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 فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 3149 تابستان/ بيستم و دوم/ شماره هفتمسال 

 
 
 

 يدوچرخه سوار يرهايمس يو اثر بخش ييکارا يابيارز
 شهر تهران ۸منطقه  شهروندان 

 
 33/3/9315تاريخ پذيرش مقاله:  27/2/9315تاريخ دريافت مقاله: 

 
 يشيمحمد قر ديس

 mohammadghoreishi@gmail.com يشهر تيريکارشناس ارشد مد

 
 چکيده
ها  دولت يآن بر عهده  تيو تول تيکه مسئول ياست همگان يحق ت،يفيسالم و مولد و با ک يزندگ کياز  يبرخوردار

و  ياجتماع ،يروان ،يسالمت جسم نيتأم يمناسب برا التيامکانات و تسه يامر، فراهم ساز نيتحقق ا يبوده و برا
رود. مزاياي استفاده از دوچرخه سواري به عنوان  يم ماراو به ش ياساس يازهايو ن يعيانسان از جمله حقوق طب يمعنو

يك سيستم حمل و نقل عمومي، موضوعي است كه هم اكنون همه مديران و سياست گذاران شهري را به چالش 
طرح به  نيشهروندان را از ا يتمنديال و رضااستقب نيشتريبتوان بها  كشانده است. يافتن راهكارهايي كه با كمك آن

 شهروندان يدوچرخه سوار يرهايمس يو اثر بخش ييکارا يابيدست آورد ضروري مي نمود.. پژوهش حاضر با هدف ارز
باشد. پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش  يم يپژوهش اکتشاف نيشهر تهران آغاز شد. روش مطالعه ا ۸منطقه 
به استفاده از دوچرخه  يليکه تما يافراد ژهيکاربران دوچرخه و و ژهيدوچرخه، و يکانکس ها نيمسئول ژهيمجزا و

ساده انتخاب و در سه گروه که  يپژوهش به روش تصادف نيشد. جامعه آماري ا هيندارند به عنوان ابزار پژوهش ته
به استفاده از  يليکه تما يافرادنفر از  53نفر از کاربران و  53دوچرخه،  يکانکس ها نينفر از مسئول 33شامل 

از اطالعات در رابطه با مساحت و  يانتخاب شدند. در ابتدا مجموعه ا قيگروه نمونه تحق ندوچرخه ندارند به عنوا
اعم از تعداد دوچرخه ها  آن، اطالعات در رابطه با تعداد کانکس يکل تي، جمع۸مربوط به منطقه  يياياطالعات جغراف

دارند، تعداد  ريبه تعم ازيکه ن ييمربوط به هر کانکس در طول هر ماه، تعداد دوچرخه ها يلداخ يها نهيها، هز
و  هياز اطالعات پا گريد يدهد و پاره ا يکاربران رخ م يکه احتماال برا يتصادفات و حوادث ،يسرقت يدوچرخه ها

شده توسط پژوهشگر با  يطراح يحاصل از پرسشنامه ها جيگشت و سپس نتا يمرتبط با طرح جمع آور ياساس
 نيمسئول يپاسخ ها ليشرح است: پس از تحل نيقرار گرفت که به ا ليمورد تحلspss يوتريکامپ ياستفاده از بسته ها

و  يشهر کيهوا و کاهش تراف ينقطه قوت طرح مربوط به کاهش آلودگ نيکانکسها مشخص شد به نظر آنها مهمتر
مربوط به اختصاص  اآنه شنهاديباشد. و پ يمها  از دوچرخهها  ستفاده خانمنقطه ضعف مربوط به عدم اجازه ا نيمهمتر

استفاده از دوچرخه  ليدل نيکاربران مهمتر دهيباشد. به عق يم يدوچرخه سوار ريمس ژهيو ابانهاياز خ يدادن بخش
 زاتينقطه ضعف آن نداشتن تجه نيبودن آن و مهمتر گانينقطه قوت طرح را نيو مهمتر هوا يکمک به کاهش آلودگ

دوچرخه  ژهيو ريمس جاديا باشد. و يشب رنگ، به خصوص قفل دوچرخه م يرنگها ايمناسب از جمله بوق، سبد و 
استفاده شهروندان از دوچرخه بهتر شود. پس  طيانجام شود تا شرا دياست که با ييکارها نيمهمترها  ابانيدر خ يسوار

دوچرخه نبود  ازعدم استفاده  ليبه استفاده از دوچرخه ندارند مشخص شد که دل ليکه تما يافراد يپاسخ ها لياز تحل
دوچرخه سواران و راهکار استفاده از  تينقطه ضعف طرح عدم امن نيشهر و مهمتر يدر هر جا يامکان دوچرخه سوار

 .باشد يم ابانهايدر خ يدوچرخه سوار ژهيو ريمس جاديدوچرخه ا

 ياثربخش ،ييکارا ي،خه سواردوچر واژگان كليدي:
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بيستم و دومشماره   

4931 تابستان  

 مقدمه
تمامی ه در تعیین كنندو مهم ي مترراپا، نقلوحمل

یرسامانة زبهتر رت به عبا. ستي اشهر تحیاي جنبهها

ت تباطا،داراي ارمتن سامانة كلیشهري درنقل شهروحمل

یرسامانة زبا هاي پیچیدده وگسترربسیاي هااريتأثیرگذو

ین ابنابر. ستاا كل سامانة شهر ـبالطبع بو یگر د

ناگزیر ، شهر ايبرار توسعهپایده یدگاي ازدیزربرنامهدر

كه د ی شوـحاطراي نقل نیز به گونهوباید سامانة حمل 

ي گیرربهكا. هماهنگ باشدار توسعة پایدي هاكبامال

ي، در نقل شهروجدید حملي هارن وروشمدي سامانهها

، داراي ندي دارگی شدیددلوو آفیك اشهرهایی كه تر

سرمایه ي لیكن حجم باال. ستاهمیت اباه و یژوجایگاهی 

رن مدي ین سامانههاازي اندد و راه ایجاااري در گذ

عاملی ان بهعنوي شهري هانتروومترن نقل همچووحمل

هی دلویترو، اوینا از. مینمایده رخدـكننود محد

ف به صرزكهنیا، مؤثر و ممكني هاي روشیزحرطرو

شبكة اي آن در جزواته باشد ـشانددي یازه ـهزین

یتی هم، داراي اپذیر باشدنمكاي اشهردرون نقل وحمل

ي ه سامانههاـختن بدارـپورت رـض، بدینترتیب. ستابسز

 5 تايسفرهاايكهبر، چرخهه دویژوبه ري غیرموتو

رت وـصد ودر وـشدرو ندجایگزین خوامیتوي كیلومتر

ري مثبت بسیاات نقل عمومی نیزتأثیروتركیب با حمل

تهران از هر ـش. دوـشن میشروشت داهد اپی خورادر 

نقش میتواند چرخه دوهك، ماستر كشودر شهرهایی 

 .یفا میكندي آن انقل شهروحملدرمهمی ر بسیا

، از  و نقل شخصی جایگزین حملي اگرایش به ه

باشد كه به ویژه  پایدار میحمل و نقل   هاي اصلی هخصاش

یافته مورد  توسعهدر دهه اخیر در بسیاري از كشورهاي 

از جذابترین و به   توجه جدي قرار گرفته است.یكی

ي جایگزین، دوچرخه سواري ارین این مودهت صرفه

دوچرخه همگانی شهر تهران با هدف مسیرهاي  باشد. می

ترویج حمل و نقل سالم و پاك، كاهش ترافیك شهر 

تهران، كاهش آلودگی هوا و افزایش سالمتی شهروندان 

توسط شهرداري تهران مطرح گردید. با گسترش نسبی 

هروندان از این طرح تا امروز استقبال مناسبی توسط ش

طرح صورت گرفته و هر روزه به شمار استفاده كنندگان 

 (9831. )مرادپور، از این طرح افزوده می شود

 منطقهداري فیك شهراترونقل ونت حملومعازه حو

( با توجه به شیب مناسب خیابان هاي 9833) انتهر 3

ت طرح مسیر ویژه پایلورا بعنوان منطقه ، این 3 منطقه

در این  .ز كردغاآمایشی ر آزبه طوسواري را دوچرخه 

اث حدامطالعه جهت و سی برر، حیاطرمنجاتحقیق ا

فیك اترت بهشركت مطالعااري چرخهسوه دویژومسیر 

ز فاح درطروده ید. محددگرل محوان تهرداري شهر

ت مااقدد و انموا پیدش گستر 3 تكمیلی بهكل منطقه

ت پایلو يفترمركزدتشكیل مهمی صورت گرفت از جمله: 

ح بسترسطوي میزآنگ، ربسترزي سادهماآ ،چرخهدو

ش سم نقور ،جزییرت دوبصوونگ سبزخطكشی ممتد ربا

چرخه دوبه ط فیكیمربواحركتی نصب عالیم ترت جهاو

نصب وچرخه تهیه دوخانه اث حدوانصب ،مسیرل طودر

استفاده از مسیرهاي چرخه. دوتهیه خه و چردوكینگ رپا

نی حركت رواجمله دارداز  ديیاي زیاامزدوچرخه سواري 

كاهش قابل توجه ، فیكاكاهش تروسطح معابر منطقه در

ي سایر هزینههاو سوخت ف كاهش مصر، اگی هودلوا

ت، حیاتی مثبر ند بسیاابهكلشهر میتوش آنگستر، یگرد

 باشد. و اثربخش 

منظور از اثربخشی درواقع بررسی میزان موثربودن 

اهداف از پیش  اقدامات انجام شده براي دستیابی به

تعیین شده است. به عبارتی ساده تر در یك مطالعه 

اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه گیري می شود. اما 

بایست  به نظر می رسد براي تعریف مفهوم اثربخشی می

گامی فراتر نهاد، به این معنا كه اثربخشی هنگامی حاصل 

داده به روشنی تشخیص اي افراد خواهد شد كه اوال نیازه

شود. ثانیا برنامه مناسبی براي برطرف ساختن نیازها 

طراحی شود. ثالثا برنامه طراحی شده به درستی اجرا 

گردد و رابعا ارزیابی مناسبی از فرایند و درنهایت 

هر چه اثربخشی طرحها دستیابی به اهداف انجام شود. 

