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سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطة شهروندان
با سازمان متروی شهر تهران
احمد پوراحمد -استاد جغرافیا ،دانشگاه تهران
امین صفدری موالن -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران
راضیه تیموری -دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تبریز ،مدرس مدعو دانشگاه تبریز

پذیرش مقاله1392/10/30 :

تأیید نهایی1395/07/04 :

چکیده
یکی از مشکالت بزرگ شهرهای ایران نابسامانی ترافیکی و حملونقل ،ناآگاهی شهروندان از
مقررات و قوانین و رعایتنکردن آن و همچنین رعایتنکردن حقوق شهروندان از سوی
سازمانهای مربوط به حملونقل از جمله مترو یا نبود قوانین در این زمینه است .یکی از
نشانههای جامعة پایدار ،رعایت حقوق شهروندی است و شهروندان و سیستم حملونقل
شهری حقوقی متقابل نسبت به هم دارند .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت
حقوق شهروندی در رابطه با سازمان مترو است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با
روش توصیفی -تحلیلی و بهصورت پیمایشی انجام گرفته است .جامعة آماری شامل
استفادهکنندگان از مترو در شهر تهران است .با توجه به نتایج این پژوهش ،بین سه متغیر
مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل ،مشارکت شهروندی و عملکرد
مترو رابطة معناداری وجود دارد ،اما در زمینة سایر متغیرها معناداری مشاهده نشده است .بین
جنس و شغل و تحصیالت با سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق
متقابل ،مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود ندارد و شهروندان فقط
استفادهکنندگان مترو هستند و هیچ مشارکت اجتماعی و مالی در طرح مترو نداشتهاند؛ بنابراین،
احساس مسئولیت و تعهد آنها در سطحی پایین قرار دارد و سازمان نیز در این زمینه از چیزی
استقبال نکرده است .در پایان پژوهش ،در راستای تدوین حقوق و قوانین شهروندی و حقوق
متقابل آنها با سازمان مترو ،راهکارهایی ارائه شده است.
واژههای کلیدی :تهران ،حقوق شهروندی ،شهروند ،مترو ،مشارکت.

 نویسندة مسئول:

Email: a_safdari@ut.ac.ir
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مقدمه
شهرها بهعنوان موتورهای رشد و توسعة اجتماعی ،پتانسیلی باورنکردنی دارند که بیشک به آن توجه میشود (لوییس و
مویچ)50 :2005 ،؛ بهطوریکه توسعه و تغییرات شهری و شهرنشینی از مهمترین پدیدههای دوران اخیر بهشمار میآید.
حملونقل شهری یکی از مهمترین مسائل کالنشهرهای ایران است و علیرغم اهمیت این سیستم در کالنشهرهای
ایران ،یکی از مشکالت بزرگ در نابسامانی ترافیکی و حملونقل ،ناآگاهی شهروندان از مقررات و قوانین و رعایتنکردن
آن و همچنین رعایتنکردن حقوق شهروندان از سوی سازمانهای مربوط به حملونقل از جمله مترو یا نبود قوانین در
این زمینه است.
ناآشنایی شهروندان با حقوق قانونی خود عامل سرگردانی آنهاست و همچنین این مسئله موجب پرداخت هزینههایی
میشود که مسئولیت آن بر عهدة دیگری است .بهعبارت دیگر ،یک شهروند واجد برخی از حقوق اساسی و بنیادین است
که منبع و مبنای این حقوق کرامت انسان است و دستگاههای حکومتی موظفاند این حقوق بنیادین را رعایت و از آن
حراست

کنند.

رعایتنکردن حقوق و تکالیف شهروندان و همچنین رعایتنکردن حقوق سازمانهای مرتبط با حملونقل شهری از
جمله مترو از سوی شهروندان به اعتقاد یا بیاعتقادی ،رعایت یا عدم رعایت و آگاهی یا بیاطالعی مردم از حقوق
شهروندی مربوط است.
آگاهی شهروندی بهمعنی شناخت شهروندان از وظایف حکومت و شهرداری در قبال شهروندان است .آگاهی از حقوق
شهروندی موجب میشود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری ،استمرار و مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشد و
مفیدتر باشد .شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان ،آشنایی با وظایف ،اهداف و مأموریتهای
شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعة این نهاد و سازوکارهای استیفای حقوق در آنها،
شهروندان را در بهرهبرداری بهتر از فرصتها و موقعیتهای رفاه و پیشرفت یاری میکند .آگاهی از حقوق و تعهدات
شهروندی ،زمینة انجامدادن وظایف دوجانبه را فراهم میکند و موجب پاسخخواهی شهروندان از مدیریت شهری میشود.
شهروند و
شهروندي

حقوق شهروندي و
حقوق متقابل سازمان

سازمان مترو
تهران

وظایف وتعهدها -خواستهها
وانتظارها
شوراي اسالمي شهر

شهرداري

بخش خصوصي

نمودار  .1روابط متقابل شهروندان و وظایف و حقوق آنها در سازمانهای تابعه
منبع :نگارندگان1392 ،

راهنما :همة سازمانها با همدیگر روابط متقابل و دوسویهای دارند ،وظایفی بر عهده دارند و در مقابل دیگران نیز وظایفی دربرابر آنها دارند.

شناخت ابعاد مختلف زندگی شهروندان عالوهبر تسهیل برنامهریزی و مدیریت شهری ،بهدلیل آشکارکردن حوزة
ناشناختة زندگی شهرنشینی و شهروندی موجب ارتقای کیفیت زندگی ،کاهش هزینهها و ساماندهی سبک زندگی
شهروندان میشود.
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حملونقل و ارتباطات شهروندان در سطح کالنشهرها و از جمله تهران یکی از چالشهای پیش روی مدیریت
شهری است .همچنین ،سازمانی چون مترو نقشی اساسی در حملونقل سریع و با حجمی گسترده در سطح کالنشهر
تهران دارد .در این راستا ،پرداختن به مسئلة حقوق متقابل شهروندان و سازمان مترو اهمیت فراوانی دارد.
بحث حقوق متقابل شهروندان و سازمان حملونقل مترو در سطح کالنشهری چون تهران بسیار مهم است .با توجه
به موقعیت راهبردی و موقعیتهای جمعیتی و اقتصادی تهران در سطح کشور و همچنین براساس نیاز مبرم به جابهجایی
سریع جمعیت شهری ،شهروندان کالنشهر تهران باید از حقوق متقابل خود و سیستم مترو آگاهی بیشتری داشته باشند.
از اینرو ،پژوهش حاضر گامی مؤثر در راستای آشنایی و آگاهی متقابل شهروندان و سازمان مترو از حقوق و تکالیف
همدیگر است .در این پژوهش ،با توجه به موضوع مورد مطالعه اهداف زیر مدنظر بوده است:
 .1شناخت حقوق متقابل شهروندان و سازمان مترو بهمنظور تغییر و اصالح نگرش و ذهنیت شهروندان تهران به
مقولة حقوق و تکالیف خود در قبال این سازمان؛
 .2بررسی و مطالعة حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و سازمان مترو بهمنظور بهبود کیفیت زندگی و کاهش
هزینههای زندگی و ساماندهی سبک زندگی شهروندان تهران در ارتباط با سیستم حملونقل؛
 .3مطالعة عوامل مؤثر بر رعایت حقوق متقابل شهروندان و سازمان مترو؛
 .4مطالعة میزان مشارکت مردم در ایجاد و توسعه و مدیریت سازمان مترو.
همچنین ،پژوهش حاضر بهدنبال اثبات موارد زیر بوده است:
 .1بین آگاهی از حقوق شهروندی و مشارکت شهروندی رابطة معناداری وجود دارد و این مسئله موجب تقویت حقوق
شهروندی میشود؛
 .2بین آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و حقوق سازمان مترو با عملکرد این سازمان رابطه وجود دارد؛
 .3بین سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل و آگاهی از حقوق شهروندی و مشارکت و عملکرد سازمان مترو رابطة معناداری
وجود دارد.

