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تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت موجود و اثربخشی مسیرهای ویژه دوچرخهسواری شهر تبریز انجام گرفته است .زمان انجام تحقیق هفته آخر مرداد
تابستان سال  4931به مدت هفت روز (هر روز بیش از  6ساعت) در نظر گرفته شد و تقریباً طیف قابل توجهی به تعداد  943نفر از کل دوچرخهسواران
استفاده کننده از مسیر بهعنوان نمونه این تحقیق قرار گرفتند .روش تحقیق بهصورت توصیفی -تحلیلی میباشد .برای بررسی وضعیت موجود مسیرهای
ویژه دوچرخه سواری از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی وضعیت مسیرهای ویژه دوچرخه سواری استفاده شد .روایی پرسشنامه مورد تأیید چند تن از اساتید
مدیریت ورزشی قرار گرفت؛ همچنین به منظور بررسی پایایی از آزمون آلفاکرونباخ برای یک نمونه اولیه  93نفره استفاده شد .از آمار توصیفی فراوانی و
درصد فراوانی برای ارزیابی و بررسی وضعیت موجود و در سطح استنباطی نیز از آزمون خی دو برای بررسی نظرات دوچرخه سواران استفاده شد .نتایج
نشان داد اکثر دوچرخه سواران در مسیرهای ویژه ،ورزشکار بوده و به منظور سالمتی و ورزش از دوچرخه استفاده میکنند و نیز اکثر آنها از قشر کم درآمد
جامعه میباشند .همچنین ارجحترین زمان دوچرخه سواری ساعت  41به بعد بود ،نظر سنجی در مورد وضعیت موجود مسیرهای ویژه نشان داد که
شهروندان از شیب و عرض مسیرها ،موقعیت جغرافیایی ،تداخل نداشتن با وسایل نقلیه ،احداث مسیرهای ویژه رضایت داشتند ولی از طول ،کیفیت ،ایمنی و
روشنایی مسیر رضایت کافی نداشتند .در نتیجه توصیه میشود به منظور جذب و گرایش شهروندان به دوچرخه سواری و استفاده از مسیرهای ویژه به ارتقا
سطح کیفی و کمی مسیرهای دوچرخه سواری و بهبود آن توجه شود.
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مقدمه
حرکت ،عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداومبخش فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی است .امروزه در بسیاری از
شهرهای جهان ،رشد اقتصادی همراه و همزاد افزایش سفرهای درونشهری است و عمدتا الگوی سفر به خودرو متکی است
و این موضوع ،مانعی در مسیر دستیابی به حملونقل شهری پایدار محسوب میگردد .رشد جمعیت و توسعه شهری سریع در
کالنشهرهای کشورمان ،از یکسو و ساختار فضایی نامتعادل ،تغییر در روش زندگی و الگوهای شغلی ،منجر به افزایش
شدید تقاضای سفر در سطح شهرهای بزرگشده است .افزایش تقاضای سفر و نیاز به جابهجایی و پویایی شهروندان منجر به
ازدیاد تعداد خودروها ،افزایش تراکم ترافیکی در شریانهای اصلی و نهایتاً آلودگی زیستمحیطی و بر هم زدن روابط سنتی
اجتماعی و سالمت روانی ساکنین شده است (سلطانی و شریعتی .)61 :4932 ،همچنین در برنامهریزی شهری شبکههای
حملونقل و ارتباطی همراه با کاربری مسکونی بیشترین سطح فضای شهری را اشغال نموده و عالوه بر شکلدهی به فرم و
ساختار شهر نقش مهمی در اتصال و ارتباط فضا و کاربریهای شهری به یکدیگر نیز بر عهدهدارند .اهمیت شبکه ارتباطی در
برنامهریزی و طراحی شهری بهگونهای است که نمیتوان آن را منفک از یکدیگر دانست ،زیرا کلیه فعالیتهای ساکنان یک
شهر اعم از فعالیتهای بازرگانی ،فرهنگی ،اداری ،تفریحی و ...بستگی کامل به شبکه ارتباطی دارد (قریب.)43 :4919 ،
اگر در قرن بیستم ،وجود فضاهای سبز عمومی وسیع و مسیرهای سواره عریض و مناسب ،معیار توسعهیافتگی و سرزندگی
یک شهر بود ،باید اذعان کرد که در قرن حاضر ،محدودهها و شبکههای کامل پیاده شهری ،یکی از مهمترین فضاهای
گذران اوقات فراغت و نشانه بارزی از کاربرد دانش طراحی شهری در فرآیند توسعه شهرها میباشند .از همین رو امروزه پیاده
راهها و قلمروهای پیاده نهتنها جزء مهمترین فضاهای عمومی شهری محسوب میگردند ،بلکه اساساً بهمنظور تداوم حیات
شهری ضروری هستند و بهعنوان عناصری خاطرهانگیز و هویتبخش در شهرهای امروزی شناخته میشوند (کاشانی جو،
 13 :4915و  .)16از دهه  4393به بعد ،در اروپا تالشهای تازه ای برای احقاق حقوق قانونی فرد پیاده صورت گرفت و نقش
برنامهریزان و طراحان شهری در تعریف مجدد جایگاه ،افزایش حملونقل همگانی و تردد پیاده و دوچرخه -که این بار
برخالف سدههای پیشین -در کنار تردد سواره و در ترکیب با آن و آگاهی از مزایا و معایب هر سه نوع تردد در سفرهای
درونشهری ،پررنگتر شد .در واقع مهمترین اصل شهرسازی انسانگرا ،ساماندهی عرصههای عمومی شهری جهت دستیابی
به کیفیتهای عملکردی ،زیستمحیطی و زیباشناختی همراه با ارتقاء روحیه سرزندگی شهروندان در فضاهای شهری و
حضور فعاالنه آنها میباشد که این مهم ،تنها از طریق ایجاد شبکههای پیاده محور شهری امکانپذیر است (قریب.)4919 ،
یکی از راهکارهای در نظر گرفتهشده در برنامهریزی حملونقل درونشهری همساز با محیطزیست ،استفاده از دوچرخه و
ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری در کنار سایر شیوههای حملونقل عمومی و شخصی میباشد (واردمن.)913 :2339 ،4
دوچرخه یکی از قدیمیترین شیوههای حملونقل انسانی و مناسب برای محیطزیست شهری میباشد .بدین ترتیب باید
ساختارهای زیربنایی مناسب برای دوچرخهسواران در شهر فراهم شود (مادون 2و همکاران .)2335 ،استفاده از دوچرخه برای
تردد ،دامنهای از سالمتی و مزایای زیستمحیطی و اجتماعی را در بر میگیرد .دوچرخه بهعنوان ابزاری برای گذراندن اوقات
فراغت ،بهعنوان یک وسیله نقلیه درونشهری غیر موتوری در سامانه حملونقل نوین و نیز بهعنوان یکرشته ورزشی مطرح
است .مهمترین وجه اشتراک فعالیتهای دوچرخه در هر سه دسته مذکور ،فعالیت بدنی است که با توجه به فقر حرکتی ناشی
از شیوه های نادرست زندگی عصر حاضر از اهمیت خاصی برای سالمت جامعه برخوردار است .از طرفی این وسیله کوچک و
کمهزینه ،دارای ارزش زیادی در سامانه حملونقل شهری است (نصوریان .)4914 ،بنابراین ،دوچرخه بهعنوان یک وسیله
مؤثر در تسهیل رفتوآمد و کاهش ترافیک مطرح است .بهعالوه معضل آلودگی هوا بهویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت،
به اهمیت دوچرخهسواری بهعنوان یکی از شیوههای مطلوب سفرهای درونشهری افزوده است.
1. Wardman
2. Moudon
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در طول دو دهه گذشته استفاده از دوچرخه بهطور معناداری در کشورهای اروپایی نظیر دانمارک ،آلمان ،سوئد و هلند
افزایش یافته است .ارزان بودن نسبی قیمت و راحتی استفاده از آن سبب میشود که غالب افراد جامعه بتوانند آن را تهیه کنند.
دوچرخه از نظر مصرف انرژی باصرفهترین وسیله نقلیه است .بنابراین دوچرخهسواری همانند پیادهروی ،سالم و متناسب با
محیطزیست است .افزایش موقعیتهایی برای دوچرخهسواری ایمن میتواند بهترین دستاورد در برنامهریزی شهری و محلی
باشد (آل ابراهیم .)93 :4914 ،تاکنون انواع مختلفی از امکانات برای حفظ دوچرخهسواری بهعنوان یکی از شیوههای مناسب
حملونقل در سیستم حملونقلی جهان ارائهشده است .این وضعیت در سالهای اخیر تغییر کرده و مردم به دنبال شیوههای
مناسبتر و گستردهتر برای استفاده از دوچرخه میباشند و انتظار دارند که این شیوهی حملونقلی در وضعیتی کامالً امن و
لذتبخش انجام شود .دوچرخهسواری میتواند شیوهای لذتبخش از سفر و تفریح باشد ،در عین اینکه میتواند معضالت
ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری را به حداقل برساند (ریسل .)2331 ،9در نهایت از دوچرخه میتوان بهعنوان یک
