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مهمقد
در ترافیک انبوه، سرو صدا و جهان از جمله کالن شهرهاي ما، رهاي بزرگ اکثر شهبا اینکه تقریباً

رئیس ، 1ریچاردمو. حل پایداري براي این معضل اندیشیده نشده استاند راهآلودگی هوا گرفتار شده
احداث جاده براي تسهیل عبور و مرور تا حدي مانند آن گوید، میبنیاد ملی حفاظت تاریخ امریکا

ترین آلاستفاده از دوچرخه به عنوان ایده. ردمان شخص چاق کمربند او را شل کدراست که براي 
زیوي، (پادزهر آلودگی هوا در کانون توجه بسیاري از ساکنان شهرهاي بزرگ دنیا قرار گرفته است

1387(.
در نتیجۀ تغییر در سبک زندگی افراد، هشدارها در مورد افزایش اضافه وزن در جوامع افزایش 

. براي جدایی از این نوع سبک زندگی استمناسب ونقل فعال یک روش حمل. فته استیا
از انرژي کند تا را درگیر میافرادروي است که سواري و پیادهونقل فعال شامل دوچرخهلحم

.)2،2011استینباچ و همکاران(د ندر انتقال از یک مکان به مکان دیگر استفاده کنانخودش
دالی و (وجود دارد سواريدوچرخهاي براي تشویق به کنندهزیاد و قانعدالیل21در قرن 

هاي گردشگري، افزایش فعالیتۀوسیله نقش غیرقابل انکاري در توسعدوچرخه). 3،2011ریزل
کند افزایش اشتغال و تجارت محلی ایفا می، کمتر فضاي شهري، جذب صنایعاشغال ،ارزش زمین

ترین شکل از ترین و دردسترسگزارش شده است که مطبوع.)1389الحسینی و همکاران،خادم(
را و مقدار کلسترولقلبیۀومیر، خطر حملسواري است که خطر مرگدوچرخهورزشی،فعالیت
استفاده .)4،2009برون و همکاران(شود یمعروقی و سبب افزایش عملکرد قلب ودهدمیکاهش

به کاهش ازدحام تواند میهمچنین کند،میمور عادي روزانه فعالیت ورزشی را وارد ا،از دوچرخه
.)5،2010سو و همکاران(کمک کند ها، ترافیک و کاهش آلودگی صوتیاتومبیل

حاکی از آن است که کاهش ناامنی، افزایش سالمت )1385(نتایج پژوهش هنرور و همکاران 
ونقل، کاهش آلودگی هوا و ي حملهاهاي بهداشتی و پزشکی، کاهش هزینهجسمانی، کاهش هزینه

دست هروي بو پیادهسواريدوچرخهسروصدا، کاهش ترافیک و کاهش هزینۀ پارك ماشین در اثر 
و اعتماد به نفس، اخالقمثبت در فعل و انفعاالت اجتماعی، دیگري مانند اثرعالوه فوایدبه.آیدمی

برون و همکاران،(خص شده است در اثر استفاده از دوچرخه مشسطوح افسردگی و استرس 
به واسطه ، فردي و اقتصادي سواري فواید اجتماعی، محیطی، انرژيطور کلی دوچرخهبه.)2009

پارکینا و (شودکنندگان میکاهش استفاده از وسایل موتوري دارد و سبب تندرستی در استفاده
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أثیر مهمی در تغییرات آب و تکه در مقابل استفاده از وسایل موتوريدر حالی.)1،2010میرز
ماي باچ (روها، کاهش فعالیت ورزشی و چاقی داردهوایی، آلودگی هواي محل، آسیب یا مرگ پیاده

. )2،2009و همکاران
طور جدي در کشورهاي اروپایی، ایاالت متحده و سیستم تردد با دوچرخه در سه دهۀ اخیر به

شهري شده است و جاي خود را در این درونلونقحملبرخی از کشورهاي آسیایی وارد سیستم 
اما در کشور ما با وجود مشکالت ناشی از ازدیاد وسایل نقلیه موتوري . سیستم تثبیت کرده است

. )1384صادقی، (ریزي تردد دوچرخه نشده است خصوصاً، در شهرهاي بزرگ عمالً توجهی به برنامه
اقل یک دوچرخه داشتند که این در سال ، چهل و دو درصد مردم شهر سیدنی حد2005در سال 

).3،2010هینن و همکاران(درصد بود 2001،37
هاي ناشی از سبک زندگی ها در مورد ترافیک، تغییرات آب و هوایی و بیمارينگرانی