بیشتر باشد، میزان رضایتمندي ذینفعان نیز بیشتر می 

 (98، ص 9831ی، )طوس شود.

ارزیابی كارایی و اثر بخشی در پژوهش حاضر 

 تهران( 3مسیرهاي ویژه دوچرخه )نمونه موردي منطقه 

 مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 اهميت و ضرورت مسئله 

هاي  شهر، مكانی است كه تجربیات زیسته و فعالیت 

بشري در آن جمع و انباشت می شود. این تجربیات، هم 

ابزار و  ،ها مانند ساختمان ،تجربیات ماديو ها  فعالیت

می  بر و جز آنها را درها  امكانات شهري، كوچه و خیابان

گیرد و هم تجربیات و سرمایه هاي فرهنگی و معنوي 

و ها  مانند عقاید و باورها، نگرش ها، معلومات، دانش

مطالعات و مواردي جز آنها را شامل می شود. این 

ها  ترین منبع و سرمشق انسانتجربیات، نه فقط مهم 

 ،براي راهبري جامعه و شهروندان براي خط مشی گذاري

یا برپایی یك  ،تصمیم گیري و مدیریت زندگی جمعی
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بلكه حتی اندوخته  ،زندگی با كیفیت مطلوب است

مناسبی براي بهره برداري نسل آتی جهت مدیریت و 

 حل مشكالت و مسائل پیش روي خود است. 

یك زندگی سالم و مولد و با كیفیت  برخورداري از

 ،توأم با طول عمر قابل قبول و عاري از بیماري و ناتوانی

حقی است همگانی كه مسئولیت و تولیت آن بر عهده ي 

بوده و پیش شرط تحقق توسعه ي پایدار می ها  دولت

فراهم سازي امكانات و  ،باشد. براي تحقق این امر

 ،روانی ،جسمی تسهیالت مناسب براي تأمین سالمت

اجتماعی و معنوي انسان در كلیه مراحل زندگی و 

زنجیره ي حیات كه از جمله حقوق طبیعی و نیازهاي 

به شمار می رود، در مكتب اسالم و ها  اساسی انسان

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مورد تأكید قرار 

 گرفته است.

بدون شك یكی از مهم ترین مسائل در كمك به 

موفقیت آمیز طرح، توجه به نظرات كاربران  پیشرفت

هرچه  آنان،طرح و بررسی مشكالت مطروحه از زبان 

بیشتر جهت تامین نیازها و پیشنهادات كاربران طرح 

مزایاي استفاده از دوچرخه سواري به عنوان  خواهد بود.

یك سیستم حمل و نقل عمومی، موضوعی است كه هم 

ن شهري را به چالش اكنون همه مدیران و سیاست گذارا

 كشانده است. 

دوچرخه سواري عالوه بر آنكه براي استفاده كننده 

مزیت هاي فراوان دارد، براي سایر اقشار جامعه نیز كه 

استفاده نمی كنند داراي فایده است. اصلی ترین شاخص 

در این موضوع را می توان به عدم ایجاد آلودگی هوا، 

ام شده بهبود سالمت آلودگی صدا، فضاي كم و هزینه تم

عمومی كاهش تراكم ترافیك بهبود ایمنی حمل ونقل 

اي بهبود كیفیت زندگی بهبود تحرك و شمول  جاده

 اجتماعی آن بیان نمود.

 شهر سالمیا رايشو كه ستا يمربهنحوا همیتا 

 شاعها لسارا  9831 لساآن ممحتر دارشهرو انتهر

از  یكی انبعنورا چرخهو دو اريسو چرخهدو فرهنگ

)گزارش  ستا دهنمو عنوانبه ينقلشهرو  حمل سایلو

در  این وسیله نقلیهعملكرد مسیرهاي دوچرخه سواري(. 

 - غربی معابر ه،كوتامسیرهاي ،محلی يسترسیهاد

. ستا دهستفااحتی قابل رابه  ريقماا يهاكشهر و شرقی

 گیزیدور ریقط ازكه  ستاشیورز اريسو چرخهدو

 يشهرو در  میكند كمك سالمتی بهروح  بیداشا وجسم

 همیتا ستاجهامو اهو گیدلوآ خطر كهبا انتهر مانند

 .داردمضاعفی

 لحادر 3در منطقه  ارانچرخهسودو حاضر لحادر

عبور دوچرخه موجود در منطقه  در مسیرهاي ددتر

 ارانسو چرخهدو رعبو ايبر مسیر عنو سه. میباشند

 به طخطواز  بخشیدر  كه ستا هشد گرفته نظردر

. میكند مدآ و فترچرخه دو تنها ختصاصیا رتصو

 رمنظو خیابان به ایناز  خطوطی ،یرهاییمس درچنین هم

ن ابهعنو چرخهدونیز  معابر از بعضی در و ستا هشداجد

. رداردعبو زهجاا هادروخوسایربا اههمریك وسیله نقلیه 

 رنگ آمیزيسایر اقدامات مهم انجام شده عبارتند از: 

 و شسمنقور ،جزییدو كشیخط ح،سطو بستر

 چرخهدوبه طمربو فیكیاتر نصبعالیم ،حركتیتجها

 صمخصوي تابلوهاو  فیكیاتر نصبعالئم ،مسیرلطودر

 نصب و ساخت ،چرخهدو خانه نصب و حیاطر ،چرخهدو

 )گزارش نیگارا يچرخههادو تحویل ،چرخهدو كینگرپا

 3 منطقه داريشهر فیكاتر و نقل و حمل ونتمعا

 (. انتهر

نیز  یتهاییودمحدو تمشكالاین طرح داراي  البته

 معد :به انمیتو یتهاودمحد یناجمله ازكه شدمی با

 صددر 55 ازبیش كه خانمها توسط چرخهدو نمكاا

 زيسا فرهنگ معد ،دهند   می تشكیلرا  شهر تجمعی

 از دهستفااجهت مناسب گاهیوآ زشموا ئهوارا كامل

 مناسبتر دهستفاا ،سیماو اصددر معالا مثل چرخهدو

 دجوو ،چرخهازدو شهر يخیابانها ضعیتوبا متناسبو

 راتمقرو نیناقو دجوو معد ،چرخهدو يمسیرهادر نعامو

ورود  معدرمنظو به نقلیه سایلو سایر جهت هندزداربا

 میاعدو يشهر معابر دنبو نامناسب ،چرخهدو بهمسیر

 باعث شهر يمحلههاو مناطق سایردر  حطر ینا ايجرا

 دراخو يجا ندانتو اريچرخهسوود فرهنگ تا هیددگر

 هنگااز نهمچنا چرخهودو نمایدزبا نیهااتهر نمیا

می  بحسا بهوورزش تفریحايبر ايسیلهو نپایتختنشینا

 .دیآ

از آنجا كه تمامی تالش شهرداري تهران از ارائه و 

اجراي این طرح اثربخش بودن و اجرایی بودن آن است با 

اثربخشی و توضیح نگاهی اجمالی به انواع مدل هاي 

به بررسی انواع مدل هاي اثربخشی  1بیشتر آن در فصل 

این سوال  به می پردازیم و با در نظر گر فتن این مدلها

مسیرهاي  آیاكه"مطرح شده است: پژوهشگر توسطكه 

می  "است؟كارایی و اثر بخشی  داراي ویژه دوچرخه

 .پردازیم
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 پژوهش  اهداف
بررسی این مسئله كه تا چه میزان این طرح كه به 

اجرا شده است موفق به دستیابی  3صورت پایلوت در منطقه 

به آرمان هاي تعیین شده خود بوده و در این راستا توانسته 

اثربخش عمل كند از مباحث اصلی و پایه گزار این پژوهش 

ارزیابی »می باشد. بر این اساس هدف كلی این پژوهش 

 مسیرهاي دوچرخه سواري شهروندانی و اثر بخشی كارای

  است. «شهر تهران 3منطقه 

مطرح شده در این  سش هايبا توجه به این هدف پر

 پژوهش بدین قرار است:

