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 دهیکچ
 از شهروندان یناآگاه ،ونقل حمل و یکیتراف ینابسامان رانیا یشهرها بزرگ مشکالت از یکی

 یسو از شهروندان حقوق نکردن تیرعا نیهمچن و آن نکردن تیرعا و نیقوان و مقررات

 از یکی .است  نهیزم نیا در نیقوان ودنب ای مترو جمله از ونقل حمل به مربوط یها سازمان

 ونقل حمل ستمیس و شهروندان و است یشهروند حقوق تیرعا ،داریپا جامعة یها نشانه

 تیوضع یبررس حاضر پژوهش هدف راستا، نیا در .دارند هم به نسبت متقابل یحقوق یشهر

 با و است یکاربرد هدف نظر از قیتحق نیا. است مترو سازمان با رابطه در یشهروند حقوق

 شامل یآمار ةجامع .است گرفته انجام یشیمایپ صورت به و یلیتحل -یفیتوص روش

 ریمتغ سه نیب ،پژوهش نیا جینتا به توجه با .است تهران شهر در مترو از کنندگان استفاده

 عملکرد و یشهروند مشارکت متقابل، حقوق و یشهروند حقوق از یآگاه یعنی یبررس مورد

 نیب .است هدشن مشاهده یمعنادار رهایمتغ ریسا ةنیزم در اما ،دارد وجود یمعنادار ةرابط مترو

 حقوق و یشهروند حقوق از یآگاه یعنی یبررس مورد ریمتغ سه با التیتحص و شغل و جنس

 فقط شهروندان و ردندا وجود یمعنادار ةرابط مترو عملکرد و یشهروند مشارکت متقابل،

 ن،یبنابرا ؛اند نداشته مترو طرح در یمال و یاجتماع مشارکت چیه و دنهست مترو کنندگان استفاده

 یزیچ از نهیزم نیا در زین سازمان و دارد قرار نییپا یسطح در ها آن تعهد و تیلئومس احساس

 حقوق و یشهروند نیقوان و حقوق نیتدو یراستا در ،پژوهش انیپا در .است هکردن استقبال

 .است شده ارائه ییراهکارها ،مترو سازمان با ها آن متقابل
 

  .مشارکت مترو، شهروند، ،یشهروند حقوق تهران، :یدیکل یها واژه

  

                                                                                                                                                                                            
 مسئول سندةینو : Email: a_safdari@ut.ac.ir 
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 قدمهم

 و سییلو) دشو یم توجه آن به شک یب که نددار یباورنکردن یلیپتانس ،یاجتماع ةتوسع و رشد یموتورها عنوان به شهرها

 .دیآ یم شماربه ریاخ دوران یها دهیپد نیتر مهم از ینیشهرنش و یشهر راتییتغ و توسعه کهیطور به ؛(50: 2005 چ،یمو

 یشهرها کالن در ستمیس نیا تیاهم رغم یعل و است رانیا یشهرها کالن مسائل نیتر مهم از یکی یشهر ونقل حمل

 نکردن تیرعا و نیقوان و مقررات از شهروندان یناآگاه ،ونقل حمل و یکیتراف ینابسامان در بزرگ مشکالت از یکی ،رانیا

 در نیقوان نبود ای مترو جمله از ونقل حمل به مربوط یها سازمان یسو از شهروندان حقوق نکردن تیرعا نیهمچن و آن

 . است نهیزم نیا

 ییها نهیهز پرداخت موجب مسئله نیا نیهمچن و ستها آن یسرگردان عامل خود یقانون حقوق با شهروندان ییناآشنا

 است نیادیبن و یاساس حقوق از یبرخ واجد شهروند کی گر،ید عبارتبه .است یگرید ةعهد بر آن تیمسئول که شود یم

 آن از و تیرعا را نیادیبن حقوق نیا اند موظف یحکومت یها دستگاه و است انسان کرامت حقوق نیا یمبنا و منبع که

 .کنند حراست

 از یشهر ونقل حمل با مرتبط یها سازمان حقوق نکردنتیرعا نیهمچن و شهروندان فیتکال و حقوق نکردنتیرعا

 حقوق از مردم یاطالع یب ای یآگاه و تیرعا عدم ای تیرعا ،یاعتقاد یب ای اعتقاد   به شهروندان یسو از تروم جمله

 .است مربوط یشهروند

 حقوق از یآگاه .است شهروندان قبال در یشهردار و ومتکح فیوظا از شهروندان شناخت یمعنبه یشهروند یآگاه

 و باشد داشته یشتریب یریپذ تیمسئول و استمرار ،یداریپا یشهر امور در شهروندان تکمشار شود یم موجب یشهروند

 یها تیمأمور و اهداف ف،یوظا با ییآشنا شهروندان، رفاه یبرا شهر سطح در موجود اناتکام شناخت .باشد دتریمف

 ،ها آن در حقوق یفایاست یارهاکسازو و نهاد نیا ةرمجموعیز یواحدها از کیهر فیوظا با ییآشنا زین و یشهردار

 تعهدات و حقوق از یآگاه .کند یم یاری شرفتیپ و رفاه یها تیموقع و ها فرصت از بهتر یبردار بهره در را شهروندان

 .دوش یم یشهر تیریمد از شهروندان یخواه پاسخ موجب و کند یم فراهم را دوجانبه فیوظا دادن انجام نةیزم ،یشهروند
 

 
 تابعه یهاسازمان در هاآن حقوق و فیوظا و شهروندان متقابل روابط. 1 نمودار

 1392 ،نگارندگان :منبع

 .دارند هاآن برابردر یفیوظا زین گرانید مقابل در و دارند عهده بر یفیوظا دارند، یا هیدوسو و متقابل روابط گریهمد با هاسازمان ةهم :راهنما

 

 ةحوز آشکارکردن لیدل به ،یشهر تیریمد و یزیر برنامه لیتسه برعالوه شهروندان یزندگ مختلف ابعاد شناخت

 یزندگ سبک یسامانده و ها نهیهز کاهش ،یزندگ تیفیک یارتقا موجب یشهروند و ینیشهرنش یزندگ ةناشناخت

 .دشو یم شهروندان

شهر اسالمي شوراي  شهرداري 

 و شهروند

 شهروندي

 و شهروندي حقوق

سازمان متقابل حقوق  
 مترو سازمان

 تهران

يخصوص بخش  

ها  خواسته -وتعهدها وظایف

 وانتظارها
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 تیریمد یرو شیپ یهاچالش از یکی تهران جمله از و شهرهاکالن سطح در شهروندان ارتباطات و نقلوحمل

 شهر کالن سطح در گسترده یحجم با و عیسر نقل و حمل در یاساس ینقش مترو چون یسازمان ن،یهمچن .است یشهر

 .دارد یفراوان تیاهم مترو سازمان و شهروندان متقابل حقوق ةلئمس به پرداختن ،راستا نیا در .دارد تهران

 توجه با. است مهم اریبس تهران چون یشهر کالن سطح در مترو نقل و حمل سازمان و انشهروند متقابل حقوق بحث

 ییجا هجاب به مبرم ازین براساس نیهمچن و کشور سطح در تهران یداقتصا و یتیجمع یهاتیموقع و یراهبرد تیموقع به

. باشند داشته یشتریب یآگاه مترو ستمیس و خود متقابل حقوق از دیبا تهران شهر کالن شهروندان ،یشهر تیجمع عیسر

 فیالکت و حقوق از مترو سازمان و شهروندان متقابل یآگاه و ییآشنا یراستا در مؤثر یگام حاضر پژوهش ،رونیا از

 :است بوده مدنظر ریز اهداف مطالعه مورد موضوع به توجه با پژوهش، نیا در .است گریهمد

 به تهران شهروندان تیذهن و نگرش اصالح و رییتغ منظوربه مترو سازمان و شهروندان متقابل حقوق شناخت .1

 ؛سازمان نیا قبال در خود فیتکال و حقوق ةمقول

 کاهش و یزندگ تیفیک بهبود منظوربه مترو سازمان و شهروندان متقابل فیتکال و حقوق مطالعة و یبررس .2

 ؛نقل و حمل ستمیس با ارتباط در تهران شهروندان یزندگ سبک یماندهسا و یزندگ یها نهیهز

 ؛مترو سازمان و شهروندان متقابل حقوق تیرعا بر مؤثر عوامل ةمطالع .3

 .مترو سازمان تیریمد و توسعه و جادیا در مردم مشارکت زانیم ةمطالع .4

 :است بوده ریز موارد اثبات دنبالبه حاضر پژوهش ،نیهمچن

 حقوق تیتقو موجب مسئله نیا و دارد وجود یمعنادار رابطة یشهروند تکمشار و یشهروند حقوق از یآگاه نیب. 1

 ؛دشو یم یشهروند

 ؛دارد وجود رابطه سازمان نیا عملکرد با مترو سازمان حقوق و یشهروند حقوق از شهروندان یآگاه نیب. 2