عنصر فرهنگی یاد کرد که به کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی کمک میکند .دوچرخه میتواند عامل نزدیکی و همبستگی
آن دسته از شهروندان باشد که از تخریبهای زیستمحیطی و شکافهای اجتماعی در شهرسازی امروزی نگران هستند.
دوچرخهسواری شیوه حرکت انسانی و آهسته را با خودبسندگی باال و امکان تعامل اجتماعی بیشتر فراهم میکند (استهلین،1
.)2349
در بسیاری از کشورهای دیگر بهویژه کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی ،اقدامات عملی و مطالعات گستردهای در این
زمینه صورت گرفته است .در این راستا ،تالش همگانی برای ترویج دوچرخهسواری در یک دهه اخیر در شهرهای استرالیایی
منجر به افزایش سهم آن در سفرهای درونشهری شده است (بوفوس 5و همکاران .)2344 ،شهرداری لندن از سال 2339
«برنامه جامع دوچرخهسواری» را با مجموعهای از اقدامات سختافزاری از قبیل توسعه شبکه دوچرخهسواری ،ایجاد پارکینگ
دوچرخه ،تعریف مسیرهای سبز و ارتقاء دسترسیهای محلی را در کنار برنامههای نرمافزاری همانند ایمنسازی ،به
اشتراکگذاری دوچرخه ،مشارکت در آموزش و اطالعرسانی دنبال کرده است (بریج .)2342 ،6در همین راستا طرح مسیر ویژه
دوچرخهسواری به شیوهای فزاینده در کشورهایی در سرتاسر اروپا ،آسیا و آمریکا برای تشویق به دوچرخهسواری بهعنوان
جایگزین مناسب برای حملونقل در نواحی شهری مورد توجه قرار گرفته است .در پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه
پژوهشی است که پوچر 9و همکاران ( )4333انجام دادهاند ،مطالعه بر روی  9شهر آمریکای شمالی (نیویورک ،سان
فرانسیسکو ،بوستن ،سیاتل ،تورنتو ،مادیسون و دیویس) نشان داد که تفاوتهای فرهنگی و نگرش عمومی ،تراکم و اندازهی
شهر ،هزینهی استفاده از ماشین و حملونقل عمومی ،شرایط آب و هوایی ،امنیت و زیرساختهای دوچرخهسواری از
مهمترین عوامل در استفاده از دوچرخه بهشمار میآیند .در تحقیق دیگر انجامشده توسط پوچر و بهلر )2336( 1این موضوع
مورد بررسی قرار گرفت که چرا شهروندان کانادایی بیشتر (نزدیک به سه برابر) از شهروندان آمریکایی از دوچرخه استفاده
میکنند ،در حالیکه اقلیم ایاالتمتحده برای دوچرخهسواری مناسبتر است .براساس نتایج این تحقیق ،تراکم باالی شهری،
کاربری مختلط ،فاصلهی کوتاه سفرهای شهری ،درآمد پایین ،شرایط امن دوچرخهسواری ،زیرساختهای کافی برای
دوچرخهسواری و برنامههای آموزشی ،از دالیل اصلی استفادهی زیاد از دوچرخه درکانادا در مقایسه با آمریکا بوده است .در
پژوهش مذکور ،آمده است که دلیل اصلی تفاوت در میزان استفاده از دوچرخه میان این دو کشور ،تفاوت در سیاستهای
حملونقل و کاربری زمین است و عوامل فرهنگی ،تاریخی و یا دسترسی به منابع ،دلیل ذاتی این تفاوتها بهشمار نمیآید.
در پژوهش انجامشده توسط مادون و همکاران )2335( 3مشخص گردید که در آمریکا ،دوچرخه بیشتر توسط مردان و جوانان
3. Rissel
4. Stehlin
5. Boufous
6. Berridge
7. Pucher
8. Pucher & Buehler
9. Moudon
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و آنهایی که از فیزیک بدنی مناسب و سالم برخوردارند مورداستفاده قرار میگیرد .نوع ادارک افراد از فعالیتهای فیزیکی و
عوامل محیطی هر دو در احتمال استفاده از دوچرخه تأثیر میگذارند .هونر و همکاران ،)2335( 43به بررسی عوامل تأثیرگذار
بر توسعه پیادهروی و دوچرخهسواری پرداختن ،یافتههای پژوهش نشان داد استفاده از دوچرخه بهعنوان فعالیت اوقات فراغتی،
به تسهیالت محیطی و جذابیت این تسهیالت بستگی داشته و در میزان دوچرخه سواری ،شرایط اجتماعی و اقتصادی بیش از
عوامل مکان -مبنا اثرگذارند .اما دوچرخه سواری بهعنوان گزینه حمل و نقلی به نوع ادراک افراد از این فعالیتها وابسته
است .در واقع باورهای شخصی ،سبک زندگی و نوع نگرش به فعالیت فیزیکی در نحوه مواجهه افراد به حمل و نقل و
شیوههای سفر فعال نظیر دوچرخه سواری مؤثر است (بونهام و ولسون .)2342 ،44عالوه بر آن ،اقلیم ،میزان روشنایی و فاصله
سفر بهعنوان عوامل مؤثر بر تمایل به دوچرخه سواری شناخته میشوند بهطوریکه فاصله بیش از چهار کیلومتر یک
محدودیت جدی برای انتخاب دوچرخه است (بنسون و اسکروین .)2342 ،42در پژوهش دیگری ،مطالعه بر روی وضعیت
موجود و محدودیتهای منطقه و دیدگاههای مسئولین و ساکنان منطقه ارس در زمینه استفاده از دوچرخه ،این نتیجه حاصل
شده است که دوچرخه سواری در منطقه ارس اغلب برای مقاصد تفریحی و ورزشی بوده و نگرش ساکنان به افراد
دوچرخه سوار چندان مثبت نیست .از مقایسه منافع ناشی از ایجاد تسهیالت دوچرخه با هزینههای مورد نیاز ،میتوان نتیجه
گرفت که منافع حاصله بسیار باالتر از هزینهها بوده لذا با نگرش سیستمی و اعمال برنامهریزی و سیاست عمومی و با توجه
به وضعیت مناسب توپوگرافی و اقلیمی منطقه میتوان دوچرخه سواری در سطح وسیعی در محدوده مطالعاتی ترویج داد (.)9
ارتوزار ) 2333( 49به بررسی نقش عوامل مختلف همچون سن ،جنسیت و درآمد در تقاضای سفر با دوچرخه در شهر سانتیاگو
پرداخته و دریافتند افراد جوان ،با درآمد کم ،بدون وسیلهی نقلیه شخصی در خانوار و سطح تحصیالت پایین ،تمایل بیشتری
برای استفاده از دوچرخه دارند .همچنین تحقیقات در مورد عوامل ترجیحات و رضایت دوچرخه سواران از مسیرهای دوچرخه
سواری انجام گرفته است که جین و تیواری )2343( 41با ساخت مدل لوجیت دوگانه در بررسی نوع مسیر انتخابی دوچرخه در
شهر پیون هند دریافتند ،دوچرخه سواران خیابانهای عریض را با وجود سرعت و حجم باالی وسایل نقلیه موتوری ،بر
خیابانهای با عرض کمتر ترجیح میدهند .در یک مطالعه مشابه با این تحقیق ،عوامل مؤثر بر میزان استفاده از دوچرخه در
کالنشهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق مذکور متکی به تحلیلهای آماری از اطالعات جمعآوری شده (از
طریق پرسشنامه) بوده و بیانگر آن است که دسترسی باالتر به ایستگاههای دوچرخه احتمال استفاده از دوچرخه را افزایش
میدهد .اما ارزیابی محقق از طرح دوچرخهسواری شهرداری اصفهان حاکی از آن است که کمبودهای فیزیکی و تجهیزاتی از
قبیل ناکافی بودن تعداد ایستگاهها ،ناکافی بودن تعداد دوچرخهها و کمبود مسیرهای خاص دوچرخه در ردیف مشکالت اصلی
هستند .عالوه بر آن نقش دوچرخه بیشتر بهعنوان یک وسیله تفریحی و ورزشی دیده میشود و کمتر به بعد جابجایی هدفمند
آن توجه می شود (مختاری ملک آبادی.)4933 ،
تبریز بهعنوان یکی از کالنشهرها همچون سایر کالنشهرهای دنیا با مشکالت حملونقل شهری دست به گریبان است از
یک طرف نبود زیرساختهای متناسب با جمعیت و از طرف دیگر سیطره بیمارگونه خودروهای شخصی موجبات گسترش
روزافزون استفاده از اتومبیل شخصی را فراهم آوده است .مشکالتی چون افزایش تراکم ترافیک ،آلودگی صوتی ،آلودگی هوا
و به تبع آن رواج فقر حرکتی موجب شیوع مشکالت سالمتی مرتبط با کمبود فعالیت بدنی شده است .باید توجه داشت که
این مشکالت تنها مختص کالن شهر تبریز نیست و سایر کالنشهرهای جهان نیز با آن مواجه بوده و یا هستند .هدف این
تحقیق بررسی وضعیت مسیرهای ویژه دوچرخه سواری و بهبود اثربخشی آن در شهر تبریز است ،تا با بررسی وضعیت موجود
استقبال از مسیرهای دوچرخه سواری و همچنین رضایت دوچرخه سواران در بهبود و توسعه استفاده از دوچرخه بهعنوان یکی
10. Hoehner
11. Bonham & Wilson
12. Benson & Scriven
13. Ortúzar
14. Jain & Tiwari
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از موارد بهبود ترافیک و آلودگی شهری و در نهایت بهعنوان یک وسیله تفریحی و سالمتی ،موجب سرزندگی و افزایش
سالمتی و نشاط شهروندان تبریزی باشد.

