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سنجش اولویت عوامل تاثیر ُگذار د ر معماری ایستگاههای مترو بر رضایتمند ی
کاربران؛ مطالعه مورد ی :ایستگاه های خطوط  1و  2متروی تهران
کریم مرد می*  -عضو هیئت علمی د انشکد ه معماری و شهرسازی د انشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ايران.
حسام قمری  -د انشجوی د کتری طراحی محیطی د انشگاه تگزاس تک ،تگزاس ،آمريكا.

چکید ه
هد ف اين پژوهش ،بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمند ی مسافران از
سفر با مترو است .سرعت ،زمان بند ی مناسب و عد م شلوغی عالوه بر
معماری ایستگاه های مترو هر کد ام می توانند به نحوی د ر ارتقای این
رضایتمند ی موثر باشند  .با این وجود هد ف این نوشتار بررسی عوامل موثر
د رمعماری ایستگاه ها بر مطلوبیت سفر با مترو به عنوان یکی از شاخص
های حمل و نقل پاید ار شهری است .ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي
شود که ایستگاه های مترو به عنوان فضاهای عمومی شهری د ر ارتباط با
زند گی اجتماعی شهروند ان قرار د ارند  .د ر زند گی امروزی رفت و آمد د ر
مسیری که یک فرد از محل سکونت تا محل فعالیت طی می کند اغلب
شامل بخش عمد ه ای از کل زند گی اجتماعی وی می گرد د و از این
منظر ایستگاه های مترو به عنوان فضاهای عمومی شهری بخش عمد ه
ای از این رابطه را بر عهد ه د ارند  .بنابراین رضایتمند ی از سفر با مترو
د رایستگاه ها از اهمیت ویژه ای برخورد ار است .د ر روش تحقيق موضوع،
ابتد ا با مرور منابع ،سوابق موضوع مورد بررسی قرار گرفت و سپس عوامل
تاثیرگذار بر رضایتمند ی مسافران تبیین گرد ید  .د ر اد امه د ر جهت تکمیل
و اصالح این عوامل با متخصصین مصاحبه گرد ید  .به منظور د ستیابی
پاسخ به این سوال که عوامل تاثیر گذار د ر رضایتمند ی از سفر با مترو
کد امند و اولویت آنها چگونه است ،د ر تعد اد مشخصی از ایستگاه های
متروی تهران و حومه ،روش تحقيق ميد اني مورد استفاد ه قرار گرفت.
سپس ،ضرورت وجود این عوامل از د ید گاه کاربران شناسایی شد  .پس
از جمع آوری پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آنها ،با استفاد ه از تکنیک
مقیاس د هی لیکرت ،اولویت های این عوامل تاثیر گذاربر رضایتمند ی
کاربران مشخص و بر اساس نتایج به د ست آمد ه ،الزاماتی ارائه گرد ید .
واژگان کلید ی :ایستگاه مترو ،رضایتمند ی کاربران ،عوامل تاثیرگذار،
سفربا مترو ،سنجش اولویت.

Priority Assessment of Influential Architectural Factors
in Metro stations on Users’ Satisfaction; Case Study:
First and Second Lanes of Tehran Metro Network

T

he goal of this study is to investigate the influential factors on users’ satisfaction of Tehran metro stations. Speed,
timing and technical issues of the trains in metro stations
besides its architecture can affect the improvement of the
users’ satisfaction. However; the focus of this study is to
investigate the architectural factors which contribute to
improvementof users’ travel satisfaction in metro network
toward the goals of sustainable urban transportation. The
importance of this subject matter is because of the interrelationship of metro stations as the public urban spaces with
the social life.
The metro stations in Tehran play an important role in social life of the people. Therefore, the users’ satisfaction is an
important issue which should be considered. To do so, the
related literature of the subject was reviewed and then the
influential factors of users’ satisfaction were defined. Next,
the experts in this field were interview in order to revise and
complete the factors. In the next step, the users of specific
metro stations in Tehran filled out the questionnaire forms
to evaluate the factors. Finally, the collected data were analyzed and scaled in order to evaluate their priorities and
according to the results, design considerations were recommended.
Keywords: Metro station, Users’ satisfaction, Architectural
factors, Tehran metro network, priority assessment.
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وشهرسازی مورد توجه قرار می گیرند .

مقد مه
گسترد گی کالنشهر تهران و تمرکز مراکز اد اری و
تجاری د ر مناطق مرکزی شهر ،نیازمند بخش عمد ه
ای از سفرهای د رون شهری به این مناطق است.
افزایش جمعیت و بارترافیکی شد ید د ر این مناطق
منجر به مشکالت بسیار گشته است و جابجایی
شهروند ان با وسایل نقلیه شهری مستلزم برخورد اری
از معابر با کشش زیاد و برخورد اری از پارکینگ های
کافی د ر محد ود ه مرکزی شهر می باشد  .امروزه با
پیشرفت فناوری نوین بیشترین سرمایه گذاری ها د ر
راستای حمل و نقل ریلی انجام گرفته است .از مزایای
حمل و نقل ریلی نسبت به سایر روش های حمل و
نقل می توان به ایمنی بیشتر ،مصرف کمتر انرژی و
حفظ محیط زیست اشاره نمود  .پایانه ها و ایستگاه
ها ،به عنوان یکی از مهمترین حوزه های استفاد ه
از حمل ونقل ریلی به د لیل پیوستگی و تلفیق با
فضاهای شهری و زند گی عمومی از اهمیت ویژه ای
برخورد ارند ؛ از سوی د یگر ایستگاه ها به علت ایجاد
رفتارها و نیازهای جد ید متناسب با خود  ،به عنوان
یکی از موضوعات قابل تامل د ر عرصه معماری

40

)(Kittelson & Associates,1999,6

حضور متروی شهری تهران تا حد زیاد ی د ر کاهش
مشکالت ترافیکی تاثیرگذار است و این مساله د ر
نظام مند ی و ساماند هی حمل ونقل عمومی د رون
شهری نقش عمد ه ای را ایفا می کند  .با توجه به
اهمیت این مساله د ر تحقق حمل و نقل پاید ار
شهری بررسی رضایتمند ی مسافران از سفر با مترو
به عنوان معیاری د ر تعیین موفقیت این سامانه قابل
توجه می باشد (عباس زاد گان ،رضازاد ه ،محمد ی،
علی پوراشلیکی .)1389 ،از این رو ،هد ف این نوشتار
بررسی عوامل معماری تاثیرگذار بر رضایتمند ی از
سفر با مترو و تعیین اولویت های آن می باشد .
ایستگاه مترو 1و حمل و نقل عمومی
مترو به یک سیستم حمل و نقل سریع السیر اطالق
می شود که تمام یا بخشی از آن زیرزمینی ساخته
شود و از طریق یک یا چند مسیر مشخصی با ایستگاه
های ثابت امکان جابجایی مسافران را د ر د اخل یک
شهر فراهم می سازد  .از آنجایی که بین قطارهای
2

جد ول  .1سهم حمل و نقل وسایل نقلیه عمومی د ر سفرهای یک ساعت اوج صبح د ر سال 8831؛
www.tehranmetro.com

