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  1كننده از ميزان رضايت از سفر با متروبينيارائه مدلي پيش
    ****پور اشليكيسجاد علي  ***مريم محمدي ** دكتر راضيه رضازاده  *  دكتر مصطفي عباس زادگان

  02/03/89: الهـ  تاريخ دريافت مق
                                      06/05/89: تاريخ پذيرش نهايي

  
  

   چكيده
  
امنيـت   و   بندي مناسـب   سرعت، زمان  يعني بر ميزان رضايت از سفر با مترو به كارايي و كارآمدي آن              موثرعوامل    

، با ارائه مدلي مناسب، ميزان مطلوبيت سفر با         هدف اين نوشتار اين است كه فارغ از اين مسائل          اما   .شودمربوط مي 
 ماننـد  گـان هاي فردي استفاده كنندهار شهري، از ديد ويژگيهاي حمل و نقل پايدمترو را به عنوان يكي از شاخص  

  . جنسيت، سن، شغل، تحصيالت مورد بررسي قرار داده و متغيرهاي مستقل تاثيرگذار را شناسايي نمايد
بدين . كنندگان بر ميزان رضايت از سفر با مترو است        هاي فردي استفاده  بنابراين فرضيه تحقيق، تاثيرگذاري ويژگي      

هاي آماري، مدلي بهينـه   كننده و بررسي  هاي مختلف استفاده  گري از گروه  پرسشتكنيك  هدف آن است تا با      ب  ترتي
نتـايج  . ارائـه شـود   هـاي فـردي     با استفاده از ويژگي   مندي از سفر با مترو      بيني رضايت و قابل تعميم مبتني بر پيش     

 اشتغال، سن بـر ميـزان رضـايت از سـفر بـا متـرو                دهد متغير ميزان فاصله از ايستگاه مترو، مكان       تحقيق نشان مي  
  .گذار استتاثير

 
 
  

   واژه هاي كليدي
  ايرتبه رگرسيون فردي، هايتوسعه پايدار شهري، حمل و نقل پايدار، مترو، ميزان رضايت از سفر، ويژگي

  

E-mail: abbaszadegan@iust.ac.ir                   )مسئول مكاتبات(.  صنعت ايراناستاديار گروه شهرسازي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و *
  :Rezazadeh@iust.ac.irE-mail                                     استاديار گروه شهرسازي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران **

E-mail: Ma_Mohammadi@arch.iust.ac.ir                                     دانشجوي دكتراي شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران*** 

 :Sajad_Alipour@Arch.iust.ac.irE-mail              ريزي شهري، دانشگاه علم و صنعت ايراندانشجوي كارشناسي ارشد برنامه**** 
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پور اشليكياد عليدكترمصطفي عباس زادگان، دكتر راضيه رضازاده، مريم محمدي، سج  

 

  مقدمه
دنبال آن وسعت شهرها، پيشرفت صنايع اتومبيـل و توسـعه              طوركلي افزايش جمعيت در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان و به            به  

اهش تاثيرات منفي، تاكيد بر حمل و       منظور ك . انجامد  و نقل از جمله عواملي است كه به كثرت تعداد وسايل نقليه شخصي مي               حمل  
تواند راهكاري مناسـب در  نقل پايدار شهري به عنوان يكي از ابعاد مهم توسعه پايدار و ايجاد سامانه مناسب حمل و نقل عمومي مي        

ر حـل  در اين ميان مترو يا توسعه حمل و نقل زيرزميني به عنـوان يكـي از وسـايل حمـل و نقـل عمـومي كارآمـد د                           . اين امر باشد  
  . مشكالت موثر خواهد بود

براي نمونـه، تمركـز تعـداد     . ي نموده است  د شهري مانند تهران، مشكالت حمل و نقل، شهروندان را دچار مشكالت متعد             دركالن  
. كنـد اي از سفرهاي توليد شده را جذب ايـن منـاطق مـي          گيري از ادارات و مراكز تجاري در منطقه مركزي شهر، بخش عمده           چشم
هـا از كـشش بـسيار زيـاد و نيـز برخـورداري از تـسهيالت                  يي شهروندان با وسايل نقليه شخصي مستلزم برخورداري خيابـان         جابجا

  .اكنون، تأمين موارد فوق مشكالت بسياري را به همراه دارد باشد كه هم  در محدوده مركزي شهر مي پاركينگ اتومبيل
در ميان وسايل نقليـه عمـومي،       .  تحقق نظام جامع حمل و نقل عمومي است        يكي از راهكارهاي تحقق حمل و نقل پايدار شهري،          

مندي از مترو توسط     بررسي ميزان رضايت   ،تواند در كاهش مشكالت ترافيكي تاثيرگذار باشد كه در اين راستا          مترو شهري تهران مي   
هدف ايـن    .ن موفقيت سامانه مترو باشد    استفاده كنندگان حائز اهميت است و مي تواند به عنوان معياري جهت مشخص كردن ميزا              

  . عوامل فردي موثر بر ميزان رضايت از سفر با مترو نسبت به ساير وسايل حمل و نقل عمومي است بررسي نوشتار
ه گيرد، در ادامه سامان   حمل و نقل پايدار شهري به عنوان پاراديم اصلي تحقيق مورد بررسي قرار مي             هاي  ها و مولفه  ويژگيدر ابتدا     

مترو كه جزيي از سامانه حمل و نقل عمومي است به عنوان يكي از راهكارهاي تحقق حمل و نقل پايدار بررسي مي شود و مزايـا و      
همچنين معيارهاي كيفيت و كارايي حمل و نقل عمومي و مترو شـهر             . شودميارائه  كارآمدي آن نسبت به ساير وسايل حمل و نقل          

 در انتهـا شـاخص رضـايت از سـفر بـا متـرو بـه عنـوان يكـي از                     . ان مورد بررسي قرار مي گيرد     تهران و مشكالت حمل و نقل تهر      
گيرد و به طور خاص تاثير ويژگي هاي فردي بر ميزان رضايت از سفر با               قرار مي تفصيلي  هاي حمل و نقل پايدار مورد توجه        شاخص

  .شودبررسي ميرگرسيوني مترو در قالب مدلي پيش بيني كننده 
  

  ت حمل و نقل پايدار شهري در توسعه پايدار شهرياهمي
        . )1380موسـي كـاظمي محمـدي،       (مورد توجـه اسـت      در توسعه پايدار شهري، تداوم زندگي شهروندان توأم با رفاه اجتماعي و بالندگي                

 بـدون كـاهش     ، رفـع نيـاز امـروز      مفهـوم  ، آمده است كه توسعه پايدار به      1987در تعريف توسعه پايدار در كميسيون براتلند در سال          
  .)1378،  و همكارانييلقا(باشد يتوانايي آيندگان براي تامين نيازهايشان م

