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سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های
*
پایانه ای مترو

نمونه موردی  :ایستگاه پایانه ای مترو شهید سلطانی کرج
نیناخلیقی ،1محمدرضاپورجعفر** ،2محمدرضابمانیان

3

1دانشجویکارشناسیارشدطراحیشهری،دانشکدههنرومعماری،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران.
2استاد گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
3دانشیار گروهشهرسازی ،دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه تربیتمدرس،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/2/2:تاریخ پذیرش نهایی)91/7/15:

چکیده
در دوران معاصر ،فضای ایستگاه های پایانه ای مترو از جمله فضاهای عمومی است ،که بستری برای وقوع بخشی از
فعالیتهای اجتماعی محسوب می شود .از این رو ،دستیابی به چارچوبی جهت سنجش بعد اجتماعی این فضاها ،هدف اصلی
پژوهش حاضر است .جهت نیل به هدف مذکور ،با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ،ابتدا دیدگاه متخصصین در باب
مفهوم فضای جمعی ایستگاههای پایانه ای مترو و ابعاد اجتماعی آنها ،همچنین تجارب جهانی موفق ،مورد بررسی قرار گرفته اند.
سپس با توجه به معیارها و شاخص های اجتماعی مستخرج از مراحل پیشین ،مدل ویژه سنجش ابعاد اجتماعی مختص فضای
جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو ،تدوین شده است .در ادامه با استفاده از مدل مذکور ،وضعیت موجود فضای ایستگاه مورد مطالعه،
یعنی ایستگاه پایانه ای مترو شهید سلطانی کرج ،از طریق مشاهدات میدانی و تکمیل پرسش نامه ،ارزیابی گردیده است .نتایج
سنجش حاکی از آن است که از بین  6معیار اصلی اجتماعی ،فضای ایستگاه مورد مطالعه در حوزة معیارهای دسترسی و عدالت،
مشارکت و نظارت و آموزش و سالمت از بیشترین مشکالت رنج می برد.

واژه های کلیدی
ایستگاه پایانه ای مترو ،فضای جمعی ،ابعاد اجتماعی ،معیارهای اجتماعی.
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عن وان :تدوین معیارهای ط راحی ب رای فضای ورودی ایستگاههای
متروی شهری و بین شهری .نمونه موردی ایستگاه مترو شهید سلطانی کرج م یباشد که ،در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت
مدرس ته ران به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در دست انجام است.
**نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: pourja_m@modares.ac.ir ،021-82883731 :
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مقدمه

ایستگاه پایانهای مترو ،نقطهی اتصال و ارتباط یکی از
مهمترین و با صرفهترین انواع سامانه حمل و نقل عمومی به
نقاط مختلف شهر است،که در بیشتر موارد به عنوان دروازهی
ورودی یک شهر نیز به ایفای نقش میپردازد .این ایستگاه که
جزئی از سیستم حمل و نقل ریلی است ،در حقیقت مقیاس
کوچکتری از ایستگاه های راهآهن سراسری کشوری محسوب
شده و به عنوان محل تبادل انواع وسایط نقلیه نیز کاربرد
مییابد .همچنین این فضا به دلیل خاصیت گره -مکانی ،نقطه ای
فعال بوده و روزانه شاهد استفاده گسترده کاربران میباشد.
به همین علت ،در دل شهرهای امروز ،باالخص شهرهای ایران،
از اهمیت بسیاری برخوردار است .یکی از جمله ریز فضاهای
مهم ایستگاههای پایانهای مترو ،فضای جمعی ایستگاه است
که محل وقوع اتفاقات گوناگون ،فعالیتهای جمعی و فردی و
تعامالت اجتماعی بسیاری است .فضاهای مذکور به دو صورت
سرپوشیده و باز ،امروزه به عنوان یکی از فضاهای عمومی

روش تحقیق
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی تدوین گشته است.
هدف اصلی این مقاله ،تدوین مدل ویژه سنجشی است که بتوان
بر اساس آن ،ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاههای پایانهای
مترو را بررسی نمود .جهت تدوین این مدل ،سه مرحلة اصلی
در قالب یک فرآیند منظم انجام گردیده ،که شرح آن به صورت
نمودار  1است .ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانهای ،سوابق
موضوع در قالب تعریف مفهوم ایستگاههای پایانهای مترو و
فضای جمعی آنها مورد بررسی قرار گرفته است .سپس ابعاد
اجتماعی فضاهای عمومی از نگاه نظریهپردازان گوناگون در قالب
جدولی ارائه گردیده است .در ادامه پس از مقایسه تطبیقی نظرات
گوناگون افراد و منابع در زمینه ابعاد اجتماعی فضای عمومی با
ماهیت فضای جمعی ایستگاههای پایانهای مترو ،معیارهایی که
ماهیت نزدیک تری به فضای مذکور دارند ،از جدول استخراج
شده و جهت ارزیابی تجارب جهانی موفق استفاده شدهاند.
سپس بر اساس نتایج حاصل از بخش تجارب جهانی ،که در
قالب شاخصهای اختصاصی برای فضای جمعی ایستگاههای
پایانهای مترو و قطار نمود یافته ،مدل ویژه سنجش ابعاد اجتماعی
فضای جمعی ایستگاههای پایانهای مترو ارائه شده است .در
ادامه با استفاده از مدل مذکور ،پارهای از مصادیق فضای جمعی
ایستگاه مترو مورد مطالعه ،یعنی ایستگاه شهید سلطانی کرج ،بر
مبنای مشاهدات عمیق میدانی در قالب چک لیست ارزیابی مورد
بررسی قرار گرفته است .بخش دیگر این مصادیق نیز از طریق
پرسشنامه مشتمل بر 40سوال و مصاحبهای که کاربران ایستگاه
و باالخص فضای جمعی آن را مورد خطاب قرار داده ،بررسی