سایر

شرح

موتورسیکلت

سواری

مترو

اتوبوس

تاکسی

مینی بوس خطی

سهم سفرهای ساعت اوج
صبح

7

34/8

21/9

21/3

5/3

9/7

د رصد جابجایی مترو و
اتوبوس از ترانزیت

-

-

25

75

-

-

-

د رصد مسافر-کیلومتر
مترو و اتوبوس از ترانزیت

-

-

38

62

-

-

-

متوسط د رصد جابجایی و
مسافر-کیلومتر

-

-

32

68

-

-

-

تسهیم سهم مترو و
اتوبوس

-

-

7

14/9

-

-

-

1. Metro Station
2. Public Transportation

زیرزمینی و د یگر جریانات ترافیک تد اخلی پیش نمی
آید  ،د سترسی اینگونه وسایط نقلیه سریع السیر از یک
ایستگاه به ایستگاه د یگر با سهولت و سرعت بیشتری
صورت می گیرد .
د ر شهر تهران نیز استفاد ه از خطوط مترو نقش عمد ه
ای د ر حمل و نقل عمومی ایفا می کند  .متروی تهران
یک سامانه حمل و نقل عمومی است که تاثیرات
مثبت خود را د ر زمینه سفر شهری نسبت به د یگر
وسایل حمل ونقل به اثبات رساند ه است .جد ول
شماره  1سهم ایستگاه های مترو را د ر جابجایی
سفرها د ر یک ساعت اوج صبح د ر سال  88نشان می
د هد (ویژه نامه د ه سال بهره برد اری متروی تهران،
.)1389
عالوه بر این ایستگاه های مترو به علت ارتباط
نزد یک با زند گی اجتماعی شهروند ان ،از نظر اجتماعی،
فرهنگی ،هنری و اقتصاد ی می تواند بر زند گی افراد
تاثیر بگذارد )(Dusmisevic, Sariyildiz, 2001
نقش ایستگاه های مترو د رساماند هی فضای شهری
و ارتقای سیمای شهر نیز از مسائل مهم قابل توجه
د یگر می باشد  .همچنین ،قرارگیری د ر عمق زمین
و نزد یکی به تاسیسات و عملکرد های مهم شهری
د ر زمان های بحران و به عنوان پد افند غیرعامل
موجب افزایش اهمیت این ایستگاه ها د ر معماری
و شهرسازی امروز گرد ید ه است .توجه مناسب به
ویژگی ها و الزامات فضایی د ر ایستگاه های مترو می
تواند د ر باالبرد ن آستانه عصبی و روانی کاربران د ر
زمان بحران موثر باشد (افشارناد ری.)1389 ،
د ر ارتباط با اصول طراحی ایستگاه های مترو د و
نگرش عمد ه وجود د ارد :
 .1نگرش اول ،مبانی طراحی ایستگاه را صرف ًا کالبد ی
برای ایجاد ارتباط بین قطار و استفاد ه کنند گان می
د اند  .د ر این نگرش ،کارکرد مکان تا سطح پرد اختن
به حل مسائل عملکرد ی ایستگاه کاهش می یابد که
البته خود مستلزم رعایت ضوابط و مقررات د ر راستای
آسایش مسافران است (سلحشور ،1388 ،ص )12؛
 .2اما د ر د ید گاه د وم با د ید ی گسترد ه تر عالوه بر

پرد اختن به مسائل عملکرد ی د ر جستجوی شکل
گیری فضای عمومی شهری است که بستری برای
تحقق رفتار اجتماعی کاربران باشد  .از این منظر،
طراحی ایستگاه مترو از نگرش عملکرد گرا تبد یل
به جستجوی بستری برای شکل گیری روابط
اجتماعی شهروند ان و ایجاد فضای عمومی متناسب
با زند گی جمعی و روحیه کاربران ایستگاه می شود
)(Pace,Fischer,Nichol,11,2007

رضایتمند ی 3از سفر با مترو و مولفه های
کیفیت فضایی
امروزه به د لیل نقش مهمی که ایستگاه های مترو
د ر زند گی شهری ایفا می کنند  ،مبحث بهبود کیفیت
حمل و نقل و ارتقای رضایتمند ی مسافران از سفر با
مترو از اهمیت ویژه ای برخورد ار شد ه است .ایجاد
و ارتقای کیفیت مناسب سرویس د هی د ر حمل و
نقل عمومی یکی از مهمترین اولویت های مسئولین
حمل و نقل عمومی است .میزان کیفیت حمل و نقل
عمومی تعیین کنند ه میزان رضایتمند ی مسافران از
سفر می باشد  .از نظر تیرینپولوس و آنتونیو ()2008
رضایتمند ی مسافران از حمل و نقل عمومی به معنای
نسبت د ستیابی واقعی به خواسته های مسافران به
کل انتظارات آنهاست.
جیونی و ریتولد ( )2007بهره گیری از سیستم های
حمل و نقل عمومی د یگر د ر کنار ایستگاه های
مترو د ر جهت تسهیل د سترسی ها را د ر ارتقای
رضایتمند ی مسافران موثر می د انند  .خوانایی مسیرها
و سهولت د سترسی ها از این منظر مورد توجه قرار
گرفته اند  .تسهیل رفت و آمد و طراحی مسیرها به
نحوی که تمام فضا را تحت پوشش قرار د اد ه و به
مسافران حق انتخاب مسیر مناسب تر را بد هد از
مولفه های ارتقای کیفیت فضایی ایستگاه های مترو
(Sampaio, Breno Ramos, Neto,
است
)Osvaldo Lima and sampaio, Yony, 2008

بررسی ویژگی های کیفیت فضایی محیطی ایستگاه
های مترو یکی از مهم ترین فاکتورها د ر جهت
3. Satisfaction
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جد ول  .2مولفه های کیفیت فضایی ایستگاه های مترو از د ید گاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارند گان.

ویژگی های ایمنی

ایمنی ،آسایش ( ،)2,2008,Tyrinopoulos,Antoniouنظارت ،حضور افراد

ویژگی های عملکرد ی

د سترسی ،جهت یابی ،پیوستگی ،سهولت حرکت پیاد ه)،(Tyrinopoulos,Antoniou,2,2008
مبلمان ،د سترسی معلولین (خجسته قمری ،)1389،عد م تد اخل حرکت پیاد ه و سواره
)(Sampaio,Breno Ramos,Neto,Osvaldo Lima and sampaio,Yony,2008

ویژگی های روانشناختی

)(Pace,Fischer,Nichol,11,2007محیط صمیمی و راحت
تعامالت اجتماعی
یا نماد ین ،حس مکان ،هویت ،شخصیت و خاص بود ن (افشارناد ری)1389 ،

