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چکيده
برخورداري از يک زندگي سالم و مولد و با کيفيت ،حقي است همگاني که مسئوليت و توليت آن بر عهده ي دولتها
بوده و براي تحقق اين امر ،فراهم سازي امکانات و تسهيالت مناسب براي تأمين سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و
معنوي انسان از جمله حقوق طبيعي و نيازهاي اساسي او به شمار مي رود .مزاياي استفاده از دوچرخه سواري به عنوان
يك سيستم حمل و نقل عمومي ،موضوعي است كه هم اكنون همه مديران و سياست گذاران شهري را به چالش
كشانده است .يافتن راهكارهايي كه با كمك آنها بتوان بيشترين استقبال و رضايتمندي شهروندان را از اين طرح به
دست آورد ضروري مي نمود ..پژوهش حاضر با هدف ارزيابي کارايي و اثر بخشي مسيرهاي دوچرخه سواري شهروندان
منطقه  ۸شهر تهران آغاز شد .روش مطالعه اين پژوهش اکتشافي مي باشد .پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش
مجزا ويژه مسئولين کانکس هاي دوچرخه ،ويژه کاربران دوچرخه و ويژه افرادي که تمايلي به استفاده از دوچرخه
ندارند به عنوان ابزار پژوهش تهيه شد .جامعه آماري اين پژوهش به روش تصادفي ساده انتخاب و در سه گروه که
شامل  33نفر از مسئولين کانکس هاي دوچرخه 53 ،نفر از کاربران و  53نفر از افرادي که تمايلي به استفاده از
دوچرخه ندارند به عنوان گروه نمونه تحقيق انتخاب شدند .در ابتدا مجموعه اي از اطالعات در رابطه با مساحت و
اطالعات جغرافيايي مربوط به منطقه  ،۸جمعيت کلي آن ،اطالعات در رابطه با تعداد کانکسها اعم از تعداد دوچرخه
ها ،هزينه هاي داخلي مربوط به هر کانکس در طول هر ماه ،تعداد دوچرخه هايي که نياز به تعمير دارند ،تعداد
دوچرخه هاي سرقتي ،تصادفات و حوادثي که احتماال براي کاربران رخ مي دهد و پاره اي ديگر از اطالعات پايه و
اساسي مرتبط با طرح جمع آوري گشت و سپس نتايج حاصل از پرسشنامه هاي طراحي شده توسط پژوهشگر با
استفاده از بسته هاي کامپيوتري spssمورد تحليل قرار گرفت که به اين شرح است :پس از تحليل پاسخ هاي مسئولين
کانکسها مشخص شد به نظر آنها مهمترين نقطه قوت طرح مربوط به کاهش آلودگي هوا و کاهش ترافيک شهري و
مهمترين نقطه ضعف مربوط به عدم اجازه استفاده خانمها از دوچرخهها مي باشد .و پيشنهاد آنها مربوط به اختصاص
دادن بخشي از خيابانها ويژه مسير دوچرخه سواري مي باشد .به عقيده کاربران مهمترين دليل استفاده از دوچرخه
کمک به کاهش آلودگي هوا و مهمترين نقطه قوت طرح رايگان بودن آن و مهمترين نقطه ضعف آن نداشتن تجهيزات
مناسب از جمله بوق ،سبد و يا رنگهاي شب رنگ ،به خصوص قفل دوچرخه مي باشد .و ايجاد مسير ويژه دوچرخه
سواري در خيابانها مهمترين کارهايي است که بايد انجام شود تا شرايط استفاده شهروندان از دوچرخه بهتر شود .پس
از تحليل پاسخ هاي افرادي که تمايل به استفاده از دوچرخه ندارند مشخص شد که دليل عدم استفاده از دوچرخه نبود
امکان دوچرخه سواري در هر جاي شهر و مهمترين نقطه ضعف طرح عدم امنيت دوچرخه سواران و راهکار استفاده از
دوچرخه ايجاد مسير ويژه دوچرخه سواري در خيابانها مي باشد.
واژگان كليدي :دوچرخه سواري ،کارايي ،اثربخشي
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ﺣمﻞوﻧﻘﻞ ،ﭘﺎرامﺘري مﻬﻢ و ﺗﻌییﻦ ﻛﻨﻨده در ﺗمﺎمی
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺣیﺎت ﺷﻬري اسﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘر زیرسﺎمﺎﻧﺔ
ﺣمﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬري درمﺘﻦ سﺎمﺎﻧﺔ ﻛﻠیﺷﻬر،داراي ارﺗﺒﺎﻃﺎت
وﺗﺄﺛیرﮔﺬاريﻫﺎي ﺑﺴیﺎرﮔﺴﺘرده وﭘیﭽیدﻫﺎي ﺑﺎ زیرسﺎمﺎﻧﺔ
دیﮕر و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑـﺎ ﻛﻞ سﺎمﺎﻧﺔ ﺷﻬر اسﺖ .ﺑﻨﺎﺑرایﻦ
درﺑرﻧﺎمﻪریﺰي ازدیدﮔﺎه ﺗﻮسﻌﻪﭘﺎیدار ﺑراي ﺷﻬر ،ﻧﺎﮔﺰیر
ﺑﺎید سﺎمﺎﻧﺔ ﺣمﻞ وﻧﻘﻞ ﻧیﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃراﺣـی ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎمﻼكﻫﺎي ﺗﻮسﻌﺔ ﭘﺎیدار ﻫمﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷد .ﺑﻪﻛﺎرﮔیري
سﺎمﺎﻧﻪﻫﺎي مدرن وروشﻫﺎي ﺟدید ﺣمﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬري ،در
ﺷﻬرﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗراﻓیﻚ و آﻟﻮدﮔی ﺷدیدي دارﻧد ،داراي
ﺟﺎیﮕﺎﻫی ویﮋه و ﺑﺎاﻫمیﺖ اسﺖ .ﻟیﻜﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي سرمﺎیﻪ
ﮔﺬاري در ایﺠﺎد و راه اﻧدازي ایﻦ سﺎمﺎﻧﻪﻫﺎي مدرن
ﺣمﻞوﻧﻘﻞ ﻫمﭽﻮن مﺘرووﺗرنﻫﺎي ﺷﻬري ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎمﻠی
محدود ﻛﻨﻨـده رخمیﻧمﺎید .از ایﻦرو ،اوﻟﻮیﺖدﻫی
وﻃرﺣریﺰي روشﻫﺎي ممﻜﻦ و مﺆﺛر ،ﻛﻪﻧیﺎزﺑﻪ ﺻرف
ﻫﺰیﻨـﻪ زیﺎدي ﻧداﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷد واﺟﺰاي آن در ﺷﺒﻜﺔ
ﺣمﻞوﻧﻘﻞ درون ﺷﻬري امﻜﺎنﭘﺬیر ﺑﺎﺷد ،داراي اﻫمیﺘی
ﺑﺴﺰاسﺖ .ﺑدیﻦﺗرﺗیﺐ ،ﺿـرورت ﭘـرداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ سﺎمﺎﻧﻪﻫﺎي
ﻏیرمﻮﺗﻮري ﺑﻪ ویﮋه دوﭼرﺧﻪ ،ﻛﻪﺑرايسﻔرﻫﺎيﺗﺎ 5
ﻛیﻠﻮمﺘري میﺗﻮاﻧدﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﺧﻮدرو ﺷـﻮد ودر ﺻـﻮرت
ﺗرﻛیﺐ ﺑﺎ ﺣمﻞوﻧﻘﻞ ﻋمﻮمی ﻧیﺰﺗﺄﺛیرات مﺜﺒﺖ ﺑﺴیﺎري
رادر ﭘی ﺧﻮاﻫد داﺷﺖ روﺷﻦ میﺷـﻮد .ﺷـﻬر ﺗﻬران از
ﺷﻬرﻫﺎیی در ﻛشﻮر مﺎسﺖ ،ﻛﻪدوﭼرﺧﻪ میﺘﻮاﻧد ﻧﻘﺶ
ﺑﺴیﺎر مﻬمی درﺣمﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬري آن ایﻔﺎ میﻛﻨد.
ﮔرایﺶ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﺣمﻞو ﻧﻘﻞ ﺷخصی ،از
ﺷﺎﺧصﻪﻫﺎي اﺻﻠی ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎیدار میﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺑﻪ ویﮋه
در دﻫﻪ اﺧیر در ﺑﺴیﺎري از ﻛشﻮرﻫﺎي ﺗﻮسﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ مﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺟدي قرار ﮔرﻓﺘﻪ اسﺖ.یﻜی از ﺟﺬاﺑﺘریﻦ و ﺑﻪ
ﺻرﻓﻪﺗریﻦ ایﻦ مﻮدﻫﺎي ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ،دوﭼرﺧﻪ سﻮاري
میﺑﺎﺷد .مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ ﻫمﮕﺎﻧی ﺷﻬر ﺗﻬران ﺑﺎ ﻫدف
ﺗرویج ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ سﺎﻟﻢ و ﭘﺎك ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗراﻓیﻚ ﺷﻬر
ﺗﻬران ،ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا و اﻓﺰایﺶ سﻼمﺘی ﺷﻬروﻧدان
ﺗﻮسط ﺷﻬرداري ﺗﻬران مﻄرح ﮔردید .ﺑﺎ ﮔﺴﺘرش ﻧﺴﺒی
ﻃرح ﺗﺎ امروز اسﺘﻘﺒﺎل مﻨﺎسﺒی ﺗﻮسط ﺷﻬروﻧدان از ایﻦ
ﻃرح ﺻﻮرت ﮔرﻓﺘﻪ و ﻫر روزه ﺑﻪ ﺷمﺎر اسﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨدﮔﺎن
از ایﻦ ﻃرح اﻓﺰوده می ﺷﻮد( .مرادﭘﻮر)9831 ،
ﺣﻮزه مﻌﺎوﻧﺖ ﺣمﻞوﻧﻘﻞ وﺗراﻓیﻚ ﺷﻬرداري مﻨﻄﻘﻪ
 3ﺗﻬران ( )9833ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷیﺐ مﻨﺎسﺐ ﺧیﺎﺑﺎن ﻫﺎي
مﻨﻄﻘﻪ  ،3ایﻦ مﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎیﻠﻮت ﻃرح مﺴیر ویﮋه
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري را ﺑﻪ ﻃﻮر آزمﺎیشی آﻏﺎز ﻛرد .در ایﻦ
ﺗحﻘیق اﻧﺠﺎمﻃراﺣی ،ﺑررسی و مﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﺣداث

مﺴیر ویﮋه دوﭼرﺧﻪسﻮاري ﺑﻪﺷرﻛﺖ مﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗراﻓیﻚ
ﺷﻬرداري ﺗﻬران محﻮل ﮔردید .محدوده ﻃرح درﻓﺎز
ﺗﻜمیﻠی ﺑﻪﻛﻞ مﻨﻄﻘﻪ  3ﮔﺴﺘرش ﭘیدا ﻧمﻮد و اقدامﺎت
مﻬمی ﺻﻮرت ﮔرﻓﺖ از ﺟمﻠﻪ :ﺗشﻜیﻞ دﻓﺘرمرﻛﺰي ﭘﺎیﻠﻮت
دوﭼرﺧﻪ ،آمﺎدهسﺎزي ﺑﺴﺘر ،رﻧﮓآمیﺰي ﺑﺴﺘرسﻄﻮح
ﺑﺎرﻧﮓ سﺒﺰﺧطﻛشی ممﺘد وﺑصﻮرت دوﺟﺰیی ،رسﻢ ﻧﻘﻮش
وﺟﻬﺎت ﺣرﻛﺘی ﻧصﺐ ﻋﻼیﻢ ﺗراﻓیﻜیمرﺑﻮط ﺑﻪ دوﭼرﺧﻪ
درﻃﻮل مﺴیر،ﻧصﺐ واﺣداث ﺧﺎﻧﻪ دوﭼرﺧﻪ ﺗﻬیﻪ وﻧصﺐ
ﭘﺎرﻛیﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ و ﺗﻬیﻪ دوﭼرﺧﻪ .اسﺘﻔﺎده از مﺴیرﻫﺎي
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري مﺰایﺎي زیﺎدي دارداز ﺟمﻠﻪ رواﻧی ﺣرﻛﺖ
درسﻄﺢ مﻌﺎﺑر مﻨﻄﻘﻪ وﻛﺎﻫﺶ ﺗراﻓیﻚ ،ﻛﺎﻫﺶ قﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﻟﻮدﮔی ﻫﻮا ،ﻛﺎﻫﺶ مصرف سﻮﺧﺖ و سﺎیر ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎي
دیﮕر ،ﮔﺴﺘرش آنﺑﻪﻛﻞﺷﻬر میﺘﻮاﻧد ﺑﺴیﺎر مﺜﺒت ،ﺣیﺎﺗی
و اﺛرﺑخﺶ ﺑﺎﺷد.
مﻨظﻮر از اﺛرﺑخشی درواقﻊ ﺑررسی میﺰان مﻮﺛرﺑﻮدن
اقدامﺎت اﻧﺠﺎم ﺷده ﺑراي دسﺘیﺎﺑی ﺑﻪ اﻫداف از ﭘیﺶ
ﺗﻌییﻦ ﺷده اسﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗی سﺎده ﺗر در یﻚ مﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺛرﺑخشی ،میﺰان ﺗحﻘق اﻫداف اﻧدازه ﮔیري می ﺷﻮد .امﺎ
ﺑﻪ ﻧظر می رسد ﺑراي ﺗﻌریف مﻔﻬﻮم اﺛرﺑخشی میﺑﺎیﺴﺖ
ﮔﺎمی ﻓراﺗر ﻧﻬﺎد ،ﺑﻪ ایﻦ مﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺛرﺑخشی ﻫﻨﮕﺎمی ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮاﻫد ﺷد ﻛﻪ اوﻻ ﻧیﺎزﻫﺎي اﻓراد ﺑﻪ روﺷﻨی ﺗشخیص داده
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
دسﺘیﺎﺑی ﺑﻪ اﻫداف اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫر ﭼﻪ اﺛرﺑخشی ﻃرﺣﻬﺎ
ﺑیشﺘر ﺑﺎﺷد ،میﺰان رﺿﺎیﺘمﻨدي ذیﻨﻔﻌﺎن ﻧیﺰ ﺑیشﺘر می
ﺷﻮد( .ﻃﻮسی ،9831 ،ص )98
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی
مﺴیرﻫﺎي ویﮋه دوﭼرﺧﻪ (ﻧمﻮﻧﻪ مﻮردي مﻨﻄﻘﻪ  3ﺗﻬران)
مﻮرد ﺑررسی قرار می ﮔیرد.
اهميت و ضرورت مسئله
ﺷﻬر ،مﻜﺎﻧی اسﺖ ﻛﻪ ﺗﺠرﺑیﺎت زیﺴﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎي
ﺑشري در آن ﺟمﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺖ می ﺷﻮد .ایﻦ ﺗﺠرﺑیﺎت ،ﻫﻢ
ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎ و ﺗﺠرﺑیﺎت مﺎدي ،مﺎﻧﻨد سﺎﺧﺘمﺎنﻫﺎ ،اﺑﺰار و
امﻜﺎﻧﺎت ﺷﻬري ،ﻛﻮﭼﻪ و ﺧیﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺰ آﻧﻬﺎ را در ﺑر می
ﮔیرد و ﻫﻢ ﺗﺠرﺑیﺎت و سرمﺎیﻪ ﻫﺎي ﻓرﻫﻨﮕی و مﻌﻨﻮي
مﺎﻧﻨد ﻋﻘﺎید و ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻧﮕرش ﻫﺎ ،مﻌﻠﻮمﺎت ،داﻧﺶﻫﺎ و
مﻄﺎﻟﻌﺎت و مﻮاردي ﺟﺰ آﻧﻬﺎ را ﺷﺎمﻞ می ﺷﻮد .ایﻦ
ﺗﺠرﺑیﺎت ،ﻧﻪ ﻓﻘط مﻬﻢ ﺗریﻦ مﻨﺒﻊ و سرمشق اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑراي راﻫﺒري ﺟﺎمﻌﻪ و ﺷﻬروﻧدان ﺑراي ﺧط مشی ﮔﺬاري،
ﺗصمیﻢ ﮔیري و مدیریﺖ زﻧدﮔی ﺟمﻌی ،یﺎ ﺑرﭘﺎیی یﻚ

ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران

زﻧدﮔی ﺑﺎ ﻛیﻔیﺖ مﻄﻠﻮب اسﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘی اﻧدوﺧﺘﻪ
مﻨﺎسﺒی ﺑراي ﺑﻬره ﺑرداري ﻧﺴﻞ آﺗی ﺟﻬﺖ مدیریﺖ و
ﺣﻞ مشﻜﻼت و مﺴﺎئﻞ ﭘیﺶ روي ﺧﻮد اسﺖ.
ﺑرﺧﻮرداري از یﻚ زﻧدﮔی سﺎﻟﻢ و مﻮﻟد و ﺑﺎ ﻛیﻔیﺖ
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋمر قﺎﺑﻞ قﺒﻮل و ﻋﺎري از ﺑیمﺎري و ﻧﺎﺗﻮاﻧی،
ﺣﻘی اسﺖ ﻫمﮕﺎﻧی ﻛﻪ مﺴئﻮﻟیﺖ و ﺗﻮﻟیﺖ آن ﺑر ﻋﻬده ي
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮده و ﭘیﺶ ﺷرط ﺗحﻘق ﺗﻮسﻌﻪ ي ﭘﺎیدار می
ﺑﺎﺷد .ﺑراي ﺗحﻘق ایﻦ امر ،ﻓراﻫﻢ سﺎزي امﻜﺎﻧﺎت و
ﺗﺴﻬیﻼت مﻨﺎسﺐ ﺑراي ﺗﺄمیﻦ سﻼمﺖ ﺟﺴمی ،رواﻧی،
اﺟﺘمﺎﻋی و مﻌﻨﻮي اﻧﺴﺎن در ﻛﻠیﻪ مراﺣﻞ زﻧدﮔی و
زﻧﺠیره ي ﺣیﺎت ﻛﻪ از ﺟمﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒیﻌی و ﻧیﺎزﻫﺎي
اسﺎسی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷمﺎر می رود ،در مﻜﺘﺐ اسﻼم و
قﺎﻧﻮن اسﺎسی ﺟمﻬﻮري اسﻼمی ایران مﻮرد ﺗﺄﻛید قرار
ﮔرﻓﺘﻪ اسﺖ.
ﺑدون ﺷﻚ یﻜی از مﻬﻢ ﺗریﻦ مﺴﺎئﻞ در ﻛمﻚ ﺑﻪ
ﭘیشرﻓﺖ مﻮﻓﻘیﺖ آمیﺰ ﻃرح ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧظرات ﻛﺎرﺑران
ﻃرح و ﺑررسی مشﻜﻼت مﻄروﺣﻪ از زﺑﺎن آﻧﺎن ،ﻫرﭼﻪ
ﺑیشﺘر ﺟﻬﺖ ﺗﺎمیﻦ ﻧیﺎزﻫﺎ و ﭘیشﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﺑران ﻃرح
ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد .مﺰایﺎي اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
یﻚ سیﺴﺘﻢ ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋمﻮمی ،مﻮﺿﻮﻋی اسﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن ﻫمﻪ مدیران و سیﺎسﺖ ﮔﺬاران ﺷﻬري را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻛشﺎﻧده اسﺖ.
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﻋﻼوه 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،
آﻟﻮدﮔی ﺻدا ،ﻓضﺎي ﻛﻢ و ﻫﺰیﻨﻪ ﺗمﺎم ﺷده ﺑﻬﺒﻮد سﻼمﺖ
ﻋمﻮمی ﻛﺎﻫﺶ ﺗراﻛﻢ ﺗراﻓیﻚ ﺑﻬﺒﻮد ایمﻨی ﺣمﻞ وﻧﻘﻞ
ﺟﺎدهاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛیﻔیﺖ زﻧدﮔی ﺑﻬﺒﻮد ﺗحرك و ﺷمﻮل
اﺟﺘمﺎﻋی آن ﺑیﺎن ﻧمﻮد.
اﻫمیﺖ امرﺑﻪﻧحﻮي اسﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي اسﻼمی ﺷﻬر
ﺗﻬران وﺷﻬردار محﺘرم آنسﺎل  9831را سﺎل اﺷﺎﻋﻪ
ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري و دوﭼرﺧﻪ راﺑﻌﻨﻮان یﻜی از
وسﺎیﻞ ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞﺷﻬري ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧمﻮده اسﺖ (ﮔﺰارش
ﻋمﻠﻜرد مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري) .ایﻦ وسیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ در
دسﺘرسیﻫﺎي محﻠی ،مﺴیرﻫﺎيﻛﻮﺗﺎه ،مﻌﺎﺑر ﻏرﺑی -
ﺷرقی و ﺷﻬركﻫﺎي اقمﺎري ﺑﻪ راﺣﺘی قﺎﺑﻞ اسﺘﻔﺎده اسﺖ.
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ورزﺷیاسﺖ ﻛﻪ از ﻃریق ورزیدﮔی
ﺟﺴﻢو ﺷﺎداﺑی روح ﺑﻪ سﻼمﺘی ﻛمﻚ میﻛﻨد و در ﺷﻬري
مﺎﻧﻨد ﺗﻬران ﻛﻪﺑﺎ ﺧﻄر آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا مﻮاﺟﻪاسﺖ اﻫمیﺖ
مضﺎﻋﻔیدارد.

درﺣﺎل ﺣﺎﺿر دوﭼرﺧﻪسﻮاران در مﻨﻄﻘﻪ  3درﺣﺎل
ﺗردد در مﺴیرﻫﺎي ﻋﺒﻮر دوﭼرﺧﻪ مﻮﺟﻮد در مﻨﻄﻘﻪ
میﺒﺎﺷﻨد .سﻪ ﻧﻮع مﺴیر ﺑراي ﻋﺒﻮر دوﭼرﺧﻪ سﻮاران
درﻧظر ﮔرﻓﺘﻪ ﺷده اسﺖ ﻛﻪ در ﺑخشی از ﺧﻄﻮط ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺧﺘصﺎﺻی ﺗﻨﻬﺎ دوﭼرﺧﻪ رﻓﺖ و آمد میﻛﻨد.
ﻫمﭼﻨیﻦ در مﺴیرﻫﺎیی ،ﺧﻄﻮﻃی از ﺧیﺎﺑﺎن ﺑﻪ ایﻦ مﻨظﻮر
ﺟداﺷده اسﺖ و در ﺑﻌضی از مﻌﺎﺑر ﻧیﺰ دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
یﻚ وسیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ ﻫمراهﺑﺎ سﺎیرﺧﻮدروﻫﺎ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮردارد.
سﺎیر اقدامﺎت مﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺷده ﻋﺒﺎرﺗﻨد از :رﻧﮓ آمیﺰي
ﺑﺴﺘر سﻄﻮح ،ﺧطﻛشی دوﺟﺰیی ،رسﻢﻧﻘﻮش و
ﺟﻬﺎتﺣرﻛﺘی ،ﻧصﺐﻋﻼیﻢ ﺗراﻓیﻜی مرﺑﻮط ﺑﻪدوﭼرﺧﻪ
درﻃﻮلمﺴیر ،ﻧصﺐﻋﻼئﻢ ﺗراﻓیﻜی و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي مخصﻮص
دوﭼرﺧﻪ ،ﻃراﺣی و ﻧصﺐ ﺧﺎﻧﻪ دوﭼرﺧﻪ ،سﺎﺧﺖ و ﻧصﺐ
ﭘﺎرﻛیﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ ،ﺗحﻮیﻞ دوﭼرﺧﻪﻫﺎي رایﮕﺎن (ﮔﺰارش
مﻌﺎوﻧﺖ ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗراﻓیﻚ ﺷﻬرداري مﻨﻄﻘﻪ 3
ﺗﻬران).
اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﻃرح داراي مشﻜﻼت ومحدودیﺘﻬﺎیی ﻧیﺰ
می ﺑﺎﺷد ﻛﻪاز ﺟمﻠﻪایﻦ محدودیﺘﻬﺎ میﺘﻮان ﺑﻪ :ﻋدم
امﻜﺎن دوﭼرﺧﻪ ﺗﻮسط ﺧﺎﻧمﻬﺎ ﻛﻪ ﺑیﺶاز  55درﺻد
ﺟمﻌیت ﺷﻬر را ﺗشﻜیﻞ میدﻫﻨد ،ﻋدم ﻓرﻫﻨﮓ سﺎزي
ﻛﺎمﻞ وارائﻪ امﻮزش وآﮔﺎﻫی مﻨﺎسﺐ ﺟﻬﺖاسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ مﺜﻞ اﻋﻼم درﺻدا وسیمﺎ ،اسﺘﻔﺎده مﻨﺎسﺒﺘر
ومﺘﻨﺎسﺐ ﺑﺎوﺿﻌیﺖ ﺧیﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬر ازدوﭼرﺧﻪ ،وﺟﻮد
مﻮاﻧﻊ درمﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ ،ﻋدم وﺟﻮد قﻮاﻧیﻦ ومﻘررات
ﺑﺎزدارﻧده ﺟﻬﺖ سﺎیر وسﺎیﻞ ﻧﻘﻠیﻪ ﺑﻪ مﻨظﻮرﻋدم ورود
ﺑﻪمﺴیر دوﭼرﺧﻪ ،ﻧﺎمﻨﺎسﺐ ﺑﻮدن مﻌﺎﺑر ﺷﻬري ویﺎﻋدم
اﺟراي ایﻦ ﻃرح در سﺎیر مﻨﺎﻃق ومحﻠﻪﻫﺎي ﺷﻬر ﺑﺎﻋﺚ
ﮔردیده ﺗﺎ ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪسﻮاري ﻧﺘﻮاﻧد ﺟﺎي ﺧﻮدرا
میﺎن ﺗﻬراﻧیﻫﺎ ﺑﺎزﻧمﺎید ودوﭼرﺧﻪ ﻫمﭽﻨﺎن ازﻧﮕﺎه
ﭘﺎیﺘخﺖﻧشیﻨﺎن وسیﻠﻪاي ﺑرايﺗﻔریﺢ وورزشﺑﻪ ﺣﺴﺎب می
آید.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗمﺎمی ﺗﻼش ﺷﻬرداري ﺗﻬران از ارائﻪ و
اﺟراي ایﻦ ﻃرح اﺛرﺑخﺶ ﺑﻮدن و اﺟرایی ﺑﻮدن آن اسﺖ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫی اﺟمﺎﻟی ﺑﻪ اﻧﻮاع مدل ﻫﺎي اﺛرﺑخشی و ﺗﻮﺿیﺢ
ﺑیشﺘر آن در ﻓصﻞ  1ﺑﻪ ﺑررسی اﻧﻮاع مدل ﻫﺎي اﺛرﺑخشی
می ﭘردازیﻢ و ﺑﺎ در ﻧظر ﮔر ﻓﺘﻦ ایﻦ مدﻟﻬﺎ ﺑﻪ ایﻦ سﻮال
ﻛﻪ ﺗﻮسط ﭘﮋوﻫشﮕرمﻄرح ﺷده اسﺖ" :ﻛﻪآیﺎ مﺴیرﻫﺎي
ویﮋه دوﭼرﺧﻪ داراي ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی اسﺖ؟" می
ﭘردازیﻢ.
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سید محمد قریشی

مدل مفهومي
خدمات ارائه شده از جانب شهرداری تهران در
جلب نظر شهروندان جهت استفاده از دوچرخه

اثربخشی مسیرها از
دیدگاه مسئولین

اثربخشی مسیرها از دیدگاه افرادی
که از دوچرخه استفاده نمی کنند

اهداف پژوهش
ﺑررسی ایﻦ مﺴئﻠﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ میﺰان ایﻦ ﻃرح ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎیﻠﻮت در مﻨﻄﻘﻪ  3اﺟرا ﺷده اسﺖ مﻮﻓق ﺑﻪ دسﺘیﺎﺑی
ﺑﻪ آرمﺎن ﻫﺎي ﺗﻌییﻦ ﺷده ﺧﻮد ﺑﻮده و در ایﻦ راسﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺛرﺑخﺶ ﻋمﻞ ﻛﻨد از مﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠی و ﭘﺎیﻪ ﮔﺰار ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
می ﺑﺎﺷد .ﺑر ایﻦ اسﺎس ﻫدف ﻛﻠی ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ «ارزیﺎﺑی
ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان
مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران» اسﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﻫدف ﭘرسﺶ ﻫﺎي مﻄرح ﺷده در ایﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑدیﻦ قرار اسﺖ:
آیﺎ ﻃرح دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر
ﺗﻬران ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧظر مﺴئﻮﻟیﻦ اﺟرایی ﻃرح ،ﻛﺎرایی و
اﺛر ﺑخشی ﻻزم را داﺷﺘﻪ اسﺖ؟(ﺷﺎمﻞ میﺰان اسﺘﻘﺒﺎل
مردم -میﺰان ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎي اﺟرایی ﻃرح -امﻨیﺖ ﻛﺎرﺑران-
ﻧﮕرش مﺴئﻮﻟیﻦ ﺑﻪ ﻃرح و ﻧﻘﺎط قﻮت و ﺿﻌف ﻃرح و
ارائﻪ ﭘیشﻨﻬﺎدات آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﺟرایی ﻃرح)
آیﺎ ﻃرح دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر
ﺗﻬران ،ﺑﻨﺎ ﺑر ﻧﻘﻄﻪ ﻧظر ﻛﺎرﺑران ﻃرح ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی
ﻻزم را داﺷﺘﻪ اسﺖ؟(ﺷﺎمﻞ دﻻیﻞ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ-
ﻧﻘﺎط قﻮت -ﻧﻘﺎط ﺿﻌف -ارائﻪ راﻫﻜﺎر)
آیﺎ ﻃرح دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر
ﺗﻬران ،ﺑﻨﺎ ﺑر ﻧﻘﻄﻪ ﻧظر اﻓرادي ﻛﻪ ﺗمﺎایﻠی ﺑﻪ اسﺘﻔﺎده از
ﻃرح ﻧدارﻧد ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی ﻻزم را داﺷﺘﻪ
اسﺖ؟(ﺷﺎمﻞ دﻻیﻞ ﻋدم اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ -ﻧﻘﺎط
ﺿﻌف -ارائﻪ راﻫﻜﺎر)
مباني نظري
تاريخچه دوچرخه و دوچرخه سواري در ايران:
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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
ﺑﭽﻪ ﺷیﻄﺎن ﻟﻘﺐ داده و اﺣﺘمﺎل دﺧﺎﻟﺖ ﺟﻦ و ﭘري را در
ﺣرﻛﺖ ایﻦ وسیﻠﻪ مﻄرح می ﻧمﻮدﻧد .اوﻟیﻦ ﻓردي ﻛﻪ در