پیشینة پژوهش
پدید آورنده

جدول  .1پیشینة تحقیق درمورد حقوق شهروندی
خالصه نتایج
عنوان پژوهش

محسنی1389 ،

ابعاد و تحلیل حقوق
شهروندی ،راهکارهایی برای
تربیت و آموزش حقوق
شهروندی
سنجش میزان آگاهیهای
عمومی دربارة حقوق
شهروندی و قوانین شهری

نوروزی و
گلپرور1389 ،

بررسی میزان احساس
برخورداری زنان از حقوق
شهروندی و عوامل مؤثر بر
آن
بررسی تطبیقی تأثیر
شوراهای اسالمی بر آشنایی
شهروندان هرمزگانی با
حقوق شهروندی

جمال محمدی،
نازنین تبریزی
()1390

امیری1389 ،

موانع و مشکالت اجرای حقوق شهروندی در ایران بیش از هر عاملی بهدلیل
تبییننشدن جایگاه حقوق شهروندی ،نبود آموزش حقوق شهروندی و نهادینهنشدن آن
در الیههای متعدد اجتماعی است .این پژوهش عوامل یادشده را بررسی میکند و
راهکارهای اجرایی در زمینة حقوق شهروندی ارائه میدهد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد میزان آگاهی درمورد حقوق شهروندی در جامعة
آماری مورد مطالعه بسیار اندک است .همچنین ،شاخص مذکور با جنسیت و تغییرات
سنی شهروندان ارتباط معناداری دارد و میزان تحصیالت دانشگاهی بر این شاخص
تأثیر نمیگذارد.
براساس نتایج تحقیق ،میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی پایین است.
همچنین ،متغیرهای طبقة اجتماعی ،جامعهپذیری جنسیتی ،تقسیم جنسیتی کار خانگی،
سن و وضعیت تأهل بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی مؤثر است.
نتایج تحقیق بیان میکند در ارزیابی بسیاری از شاخصها مثل جایگاه اجتماعی ،سطح
سواد ،درآمد ،همبستگی اجتماعی ،امنیت اجتماعی و ذهنیت تاریخی شهروندان در
مناطق فعالیت شوراها ،این شاخصها هریک عاملی برای آگاهی شهروندان از حقوق
شهروندی خود میباشند.
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پدید آورنده

خراسانی و
دیگران1391 ،

شیانی و
داودوندی،
1389

هزارجریبی و
امانیان1390 ،
اذانی و دیگران،
1390
همتی و احمدی،
1393

دنیز آک گول،
2012
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ادامة جدول  .1پیشینة تحقیق درمورد حقوق شهروندی
خالصه نتایج
عنوان پژوهش

در این تحقیق ،نتایج زیر بهدست آمد :متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،درآمد،
بررسی میزان مشارکت
احساس تعلق شهری ،داشتن قدرت سیاسی ،بیگانگی سیاسی ،رضایتمندی از عملکرد
اجتماعی مردم در شهر
مرودشت و عوامل مؤثر بر مسئوالن شهری ،احقاق حقوق شهروندی و استفاده از رسانههای جمعی با متغیر
وابستة مشارکت اجتماعی رابطة معناداری دارد .درنهایت ،از بین متغیرهای مستقل،
آن
متغیر درآمد در تغییرات مشارکت تأثیر بیشتری داشته است و بهترتیب ،داشتن قدرت
سیاسی ،بیگانگی سیاسی ،احساس تعلق شهری و استفاده از رسانههای گروهی در
مشارکت تأثیرگذار بوده است.
تحلیلی بر میزان آگاهی از براساس نتایج ،میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان یکسان نبوده
حقوق شهروندی در میان است .در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی ،بیشترین میزان آگاهی مربوط به بعد
جنسیتی و نیز کمترین آن مربوط به بعد مدنی حقوق بوده است .همچنین بین میزان
دانشجویان
آگاهیهای اجتماعی و نگرشهای دانشجویان به موضوعات مختلف با میزان آگاهی از
حقوق شهروندی رابطة معنادار وجود داشته است.
میزان آگاهی زنان از حقوق پاسخگویان آگاهی پایینی از حقوق شهروندی دارند و میزان حضور در عرصة عمومی،
شهروندی و عوامل مؤثر بر میزان استفاده از رسانههای جمعی ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی و نگرش به حقوق
شهروندی با میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی ارتباط دارد.
آن
شهروندان یزد در ابعاد سهگانة شهروندی یعنی مشارکتجویی ،مسئولیتپذیری و
تحلیلی بر فرهنگ
رعایت قوانین و پایبندی به اصول شهروندی در حد متوسط هستند.
شهروندی در شهر یزد
هدف این پژوهش بررسی مؤلفههای فرهنگ شهروندی و برخی از متغیرهای اجتماعی
تحلیل جامعهشناختی از
وضعیت فرهنگ شهروندی و تبیینکنندة آن بوده است .با توجه به نبود پژوهشهای تجربی در زمینة فرهنگ
شهروندی ،هشت مؤلفة مدارای اجتماعی ،مشارکتجویی ،انجامدادن رفتارهای مدنی،
عوامل تبیینکنندة آن
اعتماد بین شخصی ،عامگرایی ،مسئولیتپذیری ،نوعدوستی و گرایش به پیروی از
قانون برای سنجش این مفهوم درنظر گرفته شدند .نتایج این مطالعه نشان میدهد
درمجموع پاسخگویان نمرة متوسط به باالیی از شاخص فرهنگ شهروندی کسب
کردهاند .همچنین ،نتایج بیانگر رابطة مثبت باورهای مذهبی و رابطة منفی احساس
آنومی با شاخص ترکیبی فرهنگ شهروندی است.
در این پژوهش ،میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائهشده از سوی شهرداری
اندازهگیری رضایت
شهروندان از خدمات ارائه قرشهر بررسی و اندازهگیری شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد شهرداری قرشهر
انتظارات شهروندان را برآورده نکرده است و میزان رضایتمندی با توجه به متغیرهای
شده از سوی شهرداری
(مطالعة موردی :شهرداری مختلف از جمله سطح درآمد ،وضعیت تأهل ،جنس و سطح تحصیالت متفاوت است و
میان سن و خدمات ارائهشده رابطة معناداری وجود ندارد.
قرشهر در ترکیه)

