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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی
مشهد انجام شد.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع «توصیفی و تحلیلی» میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
دانشجویان پسر ( 9234نفر) دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال دوم تحصیلی  93-92بود که با استفاده از
فرمول کوکران  312نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد ،بیش از  86درصد دانشجویان تمایل به استفاده از دوچرخه در پردیس
دانشگاه را دارند .استفاده از دوچرخه با انگیزه «فعالیت بدنی و ورزش» اولویت اول دانشجویان بود .همچنین
نتایج آزمون فریدمن نشان داد ،که عامل «تجهیزات و امکانات»« ،سیاستهای تشویقی  -حمایتی»« ،برنامه
های آموزشی -تبلیغاتی» به ترتیب بیشترین امتیاز را برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین
دانشجویان بدست آورند.
نتیجهگیری :توجه مسئولین دانشگاه به فراهم آوردن شرایطی برای حضور دوچرخه شخصی دانشجویان در
دانشگاه میتواند سبب توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین دانشجویان شود .از سویی دانشگاه باید به
تدوین یک برنامه جامع با مد نظر قرار دادن اولویتهای مشخص شده از سوی دانشجویان در این زمینه
بپردازد تا به رونق دوچرخه سواری کمک کند.
واژههان کلیدی :توسعه ،فرهنگ ،دوچرخه سواری ،پردیس دانشگاه.
 .1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmortezaazimzade@um.ac.ir :
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مقدمه
در طی سه دهۀ گذشته شعار« ورزش برای
همه »1به صورت اصلی بنیادی و با اولویت باال
در برنامههای ورزشی اغلب کشورهای جهان
پذیرفته شده است .برای تحقق این شعار
همگانی ،شرکتها و سازمانهای دولتی و
خصوصی و بسیاری از سازمانهای غیر ورزشی با
صرف هزینههای هنگفت برنامههایی مدون و
سازمان یافته را به منظور مشارکت همۀ قشر
های اجتماعی و فراهم کردن فرصتهای برابر در
ورزشهای تفریحی و انواع فعالیتهای مفرح
جسمانی شروع و اجرا نمودهاند (نادریان جهرمی
و هاشمی.)1388 ،
پس از اختراع دوچرخه در سال  ،1867این
اختراع ،نخست به عنوان وسیلهای تفریحی-
ورزشی مورد توجه همگان قرار گرفت ،ولی با
تکامل تدریجی آن ،کم کم از وسیلهای تفریحی
ورزشی به وسیله نقلیهای که سرعت جا بهجایی افراد را به چندین برابر سرعت حرکت
پیاده  ،برای رفت و آمد در سطح شهرها رسانیده
بود ،مبدل شد (مختاری ملک آبادی.)1390 ،
دوچرخه سواری با رویکردهای متفاوتی؛ از جمله
سالمتی و ورزش ،صرفه جویی در هزینهها،
بهبود دسترسی و جابجایی سریع مورد استفاده
قرار میگیرد (سی سان و تودورالک.)2008 ،2
در حالی که سهم دوچرخه در حمل و نقل در
هلند  26درصد ،دانمارک  19درصد ،فرانسه 5
درصد و انگلستان  2درصد است (کوینس،3
 )2012اما متاسفانه در کشور ما کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .بررسی عوامل اثر گذار بر

استفاده از دوچرخه به چند دلیل اهمیت دارد؛
نخست ،فعالیت بدنی حاصل از دوچرخه سواری،
فواید قابل توجه تندرستی و سالمتی برای
استفاده کنندگان به همراه دارد .دوم ،استفاده از
دوچرخه به عنوان وسیلهای بدون آلودگی به
پاکیزگی هوا در کالن شهرها کمک میکند و
اهمیت زیادی در برنامهریزی برای دستیابی به
هوایی پاک در این شهرها دارد .سوم ،استفاده از
دوچرخه میتواند به کاهش ترافیک مربوط به
وسایل نقلیه موتوری کمک کند (استینسون و
بت.)2004 ،4
توجه به ترویج فرهنگ پیادهروی و دوچرخه
سواری یکی از راههای ادغام فعالیتبدنی در
درون فعالیتهای روزمره است (وینترز ،فریسن،
کاهورن و تسچی .)2007 ،5دوچرخه سواری به
این دلیل که میتواند بخشی از روند زندگی
روزانه شود ،نقشی موثری در افزایش سطح
فعالیتبدنی بازی میکند و دیگر لزوم اختصاص
زمان جداگانهای برای ورزش کردن کمتر
احساس میشود ( دیویس .)2010 ،6استفاده از
دوچرخه به غیر از تاثیر مستقیمی که بر روی
سالمتی انسان دارد ،در دراز مدت فواید بسیاری
نیز برای سالمتی جامعه به دنبال دارد .دوچرخه
سواری همیشه به عنوان ورزشی ساده برای تمام
سنین پیشنهاد شده است .برای انجام دوچرخه
سواری نیاز به تمرینات و یا شرایط فیزیکی
خاصی نیست .این ورزش میتواند هم به صورت
تفریحی و هم حرفهای انجام شود .برخالف
وسایل نقلیهی موتوری امروزی که اثرات مخرب
زیست محیطی فراوانی دارند و به مرور زمان