شهری معاصر به ساختار شهرها اضافه شده و سبب تغییرات
بسیاری نیزگردیده است .از جمله ابعاد مهم اینگونه از فضاها،
بعد اجتماعی این فضاست که بدون وجود آن ،این فضای شهری
معنای خود را از دست می دهد و قادر به ایفای نقش خویش
که همانا امکان برقراری تعامالت اجتماعی است ،نخواهد بود.
بنابراین با توجه به اهمیت فضای جمعی ایستگاه های پایانهای
از نقطه نظر تعامالت اجتماعی و به دلیل اهمیت روز افزون ابعاد
اجتماعی در پژوهش های اخیر در کشور ایران ،این مقاله تالش
دارد به دنبال بررسی و سنجش ابعاد اجتماعی ایستگاه پایانهای
مترو شهید سلطانی کرج ،به عنوان یکی از مهمترین گره های
حمل و نقلی و دروازهی ورودی شهر کرج ،از سویی زمینه الزم
برای ارتقای کیفیت فضاهای موجود از نقطه نظر ابعاد اجتماعی
را فراهم سازد و از طرف دیگر زمینه استفاده از یافتههای
پژوهش را در طراحی دیگر ایستگاه های پیشنهادی ایجاد نماید.

شده است .جامعه آماری پرسشنامه به گونهای انتخاب شده که
گروههای سنی  20تا  50سال و گروههای جنسی متفاوت را
دربرگیرد و تمرکز پرسشنامه بر افرادی بوده که در بازهی زمانی
 5دقیقه و بیشتر در فضای جمعی توقف مینمودند .در نهایت با
تلفیق نتایج پرسش نامه و چک لیست ارزیابی میدانی ،نقاط ضعف
و قوت ایستگاه ،مورد تحلیل قرار گرفته و در قالب جدولی نهایی
ارائه شده است .نمودار  1فرایند پژوهش را نشان می دهد.

نمودار  -1فرایند پژوهش.
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مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای
جمعی آن
ایستگاههای پایانهای مترو ،گونهای از ایستگاههای مترو
هستند که در نقاط عطف ترافیکی قرار میگیرند و نقش شهری
و یا فراشهری دارند .این نوع از ایستگاهها به عنوان مکانهای
تغییر وسیلهی نقلیهی سفر مورد استفاده قرار میگیرند و در کنار
آنها ،پایانههای اتوبوس و تاکسی و دیگر وسایل نقلیه موتوری
برای جابهجایی شهروندان و انتقال آنها به نقاط داخلی شهر
وجود دارد .مانند ایستگاههای پایانهای صادقیه تهران و شهید
سلطانی کرج (خبازان .)8 ،1387 ،ایستگاههای یاد شده به علت
قرارگیری در محل تبادل وسیلهی نقلیه و همچنین به علت نقش
ارتباطی آن میان دو شهر یا منطقة شهری ،با دو خاصیت عمده
گره -مکانی شناخته می شوند .اولین خاصیت ،که با عنوان گره
از آن یاد می شود ،در حقیقت ایستگاه پایانهای را نقطهای مرکزی
میداند که بخش های فرعی از آن مشعب شده و جزو اصلی یک
شبکه محسوب میگردد .در این تعریف ،ایستگاه به عنوان نقطة
تجمع سیستمهای زیربنایی(شبکه مترو) و فعالیتهای اقتصادی
مردم شناخته میشود ) .(Camagni & Salone,1993, 1054این
نقطه در حقیقت نقطة تغییر و تبادل نوع وسیلهی نقلیه محسوب
میگردد ،به همین علت دارای ویژگی ها و ریز فضاهای خاصی
است که در ادامه و پس از تعریف خاصیت مکانی ایستگاه پایانهای
مترو ،به آن اشاره خواهد شد.
دومین خاصیت ایستگاه پایانهای مترو از مفهوم مکانی آن در
ساختار شهرها ناشی می شود و به صورت ذیل تعریف می-
گردد:
ایستگاه به عنوان مکان شامل تمامی فضاهای ساخته شده
و فضاهای باز ،همراه با کاربریهای و فعالیتهای مرتبط
با ماهیت آن است ،که در اطراف ساختمان ایستگاه با شعاع
قابل پیادهروی قرار گرفته و با توجه به نوع ویژگیهای
روانی-فیزیکی کاربران ،ویژگیهای تاریخی -عملکردی مکان
قرارگیری و توسعة در حال وقوع در اطرافش ساختار یافته
است).(Bertolini &Spit, 1998, 13
هر دو خاصیت نامبرده در تعامل و ترکیب با یکدیگر سبب
تشکیل رویکرد تازهای میشوند که با نام مکان های مالقات 1معنا
مییابد .این رویکرد در حقیقت مفهوم فضای عمومی شهری را
به فضای ایستگاه های پایانهای مترو می بخشد .در نتیجة ترکیب
خاصیت گره-مکان ،یکسری از خصوصیات ویژه برای این گونه
از فضاها تعریف می شود که سبب شکلگیری فضای عمومی
معاصر در دل شهرهای امروزی می گردد .با این تعریف ،فضای
پایانهای ایستگاههای مترو در حقیقت مکان وقوع مالقاتهای از
پیش تعیین شده و غیرپیش بینی شده است ،این فضا و محیط
اطرافش به عنوان یک بازار مدرن 2و مکانی که مردم در آن با
تمامی زندگی شهری در ارتباط نزدیک قرار دارند ،به ایفای نقش
می پردازد) .(Peek & Louw ,2006, 6-7روابط گره – مکانی
ایستگاه در تصویر  1ارائه شده است.

