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  چکیده

کن در کنار شود. لیعنوان یکی از راهبردهاي اصلی در مدیریت شهري تلقی میامروزه توسعه کمی و کیفی شبکه مترو در کالنشهرها به 

ها و توقعات مردم نیز توجه داشت تا از طریق افزایش رضایتمندي مردم، سهم استفاده از شبکه توسعه شبکه مترو باید به نیازمندي

ریزي مناسب است که معنی پیدا خواهد کرد. عدم مهها در کنار برنامترو نسبت به خودروهاي شخصی افزایش یابد. توسعه زیرساخت

کیفیت مطلوب سفرها در حمل و نقل عمومی، آسایش روانی را از شهروندان سلب خواهد کرد و زمینه نارضایتی شهروندان را فراهم 

 -با روش تحلیلی در پژوهش حاضر بنابراینسازد که نهایتا به کاهش استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی منجر خواهد شد. می

ي بر اهاي مترو از منابع داخلی و خارجی پرداخته شده و پرسشنامههاي ارزیابی کیفیت و جانمایی ایستگاهتفسیري به استخراج شاخص

پرسشنامه به کمک مردم حاضر در ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت تکمیل و با  150 ،اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. در ادامه

یفیت کننده کد عوامل اصلی تبیینندهاند. نتایج نشان میتحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی تحلیل شدهمدل 

و » اهی ثانویهتسهیالت رف«، »موقعیت استقرار«، »تسهیالت رفاهی اولیه«، »شناسیزیبایی«، »دسترسی«ایستگاههاي مترو به ترتیب شامل 

تر، اقدامات داراي اولویت براي افزایش رضایتمندي مردم از ایستگاه مترو نین بر اساس نتایج تفصیلیاست. همچ» نگهداري و مراقبت«

وانان دسترسی و حرکت معلولین و نات«و » رنگ و تصاویر دیواري«، »پارکینگ دوچرخه و موتورسیکلت«دانشگاه علم و صنعت مربوط به 

  است.» جسمی

  

  .حمل و نقل عمومی، سیستم قطار شهري، ایستگاه مترو، تهرانحمل و نقل پایدار،  :يدیکلواژه هاي 
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  مقدمه .1

به دنبال رشد فزاینده شهرنشینی و گسترش شهرها، به مرور 

مسائل جدیدي گریبانگیر شهرها شد که از آن جمله مساله 

افزایش استفاده از وسایل نقلیه و پیامدهاي آن همچون آلودگی 

ها، کاهش کیفیت فضاهاي شهري و خیابانهوا، ترافیک سنگین 

تالش براي جایگزین نمودن حرکت  بنابراینغیره بوده است. 