1. Sport for all
2. Sisson & Tudor-Locke
3. guidance

4. Stinson & Bhat
5. Winters , Friesen, Koehoorn & Teschke
6. Davis

یاسر صفار ،سید مرتضی عظیمزاده

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،1396شماره  ،1پیاپی 157 10

باعث پیدایش بسیاری از بیماریهای روحی ،روانی
و جسمانی و همچنین بیماری فقر حرکتی در
جامعه میشوند ،دوچرخه سواری به منزله
دارویی برای بسیاری از بیماریهای ناشی از
آلودگیهای آب و هوایی و آن دسته از مشکالتی
که بر اثر کم تحرکی در زندگی روزمره بروز
یافتهاند میباشد (طاهری.)1392 ،
با استناد به آمار ارائه شده توسط موسسه
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزرات علوم
تحقیقات در سال تحصیلی  93-92بیش از 4/5
میلیون دانشجو در سرتاسر کشور در مقاطع
مختلف مشغول به تحصیل هستند (آمار آموزش
عالی در یک نگاه .)1393 ،توجه به سالمت این
بخش از اجتماع بعنوان آینده سازان کشور مهم
و حیاتی است .اخیراً ،یک مطالعه فرا تحلیل در
دانشگاههای آمریکا نشان داده که  40تا50
درصد دانشجویان غیر فعال هستند (کتینگ و
همکاران .) 2005،1این در حالی است ،که بر
پایه تحقیقات حداقل  30دقیقه فعالیت بدنی با
شدت متوسط و سه روز در هفته برای سالمتی
توصیه میشود (سیسان و تودورالک .)2008 ،به
نظر میرسد راهبردهای سنتی همچون گنجاندن
واحد درسی تربیت بدنی در دروس دانشجویان یا
برگزاری کالسهای ورزشی برای پر کردن اوقات
فراغت دانشجویان دیگر برای افزایش فعالیت
بدنی دانشجویان چندان کارساز نیستند ،بنابراین
برای ترغیب دانشجویان به فعالیت بدنی
دانشگاهها نیازمند فراهم کردن انتخابهای
متنوعی برای فعالیت بدنی هستند (مختاری
ملک آبادی .)1390 ،تأثیر دوچرخه سواری و
استفاده از دوچرخه بر سالمتی افراد جامعه و

1. Keating, Guan, Pinero & Bridges

فعالیتهای فیزیکی ایشان ،در بسیاری از
تحقیقات علمی بررسی شده است (باست و
همکاران2008 ،2؛ بومن و همکاران2008 ،3؛
الرسن و همکاران .)2009 ،4از این رو ،به دلیل
فواید سالمتی ناشی از دوچرخه سواری؛ بسیاری
از نهادهای دولتی و سازمانهای متولی سالمت
عمومی نظیر دانشگاهها بر گسترش
دوچرخهسواری به عنوان راهبردی برای بهبود
سالمت فردی؛ در کنار کاهش آلودگی هوا ،سر و
صدا ،تراکم ،خطرات ترافیک و دیگر تأثیرات
منفی و مضر استفاده از خودرو دفاع میکنند .
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان
نهادی که متولی تربیت نیروی انسانی متخصص
است ،در توسعه و پیشرفت کشور ،نقش مهمی
بر عهده دارند .هدایت و رهبری آیندهی جامعه
به دست دانشجویانی که امروز در دانشگاه
تحصیل میکنند ،رقم خواهد خورد .از اینرو،
برای کارآمد بودن نیروی انسانی باید در کنار
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از فعالیتهای
جسمانی و تفریحی بهره گرفت تا دانشجویان
بتوانند از کیفیت زندگی سالم بهره مند شوند
(حیدری نژاد و لسانی جویبار .)1388 ،از طرف
دیگر دانشگاه تنها مکانی برای یادگیری نیست،
بلکه محلی برای فرهنگ سازی ،هدایت
پژوهشها و نوآوری و ابتکارات است .این
فرهنگسازیها میتواند شامل اصالح سبک
زندگی افراد و ارائه الگوهای جدید برای زندگی
باشد.
& 2. Bassett, Pucher, Buehler, Thompson
Crouter
3. Bauman , Rissel , Garrard , Kerr ,
Speidel & Fishman
4. Larsen, Heinonen, Sidney ,Sternfeld
,Jacobs & Lewis
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همچنین نوآوریها میتواند بخشی از تحقیقات
آزمایشگاهی و برنامههای حمل و نقل و ایدههای
نو برای افزایش فعالیت بدنی باشد .در حالی که
دوچرخه سواری به ظاهر یک نوآوری یا فناوری
جدی نیست اما تاکید مجدد و مورد توجه قرار-
دادن دوچرخه سواری به دلیل مزایا بسیار آن از
جمله سالمتی ،اقتصادی و زیست محیطی با
اهمیت است .بعالوه مطالعات نشان داده است
که ،دانشجویانی که در طی دوره تحصیل از
دوچرخه استفاده میکنند بعد از پایان تحصیل
استفاده از آن را ادامه میدهند (کوربت و
همکاران.)2012 ،1
مدرسه و دانشگاه به عنوان رکن اصلی جامعه
برای ترویج و آموزش فرهنگ ورزش از دیرباز
مورد توجه بوده و هر اقدام فرهنگی در جامعه
بدون توجه به این دو رکن ،تقریبا غیر ممکن
است (فراهانی و همکاران .) 1390 ،پردیس
دانشگاه به دلیل هم جواری با فضاهای آموزشی
دانشگاه و امنیت مسیرهای تردد وسایل نقلیه،
محیطی مناسب برای دوچرخه سواری است
(مک لوگان و همکاران .)2012 ،2با در نظر
گرفتن اهمیت فعالیت بدنی برای دانشجویان
یکی از راهبردهای مورد استفاده برای افزایش
فعالیت بدنی در بین دانشجویان میتواند تشویق
آنها به استفاده از دوچرخه برای تفریح ،ورزش و
حمل و نقل باشد (رنسدل و همکاران.)2013 ،3
همچنین افزایش استفاده از دوچرخه در پردیس
دانشگاه میتواند مزایای قابل توجهی برای
پردیس دانشگاه داشته باشد .استفاده از دوچرخه
در مقابل دیگر شیوههای حمل و نقل می تواند

