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 چکیده

و ،  شودیماحساس  هاآنعمومی در  ونقلحملکه مشکل دسترسی به از شهر  ییهابخش

 دسترسی نامناسب به خدمات شهری ، تعامالت اجتماعی ازجمله ازلحاظ هاقسمتاین عموماً 

در چنین شرایطی رویکردی چون . برخوردار هستند که .و .بسیار پایین ، کاهش رونق اقتصادی 

هدف از تحقیق حاضر بنابراین عمل نماید؛   مؤثربسیار  تواندیم TODمحور  ونقلحملی توسعه

روش  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر. که باشدیمبر کیفیت خدمات شهری  TOD ریتأثبررسی 

 مورداستفادهابزار  باشدیمشهر  3محدوده منطقه همبستگی است. جامعه آماری تحقیق  -توصیفی

غیر احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و  یریگنمونهکه به روش  باشدمیپرسشنامه 

لیزرل انجام گردید و  افزارنرمبه روش معادالت ساختاری و با  هاهیفرضگردید.آزمون  یآورجمع

محیطی و حل  در ارتقاء کیفیت تواندیممحور  ونقلحملکه رویکرد توسعه نتایج نشان داد 

 .مفید باشد شهر تهران 3مطالعاتی منطقه  یمحدودهمشکالت 

 .تهرانشهر  3منطقه ، کیفیت خدمات شهری ،  TODرویکرد : کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

یکی از  عنوانبهعمومی  ونقلحملاخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر  هایسالدر 

عمومی و توسعه  ونقلحملتوسعه شهری، که بر ارتباط متقابل  هایدیدگاه ترینیافتهتکامل

چون ارتقای کیفیت طراحی  هاییویژگیاین رویکرد از  .است شدهمطرحشهری تأکید دارد، 

 و اتومبیل از استفاده کاهش اجتماعی، تعامالت گسترش مختلط، هایکاربری افزایش ،ایمحله

 و سواریدوچرخه همانند عمومی ونقلحمل با سازگار جاییجابه هایگزینه گسترش

رویکرد مذکور در تدوین  کارگیریبهیک نسل از تجربه  باگذشت  .ار استبرخورد ،رویپیاده

سد راه اجرا و  هایچالشالگوی توسعه شهری برای کشورهای پیشرو، بسیاری از موانع و 

این نوع از  هایپتانسیلکامل از  گیریبهرهاست که خود متضمن  آشکارشدهاثربخشی آن 

 جهیتوبی درنتیجه، عدم شناخت صحیح ماهیت این نوع از توسعه و وجودبااین  .توسعه است

پیش  هایچالشیکی از  عنوانبهآن در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی  موردنظربه اصول 

 (.1393ت )اسودی، اس ماندهباقیروی 

که باید تفکر امروزمان درباره یک محصول  کنیدمیزندگی  ایدوره، ما در 1به باور تدلویت

ما اساسی، کلی و  ازنظریا خدمت، از تفکر دیروزمان کامالً متفاوت باشد. مهم نیست چه چیزی 

نحوی ارائه دهیم که مورد رضایت  بهحیاتی است، مهم این است که این هسته اصلی و اساسی 

االی تولیدی باشد، چه یک عمومی مشتریان آن محصول قرار گیرد، چه آن محصول یک ک

نتوانند این کار را انجام دهند، دیر یا زود شکست خواهند خورد. کیفیت  هاآنخدمت. اگر 

کیفیت بر مبنای  سویبهامروزه  هاشرکتدریافت شده، یک نیاز رقابتی است و بسیاری از 

ت و ارزش رضای هاآن. اندداده یک اسلحه استراتژیکی قوی تغییر جهت عنوانبهمشتری، 

و خدماتی که در محصول  هامزیتارتباط سازگار بین نیازهای مشتری و  وسیلهبهمشتری را 

 (.1396؛ به نقل از غریب زاده2006)تسوکاتوس و گراهام، اندکرده، ایجاد شودمییافت 

                                                           
1 - Tedlouit 
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 مبانی نظری -2