الرسن و (انجام شود سواريدر تشویق به دوچرخهیهایکه تالشاست غیرمتحرك منجر شده 
گذاري اصلی انجام شده در تعدادي از مراکز شهري اولویت در ساخت سرمایه.)4،2011القندي

سواري اجراي استفاده از دوچرخهۀپایهاي عمومی برونقل غیرموتوري است و سیاستحمل
.)5،2010باچیري و همکاران(شماري در اروپا و آمریکا داشته استآمیزي در شهرهاي بیموفقیت

دیگر اعالم کردند که یک سري اقدامات در خصوص شیپژوهدر ) 2010(6پوچر و همکاران
با سیستم سواريدوچرخههاي مخصوص ها، عوامل مرتبط با پارکینگ، ادغام راهزیرساخت

ماي باچ و .شودمیسواريدوچرخهها و مداخالت قانونی سبب افزایش ونقل عمومی، برنامهحمل
،و کاهش استفاده از اتومبیلسواريهبراي افزایش دوچرخپژوهشیدر نیز ) 2009(7رانهمکا

ها، دادن اولویت به ها، محدود کردن سرعت اتومبیلعواملی را از قبیل تعداد پارکینگ ماشین
.ندها بیان کردها و بستن برخی جاده به روي اتومبیلدوچرخه در تقاطع

اشاره و عوامل مؤثر بر آنسواريدوچرخهبه فواید پژوهشیدر ) 1388(بوشهري و مجد 
شامل سرعت نسبتاً باال در ساعات شلوغی، نیاز سواريدوچرخهآنان اعالم کردند که مزایاي . نمودند

تر نسبت به به فضاي کمتر، هزینۀ تملک و نگهداري ناچیز، هزینه احداث راه و پارکینگ ارزان
اي افراد پیاده و جویی در مصرف انرژي، ایمنی بیشتر برونقل ماشینی، آلودگی کمتر هوا، صرفهحمل

نبود فرهنگ دوچرخه سواري، آنان سپس در تحقیق خود اشاره کردند که . سالمتی بیشتر است

1. Parkina & Meyers
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7. Maibach et al.
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سواران، آلودگی هواي شهرها، آن براي دوچرخهنظمی ترافیک موتوري و خطرات ناشی ازبی
ۀسیر یکپارچها، نبود مهاي طوالنی و تندراهها، وضعیت نامناسب اقلیمی، شیبروسازي نامناسب راه

سواري، نامناسب بودن مدت زمان سفر در مقایسه با دیگر وسایل نقلیه، عدم ایمنی الزم، دوچرخه
افزایش بهاي آن،سواري،کمبود تولیدات دوچرخه وسیسات و امکانات ترافیکی براي دوچرخهأنبود ت

.ندمؤثرسواريدوچرخهانجام درموتوري ۀهاي باالي وسایل نقلیسرعت
ها وجود و همچنین تعداد دوچرخهسواريدوچرخهور ایران آمار دقیقی درباره وضعیتدر کش

که به کشور امپراتوري -در کشور چین . باشدرسد این آمار بسیار اندك اما به نظر میندارد،
نسبت دوچرخه به اتومبیل در این کشور . میلیون دوچرخه وجود دارد300-دوچرخه مشهور است

این بدین معناست که . است1/99همچنین در کشور هلند آمار مالکیت دوچرخه . برابر است250
یسۀ این حال با مقا). 1388بوشهري و مجد،(تقریباً هر شخص در این کشور یک دوچرخه دارد 

و سواريدوچرخهکه کشور ما در زمینۀ وضعیت با وضعیت موجود در ایران، می توان دریافت 
در کشورهاي پیشرفته، ساالنه شاهد رشد چشمگیري . داردگسترش آن وضعیت مناسبی ن

درصدي داشته 27رشدي سواريدوچرخهبه عنوان مثال در کشور هلند . هستیمسواريدوچرخه
درصد سفرها با استفاده از اتومبیل کاهش 9هاي مختلف در کشور استرالیا با انجام برنامه. است

این در ). 2009ماي باچ و همکاران، (ش یافته است درصد افزای61یافت و استفاده از دوچرخه 
ۀبه عنوان وسیلنه تنها رشدي نیافته است، بلکه در کشور ما سواريدوچرخهامروزهحالی است که 

در ایران ظاهراً . )1388نژاد و اشرفی،حاتمی(دارد اجتماعی نسبتاً پایینیۀشهري وجهونقلحمل
هاي نه چندان دور بر خالف گذشته. نقلیه نیز کاهش یافته استاستفاده غیرتفریحی از این وسیله 

شود که نشانگر یک تغییر دوچرخه کمتر مشاهده میۀحضور کارمندان در محل کار خود به وسیل
از عوامل نیز فرهنگی عاملدر کشور ما . )1387زیوي،(در کشور ماست منفی در استفاده از آن