به کاهش تجمع اتومبیلهای شخصی در پردیس
دانشگاه ،بهبود کیفیت هوا و حفظ سالمت
جسمانی دانشجویان کمک کند (بریتمن،4
.)2011
پژوهشهای انجام شده از عوامل مختلفی
بعنوان عوامل تاثیرگذار بر توسعه فرهنگ
دوچرخه سواری نام بردهاند ،به عنوان مثال،
محققان دانشگاه کارولینا شمالی سیاستگذاری
و برنامهریزی در رابطه با توسعه زیر ساختها،
تبلیغات و تشویق دانشجویان به دوچرخهسورای
را از جمله عوامل موثر در توسعه فرهنگ
دوچرخه سواری برشمردهاند (بریتمن.)2011 ،
اکار و کلیفتون )2009( 5در تحقیقی در دانشگاه
مریلند آمریکا دریافتند که امکانات
دوچرخهسواری و سیاستهای ابتکاری میتواند
شرایط را بهبود داده و سهم مدل استفاده از
6
دوچرخه را افزایش دهند .چان و همکاران
( )2009در گزارش خود تحت عنوان اکتشاف
عوامل موثر بر طراحی پردیس ایده آل ،تغییرات
شرایط جوی ،کمبود پارکینگهای مناسب
دوچرخه ،مناسب نبودن موقعیت پارکینگهای
موجود و عدم امنیت مسیرهای دوچرخه سواری
را به عنوان موانع توسعه دوچرخه سورای در
دانشگاههای امریکا ذکر کردند .سی سان و
تودورالک ( )2008به مقایسه بین استفاده از
دوچرخه و وسایل موتوری در دانشگاه اوربن
آریزونای آمریکا پرداختند ،نتایج نشان داد،
دانشجویان در صورت فراهم شدن امکانات
مناسب و امنیت برای دوچرخهسواری به استفاده
از دوچرخه تمایل دارند .در تحقیقی دیگر راسل

1. Corbett, Gilpin, & Renfro
2. McLoughlin, Narendra , Koh, Nguyen ,
Seshadri & Zeng
3. Ransdell , Mason , Wuerzer & Leung

4. Brightman
5. Akar & Clifton
6. Chan , Coupland , Gagesch &, Runyan
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و همکاران )2013( 1به پیش بینی میزان
استفاده از دوچرخه در دانشگاه مونتانا امریکا
پرداختند و نتایج آنها حاکی از آن بود که یکی از
عوامل اثرگذار بر استفاده کم از دوچرخه کمبود
تجهیزات است .همچنین در برنامه ارائه شده از
سوی دانشگاه بروک کانادا برای ترویج دوچرخه
سواری در دانشگاه به برقراری ارتباط بین
ساختمانهای دانشگاه با شبکه دوچرخه سواری
دانشگاه تاکید شده است (بروک .)2009 ،در
مطالعه انجام شده در سال  2003در دانشگاه
کانتربوری نیوزیلند بر روی ویژگیهای موثر برای
جذابیت استفاده از دوچرخه در بین دانشجویان
و کارکنان آشکار شد که بهبود مسیرهای
دوچرخهسواری ،افزایش امنیت و حمایتهای
مالی سه عامل مهم در جذاب سازی استفاده از
دوچرخه است (نیکلسون و کینهام.)2003 ،2
بر خالف انبوه پژوهشهای انجام شده در
خارج از کشور ،در زمینه توسعه دوچرخهسواری،
در داخل کشور پژوهشهای اندکی به چشم
میخورد .از جمله این تحقیقات میتوان به
مطالعه منصوریان ( )1381اشاره کرد که ،اظهار
داشت پنج اصل ایمنی ،پیوستگی ،آسان بودن،
زیبایی و راحتی مسیر نیازهای اساسی دوچرخه
سواران را تشکیل می دهد .در همین زمینه
پژوهش عمادی و همکاران ( )2012آشکار
ساخت ،که سه عامل امنیتی ،انگیزشی و امکانات
به ترتیب به عنوان عوامل موثر بر استفاده از
دوچرخه در شهر کرمان نقش دارند.
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از
دانشگاههای بزرگ ایران با داشتن پردیسی به
مساحت بیش از  300هکتار و با دارا بودن
1. Rissel , Mulley , Ding
2. Nicholson & Kingham

بلوارها و خیابانها فضایی بسیار مطلوب برای
بکارگیری دوچرخه را برای دانشجویان فراهم
آورده است .آنچه که مسلم است ،بهره برداری
درست از این نقاط قوت دانشگاه در خصوص
تسهیل در تردد دوچرخه می تواند نقش مهمی
در ایجاد و ارتقاء سالمت دانشجویان و فرهنگ
سازی در دانشگاه ایفا کند؛ از اینرو ،آگاهی از
عوامل موثر بر ایجاد شرایط استفاده از دوچرخه
در بین دانشجویان میتواند نقطه عطفی در این
فرهنگ سازی باشد .بر این اساس ،هدف این
تحقیق ،افزایش فعالیت بدنی دانشجویان از
طریق توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در
دانشگاه به دنبال بررسی عوامل موثر بر توسعه
فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه است .در
این مطالعه سه حوزه برنامههای آموزشی-
تبلیغاتی ،امکانات و تجهیزات (زیرساختها) و
سیاستهای تشویقی  -حمایتی از دیدگاه
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مورد
بررسی قرار گرفته است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع «توصیفی و تحلیلی»
میباشد .همچنین از اینرو که اطالعات ،از طریق
پرسشنامه جمعآوری میشود «پیمایشی» بوده و
به این جهت که نتایج میتواند در برنامهریزی
برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری به کار رود
« کاربردی» خواهد بود .جامعه تحقیق را کلیه
دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم
سال دوم سال تحصیلی  9234( 93-92نفر)
تشکیل دادند .نمونه تحقیق با استفاده از فرمول
کوکران  312نفر بدست آمد .برای جمع آوری
دادهها از پرسشنامه محقق ساخت و به روش
تصادفی ساده استفاده شد.
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پرسشنامهها در دانشکدهها و فضاهای عمومی
دانشگاه نظیر کتابخانه ،سالنهای غذا خوری،
خوابگاهها و کالسهای تربیت بدنی عمومی
پخش شدند و پس از جمع آوری  36پرسشنامه
به علت مخدوش بودن اطالعات کنار گذاشته
شد .پرسشنامه طراحی شده شامل  6سوال
توصیفی و  24سوال در مورد بررسی معیارهای
پژوهش بود پرسشنامه با توجه به ادبیات
پژوهش سه سازه برنامههای آموزشی -تبلیغاتی
( 8سوال) ( )α=0/75بر مبنای مطالعات
(بریتمن2011،؛ رنسدل و همکاران 2013 ،و
شعبانی بهار و فراهانی ،)1392،تجهیزات و
امکانات (9سوال) ( )α=0/71که در تحقیقات
(سی سان و تودورالک2008 ،؛ اکار و کلیفتون،
2009؛ راسل و همکاران2013 ،؛ و عمادی و
همکاران )2012 ،و سیاست های تشویقی-
حمایتی (7سوال) ( )α=0/77با توجه به
پژوهشهای (چان و همکاران 2009 ،و فاند و
همکاران )2013 ،بررسی کرد .درجه اهمیت هر
کدام از سواالت بر اساس مقیاس  5درجه ای
لیکرت از بسیار کم ( )1تا بسیار زیاد ( )5رتبه-
بندی شدند .روایی صوری و محتوایی ابزار
تحقیق بعد از بررسی و اظهار نظرهای تخصصی
متخصصان تائید مورد تائید قرار گرفت .تعیین
پایایی (تجانس درونی) ابزار اندازه گیری با
مطالعه مقدماتی مقدار ضریب آلفای کرونباخ
 0/87به دست آمد .همچنین به منظور بررسی
مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی اکتشافی
از آزمون کفایت نمونه کیرز -مییر -الکین 1و
آزمون بارتلت استفاده شد که مقدار KMO
برابر  0/844به دست آمد .همچنین ،به منظور