هاي درون جاییپیاده و وسایل حمل و نقل همگانی براي جابه

ت ریزي و مدیریترین رویکردهاي برنامهشهري به یکی از اصلی

 Hoseini andشهري عصر حاضر تبدیل شده است [

Bahrami, 2013.[  رشد روز افزون جمعیت شهرنشین و عدم

هاي ناشی از آن در بخش حمل و نقل شهري، تعادل و نابسامانی

نیاز به یک سیستم حمل و نقل عمومی ایمن، راحت، سریع و 

 گیري ازنسبتا ارزان را نمایان ساخته است. در این میان، بهره

ست. اي برخوردار اهاي حمل و نقل ریلی از جایگاه ویژهسامانه

ي ااز اینرو شبکه حمل و نقل زیرزمینی با امکانات و نیازهاي تازه

هاي گذاريکه با خود به همراه آورد، مورد توجه و سرمایه

بسیاري در سطوح کالن مدیریت شهري قرار گرفته است. از 

هاي حمل و نقل مزایاي حمل و نقل ریلی نسبت به سایر روش

 ر انرژي، سرعت مناسب وتوان به ایمنی بیشتر، مصرف کمتمی

 Heidari andسازگاري با محیط زیست اشاره نمود [

Zaeimi, 2017.[  

ترین ها به عنوان یکی از مهمها و ایستگاهدر این میان، پایانه

هاي استفاده از حمل و نقل ریلی به دلیل پیوستگی و تلفیق حوزه

اي با فضاهاي شهري و زندگی عمومی از اهمیت ویژه

ها به علت ایجاد رفتارها و برخوردارند. چنانکه امروزه ایستگاه

نیازهاي جدید متناسب با خود، به عنوان یکی از موضوعات قابل 

گیرند. تامل در عرصه معماري و شهرسازي مورد توجه قرار می

اي هفضاهاي ایستگاهی به عنوان یکی از پرکاربردترین نمونه

ز محیط مناسبی جهت روفضاهاي عمومی، در طول شبانه

ان انس -برقراري ارتباطات اجتماعی و رشد تعامل مطلوب انسان

هاي مترو به دلیل شوند. ایستگاهمکان محسوب می -و انسان

پیوستگی با بافت شهري و با توجه به عملکردشان، مکان مناسبی 

هاي مختلف مردم گیري تعامالت اجتماعی میان گروهبراي شکل

ه دلیل ارتباط نزدیک با زندگی شهروندان، از شوند و بتلقی می

هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، هنري و ... بر جبنه

گذارد هاي روزمره افراد تاثیر میزندگی و فعالیت

]Durmisevic and Sariyildiz, 2001.[  

  بیان مساله .2

هاي مترو در زندگی امروزه به دلیل نقش موثري که ایستگاه

کنند، مساله بهبود کیفیت حمل و نقل و ارتقاي شهري ایفا می

ردار اي برخورضایتمندي مسافران از سفر با مترو از اهمیت ویژه

 هاي مسئولین دراز جمله مهمترین اولویت بنابراینشده است و 

شود. آنچه مسلم است حوزه حمل و نقل عمومی قلمداد می

تلف خهاي مارتباط مستقیم و نزدیک کیفیت و عملکرد بخش

حمل و نقل عمومی با میزان رضایتمندي مسافران از سفر است 

 ;Allard and Moura, 2018که باید مورد توجه قرار گیرد [

Mardomi and Ghamari, 2012.[  

هاي از هاي مترو به مکانی براي وقوع مالقاتامروزه ایستگاه

اي ند. مسالهابینی شده تبدیل شدهپیش تعیین شده و یا غیرپیش

هاي امروزي دیگر به عنوان یک که سبب شده است که ایستگاه

توقفگاه و یا سکوهاي ساده براي سوار و پیاده شدن مسافرین 

شهري قلمداد نشوند، بلکه بتوانند طیف متنوعی از خدمات و 

هاي مطبوعاتی، امکانات مورد نیاز را فراهم سازند که کیوسک

ها بخشی از آن شیفروهاي لباس و خردهها، بوتیکرستوران

هستند. باید توجه داشت که تجمع افراد در درون و اطراف 

ش هاي مثبت آن بیناپذیر است که جنبهها امري اجتنابایستگاه

هاي منفی است. در حقیقت تجمع افراد، زمینه را براي از جنبه

سازد که در نهایت هاي اختیاري و اجتماعی مهیا میظهور فعالیت

یري گراي گسترش تعامالت اجتماعی به شکلبا بسترسازي ب

 ,Peek and Erikشود [فضاهاي عمومی موفق منجر می

2006.[  
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هاي مترو در با همه این تفاسیر، آنچه امروزه از اغلب ایستگاه

شود فضاهایی با ازدحام جمعیت، آلودگی محیطی ذهن متبادر می

ارهاي فشرسانی است که شهروندان را با و کیفیت پایین خدمات

سازد. این مساله زمانی که با تراکم روحی و روانی مواجه می

شود به جمعیت در قطارها و طوالنی شدن مدت سفر همراه می

شکل محسوسی سطح رضایتمندي شهروندان را تحت تاثیر قرار 

دهد. به همین منظور نیاز است تا تحقیقاتی در زمینه کیفیت می

ران مورد بررسی قرار گیرند حمل و نقل عمومی در کالنشهر ته

تا عالوه بر شناسایی عوامل موثر بر رضایت شهروندان، 

رو، راهکارهاي ارتقاء شرایط موجود را شناسایی کند. از همین

در این پژوهش تالش شده است با استخراج نظر مردم به تحلیل 

-هاي مختلف کیفیت ایستگاهمیزان رضایتمندي آنها از شاخص

ه شود و بر مبناي آن راهکارهایی عملیاتی هاي مترو پرداخت

  استخراج شوند.

  مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق .3

  ادبیات پژوهش 3-1

در چارچوب تحقق حمل و نقل پایدار استراتژي توسعه حمل و 

ریزي شهري برخوردار اي در برنامهنقل محور از جایگاه ویژه

نقلی  هاي حمل وشود سامانهاست که بر مبناي آن سعی می

بیشترین سازگاري را با اصول توسعه پایدار داشته باشند. بر این 

توان مهمترین اهداف و خدمات یک سامانه حمل و اساس، می

نقل پایدار را در برگیرنده موارد زیر دانست 

]Abbaszadegan et al. 2010:[  

تامین حداکثر ایمنی و امنیت قابل اجرا براي زندگی و  -

 هاساختمان

 ز رفاه اقتصادي و کیفیت پایدار زندگیحمایت ا -

 هاي آیندهتوجه به میراث محیطی براي نسل -

 تامین مناسب دسترسی براي افراد ناتوان بدون هیچ مانعی -

مشارکت و همکاري با دولت و بخش خصوصی براي  -

 تحقق نظام حمل و نقل منسجم و هماهنگ

حمایت از کاربري موثر زمین که فاصله سفرها را کاهش و  -

 رت انتخاب و اختیار براي سفرها را افزایش دهدقد

تقویت شیوه معیشت و اقتصاد جوامع در راستاي تحقق بعد  -

 اقتصادي حمل و نقل پایدار

توزیع عادالنه سودهاي سیستم و برقراري عدالت اجتماعی  -

 در جامعه

اي با هدف کم کردن تغییرات کاهش انتشار گازهاي گلخانه -

 اقلیمی

هاي تجدید پذیر و استفاده از سوخت فراهم آوردن شرایط -

  پاك

 هاي سازگار با طبیعت.گیري از نظامبهره -

هاي جامع و ریزياگرچه تحقق اهداف فوق نیازمند برنامه

ریزي حمل و هاي خُرد نظام برنامهبلندمدت است اما در بخش

توان راهبردهایی را دنبال نمود که دستیابی به اهداف نقل می

ر را سرعت بخشد. در این میان، نظرات و حمل و نقل پایدا

هاي کلتورپ در حوزه توسعه حمل و نقل محور حائز دیدگاه

اهمیت است. وي الگوي توسعه حمل و نقل محور را چنین بیان 

کند: توسعه حمل و نقل محور به عنوان مرکزي با ترکیبی می

هاي مسکونی، تجاري، اداري و عمومی و متراکم از کاربري

فروشی و خدماتی در هاي خردهباز است که در آن مغازهفضاي 

-رفتهها قرار گیک هسته تجاري با دسترسی آسان نسبت به خانه

روي). یک ایستگاه حمل و دقیقه پیاده 10متر یا  600اند (حدود 

ها در مرکز به نقل عمومی در هسته این مرکز قرار دارد. استفاده

ات باالتر از سطح زمین صورت عمومی بوده و ادارات در طبق

 تر، هستهتراکمهاي کماي براي استفادهگیرند. محدودهقرار می

) 1کند (شکل متر احاطه می 1600اي حدود مرکزي را با فاصله

]Calthorpe, 1993.[  

گیري از ظرفیت کند بهرهآنچه در ایده کلتورپ خودنمایی می

 بخشانتظامهاي حمل و نقل عمومی به عنوان هسته و ایستگاه

ها و عملکردهاست. در اینجا هر اندازه اي از کاربريمجموعه

تري در نظام حمل و نقل شهري حمل و نقل عمومی نقش پررنگ
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تري نیز در توسعه محدوده پیرامونی خود داشته باشد اثرات قوي

-هاي مترو را از مناسبتوان ایستگاهمی بنابراینخواهد گذاشت. 