مبانی نظری
 .1تعریف شهروند ،شهروندی و حقوق شهروندی

شهروند به کسی گفته میشود که در شهر یا کشوری زندگی میکند و از حقوق آنجا بهرهمند میشود .به تعبیر آنتونی
گیدنز ( ،)795 :1367شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت دارد .وی
حقوق مدنی را حقوقی قانونی برای همة شهروندان میداند .در زبان فرانسه ،اغلب شهروند در نقطة مقابل رعیت بهکار
میرود .بهتدریج ،دولت -کشور جای دولت -شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت -کشور وابسته شد (روبرپللو،
 .)1 :1370در ایران تا قبل از مشروطیت بهجای این واژه از کلمة رعیت و رعایا استفاده میشد (رضاییپور .)9 :1385 ،از
نظر سیاسی و حقوقی ،شهروندی به مجموعهای از حقوق و وظایف اعضای یک دولت -ملت یا شهر اطالق میشود
(فریدمن .)61 :1998 ،همچنین بهنظر مارشال ،شهروندی پایگاهی است که به تمام افراد عضو تمامعیار اجتماع داده شده
است .این افراد جایگاه برابر و حقوق ،وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه دارند (فریدمن.)168 :2002 ،
در بررسی تحوالت نظری مفهوم شهروندی ،به یک اعتبار میتوان دو مکتب لیبرالیسم و جمهوریخواهی را از یکدیگر
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تفکیک کرد (شیانی .)64 :1381 ،در مکتب لیبرالیسم ،اصالت با فرد است ،پس فرد موجودی عقالنی و آزاد در انتخاب شیوة
زندگی خود بهشمار میرود و دولت نیز در این میان نقشی بیطرف دارد؛ بنابراین ،شهروندی باید بر مبنای حقوق باشد .هرچند
این مسئله بهمعنی فراموشکردن وظایف نیست ،بلکه نشان میدهد حقوق بنیادیترند .هابز ،از متفکران لیبرال ،حقوق
شهروندی را شامل حق طغیان ،حق اعمال نظر ،حق انتخاب وکیل و نماینده و حق آزادی بیان میداند و بهعقیدة وی تا
زمانیکه شهروندان از این حقوق بهرهمند نشوند ،جامعة مدنی به معنای واقعی خود شکل نمیگیرد ،درحالیکه در مکتب
جمهوریخواهی تعهدات و وظایف نقش محوری ایفا میکنند .اولین تالش منظم نظری در این سنت فکری مربوط به ارسطو
است .بهعقیدة وی ،شهروندان افرادی هستند که بهطور چرخشی در زندگی مدنی و شهری در حکمراندن سهیماند .در این نظام
حکومتی ،شهروندان توانایی آگاهی از ویژگیهای یکدیگر را دارند .نکتة شایان توجه در بحث ارسطو این است که شهروند
صاحب حقوق ،حق دارد برای کسب حاکمیت تالش کند و بپذیرد دیگران نیز حق دارند برای تصرف و حاکمیت و جانشینی او
بکوشند (اسماعیلی .)107 :1380 ،برخی از جامعهشناسان مانند مارشال ،ژانوسکی ،مارکس ،پارسونز ،هابرماس ،ترنر و ...در زمینة
شهروندی نظریههایی ارائه دادهاند .بهنظر مارشال ،شهروندی «موقعیتی» است که به همة اعضای یک جامعه اعطا میشود.
تمام افرادی که این موقعیت را دارند ،با توجه به حقوق و وظایف اعطاشده به آنها ،با یکدیگر برابرند .هیچ اصل فراشمولی
وجود ندارد که تعیین کند آن حقوق و وظایف چیست ،اما در جوامعی که شهروندی نهادی درحال رشد است ،تصویری از
شهروند آرمانی خلق میشود که دستیابی به آن قابلاندازهگیری است و میتوان تمایالت افراد را به سوی آن سوق داد .بهعقیدة
مارشال ،شهروندی به سه بخش مدنی ،سیاسی و اجتماعی تقسیم میشود (مارشال .)17 :1964 ،اصطالح حقوق شهروندی در
مفهوم جدید آن برای اولینبار در اعالمیة حقوق بشر و شهروندی سال  1789در فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر
قانون اساسی سپتامبر  1791قرار گرفت .در بسیاری از مواد اعالمیة جهانی حقوق بشر -که در سال  1948در مجمع عمومی
ملل متحد به امضای کشورها رسید -از محتوای اعالمیة حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته شده است (آفنداک.)1385 ،
حقوق شهروندی حقوقی فردی ،مدنی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است که یک شهروند بهواسطة زندگی در یک
قلمرو جغرافیایی ویژه و با وجود رابطة میان او و دولت حاکم ،از آن بهرهمند میشود .حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان هر
جامعه یک موهبت الهی فرض میشود که حکمرانان نباید از آن سودجویی کنند (بیرانوند .)15 :1388 ،همچنین ،حقوق مدنی
شامل آزادی از نوع مشخصی از تجاوز غیرقانونی بهویژه از سوی دولت است (کاستلز و دیویدسون.)228 :1382 ،
 .2مشارکت شهروندی