شهر  3منطقه  آیا طرح دوچرخه سواري شهروندان

كارایی و  تهران، بنا به نقطه نظر مسئولین اجرایی طرح،

امل میزان استقبال الزم را داشته است؟)شاثر بخشی 

 -امنیت كاربران -میزان هزینه هاي اجرایی طرح -مردم

نگرش مسئولین به طرح و نقاط قوت و ضعف طرح و 

 ارائه پیشنهادات آنها جهت بهبود اجرایی طرح(

شهر  3منطقه  آیا طرح دوچرخه سواري شهروندان

كارایی و اثر بخشی  تهران، بنا بر نقطه نظر كاربران طرح

 -داشته است؟)شامل دالیل استفاده از دوچرخهالزم را 

 (ارائه راهكار -نقاط ضعف -نقاط قوت

شهر  3منطقه  آیا طرح دوچرخه سواري شهروندان

تهران، بنا بر نقطه نظر افرادي كه تماایلی به استفاده از 

الزم را داشته كارایی و اثر بخشی  طرح ندارند

نقاط  -استفاده از دوچرخه است؟)شامل دالیل عدم

 (ارائه راهكار -ضعف

 

 مباني نظري

 :تاريخچه دوچرخه و دوچرخه سواري در ايران

براي اولین بار در دوران قاجاریه كاركنان سفارت انگلیس 

دوچرخه را به ایران آورده و از آن به عنوان یك وسیله 

استفاده نمودند مردم در آن زمان استفاده كنندگان را 

ل دخالت جن و پري را در بچه شیطان لقب داده و احتما

حركت این وسیله مطرح می نمودند. اولین فردي كه در 

ایران با ایجاد مغازه دوچرخه و كرایه دادن این وسیله آن 

را به مردم شناساند حسین آقا شیخ است كه در خیابان 

شمس العماره اقدام به این كار نمود و پس از آن فردي 

رخه فروشی را مسیحی بنام دادیك دومین مغازه دوچ

 تاسیس كرد

 دوچرخه سواري و اجتماع  

هیچ نشاطی در زندگی شلوغ و ماشینی  ،اغلب مردم

امروزي ندارند در حالی كه كسب نشاط براي سالمتی 

جسم وادامه زندگی امري الزم و ضروري است. براي 

ورزش كردن و بخصوص شركت  ،داشتن نشاط

سواري بسیار  هاي ورزشی گروهی مثل دوچرخه درفعالیت

موثر است و از همه مهمتر دوچرخه سواري عالوه بر 

سوار مفید باشد  تواند براي شخص دوچرخه اینكه می

اي سالم و با نشاط و داشتن  تواند به داشتن جامعه می

لب طبق تحقیقات بنیاد ق هوایی پاك نیز كمك كند.

مایل  15دوچرخه سواري به میزان حداقل  ،بریتانیا

خطر ابتال به بیماري هاي  ،كیلومتر در هفته 81معادل 

كرونري را به كمتر از نصف در مقایسه با غیر دوچرخه 

 91سوارها كاهش میدهد. دوچرخه سواري با سرعت آرام 

كیلومتر در ساعت( در جاده اي  15مایل در ساعت )

 ،كالري در ساعت مصرف می كندكیلو  055هموار 

احساس جوانی در فرد ایجاد كرده و استرس را می كاهد. 

همچنین دوچرخه سواري سرعت متابولیسم بدن را تا 

حتی  ،پس از آن باال می برد در نتیجه بدن فردها  ساعت

پس از ورزش هم به سوزاندن كالري ادامه میدهد. 

این نوع دوچرخه سواري عمدتا فعالیتی هوازي است و 

كه نقش ارسال و تامین اكسیژن خون ها  ورزش براي ریه

مفید است. داشتن قلب و ریه هایی قوي  ،را دارند

ازپارامترهاي اساسی سالمتی جسم است. دوچرخه 

سواري عالوه بر ارتقاء فیزیك و اندام بدن و باال بردن 

قدرت عضالنی بدن را نیز تقویت  ،مصرف اكسیژن بدن

ا چند كیلومتر دوچرخه سواري ماهیچه تنها ب ،می كند

عضالت اصلی كه  ،هایتان ازفواید آن بهره مند می شوند

اثربخشی مسیرها از 

 دیدگاه مسئولین

اثربخشی مسیرها از دیدگاه افرادی 

 که از دوچرخه استفاده نمی کنند

اثربخشی مسیرها از 

 دیدگاه کاربران دوچرخه

خدمات ارائه شده از جانب شهرداری تهران در 

 جلب نظر شهروندان جهت استفاده از دوچرخه
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به هنگام دوچرخه سواري استفاده می شوند عضالت 

عضالت پشتی و عضالت ساق پا  ،قسمت باالي ران

تقویت توانایی بدن  ،هستند. از دیگر فواید این ورزش

ش درصد كاه ،براي جلوگیري از ساخت اسید الكتیك

توده چربی بدن و كاهش عوارض بیماري دیابت نوع دوم 

دوچرخه سواري به  ،می باشد. همچنین از دیدگاه قدرتی

ورزش دو و میدانی ارجحیت دارد چون در دوچرخه 

در حال  ،سواري شما بطور مداوم علیه یك مقاومت

به  دوچرخه سواري نه تنها ورزش و فعالیت هستید.

مناسب جهت حفظ و بهبود عنوان یك ورزش بسیار 

شود بلكه بر خالف  عروقی تاكید می – سیستم قلبی

تصورهمگان وعامه مردم براي مفصل زانو نیز مضر نبوده 

باشد. اگر  هاي مفید براي زانو می و از مهمترین حركت

درست واصولی انجام شود  ،دوچرخه سواري

ساختارعضالنی نگهدارنده مفاصل تقویت می شود و 

ع مفصل كه مانند روغن بین مفاصل عمل می تولید مای

كند و از سائیدگی آنها جلوگیري می كند نیزافزایش می 

 ،یابد در نتیجه درد مفاصل كاهش می یابد. انجام ورزش

را به داخل جریان خون رها ها  موادي معروف به اندروفین

این مواد باعث ایجاد رضایت و خوشحالی در  ،می كند

اعث كاهش استرس می شود. به فرد شده و درنتیجه ب

طور طبیعی اگر در محیطی مطبوع و دلپسند دوچرخه 

سواري كنید سطح رضایت شما بیشترهم خواهد 

دوچرخه  ،الزم به ذكر است در كنار فواید فوق شد.

اي است كه عدم توجه به  سواري داراي خطرات بالقوه

ته تواند سالمتی افراد را به خطر اندازد كه صد الب آنها می

این مشكالت نیز با دقت و توجه به موارد ایمنی قابل رفع 

است. این ورزش براي كلیه سنین و تمام اقشار جامعه 

باشد. به عبارتی اگر  چه زن و چه مرد مناسب می

دوچرخه سواري در جامعه عمومیت یابد گامی مهم در 

راه بهبود سالمت جسمی و نشاط جامعه خواهد بود 

  (.9838)قریب، 

 