کشور ما را افراد از طرف دیگر نصف .رودوچرخه به شمار میاز دةمهم و تأثیرگذار در استفاد
کنند این در حالی است که استفاده دوچرخه از دوچرخه استفاده نمیکه دهند ها تشکیل میخانم

براي ترغیب و افزایش .)1388نژاد و اشرفی،حاتمی(ها هیچ منع قانونی نداردبراي خانم
). 2007گاتراسلبن و اپلیتون،(نیاز است یک تغییر فرهنگی موردسواريدوچرخه

اي نیاز به بررسی عوامل مؤثر در توسعۀ آن در هر جامعهسواريدوچرخهبه منظور گسترش 
دهد که پژوهشی جامع بر عوامل مؤثر در استفاده از دوچرخه براي تحقیقات نشان می. است
این در حالی است . اندبیان کردهشهري انجام نشده است و اکثر تحقیقات عوامل کمی راونقلحمل

). 2010هینن و همکاران،(که هنوز مقدار تأثیر هر عامل در استفاده از دوچرخه آشکار نشده است 
پژوهش ها در جوامع مختلف، با توجه به تعدد عوامل یاد شده و میزان تأثیرگذاري متفاوت آن

از . هر کرمان مورد بررسی قرار دهددر شراسواريدوچرخهبر آن است تا عوامل مؤثر بر حاضر
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در شهر کرمان سواريدوچرخهعوامل مؤثر بر توسعۀ این است که پژوهشسؤال اصلی ،رواین
چیست؟ و میزان اهمیت هر کدام چگونه است؟

پژوهششناسیروش
جمعیت پژوهشجامعۀ آماري . پیمایشی است که به صورت میدانی انجام گرفته استپژوهشروش 
دلیل انتخاب این محدودة سنی، قابلیت افراد براي پاسخ به . باالي چهارده سال کرمان بودافراد

انتخاب این محدودة سنی با نظرخواهی از استادان حوزة روانشناسی و . سؤاالت پرسشنامه بوده است
الت پرسشنامهؤابه این دلیل بود که در این گونه مطالعات حداقل سن مناسب براي پاسخگوي به س

نفر است که بر اساس فرمول 403824تعداد افراد باالي چهارده سال کرمان . چهارده سال است
نفر به عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند، اما به علت احتمال 380تعیین حجم نمونه کوکران 

همگن بودن نمونه در این نوع مطالعات یک الی دو برابر حجم مشخص شده به عنوان نمونۀ تحقیق 
فرمول کوکران به عنوان نمونه باشده برابر حجم مشخص5/1اب شد که در تحقیق حاضر انتخ

اي و اي چندمرحلهپرسشنامه بر اساس انتخاب خوشه650بر این اساس تعداد . تحقیق انتخاب شد
آوري شد که پس از جدا بندي در مناطق مختلف شهري کرمان پخش و جمعبا استفاده از بلوك

نحوة انتخاب . پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت634هاي مخدوش تعداد کردن پرسشنامه
افراد بدین گونه بود که ابتدا با مشخص کردن مناطق شهري کرمان و سپس انتخاب تصادفی 

. مشخص شد؛شدچندین محل از بین هر منطقۀ شهري، محالتی که پرسشنامه باید تقسیم می
ي هر محل، از هر محله تعداد بین بیست تا چهل خانوار انتخاب و سپس بر اساس پراکندگی خانوار

آوري جمع. دهندگان، بین آنان تقسیم کردها را خود محقق پس از آموزش به پاسخپرسشنامه
اي براي انجام تحقیق از پرسشنامه. انجام گرفت1391هاي تحقیق حاضر در شهریور ماه سال داده

شناختی و سؤاالت اصلی االت پرسشنامه شامل دو قسمت جمعیتسؤ. اي استفاده شدمحقق ساخته
روایی صوري و محتواي پرسشنامه با استفاده از نظر چندین خبرة دانشگاهی مورد . ال بودؤس37با 

تأیید قرار گرفت و به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که چندین 
ارزیابی پایایی پرسشنامه طی یک مطالعۀ . ن از روند تحقیق خارج شدبا توجه به نامناسب بودگویه

سپس با استفاده از شاخص آلفاي کرونباخ . مقدماتی در بین سی نفر از جامعۀ آماري اجرا شد
ها از آمار توصیفی و براي تجزیه و تحلیل داده. مورد تأیید قرار گرفت) α=86/0(پایایی پرسشنامه 

ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون به منظور تجزیه و تحلیل داده. ه شدآمار استنباطی استفاد
.استفاده شد20نسخه Amosو SPSSافزار تحلیل مسیر با استفاده از نرم
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هاي پژوهشیافته
دهندگان اعالم کردند که عالقه به انجام درصد پاسخ3/73حاضر نشان داد که پژوهشنتایج 

هاي مخصوص اندازي ایستگاهدرصد نیز اعالم کردند که در صورت راه1/67. سواري دارنددوچرخه
درصد اعالم کردند که دوچرخۀ شخصی دارند و 8/33. کنندسواري از آن استقبال میدوچرخه

.درصد نیز اعالم کردند که توان خرید دوچرخه شخصی ندارند4/55
عاملی اکتشافی از آزمون کفایت ها براي تحلیلابتدا به منظور بررسی مناسب بودن داده

دست براساس نتایج به. کروي بودن بارتلت استفاده شدو آزمون 1الکین- یرمی- گیري کیزرنمونه
همچنین آزمون ). KMO=965/0(بخش بود الکین بسیار رضایت- یرمی-آمده ضریب آزمون کیزر

پس ). = 341/8865؛ Sig= 001/0(دار بود معنی001/0کروي بودن بارتلت در سطح احتمال 
انجام تحلیل عاملی اکتشافی دادهایی که بار عاملی ها براياز مشخص شدن مناسب بودن داده

سؤال تحقیق ده سؤال به علت نداشتن 37در اینجا از . پایینی داشتند، از روند تحقیق خارج شدند
ن سؤاالت تک به تک بود، زیرا حذف هر سؤال البته حذف ای. بار عاملی مناسب کنار گذاشته شدند

.بر سؤاالت دیگر تأثیر دارد
عامل با مقادیر ویژة باالتر از یک 3هاي اصلی منجر به استخراج تحلیل عاملی با روش مؤلفه

سواري را تبیین هاي عوامل مؤثر در توسعۀ دوچرخهدرصد کل واریانس979/57این سه عامل . شد
هاي تحقیق در هریک از عوامل شدن تعداد عوامل، نوبت به قرارگیري گویهپس از مشخص . نمودند

).1جدول (تر از روش چرخش واریماکس استفاده شد منظور تشخیص راحتبه. بود

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس. 1جدول 

عواملهاگویه
3عامل 2عامل 1عامل 

713/0ري و عاري از اتومبیلسواایجاد خطوط مخصوص دوچرخه
703/0ها به منظور استفادة دانشجویانهاي دوچرخه در دانشگاهاحداث ایستگاه

702/0سوارينگهداري خوب و یکپارچۀ مسیرهاي دوچرخه
699/0هاي دوچرخه در سطح شهر به منظور استفادة شهرونداناحداث ایستگاه

693/0هاي مختلفرخه در سطح شهر و محلداشتن پارکینگ مناسب براي دوچ
683/0سواري نقشۀ جامع شهري مسیرهاي دوچرخه

667/0)بردوچرخه(ونقل شهري وجود امکانات حمل دوچرخه با وسایل حمل
653/0هاها براي جلوگیري از سرقت دوچرخهباال بردن امنیت پارکینگ

1. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
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شافی پس از چرخش واریماکسنتایج تحلیل عاملی اکت. 1جدول ادامه 

عواملهاگویه
3عامل 2عامل 1عامل 

586/0بینی الزم براي حمایت از دوچرخه سواران در قوانین راهنمایی و رانندگیپیش
569/0بضاعت در مناطق محروم شهراجارة رایگان یا ارزان قیمت دوچرخه براي افراد کم

568/0ها در مناطق تعیین شدهتعمیر رایگان دوچرخه در شهرداري
545/0سواري از منابع دولتیبینی بودجه براي ارتقاي دوچرخهپیش

540/0برخورد با متخلفان قوانین راهنمایی و رانندگی 
سوار از طریق ونقل موتوري در مواجه با دوچرخهبهبود رفتار رانندگان حمل

525/0آموزش

501/0دوچرخهتسهیالت الزم براي خرید 
484/0کاهش سرعت مجاز وسایل نقلیه در شهر

سواري براي تمام افراد جامعه به منظور ترغیب افراد به آموزش دوچرخه
714/0سواريدوچرخه

705/0بیان فواید استفاده از دوچرخه براي مردم
ی عالی سواري به آمادگی جسمانسازي مردم نسبت به اینکه براي دوچرخهآگاه

654/0.نیاز نیست

558/0استفادة مسئوالن و مدیران از دوچرخه براي رفتن به محل کار
558/0اندسواري شدهتشویق اداراتی که سبب ترویج دوچرخه