تصویر -1خواص گره -مکان ایستگاه.
ماخذ(Bertolini &Spit, 1998,13) :

همانگونه که در تعریف ایستگاه پایانهای مترو به خاصیت گره
مانند و تبادلی بودن آن اشاره گردید ،ایستگاه پایانه ای مترو به
دلیل قرارگیری در مکان تبادل وسیله ی نقلیه به عنوان فضای
تبادلی کاربرد می یابد .در این تعریف ،فضای تبادلی پایانه ای،
محدودهای مشخص با تسهیالت مبادله (مانند پایانه های تاکسی
و اتوبوس و پارکینگ های اتومبیل ،دوچرخه ،موتور و )...است،که
در آن تبادل دو یا چند نوع وسیلة نقلیه صورت میپذیرد و به
همین علت ،نقطه تمرکز و تجمع در سیستم حمل و نقل ریلی مترو
و نقطة مکث و توقف در شهر (بعض ًا ورودی شهر) به حساب
میآید(  .)Davies, 2009, 2این گونه از فضاهای تبادلی به دلیل
نوع عملکرد خود به سه ریز فضا تقسیم می شوند که شرح آن در
ذیل ارائه شده است.
فضای تصمیم گیری :این گونه از فضاها در ایستگاه های
پایانهای مترو شامل مکانهایی است که با ماهیت ایستگاه و نوع
کاربرد آن در ارتباط مستقیم قرار دارد .محل های تهیهی بلیط
مترو ،اتوبوس و محلهای انتظار برای ورود و خروج مترو،
اتوبوس و تاکسی ،ورودی و خروجی اصلی ایستگاه و گیت های
کنترل بلیط مسافران جزو این فضاها محسوب می شود.
فضاهایفرصتیامکث :فضاهای نشستن ،ایستادن ،مالقات،
صحبت کردن ،خوردن و مطالعه و ...در فضای ورودی ازجمله
فضای باز و سبز ایستگاه ،پلکانهای کنار ورودی ساختمان،
نیمکتهای موجود در فضای ورودی ،فضاهای سرپوشیده و
زیر سایه بان ها ،فضای باز مقابل کافیشاپها ،دکه های خوراکی
و دکههای فرهنگی و انواع دیگر فضا که مشوق تجمع و مکث در
فضای ایستگاه است؛ جزو فضای فرصت محسوب میشود .این
فضا در حقیقت همان مفهوم فضای جمعی و عمومی ایستگاههای
پایانه ای مترو ،یعنی مکانی که در آن تعامل اجتماعی رخ می دهد،
را تداعی می نماید و هدف اصلی این تحقیق محسوب می شود.
فضاهای حرکتی :فضاهای حرکتی در ایستگاههای پایانهای
مترو شامل مسیرهای ارتباط دهنده میان فضاهای تصمیمگیری
به یکدیگر و به فضاهای فرصت هستند(.)Davies, 2009, 7-9
پس از معرفی فضای ایستگاههای پایانهای مترو و بیان نحوة
عملکرد ریزفضاهای آن ،میتوان نتیجه گرفت که ایستگاه پایانهای
مترو مجموعهای با کالبد مجزا و فضای باز مختص به خود بوده
که با توجه به نقش گره -مکانی و ماهیت تبادلیش ،محل وقوع
فعالیتهای گوناگون و تعامالت اجتماعی انسانها محسوب
میگردد .البته باید به این نکته نیز توجه داشت که فضای مذکور،
زمانی به عنوان فضای عمومی شهری کاربرد مییابد ،که ایستگاه
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تصویر -2ریزفضاهای ایستگاه پایانه ای مترو  ،باال  :فضای باز جمعی و توده
ایستگاه .پایین  :فضای سرپوشیده و باز جمعی و ریزفضاهای آن.
ماخذ)Davies, 2009,7-9( :

به عنوان مقصد مسافران مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی زمانی که
مسافر وقت کافی برای سپری کردن و گذران اوقات فراغت در
ایستگاه را داشته باشد .در این جاست که نقش ریزفضای فرصت
پررنگتر میگردد و در نتیجه مفهوم فضای عمومی در ایستگاه
تجلی مییابد .با توجه به موارد عنوان شده ،فضای ایستگاه
پایانهای مترو به عنوان یکی از نمونههای معاصر فضاهای عمومی
در سطح شهرها شناخته شده و باید دارای یکسری معیارهای
خاص و عام باشد تا بتواند سبب ایجاد تعامالت اجتماعی موثر
میان کاربران فضا گردد .به همین جهت در ادامه برای دستیابی
به چنین معیارهایی ،پس از بیان مفهوم ابعاد اجتماعی و مقایسه
نظرات گوناگون در باب این ابعاد ،معیارهای سنجش مختص
فضای ایستگاههای پایانهای مترو باالخص ریزفضای فرصت آن
ارائه خواهد شد.

مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن
فضای عمومی از دیدگاه اجتماعی ـ فرهنگی به عنوان مکانی
جهت ایجاد و تقویت مناسبات و روابط بیرونی ،تعامالت ،تغییرات
و رویارویی های اجتماعی و مکانی که گروههای مختلف با
خواستها و عالیق متفاوت گرد هم جمع میشوند ،تعریف
میشود (رفیعیان .)36 ،1384 ،با توجه به این تعریف ،یکی از
ابعاد مهم اینگونه از فضاها بعد اجتماعی آن است .بعد اجتماعی