 کیفیت خدمات -1-2

 هاآنبه وفاداری  توانمیفرض بر این بود که از راه تطبیق معیارهای مشتریان  درگذشته

با نیاز  ترمنطبقجدید که محصوالت  هایشرکت، ولی تجربه نشان داد با ورود یافتدست

فرض شد که ارائه  ازآنپسشدند.  واردتازه هایشرکتاغلب جذب این  هاآنمشتریان داشتند، 

موجب وفاداری مشتریان شود، ولی همان مسئله با ورود رقبای  واندتمیمحصوالت متمایز 

جدید برای محصوالت متمایز تکرار شد. تا اینکه، ایده حفظ مشتریان از طریق روابط  ماندگار 

 (.  1396به نقل از غریب زاده  2006مطرح شد )تسوکاتوس و گراهام،  هاآنبا 

 هنوز مشتری یک که باشد داشته وجود زمانی تواندمی حتی خدمت کیفیت شکاف یک

 از یا و تبلیغات سایر و دهانبهدهان تبلیغات طریق از ولی است نکرده تجربه را موردنظر خدمت

 برای نیازی اینجا در بنابراین .است پیداکرده آگاهی آن مورد در ، ایرسانهارتباطات  سایر طریق

 از مشتریان واقعی ادراکات با پیشنهادی خدمات کیفیت از مشتریانبالقوه  ادراکات کردن یکسان

 .شودمی احساس شدهتجربه خدمات کیفیت

 مدیریتی چهارچوب تا کندمی تالش شد، طراحی 1990 سال در 1بروگویچ که مدل این

 مدل این هدف .سازد یکپارچه را بازاریابی هایفعالیت و عملیات خدمت  و طراحی ، سنتی

 اجرا ، ریزیبرنامه در سنتی مدیریتی چهارچوب یک در کیفیت خدمات به مربوط ابعاد شناسایی

 ، شرکت تصویر .گیردمی نظر در را فاکتور کیفیت خدمات سه ترکیبی مدل . است کنترل و

 انتظارات بر که هستند فاکتورهایی عنوانبه ، بازاریابی سنتی هایفعالیت و خارجی تأثیرات

 .گذارندمی تأثیر ایوظیفه و تکنیکی کیفیت

                                                           
1 -Brocovige 
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 (1990 خدمات)بروگویچ، کیفیت ترکیبی ( مدل1شکل )

 

هایفعالیت شرکت تصویر خارجی تاثیرات  

 سنتی بازاریابی

 انتظارات

 خدمات کیفیت

 خدمات کیفیت

 ادراک
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 TODرویکرد  -2-2

 ونقلحمل توسعه سنجشقابلراهبردهای کلتروپ از کسانی است که به تدوین و تدارک 

بر اساس مفهوم پدسترین پاکت توسط معمار آمریکایی پیتر کالتروپ محور پرداخته است 

دستیابی به همبستگی  درنتیجهاست که فلسفه آن را تسهیل ارتباطات فضایی و  پیشنهادشده

 راهبردهایکسانی است که به تدوین و تدارک  ازجملهژلب. کلتروپ  کندمیاجتماعی باال بیان 

رداختـه است.او توصیف پر از جزئیاتی از ایده این محـور پ ونقلحملتوسعه  سنجشقابل

متراکم از  هایآمیزهمرکزی با  عنوانبهمحور  ونقلحملتوسعه ” :  کندمیالگوی توسعه ارائه 

 هایمغازهسـت کـه در آن ا تجاری،اداری و عمومی و فضای بـازمسکونی ، هایکاربری

 اندقرارگرفته هاخانهآسان نسبت به  و خدماتی در یک هسته تجاری با دسترسی فروشیخرده

عمومی در هسته این مرکز  ونقلحمل( . یک ایستگاه رویپیادهدقیقـه  10متر یـا  600)حدود 

از سطح زمین  باالتردر طبقات  واداراتعمومی بوده  صورتبهدر مرکز  هااستفادهقرار دارد. 