ویژگی های زیبایی شناسی تناسب فضایی ،مصالح و رنگ خوانایی ،وضوح ،تعادل (سلحشور ،)1389 ،ابعاد و تناسبات انسانی،
انعطاف پذیری ،محصوریت،
تناسبات بصری  (Kandee,2004)،منظر و چشم اند از (ماریوکید و)1389 ،
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ارزیابی میزان رضایتمند ی از سفر می باشد  .د ر این شهری ،تبلیغات و غیره می شود .
رابطه سهولت د سترسی ها و ایمنی د ر فضاهای
ایستگاهی بسیار حائز اهمیت است  (Tyrinopou� .مواد و روشها
)los, Antoniou, 2, 2008
مهم ترین مساله که د ر این پژوهش مورد بررسی
کیفیت های فضایی ایستگاه های مترو د ر سه قرارگرفته است ،شناخت و سنجش عوامل تاثیرگذار
قالب ویژگی های عملکرد ی ، 4روانشناسانه 5و سازه بر ارتقای کیفیت فضایی ایستگاه های مترو د ر جهت
ای 6مورد بررسی قرار می گیرد  (Dusmisevic,رضایتمند ی کاربران می باشد  .این عوامل می بایست
 Sariyildiz, 1, 2001).همچنین ،علوی و رنجبر عالوه بر تامین نیازهای کارکرد ی ،د ر ارتباط مناسب
( )1388مولفه های کیفیت فضاهای مترو د ر سه با ویژگی های انسان وهماهنگ با نیازهای فیزیکی و
قالب کالبد  ،عملکرد و روانشناختی د سته بند ی کرد ه روانی او باشند و د ر این صورت منجر به رضایتمند ی
اند  .د ر جد ول شماره  ،2نظرات صاحبنظران د ر مورد کاربران از سفر با مترو خواهند گرد ید  .د ر این رابطه،
مولفه های کیفی موثر د ر فضاهای ایستگاهی مترو سوأل اساسي پژوهش اين است که عوامل و عناصر
مشاهد ه می شود  .ماریو کید و ( )1389طراحی منظر معماری تاثیرگذار بر رضایتمند ی از سفر با مترو
و چشم اند از مترو را وابسته به فرم ،عملکرد و زیبایی کد امند و اولویت آنها چگونه است؟
شناسی و همچنین عوامل امنیتی و د سترسی د انسته د ر روش تحقیق موضوع ،ابتد ا منابع ذیربط مورد
و خاطر نشان می سازد که عوامل زیبایی شناسی بررسی و به صورت کتابخانه ای سوابق موضوع ،جمع
د ر منظر ایستگاه ،نه تنها باعث ایجاد راحتی برای آوری گرد ید  .د ر اد امه عوامل موثر بر رضایتمند ی از
مسافران می شود  ،بلکه به امنیت عمومی نیز کمک سفر با مترو از منابع مرتبط استخراج گرد ید  .د ر مرحله
می کند  .منظر و چشم اند از یک ایستگاه شامل بعد این عوامل توسط صاحبنظران و اساتید د انشگاه
عوامل و عناصر اساسی مانند تصاویر بصری از فضا ،اصالح و تکمیل گرد ید  .د ر جهت مقایسه و اولویت
نور ،مقیاس و جزییات ایستگاه می شود  .این منظر بند ی این عوامل ،تکنیک پرسشگری مورد استفاد ه
همچنین د ربرگیرند ه نشان و مفهوم شهری ،خد مات قرارگرفت .بر این مبنا ،عوامل اساسی به عنوان عوامل
6. Structural

4. Functional
5. Psychological

تاثیرگذار د ر معماری بر رضایتمند ی مسافران (بر اساس
مطالعات انجام گرفته و مصاحبه و نظرات کارشناسان)
از سفر با مترو تعیین گرد ید  .د ر مرحله بعد د ر جهت
مقایسه و تعیین اولویت های این عوامل ،تعد اد 146
پرسشنامه 7به عنوان معیارهای ارزشیابی د ر بین
استفاد ه کنند گان خطوط متروی تهران توزیع گرد ید
و پس از حذف 6پرسشنامه مخد وش ،مورد تحلیل
قرار د اد ه شد ند  .جامعه آماری این تحقیق به صورت
مستقل تصاد فی ساد ه از میان کاربران ایستگاه های
خطوط متروی تهران و حومه انتخاب گرد ید  .همه
نظرسنجی ها د ر یک هفته د ر طی روزهای  19بهمن
ماه الی  25بهمن ماه  1389و د ر ساعات متفاوت بین
 10صبح تا  6بعد از ظهر د ر ایستگاه های خطوط
 1،2که شامل ایستگاه های روزمینی و زیرزمینی می
نمود ار  .1ایستگاه های متروی تهران خطوط  1و 2؛
ماخذwww.tehranmetro.com :
باشد انجام گرفته است .توزیع پرسشنامه ها د ر خط
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﻮﻁ  1ﻭ  2ﻣﺘﺮﻭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﺳﺖ .خط 2
ﮔﺮﻓﺖد ر
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ
 1ایستگاه های بین شاهد تا امام خمینی،ﻩ
الزاماتی
ه
ست
به
نتایج
اساس
بر
و
ه
آمد
د
 ید
د
گر
استفاد
خط ﺑﺎ  18ﭘﺮﺱﺷﻨﺎﻣﻪ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
تهرانپارس،ﺍﻳﻦد رﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺏﺯﺭﮔﻲ
ایستگاه های میان امام خمینی تا
ﻭ
ﻗﻠﻬﻚ
ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ،
ﻫﺎﻱ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
.
ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
15
،
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻱ
ﻣﺘﺮﻭ
2
ﻭ
1
ﺧﻄﻮﻁ
ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﻧﻘﻄﻪ
ﻭ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
تهران
متروی
فضاهای
ی
ارتقای
زمینه
ر
رضایتمند
د
دوفصلنامه مديريت شهري
 4ایستگاه های د روازه شمیران تا انقالب و د ر خط
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ  14،16ﻭ  9ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ
Urban Management
 5ایستگاه های میان صاد قیه و کرج انجام گرفت .بر اساس ویژگی های معماری ارائه شد .
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ  .ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
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پس از انجام مطالعات مید انی ،به منظور مقایسه و توزیع پرسشنامه ها د ر برخی از ایستگاه های خطوط
No.30 Automn & Winter
اولویت بند ی عوامل از تکنیک مقیاس د هی لیکرت 1 8و  2متروی تهران به تناسب اهمیت استقرار ایستگاه
43
ایستگاه

جد ول  .3د سته بند ی ایستگاه های خطوط  1و 2متروی تهران از نظر تعد اد پرسش شوند گان؛ ماخذ نگارند گان.

آزاد ی
امام حسین
امام علی
بهارستان
بهشتی
مید ان حر
هفت تیر

تعد اد
ایستگاه
تعد اد
پرسشنامه
پرسشنامه
8
تهرانپارس
5
2
حسن آباد
4
3
حقانی
1
د روازه شمیران
3
1
3
سرسبز
1
16
میرد اماد
9
1
همت
10

ایستگاه

شریف
شهید مفتح
طرشت
علی آباد
فرهنگسرا
گلبرگ
امام خمینی

تعد اد
پرسشنامه
2
1
3
1
9
2
15

ایستگاه

شهید مد نی
صاد قیه
علم وصنعت
فد ک
قلهک
مصلی

تعد اد
پرسشنامه
2
18
2
1
14
1

 .7بر اساس جد ول انتخاب نمونه مورگان )(Kerjcie and Morgan,1970
8. Likert Scales

اين مقياس از مجموعه اي منظم از گويه ها كه به ترتيب خاصي تد وين شد ه است ساخته مي شود  .اين گويه ها حاالت خاصي از پد يد ه مورد اند ازه
گيري را بصورت گويه هايي كه از لحاظ ارزش اند ازه گيري د اراي فاصله هاي مساوي است عرضه مي كند  .پاسخ د هند ه ميزان موافقت خود را با هر
يك از اين عبارات د ر يك مقياس د رجه بند ي شد ه كه معموال از يك تا پنج ياهفت د رجه است نشان مي د هد  .سپس ازمود ني به هر يك از گويه ها از
نظر عد د ي (رتبه) ارزش گذاري مي شود  .حاصل جمع عد د ي اين ارزشها نمره آزمود ني را د ر اين مقياس بد ست مي د هد .