)1. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin

تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و تحلیل
عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS19
استفاده شد.
یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از سواالت توصیفی نشان داد ،که
پرسشنامه بوسیله دانشجویان  12دانشکده
تکمیل شده است (شکل  .)1تفکیک نمونه¬ها
بر حسب مقطع تحصیلی نیز مشخص کرد ،که از
بین پاسخ دهندگان  73/6درصد کارشناسی ،
 19/2درصد کارشناسی ارشد و  7/2درصد
مابقی را دانشجویان دکتری تشکیل دادند و
همچنین  40/2درصد نمونه تحقیق دوچرخه
شخصی داشتند.
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دادههای جمعآوری شده از سواالت توصیفی
نشان داد 86/2 ،درصد پاسخدهندگان در صورت
فراهم شدن امکانات و تجهیزات دوچرخه
سواری تمایل به استفاده از آن در پردیس
دانشگاه را داشتند .همچنین دالیل آنها برای
استفاده از دوچرخه به ترتیب اولویت شامل -1
انجام فعالیت بدنی و ورزش  -2تردد وحمل و
نقل سریع  -3تفریح و سرگرمی  -4فاصله زیاد

تا مقصد بود .در ادامه یافتهها پژوهش آشکار
کرد 13/8 ،درصد پاسخدهندگان تمایل به
استفاده از دوچرخه را در پردیس دانشگاه ندارند،
دالیل آنها به ترتیب اولویت شامل  -1فقدان
انگیزه  -2فقدان فرهنگ  -3نبودن مسیر -4
احساس نا امنی  -5فقدان توانایی بدنی بود
(جدول .)1

جدول  .1نتایج مربوط به سواالت توصیفی
سواالت
تمایل به استفاده از دوچرخه در پردیس
دانشگاه

دالیل تمایل به استفاده از دوچرخه در در
پردیس دانشگاه

دالیل عدم تمایل به استفاده از دوچرخه در
پردیس دانشگاه

گزینه ها

در صد پاسخ ها

بله
خیر

86/2
13/8

پرداختن به فعالیت بدنی و ورزش
دسترسی سریع به اماکن دانشگاه
تفریح و سرگرمی
پراکندگی زیاد اماکن دانشگاه
فقدان انگیزه
فقدان فرهنگ دوچرخه سواری
نبودن مسیر ویژه دوچرخه سواری
احساس نا امنی
فقدان توانایی بدنی

36/3
33/1
19/6
11
37/1
25/8
19/4
12/9
4/8
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پیش از اجرای تحلیل عاملی الزم است
مفروضههای زیر رعایت شود:
 -1برای تعیین کفایت حجم نمونه از آزمون
کیسر -میر -الکین ( (KMOاستفاده شود .در
این مطالعه ،با توجه به اینکه مقدار  KMOبرای
ابزار تحقیق بزرگ تر از  0/6بدست آمد
(جدول ،)2میتوان تحلیل عاملی را انجام داد.
 -2حداقل شرط الزم برای انجام تحلیل عاملی
استفاده از آزمون بارتلت است .با توجه به جدول

شماره  2مشخص شد ،که آزمون بارتلت برای
ابزار تحقیق معنیدار است؛ بنابراین حداقل
شرایط الزم برای انجام تحلیل عاملی وجود دارد.
پس از اطمینان از توانایی انجام تحلیل عاملی
اکتشافی ،فرایند انجام تحلیل آغاز شد .تحلیل
اکتشافی با شیوۀ تحلیل مؤلفه های اصلی با
چرخش واریماکس انجام شد تا ساختار زیر
بنایی را برای  24عامل ابزار تحقیق ارزیابی کند.
نتایج تحلیل عاملی در ادامه آورده شده است.

جدول  .2نتایج آزمون KMOو بارتلت
شاخص

مقدار مناسب

مقدار بدست آمده

کیسر -میر -الکین ()KMO
بارتلت

باالتر از 0/6
کمتر از 0/05

0/844
0/00

نتیجه آزمون

براساس طراحی سواالت به منظور نشان دادن
عوامل تاثیر گذار بر توسعه فرهنگ دوچرخه
سواری سه عامل در خواست شد که به ترتیب
عبارتند از« :سیاستهای تشویقی -حمایتی»،
«تجهیزات و امکانات (زیرساخت ها)» و «برنامه-
های آموزشی -تبلیغاتی» .بعد از چرخش ،عامل
اول  ،15/38عامل دوم 15/32و عامل سوم
 12/87درصد از واریانس را به خود اختصاص
دادند؛ بنابراین در تحلیل عاملی پرسشنامه سه
عامل ذکر شده  %43/57از کل واریانس را تبیین
کردند .تبیین این مقدار از کل واریانس
نشاندهندۀ روایی سازه قابل قبول سواالت
طراحی شده است .جدول  3سواالت و بار عاملی
را برای عوامل چرخش یافته در پرسشنامۀ نشان
می دهد .در ادامه ،بررسی بار عاملی هر یک از
گویهها نشان داد ،گویه «استفاده از دوچرخه
توسط کارکنان و اساتید» مربوط به عامل