روش تحقیق
روش تحقیق بهصورت توصیفی -تحلیلی بوده ،دادهها و اطالعات اولیه با استفاده از روشهای اسنادی ،کتابخانهای و
پیمایشی از قبیل مشاهدهی میدانی ،گردآوری شد .جامعه آماری تحقیق کلیه دوچرخه سواران شهر تبریز که از مسیرهای
ویژه دوچرخهسواری استفاده کردهاند .اطالعات مدنظر پس از طراحی پرسشنامه محقق ساخته با پایایی بیشتر از  %91از
طریق ارتباط رو در رو با  943نفر از مخاطبین که دوچرخه سواران استفاده کننده از مسیر بودند جمعآوری گردید .زمان
جمعآوری نتایج هفته آخر مرداد تابستان سال  4931به مدت هفت روز (هر روز بیش از  6ساعت) در نظر گرفته شد و تقریباً
طیف قابل توجهی از دوچرخهسواران استفاده کننده از مسیر مورد مخاطب این تحقیق قرار گرفتند .مسیرهای مورد نظر
مسیرهای دوچرخهسواری موجود در خیابان امام(ره) و همچنین خیابان ائلگلی میباشند .در مرحلهی بعد ،به توزیع پرسشنامه
در مسیر ویژه دوچرخهسواری (حدفاصل میدان ساعت تا میدان شهید بهشتی و جاده ائلگلی) پرداخته شد ،برای بررسی
دادهها از آمار توصیفی همچون فراوانی و درصدفراوانی و همچنین از آزمونهای خی دو و فریدمن برای تحلیلهای استنباطی
و با استفاده از نرمافزارهایی مانند  Excelو  spssانجام گرفت.