سازي ایده توسعه حمل و نقل محور ادهها در پیترین گزینه

ترو هاي مقلمداد کرد. بنابراین مساله طراحی و جانمایی ایستگاه

تواند به طور مستقیم بر میزان موفقیت این ایده تاثیرگذار می

-در ادامه به اختصار خصوصیات مترو و ایستگاه بنابراینباشد. 

  گیرد.هاي مترو مورد اشاره قرار می

السیري است که تمام یا بخشی از حمل و نقل سریعمترو ابزار 

آن در زیر زمین ساخته شده و از طریق یک یا چند مسیر مشخص 

هاي ثابت و قابل دسترسی از سطح زمین که همه داراي ایستگاه

د سازجایی مسافران را در داخل شهر فراهم میهستند امکان جابه

و نقل شهري  و از آنجا که کمترین تداخل را با سیستم حمل

جایی بوده و داراست، داراي سرعت و سهولت باالیی در جابه

» بیشترین حجم مسافر را به خود اختصاص داده است

]Heidari and Zaeimi, 2017 به طور کلی مترو از دو .[

شود که نقش ها تشکیل میعنصر کالبدي خطوط و ایستگاه

ندان و محیط تري که با شهروها به سبب ارتباط نزدیکایستگاه

تر است. اگرچه خطوط مترو از جنبه حمل جمعی دارند پررنگ

زون افها و نقل و عملکرد جابجایی حائز اهمیت است اما ایستگاه

کالبدي و اثرات اجتماعی نیز مورد  ، از نظرجنبه حمل و نقلی بر

هاي مترو با گیرند. چنانکه در مواردي ایستگاهتوجه قرار می

عملکردي، نقش فضایی عمومی را ایفا میایجاد یک مرکزیت 

هایی در ارتباط نزدیک با زندگی شهروندان کنند. چنین ایستگاه

خواهند بود و به لحاظ اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و هنري بر 

هاي هتوان مهمترین زمینمی بنابراینگذارند. زندگی افراد تاثیر می

اختی شنردي، روانها را در سه جنبه عملکتجربه فضا در ایستگاه

 Durmisevic and) [2بندي نمود (شکل و فرمی دسته

Sariyildiz, 2001.[  

  
هاي کلتورپ در مورد توسعه حمل و نقل محور  . ایده1شکل 

]Calthorpe, 1993[

  

 ]Durmisevic and Sariyildiz, 2001چارچوب مفهومی ارزیابی کیفیت فضاي زیرزمینی ایستگاهی [ .2 شکل
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هاي مترو دو نگرش عمده در ارتباط با اصول طراحی ایستگاه

  ]:Mardomi and Ghamari, 2012وجود دارد [

جاد کالبدي براي ایدر نگرش اول، مبانی طراحی ایستگاه صرفا  -

کنندگان است. در این نگرش، کارکرد ارتباط بین قطار و استفاده

مکان تا سطح پرداختن به حل مسائل عملکردي ایستگاه کاهش 

یابد که البته خود مستلزم رعایت ضوابط و مقررات در راستاي می

  آسایش مسافران است.

شهري  میدر نگرش دوم، ایستگاه مترو به مثابه یک فضاي عمو -

شود که عالوه بر رعایت مسائل عملکردي سعی در تلقی می

 راینبناببسترسازي براي تحقق رفتار اجتماعی کاربران دارد. 