 برآوردن نيازهاي جاري حمـل و  "طور ساده اين ايده عبارتست از تعاريف زيادي از حمل و نقل پايدار شهري ارائه شده است، اما به              
هاي بين المللي   در ديدگاه سازمان  . " )1385،  همكاران و   هلوجهانشا( نيازها توسط نسل آينده   نقل بدون به مخاطره انداختن قدرت برآورد        

ارتقا كيفيت زندگي شهري از طريق حمل و نقل همگون با اقتصاد همساز با محيط زيـست و اجتمـاعي مـدار از مهمتـرين مـسائل                           
داراي ) 1996(و نقل پايدار براساس بيانيـه بانـك جهـاني    به طور كلي حمل   . )1386اردالن،  ( نقل شهري است  ومديريت طراحي حمل  

  :سه ركن اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي است
  .باشدونقل ميگذاري براي زيرساختهاي حملسازماني، اقدامات و سرمايه ركن اقتصادي ومالي شامل مناسب بودن ساختار 
ذاري براي حمل و نقل و انتخـاب اشـكال حمـل و              كه شامل بررسي چگونگي سرمايه گ      شناسيبومركن زيست محيطي و      

  .باشدگذارد، ميها اثر مينقل كه بر روي كاهش مصرف انرژي و انتشار آالينده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

77  
  ارائه مدلي پيش بيني كننده از ميزان رضايت از سفر با مترو

  

 

                               .ركن اجتماعي كه بر كافي بودن دسترسي به خدمات حمل و نقل براي همه اقشار جامعه تاكيد دارد 

روي يـا  افـزايش قابليـت پيـاده    هايي چون توسعه كيفي و كمي حمل و نقل عمومي،با اتخاذ استراتژيسياست حمل و نقل پايدار   
تقاضاي سـفر، كـاهش اسـتفاده از     هاي غيرموتوري شامل پياده روي و دوچرخه سواري، مديريتاستفاده از سيستم افزايش پتانسيل

ي از شهر در اوقات و ايام خاص و ارتقـاء  يهادر كل يا بخش) خودروي شخصي يا جلوگيري از افزايش استفاده از(خودروي شخصي 
عبارتي حمل و نقل پايدار با هدف تحقق به ابعاد مختلف توسـعه پايـدار شـهري بـرآن اسـت تـا       به. يابندترافيك تحقق مي فرهنگ

تحقـق ابعـاد اجتمـاعي و       بوسيله رويكردهاي توسعه حمل و نقل عمومي هم در افزايش كيفيات زيست محيطي موثر بوده و هم در                   
  :هاي زير استونقل پايدار داراي ويژگي يك سيستم حملبه طور كلي  .اقتصادي گام بردارد

  .كند  فراهمبومنياز به دسترسي افراد و جامعه را براي رسيدن به امنيت را در روشي توام با سالمت انسان و  
  .كند  اد پويا حمايتونقل را پيشنهاد نموده و از اقتص نحوه انتخاب سامانه حمل 
اجزاء را بازيافت كنـد و اسـتفاده از         . مصرف منابع تجديدناپذير را به حداقل رسانيده و در حد رسيدن به پايداري محدود كند               

 . )www.cstctd.org( زمين و توليد صدا را به حداقل برساند

 
  پايدار شهريونقل  اهداف و راهكارهاي حمل

                                                               .گيردنقل پايدار موارد زير را دربرمي و  ترين اهداف و خدمات يك سامانه حملمهم
 هاتامين حداكثر ايمني و امنيت قابل اجرا براي زندگي و ساختمان 

 حمايت از رفاه اقتصادي و كيفيت پايدار زندگي 

 هاي آينده جه به ميراث محيطي براي نسلتو 

 دسترسي عادالنه به سامانه حمل و نقل ملي در مناطق دور افتاده  

 تأمين مناسب دسترسي براي افراد ناتوان بدون هيچ مانعي 

                    سياســي حمــل و نقــل منــسجم و هماهنــگنظــام مــشاركت و همكــاري بــا دولــت و بخــش خــصوصي بــراي تحقــق   

) Deakin, 2001-2003( 
                 حمايت از كاربري مؤثر زمـين كـه فاصـله سـفرها را كـاهش و قـدرت انتخـاب و اختيـار بـراي سـفرها را افـزايش دهـد                                

 .)1385، همكارانلو و هجهانشا(

  تقويت شيوه معيشت و اقتصاد جوامع در راستاي تحقق بعد اقتصادي حمل و نقل پايدار 
 يستم برقرار عدالت اجتماعي در جامعهتوزيع عادالنه سودهاي س 

اي با هدف كم كردن تغييرات اقليمي و كمك به حفاظت از محيط زيست و افزايش كيفيـت                  كاهش انتشار گازهاي گلخانه    
 .هاآب و هواي محلي و حفاظت آن از انواع آلودگي

  ناپذيرهاي تجديد پذير و پاك به جاي منابع تجديد فراهم آوردن شرايط استفاده از سوخت 

 )1386گلريزان، ( هاي سازگار با طبيعتنظامگيري از بهره 

 برنامه ريزي جزييات براي تردد پيـاده و تـردد    ونقل عمومي، طراحي و حمل: ونقل پايدار عبارتند از   مهمترين راهكارهاي تحقق حمل   
ست كه تلفيقي از راهكارهاي ارائه شـده نيـز مـي    قابل ذكر ا  . )1385،  همكاران و   لوهجهانشا( آورده شده است     1 كه در جدول     با دوچرخه 

   .تواند به تحقق چنين رويكردي منجر شود
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  مترو و كارايي آنمفهوم 
نـد مـسير    السيري است كه تمام يا بخشي از آن در زيرزمين ساخته شده و از طريق يك يا چ                   مترو، روش حمل و نقل ريلي سريع      "  

باشند، امكـان جابجـايي مـسافران را در داخـل شـهر               هاي ثابت و قابل دسترسي از سطح زمين مي          مشخص كه همه داراي ايستگاه    
 . ")1382رضا زاده، ( سازد فراهم مي

هـاي    هاي شهري از برخـي كـاربري        آزاد نمودن كاربري  ":  مانند يهاي قابل توجه    به لحاظ شهرسازي اين نوع شبكه داراي مزيت         
ايجـاد تنـوع    "،  "هاي مختلف شهري در ارتباط با سازماندهي فضا         كمك به ساماندهي تركيب و نحوه استقرار كاربري       "،  "نامتجانس

جلـوگيري از   " و   "بنـدي در كالبـد فـضاي        تقويت ساختار و اسـتخوان    "،  "در منظر شهري، ايجاد همگوني در سيستم كاربري زمين        
  . )21، 1380دفتر توسعه مترو، ( باشدمي "هاي با ارزش شهري تخريب بافت

هاي فراوان است كه نـه تنهـا تـأثيرات مثبـت          مترو تهران به مانند ديگر متروهاي جهان يك سامانه حمل و نقل عمومي با مزيت                
ه نسبت ديگر طرق سفرها به اثبـات رسـانده، بلكـه شـهرهاي ديگـر جهـان                   ب خود را در زمينه هاي ايمني حمل و نقل سفر شهري          