اثربخشی مسیرها از
دیدگاه کاربران دوچرخه

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
مﺴیحی ﺑﻨﺎم دادیﻚ دومیﻦ مغﺎزه دوﭼرﺧﻪ ﻓروﺷی را
ﺗﺎسیس ﻛرد
دوچرخه سواري و اجتماع
اﻏﻠﺐ مردم ،ﻫیچ ﻧشﺎﻃی در زﻧدﮔی ﺷﻠﻮغ و مﺎﺷیﻨی
امروزي ﻧدارﻧد در ﺣﺎﻟی ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻧشﺎط ﺑراي سﻼمﺘی
ﺟﺴﻢ وادامﻪ زﻧدﮔی امري ﻻزم و ﺿروري اسﺖ .ﺑراي
داﺷﺘﻦ ﻧشﺎط ،ورزش ﻛردن و ﺑخصﻮص ﺷرﻛﺖ
درﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎي ورزﺷی ﮔروﻫی مﺜﻞ دوﭼرﺧﻪسﻮاري ﺑﺴیﺎر
مﻮﺛر اسﺖ و از ﻫمﻪ مﻬمﺘر دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﻋﻼوه ﺑر
ایﻨﻜﻪ میﺗﻮاﻧد ﺑراي ﺷخص دوﭼرﺧﻪسﻮار مﻔید ﺑﺎﺷد
میﺗﻮاﻧد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎمﻌﻪاي سﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻧشﺎط و داﺷﺘﻦ
ﻫﻮایی ﭘﺎك ﻧیﺰ ﻛمﻚ ﻛﻨد .ﻃﺒق ﺗحﻘیﻘﺎت ﺑﻨیﺎد قﻠﺐ
ﺑریﺘﺎﻧیﺎ ،دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﻪ میﺰان ﺣداقﻞ  15مﺎیﻞ
مﻌﺎدل  81ﻛیﻠﻮمﺘر در ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﻄر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑیمﺎري ﻫﺎي
ﻛروﻧري را ﺑﻪ ﻛمﺘر از ﻧصف در مﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﻏیر دوﭼرﺧﻪ
سﻮارﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ میدﻫد .دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﺎ سرﻋﺖ آرام 91
مﺎیﻞ در سﺎﻋﺖ ( 15ﻛیﻠﻮمﺘر در سﺎﻋﺖ) در ﺟﺎده اي
ﻫمﻮار  055ﻛیﻠﻮ ﻛﺎﻟري در سﺎﻋﺖ مصرف می ﻛﻨد،
اﺣﺴﺎس ﺟﻮاﻧی در ﻓرد ایﺠﺎد ﻛرده و اسﺘرس را می ﻛﺎﻫد.
ﻫمﭽﻨیﻦ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري سرﻋﺖ مﺘﺎﺑﻮﻟیﺴﻢ ﺑدن را ﺗﺎ
سﺎﻋﺖﻫﺎ ﭘس از آن ﺑﺎﻻ می ﺑرد در ﻧﺘیﺠﻪ ﺑدن ﻓرد ،ﺣﺘی
ﭘس از ورزش ﻫﻢ ﺑﻪ سﻮزاﻧدن ﻛﺎﻟري ادامﻪ میدﻫد.
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﻋمدﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟیﺘی ﻫﻮازي اسﺖ و ایﻦ ﻧﻮع
ورزش ﺑراي ریﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ارسﺎل و ﺗﺎمیﻦ اﻛﺴیﮋن ﺧﻮن
را دارﻧد ،مﻔید اسﺖ .داﺷﺘﻦ قﻠﺐ و ریﻪ ﻫﺎیی قﻮي
ازﭘﺎرامﺘرﻫﺎي اسﺎسی سﻼمﺘی ﺟﺴﻢ اسﺖ .دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري ﻋﻼوه ﺑر ارﺗﻘﺎء ﻓیﺰیﻚ و اﻧدام ﺑدن و ﺑﺎﻻ ﺑردن
مصرف اﻛﺴیﮋن ﺑدن ،قدرت ﻋضﻼﻧی ﺑدن را ﻧیﺰ ﺗﻘﻮیﺖ
می ﻛﻨد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨد ﻛیﻠﻮمﺘر دوﭼرﺧﻪ سﻮاري مﺎﻫیﭽﻪ
ﻫﺎیﺘﺎن ازﻓﻮاید آن ﺑﻬره مﻨد می ﺷﻮﻧد ،ﻋضﻼت اﺻﻠی ﻛﻪ

ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دوﭼرﺧﻪ سﻮاري اسﺘﻔﺎده می ﺷﻮﻧد ﻋضﻼت
قﺴمﺖ ﺑﺎﻻي ران ،ﻋضﻼت ﭘشﺘی و ﻋضﻼت سﺎق ﭘﺎ
ﻫﺴﺘﻨد .از دیﮕر ﻓﻮاید ایﻦ ورزش ،ﺗﻘﻮیﺖ ﺗﻮاﻧﺎیی ﺑدن
ﺑراي ﺟﻠﻮﮔیري از سﺎﺧﺖ اسید ﻻﻛﺘیﻚ ،ﻛﺎﻫﺶ درﺻد
ﺗﻮده ﭼرﺑی ﺑدن و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺑیمﺎري دیﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم
می ﺑﺎﺷد .ﻫمﭽﻨیﻦ از دیدﮔﺎه قدرﺗی ،دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﻪ
ورزش دو و میداﻧی ارﺟحیﺖ دارد ﭼﻮن در دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري ﺷمﺎ ﺑﻄﻮر مداوم ﻋﻠیﻪ یﻚ مﻘﺎومﺖ ،در ﺣﺎل
ورزش و ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻫﺴﺘید .دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان یﻚ ورزش ﺑﺴیﺎر مﻨﺎسﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻔظ و ﺑﻬﺒﻮد
سیﺴﺘﻢ قﻠﺒی – ﻋروقی ﺗﺎﻛید میﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑر ﺧﻼف
ﺗصﻮرﻫمﮕﺎن وﻋﺎمﻪ مردم ﺑراي مﻔصﻞ زاﻧﻮ ﻧیﺰ مضر ﻧﺒﻮده
و از مﻬمﺘریﻦ ﺣرﻛﺖﻫﺎي مﻔید ﺑراي زاﻧﻮ میﺑﺎﺷد .اﮔر
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ،درسﺖ واﺻﻮﻟی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
سﺎﺧﺘﺎرﻋضﻼﻧی ﻧﮕﻬدارﻧده مﻔﺎﺻﻞ ﺗﻘﻮیﺖ می ﺷﻮد و
ﺗﻮﻟید مﺎیﻊ مﻔصﻞ ﻛﻪ مﺎﻧﻨد روﻏﻦ ﺑیﻦ مﻔﺎﺻﻞ ﻋمﻞ می
ﻛﻨد و از سﺎئیدﮔی آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔیري می ﻛﻨد ﻧیﺰاﻓﺰایﺶ می
یﺎﺑد در ﻧﺘیﺠﻪ درد مﻔﺎﺻﻞ ﻛﺎﻫﺶ می یﺎﺑد .اﻧﺠﺎم ورزش،
مﻮادي مﻌروف ﺑﻪ اﻧدروﻓیﻦﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟریﺎن ﺧﻮن رﻫﺎ
می ﻛﻨد ،ایﻦ مﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ایﺠﺎد رﺿﺎیﺖ و ﺧﻮﺷحﺎﻟی در
ﻓرد ﺷده و درﻧﺘیﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اسﺘرس می ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒیﻌی اﮔر در محیﻄی مﻄﺒﻮع و دﻟپﺴﻨد دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري ﻛﻨید سﻄﺢ رﺿﺎیﺖ ﺷمﺎ ﺑیشﺘرﻫﻢ ﺧﻮاﻫد
ﺷد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛر اسﺖ در ﻛﻨﺎر ﻓﻮاید ﻓﻮق ،دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري داراي ﺧﻄرات ﺑﺎﻟﻘﻮهاي اسﺖ ﻛﻪ ﻋدم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ میﺗﻮاﻧد سﻼمﺘی اﻓراد را ﺑﻪ ﺧﻄر اﻧدازد ﻛﻪ ﺻد اﻟﺒﺘﻪ
ایﻦ مشﻜﻼت ﻧیﺰ ﺑﺎ دقﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مﻮارد ایمﻨی قﺎﺑﻞ رﻓﻊ
اسﺖ .ایﻦ ورزش ﺑراي ﻛﻠیﻪ سﻨیﻦ و ﺗمﺎم اقشﺎر ﺟﺎمﻌﻪ
ﭼﻪ زن و ﭼﻪ مرد مﻨﺎسﺐ میﺑﺎﺷد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗی اﮔر
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در ﺟﺎمﻌﻪ ﻋمﻮمیﺖ یﺎﺑد ﮔﺎمی مﻬﻢ در
راه ﺑﻬﺒﻮد سﻼمﺖ ﺟﺴمی و ﻧشﺎط ﺟﺎمﻌﻪ ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد
(قریﺐ.)9838 ،
-3-2دوچرخه سواري و ترافيک
مﺴئﻠﻪ ﺗراﻓیﻚ و مشﻜﻼت مرﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ
ﻫمراه ﺑیمﺎريﻫﺎ ومرگ ومیرﻫﺎي ﻧﺎﺷی ازآﻟﻮدﮔی ﻫﻮا
ازمﺴﺎئﻞ ﺟدي و مﻬﻢ ﺟﺎمﻌﻪ مﺎ محﺴﻮب می ﺷﻮﻧد ﻛﻪ
ﺿرورت ﭼﺎره اﻧدیشی در مﻮرد آﻧﻬﺎ ﻫر روز ﺑیشﺘر از ﭘیﺶ
اﺣﺴﺎس می ﺷﻮد .امروزه مشﻜﻼت ﻋﺒﻮر و مرور و آمد و
ﺷد ،ﻓﻘط مخﺘص ﻛﻼﻧشﻬرﻫﺎ ﻧﺒﻮده و ﮔره ﻫﺎي ﺗراﻓیﻜی
سﺎﻋﺎت ﺗﻌﻄیﻠی مدارس و ﻫﻨﮕﺎم ﻏروب ﺑﻪ ﻫمراه ﺗراﻓیﻚ
ﺗﻌﻄیﻠی ﻫﺎي مﺘﻮاﻟی ﭼﻨد روزه ،ﺑﻪ ﺷﻬرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ مﺎﻧﻨد

آسﺘﺎرا ﻛﻪ ﻧﺎم ﺷﻬر ﺗﻮریﺴﺘی را ﻓﻘط یدك می ﻛشﻨد ﻫﻢ
سرایﺖ ﻛرده اسﺖ .ﻫمﭽﻨیﻦ ﺗﺎﺛیر مﺴﺘﻘیﻢ آﻻیﻨده ﻫﺎي
ﻫﻮا ﺑر دسﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴی و ریﻪ ﻫﺎ ،ایﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻋصﺒی-
رﻓﺘﺎري درﻛﻮدﻛﺎن ،ﺑیمﺎري ﻫﺎي قﻠﺒی -ﻋروقی و اﻓﺰایﺶ
ﻓشﺎر ﺧﻮن سﺎﻟمﻨدان و ﺑیمﺎران قﻠﺒی ﺑرﻫیچ ﻛس ﭘﻮﺷیده
ﻧیﺴﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛی در ﺑراﺑر ﺑحران آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا ،ﺗﻌﻄیﻠی
مدارس و ادارات ﭼﺎره ﻛﺎرﺧﻮاﻫد ﺑﻮد ؟ مﻄﺎﺑق ﺗﺠرﺑﻪ و
مدل ﻛشﻮرﻫﺎي اروﭘﺎئی ﺑﺎ ﺗرویج ﻓرﻫﻨﮓ اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ ،ﺗراﻓیﻚ در ﺷﻬرﻫﺎي ﺑﺰرگ روان سﺎزي ﺷده و
ازآﻟﻮدﮔی ﻫﻮا ﻧیﺰ ﻛﺎسﺘﻪ ﺷده اسﺖ .درﺣﺎﻟیﻜﻪ آمﺎرﺑﺎﻻي
ﺗردد ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﻚ سرﻧشیﻦ وﺧﻮدروﻫﺎي ﻓرسﻮده
وﻏیراسﺘﺎﻧدارد درﻛﻼﻧشﻬرﻫﺎي ﻛشﻮر و میﺰان ﺑﺎﻻي
ﮔﺎزﻫﺎي آﻻیﻨده ﻫﻮا ﻧﺎﺷی از اﺣﺘراق سﻮﺧﺖ ایﻦ وسﺎیﻞ
ﻧﻘﻠیﻪ مﻮﺗﻮري مﺎﻧﻨد مﻮﻧﻮﻛﺴید ﻛرﺑﻦ ،دي اﻛﺴید ﻧیﺘروژن
و دي اﻛﺴید سﻮﻟﻔﻮر ﺑﻪ ﻫمراه سرب و ذرات مﻌﻠق ﻧﺎﺷی
از ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺻﻨﺎیﻊ مخﺘﻠف ،مﻨﺠر ﺑﻪ اﻋﻼم ﺗﻌﻄیﻠی یﻜی دو
روزه ﺑرﺧی مراﻛﺰ دوﻟﺘی از سﻮي دوﻟﺖ و ﺿرﺑﻪ ﺧﻮردن
اقﺘصﺎد ممﻠﻜﺖ می ﺷﻮد(ﺑﺎ ﺗﻌﻄیﻠی یﻚ روزه ﻛشﻮر 9/5
میﻠیﺎرد دﻻر ﺑﻪ درآمد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻛشﻮر آسیﺐ می
رسد) اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ و ﺗرویج ﻓرﻫﻨﮓ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺘریﻦ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﺧﻮدروﻫﺎي آﻻیﻨده محیط زیﺴﺖ
درسﻔرﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه درون ﺷﻬري ،سﺎﻟﻬﺎسﺖ ﻛﻪ
درﻛشﻮرﻫﺎي اروﭘﺎیی ﻧﻬﺎدیﻨﻪ ﺷده اسﺖ(مخﺘﺎري،9815 ،
ص .)965
ﻋﻼوه ﺑرایﻨﻜﻪ ﻋﺒﻮرازﺗراﻓیﻚ سﻨﮕیﻦ ﺑﻮسیﻠﻪ دوﭼرﺧﻪ
ﺑﻪ راﺣﺘی ﺻﻮرت میﮔیرد دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻋدم
ﻧیﺎز ﺑﻪ ﻫر ﻧﻮع اﻧرژي محرك ﻏیر از اﻧرژي مﺎﻫیﭽﻪ اي،
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔظ ﭘﺎﻛیﺰﮔی ﻃﺒیﻌﺖ ومحیط زیﺴﺖ ﻧیﺰ می
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫمیﻦ دﻟیﻞ در ﺑﺴیﺎري از ﻛشﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن دید
مردم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﭼرﺧﻪ سﻮار مﺜﺒﺖ و دوﭼرﺧﻪ ،ارزش
ﺑیشﺘري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سﺎیر وسﺎیﻞ ﻧﻘﻠیﻪ دارا می ﺑﺎﺷد ﻛﻪ
ﺻد اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ امر یﻌﻨی اسﺘﻔﺎده ازایﻦ وسیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ واﻧﺠﺎم
ورزش دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ،ﻧیﺎز ﺑﻪ رﺷد و ﺗﻮسﻌﻪ ﻓرﻫﻨﮓ
دوﭼرﺧﻪسﻮاري در ﺑیﻦ اﻓراد ﺟﺎمﻌﻪ دارد .ﺑﺎ ﺟمﻊ ﺑﻨدي
اﺛرات دوﭼرﺧﻪ در ﺣﻞ ﺑحران آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا و محیط
زیﺴﺖ و مشﻜﻼت ﺗراﻓیﻚ و ﻓﻮاید ﭘﺰﺷﻜی دوﭼرﺧﻪ ،می
ﺗﻮان اظﻬﺎر داﺷﺖ ﻓراﻫﻢ ﻛردن ﺗمﺎم ﺗﺴﻬیﻼت ﺟﻬﺖ
ﺗشﻮیق مردم ﺑﻪ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ از قﺒیﻞ راه اﻧدازي
ایﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ رایﮕﺎن و ﭘﻮﻟی ،ﭘﺎرﻛیﻨﮓ ﻫﺎي
دوﭼرﺧﻪ ،مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري درون ﺷﻬري و
ﺑرون ﺷﻬري ،اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ درامﺎﻛﻦ ﻋمﻮمی و
ورزﺷی ،اسﺘﻔﺎده ازدوﭼرﺧﻪ درمﻨﺎﻃق و ﭘﺎرك ﻫﺎي
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سید محمد قریشی