 دوچرخه سواري و ترافيک-2-3
مسئله ترافیك و مشكالت مربوط به آن به 

ومرگ ومیرهاي ناشی ازآلودگی هوا ها  بیماري همراه

ازمسائل جدي و مهم جامعه ما محسوب می شوند كه 

ضرورت چاره اندیشی در مورد آنها هر روز بیشتر از پیش 

مشكالت عبور و مرور و آمد و  احساس می شود. امروزه

فقط مختص كالنشهرها نبوده و گره هاي ترافیكی  ،شد

ساعات تعطیلی مدارس و هنگام غروب به همراه ترافیك 

به شهرهاي كوچك مانند  ،تعطیلی هاي متوالی چند روزه

آستارا كه نام شهر توریستی را فقط یدك می كشند هم 

سرایت كرده است. همچنین تاثیر مستقیم آالینده هاي 

-ایجاد اختالل عصبی ،و ریه ها هوا بر دستگاه تنفسی

عروقی و افزایش  -بیماري هاي قلبی ،رفتاري دركودكان

فشار خون سالمندان و بیماران قلبی برهیچ كس پوشیده 

تعطیلی  ،نیست. تا به كی در برابر بحران آلودگی هوا

مطابق تجربه و  مدارس و ادارات چاره كارخواهد بود ؟

هنگ استفاده از مدل كشورهاي اروپائی با ترویج فر

ترافیك در شهرهاي بزرگ روان سازي شده و  ،دوچرخه

ازآلودگی هوا نیز كاسته شده است. درحالیكه آمارباالي 

تردد خودروهاي تك سرنشین وخودروهاي فرسوده 

وغیراستاندارد دركالنشهرهاي كشور و میزان باالي 

گازهاي آالینده هوا ناشی از احتراق سوخت این وسایل 

توري مانند مونوكسید كربن، دي اكسید نیتروژن نقلیه مو

و دي اكسید سولفور به همراه سرب و ذرات معلق ناشی 

منجر به اعالم تعطیلی یكی دو  ،از فعالیت صنایع مختلف

روزه برخی مراكز دولتی از سوي دولت و ضربه خوردن 

 5/9با تعطیلی یك روزه كشور )اقتصاد مملكت می شود

د ناخالص كشور آسیب می میلیارد دالر به درآم

استفاده از دوچرخه و ترویج فرهنگ آن به عنوان  (رسد

بهترین جایگزین خودروهاي آالینده محیط زیست 

سالهاست كه  ،درسفرهاي كوتاه درون شهري

، 9815دركشورهاي اروپایی نهادینه شده است)مختاري، 

 (.965ص 

عالوه براینكه عبورازترافیك سنگین بوسیله دوچرخه 

گیرد دوچرخه سواري به دلیل عدم  راحتی صورت میبه 

 ،نیاز به هر نوع انرژي محرك غیر از انرژي ماهیچه اي

باعث حفظ پاكیزگی طبیعت ومحیط زیست نیز می 

به همین دلیل در بسیاري از كشورهاي جهان دید  ،شود

ارزش  ،مردم نسبت به دوچرخه سوار مثبت و دوچرخه

لیه دارا می باشد كه بیشتري نسبت به سایر وسایل نق

استفاده ازاین وسیله نقلیه وانجام  صد البته این امر یعنی

نیاز به رشد و توسعه فرهنگ  ،ورزش دوچرخه سواري

سواري در بین افراد جامعه دارد. با جمع بندي  دوچرخه

اثرات دوچرخه در حل بحران آلودگی هوا و محیط 

می  ،زیست و مشكالت ترافیك و فواید پزشكی دوچرخه

توان اظهار داشت فراهم كردن تمام تسهیالت جهت 

دوچرخه از قبیل راه اندازي  تشویق مردم به استفاده از

پاركینگ هاي  ،ایستگاه هاي دوچرخه رایگان و پولی

مسیرهاي دوچرخه سواري درون شهري و  ،دوچرخه

استفاده از دوچرخه دراماكن عمومی و  ،برون شهري

مناطق و پارك هاي استفاده ازدوچرخه در ،ورزشی
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در اختیار قرار دادن دوچرخه به طرق  ،حفاظت شده

مختلف به شهروندان و ایجاد فضاي امن و قابل احترام 

امري ضروري بوده و تحقق آن  ،براي دوچرخه سواران

میزان اهمیت سالمت جسمی و روحی  می تواند گویاي

گفتنی  افراد یك جامعه در نزد مسئوالن آن جامعه باشد.

شهرداري تهران و شهرهاي  3طرح هایی در منطقه  است

اصفهان و مشهد اجرا شده كه بنا به مشكالت عدیده حل 

خیلی موفق نبوده اند. علی ایحال درچنین  ،نشده

شرایطی خوشبختانه بازهم عده زیادي ازمردم علیرغم 

بسیاري مشكالت پیش روي دوچرخه سواران و نبود 

 ،زمینه هاي مناسب براي ترویج فرهنگ دوچرخه سواري

به این وسیله نقلیه مفید عالقه داشته و استفاده از 

بیش از پیش به مرور  ،دوچرخه براي مقاصد خاص

 ،بی نیازي از سوخت ،ارزان بودن گسترش پیدا می كند.

اشغال فضاي كمتر، تعمیر و نگهداري آسان و قابلیت 

بكارگیري در معابر كم عرض یا داراي محدودیت 

اجتماعی – دسترسی از مهمترین ویژگی هاي اقتصادي

نداشتن آلودگی صوتی و  ،دوچرخه بوده و از سویی

راي مقبولیت قابل توجهی نموده زیست محیطی آنرا دا

مشكالت بسیاري بر سر راه  ،است. علیرغم این امتیازها

دوچرخه سواران وجود دارد كه نبود مسیرهاي مناسب 

نبود  ،جهت عبور دوچرخه سواران و امنیت آنان در شهر

و یا پاركینگ هاي مخصوص دوچرخه جهت ها  مكان

دید مثبت نبود  ،برقراري امنیت دوچرخه هاي پارك شده

عدم  ،و آگاهانه نسبت به دوچرخه سواران در سطح شهر

اطالع رسانی در مورد فواید استفاده از دوچرخه در میان 

كمبود دوچرخه هاي استاندارد و متناسب با  ،شهروندان

هدف استفاده از آن به همراه عدم شناخت مردم نسبت 

به انواع دوچرخه ومشكالت دوچرخه سواري بانوان تنها 

شی ازموانع ترویج فرهنگ دوچرخه در كشور ما می بخ

 ص(. 9815،138باشد )مختاري، 

مرگ و میر در تصادفات جاده اي، آلودگی هوا،  

آلودگی صوتی، استرس و غیره مسئولیت سنگینی را 

متوجه جامعه می كند. سالمت انسان بدلیل انتشار 

گازكربنیك و اكسید نیترات به خطر افتاده است. بیماري 

ي خطرناك از قبیل سرطان و تنگی نفس با افزایش و ها

انتشار گازها افزایش می یابد. راهكارهاي مقابله با افزایش 

ترافیك با ارئه راه حل هاي سنتی صرفاً موجب تعریض 

تا حد اشباع شده، بطوریكه فضاهاي مربوط به ها  جاده

عابران پیاده و دوچرخه سواران كاهش یافته است. همه 

هاي روگذر  شود و پل ه هاي جدیدي ساخته میساله جاد

هوائی جدید احداث می گردد تا با سرعت روند افزایش 

ترافیك همگام باشد. با این حال احداث جاده هاي 

و افزایش شبكه جاده اي به دلیل ها  جدید، تعریض راه

كمبود زمین تقریباً غیرممكن است. ارائه راه حل هایی از 

اغلب بعنوان نوش داروئی براي قبیل ایجاد شبكه مترو 

مقابله با ترافیك و حل مشكالت زیست محیطی شهرها 

پیشنهاد می گردند. كه البته اغلب این پیشنهادها 

 نیازمند زمانی طوالنی و صرف هزینه هاي زیادي است.

افزایش سریع تقاضاي حمل و نقل و ازدحام ترافیك 

و  فشارهاي زیادي را براي ساخت زیربناي جدید حمل

نقل به دنبال داشته است. گرچه در بلند مدت بسیاري از 

سیستم هاي سرمایه بر حمل و نقل قابل توجیه می 

باشند. اما این واقعیت باقی است كه بسیاري از شهرها 

 بسختی از عهده مخارج این راه حل بر می آیند.

 

 

 زینه و توزیع در مدلهاي گوناگون حمل و نقلمیزان ظرفیت، ه 9جدول شماره.
تعداد مسافر در هر  حمل و نقل )جابجايي(

 ساعت، در هر مسير

کل هزينه براي هر مسافر )به 

 دالر آمريکل(

 کل خروجي بر حسب هر سفر

 8 کم )ناچيز( 088، 1 پیاده روي

 x 8 088، 1 دوچرخه

 x 794/24 188، 1 موتورسیكلت

 960/10 /.12- 27/8 088 -088 خودروي سواري

    اتوبوس

 82/1 28/8 -80/8 18888 -10888 وسائل نقلیه تركیبی

 09/8 28/8 -80/8 10888 -28888 مسیر اتوبوس رو

 x 28/8 -80/8 38888 مسیر ویژه اتوبوس

  28/8 -80/8 28888 -36888 قطار سبك روگذر

 41/8 10/8 -208/8 48888 قطار زیرزمینی )با سوخت گازوئیلی(
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دوچرخه یكی از اقتصادي ترین وسائل حمل و نقل 

كالري مصرف  55با ها  یك جامعه ایدئال است. دوچرخه

ضد  انرژي براي هر نفر، استفاده مفیدي دارند همچنین

آلودگی و دوستدار محیط زیست هستند. بعالوه با اشغال 

در بعد فضا هم صرفه جویی فضایی كمتر از یك خودرو 

 155الی  915می كنند. در جائیكه خودروها توان حمل 

 9555می توانند ها  نفر را در عرض جاده دارند، دوچرخه

نفر را جابجا كنند. این وسیله حمل و نقل همچنین در 

صرفه جوئی وقت، انعطاف پذیري، آزادي فردي و به 

بسیاري دارد. بعالوه پذیري كارآئی  دلیل اندازه و انعطاف

قابل استفاده در خیابانهاي باریك، زمین هاي ناهموار و 

 .(9815 ن،یج)نواحی صعب العبور است

ثابه به م توان یموابستگی و استفاده از خودرو را 

 هماهنگمدیریت  -امتداد حصاربندي و حباب گونگی 

ي اجتماعی در ها تماسفضاهاي مخاطره آمیز مشهود و 

مدنظر  -ي عمومی در مجاري ایمن  حوزهعین جایایی در 

 .(955، ص. 9833 ن،یكاكر)د قرار دا

 

 دوچرخه سواري و سالمت-2-7
جایگاه فرهنگ دوچرخه سواري با توجه به نقش 

كاهش بیماري هاي  مطلوب آن بر سالمتی جامعه و

عروقی در بین شهروندان و اثر آن بر كاهش  - قلبی

معضالت اجتماعی و مشكالت مربوط به تراكم خودروها و 

 ،بهبود وضعیت ترافیك و كاهش چشم گیر آلودگی هوا

 ،راهم نمودن زیرساخت هاي ضروري با مشاركتلزوم ف

همفكري و همكاري تمامی نهادهاي فرهنگی و اجرایی از 

 ،سازمان محیط زیست ،جمله وزارت بهداشت و درمان

سازمان شهرداري و شوراهاي  ،سازمان تربیت بدنی

راهنمایی  ،سازمان صدا و سیما ،اسالمی شهرها

 ،وزارت آموزش و پرورش ،نیروي انتظامی ،ورانندگی

موسسات و تشكل هاي غیردولتی مانند گروه هاي 

چرا كه گام برداشتن  مختلف ورزشی وغیره را می طلبد

در راه ارتقاي سالمت جامعه وظیفه تمامی نهادهاي 

ارائه طرح هاي ویژه در قالب برنامه  (.6مسئول هست)

