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و  در مواقع  عملکرد مجتمع های ایستگاهی متر
بحران  

مهشید دوست محمدیان1، سید باقر حسینی2، ویدا تقوایی3

چكیده 
ــی  ــد منظورگ ــناخت چن ــت ش ــی، جه ــاری فرصت ــران در معم ــوع بح ــا موض ــا ب ــزاج آن ه ــرو و امت ــتگاهی مت ــای ایس ــی مجتمع ه طراح
عملکــرد فضاهــای ایســتگاهی فراهــم می ســازد. مقالــه حاضــر می کوشــد تــا در راســتای کاهــش آســیب پذیری ها، تمهیداتــی جهــت 
ح  کــه در ایــن پژوهــش مطــر اســتفاده از ایــن فضــا به عنــوان فضــای اســکان موقــت در شــرایط اضطــراری قائــل شــود. ســؤاالتی 
می شــود عبارتنــد از اینکــه، آیــا یــک مجتمــع ایســتگاهی متــرو می توانــد ضمــن ایفــای نقــش، به عنــوان یــک ایســتگاه و مجموعــه 
فرهنگــی تجــاری، در مواقــع بحــران تبدیــل بــه یــک فضــای اســکان موقــت بشــود؟ و اینکــه چــه عواملــی روی انعطاف پذیــری 

معمــاری ایســتگاه ها تأثیرگذارنــد؟

گــر ایســتگاه  متــرو به صــورت چنــد منظــوره طراحــی شــود، می توانــد پاســخگوی  بــا توجــه بــه فرضیــات تحقیــق به نظــر می رســد ا
نیازهــای مــردم در قالــب فضایــی جهــت اســکان موقــت باشــد و اینکــه مؤلفه هایــی ماننــد تطبیق پذیــری و ســازگاری فضایــی تأثیــر 
زیــادی روی انعطاف پذیــری معمــاری ایســتگاه ها دارنــد. چارچــوب نظــری بــر اســاس پیشــینه تخصصــی آن شــکل گرفتــه، روش 
کــه شــامل ســیزده  تحقیــق، روش توصیفــی )پیمایشــی دلفــی( می باشــد و نتیجــه پژوهــش بــا اســتناد بــه مؤلفه هــای انعطاف پذیــری 
مؤلفــه مؤثــر بــر ارائــه الگویــی جهــت طراحــی یــک فضــای منعطــف در قالــب پرسشــنامه هایی در اختیــار 50 متخصــص قــرار گرفــت. 
ــذاری بیشــتری در دومنظورگــی طراحــی داشــته اند. ــه دو عامــل )ســازگاری و انطبــاق( و )تبدیل پذیــری( اثرگ ک یافته هــا نشــان داد 

واژه های کلیدی: مجتمع ایستگاهی مترو، چندمنظورگی فضاها، فضای اسکان موقت، انعطاف پذیری
 تاریخ دریافت: 94/04/06
تاریخ پذیرش: 94/06/25

 doostmohamadian@gmail.com کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم و تحقیقات بروجرد، بروجرد، ایران  -1
 hosseini@iust.ac.ir )2 - دانشیار دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران )نویسنده مسوول
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1. مقدمه
بحــث از انعطاف پذیــری )Haberaken, 2008( در معمــاری از 
کثــر کشــورهای در حــال توســعه  کــه در ا جملــه مباحثــی اســت 
شــهری  قطــار  از  »اســتفاده  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
به عنــوان یکــی از مهمتریــن زیــر ســاخت های صنایــع حمــل 
کشــورهای مختلــف بســته بــه  و نقــل حائــز اهمیــت بــوده و 
نــوع اســتراتژی و ســاختار سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
گونــی را از ســاخت و ســاز و گســترش ســامانه  خــود اهــداف گونا

مربوطــه دنبــال می نماینــد. )دهقانــی، 1391( 

کــه در ایــن پژوهــش بــرای صنایــع حمــل و نقــل شــهری  نقشــی 
تســهیل  حفاظتــی،  نقــش  می شــود،  گرفتــه  نظــر  در  متــرو 
احتمالــی  آســیب پذیری های  کاهــش  بحــران،  مدیریــت 
)Hosseini, 2005( و فراهــم آوردن رضایــت اســتفاده کنندگان 
در مواقــع بحرانــی و غیربحرانــی می باشــد؛ به عبارتــی به دنبــال 
توســعه ایــن صنعــت در بعــد حمــل و نقــل و خدمات رســانی، 
کشــورها از ایســتگاه های متــرو به عنــوان فضایــی  بســیاری از 
جهــت اســکان موقــت بــا هــدف حفــظ، نگهــداری و محافظــت 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــد؛ ب ــتفاده می نماین ــردم اس ــه م ــانی ب و امدادرس
مایحتــاج  تأمیــن  و  افــراد  از  حفاظــت  بــه  قــادر  ایســتگاه ها 
ضــروری آن هــا بــرای مــدت زمــان معیــن در شــرایط بحــران 
کــه در ایــن پژوهــش جهــت بررســی بحــث  می باشــند. نگرشــی 
دوعملکــردی بــودن )Schmid, 2009( فضاهــای معمــاری 
بــه  اســتناد  بــا  کــه  بــوده  تحلیلــی  نگرشــی  شــده،  انتخــاب 

گرفتــه اســت. مطالعــات محــدود موجــود صــورت 

کشــور مــا وجــود  کــه در معمــاری امــروز  کاســتی هایی  یکــی از 
از  چند منظــوره  اســتفاده  جهــت  برنامه ریــزی  عــدم  دارد، 
امکانــات  از  حتی ا المــکان  می تــوان  به عبارتــی  فضاهاســت، 
و تجهیــزات ایســتگاه ها بــرای اســتفاده جهــت فضایــی بــرای 
کــه افــراد به صــورت  ــاه مــدت افــراد بهــره بــرد. چــرا  اســکان کوت
 )2006 ,.Eric Massey, P( گاه در شــرایط اضطــراری ناخــودآ
بــه متــرو پنــاه می برند. و در همین راســتا در بســیاری از کشــورها 
می کننــد.  اســتفاده  پناهگاهــی  فضایــی  به عنــوان  متــرو  از 
کــه از نــام مقالــه بــر می آیــد مســئله اصلــی، طراحــی  همانطــور 
ایســتگاهی  مجتمع هــای  انعطاف پذیــر  و  چندعملکــردی 
کــه ضمــن کارکــرد اصلــی و جانبــی خــود )حمــل و نقــل  اســت 
کارکــرد ســومی جهــت  و تأمیــن نیازهــای روزمــره مســافرین( 
ــرای  ــب یــک فضــای امــن ب تأمیــن نیازهــای شــهروندان در قال

اســکان چنــد روزه را دارا باشــند.