ﺣﻔﺎظﺖ ﺷده ،در اﺧﺘیﺎر قرار دادن دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪ ﻃرق
مخﺘﻠف ﺑﻪ ﺷﻬروﻧدان و ایﺠﺎد ﻓضﺎي امﻦ و قﺎﺑﻞ اﺣﺘرام
ﺑراي دوﭼرﺧﻪ سﻮاران ،امري ﺿروري ﺑﻮده و ﺗحﻘق آن
می ﺗﻮاﻧد ﮔﻮیﺎي میﺰان اﻫمیﺖ سﻼمﺖ ﺟﺴمی و روﺣی
اﻓراد یﻚ ﺟﺎمﻌﻪ در ﻧﺰد مﺴئﻮﻻن آن ﺟﺎمﻌﻪ ﺑﺎﺷد .ﮔﻔﺘﻨی
اسﺖ ﻃرح ﻫﺎیی در مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬرداري ﺗﻬران و ﺷﻬرﻫﺎي
اﺻﻔﻬﺎن و مشﻬد اﺟرا ﺷده ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ مشﻜﻼت ﻋدیده ﺣﻞ
ﻧشده ،ﺧیﻠی مﻮﻓق ﻧﺒﻮده اﻧد .ﻋﻠی ایحﺎل درﭼﻨیﻦ
ﺷرایﻄی ﺧﻮﺷﺒخﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻋده زیﺎدي ازمردم ﻋﻠیرﻏﻢ
ﺑﺴیﺎري مشﻜﻼت ﭘیﺶ روي دوﭼرﺧﻪ سﻮاران و ﻧﺒﻮد
زمیﻨﻪ ﻫﺎي مﻨﺎسﺐ ﺑراي ﺗرویج ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري،
ﺑﻪ ایﻦ وسیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ مﻔید ﻋﻼقﻪ داﺷﺘﻪ و اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ ﺑراي مﻘﺎﺻد ﺧﺎص ،ﺑﻪ مرور ﺑیﺶ از ﭘیﺶ
ﮔﺴﺘرش ﭘیدا می ﻛﻨد .ارزان ﺑﻮدن ،ﺑی ﻧیﺎزي از سﻮﺧﺖ،
اﺷغﺎل ﻓضﺎي ﻛمﺘر ،ﺗﻌمیر و ﻧﮕﻬداري آسﺎن و قﺎﺑﻠیﺖ
ﺑﻜﺎرﮔیري در مﻌﺎﺑر ﻛﻢ ﻋرض یﺎ داراي محدودیﺖ
دسﺘرسی از مﻬمﺘریﻦ ویﮋﮔی ﻫﺎي اقﺘصﺎدي –اﺟﺘمﺎﻋی
دوﭼرﺧﻪ ﺑﻮده و از سﻮیی ،ﻧداﺷﺘﻦ آﻟﻮدﮔی ﺻﻮﺗی و
زیﺴﺖ محیﻄی آﻧرا داراي مﻘﺒﻮﻟیﺖ قﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬی ﻧمﻮده
اسﺖ .ﻋﻠیرﻏﻢ ایﻦ امﺘیﺎزﻫﺎ ،مشﻜﻼت ﺑﺴیﺎري ﺑر سر راه
دوﭼرﺧﻪ سﻮاران وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺒﻮد مﺴیرﻫﺎي مﻨﺎسﺐ
ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر دوﭼرﺧﻪ سﻮاران و امﻨیﺖ آﻧﺎن در ﺷﻬر ،ﻧﺒﻮد
مﻜﺎنﻫﺎ و یﺎ ﭘﺎرﻛیﻨﮓ ﻫﺎي مخصﻮص دوﭼرﺧﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑرقراري امﻨیﺖ دوﭼرﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرك ﺷده ،ﻧﺒﻮد دید مﺜﺒﺖ
و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﭼرﺧﻪ سﻮاران در سﻄﺢ ﺷﻬر ،ﻋدم
اﻃﻼع رسﺎﻧی در مﻮرد ﻓﻮاید اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ در میﺎن
ﺷﻬروﻧدان ،ﻛمﺒﻮد دوﭼرﺧﻪ ﻫﺎي اسﺘﺎﻧدارد و مﺘﻨﺎسﺐ ﺑﺎ
ﻫدف اسﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻫمراه ﻋدم ﺷﻨﺎﺧﺖ مردم ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ اﻧﻮاع دوﭼرﺧﻪ ومشﻜﻼت دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻨﻬﺎ
ﺑخشی ازمﻮاﻧﻊ ﺗرویج ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ در ﻛشﻮر مﺎ می
ﺑﺎﺷد (مخﺘﺎري9815،138 ،ص).
مرگ و میر در ﺗصﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي ،آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا،
آﻟﻮدﮔی ﺻﻮﺗی ،اسﺘرس و ﻏیره مﺴئﻮﻟیﺖ سﻨﮕیﻨی را
مﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎمﻌﻪ می ﻛﻨد .سﻼمﺖ اﻧﺴﺎن ﺑدﻟیﻞ اﻧﺘشﺎر
ﮔﺎزﻛرﺑﻨیﻚ و اﻛﺴید ﻧیﺘرات ﺑﻪ ﺧﻄر اﻓﺘﺎده اسﺖ .ﺑیمﺎري
ﻫﺎي ﺧﻄرﻧﺎك از قﺒیﻞ سرﻃﺎن و ﺗﻨﮕی ﻧﻔس ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ و
اﻧﺘشﺎر ﮔﺎزﻫﺎ اﻓﺰایﺶ می یﺎﺑد .راﻫﻜﺎرﻫﺎي مﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ
ﺗراﻓیﻚ ﺑﺎ ارئﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي سﻨﺘی ﺻرﻓﺎً مﻮﺟﺐ ﺗﻌریض
ﺟﺎدهﻫﺎ ﺗﺎ ﺣد اﺷﺒﺎع ﺷده ،ﺑﻄﻮریﻜﻪ ﻓضﺎﻫﺎي مرﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﺎﺑران ﭘیﺎده و دوﭼرﺧﻪ سﻮاران ﻛﺎﻫﺶ یﺎﻓﺘﻪ اسﺖ .ﻫمﻪ
سﺎﻟﻪ ﺟﺎده ﻫﺎي ﺟدیدي سﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد و ﭘﻞﻫﺎي روﮔﺬر
ﻫﻮائی ﺟدید اﺣداث می ﮔردد ﺗﺎ ﺑﺎ سرﻋﺖ روﻧد اﻓﺰایﺶ
ﺗراﻓیﻚ ﻫمﮕﺎم ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل اﺣداث ﺟﺎده ﻫﺎي
ﺟدید ،ﺗﻌریض راهﻫﺎ و اﻓﺰایﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎده اي ﺑﻪ دﻟیﻞ
ﻛمﺒﻮد زمیﻦ ﺗﻘریﺒﺎً ﻏیرممﻜﻦ اسﺖ .ارائﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎیی از
قﺒیﻞ ایﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ مﺘرو اﻏﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮش داروئی ﺑراي
مﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗراﻓیﻚ و ﺣﻞ مشﻜﻼت زیﺴﺖ محیﻄی ﺷﻬرﻫﺎ
ﭘیشﻨﻬﺎد می ﮔردﻧد .ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ایﻦ ﭘیشﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻧیﺎزمﻨد زمﺎﻧی ﻃﻮﻻﻧی و ﺻرف ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎي زیﺎدي اسﺖ.
اﻓﺰایﺶ سریﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ و ازدﺣﺎم ﺗراﻓیﻚ
ﻓشﺎرﻫﺎي زیﺎدي را ﺑراي سﺎﺧﺖ زیرﺑﻨﺎي ﺟدید ﺣمﻞ و
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.

ﺟدول ﺷمﺎره 9.میﺰان ظرﻓیﺖ ،ﻫﺰیﻨﻪ و ﺗﻮزیﻊ در مدﻟﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ
حمل و نقل (جابجايي)

تعداد مسافر در هر

کل هزينه براي هر مسافر (به

ساعت ،در هر مسير

دالر آمريکل)

ﭘیﺎده روي

088 ،1

کم (ناچيز)

8

دوﭼرﺧﻪ

088 ،1

x

8

مﻮﺗﻮرسیﻜﻠﺖ

188 ،1

x

24/794

088 -088

./12- 8/27

10/960

ﺧﻮدروي سﻮاري

کل خروجي بر حسب هر سفر

اﺗﻮﺑﻮس
وسﺎئﻞ ﻧﻘﻠیﻪ ﺗرﻛیﺒی

سال هفتم
شماره بيستم و دوم
تابستان 4931

23

18888 -10888

8/28 -8/80

1/82

مﺴیر اﺗﻮﺑﻮس رو

10888 -28888

8/28 -8/80

8/09

مﺴیر ویﮋه اﺗﻮﺑﻮس

38888

8/28 -8/80

x

قﻄﺎر سﺒﻚ روﮔﺬر

28888 -36888

8/28 -8/80

48888

8/10 -8/208

قﻄﺎر زیرزمیﻨی (ﺑﺎ سﻮﺧﺖ ﮔﺎزوئیﻠی)

8/41

ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران

دوﭼرﺧﻪ یﻜی از اقﺘصﺎدي ﺗریﻦ وسﺎئﻞ ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ
یﻚ ﺟﺎمﻌﻪ ایدئﺎل اسﺖ .دوﭼرﺧﻪﻫﺎ ﺑﺎ  55ﻛﺎﻟري مصرف
اﻧرژي ﺑراي ﻫر ﻧﻔر ،اسﺘﻔﺎده مﻔیدي دارﻧد ﻫمﭽﻨیﻦ ﺿد
آﻟﻮدﮔی و دوسﺘدار محیط زیﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨد .ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ اﺷغﺎل
ﻓضﺎیی ﻛمﺘر از یﻚ ﺧﻮدرو در ﺑﻌد ﻓضﺎ ﻫﻢ ﺻرﻓﻪ ﺟﻮیی
می ﻛﻨﻨد .در ﺟﺎئیﻜﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻮان ﺣمﻞ  915اﻟی 155
ﻧﻔر را در ﻋرض ﺟﺎده دارﻧد ،دوﭼرﺧﻪﻫﺎ می ﺗﻮاﻧﻨد 9555
ﻧﻔر را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻨد .ایﻦ وسیﻠﻪ ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫمﭽﻨیﻦ در
ﺻرﻓﻪ ﺟﻮئی وقﺖ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬیري ،آزادي ﻓردي و ﺑﻪ
دﻟیﻞ اﻧدازه و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬیري ﻛﺎرآئی ﺑﺴیﺎري دارد .ﺑﻌﻼوه
قﺎﺑﻞ اسﺘﻔﺎده در ﺧیﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎریﻚ ،زمیﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﻫمﻮار و
ﻧﻮاﺣی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر اسﺖ(ﺟیﻦ.)9815 ،
واﺑﺴﺘﮕی و اسﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو را میﺗﻮان ﺑﻪ مﺜﺎﺑﻪ
امﺘداد ﺣصﺎرﺑﻨدي و ﺣﺒﺎب ﮔﻮﻧﮕی  -مدیریﺖ ﻫمﺎﻫﻨﮓ
ﻓضﺎﻫﺎي مخﺎﻃره آمیﺰ مشﻬﻮد و ﺗمﺎسﻫﺎي اﺟﺘمﺎﻋی در
ﻋیﻦ ﺟﺎیﺎیی در ﺣﻮزهي ﻋمﻮمی در مﺠﺎري ایمﻦ  -مدﻧظر
قرار داد (ﻛﺎﻛریﻦ ،9833 ،ص.)955 .
-7-2دوچرخه سواري و سالمت
ﺟﺎیﮕﺎه ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
مﻄﻠﻮب آن ﺑر سﻼمﺘی ﺟﺎمﻌﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑیمﺎري ﻫﺎي
قﻠﺒی  -ﻋروقی در ﺑیﻦ ﺷﻬروﻧدان و اﺛر آن ﺑر ﻛﺎﻫﺶ
مﻌضﻼت اﺟﺘمﺎﻋی و مشﻜﻼت مرﺑﻮط ﺑﻪ ﺗراﻛﻢ ﺧﻮدروﻫﺎ و
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌیﺖ ﺗراﻓیﻚ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼشﻢ ﮔیر آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا،
ﻟﺰوم ﻓراﻫﻢ ﻧمﻮدن زیرسﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺿروري ﺑﺎ مشﺎرﻛﺖ،
ﻫمﻔﻜري و ﻫمﻜﺎري ﺗمﺎمی ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓرﻫﻨﮕی و اﺟرایی از
ﺟمﻠﻪ وزارت ﺑﻬداﺷﺖ و درمﺎن ،سﺎزمﺎن محیط زیﺴﺖ،
سﺎزمﺎن ﺗرﺑیﺖ ﺑدﻧی ،سﺎزمﺎن ﺷﻬرداري و ﺷﻮراﻫﺎي
اسﻼمی ﺷﻬرﻫﺎ ،سﺎزمﺎن ﺻدا و سیمﺎ ،راﻫﻨمﺎیی
وراﻧﻨدﮔی ،ﻧیروي اﻧﺘظﺎمی ،وزارت آمﻮزش و ﭘرورش،
مﻮسﺴﺎت و ﺗشﻜﻞ ﻫﺎي ﻏیردوﻟﺘی مﺎﻧﻨد ﮔروه ﻫﺎي
مخﺘﻠف ورزﺷی وﻏیره را می ﻃﻠﺒد ﭼرا ﻛﻪ ﮔﺎم ﺑرداﺷﺘﻦ
در راه ارﺗﻘﺎي سﻼمﺖ ﺟﺎمﻌﻪ وظیﻔﻪ ﺗمﺎمی ﻧﻬﺎدﻫﺎي
مﺴئﻮل ﻫﺴﺖ( .)6ارائﻪ ﻃرح ﻫﺎي ویﮋه در قﺎﻟﺐ ﺑرﻧﺎمﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎمﻊ ﺑﺎ ﻫدف ایﺠﺎد اﻧﮕیﺰه ورزش و اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ درﺑیﻦ آﺣﺎد ﺟﺎمﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺎمیﻦ سﻼمﺘی
ﻋمﻮمی ﺗﻮسط وزارت ﺑﻬداﺷﺖ ﺑﺎ ﻫمﻜﺎري سﺎزمﺎن ﺗرﺑیﺖ
ﺑدﻧی ،سﺎﺧﺖ ﺑرﻧﺎمﻪ ﻫﺎي ﻓرﻫﻨﮕی و آمﻮزﺷی ﺑﻮسیﻠﻪ ﺻدا
و سیمﺎ ،ﻃراﺣی و ایﺠﺎد مﺴیرﻫﺎي ویﮋه دوﭼرﺧﻪ در
ﺷﻬرﻫﺎ ﺗﻮسط ﺷﻬرداريﻫﺎ و ﺗﻌﺒیﻪ مﻜﺎﻧی ﺟﻬﺖ ﭘﺎرك
دوﭼرﺧﻪ در داﺧﻞ مدارس و داﻧشﮕﺎهﻫﺎ و ﺗشﻮیق داﻧﺶ
آمﻮزان و داﻧشﺠﻮیﺎن ﺑﻪ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﺟﻬﺖ

ﺟﺎﺑﺠﺎیی ﺑﺎ یﻚ وسیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ ﭘﺎك (ﺑدون آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا و
ﺻﻮﺗی) ﺗﻮام ﺑﺎ ورزش از سﻮي وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آمﻮزش و
ﭘرورش وﻋﻠﻮم و ﺗحﻘیﻘﺎت و ﺗرویج دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در
محیط ﻫﺎي آمﻮزﺷی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰایی در امر ارﺗﻘﺎء ﻓرﻫﻨﮓ
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺧﻮاﻫد داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗی وظیﻔﻪ ایﻦ
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
مصﻮﺑﻪ ﻫیﺎت وزیران ،سﺎزمﺎن ﺗرﺑیﺖ ﺑدﻧی مﻮظف ﺷد ﺑﺎ
ﻫمﻜﺎري ﻧﻬﺎد ﻫﺎي مﺴئﻮل ﺑﺎ ﻫدف اﺷﺎﻋﻪ ورزش ﻫمﮕﺎﻧی،
ﺗدویﻦ ﻃرح اسﺘﻔﺎده ﻋمﻮمی از دوﭼرﺧﻪ را در دسﺘﻮر ﻛﺎر
ﺧﻮد قرار دﻫد ،اﮔرﭼﻪ ﻧﺘﺎیج ﻋمﻠی ایﻦ ﻃرح ﺗﺎ ﺑﻪ امروز
مﻠمﻮس ﻧﺒﻮده اسﺖ( .)1امروزه در سراسر دﻧیﺎ ﺑیﺶ از 15
میﻠیﻮن ﻧﻔر از دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وسیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ روزاﻧﻪ
اسﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨد امﺎ ﺑراي ایﻦ ﻛﺎر یﻌﻨی اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ ،ﺷﻬروﻧدان ﺑﺎید قﻮاﻧیﻨی ﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻛﻪ وظیﻔﻪ
ﻫر ﺷﻬروﻧد اسﺖ رﻋﺎیﺖ ﻛﻨﻨد ،یﻌﻨی ﻋﻼوه ﺑر ایﻨﻜﻪ
ﻋﺎﺑران ﭘیﺎده و راﻧﻨدﮔﺎن ﺑﺎید رﻋﺎیﺖ ﺣﻘﻮق دوﭼرﺧﻪ
سﻮاران را ﺑﻜﻨﻨد دوﭼرﺧﻪ سﻮاران ﻧیﺰ ﺑﺎید ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را
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
ﺑخﺶ راﻫﻨمﺎیی و راﻧﻨدﮔی اﺣﺴﺎس می ﺷﻮد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑﺎﻧﻮان در ﺟﺎمﻌﻪ مﺎ دﭼﺎر ﻛمﺒﻮد ﻓضﺎي ورزﺷی
اﺧﺘصﺎﺻی مﻨﺎسﺐ ﺑﻪ ویﮋه ﺑراي ایﻦ ورزش ﻫﺴﺘﻨد ﭼرا
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻋدم ﻓرﻫﻨﮓ سﺎزي ﺣﺘی ﺑﺎ رﻋﺎیﺖ ﭘﻮﺷﺶ
اسﻼمی ﺑﺎ مشﻜﻼت ﺧﺎص مﻮاﺟﻪ می ﺷﻮﻧد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ
درﺗﻌداد اﻧدﻛی از ﭘﺎركﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻼن ﺷﻬرﻫﺎ اقدام ﺑﻪ
راه اﻧدازي ﭘیﺴﺖ دوﭼرﺧﻪسﻮاري ﺷده اسﺖ امﺎ امﻜﺎﻧﺎت
محدود ،مﺴیرﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﻋدم ﺗﺒﻠیغ وﻓرﻫﻨﮓ سﺎزي
مﻮﺟﺐ ﺷده اسﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋده مﻌدودي ازﻋﻼقﻪمﻨدان ﺑﻪ
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﺘﻮاﻧﻨد ازامﻜﺎﻧﺎت محدود مﻮﺟﻮد ﺑراي
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﻬره مﻨد ﺷﻮﻧد(مﻬري،9839 ،ص .)11
میﺰان دوﭼرﺧﻪسﻮاري ﺑﻪروﺷﻨی از ﺷرایط آب
وﻫﻮایی ﺗﺄﺛیر میﭘﺬیرد .ایﻦ مﻮﺿﻮع در ﺑﺴیﺎري از
مﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄیید ﺷده اسـﺖ،)Hapkinson et al, 1999( .
(،)Pucher et al., 2008( ،)Replogle, 2002
( .)Nankervis, 2009ﺣﺴیﻨی و ﻫمﻜﺎران ()9815
ﺑﺰرﮔﺘریﻦ ﺿﻌف ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري را ﻋدم وﺟﻮد
قﺎﻧﻮن و مﻘررات ﺣمﺎیﺘی ﺟﻬﺖ ﺣمﺎیﺖ از دوﭼرﺧﻪ
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سﻮاران ﺑیﺎن ﻛردﻧد .ﻫمﭽﻨیﻦ مرادي( )9831ﺿﻌف
ﻓرﻫﻨﮕی در مﻘﻮﻟﻪ ﺗراﻓیﻚ و ﻋدم یﻜپﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن مدیریﺖ
و ﺗصمیﻢ ﮔیري ﻃرﺣﻬﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در ﺷﻬر را
ﻋﻠﺖ ﺷﻜﺴﺖ مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري داﻧﺴﺖ .ﺑراي
ﮔﺴﺘرش دوﭼرﺧﻪ سﻮاري دادن ﺗﺴﻬیﻼت ﻧﻘدي و ﻏیر
ﻧﻘدي را راه مﻨﺎسﺒی ﺑراي ﮔﺴﺘرش ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري اﻋﻼم ﻛرد .ﺑﻄﻮریﻜﻪ ایﻨﮕﻮﻧﻪ سﻔرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ
روش ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ مﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑر روي آنﻫﺎ سرمﺎیﻪ ﮔﺬاري
ﺷده و ﺗﺴﻬیﻼت ﻻزم ﺑﻪ مﻨظﻮر ﺗﻮسﻌﻪ و اﻓﺰایﺶ ایﻦ
سﻔرﻫﺎ ﭘرداﺧﺖ ﮔردد( .)3ﺑیﻦ میﺰان اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ
(ﺑﻪ واسﻄﻪ ایﺠﺎد مﺴیرﻫﺎي مﻨﺎسﺐ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري) و
ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗراﻓیﻚ راﺑﻄﻪ مﻌﻨی داري وﺟﻮد
دارد.ﺷﻬرسﺎزي (ﺷﺎمﻞ ﻛیﻔیﺖ زیرسﺎﺧﺖﻫﺎ :مﻨﺎسﺐ ﺑراي
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در مﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎمﻨﺎسﺐ ﺑراي دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري) ،امﻜﺎﻧﺎت اﻧﺘﻬﺎي راه (مخصﻮﺻﺎ محﻞ ﭘﺎرك)،
سیﺎسﺖ ﺧرده ﻓروﺷی ،ﺗشﻮیق ﻋمﻮم ﺑﻪ اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ ،ﻛﺎرﺑردي ﺑﺎ سﺎیر مدلﻫﺎي ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ ،آمﻮزش
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ،ﻧﻮع زمیﻦ (ﺗپﻪاي در مﻘﺎﺑﻞ مﺴﻄﺢ) و
آب و ﻫﻮا را مﻬمﺘریﻦ ﻋﻮامﻞ در اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ
داﻧﺴﺘﻨد .ﺑررسی و مﻄﺎﻟﻌﻪ سیﺴﺘﻢ ﺣمﻞ وﻧﻘﻞ
ﻏیرمﻮﺗﻮري در ﻛشﻮرﻫﺎي اروﭘﺎیی ،اسﺘراﻟیﺎ و آمریﻜﺎ ﻧشﺎن
می دﻫد ﻛﻪ ﻫﻠﻨد ،داﻧمﺎرك و آﻟمﺎن ﺟﺰء ﻛشﻮرﻫﺎي
ﭘیشﮕﺎم در ﺑﻜﺎرﮔیري دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سیﺴﺘﻢ ﺣمﻞ
وﻧﻘﻞ ﻏیرمﻮﺗﻮري ایمﻦ ،راﺣﺖ و ﺟﺬاب می ﺑﺎﺷﻨد.ﺗﻔﺎوت
آﺷﻜﺎري ﺑراي سﻬﻢ سﻔرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ در ﺑیﻦ ﻛشﻮرﻫﺎي
مخﺘﻠف وﺟﻮد دارد .سﻬﻢ سﻔرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ از ﺣدود 9
درﺻد در اسﺘراﻟیﺎ ،آمریﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ  13درﺻد در
ﻫﻠﻨد ﺗغییر می ﻛﻨد ،ﻛشﻮر ﻫﻠﻨد داراي ﺑیشﺘریﻦ مﻘدار
مﺴﺎﻓﺖ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري می ﺑﺎﺷد ﻛﻪ در ﺣدود 1/5
ﻛیﻠﻮمﺘر می ﺑﺎﺷد(.ﻛﺎرﻟﻮس و ﻫمﻜﺎران  )1553در
ﭘﮋوﻫﺶ دیﮕري ﻛﻪ «ﭘﻮﭼر و ﻫمﻜﺎران» ( Pucher et al.,
 )1999اﻧﺠﺎم دادﻫﺎﻧد ،مﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑر روي  3ﺷﻬر امریﻜﺎي
ﺷمﺎﻟی (ﻧیﻮیﻮرك ،سﺎن ﻓراﻧﺴیﺴﻜﻮ ،ﺑﻮسﺘﻦ ،سیﺎﺗﻞ،
ﺗﻮرﻧﺘﻮ،مﺎدیﺴﻮن9ودیﻮیس )1ﺑﻪ ایـﻦ ﻧﺘیﺠـﻪ رسـید ﻛـﻪ
ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﻓرﻫﻨﮕی و ﻧﮕرش ﻋمﻮمی ،ﺗراﻛﻢ و اﻧدازة
ﺷﻬر،ﻫﺰیﻨه اسﺘﻔﺎده از مﺎﺷیﻦ و ﺣمﻞوﻧﻘﻞ ﻋمﻮمی،
ﺷرایط آب وﻫﻮایی ،امﻨیﺖ ،و زیرسﺎﺧﺖﻫﺎي
دوﭼرﺧﻪسﻮاري از مﻬﻢﺗریﻦ ﻋﻮامﻞ در اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ در ایﻦ ﺷﻬرﻫﺎ ﺑﻪﺷمﺎر میآید ( .)1ﺣﻮزه مﻌﺎوﻧﺖ
ﺣمﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗراﻓیﻚ ﺷﻬرداري مﻨﻄﻘﻪ  3ﺗﻬران ()9833
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷیﺐ مﻨﺎسﺐ ﺧیﺎﺑﺎن ﻫﺎي مﻨﻄﻘﻪ  ،3ایﻦ
مﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎیﻠﻮت ﻃرح مﺴیر ویﮋه دوﭼرﺧﻪ سﻮاري

