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بررسی میزان پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه در سطح کالنشهرها ،مطالعه موردی:
کالنشهر تهران
محسن عسکری ،دانشجوي دكتري ،گروه شهرسازي ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران



محمود رحیمی ،استاديار ،گروه شهرسازي ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
چکیده
به موازات نقش بيشتر خودروها در شهرها و آشکار شدن آثار منفي آن براي ساكنان شهرها و محيط زيست ،به تدريج تمايالت عموومي بوراي
كاهش استفاده از اين وسيله و جايگزيني آن با روشهاي حمل و نقل عمومي و پايدار شکل گرفته است .در اين بين ،دوچرخه به عنوان يکوي
از مُدهاي سفر ،مهمترين شيوه حمل و نقل پاک شهري محسوب ميگردد كه داراي منافع و مزاياي متعدد اقتصوادي و زيسوت محي وي اسوت.
شهر تهران نيز مشابه تمامي كالنشهرهاي بزرگ در حال توسعه ،گريبانگير مشکالت ترافيکي و حمل و نقل به عنوان يو

زيرسواخت شوهري

است .اين در حالي است كه مُدهاي حمل و نقل پايدار شهري همچون پيادهروي و دوچرخه سواري ميتوانند نقش مؤثري در اين زمينوه ايفوا
نمايند و در حال حاضر جايگاه چنداني در سهم از سفر در اين شهر ندارند .اين م العه ،با هدف بررسي ميوزان پوذيرش اجتمواعي اسوتفاده از
دوچرخه در س ح كالنشهر ت هران تدوين شده و از الزامات اين م العه ،رويکردهاي رايج كالبد گرا و كم تووجهي تحقيقوات پيشوين بوه ابعواد
اجتماعي و روانشناختي دوچرخه سواري در شهرها است .مبناي م العه به كم

روش تحقيق كموي بوا راهبورد پيموايش و مبتنوي بور «مودل

گسترده تئوري رفتار برنامهريزي شده» است .تقويت نظري اين مدل با اضافه نمودن شاخصههاي جديد و مرتبط با محيط مصنوع انجوا شوده
است .ابزار اين م العه به كم

ي

«پرسشنامه محقق ساخته» بوده و تکميول آن توسوط  135نفور از سواكنان مورد كالنشوهر تهوران بوه شويوه

نمونهگيري طبقهاي صورت گرفته است .يافتههاي م العه با روش تحليل عاملي تاييدي و مدليابي معوادتت سواختاري نشوان داد؛ اوتً تموامي
پارامترهاي به كار رفته در مدل داراي ارتباط معنادار آماري با متغير وابسته است و همچنين بر خالف م العات قبلي ،موضوع دوچرخه در بوين
ساكنان شهر تهران از وجهه مثبت برخوردار بوده و اولويتهاي تصميمگيري بايد در جهت رفع موانع و افزايش مشوقها براي پوذيرش عملوي
استفاده از آن به عنوان ي

وسيله حمل و نقل سوق يابد .از بين عوامل روانشناختي تشکيلدهنده رفتار دوچرخه سواري ،سوالمتي مهومتورين

مؤلفه در نگرش به دوچرخه و هنجارها بيشتر از عامل نگرش در رفتار دوچرخه سوواري مووثر بوودهانود .در ميوزان اثرگوذاري هنجارهوا نيوز،
بيشترين تأثير به ترتيب در «هنجارهاي تاكيدي» و «هنجارهاي توصيفي» مشاهده گرديد« .كنترل ادراكي رفتار» نيز نقوش انودكي در ايون زمينوه
داشته است .م ابق آزمون همبستگي اسپيرمن ،ويژگيهاي درک شده از مقوله باورهاي رفتاري؛ مهمترين عامل شکلدهنده به نگرش بووده انود
و مؤلفههاي سالمتي ،فايده و ضرورتمندي حمل و نقلي ،ارتباط بيشتري با آن داشتهاند .همچنين مشخص گرديد كه بوين ويژگويهواي محويط
مصنوع و شکلگيري نگرش ،ارتباط معناداري برقرار است .در نهايت نتايج به دست آموده از م العوه ،بوا تحقيقوات متعودد كشوورهاي پيشورو
مقايسه شده و پيشنهاداتي نيز ارائه شده است.
کلیددواهههدا :پوذيرش اجتمواعي ،تئووري رفتوار برناموهريوزي شوده ،مودليوابي معوادتت سواختاري ،دوچرخوه سوواري ،كالنشوهر تهووران.
 نويسنده مسؤول03968666369 :

Email: mo_as_hp@yahoo.com

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار 6936

686

ميشود.

مقدمه و بیان مسأله
امروزه در شوهرها ،جابجوايي و حمول و نقول بوه روشهواي

در اين بين ،دوچرخه يکي از ابزارهاي مديران در جهوت

مختلفي صورت ميگيرد .بوه طووري كوه ،حركوت بوه كمو

حمول و نقوول پايودار شووهري اسوت .بووه طوور كلووي ،حضووور

خودروهاي شخصي همواره الگوي اول توسعه نظوا حمول و

دوچرخه در جامعه و شهرها مزاياي جانبي در ابعواد مختلوف

تعريف فني ،برنامهريزي

جابجووايي ،زيسووت محي ووي ،اقتصووادي و سووالمتي داراسووت.

حمل و نقل در شهرها دربردارنده طيف وسويعي از الگوهواي

ويژگيها و نيازمنديهاي اجرايي ويژه دوچرخوه سوبب شوده

سرمايهگذاري و مقياسهاي مختلف از جمله ،راهها و پولهوا،

است تا مديران شهري ،نگاههاي متفاوتي به آن داشوته باشوند.

حمل و نقل عمومي ،دوچرخه سواري و تسوهيالت پيوادهروي

خوود را قبول

نقل در كالنشهرها بوده است .در ي

است

(2010:818

 .)Hutchison,در ايون ميوان ،اسوتفاده از ايون

از سوي ديگر ،شهروندان نيز دغدغههاي خا

از استفاده از آن در س ح شهرها مد نظر قرار ميدهند.