انـد كـه    هاي زمين، كمك به ساماندهي فضاهاي شهري تجربه كـرده         أثيرات مثبت مترو را بر عواملي مانند استفاده بهتر از كاربري          ت
  . ريزان قرار گيردبايست در نگاه به مترو تهران و گسترش اين كالن شهر مورد توجه برنامهمي

  دار شهري بررسي ارتباط ميان راهكارهاي متخلف حمل و نقل پاي-1جدول
  1386؛ گلريزان، 1385؛ جهانشاهلو و اميني، 1384؛ لولين، 1381؛ كنف الخر، 1386 عباس زادگان، :ماخذ

  روش تحقق راهكار  برخي از ابعاد مختلف راهكار  توصيف راهكار  راهكار

ل و 
 حم

ه از
تفاد

ش اس
فزاي

ا
مي

عمو
قل 

ن
  

حمل ونقل عمومي كامالً وابسته به تـردد        
ريـزي بـراي    و برنامـه  پياده است، از اين ر    

ــا عــدم   ــاده در موفقيــت ي ــردد عــابر پي ت
موفقيت استفاده از وسايل نقليـه عمـومي        

ايـن  . كنداي را ايفاء مي   نقش تعيين كننده  
هـاي طـوالني    ونقل، در مسافت    نوع حمل 

  .مكمل تردد پياده خواهد بود

  وابستگي به تردد پياده -
  كاهش آلودگي هوا و صدا -
  ازگار با طبيعتهاي سگيري از نظامبهره -
ظرفيت تلفيق برنامه ريزي كاربري با حمـل و نقـل        -

  عمومي
  ونقل عموميتحقق كارايي و كارآمدي سامانه حمل -
  

ونقل عمومي بايد حداالمكان مـستقيم و         مسير حمل  -
  .بست باشدها و بن بدور از حلقه

ياده
دد پ

ش تر
فزاي

ا
  

وآمدهايي كه به صـورت     هرچه سهم رفت  
د بيــشمار باشــد، گيــر پيــاده صــورت مــي

سكونتگاهها مـصون از بحرانهـا خواهنـد        
بود، بنابراين عابر پياده بايد بتواند در تمام        
محدوده سكونتگاه مطمئن، بدون مـشكل      

كنــف الخــر، ( وآمــد كنــد و راحــت رفــت
1381 ،161(.  

ويژگي ذاتي عابر پياده، باعث تمايز نحـوه        
. شـود   حركت او از ساير انواع ترددهـا مـي        

پـذيري و خـودتنظيمي       انعطافبراي مثال   
دهـد  نسبتاً سريع، به عابر پياده امكان مي      

خود را با شـرايط مختلـف طبيعـي وفـق           
 به نقل از    32-36،  1384كنف الخر،   ( دهد  مي

قلمرو عمـومي اگـر امـن،       . )1386،  گلريزان
جذاب و محفوظ باشد، مـردم را بـه عبـور      

  .كندپياده ترغيب مي

  افزايش ايمني -
  افزايش دسترسي -
  ايجاد ساختار سكونتگاهي استوار و متنوع -
  افزايش سالمت فيزيكي -
، 1386عبـاس زادگـان،     (بهبود زندگي جوامع محلي    -

81-76(  
  

ايجــاد مــسيرهاي طبيعــي ايجــاد شــده در داخــل  -
 .ها و دوري از طراحي هندسي مسير پياده پارك

طراحي مسير پياده با تغيير مكرر جهت و منقطـع و    -
 .ذابيت بيشترنه مستقيم، جهت ايجاد ج

طراحي معابر به صـورت پويـا و فعـال، اسـتفاده از              -
 .سازي و مبلمان مناسب در مسير پيادهكف

بيني يك ميدان يـا يـك فـضاي عمـومي بـا            پيش -
 متـري   300 تا   150هاي  جذابيت مناسب در فاصله   

 .مسير پياده در جهت ايجاد سرزندگي و نشاط
ه و  ديد و خوانايي كافي در زيرگـذرهاي عـابر پيـاد           -

 متــر بــراي  5/2درنظرگــرفتن ارتفــاع حــداقل   
 .)161-162، 1381كنف الخر، (زيرگذر

ايجاد تغييـرات در مـواد و مـصالح سـطوح كـف و               -
 جداره

سازي ترافيك و ايجـاد حـس امنيـت در عـابر            آرام -
  .)1384لولين، ( پياده

رخه
دوچ

دد 
ش تر

فزاي
ا

  

بــه منظــور دســتيابي بــه اهــدافي ماننــد  
ــست و   ــيط زي ــت از مح ــدنيت، حفاظ  م

ونقــل عمــومي، تــأمين حمايــت از حمــل
بهترين شرايط براي سـاختاري مـشخص       
با كمترين مصرف انرژي، عدم وابـستگي       
به انرژي خارجي و  حفظ قدرت خريـد در          

در محدوده نزديك بـه محـل       (سكونتگاه  
ريـزي  توان از طريق برنامـه    را مي ) زندگي

  .براي تردد دوچرخه تحقق بخشيد

  .دهد ها را تغيير نمي گاهدوچرخه بافت سكونت -
روي شـود،   تواند جايگزين پيـاده   سواري، مي   دوچرخه -

 آن، انـرژي     چراكه نسبت بـه مـدت زمـان اسـتفاده         
كنـف الخـر،    (كنـد   مثبت سيستم بدن را موازنه مـي      

1381،170-165(. 
مزيــت اصــلي دوچرخــه، در كمــي مــصرف انــرژي  -

 انـرژي   3/1مقدار اين انـرژي تقريبـاً       . حركتي است 
از ايـن رو  .  عابر پياده و اتومبيـل مـي باشـد        حركتي

نياز از مصرف انرژي خارجي، قـادر       دوچرخه سوار بي  
است در مقايسه با عابر پياده، مسافت سـفرهايش را          

  )1384لولين،(تر كند طوالني

  ايجاد مسيرهاي دوچرخه -
  هاي پارك دوچرخه ايجاد محل -
  تأمين امنيت دوچرخه -
  وجود يك توپوگرافي متناسب -
همراه بردن دوچرخه بـا خـود در وسـايل            بهامكان   -

  )90-94، 1386عباس زادگان، (ونقل عمومي حمل
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  هاي كيفيت و كارايي حمل و نقل عموميمولفه
براسـاس فاكتورهـاي    حمـل و نقـل   كيفيت و كارآيي سـامانه بنابراين . رودشمار ميهكيفيت حمل و نقل عمومي جزء اساسي آن ب  

براي مثال از   . مورد بررسي قرار گيرد   بايستي  هاي مسئول،   رساني شركت رايي خدمات ارائه شده و خدمات     متفاوتي شامل كيفيت و كا    
  : از استونقل عمومي كارا و مطلوب عبارتهاي حملديد سانتوس ويژگي