564/0طراحی انواع دوچرخه متناسب با همۀ افراد جامعه
550/0سواري در مدارس در قالب زنگ ورزشآموزش دوچرخه

ها و مسیرها براي مشخص کردن حرکت دهی جادهآمیزي و عالمترنگ
736/0هاها در برابر اتومبیلدوچرخه

710/0هاعدم وجود مانع در خیابان
سواري براي کاهش سرعت وسایل ایجاد برآمدگی در خطوط مخصوص دوچرخه

661/0نقلیه در هنگام عبور از این مناطق

525/0سواري در شبیر براي دوچرخهمناسب بودن نور مس

با توجه به موضوع . سواري در شهر کرمان به سه دسته تقسیم شدعوامل توسعۀ دوچرخه
در این دسته . تسهیالتی نامگذاري شد-این عامل، به عنوان عوامل امکاناتی1هاي شمارة گویه

باالترین بار 713/0بار عاملی سواري و عاري از اتومبیل باعوامل ایجاد خطوط مخصوص دوچرخه
. کمترین بار عاملی را داشت484/0عاملی و کاهش سرعت مجاز وسایل نقلیه در شهر با بار عاملی 

در این دسته نیز آموزش . با توجه به نوع عوامل، عوامل انگیزشی نامگذاري شد2هاي شمارة گویه
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714/0سواري با بار عاملی فراد به دوچرخهسواري براي تمام افراد جامعه به منظور ترغیب ادوچرخه
550/0سواري در مدارس در قالب زنگ ورزش با بار عاملی باالترین بار عاملی و آموزش دوچرخه

، این عامل، عوامل 3هاي شمارة در نهایت با توجه به موضوعات گویه. کمترین بار عاملی را داشت
ها و مسیرها براي دهی جادهآمیزي و عالمتدر دستۀ عوامل ایمنی رنگ. ایمنی نامگذاري شد

باالترین بارعاملی و 736/0ها با بار عاملی ها در برابر اتومبیلمشخص کردن حرکت دوچرخه
کمترین بار عاملی را شامل 525/0سواري در شب با بار عاملی مناسب بودن نور مسیر قابل دوچرخه

.شدمی

سواري از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد دوچرخهبه منظور بررسی تأثیر عوامل بر توسعۀ 
).1و نمودار 2جدول (

سوارينتایج آزمون تحلیل مسیر در مورد تأثیر عوامل بر توسعۀ دوچرخه. 1نمودار 

عوامل ایمنی

توسعۀ 
سواريدوچرخه

-عوامل امکاناتی
تسهیالتی

عوامل انگیزشی

12/038/0

09/0

Chi-square:16/129      d.f: 3     Probability Level: 0/001    GFI: 0/988     AGFI: 0/959     RMSEA: 0/083



55کوروش قهرمان تبریزي، اسماعیل شریفیان،عماديمهدي

سواريتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر توسعۀ دوچرخه. 2جدول 
تأثیرات

کل تأثیراتمتأثیر غیرمستقیتأثیر مستقیممتغیرها

38/0-38/0عوامل ایمنی
12/0-12/0تسهیالتی-عوامل امکاناتی

09/0-09/0عوامل انگیزشی

که در سطح مطلوبی - Chi-squareو RMSEAشاخص ، به جز پژوهشمطابق نتایج مدل 
2طور که نتایج جدولهمان. دهندة مناسب بودن مدل بودندهاي مدل نشانبقیۀ شاخص- نبودند

. سواري بودترین عامل در توسعۀ دوچرخهمهم38/0دهد عوامل ایمنی با تأثیر کل نشان می

گیريبحث و نتیجه
مند هستند و اعالم عالقهسواريدوچرخهنشان داد که بیشتر افراد به پژوهشنتایج توصیفی 

نکتۀ . کنندبال میبه وسیلۀ دوچرخه از آن استقونقلحملاندازي سیستم اند در صورت راهکرده
تر از اساسی، میزان مالکیت دوچرخۀ شخصی در بین افراد در شهر کرمان است که بسیار پایین

درصد . درصد مالکیت دوچرخه در بعضی کشورهاي اروپایی از جمله هلند، دانمارك و آلمان است
ل عاملی در این نتایج تحلی. مالکیت در بین این کشورها در حد بسیار باالي حدود نود درصد است

تسهیالتی از عوامل مؤثر بر - تحقیق همچنین نشان داد که سه عامل ایمنی، انگیزشی، امکاناتی
در این تحقیق در بین عوامل انگیزشی، آموزش . در شهر کرمان هستندسواريدوچرخهتوسعۀ 