را ﺑﻪﻃﻮر آزمﺎیشی آﻏﺎز ﻛرد .در ایﻦ ﺗحﻘیق اﻧﺠﺎم ﻃراﺣی،
ﺑررسی و مﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﺣداث مﺴیر ویﮋه دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري ﺑﻪ ﺷرﻛﺖ مﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗراﻓیﻚ ﺷﻬرداريﺗﻬران محﻮل
ﮔردید .محدوده ﻃرح در ﻓﺎز ﺗﻜمیﻠی ﺑﻪ ﻛﻞ مﻨﻄﻘﻪ 3
ﮔﺴﺘرش ﭘیدا ﻧمﻮد و اقدامﺎت مﻬمی ﺻﻮرت ﮔرﻓﺖ از
ﺟمﻠﻪ :ﺗشﻜیﻞ دﻓﺘر مرﻛﺰي ﭘﺎیﻠﻮت دوﭼرﺧﻪ ،آمﺎده سﺎزي
ﺑﺴﺘر ،رﻧﮓ آمیﺰي ﺑﺴﺘر سﻄﻮح ﺑﺎ رﻧﮓ سﺒﺰﺧط ﻛشی
ممﺘد و ﺑصﻮرت دوﺟﺰیی ،رسﻢ ﻧﻘﻮش وﺟﻬﺎت ﺣرﻛﺘی
ﻧصﺐ ﻋﻼیﻢ ﺗراﻓیﻜی مرﺑﻮط ﺑﻪ دوﭼرﺧﻪ در ﻃﻮل مﺴیر،
ﻧصﺐ و اﺣداث ﺧﺎﻧﻪ دوﭼرﺧﻪ ﺗﻬیﻪ و ﻧصﺐ ﭘﺎرﻛیﻨﮓ
دوﭼرﺧﻪ و ﺗﻬیﻪ دوﭼرﺧﻪ .اسﺘﻔﺎده از مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري مﺰایﺎي زیﺎدي دارد از ﺟمﻠﻪ رواﻧی ﺣرﻛﺖ در
سﻄﺢ مﻌﺎﺑر مﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗراﻓیﻚ ،ﻛﺎﻫﺶ قﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﻟﻮدﮔی ﻫﻮا  ،ﻛﺎﻫﺶ مصرف سﻮﺧﺖ و سﺎیر ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎي
دیﮕر،ﮔﺴﺘرش آن ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﻬر میﺘﻮاﻧد ﺑﺴیﺎر مﺜﺒﺖ و
ﺣیﺎﺗی ﺑﺎﺷد .دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در ﺷﻬر داراي مشﻜﻼت و
محدودیﺘﻬﺎیی میﺒﺎﺷد ﻛﻪ از ﺟمﻠﻪ ایﻦ محدودیﺘﻬﺎ
میﺘﻮان ﺑﻪ :ﻋدم امﻜﺎن دوﭼرﺧﻪ ﺗﻮسط ﺧﺎﻧمﻬﺎ ﻛﻪ ﺑیﺶ از
 55درﺻد ﺟمﻌیﺖ ﺷﻬر را ﺗشﻜیﻞ میدﻫﻨد،ﻋدم ﻓرﻫﻨﮓ
سﺎزي ﻛﺎمﻞ و ارائﻪ امﻮزش و آﮔﺎﻫی مﻨﺎسﺐ ﺟﻬﺖ
اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ مﺜﻞ اﻋﻼم در ﺻدا و سیمﺎ ،اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ مﻨﺎسﺒﺘر و مﺘﻨﺎسﺐ ﺑﺎ وﺿﻌیﺖ ﺧیﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬر،
وﺟﻮد مﻮاﻧﻊ در مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ ﻋدم وﺟﻮد قﻮاﻧیﻦ و
مﻘررات ﺑﺎزدارﻧده ﺟﻬﺖ سﺎیر وسﺎیﻞ ﻧﻘﻠیﻪ ﺑﻪ مﻨظﻮرﻋدم
ورود ﺑﻪ مﺴیر دوﭼرﺧﻪ ،ﻧﺎمﻨﺎسﺐ ﺑﻮدن مﻌﺎﺑر ﺷﻬري و یﺎ
ﻋدم اﺟراي ایﻦ ﻃرح در سﺎیر مﻨﺎﻃق و محﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﻬر
ﺑﺎﻋﺚ ﮔردیده ﺗﺎ ﻓرﻫﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﻧﺘﻮاﻧد ﺟﺎي
ﺧﻮد را میﺎن ﺗﻬراﻧی ﻫﺎ ﺑﺎز ﻧمﺎید و دوﭼرﺧﻪ ﻫمﭽﻨﺎن از
ﻧﮕﺎه ﭘﺎیﺘخﺖ ﻧشیﻨﺎن وسیﻠﻪ اي ﺑراي ﺗﻔریﺢ و ورزش ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب می آید .ایﺠﺎد مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪسﻮاري در
ﺷﻬرﻫﺎ و ﻛﻼنﺷﻬرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻜی از ﻃرحﻫﺎي
ﻓﻮریﺘی و مﻮرد ﻧیﺎز مدیریﺖ ﺷﻬري ،ﺷﻬرداري ﺗﻬران را
ﻧیﺰ مﺘﻘﺎﻋد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨیﻦ ﭘروژﻫﺎي ﻛرد ﺗﺎ ﺟﺎیی ﻛﻪ
ﺷﻬردار ﺗﻬران ﺑﻪ ﺗﺎزﮔی مﻨﻄﻘﻪ  3را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎیﮕﺎه
آزمﺎیشی ﺑراي اﻧﺠﺎم ایﻦ ﻃرح مﻌرﻓی ﻛرد و اوﻟیﻦ مﺴیر
ویﮋه دوﭼرﺧﻪسﻮاري در سﻄﺢ ﺷﻬر ﺗﻬران در مﻨﻄﻘﻪ3
ﺷﻬرداري ﺷﻜﻞ ﮔرﻓﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دوﭼرﺧﻪ سﻮاران در مﻨﻄﻘﻪ  3در ﺣﺎل
ﺗردد در ایﻦ مﺴیرﻫﺎ میﺒﺎﺷﻨد .سﻪ ﻧﻮع مﺴیر ﺑراي ﻋﺒﻮر
دوﭼرﺧﻪ سﻮاران در ﻧظر ﮔرﻓﺘﻪ ﺷده اسﺖ ﻛﻪ در ﺑخشی
از ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘصﺎﺻی ﺗﻨﻬﺎ دوﭼرﺧﻪ رﻓﺖ و آمد
می ﻛﻨد .ﻫمﭽﻨیﻦ درمﺴیر ﻫﺎیی ،ﺧﻄﻮﻃی از ﺧیﺎﺑﺎن ﺑﻪ

ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران

ایﻦ مﻨظﻮر ﺟدا ﺷده اسﺖ و در ﺑﻌضی از مﻌﺎﺑر ﻧیﺰ
دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ وسیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ ﻫمراه ﺑﺎ سﺎیر ﺧﻮدرو
ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر دارد .سﺎیر اقدامﺎت مﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺷده ﻋﺒﺎرﺗﻨد
از :رﻧﮓ آمیﺰي ﺑﺴﺘر سﻄﻮح ،ﺧطﻛشی دوﺟﺰیی ،رسﻢ
ﻧﻘﻮش وﺟﻬﺎت ﺣرﻛﺘی  ،ﻧصﺐ ﻋﻼیﻢ ﺗراﻓیﻜی مرﺑﻮط ﺑﻪ
دوﭼرﺧﻪ در ﻃﻮل مﺴیر ،ﻧصﺐ ﻋﻼئﻢ ﺗراﻓیﻜی و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
مخصﻮص دوﭼرﺧﻪ،ﻃراﺣی و ﻧصﺐ ﺧﺎﻧﻪ دوﭼرﺧﻪ،سﺎﺧﺖ
و ﻧصﺐ ﭘﺎرﻛیﻨﮓ دوﭼرﺧﻪ،ﺗحﻮیﻞ دوﭼرﺧﻪﻫﺎي رایﮕﺎن
(مرادﭘﻮر ،9833 ،ص .)980
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟی ﺷﻬرسﺎزي و مﻌمﺎري ﻛشﻮر در مصﻮﺑﻪ
مﻮرﺧﻪ  9863/95/15اوﻟیﻦ اقدام در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃرح
دوﭼرﺧﻪ ﻫمﮕﺎﻧی و ایﺠﺎد مﺴیر ویﮋه دوﭼرﺧﻪ سﻮاري وﺑﺎ
ﺗﻮﺻیﻪ ﺑﻪ ایﺠﺎد مﺴیرﻫﺎي مخصﻮص ﻋﺒﻮر دوﭼرﺧﻪ در
ﺗمﺎم ﺷﻬرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛشﻮر اﻧﺠﺎم داد .ﻃرح ایﺠﺎد
مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪسﻮاري در ﺷﻬرﻫﺎ و ﻧﮕﺎه ﺷﻬرداران
ﻛﻼنﺷﻬرﻫﺎ ﺑﻪ ایﻦ ﭘروژه ﺑﺎﻋﺚ ﺷده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔی ﺷﺎﻫد
ﮔﺴﺘرش ﺧﻄﻮط دوﭼرﺧﻪسﻮاري در ﺷﻬرﻫﺎ ﺑﺎﺷیﻢ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺷﻬروﻧدان ﺑراي سﻔرﻫﺎي درون ﺷﻬري ﺧﻮد از
دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮدرو اسﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨد(ﺷیرازي،
.)9835
در ﺑررسی ﭘﺎرامﺘرﻫﺎي مﻮﺛر مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري در ﺷﻬر ﺗﻬران از دیدﮔﺎه ﻛﺎرﺑران  ،ﻋدم ﻋضﻮیﺖ
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را ﺑﺰرﮔﺘریﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌف و رایﮕﺎن ﺑﻮدن آﻧرا
ﺑﻬﺘریﻦ ﻧﻘﻄﻪ قﻮت ایﻦ ﻃرح اﻋﻼم ﻛردﻧد.
ﺷﻌﺎر و ﻫمﻜﺎران ( )9815مﻬمﺘریﻦ ﻋﺎمﻞ ﺷﻜﺴﺖ
ﭘروژه ﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در ﺷﻬر را ﺿﻌف در ﻓرﻫﻨﮓ
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري و ﻧﺒﻮد ﻓرﻫﻨﮓ مﻨﺎسﺐ ﺗراﻓیﻚ و آمﻮزش
و آﮔﺎﻫی ﺑیﺎن ﻛردﻧدو ﻓرﻫﻨﮓ مﻨﺎسﺐ را ﻋدم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
مﺴیر دوﭼرﺧﻪ سﻮاران،آﮔﺎﻫی ﺑﻪ ﺷﻬروﻧدان از مﺰایﺎي
اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﺑیﺎن ﻛردﻧد.
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
در مﻨﻄﻘﻪ  ، 3اﻓرادي ﻛﻪ از دوﭼرﺧﻪ اسﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨد و
اﻓرادي ﻛﻪ ﺗمﺎیﻠی ﺑﻪ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﻧدارﻧد اسﺖ.
ﺟﻬﺖ ﭘیﮕیري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻌداد ﺑﻪ مراﻛﺰ مرﺗﺒط
درﺷﻬرداري مراﺟﻌﻪ ﺷد و ﺑﺎ ﺑررسی دقیق از ﻃریق
سیﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎمپیﻮﺗري ﺗﻌداد دقیﻘی از ﻛﺎﻧﻜسﻫﺎ و اﻓراد
ﺑﻪ دسﺖ آمد ﺑر ایﻦ اسﺎس ﺗﻌداد ﻛﺎﻧﻜسﻫﺎ  01ﻋدد می
ﺑﺎﺷد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  05ﻛﺎﻧﻜس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و

رایﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻬروﻧدان داوﻃﻠﺐ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ارائﻪ
ﺧدمﺎت می ﻧمﺎیﻨد .ﻫمﭽﻨیﻦ ﺑر ﻃﺒق ﭘیﮕیري ﻫﺎیی
ﺻﻮرت ﮔرﻓﺘﻪ از ﺷﻬرداري ﻧﻮاﺣی مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران در
مﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  515ﻧﻔر از مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺑﻬره
ﺑرده اﻧد ﺑر ﻫمیﻦ اسﺎس و ﺑﺎ ﻛمﻚ ﮔرﻓﺘﻦ از روش
ﻛﻮﻛران ﺗﻌداد ﮔروه ﻧمﻮﻧﻪ مﻮرد محﺎسﺒﻪ قرار ﮔرﻓﺖ .ﺑر
ایﻦ اسﺎس  55ﻧﻔر از ﻛﺎرﺑران دوﭼرﺧﻪ 55 ،ﻧﻔر از
ﺷﻬروﻧداﻧی ﻛﻪ از دوﭼرﺧﻪ اسﺘﻔﺎده ﻧمی ﻛﻨﻨد می ﺑﺎﺷد و
ﻫمﭽﻨیﻦ ﺟﻬﺖ ﺑررسی ﻧظر مﺴئﻮﻟیﻦ ﻛﺎﻧﻜسﻫﺎ درایﻦ
ﻃرح ،ﻧظرات  85ﻧﻔر از مﺴئﻮﻟیﻦ ﻛﺎﻧﻜﺴﻬﺎي دوﭼرﺧﻪ در
مﻨﻄﻘﻪ  3مﻮرد سﻮال و ارزیﺎﺑی قرار ﮔرﻓﺖ.
روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر از اﻛﺘشﺎﻓی می ﺑﺎﺷد ﻛﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻛﺘشﺎﻓی ﻧیﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓرﺿیﻪ ﻧمی
ﺑﺎﺷد(.دﻻور.)9835 ،
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
ﮔردآوري ﺷده اسﺖ و ﺟﻬﺖ دسﺘیﺎﺑی ﺑﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ مراﺟﻌﻪ ﺣضﻮري ﺑﺎ ﻧمﻮﻧﻪ مﻮرد مﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ مﻨظﻮر
ﭘﺎسخﮕﻮیی ﺑﻪ سﻮاﻻت ﭘرسشﻨﺎمﻪ اﻧﺠﺎم ﺷد ،ﻛﻪ ﭘﮋوﻫشﮕر
اﻃﻼﻋﺎت میداﻧی را از ایﻦ ﻃریق ﺟمﻊ آوري ﻧمﻮده اسﺖ.
ﭘس از ﮔردآوري اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم مﻄﺎﻟﻌﺎت 3
ﭘرسشﻨﺎمﻪ ﺷﺎمﻞ یﻚ ﭘرسشﻨﺎمﻪ اي ﺑﺎ سﻮاﻻﺗی ﻛﻪ
مﺴئﻮﻻن ﻛﺎﻧﻜﺴﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 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
در ایﻦ رﺷﺘﻪ و ﺗخصص ،رسید و مﻮرد ﺗﺎیید ایشﺎن قرار
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 دﻻیﻞ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ،ﻧﻘﺎط
قﻮت و ﺿﻌف ﻃرح و اقدامﺎﺗی ﻛﻪ از دید آﻧﻬﺎ ﺑﺎید ﺻﻮرت
ﮔیرد ﺗﺎ ﻃرح ﻫر ﭼﻪ ﺑﻬﺘر اﺟرا ﺷﻮد از دید ﻛﺎرﺑران
دوﭼرﺧﻪ مﻮرد سﻨﺠﺶ قرار می ﮔیرد ،ﮔﻨﺠﺎﻧده ﺷده
اسﺖ و درﭘرسشﻨﺎمﻪ سﻮم ﻛﻪ ﺑیﻦ ﻛﺴﺎﻧی ﻛﻪ از دوﭼرﺧﻪ
اسﺘﻔﺎده ﻧمی ﻛﻨﻨد اسﺘﻔﺎده می ﺷﻮد دﻻیﻞ ﻋدم اسﺘﻔﺎده
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سید محمد قریشی