 یمعنادار رابطة مترو سازمان عملکرد و مشارکت و یشهروند حقوق از یآگاه و شغل الت،یتحص جنس، سن، نیب. 3

 .دارد وجود
 

 

 پژوهش ةپیشین
 

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

 حقوق تحلیل و ابعاد 1389 ،محسنی
 یبرا راهکارهایی ،یشهروند

 حقوق آموزش و تربیت
 یشهروند

 دلیل به عاملی هر از بیش ایران در یشهروند حقوق یاجرا مشکالت و موانع
 آن شدنن نهادینه و یشهروند حقوق آموزش نبود ،یشهروند حقوق جایگاه نشدن تبیین

 و کند می بررسی را یادشده عوامل پژوهش این .است اجتماعی متعدد های الیه در
 .دهد می ارائه یشهروند حقوق زمینة در اجرایی یراهکارها

 ،یمحمد جمال
 تبریزی نینازن

(1390) 

 های آگاهی زانیم سنجش
 حقوق دربارة یعموم
 یشهر نیقوان و یشهروند

 ةجامع در یشهروند حقوق درمورد یآگاه زانیم دهد می نشان پژوهش های یافته
 راتییتغ و تیجنس با مذکور شاخص همچنین، .است اندک اریبس مطالعه مورد یآمار
 شاخص نیا بر یدانشگاه التیتحص زانیم و دارد یمعنادار ارتباط شهروندان یسن

 .ردگذا نمی ریثأت
 و ینوروز

 1389 ،پرور گل
 احساس میزان بررسی
 حقوق از زنان یبرخوردار

 بر مؤثر عوامل و یشهروند
 آن

 .است پایین یشهروند حقوق از زنان یبرخوردار میزان ،تحقیق نتایج براساس
 خانگی، کار جنسیتی تقسیم جنسیتی، یپذیرجامعه اجتماعی، ةطبق متغیرهای ،همچنین

 .است مؤثر یشهروند حقوق از زنان یبرخوردار میزان بر تأهل وضعیت و سن

 ریتأث یقیتطب یبررس 1389 ،امیری
 ییآشنا بر یاسالم یشوراها

 با یهرمزگان شهروندان
 یشهروند حقوق

 سطح ،یاجتماع گاهیجا مثل هاشاخص از یاریبس یابیارز در کند می بیان قیتحق جینتا
 در شهروندان یخیتار تیذهن و یاجتماع تیامن ،یاجتماع یهمبستگ درآمد، سواد،

 حقوق از شهروندان یآگاه یبرا یعامل یکهر ها شاخص نیا شوراها، فعالیت مناطق
 .باشند می خود یشهروند
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 شهروندی حقوق درمورد تحقیق پیشینة. 1 جدول
 نتایج خالصه پژوهش عنوان آورنده پدید

 و یخراسان
 1391 دیگران،

 تکمشار زانیم یبررس
 شهر در مردم یاجتماع
 بر مؤثر عوامل و مرودشت

 آن

 درآمد، شغل، الت،یتحص جنس، سن، یرهایمتغ :آمد دست به زیر جینتا تحقیق، این در
 ردکعمل از یتمندیرضا ،یاسیس یگانگیب ،یاسیس قدرت داشتن ،یشهر تعلق احساس

 ریمتغ با یجمع های رسانه از استفاده و یشهروند حقوق احقاق ،یشهر والنئمس
 مستقل، یرهایمتغ نیب از ت،یدرنها .دارد یمعنادار ةرابط یاجتماع تکمشار ةوابست

 قدرت داشتن ب،یترتبه و است داشته یشتریب تأثیر تکمشار راتییتغ در درآمد ریمتغ
 در یگروه های رسانه از استفاده و یشهر تعلق احساس ،یاسیس یگانگیب ،یاسیس

 .است بوده رگذاریتأث تکمشار
 و یانیش

 ،داودوندی
1389 

 از یآگاه زانیم بر یلیتحل
 انیم در یشهروند حقوق

 انیدانشجو

 نبوده سانیک انیدانشجو انیم در یشهروند حقوق از یآگاه زانیم ج،ینتا براساس
 بعد به مربوط یآگاه زانیم نیشتریب ،یشهروند حقوق مختلف ابعاد انیم در .است
 زانیم نیب نیهمچن .است بوده حقوق یمدن بعد به مربوط آن نیمترک زین و یتیجنس

 از یآگاه زانیم با مختلف موضوعات به انیدانشجو های نگرش و یاجتماع های آگاهی
 .است داشته وجود معنادار رابطة یشهروند حقوق

 و هزارجریبی
 1390 ،امانیان

 حقوق از زنان آگاهی میزان
 بر مؤثر عوامل و یشهروند

 آن

 عمومی، ةعرص در حضور میزان و دارند یشهروند حقوق از پایینی آگاهی پاسخگویان
 حقوق به نگرش و اجتماعی -یاقتصاد پایگاه جمعی، های رسانه از استفاده میزان

 .دارد ارتباط یشهروند حقوق از زنان آگاهی میزان با یشهروند
 ،دیگران و اذانی

1390 
 فرهنگ بر تحلیلی
 یزد شهر در یشهروند

 و یپذیر مسئولیت جویی، مشارکت یعنی یشهروند ةگان سه ابعاد در یزد شهروندان
 .هستند متوسط حد در یشهروند اصول به یپایبند و قوانین رعایت

 ،احمدی و همتی
1393 

 از شناختی جامعه تحلیل
 و یشهروند فرهنگ وضعیت

 آن ةکنند تبیین عوامل

 اجتماعی متغیرهای از برخی و شهروندی فرهنگ های مؤلفه بررسی پژوهش این هدف
 فرهنگ ةزمین در تجربی های پژوهش نبود به توجه با .است بوده آن ةکنندتبیین

 مدنی، رفتارهای دادن انجام جویی،مشارکت اجتماعی، مدارای ةمؤلف هشت شهروندی،
 از پیروی به گرایش و دوستینوع پذیری،مسئولیت گرایی،عام شخصی، بین اعتماد
 دهد می نشان مطالعه این نتایج .ندشد گرفته درنظر مفهوم این سنجش برای قانون

 کسب شهروندی فرهنگ شاخص از باالیی به متوسط ةنمر پاسخگویان درمجموع
 احساس منفی ةرابط و مذهبی باورهای مثبت ةرابط بیانگر نتایج ،همچنین .اند کرده

  .است شهروندی فرهنگ ترکیبی شاخص با آنومی
 ،گول آک زیدن

2012 
 تیرضا یریگاندازه

ارائه خدمات از شهروندان
 یشهردار یسو از شده

 یشهردار :یمورد مطالعة)
 (هیترک در قرشهر

 یشهردار یسو از شدهارائه خدمات از شهروندان تیرضا زانیم ،پژوهش نیا در
 قرشهر یشهردار دهد یم نشان قیتحق جینتا .است شده یریگاندازه و یبررس قرشهر

 یرهایمتغ به توجه با یتمندیرضا زانیم و است نکرده برآورده را شهروندان انتظارات
 و است متفاوت التیتحص سطح و جنس تأهل، تیوضع درآمد، سطح جمله از مختلف

 .ندارد وجود یمعنادار ةرابط شدهئهاار خدمات و سن انیم

 

  ینظر یمبان

 یشهروند حقوق و یشهروند شهروند، فیتعر. 1

 یآنتون ریتعب به .دشو یم مند بهره آنجا حقوق از و کند یم یزندگ یکشور ای شهر در که شود یم گفته یکس به شهروند

 یو .دارد تیعضو نیا با ارتباط در یفیوظا و حقوق که است یاسیس اجتماع کی عضو شهروند ،(795: 1367) دنزیگ

 کاربه تیرع مقابل نقطة در شهروند اغلب فرانسه، زبان در .داند یم شهروندان همة یبرا یقانون یحقوق را یمدن حقوق

 روبرپللو،) شد وابسته کشور -دولت مفهوم به شهروند مفهوم و گرفت را شهر -دولت یجا کشور -دولت ج،یتدربه .رود یم

 از (.9 :1385 پور،ییرضا) شد یم استفاده ایرعا و تیرع ةکلم از واژه نیا یجابه تیمشروط از قبل تا رانیا در (.1: 1370

 شود یم اطالق شهر ای ملت -دولت کی یاعضا فیوظا و حقوق از یا مجموعه به یشهروند ،یحقوق و یاسیس نظر

 شده داده اجتماع اریعتمام عضو افراد تمام به که است یگاهیپا یشهروند ،مارشال نظربه نیهمچن (.61 :1998 دمن،یفر)

 (.168: 2002 دمن،یفر) نددار گاهیپا نیا با متناسب فیتکال و فیوظا حقوق، و برابر گاهیجا افراد نیا .است

 گریدکی از را یخواهیجمهور و سمیبرالیل تبکم دو توان یم اعتبار کی به ،یشهروند مفهوم ینظر تحوالت یبررس در