مناسب

برنامههای آموزشی  -تبلیغات؛ «استفاده از
دوچرخه توسط نیروهای حراست و انتظامات
دانشگاه به جای استفاده از وسایل نقیله
موتوری» مربوط به عامل برنامه های آموزشی -
تبلیغات؛ و گویه «ایجاد پایانه هایی برای تعویض
لباس و دوش گرفتن دوچرخه سواران» مربوط
به عامل زیرساخت ها به دلیل کسب بار عاملی
کمتر از  0/4قابل مالحظه تشخیص داده نشده،
از اینرو ،دادههای مربوط به این گویهها در ادامه
تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند و از
پرسشنامه حذف شدند .همچنین ،نتایج تحلیل
عاملی نشان داد ،گویههای 14و  20یعنی ایجاد
«پارکینگهای مناسب و کافی جهت نگهداری از
دوچرخه ها» و «نشان دادن مسیرهای دوچرخه
سواری در نقشه دانشگاه» در بین دو عامل 1و2
مشترک هستند .بعالوه ،گویه  8یعنی «برنامه
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هایی جهت بهبود رفتار رانندگان وسایل نقلیه
موتوری در مواجه با دوچرخه سواران» در بین

عامل 2و 3مشترک بودند .از اینرو ،شایسته است
که این گویه ها با احتیاط تفسیر شود.

جدول  .3بار عامل هر یک از گویهها
باردهی عامل

گویه ها
1
 -17ایجاد محلی در دانشگاه برای ارائه خدمات در رابطه با تعمیر دوچرخه

0/735

 -19باال بردن امنیت پارکینگ ها برای جلوگیری از ایجاد خسارت و سرقت به دوچرخهها

0/681

 -16در اختیار قرار دادن تسهیالت خرید دوچرخه برای دانشجویان

0/680

 -15احداث پمپ های هوا در مسیرهای تردد دوچرخه سواران

0/610

 -18نظرسنجی از دوچرخه سواران برای ارزیابی رضایت از امکانات ،تسهیالت ،برنامهها و

0/609

2

3

جمع آوری پیشنهادات جدید
 -24ایجاد تسهیالت بیمه ای برای دوچرخه و دوچرخه سوار از سوی دانشگاه

0/567

 -14ایجاد پارکینگهای مناسب و کافی جهت نگهداری از دوچرخه ها

0/564

 -23پیش بینی های الزم جهت حمایت از دوچرخه سواران در قوانین راهنمایی و

0/527

0/438

رانندگی
 -20نشان دادن مسیرهای دوچرخه سواری در نقشه دانشگاه

0/402

0/530

 -13ایجاد مسیرهای مخصوص تردد دوچرخه

0/723

 -12احداث ایستگاههای کرایه دوچرخه در سطح پردیس دانشگاه

0/660

 -9رنگ آمیزی و عالمت دهی مسیرهای تردد دوچرخه سواران

0/640

 -22همکاری بخشهای خارج از دانشگاه برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری مانند،

0/613

 -21پیش بینی های الزم جهت ورود بخش خصوصی به حوزه توسعه دوچرخه سواری

0/555

 -11فراهم کردن نور کافی و مناسب در مسیرهای تردد دوچرخه سواران بویژه مسیرهای

0/498

 -8برنامه هایی جهت بهبود رفتار رانندگان وسایل نقلیه موتوری در مواجه با دوچرخه

0/445

هیئت دوچرخه سواری و شهرداری

منتهی به خوابگاه
0/507

سواران
 -2برگزاری همایش های دوچرخه سورای در سطح دانشگاه

0/764

 -1بیان فواید و مزایای استفاده از دوچرخه در قالب تبلیغات محیط (پوستر ،بروشور،

0/634

بنر)
 -7برگزاری کالسهای آموزشی در ارتباط با عوامل مرتبط با ایمنی دوچرخه سواران

0/627

 -4گنجاندن دوچرخه سواری در واحد تربیت بدنی  1و2

0/541
0/526

 -6ایجاد انجمن دوچرخه سواری در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه
ارزش ویژه
واریانس%
واریانس تراکمی%

6/50
15/38

2/29
15/32

1/68
12/87

15/38

30/70

43/57
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داده است ،در عامل برنامههای آموزشی-
تبلیغاتی ،گویۀ « گنجاندن دوچرخه سواری در
واحد تربیت بدنی  1و  »2رتبه اول را به خود
اختصاص داده است .همچنین در عامل تجهیزات
و امکانات (زیرساخت ها) گویۀ «ایجاد مسیرهای
مخصوص تردد دوچرخه» رتبه اول را بدست
آورده است .در نهایت نیز در عامل سیاستهای
تشویقی  -حمایتی گویۀ «باال بردن امنیت
پارکینگها برای جلوگیری از ایجاد خسارت و
سرقت به دوچرخهها» رتبه اول را به خود
اختصاص داده است.

در ادامه برای رتبه بندی هر یک از عوامل
اکتشاف شده از آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج این آزمون در جدول  4نشان داده شده
است .نتایج حاکی از آن بود که بین عوامل موثر
بر توسعه فرهنگ دوچرخه سواری از دیدگاه
جامعه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد .بر
این اساس امکانات و تجهیزات (زیرساخت ها) با
میانگین رتبۀ  2/36باالترین امتیاز و برنامههای
آموزشی  -تبلیغاتی با میانگین رتبۀ  1/57پایین
ترین امتیاز را کسب کردند .در مرحله بعد ،تمام
سواالت با کمک آزمون فریدمن رتبه بندی
شدند .همانطور که در جداول  6 ،5و  7نشان

جدول  .4نتایج آزمون فریدمن برای هر یک از عوامل
رتبه

عامل

میانگین

میانگین رتبه

نتیجه آزمون

1

امکانات و تجهیزات (زیر ساخت ها)

4/09

2/36

n

276

2

سیاست های تشویقی -حمایتی

3/88

2/07

X2

78/87

3

برنامه های آموزشی  -تبلیغاتی

3/64

1/57

p

0/000

جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای برنامههای آموزشی -تبلیغاتی
عامل

رتبه

گویه ها

میانگین رتبه

برنامههای آموزشی -تبلیغاتی

1

گنجاندن دوچرخه سواری در واحد تربیت بدنی  1و 2

3/86

2

بیان فواید و مزایای استفاده از دوچرخه در قالب تبلیغات محیط (پوستر ،بروشور ،بنر)