نجـا بـه    دسترسي به سامانه حمل و نقل كه براساس طول سفر از مقصد افراد تا ايستگاه و فاصله تـا ايـستگاه بعـدي و از آ                          
 دسترسي بـه آن بيـشتر خواهـد بـود و در نتيجـه محـدوده                 ،هر چه اين مسير كوتاهتر باشد     . شودمقصد نهايي تعيين مي   

 .يابدرساني سامانه حمل و نقل افزايش ميخدمات
  .ها بستگي داردشود كه به سرعت، فاصله، وضعيت ترافيكي و كيفيت جادهزمان سفر، توسط سرعت و نوع مسير مشخص مي 

 .شود تا تأخيرها به حداقل برسندبندي سامانه حمل ونقل تعيين ميقابليت اطمينان، توسط زمان 

  فاصله زماني بين هر وسيله، توسط فاصله بين مسيرهاي هر سفر تعيـين مـي شـود، اسـتفاده كننـدگان بايـستي از جـدول                          
 .بندي مطلع شوندزمان

 .شودفران در ساعات اوج به ظرفيت وسيله نقليه تعيين ميحداكثر ظرفيت استفاده كنندگان، توسط تعداد مسا 

 . مشخصات، عمر وسيله، نحوه نگهداري و تكنولوژي آن در ايجاد آسايش مسافران مؤثر است 

ها بايد  بندي و مشخصات ايستگاه   هاي سرپوشيده، اطالعات زمان   اطالعات كافي و تسهيالت خدمات رساني، مانند ايستگاه        
 .يردمورد توجه قرار گ

تسهيل رفت و آمد يعني كه مسيرها بايد طوري طراحي شوند كه تمام فضا را تحت پوشش قرار داده و بـه مـسافران حـق                           
 .)(Sampaio, Breno Ramos, Neto, Oswaldo Lima and Sampaio, Yony, 2008 انتخاب مسيرهاي مناسب تر را بدهند

 نكتـه   امـا . موثر هستند ايش كارايي و كيفيت يك سامانه حمل و نقل عمومي            افز  متعددي بر  عواملشود،  طوركه مالحظه مي  همان  
. اسـت مندي سفر با مترو و عوامل موثر بر اين رضايتهاي استفاده كننده از گروه  توجه به ميزان رضايت در اين تحقيق،   قابل بررسي 

 بلكه بررسـي   موثرند، در كيفيت و كارايي متروت كهفني، برنامه ريزانه، اجرايي اس نه بررسي عوامل  خاص اين تحقيق  بنابراين هدف 
 . است بر ميزان رضايت از سفر با مترواز سامانه مترو شهري تهرانهاي استفاده كننده هاي فردي گروهتاثير ويژگي

هـاي ذهنـي كـه      عبارتي عينك هاي فردي متفاوت، درك متفاوتي از مطلوبيت، ترجيح و رضايت دارند؛ به           كنندگان با ويژگي  استفاده  
هـا   بررسي نمونـه   .نگرند، سبب مي شود كه با ديد متفاوتي به موضوعات و محيط اطراف نگاه كنند              افراد از پس آن به موضوعات مي      

هـاي فـردي ايـن امـر را          بنابراين بررسي تاثير ويژگـي     .دهد تا ساختار غالب بر ذهن افراد يك جامعه شناسايي شود          اين امكان را مي   
مـق در گـزارش هـا نـشان         عبررسي و ت  براي نمونه،   . د تا عوامل فردي تاثيرگذار بر رضايت سفر از مترو مشخص شود           سازممكن مي 

تاكيد شده  هاي خاص مانند سالمندان و معلوالن       ها و نحوه استفاده گروه    دهد به جز مواردي كه به طور خاص بر مسئله نيازمندي          مي
هدف اين مقالـه    نابراين  ب. تاثير آن بر ميزان رضايت از سفر مورد بررسي قرار نگرفته است           هاي استفاده كننده از مترو و        ويژگي است،

هاي مانند جنسيت، سن، تحصيالت، شغل، مكـان اشـتغال،   بررسي اين موضوع است كه آيا رضايت از سفر با مترو تحت تاثير ويژگي 
هاي خاص سني، جنـسي و سـاير عوامـل    جه به نيازهاي گروهبدين ترتيب نتيجه اين بررسي اهميت توفاصله از ايستگاه مترو است؟  

  .نمايدتاثيرگذار را مشخص مي
  

  

   تحقيقروش
بدين منظور دو ايستگاه    . گري است آوري اطالعات روش پرسش    شيوه مورد استفاده، در مرحله جمع      با توجه به هدف نوشتار حاضر،       

اي دارنـد انتخـاب   محله اي و ديگري عملكرد فرا    ن كه اولي عملكرد محله    مترو دانشگاه شريف و ايستگاه دانشگاه علم و صنعت ايرا         
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پور اشليكياد عليدكترمصطفي عباس زادگان، دكتر راضيه رضازاده، مريم محمدي، سج  

 

هـا بـوده اسـت، در       كنندگان، نوع فعاليـت   هاي مترو شهري تهران به دليل تنوع استفاده       انتخاب اين دو نمونه از ميان ايستگاه      . شدند
  .  انتخاب اين دو نمونه تقريبا مشابه استها به مراكز دانشگاهي و شباهت اين دو ايستگاه، دليلضمن نزديك بودن ايستگاه

بدين منظـور   . آورد، توزيع شد  شوندگان را فراهم مي   كنندگان مترو كه تنوع مناسبي از پرسش      ها بين سه گروه از استفاده     نامهپرسش  
نان محـالت مجـاور     چنين سـاك  كننده از مترو شامل مسافران ورودي و خروجي و هم         هاي مختلف استفاده  اي براي گروه  نامهپرسش

 مهمترين دليل استفاده از مترو، تنـاوب اسـتفاده،          ،هاي فردي استفاده كننده   بالفصل دو ايستگاه مترو انتخابي طراحي شد كه ويژگي        
ميزان فاصله از ايستگاه مترو، ميزان رضايت از سفر با مترو و ميزان مطلوبيت مترو نسبت به ساير وسايل حمل و نقل عمومي مـورد                         

  . قرار گرفتپرسش 
اي بـه    خانـه در ميـان و در محـدوده         10گيري سيستماتيك، هر    هاي مترو در قالب نمونه    هاي محالت بالفصل ايستگاه   پرسشنامه  

 پرسـشنامه در    240چنـين   هـم . صورت مساوي توزيع و تكميل شد      فرم و به   160ايستگاه مترو و به تعداد      محدوده   متر از    500شعاع  
متغيرهاي مستقل و وابـسته     .  هاي مترو به صورت مساوي در هر دو ايستگاه  توزيع گرديد           و خروجي ايستگاه  ميان مسافران ورودي    

  . آمده  است 2در جدول تحقيق 
  نگارندگان:                      مأخذ                                                                                                        متغيرهاي مستقل و وابسته-2جدول