یافتهها
نتایج اولیه ویژگیهای دموگرافی بهدست آمده از پرسشنامه به شرح زیر قابل بیان است:
جدول  :1توزيع فراواني و درصد گروه نمونه بر اساس ويژگيهای دموگرافي و متغیرهای توصیفي

متغیر
درآمد

ساعات دوچرخه سواری

علت دوچرخه سواری

کمتر از یک میلیون
 4-2میلیون
 2-9میلیون
باالتر از  9میلیون
ساعت 9-3
ساعت 3-42
ساعت 42-45
ساعت 45-41
ساعت 41به بعد
ساعات دیگر
سالمتی
عالقه
نشاط
تفریح
مسائل اقتصادی
مشکالت ترافیکی
پارکینگ
اتالف وقت سیستم حمل و نقل عمومی
دسترس بودن مسیر ویژه از دوچرخه

فراوانی
414
94
25
23
13
39
99
52
415
2
436
52
39
429
12
33
99
92
23

درصد
%63/3
%29/3
%1/1
%6/9
%25
%23
%44/6
%46/9
%51
%3/6
%64/1
%46/9
%93/1
%93/1
%49/2
%94
%43/9
%43
%6/9
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موارد استفاده از دوچرخه
مسیر دوچرخه سواری مورد
استفاده
مالکیت دوچرخه
وضعیت دوچرخه سواران

سن

رفتن به محل کار
ورزش
انجام کارهای روزمره
مسیر ائل گلی
مسیر میدان ساعت -چهارراه بهشتی
هر دو مسیر
دوچرخه شهرداری
دوچرخه شخصی
غیر ورزشکار
ورزشکار
42-43سال
غیر ورزشکار  23-11سال
15-65سال
42-43سال
ورزشکار  23-11سال
15-65سال

%45/3
%51/9
%25/9
%12/6
%93/2
%29
%44/9
%11/6
%29/2
%92/4
%9/2
%42/3
%6/3
%29/1
%95/1
%3/1