مشارکت بخشی از مقولة دموکراسی است و در چارچوب روابط شهروندان و دولت و رابطة قدرت در جامعه شکل میگیرد.
در اواخر دهة  ،1960تصمیمگیران به نقش مشارکت در توسعة جوامع بهعنوان موضوع اساسی توجه کردند .ارنشتاین در
زمرة اولین افرادی بود که مشارکت شهروندی را در سال  1969با تعبیر قدرت شهروندی بهکار گرفت و برای توضیح آن
از استعارة نردبان مشارکت استفاده کرد .در اواخر دهة  ،1970سازمان بهداشت جهانی اصطالح مشارکت شهروندی را
برای نخستینبار در بحث مراقبتهای اولیة بهداشتی مطرح کرد .در سال  ،1996مشارکت شهروندی بهعنوان یکی از
طرحهای مؤثر بر بهبود زندگی شهری از سوی اجالس سازمان ملل در زمینة اسکان بشر ( )Habitatبا عنوان طرح
مشارکت مردم در امور شهری ارائه شد .در سالهای اخیر ،دیویدسون نظریة گردونة مشارکت را بهعنوان چارچوبی نظری
برای بحث دربارة مشارکت شهروندان مطرح کرده است (شریفیان ثانی .)1380 ،به اعتقاد صاحبنظران ،مشارکت موجب
افزایش شایستگی و کرامت در افراد میشود .از اینرو ،مشارکت عنصر حیاتی در فرایند توسعة پایدار تلقی میشود و حلقة
مفقودة فرایند توسعه محسوب میشود .برایناساس ،مشارکت مردم در روند تصمیمگیری شهری یکی از عناصر اصلی
حکومت مردمی است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری نقش مهمی در ایجاد تعادل شهری ایفا میکند .اگر
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شهروندان مشارکت در شهر را بهمنزلة مشارکت در سرنوشت خویش بدانند ،میتوانند در قالب گروههای کاری
ویژگیهایی مانند خودرهبری و خودمسئولیتورزی را شکل دهند و تقویت کنند و زمینه را برای تغییر و تحول در راستای
تلطیف و پویایی شهری آماده سازند (تقوایی و دیگران )21 :1388 ،که این مسئله به رضایتمندی شهروندان منجر
میشود .رضایتمندی تفاوت بین عملکرد و انتظارات است .اگر عملکرد برابر یا باالتر از حد انتظار باشد ،مشتری راضی
است و اگر انتظارات بیش از عملکرد باشد ،مشتری ناراضی است (دیچمن و دیگران.)652 :2007 ،
 .3راهآهن سنگین یا مترو

سیستم راهآهن سنگین یا مترو یکی از سیستمهای مؤثر حملونقل در شهرهای بسیار بزرگ است .بهدلیل استفاده از ریل
های زیاد در راهآهن سنگین که از زیر زمین یا باالی زمین و بهصورت روگذر از خیابانها و جادهها میگذرد ،این سیستم
راهآهن روگذر زیرزمینی نیز نامیده میشود .از عبارت راهآهن سنگین بهدلیل ایجاد تمایز میان آن با راهآهن سبک استفاده
میشود ،اما تجهیزات آن واقعاً سبکتر از راهآهن حومهای است .در کشورهای اروپایی معموالً اصطالح مترو متداولتر
است (عربانی.)446 :1390 ،

روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است .پژوهش حاضر بهصورت پیمایشی انجام گرفته است و نمونة آماری آن شامل سه
میلیون نفر میشود؛ یعنی روزانه سه میلیون شهروند تهرانی برای تردد از مترو استفاده میکنند؛ بنابراین ،حجم نمونة
نظرسنجیشده براساس فرمول کوکران بهشرح زیر است:
3 / 84  /0651
100
0/0025
2

t pq
d2

=

(1/ 96)2 0/07 0/ 93
2

)(0/05

n

n

 =Pوجود یک صفت (رضایت از خدمات مترو)
 =qنبود یک صفت (رضایتنداشتن از خدمات مترو)
که در آن  =tضریب اطمینان با  95درصد  =dدقت احتمالی برآورد با خطای 0/05
بنابراین ،در مطالعة حاضر برای سنجش میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائهشده و رعایت حقوق شهروندی در
متروی کالنشهر تهران ،بهمنظور بهدستآوردن مقدار ( pوجود صفت) و ( qنبود صفت) آزمون مقدماتی برای نمونهای به
تعداد  40نفر انجام گرفت .بهاینمنظور ،نظرهای  40نفر از شهروندان مورد مطالعه درمورد یکی از گویههای پرسشنامة
طراحیشده گردآوری شد .درنهایت ،مقدار  0/07 pو مقدار  0/93 qبهدست آمد و در فرمول تعیین حجم نمونة کوکران
جایگذاری شد؛ بنابراین ،نظرسنجی این پژوهش با حجم نمونة  100نفر در ایستگاههای انقالب و دروازه دولت و
همچنین شهروندان سطح شهر تهران که بهمنظور تردد از مترو استفاده میکنند ،انجام گرفته است.
دادههای حاصل از نظرسنجی با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل آماری شد .هدف این مطالعه «شناخت،
توصیف و تحلیل وضعیت حقوق و تکالیف متقابل سازمان مترو و شهروندان و ارائة راهبردها و راهکارهای ارتقای آن»
است .در راستای سنجش و آزمون میزان تحققپذیری یعنی میزان رضایت ذهنی و عینی حقوق شهروندی و شاخصهای
آن از دیدگاه شهروندان از روش تی تک نمونهای

)(One sample T-test

استفاده شده است که کاربرد آن مقایسة

میانگین دو جامعه است؛ یعنی میانگین مشاهدهشدة متغیرهای مورد نظر را با میزان مورد انتظار آنها مقایسه میکند.
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همچنین ،برای ارزیابی و سنجش رابطة متغیرها و سطح معناداربودن این همبستگی و ارتباط آنها با هم از آزمونهای
همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
تاریخچة مختصری دربارة متروی تهران

سابقة بحث و گفتوگو دربارة احداث قطار شهری در تهران به  130سال قبل بازمیگردد .تأسیس تراموای شهری از
جمله نکات پیشبینیشده در امتیازنامهای بود که بارون ژولیوس دو رویتر در عهد ناصرالدینشاه روی کاغذ آورد .در
همین سالها یک خط راهآهن روزمینی بین دروازة شهری ری (حضرت عبدالعظیم) و میدان باغ شاه موسوم به واگن
اسبی احداث شد (.)www.tehranmetro.com

بحث و یافتهها
با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد نمونه  100نفر بهدست آمده است و بهمنظور بررسی میزان روایی و پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ محاسبه شده است که پایایی آن با  89درصد تأیید میشود و در حد بسیار عالی است.
 .1یافتههای توصیفی