روشهاي جابجايي و تقاضاي سوفر در كشوورها و شوهرهاي

در ايران ،دوچرخه در دوران جنگ جهاني دو و توسوط

مختلف جهان به طور يکسان توزيع نشده اسوت و بوه هموين

انگليسيهوا وارد كشوور شوده كوه پوآ از آن در دهوه 6950

دليل حوزه حمل و نقل به عنوان يکي از اجزاي كليدي حيات

شمسوي توليوود داخوول بوه شووکل مونتوواه شوکل گرفتووه اسووت

ي

(عبدالمنافي .)68-61:6983 ،شهر تهران نيز از سال  6931تا 6980

شهر و به ويژه كالنشهرها محسوب ميگردد.
تحقيقات كلي بيانگر اين م لب است كوه حمول و نقول،

شمسي و از دهه  6980شمسي به بعد در حدود ي

دهوه بوه

همواره به عنوان بوزرگتورين چوالش زيرسواختي پويش روي

ترتيب رويکردهاي كالبودي و بسترسوازي فضوايي بوه شوکل

شهرها م رح بوده است (فالح منشوادي و مصو فوي .)69:6983 ،از

مسيرهاي ويژه دوچرخه و طرح دوچرخه اشتراكي را در تو

جمله مشکالت جانبي اين چالش ،عود تووازن بوين منوافع و

مناطق خود تجربوه نمووده اسوت .بوه نظور مويرسود هماننود

مضرات شيوههاي سفر توسوط سواكنان يو

شوهر و در يو

كشورهاي پيشرو ،ميتوان به كم

م العات نظوري و عملوي،

اجتماع است كه معموتً در اين ميان وزنوه برتوري بوه سومت

ضوومن شناسووايي موانووع و مشوووقهوواي اسووتفاده از آن در

خودرو شخصي بوده و حمل و نقل عمومي و ساير روشهاي

كالنشهرها ،روشهاي ترغيوب شوهروندان و دسترسوي بيشوتر

سووفر سووهم انوودكي از تقاضوواي سووفر را بووه خووود اختصووا

آنان به دوچرخه را در س ح شهرها مهيا

نمود.

ميدهند .اين تجموع خوودرو ،بوه تودريج زمينوه ايجواد انوواع

از سويي ديگر در م العات نظوري ،عمومواً دوچرخوه در

مشکالت از جمله وابستگي به خودرو ،انوواع آلوودگيهوا ،بوه

بين شيوههاي حمل و نقل پايدار شهري از اولويوت بواتئي در

خ ر افتوادن سوالمت شوهروندان و  ...را بوه هموراه داشوته و

شهرها برخوردار است

همچنين باعث عد شکلگيري پايدار سواير شويوههواي سوفر

پوراشکا و همکاران .)663 :6939 ،با اين حال زمينوه شوکلگيوري

كشوور در

تجربي موفق برنامهها و طرحهاي دوچرخهسواري در شوهرها

حال توسعه ،سابقه حضور اين دسته از مشکالت مشهود است

و به ويژه كالنشهرها نيازمند تمهيدات و برنامهريزيهاي دقيق

(.)Heydarpour et al., 2014( )Atash, 2007

و ميان مدت و با رويکردي فراتر از ابزارهاي مهندسي حمل و

ميگردد .در شهر تهران نيز به عنوان پايتخوت يو

اين در حالي است كه ي

سيسوتم جوامع حمول و نقول،

(كاشاني جوو و دارابوي( )6 :6930 ،اسوماعيل

نقل است .اين موضوع در تحقيقات تجربوي محودود صوورت

بايستي براي تما كاربران آن انتخوابهواي م موئن ،راحوت،

گرفته داخلي نيز مورد تأكيود قورار گرفتوه اسوت

(عال الوديني و

كارآمد و دسوترس پوذير را فوراهم كنود و در ايون راسوتا؛ در

فايضي .)33 :6930 ،تجارب اوليه ناموفق شهر تهران

(قريب:6989 ،

طراحي ،ساخت و نگهداري شبکه ،تنها خودروها را مود نظور

 )11و فاصله موجود سو ح و دتيول اسوتفاده از دوچرخوه در

قرار ندهد (سل اني .)663 :6930 ،بدين ترتيب حركت بوه سووي

ساير شوهرها و كالنشوهرهاي ايوران

ساير شيوههاي سفر در جهت تعادل سازي شبکه حمل و نقول

(سل اني و شريعتي )69 :6931 ،نسبت به كشورهاي پيشورو غربوي

ترافيکووي شووهرها از اهووم ودووايف مووديران شووهري محسوووب

همانند هلند ،دانموارک و آلموان ( )Pucher & Buehler, 2007و

(موديري و ابوالرلو)6 :6983 ،
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كوشووشهوواي مجوودد و موفووق كشووورهاي آمريکوواي شوومالي

تصميم به استفاده از دوچرخه و استمرار آن به ميزان مختلفوي

 ،)Pucherالزامووات م العووات جووديتووري را در

تحت تأثير ادراک و رفتارهواي فوردي ،زمينوههواي اجتمواعي،

شناسايي علل جذابيت و موانوع پويش رو بوا هودف

محي ي و كالبدي قرار دارد (سل اني و شريعتي .)36 :6931 ،م العه

ارتقوا سو ح دوچرخوه سوواري در شوهرهاي كشوور م البوه

دو به كم

رويکرد نگرش محور به اين نتيجه رسيده اسوت

مينمايد.

كه با مثبتتر شدن نگرش ،ميزان اسوتفاده از دوچرخوه بيشوتر

(et al., 2011

خصو

شده و فرهنگ اسوتفاده از دوچرخوه ،پديودهاي بوين رشوتهاي
پیشینه تحقیق

است (احمدي و همکاران.)695-691 :6931 ،

به طور كلي ،نوعي بيتوجهي در م العات تخصصي حمول و

در م العهاي كه اخيراً در س ح شهر يزد صوورت گرفتوه

نقل و م العات بوين رشوتهاي نسوبت بوه دوچرخوه و عوامول

اسووت ،سوو ح اسووتفاده از دوچرخووه در بووين  150نفوور از

روانشناختي مؤثر بر آن مشاهده ميگردد .توا كنوون م العوات

دانشجويان دانشگاه علو پزشکي يزد بوه كمو

«مودل سواده

اندكي به طور ويژه بر روي موضوع سفر با دوچرخوه متمركوز

رفتار برنامهريزي شده» و با نمونهگيري در دسوترس ،سونجيده

شده و اكثر م العات ،به موضوع دوچرخه يوا سوفر بوه شوکل

شده و نتايج آن حاكي از اين م لب اسوت كوه ،نگورشهوا و

وسويله

هنجارهاي لهني در س ح استفاده از دوچرخه موؤثر بوودهانود

كلي نگاه كرده و توجه كمي به دوچرخه به عنوان ي
سفر داشتهاند (.)Heinen et al., 2009:60, 81

در ايران ،نگاه غالب به سنجش عوامل مؤثر بر اسوتفاده از
دوچرخه در س ح شهرها ،نگاه كالبد گرا بوده و سواير عوامول