هاي جامع با هدف ایجاد انگیزه ورزش و استفاده از 

رخه دربین آحاد جامعه و به تبع آن تامین سالمتی دوچ

عمومی توسط وزارت بهداشت با همكاري سازمان تربیت 

ساخت برنامه هاي فرهنگی و آموزشی بوسیله صدا  ،بدنی

طراحی و ایجاد مسیرهاي ویژه دوچرخه در  ،و سیما

و تعبیه مكانی جهت پارك ها  شهرها توسط شهرداري

و تشویق دانش ها  انشگاهدوچرخه در داخل مدارس و د

جهت  آموزان و دانشجویان به استفاده از دوچرخه

بدون آلودگی هوا و )جابجایی با یك وسیله نقلیه پاك 

توام با ورزش از سوي وزارت خانه هاي آموزش و  (صوتی

پرورش وعلوم و تحقیقات و ترویج دوچرخه سواري در 

گ نقش بسزایی در امر ارتقاء فرهن محیط هاي آموزشی

وظیفه این  دوچرخه سواري خواهد داشت. به عبارتی

فرهنگ سازي به عهده فقط یك ارگان یا سازمان خاص 

نیست بلكه باید تمامی عوامل فكري و اجرایی همت 

كنند و در انجام این رسالت مهم ایفاي وظیفه نمایند. 

جاي بسی امیدواري است كه مرداد ماه امسال بر اساس 

ازمان تربیت بدنی موظف شد با س ،مصوبه هیات وزیران

 ،همكاري نهاد هاي مسئول با هدف اشاعه ورزش همگانی

تدوین طرح استفاده عمومی از دوچرخه را در دستور كار 

اگرچه نتایج عملی این طرح تا به امروز  ،خود قرار دهد

 15(. امروزه در سراسر دنیا بیش از 1ملموس نبوده است)

ن وسیله نقلیه روزانه به عنوا میلیون نفر از دوچرخه

كنند اما براي این كار یعنی استفاده از  استفاده می

شهروندان باید قوانینی نا نوشته را كه وظیفه  ،دوچرخه

یعنی عالوه بر اینكه  ،هر شهروند است رعایت كنند

عابران پیاده و رانندگان باید رعایت حقوق دوچرخه 

ق آنان را سواران را بكنند دوچرخه سواران نیز باید حقو

نادیده نگیرند تا مشكلی براي طرفین پیش نیاید. 

اگرخودروها مواظب ایمنی دوچرخه سواران نباشند 

دوچرخه سواران جرات استفاده از دوچرخه را نخواهند 

داشت و در اینجاست كه لزوم حضور همكاران فعال در 

در حال  بخش راهنمایی و رانندگی احساس می شود.

عه ما دچار كمبود فضاي ورزشی حاضر بانوان در جام

اختصاصی مناسب به ویژه براي این ورزش هستند چرا 

كه به دلیل عدم فرهنگ سازي حتی با رعایت پوشش 

اسالمی با مشكالت خاص مواجه می شوند. با وجود آنكه 

هاي بزرگ كالن شهرها اقدام به  درتعداد اندكی از پارك

ما امكانات سواري شده است ا راه اندازي پیست دوچرخه

مسیرهاي كوتاه و عدم تبلیغ وفرهنگ سازي  ،محدود

مندان به  موجب شده است كه تنها عده معدودي ازعالقه

دوچرخه سواري بتوانند ازامكانات محدود موجود براي 

 (.11،ص 9839مند شوند)مهري،   بهره دوچرخه سواري

آب  یطاشر از شنیروبه اريچرخهسودو انمیز

 از ريبسیا در عموضو ینا. دمیپذیر تأثیر ییاهوو

(، Hapkinson et al, 1999) ت.ـسه اشد تأیید تمطالعا

(Replogle, 2002)( ،Pucher et al., 2008)، 

(Nankervis, 2009)( 9815. حسینی و همكاران )

 بزرگترین ضعف فرهنگ دوچرخه سواري را عدم وجود

قانون و مقررات حمایتی جهت حمایت از دوچرخه 
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ضعف ( 9831بیان كردند. همچنین مرادي) سواران

فرهنگی در مقوله ترافیك و عدم یكپارچه بودن مدیریت 

را و تصمیم گیري طرحهاي دوچرخه سواري در شهر 

 مسیرهاي دوچرخه سواري دانست. برايشكست علت 

نقدي و غیر تسهیالت  دوچرخه سواري دادن گسترش

نقدي را راه مناسبی براي گسترش فرهنگ دوچرخه 

سفرها به عنوان یك  سواري اعالم كرد. بطوریكه اینگونه

سرمایه گذاري ها  روش حمل و نقل مطالعه، بر روي آن

افزایش این و شده و تسهیالت الزم به منظور توسعه 

بین میزان استفاده از دوچرخه (. 3پرداخت گردد)سفرها 

)به واسطه ایجاد مسیرهاي مناسب دوچرخه سواري( و 

وجود معنی داري كاهش حجم ترافیك رابطه 

ها: مناسب براي  دارد.شهرسازي )شامل كیفیت زیرساخت

دوچرخه سواري در مقابل نامناسب براي دوچرخه 

سواري(، امكانات انتهاي راه )مخصوصا محل پارك(، 

ه فروشی، تشویق عموم به استفاده از سیاست خرد

هاي حمل و نقل، آموزش  دوچرخه، كاربردي با سایر مدل

اي در مقابل مسطح( و  دوچرخه سواري، نوع زمین )تپه

را مهمترین عوامل در استفاده از دوچرخه  آب و هوا

بررسی و مطالعه سیستم حمل ونقل دانستند. 

و آمریكا نشان غیرموتوري در كشورهاي اروپایی، استرالیا 

می دهد كه هلند، دانمارك و آلمان جزء كشورهاي 

پیشگام در بكارگیري دوچرخه به عنوان سیستم حمل 

تفاوت .ونقل غیرموتوري ایمن، راحت و جذاب می باشند

آشكاري براي سهم سفرهاي دوچرخه در بین كشورهاي 

 9مختلف وجود دارد. سهم سفرهاي دوچرخه از حدود 

درصد در  13ا، آمریكا و انگلستان تا درصد در استرالی

كشور هلند داراي بیشترین مقدار  ،هلند تغییر می كند

 5/1مسافت دوچرخه سواري می باشد كه در حدود 

 در (1553)كارلوس و همكاران .كیلومتر می باشد

 ,.Pucher et al) «رانهمكا و پوچر» كه يیگرد هشوپژ

ي مریكاا رشه 3 روي بر مطالعه ،نددادها منجاا( 1999

 ،سیاتل ،بوستن ،نسیسكوافر نسا رك،نیویو) شمالی

 هـك یدـسر هـنتیج نـیا به( 1یویسود9نیسودما،نتورتو

 ازةندا و كماتر ،عمومی شنگر و فرهنگی ياـه وتاـتف

 ،عمومی نقلوحمل و ماشین از دهستفاه اهزین،شهر

 يیرساختهاو ز ،منیتا ،ییاهوآب و یطاشر

 از دهستفاا در ملاعو مهمترین از اريچرخهسودو

 نتومعا زهحو .(1) یدآمی ربهشما شهرها ینا در چرخهدو

 (9833) انتهر 3 منطقه داريشهر فیكاتر و نقل و حمل

 این ،3 منطقهبا توجه به شیب مناسب خیابان هاي 

ت طرح مسیر ویژه دوچرخه سواري پایلورا بعنوان  منطقه

، حیاطر منجادر این تحقیق ا .كرد زغاآ مایشیآز ربهطورا 

 چرخهدو هیژو مسیر اثحدا جهت مطالعه و سیبرر

 لمحو انتهرداريشهر فیكاتر تمطالعا شركت به اريسو

 3 منطقه كل به تكمیلی زفا در حطر ودهمحد ید.دگر

ت مهمی صورت گرفت از مااقدو ا دنمو اپید شگستر

 زيسا دهماآ ،چرخهدو تپایلو يمركز فترد تشكیلجمله: 

 كشی سبزخط نگر با حسطو بستر يمیزآ نگر ،بستر

 حركتی تجهاو شنقو سمر ،جزییدو رتبصو و ممتد

 ،مسیر لطو در چرخهدوبه  طمربو فیكیاتر عالیم نصب

 كینگرپا نصب و تهیه چرخهدو خانه اثحدا و نصب

استفاده از مسیرهاي دوچرخه چرخه. دوتهیه خه و چردو

 در حركت نیروا جملهاز  دارد ديیاز يیاامز سواري

 توجه قابل كاهش ،فیكاتر كاهش و منطقه معابر سطح

 يها هزینه سایر و سوخت فكاهش مصر ، اهو گیدلوا

 و مثبت ربسیا ندامیتو شهر كل به آن شگستر،یگرد

 و تمشكال داراي دوچرخه سواري در شهرحیاتی باشد. 