دادههای پژوهش نشان میدهد  59درصد از پاسخگویان را مردان و  41درصد باقیمانده را زنان تشکیل میدهند .در زمینة سن
پاسخگویان 66 ،درصد بین  20تا  30سال 19 ،درصد بین  30تا  40سال 9 ،درصد بین  40تا  50سال و  6درصد باالتر از 50
سال بودهاند که تا حدودی نشاندهندة جوانبودن جمعیت پاسخگویان است .همچنین ،بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان نشان
میدهد  14درصد شغل دولتی و  33درصد شغل آزاد داشتهاند 5 ،درصد بازنشسته بودهاند و  48درصد نیز در سایر مشاغل
فعالیت داشتهاند یا شغل خود را بیان نکردهاند .از نظر میزان تحصیالت پاسخگویان 4 ،درصد مدرک سیکل 12 ،درصد مدرک
دیپلم 14 ،درصد مدرک کاردانی 46 ،درصد مدرک کارشناسی و  24درصد مدرک کارشناسی ارشد و باالتر داشتهاند .بیشترین و
کمترین میزان تحصیالت بهترتیب متعلق به افراد دارای مدرک کارشناسی و سیکل است.
همچنین ،با توجه به جدول  ،3بیشتر پاسخگویان در سطح کالنشهر تهران برای جابهجایی روزانه از مترو استفاده
میکنند که برابر با  43درصد است .در زمینة جابهجایی روزانه در شهر 32 ،درصد از اتوبوس 12 ،درصد از اتومبیل
شخصی 8 ،درصد از تاکسی 3 ،درصد از دوچرخه و  2درصد نیز از سایر وسایل نقلیه استفاده میکردند.
جدول  .2یافتههای توصیفی پژوهش
ردیف

طبقات سنی

فراوانی

درصد

ردیف

طبقات شغلی

فراوانی

درصد

1
2
3
4
5

30 -20
40 -30
50 -40
 50به باال
کل

66
19
9
6
100

66
19
9
6
100

1
2
3
4
5

دولتی
آزاد
بازنشسته
سایر (دانشجو ،بیکار و)...
کل

14
33
5
48
100

14
33
5
48
100

ردیف

طبقات جنسی

فراوانی

درصد

ردیف

طبقات تحصیلی

فراوانی

درصد

1
2
3
3

مرد
زن
کل

59
41
100

59
41
100

1
2
3
4
5
6

زیردیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
کل

4
12
14
46
24
100

4
12
14
46
24
100
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بیشترین وسیله مورد استفاد براي جابجایي

80
درصد

بهترین وسیله حمل و نقل براي تهران

60
40
20

بهترین وسیله براي جلوگیري از ترافیک و
آلودگي

0
تاکسي

بهترین وسیله از نظر صرفه اقتصادي

اتوبوس

مترو

اتومبیل
شخصي

دوچرخه

سایر

نمودار  .2توزیع درصد استفاده از وسایل حملونقل برای هر متغیر
منبع :نگارندگان1392 ،

 .1-1آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی در رابطه با سازمان مترو

آگاهی پاسخگویان از حقوق شهروندی و نیز حقوق خود در ارتباط با سازمان مترو از طریق پرسشهای زیر سنجیده شده
و نتایج در قالب نمودار  3استخراج شده است.
 .1میزان آگاهی از حقوق شهروندی؛
 .2میزان آگاهی از وظایف شهروندی؛
 .3پایبندی به قوانین شهروندی؛
 .4رعایت حقوق شهروندان از طرف مترو؛
 .5آگاهی به اساسنامة سازمان مترو؛
 .6میزان رعایت نوبت توسط شهروندان؛
 .7تأثیر آگاهی از حقوق شهروندی در بهبود عملکرد مترو؛
 .8رعایت حق شهروندان در هنگام بروز مشکل.
70
60
50

خیلي کم

40

کم

30

متوسط

20

زیاد

10

خیلي زیاد

0

1

2

3

4

5

6

7

8

نمودار  .3آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و حقوق خود در قبال سازمان مترو
منبع :نگارندگان1392 ،

همانطورکه در نمودار  3مشاهده میشود ،بیشتر پاسخگویان دربرابر پرسش مربوط به مؤلفة آگاهی از حقوق
شهروندی ،گزینة متوسط را انتخاب کردهاند که نشاندهندة ناآگاهی یا آگاهی متوسط شهروندان است .همچنین ،در بین
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پرسشها بیشترین فراوانی با گزینههای زیاد و خیلی زیاد به پرسش در زمینة «تأثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر بهبود
عملکرد مترو» مربوط بوده است .برایناساس ،همة شهروندان باور دارند اگر از حقوق شهروندی و حقوق متقابل سازمان
مترو آگاه باشند ،عملکرد مترو بهبود مییابد .بررسی جنبههای مختلف این موضوع نیز بر اهمیت آن صحه میگذارد.
بیاطالعی شهروندان از حقوق شهروندی ،عالوهبر خسارات شخصی ،جامعة شهری را نیز با مشکالت فراوان روبهرو
میکند؛ زیرا در بیشتر موارد بهدلیل نبود پشتوانة مناسب اجرایی ،سهلانگاریهای قانونی ،روابط ،پرداخت جریمه بهجای
ازبینبردن تخلف و ،...مشکالت همچنان باقی میماند ،کالبد شهر و عملکرد آن با آشفتگی فراوان مواجه میشود و
مشارکت شهروندان نیز کمرنگ میشود.
 .2-1مشارکت شهروندان

با مطرحکردن پنج پرسش زیر برای شهروندانی که از مترو استفاده میکردند ،مشارکت آنها در ارتباط با سازمان مترو
سنجیده شده است که نتایج آن در نمودار  4مشاهده میشود:
 .1میزان مشورت شما در طرح مترو و توسعة آن؛
 .2میزان کمک به سازمان مترو؛
 .3میزان استقبال سازمان مترو از مشارکت شهروندان؛
 .4روابط سازمان مترو با شهروندان؛
 .5اطالع از برنامههای آیندة سازمان مترو.
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نمودار  .4مشارکت شهروندان با سازمان مترو
منبع :نگارندگان1392 ،

با توجه به نمودار  ،4شهروندان در ایجاد و توسعة مترو مشارکت چندانی نداشتهاند و میزان اطالع آنها از برنامههای مترو و
توسعة آن در سطح بسیار کم قرار دارد .این مسئله نشان میدهد اطالعرسانی ضعیف سازمان و ضعف آن در زمینة جذب
مشارکت شهروندان برای کمک و همیاری متقابل است و بیشتر نظرهای شهروندان درمورد مشارکت شهروندی در رابطه با
مترو متوسط بوده است و درواقع آنها دربارة مشارکت نظری نداشتهاند .با توجه به دو نمودار  3و  ،4آگاهی شهروندان از حقوق
متقابل و مشارکت شهروندی بسیار پایین است و رابطة متقابل شهروندان با سازمان مترو در وضعیت خوبی قرار ندارد.
 .3-1بررسی رضایت از عملکرد سازمان مترو