از دوﭼرﺧﻪ ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻃرح و ﻛﺎرﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﺎید در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮسﻌﻪ ﻃرح از دید آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔیرد مﻮرد ﺑررسی
رو ﻓراواﻧی ﭘﺎسخﻬﺎ مﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗحﻠیﻞ قرار می ﮔیرد،
ﻫدف از ﻛﺎرﺑرد ایﻦ ﭘرسشﻨﺎمﻪ ﺗحﻠیﻞ میﺰان اﺛرﺑخشی
مﺴیرﻫﺎي ویﮋه دوﭼرﺧﻪ (ﻧمﻮﻧﻪ مﻮردي مﻨﻄﻘﻪ  3ﺗﻬران)
در ایﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ می ﺑﺎﺷد و ﺑر ایﻦ اسﺎس ﻧمره ﻛﻠی
ﭘرسشﻨﺎمﻪ مﻮید میﺰان ﻛﺎرایی و اﺛرﺑخشی ﻃرح اسﺖ.
ﭘس از ﺧﺎﺗمﻪ آزمﻮن ،ﭘﺎسخﻨﺎمﻪ ﻫﺎي مخدوش مﻮرد
ﺑﺎزﺑیﻨی و اﺟراي دوﺑﺎره قرار ﮔرﻓﺖ و ﭘﺎسخﻨﺎمﻪﻫﺎ ﺑر
اسﺎس ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﻫﺎي آزمﻮدﻧیﻫﺎ مﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ و
ﺗحﻠیﻞ قرار می ﮔیرد.
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روايي و اعتبار ابزار پژوهش
در ایﻦ ﺗحﻘیق از اﺑﺰار ﭘرسشﻨﺎمﻪ و مصﺎﺣﺒﻪ ﺑراي
ﺟمﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اسﺘﻔﺎده می ﺷﻮد .ﺑراي ﺑررسی
روایی دروﻧی ﭘرسشﻨﺎمﻪ از ﭼﻨد مﺘخصص و اسﺎﺗید و
ﻛﺎرﺷﻨﺎسﺎن ﺷﻬرداري مﻨﻄﻘﻪ  3مشﻮرت ﺷد و ﭘس از
ﺑررسی روائی دروﻧی و ﺣﺬف ﺑرﺧی ﭘرسﺶﻫﺎ ﺗﻮسط
اسﺎﺗید و ﻧیﺰ ﺣﺬف سﻮاﻻﺗی ﻛﻪ روائی ﭘﺎئیﻨی داﺷﺘﻨد سﻪ
ﭘرسشﻨﺎمﻪ ﺗﻬیﻪ ﺷد ﻛﻪ مﻮرد ﺗﺎئید سﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر و روائی
قرار ﮔرﻓﺖ .و سپس ﺑﻪ ﺑررسی راﺑﻄﻪ ﺑیﻦ مﺘغیرﻫﺎ می
ﭘردازیﻢ.
روایی« :در ﻛﺎرﺑرد مﺘﻌﺎرف ،واژه اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺎره ﺑﻪ ایﻦ
دارد ﻛﻪ یﻚ سﻨﺠﻪ ﺗﺠرﺑی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣد مﻌﻨﺎي واقﻌی
مﻔﻬﻮم مﻮرد ﺑررسی را ﺑﻪ قدر ﻛﺎﻓی مﻨﻌﻜس می ﻛﻨد»
(ﺑﺒی .)9831 ،از سﻮي دیﮕر یﻚ روﺷی یﺎ اﺑﺰار اﻧدازه
ﮔیري زمﺎﻧی داراي اﻋﺘﺒﺎر اسﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ مﻮرد
ﻧظر ﺑﻮده اﻧدازه ﮔرﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷد .در ایﻦ مﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌییﻦ
میﺰان اﻋﺘﺒﺎر اﻧدازه ﮔیري از اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري (محﺘﻮایی)
اسﺘﻔﺎده ﺷده اسﺖ ﻛﻪ در ایﻦ روش از مشﺎوره و مصﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎ اسﺎﺗید و ﺻﺎﺣﺒﻨظران مرﺑﻮط ﺑﻬره ﮔرﻓﺘﻪ ﺷده اسﺖ.
ﭘﺎیﺎیی« :ﭘﺎیﺎیی یﺎ قﺎﺑﻠیﺖ اﻋﺘمﺎد ﻧیﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ایﻦ ﻛﻪ آیﺎ ﻫر روﺷی ﺧﺎﺻی ﻫر ﮔﺎه ﭼﻨدیﻦ
ﺑﺎر در مﻮرد مﻮﺿﻮع واﺣدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑرده ﺷﻮد ﻫر ﺑﺎر ﻧﺘیﺠﻪ
یﻜﺴﺎن ﺑﻪ دسﺖ می دﻫد» (ﺷریﻔی.)9835 ،
اسﺎسی ﺗریﻦ ﭘرسﺶ درﺑﺎره آزمﻮن آن اسﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ
ﺻﻔﺖ و یﺎ ﺻﻔﺎﺗی را اﻧدازه می ﮔیرد (ﺛرﻧدایﻚ )9861 ،و
ﭼﻮن ﺻﻔﺖ مﻮرد ﻧظر یﻚ ﺧصیصﻪ مﻜﻨﻮن اسﺖ ،ﻧمی-
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي مﺴﺘﻘیﻢ اﻧدازه ﮔرﻓﺖ .ﺑراي ﭘﺎسخ
ﮔﻮیی ﺑﻪ ایﻦ سﻮال ﺑﺎید ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ آزمﻮن داراي روایی
سﺎزه اسﺖ .روایی سﺎزه ﺑیﺶ از اﻧﻮاع دیﮕر روایی ﺑر

ﺗﻮﺻیف ﻫﺎي ﮔﺴﺘرده ﺗر ،ﭘﺎیدارﺗر و اﻧﺘﺰاﻋیﺗر ﺗﺎﻛید دارد
(آﻧﺎسﺘﺎزي)9839 ،
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
مﻮرد مﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻧدازه ﻫﺎي دیﮕري ﻛﻪ ﺑراي ارزﺷیﺎﺑی
ﻫمﺎن ﺧصیصﻪ ﻃرح ﺷده در مﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ اﻧدازه ﻫﺎیی ﻛﻪ
ﺑراي سﻨﺠﺶ ﺧصیصﻪ ﻫﺎي دیﮕر ﻃرح ﺷده ﻫمﺒﺴﺘﮕی
ﻫﺎي اسﺎسﺎ ﺑﺎﻻﺗري ﻧشﺎن دﻫد .ایﻦ مﻄﻠﺐ را میﺗﻮان ﺑﺎ
اسﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗحﻠیﻞ ﻋﺎمﻠی ﻛﻪ در آن اﻧدازه ﻫﺎیی
ﻛﻪ ﺑراي ارزیﺎﺑی یﻚ ﻧﻮع ﺧصیصﻪ ﻃرح ﺷده ﺑﺎید داراي
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 ،سﻮاﻻت ﻧﺎمﻨﺎسﺐ ﺣﺬف ﺷده
اسﺖ و ﻫمﺒﺴﺘﮕی ﻫر سﻮال ﺑﺎ مﻘیﺎس مرﺑﻮﻃﻪ مﻮرد
محﺎسﺒﻪ قرار ﮔرﻓﺘﻪ اسﺖ.
تهيه و تدوين پرسشنامه
ﭘرسشﻨﺎمﻪ ﺷﺎمﻞ اﻧﻮاع سﻮاﻻت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ در مﻮرد
مﻮﺿﻮع مﻮرد مﻄﺎﻟﻌﻪ اسﺖ .ایﻦ سﻮاﻻت ﺗﻌییﻦ ﻛﻨﻨده ﻧﻮع
ﻧﮕرش و اﻓﻜﺎر اﻓراد اسﺖ ﻛﻪ در دسﺘرسی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
مﻮرد ﻧیﺎز ﺑﺴیﺎر مﻔید و مﻮرد اسﺘﻔﺎده اسﺖ .ایﻦ روش
ﻋﺒﺎرت اسﺖ از مﻄرح ﻛردن یﻚ سري ﭘرسﺶ ﺑراي
مﺠمﻮﻋﻪ اي از ﭘﺎسخﮕﻮیﺎن ،ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ مﻌرف یﻚ ﺟمﻌیﺖ
وسیﻊ ﺗرﻧد .درﺑﺎره وﺿﻌیﺖ اﺟﺘمﺎﻋی ،ﺷغﻠی و ﺧﺎﻧﻮادﮔی
ﺷﺎن ،درﺑﺎره ﻋﻘﺎید و ایﺴﺘﺎر ﻫﺎیشﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ مﺴﺎئﻞ
اﻧﺴﺎﻧی ،دﻧیﻮي و مﻌﻨﻮي،درﺑﺎره اﻧﺘظﺎراﺗشﺎن ،سﻄﺢ
مﻌرﻓﺖ یﺎ آﮔﺎﻫی ﺷﺎن ،در مﻮرد یﻚ ﺣﺎدﺛﻪ یﺎ یﻚ مﺴئﻠﻪ
و یﺎ ﻛﻼ درﺑﺎره ﻫر ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ اﻃﻼع از آن ﺑراي محﻘق
ﺟﺎﻟﺐ اسﺖ .ﺑررسی ﭘرسشﻨﺎمﻪ اي ﺑﺎ ﭼشﻢ اﻧداز ﺟﺎمﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘی از ﻧظر سﻨﺠی سﺎده ﻋﻘﺎید مﺘمﺎیﺰ اسﺖ .ﺑراي
آﻧﻜﻪ در ﺑررسی ﺟﺎمﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘی ﺑﺎز ﺑیﻨی ﻓرﺿیﻪ ﻫﺎي
ﻧظري و آزمﻮن ﺗﺎﺛیر مﺘغیرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ایﻦ ﻓرﺿیﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺻیﻪ می ﻛﻨﻨد مدﻧظر اسﺖ .از ایﻦ ﻟحﺎظ ،ایﻦ ﺑررسیﻫﺎ
ﺑﻪ مراﺗﺐ سﻨﺠیده ﺗر و ﭘﺎیدارﺗر از ﻧظرسﻨﺠیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨد»
(ﻛیﻮي و ﻛﺎمپﻨﻬﻮد.)155 :9835 ،
ﺟﻬﺖ ﺗﻬیﻪ ﭘرسشﻨﺎمﻪ مﻮرد ﻧظر ،ﭘس از مﻄﺎﻟﻌﻪ
مﻨﺎﺑﻊ مرﺗﺒط ﺑﺎ مﻮﺿﻮع وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧص ﻫﺎي مﻄرح

ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران

ﺷده سﻮاﻻت ﻃراﺣی ﺷد .در سﻠﺴﻠﻪ مراﺗﺐ سﻮاﻻت
ﭘرسﺶ ﻧﺎمﻪ ،اﺑﺘدا سﻮاﻻت در مﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺷخصی
اسﺖ .سﻮاﻻﺗی ﻛﻪ مخﺎﻃﺒﺎن را ﺷﻨﺎسﺎیی می ﻛﻨد .سپس
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓرﺿیﺎت و مﺘغیر ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔرﻓﺘﻪ ﺷده و
ﺗﺒدیﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧص ﻫﺎ ،سﻮاﻻﺗی مﺘﻨﺎسﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻃرح
ﻛردم .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕر سﻮاﻻت ﺑر اسﺎس ﻫدف ،ﻓرﺿیﻪ،
مﺘغیرﻫﺎ و ﺷﺎﺧص ﻫﺎي مشخص ﺷده ﺗﻨظیﻢ ﺷده اﻧد.
«در مصﺎﺣﺒﻪ ﻋمیق ﺑﺎ ﭘرسشﻨﺎمﻪ اسﺘﺎﻧداردیﺰه ﻧشده،
می ﺗﻮان ﺗرﺗیﺐ سﻮاﻻت را ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻓﻜري ﭘﺎسخﮕﻮ ﺗﻄﺒیق
داد .امﺎ ﭘس از ﺗحﻘیﻘﺎت مﻘدمﺎﺗی و آزمﺎیﺶ مﻜرر
ﭘرسشﻨﺎمﻪ ،می ﺑﺎیﺴﺖ در ﭘرسشﻨﺎمﻪ ي اسﺘﺎﻧدارد یﺰه،
ﺑراي سﻮاﻻت ،ﺗرﺗیﺒی اﺗخﺎذ ﻧمﻮد ﻛﻪ در مﻮرد ﻛﻠیﻪ ء
ﭘﺎسخﮕﻮیﺎن رﻋﺎیﺖ ﺷﻮد و ﭘرسشﮕر اﺟﺎزه ﻧخﻮاﻫد داﺷﺖ،
ﻫیﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗغییري در مﺘﻦ و ﺗرﺗیﺐ سﻮاﻻت ﺑدﻫد» (رﻓیﻊ
ﭘﻮر)9830 ،
روش تحليل داده ها
ﭘس از ﮔردآوري ﭘرسشﻨﺎمﻪ ،ﺑﻪ مﻨظﻮر ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی
و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ
 3ﺷﻬر ﺗﻬران ،ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗی مﻮرد ﻧیﺎز ﺗشﻜیﻞ و سپس
دادهﻫﺎ مﻮرد ﭘردازش قرار ﮔرﻓﺖ و ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﻫﺎي
آزمﻮدﻧیﻫﺎ مﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗحﻠیﻞ قرار ﮔرﻓﺖ.
بحث و نتيجه گيري
ﻫمﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ مشﺎﻫده ﺷد ﮔروه سﻨی ﻛﺎرﺑران
دوﭼرﺧﻪ در  3ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  95سﺎل ﮔروه ﺑﻨدي ﺷد و
ﺑر ﻃﺒق آمﺎر ﻛﺎرﺑران در سﻨیﻦ ﺑیﻦ  95ﺗﺎ  91سﺎل
ﺑیشﺘریﻦ اسﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨدﮔﺎن از دوﭼرﺧﻪﻫﺎ در مﻨﻄﻘﻪ می
ﺑﺎﺷﻨد و ﺑر ﻃﺒق مشﺎﻫدات ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ سﻦ میﺰان ﺗمﺎیﻞ
ﺷﻬروﻧدان ﺑﻪ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﻫﻢ ﻛمﺘر می ﺷﻮد .در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌیﺖ ﺷغﻠی ﻛﺎرﺑران دوﭼرﺧﻪ  3دسﺘﻪ از
مشﺎﻏﻞ ﺗشﻜیﻞ و ﺗشریﺢ ﺷد ﻛﻪ ﺑر ﻃﺒق آمﺎر ﺛﺒﺖ ﺷده
در ﻛﺎﻧﻜسﻫﺎ ﺑیشﺘریﻦ ﻛﺎﺑران دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪ ﻟحﺎظ ﺷغﻠی
اﻓرادي ﻫﺴﺘﻨد داراي ﺷغﻞ آزاد ﻫﺴﺘﻨد و ﻛمﺘریﻦ
ﻛﺎرﺑران دوﭼرﺧﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن می ﺑﺎﺷﻨد.
ﭘس از ﺗحﻠیﻞ ﭘﺎسخ ﻫﺎي مﺴئﻮﻟیﻦ ﻛﺎﻧﻜﺴﻬﺎي
مﺴﺘﻘر در مﻨﻄﻘﻪ  3مشخص ﺷد ﻛﻪ ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی
ﭘﺎسخ ﺑﻪ سﻮال «سﻨﺠﺶ ﻧﻘﻄﻪ قﻮت ﻃرح» مرﺑﻮط ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا و ﻛﺎﻫﺶ ﺗراﻓیﻚ ﺷﻬري می ﺑﺎﺷد.
ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ سﻮال « 1سﻨﺠﺶ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌف
ﻃرح» مرﺑﻮط ﺑﻪ ﻋدم اﺟﺎزه در ﺟﻬﺖ اسﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ از
دوﭼرﺧﻪﻫﺎ می ﺑﺎﺷد .ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ سﻮال 8