فضای عمومی ،به مردم و فعالیت آنها جهت خلق ،بهره برداری
و مدیریت این فضاها اشاره دارد ( .)Mitchell,1996 ,128به
بیانی دیگر ،این عبارت دربردارنده مفهوم دسترسی آزاد برای
عموم و فراهم نمودن زمینهای کالبدی جهت وقوع فعالیت های
جمعی و تعامالت اجتماعی است( .)Madanipour, 2010 ,89با
توجه به تعریف فوق ،مهمترین ُبعد از ابعاد اجتماعی فضاهای
عمومی ،وقوع تعامالت اجتماعی در آنهاست .تعامالت اجتماعی
به مفهوم کنش پویا میان دو یا چند فرد ( )Latour,1996 ,229و
یا بروز فعالیتهای جمعی در فضای عمومی شهر است .این
دسته از فعالیت ها به زعم یان گل ،وابسته به حضور دیگران در
فضاست و شامل تعامالت فعال 3همچون صحبت کردن ،سالم و
احوالپرسي كردن و تعامالت منفعل 4مانند تماشای مردم و گوش
دادن به صحبتهاي مردم میگردد) .(Gehl, 2011, 10دراینجا
باید ذکر کرد که شرط اصلی بروز فعالیت های جمعی چه به
صورت فعال و چه به صورت منفعل ،وجود شرایط محیطی
مناسب و حضور دیگر افرادی است که جهت انجام فعالیت های
اختیاری و ضروری 5به فضا مراجعه نموده اند (Tang , 2012
 .),204بنابراین جهت بروز فعالیتهای جمعی در یک فضا و
تبدیل آن به یک فضای عمومی حامی تعامالت اجتماعی ،توجه
به یکسری از معیارها و شاخص های سنجش جهت ارزیابی آن،
ضروری است .مقصود از معیارهای اجتماعی ،6تمامی مولفههای
کالنی است که از سنجش رابطه میان مردم و فضا بدست میآید
) .(Coles ,2001,5در اینجا مقصود فضاهای عمومی است .از
سویی دیگر شاخص 7متغيري است كه براي ارزيابي شرايط در
ارتباط با اهداف و مقاصد ،در این جا معیارهای اجتماعی ،به كار
میرود (  .)www.merriam-webster.com, 1391در ادامه ،ابتدا
ابعاد اجتماعی فضاهای عمومی از نگاه نظریه پردازان گوناگون
در جداول1و 2بررسی و سپس معیارهای اجتماعی برای انواع
فضاهای عمومی استخراج خواهند شد.
به نظر میرسد با وجود کاربرد واژگان مختلف توسط
صاحبنظران و منابع گوناگون در جداول  1و  ،2تعریف ابعاد
اجتماعی برای انواع فضاهای عمومی از لحاظ مفهوم ،شباهت
بسیاری به یکدیگر داشته و هدف تمامی آنها دستیابی به مکانی
متعلق به تمامی افراد جامعه با امکان بروز فعالیت های جمعی در
آن است .ایشان جهت تعریف ابعاد اجتماعی و سنجش آن ،به
یکسری از معیارها اشاره نمودند .معیارهای مشترک مورد نظر
ایشان شامل :ایمنی و امنیت ،جذابیت و سرزندگی ،دسترسی و
عدالت ،مشارکت ،نظارت ،آموزش و سالمت و هویت می گردد.
با توجه به مقایسه ی تطبیقی معیارهای حاصل از جدول  1و
 2و ماهیت فضای جمعی ایستگاه پایانه ای مترو ،به نظر میرسد
که معیارهای عام عنوان شده برای تمامی فضاهای عمومی از
جملهی فضای مورد نظر این پژوهش ،قابل استناد بوده و تنها
شاخصهای سنجش این معیارها مطابق با نوع فضای عمومی،
از دیگر انواع فضاها متمایز میگردند .بر این اساس ،با توجه به
معیارهای بدست آمده ،در ادامه وضعیت نمونههای موفق در
جهان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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جدول -1بررسی ابعاد اجتماعی از نگاه صاحبنظران.

جدول  -2بررسی ابعاد اجتماعی از نگاه منابع دیگر شامل:کتاب ،مقاله و گزارش.

ابعاد اجتماعی درتجارب جهانی موفق
جهت یادگیری از تجارب جهانی موفق با توجه به ابعاد
اجتماعی در فضاهای جمعی ایستگاههای پایانهای مترو 4،نمونهی
جهانی مورد بررسی قرار گرفت ،که برخی از آنها هم به عنوان
پایانهی قطار و هم سیستم مترو فعالیت می نمودند .در حقیقت،

بخش اعظم ایستگاههای پایانهای مترو در کشورهای اروپایی ،بر
اساس تعریفی که از آنها در بخش ابتدایی به عمل آمد ،همراه با
ایستگاههای قطار به صورت مختلط به ایفای نقش می پردازند.
بخشی دیگر از ایستگاههای پایانهای مترو نیز به صورت جداگانه
به عملکرد میپردازند ،که ایستگاههای پایانهای مترو ایران و
روسیه از این قبیل میباشند .بنابراین در این تحقیق ،از بین تمامی
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نمونههای ایستگاههای پایانهای مترو ،چه به صورت مختلط
با ایستگاههای قطار و چه به صورت مجزا ،نمونههایی انتخاب
گردیدهاند که در زمینهی توجه به معیارهای اجتماعی در طرح
فضای جمعیشان موفق بوده اند .نمونههای مذکور براساس
معیارهای کالن مستخرج از مراحل قبل در قالب جدول ،3
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و حاصل آنها دستیابی به
شاخص های سنجشی است که به صورت خالصه در ذیل
عنوان گردیده اند.
تمامی ایستگاههای مورد مطالعه در این پژوهش ،عالوه
بر عملکرد اصلی خود ،یعنی جابه جایی مسافران ،مکان بروز
ی و اتقافات فرهنگی ـ هنری و یا تفریحی
فعالیتهای جنب 
هستند .این امر به معنای وجود کیفیت جذابیت و سرزندگی
در این ایستگاه و به نوعی نشان دهندهی امنیت و ایمنی این
فضا جهت وقوع این اتفاقات است .استفاده از فضای ایستگاه
مترو سینتاگما به عنوان موزهی اشیا باستانی ،توجه ویژه به
معیار جذابیت عملکردی و پویایی را نشان می دهد .توجه به
کیفیات کالبدی همچون کفسازی و مبلمان مناسب ،بهسازی