(باقياني مقد و همکاران.)6939 ،

ديلي و همکاران ،موانع حضور دوچرخه در شهرها را بوه

دو عامل عمده زيرساختهوا و مقولوه لهنوي _ روانشوناختي

غير كالبدي در حاشيه قرار داشته است .به طور مثوال ،معمووتً

تقسيمبندي نمودهاند ( .)Daley et al., 2007هيونن و همکواران،

عوامل روانشناختي در بين مجموعه عوامل اثرگذار بر استفاده

در ارزيابي صوورت گرفتوه از مقواتت دانشوگاهي مورتبط بوا

از دوچرخه مشاهده نمويگوردد .از ايون دسوته از طبقوهبنودي

عوامل تعيين كننده حضور بر سر كار با اسوتفاده از دوچرخوه،

عواموول ،موويتوووان بووه مسووائل فرهنگووي ،كمبووود تسووهيالت و

به  5دسته عوامل فضايي ،محيط مصنوع ،عوامول اجتمواعي _

مالحظات اقتصادي (مهندسين مشواور گوذر راه)6981 ،؛ معيارهواي

اقتصادي ،عوامل روانشناختي و ابعاد چهار گانه زمان ،هزينوه،

هندسي ،فيزيکي هماننود شويب من قوه ،عورب معبور ،تعوداد

توالش و ايمنووي اشواره داشوتهانود (.)Heinen et al., 2009:61

تقاطعهوا و معيارهواي شهرسوازي هماننود وضووح ،ايمنوي و

ويليآ و همکاران نيز در م العه خوود ادهوار داشوتهانود كوه

امنيووت ،كيفيووت هوووا (اسووداللهي )6930 ،و مجموعووه عواموول

تاكنون هيچگونه مقاله مروري به طوور ويوژه و خوا

اثورات

دوازدهگانووه آلووودگي زيسووت محي ووي ،عواموول فرهنگووي و

عوامل روانشناختي را بر استفاده از دوچرخوه بررسوي نکورده

اجتماعي ،ايمني زيرساختها ،شرايط توپوگرافي ،شورايط آب

است (.)Willis et al., 2013:3

و هوايي ،سيستمهاي حمول و نقول شوهري موجوود ،امنيوت،

مقاله مروري پانتر و جونز ( ) 2010نيز مويِد تعداد بيشتر

بافووت شووهري ،وسووعت شووهر ،عواموول اقتصووادي و قوووانين و

م العات انجا شده دوچرخه و پياده با جهتگيوري بور ابعواد

مقررات (سعيدي زند و همکواران )6930 ،اشاره نمود .در اداموه بوه

زيرسوواختي و كالبوودي بووه نسووبت م العووات موكِوود بوور ابعوواد

بررسي نمونه متون داخلي و خارجي ميپردازيم.

روانشناختي در شهرها است ( .)Panter & Jones, 2010يکي از

در خصو

كالنشوهرها ،بوه دو م العوه انجوا شوده در

اين تالشهاي صورت گرفته در خصو

پيوند «تئوري رفتار

كالنشهر اصفهان اشواره مويگوردد .م العوه اول ،مشووقهوا و

برنامووهريووزي شووده» و اسووتفاده از دوچرخووه در سو ح شووهر،

بازدارندههاي استفاده از دوچرخه را در بين كاربران دوچرخوه

م العهاي است كه توسط «دي كي گريفيث» بوه عنووان مودلي

اشتراكي اين شهر بررسي نموده و نتوايج آن گويواي رضوايت

روانشناختي براي سنجش ميزان پذيرش استفاده از دوچرخوه

نسبي اكثريت اسوتفادهكننودگان بووده و لكور شوده اسوت كوه

در شهر توسعه داده شده است ( .)Dickey-Griffith, 2009:54در
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يکي از آخرين م العات انجا شده با اين رويکورد در كشوور

(.)Gris Orange Consultant, 2009:5-6

اسپانيا ،به عوامول ادراكوي موؤثر بور تمايول رفتواري؛ هماننود

از آنجا كه دوچرخه سواري همانند پياده روي ،مبتنوي بور

م لوبيووت دوچرخووه بووا معيارهووايي هماننوود رقابووتپووذيري و

حركت و فعاليت فردي همراه با انرهي انساني است؛ از آن بوا
1

كارآيي دوچرخه ،و يوا عوامول اكولووهيکي مورتبط بوا عنصور

تعابير مختلفي از جمله حمل و نقل غيور موتووري  ،حمول و

دوچرخه همانند ارزاني و سالمتي حركوت بوا آن اشواره شوده

نقل با انرهي انساني 9و حمل و نقل فعوال 1در جهوت معرفوي

است (.)Ferna´ndez-Heredia et al., 2014

ماهيت فيزيکي حمل و نقل ،نا بورده مويشوود (

در مجموع ،در ي

جمعبندي انتقادي ميتوان اين گونوه

ادهووار نظوور نمووود كووه در هوور دو نمونووه م العووات داخلووي و

Sallis et al.,
5

 .)2004:252در واقع ،اين ماهيت با فعاليت فيزيکي  ،به عنووان
ي

جز مهم در سب

زندگي 6ارتباط مستقيمي دارد.

خارجي ،سوهم انودک توجوه بوه عوامول روانشوناختي كوامالً

تشويق به استفاده از دوچرخه مزاياي زيادي را نيوز بوراي

مشهود است .با اين حال استفاده از «تئوري رفتار برنامهريوزي

سياستگذاري عمومي و افراد فراهم مينمايود (.)Litman, 2001

شده» در كشورهاي غربي بيشوتر از كشوور ايوران اسوت و در

از جملووه ايوون مزايووا موويتوووان بووه كوواهش تووراكم ترافي و ،

م العات داخلي نيز استفاده از اين تئوري بيشتر بوه متغيرهواي

لخيرهسازي پوولي هزينوه سواخت معوابر ،كواهش مشوکالت

«مدل اوليه آن» محدود شده است .لذا توالش ايون م العوه از

پاركينووگ ،فووراهمسووازي انتخوواب گزينووههوواي حموول و نقوول

سو بر تقويت جايگاه عوامول روانشوناختي در بررسوي و

عادتنهتر و بهتر ،و بوه طيوف وسويعي از مزايواي اجتمواعي و

ادراک چگونگي نوع سفر با دوچرخه و از سووي ديگور بوراي

زيست محي ي همانند كوتاهتر شودن ميوانگين فاصوله سوفر و

بسط متغيرهاي «مدل رفتار برنامهريزي شده» است تا به نوعي

ممانعت از توسعه پراكنده شهري اشاره داشوت (

به جبران فاصله م العات داخلي و خوارجي نيوز توجوه شوده

 .)2002:1به طوري كه امروزه ،در كشورهاي پيشرفته ،اسوتفاده

ي

باشد.

McClintock,

از دوچرخه به عنوان يکي از اين ابزارها به عنوان ي

راهبورد

دو سويه در جهت مقابله با نظا حمل و نقل خودرو محوور و
مبانی نظری

ارتقا سالمتي شهروندان ،ايفاي نقش مينمايد.