قــرار دارنــد  ایــن مقالــه  کــه پیــش روی  مهمتریــن ســؤاالتی 
از: عبارتنــد 

1- آیــا یــک مجتمــع ایســتگاهی بــا محوریــت متــرو مــی توانــد 
کــه بتوانــد همزمــان دو  تــا آن انــدازه قابلیــت داشــته باشــد 

عملکــرد را باهــم داشــته باشــد؟

گی هــای معمــاری یــک مجتمــع ایســتگاهی دومنظــوره  2- ویژ
چیســت؟

3- چــه عوامــل و مؤلفه هایــی روی انعطاف پذیــری معمــاری 
ــد؟ ــرو تأثیرگذارن ــتگاه های مت ایس

فرضیات تحقیق عبارتند از:

بــرای  پیش بینی هایــی  متــرو،  ایســتگاه های  طراحــی  در   -1
گــر  ا می رســد  به نظــر  نشــده،  گرفتــه  نظــر  در  بحــران  مواقــع 
و  شــود  طراحــی  منظــوره  چنــد  به صــورت  متــرو  ایســتگاه  
فضاهــای مــورد نیــاز مواقــع بحــران در آن دیــده شــود، می توانــد 
در مواقــع عــادی عملکــرد خــودش را داشــته باشــد و در مواقــع 
گره گشــای مشــکات  و  مــردم  نیازهــای  پاســخگوی  بحــران 

آن هــا باشــد.

و  تطبیق پذیــری  ماننــد  مؤلفه هایــی  می رســد  به نظــر   -2
پــان  انعطاف پذیــری  در  زیــادی  تأثیــر  فضاهــا  هم جــواری 

دارنــد. ایســتگاه ها 

کاربری هــای مختلــط، تنــوع افــراد  3- پیش بینــی می شــود 
اســتفاده کننده، تنــوع فعالیت هــا و امــکان تخصیــص مجــدد 
ــر  ــتگاه ها مؤث ــاری ایس ــدازه روی معم ــا آن ان ــد ت ــا می توان فضاه
کوتــاه  کــه بتواننــد در قالــب فضایــی جهــت اســکان  باشــند 

مــدت پاســخگوی مخاطبــان باشــند.

2. چارچوب نظری و ادبیات تحقیق
مــرور ادبیــات تحقیــق بــا مقدمــه ای شــامل وســعت بررســی ها 
و اهــداف در خصــوص مســئله تحقیــق آغــاز می شــود، مقــاالت 
و مطالعــات براســاس روش تحقیــق و متغیرهــا بــا ســه ســرفصل 
اصلــی ایســتگاه های متــرو و مدیریــت در شــرایط اضطــراری و 

چندعملکــردی بــودن ایســتگاه ها دســته بندی می شــوند. 

2-1. پیشینه پژوهش

کنــون در زمینــه  کــه تا گســترد ه ای  بــا توجــه بــه تحقیقــات 
مجتمع هــای ایســتگاهی متــرو صــورت گرفتــه، اهــداف اصلــی 
موجــود در ایــن منابــع بــه ســه بخــش اصلــی تقســیم می شــود، 

کــه شــامل مــوارد زیــر می باشــد:

کاربری هــای  بــا  هماهنــگ  و  پویــا  مجموعــه ای  1.طراحــی 
هم جــوار ایســتگاهی و ایجــاد مجموعــه ای بــا قابلیــت جــذب 

کاربــری انــواع 
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2. بررســی تأثیــر مســتقیم مجموعــه ایســتگاهی روی بافــت و 
اســکلت شــهر 

3. بررســی عوامــل معمــاری تأثیرگــذار و بهبــود کیفیــت فضایــی 
ایســتگاهی.

مفهــوم طراحــی هماهنــگ بــا کاربری هــا و ایجــاد مجموعــه ای 
کار،  نیــک  )آزاد  پژوهش هــای  در  را  متنــوع  کاربری هــای  بــا 
و   )1383 )ســاریخانی،   ،)1380 خورهــه،  )امیــری   ،)1386

ایــن  از  کــدام  هــر  در  و  دیــد  می تــوان   )1388 )سلحشــور، 
تحقیقــات بــا توجــه بــه اهــداف پژوهــش و روش هــای مختلــف 
تحقیــق شــامل روش تحلیــل محتوایــی و روش نمونه گیــری 
بــه نتایجــی شــامل طراحــی یــک فضــای منســجم و عملکــردی 
ــه کارشناســی مســائل مختلــف ناشــی از  ــه در عیــن پویایــی ب ک
ــن  ــهری و تدوی ــای ش ــرو در بافت ه ــتگاه های مت ــش ایس پیدای
ضوابــط الزم جهــت بهره بــرداری از ظرفیت هــای جدیــد حــوزه 
نفــوذ ایســتگاه ها و تمهیداتــی جهــت ارتبــاط هنــر و تکنولــوژی 

پرداختــه اســت.

بــر  بــا تأثیــر متــرو  نــژاد، 1381( در رابطــه  پژوهــش )ابراهیــم 
ســاختار کالبــدی شــهر، بــه ارزیابــی تأثیــرات مختلــف سیســتم 
تغییــر  و  شــهرها  رویــه  بــی  گســترش  از  جلوگیــری  در  متــرو 
ایســتگاه ها  مؤثــر  محــدوده  ســاختمانی  کــم  ترا و  کاربری هــا 

می پــردازد.

 )1387 تفرشــی،  )عســگری  اثــر  ماننــد  قبلــی  پژوهش هــای   
پژوهش هایــی  از  نمونه هایــی   )1390 قمــری،  و  )مردمــی  و 
کیفیــت  بهبــود  بــر  گــذار  تأثیــر  کــه در زمینــه عوامــل  اســت 
روی  مؤثــر  عوامــل  شــامل  کــه  می گیــرد،  صــورت  فضایــی 
کــه  می باشــد  فرافــردی  و  فــردی  بیــن  اجتماعــی  تعامــات 
افزایش دهنــده تعامــات انســانی میــان افــراد اســت و ایــن 
مبلمــان،  ماننــد  الزاماتــی  شــامل  فضاهــا  اجتماع پذیــری 
کــه موجــب  فضاهــای دلبــاز و تابلوهــای هنــری و... می باشــد 
ارتقــای همبســتگی، رشــد فــردی، ایجــاد و بهبــود الگوهــای 

می شــود. مناســب  رفتــاری 

مــرور ادبیــات موضوعــی بحــران و اســکان موقــت را می تــوان بــه 
پنــج بخــش تقســیم نمــود شــامل:

1.چگونگی حل مدیریت بحران ها در مواقع سوانح،

2. پیامدهای بحران،

3. عدم هماهنگی بین سازمان ها،

4. افزایش ضریب ایمنی جهت کاهش صدمات،

5. به کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی.