  شاخص  متغير
  مهمترين دليل استفاده ازمترو و فاصله از ايستگاه مترو، مكان اشتغال، وضعيت شغلي، تحصيالت، سن، جنسيت  متغير مستقل
  ميزان مطلوبيت سفر با مترو نسبت به ساير وسايل نقليه، ميزان رضايت از سفر با مترو  متغير وابسته

  
  يل پيمايش ميدانيتحل

همان طور كه در متدلوژي تحقيق ارائه شد، فرضيه تحقيق حاضر، تاثيرگذاري شاخص هاي ويژگي فردي به عنوان متغير مستقل                      
 1 شـكل بدين ترتيب مدل اوليه تحقيق، پيش از آزمون فـرض در            . بر ميزان رضايت از سفر با مترو به عنوان متغير وابسته مي باشد            

  . ارائه شده است
جهـت   . متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته ميزان همبستگي بين آنها مـورد سـنجش قـرار گرفـت                 رابطهجهت ارزيابي    در ابتدا   

اي از ضـريب    و جهت تعيين ارتباط ميان متغيرهاي بـا مقيـاس رتبـه            2 ميان متغيرهاي با مقياس اسمي از ضريب توافق        رابطهتعيين  
متغيرهـاي مـستقل و وابـسته       تمـام   داري بـراي     ميزان همبستگي و همچنين سطح معنـي       3دولدر ج . استفاده شد  3همبستگي گاما 

   .محاسبه شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونقل عموميمطلوبيت سفربامترونسبت به ساير وسايل حملميزان ميزان رضايت از سفر با مترو  
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 متغير وابسته

نگارندگان:                                         مأخذ مدل اوليه روابط ميان متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق-1شكل  
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  اننگارندگ: مأخذ                                                                                بررسي رابطه همبستگي معني داري متغيرهاي مستقل و وابسته -3جدول
   درصد10معني دار در سطح *:  درصد          5معني دار در سطح **:  درصد         1معني دار در سطح ***: 

 
  مدل تحقيق

ـ هاي اسمي، رتبـه كار رفته در اين پژوهش از انواع مقياس      ههاي مستقل ب  با توجه به اينكه متغير       سبتي هـستند و نيـز متغيـر    اي و ن
بـه  . باشـد بيني متغير وابسته براساس متغيرهاي مستقل نمـي       به پيش  قادر 5 و   4 مدل رگرسيوني خطي   ،اي است وابسته نيز از نوع رتبه    

مدل آمـاري   . اين سبب نيازمند مدلي هستيم تا ضمن سازگاري با مقياس متغيرها، قابليت پيش بيني متغير وابسته را نيز داشته باشد                   
  .هـاي كيفـي را داراسـت      بيني اندازه  كه قابليت پيش   است 6ايكه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، مدل رگرسيوني رتبه           

دستيابي به يك ساختار قابل تعميم از تمامي متغيرهاي مستقل تاثيرگذار و متغيـر              : يل استفاده از اين مدل عبارتست از      ترين دال مهم
.  اسـت  7هاي مدل خطي تعميم يافته    اين مدل حالت خاصي از مدل     . منديبيني احتمال انتخاب گزينه ميزان رضايت     پاسخ و نيز پيش   

 بينـي  دار قـادر بـه پـيش   متغيرهاي مـستقل معنـي    تجمعي در سطوح متغير پاسخ با استفاده ازها به كمك برآورد احتماالت    اين مدل 
  .مندي هستندهاي مربوط به ميزان رضايترتبه

          است كه با توجه به نـوع توزيـع متغيـر پاسـخ تعيـين                8 تابع پيوند  ، مشخص گردد  اي رگرسيون رتبه  اولين موردي كه بايد در  مدل        
 لـذا   .مترو احتمال انتخاب گزينه هاي با رتبه باالتر بيـشتر اسـت            مندي از سفر با   ه اين دليل كه در پاسخ به ميزان رضايت        ب. شودمي

  .مطلوب خواهد بودlog(−log(1−ζ))  با رابطهComplementary log-logتابع پيوند 
 مـدلي   ،مناسب ترين مـدل   . عني دار است   م در مدل است كه شامل متغيرهاي مستقل      9 مشخص كردن متغيرهاي مكان    م،مورد دو    

داري بـر انـدازه متغيـر    هاي تاثيرگذار بر متغير پاسخ در مدل باشد و متغيرهايي كه تـاثير معنـي          كننده بينياست كه شامل همه پيش    
رود بـر   تـصور مـي   براي تعيين متغيرهاي مستقل تاثيرگذار در مدل ابتدا تمامي متغيرهـايي كـه              . پاسخ ندارند را در خود نداشته باشد      

از مدل  را   در مدل وارد مي شود و سپس براي بهينه سازي مدل به تدريج متغيرهاي كم اهميت                  ،مندي تاثيرگذار است  ميزان رضايت 
طوركه پيش از اين بيان شد،      همان. مدل نهايي شامل همه متغيرهايي است كه تاثير معني داري بر متغير پاسخ دارند             . كنيمخارج مي 
تحصيالت، جنـسيت، شـغل، مكـان       : رود كه تاثيرگذار بر متغير پاسخ هستند عبارتند از        عنوان فرض اوليه تصور مي    ي كه به  متغيرهاي

در يك مدل پيش بيني كننده رتبه اي محسوب مي شوند و در مقابـل   10ترين دليل استفاده از مترو كه به عنوان عاملاشتغال و مهم 
نتايج اوليه نشان مي دهـد كـه سـاختار    . مدل به كار رفته اند  Covariateستگاه مترو به عنوانمتغير هاي پيوسته سن و فاصله از اي

  :دار استمدل با وجود متغيرهاي مستقل و متغير پاسخ در مدل كامال معني
)-2log likelihood=488.828  ,   Chi-square =67.277,   df=25  Sig = 0.000< 0.05 (  

فاصله از ايستگاه   مكان اشتغال  شغل  تحصيالت  سن  جنسيت
  مترو

مهمترين دليل 
متغير   استفاده از مترو

  مستقل
متغير 
  وابسته
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ميزان 
رضايت از 
  سفر با مترو

0,056
*  0,855  0,038-  0,638  0,234

***  0,001  0,258  0,236  0,305
**  0,026  0,221*

-  0,053  0,219  0,656  

ميزان 
مطلوبيت 

سفر با مترو 
نسبت به 

  وسايلساير 

0,050
*  0,871  0,085  0,367  0,035  0,690  0,179  0,928  0,294

*  0,052  0,323 -
**  0,016  0,302

**  
0,040

*  
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             داري مدل در پيش بيني متغيـر وابـسته بـه كمـك متغيرهـاي مـستقل اسـت كـه قويـا رد                    دم معني آزمون فوق ع   فرض صفر در    
دهد كه بعضي از متغير هاي مستقل شامل وضعيت شـغلي، مهمتـرين دليـل               نشان مي  12 اما نتايج برآورد ضرايب متغيرها     11.شودمي