دوچرخه
سادگي سهولت استفاده از دوچرخه و مکانيکي بودن حركوت

پذیرش اجتماعی

در آن از مهمترين ويژگيهاي متمايز كننده دوچرخوه از سواير

«پذيرش اجتماعي» يکي از شاخصهاي فراگير در حوزه علو

وسايل حمل و نقل است كه در نگاه اول به چشم ميآيد .ي

اجتماعي ،علو رفتاري ،و علو مرتبط با برنامهريزي ،مديريت

دوچرخه ميتواند در ي

شرايط برابور ،سو حي معوادل 119

و ساخت شهري است .در اين م العوه ،پوذيرش اجتمواعي در

كيلومتر را در مقابل ي

ليتر بنزين مصورفي طوي كنود .ميوزان

فرد و يا شکلگيوري عمول رفتواري

ردپاي اكولوهيکي 6ي

دوچرخه نسبت به رقيب اصولي خوود

قالب بررسي رفتاري ي
مرتبط بوه يو

عنصور يوا پديوده اجتمواعي ،مود نظور اسوت

دهووم گووزارش شووده اسووت

(عسکري .)1 :6930،اين شاخص در حوزه م العوات شوهري در

( .)Transport Canada, 2011:12همچنوين دوچرخوه بوا داشوتن

زمينههاي گوناگوني از جمله فر شوهر ()Breheney, 1997:209

به  30الي  »600در هزينه ساخت به نسوبت

( ،)Jenks, 2000:242حکمروايي شهري ( ،)Hajer, 2003توسوعه

اتومبيوول ،آتينوودگي صووفر ،سوو ح اشووغال انوودک در معووابر،

پايدار

 ،)Bramley et al.,فناوريهاي ساخت مسوکن

رقابتپذيري با خودروهوا در سوفرهاي كمتور از  5كيلوومتر و

( ،)Gado et al., 2012انرهيهاي نو و جايگزين (

يعنووي خووودرو ،در حوودود ي و
نسبت برابر «ي

برتري سرعت آن در فضاهاي متوراكم شوهري و پُور ترافيو ،
ي

وسيله حمل و نقل منحصر بوه فورد محسووب مويگوردد
Ecological Footprint

1

(2010:15

Wüstenhagen
2

Non Motorized Transport
3
Human Powered Transport
4
Active Transport
5
Physical Activity
6
Lifestyle
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 )et al., 2007و مسائل حمل و نقل شهري از جمله پروهههواي

رفتارها؛ ورود ساير متغيرهوا و عوامول اثورگوذار را بوه شورط

Schaller,

معناداري و داشتن واريانآ مشخصي از تبيين رفتوار و تمايول

 )2010و سهميهبندي سوخت (طالبيوان و همکواران )6983 ،موورد

رفتاري ،در كنار متغيرهاي پايوه تئووري ،مجواز اعوال نمووده

حموول و نقوول ( ،)Gifford, 1999:49قيمووت تووراكم (

اسووت

استفاده قرار گرفته است.
تعريوف

در اكثر م العات مختلف صوورت گرفتوه ،يو

6

واحدي از اين شاخص مشاهده نميشود .در واقع «پذيرش» ؛
نوعي رفتار ،به شکل كنش و واكونش نسوبت بوه يو

هودف

و «ميزان پذيرش» 1نگرشي است تأييدي به سوي يو

خا

هدف خا

(1991:199

6

3

 .)Ajzen,فيشووباين و آيووزن عناصوور و

مؤلفههاي اوليه اين تئوري را شامل نگورش ،8هنجوار ،3كنتورل
60

61

66

ادراكي  ،تمايل و رفتار ميدانند.
با اين حال استفاده از مدل ساده اين تئووري ،پاسوخگوي
تمامي سؤاتت و اهداف اين م العه نبووده و نيازمنود تقويوت

( .)Schade & Schlag, 2000ايون نووع تعريوف از
9

نظري بيشتري است .بدين منظور ،عناصر پايهاي مدل معرفوي

شاخص ،معموتً از حيث كاربردي با مسوائل اجورا در آينوده

شده ،شامل عوامول جامعوهشوناختي همچوون «نگورشهوا» و

مرتبط بووده و از لحوان نظوري مشوابه واهههواي «تمايول بوه

«هنجارها» بوده و عامل «كنترل ادراكي رفتوار» ،ماهيوت غالوب

پذيرش» 1است .با اين حال ،رويکردهاي نگرشي بوه پوذيرش

روانشناختي دارد .سپآ به كم

چوارچوب پيشونهادي «دي

اجتماعي و استفاده از شاخصهاي تركيبي ،رويکرد غالوب در

كي گريفيث» ( ،)2009مدل از بعود عوامول هنجواري تقويوت

تحقيقات انجا شده است .در اين م العه تالش ميگردد تا به
م العات مشابه ،اين شاخص بوراي انودازهگيوري رفتوار

كم

دوچرخه سواري در س ح شهرها نيز مورد استفاده قرار گيرد.

69

شووده اسووت .بوودين معنووا كووه «هنجارهوواي توصوويفي» و
61

«هنجارهاي تأكيدي» نيز در كنار عنصر پايوهاي «هنجارهواي
لهني» در مدل م العه ،به كار گرفته شده است .به عوالوه ،بوه
منظور شوناخت چگوونگي ايجواد بسوتر نگورشهوا ،سونجش

چارچوب نظری
رويکرد روانشناختي ،ي

باورهاي رفتاري ،به عنوان ي
الگوي فکري است كه به كم

نقش عوامل لهني و روانشناختي مؤثر بور يو

آن

پديوده موورد

بررسووي قوورار موويگيوورد .در ايوون الگووو ،شناسووايي چگووونگي
شکلگيري ي

رفتار خا

 ،محور پوژوهش بووده و عوامول

عامل روانشناختي ديگور نيوز،

در دستور كار قرار گرفته است .م ابق ادبيات نظوري تحقيوق،
باورها؛ زيربناي تشکيلدهنده نگرشهاي افراد هستند.
نظر به يکي از انتقادات صوورت گرفتوه از تئووري رفتوار
برنامهريوزي شوده در خصوو

عود توجوه ايون نظريوه بوه

ويژگيهاي محيط مصنوع 65و اثورات آن در عناصورِ باورهواي

مؤثر بر آن مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند.
از آنجا كه هودف ايون م العوه ،بررسوي ميوزان پوذيرش

افراد ( ،)Handy, 2005:13در اين م العه سنجش «ويژگويهواي

اجتماعي دوچرخهسواري و علل و عوامل مؤثر بور آن اسوت؛

عناصر» از مقوله باورها؛ به عنوان معرف عامل محيط مصونوع،

مدل نظري پشتيبانِ م العوه ،الزاموي

مستقيماً در جهت رفع محودوديت فووقالوذكر ،بوه مجموعوه

است .در اين زمينه يکي از نظريههاي تحليول رفتوار« ،تئووري

عوامل و عناصر مدل اضافه شده است .م وابق شوکل  ،6ايون

بدين منظور ،انتخابِ ي

رفتار برنامهريزي شده» 5است كه تاكنون حجم قابل توجهي از

م العه به بررسي ميزان پذيرش اجتماعي 66دوچرخوه سوواري

از پژوهشها و م العوات را در طوي دو دهوه اخيور بوه خوود
اختصا

داده است.