 ةادام
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 وةیش انتخاب در آزاد و یعقالن یموجود فرد پس است، فرد با اصالت ،سمیبرالیل تبکم در .(64: 1381 ،یانیش) ردک کیکتف

 هرچند. باشد حقوق یمبنا بر دیبا یشهروند ن،یبنابرا ؛دارد طرف یب ینقش انیم نیا در زین دولت و رودیم شماربه خود یزندگ

 حقوق ،برالیل رانکمتف از ،هابز .ترند یادیبن حقوق دهد یم نشان هکبل ،ستین فیوظا کردنفراموش یمعنبه مسئله نیا

 تا یو ةدیعق به و داند یم انیب یآزاد حق و ندهینما و لیکو انتخاب حق نظر، اعمال حق ان،یطغ حق شامل را یشهروند

 تبکم در هکیدرحال رد،یگ ینم لکش خود یواقع یمعنا به یمدن جامعة ،نشوند مند بهره حقوق نیا از شهروندان هک یزمان

 ارسطو به مربوط یرکف سنت نیا در ینظر منظم تالش نیاول .کنند یم فایا یمحور نقش فیوظا و تعهدات یخواهیجمهور

 نظام نیا در .اند میسه راندنحکم در یشهر و یمدن یزندگ در یچرخش طوربه هک هستند یافراد شهروندان ،یو دةیعقبه .ستا

 شهروند هک است نیا ارسطو بحث در توجه انیشا نکتة .نددار را گریدکی یها یژگیو از یآگاه ییتوانا شهروندان ،یومتکح

 او ینیجانش و تیمکحا و تصرف یبرا دارند حق زین گرانید ردیبپذ و ندک تالش تیمکحا سبک یبرا دارد حق حقوق، صاحب

 نةیزم در ...و ترنر هابرماس، پارسونز، س،کمار ،یکژانوس مارشال، مانند شناسان جامعه از یبرخ (.107: 1380 ،یلیاسماع) بکوشند

 .شود یم اعطا جامعه کی یاعضا ةهم به هک است «یتیموقع» یشهروند مارشال، نظربه .اند داده ارائه ییها  هینظر یشهروند

 یفراشمول اصل چیه .برابرند گریدکی با ها،آن به اعطاشده فیوظا و حقوق به توجه با دارند، را تیموقع نیا هک یافراد تمام

 از یریتصو است، رشد درحال ینهاد یشهروند هک یجوامع در اما ست،یچ فیوظا و حقوق آن ندک نییتع هک ندارد وجود

 دةیعقبه .داد سوق آن یسو به را افراد التیتما توان یم و است یریگاندازهقابل آن به یابیدست هک دشو یم خلق یآرمان شهروند

 در یشهروند حقوق اصطالح (.17: 1964 مارشال،) شود یم میتقس یاجتماع و یاسیس ،یمدن بخش سه به یشهروند ،مارشال

 صدر در بیتصو از پس که شد مطرح فرانسه در 1789 سال یشهروند و بشر حقوق ةیاعالم در بارنیاول یبرا آن دیجد مفهوم

 یعموم مجمع در 1948 سال در که -بشر حقوق یجهان ةیاعالم مواد از یاریبس در .گرفت قرار 1791 سپتامبر یاساس قانون

 (.1385 ،کآفندا) است شده گرفته الهام فرانسه شهروند و بشر حقوق ةیاعالم یمحتوا از -دیرس کشورها یامضا به متحد ملل

 کی در یزندگ ةواسطبه شهروند کی که است یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یمدن ،یفرد یحقوق یشهروند حقوق

 هر شهروندان یاجتماع و یانسان حقوق .شود یم مند بهره آن از حاکم، دولت و او انیم ةرابط وجود با و ژهیو ییایجغراف قلمرو

 یمدن حقوق ،نیهمچن (.15: 1388 رانوند،یب)  کنند ییسودجو آن از دینبا حکمرانان که شود یم فرض یاله موهبت کی جامعه

 (.228: 1382 دسون،یوید و استلزک) است دولت یسو از ژهیوبه یرقانونیغ تجاوز از یمشخص نوع از یآزاد شامل

 

 یشهروند مشارکت. 2

 .ردیگ یم لکش جامعه در قدرت رابطة و دولت و شهروندان روابط چارچوب در و است یراسکدمو مقولة از یبخش تکمشار

 در نیارنشتا .کردند توجه یاساس موضوع عنوان هب جوامع توسعة در تکمشار نقش به رانیگمیتصم ،1960 دهة اواخر در

 آن حیتوض یبرا و گرفت ارک هب یشهروند قدرت ریتعب با 1969 سال در را یشهروند تکمشار هک بود یافراد نیاول زمرة

 را یشهروند تکمشار اصطالح یجهان بهداشت سازمان ،1970 دهة اواخر در .ردک استفاده تکمشار نردبان استعارة از

 از یکی عنوان هب یشهروند تکمشار ،1996 سال در .ردک مطرح یبهداشت ةیاول یها مراقبت بحث در بارنینخست یبرا

 طرح عنوان با (Habitat) بشر انکاس نةیزم در ملل سازمان اجالس یسو از یشهر یزندگ بهبود بر مؤثر یها طرح

 ینظر یچارچوب عنوان هب را تکمشار ةگردون ةینظر دسونیوید ر،یاخ یهاسال در .شد ارائه یشهر امور در مردم تکمشار

 موجب تکمشار نظران،صاحب اعتقاد به (.1380 ،یثان انیفیشر) است هکرد مطرح شهروندان تکمشار ةدربار بحث یبرا

 ةحلق و شود یم یتلق داریپا ةتوسع ندیفرا در یاتیح عنصر مشارکت ،رونیا از .دشو یم افراد در رامتک و یستگیشا شیافزا

 یاصل عناصر از یکی یشهر یریگ میتصم روند در مردم تکمشار ،اساسنیبرا .شود یم محسوب توسعه ندیفرا ةمفقود

 اگر .کند یم فایا یشهر تعادل جادیا در یمهم نقش یشهر امور در مردم تکمشار شیافزا و است یمردم ومتکح
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 یارک یها گروه قالب در توانند یم بدانند، شیخو سرنوشت در تکمشار ةمنزلبه را شهر در تکمشار شهروندان

 یراستا در تحول و رییتغ یبرا را نهیزم و کنند تیتقو و دهند شکل را یورزتیخودمسئول و یخودرهبر مانند ییها یژگیو

 منجر شهروندان یتمندیرضا به مسئله نیا که( 21: 1388 ،گرانید و ییتقوا) سازند آماده یشهر ییایپو و فیتلط

 یراض یمشتر باشد، انتظار حد از باالتر ای برابر عملکرد اگر .است انتظارات و عملکرد نیب تفاوت یتمندیرضا .دوش یم

 (.652: 2007 ،گرانید و چمنید) است یناراض یمشتر باشد، عملکرد از شیب انتظارات اگر و است

 

 مترو ای نیسنگ آهنراه. 3

لیر از استفاده لیدلبه .است گبزر اریبس یشهرها در ونقلحمل مؤثر یها ستمیس از یکی مترو ای نیسنگ آهنراه ستمیس

 ستمیس نیا ،گذرد یم ها جاده و هاابانیخ از روگذر صورتبه و نیزم یباال ای نیزم ریز از که نیسنگ آهنراه در ادیز یها

 استفاده سبک آهن راه با آن انیم زیتما جادیا لیدل به نیسنگ هنآراه عبارت از .شود یم دهینام زین ینیزمریز روگذر آهنراه

 تر متداول مترو اصطالح معموالً ییاروپا یکشورها در .است یا حومه آهن راه از ترسبک واقعاً نآ زاتیتجه اما ،شود یم

 (.446 :1390 ،یعربان) است

 

 پژوهش روش

 سه شامل آن یآمار نمونة و است گرفته انجام یشیمایپ صورت هب حاضر پژوهش .است یلیتحل -یفیتوص پژوهش روش

 نمونة حجم ،نیبنابرا ؛کنند یم استفاده مترو از تردد یبرا یتهران شهروند ونیلیم سه انهروز یعنی ؛شود یم نفر ونیلیم

 :است ریز شرحبه کوکران فرمول براساس شدهینظرسنج
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P= (مترو خدمات از تیرضا) صفت کی وجود 

 q= (مترو خدمات از نداشتن تیرضا) صفت کی نبود 

 05/0 یخطا با برآورد یاحتمال دقت =d درصد 95 با نانیاطم بیضر =t آن در هک

 در یشهروند حقوق تیرعا و شدهارائه خدمات از شهروندان تیرضا زانیم سنجش یبرا حاضر ةمطالع در ،نیبنابرا

 به یا نمونه یبرا یمقدمات آزمون (صفت نبود) q و (صفت وجود) p مقدار آوردندستبه منظور به ،تهران شهر کالن یمترو