3/85

3

ایجاد انجمن دوچرخه سواری در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه

3/57

4

برگزاری همایش های دوچرخه سورای در سطح دانشگاه

3/51

5

برنامه هایی جهت بهبود رفتار رانندگان وسایل نقلیه در مواجه با دوچرخه سواران

3/45

6

برگزاری کالسهای آموزشی در ارتباط با عوامل مرتبط با ایمنی دوچرخه سواران

2/77
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جدول  .6نتایج آزمون فریدمن مربوط به عامل امکانات و تجهیزات
عامل

امکانات و تجهیزات

رتبه

گویه ها

میانگین رتبه

1

ایجاد مسیرهای مخصوص تردد دوچرخه

5/06

2

ایجاد پارکینگهای مناسب و کافی جهت نگهداری از دوچرخه ها

4/87

3

نور کافی و مناسب در مسیرهای تردد دوچرخه بویژه مسیرهای منتهی به خوابگاه

4/71

4

در اختیار قرار دادن تسهیالت خرید دوچرخه برای کارکنان و دانشجویان

4/68

5

احداث ایستگاههای کرایه دوچرخه در سطح پردیس دانشگاه

4/58

6

رنگ آمیزی و عالمت دهی مسیرهای تردد دوچرخه سواران

4/35

7

ایجاد محلی در دانشگاه برای ارائه خدمات در رابطه با تعمیر دوچرخه

4/16

8

احداث پمپ های هوا در مسیرهای تردد دوچرخه سواران

3/59

جدول  .7نتایج آزمون فریدمن مربوط به عامل سیاست¬های تشویقی  -حمایتی
عامل

سیاستهای تشویقی  -حمایتی

رتبه

گویه ها

میانگین رتبه

1

باال بردن امنیت پارکینگ ها برای جلوگیری از خسارت و سرقت به دوچرخهها

4/69

2

ایجاد تسهیالت بیمه ای برای دوچرخه و دوچرخه سوار از سوی دانشگاه

4/55

3

پیش بینی های الزم جهت حمایت از دوچرخه سواران در قوانین راهنمایی و رانندگی

4/04

4

نشان دادن مسیرهای دوچرخه سواری در نقشه دانشگاه

3/79

5

نظرسنجی از دوچرخه سواران برای ارزیابی رضایت از امکانات ،تسهیالت ،برنامهها و جمع
آوری پیشنهادات جدید
همکاری بخشهای خارج از دانشگاه برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری مانند ،هیئت
دوچرخه سواری و شهرداری
پیش بینی های الزم جهت ورود بخش خصوصی به حوزه توسعه دوچرخه سواری

3/79

6
7

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه
فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی
مشهد انجام شد .بررسی یافته های توصیفی
تحقیق نشان داد که بیش از  86درصد
دانشجویان در صورت وجود امکانات و تجهیزات
دوچرخه سواری تمایل به استفاده از آن را در
دانشگاه دارند .این تمایل دانشجویان برای
استفاده از دوچرخه ،حاکی از وجود نگرش مثبت

3/68
3/47

به دوچرخه سواری در بین دانشجویان است.
همچنین یافتهها نشان داد ،که بیش از 40
درصد دانشجویان دوچرخه شخصی دارند .این
یافته تحقیق ،نوید بخش است که مدیران
دانشگاه با برنامه ریزی مناسب بتواند از این
پتانسیل استفاده کنند .بنابراین ،با در نظر
گرفتن این موضوع و همچنین با توجه به تمایل
باالی دانشجویان این دانشگاه جهت استفاده از
دوچرخه در سطح دانشگاه ،به نظر میرسد توجه
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و ایجاد زیرساختهای الزم از سوی مسئوالن
برای ورود این دوچرخه ها به محیط دانشگاه
احتماال ،بتواند نقش مهمی در توسعه امر
دوچرخه سواری داشته باشد.
در بررسی دالیل تمایل به استفاده
دانشجویان از دوچرخه در پردیس دانشگاه ،یافته
ها نشان داد که«پرداختن به فعالیت بدنی و
ورزش» به عنوان اولین دلیل آنها مطرح بوده
است و بعد از آن «دسترسی سریع به اماکن
دانشگاه» «دوچرخه سواری با هدف تفریح و
سرگرمی» و « پراکندگی زیاد اماکن دانشگاه»
به ترتیب از دیگر دالیل تمایل آنها به استفاده از
دوچرخه در سطح دانشگاه بود .در همین راستا،
جراد و همکاران ( )2006گزارش کردند ،که
نخستین علت استفاده ازدوچرخه در بین
دانشجویان ورزش و تناسب اندام است .یافته
های بونهام و کات )2010( 1نیز بر این بخش از
نتایج تحقیق صحه می گذارد ،نتایج مطالعه آنها
نشان داد که ،مهمترین انگیزه دانشجویان از
استفاده از دوچرخه سالمتی است .بررسیها
نشان میدهد ،تعداد نسبتا کمی از دانشجویان
اتومبیل شخصی دارند ،از اینرو نگرش منعطفی
به سازگاری با دیگر شیوههای حمل و نقل به جز
اتومبیل شخصی در میان آنها وجود دارد (پیتسوا
و همکاران .)2013 ،2از طرف دیگر لهسائیزاده و
همکاران ( ،)1385فرمانبر و همکاران ( )1388و
قدرتنما و حیدرینژاد ( )1390عنوان کرده اند،
دانشجویان از فقر حرکتی رنج میبردند .از اینرو،
به نظر میرسد ،تبلیغ و تشویق برای استفاده از
دوچرخه بعنوان شکلی از حمل و نقل فعال
راهبردی محتمل برای افزایش فعالیت بدنی در
1. Bonham & Koth
2. Pitsiava , Basbas & Gavanas