6

نظريهپرداز اين تئوري در معرفي اوليه نظريه و در بررسي
ميزان كارآيي متغيرهاي دخيل در آن براي شناسوايي مکانيسوم
1

Acceptance
Acceptability
3
Implementation
4
Willingness To Accept
5
Theory of Planned Behavior
2

Fishbein
Ajzen
8
Attitude
9
Norms
10
Perceived Behavioral Control
11
Intention
12
Behavior
13
Descriptive Norms
14
Injunctive Norms
15
Built Environment
16
Social Acceptability
7
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استفاده از تئوري گسترده و تقويت شوده رفتوار برناموهريوزي

شده ميپردازد.

نگرشها

باورها
ويژگي

رفتار و پذيرش

عناصر

تمايل رفتاري

هنجار

عملي

هنجارها

لهني
ويژگي

هنجار

درک شده

توصيفي
كنترل ادراكي رفتار
هنجار

ويژگي

تاكيدي

فردي

شکل -1چارچوب نظری پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه

سؤاالت تحقیق

نظري م العه ،به كم

سؤاتت اصلي اين م العه عبارتند از:

جديد عالوه بر عوامل پايهاي در مدل نيز مورد ارزيوابي قورار

 چگونه ميتوان به كمشده و ي

تئوري گسترده رفتار برناموهريوزي

مدل نظري م لوب ،به اندازهگيري شواخصهواي

منوابع اسونادي معتبور ،اثور متغيرهواي

گيرد .براي سنجش متغيرهاي به كار رفتوه در الگووي م العوه
حاضر؛ از ي

«پرسشنامه محقق ساخته» مبتني بر الگووي ايون

پذيرش اجتماعي دوچرخه سواري ،دست يافت؟

تئوري در قالب  11سؤال اصلي و با «طيف ليکرت» 6اسوتفاده

 -پذيرش اجتماعي اسوتفاده از دوچرخوه در سو ح كالنشوهر

گرديده است.
حجم نمونه نيز متناسب با مدل معوادتت سواختاري 1بوه

تهران ،به چه ميزان است؟

قواعود سرانگشوتي

 -تکرارپذيري وجهه منفي و پذيرش اندک موجود اشاره شده

عنوان روش حل مسأله تحقيق و به كم

در طرح جامع دوچرخه و پياده شهر تهران و سواير تحقيقوات

معتبر علمي در اين زمينه (قاسمي )698 :6930 ،تعداد  135موورد

قبلي اين شهر ،تا چه اندازه قابل اطمينان است؟

انتخاب گرديد .اين تعداد با توجه به تعوداد  11سوؤال اصولي
استفاده در اين م العه ،معادل با تقريباً  65مورد براي هر مورد
متغير پيشبين و م ابق با پيشونهادهاي افورادي چوون بنتلور و

روش تحقیق

9

1

م العه حاضر از روش تحقيق كمي ،راهبورد پيموايش و ابوزار

چو ( )1998و استيونآ ( )1996است

پرسشنامه مبتني بر رويکرد «تئوري رفتار برنامهريزي شوده» و

.)83 ،11:6988

مدل گسترده آن

(2006

 )Ajzen,استفاده نمووده اسوت .در ايون

تحقيق تالش گرديده اسوت توا م وابق چوارچوب پيشونهادي

(ن.ک .هوومن،11:6988 ،

1

Likert
2
Structural Equation Modeling
3
Bentler and Chou
4
James Stevens
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نمونووهگيووري تحقيووق نيووز مبتنووي بوور روش نمونووهگيووري

استفاده از دوچرخه را بنا به ادهوار خودشوان نداشوتهانود ،د-

طبقهاي 6انتخاب شد .بدين منظور ،پرسشنامههواي تحقيوق در

جمعيت عبوري از شهر تهران .عالوه بر آن ،تالش شد تا طبقه

نقاط پنجگانه (شمال ،جنوب ،مركز ،شرق و غرب) شهر تهران

اجتماعي دانشجوي غير بومي ساكن شهر تهران؛ درصد بسويار

و در مجموووع در  61نق ووه از ميووادين و مراكووز شوولو شووهر،

ناچيزي از سهم پرسش شوندگان باشوند .تز بوه لكور اسوت

چهارراهها ،مراكوز عموده فعاليوت و مراكوز جوالب جمعيوت

جمعيت آماري تحقيق صرفاً گوروه جنسويتي موردان بوه دليول

شهري از جمله سينماها و پارک ها در تابسوتان  6936توزيوع

توانمندي بيشتر استفاده از دوچرخوه در سو ح شوهر انتخواب

شدهاند كه اين مکانها عبارتند از :ميدان ون  ،پوارک سواعي،

گرديده است.

چهارراه گمرک ،ميدان هفت تيور ،چهوار راه وليعصور ،ميودان

در جهت سنجش اعتبار 1پرسشنامه و من وق تودوين آن،

انقالب ،ميدان وليعصر ،سينما آزادي ،خيابوان م هوري ،ميودان

به طور كامول از الگووي راهنمواي مرجوع تودوين پرسشونامه

فاطمي ،مُصلّي تهران ،پارک دانشجو ،ميدان اما حسين و فلکه

«تئوري رفتار برنامهريزي شده» در دانشگاه نيوكاسل (

دو صادقيه.

 )et al., 2004:29و همچنين نظرات مشابه از جمله نظريهپورداز

Francis

جدول زير نحوه پخشايش نمونهگيري م العه را در نقاط

اصلي تئوري ،جهت روايي محتوايي 9اسوتفاده گرديود .م وابق

پنجگانه نشان ميدهد .همچنين ،سوهم بيشوتر بخوش مركوزي

الگوي مذكور تعداد  80پرسشنامه اوليه  1آزمايشي ،تکميول و

شهر در نمونهگيري ،به دليل قرارگيري مراكز جوذب جمعيوت

نقايص اوليه آن طي سه مرحله ويرايش بر طرف گرديد .ميزان

و شلو شهري بوده است.

دقت 5و پايايي به دست آمده از تکميل آن نيز م ابق ضورايب
آلفاي كرونباخ 6بررسي گرديد كه نتوايج آن م وابق جودول ،1

جدول  - 1چگونگی نمونهگیری تحقیق و پخشایش طبقهای آن
ردیف

موقعیت مکانی

تعداد نمونه

حاكي از درجه سنجش نسبتاً خوب متغيرهواي بررسوي شوده
است.