 پرسشنامة یهاهیگو از یکی درمورد مطالعه مورد شهروندان از نفر 40 یاهنظر ،منظورنیا هب .گرفت انجام نفر 40 تعداد

 کوکران ةنمون حجم نییتع فرمول در و آمد دستبه q 93/0 مقدار و p 07/0 مقدار ،تیدرنها .شد یگردآور شدهیطراح

 و دولت دروازه و انقالب یها ستگاهیا در نفر 100 ةنمون حجم با پژوهش نیا ینظرسنج ن،یبنابرا ؛شد یگذاریجا

 .است گرفته انجام ،کنند یم استفاده مترو از تردد منظور به که تهران شهر سطح شهروندان نیهمچن

 شناخت،» مطالعه نیا هدف .شد یآمار لیتحل و هیتجز SPSS افزار نرم از استفاده با ینظرسنج از حاصل یها داده

 «آن یارتقا یراهکارها و راهبردها ارائة و شهروندان و مترو سازمان متقابل فیتکال و حقوق تیوضع لیتحل و فیتوص

 یها شاخص و یشهروند قوقح ینیع و یذهن تیرضا زانیم یعنی یریپذتحقق زانیم آزمون و سنجش یراستا در .است

 سةیمقا آن کاربرد که است شده استفاده (One sample T-test) یا نمونه تک یت روش از شهروندان دگاهید از آن

 .دکن یم سهیمقا ها آن انتظار مورد زانیم با را نظر مورد یهاریمتغ ةشدمشاهده نیانگیم یعنی ؛است جامعه دو نیانگیم
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 یها آزمون از هم اب هاآن ارتباط و یهمبستگ نیا معناداربودن سطح و رهایمتغ رابطة سنجش و یابیارز یبرا ،نیهمچن

 .است شده استفاده ونیرگرس و یبستگمه

 

 تهران یمترو دربارة یمختصر خچةیتار

 از یشهر یتراموا سیتأس .گردد یبازم قبل سال 130 به تهران در یشهر قطار احداث دربارة گوو گفت و بحث سابقة

 در .آورد اغذک یرو شاهنیناصرالد عهد در تریرو دو وسیژول بارون هک بود یا ازنامهیامت در شدهینیب شیپ اتکن جمله

 واگن به موسوم شاه باغ دانیم و (میعبدالعظ حضرت) یر یشهر دروازة نیب ینیروزم آهن راه خط کی ها سال نیهم

 (.www.tehranmetro.com) شد احداث یاسب
 

 ها افتهی و بحث

 پرسشنامه ییایپا و ییروا زانیم یبررس منظور به و است هآمد دست به نفر 100 نمونه تعداد ،کوکران فرمول از استفاده با

 .است یعال اریبس حد در و شود یم دییتأ درصد 89 با آن ییایپا که است شده محاسبه کرونباخ یآلفا

 

 یفیتوص یها افتهی. 1

 سن نةیزم در .دهند یم لیکتش زنان را ماندهیباق درصد 41 و مردان را انیپاسخگو از درصد 59 دهد یم نشان پژوهش یها داده

 50 از باالتر درصد 6 و سال 50 تا 40 نیب درصد 9 سال، 40 تا 30 نیب درصد 19 سال، 30 تا 20 نیب درصد 66 ان،یپاسخگو

 نشان انیپاسخگو یشغل تیوضع بررسی ،نیهمچن .است انیپاسخگو تیجمع بودنجوان ةدهندنشان یحدود تا که اند بوده سال

 مشاغل ریسا در نیز درصد 48 و اند بوده بازنشسته درصد 5 ،اند داشته آزاد شغل درصد 33 و یدولت شغل درصد 14 دهد می

 مدرک درصد 12 کل،یس مدرک درصد 4 ،انیپاسخگو التیتحص زانیم نظر از .اند دهکرن انیب را خود شغل ای اند داشته تیفعال

 و نیشتریب .اند داشته باالتر و ارشد یارشناسک مدرک درصد 24 و یارشناسک مدرک درصد 46 ،یاردانک مدرک درصد 14 پلم،ید

 .است کلیس و یکارشناس مدرک یدارا افراد به متعلق بیترتبه التیتحص زانیم نیمترک

 استفاده مترو از روزانه ییجا هجاب یبرا تهران شهر کالن سطح در انیپاسخگو شتریب ،3 جدول به توجه با ،نیهمچن

 لیاتومب از درصد 12 اتوبوس، از درصد 32 شهر، در روزانه ییجا جابه نةیزم در .است درصد 43 با برابر که کنند یم

 .کردند یم استفاده هینقل لیوسا ریسا از زین درصد 2 و دوچرخه از درصد 3 ،یتاکس از درصد 8 ،یشخص
 

 پژوهش توصیفی های یافته .2 جدول

 درصد یفراوان یشغل طبقات فیدر درصد یفراوان یسن طبقات فیرد
 14 14 یدولت 1 66 66 30 -20 1
 33 33 آزاد 2 19 19 40 -30 2
 5 5 بازنشسته 3 9 9 50 -40 3
 48 48 ...(و کاریب ،دانشجو) ریسا 4 6 6 باال به 50 4
 100 100 کل 5 100 100 کل 5
 درصد یفراوان یلیتحص طبقات فیرد درصد یفراوان یجنس طبقات فیرد

 4 4 پلمیردیز 1 59 59 مرد 1
 12 12 پلمید 2 41 41 زن 2
 14 14 پلمیدفوق 3 100 100 کل 3
 46 46 سانسیل 4    3

 24 24 باالتر و سانسیلفوق 5    
 100 100 کل 6    

 

 

http://www.tehranmetro.com/
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 ریمتغ هر یبرا نقل و حمل لیدرصد استفاده از وسا عیتوز. 2 نمودار

 1392 ،نگارندگان :منبع
 

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

 شده سنجیده زیر های پرسش طریق از مترو سازمان با ارتباط در خود حقوق نیز و شهروندی حقوق از پاسخگویان آگاهی

 .است شده استخراج 3 نمودار قالب در نتایج و

 ؛یشهروند حقوق از یآگاه زانیم. 1

 ؛یشهروند فیوظا از یآگاه زانیم. 2

 ؛یشهروند نیقوان به یبندیپا. 3

 ؛مترو طرف از شهروندان حقوق تیرعا. 4

 ؛مترو سازمان ةناماساس به یآگاه. 5

 ؛شهروندان توسط نوبت تیرعا زانیم. 6

 ؛مترو عملکرد بهبود در یشهروند حقوق از یآگاه ریتأث. 7

 .لکمش بروز نگامه در شهروندان حق تیرعا. 8

 

 
 مترو سازمان قبال در خود حقوق و شهروندی حقوق از شهروندان آگاهی. 3 نمودار

 1392 ،نگارندگان :منبع

 

 حقوق از آگاهی ةلفؤم به مربوط پرسش برابردر گویانپاسخ ربیشت ،شود می مشاهده 3 نمودار در طورکههمان

 بین در همچنین،. است شهروندان متوسط آگاهی یا ناآگاهی ةدهندنشان که اند کرده انتخاب را متوسط گزینة ،شهروندی
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 بهبود بر یشهروند حقوق از یآگاه ریثأت» زمینة در پرسش به زیاد خیلی و زیاد های گزینه با فراوانی بیشترین ها پرسش

 سازمان متقابل حقوق و یشهروند حقوق از اگر دارند باور شهروندان همة اساس، نیبرا. است بوده مربوط «مترو عملکرد

 .گذارد یم صحه آن تیاهم بر زین موضوع نیا مختلف یها جنبه یبررس .دابی یم بهبود مترو عملکرد ،باشند آگاه مترو

 رو هروب فراوان التکمش با زین را یشهر ةجامع ،یشخص خسارات برعالوه ،یشهروند حقوق از شهروندان یاطالع یب

 یجابه مهیجر پرداخت روابط، ،یقانون یهایانگارسهل ،ییاجرا مناسب ةپشتوان نبود لیدلبه موارد شتریب در رایز کند؛ یم

 و شود یم مواجه فراوان یآشفتگ با آن ردکعمل و شهر البدک ،ماند یم یباق همچنان التکمش ،...و تخلف بردننیازب

 .شود یم مرنگک زین شهروندان تکمشار

 

 شهروندان مشارکت. 1-2

 مترو سازمان با ارتباط در ها آن مشارکت کردند، یم استفاده مترو از که یشهروندان یبرا ریز پرسش پنج کردن مطرح با

 :شود یم مشاهده 4 نمودار در آن جینتا که است شده دهیسنج

 ؛آن توسعة و مترو طرح در شما مشورت زانیم .1

 ؛مترو سازمان به کمک زانیم .2

 ؛شهروندان مشارکت از مترو سازمان استقبال زانیم .3

 ؛شهروندان با مترو سازمان روابط .4

 .مترو سازمان ندةیآ یها برنامه از اطالع .5

 
 مترو سازمان با شهروندان مشارکت. 4 نمودار

 1392 ،نگارندگان :منبع

 