12
455
69
494
39
93/2
96
214
16
293
29
14
22
11
442
93

با توجه به نتایج جدول تعداد  414نفر برابر با  63/3درصد دارای درآمد کمتر از یک میلیون و  23نفر  6/9درصد نیز دارای
درآمدی باالتر از  9میلیون بودند .تعداد دوچرخه سواران با درآمد کمتر ( 63/3درصد) از یک میلیون تومان بیشتر از گروههای
دیگر است .با توجه به نتایج تحقیق در زمینه ساعات دوچرخه سواری  415نفر با بیشترین فراوانی ساعت  41به بعد از
دوچرخه در مسیر ویژه استفاده نمودهاند .همچنین نتایج حاصل از علت دوچرخه سواری نشان داد که بیشتر افراد یعنی %64/1
عامل سالمتی را برای دوچرخه سواری مطرح کردند .از  943دوچرخهسوار مورد مطالعه تحقیق حاضر  261نفر به گزینههای
مورد نظر برای چه کارهایی از دوچرخه در مسیر ویژه پاسخ داده بودند و که تعداد  455نفر برابر با  51/9درصد با بیشترین
فراوانی برای ورزش از مسیر ویژه دوچرخه سواری استفاده میکردند .از  943دوچرخه سوار مورد مطالعه تحقیق حاضر به
تعداد  42نفر به گزینه انتخاب کدام مسیر ویژه دوچرخهسواری پاسخ نداده بودند که در مجموع از  939نفر پاسخ دهنده
بیشترین تعداد ( )%12/6از مسیر ائل گلی نسبت به مسیر میدان ساعت -چهارراه بهشتی استفاده مینمایند .همچنین 11/6
درصد از دوچرخه سواران از دوچرخه شخصی استفاده میکنند ،در نهایت اینکه اکثر دوچرخه سواران ورزشکار بوده و بیشتر در
بازه سنی  23-11سال قرار داشتند.
جدول :2نتايج درصد نظرسنجي از شهروندان درباره وضعیت موجود مسیرهای ويژه دوچرخهسواری

گویهها

درصد
خیلی زیاد
()A

شیب امتداد مسیر ویژه دوچرخه سواری منطقی است
کیفیت سنگ فرش مسیر دوچرخه مناسب است
مسیر از ایمنی و امنیت کافی برخوردار است
مسیر از روشنایی کافی در طول شب برخوردار است
عرض مسیر ویژه دوچرخه سواری منطقی است
مسیر دوچرخه تداخلی با عبور خودروها و وسایل نقلیه
ندارد

درصد زیاد
()SA

درصد
متوسط
()SS

درصد کم
()D

درصد
خیلی کم
()SD

امتیاز
()SQ

41/1
42/3
6/3
5/9
6/6

23/5
24/9
26
49/3
29/6

99/6
21/1
29/1
96/9
29/3

1/1
41/2
22/9
43/4
46/9

1/1
43/2
24
49/3
45/1

94/3
-3/5
-21/5
-26/1
-6/9

43/9

21/2

24

42/2

45

25/1

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

رضایت دوچرخه سواران از احداث مسیرهای ویژه
رضایت دوچرخه سواران از موقعیت جغرافیایی
مسیرهای ویژه
طول مسیر ویژه دوچرخه سواری منطقی است
میانگین
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99

92

41

5

43

24/9

91/6

29/5

9/1

9/5

41/4
41/3

43/4
26/6

21/5
26/9

49/1
49/9

29/6
45/1

برای محاسبه امتیاز نهایی هر گویه از رابطه زیر استفاده شده است:

99
51/1

𝐴𝑆𝑁∗−2∗𝑁𝑆𝐷 −𝑁𝐷 +𝑁𝐴 +2
𝐴𝑁𝑁𝑁𝐼 −

-24/9
44/4

=SQ

در این فرمول NSD ،درصد پاسخهای خیلی کم ND ،درصد پاسخهای کم NA ،درصد پاسخهای زیاد NSA ،درصد
پاسخهای خیلی زیاد NI ،مجموع درصد پاسخ دهندگان و  NNAدرصد سؤاالت بدون پاسخ است .با توجه به نتایج نظرسنجی
صورت گرفته از شهروندان دوچرخه سوار میتوان به تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسیرهای ویژه دوچرخهسواری پرداخت.
با توجه به جدول فوق و تحلیل آماری آن ،مواردی که امتیاز آنها مثبت و بزرگتر از صفر میباشد ،نشان دهنده فراوانی بیشتر
شهروندانی است که در آن زمینه نظر مثبت داشته و ابراز رضایت کردهاند .در همین راستا مواردی که امتیاز آنها منفی و
کوچکتر از صفر میباشد نشان دهنده دیدگاه منفی یا نارضایتی جامعه هدف نسبت به آن موارد میباشد .و در نهایت اینکه در
مجموع رضایت شهروندان تبریزی از طرح دوچرخهسواری شهرداری تبریز و مسیرهای ویژه دوچرخهسواری متوسط به پایین
ارزیابی میشود.
جدول :3آزمون خي دو مقايسه رضايت دوچرخهسواران از مسیرهای ويژه دوچرخهسواری

رضایت از شیب مسیر
رضایت از کیفیت مسیر
رضایت از عرض مسیر
رضایت از ایمنی مسیر
رضایت از تداخل با وسایل نقلیه
رضایت از روشنایی مسیر
رضایت از طول مسیر
رضایت از احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری
رضایت از موقعیت جغرافیایی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری

میانگین  ±انحراف معیار
9/92 ± 4/4
2/33 ± 4/9
2/31 ± 4/4
2/95 ± 4/2
9/26 ± 4/9
2/99 ± 4/4
2/91 ± 4/1
9/94 ± 4/2
9/53 ± 4/4