 یتهاودمحد ینا جمله از كه میباشد یتهاییودمحد

 از بیش كه خانمها توسط چرخهدو نمكاا معد :بهان میتو

 فرهنگ معد،میدهند تشكیلرا  شهر جمعیت صددر 55

 جهت مناسب گاهیآ و زشموا ئهارا و كامل زيسا

 از دهستفاا ،سیما و اصد در معالا مثل چرخهدو از دهستفاا

، شهري خیابانها ضعیتو با متناسب و مناسبتر چرخهدو

 و نیناقو دجوو معد چرخهدو يمسیرها در نعامو دجوو

 معدرمنظو به سایل نقلیهو سایر جهت هندزداربا راتمقر

 یا و يشهر معابر دنبو نامناسب ،چرخهدو مسیر به ورود

 شهر يها محله و مناطق سایردر  حطر ینا ايجرا معد

 يجا ندانتو اريسو چرخهدو فرهنگ تا هیددگر باعث

 از نهمچنا چرخهدو و نماید زبا ها نیاتهرن میا را دخو

به  ورزش و تفریح ايبر اي سیلهو ننشینا پایتخت هنگا

 در اريچرخهسودو يمسیرها دیجاا .دیمی آ بحسا

ي هاحطر از یكی انعنو به نجها يشهرهانكال و شهرها

 را انتهر داريشهر، يشهر مدیریت زنیا ردمو و یتیرفو

 كه تا جایی دكر وژهايپر چنین منجاا به متقاعد نیز

 هپایگا انعنو به را 3 منطقه گیزتا به انتهر دارشهر

 مسیر لیناو د ومعرفی كر حطر ینا منجاا ايبر مایشیآز

 3منطقه در انتهر شهر سطح در اريچرخهسودو هیژو

 .گرفت شكل داريشهر

 لحا در 3اران در منطقه سو چرخهدو حاضر لحا در

ر عبو ايبر مسیر عنو سه. میباشند مسیرها ینا در ددتر

 بخشی در كه ستا هشد گرفته نظر در ارانسو چرخهدو

 مدآ و فتر چرخهدو تنها ختصاصیا رتصو به طخطو از

 به نخیابا از خطوطی، هایی مسیردر همچنین. كند می
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 نیز معابر از بعضی و در ستا هشد اجد رمنظو ینا

 دروخو سایر با اههمر نقلیه سیلهو یك انعنو به چرخهدو

سایر اقدامات مهم انجام شده عبارتند  .دارد رعبو زهجاا ها

 سمر ،جزییدو كشیخط، حسطو بستر يمیزآ نگاز: ر

 به طمربو فیكیاتر عالیم نصب ، حركتی تجهاو شنقو

 يتابلوها و فیكیاتر عالئم نصب، مسیر لطو در چرخهدو

 ساخت،چرخهدو خانه نصب و حیاطر،چرخهدو صمخصو

ن یگارا يچرخههادو تحویل،چرخهدو كینگرپا نصب و

 .(980، ص 9833)مرادپور، 

 مصوبه در ركشو ريمعما و زيشهرسا عالی رايشو

 حطر با طتباار در امقدا لیناو 15/95/9863 خهرمو

 وبا اريسو چرخهدو هیژو مسیر دیجاا و همگانی چرخهدو

 در چرخهدو رعبو صمخصو يمسیرها دیجاابه  توصیه

 دیجاا حطر انجام داد. ركشو رگبز يشهرها متما

 دارانشهر هنگا و شهرها در اريچرخهسودو يمسیرها

 شاهد گیزتا به تا هباعث شد وژهپر ینا به شهرهانكال

 به باشیم شهرها در اريچرخهسودو طخطو شگستر

 از دخو يشهر درون يسفرها ايبران ندوشهر كه ايگونه

شیرازي، میكنند) دهستفاا دروخو يجا به چرخهدو

9835).  

دوچرخه  مسیرهايپارامترهاي موثر  در بررسی

عدم عضویت  ، در شهر تهران از دیدگاه كاربرانسواري 

را بزرگترین نقطه ضعف و رایگان بودن آنرا ها  خانم

 بهترین نقطه قوت این طرح اعالم كردند.

مهمترین عامل شكست  (9815)و همكاران  شعار

ضعف در فرهنگ ي دوچرخه سواري در شهر را ها پروژه

دوچرخه سواري و نبود فرهنگ مناسب ترافیك و آموزش 

عدم تجاوز به را فرهنگ مناسب  بیان كردندوو آگاهی 

مسیر دوچرخه سواران،آگاهی به شهروندان از مزایاي 

 بیان كردند.استفاده از دوچرخه 

 

 روش پژوهش 

 جامعه آماري و روش نمونه گيري

همانطور كه در قبل به آن اشاره شد در این پژوهش 

مطالعه موردي بر روي مسئولین كانكس هاي دوچرخه 

، افرادي كه از دوچرخه استفاده می كنند و 3در منطقه 

افرادي كه تمایلی به استفاده از دوچرخه ندارند است. 

جهت پیگیري در رابطه با این تعداد به مراكز مرتبط 

شد و با بررسی دقیق از طریق درشهرداري مراجعه 

و افراد ها  سیستم هاي كامپیوتري تعداد دقیقی از كانكس

عدد می  01ها  به دست آمد بر این اساس تعداد كانكس

كانكس به صورت فعال و  05باشد كه در حال حاضر 

رایگان به شهروندان داوطلب استفاده از دوچرخه ارائه 

ري هایی خدمات می نمایند. همچنین بر طبق پیگی

شهر تهران در  3صورت گرفته از شهرداري نواحی منطقه 

مسیرهاي دوچرخه سواري بهره  نفر از 515ماه گذشته 

برده اند بر همین اساس و با كمك گرفتن از روش 

بر  كوكران تعداد گروه نمونه مورد محاسبه قرار گرفت.

نفر از  55نفر از كاربران دوچرخه،  55این اساس 

از دوچرخه استفاده نمی كنند می باشد و شهروندانی كه 

دراین ها  همچنین جهت بررسی نظر مسئولین كانكس

نفر از مسئولین كانكسهاي دوچرخه در  85طرح، نظرات 

 مورد سوال و ارزیابی قرار گرفت. 3منطقه 
   

اكتشافی می باشد كه  ازحاضر  پژوهش انجام روش

نمی در پژوهش هاي اكتشافی نیازي به عنوان فرضیه 

 (. 9835 دالور،.)باشد

در روش این پژوهش كه با استفاده از پرسشنامه 

مسائل مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ پژوهشگر 

شرایط فعلی را مورد بررسی قرار می دهد تا به شناخت 

 ،كامل تري از وضعیت، با توجه به گردآوري داده ها

دست یابد. این پژوهش با استفاده از روش اسنادي 

دآوري شده است و جهت دستیابی به یافته هاي گر

پژوهش مراجعه حضوري با نمونه مورد مطالعه به منظور 

پاسخگویی به سواالت پرسشنامه انجام شد، كه پژوهشگر 

 اطالعات میدانی را از این طریق جمع آوري نموده است. 

 3پس از گردآوري اطالعات و انجام مطالعات 

اي با سواالتی كه پرسشنامه شامل یك پرسشنامه 

مسئوالن كانكسها با توجه به اطالعات و نوع كار خود 

قادر به پاسخگویی هستند، یك پرسشنامه مخصوص 

كاربران دوچرخه و در آخر یك پرسشنامه مخصوص 

كسانی كه مایل به استفاده از دوچرخه نیستند توسط 

پژوهشگر تهیه شد كه به سمع و نظر اساتید و خبرگان 

و تخصص، رسید و مورد تایید ایشان قرار  در این رشته

 گرفت. 

در پرسشنامه نخست از دید مسئولین كانكسها نقاط 

قوت و ضعف طرح و پیشنهادات آنها مورد بررسی قرار 

می گیرد و فراوانی پاسخها مورد تجزیه و تحلیل قرار می 

گیرد، در پرسشنامه دوم دالیل استفاده از دوچرخه، نقاط 

قوت و ضعف طرح و اقداماتی كه از دید آنها باید صورت 

ح هر چه بهتر اجرا شود از دید كاربران گیرد تا طر

دوچرخه مورد سنجش قرار می گیرد، گنجانده شده 

است و درپرسشنامه سوم كه بین كسانی كه از دوچرخه 

استفاده نمی كنند استفاده می شود دالیل عدم استفاده 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84&queryWr=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84&queryWr=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1&simoradv=ADV
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از دوچرخه، نقاط ضعف طرح و كارهایی كه باید در 

د مورد بررسی جهت توسعه طرح از دید آنها صورت گیر

 ،رو فراوانی پاسخها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

هدف از كاربرد این پرسشنامه تحلیل میزان اثربخشی 

 تهران( 3مسیرهاي ویژه دوچرخه )نمونه موردي منطقه 

در این فاكتورها می باشد و بر این اساس نمره كلی 

 پرسشنامه موید میزان كارایی و اثربخشی طرح است.