و  )بهزادفــر  پژوهش هــای  بــه  می تــوان  خصــوص  ایــن  در 
شــایان نژاد، 1391(، )تقــی زاده و ســنایی، 1391(، )دهقانــی، 
مقدســی  و  اول  )بیژنــی   ،)1387 کیانــی،  و  )تقوایــی   ،)1391

....( و )Eric 2006 ,Massey and P.Larsen( اشــاره نمــود 
ــا هــدف  ــد. ایــن نظــرات ب ــه در ایــن حــوزه اظهــار نظــر کرده ان ک
شناســایی یــک برنامــه مــدون جهــت حــل معضــات و مســائل 
بحران هــا  بــا  مرتبــط  غیرقابــل پیش بینــی در ســازمان های 
کاهــش آســیب پذیری ناشــی از  گرفتــه و روش هــای  صــورت 
بحران هــا، شــامل شــناخت مراحــل مدیریــت بحــران در شــش 
اجــرا،  ریــزی، پیش بینــی، تجهیــز، هماهنگــی،  برنامــه  مــورد 
تجزیــه و تحلیــل؛ مستند ســازی و اســکان موقــت و چگونگــی 
ارزیابــی،  حــل مدیریــت بحــران در ســه مــورد، شناســایی و 
پیامدهــای  و  موقــت؛  ضــروری  اقدامــات  و  تصمیم گیــری 
بعــد از بحــران شــامل بازســازی در مناطــق کم خطــر، احــداث 
بناهــا بــا توجــه بــه قوانیــن مقاوم ســازی و طراحــی منعطــف 

ســاختمان ها و شــهرها در مواجهــه بــا بحــران می باشــد. 

کــه از مزایــای بســیاری برخــوردار  چندمنظورگــی در معمــاری 
گرفتــه اســت. لیکــن  کــم مــورد توجــه قــرار  می باشــد، بســیار 
کــم موجــود، موضوعــات  می تــوان بــا مراجعــه بــه همــان منابــع 
اصلــی را یافــت و چارچــوب نظــری پژوهــش می توانــد براســاس 
رویکــرد معمــاری چنــد عملکــردی در مطالعــات )مهدوی نــژاد 
)دهقانــی،   ،)1389 دلشــاد،  و  )مردمــی   ،)1390 دیگــران،  و 
 ( ، )2008 ,Habraken( ،)1392 ،1391(، )دوســت محمدیان

Malofiy, 1998( و )Wurman, 1986( ســازمان یابــد.

کــه دیگــر متخصصــان بــه آن  در ادامــه عوامــل و مؤلفه هایــی 
پرداخته انــد در قالــب یــک جــدول آورده شــده اســت:

2-2. چارچوب نظری

در ایــن خصــوص پژوهش هــا بــا مقدمــه ای شــامل هــدف و 
گشــت،  وســعت بررســی ها در خصــوص مســئله تحقیــق آغــاز 
کتاب هــا و ذکــر  بعــد از دســته بندی مقاله هــا، پایان نامه هــا و 
احــکام اصلــی نظریــات موجــود، جنبه هــای خــاص موضــوع 
منابــع  کلی تریــن  از  روشــن شــد. تحقیقــات  مــورد مطالعــه 
آغــاز و بــا مرتبط تریــن منابــع پایــان یافــت. )ســرمد و دیگــران، 

)67،1391

بــا بررســی دانــش موجــود و روشــن شــدن کمبودهــای موجــود، 
مفاهیمــی در جهــت درک بهتــر دو منظورگــی در معمــاری یافته 
شــد. مفاهیــم به دســت آمــده از توصیفات محققــان و معماران 
ــرای ارتقــا انعطاف پذیــری  ــت ب قبلــی اســتخراج شــده و درنهای
هــر چــه بیشــتر، مجموعــه ای از مؤلفه هــای کلیــدی در جهــت 
ح موضــوع چنــد عملکــردی بــودن فضاهــای ایســتگاهی  طــر
ــر اســاس میــزان  گــردآوری شــد؛ بعــد از طبقه بنــدی مؤلفه هــا ب
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ــدام از  ــه عناصــر وابســته هرک ــا اشــاره ب ــی آن هــا و ب تأثیــر احتمال
ح داده شــد  کــدام شــر ایــن مؤلفه هــا مختصــری راجع بــه هــر 
گرفتــه اولویــت بندیــی بــرای  و بــر اســاس مطالعــات صــورت 
کــدام مثال هــای عینــی  گرفتــه شــد و بــرای هــر  آن هــا در نظــر 
ح شــد. ایــن مجموعه هــا در اختیــار متخصصیــن امــر قــرار  مطــر
گرفــت؛ در ایــن مجموعــه ســازگاری و انطبــاق فضاهــا در اولویــت 
گرفــت؛ به عبارتــی هــر چــه فضایــی از ســازگاری باالتــری  قــرار 
خواهــد  پذیــری  تغییــر  قابلیــت  راحت تــر  باشــد،  برخــوردار 
کــه ضمــن  داشــت؛ و بــه بیــان دیگــر فضایــی ایجــاد می کنــد 
ــه  ــافران، ب ــای مس ــن نیازه ــل و تأمی ــل و نق ــه حم ــاز ب ــن نی تأمی
تســهیل مدیریــت بحــران، کاهــش آســیب پذیری ها و رضایــت 
اســتفاده کنندگان در حیــن اســکان موقــت یــاری می رســاند.

3. روش تحقیق
توصیفــی  روش  پژوهــش،  ایــن  در  تحقیــق  انجــام  روش 
کلــی تحقیــق توصیفــی  )تکنیــک دلفــی( می باشــد. به طــور 
جهــت شــناخت موضوعــات مــورد بررســی بــه کار مــی رود و یــک 
نــوع از تحقیقــات توصیفــی، تحقیــق پیمایشــی می باشــد کــه در 
واقــع از طریــق ســؤاالتی طبقه بنــدی شــده به بررســی ماهیــت 
وضعیــت و شــرایط موجــود و یــا رابطه ای کــه میــان پدیده هــای 
یــک عرصــه وجــود دارد می پــردازد. )ســرمد و دیگــران، 1391,

84( در پژوهــش حاضــر نیــز جهــت شــناخت بیشــتر موضــوع 

ــا وجــود فعالیت هــای متفــاوت، بعــد  انعطاف پذیــری فضاهــا ب
از مطالعــه و بررســی پژوهش هــای قبلــی، و تجزیــه و تحلیــل 
کــه بــا توجــه بــه وســعت  آن هــا و شــناخت کمبودهــا و مســائلی 
ایــن  در  مؤثــر  عوامــل  نشــده،  پرداختــه  آن هــا  بــه  موضــوع 
خصــوص شناســایی شــدند و ســپس از میــان آن هــا تعــدادی از 
مهمتریــن مؤلفه هــای تأثیرگــذار روی ارتقــای تطبیق پذیــری 
ایســتگاه ها و عناصــر وابســته آن هــا جــدا شــده و در قالــب یــک 