حـدود  ایبافاصله،هسـته مرکـزی را  ترتراکمکم  هایاستفادهبرای  ایمحدوده.  گیرندمیقرار 

تک خانواری در یک محدوده شامل  هایخانه.این منطقه ممکن است کندمیمتر احاطه  1600

 (.1389)رفیعیان،  ”باشد برگرفتهکوچک،مـدارس و صنایع سبک را در  هایپارک

• TOD  هایروشو  هاسیاست اساس برنواحی اطراف ایستگاه،  ریزیبرنامهشامل 

 :باشدمیدستیابی به اهداف کلیدی زیر 

 استفاده بهینه از زمین اطراف ایستگاه •

 افزایش تراکم در حوالی ایستگاه •

 ایجاد یک طراحی با محوریت عابر پیاده •

 تبدیل هر ایستگاه و اطراف آن به یک مکان جذاب برای عابرین •

 وسایط نقلیه ونقلحملمدیریت پارکینگ و  •

 در جوامع محلی ریزیمهبرنا •

 TOD سازیپیادهاصول  •

 ترانزیت هایایستگاهفضای  ریزیبرنامه •

 هاایستگاه ریزیبرنامهتعیین فضای  •
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 اساس ترانزیت برزمینطراحی کاربری  •

 ترکیب کاربری زمین •

 همخوانی ندارد ونقلحملزمین که با سیستم  هایکاربریمحدود کردن  •

 تراکم در اطراف ایستگاه سازیبهینه •

 حداقل کردن تأثیرات تراکم •

 رویپیادهخوب برای مسیرهای  باکیفیتطراحی مسیرهای  •

 فشرده ایتوسعهتأمین ساختار  •

 همگانی یکپارچه هایسیستمایجاد  •

 در نظر گرفتن خصوصیات آب و هوایی تمام فصول •

 مناسب هایمکاندر  هاپارکینگقرار دادن  •

 های ترانزیتفضای ایستگاه ریزیبرنامه •

در اطراف  TODفضا برای  ریزیبرنامهعابرین پیاده هستند، بنابراین  TODکاربران اصلی 

استفاده نماید  هاآنباشد تا عابرین پیاده بتوانند از  ایگونهبهخطوط ریلی سبک باید  هایایستگاه

 600 فاصلهیکو یا  ایدقیقه 10تا  ۵ رویپیادهیک  بایستمییعنی حداکثر فاصله تا ایستگاه 

 1 )شهرداری تبریز(. متری باشد

 پیشینه پژوهش -3

کیفیت خدمات شهری  تأثیربررسی ( تحقیقی با عنوان 1398برقی لشگری و همکاران )

 1هوشمند، اعتماد و مشارکت بر کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان )مطالعه موردی: منطقه 

با  مشارکتو  اعتمادهوشمند،  خدمات شهریکیفیت انجام دادند و نشان دادند که  شهر تهران(

داند. همچنین نتایج حاصل از  را نشان داریمعنیرابطه مستقیم و  کیفیت زندگیمتغیر وابسته 

به  هوشمند خدمات شهریخطی چندگانه نشان داد، مشارکت، اعتماد، کیفیت  رگرسیونآزمون 

درصد اطمینان،  9۵در سطح  0/214و  0/294، 0/۵08 استانداردشدهترتیب با مقادیر بتای 

 .دارند کیفیت زندگیمثبت را بر متغیر وابسته  تأثیربیشترین 

                                                           
1 http://metro.tabriz.ir/News/225/ 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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بر ارتقاء کیفیت محیطی و بهبود  TODرویکرد  یرتأثتحلیل ( به بررسی 1393) دوهایی

پرداختند که  شهر مشهد 12و ارائه الگوی توسعه مطالعه موردی:منطقه  هایکاربردسترسی به 