واري، بیان ها به دوچرخه سبراي تمامی افراد از طریق رسانه به منظور تشویق آنسواريدوچرخه
فواید و مزایاي استفاده از دوچرخه براي مردم و طراحی انواع دوچرخه براي همۀ افراد با هر توان و 

.ترین موارد مشخص شدوضعیت مهم
با سالمتی و بیان فواید آن براي مردم را سواريدوچرخهرابطه) 2011(1واندلبولکی و همکاران

. دانندو عالقۀ بیشتر به انجام آن در کشور بلژیک میسواريدوچرخهکننده براي یک راه تسهیل
اي و افراد بالغ را به عنوان ابزاري آموزان مدرسهبراي دانشسواريدوچرخهآموزش ) 2005(2کوري
این در حالی است که در تحقیق حاضر مشخص شد . بردنام میسواريدوچرخهاي براي توسعۀ ویژه

براي سواريدوچرخهلعکس آموزش اآموزان اهمیتی ندارد و بشبراي دانسواريدوچرخهکه آموزش 
بنابراین . ترین مورد استمهمسواريدوچرخهها به تمامی افراد از طریق رسانه به منظور تشویق آن

آموزان با تحقیق حاضر همخوانی ندارد و در عوض نتایج نتایج تحقیق کوري در زمینۀ آموزش دانش

1. Vandenbulcke et al.
2. Koory
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رسد با توجه به اینکه به نظر می. بالغ با تحقیق حاضر همخوانی داردوي در مورد آموزش افراد 
در شهر سواريدوچرخهترین عامل در بین عوامل مؤثر بر توسعۀ مشخص شد که عامل ایمنی مهم

فرزندان خود هستند و تمایلی به استفاده کردن سواريدوچرخهها نگران کرمان است، خانواده
.ندارندغیرهمنظور خرید، رفتن به مدرسه و فرزندان خود از دوچرخه به 

و عاري از اتومبیل و سواريدوچرخهنتایج تحقیق حاضر نشان داد که ایجاد خطوط مخصوص 
ترین مورد در بضاعت در مناطق محروم شهر مهمقیمت دوچرخه براي افراد کماجارة رایگان یا ارزان
تحقیقات انجام گرفته بیشتر مورد توجه قرار این عوامل در. تسهیالتی است- بین عوامل امکاناتی

را در سواريدوچرخهایجاد مسیرهاي مخصوص ) 2010(تیتزي و همکاران . گرفته است
هاي اعالم کردند که ایجاد زیرساخت) 2005(مودن و همکاران . مهم دانستندسواريدوچرخه

ایج این تحقیق در زمینۀ نت. نداردسواريدوچرخهداري در سواري تأثیر معنیمخصوص دوچرخه
اما با تحقیق مودن و ،همخوانی دارد)2010(با تحقیق تیتزي و همکارانسواريدوچرخهمسیرهاي 

تحقیق مودن و همکاران در امریکا انجام چونرسد به نظر می. همخوانی ندارد)2005(همکاران
است؛ وي اعتقاد اريسودوچرخهشده است و این کشور در حال حاضر داراي مسیرهاي مخصوص 

اما در کشور ما به علت نبود ،نیاز به مسیر بیشتر نیستسواريدوچرخهدارد که براي توسعۀ بیشتر 
.شودسواريدوچرخهتواند باعث رشد مخصوص، وجود این مسیرها میسواريدوچرخهمسیر 

که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند) 2005(و کوري ) 2010(ژینگ و همکاران 
این در حالی . داردسواريدوچرخهتأثیري مهم در انجام سواريدوچرخهاختصاص یک روز به روز 

در تحقیق حاضر اهمیت خاصی ندارد و در تحلیل عاملی اکتشافی از روند موضوعاست که این 
. همخوانی ندارد)2005(و کوري)2010(رو با تحقیق ژینگ و همکارانتحقیق خارج شد، از این

تواند چندان نمیسواريدوچرخهرسد از نظر مردم کرمان اختصاص یک روز به عنوان روز ه نظر میب
احتماالً مردم شهر کرمان به علت مالکیت پایین . داشته باشدسواريدوچرخهتأثیري در انجام 

ها و اطمینان از کیفیت پایین اختصاص این روز اجراي آن را مهم تلقی در بین آندوچرخه
.کنندنمی

بوشهري و . نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاهش سرعت وسایل نقلیه اهمیت خاصی ندارد
یکی از این عوامل دانند کهمؤثر میسواريدوچرخهدر تحقیق خود عواملی را در )1388(مجد

نیز محدود کردن سرعت وسایل )2009(ماي باچ و همکاران. کاهش سرعت وسایل نقلیه است
نتایج این تحقیق در زمینۀ ،رواز این. مؤثر دانستندسواريدوچرخهوري را در افزایش نقلیۀ موت