از خاتمه آزمون، پاسخنامه هاي مخدوش مورد پس 

بر ها  بازبینی و اجراي دوباره قرار گرفت و پاسخنامه

مورد تجزیه و ها  اساس فراوانی پاسخ هاي آزمودنی

 تحلیل قرار می گیرد.

 

 روايي و اعتبار ابزار پژوهش
 براي مصاحبه و پرسشنامه ابزار از تحقیق این در

براي بررسی . شود می استفاده اطالعات آوري جمع

روایی درونی پرسشنامه از چند متخصص و اساتید و 

مشورت شد و پس از  3كارشناسان شهرداري منطقه 

توسط ها  بررسی روائی درونی و حذف برخی پرسش

اساتید و نیز حذف سواالتی كه روائی پائینی داشتند سه 

پرسشنامه تهیه شد كه مورد تائید سنجش اعتبار و روائی 

می ها  فت. و سپس به بررسی رابطه بین متغیرقرار گر

 پردازیم. 

 این به اشاره اعتبار واژه ،متعارف كاربرد در» :روایی

 واقعی معناي حد چه تا تجربی سنجه یك كه دارد

« كند می منعكس كافی قدر به را بررسی مورد مفهوم

 اندازه ابزار یا روشی یك دیگر سوي از(. 9831 ،ببی)

 مورد كه را چه آن كه است اعتبار داراي زمانی گیري

 تعیین جهت مطالعه این در. باشد گرفته اندازه بوده نظر

 (محتوایی) صوري اعتبار از گیري اندازه اعتبار میزان

 مصاحبه و مشاوره از روش این در كه است شده استفاده

 . است شده گرفته بهره مربوط صاحبنظران و اساتید با

 خالصه طور به نیز اعتماد قابلیت یا پایایی» :پایایی

 چندین گاه هر خاصی روشی هر آیا كه این از عبارتست

 نتیجه بار هر شود برده كار به واحدي موضوع مورد در بار

 (.9835شریفی، ) «دهد می دست به یكسان

اساسی ترین پرسش درباره آزمون آن است كه چه 

( و 9861صفت و یا صفاتی را اندازه می گیرد )ثرندایك، 

-چون صفت مورد نظر یك خصیصه مكنون است، نمی

اي مستقیم اندازه گرفت. براي پاسخ توان آن را به گونه

گویی به این سوال باید ثابت شود كه آزمون داراي روایی 

سازه است. روایی سازه بیش از انواع دیگر روایی بر 

تر تاكید دارد توصیف هاي گسترده تر، پایدارتر و انتزاعی

 (9839آناستازي، )

روایی سازه عبارت است از تطابق نتایج آزمون با 

پیش بینی هایی كه توسط یك نظریه با سایر واقعیت 

هاي شناخته شده به عمل می آید. براي بررسی روایی 

سازه یك آزمون می توان از ضریب همبستگی استفاده 

كرد. از طریق نشان دادن همبستگی هاي بین تست 

اندازه هاي دیگري كه براي ارزشیابی  مورد مطالعه و

همان خصیصه طرح شده در مقایسه با اندازه هایی كه 

براي سنجش خصیصه هاي دیگر طرح شده همبستگی 

توان با هاي اساسا باالتري نشان دهد. این مطلب را می

استفاده از روش هاي تحلیل عاملی كه در آن اندازه هایی 

رح شده باید داراي كه براي ارزیابی یك نوع خصیصه ط

یك بار عاملی مشترك باشد، تحقیق نمود )ثرندایك، 

9835.) 

با استفاده از همین منطق روایی سازه آزمون تعیین 

شده است، به طوري كه با استفاده از ضریب همبستگی 

هر سوال با مقیاس مربوطه، سواالت نامناسب حذف شده 

است و همبستگی هر سوال با مقیاس مربوطه مورد 

 محاسبه قرار گرفته است.

 

 پرسشنامه تدوين و تهيه
 مورد در بسته و باز سواالت انواع شامل پرسشنامه

 نوع كننده تعیین سواالت این. است مطالعه مورد موضوع

 اطالعات به دسترسی در كه است افراد افكار و نگرش

 روش است. این استفاده مورد و مفید بسیار نیاز مورد

 براي پرسش سري یك كردن مطرح از است عبارت

 جمعیت یك معرف غالبا پاسخگویان، كه از اي مجموعه

 خانوادگی و شغلی اجتماعی، وضعیت درباره. ترند وسیع

 مسائل به راجع هایشان ایستار و عقاید درباره شان،

 سطح ،انتظاراتشان درباره،معنوي و دنیوي ،انسانی

 مسئله یك یا حادثه یك مورد در شان، آگاهی یا معرفت

 محقق براي آن از اطالع كه اي نكته هر درباره كال یا و

 جامعه انداز چشم با اي پرسشنامه بررسی. است جالب

 براي. است متمایز عقاید ساده سنجی نظر از شناختی

 هاي فرضیه بینی باز شناختی جامعه بررسی در آنكه

ها  فرضیه این كه تاثیر متغیرهاي پژوهش آزمون و نظري

ها  بررسی این لحاظ، این از. است مدنظر كنند می توصیه

 «هستندها  نظرسنجی از پایدارتر و تر سنجیده مراتب به

 (.155 :9835 ،كامپنهود و كیوي)

 مطالعه از پس ،نظر مورد پرسشنامه تهیه جهت

 مطرح هاي شاخص به توجه وبا موضوع با مرتبط منابع
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 سواالت مراتب سلسله در. شد طراحی سواالت شده

 شخصی اطالعات مورد در سواالت ابتدا نامه، پرسش

 سپس. كند می شناسایی را مخاطبان كه سواالتی. است

 و شده گرفته كار به هاي متغیر و فرضیات به توجه با

 طرح آنها با متناسب سواالتی ،ها شاخص به آنها تبدیل

 ،فرضیه ،هدف اساس بر سواالت دیگر عبارت به. كردم

 . اند شده تنظیم شده مشخص هاي شاخص وها  متغیر

 ،نشده استانداردیزه پرسشنامه با عمیق مصاحبه در» 

 تطبیق پاسخگو فكري رشته با را سواالت ترتیب توان می

 مكرر آزمایش و مقدماتی تحقیقات از پس اما. داد

 ،یزه استاندارد ي پرسشنامه در بایست می ،پرسشنامه

 ء كلیه مورد در كه نمود اتخاذ ترتیبی ،سواالت براي

 ،داشت نخواهد اجازه پرسشگر و شود رعایت پاسخگویان

 رفیع) «بدهد سواالت ترتیب و متن در تغییري هیچگونه

 ( 9830 پور،

 

 روش تحليل داده ها

ارزیابی كارایی پس از گردآوري پرسشنامه، به منظور 

منطقه  مسیرهاي دوچرخه سواري شهروندانو اثر بخشی 

اطالعاتی مورد نیاز تشكیل و سپس شهر تهران، بانك  3

مورد پردازش قرار گرفت و فراوانی پاسخ هاي ها  داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ها  آزمودنی

 

 بحث و نتيجه گيري
همانطور كه مشاهده شد گروه سنی كاربران 

سال گروه بندي شد و  95طبقه به فاصله  3دوچرخه در 

سال  91تا  95 بر طبق آمار كاربران در سنین بین

در منطقه می ها  بیشترین استفاده كنندگان از دوچرخه

باشند و بر طبق مشاهدات با افزایش سن میزان تمایل 

شهروندان به استفاده از دوچرخه هم كمتر می شود. در 

دسته از  3رابطه با وضعیت شغلی كاربران دوچرخه 

مشاغل تشكیل و تشریح شد كه بر طبق آمار ثبت شده 

بیشترین كابران دوچرخه به لحاظ شغلی ها  نكسدر كا

افرادي هستند داراي شغل آزاد هستند و كمترین 

 كاربران دوچرخه پزشكان می باشند. 

پس از تحلیل پاسخ هاي مسئولین كانكسهاي 

مشخص شد كه بیشترین فراوانی  3مستقر در منطقه 

مربوط به  «سنجش نقطه قوت طرح»پاسخ به سوال 

ا و كاهش ترافیك شهري می باشد. كاهش آلودگی هو

سنجش نقطه ضعف » 1بیشترین فراوانی پاسخ به سوال 

از ها  مربوط به عدم اجازه در جهت استفاده خانم «طرح

 8می باشد. بیشترین فراوانی پاسخ به سوال ها  دوچرخه

، مربوط به «سنجش پیشنهادات نسبت به اجراي طرح»

مسیر دوچرخه ویژه ها  اختصاص دادن بخشی از خیابان

 سواري می باشد.