بین دانشجویان است ،که باید به عنوان یک
سیاست در نظر گرفته شود (سی سان و
تودورالک .)2008 ،در ادامه یافتههای پژوهش
نشان داد ،مهمترین دلیل عدم تمایل به استفاده
از دوچرخه از سوی دانشجویان فقدان انگیزه
است (جدول  .)1شواهد بسیاری نقش عوامل
انگیزشی را برای استفاده از دوچرخه به اثبات
رسانده است .در این میان عواملی انگیزشی
همچون سالمت جسمی و ذهنی ،تناسب اندام،
بهبود و حفظ سالمتی به چشم میخورد (بونهام
و کات .)2010 ،فراهانی و همکاران ()1390
نبودن انگیزه در دانشجو را به عنوان یکی از
موانع مهم بر سر راه دانشجویان برای شرکت در
فعالیتهای مربوط به ورزش همگانی ذکر کردند.
تشویق دانشجویان برای استفاده از دوچرخه از
راههای مختلفی میتواند صورت گیرد ،برنامه
های آموزشی ،برگزاری مسابقات و در اختیار قرار
دادن تسهیالت خرید دوچرخه می تواند نمونه-
هایی از این راهکارها باشد.
همچنین در این پژوهش ،برای رتبه
بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد ،که
اساس نتایج آن نشان داد ،تجهیزات و امکانات
(زیر ساختها) ،سیاستهای تشویقی -حمایتی
و برنامههای آموزشی -تبلیغاتی رتبه اول تا سوم
را کسب کردهاند .عمادی و همکاران (،)2012
منصوریان ( )1381و اکار و کلیفتون ( )2009در
مطالعات خود از این عوامل به عنوان عوامل موثر
بر توسعه دوچرخه سواری نام بردند .چان و
همکاران ( )2009در اهمیت زیرساختها ،اظهار
داشتند که طراحی پردیس سازگار برای استفاده
از دوچرخه و ایجاد پارکینگهایی با موقعیت
مناسب نسبت به ساختمانهای پردیس می تواند
دانشجویان را برای استفاده از دوچرخه ترغیب
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کند .دانشگاه بروک در برنامه تهیه شده برای
توسعه پردیس خود ،احداث مسیرهای ویژه
دوچرخه را بعنوان یکی از برنامه ها مهم مورد
توجه قرار داد و برنامه جامعی برای مسیرهای
دوچرخه سواری ارائه کرد (بروک .)2009 ،نقش
برنامههای آموزشی در برنامه دوچرخه سواری
دانشگاه ویرجینیا مورد توجه قرار گرفته و اشاره
شده ،برای جلوگیری از تصادف بین دوچرخه
سواران و وسایل نقلیه موتوری برنامههای
آموزشی برای دوچرخه سواران و رانندگان
وسایل نقلیه موتوری ضروری است (گرین و
همکاران .)2007 ،اسکات )2014(1بیان میکند
مسئلهای که در رفتار دوچرخه سواران در
پردیس دانشگاه وجود دارد ،عدم وجود
آموزشهای الزم برای استفاده از
مسیردوچرخهسواری است .به طور معمول ،هیچ
برنامه برای آموزش به منظور استفاده صحیح از
دوچرخه در پردیس دانشگاه وجود ندارد .فقدان
همکاری برای آموزش دوچرخه سواران موجب
عدم ایمنی فرهنگ دوچرخه سواری در پردیس
میشود .آموزش تنها محدود به آموختن نیست،
بلکه تحقیق و گردآوری اطالعات درباره دوچرخه
سواری را نیز دربر میگیرد.
بعالوه؛ نتایج آزمون فریدمن نشان داد ،در
عامل برنامههای آموزشی -تبلیغاتی گویه مربوط
به «گنجاندن دوچرخه سواری در واحد تربیت
بدنی 1و »2رتبه اول را بدست آورده است .گالله
و همکاران ( )1391در یافتههای خود بیان
کردند ،یکی از نقاط ضعف ورزش دانشجویی
عدم استفاده از واحدهای عمومی 1و 2در
پیشبرد اهداف ورزش دانشجویی است .هدف از

1. Scott

گنجاندن دروس تربیت بدنی به عنوان واحدهای
عمومی حفظ  ،بهبود آمادگی جسمانی و آشنایی
بیشتر دانشجویان نسبت به رشته های مختلف
ورزشی می باشد ،تا با فراهم آوردن زمینه های
الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب ،کلیه
دانشجویان را در موقعیتهای تفریحی و رقابتی
سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای
اساسی آنان ،برنامههایی برای تقویت بدن موازی
با پرورش ذهن و روح تامین کند .با توجه به
اینکه برای انجام دوچرخهسواری نیاز به تمرینات
و یا شرایط فیزیکی خاصی نیست ،به نظر
میرسد ،گنجاندن این ورزش در دروس تربیت
بدنی برای دانشجویان هم به سالمت و شادابی
آنها و هم به ترویج دوچرخه سواری کمک کند.
رتبه دوم مربوط به گویه «بیان فواید و مزایای
استفاده از دوچرخه در قالب تبلیغات محیطی
(پوستر ،بروشور ،بنر و  )...بود .در این رابطه
شعبانی بهار و فراهانی ( )1392در مطالعه بر
روی تاثیر استفاده از تبلیغات محیطی در انتخاب
پله به جای پله برقی بیان کردند که استفاده از
تابلو و پوستر تاثیر معناداری در انتخاب حمل و
نقل فعال دارد .آنها پیشنهاد دادند از تبلیغات
محیطیی نظیر پوستر برای تغییر رفتار افراد و در
نتیجه ،بهبود آمادگی و سالمت آنها استفاده
شود .فراهانی و همکاران ( )1390برپایی
همایشها و همچنین تبلیغات به صورت پوستر
برای فرهنگ سازی و تشویق دانشجویان برای
شرکت در ورزش همگانی را توصیه کردند.
تبلیغات یکی از روشهای ترویج و فرهنگ سازی
است ،بدین منظور می توان در فضای پردیس
دانشگاه از بنرهای اطالع رسانی ،تبلیغات انالین
بر روی سایت دانشگاه ،به ویژه بر روی سایت
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه استفاده کرد.
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رتبه بندی عوامل توسعه فرهنگ دوچرخه
سواری در دانشگاه فردوسی مشهد نشان داد که
در عامل تجهیزات و امکانات (زیر ساختها)
گویه «ایجاد مسیرهای مخصوص تردد دوچرخه»
باالترین امتیاز را کسب کرده است .این عامل در
تحقیقات زیادی جزء مهمترین عوامل تاثیر گذار
بر روی برنامههای دانشگاهها به منظور توسعه
دوچرخه سواری عنوان شده است (سی سان و
تودورالک2008 ،؛ رنسدل و همکاران2013 ،؛
وانل ،وانل و وایت .) 2012 ،1در طرح دانشگاه
کلمسون برای مسیر دوچرخه سواری پیشنهاد
شده برای افزایش امنیت دوچرخه سواران در
بلوارها وخیابان های پردیس از تابلوهای آگاه
کننده و هشدار دهنده استفاده شود (کلمسون،2
 .)2012در پردیس خود پرداخت .چان و
همکاران ( )2009از امنیت نامناسب مسیرهای
دوچرخه سواری به عنوان یکی از موانع توسعه
دوچرخه سواری در دانشگاههای امریکا نام برده-
اند .آنها ،در ادامه اظهار کردند ،که بهترین راه
برای تشویق دانشجویان به استفاده از دوچرخه
در هوای نامساعد (افتاب شدید یا باران) سقفدار
کردن مسیرهای دوچرخه سواری است .همچنین
نتایج نشان داد که گویه مربوط به «ایجاد
پارکینگهای مناسب و کافی جهت نگهداری از
دوچرخه ها» رتبه دوم را کسب کرده است .این
یافته تحقیق با نتایج چان و همکاران ()2009
مبنی بر اینکه کمبود پارکینگهای مناسب
دوچرخه ،مناسب نبودن موقعیت پارکینگهای
موجود از موانع توسعه دوچرخه سواری در
دانشگاه های آمریکا است ،همخوانی دارد .به
نظر میرسد ،ایجاد فضای در دانشگاه که منجربه