 و مترو های برنامه از هاآن اطالع میزان و اند نداشته چندانی مشارکت مترو ةتوسع و ایجاد در شهروندان ،4 نمودار به توجه با

 جذب ةزمین در آن ضعف و سازمان ضعیف رسانی اطالع دهد می نشان مسئله این .دارد قرار کم بسیار سطح در آن ةتوسع

 با رابطه در شهروندی مشارکت درمورد داننشهرو نظرهای بیشتر و است متقابل همیاری و کمک برای شهروندان مشارکت

 حقوق از شهروندان یآگاه ،4 و 3 نمودار دو به توجه با .اند نداشته نظری مشارکت ةدربار ها آن درواقع و است بوده متوسط مترو

 .ندارد قرار یخوب یتوضع در مترو سازمان با شهروندان متقابل ةرابط و است نییپا اریبس یشهروند تکمشار و متقابل

 

 مترو سازمان عملکرد از تیرضا یبررس. 1-3

 یبرا ریز یها پرسش کردن مطرح قیطر از شهروندان حقوق تیرعا و یرسانخدمات نةیزم در مترو سازمان عملکرد

 .شود یم داده نشان 5 نمودار در آن جینتا که است شده دهیسنج مترو نقل و حمل ستمیس از کنندهاستفاده شهروندان
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 ؛شهروندان ازین به مترو ییپاسخگو .1

 ؛مترو امکانات از تیرضا زانیم .2

 ؛ها ستگاهیا مناسب یریقرارگ محل .3

 ؛ها ستگاهیا به یدسترس تیفیک .4

 مسئوالن؛ و مترو عملکرد از تیرضا .5

 ؛قطارها حرکت یزمان فاصلة .6

 .مترو با مقصد به یدسترس سرعت .7
 

 
 شهروندان دگاهید. عملکرد سازمان مترو از 5 نمودار

 1392 ،نگارندگان :منبع

 

 محل و حرکت ةفاصل و دسترسی کیفیت و سرعت ةزمین در مترو سازمان عملکرد ةلفؤم ،5 نمودار به توجه با

 های مؤلفه یا ها گزینه سایر به نسبت بیشتری رضایت گزینه این از شهروندان و دارد قرار خوبی وضعیت در ها هایستگا

 مقصد به رسیدن منظور به مترو سرعت از را رضایت بیشترین شهروندان همچنین، .دارند مترو عملکرد درمورد شده یدهپرس

 .دارد قرار متوسط سطح در آن عملکرد از رضایت درکل ،مترو عملکرد زمینة در شدهمطرح های پرسش سایر درمورد .دارند

 

 تحلیلی های یافته. 2

 رهایمتغ تمام یبرا یهمبستگ آزمون. 2-1

 عنوانبه ریمتغ کی ،روش نیا در .است هشد استفاده یریچندمتغ ونیرگرس آزمون از بخش نیا در ها داده لیتحل یبرا

 ریمتغ با مستقل یرهایمتغ از کیهر یهمبستگ زانیم تا شود یم یبررس مستقل ریمتغ چند ای دو با ارتباط در وابسته ریغمت

 یرهایمتغ تمام روش نیا در ،درواقع .است شده استفاده یریگ ونیرگرس روش از راستا، نیا در. دشو مشخص وابسته

 نشان وابسته ریمتغ ینیبشیپ در رمهمیغ و مهم یرهایمتغ تمام ریتأث تا شوند یم برنامه وارد زمانهم صورتبه مستقل

  .شود داده

 و مترو سازمان متقابل فیوظا و حقوق از یآگاه» و وابسته ریمتغ «مترو سازمان عملکرد تیوضع» ،پژوهش نیا در

 روش از ها شاخص یها نمره یساز کسانی یبرا .شدند گرفته درنظر مستقل ریمتغ «شهروندان مشارکت» و «شهروندان

Compute دیآ دستبه نمره کی درمجموع رهایمتغ از کیهر یبرا تا دش استفاده. 
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 ونیرگرس بیضر با تکمشار با یآگاه ریمتغ یابیارز .3 جدول

Model 
 استانداردنشده ضریب

 ضریب
 معناداری سطح T ارزش استانداردشده

B معیار انحراف Beta 
 515/1 733/13 1 مشارکت

483/0 
067/9 

454/5 

000/0 

000/0  680/0 125/0 

 

 اول ةیفرض آزمون و مشارکت با یآگاه ریمتغ نیب ونیرگرس با رابطه یبررس. 2-2

 نیب معنادار رابطة دهندة نشان نیا و است 00/0 مشارکت ریمتغ با یآگاه ریمتغ نیب یمعنادار سطح ،4 جدول به توجه با

 همان به ابد،ی شیافزا مترو حقوق و یشهروند حقوق ةنیزم در یآگاه سطح هرچه یعنی ؛است مشارکت و یآگاه ریمتغ

 حقوق از یآگاهنا ،نیبنابرا ؛شود یم دییتأ درصد 48 با هیفرض نیا زین نجایا در که شود یم شتریب مشارکت سطح زانیم

 ةیفرض جه،یدرنت .ابدی یم کاهش زین مشارکت ،باشد کمتر یآگاه هرچه یعنی ؛آورد یم نییپا را مشارکت سطح یشهروند

 :شود یم دییتأ «دارد وجود یمعنادار ةرابط یشهروند مشارکت و یشهروند حقوق از یآگاه نیب» یعنی پژوهش اول
 

 

 عملکرد و مشارکت ،یآگاه ریمتغ سه نیب رسونیپ یهمبستگ یابیارز. 4 جدول

 تکمشار ردکعمل یآگاه یهمبستگ

 483/0 445/0 1 رسونیپ یهمبستگ یآگاه

 000/0 000/0  یمعنادار سطح

 466/0 1 445/0 رسونیپ یهمبستگ ردکعمل

 000/0  000/0 یمعنادار سطح

 1 466/0 483/0 رسونیپ یهمبستگ تکمشار

  000/0 000/0 یمعنادار سطح

 

 دو به توجه با آن یمعنادار و است معنادار رابطه پس ،است صفر با برابر (sig =0) یمعنادار سطح ،4 جدول به توجه با

 دایپ شیافزا درصد 48 مشارکت زانیم ،یآگاه از واحد هر یازابه و است دییأتقابل 99/0 سطح در رابطه بودنستاره

 .دارد قرار ییباال سطح در 0 /99 با هاآن یمعنادار سطح و است برقرار رابطه نیا رهایمتغ ریسا نیب ،نیهمچن .کند یم

 

 دوم ةیفرض آزمون و عملکرد ریمتغ با یآگاه ریمتغ نیب ونیرگرس یهمبستگ. 2-3

 سطح اساس، نیبرا .است 00/0 آن یمعنادار سطح دهد یم نشان عملکرد ریمتغ با یآگاه ریمتغ نیب یهمبستگ یبررس

 مثبت نکهیا لیدل به و ابدی یم شیافزا عملکرد درصد 44 یآگاه از واحد هر یازابه و است دییتأقابل و باال اریبس یمعنادار

 مترو ییاراک و ردکعمل ،مترو سازمان حقوق و یشهروند حقوق از یآگاه شیافزا با یعنی ؛است دییتأقابل (92/4) است

 یشهروند حقوق از یآگاه نیب» یعنی دوم ةیفرض جه،یدرنت .دابی یم شیافزا شهروندان به شتریب و بهتر خدمات ارائة یبرا

 .شود یم دییتأ «دارد وجود رابطه مترو سازمان عملکرد با مترو سازمان حقوق و
 

 

 ونیرگرس بیضر با ردکعمل با یآگاه ریمتغ یابیارز .5 جدول

Model 
 استانداردشده یبضر استانداردنشده یبضر

 T ارزش
 سطح
 B Std. Beta یمعنادار

(Constant)1 270/11 161/2 
445/0 

215/5 

920/4 

000/0 

 094/0 461/0 ردکعمل 000/0
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 آزمون و عملکرد و مشارکت ،یآگاه یرهایمتغ با شغل و التیتحص جنس، سن، ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ. 2-4

 سوم ةیفرض

 عملکرد و مشارکت ،یآگاه یرهایمتغ با سن ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ. 2-4-1

 دوجو عملکرد و مشارکت ،یآگاه ریمتغ سه با سن نیب یا یهمبستگ نوع چیه ،شود یم همشاهد 6 جدول در طورکههمان

 ،یآگاه ریمتغ سه افراد سن شیافزا با که هیفرض نیا از یقسمت ،است 05/0 از شتریب یمعنادار سطح آنجاکه از و ندارد

 حقوق از یآگاه و سن نیب» یعنی سوم ةیفرض از قسمت نیا و ندارد صحت ،ابدی یم شیافزا عملکرد و مشارکت

 .شود یم رد «دارد وجود رابطه عملکرد و یشهروند

 
 عملکرد و مشارکت ،یآگاه یرهایمتغ با سن ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ یابیارز. 6 جدول