محدود . محدود کردن سرعت وسایل نقلیه موتوري با تحقیق بوشهري و ماي باچ همخوانی ندارد
سواريدوچرخهتواند عاملی مناسب در افزایش کردن سرعت وسایل نقلیه نزد مردم شهر کرمان نمی

حال حاضر قوانین راهنمایی و رانندگی و محدودیت سرعت در معابر شهري در مقایسه با در. باشد
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هایی اي است و محدودیت بیشتر سرعت ممکن است زیانکشورهاي دیگر، قوانین نسبتاً سختگیرانه
تواند رسد نظارت بر رعایت قوانین محدودیت سرعت کنونی، میبه نظر می. نیز به دنبال داشته باشد

.تر از ایجاد محدودیت جدیدتر باشدبخشاثر
هاي عبور و مرور دوچرخه و نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عدم وجود موانع در محل

ترین مورد در مهمها دهی مسیرها براي مشخص کردن جهت حرکت دوچرخهآمیزي و عالمترنگ
، )2002(م و همکاران ، ابراها)1998(، پوچر )1995(نولند و همکاران .بین عامل ایمنی است

و مارتنز ) 2007(، هانت و ابراهام )2004(، استینسون و بات )2003(دیکنیسون و همکاران 
که در دانندسواري را الزم و ضروري میهمگی ایمن بودن پارکینگ مخصوص دوچرخه) 2007(

ن بودن بنابراین نتایج این تحقیق در زمینۀ ایم. تحقیق حاضر این مورد اهمیت کمتري دارد
علت ناچیز بودن استفاده از دوچرخه رسد بهبه نظر می. همخوانی نداردات مذکورپارکینگ با تحقیق

طور که در کشورهاي اروپایی وجود دارد، نیست، در ایران، اهمیت ایمن بودن پارکینگ نزد افراد آن
ان به علت نبود سواري در ایراما به این نکته نیز باید توجه کرد که در صورت رونق دوچرخه

.طور حتم مشکالت حادي به وجود خواهد آمدپارکینگ مناسب به
سواري را در توسعۀ در تحقیق خود باال بردن ایمنی مسیرهاي دوچرخه) 2005(کوري 

سواري و ایمن در این تحقیق نیز نبود موانع در مسیرهاي دوچرخه. داندسواري مهم میدوچرخه
در این مورد )2005(بنابراین نتایج این تحقیق با تحقیق کوري. دبودن این مسیرها مهم تلقی ش

سواري در شهر کرمان، ایمن با توجه به مهم بودن عامل ایمنی در توسعۀ دوچرخه. همخوانی دارد
با توجه به وضعیت نسبی نامناسب مسیرهاي شهري، . بودن مسیرها نیز باید مهم و ضروري باشد

.سواري مهم استقابل دوچرخهتوجه به بحث ایمنی مسیرهاي 
ترین عامل سواري نتایج نشان داد که عوامل ایمنی مهمدر بحث عوامل مؤثر بر توسعۀ دوچرخه

عوامل شخصی، اجتماعی و محیطی را در ) 2004(استینسون و بات .از نظر مردم شهر کرمان است
با تحقیق حاضر )2004(ن و باتنتایج تحقیق استینسو،رواز این. داننداستفاده از دوچرخه مهم می

مهم بودن . سواري در شهر کرمان زیاد استرسد ترس مردم از دوچرخهنظر میبه. همخوانی ندارد
از این نظر تا رفع این عامل، مردم توجهی به . عامل ایمنی در بین عوامل دیگر دلیلی بر این ادعاست

فرهنگی و -تحقیق خود عوامل اجتماعیدر) 2011(واندلبولکی و همکاران . عوامل دیگر ندارند
در مذکور عوامل این در حالی است که . دانستندسواري مهم عوامل سیاستی را در انجام دوچرخه

تسهیالتی و عوامل انگیزشی جاي گیرد که این -تواند در دسته عوامل امکاناتیتحقیق حاضر می
، بنابراین نتایج این تحقیق با تحقیق ترین عامل در تحقیق حاضر شناسایی نشدندعوامل نیز مهم

سواري تا حدي در کشورهاي اروپایی رشد دوچرخه. همخوانی ندارد)2011(واندلبولکی و همکاران
رو باید از این. ریزان به فکر استفادة حداکثري از دوچرخه هستندمناسب است و اکثریت برنامه
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در . اما در ایران این مسئله متفاوت استسواري را فراهم کنند،تمامی امکانات مخصوص دوچرخه
سواري، براي توسعه آن ابتدا باید پایه و اساس کشور ما با توجه به مقدار اندك دوچرخه