ایستگاه مترو نه صرفا براي پیاده و سوار شدن مسافران بلکه به 

بت شود که اثرات مثمحیطی براي حضور و تعامل افراد تبدیل می

  واهد گذاشت.روحی و روانی بر مسافران خ

است که نگرش دوم، به مراتب بهتر از نگرش اول است  آشکار

اي هها تنها توقفگاههاي قطارهاي بین شهري تا مدتاما ایستگاه

اي به دور از پویایی و حس زندگی بودند که در مسیر ساده

گذشتند قرار داشتند. اما به قطارهایی که دیر به دیر از آنها می

خطوط حمل و نقل ریلی درون شهري، مرور و با ساخت 

هایی ساخته شدند که روزانه افراد مختلفی به آن مراجعه ایستگاه

دادند. این مساله نموده و سفرهاي درون شهري خود را انجام می

زمینه را براي توجه بیشتر به رفع نیازهاي افراد و تقویت حس 

 Heidari andها فراهم کرد [پذیري در ایستگاهاجتماع

Zaeimi, 2017.[  

ترین حالت به صورت تواند در سادهاگرچه ایستگاه مترو می

-فضایی براي پیاده و سوار شدن مسافران طراحی شود اما ظرفیت

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایستگاه در توسعه محیط 

ا هپیرامونی سبب اهمیت یافتن نحوه طراحی و جانمایی ایستگاه

وه بر این باید به این نکته توجه در سطح شهر شده است. عال

هاي مترو با کیفیت بهتري طراحی و داشت که هر اندازه ایستگاه

یابد و همین ساخته شوند، جذابیت آنها براي مردم افزایش می

مساله موجب استفاده بیشتر مردم از سیستم حمل و نقل عمومی 

  شود.می

  پیشینه پژوهش 3-2

هاي هسنجی ایستگاموضوع کیفیتهاي مرتبط با از جمله پژوهش

  توان به مقاالت زیر اشاره نمود:مترو می

اي به ارزیابی نقش کیفیت خدمات ) در مقاله2011الي و چِن (

و رضایتمندي مسافران در تمایل آنها به استفاده از حمل و نقل 

اند. در این مطالعه که با استفاده از مدل تحلیل عمومی پرداخته

شاخص همچون پوشش شبکه،  17رفته است از مسیر انجام پذی

قیمت بلیط، ایمنی، وضعیت ایستگاه، دسترسی به ایستگاه، رفتار 

 ,Lai and Chenافراد، پاکیزگی و ... استفاده شده است [

) 2012]. در پژوهش دیگري، مونتریو و کامپوس (2011

ها در ها و دوچرخههاي ارزیابی فضاي شهري براي پیادهشاخص

هاي حمل و نقل عمومی را مورد مطالعه قرار به ایستگاه دسترسی

اند. در این مطالعه، متغیرهاي ارزیابی در قالب شش مولفه داده

ها، تسهیالت پیاده و دوچرخه، شامل تراکم، تنوع کاربري

اند بندي شدهدسترسی و جابجایی، ایمنی و امنیت طبقه

]Monteiro and Campos, 2012ان ]. مارینو و همکار

خود به ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندي  ) در مقاله2014(

اند. در این کاربران از حمل و نقل ریلی در شهر لندن پرداخته

، شناسی، قیمتمطالعه از یازده عامل شامل قابلیت اطمینان، وقت

یري، پذزمان سفر، ارتباط مدهاي حمل و نقل، پاکیزگی، دسترس

ط سفر، تدارکات اطالعات و ایمنی خدمات کارکنان، خدمات بلی

 Marinovو امنیت براي پرسش از کاربران استفاده شده است [

et al. 2014.[  

اي به ارزیابی کیفیت ادراکی ) در مقاله2015هرناندز و همکاران (

متغیر  37اند. در این مطالعه از از حمل و نقل شهري پرداخته

ایت از اطالعات استفاده شده است که در هشت مولفه شامل رض

جایی، دسترسی، راحتی و سفر، اطالعات مسیریابی، زمان و جابه

آسایش، منظر و جذابیت، ایمنی و امنیت و شرایط اضطراري 

 ,Hernandez, Monzon and Onaاند [جاي گرفته
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اي به موضوع توسعه ) در مقاله2016]. شیران و همکاران (2015

 اند. در اینمترو پرداختههاي محیط شهري در پیرامون ایستگاه

سه  ها درهاي پیرامونی ایستگاهبررسی نیازهاي عملکردي محیط

ي هادسته عملکرد ترافیکی، خدمات مسافران و مشارکت گروه

]. Shirane et al. 2016بندي شده است [نفع طبقهذي

اي به تحلیل طراحی ) در مقاله2016سایگانکار و همکاران (

عنوان رویکردي براي ارتقاي سیستم حمل  هاي مترو بهایستگاه

اند. در این بررسی که کاربران چند ایستگاه و نقل شهري پرداخته

هاي اند از سواالتی در حوزهمترو مورد پرسش قرار گرفته

رسانی، ایمنی و امنیت، دسترسی، تسهیالت رفاهی، اطالع

 تسهیالت پارکینگ، اتصاالت به سایر مدها و ... استفاده شده

  ].Saygaonkar, Swami and Parida, 2016است [

  شاخص هاي ارزیابی کیفیت ایستگاه مترو 3-3

و هاي مترو باید به دبراي تحلیل کیفیت و جانمایی ایستگاه

موضوع اصلی توجه داشت. نخست آنکه مترو به عنوان یکی از 

جایی درون شهري نیازمند هاي اصلی حمل و نقل و جابهشیوه

نیابی صحیح است تا حداکثر بازدهی را به همراه طراحی و مکا

هاي مترو به عنوان یک فضاي داشته باشد. دوم آنکه ایستگاه

اي هدهی به رفتارها و کنشعمومی از ظرفیت باالیی براي شکل

د به هاي مترو باید بتوانناجتماعی برخوردارند. بنابراین ایستگاه

طور همزمان هر دو دسته خصوصیات یک سامانه حمل و نقل 

ر اساس ب بنابراینموفق و فضاي شهري با کیفیت پاسخ گویند. 

پارامتر اصلی براي  28هاي پیشین بندي از پژوهشیک جمع

مشخص  1تحقق این هدف استخراج شده است که در جدول 

  اند.شده

  روش تحقیق .4

تفسیري و مبتنی بر مطالعات -حاضر با روش تحلیلیپژوهش 

اسنادي و نیز مشاهده میدانی انجام شده است. به طور مشخص، 

سوال اصلی این پژوهش چیستی عوامل موثر بر رضایتمندي 

شهروندان از ایستگاههاي مترو و چگونگی ارتقا مطلوبیت این 

ت یعوامل است. به عبارت دیگر در وهله اول، بیان صورت وضع

موجود و پس از آن ارائه تصویري مطلوب از موضوع مورد بحث 

در نظر شهروندان مورد انتظار است. مبانی نظري پژوهش از 

 هاي سنجشاي به دست آمده و شاخصطریق مطالعات کتابخانه

موضوع در جدولی به صورت مستند استخراج شده است. در 

العه هاي استخراجی در نمونه مورد مطمرحله بعد شاخص

برداشت شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی، اهمیت عوامل 

اصلی موثر در کیفیت طراحی و جانمایی این فضا مشخص 

هاي گردیده است. در این پژوهش، ابتدا بر مبناي شاخص

گانه 5اي بر مبناي طیف استخراجی، اقدام به طراحی پرسشنامه

سوال لیکرت شده است. چنانکه به ازاي هر شاخص یک 

مشخص در پرسشنامه مطرح شد که از استفاده کنندگان از مترو 

(عدم  1مقادیر مربوط با توجه به طیف لیکرت در بازه عددي 

آید. تعداد (رضایتمندي کامل) به دست می 5رضایت) تا 

 SPSS افزارها در راستاي معتبر بودن براي تحلیل نرمپرسشنامه

عدد در نظر گرفته  150داد گیري نیمن، تعبر اساس آزمون نمونه

  شده است.