گشــت. پرسشــنامه تدویــن 

روش  حاضــر  پژوهــش  انتخابــی  روش  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
اختیــار  در  پرسشــنامه ها  می باشــد،  دلفــی  پیمایشــی 
متخصصیــن و خبــرگان در زمینه هــای وابســته بــه موضــوع 
گرفــت و جهــت بررســی نظــرات آن هــا در ایــن خصــوص  قــرار 
ــان هــر پرسشــنامه از  پاســخ ســؤاالت رتبه بنــدی شــده و در پای
گــر اولویــت قرارگیــری ایــن عوامــل از  کــه ا آن هــا خواســته شــد 
ــان،  ــای خودش ــاس ایده ه ــت براس ــاوت اس ــا متف ــدگاه آن ه دی
گــر عامــل و یــا عوامــل  عوامــل را اولویت بنــدی کننــد، و در انتهــا ا

جدیــدی بــه نظــر آن هــا می آیــد بــه مــوارد اضافــه نماینــد.

 ایــن ســیزده مؤلفــه در قالــب یــک پرسشــنامه تنظیــم گردیــد، 
ابتــدا مؤلفه هــای انعطاف پذیــری و عناصــر وابســته آن هــا در 
قالــب یــک جــدول آورده شــدند، ســپس در رابطــه بــا هــر مؤلفــه 

کوتــاه و یــک مثــال آورده شــد و ســپس میــزان  یــک توضیــح 
ایســتگاه های  انعطاف پذیــری  روی  عامــل  آن  تأثیرگــذاری 
متــرو بررســی شــد، در ایــن میــان تعــداد پنجــاه پرسشــنامه تهیه 
گردیــد و در اختیــار پنجــاه متخصــص قــرار گرفت، بعد از گذشــت 
یــک هفتــه و تماس هــای مکــرر چهــل نفــر از آن هــا بــه ســؤاالت 
پاســخ دادنــد، بــا تجزیــه و تحلیــل ایــن پاســخ ها توســط نــرم 
کــه دو عامــل )ســازگاری و انطبــاق(  افــزار SPSS ، مشــخص شــد 
دو منظورگــی  در  بیشــتری  اثرگــذاری  پذیــری(  )تبدیــل  و 

داشــته اند. طراحــی 

3-1. روش گردآوری داده ها
بعــد از تعییــن چارچــوب نظــری پژوهــش، مطالعــات نظــری 
تحقیقــات قبلــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و داده هــا 
قبلــی  پایان نامه هــای  و  مقــاالت  کتاب هــا،  بــه  اســتناد  بــا 
راســتا  همیــن  در  نیــز  میدانــی  مشــاهدات  شــده،  گــردآوری 
ــبز در شــرق  ــتگاه سرس ــه ایس ک ــه ایــن ترتیــب  ــورت گرفــت، ب ص
تهــران تــا ایســتگاه ارم ســبز در غــرب تهــران مــورد مشــاهده قــرار 
گرفــت و مســائل اصلــی آن هــا آسیب شناســی شــد. بعــد از اتمــام 
ــه فرضیه هــای پژوهــش  ــا اســتناد ب مطالعــات و مشــاهدات و ب
انعطاف پذیــری  در  اصلــی  عامــل  و  مؤلفــه  ســیزده  تعــداد 
کــدام از  ایســتگاه ها انتخــاب شــدند، میــزان تأثیرگــذاری هــر 
آن هــا روی انعطاف پذیــری ایســتگاه ها بررســی شــد و در آخــر 
کــه یکبــار  هــر پرسشــنامه از پرسش شــوندگان در خواســت شــد 
هــم آن هــا مؤلفه هــا را بــه انتخــاب خودشــان اولویت بنــدی 
ایــن  ارائــه دهنــد،  دارنــد  پیشــنهاد جدیــدی  گــر  ا و  نمــوده 
گرفــت، بــه  پرسشــنامه ها در اختیــار پنجــاه متخصــص قــرار 
چهــل پرسشــنامه پاســخ داده شــد، یــازده پرسشــنامه بــدون 
ــه و تحلیــل اطاعــات از طریــق  ــه شــد. تجزی اولویت بنــدی ارائ

گرفــت. نرم افــزار SPSS انجــام 

4. تحلیل یافته ها
 ،SPSS نرم افــزار  توســط  داده هــا  تحلیــل  و  تجزیــه  از  بعــد 
ضریــب هماهنگــی درونــی ســؤاالت )0/82( بــوده، و بــا توجــه 
کــه  گرفــت  بــه نزدیکــی ایــن عــدد بــه عــدد 1 می تــوان نتیجــه 
میــزان همبســتگی درونــی بیــن ســؤاالت بــاال بــوده و نتیجــه 
پرســش ها همگــن بــوده اســت. بــرای هــر مؤلفــه، میانگیــن 
گردیــد، و رتبه بنــدی انجــام شــده  و انحــراف معیــار مشــخص 
کــه ســازگاری و تطبیق پذیــری  بیــن ســیزده متغیــر نشــان داد 
انعطاف پذیــری  عامــل  مهمتریــن  معمــاری  فضاهــای  در 
تنــوع  فضاهــا،  بخشــی  نظــام  بــاز  می باشــد.  ایســتگاه ها  در 
کاربری هــای مختلــط،  فعالیت هــا، تنــوع اســتفاده کنندگان، 
تغییرپذیــری و ســازماندهی فضایــی، عوامــل تأثیرگــذار بعــدی 
کــه از ایــن پژوهــش اســتنتاج می شــود. بــه ایــن  می باشــند 
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ترتیــب مهمتریــن هــدف، یافتــن روشــی جهــت انطبــاق دو 
عملکــرد متفــاوت در طراحــی می باشــد جهــت ایجــاد یــک فضــا 
کــه بــا تغییــرات محیطــی طــی زمــان و  بــا ســاختار چنــد بعــدی 

بــرای فعالیت هــای متفــاوت ســازگار باشــد.

