافران قرار میخودروهای بزرگ

 .است

سرویس لوکس و تجمالتی این شرکت است و با استفاده از خودروهای معروف « اوبر سلکت»

ی باالتر مسافر را با دریافت هزینه 5قیمتی نظیر بی.ام.دبلیو یا مرسدس بنز، تا حدود و گران

 .کندجا میجابه

سراغ ی این شرکت است که با لیموزین بههای بسیار ویژهنیز از سرویس« اوبر بلک»

 .رودزیز میمسافران ع

 

 

 امکان امتیازدهی به راننده .7

های اوبر نظارت بر کار رانندگان است. در پایان هر سفر، مسافران به یکی از فواید سرویس

ها به ایمنی و نظافت خودرو و ایجاد دهند و به همین دلیل رانندهمی 5تا0ها امتیازی از راننده

دهند. اوبر در هر شهر معیارها و می ای دلپذیر برای مسافران اهمیت زیادیتجربه

 محضگیرد. هر راننده بهاستانداردهای خاص خود را برای امتیازدهی به رانندگان در نظر می

 .شودکسب امتیازاتی زیر حد معیار، کنار گذاشته می

 

ی خوبی برای عملکرد بهتر رانندگان ایجاد طورکه مشخص است، این امتیازدهی انگیزههمان

 .تکرده اس

 

 امکان امتیازدهی به مسافران .8

های اوبر نیز مانند مسافران، حق امتیازدهی دارند. بعد از خروج مسافران از خودرو، راننده

و دهد. این امتیازدهی موجب مدیریت بهتر کاربران راننده نیز به مسافران امتیاز می

کنند یا هنگام استفاده از این خدمات، حال مساعدی شود که ادب را رعایت نمیمسافرانی می

 .ندارند، مانند افراد مست یا افراد خشن و پرخاشگر
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امتیاز مسافران نیز اگر از حدی کمتر شود، اوبر امکان استفاده از این سرویس را از دسترس 

 .آنان خارج خواهد کرد

 

 ی امتیازاتامکان مالحظه .9

شان را مشاهده کنند. این گزینه در اپلیکیشن، آمدهدستتوانند امتیازات بهمسافران می

ها در اختیار آن …نبستن در خودرو وبرای تشویق مسافران به رفتارهایی بهتر مانند محکم

 .قرار گرفته است

 

 عنوان پیمانکاراوبر؛ شرکتی مجازی با رانندگانی به .10

نبودن کار رانندگان و درنتیجه وقتتر اوبر، تمامهای ارزاندالیل کرایه یکی از

، یکی از قضات کالیفرنیا به 2105نکردن حقوق و مزایای دائمی به آنهاست. در سال پرداخت

ها این مسئله اعتراض کرد. او معتقد بود رانندگان اوبر نیز مانند کارمندان سایر شرکت

 .دریافت کنند …مه وهستند و باید مزایا و بی

 

این تصمیم ازجمله مقرراتی است که در برخی شهرها پذیرفته نشده است. البته کمی 

 علت همکاری با رانندگانبرانگیر و دشوار است، زیرا امتیاز سهولت فرایند در اوبر، بهچالش

های عادی، وقت است. پرداخت حقوق و مزایا مانند شرکتشکل نیمهمختلف و متعدد به

 .ی زیادی بر اوبر تحمیل خواهد کردهزینه

 

 سهولت کار در اوبر .11

دالر به شرکت مادر و سرپرست خود  0211تا511در شهرهای بزرگ، رانندگان تاکسی ماهانه 

پردازند. این هزینه شامل خدمات اجرایی و اعزام سرویس و همچنین مالیاتی است که می

 .کندافت میرانی از رانندگان خود دریشرکت تاکسی
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کند. این، علت تمایل های ماهانه را از رانندگان دریافت نمییک از این هزینهاما اوبر هیچ

تعداد زیادی از رانندگان به عضویت در این سرویس است. برای همکاری با اوبر کافی است: 

 01 رای نداشته باشید، خودرویی با عمر حداکثسالتان تمام شده باشد، هیچ سوءپیشینه 20

 .دالر پول نقد در اختیارتان باشد 51سال داشته باشید و 

 

 ی قانونیِ رانندگیکند، مثال اینکه: اجازهبعد از درخواست همکاری، اوبر مواردی را بررسی می

نامه های حداقلی برخوردار باشید، گواهیای با حمایتکم از بیمهدر شهر داشته باشید، دست

 .در باشد 5الم و دارای داشته باشید و خودروتان س

 

ی فنی خودرو از دید کارشناسان ی معاینهدالری که برای شروع کار نیاز است، هزینه 50

شود تا مبادا رانندگی در حالت مستی، سال گذشته بررسی می 3ی شما نیز در است. سابقه

 .تان وجود داشته باشددر پرونده …سرعت زیاد و

 

ی کیفری نداشته باشد و البته صاحب خودرویی سالم هم باشد مطمئن پس هرکس سابقه

 .تواند با اوبر همکاری کندباشد که می

 

 رقبای اوبر .12

 ، کرب(Lyft) کنند، مثل: لیفتهای معروف دیگری نیز مانند اوبر خدمات ارائه میشرکت

(Curb)هِیلو ، (Hailo) و سایدکار (Sidecar). 
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 ی اوبرها دربارهجالجن .13

 

 العاده است: گامی خالقانه در شکستن انحصار موجود در فعالیتفوق وکاریاوبر مدل کسب

ی پرداخت کرایه و ای دلپذیر بدون دغدغهرانی. اوبر امکان ایجاد تجربههای تاکسیشرکت

 .انعام را برای مشتریان فراهم کرده است

 

رغم ست، جلب اعتماد مراجع قانونی و شهرداری است. علیروچالشی که اوبر با آن روبه

برده کمی دشوار است. باید با احتیاط داشتن مراجعِ نامی مشتریان به اوبر، راضی نگهعالقه

رستی دنفعان، اوضاع را بهگویی مناسب به ذیو پاسخ های بازاریابیاستراتژی دادن درخرجبه

 .مدیریت کرد

 

 

 

 احمدرضا کرامت

 

 وه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زادهگر

 