 سن تکمشار ردکعمل یآگاه یهمبستگ

 سن
 1 027/0 -030/0- 123/0 رسونیپ یهمبستگ
  792/0 770/0 222/0 یمعنادار سطح

 

 عملکرد و مشارکت ،یآگاه یرهایمتغ با جنس ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ. 2-4-2

 وجود یمعنادار رابطة یآگاه ریمتغ با جنس ریمتغ نیب دهد یم نشان یآگاه ریمتغ با جنس ریمتغ نیب یهمبستگ یبررس

 در انیآقا به نسبت ها خانم یبرا یمعنادار سطح نیا است ممکن البته. است 24 سطح در هاآن یمعنادار سطح و ندارد

 و دارند یآگاه فیوظا به شتریب ،هستند خانه از رونیب یکارها ریدرگ انیآقا از کمتر ها خانم رایز ؛باشد یتر نییپا سطح

 .است شده دییتأ یختشناروان و یعیطب یژگیو براساس مسئله نیا که ندبندیپا مقررات و نیقوان به انیآقا از شتریب معموالً
 

 عملکرد و مشارکت ،یآگاه یرهایمتغ با جنس ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ سهم. 7 جدول

 جنس تکمشار ردکعمل یآگاه یهمبستگ

 جنس
 1 -208/0* 042/0 -118/0- رسونیپ یهمبستگ
  037/0 478/0 241/0 یمعنادار سطح

 

 یمعنادار رابطة مشارکت ریمتغ با جنس ریمتغ نیب دهد یم نشان مشارکت ریمتغ با جنس ریمتغ نیب یهمبستگ یبررس

 اریبس یمعنادار نیا البته .است هیفرض نیا دییتأ بر یلیدل که است دییتأقابل 03/0 سطح در یمعنادار نیا و دارد وجود

 تفاوت نجایا در ،درواقع .نکنند مشارکت اندازه کی به مردان و زنان است ممکن .است یمنف آن یهمبستگ و است فیضع

 یبررس هدف ب،یترت نیا به. هاآن یهمبستگ نه است، شده دهیسنج نآ توسعة و مترو طرح در مشارکت لحاظ از یجنس

 قسمت نیا جه،یدرنت .دارد وجود کم حد در تفاوت دهد یم نشان جینتا که است نهیزم نیا در مرد و زن نیب تفاوت وجود

 .(مشارکت و تیجنس نیب ةرابط) دشو یم دییتأ هیفرض از

 و ندارد وجود هاآن نیب یمعنادار ةرابط دهد یم نشان عملکرد ریمتغ با جنس ریمتغ نیب یهمبستگ یبررس ،نیهمچن

 .(عملکرد با تیجنس رابطة) شود یم رد سوم ةیفرض از قسمت نیا جه،یدرنت. است .67 هاآن یمعنادار سطح
 

 عملکرد و مشارکت ،یآگاه ریمتغ سه با شغل ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ یبررس. 2-4-3

 و ندارد دوجو یمعنادار روابط یآگاه ریمتغ و شغل ریمتغ نیب دهد یم نشان یآگاه ریمتغ با شغل نیب یهمبستگ یبررس

 وجود یمعنادار روابط یآگاه ریمتغ و شغل ریمتغ نیب نکهیا فرض و (است .80) است 05/0 از شتریب ها آن یمعنادار سطح

 .شود یم رد (دارد وجود یمعنادار رابطة یآگاه و شغل نیب) سوم ةیفرض از قسمت نیا جه،یدرنت .شود یم رد رداد
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 عملکرد و مشارکت ،یآگاه یرهایمتغ با شغل ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ. 8 جدول

 شغل تکمشار ردکعمل یآگاه یهمبستگ

 شغل
 1 054/0 120/0 025/0 رسونیپ یهمبستگ
  579/0 234/0 805/0 یمعنادار سطح

 

 وجود یمعنادار روابط شهروندان مشارکت با شغل ریمتغ نیب ،مشارکت ریمتغ با شغل نیب یهمبستگ یبررس براساس

 یمعناردار ةرابط مشارکت و شغل نیب) سوم ةیفرض از قسمت نیا و  است 05/0 از شیب ها آن یمعنادار سطح و ندارد

 ریمتغ و شغل ریمتغ نیب دهد یم نشان مترو عملکرد با شغل ریمتغ نیب یهمبستگ یبررس .شود یم رد زین (دارد وجود

 از شاغالن ةاستفاد لیدلبه است ممکن مسئله نیا. است 05/0 از فراتر آن یمعنادار سطح و ندارد وجود رابطه عملکرد

 را آن مترو، بهتر عملکرد لیدلبه و کنند یم استفاده مترو از مقصد به دنیرسعیسر علتبه روزانه شاغالن رایز ؛باشد مترو

 رابطة عملکرد و شغل نیب) سوم ةیفرض از قسمت نیا حال،نیا با .دهند یم حیترج نقل و حمل لیوسا ریسا به نسبت

 یمعنادار رابطة مشارکت و عملکرد ،یآگاه ریمتغ ای مؤلفه سه و شغل نیب ،درکل. شود یم رد زین (دارد وجود یمعناردار

 .درندا وجود

 
 رهایمتغ تمام با التیتحص نیب رسونیپ یهمبستگ یبررس. 2-4-4

 ها آن یمعنادار سطح رایز ؛ندارد وجود ها آن نیب یمعنادار ةرابط دهد یم نشان یآگاه و التیتحص نیب یهمبستگ یبررس

 حقوق متقابالً و یشهروند فیوظا و حقوق از یآگاه با التیتحص نیب که هیفرض نیا جه،یدرنت. است 05/0 از فراتر

 سازمان و انشهروند متقابل  فیوظا و حقوق درمورد تاکنون رایز ؛شود یم رد ،دارد دوجو یمعنادار روابط مترو سازمان

 یها یبررس طبق و است نشده فراهم یآموزش یها نهیزم ها کردهلیتحص یبرا زین و مترو مسئوالن و مردم یبرا مترو

 ند،ا هبود باسواد انیپاسخگو از یعیوس فیط آنجاکه از .است کم اریبس نهیزم نیا در یآگاه ،شهروندان اظهارات و یدانیم

 یآگاه مترو سازمان حقوق و یشهروند حقوق درمورد یول ،دنباش ییباال التیتحص افراد است ممکن که شد مشاهده

 .ندباش هنداشت
 

 مشارکت و عملکرد ،یآگاه ریمتغ با التیتحص نیب رسونیپ یهمبستگ یابیارز. 9 جدول

 التیتحص تکمشار ردکعمل یآگاه یهمبستگ

 التیتحص
 1 -071/0- 001/0 -065/0- رسونیپ یهمبستگ
  481/0 993/0 519/0 یمعنادار سطح

 

 رایز ؛ندارد وجود ها آن نیب یمعنادار ةرابط دهد یم نشان مترو سازمان عملکرد و التیتحص نیب یهمبستگ یبررس

 رد (دارد ریتأث مترو بهتر عملکرد بر التیتحص) زین سوم هیفرض قسمت نیا و است 05/0 از فراتر ها آن یمعنادار سطح

 سطح رایز ؛ندارند یمعنادار ةرابط هم با عامل دو نیا ،مشارکت و التیتحص نیب یهمبستگ یبررس براساس .شود یم

 ابدی یم شیافزا شهروندان مشارکت ،باشد شتریب التیتحص هرچه گفت توان ینم بیترت نیا به و است 48 ها آن یمعنادار

 .شود یم رد دارد ریتأث آن ةتوسع و مترو طرح در شهروندان مشارکت شیافزا رب التیتحص که سوم ةیفرض قسمت نیا و

 رد دارد وجود یمعنادار ةرابط مشارکت و عملکرد ،یآگاه ریمتغ ای مؤلفه سه با التیتحص نیب نکهیا فرض ه،جینتدر

 .شود یم

 

 یلک یریگ جهینت یبرا جاکی صورت هب رهایمتغ و ها پرسش تمام یبرا  Tآزمون. 2-5

 سطح با که .شود دهیسنج ها آن یمعنادار سطح تا گرفت صورت جاکی صورت هب T آزمون رهایمتغ و ها پرسش تمام یبرا
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 درجة انگریب زین و درصد 99 نانیاطم سطح در یمعنادار انگریب و است کامل یمعنادار ةدهندنشان که ./000 یمعنادار