«سﻨﺠﺶ ﭘیشﻨﻬﺎدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟراي ﻃرح» ،مرﺑﻮط ﺑﻪ
اﺧﺘصﺎص دادن ﺑخشی از ﺧیﺎﺑﺎنﻫﺎ ویﮋه مﺴیر دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري می ﺑﺎﺷد.
ﭘس از ﺗحﻠیﻞ ﭘﺎسخ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑران دوﭼرﺧﻪ در مﻨﻄﻘﻪ
 3مشخص ﺷد ﻛﻪ ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ سﻮال
«سﻨﺠﺶ دﻟیﻞ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ» ،ﺑﻪ ﻋﻘیده ﻛﺎرﺑران
ﻛمﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔی ﻫﻮا می ﺑﺎﺷد .در سﻨﺠﺶ
«مﻬمﺘریﻦ ﻧﻘﻄﻪ قﻮت ﻃرح» ،ﺑر ﻃﺒق ﻧظر ﻛﺎرﺑران رایﮕﺎن
ﺑﻮدن آن می ﺑﺎﺷد .و ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ ایﻦ سﻮال
ﻛﻪ «مﻬمﺘریﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌف ﻃرح از دیدﻛﺎﺑران ﭼﻪ می
ﺑﺎﺷد» ﺑﻪ ﺷرح ﻧداﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬیﺰات مﻨﺎسﺐ از ﺟمﻠﻪ ﺑﻮق،
سﺒد و یﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﺷﺐ رﻧﮓ ،ﺑﻪ ﺧصﻮص قﻔﻞ دوﭼرﺧﻪ
می ﺑﺎﺷد .ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ ایﻦ سﻮال ﻛﻪ «ﭼﻪ
ﻛﺎرﻫﺎیی ﺑﺎید اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷرایط اسﺘﻔﺎده ﺷﻬروﻧدان از
دوﭼرﺧﻪ ﺑﻬﺘر ﺷﻮد» ،ﺑﻪ ﺷرح ایﺠﺎد مﺴیر ویﮋه دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري در ﺧیﺎﺑﺎنﻫﺎ می ﺑﺎﺷد.
ﭘس از ﺗحﻠیﻞ ﭘﺎسخ ﻫﺎي اﻓرادي ﻛﻪ ﺗمﺎیﻞ ﺑﻪ
اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﻧدارﻧد در مﻨﻄﻘﻪ  3مشخص ﺷد ﻛﻪ
ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ ایﻦ سﻮال ﻛﻪ «ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟیﻞ از
دوﭼرﺧﻪ اسﺘﻔﺎده ﻧمی ﻛﻨید» ،ﺑﻪ ﺷرح ﻧﺒﻮد امﻜﺎن
دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در ﻫر ﺟﺎي ﺷﻬر می ﺑﺎﺷد .ﺑیشﺘریﻦ
ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ ایﻦ سﻮال ﻛﻪ «مﻬمﺘریﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌف
ﻃرح ﻓﻌﻠی ﻛدام اسﺖ» ،ﺑﻪ ﺷرح ﻋدم امﻨیﺖ دوﭼرﺧﻪ
سﻮاران می ﺑﺎﺷد .و ﺑیشﺘریﻦ ﻓراواﻧی ﭘﺎسخ ﺑﻪ ایﻦ سﻮال
ﻛﻪ «ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎیی ﺑﺎید اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷمﺎ از دوﭼرﺧﻪ
اسﺘﻔﺎده ﻛﻨید» ،ﺑﻪ ﺷرح ایﺠﺎد مﺴیر ویﮋه دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري در ﺧیﺎﺑﺎﻧﻬﺎ می ﺑﺎﺷد.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﮔروﻫی ﻛﻪ ﺗﻮسط مﺴئﻮﻟیﻦ ﺷﻬرداري
مﻨﻄﻘﻪ  0اﺟرا ﺷد؛ مﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧشﺎن می دﻫد ﻛﻪ مشﺎرﻛﺖ
ﺑیشﺘر ﺷﻬروﻧدان،در ﻧﺘیﺠﻪ ارائﻪ ﺗﺒﻠیغﺎت و اﻃﻼع رسﺎﻧی
در سﻄﺢ ﮔﺴﺘرده از ﻃریق ﺗﻠﻮیﺰیﻮن و رادیﻮ ،ارﺗﻘﺎي
ﻛیﻔیﺖ دوﭼرﺧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻟحﺎظ وزن و دﻧده اي ﺑﻮدن ،اﻓﺰایﺶ
مﺴیرﻫﺎي ویﮋه دوﭼرﺧﻪ و ﺑرقراري ﺗﻌﺎمﻞ ﺑﺎ ﻧیروي
راﻫﻨمﺎیی و راﻧﻨدﮔی ﺑراي وﺿﻊ قﻮاﻧیﻦ و ﺑرقراري امﻨیﺖ
ﺑیشﺘر ﺑراي دوﭼرﺧﻪ سﻮاران ﭘیشﻨﻬﺎد میﮕردد(.قرﺑﺎﻧﻠﻮ و
ﻧﻮﻏﺎﻧی.)9819 ،
قﺎسمیﺎن در ﭘﮋوﻫشی ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ مﻮاﻧﻊ دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري در ایران داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ رسید ﻛﻪ ﻓرﻫﻨﮓ
سﺎزي و ﻫﻨﺠﺎر سﺎزي اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ و ﺟﺎیﮕﺰیﻦ
ﻧمﻮدن ان ﺑﺎ اسﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو ﺧصﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ
سرﻧشیﻦ در مﺴیرﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻬري ﮔﺎمی اسﺎسی در
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سید محمد قریشی

ایﺠﺎد رﻏﺒﺖ در ﺷﻬروﻧدان در اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ اسﺖ.
(قﺎسمیﺎن)9819 ،
مﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧشﺎن می دﻫد ﻋﻮامﻠی مﺎﻧﻨد ﺷرایط و
ﻋﻨﺎﺻر محیﻄی ،اسﺘراﺗﮋي و ﺧط مشیﻫﺎ و ﻧﻮع ﻋمﻠﻜرد و
ﮔﺰارش مﺴﺘﻘیﻢ وروﺷﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃرحﻫﺎ ﭘروژهﻫﺎ ﺑر
ﻛﺎرآیی و اﺛرﺑخشی آنﻫﺎ مﻮﺛر اسﺖ( .ﻟیﺎن)9831،

-2

محدوديت ها
ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ مﺎﻧﻨد سﺎیر ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي دیﮕر ﺑﺎ
محدودیﺖ ﻫﺎي زیﺎدي مﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اسﺖ .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
محدودیﺖﻫﺎ از ﺑیﻦ می رود زمیﻨﻪ ﺗﻜﺎمﻞ ﻋﻠﻢ را ﻧیﺰ
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
سﺎیر مﺴﺎئﻞ مرﺗﺒط از ایﻦ محدودیﺖﻫﺎ مﺴﺘﺜﻨی ﻧﺒﻮده
اسﺖ ﻛﻪ می ﺗﻮان ﺑﻪ مﺴﺎئﻞ زیر اﺷﺎره ﻛرد:
 -9اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ویﮋه در سﺎزمﺎنﻫﺎ ﻫمﻮاره ﺑﺎ
مشﻜﻼﺗی روﺑروسﺖ در مﻮرد اﻧﺠﺎم ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧیﺰ
مشﻜﻼﺗی از قﺒیﻞ ﻋدم ﻫمﻜﺎري ﺑرﺧی از مﺴئﻮﻟیﻦ
ﻛﺎﻧﻜﺴﻬﺎ و ﺷﻬروﻧدان (ﻛﺎرﺑران دوﭼرﺧﻪ و اﻓرادي ﻛﻪ
ﺗمﺎیﻞ ﺑﻪ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﻧدارﻧد)
 -1ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﺿرایﺐ و ﻧﺘﺎیج ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎرﺑرد روش
ﻫﺎي آمﺎري محض ﻧمیﺗﻮان ﺑﻪ ارزیﺎﺑی اﺛرﺑخشی ایﻦ
ﻃرح ﭘرداﺧﺖ .در مﻮرد ایﻦ ﭘرسشﻨﺎمﻪ ﻧیﺰ ﺗﻠﻔیق
دیدﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎسﺎﻧﻪ و ﺗخصصی ﺑﺎ ﻧﺘﺎیج آمﺎري و
ریﺎﺿی ﺑﻪ آسﺎﻧی میﺴر ﻧﺒﻮد.
 -8ﻋدم اﻃمیﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎسخ ﻫﺎي مراﺟﻌیﻦ
 -0ﺗردید و ﻋدم دقﺖ اﻓراد آزمﻮدﻧی در ﭘﺎسخﮕﻮیی
دقیق و درسﺖ ﺑﻪ ﭘرسﺶ ﻫﺎي آزمﻮن
 -5ﻧیﺎز ﺑﻪ ﺗمرﻛﺰ وﺗﻔﻜر در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎسخﮕﻮیی ﺑﺎﻋﺚ ﻋدم
ﺗمﺎیﻞ ﺑﻪ ﭘﺎسخﮕﻮیی ﺑﻮده اسﺖ.
پيشنهادات بر اساس نتايج پژوهش
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 -1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛیر ﻧحﻮه ﺑرﺧﻮرد مﺴئﻮﻟیﻦ ﻛﺎﻧﻜسﻫﺎ ﺑﺎ
مراﺟﻌیﻦ در ﺟﻠﺐ مشﺎرﻛﺖ روز اﻓﺰون آنﻫﺎ در
ﻃرح ،ﭘیشﻨﻬﺎد می ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑردن رﺿﺎیﺖ ﺷغﻠی،
ﺷیﻔﺘی ﺷدن ﺑرﻧﺎمﻪ ﻛﺎري مﺴئﻮﻟیﻦ و ...ﮔﺎمی مﻮﺛر

-3

-4

-5

در راسﺘﺎي ﺟﻠﺐ مشﺎرﻛﺖ ﺑیشﺘر مردم در ﻃرح
ﺑرداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارائﻪ ﭘیشﻨﻬﺎدات مشﺘرك از سﻮي یﻪ
ﮔروه آزمﻮدﻧی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟراي ﻃرح ،از ﺟمﻠﻪ
اسﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ از ﻃرح ،ایﺠﺎد مﻜﺎن ﻫﺎي ویﮋه
دوﭼرﺧﻪ سﻮار ،یﻜپﺎرﭼﻪ سﺎزي ﻃرح و ...ﭘیشﻨﻬﺎد
می ﺷﻮد سیﺎسﺖ ﻫﺎي ﺷﻬرداري در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ و
ﮔﺴﺘرش رﺿﺎیﺘمﻨدي ﻋمﻮم مردم ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺘﻦ
ﻧیﺎزﻫﺎ و ﺷرایط ﻓردي آﻧﻬﺎ سﻮق ﭘیدا ﻛﻨد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﺎﺛیر سﻦ و ﻧﻮع ﺷغﻞ ﺑر ﮔرایﺶ ﺑﻪ
اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﭘیشﻨﻬﺎد می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗمرﻛﺰ
ﺑر روي ﻃﺒﻘﺎت سﻨی اﻓراد سﺎﻛﻦ در مﻨﻄﻘﻪ ،میﺰان
ﺗحصیﻼت ،ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘمﺎﻋی و ﺷغﻞ و ﻓراﻫﻢ آوردن
ﺗﺴﻬیﻼت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫر ﮔروه و اﺟراي ﺗﺒﻠیغﺎت از
ﻃریق رسﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟراید ﻋمﻮمی ﺷﺎﻫد اﻓﺰایﺶ روز
اﻓﺰون ﮔرایﺶ اﻓراد ﺑﻪ سمﺖ ﺑﻬره ﮔیري از ﺧدمﺎت
ایﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ ﺑﺎﺷیﻢ.
ﺑر ﻃﺒق ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ دسﺖ آمده ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی
مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر
مﻮرد ﺗﺎیید قرار ﮔرﻓﺘﻪ اسﺖ .ﺣﺎل می ﺗﻮان ﭘیشﻨﻬﺎد
ﻛرد ﻛﻪ ﺷﻬرداري مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران ﺑﺎ ﻓراﻫﻢ
آوردن ﺗﺴﻬیﻼت ﺑیﺶ از ﭘیﺶ ،اﻓﺰایﺶ و یﺎ اﺻﻼح
امﻜﺎﻧﺎت ﻃرح و ارائﻪ ﺧدمﺎت ﺑﻬﺘر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺗر رﻓﺘﻦ
اﻧﮕیﺰه ﺷﻬروﻧدان و ﺟﻠﺐ ﻧظر آﻧﺎن در اسﺘﻔﺎده از
دوﭼرﺧﻪ ﺷﻮد.
ﺑر ﻃﺒق ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ دسﺖ آمده ﺑر ﻃﺒق ﻧظر ﻫر سﻪ
ﮔروه ازمﻮدﻧی ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑردن آمﺎر ﻛﺎرﺑران دوﭼرﺧﻪ
و مﺴﺎﻋد ﺷدن ﻧظر مردم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ایﻦ ﻃرح و
ﻓرﻫﻨﮓ سﺎزي ﺟﻬﺖ اسﺘﻔﺎده از دوﭼرﺧﻪ ﺑﺎید
ﺗﺒﻠیغﺎت رسﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔیرد ﻟﺬا ﭘیشﻨﻬﺎد می ﺷﻮد در
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:
 -1ﮔرﭼﻪ ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ
سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر مﻮرد ﺗﺎیید قرار
ﮔرﻓﺘﻪ ،امﺎ قﺎﺑﻞ اﻧﺘظﺎر اسﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗداﺑیري
ﺑﺘﻮان ایﻦ ﻛﺎرایی و اﺛرﺑخشی را اﻓﺰایﺶ داد ،از ایﻦ
رو اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي دیﮕري در ایﻦ راسﺘﺎ ﺗﻮﺻیﻪ

ارزیﺎﺑی ﻛﺎرایی و اﺛر ﺑخشی مﺴیرﻫﺎي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري ﺷﻬروﻧدان مﻨﻄﻘﻪ  3ﺷﻬر ﺗﻬران

می ﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﺗی می ﺗﻮاﻧد ﺑﺎ مﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑررسی راﺑﻄﻪ ویﮋﮔی ﻫﺎي یﻚ ﻃرح ﺟﺎمﻊ در ﺟﻬﺖ
یﻜپﺎرﭼﻪ سﺎزي دوﭼرﺧﻪ سﻮاري در ﻛﻞ ﺷﻬر ﺗﻬران،
راﺑﻄﻪ مﻮاﻧﻊ اﺟرایی و ﻋدم ﺟﺬب مردم ﺑﻪ ﻃرح و...
اﺟرا ﺷﻮد.
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻋدم ﺗمﺎیﻞ ﺑرﺧی اﻓراد در اسﺘﻔﺎده
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
ﺷﻬروﻧدان در اسﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘر و درسﺖ از امﻜﺎﻧﺎت و
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