ساختمانهای تاریخی و بسیاری دیگر از موارد سبب بروز
معیار جذابیت کالبدی می شود .به عنوان مثال ،ایستگاه قطار
یونیون واشنگتن ،نمونهای از طراحی منحصر به فرد و جذاب
با بهرهگیری از ماهیت تاریخی ساختمان به حساب می آید.
شرکت در فعالیتهای جمعی و برگزاری مراسم گوناگون در
فضای ایستگاه خود سبب مشارکت مردم و حضور فعال
آنها در این فضاها گردیده است .یکی از نمونههای واجد
این معیار ،ایستگاه مترو راپونجی ژاپن است که در فضای
بیرونی آن مراسم ورزش رزمی برگزار میشود و مشارکت
فعال تمامی افراد را طلب میکند .توجه به تمام گروههای سنی
و جنسی همچون ایجاد کاربریهای تفریحی – پذیرایی برای
تمام سنین ،ایجاد مراکز خرید برای بزرگساالن ،فضاهای
سبز تفریحی و ...در کنار تعبیة امکانات همچون ایجاد رامپها
و تابلوهای خوانا برای معلولین ،نشان دهندة توجه به معیار
عدالت اجتماعی و دسترسی در این فضاهاست .نمونة این
امر در ایستگاه قطار آتوچا قابل مشاهده است .استفاده از
نمادهای فرهنگی – تاریخی مانند ناقوس آزادی در ایستگاه

جدول  -3بررسی نمونه های جهانی موفق بر اساس معیارهای  6گانه و معرفی شاخص های متناسب با هریک از معیارها.
معیارها و شاخصهای
اجتماعیایستگاه

عنوان و مکان ایستگاه

ایستگاهمتروی
جذابیت و سرزندگی :
سینتاگما(مشروطه)آتن8
• کاربرد ایستگاه به عنوان موزه اشیا
باستانی آتن و جذب توریست به فضا
• اتصال با مرکز تاریخی شهر و ساختمان
های باستانی
• فعالیت دستفروشان در فضا
• ترکیب فضای سبز (تفریحی)با ورودی
ایستگاه جهت استراحت و گذران اوقات
تصویر  -3ورودی ایستگاه مترو فراغت
سینتاگما و فضای باز و سبز مقابل آن .مشارکت و نظارت:
ماخذ • http://promptguides.com(:برپایی تظاهرات مردمی در فضا در
),90/9/20
ایام خاص
ایستگاه مرکزی قطار و متروی آتوچا مادرید

10

تصویر  -5راست :فضای جمعی ایستگاه .چپ :نماد قربانیان حادثه بمب گذاری
ایستگاه.
ماخذ)http://media.treehugger.com ,91/4/3( :
11
ایستگاه مرکزی قطار و متروی یونیون (اتحاد) واشنگتن دی.سی

تصویر  -6راست باال :ساختمان ایستگاه .چپ باال :سالن اصلی و مراسم کریسمس و
تعریف قلمروهای رفتاری توسط تعبیه المان های عمودی .راست پایین :مراسم تکریم
ریاست جمهوری .چپ پایین :سالن اصلی و مبلمان آن.
ماخذ)http://www.photohome.com ,91/4/3( :

عنوان و مکان ایستگاه
ایستگاه متروی راپونجی ژاپن

9

تصویر  -4فضای باز مقابل ایستگاه و
برگزاری ورزش سنتی.
(www.roppongihills.
ماخذ:
)com, 90/9/20

معیارها و شاخص های اجتماعی ایستگاه
ایمنی و امنیت:
• جداسازی مسیرهای سواره و تعبیه فضا در میان ساختمان های فعال جهت افزایش ایمنی و
امنیتفضا
جذابیت و سرزندگی:
• اختالط فضای پایانه ای ایستگاه با کاربری های هتل  ،رستوران ها  ،برج های مسکونی  ،تجاری
و تفریحی (پارک و سینما)
• ایجاد فضاهای مختص کودکان
• استفاده از درختان و فضاهای سایه گیر و مبلمان مناسب برای آسایش مسافران
مشارکت و نظارت:
• امکان برگزاری ورزش های سنتی در فضای باز مقابل ایستگاه در هوایی آزاد
آموزش و سالمت:
• ایجاد صفحه های نمایش در نقاط مختلف ورودی ایستگاه و داخل آن برای آموزش شهروندان
و گاه برای نمایش فیلم