عمومی و تحلیل  ونقلحملهدف تحقیق ، شناسایی مشکالت ناشی از دسترسی نامناسب به 

و هدف از  باشدیم کیفیت محیطیحل این مشکالت و ارتقاء ر بTOD رویکرد یرتأثمیزان 

عمومی و با توجه به  ونقللحمالگوی مناسب برای توسعه مبتنی بر  یارائهتحقیق نیز ، 

در ، لذا پژوهش حاضر  باشدیممطالعاتی  یمحدودهموجود در  هاییتمحدودو  هایلپتانس

 ونقلحملکه رویکرد توسعه  کندیماین فرضیه را اثبات  SWOT با استفاده از تکنیک ابتدا

شهر  21مطالعاتی منطقه  یمحدودهو حل مشکالت  یطیمح یفیتکدر ارتقاء  تواندیممحور 

بودن  اجراقابلموجود  هاییتمحدودو  هایلپتانسمشهد مفید باشد و همچنین با در نظر گرفتن 

 بر یمبتنپیشنهادی خود را ،  ینقشه یتاًنهاو  کندیماین رویکرد را در این محدوده بررسی 

تحقیق  یهادادهاست که در گردآوری اطالعات و  ذکریانشا. نمایدیمعمومی ، ارائه  ونقلحمل

مفاهیم و تعاریف مربوط به  یآورجمع برای کهیطوربهاست  شدهاستفاده یاکتابخانهاز روش 

از  کیفیت محیطیو اثرات و تبعات آن بر کیفیت سکونت و تأثیر آن بر ارتقاء  TOD رویکرد

 .است شدهاستفادهمقاالت و کتب فارسی و التین ، 

 (TOD) محور ونقلحمل توسعه رویکرد کاربردقی با عنوان ( در تحقی1389) رفیعیان و همکاران

هدف این پژوهش،  انجام دادند صادقیه مترو ایستگاه: مطالعه نمونه شهری هایینزم کاربری یزیربرنامه در

محور است. بنابراین، پس از بررسی  ونقلحملبا رویکرد توسعه  هازمینکاربری  ریزیبرنامه

اطالعات  GIS افزارنرمشهری، با استفاده از  ونقلحملو  هازمینرویکردهای تلفیق کاربری 

است. بر این مبنا و بر اساس مدل  شدهتحلیل، استخراج و هازمینمربوط به نحوه استفاده از 

و بررسی سه متغیر و ده معیار اثرگذار در چهار سطح، نتایج نشان  MCDM گیریتصمیم

عمومی و زیرمعیارهای افزایش فضای سبز و افزایش بهره  ونقلحملمعیار ارتقای  دهدمی

کاربری زمین  ریزیبرنامهبرگزیده، انتخاب و بر اساس آن  هایاولویت عنوانبهاقتصادی 

 .است شدهارائه

در   (TOD) گونه شناسی توسعه ترانزیت محوربا عنوان  ی( تحقیق2021سو و همکاران )

معمولی  شهرکالناز پنج  ایمقایسه وتحلیلتجزیهاطراف مناطق ایستگاه مترو در شهری چین: 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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ریزان شهری و شده، برنامهشناسایی TOD هایشناسیگونهانجام دادند  ریزیبرنامهبرای مفاهیم 

 .کنندهای هدفمندتر مجهز میگذاران را با ابزار مفیدی برای طراحی استراتژیسیاست

فردی در مطالعات  ٔ  درزمینه شدهانجامتطبیقی با اکتشافات  ٔ  درزمینه شدهانجاماکتشافات 

 TOD بنابراین اعتقاد بر این است که این مقاله کمک جدیدی به ادبیات .قبلی متفاوت است

 .کندمیموجود 

بر  TOD افزاییهمدر تحقیقی با عنوان اثرات غیرخطی و ( 2021النگژو شیائو و همکاران )

گرادیان  کنندهتقویت گیریتصمیمتوضیحات محلی برای درخت  کارگیریبهسرزندگی شهری: 