نتيجـه نهـايي     .از مدل اوليه حذف و بررسي با متغيرهاي تاثيرگذار انجام شد          استفاده از مترو و جنسيت در مدل معني دار نيستند، لذا            
دهد متغيرهاي سن، فاصله از ايستگاه مترو، مكان اشتغال و تحصيالت بـه عنـوان متغيـر مـستقل در                    در تعيين مدل بهينه نشان مي     

  .سفر با مترو تاثير دارند  به عنوان ضريب ثابت بر ميزان رضايت از 13"حد آستانه"  مدل و جزء "مكان"جزء 
  نگاندگان:                                                                        مأخذضرائب مدل رگرسيوني رتبه اي و سطح معني داري آنها در مدل نهايي -4جدول 

   درصد10معني دار در سطح : * درصد          5معني دار در سطح **:  درصد         1معني دار در سطح ***:     

 سطوح متغيرهاي مستقل و وابسته 
برآورد ضريب 

 مدل

انحراف 
 معيار

 آماره والد
سطح معني 

  داري
 36,9940,000٭٭٭ 0,834 -5,06 خيلي كم: ميزان رضايت از سفر با مترو؛ گزينه

 0,000 17,819٭٭٭ 0,69 -2,9007 كم: ميزان رضايت از سفر با مترو؛ گزينه
  ضرائب

 "حد آستانه" 
 0,286 1,137 0,668 -0,702 زياد: ميزان رضايت از سفر با مترو؛ گزينه

 0,006 7,435٭٭٭ 0,611 -1,673 داخل محله: مكان اشتغال

 0,087 2,936٭ 0,621 -1,072 محالت همجوار:مكان اشتغال

 0,024 5,121٭٭ 0,608 -1,373 محالت غير همجوار:مكان اشتغال

 0,044 4,046٭٭ 0,588 -1,186 مركز شهر:مكان اشتغال

 0,002 9,906٭٭٭ 0,632 -1,967 حومه شهر:مكان اشتغال

 0,053 3,729٭ 0,657 1,269 ابتديي:تحصيالت

 11,3340,001٭٭٭ 0,332 1,143 زير ديپلم:تحصيالت

 0,006 7,626٭٭٭ 0,278 0,767 ديپلم:تحصيالت

 0,059 3,555٭ 0,318 0,573  كارشناسيفوق ديپلم و:تحصيالت

-0,002 فاصله از ايستگاه مترو  19,2490,000٭٭٭ 0,000 

  ضرائب
 "نمكا"

 0,034 4,484٭٭ 0,009 0,019 سن

  
  :  نيز نشان مي دهد كه مدل از اعتبار الزم برخوردار است14"خطوط موازي"نتيجه آزمون 

-2 Log Likelihood =487.314,   Chi-Square=26.760    df =20   sig=0.142 > 0.05 
براي سطوح مختلف متغير پاسـخ معقـول اسـت كـه بـا              ) ضرائب مدل (فرض صفر در اين آزمون آن است كه آيا برابري پارامترها              

           درصـد   61دهـد كـه بـيش از    نتيجه بررسي قدرت پـيش بينـي مـدل نـشان مـي        . اعتبار بااليي اين فرض مورد پذيرش قرار گرفت       
 درصد كه به صورت تصادفي قابل پـيش بينـي   25طور دقيق پيش بيني شده است كه در مقايسه با مقدار            متغير پاسخ  به   هاي  گزينه

  .  بود رقم قابل توجهي مي باشد
  

  نتايج تحليلي
 هاي مدل رگرسيون رتبه اي نسبت به مدل رگرسـيوني معمـولي تعيـين             مدل آمد، يكي از  تفاوت     معرفي   آن در    رحطوركه ش همان  

عبارتي در رگرسيون معمولي اندازه خود پاسخ مهم است، اما در رگرسيون رتبـه اي، از                به. ها بر اساس پاسخ برگزيده است     پيش بيني 
بنـابراين  . كه متغير پاسخ گسسته است اندازه يك پاسخ معني دار نبوده و تنها بايد يكي از مقادير به عنوان جواب برگزيده شـود   آنجا
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وني رتبه اي بدين صورت است كه اندازه احتمال انتخاب سطوح مختلف گزينه هاي متغير پاسخ  بـه كمـك                     يسنتيجه يك مدل رگر   
دهندگان به پرسش ها در دو گزينه بسيار زياد و زياد براي متغير             از آنجا كه فراواني پاسخ    . پيش بيني كننده هاي مستقل برآورد شود      

ها براساس ميزان پاسخ گويي به گزينه بسيار زياد براي رضـايت            بينيت، تحليل پيش  ميزان رضايت از استفاده از مترو مورد توجه اس        
مندي از سـفر بـا متـرو بـا وجـود            به عبارتي در پي آن هستيم تا مشخص نماييم حداكثر رضايت          . از سفر با مترو صورت گرفته است      

  .متغيرهاي تاثيرگذار در مدل در چه صورتي حاصل مي شود
خاب گزينه بسيار زياد و زياد بدين صورت قابل توجيه است كه براساس هرم نيازهاي مـازلو، سلـسله مراتبـي در                      تعمق در دليل انت     

نيازهاي انساني مشاهده مي شود و نكته قابل توجه آنكه تا زماني كه نيازها در سطوح ابتدايي تامين نگردد، سطح خواست نيازهـا در     
ز آنجا كه استفاده كنندگان از حمل و نقل عمومي در شهر تهران بـا مـشكالت متعـدد و              بدين ترتيب ا  . سطوح ابتدايي باقي مي ماند    

ند، شبكه مترو تهران با تمـامي نقـايص          هست عديده اي روبرو هستند و شبكه هاي حمل و نقل عمومي در بسياري از موارد ناكارآمد               
بنابراين بيشتر استفاده كننـدگان متـرو، از سـفر بـا            تري نسبت به ساير وسايل حمل و نقل عمومي است،           آن در سطح بسيار مطلوب    

  .مترو احساس رضايت مي كنند
در ايـن بخـش اثـر       . نتايج حاصل از برآورد پارامترها در مدل نهايي تحقيق در اين بخش مورد تجزيـه و تحليـل قـرار مـي گيـرد                         

ها نشان مي دهـد كـه متغيـر مكـان           تايج بررسي ن. متغيرهاي مستقل در پيش بيني مقادير پاسخ براي متغير وابسته بررسي مي شود            
 .اشتغال، تحصيالت، فاصله از ايستگاه مترو و سن بر ميزان رضايت استفاده كنندگان از سفر با مترو تاثير گذار است

  
 مكان اشتغال

ائه مي شود كه بيان آنها      پيش از ارائه نتايج مدل پيش بيني كننده، اطالعات توصيفي در رابطه با مكان اشتغال در نمونه موردي ار                    
الزم به ذكر است كه پرسش از مكان اشتغال استفاده كنندگان مترو بـه عنـوان   . باشددر تحليل نتيجه حاصل شده بسيار راهگشا مي 