جذابیت و سرزندگی:
• وجود اختالط کاربری در فضای جمعی ایستگاه شامل کافه ها ،رستوران ها ،مراکز خرید و کلوپ های شبانه
• تعبیه ی فضای سبز بزرگ با مساحت 4000متر مربع در فضای مرکزی جمعی ایستگاه(هر درخت به عنوان نمادی از کشته شدگان در ایستگاه)
و ایجاد محیطی مطلوب برای گذران اوقات فراغت همچنین تبدیل شدن آن به یک جاذبه توریستی
• استفاده از برکه های مصنوعی و استفاده از عنصر آب برای القای مفهوم زندگی در اطراف فضاهای سبز
• ایجاد فضاهای پوشیده از درخت و گیاهان برای ایجاد محیط های دنج جهت استراحت مسافران و یا قدم زدن از میان آنها
• استفاده از پرندگان ،الک پشت ها و دیگر حیوانات بی آزار در فضای سبز و القای حس فضای سبز جنگل های گرمسیری به کاربران
هویت :
• ایجاد نماد قربانیان حادثه ی بمب گذرای در ایستگاه قطار سال  2004در یکی از بخش های فضای جمعی و تعبیه ی سقفی شیشه ای
همراه با نوشته های بازماندگان و دیگر کاربران بر روی آن جهت جذب بازدیدکنندگان به این المان نمادین و زنده نگهداشتن یاد کشته شدگان
جذابیت و سرزندگی :
• امکان برگزاری مراسم های عروسی و جشن های مختلف به صورت شبانه روزی در فضاهای تعیین شده
• برگزاری مراسم کریسمس به صورت ساالنه و تجمع مردم در فضای آن برای بازدید از درخت کریسمس
• برگزاری مراسم های سیاسی و تکریم  17رئیس جمهور آمریکا در سالن اصلی و برگزاری مراسم های شبانه و جشن های حزبی در آن
• وجود مرکز خرید متنوع(خرده تجاری های گران قیمت در فضای داخلی سالن ایستگاه و بازار کشاورزان و گلفروشی در فضای باز بیرون
ایستگاه) همچنین رستوران ها و کافی شاپ ها در ترکیب با کاربری ایستگاه و جذب توریست به آن
• تعبیه مبلمان هماهنگ در فضای داخلی
• استفاده از عناصر طبیعی مانند درختان در فضای داخلی ایستگاه و تامین نور از طریق سقف مشبک آن و تعبیه ی آبنما در بخش های
گوناگونسالنجمعی
دسترسی و عدالت:
• دسترسی آسان معلولین به فضا
• امکان دسترسی آسان به پارکینگ موتور ،اتومبیل و دوچرخه .همچنین پایانه های اتوبوس ،تاکسی و مترو
مشارکت و نظارت:
• همکاری نهادهای عمومی-خصوصی در مرمت بخش هایی از ایستگاه و نگهداری از فضای آن
هویت :
• کاربرد ایستگاه به عنوان نشانه ی شهری و یکی از پربازدید ترین نمادهای تاریخی شهر
• ایجاد مجسمه ها و نمادهای تاریخی (مانند ناقوس آزادی) در فضای داخل و خارج از ایستگاه یه عنوان نماد ملی
استفاده برنهایم معمار ساختمان از مفاهیم مختلف در قالب مجسمه سازی (مانند تعبیه مجسمه خدایان با نماد آتش ،کشاورزی و )....در ورودی
ایستگاه
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قطار یونیون نشانه و نمادی هویتی و جذاب محسوب شده و
هم به علت یاد آوری تاریخ استقالل آمریکا برای توریستان
و کودکان جنبة آموزشی دارد .استفاده از بروشورها و
تابلوهای و صفحههای نمایش در ورودی ایستگاه و نقاط
مختلف آن عالوه بر جنبة تبلیغاتی ،با پخش فیلمهای آموزشی
در زمینة استفاده صحیح از قطار و ایستگاه ،توصیههای
بهداشتی و موارد دیگر ،به نوعی نشان دهندة توجه به معیار
آموزش و سالمت در فضای ایستگاه است .این امر در تمامی
ایستگاه های مورد بررسی ،قابل مشاهده می باشد.
در ادامه با توجه به توضیح مختصر شاخصهای سنجش
برای هر یک از معیارهای نامبرده مستخرج از جدول ابعاد
اجتماعی عمومی و تلفیق آنها با معیارهای حاصل از مراحل
قبل ،مدل ویژه سنجش ابعاد اجتماعی فضای ایستگاههای
پایانهای مترو تدوین میگردد .این مدل در قالب  6معیار کالن
و  42شاخص در جدول  4ارائه شده است.

سنجش ابعاد اجتماعی ایستگاه مترو
شهیدسلطانی
ایستگاهپایانهایمترویشهیدسلطانییاایستگاهقطارشهری
فردیس در منطقه دو شهرداری کرج ،در جنوب شرقی شهر و
در ضلع جنوب غربی پل بزرگراه کرج -فردیس و آزادراه کرج-
قزوین در میدان شهید سلطانی واقع شده است .این ایستگاه طبق
طرح تفصیلی شهر کرج ،به عنوان کانون دروازهای پل فردیس
معرفی گشته و در حوزه ی خدماتی فردیس قرار گرفته است.
سطح و مقیاس عملکرد ایستگاه مذکور سطحی منطقهای و بین
شهری است و به همین علت از لحاظ جغرافیایی و عملکردی
در نقطهای استراتژیک و مهم مکانیابی شده و بخش اعظم بار
ترافیکی شهر کرج را بر دوش میکشد .ایستگاه مذکور با توجه
به تعاریف اولیة مقاله ،به علت برخورداری از ساختمان ،فضای
باز و سبز ،همچنین پایانههای تاکسی و اتوبوس و پارکینگ
مختص به خویش به عنوان ایستگاه پایانه ای شناخته شده و
یکی از پر رفت و آمدترین نقاط کانونی حمل و نقل ریلی(مترو)
در شهر کرج محسوب میگردد .اما باوجود وقوع 1472464
تعداد سفر(سفرهای ماه آذر )90به صورت ماهانه ،ایستگاه
شهید سلطانی کرج از مشکالت بسیاری رنج می برد و روز
به روز اوضاع آن وخیم تر می گردد(www.tehranmetro.com

.); 90/10/10

توجه صرف به مسائل فنی جهت ساخت ایستگاه و کم توجهی
به دیگر ابعاد مکان یابی و طراحی فضای ایستگاه های پایانه ای
مترو ،سبب بروز مشکالت بسیاری گردیده است ،که تنها بعد
اجتماعی فضای جمعی آن در قالب این مقاله قابل بررسی است ،و
پرداختن به تمامی مسائل آن سبب انحراف تحقیق از مسیر اصلی
می شود .به همین علت در ادامه بر اساس مدل ویژه سنجش ابعاد
اجتماعی فضای ایستگاه پایانهای مترو ،وضعیت موجود فضای
جمعی(سرپوشیده و باز) 12ایستگاه شهید سلطانی کرج مورد

تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

تصویر  -7الف و ب :وضعیت فضای جمعی ایستگاه و ورودی آن .ج :سالن و
فضای جمعی سرپوشیده ایستگاه .د :نمونهای از فعالیتهای جمعی در فضای
خارج از محوطه اصلی ایستگاه.