ها و وارد کردن آنها در پس از استخراج اطالعات از پرسشنامه

ردد. گاقدام به تشکیل ماتریس اولیه اطالعات می SPSSافزار نرم

مطابق با انجام مدل بدست آمده، در نمونه مطالعاتی مقادیر عددي 

 بر تهدیداتالعمل سریع کارکنان در براآمادگی و عکس«متغیر 

به دست آمد  0,4در جدول اشتراکات کمتر از » طبیعی و مصنوع

و در نتیجه این متغیر براي انجام تحلیل عاملی مناسب نبوده و از 

-مجموعه متغیرها کنار گذاشته شد، که این مورد قدرت تبیین

دهد. در نهایت را افزایش می KMOکنندگی مدل و مقدار آماره 

متغیر انجام گرفته است. خروجی  27یل با و در اجراي بعدي تحل

 مقداراست.  KMOبعدي تحلیل عاملی مربوط به آزمون 

KMO ، در صورتی که مقدار مورد نظر  .است 1 و 0همواره بین

ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهند باشد، داده 0,50کمتر از 

 باشد، بایستی با احتیاط 0,69تا  0,50و اگر مقدار آن بین  ،بود

  بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. اما در صورتی که این مقداربیشتر 
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ا هها براي تحلیل دادهدادهباشد، همبستگی موجود میان  0,7از 

از سوي دیگر براي اطمینان از مناسب بودن . مناسب خواهد بود

ها براي تحلیل عاملی باید از آزمون بارتلت استفاده کرد. داده

اهده هاي مشآزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگی

ه د. بآزمایاي با متغیرهاي نابسته است، میشده، متعلق به جامعه

همین دلیل است که قبل از تحلیل عاملی باید به تشکیل ماتریس 

 اگر ماتریس همبستگی واحد همبستگی بین متغیرها اقدام کرد.

باشد براي تحلیل عاملی نامناسب است، آزمون بارتلت هنگامی 
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 . بعدباشد 0,05به آن کمتر از ه دار است که احتمال وابستمعنا

 براي را خام هايداده که آماري، هايآزمون مناسبت و کنترل از

 به نمایند،می و سنجش آزمایش عاملی تحلیل در کاربست

 واریانس آن در که شود،می پرداخته مقدماتی ماتریس محاسبه

  گردد.می مشخص هر عامل بوسیله شده تبیین

ي کیفیت کنندهتبیین عوامل تعداد نهایی تعیین با ارتباط در

نمود.  رعایت را شرط سه آماري لحاظبه  ایستگاه مترو باید

 به مربوط ویژه مقادیر که است نکته این به توجه اول شرط

 مقدار رعایت دوم شرط .باشد 1 از باالتر باید عوامل تمامی

عوامل  تجمعی واریانس مجموع که است تجمعی واریانس

 اینکه سوم شرط و باشد  60 از باالتر باید نهایی شده استخراج

 باشد،  10 از باالتر تنهایی به باید عامل هر شده تبیین واریانس

  شود.که معموالً در مطالعات شهري شرط سوم محقق نمی

ي کیفیت کنندهتبیین عوامل از یک هر واریانس تعیین از بعد

 از هر یک تا داده را دوران عاملی ماتریس ایستگاه مترو،

 بدست گانه 6 عوامل با را ارتباط بیشترین مربوطه هايشاخص

 تسهیل عوامل، شناسایی و گذاريبراي نام را شرایط و آورند

نمایند. بعد از ایجاد ماتریس دوران یافته عوامل و با استفاده از 

ر کننده کیفیت ایستگاه مترو دگانه تبیین 27هاي جایگاه شاخص

گذاري نمود. این مرحله گانه، باید عوامل را تفسیر و نام 6عوامل 

ترین مرحله تحلیل عاملی است، زیرا هیچ مالك مهمبه نوعی 

 توانمشخصی در این زمینه وجود ندارد و با یقیین کامل نمی

گفت که متغیرهاي مرتبط با هر یک از عوامل چه چیز مشترك 

  دهند.یا چه واقعیتی را نشان می

پس از تعیین عوامل اصلی موثر بر کیفیت ایستگاه مترو، باید به 

ین عوامل و میزان احساس رضایت مردم در ایستگاه رابطه میان ا

پی برد. به همین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره 

خطی (و با روش گام به گام)، ضریب بِتا براي عوامل مشخص 

ضریب بار عاملی «توان با ضرب سه مقدار شود. در پایان میمی

بندي ه، به رتب»متغیر میزان نارضایتی از«و » بِتاي عامل«، »متغیر

ه هاي ارتقاء کیفیت ایستگاه مترو دانشگامتغیرها به عنوان اولویت

علم و صنعت دست یافت (میزان نارضایتی از تفاضل میانگین 

  آید).رضایتمندي متغیر از عدد شش بدست می

  یافته ها .5

ها، بیشترین بازه سنی هاي حاصل از پرسشنامهبا توجه به داده

ها آن %63سال (عمدتا دانشجو) و  25الی  20 پاسخ دهندگان

چنین سطح تحصیالت کارشناسی اند. هممرد و مابقی زن بوده

دهندگان داراست. ) بیشترین فراوانی را در بین پاسخ34%(

در این  KMOمقدار عددي آزمون  2همچنین مطابق با جدول 

بدست آمد که به معنی آن است که  0,764پژوهش برابر با 

 مناسب هاداده تحلیل براي هامیان داده موجود همبستگی

مطابق  .استبود. خروجی بعدي مربوط به آزمون بارتلت  خواهد

مقدار آزمون بارتلت در حد پذیرش قرار دارد (سطح  2با جدول 

  ).Sig > 0,001معناداري، 

 يکنندهعامل به عنوان عوامل تبیین 6در نهایت  3دول مطابق با ج

کیفیت ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت مشخص گردید. 