بــا توجــه بــه جــدول شــماره 3 مؤلفــه ســازگاری و انطبــاق در 
کــه در آن فضــا به خاطــر نــوع چیدمــان  فضاهــا عاملــی  اســت 
و آرایــش ســطوح می توانــد وظایــف مختلفــی را بپذیــرد و بــا 
گــردد، ماننــد فضاهــای  کاربــران هماهنــگ  تغییــر نیازهــای 
ایــن  کــه  ایســتگاهی  مجتمــع  درون  فرهنگــی  و  تجــاری 
کــه در شــرایط بحــران خــود را بــا فضایــی  قابلیــت را دارنــد 
جهــت اســکان موقــت ســازگار ســازند. مثــًا بخــش امــدادی 
ــا بخش هــای تجــاری، بخــش مــواد غذایــی  درمانــی و انبارهــا ب
آب  محــل  مجتمــع،  درون  رســتوران های  بــا  آشــپزخانه  و 
و  کارکنــان  رختشــویی  و  حمــام  ظرفشــویی،  و  آشــامیدنی 
ســرویس های بهداشــتی کارکنــان و افــراد، بــا همیــن فضاهــا در 
مجتمــع ایســتگاهی؛ مقــدار میانگیــن ایــن مؤلفــه از شــاخص 

میانگیــن نیــز باالتــر اســت. متغیــر تنوع پذیــری عاملــی  اســت 
نــوع مکان یابــی و مساحتشــان  به خاطــر  کــه در آن فضاهــا 
می تواننــد، در عیــن اینکــه وظایــف اصلــی خــود را اجــرا می کننــد 
نیــز  کاربری هــای دیگــر  در راســتای آن و در شــرایط خــاص 
کــه بــه  داشــته باشــند. متغیــر تبدیل پذیــری عاملــی  اســت 
فضاهــا تفاســیر جدیــدی می دهــد ماننــد تبدیــل فضاهــای 
مؤلفــه  موقــت.  اســکان  فضاهــای  بــه  ایســتگاه ها  تجــاری 
بــا  هماهنــگ  کــه  می کنــد  معرفــی  را  فضایــی  تغییرپذیــری 
تنــوع اســتفاده کنندگان و تغییــر نیازهایشــان تغییــر می کنــد. 
کــه حرکــت اســتفاده کنندگان را در  شــفافیت عاملــی  اســت 
گشــایش های  تداومــی پیوســته قــرار می دهــد، به طوری کــه 
فضایــی در خطــوط افقــی و عمــودی موجــب شــفافیت در 
البــای دیوارهــا و ســتون ها می گــردد کــه دورنمــای آن در منظــر 
نهایــی معنــا می گیــرد. عنصرســیالیت، امــکان نفــوذ در فضاهــا 
ایجــاد  را  آســیب دیده در شــرایط اضطــراری  افــراد  کنتــرل  و 
می کنــد. فضاهــای فعــال و غیرفعــال اشــاره به فضاهایــی ماننــد 

عناصر وابستهمؤلفه های بررسی شدهعناصر وابستهمؤلفه های بررسی شده

راطنیق پذااو 
)2008 ,Haberaken(

پیرخگث ب  رفینت ییو ررترن
 رهتب  پذااو)اتنای، 

نلتین، 1389(

 ,Dulke(راکین ریزایاییی اهین ب  وطف ایرنم
 )2000

پیرخگث ب  احیزییو اندثع ررترن
یم زایای رعیلحت یی نف اییننه ییا  بی فعییت 

حایم ن یی آزرن)ننرت ای ییین، 1392(

ریشنیف چدیُبعیو
رغحدت پذااو)اتنای، 

نلتین، 1389(

)1998 ,Malofiy(رغحدت اطیبق رتصت یی 

رجزرو راعطیف پذات، رییو راعطیف پذات عدیصت انیتک نرشلی
 )2007 ,Dittoe and Porter()1986 ,Wurman( ی ییدگی بی رغحدترت زیزرا

یکییفچگی 
رییا )اتنای، نلتین، 

)1389

نفگحت شین بی رعیلحت ییو نیگت بیین رتک ریرنم رعیلحت ییرییو  یری بی راعطیف پذااو بیأ
)1986 ,Wurman(رعیلحت رصلی

 جدگی پذااو ایحط

زنربط راسیای)راسین 
ایطزو()اتنای، نلتین، 

)1389

رفرنیط بی جیاع 

هطییا  ایحطرفرنیویت ریییی

 )2000 , .Watkins, et al(رفرنیویت راسیای بدب ررترن اندثعرفرنیط رعیلحت یی

قیبل رثرع  
 )1995 ,Malofiy(

نزین ریرو )رلوحت بت ایحط( ن باین ریرو )ریوت رز أی  بدیو ریییی )ننرت ای ییین، 1392(
ایحط()اتنای ن نلتین، 1389(

گسنتش احیرن نیی ن رجثلت حت ت

 دنال پذااو

نجثن آرحب پذااو ییو ذرری ایحط ن یی 
عثرال بدانای)ننرت ای ییین، 1392(

رییییو اندثع بیین ریشنیف ویبت ردثع پذااو
)1999 ,Ehrekrant, Esckstute(رادحت ایطزو

ریزایاییی ررقی یی 
 ,Wurman( ع ثنو

)1986
اظیفت بت  ل اه ثع اظیم بختی ریییی 

زنربط رییا 
بیزرعایف حس رییا  رتنو

ریزش بی ایحط

جدول 1: مؤلفه های مؤثر بر میزان انعطاف پذیری فضاها از منظر متخصصان )تدوین: نگارنده(
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کــه قابــل تغییــر  کافی شــاپ ها و رســتوران ها دارد  گالری هــا، 
بــرای اســتفاده چندمنظــوره هســتند. ســازماندهی فضایــی 
کــه در عیــن دوالیــه بــودن عملکــرد از طریــق  عاملــی  بــوده 
رعایــت سلســله مراتــب مجموعــه ای منســجم ایجــاد می کنــد. 
به برنامه ریــزی  اشــاره  موقعیت یابــی  راهکارهــای  عامــل 
جهــت ســهولت اجــرای فعالیت هــا و شــفافیت فضاهــا دارد. 

کــه بــه ایــن فضــای  متغیــر بهبــود کیفیــت فضایــی عاملی اســت 
تخصیــص  امــکان  می بخشــد.  فــرم  و  زیبایــی  عملکــردی، 
بــدون  فضاهــا  از  مجــدد  اســتفاده  امــکان  فضاهــا،  مجــدد 
و  درون  بیــن  ارتبــاط  می کنــد.  ح  مطــر را  فیزیکــی  تغییــرات 
بیــرون امتــداد محدوده هــای عملکــردی را مشــخص می کنــد 
و در نهایــت مؤلفــه تجمیع پذیــری نیــز از یکپارچگــی چندیــن 
فضــا، فضایــی جهــت فعالیت هــای خدماتــی جدیــد ایجــاد 