 .سترهایمتغ نرمال و یعیطب عیتوز دهندة نشان باشد شتریب هرچه که است یآزاد
 

 پرسشنامه یرهایمتغ و ها پرسش تمام یبرا  Tآزمون .10 جدول

 t ارزش هاشاخص و ریمتغ
 درجة

 یآزاد

 سطح
 یمعنادار

 نیانگیم
 ها تفاوت

 باال نییپا

 08/3 62/2 850/2 000/0 99 799/24 روزانهاستفادة  لةیوس

 25/3 99/2 120/3 000/0 99 744/48 ونقل حمل لةیوس نیبهتر

 21/3 03/3 120/3 000/0 99 464/68 یآلودگ و کیتراف حل

 17/3 99/2 080/3 000/0 99 308/66 شهروند یبرا یاقتصاد صرفة

 54/2 18/2 360/2 000/0 99 768/25 ونقل حمل تیوضع

 56/2 20/2 380/2 000/0 99 904/25 یشهروند حقوق از یآگاه زانیم

 86/2 46/2 660/2 000/0 99 150/26 یشهروند فیوظا از یآگاه زانیم

 73/3 35/3 540/3 000/0 99 797/37 یشهروند نیقوان به یبندیپا

 73/2 39/2 560/2 000/0 99 886/29 مترو طرف از حقوق تیرعا

 98/1 62/1 800/1 000/0 99 024/20 مترو ةناماساس به یآگاه

 18/2 78/1 980/1 000/0 99 111/20 شهروندان نوبت تیرعا زانیم

 14/4 82/3 980/3 000/0 99 309/50 مترو بهبود در حقوق از یآگاه ریتأث

 01/3 65/2 830/2 000/0 99 703/30 مسئوالن با شهروندان مشکل حل

 07/2 73/1 900/1 000/0 99 821/21 توسعه و مترو طرح در مشورت

 74/2 30/2 520/2 000/0 99 798/22 مترو به شهروندان کمک زانیم

 88/2 50/2 690/2 000/0 99 631/28 مردم از مترو استقبال زانیم

 75/2 41/2 580/2 000/0 99 604/30 شهروندان با مترو روابط

 26/2 88/1 070/2 000/0 99 414/21 مترو یها برنامه از اطالع زانیم

 16/3 82/2 990/2 000/0 99 906/33 شهروندان ازین به مترو ییپاسخگو

 28/3 94/2 110/3 000/0 99 544/35 مترو امکانات از تیرضا زانیم

 43/3 15/3 290/3 000/0 99 959/47 ها ستگاهیا مناسب یریقرارگ محل

 30/3 00/3 150/3 000/0 99 605/41 ها ستگاهیا به یدسترس تیفیک

 35/3 99/2 170/3 000/0 99 240/35 مسئوالن و مترو عملکرد از تیرضا

 13/3 77/2 290/2 000/0 99 267/32 قطارها حرکت یزمان فاصلة

 19/4 83/3 010/4 000/0 99 279/43 مترو با مقصد به یدسترس سرعت

 5844/22 8756/20 73000/21 000/0 99 463/50 یآگاه ریمتغ مجموع

 3663/12 1537/11 76000/11 000/0 99 489/38 مشارکت ریمتغ مجموع

 4942/23 8458/21 67000/22 000/0 99 577/54 عملکرد ریمتغ مجموع

 

 یریگ  جهینت

 جامعه و دولت قبال در تعهدات از یا مجموعه با حقوق نیا هک نددار برابر یحقوق افراد ،یشهروند تیموقع براساس

 اصطالح و شهروند ةواژ مفهوم به توجه با اما ،است معاصر حقوق مهم اریبس مباحث از یشهروند حقوق .شود یم متوازن

 حقوق حیصح نییتب جمله از مسائل از یاریبس یراهگشا نهیزم نیا در یبررس و بحث آن، تیماه و یشهروند حقوق

 ،هاشهر کالن ژهیو به و شهرها سطح در .شود یم منجر یاجتماع و یفرد تیامن بهتر یبرقرار به که است یشهروند

 دارند یحقوق هم دربرابر یشهر نقل و حمل جمله از یشهر خدمات با مرتبط یهاسازمان ژهیو به و هاسازمان و شهروندان

 با .دوش یم شهروندان شیآسا و نقل و حمل ستمیس ییکارا شیافزا و بهبود موجب دو هر جانب از حقوق نیا تیرعا که

 حقوق از یآگاه یعنی یسربر مورد ریمتغ سه نیب شد مشخص ،مترو سازمان نةیزم در وهشژپ نیا جینتا به توجه

 حد در ها آن یمعنادار سطح و دارد وجود یمعنادار ةرابط مترو عملکرد و یشهروند مشارکت متقابل، حقوق و یشهروند

 طبق اما ابد،ی یم شیافزا زین گرید ریمتغ شدهگفته یرهایمتغ و عوامل از کیهر شیافزا یازابه یعنی ؛است ییباال اریبس
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 مثال، یبرا ؛است دهشن مشاهده یچندان یادارعنم رهایمتغ ریسا ةنیزم در شهروندان، اظهارات و یدانیم قاتیتحق جینتا

 مشارکت متقابل، حقوق و یشهروند حقوق از یآگاه یعنی یسربر مورد ریمتغ سه با التیتحص و شغل و جنس نیب

 .ندارد وجود یمعنادار ةرابط مترو عملکرد و یشهروند

 ریز یاهشنهادیپ ،مترو سازمان عملکرد بهبود و یشهروند مشارکت و یشهروند حقوق ةنیزم در یآگاه شیافزا یبرا

 :شود یم ارائه

 ؛مترو سازمان با ها آن متقابل حقوق و یشهروند نیقوان و حقوق نیتدو. 1

 و کادر آموزش و شهروندان و مردم عموم یبرا یا رسانه صورتبه مترو نیقوان و یشهروند حقوق آموزش. 2

 ؛نهیزم نیا در متخصصان

 ؛مربوطه یهاسازمان و مترو سازمان در مربوطه یها رشته متخصصان یریکارگ هب. 3

 ؛مربوطه نقل و حمل خطوط ریسا و مترو توسعة و جادیا طرح در شهروندان شتریب هرچه مشارکت. 4

 امکانات و التیتسه و شهر نیا یاصل صاحبان درواقع و دیتول نیا ازمند  بهره افراد عنوانبه شهروندان از استفاده. 5

 ؛شود یم زین شتریب ةاستفاد گسترش و حفظ موجب آنان شتریب تکمشارآن که 

 ؛تهران شهر کالن کیتراف کنترل و یآلودگ کاهش یبرا مترو ژهیو به یعموم نقل و حمل از استفاده جیترو. 6

 ؛متقابل حقوق ةمطالع و ییآشنا منظور به شهروندان یبرا مترو سازمان ةنام اساس ةارائ. 7

 ؛ازمندین مناطق و ینواح ریسا به مترو خطوط شیافزا. 8

 ؛جامعه اقشار ةهم یبرا آن در شتریب تیامن جادیا و مترو امکانات شیافزا. 9

 .مترو ییاراک شیافزا و بهتر و شتریب یمندبهره یراستا در پارچهکی نقل و حمل ستمیس جادیا و یزیر برنامه. 10
 

 منابع

 ،ییفضا یزیربرنامه فصلنامة ،زدی شهر در یشهروند فرهنگ بر یلیتحل ،1390 ،یحاتم نیحس و یمجتب ،یحاتم ،یمهر ،یاذان  .1

 .102 -81 صص ،1 شمارة ،اول سال

 شمارة اصفهان، فرهنگ فصلنامة ،رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون در یشهروند حقوق انواع ،1380 ،رضا ،یلیاسماع  .2

 .111 -106 صص ،22

 ،یشهروند حقوق با یهرمزگان شهروندان ییآشنا بر یاسالم یشوراها ریتأث یقیتطب یبررس ،1389 ن،یآبت ،یریام  .3
 .269 -249 صص ،53 شمارة ،هجدهم سال راهبرد، فصلنامة

 .ماکو واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،ییقضا و یشهروند حقوق ،یشهروند حقوق شیهما مقاالت مجموعه ،1385 ل،یخل آفنداک،  .4

 .تهران ،ین نشر اول، چاپ ،یصبور منوچهر ترجمة ،یشناسجامعه ،1373 دنز،یگ یآنتون  .5

 .قم قضا، اول، چاپ ،یشهروند حقوق در ضابطان تیمسئول ،1388 رضا، رانوند،یب  .6

 . تهران تهران، دانشگاه انتشارات ،یقاض ابوالفضل ترجمة ،دولت و شهروند ،1370 روبر، پللو،  .7

 در شهروندان تکمشار بر مؤثر عوامل سنجش بر یلیتحل ،1388 ،یموسو چمران و رسول نسب، بابا مسعود، ،ییتقوا  .8

 صص ،2 شمارة اول، سال ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات ،زیتبر شهر 4 منطقة :یمورد مطالعة یشهر تیریمد

19- 36. 