عملکرد سازمان مترو در زمینة خدماترسانی و رعایت حقوق شهروندان از طریق مطرحکردن پرسشهای زیر برای
شهروندان استفادهکننده از سیستم حملونقل مترو سنجیده شده است که نتایج آن در نمودار  5نشان داده میشود.
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 .1پاسخگویی مترو به نیاز شهروندان؛
 .2میزان رضایت از امکانات مترو؛
 .3محل قرارگیری مناسب ایستگاهها؛
 .4کیفیت دسترسی به ایستگاهها؛
 .5رضایت از عملکرد مترو و مسئوالن؛
 .6فاصلة زمانی حرکت قطارها؛
 .7سرعت دسترسی به مقصد با مترو.
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نمودار  .5عملکرد سازمان مترو از دیدگاه شهروندان
منبع :نگارندگان1392 ،

با توجه به نمودار  ،5مؤلفة عملکرد سازمان مترو در زمینة سرعت و کیفیت دسترسی و فاصلة حرکت و محل
ایستگاهها در وضعیت خوبی قرار دارد و شهروندان از این گزینه رضایت بیشتری نسبت به سایر گزینهها یا مؤلفههای
پرسیدهشده درمورد عملکرد مترو دارند .همچنین ،شهروندان بیشترین رضایت را از سرعت مترو بهمنظور رسیدن به مقصد
دارند .درمورد سایر پرسشهای مطرحشده در زمینة عملکرد مترو ،درکل رضایت از عملکرد آن در سطح متوسط قرار دارد.
 .2یافتههای تحلیلی
 .1-2آزمون همبستگی برای تمام متغیرها

برای تحلیل دادهها در این بخش از آزمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شده است .در این روش ،یک متغیر بهعنوان
متغیر وابسته در ارتباط با دو یا چند متغیر مستقل بررسی میشود تا میزان همبستگی هریک از متغیرهای مستقل با متغیر
وابسته مشخص شود .در این راستا ،از روش رگرسیونگیری استفاده شده است .درواقع ،در این روش تمام متغیرهای
مستقل بهصورت همزمان وارد برنامه میشوند تا تأثیر تمام متغیرهای مهم و غیرمهم در پیشبینی متغیر وابسته نشان
داده شود.
در این پژوهش« ،وضعیت عملکرد سازمان مترو» متغیر وابسته و «آگاهی از حقوق و وظایف متقابل سازمان مترو و
شهروندان» و «مشارکت شهروندان» متغیر مستقل درنظر گرفته شدند .برای یکسانسازی نمرههای شاخصها از روش
 Computeاستفاده شد تا برای هریک از متغیرها درمجموع یک نمره بهدست آید.
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سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطة شهروندان...
جدول  .3ارزیابی متغیر آگاهی با مشارکت با ضریب رگرسیون
Model

مشارکت 1

ضریب استانداردنشده
B

انحراف معیار

13/733
0/680

1/515
0/125

ضریب
استانداردشده
Beta

ارزش T

سطح معناداری

9/067
5/454

0/483

0/000
0/000

 .2-2بررسی رابطه با رگرسیون بین متغیر آگاهی با مشارکت و آزمون فرضیة اول

با توجه به جدول  ،4سطح معناداری بین متغیر آگاهی با متغیر مشارکت  0/00است و این نشاندهندة رابطة معنادار بین
متغیر آگاهی و مشارکت است؛ یعنی هرچه سطح آگاهی در زمینة حقوق شهروندی و حقوق مترو افزایش یابد ،به همان
میزان سطح مشارکت بیشتر میشود که در اینجا نیز این فرضیه با  48درصد تأیید میشود؛ بنابراین ،ناآگاهی از حقوق
شهروندی سطح مشارکت را پایین میآورد؛ یعنی هرچه آگاهی کمتر باشد ،مشارکت نیز کاهش مییابد .درنتیجه ،فرضیة
اول پژوهش یعنی «بین آگاهی از حقوق شهروندی و مشارکت شهروندی رابطة معناداری وجود دارد» تأیید میشود:
جدول  .4ارزیابی همبستگی پیرسون بین سه متغیر آگاهی ،مشارکت و عملکرد
همبستگی

آگاهی
عملکرد
مشارکت

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
همبستگی پیرسون
سطح معناداری

آگاهی

عملکرد

مشارکت

1

0/445
0/000
1

0/483
0/000
0/466
0/000
1

0/445
0/000
0/483
0/000

0/466
0/000

با توجه به جدول  ،4سطح معناداری ( )sig =0برابر با صفر است ،پس رابطه معنادار است و معناداری آن با توجه به دو
ستارهبودن رابطه در سطح  0/99قابلتأیید است و بهازای هر واحد از آگاهی ،میزان مشارکت  48درصد افزایش پیدا
میکند .همچنین ،بین سایر متغیرها این رابطه برقرار است و سطح معناداری آنها با  0 /99در سطح باالیی قرار دارد.
 .3-2همبستگی رگرسیون بین متغیر آگاهی با متغیر عملکرد و آزمون فرضیة دوم

بررسی همبستگی بین متغیر آگاهی با متغیر عملکرد نشان میدهد سطح معناداری آن  0/00است .برایناساس ،سطح
معناداری بسیار باال و قابلتأیید است و بهازای هر واحد از آگاهی  44درصد عملکرد افزایش مییابد و بهدلیل اینکه مثبت
است ( )4/92قابلتأیید است؛ یعنی با افزایش آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق سازمان مترو ،عملکرد و کارایی مترو
برای ارائة خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان افزایش مییابد .درنتیجه ،فرضیة دوم یعنی «بین آگاهی از حقوق شهروندی
و حقوق سازمان مترو با عملکرد سازمان مترو رابطه وجود دارد» تأیید میشود.
جدول  .5ارزیابی متغیر آگاهی با عملکرد با ضریب رگرسیون
Model

)1(Constant
عملکرد

ضریب استانداردنشده
Std.
B

11/270
0/461

2/161
0/094

ضریب استانداردشده
Beta

ارزش T

سطح
معناداری

0/445

5/215
4/920

0/000
0/000
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 .4-2همبستگی پیرسون بین متغیر سن ،جنس ،تحصیالت و شغل با متغیرهای آگاهی ،مشارکت و عملکرد و آزمون
فرضیة سوم
 .1-4-2همبستگی پیرسون بین متغیر سن با متغیرهای آگاهی ،مشارکت و عملکرد

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،هیچ نوع همبستگیای بین سن با سه متغیر آگاهی ،مشارکت و عملکرد وجود
ندارد و از آنجاکه سطح معناداری بیشتر از  0/05است ،قسمتی از این فرضیه که با افزایش سن افراد سه متغیر آگاهی،
مشارکت و عملکرد افزایش مییابد ،صحت ندارد و این قسمت از فرضیة سوم یعنی «بین سن و آگاهی از حقوق
شهروندی و عملکرد رابطه وجود دارد» رد میشود.
جدول  .6ارزیابی همبستگی پیرسون بین متغیر سن با متغیرهای آگاهی ،مشارکت و عملکرد
همبستگی