 . می کنــد

بــا توجــه بــه تفاســیری که در بــاال آمــده و ارقــام حاصــل از جــدول 
شــماره 3 و بیــان ایــن موضــوع که شــاخص میانگیــن به تنهایی 
و  نیســت  داده هــا  توزیــع  کامــل  وضعیــت  توصیف کننــده 
می بایســت عــاوه بــر شــناخت معیــار مرکزیــت آنهــا، معیــاری نیــز 
کندگــی آن هــا تعییــن نمــود؛ به طوری کــه  جهــت شــناخت پرا
تخصیــص  امــکان  و  انطبــاق  و  ســازگاری  چــون  عواملــی 
متغیرهــای   ،3/20 میانگیــن  شــاخص  بــا  فضاهــا  مجــدد 
بــا  موقعیت یابــی  راهکارهــای  و  تنوع پذیــری  تغییرپذیــری، 
ــا میانگیــن  شــاخص میانگیــن 3/13 و مؤلفــه تبدیل پذیــری ب
3/08 دارای مرکزیــت باالتــری نســبت بــه شــاخص میانگیــن 
شــاخص  یــا  معیــار  انحــراف  میــزان  به عبارتــی  می باشــند؛ 
کــه  کندگــی متغیــر انطبــاق و ســازگاری 0/687 می باشــد  پرا
بســیار پایین تــر از بقیــه متغیرهاســت و ایــن بــه ایــن معناســت 
کــه تعــداد بیشــتری از متخصصــان ایــن متغیــر را در اولویــت قــرار 
دادنــد، متغیرهــای تنوع پذیــری، تغییرپذیــری و ســاختاردهی 

مؤلفه های
مؤلفه های عناصر وابستهانعطاف پذیری

عناصر وابستهانعطاف پذیری

ریزگیزو ن راطنیق

راعطیف پذااو

ریزایاییی رییا 
)ریشنیف نیی(

زنربط انقیبل ریییی

گتثنگی رییا رطنحق پذااو

گسنتشی هثرزو ایثه رثرع  ن 

ردثع پذااو

ردثع بصاو
ردثع رعیلحت یی ن  یفباو یی
ردثع ررنفینه  ددیگین

اظم ن ب  اظ ی

راسهیم یفباو اخنلط

شگفنی
هدچحیگی

رلسل  اتررب

رییت

نییلکتحک نزین ن بداین

بیزاظیم بختی رییا رنیال پذااو

فریکیفییو اثقعحت ییب 

بتایا  زازو

زنراتدیری رفرنیویتردثع ع لکتنورغحدت پذااو

شثرایا زنربط رییییشفیرحت

رغحدت پذااو ب  یدگیمرحیلحت رییا 

بجنثن  حفحت رییا 

رانیا 

ریهین رییییو رعیل ن
غحترعیل

قیبلحت رغحدت ریییی بترو 
ریسنیا ررنفینه چدیادظطفه

راکین رخصحص اهین 
ع لکتنرغحدترت رحزیکیریییی

ره حس پذااورییییو بیز ن اح   بیز ن بسن رفرنیط بدب نزین ن بداین
)یکییفچگی ریییی(

ررزریش آزرنو

یم زایای رعیلحت ییرفرنیط رییییو اندثع

جدول 2: مؤلفه های مؤثر بر میزان انعطاف پذیری فضاها مربوط به پرسشنامه )تدوین: نگارنده(
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کندگــی 0/757 و مؤلفه هــای فضاهــای فعــال  بــا شــاخص پرا
موقعیت یابــی  راهکارهــای  و  تبدیل پذیــری  غیر فعــال،  و 
کندگــی 0/776 و 0/797 و 0/791  پرا بــا شــاخص  هرکــدام 
کندگــی کمتــری نســبت بــه بقیــه متغیرهــا برخوردارنــد.  از پرا
در ایــن ارزشــیابی، عنصــر ســیالیت فضایــی بــا رقــم شــاخص 
میــزان  جهــت  مناســب  معیــاری  به عنــوان   3/00 میانگیــن 
شــاخص  دارای  مؤلفــه  ایــن  می شــود،  معرفــی  مرکزیــت 
انحــراف معیــار 0/716 می باشــد. در ایــن میــان عناصــر دیگــر 
بهبــود  شــفافیت،  ســاختاردهی،  تجمیع پذیــری،  شــامل 
کیفیــت فضایــی و فضاهــای فعــال و غیــر فعــال بــا ارقــام 2/98، 
2/88، 2/85، 2/80و 2/75 از معیــار میانگیــن پایین تــر قــرار 
کــه متغیــر ارتبــاط  می گیرنــد و بــر همیــن اســاس می تــوان گفــت 
کندگــی حــول میانگیــن  بیــن درون و بیــرون بــا بیشــترین پرا
قــرار  انطبــاق 0/687  0/834 در مقابــل متغیــر ســازگاری و 
ــا 0/823  می گیــرد و بعــد از آن متغیــر بهبــود کیفیــت فضایــی ب
شــاخص انحــراف معیــار قــرار می گیــرد، بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه 
بــه ضریــب تغییــرات، عنصــر فضاهــای فعــال و غیــر فعــال بــا 
میــزان تغییــرات بــاال و میــزان همبســتگی کمتــر بــا مؤلفه هــای 
انطباق پذیــری و تغییرپذیــری در ردیــف ســیزدهم رتبه بنــدی 
می شــود و عناصــر ســازگاری، تبدیل پذیــری و تنوع پذیــری بــا 
کمتریــن تغییــرات در رتبه هــای اول تــا ســوم قــرار می گیرنــد. 

بــا مــروری بــر جــدول رتبــه بنــدی حاصــل از نتایــج به دســت 
ــرض  ــه ف ــدی اولی ــت بن ــی از اولوی ــدی متفاوت ــت بن ــده، اولوی آم
کــه در جــدول شــماره 4  شــده در ســؤاالت حاصــل می شــود، 

آمــده اســت:

ارزشــیابی صــورت  از  بعــد  بــه جــدول شــماره 4 و  بــا توجــه 
آن  در  کــه  می شــود  حاصــل  جدیــدی  رتبه بنــدی  گرفتــه، 
نیــز مؤلفــه ســازگاری و انطبــاق در مــکان اول قــرار می گیــرد، 
کندگــی پاییــن نســبت بــه  متغیــر تبدیل پذیــری بــا میــزان پرا
متغیرهــای دیگــر در رتبــه دوم، تنوع پذیــری، تغییرپذیــری و 
قــرار می گیرنــد.  بعــدی  رتبه هــای  ســاختاردهی فضایــی در 
عنصــر شــفافیت بــا یــک درجــه نــزول نســبت بــه اولویت بنــدی 
کســب می کنــد. تجمیع پذیــری فضاهــا از  ابتدایــی رتبــه 6 را 

آخریــن رتبــه بــه رتبــه هفتــم صعــود می کنــد.