بر اساس مدل ارائه شده ،سنجش معیارهای اجتماعی فضای
جمعی ایستگاه به دو صورت انجام شد .یکبار از طریق مشاهدة
میدانی و چک لیست ارزیابی توسط نگارندگان و بار دیگر از طریق
تکمیل پرسشنامه و مصاحبة عمیق که توسط استفادهکنندگان
از فضا صورت پذیرفت .در این جا باید متذکر شد که تعدادی
از شاخصهای نامبرده در جدول  4توسط نگارندگان قابل
برداشت بوده و به همین علت در هنگام طرح سواالت پرسشنامه
و مصاحبه ،از تدوین آنها چشم پوشی گردید و تنها سواالتی
از کاربران فضا پرسش شد که به تنهایی از طریق مشاهدة
میدانی قابل برداشت نبود .به عنوان مثال تعداد عناصر هنری و
کیفیت آنها ،جزء شاخصهایی بود که از طریق مشاهدات میدانی
برداشت گردید و شاخص کیفیت دسترسی به خدمات ایستگاه از
جمله شاخص هایی محسوب می شد که هم توسط نگارندگان و
هم توسط استفاده کنندگان از فضا مورد ارزیابی قرار گرفت .
در انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ،تنوع گروههای جنسی،
دامنة سنی معین بین  50-20سال ،مدت زمان توقف در فضای
جمعی(زمانی بیش از  5دقیقه) 13و ساعات اوج فعالیت در فضای
ایستگاه باالخص فضاهای جمعی آن (سالن اصلی -فضای باز
و سبز متصل به آن) مالک انتخاب جامعه آماری بود .روش
نمونهگیری این مقاله ،نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی14بود که
براساس آن ،تعداد  100پرسش نامه حاوی  40سوال در طول یک
هفته در طیف سه روز غیرمتوالی شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه هفته
سوم فروردین  1391در فضای جمعی سرپوشیده و باز ایستگاه
مورد مطالعه ،توزیع و تکمیل گردید .تمامی سواالت پرسشنامه
و مصاحبه بر اساس شاخص های جدول 4تدوین گردید .نتایج
آنها در نرم افزار  Excelتحلیل و درصد نظرات کاربران در 4
رده بسیارنامناسب تا مناسب در جدول 5در کنار نتایج مشاهدات
و شاخص های سنجش ،جهت معنادار نمودن درصدهای کمی
پرسشنامه ،جمع بندی شدند .باید در این جا متذکر شد که از بین
 100پرسش نامه حاوی سواالت ،با توجه به روش نمونه گیری
(هدفمند غیر احتمالی) و هدفهای مطرح شده 92 ،عدد پرسشنامه
مورد تایید قرار گرفت و تحلیل گشت.
نتایج پرسشنامه در قالب نمودارهای دایره ای و ستونی
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جدول -4مدل ویژه سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو.
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جدول  -5نتایج حاصل از مشاهدات میدانی نگارندگان ،تحلیل پرسش نامه و تلفیق آنها برای ارزیابی فضای جمعی ایستگاه مترو شهید سلطانی کرج
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بررسی شد که دو نمونة آن در نمودارهای  2و  3ارائه شده
است .براساس نتایج حاصل از نمودارهای نامبرده 30 ،درصد از
مسافران 4 ،الی 5بار در هفته و  28درصد آنها یک بار در هفته به
ایستگاه مراجعه می نمودند .از کل جامعه آماری مورد بررسی،
 52درصد از پرسش شوندگان در ساعات  8الی ،13و 46
درصد نیز در ساعات  4الی 9شب از ایستگاه استفاده میکردند.15
44درصد از مراجعه کنندگان زمانی حدود  5الی 10دقیقه و 36
درصد نیز مدت زمانی بین  10الی  20دقیقه را در فضای جمعی
باز و سرپوشیده ایستگاه سپری می نمودند.
همانگونه که جدول  5نشان می دهد ،از میزان فراوانی نظرات
کاربران در ارتباط با هر معیار و شاخص مرتبط با آن می توان
به نقاط ضعف و قوت فضا از لحاظ ابعاد اجتماعی پی برد .براین
اساس ،کاربران فضای جمعی ،عمده معیارهای اجتماعی را با
درجة نامناسب ارزیابی نمودهاند .از نقطه نظر کاربران فضا،
وضعیت فضای جمعی باز نسبت به سالن اصلی یا همان فضای
جمعی سرپوشیده نامناسب بوده و درجات بسیار نامناسب تا
نامناسب را به خود اختصاص داده اند .در صورتی که نتیجة
ارزیابی فضای جمعی سرپوشیده ایستگاه ،شامل درجه های
نسبت ًا مناسب تا مناسب بوده است .تنها نقاط مثبت فضای جمعی
باز ،فضای سبز آن است که طی مصاحبه مشخص گردید .از
نقاط منفی این فضای جمعی باز که درجه بندی بسیار نامناسب
را به خود اختصاص دادند :شاخص ایمنی عابران و باالخص
معلولین ،کیفیت کالبدی (کف ،بدنه و جزئیات فضا) ،کیفیت نقاط

نمودار  -2جنسیت کاربران.

نمودار -3مدت زمان توقف در ایستگاه
شهید سلطانی کرج .

ابتدا و انتهای فضا و میزان دسترسی به عملکردها و فعالیت های
متنوع می باشند .از سوی دیگر ،شاخص های ایمنی و امنیت
کاربر در فضا ،بهداشت و پاکیزگی ،کیفیت کفسازی و بدنه
وکیفیت ورودی و خروجی ها در فضای جمعی سرپوشیده
با درجة مناسب ارزیابی شدهاند .در کل شاخصهایی که در
فضای جمعی باز و سرپوشیده به صورت مشترک با درجات
بسیار نامناسب و نامناسب ارزیابی گردیدند ،شامل شاخصهای
مرتبط با معیارهای دسترسی و عدالت ،مشارکت و نظارت و
آموزش و سالمت بوده که این امر نشان دهندة ضعف ایستگاه
در مقوله های نامبرده است .تطبیق نظرات کاربران با وضع
موجود صحت نظرات ایشان را تصدیق می کند .به عنوان مثال
حضور مداوم ماموران ایستگاه در فضای سرپوشیده سبب
ایجاد حس امنیت در کاربران و به نوعی بروز سرزندگی در
این فضا می گردد.