خی دو
59/111
1/643
29/949
12/353
91/114
42/269
51/535
51/114
42/493

Df

1
1
1
1
1
1
1
1
1

سطح معنیداری
3/334
3/392
3/334
3/334
3/334
3/345
3/334
3/334
3/346

آزمون آماری کای دو نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخهسواران در رضایت از شیب مسیر وجود دارد
( .)K1=59/111 ،P=3/334به عبارتی دیگر بهنظر میرسد به طور معنیداری میزان رضایت تعداد عمده ای از دوچرخهسواران
استفاده کننده از مسیر متوسط میباشد .و در مجموع تعداد نفرات با رضایت نسبتاً باال از نفرات با رضایت نسبتاً پایین بیشتر
میباشد .نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخهسواران در رضایت از کیفیت مسیر وجود ندارد
( .)K1=1/643 ،P=3/392در واقع تعداد افراد راضی و ناراضی از کیفیت مسیر دوچرخه سواری یکی میباشد .نتایج نشان
میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخه سواران در رضایت از عرض مسیر وجود دارد ( .)K1=29/949 ،P=3/334به
عبارتی دیگر بهنظر میرسد بهطور معنیداری میزان رضایت تعداد عمدهای از دوچرخهسواران استفاده کننده از عرض مسیر
متوسط میباشد .و در مجموع تعداد نفرات با رضایت نسبتاً باال از نفرات با رضایت نسبتاً پایین بیشتر میباشد .نتایج نشان
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میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخهسواران در رضایت از ایمنی مسیر وجود دارد ( .)K1=12/353 ،P=3/334به
عبارتی دیگر بهنظر میرسد بهطور معنیداری میزان رضایت تعداد عمدهای از دوچرخهسواران استفاده کننده از ایمنی مسیر
کم میباشد .نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخه سواران در رضایت از تداخل با وسایل نقلیه در مسیر
وجود دارد ( .)K1=91/114 ،P=3/334بهعبارتی دیگر بهنظر میرسد بهطور معنیداری میزان رضایت تعداد عمدهای از
دوچرخهسواران استفاده کننده از تداخل با وسایل نقلیه باال میباشد .و در مجموع تعداد نفرات با رضایت نسبتاً باال از نفرات با
رضایت نسبتاً پایین کمتر میباشد .نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخه سواران در رضایت از روشنایی
مسیر وجود دارد ( .)K1=42/269 ،P=3/34بهعبارتی دیگر بهنظر میرسد بهطور معنیداری میزان رضایت تعداد عمدهای از
دوچرخهسواران استفاده کننده از تداخل با عبور وسایل نقلیه مسیر کم میباشد .و در مجموع تعداد نفرات با رضایت متوسط و
کم بیشتر میباشد .همچنین نتایج میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخه سواران در رضایت از طول مسیر وجود
دارد ( .)K1=51/535 ،P=3/334بهعبارتی دیگر بهنظر میرسد بهطور معنیداری میزان رضایت تعداد عمدهای از دوچرخه
سواران استفاده کننده از احداث مسیر کم میباشد .نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد دوچرخه سواران در
رضایت از احداث جغرافیایی مسیر وجود دارد ( .)K1=59/111 ،P=3/334به عبارتی دیگر بهنظر میرسد بهطور معنیداری
میزان رضایت تعداد عمدهای از دوچرخهسواران استفاده کننده از احداث جغرافیایی مسیر زیاد میباشد .و در مجموع تعداد
نفرات با رضایت نسبتاً باال از نفرات با رضایت نسبتاً پایین بیشتر میباشد .نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تعداد
دوچرخه سواران در رضایت از احداث مسیرهای ویژه وجود دارد.
جهت رتبهبندی ویژگیهای مسیر دوچرخه سواری از دیدگاه شهروندان دوچرخه سوار از آزمون فریدمن استفاده شده است
و به وسیله این آزمون همانگونه که در جدول زیر نشان داده شده است این عوامل رتبهبندی شدهاند.
جدول  :4مقايسه میانگین ويژگيهای مسیرهای ويژه دوچرخه سواری با استفاده از آزمون فريدمن

متغیر

میانگین رتبه

رتبه

شیب مسیر ویژه دوچرخه سواری
کیفیت مسیر ویژه دوچرخه سواری
عرض مسیر ویژه دوچرخه سواری
ایمنی مسیر ویژه دوچرخه سواری
روشنایی مسیر ویژه دوچرخه سواری
تداخل نداشتن با وسایل نقلیه
احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری
موقعیت جغرافیایی مسیر
طول مسیر ویژه دوچرخه سواری