متغیرهــای راهکارهــای موقعیت یابــی، بهبــود کیفیــت فضایــی 
و امــکان تخصیــص مجــدد فضاهــا در رتبه هــای بعــدی ایــن 
اولویت بنــدی قــرار می گیرنــد و در نهایــت مؤلفه هــای ســیالیت 
ــیابی  ــه در ارزش ک ــال  ــال و غیرفع ــای فع ــاد فضاه ــی و ایج فضای
ــد  ــرار داشــتند، جــای می گیرن اولیــه در مــکان ششــم و هفتــم ق
متــرو  فضاهــای  انعطاف پذیــری  روی  را  تأثیــر  کمتریــن  کــه 
دارنــد و جهــت حصــول اهــداف پژوهــش رعایــت مؤلفه هــای 

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر

3.200.68721.46ریزگیزو ن راطنیق

3.130.75724.18ردثع پذااو

3.080.79725.87رنیال پذااو

3.130.75724.18رغحداپذااو

2.850.80228.14شفیرحت

3.000.71623.86رحیلحت رییا 

2.750.77628.21ریهین رییییو رعیل ن غحترعیل

ریزایاییی رییا 
2.880.75726.28 )ریشنیف نیی(

3.130.79125.27فریکیفییو اثقعحت ییب 

2.800.82329.39بجنثن  حفحت رییا 

3.200.79124.71راکین رخصحص اهین ریییی

2.850.83429.26رفرنیط بدب نزین ن بداین

ره حس پذااو
)یکییفچگی ریییی(

2.980.80026.84

جدول 3: مقایسه میانگین ها و عوامل انعطاف پذیری )مأخذ: نگارنده(
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ســازگاری، تبدیل پذیــری و تنوع پذیــری به عنــوان مهمتریــن 
عناصــر تأثیرگــذار، حائــز اهمیــت می باشــند. در ادامــه جــدول 
آن  براســاس  کــه  آمــده  پژوهــش  متغیرهــای  همبســتگی 
می تــوان بــه رابطه هــای میــان مؤلفه هــای مختلــف پــی بــرد و 
میــزان باالتریــن و پایین تریــن ایــن ارتباطــات را ارزیابــی نمــود.

میــزان  و  آمــده  به دســت  اولویت هــای  جــدول  بررســی  بــا 
اینکــه  علی رغــم  گفــت،  می تــوان  هــم  بــا  آنــان  همبســتگی 
بــا مفاهیمــی چــون  بیــن انطباق پذیــری  رابطــه معنــاداری 
تغییرپذیــری، شــفافیت، ســیالیت فضایــی، ایجــاد فضاهــای 
فعــال و غیــر فعــال، امــکان تخصیــص مجــدد فضاهــا وجــود 
نــدارد؛ بیــن تطبیــق پذیــری فضاهــا و تنــوع اســتفاده کنندگان 
دارد،  وجــود  باالیــی  بســیار  معنــادار  همبســتگی   )  ( عــدد 
توجــه  بــا  نیــز  تبدیل پذیــری  و  فضایــی  انطبــاق  همینطــور 
بــه میــزان عــددی ) ( رابطــه معنــادار باالیــی بــا هــم دارنــد. 
رابطــه  از  نیــز  پذیــری  تبدیــل  و  تنوع پذیــری  عوامــل  خــود 
بســیار هماهنــگ و همبســتگی بســیار بــاال ) ( برخوردارنــد. 
رابطــه  تغییر پذیــری  و  انعطاف پذیــری  مفاهیــم  میــان  امــا 
و  فضایــی  ســاختاردهی  میــان  نــدارد.  وجــود  معنــاداری 
تطبیق پذیــری هماهنگــی خیلــی ســخت تر از ایجــاد تفــاوت 
می باشــد و بــا توجــه بــه میــزان عــددی ) 0.052- ( ایــن دو هیــچ 
کــه میــزان همبســتگی  رابطــه معنــاداری بــا هــم ندارنــد، چــرا 
آنــان زیــر صفــر ارزیابــی شــده اســت. همینطــور در رابطــه بــا 
کــه در میــان عوامــل از همــه  تنوع پذیــری نیــز می تــوان گفــت 
ــا تبدیل پذیــری و ارتبــاط بیــرون و درون رابطــه دارد و  بیشــتر ب
از همبســتگی معنــادار باالیــی برخــوردار اســت، در عیــن اینکــه 
هیــچ رابطــه ای بــا بهبــود کیفیــت فضاهــا نــدارد و ایجــاد هــر نــوع 

ســازگاری میــان آن هــا ناممکــن اســت.

مؤلفــه تبدیل پذیــری از هماهنگــی باالیــی بــا عواملــی چــون 
تغییرپذیــری، شــفافیت و تجمیع پذیــری برخــوردار اســت. ایــن 

همبســتگی از همــه بیشــتر میــان تبدیل پذیــری و تغییرپذیــری 
ــر) ( می  باشــد. کــه ایــن میــزان براب می باشــد؛ 

بــا  ترتیــب  بــه  عوامــل  ایــن  میــان  از  نیــز  پذیــری  تغییــر 
بــا  و  می ســازد  معنــادار  رابطــه  شــفافیت  و  تجمیع پذیــری 
دیگــر عوامــل رابطــه معنــاداری نــدارد. مؤلفــه شــفافیت بــه 
ــا ســیالیت و تجمیع پذیــری مرتبــط اســت و ســیالیت  ترتیــب ب
بــا ســاختاردهی فضایــی رابطــه معنــادار دارد. فضاهــای فعــال 
و غیرفعــال بــا ارتبــاط بیــن درون و بیــرون، امــکان تخصیــص 
مجــدد فضاهــا، تجمیــع پذیــری و ســازماندهی فضایــی رابطــه 
همبســتگی بــاال دارد؛ بــرای ایــن عامــل در ارتبــاط بــا عامــل 
کیفیــت فضایــی هیــچ هماهنگــی نمی تــوان دیــد و  بهبــود 
تفــاوت میــان آن هــا ســاده تر  ایجــاد   ) بــه عــدد)  بــا اســتناد 

 . شــد می با

موقعیت یابــی  راهکارهــای  عامــل  بــا  فضایــی  ســاختاردهی 
کــم مرتبــط  بــا فاصلــه ای بســیار  کیفیــت فضایــی  و بهبــود 
کیفیــت فضایــی هیــچ رابطــه ای بــا امــکان  می باشــد. بهبــود 
تخصیــص مجــدد فضاهــا نــدارد. در حالی کــه امــکان تخصیــص 
و  تجمیع پذیــری  بــا  باالیــی  همبســتگی  از  فضاهــا  مجــدد 
کــه  ایــن در حالی اســت  دارد.  بیــرون  و  بیــن درون  ارتبــاط 
خــود ایــن عوامــل یعنــی تجمیع پذیــری و ارتبــاط بیــن درون و 

بیــرون نیــز از رابطــه معنــاداری بــا هــم برخوردارنــد؛

 بــا اســتناد بــه نتایــج پژوهــش، باالتریــن میــزان همبســتگی 
بــا  و  می باشــد.  تغییرپذیــری  و  تبدیل پذیــری  عامــل  بیــن 
توجــه بــه میــزان روابــط میــان مؤلفه هــا، می تــوان گفــت یــک 
فضــای تجمیع پذیــر بــا رعایــت ارتباطــات درونــی و بیرونــی 
کنــد، ایــن  هــم می توانــد به راحتــی تبدیــل شــود و هــم تغییــر 
فضــا ضمــن شــفافیت و روابــط فضایــی بــاال، امــکان تخصیــص 
مجــدد فضاهــا را می دهــد و ارتبــاط مناســبی بیــن فضاهــای 

درون و بیــرون ایجــاد می کنــد.