در اين پرسش مكان اشـتغال شـاغلين كـه مجموعـا            .  عاملي تاثيرگذار بر ميزان رضايت از سفر با مترو مورد توجه قرار گرفته است             
  . آورده شده است5 پرسشنامه بوده است، در جدول شماره 400 نفر از ميان 309
   نگارندگانبرداشت ميداني:     ماخذ                                                                            بررسي مكان اشتغال استفاده كنندگان از مترو- 5جدول

  مجموع  داده گمشده  خارج شهر  حومه شهر  مركزشهر  محالت غيرهمجوار  وارمحالت همج  داخل محله  مكان اشتغال

  309  2  15  29  134  45  40  44  فراواني
  %100  %0,6  %4,9  %9,4  %43,4  %14,6  %12,9  %14,2  درصد

 متغيـر   داري با ميزان رضايت از سفر با متـرو بـه عنـوان            نتايج بررسي مدل نشان مي دهد متغير مستقل مكان اشتغال رابطه معني             
 مشاهده مي شود، احتمال انتخاب گزينه بسيار زياد در ميزان رضايت از سفر با متـرو بـا هـدف           2شكل  طوركه در   همان. وابسته دارد 

- مـي  درصـد 44 درصـد و  47  به ترتيب معادلكنندجوار سفر ميمحالت هم سفر شغلي براي استفاده كنندگاني كه به مركز شهر و     

سترسي محدود به مركز شهر به واسطه قرار گرفتن در طرح ترافيك و وجود دسترسي مناسـب بـه متـرو در                      اين امر به دليل د    . باشد
دهد كمترين ميزان احتمال انتخاب گزينه بسيار زياد طوركه نمودار نشان ميدر عين حال همان   . باشدها مي محالت بالفصل ايستگاه  

تواند، نبود شبكه خطوط حمل      است، كه دليل آن مي      درصد   21 با   ه حومه شهر  براي رضايت از سفر با مترو در ارتباط با سفر شغلي ب           
  . و نقل مترو در حومه شهر باشد

شان دهد، احتمال انتخاب گزينه بسيار زياد براي رضايت از سفر با مترو براي كساني كه محل اشتغال                ها نشان مي  همچنين بررسي   
طوركه پيش از ايـن نيـز بيـان گرديـد،           همان.  است  درصد 74ين بسيار زياد و  معادل       در خارج از شهر است در مقايسه با ساير شاغل         
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رسد مترو نسبت به سـاير وسـايط حمـل و نقـل عمـومي        نظر مي مقصد بسياري از اين شاغلين كرج و گلشهر بوده است، بنابراين به           
  .تري براي شاغلين استوسيله مناسب

  
 ميزان تحصيالت

 كارشناسـي   ، سطح، زير ديـپلم، ديـپلم، كارشناسـي        4شود، پاسخ در خصوص تحصيالت، در       مشاهده مي  6طوركه در جدول    همان  
 35شوندگان داراي تحصيالت ديـپلم و زيـرديپلم هـستند، حـدود      درصد از پرسش40بندي شده است، كه حدود   ارشد و باالتر دسته   

  .باالتر هستند درصد در سطح كارشناسي ارشد و 10درصد در سطح كارشناسي و تقريبا 
   نگارندگانبرداشت ميداني: ماخذ                                                                                        بررسي وضعيت تحصيلي پرسش شوندگان-6جدول

  مجموع  داده گمشده  كلرشناسي ارشد و باالتر  كارشناسي  ديپلم  زيرديپلم  مكان اشتغال

  400  11  34  144  131  90  فراواني
  %100  %2,8  %8,5  %36,0  %32,8  %20  درصد

  
 حـاكي  4اي در جـدول     نتايج ضرائب رگرسون رتبه   

از آن اسـت بـا افـزايش سـطح تحـصيالت انـدازه       
لـذا ايـن    . يابدمي اي كاهش ضريب رگرسيون رتبه  

شود كه احتمـال انتخـاب گزينـه        نتيجه حاصل مي  
. ه معكوس دارد  بسيار زياد با ميزان تحصيالت رابط     

كننـدگان  عبارتي هرچه سطح تحصيالت استفاده    به
 احتمال انتخاب گزينه بـسيار زيـاد        ،مترو باالتر رود  

 .يابـد مـي  براي رضايت از استفاده از مترو كـاهش       
  . قابل مشاهده است2 شكلاين نتيجه در 

  
 اثر فاصله از ايستگاه مترو و سن

ز ايـستگاه  ها نشان داد، متغير فاصـله ا    نتايج بررسي 
بـا  . دار است مترو و متغير سن بر ميزان رضايت از سفر با مترو معني           

شود ضريب فاصله از ايـستگاه متـرو        مي  مشاهده 4مراجعه به جدول  
 است كـه نـشان دهنـده رابطـه     -0,002در ستون برآورد مدل برابر     

منفي بين فاصله از ايستگاه مترو و ميزان رضايت از سـفر بـا متـرو                
دهنـده   اسـت كـه نـشان      0,018ريب  براي سن برابـر       اين ض . است

رابطه مثبت مابين متغيرهاي سن و ميزان رضايت از سـفر بـا متـرو           
تـر روابـط ميـان متغيرهـاي مـستقل و            براي بررسي دقيـق    15.است

منـدي  رضـايت  احتمال  وابسته پراكنش متغيرهاي پاسخ كه همان       
عـدي نمـايش   هاي مستقل در يك نمودار سه ب     است بر اساس متغير   

زير ديپلمديپلمفوق ديپلم و کارشناسيکارشناسي ارشد و باال

و
ر
مت

ا 
 ب
ر
سف

ز 
 ا
ت
اي
ض

ر
ن 

زا
مي

ز 
 ا
اد
زي

ر 
يا
س
 ب
نه
زي
 گ

.70

.60

.50

.40

.30

.20

.10

ميزان  انتخاب گزينه خيلي زياد به متغير پيش بيني متوسط احتمال-2شكل
  رضايتمندي ازسفر بامترو براساس متغير ميزان تحصيالت 

  نگارندگانهاي برداشت ميدانيتحليل داده :ماخذ

پراكنش متغيرهاي پاسخ براساس متغير مستقل فاصله از  -3شكل
  نگارندگانهاي برداشت ميدانيتحليل داده: ماخذ    ايستگاه مترو و سن
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ها است كه بـراي كـشف   احتمال  حاصل از برآورد اندازه    "ابرصفحه هموارساز اپانچنيكف  " ناحيه آبي رنگ     )3شكل (.داده شده است  
در اين نمودار محور عمودي اندازه احتمال انتخاب گزينه بسيار زياد از رضايت از سفر با مترو اسـت و  . الگوي پاسخ به كار رفته است   

 .  متغير سن و فاصله از ايستگاه مترو مي باشدمحورهاي افقي

عبـارتي  به. يابدشود، با افزايش سن، ميزان رضايت از سفر با مترو نسبت به ساير وسايط نقليه افزايش مي                طوركه مشاهده مي  همان  
بطه ميان ميـزان فاصـله از   بررسي را. نامه حاكي از آن است كه سالمندان از سفر با مترو احساس رضايت بيشتري دارند  نتايج پرسش 