صورت گرفته است .ایستگاه صاد قیه به د لیل موقعیت
پایانه ای مهم د ر ارتباط با شهر کرج و سایر شهرهای
همجوار و بزرگی این ایستگاه با  18پرسشنامه،
بیشترین میزان را د ارا می باشد  .د ر ایستگاه امام
خمینی نیز به عنوان ایستگاه مرکزی و نقطه تباد ل
خطوط  1و  2متروی تهران 15 ،پرسشنامه توزیع
گرد ید  .ایستگاه های میرد اماد  ،قلهک و فرهنگسرا نیز
به د لیل نزد یکی به مراکز مهم جمعیتی مسکونی و
اد اری با  16،14و  9پرسشنامه سهم عمد ه ای د ر این
زمینه د اشتند  .سهم هر ایستگاه از تعد اد پرسشنامه ها
د ر جد ول شماره  4مشخص گرد ید ه است.
عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی از سفر با مترو
بر اساس تحقیقات انجام شد ه و نظرات کارشناسان و
صاحبنظران ،مهم ترین عوامل تاثیرگذار د ر معماری بر
رضایتمند ی کاربران تعریف گرد ید  .د ر اد امه بر اساس
بررسی های انجام شد ه حاصل از جد ول شماره  2د ر

قالب  4شاخص :روانی ،عملکرد ی ،زیبایی شناسی و
ایمنی د سته بند ی گرد ید ه و د ر جهت بررسی د قیق تر
و رسید ن به جواب های منطقی تر این عوامل توسط
 6نفر از متخصصین ایستگاه های مترو و اساتید
د انشگاه مورد بررسی و جرح و تعد یل قرار گرفت .د ر
جد ول شماره  4میزان فراوانی اهمیت ویژگی های
تاثیرگذار د ر رضایتمند ی از سفر با مترو از د ید گاه 6
صاحبنظر د ر قالب شاخص های روانی ،عملکرد ی،
زیبایی شناسی و ایمنی مشخص شد ه است .نکته
قابل ذکر د ر این رابطه این است که د ر سنجش و
د سته بند ی این عوامل صاحبنظران اختیار د اشتند که
هر کد ام از این عوامل را د ر بیش از یک رد ه از 4
قالب مشخص شد ه د سته بند ی کنند ؛ به عنوان مثال
از نظر هر  6کارشناس پیامد های تعامالت اجتماعی
د ر وهله اول د ر شاخص های روانی مورد بحث قرار
می گیرد و عالوه بر این  3نفر از آنها این عامل را جزء
شاخص های عملکرد ی نیز می د انند .

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91

جد ول  .4عوامل تاثیر گذار معماری ایستگاه های مترو د ر  4قالب روانی ،عملکرد ی ،زیبایی ،ایمنی از د ید گاه کارشناسان؛ ماخذ نگارند گان.

 -1تعامالت فرد ی

 -2تعامالت اجتماعی

 -3جذابیت فضایی ،آرامش
روانی ،احساس تعلق
 -4فراخی فضا

شاخص زیبایی شناسی

4

3

5

2

 -14هارمونی و هماهنگی

4

1

6

0

 -7صد ا

 -10د ما

شاخص ایمنی

4

3

2

1

 -13مد یریت راهبرد ی رفت و آمد ی

2

6

5

 -9تهویه

1

6

0

0

 -5د سترسی ها

 -8نور

5

4

5

3

3

1

 -6مسیریابی

شاخص روانی

شاخص روانی
6

3

0

0

 - 11مبلمان :طراحی و جانمایی

1

 - 12آثار هنری د ر ایستگاه ها

شاخص زیبایی

شاخص عملکرد ی

4

3

1

2

عوامل معماری تاثیر گذار د ر رضایتمند ی
مسافران از د ید گاه کارشناسان

شاخص ایمنی

44

عوامل معماری تاثیر گذار د ر
رضایتمند ی مسافران از د ید گاه
کارشناسان

شاخص عملکرد ی

No.30 Automn & Winter

1

5

3

3

4

6

2

3

4

4

1

0

1

5

0

0

4

2

2

3

3

2

 -15نماد ها ،نشانه ها و مفاهیم

5

 -17ایمنی اجتماعی و نظارت

5

 -16حوزه های بصری داخل و خارج مترو 3
 -18شفافیت و خوانایی فضایی

5

 -20مکانیابی ایستگاه

2

 -19روانی و خوانایی

3

4

4

5

4

5

5

4

5

0

3

1

4

2

2

4

1

3

3

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ :ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﺳﻦ ( ،ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻟﻒ  -ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ :ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻥﺳﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻓﻀﺎﻱ
د ر جهت تد قیق و تکمیل د سته بند ی ،عوامل مطرح عمومی معماری از خود بروز می د هند  ،د ر تحلیل
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻲ
شد ند .
شد ه د ر د سته بند ی های کلی تر تقسیم بند ی
خواهدﺷﻤﺎﺭﻩبود(.(5جد ول شماره .)5
آتیﻧﻴﺎﺯمورد
های
نیاز )ﺟﺪﻭﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺁﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ
ﺩﻫﻨﺪ ،ﺩﺭ