درصد از کل

60

6126

6

شمال

1325
6026

1

مركز

115

9

غرب

50

1

شرق

600

1021

5

جنوب

جدول -2ضرایب آلفای متغیرهای اصلی تحقیق
ردیف

نام متغیر

تعداد

پرسشنامه

پرسشنامه

سؤال

اولیه

نهایی

10

826

6

نگرش

8

0/33

0/81

135

600

1

هنجارها

3

0/81

0/81

9

باورها

19

0/36

0/30

همچنين براي رفع خ اهاي نمونهگيري در بين جمعيوت

1

تمايل رفتاري

1

5

رفتار

6

0/68
_

0/31
_

آموواري تحقيووق ،حتوويالمقوودور از توزيووع پرسشوونامه در بووين

6

كنتوورل ادراكووي

6

_

_

11

0/86

0/86

تعداد كل

گروههاي جمعيتي با ويژگيهايي بوه شورح زيور صورف نظور
گرديد كه عبارتند بودند از :الف -افراد كمتر از سن  10سال و

رفتار
مجموع

نوجوانان مستعد به استفاده از دوچرخه ،ب -كليه افورادي كوه
شغل آنها اجازه مستقيم استفاده از دوچرخه را در طوول روز
به آنها نوداده اسوت،

-كليوه افورادي كوه توانوايي جسومي

2

Vaidity
Content Validity
4
Pilot Questionnaire
5
Reliability
6
Coefficient-Alpha Cronbach
3

Stratified Sampling

1
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در ادامه ،م ابق چارچوب نظري م العه و تئووري رفتوار

دوچرخه سوواري ،بوراي سونجش عمليواتي آن اسوتفاده شوده

برنامهريزي شوده ،بوه تعواريف مفواهيم و همچنوين تعواريف

است« .پذيرش اجتماعي» نيز م ابق تعريوف عبوارت اسوت از

عملياتي شاخصههواي تحقيوق مويپوردازيم .از ايون تعواريف،

ميزان تصديق و تأييد ي

جامعوه

مستقيماً براي طراحي پرسشنامه نهايي استفاده شده است.

(عسکري.)1:6985 ،

پديوده يوا رويوداد در يو

9

در كنوووار ايووون مووووارد از «هنجارهووواي توصووويفي» و

در «نگرشها» ،حالت عاطفي خوب يا بد نسبت بوه يو

1

موضوع سنجيده ميشود (بدار و همکاران .)6986 ،بنابراين جهوت

«هنجارهاي تأكيدي» نيز در زير مجموعه متغيور هنجارهوا بوه

سنجش عملياتي اين متغيور؛ نگورش بوه «سوالمتي»« ،ارزش»،

عنوان عناصر جديد مدل استفاده شده است« .هنجارها»؛ شکل

«نشوواط»« ،عقالنيووت»« ،كارآموودي»« ،رضووايت»« ،افتخووار و

عيني ،بيروني و محسوس ارزشهوا (قلويزاده ،)6988 ،قواعود و

آسووودگي» در اسووتفاده از دوچرخووه انتخوواب گرديوودهانوود.

رهنمودهاي مشتركي هستند كه رفتار مناسوب را در وضوعيتي

«باورها»6به معناي ارزيابي صورت گرفته از رفتارهوا و تمايول

معين مقرر ميدارند و تعيين كننده رفتار يو

جامعوه در يو

توسط فورد

شرايط معين هستند (شاه طالبي و همکاران« .)61 :6988 ،هنجارهاي

اسووت« .رفتووار»؛ عموول و اقوودا هوواي قابوول انوودازهگيووري و

توصوويفي» نيووز بووه معنوواي مجموعووه برداشووتهوواي افووراد از

«هنجارهاي لهني»1؛ مجموعه باورهاي فرد درباره انجا رفتوار

چگونگي رفتار واقعوي يوا واقعيوت رفتوار صوورت گرفتوه در

& Fishbein

 )Cialdini,و «هنجارهووواي تأكيووودي»؛

رفتاري به معناي احتمال انجا دادن رفتاري خا

است كه تحت تأثير افراد مهمِ از نظور وي اسوت (

رفتارهاي مورد قبول جامعه را به فرد بازگو مينمايد

.)Ajzen, 1975

براي سنجش متغير باورهوا ،از يو

گوروه سوه دسوتهاي

«ويژگيهاي عناصر»« ،ويژگيهاي درک شده» و «ويژگيهواي
فردي» استفاده شده است .زير متغير «ويژگي عناصور» ،اثورات
دو عامل «وسيله دوچرخه» و «بَسترِ شوهر» را بوراي دوچرخوه
سواري مح

اجتمووواع

(2007:264

ميزند .دو دسوته ديگور «ويژگويهواي عناصور

رفتاري» نيز شامل «ويژگيهواي درک شوده» و «ويژگويهواي
فووردي» اسووت .متغيرهوواي عمليوواتي در ايوون دو دسووته؛ در
«ويژگيهاي درک شوده»؛ شوامل شواخصهواي «سوهولت در
استفاده از دوچرخه»« ،سازگاري»« ،ميزان خ ر»« ،ميزان فايده»،
«نفع جابجايي» و «اثر اجورا» بووده و در ويژگويهواي فوردي؛
عاملهاي «شخصويت»« ،عوادت» و «بواور ارزشوي داشوتن بوه

(عسوکري،

.)69:6930

در اين م العه ،هنجارها و اهميت آن براي فرد ،به شوکل
غير مستقيم اندازهگيري شده است .براي متغير «هنجار لهني»؛
س ح استفاده و تأكيدات گروههاي مرجع فرد ،اعم از دوستان،
خانواده و افراد نزدي

به وي و ميزان س ح توقع آنان از فرد،

براي متغير «هنجار توصيفي»؛ ميزان استفاده هم سن و سالهوا
و احتمال استفاده همگواني دوچرخوه و بوراي متغيور «هنجوار
تأكيدي»؛ س ح انتظارات مشواركت همکواران از فورد ،سو ح
تأكيد رسانهها و تبليغات و همچنوين سو ح تأكيودات واقعوي
زندگي روزمره و در مجموع هفت گويه بوه عنووان متغيرهواي
عملياتي هنجارها مد نظر قرار گرفته است.