بر سرزندگی با ساخت  TOD افزاییهمانجام دادند که این تحقیق به درک اثرات غیرخطی و 

منطقه ایستگاه  166های چند منبع از گرادیان با استفاده از داده کنندهتقویتمدل درخت تصمیم 

: دهدمیتوضیحات محلی برای این مدل موارد زیر را نشان  .کندمترو در شنژن، چین کمک می

با کاربری مختلط از  هایساختمان، و شدهساخته( خدمات اتوبوس کافی، پوشش افقی 1)

تأثیرات غیرخطی بر  TOD (2) .مترو هستند هایایستگاهعوامل اصلی نشاط در اطراف 

عملی ت. پیامدهای مشهود اس TOD در بین / در ابعاد افزاییهم اثرات (3)  .سرزندگی دارد

قرار  موردبحثریزی/طراحی دقیق، بیشتر های هدفمند با معیارهای برنامهها، مانند سیاستیافته

 .گیرندمی

حساس به زمینه  ریزیبرنامه( تحقیقی با عنوان توسعه معیارهای 2020کوکار و همکاران )

گروهی فازی انجام دادند با  گیریتصمیمیک رویکرد  :(TOD) برای توسعه ترانزیت محور

ها در این های آنهای خود متفاوت هستند، قضاوتنفع در دیدگاههای ذیتوجه به اینکه گروه

خدمات »توان با استفاده از معیار در دهلی را می TOD ریزیگرایی دارند که برنامهباور هم

های جهانی این مطالعه وزن .ردارزیابی ک« دموگرافیک»و حداقل با استفاده از معیار « ونقلحمل

تواند در دستیابی به نفع ترسیم کرده است که میها را از دیدگاه چند ذیمعیارها و شاخص

 .در شهرهای موجود و آینده در هند مؤثر باشد TOD ریزیبرنامه

 است؛ بیانقابلزیر  صورتبهبنابراین فرضیه پژوهش با توجه به مدل مفهومی 

 مثبت و معناداری دارد. تأثیر بر کیفیت خدمات شهری TOD رویکرد -1
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 روش تحقیق -4

 آزمون اطالعات، آوریجمع روش، ازنظر و کاربردی نوع از هدف ازنظر حاضر تحقیق

تمام شامل  پژوهش این آماری جامعه .باشدمی پیمایشی توصیفی نوع از گیرینتیجه و فرضیه

 طبق کنندمیشهر تهران استفاده  3خدمات شهری در منطقه  ونقلحملافرادی است که از 

است،  نفر 384 با برابر نمونه تعداد نفر هزار صد باالی هایجمعیت برای مورگان جدول

 از تحقیق این در همچنین .شودمیگرفته  نظر در نفر 384 بنابراین تعداد نمونه در این پژوهش

پرسشنامه  مورداستفادهابزار . شودمی دسترس استفاده در نمونه و احتمالی غیر گیرینمونه روش

 سؤال 22پرسشنامه دارای سروکواالین  پرسشنامهاستفاده شد استاندارد که از پرسشنامه  باشدمی

کیفیت خدمات شهرداری با استفاده از مدل سرکوال )فیزیکی، قابلیت  آن هدفبوده و 

متعددی برای تعیین پایایی وجود دارد  هایروش .باشداطمینان،تضمین،پاسخگویی، همدلی( می

روش ضریب آلفای کرونباخ است. برای تعیین پایایی آزمون از ضریب  هاآن ترینرایجکه 

است، که هر چه این  شدهاستفاده، آیدمیبه دست  spss افزارنرم وسیلهبهآلفای کرونباخ که 

آزمون    قبولقابل(، نشان از پایایی باشدمی قبولقابل 1تا  0.7باشد ) ترنزدیک 1ضریب به 

 و هامقیاس زیر کرونباخ پژوهش، آلفای این در رفته بکار آزمون یاییپا از اطمینان . جهتهست