5/92
1/54
1/61
1/21
1/43
5/23
6/93
6/39
1/13

9
6
5
9
1
1
4
2
6

سطح
معنیداری

3/334

درجه آزادی

1

خی دو

253/999

تعداد
نمونه

943

سطح معنیداری  3/334در جدول  1نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت بین رتبهها است .با توجه به نتایج آزمون فریدمن و
اولویتبندی نظرات دوچرخهسواران ،مشخص میشود که رضایت مشتریان از احداث مسیرهای ویژه ،موقعیت جغرافیای
مسیر ،شیب مسیر بیشتر از موارد دیگر است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به وضعیت موجود سیستم حملونقل شهری ،طراحی و اجرای مسیرهای دوچرخه در مناطق مختلف شهر تبریز با
هدف کاهش تردد و ترافیکهای سنگین معضالتی چون آلودگی هوا و بیماریهای ناشی صورت گرفته است .با اینحال
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نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که تبریز بهعنوان یکی از قطبهای دوچرخهسواری کشور است که قهرمانان صاحب نامی
در این رشته ورزشی دارد و هر ساله تور بینالمللی دوچرخهسواری آذربایجان با هزینههای قابل توجهی در حال برگزاری
میباشد .با وجود اینکه هزینههایی در جهت احداث مسیرهای دوچرخهسواری در خیابانهای تبریز اختصاص داده میشود با
این حال هنوز نتوانسته است در خصوص ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه مؤثر واقع شود .افرادی که مورد مخاطب تحقیق
حاضر بودهاند پس از احداث مسیر شروع به استفاده از دوچرخه نمودهاند و نهایتاً علیرغم رضایت نسبی عموم از احداث
مسیرهای دوچرخهسواری اقبال عموم برای استفاده از مسیرهای دوچرخه در شهر تبریز بسیار پایینتر از استانداردهای
بینالمللی میباشد .که لزوم انجام تحقیقاتی در این زمینه میتواند در خصوص علل عدم گرایش به ورزش دوچرخهسواری در
شهر تبریز را مورد مطالعه قرار داد .تحقیق حاضر به منظور بررسی چالشها و دست آوردهای مسیرهای دوچرخه سواری ویژه
در سطح شهر تبریز و ارزیابی وضعیت موجود استفاده از این مسیرهای ویژه دوچرخه سواری میباشد .مسیرهای خیابان امام و
همچنین ائل گلی مسیرهای دوچرخه سواری شهر تبریز میباشند در آخرین هفته مرداد تابستان سال  4931حدود  %13به
میزان  943نفر از دوچرخه سواران استفاده کننده از مسیر مورد مطالعه قرار گرفتند .با توجه به اینکه مسیرهایی از طول مسیر
در طول هفته و در ساعات متفاوتی از روز مورد مطالع قرار گرفته است و همچنین اکثر دوچرخهسواران روزهای دیگر به
شکل تکراری بوده است و باالی  %13از دوچرخهسواران مورد مطالعه در تمام روزهای هفته از وسیله دوچرخهسواری
مینمایند .بنابراین به نظر میرسد حدود حداکثر  4333نفر از مسیرهای دوچرخهسواری تبریز استفاده مینمایند .به عبارتی
دیگر حدود  3/335درصد از جمعیت شهر تبریز از مسیر مورد نظر استفاده مینمایند .در صورتیکه مسیر دوچرخهسواری تبریز
در وضعیت خوشبینانه حدود یک چهلم مسیرهای دوچرخهسواری شهر تبریز را پوشش دهد و در صورتیکه استقبال مردم در
مناطق دیگر شهر تبریز به شکل خوشبینانه به همین منوال باشد بنابراین پیشبینی میشود که در شهر تبریز حدود 3/2
درصد از مردم تبریز از وسیله دوچرخه استفاده مینمایند.
با مقایسه استقبال مردم از وسیله دوچرخهسواری در کشورهای اروپایی از قبیل آمریکا  ،%4بریتانیا  ،%2فرانسه  ،%9آلمان
 ،%43دانمارک  %41و هلند ( %25پوچر و بوهلر ،)2343 ،متوجه میشویم که در مقایسه کشورهای مذکور به ترتیب ،43 ،5
 33 ،53 ،45و  425برابر در شهر تبریز استقبال کمتری از دوچرخه برای حمل و نقل شهری استفاده میگردد .نکته اساسی از
یافتههای تحقیق حاضر را میتوان به این شکل عنوان نمود که رویکرد مسئولین شهری در قبال این یافته تکان دهنده
چگونه میتواند باشد؟ بهنظر میرسد که در این زمینه پاسخگویی به موارد ذیل میتواند راه گشا باشد .نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که بیشتر استفادهکنندگان از مسیر دوچرخه سواری به میزان  %63دارای درآمدی کمتر از ده میلیون ریال میباشند
و البته تعدادی از شرکتکنندگان طرح حاضر به میزان  95درصد دارای سنین کمتر از  43سال میباشند و وابسته بودن آنها
به خانواده در تأمین منابع منطقی بهنظر میرسد .با این حال به نظر میرسد که در تحقیق حاضر کمبود منابع مالی در رویکرد
استفاده از دوچرخه میتواند تأثیرگذار باشد .حدود  %9از استفادهکنندگان از مسیر دوچرخه دارای درآمدی باالتر از سی میلیون
ریال میباشند که البته با توجه به شرایط اقتصادی جامعه قابل تأمل میباشد و این آمار میتواند نشان دهد که برای افزایش
میزان استفاده از دوچرخه در بین عموم باید به قشر با درآمد کم مراجعه نمود .البته این سؤال به قوت خود باقی است که در
صورت فرهنگ سازی آیا افراد دارای درآمد مکفی و باال تمایل به استفاده از دوچرخه خواهند داشت.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تعداد بیش از  %19از استفادهکنندگان از مسیر دوچرخه در رده سنی کمتر از  11سال
بودهاند و به نوعی توان بدنی مناسب در احتمال رویکرد استفاده از دوچرخه تأثیرگذار باشد .در این راستا با مراجعه به دادههای
حاصل از میزان رضایت از شیب مسیر نیز متوجه میشویم که رضایت بخش عمدهای از استفاده کنندگان از مسیر دوچرخه
میتواند به دلیل جوان بودن آنها مرتبط باشد .البته یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که بیش از  %13استفادهکنندگان از
مسیر پرشیب ائل گلی دارای رده سنی پایینتر از  11سال میباشند و استفادهکنندگان باالی  11سال اغلب در مسیر خیابان
امام میباشد که دارای سطحی با شیب مالیم میباشد .بنابراین شیب جاده ائل گلی میتواند بهعنوان عامل بازدارنده سنین
باالی  11سال در استفاده از دوچرخه به حساب آید .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که ساعات بعدازظهر از استقبال
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بیشتری نسبت به ساعات دیگر دارا میباشد.