دوچرخه» بررسي شده است.
همچنين عامل «كنترل ادراكي رفتوار» نيوز نشوانگر ميوزان
توانايي و انجا ي

رفتار است كه فرد قبل از انجا ي

عمل

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی

رفتاري بر آن درک و آگاهي پيدا مينمايد .در ايون م العوه ،از

از اين ميان كل پرسشنامههاي تکميل شده ،تعداد  61مورد بوه

ميزان كنترل و توانايي فرد در برابر نگاههاي ديگوران در زموان

دليل عد هماهنگي در پاسخ به سؤاتت رموز موجوود در آن،

1

3

Beliefs
Subjective Norms

2

Descriptive Norms
Injunctive Norms

4

بررسي ميزان پذيرش اجتماعي استفاده از دوچرخه در س ح كالنشهرها ،م العه موردي :كالنشهر تهران
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از اين سه بخش ،به ترتيب

حووذف گرديدنوود .نمايانگرهوواي زيوور ،م ووابق  135مووورد

طبقهبندي شدهاند .ميانگين هر ي

پرسشنامههاي نهايي مورد استفاده م العه ،به عنوان متغيرهواي

 9/93 ،9/51 ،1/06از دامنووه عوودد ( 6كوومتوورين) تووا عوودد 5

كمکي تحقيق استخرا شده است.

(بيشترين) است .ميانگين كول ايون شواخص نيوز  9/61بووده
است .تز به لكر است كه براي سنجش باورهواي رفتواري و

جدول  -3اطالعات جمعیت شناختی متغیر سن جامعه آماری تحقیق
ردیف

گروه

فراوانی

بندی

سهم

حداقل

حداکثر

میانگین

(درصد)

6

-10

936

-60

665

19

10
1

تهران در قالب ي
10

31

91

-80

9
مجموع

1

ميانگين  6/13 ،6/68 ،1/16از دامنه عدد ( 6كمترين) توا عودد

600

( 5بيشترين) بوده و ميانگين كول هور سوه گوروه نيوز  6/36و

جدول  -4اطالعات جمعیتشناختی متغیر وزن جامعه آماری تحقیق
ردیف

گروه

فراوانی

بندی

سهم

حداقل

حداکثر

میانگین

(درصد)

6

610

18

50
-600

1

50
903

610

86

9

69

16

3

600
مجموع

عامل مهم تمايل رفتاري ،ميانگين ايون شواخص  9/1و بوراي
رفتار  9/19از دامنه عدد ( 6كمترين) تا عدد ( 5بيشوترين) بوه
شاخصهاي مورد م العه همگي بوه جوز شواخص هنجارهوا،
باتتر از عدد ( 9وضعيت متوسط در طيف ليکرت) بووده و از
سوي ديگر ميوانگين كول نمورات پاسوخدهنودگان در تموامي

35
-615

امتياز متغير كنترل ادراكي رفتار نيز  9/33اسوت .در خصوو

دسووت آمووده اسووت .در واقووع امتيوواز ميووانگين كوول تمووامي

وزن
-35

براي آن معرفي شدهاند.
توصيفي و لهني تقسيمبنودي شودهانود كوه بوه ترتيوب داراي

60
135

بستر غير قابل قبول يا غيور قابول اسوتفاده

متغير هنجارها نيز در سه زير گروه هنجارهواي تأكيودي،

10
3

سوار يعني دو عنصر شهر و دوچرخه از روش سونجش القوا
منفي گويه استفاده شده و دوچرخه بوه عنووان وسويله و شوهر

سن
35

در زير گروه ويژگيهاي عناصر تشکيلدهنده رفتار دوچرخوه

135

600

شاخصهاي تحقيق كمتر از عدد  1است.
در ايوون خصووو

بايوود اشوواره گووردد كووه بووات بووودن

ميانگينهاي به دست آمده ،نشانگر ديد مثبت پاسخدهندگان و
بر طبق نظر پاسوخدهنودگان در معورفهواي نگورش ،دو

پايين بودن آن ،بيانگر ديد منفي پاسوخگويان اسوت .در واقوع،

ويژگي سالمتي و ارزش دوچرخه سواري در جامعه؛ باتترين،

پايين بودن امتياز معيار آسودگي در متغير نگورش؛ حکايوت از

و معيار آسودگي؛ كمترين امتياز مؤلفه در متغير نگورش را بوه

نبود راحتي با فرب دوچرخه سواري در شوهر بووده و بودين

داده است .ميانگين امتياز كل گويوههواي ايون

علت جهتگيريها بايستي در جهت ارتقا اين مؤلفه و بهبود

متغير نيز  9/68در مقياسي از دامنه عدد ( 6كمترين) تا عدد 5

آن از ديد لهني شهروندان باشد .متغير هنجارها نيوز در حوال

(بيشترين) بووده و ميوانگين امتيواز سوالمتي  9/33در مقيواس

حاضر از اين مسأله رنوج مويبورد و جايگواه مناسوبي از نظور

طيف ليکرت است.

پاسخگويان ندارد .اين گونه برنامهريزي ميتواند سبب ارتقوا

خود اختصا

در ايوون م العووه ،باورهووا در سووه زيرگووروه ويژگوويهوواي

شاخصهاي توصيفي مؤلفوههواي ادراكوي پوذيرش اجتمواعي

عناصر ،ويژگيهاي درک شده از رفتار و ويژگويهواي فوردي

دوچرخه و كسب مجموع ميوانگينهوايي بواتتر از عودد  1در
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طيفي با عدد ( 6كمترين) تا عدد ( 5بيشترين) گردد.

تهران در كنار دوچرخهها براي استفاده بيشوتر دوچرخوه نيوز،

همچنين باتترين امتيواز تفکيکوي بوه دسوت آموده بوراي

چهار مورد ديگر از سؤاتت تحقيق با ميانگيني كمتر از عدد 9

سنجش متغير باورهاي رفتواري ،در زيور گوروه ويژگويهواي

هستند .اين مؤلفهها ،همگي نيازمند توجه جدي و ارتقا طوي

عناصر و عنصر دوچرخه است .در اين زيور گوروه ،بوا وجوود

برنامههايي ميان مدت هستند.

وسيله براي كودكان و نوجوانوان

همچنووين بررسووي جووداول دو بعوودي پارامترهوواي موودل،

اينکه دوچرخه به عنوان ي

و اتومبيل براي بزرگساتن القا شده؛ با اين حال ميانگين اوليه

نشانگر برتري جلوه مثبت آن به نسبت بعد منفي آن است .بوه

 6/16و ميانگين كُدگذاري مجدد  1/51را به خوود اختصوا

عنوان مثال اين موضوع در متغيور نگورش بوه ميوزان دو برابور

داده است .در مقابل نيز كمترين امتياز تفکيکي به دست آموده

راب ه مثبتِ متنادر نگرش با رفتوار ،بوه عنووان متغيور وابسوته

براي سنجش متغير باور رفتاري؛ در زيور گوروه ويژگويهواي

معادل سهم  %11پاسخدهندگان داراي نگورش مثبوت و رفتوار

فردي پاسخدهندگان و متعلق به گزينه «اعتقاد ارزشي مبني بور

مثبت به صورت توأمان به نسبتِ سهم  %11پاسخدهندگاني در

استفاده از دوچرخه به صرف كنجکاوي در س ح شهر تهوران»

طرف مقابل است كه بوه صوورت همزموان عوالوه بور ادهوار

است .ميزان راحتي سوار شدن ،راندن و پارک كردن دوچرخه

نگرشي منفي به دوچرخه ،رفتوار اسوتفاده از دوچرخوه را نيوز

در س ح شهر تهران ،ميزان رغبت و تمايل استفاده از دوچرخه

طرد نمودهاند .تز به لكر است اين برتري در متغير هنجوار و

به جاي ماشين و موتور با توجه به گران شودن هزينوه بنوزين،

تمايل نيز قابل مشاهده است و در مجموع نشانگر وجهه مثبت

احتمال دل كندن و جدايي از اتومبيل يا وسيله نقليوه موتووري

دوچرخه در س ح شهر تهران است.