بر این اساس ،عوامل د سترسی ها ،مسیریابی و
مد یریت راهبرد ی رفت و آمد ی تحت عنوان مسیرها
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺘﺮﻭ
و د سترسی ها ،ایمنی اجتماعی و نظارت ،و خوانایی/
امکان فرار تحت عنوان ایمنی اجتماعی ،کنترل و
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
نظارت خالصه گرد ید  .عامل هارمونی و هماهنگی
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺩﺭﺻﺪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺩﺭﺻﺪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺩﺭﺻﺪ
د ر زیر شاخه نماد ها و نشانه ها و مفاهیم قرار گرفت
49
65
91
100
140
35
و عامل های صد ا و تهویه عنوان نیازهای فیزیکی
عامل
تاثیرگذار با هم یکی گرد ید ند  .بد ین ترتیب 15
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ،
ﺏ -ﺳﻦ
فضایی 5ﺭﺩﻩ ﺳﻨﻲ  50-40 ،40-30 ،30-20 ،20-15ﻭ ﺑﺎﻻﻱ  50ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
اساسی به عنوان عوامل تاثیرگذار د ر کیفیتﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
 66.7ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﻦ  20ﺗﺎ  30ﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﻗﺸﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
مرحله بعد
ایستگاه های مترو شناسایی گرد ید که د ر
ﺷﻤﺎﺭﻩ  .(6ب -سن پاسخ د هند گان :با توجه به آنکه گروه
)ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
به منظور اولویت سنجی این عوامل د ر رضایتمند ی پاسخ د هند گان از بین عموم استفاد ه کنند گان انتخاب
مسافران طی پیمایش میدانی به پرسش گذاشته شدند .شد ه اند  ،سن آنها د ر  5رد ه سنی ،30-20 ،20-15
 50-40 ،40-30و باالی  50مورد تحلیل قرار گرفت
تحلیل و ارزيابي
نتایج نشان د اد که  66.7د رصد استفاد ه کنند گان بین
د ر این بخش د اد ه های بد ست آمد ه از پیمایش  20تا  30سال که قشر غالب جمعیتی جوان کشور را
دوفصلنامه مديريت شهري
فضاهای مترو ،تجزیه و تحلیل می شوند  .تحلیل ها شامل می شود بود ه اند (نمود ار شماره .)6
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انجام و سپس بر اساس مقیاس لیکرت مورد بررسی
ﭘﺎﺳﺦ 91ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ،
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
زمستان
ﻣﻘﺎﻃﻊ 30پاییز و
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .6ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .7شماره
قرار می گیرند  .تفاسیر صورت گرفته از اطالعات
No.30 Automn & Winter
بد ست آمد ه د ر راستای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر
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بر رضایتمند ی مسافران از سفر با مترو د ر د رون
فضاهای مترو با افزایش کیفیت فضایی انجام می
شود  .د ر نهایت نتایج این تحلیل ها معرفی می شود .
بررسی ویژگیهای اجتماعی استفاد ه کنند گان:
ویژگیهای اجتماعی استفاد ه کنند گان که مورد
پرسش و تحقیق قرار گرفتند  ،شامل ویژگیهای
عمومی (جنسیت و سن) ،ویژگیهای تحصیلی ،میزان
استفاد ه از مترو و فاصله از نزد یکترین ایستگاه می
نمود ار  .6گسترد گی و رد ه های سنی پاسخ د هند گان
باشد .
الف -جنسیت پاسخ د هند گان :جنسیت از ﺝ -ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄ
تحلیلﻟﺬﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻮﺏر ﮔﺮﺩﺩ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
تحصیلی:ﻣﻮﺭﺩ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
تحصیلی د
مقطع
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕمقطع
ویژگیهای عمومی اصلی استفاد ه کنند گان از هر ج-
تأثیرگذارﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﻛﺜﺮﻳﺖبعنوان
ﺍﺳﺖ .است
ﮔﺮﻓﺘﻪممکن
فضای معماری است .اطالع از آن و نسبت فیمابین ،ها
عاملﺩﺭاجتماعی
ﺷﺮﻛﺖیک
مطالعهﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍ ﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ 2
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﺷﺪ /6 .
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ
میزان ﭘﺎﺳﺦ
ﻃﻴﻒ ﻋﻤﺪﻩ
معماری
فضاهای
تعامالت
برای تحلیلهای آتی و اینکه آیا جنسیت د ر میزان د ر
 43مورد
استفاد هﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺍ
ﺳﻴﻜﻞازﻭ ﻛﻤﺘﺮ،
ﻣﺪﺭﻙ
ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻓﺮﺍﺩ
.
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻲ
ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﻣﺪﺭﻙ
اجتماع پذیری فضای معماری مؤثر است و جنسیتهای محسوب گرد د  ،لذا بعنوان یک پرسش
ﺗﺸﻜﻴﻞ
گانﻣﻲمد نظر
مختلف ،چه رفتارهای تعاملی مختلفی د ر فضای ﺭﺍکنند
ﺩﻫﻨﺪ  .قرار گرفته است .اکثریت شرکت
ﺟﺪﻭﻝ  .5ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
جد ول  .5جنسیت و تعد اد پاسخ د هند گان؛ ماخذ :نگارند گان.

ﺩ -ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭ  :ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻋﺎﻡﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀ
ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻊﻩ  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ،ﺩﻳﮕﺮ ﻋ
ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻗﻒ ،ﺗﻌﺠﻴﻞ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﻜﻮﻥﺗﺸﺎﻥ ،ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳ
 20ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ  25ﺗﺎ  30ﺩﻗﻴﻘﻪ 19 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﺗﺎ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍ

کنند گان د ر نظرسنجی د ارای مد رک تحصیلی توقف ،تعجیل ،تعامل و رابطه د ر فضاست که با توجه
کارشناسی و د یپلم هستند که نشان د هند ه طیف به مکان سکونتشان ،سؤال شد ه است.
عمد ه پاسخ د هند گان می باشد  43/6 .د رصد از پاسخ بر این اساس  20د رصد از پاسخ د هند گان د ر فاصله
د هند گان د ارای مد رک کارشناسی و  26/2د رصد  25تا  30د قیقه 19 ،د رصد از آنها د ر فاصله  5تا 10
د قیقه ای و  18د رصد د ر فاصله  10تا  15د قیقه ای
د ارای مد رک د یپلم می باشند .
افراد د ارای مد رک سیکل و کمتر ،کارشناسی ارشد از نزد یکترین ایستگاه مترو نسبت به محل سکونتشان
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .8ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮﻭ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
و د کتری تعد اد کمتری از پاسخ د هند گان را تشکیل می باشند (نمود ار شماره .)8
ه -میزان استفاد ه از فضاهای مترو تهران
می د هند .
و حومه :با توجه به ویژگی های فضاهای عمومی
ﻲ ﻭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .7ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ  ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
که ایستگاه مترو از همین د ست می باشد  ،مالحظه
میزان استفاد ه از مترو توسط پرسش شد گان از عوامل
مهم د ر تحلیل های آتی می باشد  33 .د رصد از پاسخ
د هند گان میزان استفاد ه از مترو را به عنوان سفرهای
ﻩ -ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
د رون شهری روزی یکبار رفت و برگشت ذکر نمود ند
ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ
)9ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﻭﺯﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
(نمودﺍﺯارﭘﺎﺳﺦ
ﺁﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ 33 .ﺩﺭﺻﺪ
شماره
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ (9

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .9ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
دوفصلنامه مديريت شهري
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نمود ار  .7مقاطع تحصیلی پاسخ د هند گان ،ماخذ :نگارند گان.

ﻠﻲ :ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ46ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻲﺯﺍﻥ
ﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻟﺬﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ
یکترین
ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ نزد
فاصله از
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲسکونت
ﻣﺪﺭﻙمحل
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ د -
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭو ﺩﻳﭙﻠﻢ
نمود ار  .9د فعات استفاد ه از مترو؛ ماخذ :نگارند گان.
ﻋﻮﺍﻣﻞ هﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻭ  :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍ ﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
کنند
کنونی26استفاد
محل سکونت
ﺩﺭﺻﺪﻭ-هﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ /2
مترو:ﻣﺪﺭﻙ
ایستگاهﺩﺍﺭﺍ ﻱ
ﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  43/6 .ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ
برای
ﭘﺎﺳﺦ یگری
سنجش د
عامل
ﻨﺪ  .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﺳﻴﻜﻞ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ،از
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺍﺯ
مطالعه،ﺗﻌﺪﺍﺩ
موردﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ
فضای ﺍﺭﺷﺪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ  .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  5ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺩﺭﺻﺪاز
رضایتمند ی
ﺷﻤﺎﺭﻩ 10و-
نسبت
سفرﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
برﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ
تاثیرگذارﻣﻮﺭﺩ
عواملﻥﻇﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
تشخیص د ید و نگاه د قیق تر استفاد ه کنندﺩﺭه ﺟﺪﻭﻝ
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
ﺑﺮ
ﺯﻳﺎﺩﻱ
ﺣﺪ
ﺗﺎ
ﺭﺍ
ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺍﺯ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﻳﺪ
10
ﺷﻤﺎﺭﻩ
 یکیﺟﺪﻭﻝ
ﻓﻀﺎﻱ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ باﺳﻜﻮﻧﺖ
ﺖ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩبهﻣﺘﺮﻭ :
استفاد ه با مترو :د ر این مرحله از کاربران ایستگاه های مترو
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ نزد
ﻛﻨﻮﻧﻲوری و
توجه به د
فضاست.
ﻣﺘﺮﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ  .ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  46/2ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺍ ﺏ ﺳﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ  .ﺍﺯ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
فضایﻧﺴﺒﺖ
به ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺳﻨﺠﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ
ایجاد تهران خواسته شد نظر خود را د ر مورد میزان اهمیت
ﻓﻀﺎﺳﺖ.بدﺑﺎلیل
موردﺑﻪمطالعه،
ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮنسبت
کنند گان
ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ 6/1 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﻓﻘﻂ  1ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ  .ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻜﺎﻥ

احتما ً
ﻣﺎﺧﺬ:ﻣﺆﺛﺮ
ﺍﺣﺘﻤﺎد رﻻً
الﻋﺎﻣﻞ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺯﻣﺎﻧﻲ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻊﻩ،.8
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .عوامل معماری حاصل از جد ول شماره  4را د ر ارتباط
میزان
ﻣﺤﻞ د
ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦمؤثر
عامل
 یگر
زمانی،
ﻣﺘﺮﻭ ؛
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎ
ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻜﻮﻧﺖ
منابع ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺠﻴﻞ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﻜﻮﻥﺗﺸﺎﻥ ،ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ با رضایتمند ی آنها د ر سفر با مترو بیان کنند  .بد ین
ﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ  25ﺗﺎ  30ﺩﻗﻴﻘﻪ 19 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﺗﺎ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ  18ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ منظور پاسخ های سوال ها بر اساس  5گزینه طیف
ﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ .(8
لیکرت جمع آوری گرد ید  .د ر جد ول شماره  10میزان
فراوانی نظرات کاربران د ر مورد هر کد ام از عوامل و
د رصد آنها تعیین گرد ید ه است .نتایج جد ول شماره
 10موید این است که پاسخ د هند گان بسیاری از
یکترین
گان تا
پاسخ ﺑﺎد هند
سکونت
محل
فاصله
ﺍﺯار .8
نمود
مترو؛ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
نزدﻫﺎﻱ
ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮﻣﻪ :
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ
ﻣﺘﺮﻭ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﻩ -ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩمد نظر را تا حد زیاد ی بر رضایتمند ی از سفر
عوامل
ماخذ :نگارند گان.
ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ
ﺁﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ 33 .ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﻭﺯﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ (9

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .9ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

با مترو موثر می د انند  .به صورت میانگین  46/2های حاصل از نظرسنجی کارشناسان (جد ول شماره
د رصد پاسخ د هند گان تاثیر این عوامل را بسیار زیاد  )4عوامل  15گانه معماری تاثیرگذار بر رضایتمند ی
د انسته اند  .از سوی د یگر 6/1 ،د رصد با این تاثیرات کاربران از سفر با مترو (جد ول شماره  )10د ر جد ول
مخالف و فقط  1د رصد با آنها کام ً
ال مخالف بود ه اند  .شماره  11د سته بند ی گرد ید ه اند  .مبنای این د سته
از میان این عوامل مکان قرار گیری با ایستگاه با بند ی بر اساس نظر موافق اکثریت کارشناسان بود ه
 67/8د رصد کام ً
ال موافق نشان د هند ه بیشترین میزان است به این معنا نظر موافق  3کارشناس یا بیشتر د ر
تاثیر و تعامالت اجتماعی با  30د رصد کام ً
ال موافق مورد هر کد ام از عوامل موجب د سته بند ی آن د ر
کمترین میزان تاثیر را معرفی می کند .
قالب های روانی ،عملکرد ی ،زیبایی شناختی و ایمنی
ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ  67/8درﺻﺪﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ  30درﺻﺪ
د ر این مرحله به منظور تجزیه و تحلیل و اولویت می باشد .
ﻣﻌﺮﻓﻲ برﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ را
هایﻣﻴﺰان
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮ
اساس .یافته
ذکر شد ه
چهارگانه
اﻓﻖ قالب
سنجی
ﺟﺪول  .10ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان
و ﺣﻮﻣﻪ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ)ﺗﻌﺪاد(

درﺻﺪ

ﻣﺨﺎﻟﻒ)ﺗﻌﺪاد(

5/7

16

11

72

51

43

30

7

11

7/8

46

32

70

50

8/5

64

45

57

40

7

5

40

28

71

51

6

4/2

44

31

80

57

33

57

40

52

37
30
67

درﺻﺪ

ﻣﻤﺘﻨﻊ)ﺗﻌﺪاد(

درﺻﺪ

ﻣﻮاﻓﻖ)ﺗﻌﺪاد(

درﺻﺪ

ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮدي

ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ)ﺗﻌﺪاد(

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮ
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو

درﺻﺪ

جدول .10عوامل معماری تاثیرگذار در میزان رضایتمندی از سفر با مترو از دیدگاه کاربران ایستگاه های مترو تهران و حومه؛ ماخذ :نگارندگان.

1

0/7

8

ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ آراﻣﺶ رواﻧﻲ

4

2/8

10

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎ

0

0

7

ﺻﺪا ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا

3

2/1

19

13

ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ

2

1

1/4

8

5/7

ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺮاﺧﻲ ﻓﻀﺎ

4

12

8

10

7

6

4/2

4

2/8

1/4

9

3/5

14

10

آﺛﺎر ﻫﻨﺮي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ

1

0/7

7

5

28

20

47

ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

1

0/7

8

5/7

14

10

65

46

دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎ

2

1/4

18

12

2/8

35
8

25

5/7

42

40

30

43

ﻣﻜﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه

1

0/7

4

2/8

5

3/5

35

25

95

ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎ
ﻧﻮر

دﻣﺎ

اﻳﻤﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﺎرت

0

2/8

0
0

3

0

11

7/8

23

16

60

0
0

0/7

2/1

2

5

4

5

12

4/6

46

44

46
59
69

32

42

32
42
49

28

72
84
70
51

85

30
51
60
50
36

60

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ
از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (4ﻋﻮاﻣﻞ  15ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﺎرﺑﺮان از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو
)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (10در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  11دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ .ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  3ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي آن
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ﺟﺪول  .11ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﺮو از دﻳﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان؛ ﻣﺎﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
جد ول  .11شاخص های کیفیت فضایی ایستگاه های مترو از د ید گاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارند گان.

ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎي

رواﻧﻲ

ﺷـــــــﺎﺧﺺ

ﻫــــــــــﺎي

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﺷـــــــﺎﺧﺺ

ﻫـــﺎي زﻳﺒـــﺎﻳﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎي

اﻳﻤﻨﻲ
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ﺗﻌـــﺎﻣﻼت ﻓـــﺮدي ،ﺗﻌـــﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ،ﺟـــﺬاﺑﻴﺖ ﻓﻀـــﺎﻳﻲ ،ﻓﺮاﺧـــﻲ ﻓﻀـــﺎ ،ﺷـــﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺧﻮاﻧـــﺎﻳﻲ
ﻓﻀــﺎﻳﻲ ،ﺻــﺪا ،ﺗﻬﻮﻳــﻪ ﻫــﻮا ،ﻧــﻮر ،آﺛــﺎر ﻫﻨــﺮي در اﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻫــﺎ ،ﻧﻤﺎدﻫــﺎ ،ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻫــﺎ و ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ،دﻳــﺪ
و ﻣﻨﻈﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ،اﻳﻤﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻜﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻌــﺎﻣﻼت ﻓــﺮدي ،ﺗﻌــﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﺟــﺬاﺑﻴﺖ ﻓﻀــﺎﻳﻲ ،ﻓﺮاﺧــﻲ ﻓﻀــﺎ ،ﻣﺴــﻴﺮﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻫــﺎ،
ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺧﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﻓﻀــﺎﻳﻲ ،ﺻــﺪا ،ﺗﻬﻮﻳــﻪ ﻫــﻮا ،ﻧــﻮر ،دﻣــﺎ ،ﻃﺮاﺣــﻲ و ﺟﺎﻧﻤــﺎﻳﻲ ﻣﺒﻠﻤــﺎن ،ﻧﻤﺎدﻫــﺎ،
ﻧﺸـــﺎﻧﻪ ﻫـــﺎ و ﻣﻔـــﺎﻫﻴﻢ ،دﻳـــﺪ و ﻣﻨﻈـــﺮ و ﭼﺸـــﻢ اﻧـــﺪاز ﻫـــﺎ ،اﻳﻤﻨـــﻲ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ،ﻣﻜـــﺎن ﻗﺮارﮔﻴـــﺮي
اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻓﺮاﺧـــﻲ ﻓﻀـــﺎ ،ﺷـــﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺧﻮاﻧـــﺎﻳﻲ ﻓﻀـــﺎﻳﻲ ،ﻧـــﻮر ،ﻃﺮاﺣـــﻲ و ﺟﺎﻧﻤـــﺎﻳﻲ ﻣﺒﻠﻤـــﺎن ،آﺛـــﺎر ﻫﻨـــﺮي در
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎ،
ﻣﺴــﻴﺮﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻫــﺎ ،ﻧــﻮر ،ﻃﺮاﺣــﻲ و ﺟﺎﻧﻤــﺎﻳﻲ ﻣﺒﻠﻤــﺎن ،اﻳﻤﻨــﻲ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﻣﻜــﺎن ﻗﺮارﮔﻴــﺮي
اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ
لیکرت به ازای تعد اد فراوانی هر عامل با نظر کام ً
ال
تحلیل و ارزيابي
ﺟﺪول
از
آﻣﺪه
دﺳﺖ
ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺎس
ﺑﺮ
ﻣﺘﺮو
ﺑﺎ
ﺳﻔﺮ
از
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
ﺑﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
ﻣﻌﻤﺎري
ﻋﻮاﻣﻞ
در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
شماره 2 2عوامل معماری تاثیرگذار بر موافق  ، +2موافق  ،+1ممتنع  ،0مخالف  -1و کام ً
ال
د ر نمود ار
ﺷﻤﺎره  10وزن دﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻴﺎس دﻫﻲ ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ
رضایتمند ی از سفر با مترو بر اساس اطالعات به مخالف  -2وزن د هی شد و سپس مجموع آنها بر
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ  ، +2ﻣﻮاﻓﻖ  ،+1ﻣﻤﺘﻨﻊ  ،0ﻣﺨﺎﻟﻒ  -1و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ  -2وزن دﻫﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع
د ست آمد ه از جد ول شماره  10وزن د هی شد ه و ( 140تعد اد کل) تقسیم گرد ید  .نتیجه این تحلیل د ر
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ) 140ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  2ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻃﻴﻒ
مشخص گرد
نمود ار
ﻣﺘﺮﻭ این
 ید هﻫﺎﻱاست.
شماره 2
مبنای
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱاند  .بر
ﻋﻮﺍﻣﻞگرفته
مقایسه قرار
مقیاس د هی
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ
نمودﺑﺎارﻣﺘﺮﻭ ﺍﺯ
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ
موردﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .2
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻫﻲ ﻟﻴﻜﺮﺕ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

ﻧﻤﻮدار  .2ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان و
ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس دﻫﻲ ﻟﻴﻜﺮت؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.

نمود ار  .2عوامل معماری تاثیرگذار بر میزان رضایتمند ی از سفر با مترو از د ید گاه کاربران ایستگاه های مترو تهران و حومه بر اساس
ﻧﻈﺮﺍﺕلیکرت؛
مقیاس د هی
گان.ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ 1/542
نگارندﻗﺮﺍﺭ
ماخذ:ﻣﻜﺎﻥ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ،
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻭ ﺩﺍﺭﺩ  .ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ  1/442ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺱﺗﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻱﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ  .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ
 1/421ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ) (1/392ﺩﻣﺎ ) ،(1/328ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ) (1/171ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ

طیف تاثیرگذاری عوامل مورد نظر را بر رضایتمند ی
از سفر با مترو از د ید گاه کاربران نشان می د هد .
نمود ار شماره  2نشان می د هد که بر اساس نظرات
کاربران ،مکان قرار گیری ایستگاه د ر شهر با میزان
 1/542بیشترین تاثیر را د ر رضایتمند ی مسافران از
سفر با مترو د ارد  .مسیر ها و د سترسی ها نیز با میزان
 1/442یکی د یگر از عوامل مهم د ر این زمینه می

باشند  .نتایج این جد ول نشانگر آن است که سهولت
و سرعت د سترسی به ایستگاه های مترو از مهمترین
عوامل د ر رضایت شهروند ان است .عالوه بر این
میزان ایمنی و نظارت د ر ایستگاه ها با  1/421د ر
کنار عواملی مانند نورپرد ازی ( )1/392د ما (،)1/328
شفافیت و خوانایی فضایی ( )1/171از این منظر
حائز اهمیت زیاد ی می باشند  .د یگر ویژگی های

ﻓﺮاﺧﻲ ﻓﻀﺎ

1/185

-

1/185

-

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎ

1/171

1/171

1/171

-

ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎ

-

1/442

-

1/442

ﺻﺪا ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا

1/007

1/007

-

-

ﻧﻮر

1/392

1/392

1/392

1/392

دﻣﺎ

-

1/328

-

-

ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ

-

1/142

1/142

-

آﺛﺎر ﻫﻨﺮي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ

1/042

-

1/042

-

ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

1/085

1/085

1/085

-

دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎ

0/642

0/642

0/642

-

اﻳﻤﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﺎرت

1/421

1/421

-

1/421

ﻣﻜﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه

1/542

1/542

-

1/542

ﻣﺠﻤﻮع

13/493

15/178

7/659

6/929

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

1/124

1/167

1/094

1/387

ﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻤﻨﻲ

ﺷﺎﺧﺺ رواﻧﻲ

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ

ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ آراﻣﺶ رواﻧﻲ

1/157

1/157

-

-

ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮدي

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0/842

0/842

-

-

ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮدي

1/007

1/007

-

-

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ

وﻳﮋﮔــــﻲ ﻫــــﺎي زﻳﺒــــﺎﻳﻲ

ﺟﺪول  .12وزن دﻫﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  4ﮔﺎﻧﻪ رواﻧﻲ ،ﻋﻤﻠﻜﺮدي ،زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ:
ول .12 .وزن د هی و اولویت بند ی شاخص های  4گانه روانی ،عملکرد ی ،زیبایی شناختی و ایمنی؛ ماخذ :نگارند گان.
جد
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
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فضایی به مانند جذابیت فضایی ( )1/157طراحی و
جانمایی مبلمان ( ،)1/142نماد ها ،نشانه ها و مفاهیم
( ،)1/085وجود آثار هنری د ر ایستگاه (،)1/042
تعامالت فرد ی ( ،)1/007صد ا و تهویه هوا (،)1/007
تعامالت اجتماعی ( )0/842و د ید و منظر و چشم
اند ازهای خارج از ایستگاه ( )0/642هر کد ام به نوعی
کیفیات فضایی محیط را تحت تاثیر خود قرار می
د هند .
از سوی د یگر ،د ر جد ول شماره  12اولویت بند ی
عوامل تاثیرگذار را بر اساس قالب های روانی،
عملکرد ی ،زیبایی شناسی و ایمنی مورد توجه قرار
د اد ه شد ه است .بد ین منظور بر اساس یافته های
جد ول شماره  12و نمود ار شماره  ،2اولویت بند ی
این قالبها بر اساس میانگین مقاد یر وزن د هی د اد ه
شد ه عوامل متناظر هر کد ام انجام گرفت .بر اساس
یافته های جد ول شماره  ،12شاخص های مربوط به
ایمنی د ر ایستگاه های مترو با  1/387با فاصله ای
زیاد بیشترین میزان توجه را از کاربران د اشته است.
همچنین شاخص های عملکرد ی  ،1/167روانی
 1/124و زیبایی شناختی  1/094د ارا هستند .
نتیجه گیري و جمعبند ي
عوامل چند ی بر میزان رضایتمند ی کاربران از سفر
با مترو تاثیرگذارند  .مالحظه این عوامل و تالش د ر
جهت بهبود کیفیت فضایی ایستگاه ها می تواند تا
حد زیاد ی د ر ارتقای رضایتمند ی کاربران از سفر با
مترو تاثیرگذار باشد  .بر اساس نتایج این پژوهش و بر
مبنای نظرات کارشناسان و کاربران ،عوامل تاثیرگذار
زیر به ترتیب اولویت بشرح زیر د ر این رضایتمند ی
موثرند :
 -1موقعیت مکانی استقرار ایستگاه د ر شهر؛
 -2مسیرها و د سترسی ها؛
 -3ایمنی اجتماعی ،حضور افراد و نظارت؛
 -4نور و روشنایی؛
 -5د ما (شرایط آسایش)؛