سن

همبستگی پیرسون
سطح معناداری

آگاهی

عملکرد

مشارکت

سن

0/123
0/222

-0/0300/770

0/027
0/792

1

 .2-4-2همبستگی پیرسون بین متغیر جنس با متغیرهای آگاهی ،مشارکت و عملکرد

بررسی همبستگی بین متغیر جنس با متغیر آگاهی نشان میدهد بین متغیر جنس با متغیر آگاهی رابطة معناداری وجود
ندارد و سطح معناداری آنها در سطح  24است .البته ممکن است این سطح معناداری برای خانمها نسبت به آقایان در
سطح پایینتری باشد؛ زیرا خانمها کمتر از آقایان درگیر کارهای بیرون از خانه هستند ،بیشتر به وظایف آگاهی دارند و
معموالً بیشتر از آقایان به قوانین و مقررات پایبندند که این مسئله براساس ویژگی طبیعی و روانشناختی تأیید شده است.
جدول  .7سهم همبستگی پیرسون بین متغیر جنس با متغیرهای آگاهی ،مشارکت و عملکرد

جنس

همبستگی
همبستگی پیرسون
سطح معناداری

آگاهی
-0/1180/241

عملکرد
0/042
0/478

مشارکت
*-0/208
0/037

جنس
1

بررسی همبستگی بین متغیر جنس با متغیر مشارکت نشان میدهد بین متغیر جنس با متغیر مشارکت رابطة معناداری
وجود دارد و این معناداری در سطح  0/03قابلتأیید است که دلیلی بر تأیید این فرضیه است .البته این معناداری بسیار
ضعیف است و همبستگی آن منفی است .ممکن است زنان و مردان به یک اندازه مشارکت نکنند .درواقع ،در اینجا تفاوت
جنسی از لحاظ مشارکت در طرح مترو و توسعة آن سنجیده شده است ،نه همبستگی آنها .بهاینترتیب ،هدف بررسی
وجود تفاوت بین زن و مرد در این زمینه است که نتایج نشان میدهد تفاوت در حد کم وجود دارد .درنتیجه ،این قسمت
از فرضیه تأیید میشود (رابطة بین جنسیت و مشارکت).
همچنین ،بررسی همبستگی بین متغیر جنس با متغیر عملکرد نشان میدهد رابطة معناداری بین آنها وجود ندارد و
سطح معناداری آنها  .67است .درنتیجه ،این قسمت از فرضیة سوم رد میشود (رابطة جنسیت با عملکرد).
 .3-4-2بررسی همبستگی پیرسون بین متغیر شغل با سه متغیر آگاهی ،مشارکت و عملکرد

بررسی همبستگی بین شغل با متغیر آگاهی نشان میدهد بین متغیر شغل و متغیر آگاهی روابط معناداری وجود ندارد و
سطح معناداری آنها بیشتر از  0/05است ( .80است) و فرض اینکه بین متغیر شغل و متغیر آگاهی روابط معناداری وجود
دارد رد میشود .درنتیجه ،این قسمت از فرضیة سوم (بین شغل و آگاهی رابطة معناداری وجود دارد) رد میشود.
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سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطة شهروندان...
جدول  .8همبستگی پیرسون بین متغیر شغل با متغیرهای آگاهی ،مشارکت و عملکرد
همبستگی

شغل

همبستگی پیرسون
سطح معناداری

آگاهی

عملکرد

مشارکت

شغل

0/025
0/805

0/120
0/234

0/054
0/579

1

براساس بررسی همبستگی بین شغل با متغیر مشارکت ،بین متغیر شغل با مشارکت شهروندان روابط معناداری وجود
ندارد و سطح معناداری آنها بیش از  0/05است و این قسمت از فرضیة سوم (بین شغل و مشارکت رابطة معنارداری
وجود دارد) نیز رد میشود .بررسی همبستگی بین متغیر شغل با عملکرد مترو نشان میدهد بین متغیر شغل و متغیر
عملکرد رابطه وجود ندارد و سطح معناداری آن فراتر از  0/05است .این مسئله ممکن است بهدلیل استفادة شاغالن از
مترو باشد؛ زیرا شاغالن روزانه بهعلت سریعرسیدن به مقصد از مترو استفاده میکنند و بهدلیل عملکرد بهتر مترو ،آن را
نسبت به سایر وسایل حملونقل ترجیح میدهند .با اینحال ،این قسمت از فرضیة سوم (بین شغل و عملکرد رابطة
معنارداری وجود دارد) نیز رد میشود .درکل ،بین شغل و سه مؤلفه یا متغیر آگاهی ،عملکرد و مشارکت رابطة معناداری
وجود ندارد.
 .4-4-2بررسی همبستگی پیرسون بین تحصیالت با تمام متغیرها

بررسی همبستگی بین تحصیالت و آگاهی نشان میدهد رابطة معناداری بین آنها وجود ندارد؛ زیرا سطح معناداری آنها
فراتر از  0/05است .درنتیجه ،این فرضیه که بین تحصیالت با آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی و متقابالً حقوق
سازمان مترو روابط معناداری وجود دارد ،رد میشود؛ زیرا تاکنون درمورد حقوق و وظایف متقابل شهروندان و سازمان
مترو برای مردم و مسئوالن مترو و نیز برای تحصیلکردهها زمینههای آموزشی فراهم نشده است و طبق بررسیهای
میدانی و اظهارات شهروندان ،آگاهی در این زمینه بسیار کم است .از آنجاکه طیف وسیعی از پاسخگویان باسواد بودهاند،
مشاهده شد که ممکن است افراد تحصیالت باالیی باشند ،ولی درمورد حقوق شهروندی و حقوق سازمان مترو آگاهی
نداشته باشند.
جدول  .9ارزیابی همبستگی پیرسون بین تحصیالت با متغیر آگاهی ،عملکرد و مشارکت

تحصیالت

همبستگی
همبستگی پیرسون
سطح معناداری

آگاهی
-0/0650/519

عملکرد
0/001
0/993

مشارکت
-0/0710/481

تحصیالت
1

بررسی همبستگی بین تحصیالت و عملکرد سازمان مترو نشان میدهد رابطة معناداری بین آنها وجود ندارد؛ زیرا
سطح معناداری آنها فراتر از  0/05است و این قسمت فرضیه سوم نیز (تحصیالت بر عملکرد بهتر مترو تأثیر دارد) رد
میشود .براساس بررسی همبستگی بین تحصیالت و مشارکت ،این دو عامل با هم رابطة معناداری ندارند؛ زیرا سطح
معناداری آنها  48است و بهاینترتیب نمیتوان گفت هرچه تحصیالت بیشتر باشد ،مشارکت شهروندان افزایش مییابد
و این قسمت فرضیة سوم که تحصیالت بر افزایش مشارکت شهروندان در طرح مترو و توسعة آن تأثیر دارد رد میشود.
درنتیجه ،فرض اینکه بین تحصیالت با سه مؤلفه یا متغیر آگاهی ،عملکرد و مشارکت رابطة معناداری وجود دارد رد
میشود.
 .5-2آزمون  Tبرای تمام پرسشها و متغیرها بهصورت یکجا برای نتیجهگیری کلی