پایایی  دهندهنشانکه  باشدمیدرصد  84/0 نتایج که گردیده محاسبه پرسشنامه هایمقیاس کل

 .باشدمیمناسب 

 تحقیق هاییافته -۵

 دهندگانپاسخ جمعیت شناختی هایویژگیالف( 

 است. شدهدادهنشان  1در جدول  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو لیوتحلهیتجز

 دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو: 1جدول 

 درصد طبقات جمعیت شناختی هایویژگی

 جنسیت
 ۵7/0 مرد

 43/0 زن

 سن

 16/0  و کمترسال  30

40-31 32/0 

50-41  19/0 

https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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 33/0 سال به باال 50

 تحصیالت

 2۵/0 دیپلمزیر 

 34/0 کارشناسیکاردانی و 

 22/0 ارشد کارشناسی

 19/0 دکتری

 43/0مرد و  دهندگانپاسخدرصد از  ۵7/0است،  شدهدادهنشان  1که در جدول  طورهمان

بیشترین و همچنین  درصد 32/0سال با  40تا  31. از طرفی افراد باشندیمزن  هاآندرصد از 

 تاًینهااند. را تشکیل داده دهندگانپاسخدرصد کمترین بخش  19/0با  و کمتر سال 30 باسنافراد 

بیشترین و افراد با مدرک تحصیلی دکتری درصد  34/0 کارشناسیکاردانی و افراد با تحصیالت 

 .انددادهرا به خود اختصاص  دهندگانپاسخبخش از  درصد کمترین 19/0

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف ب( 

 اینمونهتک اسمیرنف ـ کلموگروف آزمون از پژوهش متغیرهای بودن نرمال بررسی جهت

 بودن نرمال غیر بیانگر صفر فرض ای،نمونهتک اسمینرف ـ کلموگروف آزمون در. شد استفاده

 مقادیر ،(2) جدول نتایج اساس بر .است آن بودن نرمال بیانگر مقابل فرض و هاداده توزیع

 توزیع بودن نرمال فرض لذا. بود 0.0۵ از تربزرگ پژوهش، هایمؤلفه تمام معناداری سطح

  .شد رد هاداده توزیع غیرنرمال بر مبنی صفر فرض و تأیید هاداده

پیرامون تعیین نرمال بودن ای نمونه: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف تک2جدول

 هاداده

 کیفیت خدمات شهری TODویکرد ر 

 384 384 تعداد

 3.3۵47 3.2132 میانگین

 0.۵6642 0.69769 انحراف معیار

 0.682 0.6۵3 اسمینرف -مقادیر کلموگروف

 0.724 0.789 سطح معناداری
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برای تست فرضیه اصلی تحقیق عالوه بر آزمون همبستگی از مدل معادالت ساختاری 

کیفیت خدمات شهری  متغیر مستقل و عنوانبه TODرویکرد است که در آن  شدهاستفاده

 . باشدمی مشاهدهقابل( 2. نتایج حاصل در نمودار )اندشدهگرفتهمتغیر وابسته در نظر  عنوانبه

 :هافرضیهنتیجه ج( 

 در  نمودارها  شدهدادهاعداد نشان از معادالت ساختاری استفاده شد  هافرضیهبرای نتیجه     

T-value  (   بوده و اگر این مقدار در بازه )1.96و  1.96)عدد معناداری معادالت ساختاری -

ص است ( ، مشخ4( و)3( و )2که در نمودارهای ) طورهمان. شودمی تائید( نباشد فرضیه 

 طورکلیبهشده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق  تائیدفرعی پژوهش نیز  هایفرضیهتمامی 

 .باشدمی مشاهدهقابل( 3در جدول )
 : نتایج آزمون فرضیات3جدول 

 فرضیات تحقیق

عدد 

در  داریمعنی

 همبستگی

 داریمعنیعدد 

در معادالت 

 ساختاری

نتیجه آزمون 

 فرضیه

مثبت و  تأثیربر کیفیت خدمات شهری  TODرویکرد 

 معناداری دارد
 تائید 13.11 0.842**

 