بهنظر میرسد که استفاده از دوچرخه بهعنوان فراغت و انجام امور خارج از محیطهای کاری و اداری میباشد .در بررسی
دلیل اصلی استفاده از وسیله دوچرخه از میان سه گزینه ورزش ،انجام امور روزمره زندگی و رفتن به محل کار ،دلیل ورزش
کردن با  %53نشان می دهد که رویکرد استفاده از دوچرخه در میان عموم شهر تبریز در صورت استفاده کردن بیشتر ورزش
کردن میباشد .ای ن موضوع همچنان به مشکالت فرهنگی و اجتماعی موجود در شهر در خصوص عدم گرایش به دوچرخه را
نشان میدهد .بهعبارتی دیگر انجام امور روزمره به میزان  %25و رفتن به محل کار به میزان  %46از جایگاه کمتری در
گرایش عموم به دوچرخه به خود اختصاص میدهند .این وضعیت را در پارکینگهای ادارات و کارخانجات شهر تبریز مشهود
میباشد که مملو از اتومبیلهای شخصی کارکنان میباشند و در عوض در مقایسه با کشورهای دیگر که دارای پارکینگ مملو
از دوچرخه و همچنین ایستگاههای متروی با ازدحام دوچرخه قابل تأمل میباشد .از  943نفر استفادهکننده از مسیر حدود
 %25از هر دو مسیر استفاده مینمایند و میزان رضایت از مسیر ائل گلی بهطور معنیداری از مسیر خیابان امام بیشتر است.
همچنین رده سنی کسانی که از هر دو مسیر استفاده مینمایند عمدتاً جوان میباشند که با توجه به شیب منطقه ائل گلی
طبیعی و منطقی بهنظر میرسد .در خصوص عرض مسیر باید مالحظه نمود که بیش از  %93استفادهکنندگان از مسیر
دوچرخهسواری از رضایت متوسط به باالیی از عرض مسیر عنوان نمودهاند که البته در طراحی ساخت مسیر رعایت
استانداردهای الزم برای عرض مسیر از سوی شهرداری تبریز لحاظ گردیده است و نتایج میزان رضایت از مسیر نیز نشانگر
این موضوع میباشد .که البته  %93از استفادهکنندگان از مسیر نیز عدم رضایت خود را عنوان نمودهاند که البته میزان قابل
توجهی میباشد و جالب اینجاست که علیرغم وجود میلههای مسیر امام میزان رضایت دوچرخه سواران در دو مسیر یکسان
میباشد .در خصوص ایمنی مسیر نیز حدود  %11از دوچرخهسواران از ایمنی مسیر نارضایتی دارند .این میزان نارضایتی
مطمئناً در خروج تعداد زیادی از برنامه استفاده از دوچرخه تأثیرگزار بوده است .با توجه به اینکه ایمنی مسیر با وضعیت
سالمتی و جان استفادهکنندگان از مسیر رابطه دارد بنابراین سهم عمدهای را میتواند در عدم گرایش به استفاده از دوچرخه
به خود اختصاص دهد .بنابراین عوامل تهدید کننده ایمنی مسیر باید شناسایی شود و در این خصوص میتوان امکان برخورد
با عابر پیاده ،خودروها ،دوچرخه سواری مقابل و یا برخورد با میلههای اطراف مسیر در بعضی از مسیرها مورد مطالعه قرار
گیرد .در خصوص دید و روشنایی مسیر نیز حدود  %91نارضایتی خود را اعالم نمودهاند .با توجه به اینکه طرح حاضر در فصل
تابستان انجام گرفته و زمان غروب خورشید به ساعات بعد از  31:33شب مربوط میشد .لذا این پیشبینی وجود دارد که در
فصل زمستان میزان نارضایتی از روشنایی و دید مسیر افزایش چشمگیری نشان دهد .به هر حال میزان دید و روشنایی مسیر
می تواند به وضعیت ایمنی مسیر نیز مرتبط باشد و با لحاظ نمودن این فاکتور در کنار موارد دیگر صدرالذکر میتواند وضعیت
مطلوبی را برای دوچرخه سواران به وجود آورد .میزان رضایت از احداث مسیر میزان  %93ابراز نارضایتی نمودهاند که باید در
راستای افزایش رضایت تمهیداتی در خصوص قوانین و زیرساختهای مسیر دوچرخهسواری به وجود آورد .در نهایت از ایجاد
مسیر دوچرخه سواری حدود  %61ابراز رضایت نشان دادهاند که مطمئناً افرادی که با مسیر مشکل خاصی نداشتهاند به
دوچرخه سواری خود ادامه خواهند داد و در تحقیق حاضر نیز از پاسخدهندگان استفاده کننده از مسیر اطالعات جمعآوری
شده است .در خصوص اطالعات مرتبط با رضایت پاسخدهندگان از مسیر نیز بیش از  %15ابراز رضایت نمودهاند و این نتایج
مطمئنا می تواند به آب و هوای مسیر ائل گلی و یا نزدیک بودن خانه یا محل کار استفاده کنندگان از مسیر مرتبط باشد .از
 943نفر استفادهکننده از مسیر حدود  %25از هر دو مسیر استفاده مینمایند و میزان رضایت از مسیر ائل گلی بهطور
معنیداری از مسیر خیابان امام بیشتر است .همچنین رده سنی کسانی که از هر دو مسیر استفاده مینمایند عمدتاً جوان و
ورزشکار میباشند که با توجه به شیب منطقه ائلگلی و میزان رضایت آنها طبیعی و منطقی به نظر میرسد .همچنین
میتوان نتیجهگیری نمود که جوانان بهطور معنیداری مسافت بیشتری را از ردههای سنی دیگر رکاب میزنند و بدین جهت
می توانند در هر دو مسیر خیابان امام و ائل گلی به رکاب زنی مشغول باشند .با توجه به اینکه  %45از دوچرخه سواران از
محل جغرافیایی طرح حاضر رضایت ندارند .بنابراین این احتمال وجود دارد که استفادهکنندگانی در میان نمونه آماری تحقیق
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حاضر وجود دارد که عالقمند به حضور مسیر دوچرخه در محلههای خود و یا دیگر مناطق شهر میباشند .بههر حال این
سؤال برای کسانی مطرح شده است که از این مسیر استفاده مینمایند و شرایط استفاده از مسیر و رضایت از مسیر تا حد قابل
قب ولی وجود داشته است با این حال این احتمال به قوت خود باقی است که در صورت پرسش از دیگر شهروندان مناطق تبریز
در مورد رضایت از محل جغرافیایی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری ،رضایت آنها کمتر خواهد بود.
یافتههای تحقیق بیانگر رضایت کم و متوسط به پایین اکثریت استفادهکنندگان از مسیرهای ویژه است .بنابراین توجه به
نقاط قوت و ضعف این طرح میتواند باعث استمرار و اصالح آن در آینده گردد .از نظر شهروندان ،موقعیت جغرافیایی ،ماهیت
احداث مسیرها ،شیب و تداخل نداشتن با وسایل نقلیه دیگر از موارد مورد رضایت و مثبت طرح میباشد .در مقابل کیفیت
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مسیرهای ویژه گامی در جهت جلب رضایت دوچرخه سواران حاضر و همچنین جذب و تشویق سایر شهروندان به استفاده از
دوچرخه و مسیرهای ویژه برداشت.
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