با توجه به عالقۀ مردم شهر . سواري شکل گیرد که همان توجه به مسایل ایمنی استدوچرخه
ریزي در جهت افزایش مالکیت مهسواري و کمبود مالکیت دوچرخه، ضرورت برناکرمان به دوچرخه

طور کلی در سواري در کرمان و بهدوچرخه،طور کلیبه. شوددوچرخه در شهر کرمان احساس می
سواري مند بودن مردم شهر کرمان به دوچرخهاما نکتۀ جالب، عالقه. بسیار اندکی داردتوسعهایران 

اختصاص دادن قسمت کمی از . دهداست که ضرورت حضور دولت در این زمینه را نشان می
سواري و هاي شهري، ایجاد مسیرهاي مخصوص دوچرخهها و پلهاي مربوط به احداث خیابانهزینه

موتوري در آینده ونقلحملها مخصوص هاي کرایۀ دوچرخه سبب کاهش احداث خیابانایستگاه
.خواهد شد

موتوري تمرکز ونقلحملمسالۀ بر ونقلحملهاي انجام شده در زمینۀ ریزيمتأسفانه برنامه
این در حالی است . دارد و مسئوالن مربوط نیز نگران ترافیک و آسوده خاطر بودن رانندگان هستند

ها را سواري با آوردن فشار به رانندگان وسایل موتوري، آنکه امروزه کشورهاي پیشرو در دوچرخه
فواید متعدد . کنندیت میعمومی هداونقلحملسواري و استفاده از به سوي دوچرخه

سواري از این نیز سواري در این تحقیق نام برده شد اما در واقع امروزه فواید دوچرخهدوچرخه
اي براي از بین بردن یافته از دوچرخه به عنوان وسیلهامروزه در کشورهاي توسعه. بیشتر است

سواري ین شکل آن یعنی دوچرخهترشود، اما در کشور ما هنوز سادهاختالفات طبقاتی استفاده می
شود بلکه کسانی که سعی در انجام آن دارند، مورد تمسخر ها نه تنها انجام نمیافراد در خیابان

سواري در کشور ما دولت براي از بین بردن این مسئله و رونق دوچرخه. گیرنددیگر افراد قرار می
. قیق به این مورد اشاره داشتنددهندگان این تحطور که پاسخسزایی دارد، هماننقش به

سواري در کشور را دارد، اما نکته اساسی هاي دولت به مرور زمان توانایی رونق دوچرخهریزيبرنامه
تمام هاي اجرا شده نیمهریزي مناسب و مدون در این زمینه است، زیرا اکثر برنامهو مهم نبود برنامه

سایل تقلیۀ موتوري و وجود امکانات و تسهیالت هاي دولت در زمینۀ وسختگیري. اندرها شده
میزان . سواري در پی خواهد داشتسواري تغییر نگرش مردم را به سوي دوچرخهمناسب دوچرخه

رسد نبود دوچرخه به تعداد نظر میبه. مالکیت دوچرخه در بین افراد شهر کرمان بسیار پایین است
ریزي دولت بنابراین برنامه. در شهر کرمان باشدسواريکافی عاملی مهم در رونق نگرفتن دوچرخه

سواري در شهر کرمان و به تبع آن دیگر در تولید انبوه این وسیله گامی اساسی و مهم در دوچرخه
ها در شهر بنديسازي این اولویترود نتایج تحقیق حاضر و پیادهانتظار می. شهرهاي ایران است

ن شهر شود و در پی آن بتواند الگویی براي دیگر شهرهاي سواري در ایکرمان، سبب رونق دوچرخه
.ایران قرار گیرد
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Abstract
Objective: The aim of the present research was to identify and examine the
factors that influence the development of cycling in the city of Kerman.
Methodology: The present research’s method was Survey and the statistical
society was the people over 14 years living in Kerman that 650 of them were
selected by multi-stage Cluster method as research sample. The survey
instrument was a researcher- made questionnaire that was based on a
comprehensive study of the sources in literature in the field of cycling. Its
validity and reliability were evaluated by using conventional methods for
determining questionnaire's validity and reliability. For analysis of research
findings, Path analysis and exploratory factor analysis by SPSS and AMOS
software were used.
Results: The results of exploratory factor analysis showed that safety factors,
facilitation factors, and motivational factors explained 53 .979 percent of the
total variance. The results of path analysis also showed that safety factors with
0.38 total impact had the greatest hnfluence on the paying development of
cycling.
Conclusion: Attention to safety factors can develop urban cycling in city of
Kerman and consequently in Iran.
Keywords: Development of cycling, safety factors, Ficilitation factors,
motivational factors.
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