نتیجه

نتایج حاصل از تلفیق نظرات کاربران فضا و مشاهدات
میدانی ،به وضوح میزان مشکالت فضای جمعی ایستگاه پایانه
ای مترو شهید سلطانی کرج را نشان میدهد .این امر در ستون
پنجم جدول  5به تفکیک انواع شاخص ها و درجهبندی کیفی
آنها ارائه شده است .به طور کلی از بین  6معیار اصلی سازندة
ابعاد اجتماعی فضای جمعی (سرپوشیده و باز) ایستگاه پایانه
ای مترو شهید سلطانی کرج ،معیارهای مشارکت و نظارت،
آموزش و سالمت با درجهبندی بسیار نامناسب و معیارهای
امنیت و ایمنی ،دسترسی و عدالت ،هویت و ریزمعیار جذابیت
و سرزندگی عملکردی با درجه بندی نامناسب ارزشیابی
گردیدهاند .تنها نقطة قوت ایستگاه ،ریزمعیار جذابیت و سرزندگی
کالبدی در فضای جمعی سرپوشیده است ،که با درجه بندی

پی نوشت ها

 5ر.ک به (.)Gehl.2011:9

نسبت ًا مناسب ارزیابی شده است.
به طور کلی می توان گفت که ،ایستگاه مورد مطالعه از نقطه
نظر ابعاد اجتماعی ،دچار کمبودهای بسیاری است ،که همین
امر سبب ایجاد مشکل در روند عملکرد آن به عنوان یک فضای
عمومی موفق شده است .بنابراین توجه به معیارهای  6گانه و
اعمال شاخص های آن 16در بستر کالبدی فضای جمعی ایستگاه
مورد مطالعه می تواند سبب بهبود وضعیت آنها شود.
در پایان به نظر می رسد پژوهش حاضر قادر است ،از سویی
زمینه الزم برای ارتقای کیفیت فضای موجود از نقطه نظر ابعاد
اجتماعی را فراهم سازد و از سوی دیگر چارچوب الزم جهت
سنجش وضعیت فضای جمعی دیگر ایستگاه های پایانه ای مترو
را نیز فراهم آورد.

6 Social Criteria.
1 Meeting Place.

7 Indicators.

2 Heterotopias.

8 Syntagma Subway Station.

3 Active Interaction.

9 Roppongi Subway Station.

4 Passive Interaction.

10 Atocha Train Station.
11 Union Railway Station.
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 دقیقه5  علت انتخاب گروه های هدف بر اساس زمان توقف بیش از13
 آگاهی بیشتر این افراد نسبت به افراد عبوری از فضا، درفضای جمعی
.بود
 روش هدفمند غیر احتمالی یکی از روش های نمونه گیری است که14
. نمونه مي گيريم،در اين نوع نمونهگيري بر طبق هدفي كه در ذهن داريم
 نشان دادن میزان صحت نتایج نظرات، علت ذکر درصد های مذکور15
 زیرا زمان و تعداد.کاربران فضا در زمینه بررسی ابعاد اجتماعی است
دفعات استفاده کاربران از فضا نشان دهنده میزان آگاهی آنها نسبت به
فضاست؛ که در این جا اکثر روزهای هفته و بخش اعظمی از روز را
.دربرمیگیرد
 اولویت ها ی اجرایی و اقدامات آتی جهت بهبود این فضا را می توان16
بر اساس میزان درجه بندی کیفی(بسیارنامناسب تا مناسب) هریک از
. استنتاج نمود5  از جدول،شاخص ها به صورت مجزا

فهرستمنابع

 ارائه انگاره های محیطی،)1389( محمدرضا و دیگران،پورجعفر
موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تاکید
،  سال پنجم، مجله سالمندی ایران،بر ترجیحات سالمندان شهر شیراز
.34-22 صص،15 شماره
 فضای عمومی شهری؛،)1384( مجتبی و مهسا سیفانی،رفیعیان
.42-35 صص،23  شماره، نشریه هنرهای زیبا،بازنگری و ارزیابی کیفی

 تحلیلی بر ابعاد،)1387( محمد و سید دانا علی زاده،صالحی فرد
اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز در شهرها (با رویکرد مدیریت
.33-19 صص، 21  شماره، فصلنامه مدیریت شهری،)شهری

 طراحي ايستگاه مترو به عنوان يك،)1387( سهند، محمدی خبازان
 پایان نامه، ايستگاه تئاتر شهر تهران: نمونه موردي،فضاي شهري جديد
.دانشگاهتهران،دانشكدههنرهايزيبا،گروهشهرسازي،کارشناسیارشد
Albiston, Nicola(2011), Strengthening social dimensions in urban design, urbanism plus.
Bertolini, L. & T. Spit (1998), Cities On Rails: The Redevelopment Of Railway Station Areas,London, E & Fn
Spon.
Camagni , R. & Salone ,C (1993), Network urban structure in northern Italy : elements for theoretical framework,
Urban Studies, 30, 6, 1053 _ 1064.

http://www.roppongihills.com/en/ ; 90/9/20.

http://www.merriamwebster.com/dictionary/indicator
23/10/90.

 فضای جمعی ایستگاه مترو شهید سلطانی به دو قسمت سرپوشیده12
و باز تقسیم می شود که در این پژوهش وضعیت هر دوی این فضاها
.بررسی شده است

Carmona , Matthew et al. (2003), Public places urban
spaces, the dimensions of urban design Architectural
press, Elsevier.
Charkhchian, Maryam & Abdollahi Daneshpour (2010),
Introduction to multiple dimensions of a responsive public
space, A case study in iran, prostor a scholarly journal of
architecture and urban planning, vol 18, No 39, PP 218
- 227.
Coles, Richard & Maria Caserio (2001), Social Criteria
for the Evaluation and Development of Urban Green
Spaces School of Architecture & Landscape, Faculty of
the Built Environment, UCE, Birmingham, UK.
Davies Gleave , Steer (2009), Interchange Best Prac-