يابد ميزان رضايت از سفر با      دهد كه هر چه فاصله از ايستگاه مترو كاهش مي         ايستگاه مترو و ميزان رضايت از سفر با مترو نشان مي          
  .تواند به دليل افزايش دسترسي و انتخاب  وسيله سفر باشداين امر مي. شودمترو بيشتر مي

  
  گيرينتيجه

تـرين  شبكه حمل و نقل به كمك شناسـايي عوامـل مـوثر و تعيـين چگـونگي تاثيرگـذاري  آنهـا يكـي از مهـم                سنجش پايداري     
هاي مفيد در جهت افزايش مطلوبيت عملكـرد آن  ريزي شبكه حمل و نقل است و مي تواند در ارائه دستورالعملموضوعات در برنامه  

بي خصوصا در مورد عوامل تاثيرگذار كمي بر ميزان پايداري شبكه حمـل و              هاي گوناگون ارزيا  با وجود ارائه روش   . مد نظر قرار گيرد   
هاي كيفي كه بتواند تصويري روشن از وجود متغيرهاي موثر بر ميزان پايداري شبكه حمل و نقل عمومي ارائـه كنـد        نقل، ارائه مدل  

 كننده عموما با محدوديت هايي مواجه چرا كه سنجش معيارهاي كيفي خصوصا در يك مدل پيش بيني  . كمتر مورد توجه بوده است    
 نگـرش در ارتبـاط بـا ابعـاد     رييـ  از دو دهه از تغشيكه باين در حالي است     . آيداست و ابهاماتي در ارتباط ميان متغيرها به وجود مي         

ـ                      گذردي آن م  يفيبه ابعاد ك  پايدار   توسعه   يكم        يش آشـكار    و لذا توجه به ويژگي هاي كيفـي شـبكه حمـل و نقـل پايـدار بـيش از پ
بررسي ميزان رضايت از سفر با مترو به عنوان يكـي از شـاخص هـاي توسـعه حمـل و نقـل پايـدار        از اين رو در اين مقاله    .شودمي

  .قرار داده استشهري مورد توجه 
از پرسـش   گري اسـتفاده شـده اسـت و در دو ايـستگاه متـرو و در تنـوع متفـاوتي                     به منظور تحقق هدف تحقيق، از روش پرسش         

ريزانـه،  ي عوامل متفاوت فنـي، اجرايـي، برنامـه        رگان به تاثيرگذا  هالزم به ذكر است كه نگارند     . ها توزيع شدند  نامهشوندگان، پرسش 
عبـارتي  كننـدگان اسـت، بـه   اند، اما هدف خاص اين تحقيق بررسي ميزان رضايت از سفر با مترو از ديـد اسـتفاده                طراحي واقف بوده  

عنوان متغيرهـاي مـستقل كـه بـر           استفاده كننده از مترو شامل جنسيت، سن، تحصيالت، شغل، مكان اشتغال به            هاي فردي ويژگي
   .گذاردميزان رضايت از سفر تاثير مي

ها حاكي از آن است كه ميزان رضايت از سفر با مترو از ديد پرسش شوندگان مطلوب ارزيـابي شـده اسـت، بـه                  نتيجه كلي بررسي    
 96خيلي مطلوب ارزيـابي نمـوده انـد و همچنـين            يا  درصد از پرسش شوندگان، رضايت از سفر با مترو را مطلوب و              87صورتي كه   

امـا بايـد اذعـان    . درصد از پرسش شوندگان، رضايت از سفر با مترو را نسبت به ساير وسايل نقليه زياد و بسيار زياد ارزيابي كرده اند                    
گردد، بـراي نمونـه ايـن مـسئله در بررسـي رابطـه ميـان متغيـر ميـزان                    جيح آنها بر مي   داشت كه اين مهم به پايين بودن سطح تر        

رود، ميزان رضايت از سفر بـا متـرو         كه هرچه سطح تحصيالت باال مي     طوريعنوان متغير مستقل مشاهده مي شود، به      تحصيالت به 
بيني كننده نشان داد كه متغير مكان       فصيلي مدل پيش  چنين نتايج ت  هم .يابديابد زيرا سطح انتظارات و ترجيح افزايش مي       كاهش مي 

  .  اشتغال، فاصله از ايستگاه مترو و متغير سن بر ميزان رضايت از سفر با مترو تاثير گذار است
هاي مترو براي تمركز فـضايي اشـتغال اسـتفاده          هاي نزديك به ايستگاه   عبارتي در يك دستورالعمل طراحي بايستي از مكان        به •

كـه در فواصـل بيـشتر مـشاغل         در حالي . جمعيت شاغل با سطح تحصيالت باال و سن متوسط و باال در آن متمركز شوند              نموده و   
 با كاركنان با سطح تحصيالت پايين تر تمركز يابند كه باز هم از استفاده از مترو احـساس رضـايت بـسيار زيـاد خواهنـد                           2درجه  
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هـاي متـرو    تواند با فاصله نسبي بيشتري از ايستگاه      مي،  هاي كم سن  نان و گروه  مورد استفاده جوا   مراكز آموزشي و ورزشي   . داشت
 .  قرار گيرند

  
  

 هاپي نوشت

باشد كه در سال  مي"هاي مترو بر محالت بالفصل آنهاسنجش تاثيرات اجتماعي و ترافيكي ايستگاه" اين مقاله، برگفته از بخشي از نتايج طرح تحقيقاتي -1
هاي علمي و صنعتي دانشگاه علم و صنعت ايران بوده مجري طرح، دفتر همكاري.  اداره برنامه و بودجه، شهرداري تهران انجام شده است به كارفرمايي1388

  .انددار بودهو مديريت پروژه را دكتر مصطفي عباس زادگان عهده
2- Contingency coefficient 
3- Gamma 
4- Linear Regression 
5- Location 
6- Ordinal Regression 
7- Generalized Linear Models 

)(]...[. صورت كلي يك مدل خطي به شكل زير است 2211 ijpiijij xxxLink βββθγ +++−=  
  :متغيرهاي پاسخ براي ميزان رضايتمندي از سفر با مترو مي باشد و در چهار سطح زير تعريف شده استijγدر اين مدل 

veryhighhighlowverylow iiii :,:,:,: 4321 ==== γγγγ  
8-  Link function 
9- Location 
10- Factor 

 توانيد با آزمون آناليز واريانس در مدل رگرسويون خطي معمولي براي بررسي معني داري مدل رگرسيون مقايسه كنيداين آزمون را مي -11
12- Parameter Estimates 
13- Threshold 
14- Test of parallel lines 

سـتون آخـر    (ميزان اهميت يك متغير تنها با سطح معنـي داري         . ائب نشان دهنده ميزان معني داري آن در مدل كلي نيست          توجه شود كه اندازه اين ضر      -15
 .مشخص مي شود) 4جدول 
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