 مرودشت شهر در مردم یاجتماع تکمشار زانیم یبررس ،1391 فه،یخل محمدرضا و محسن ،ینوغان مظلوم، محمد ،یخراسان  .9

 .80 -50 صص اول، ةشمار ،45 یاپیپ ةشمار سوم، و ستیب سال ،یاربردک یشناس جامعه ،آن بر مؤثر عوامل و

 .انیآر نشر ،یشهروند حقوق ،1385 آرزو، پور،ییرضا .10

 یآموزش -یلیتحل -یپژوهش فصلنامة ،یشهر تیریمد و یشهر ییحکمروا ؛یشهروند تکمشار ،1380 م،یمر ،یثان انیفیشر .11

 .55 -42 صص ،8 شمارة دوم، سال ،یشهر تیریمد



 1396تابستان ، 2 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 442

 صص .15 شمارة ران،یا یشناس جامعه مجلة ،لرستان در یشهروند تیوضع از یشناختجامعه یلیتحل ،1381 ،حهیمل ،یانیش   .12

50- 71. 

 فصلنامة ،انیدانشجو انیم در یشهروند حقوق از یآگاه زانیم بر یلیتحل ،1389 ،یداودوند طاهره و حهیمل ،یانیش .13

 .60 -35 صص ،5 شمارة ،دوم سال ،یاجتماع توسعة و رفاه یزیر برنامه

 تیریمد و مقررات ن،یقوان در آن گاهیجا یابیارز و یشهروند مفهوم لیتحل ،1387 ،یعبداله دیمج و مظفر ،یصراف .14

 .134 -115 صص ،63 شمارة ،چهلم سال ،ییایجغراف یها پژوهش ،کشور یشهر

 .النیگ دانشگاه انتشارات چهارم، چاپ ،کیتراف یمهندس ،1390 ،یکمسار ییکوین رضایعل و اریمه ،یعربان .15

 ،یراهبرد مطالعات پژوهشکدة اول، چاپ ،لویتق فرامرز ترجمة ،یشهروند و مهاجرت ،1382 دسون،یوید ستریآل و استفان استلز،ک .16

 . تهران

 ةفصلنام ،یشهروند حقوق آموزش و تیترب یبرا ییراهکارها ؛یشهروند حقوق لیتحل و ابعاد ،1390 ،یرضاعل ،یمحسن .17

 .144 -117 صص ،10 شمارة سوم، سال ،یاسیس مطالعات

 مورد) یشهر نیقوان و یشهروند حقوق به یعموم یها یآگاه زانیم سنجش ،1390 ،یزیتبر نینازن و جمال ،یمحمد .18

 جوانان، مطالعات یشناس جامعه یتخصص مجلة ،(قائمشهر و آمل بابل، ،یسار یشهرها سال 35 تا 20 یسن گروه :مطالعه

 .190 -175 صص ،1 شمارة اول، سال

 ،آن بر مؤثر عوامل و یشهروند حقوق از زنان یبرخوردار احساس زانیم یبررس ،1390 پرور، گل منا و اله ضیف ،ینوروز .19

 .190 -167 صص ،59 شمارة ستم،یب سال راهبرد، فصلنامة

 و یشهر یها پژوهش و مطالعات ،آن بر مؤثر عوامل و یشهروند حقوق از زنان یآگاه ،1390 ان،یامان ابوالفضل و جعفر ،یبیهزارجر  .20
 .18 -1 صص ،9 شمارة ،سوم سال ،یا منطقه

 مورد) آن ةکنندنییتب عوامل و یشهروند فرهنگ تیوضع از یشناختجامعه لیتحل ،1393 ،یاحمد لیوک رضا، ،یهمت .21

 .182 -140 صص ،1 شمارة ،یاجتماع توسعة و رفاه یزیر برنامه فصلنامة ،(وانیا شهر :مطالعه

22. Azani, M., Hatami, M., Hussein, H., 2011, Analysis on Citizenship Culture in the City of yazd, Spatial 

planning, Vol.1, N.1, Summer, PP 81-102. (In Persian) 

23. Aemaeili, R., 2002. Types citizenship rights in the constitution of the Islamic Republic of Iran, 

Quarterly Culture Isfahan, No. 22, pp. 106, 111. (In Persian) 

24. Amiri, A., 2011, a comparative study on the impact of Islamic Councils Trading Hormozgan citizens 

with citizenship rights, strategy Quarterly, Vol. 18, No. 53, pp. 249- 269. (In Persian) 

25. Afndak, K., 2007, Proceedings of the Conference on citizenship rights, citizenship rights and Justice, 

Islamic Azad University Maku. (In Persian) 

26. Giddens, A., 1995, Sociology, Translation of Manochehr Sabory, First Printing, Tehran, Nay 

publishing. (In Persian) 

27. Beyranvand, R., 2010, responsibility for restraining citizenship rights, First Printing, Qom, Gaza 

publishing. (In Persian) 

28. Pllv, R., 1992, citizen and the state, Translation Abolfazl gazi, Tehran, Tehran University Press. (In 

Persian) 

29. Taghvai, M., Baba Nasab, R. and Mousavi Ch., 2010, an analysis of the factors affecting citizens' 

participation in urban management case study: zone 4 of Tabriz, urban and regional studies, first year, 

No. 2, pp. 19- 36 . (In Persian) 

30. Khorasani, M. M., Noghani, M. and Khalifa, M., 1391, to investigate the social participation of people 

in the city of  Marvdasht and the factors affecting it, applied sociology, twenty-third year, Vo. l, 45, 

No. 1,  pp. 80 -50. . (In Persian) 

31. Rzayypvr, A., 2007, civil rights, Tehran, Arian Publishing. . (In Persian) 

32. Sharifian Thani, M., 2002, citizen participation, urban governance and urban management, urban 

management training analytical- research Quarterly, Vol. the second, No. 8, pp. 42- 55. . (In Persian) 

http://qjsd.atu.ac.ir/issue_756_769_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1389%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-202.html


 443     ...شهروندان رابطة در یشهروند حقوق تیوضع یابیارز و سنجش

 

33. Shiani, M., 2003, sociological analysis of citizenship status in Lorestan, Iran Journal of Sociology, 

No. 15, pp. 71 -50. . (In Persian) 

34. Shiani, M., and davoodvandi, T., 2011, an analysis of students' knowledge of citizenship rights, 

welfare and social development planning Quarterly, Vol. the second, No. 5, pp. 35- 60. . (In Persian) 

35. Sarafi, M., and  Abdollahi, M., 2009, analysis of the concept of citizenship and assess its place in the 

laws, regulations and urban management, geographical research, the fortieth year, No. 63, pp. 115. 

134. . (In Persian) 

36. Araban, M., and Kamsari, A., 2012, traffic engineering, Fourth Edition,Guilan, University of Guilan. . 

(In Persian) 

37. Castells, S., and Davidson, A., 2004, Immigration and Citizenship, Faramarz Taghiloo translation, 

First Printing,Tehran, Research Center for Strategic Studies. . (In Persian) 

38. Mohseni, R.Ali,, 2012, Dimensions and Analysis citizenship rights, education and training solutions 

for citizenship rights, Political Studies Quarterly, Vol. the third, No. 10, pp. 117- 144. . (In Persian) 

39. Mohammadi, J., and Tabrizi, N., 2012, to assess the level of public awareness on the citizenship rights 

and municipal laws (the case of the age group 20 to 35 years in Sari, Babol, Amol and Ghaemshahr), 

the journal specialized in sociology of youth, the first year, No. 1, pp. 175- 190. . (In Persian) 

40. Norozi, F., and Golparvar, M., 2012, Study of Women's Perception of citizenship rights and the 

factors affecting it, Quarterly strategy, the twentieth year, No. 59, pp. 167- 190. . (In Persian) 

41. Hezarjaribi, J., and Amanian, A., 2012, women's awareness of citizenship rights and the factors 

affecting it, urban and regional studies, the third year, No. 9, pp 1- 18. . (In Persian) 

42. Hemmati, R., Wakil, A., 2015, a sociological analysis of citizenship and cultural determinate factors  

it (the case of Ivan), Quarterly welfare and social development planning, No. 1, pp. 140- 182. . (In 

Persian) 

43.  Uwe, D, and Somik , V. Lall., 2007, Citizen feedback and delivery and urban services, World 

Development, Vol. 35, No. 4, PP. 649- 662. 

44.  Akgul, D., 2012 "Measuring the satisfaction of citizens for the services given by the municipality: the 

case of Kirşehir Municipality." Procedia-Social and Behavioral Sciences 62: 555-560.  

45.  Friedman, J., 2002, The prospect of cities, University of Minnesota Press, Minneapolis, PP. 168. 

46.  Lewis, D. and Mioch, J., 2005, Urban vulnerability and good govemance, Journal of Conticies and 

Crisis Msnsgement, Volume 13, Issue 2 June 2005   Pages 50–53. 

47.  Marshall, G., 1998, Dictionary of sociology, Oxford University Press, Oxford. 

48.  Marshall, T.H., (1973) Class, Citizenship and Social Development. Westport, CT: Greenwood Press. 

49.  Marshall, T.H., 1994, Citizenship and social class in B.S.turner & Hamilton, citizenship: Critical 

concept, Routledge, London. 

 

 

 

 