. همچنین است 1مقدار ویژه کلیه این عوامل استخراجی بیشتر از 

،  براي عامل دوم 17,52درصد واریانس براي عامل اول برابر با 

. در استدرصد  12,55و براي عامل سوم برابر   14,67برابر با 

عامل استخراجی برابر با  6نهایت، مجموع واریانس تجمعی این 

درصد از کیفیت ایستگاه  70یعنی در مجموع حدود  است 70,40

ولی کنند که آماره قابل قبمترو دانشگاه علم و صنعت را تبیین می

  .است

 در ارزیابی ایزر مییر اوکین و بارتلتکهاي مقادیر آزمون .2جدول 

  کیفیت ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت

  گیري کایزر مییرآزمون کفایت نمونه  764/0

  کاي اسکوئر  09/1027

  درجه آزادي  652  آزمون کرویت بارتلت

  سطح معناداري  > 001/0

گانه، به 6ها در عوامل در مرحله بعد، با توجه به جایگاه شاخص

  است:گذاري عوامل شده صورت زیر اقدام به نام
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درصد از کل واریانس را توضیح  17,25عامل اول: این عامل  

دهد. این عامل بیشترین نقش را در تبیین کیفیت ایستگاه مترو می

کند. با مالحظه ماتریس عاملی دوران یافته و با توجه به ایفا می

شود که این هاي مربوط به این عامل مشاهده میبار عاملی متغیر

مبلمان و محل «، »رنگ و تصاویر دیواري«عامل با متغیرهاي 

، »مقیاس انسانی فضاهاي درونی«، »نور و روشنایی«، »استراحت

-یهاي فرهنگگیري فعالیتشکل«و » فرهنگ رفتاري مسافران«

-. در نتیجه این عامل را میاستبیشترین ارتباط را دارا » هنري

   گذاري کرد.تفسیر و نام» شناسیزیبایی«توان تحت عنوان 

درصد از کل واریانس را توضیح  14,67عامل دوم: این عامل 

دسترسی و حرکت «دهد و با توجه به نتایج با متغیرهاي می

، »پارکینگ عمومی خودرو«، »معلولین و ناتوانان جسمی

اتصال به سایر مدهاي «، »پارکینگ دوچرخه و موتورسیکلت«

نایی خوا«و » رسانیتابلوهاي اطالع«، »حمل و نقل عمومی

بیشترین رابطه را دارا » مسیرها و ورودي و خروجی ایستگاه

  نام نهاد.» دسترسی«توان . این عامل را میاست

 12,55عامل سوم: سهم این عامل در تبیین و توضیح واریانس 

حفاظت آب و هوایی و «. این عامل با متغیرهاي استدرصد 

...» و  هآبخوري، سطل زبال«، »سرویس بهداشتی«، »سیستم تهویه

عامل  . ایناستبیشترین ارتباط را دارا » هاي تهیه بلیطباجه«و 

  گذاري نمود.نام» تسهیالت رفاهی اولیه«توان را می

وسایل و تجهیزات خدمات «عامل چهارم: این عامل با متغیرهاي 

و » هاي مداربستهدوربین«، »نگهبان و حراست«، »اضطراري

درصد از کل   10,25و  ارتباط دارد» بهداشت و پاکیزگی«

نگهداري و «توان دهد. این عامل را میواریانس را توضیح می

  گذاري کرد.نام» مراقبت

دهد درصد از واریانس را توضیح می  8,07عامل پنجم: این عامل 

تگاه همجواري ایس«، »فضاي باز پیرامونی ایستگاه«و با متغیرهاي 

مداري در پیاده«، »هاي تجاري، اداري و تفریحیبا کاربري

اه منظر و شخصیت ایستگ«و » محالت مسکونی پیرامون ایستگاه

این  . بنابرایناستارتباط تنگاتنگی را دارا » در محیط پیرامون

  گذاري نمود.نام» موقعیت استقرار«توان عامل را می

 استدرصد  7,34عامل ششم: سهم این عامل در تبیین واریانس 

دهی تلفن آنتن«، »ايل چند رسانهوجود وسای«و با متغیرهاي 

» هاي تجاري و خدماتی درون ایستگاهوجود فعالیت«و » همراه

تسهیالت رفاهی «توان ارتباط معناداري دارد. این عامل را می

  نامید.» ثانویه

سازي مدل تحلیل رگرسیون چندمتغیره در مرحله بعد با پیاده

ین آن بیشترخطی، ضریب بِتاي عوامل بدست آمده است که در 

ضریب بِتا مربوط به عوامل دوم، اول، سوم، پنجم، ششم و چهارم 

، 0,240، 0,362، 0,471، 0,602است که به ترتیب برابر با 

اي این ضرایب را نمودار دایره 3. شکل است 0,102و  0,219

  دهد.نمایش می

کیفیت عوامل موثر بر  شدهمجموع واریانس تبیین .3جدول 

  دانشگاه علم و صنعتایستگاه مترو 

  عوامل
  مجموع ضرایب چرخش داده شده

  درصد تجمعی واریانس  درصد از واریانس  مقدار ویژه

1  89/2  52/17  52/17  

2  42/2  67/14  20/32  

3  07/2  55/12  75/44  

4  69/1  25/10  00/55  

5  33/1  07/8  07/63  

6  21/1  34/7  40/70  

  
  هاي متروسهم عوامل اصلی موثر بر کیفیت ایستگاه .3شکل 
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، »ضریب بار عاملی متغیر«در نهایت با ضرب سه مقدار عددي 

هاي ارتقاء اولویت» میزان نارضایتی از متغیر«و » بِتاي عامل«

ند اکیفیت ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت مشخص شده

  ).4(جدول 

  بحث .6

هاي کمتر از عملکرد میدانهاي مترو امروزه عملکرد ایستگاه

هاي مترو فراتر از یک گره شهري نیست. بسیاري از ایستگاه

کنند و به مثابه گرهی اجتماعی و اقتصادي ترافیکی عمل می

هستند که تاثیر مستقیمی بر کیفیت محیط پیرامونی خود دارند. 