امنیت روانی دوچرخهسواران شود نقش
چشمگیری در رونق گرفتن استفاده از این
وسیله نقلیه مفید در بین دانشجویان میتواند
داشته باشد.
نتایج مربوط به عامل سیاستهای
تشویقی – حمایتی نشان داد ،گویه «باال بردن
امنیت پارکینگها برای جلوگیری از ایجاد
خسارت و سرقت به دوچرخهها» باالترین
میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است .این
یافته تحقیق با نتایج فاند و همکاران)2012( 3
مبنی بر این نکته که ویژگیهای دانشگاههای
موفق در امر دوچرخه سواری را باال بودن امنیت
پارکینگ های پردیس دانشگاه عنوان کردند
همخوانی دارد .در دستورالعمل تجهیزات
پارکینگهای دوچرخه دانشگاه کلمسون برای
افزایش امنیت و جلوگیری از وارد آمدن خسارت
به دوچرخه ها توصیه کردهاند که طراحی فضای
پارکینگ و تجهیزات مورد استفاده درآن به گونه
ای باشد تا از آسیب دیدن دوچرخه ها جلوگیری
کند .همچنین برای افزایش امنیت پارکینگها
محل استقرار آنها نباید در نقاط کور و خارج از
دید باشد و باید محدوده پارکینگ های دور
کافی داشته باشد (کلمسون .)2012 ،بوجود
آوردن فضایی مناسب برای نگهداری از
دوچرخهها در دانشگاه ممکن است دانشجویان را
تشویق به ورود دوچرخههای شخصی به دانشگاه
کند .برای همین نیازمند توجه خاص از سوی
مدیران دانشگاه است.
یکی از کارکردهای نیمه پنهان دانشگاه
که موجب برجسته شدن جایگاه آن در بین
م ردم شده است ،پتانسیل باالی این نهاد برای

1. whannell, whannell & white
2. Clemson

& 3. Fund , Hall , Gorby , Siegel , Wolf
Burdett
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فرهنگ سازی است .محیط دانشگاه به دلیل
جوان بودن فضای سنی آن محیطی مطلوب
برای ترویج دوچرخه سواری به عنوان نوعی
ورزش ،تفریح و وسیله حمل و نقل را فراهم
آورده است .از اینرو توجه بیشتر به این پتانسیل
امید بخش آن است که از توانایی دانشگاه برای
توسعه فرهنگ دوچرخه سواری به بهترین شکل
استفاده و بهره برداری شود تا سالمت
دانشجویان بعنوان آینده سازان این مرز وبوم را
تامین نماید .ولی باید به این نکته توجه داشت
که قبل از هر چیز باید فرهنگ استفاده صحیح
از این وسیله نقلیه پاک را در بین دانشجویان جا
انداخت تا در صورت ورود دوچرخه به دانشگاه
مشکالتی در مورد نحوه استفاده از آن بروز نکند
که موجب بوجود آمد نگاه منفی نسبت به این
فرصت کم نظیر شود .
در مجموع با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 -1فراهم آوردن تسهیالت و امکانات برای
دانشجویانی که تمایل به استفاده از دوچرخههای
شخصی خود در دانشگاه را دارند.
 -2در نظر گرفتن پارکینگهایی مطلوب برای
نگهداری از دوچرخهها در نزدیکی فضای های
آموزشی و رفاهی دانشگاه.
 -3فرهنگ سازی برای استفاده از کاله ایمنی
از سوی دوچرخه سواران برای کاهش صدمات و
افزایش ایمنی دوچرخه سواران.
 -4استاندارد سازی و سازگاری در
طراحیهای پردیس دانشگاه برای استفاده از
دوچرخه.
 -5در نظر گرفتن محلی در دانشگاه برای
خرید ،فروش و تعمیرات دوچرخههای معیوب.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate the factors affecting the
development of bicycle culture in the Ferdowsi University of Mashhad.
Methodology: The present research is descriptive - analytical. The research
population consisted of all the male students (9,234) in the Ferdowsi university
of Mashhad in the second semester of the 2013-2014 academic year. Through
Cochran formula, the 312 students were selected as sample.
Results: The results showed that more than 86% of students wanted to use the
bicycle on campus. The students' first priority to use bicycle was the physical
activity and sport. Also, Friedman test showed that the most important factors to
develop bicycle culture were equipment and facilities, incentive-supportive
policies, and education - advertisement programs respectively.
Conclusion: If the university authorities provide conditions for students to ride
their own personal bicycles in the university, the bicycle culture will be
developed. Moreover, the university needs to develop a comprehensive plan to
meet the priorities identified in this research to promote cycling.
Keywords: Development, culture, cycling, Campus.
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