برای تمام پرسشها و متغیرها آزمون  Tبهصورت یکجا صورت گرفت تا سطح معناداری آنها سنجیده شود .که با سطح
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معناداری  ./000که نشاندهندة معناداری کامل است و بیانگر معناداری در سطح اطمینان  99درصد و نیز بیانگر درجة
آزادی است که هرچه بیشتر باشد نشاندهندة توزیع طبیعی و نرمال متغیرهاست.
جدول  .10آزمون  Tبرای تمام پرسشها و متغیرهای پرسشنامه
متغیر و شاخصها

ارزش t

درجة
آزادی

سطح
معناداری

میانگین
تفاوتها

پایین

باال

وسیلة استفادة روزانه
بهترین وسیلة حملونقل
حل ترافیک و آلودگی
صرفة اقتصادی برای شهروند
وضعیت حملونقل
میزان آگاهی از حقوق شهروندی
میزان آگاهی از وظایف شهروندی
پایبندی به قوانین شهروندی
رعایت حقوق از طرف مترو
آگاهی به اساسنامة مترو
میزان رعایت نوبت شهروندان
تأثیر آگاهی از حقوق در بهبود مترو
حل مشکل شهروندان با مسئوالن
مشورت در طرح مترو و توسعه
میزان کمک شهروندان به مترو
میزان استقبال مترو از مردم
روابط مترو با شهروندان
میزان اطالع از برنامههای مترو
پاسخگویی مترو به نیاز شهروندان
میزان رضایت از امکانات مترو
محل قرارگیری مناسب ایستگاهها
کیفیت دسترسی به ایستگاهها
رضایت از عملکرد مترو و مسئوالن
فاصلة زمانی حرکت قطارها
سرعت دسترسی به مقصد با مترو
مجموع متغیر آگاهی
مجموع متغیر مشارکت
مجموع متغیر عملکرد

24/799
48/744
68/464
66/308
25/768
25/904
26/150
37/797
29/886
20/024
20/111
50/309
30/703
21/821
22/798
28/631
30/604
21/414
33/906
35/544
47/959
41/605
35/240
32/267
43/279
50/463
38/489
54/577

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

2/850
3/120
3/120
3/080
2/360
2/380
2/660
3/540
2/560
1/800
1/980
3/980
2/830
1/900
2/520
2/690
2/580
2/070
2/990
3/110
3/290
3/150
3/170
2/290
4/010
21/73000
11/76000
22/67000

2/62
2/99
3/03
2/99
2/18
2/20
2/46
3/35
2/39
1/62
1/78
3/82
2/65
1/73
2/30
2/50
2/41
1/88
2/82
2/94
3/15
3/00
2/99
2/77
3/83
20/8756
11/1537
21/8458

3/08
3/25
3/21
3/17
2/54
2/56
2/86
3/73
2/73
1/98
2/18
4/14
3/01
2/07
2/74
2/88
2/75
2/26
3/16
3/28
3/43
3/30
3/35
3/13
4/19
22/5844
12/3663
23/4942

نتیجهگیری
براساس موقعیت شهروندی ،افراد حقوقی برابر دارند که این حقوق با مجموعهای از تعهدات در قبال دولت و جامعه
متوازن میشود .حقوق شهروندی از مباحث بسیار مهم حقوق معاصر است ،اما با توجه به مفهوم واژة شهروند و اصطالح
حقوق شهروندی و ماهیت آن ،بحث و بررسی در این زمینه راهگشای بسیاری از مسائل از جمله تبیین صحیح حقوق
شهروندی است که به برقراری بهتر امنیت فردی و اجتماعی منجر میشود .در سطح شهرها و بهویژه کالنشهرها،
شهروندان و سازمانها و بهویژه سازمانهای مرتبط با خدمات شهری از جمله حملونقل شهری دربرابر هم حقوقی دارند
که رعایت این حقوق از جانب هر دو موجب بهبود و افزایش کارایی سیستم حملونقل و آسایش شهروندان میشود .با
توجه به نتایج این پژوهش در زمینة سازمان مترو ،مشخص شد بین سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق
شهروندی و حقوق متقابل ،مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود دارد و سطح معناداری آنها در حد
بسیار باالیی است؛ یعنی بهازای افزایش هریک از عوامل و متغیرهای گفتهشده متغیر دیگر نیز افزایش مییابد ،اما طبق

سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطة شهروندان...

441

نتایج تحقیقات میدانی و اظهارات شهروندان ،در زمینة سایر متغیرها معناداری چندانی مشاهده نشده است؛ برای مثال،
بین جنس و شغل و تحصیالت با سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل ،مشارکت
شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود ندارد.
برای افزایش آگاهی در زمینة حقوق شهروندی و مشارکت شهروندی و بهبود عملکرد سازمان مترو ،پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
 .1تدوین حقوق و قوانین شهروندی و حقوق متقابل آنها با سازمان مترو؛
 .2آموزش حقوق شهروندی و قوانین مترو بهصورت رسانهای برای عموم مردم و شهروندان و آموزش کادر و
متخصصان در این زمینه؛
 .3بهکارگیری متخصصان رشتههای مربوطه در سازمان مترو و سازمانهای مربوطه؛
 .4مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در طرح ایجاد و توسعة مترو و سایر خطوط حملونقل مربوطه؛
 .5استفاده از شهروندان بهعنوان افراد بهرهمند از این تولید و درواقع صاحبان اصلی این شهر و تسهیالت و امکانات
آن که مشارکت بیشتر آنان موجب حفظ و گسترش استفادة بیشتر نیز میشود؛
 .6ترویج استفاده از حملونقل عمومی بهویژه مترو برای کاهش آلودگی و کنترل ترافیک کالنشهر تهران؛
 .7ارائة اساسنامة سازمان مترو برای شهروندان بهمنظور آشنایی و مطالعة حقوق متقابل؛
 .8افزایش خطوط مترو به سایر نواحی و مناطق نیازمند؛
 .9افزایش امکانات مترو و ایجاد امنیت بیشتر در آن برای همة اقشار جامعه؛
 .10برنامهریزی و ایجاد سیستم حملونقل یکپارچه در راستای بهرهمندی بیشتر و بهتر و افزایش کارایی مترو.
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