ر از هاي مترو فراتدر حقیقت بحث در خصوص کیفیت ایستگاه

هاي حمل و نقلی است و آنچه از شاخص یک موضوع صرفا

آید هاي پیشین بر میمورد بررسی در این پژوهش و پژوهش

ریزي شهري، طیف متنوعی از موضوعات حمل و نقلی، برنامه

شناسی و ... را شناسی، زیباییطراحی شهري، معماري، جامعه

  شود.شامل می

هاي متعددي در خصوص کیفیت قطار شهري اگرچه پژوهش

ترو) در داخل و خارج از کشور به انجام رسیده است اما در (م

اغلب موارد از منظر حمل و نقل شهري به آن پرداخته شده است 

و یا در موارد متعددي به آثار سیستم قطار شهري بر توسعه 

مطالعه حاضر از  بنابراین،نواحی مختلف شهر اشاره شده است. 

یري از گاست. بهره چند جهت نسبت به مطالعات پیشین متمایز

اي هها براي ارزیابی کیفیت ایستگاهاي از شاخصطیف گسترده

هاي معماري، مترو، استفاده از ترکیب متنوعی از شاخص

ا، هشناسی و ... در ارزیابی ایستگاهترافیکی، شهرسازي، جامعه

هاي مترو به عنوان یک فضاي عمومی و نه صرفا توجه به ایستگاه

ن ها و ارتباط آلی، توجه به جانمایی ایستگاهعنصري حمل و نق

بندي اقدامات بر مبناي با محیط پیرامونی، ارزیابی و اولویت

نظرات مردم (و بدون دخالت نظر کارشناسی) از جمله مواردي 

هستند که به طور یکپارچه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار 

جاي ها باهاند. همچنین محدود نمودن مطالعه بر روي ایستگگرفته

ارزیابی کل سیستم قطار شهري (همچون خطوط مترو، قطارها و 

ت ها متمرکز بر کیفی...) در این پژوهش، سبب شده است ارزیابی

  تري به دست آید.نتایج ملموس بنابراینها شده و ایستگاه

اي از آنچه در این پژوهش به وضوح آشکار شد اهمیت مجموعه

گرچه هاي مترو است که ابه ایستگاهبخشی مسائل خُرد در کیفیت

مهندسان و طراحان کمتر به آنها توجه دارند اما رعایت آنها 

متغیر  6نیز تمامی  4چندان دشوار نیست. چنانکه در جدول 

داراي اولویت اقدام، مسائلی جزئی هستند که مورد غفلت 

برداشت می 6اند. نکته دیگري که از جدول طراحان واقع شده

ل هاي حمها از جنبه شاخصاست که کیفیت ایستگاهشود این 

سائل م نظرولی از  ،و نقلی از شرایط نسبتا مناسبی برخوردارند

  اند. هنري، ادراکی و روانی چندان موفق عمل نکرده

  بندي ارتقاء کیفیت ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعتاولویت .4جدول 

  متغیر  اولویت
  ضریب بار عاملی

)x(  

  ضریب بِتاي عامل

)y(  

  میانگین نارضایتی

)z(  

  امتیاز نهایی

)x×y×z(  

  46/1  43/4  602/0  549/0  پارکینگ دوچرخه و موتورسیکلت  1

  13/1  17/3  471/0  758/0  رنگ و تصاویر دیواري  2

  01/1  03/3  602/0  553/0  دسترسی و حرکت معلولین و ناتوانان جسمی  3

  78/0  37/4  219/0  810/0  هاي تجاري و خدماتی در ایستگاهفعالیتوجود   4

  65/0  98/3  240/0  683/0  منظر و شخصیت ایستگاه در محیط پیرامون  5

  62/0  07/2  471/0  634/0  هنري -هاي فرهنگیگیري فعالیتشکل  6
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آنچه که تا به امروز  توان اذعان نمودبه طور خالصه و عام می

منجر به عدم دستیابی به استفاده سهم قابل توجهی از شهروندان 

یز کیفیت نامناسب و نشک بی سیستم قطار شهري شده است از

بوده ها ستگاهوجود احساس راحتی و آسایش کافی در ایعدم 

نتایج حاصل از این دست مطالعات،  رودانتظار می بنابراین .است

ت ها فراهم نموده و در نهایبراي ارتقاي کیفیت ایستگاهشرایط را 

به بهبود وضعیت عبور و مرور کمک نماید تا گامی کوچک در 

باید  .جهت تامین آسایش و رفاه بیشتر شهروندان برداشته شود

توجه مسئوالن و مدیران شهري را به این نکته جلب نمود که 

 از وضعیتاعی ه ترافیک، آلودگی هوا و حتی مسائل اجتمالمس

تاثیر قابل توجهی در شهر  هاآن عمومی و ناکارآمديحمل و نقل 

چه  ،اي اندیشیده نشودچاره پذیرند که اگر امروزه براي آنمی

را چبا مشکالت بیشتري مواجه کند در آینده بسا شهروندان را 

شود به تبع آن مسایل طوالنی می سخت و  که وقتی سفر

دهد و این آزار را آزار می وندانشهر اجتماعی، عصبی و روانی

  .کندبه روح و روان شهر تسري پیدا می

البته الزم است اشاره شود که دستیابی به حمل و نقل پایدار، 

ي مترو هاطلبد که ارتقاي کیفیت ایستگاهاقدامات متعددي را می

یکی از آنهاست. به همین منظور نیاز است تا تحقیقاتی از این 

تر و شامل همه مدهاي حمل و ه آماري گستردهدست با جامع

نقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسی و ... در کالنشهرها مورد 

بررسی قرار گیرند تا عالوه بر شناسایی عوامل موثر بر رضایت 

هاي شهروندان از حمل و نقل عمومی، نسبت به ارتقا شاخص

  آن نیز اقدام شود.