مؤلفهرتبهمؤلفهرتبه

فریکیفییو اثقعحت ییب 8ریزگیزو ن راطنیق1

بجنثن  حفحت رییا 9رنیال پذااو2

راکین رخصحص اهین ریییی10ردثع پذااو3

رفرنیط بدب نزین ن بداین11رغحدت پذااو4

رحیلحت رییا 12ریزایاییی رییا )ریشنیف نیی(5

ریهین رییییو رعیل ن غحت رعیل13شفیرحت6

ره حس پذااو)یکییفچگی ریییی(7

جدول 4: اولویت بندی حاصل از نتایج پژوهش )ماخذ: نگارنده(
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نتیجه گیری
کــه  اســت  آن  نشــان دهنده  گرفتــه  صــورت  مطالعــات 
مؤلفه هــای  مهمتریــن  از  یکــی  فضایــی  انطباق پذیــری 
بــودن  عملکــردی  چنــد  و  انعطاف پذیــری  روی  تأثیرگــذار 
ایــن  بــر  متخصصیــن  کثــر  ا به طوری کــه  می باشــد؛  فضاهــا 

داشــتند. کیــد  تا مؤلفــه 

بــا  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهــش  توصیفــی  دســتاوردهای 
بــا  انطبــاق  و  ســازگاری  مؤلفــه  رتبه بندی هــا،  بــه  اســتناد 
بــا  و  میانگیــن،  شــاخص  حــول  کندگــی  پرا میــزان  کمتریــن 
بیشــترین اثــر بــر روی انعطاف پذیــری فضاهــای ایســتگاهی، 
مــکان  در  تبدیل پذیــری  عامــل  و  دارد  قــرار  اول  مــکان  در 
ارائــه  بــرای  می تــوان  همبســتگی ها  میــزان  در  امــا  دوم، 
نمــود  طراحــی  یکپارچــه  و  شــفاف  فضاهــای  ســازش،  ایــن 
بــاال ببــرد. و  کــه امــکان تغییرپذیــری به هنــگام را در آن هــا 
بهبــود کیفیــت فضایــی بــا رقــم شــاخص میانگیــن 2/80 و بــا 
کــه خیلــی ســخت تر  کندگــی بــاال، عاملــی معرفــی می شــود  پرا
خــود را بــا دیگــر عوامــل به خصــوص تنــوع پذیــری و ایجــاد 
فضاهــای فعــال و غیــر فعــال هماهنــگ می ســازد. مؤلفه هــای 
تنــوع  و  کاربری هــا  تنــوع  تبدیل پذیــری،  انعطاف پذیــری، 

کــه در  اســتفاده کنندگان مهمتریــن عواملــی معرفــی می شــوند 
جهــت انعطاف پذیــری ایســتگاه ها می بایســت مــورد توجــه 

گیرنــد؛  قــرار 

کــه یــک مجتمــع  نتیجه ای کــه حاصــل می گــردد بیــان می کنــد 
گی هــا در ارتبــاط بــا هــم و بــا توجه  ایســتگاهی بــا رعایــت ایــن ویژ
ــه نــوع تغییــرات می توانــد هم زمــان دو عملکــرد را دارا باشــد؛  ب
بــه بیــان بهتــر می تــوان فضاهــای ایســتگاهی را به گونــه ای 
ــه فعالیت هــای  ــه ضمــن ارائ ک ــرد،  ک ــا طراحــی  یکپارچــه و خوان
به راحتــی  بتواننــد  داخلــی  ارتباطــات  بــودن  دارا  و  متنــوع 
کاربــری جدیــد تبدیــل شــوند، و یــا بــدون  بــه فضاهایــی بــا 
کمتریــن تغییــرات فیزیکــی بــا الحــاق بــه هــم، فضــای جدیــدی 
کــه بتــوان از طریــق پیش بینی هــای  کننــد،  را ســازماندهی 
کــردن( فعالیت هــای  قبلــی صــورت گرفتــه )جهــت دومنظــوره 
کننــد؛ تــا  متنوعــی را جهــت اســتفاده کنندگان جدیــد ارائــه 
هــر ســه کارکــرد مــورد نظــر شــامل کارکــرد اصلــی: حمــل و نقــل، 
کــه  کارکــرد جانبــی: تأمیــن نیازهــای مســافران و کارکــرد ســومی 
ــا تســهیل مدیریــت  ــه همان ک ــرای ایــن فضــا تعریــف می شــود  ب
آســیب پذیری های  کاهــش  و  بحــران در شــرایط اضطــراری 

احتمالــی می باشــد را داشــته باشــند.
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1ریزگیزو ن راطنیق

0/5401**ردثع پذااو

0/4431**0/372*رنیال پذااو

1**0/622*0/2160/360رغحداپذااو

1*0/326**0/1760/1200/373شفیرحت

1**0/1490/1530/2570/1970/430رحیلحت رییا 

0/0330/2070/2010/1660/1650/2301ریهین رییییو رعیل ن غحترعیل

ریزایاییی رییا  
1*0/299**0/0520/1650/1430/1990/2170/385-)ریشنیف نیی(

1*0/2310/0810/1110/2770/0740/2470/0560/335فریکیفییو اثقعحت ییب 

1*0/340*0/0180/334-0/0470/2130/2410/2550/208-0/169بجنثن  حفحت رییا 

0/0081-0/1720/228**0/2000/1800/2200/1810/1650/0790/400راکین رخصحص اهین ریییی

1**0/2500/1850/0320/416**0/2370/2540/2090/0380/573**0/27710/417رفرنیط بدب نزین ن بداین

1**0/422**0/1740/1740/2300/437**0/1520/367**0/393**0/478**0/2310/2740/458ره حس پذااو )یکییفچگی ریییی(

جدول 5: همبستگی متغیرهای تحقیق )ماخذ: نگارنده(
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