 مثبت و معناداری دارد تأثیربر کیفیت خدمات شهری  TODرویکرد ( 3طبق نتایج جدول ) 

 .باشدمی 842/0شد و میزان همبستگی  تائید

 گیرینتیجه -6

 موردمطالعهبر کیفیت خدمات شهری ) TODرویکرد  تأثیربررسی هدف از تحقیق حاضر 

عملکردشان هستند.  گیریاندازهبرای  هاییشاخصشهرها نیازمند است.  شهر تهران( 3منطقه 

ثابت و با سازگاری مناسب و  صورتبهموجود اغلب استاندارد نیستند و  هایشاخص

خشی از سری جدید ب عنوانبه .در طول زمان و یا در میان شهرهای مختلف نیستند مقایسهقابل

برای دستیابی به یک رویکرد جامع و یکپارچه به توسعه پایدار و  المللیبیناستانداردهای 

به حمایت از توسعه پایدار و  استانداردشده هایشاخصاز  ایمجموعه، این پذیرانعطاف
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بر برای پیگیری و نظارت  تواندمی هاشاخصاین  .در شهرها کمک خواهد کرد پذیریانعطاف

دستیابی به توسعه پایدار، کل سیستم شهر  منظوربهپیشرفت عملکردهای شهرها استفاده شود. 

برای نیازهای آینده شهر باید با در نظر گرفتن  ریزیبرنامهقرار گیرد.  موردتوجه بایستمی

نتایج تحقیق نشان داد  .از منابع موجود صورت پذیرد برداریبهرهوضعیت جاری و نحوه 

ی در ارتقاء کیفیت محیطی و حل مشکالت محدوده تواندمیمحور  ونقلحملرویکرد توسعه 

برقی لشگری و همکاران نتایج تحقیق با تحقیق  شهر تهران مفید باشد. 3مطالعاتی منطقه 

کوکار و ، (2021سو و همکاران ) ،(1389رفیعیان و همکاران ) ،(1393دوغایی )، (1398)

 .باشدمیهمسو  (2021نگژو شیائو و همکاران )الو  (2020همکاران )

 منابع: -7

اولین همایش ملی . TODچگونگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی  (.1393) اسودی، نکین   

 .https://civilica.com/doc/331891عمران، معماری و توسعه پایدار،یزد،

بررسی تاثیر کیفیت خدمات شهری (. 1398)الهام و عدالتیان شهریاری، جمشیدرقی لشکری، ب    

شهر  1طالعه موردی: منطقه هوشمند، اعتماد و مشارکت بر کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان )م

نوین در مهندسی عمران، معماری و  یهایفناورششمین کنفرانس ملی . تهران(

 .https://civilica.com/doc/989265شهرسازی،تهران،

بر ارتقاء کیفیت محیطی و بهبود دسترسی به  TOD تحلیل تاثیر رویکرد. (3139) دوغایی، محمد

شهر مشهد،اولین کنفرانس ملی توسعه  12و ارائه الگوی توسعه مطالعه موردی:منطقه  هایکاربر

،معماری و یزیربرنامهجغرافیا و  در علومپایدار 

 https://civilica.com/doc/336679شهرسازی،تهران،

کاربرد رویکرد توسعه حمل و  (.1389) اسفندیار ،یقیتصد ،حدیثه ،عسگری تفرشی ؛مجتبی ،رفیعیان

. شهری نمونه مطالعه: ایستگاه مترو صادقیه یهانیزمکاربری  یزیربرنامه( در TODنقل محور )

 .312-29۵ص، (67)پیاپی  3. شماره 14. دوره  1389پاییز 

خدمات بانکداری الکترونیک بر اعتماد،  کنندهنییتعبررسی تاثیر عوامل (. 1396غریب زاده، رضا )

 یهابانک)مطالعه موردی  رضایت و وفاداری مشتریان: نقش واسطه متغیرهای جمعیت شناختی
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