  نتیجه گیري .7

است که مترو در شهر تهران به عنوان اگرچه نزدیک به دو دهه 

 جایی مورد استفاده شهروندان قرار گرفتههاي جابهیکی از شیوه

است اما هنوز آنچنان که باید اثرات توسعه خطوط مترو بر کاهش 

وابستگی مردم به وسایل نقلیه شخصی ملموس نشده است. در 

تواند یهاي مترو ماین راستا، ارتقاء کیفیت و جانمایی ایستگاه

سهم بسزایی در ترغیب مردم به استفاده از مترو داشته باشد که 

ضروري است ارزیابی دقیقی نسبت به عوامل موثر بر 

  رضایتمندي مردم صورت پذیرد. 

رو، در این پژوهش پس از استخراج و گردآوري از همین

هاي مترو از منابع ها و استانداردهاي طراحی ایستگاهشاخص

ها در یکی از و خارجی، به سنجش این شاخصمعتبر داخلی 

هاي مترو تهران پرداخته شده است. به همین منظور، ابتدا ایستگاه

 150ها به صورت سواالتی تنظیم شده و سپس به تعداد شاخص

پرسشنامه از مردمی که در ایستگاه مترو علم و صنعت حضور 

ههاي پرسشناماند. در ادامه دادهاند مورد پرسش قرار گرفتهداشته

وارد شده و با استفاده از مدل تحلیل  SPSSافزار ها در نرم

عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی مورد ارزیابی قرار 

  اند.گرفته

 کنندهعوامل اصلی تبیینکه دهد ها نشان مینتیجه بررسی

-یزیبای«، »دسترسی«هاي مترو شامل رضایتمندي از ایستگاه

هیالت تس«، »موقعیت استقرار«، »تسهیالت رفاهی اولیه«، »شناسی

است که در این میان دو » نگهداري و مراقبت«و » رفاهی ثانویه

درصد از  50شناسی در مجموع بیش از عامل دسترسی و زیبایی

تیجه کنند. عالوه بر این، نهاي مترو را تبیین میکیفیت ایستگاه

هاي ارتقاء و اولویتدهد که تحلیل مدل رگرسیونی نشان می

ساماندهی ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت بیشتر مرتبط با دو 

رو بر اساس شناسی هستند. از همینعامل دسترسی و زیبایی

نتایج تفصیلی پژوهش، راهکارهاي زیر براي ارتقاء شرایط و 

افزایش رضایتمندي مردم از ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت 

  ند:شوپیشنهاد می

احداث پارکینگ عمومی طبقاتی و زیرزمینی مخصوص  -1

  دوچرخه و موتورسیکلت در اتصال با ایستگاه مترو

 هاي سطوحوارهآمیزي، تصاویر و نقشارتقاء و تنوع در رنگ -2

  درونی ایستگاه

 -تسهیل و حذف موانع در استفاده معلولین و ناتوانان جسمی -3

  حرکتی از مترو

  هاي تجاري و خدماتی درون ایستگاهجانمایی فعالیت -4
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هاي ایستگاه مترو به منظور ارتقاء طراحی و منظر ورودي -5

  افزایش شخصیت و وسعت دید به ایستگاه

استفاده از فضاي باز درونی و بیرونی ایستگاه جهت برپایی  -6

  هنري. -هاي فرهنگیفعالیت

  مراجع .8
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سال              سازي را در  شهر سی  شته مهند سی در ر شنا ضا حقی، درجه کار شیراز و     1390محمدر شگاه  از دان

از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ    1392ریزي شهري را در سال   درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه    

سال   شته     1396نمود. در  سب درجه دکتري در ر سینا همدان        موفق به ک شگاه بوعلی  سازي از دان شهر

شان برنامه   گردید. زمینه شی مورد عالقه ای سعه حمل و نقل محور    ریزي حملهاي پژوه شهري، تو و نقل 

)TODــگاه رازي    راهمداري و پیاده)، پیاده ــو هیات علمی دانش ــر عض ــت. وي در حال حاض ــازي اس س

  کرمانشاه با مرتبه استادیاري است.

  

از دانشگاه هنر اسالمی    1390یخانی، درجه کارشناسی در رشته مهندسی معماري را در سال      پورعل مسعود 

سال            سی معماري را در  شته مهند شد در ر سی ار شنا صنعت     1393تبریز و درجه کار شگاه علم و  از دان

مشــغول به تحصــیل در دوره دکتري در رشــته معماري اســالمی در   1396ایران اخذ نمود. وي از ســال 

ش  سالمی تبریز گردید. زمینه دان سالمی،      گاه هنر ا شان حکمت در معماري ا شی مورد عالقه ای هاي پژوه

  و شهري است. هاي طراحی معماريمعماري  پایدار، نظریه

  

سال             سازي را در  شهر شته  سی در ر شنا صداقت نیا، درجه کار شگاه مازندران و درجه   1389سعید  از دان

سال            سازي را در  شهر شته  شد در ر سی ار شنا صنعت ایران اخذ نمود. زمینه    1392کار شگاه علم و  از دان

ریزي هاي اطالعات جغرافیایی در برنامهسـازي شـهري و سـیسـتم    هاي پژوهشـی مورد عالقه ایشـان مدل  

  شهري است.

 