پس از تحلیل پاسخ هاي كاربران دوچرخه در منطقه 

مشخص شد كه بیشترین فراوانی پاسخ به سوال  3

، به عقیده كاربران «سنجش دلیل استفاده از دوچرخه»

می باشد. در سنجش  كمك به كاهش آلودگی هوا

، بر طبق نظر كاربران رایگان «مهمترین نقطه قوت طرح»

می باشد. و بیشترین فراوانی پاسخ به این سوال  آن بودن

مهمترین نقطه ضعف طرح از دیدكابران چه می »كه 

نداشتن تجهیزات مناسب از جمله بوق، به شرح  «باشد

 سبد و یا رنگهاي شب رنگ، به خصوص قفل دوچرخه

چه »می باشد. بیشترین فراوانی پاسخ به این سوال كه 

شرایط استفاده شهروندان از  كارهایی باید انجام شود تا

ایجاد مسیر ویژه دوچرخه به شرح  ،«دوچرخه بهتر شود

 می باشد.ها  سواري در خیابان

پس از تحلیل پاسخ هاي افرادي كه تمایل به 

مشخص شد كه  3استفاده از دوچرخه ندارند در منطقه 

به چه دلیل از »بیشترین فراوانی پاسخ به این سوال كه 

نبود امكان به شرح  ،«نمی كنیددوچرخه استفاده 

می باشد. بیشترین  دوچرخه سواري در هر جاي شهر

مهمترین نقطه ضعف »فراوانی پاسخ به این سوال كه 

عدم امنیت دوچرخه به شرح  ،«طرح فعلی كدام است

می باشد. و بیشترین فراوانی پاسخ به این سوال  سواران

چرخه چه كارهایی باید انجام شود تا شما از دو»كه 

ایجاد مسیر ویژه دوچرخه به شرح  ،«استفاده كنید

 می باشد. سواري در خیابانها

در پژوهش گروهی كه توسط مسئولین شهرداري 

 اجرا شد؛ مطالعات نشان می دهد كه مشاركت 0منطقه 

 اطالع رسانی و تبلیغات شهروندان،در نتیجه ارائه بیشتر

 ارتقاي رادیو، و تلویزیون طریق از گسترده سطح در

 افزایش بودن، اي دنده و وزن لحاظ بهها  كیفیت دوچرخه

 نیروي با تعامل برقراري و دوچرخه ویژه مسیرهاي

 امنیت برقراري و قوانین براي وضع رانندگی و راهنمایی

)قربانلو و .میگردد پیشنهاد براي دوچرخه سواران بیشتر

 (. 9819نوغانی، 

موانع دوچرخه قاسمیان در پژوهشی كه در رابطه با 

سواري در ایران داشته به این نتیجه رسید كه فرهنگ 

هنجار سازي استفاده از دوچرخه و جایگزین  سازي و

نمودن ان با استفاده از خودرو خصوصا به صورت تك 

سرنشین در مسیرهاي كوتاه شهري گامی اساسی در 
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ایجاد رغبت در شهروندان در استفاده از دوچرخه است. 

 (9819)قاسمیان، 

شرایط و ی مانند عواملمطالعات نشان می دهد 

و نوع عملكرد و ها  استراتژي و خط مشی ،عناصر محیطی

 برها  پروژهها  گزارش مستقیم وروشن در رابطه با طرح

 (9831،موثر است. )لیانها  آنكارآیی و اثربخشی 

 

 محدوديت ها

این پژوهش مانند سایر پژوهش هاي دیگر با 

زیادي مواجه بوده است. محدودیت هاي محدودیت هاي 

هر پژوهش وابسته به عوامل زیادي است. برخی از این 

عوامل قابل كنترل و برخی غیرقابل كنترل است در واقع 

همین محدودیت هاست كه مبانی پژوهش بعدي را 

تشكیل می دهد كه از این طریق ضمن آن كه 

یز از بین می رود زمینه تكامل علم را نها  محدودیت

فراهم می آورد. آن چه مشخص است آن است كه رفع 

محدودیت هاي هر پژوهش زیربناي پژوهش بعدي قرار 

می گیرد و موجب شكوفایی و رشد علم می گردد. 

پژوهش حاضر نیز با توجه به نوع گروه نمونه و موضوع و 

مستثنی نبوده ها  سایر مسائل مرتبط از این محدودیت

 زیر اشاره كرد: است كه می توان به مسائل

همواره با ها  انجام پژوهش به ویژه در سازمان -9

مشكالتی روبروست در مورد انجام این پژوهش نیز 

مشكالتی از قبیل عدم همكاري برخی از مسئولین 

كانكسها و شهروندان )كاربران دوچرخه و افرادي كه 

 تمایل به استفاده از دوچرخه ندارند(

یج حاصل از كاربرد روش تنها با اتكاء به ضرایب و نتا -1

توان به ارزیابی اثربخشی این هاي آماري محض نمی

طرح پرداخت. در مورد این پرسشنامه نیز تلفیق 

دیدگاه هاي كارشناسانه و تخصصی با نتایج آماري و 

 ریاضی به آسانی میسر نبود.

 عدم اطمینان به پاسخ هاي مراجعین  -8

یی تردید و عدم دقت افراد آزمودنی در پاسخگو -0

 دقیق و درست به پرسش هاي آزمون

نیاز به تمركز وتفكر در هنگام پاسخگویی باعث عدم  -5

 تمایل به پاسخگویی بوده است.

 

 پيشنهادات بر اساس نتايج پژوهش
با ها  با توجه به تاثیر نحوه برخورد مسئولین كانكس -1

در ها  مراجعین در جلب مشاركت روز افزون آن

بردن رضایت شغلی،  طرح، پیشنهاد می شود با باال

شیفتی شدن برنامه كاري مسئولین و... گامی موثر 

در راستاي جلب مشاركت بیشتر مردم در طرح 

 برداشته شود.

با توجه به ارائه پیشنهادات مشترك از سوي یه  -2

از جمله  ،گروه آزمودنی در رابطه با اجراي طرح

از طرح، ایجاد مكان هاي ویژه ها  استفاده خانم

ر، یكپارچه سازي طرح و... پیشنهاد دوچرخه سوا

می شود سیاست هاي شهرداري در جهت جلب و 

گسترش رضایتمندي عموم مردم با در نظر گرفتن 

  و شرایط فردي آنها سوق پیدا كند.ها  نیاز

با توجه به اثبات تاثیر سن و نوع شغل بر گرایش به  -3

استفاده از دوچرخه پیشنهاد می شود كه با تمركز 

قات سنی افراد ساكن در منطقه، میزان بر روي طب

تحصیالت، طبقات اجتماعی و شغل و فراهم آوردن 

تسهیالت در رابطه با هر گروه و اجراي تبلیغات از 

و جراید عمومی شاهد افزایش روز ها  طریق رسانه

افزون گرایش افراد به سمت بهره گیري از خدمات 

 ایستگاه هاي دوچرخه باشیم.

كارایی و اثر بخشی ست آمده بر طبق نتایج به د -4

شهر  3منطقه  مسیرهاي دوچرخه سواري شهروندان

مورد تایید قرار گرفته است. حال می توان پیشنهاد 

شهر تهران با فراهم  3كرد كه شهرداري منطقه 

آوردن تسهیالت بیش از پیش، افزایش و یا اصالح 

امكانات طرح و ارائه خدمات بهتر باعث باالتر رفتن 

شهروندان و جلب نظر آنان در استفاده از انگیزه 

 دوچرخه شود.

بر طبق نتایج به دست آمده بر طبق نظر هر سه  -5

گروه ازمودنی جهت باال بردن آمار كاربران دوچرخه 

و مساعد شدن نظر مردم نسبت به این طرح و 

فرهنگ سازي جهت استفاده از دوچرخه باید 

ود در تبلیغات رسانه صورت گیرد لذا پیشنهاد می ش

زمینه مثبت ساختن نگرش مردم از برنامه هاي 

آموزشی، تبلیغات و و یا برنامه هایی از طریق صدا و 

 سیما استفاده شود.

 

 پيشنهاد براي تحقيقات آينده

با توجه به محدودیت هاي ذكر شده پیشنهاد می 

 شود:

مسیرهاي دوچرخه گرچه كارایی و اثر بخشی  -1

مورد تایید قرار شهر  3منطقه  سواري شهروندان

با انجام تدابیري ، اما قابل انتظار است كه هگرفت

، از این بتوان این كارایی و اثربخشی را افزایش داد

رو انجام پژوهش هاي دیگري در این راستا توصیه 
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پژوهش هاي آتی می تواند با موضوعات  می شود.

بررسی رابطه ویژگی هاي یك طرح جامع در جهت 

خه سواري در كل شهر تهران، یكپارچه سازي دوچر

رابطه موانع اجرایی و عدم جذب مردم به طرح و... 

 اجرا شود.

با توجه به اثبات عدم تمایل برخی افراد در استفاده  -2

از دوچرخه به عدم فرهنگ سازي در این زمینه 

مرتبط می شود پیشهاد می شود پژوهش هاي 

بعدي بر پایه ارتباط فرهنگ سازي و آشنا سازي 

ندان در استفاده بهتر و درست از امكانات و شهرو

از جمله ها  و سازمانها  خدماتی كه از جانب ارگان

 شهرداري به آنها ارائه می گردد باشد.

با توجه به اثبات تاثیر نقش نگرش شهروندان در  -3

كاربرد و نوع استفاده خدمات موجود در شهر، 

پیشنهاد می شود پژوهش هاي آینده بر روي راه 

غییر نگرش مثبت شهروندان در به كار گیري هاي ت

خدمات و سعی در حفظ و ارتقاي این خدمات از 

 سوي شهروندان صورت گیرد.
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