 -6فراخی فضا (تناسبات فضایی)؛
 -7شفافیت و خوانایی فضا؛
 -8جذابیت فضایی ،آرامش روانی؛
 -9طراحی و جانمایی مبلمان؛
 -10نماد ها ،نشانه ها و مفاهیم؛
 -11آثار هنری د ر ایستگاه ها؛
 -12تعامالت فرد ی؛
-13صد ا و تهویه هوا؛
 -14تعامالت اجتماعی؛ و
 -15د ید و منظر و چشم اند ازها د ر خارج از ایستگاه.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ،مکان قرارگیری
ایستگاه ها د ر شهر ،مسیرها و د سترسی ها ،ایمنی
اجتماعی و نظارت و نورپرد ازی و فراخی فضای
معماری از مهمترین عوامل تاثیرگذار د ر معماری
ایستگاههای مترو بر رضایتمند ی مسافران از سفر
با مترو می باشد  .نتایج تحقیق نشان می د هد که
مکان استقرار ایستگاه د ر شهر با میزان وزن د هی
شد ه  1/542از نظر کاربران د ارای اهمیت ویژه ای
است .بنابراین توصیه می شود که طراحان محیطی
و شهری د ر الگوهای طراحی خود به مکان استقرار
ایستگاه ها و حوزه های نفوذی آنها ،تاثیرات و تاثرات
آنها بر محیط و منظر شهری ،سهولت د سترسی ها
و اهمیت به نقش عابر پیاد ه توجه ویژه ای د اشته
باشند .
نور ،د ما ،صد ا و تهویه هوا نیز عوامل د یگری هستند
که د ر ارتقای کیفیت فضایی ایستگاه های مترو بسیار
موثرند  .این عوامل د ر تامین شرایط آسایش محیطی
و ایجاد ایمنی روانی و باالبرد ن آستانه تحمل عصبی
تاثیرگذارند  .توجه به فراخی فضا و شفافیت و خوانایی
نیز د ر خلق فضاهای با کیفیت د ر راستای تامین
رضایتمند ی کاربران تاثیرگذار هستند  .بهره گیری
از این عوامل می تواند موجب احساس تعلق به
فضا و پویایی و جذابیت آن گرد د  .همچنین ،توجه
به مفاهیم و نشانه ها واستفاد ه از آثار هنری نیز د ر
ایستگاه های مترو د ر ارتقای هماهنگی و تعامل افراد

با محیط تاثیرگذار است .الزم به ذکر است ،شاخص
های مربوط به تاثیرگذاری عوامل فنی ،برنامه ریزی،
اجرایی و مد یریت فضاهای ایستگاهی نیز د ر میزان
رضایتمند ی مسافران تاثیرپذیرند  ،اما هد ف خاص
این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار د ر معماری بر
این رضایتمند ی می باشد .
توصیه می شود طراحان ایستگاه های مترو ،به
این عوامل معماری د ر طراحی فضا توجه نمایند تا
با ارتقای کیفیت فضایی ایستگاه های مترو ،موجب
افزایش رضایتمند ی کاربران و به تبع آن کاهش
وند الیسم ،تعامالت اجتماعی (پاید اری اجتماعی)،
حس تعلق خاطر به فضا و حفظ اموال عمومی به
عنوان اهد اف حمل و نقل پاید ار شهری گرد ند .
عالوه بر این ،عوامل تاثیرگذار بر رضایتمند ی از سفر
با مترو د ر  4رد ه کلی شاخص های روانی ،عملکرد ی،
زیبایی شناختی و ایمنی جای می گیرند  .بر اساس
نتایج حاصل از تحقیق ،شاخص های مربوط به ایمنی
د ر ایستگاه های متروی تهران از د ید گاه کاربران با
میزان وزن د هی شد ه  1/387بیشترین اهمیت را د ارا
می باشد و این خود نشان د هند ه ضرورت توجه به
بحث ایمنی از لحاظ روانی و فیزیکی د ر ایستگاه های
مترو می باشد  .بهره گیری از عوامل تاثیرگذار معماری
د ر خوانایی مسیر ها و سهولت د سترسی ها ،نظارت
و کنترل کافی د ر الگوهای رفتاری مسافران و ایجاد
محیطی پویا و جاذب حائز اهمیت است .شاخص
های عملکرد ی با میزان وزن د هی شد ه  1/167و
شاخص های روانی با میزان  1/124د ر اولویت های
د وم و سوم اهمیت می باشند .
همچنین توصیه می شود طراحان با توجه ویژه به
عوامل تاثیرگذار د ر شاخص های زیبایی شناختی
فضاهای ایستگاهی ،سعی د ر خلق فضاهایی با کیفیت
و د ر کنار آن ارتقای سلیقه مخاطبان و کاربران د اشته
باشند .

قطار شهری ،انتشارات کارور ،تهران.
خجسته قمری ،محمد امین ( )1389طراحی ایستگاه
برای معلولین ،نشریه فرآیند معماری ،شماره .13
عباس زاد گان ،مصطفی و رضازاد ه ،رضا و محمد ی،
مریم و علی پوراشلیکی ،سجاد ( )1389ارائه مد لی
پیش بینی کنند ه از میزان رضایت از سفر با مترو،
نشریه هویت شهر ،شماره  ، 6سال چهارم.
علوی ،مریم و رنجبر ،احسان ( )1388مقد مه ای بر
تد وین معیارهای کیفیت فضاهای ورود ی ایستگاه
های مترو ،نشریه آباد ی ،شماره  61و .62
گروت لیند ا و ونگ د یوید ( )1386روشهای تحقیق
د ر معماری ،ترجمه :علیرضا عینی فر ،نشر د انشگاه
تهران ،تهران.
ماریو کید و ،اوا ( )1389طراحی منظر قطار شهری و
ارتباط آن با فرم ،عملکرد و زیبایی شناسی ،ترجمه
احسان نظر زاد ه ،نشریه فرآيند معماری ،شماره .13
نصر آزاد انی ( )1388اصول و طراحی ایستگاه های
راه آهن ،نشر د انشگاه صنعتی شریف ،تهران.
 )1389( --ویژه نامه د ه سال بهره برد اری از متروتهران و حومه ،شرکت بهره برد اری راه آهن شهری
و حومه ،تهران.
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