طبق عادتهاي قبلي و ميزان تأثير حضور و نظارت شهرداري
جدول -5میانگین تفکیکی گویههای سنجش متغیر باور رفتاری
ردیف

زیر عنصر

نام شاخص

6

ويژگي عناصر

شهر

1

ويژگيهاي
درک شده
فعاليت

گویه اندازهگیری عملیاتی

میانگین

تهران شهري است مدرن و نه سنتي براي حضور دوچرخهها

* 9/39

دوچرخه براي شهر تميز و خلوت غربي است و نه براي شهرهاي آلوده همانند تهران

* 9/15

دوچرخه

دوچرخه وسيلهاي قديمي و كهنه است و براي شهرهاي امروزي نيست
دوچرخه براي كوچولوهاست و اتومبيل براي آد بزرگها
دوچرخه صرفاً ي وسيله تفريحي است و نه ي وسيله رفت و آمد در شهر
ميزان راحتي سوار شدن ،راندن و پارک كردن دوچرخه در س ح شهر

* 1/63
* 1/51
* 9/33
1/39

سازگاري

ميزان سازگاري شما با دوچرخه

9/80

ميزان خ ر آفريني اتومبيلها و موتورسواران براي دوچرخهسواران در شهر

1/96

سهولت
خ ر

ميزان خ ر آفريني مسيرهاي مخصو
فايده

جابجايي
اجرا
* ميانگين با كدگذاري مجدد است.

دوچرخه

ميزان رغبت شما از دوچرخه به جاي اتومبيل و موتور با توجه به گران شدن بنزين
با سوار شدن بر دوچرخه موجب سالمتي و بهبود وضعيت جسماني خود خواهم شد
با سوار شدن بر دوچرخه هواي تميزي را براي شهر به ارمغان ميآور
با سوار شدن بر دوچرخه زودتر ميتوانم در ترافي شلو شهر به مقصد برسم
ميزان مزيت دوچرخه نسبت به معايب آن
ضرورت استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهر تهران به دليل ترافي شلو شهر
ميزان تأثير حضور و نظارت شهرداري تهران جهت تشويق افراد به استفاده دوچرخه

9/66
1/33
1
1/93
9/50
1/03
9/39
1/33
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متغير وابسته

بي معنا

رفتار مثبت

نگرشهاي
%5/33

منفي

رفتار منفي

%5/33
%16/61

رفتار منفي
نگرشهاي

%65/63

%53/96

مثبت

رفتار مثبت
ميانگين

%16/61

%96/3
شکل  -2مقایسه آماری رابطه متناظر متغیر مستقل نگرش و متغیر وابسته استفاده از دوچرخه در شهر تهران

یافتههای استنباطی

گوياي همبستگي مثبت و معنوادار «ويژگويهواي درک شوده»

اين بخوش از مقالوه بوه بررسوي سوؤاتت تحقيوق بوه كمو

معادل ( )02565و با ضريب معناداري ( )02000اسوت .پوآ از

SPSS

آن «ويژگيهواي فوردي» بوه ميوزان ( )02595و «ويژگويهواي

دارد .در ايون

عناصر» به مقدار ( )02113بيشترين راب ه بوا متغيور وابسوته را

مقاله ،به جهت وجود پشوتوانه قووي نظوري در مودل تئووري

دارا هسوتند .نتووايج بررسووي تفکيو

مؤلفووههوواي اثرگووذار بوور

رفتار برنامهريوزي شوده و همچنوين سونجش عناصور جديود

ويژگوويهوواي درک شووده نيووز ،نشووانگر حضووور ويژگوويهوواي

الحاقي به آن ،از مدليوابي معوادتت سواختاري بوراي تحليول

«سالمتي»« ،فايدهمنودي اقتصوادي» و «ضورورتمندي حمول و

روش آزموون فرضويه

نقلي» به عنوان زير عناصر برترِ داراي راب ه مثبت با دوچرخوه

است .همچنين براي سنجش اثر راب ه مؤلفههاي تشکيلدهنده

بوده و همچنين زير عنصور «خ ور اسوتفاده از دوچرخوه» ،بوه

باورها به عامل نگرش ،از روش همبستگي اسپيرمن بوا توجوه

شکل راب ه منفي و معنادار معادل ( )-0266بر روي نگرش بوه

به توزيع غير نرمال متغيرها ،استفاده شده است .نتايج حاصوله،

دوچرخه اثرگذار است.

آزمونهاي آماري مرتبط و بستههاي نر افزاري آمواري
ويرايش  63و  LISRELويرايش  825اختصا

عاملي تأييدي بهره گرفته شده كه يو
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جدول  -6ضرایب همبستگی اسپیرمن و ضرایب معناداری مؤلفههای باور و نگرش به دوچرخه
ردیف

نام

متغیر

میزان

ضریب

متغیرهای مستقل

مؤلفه

وابسته

همبستگی

معناداری

مؤلفههای برتر ویژگیهای درک شده
نام متغیر

ضریب معناداری

میزان
همبستگی

6

وسيله دوچرخه ،بسوتر

ويژگوووي

شهر

عناصر

سووهولت ،سووازگاري،

ويژگوووي

خ وور ،فايوودهمنوودي،

درک

جابجايي ،اجرا

شده

شخصيت ،عادت ،باور

ويژگوووي

ارزشي

فردي

02113

نگرش

02565

02595

02000

02000

02000

مولفه سالمتي

فايده مندي

ضرورتمندي

02000

02136

02000

02155

02000

02163

در ادامه ،پوآ از بررسوي پويش فوربهواي الزاموي در

متغيرهووا (كالنتووري )35 :6988 ،بووراي تخمووين پارامترهوواي موودل

استفاده از روش حداكثر درسوتنمايي و عود توزيوع

استفاده شده است .نتايج به دسوت آموده ،بيوانگر تأييود مودل

خصو

نرموال چنود متغيوره ( )Kline, 2011:60در دادههواي اسوتخرا

استفاده شده و عناصر جديد هنجارهواي توصويفي و تأكيودي

شووده ،از روش حووداقل مجووذورات بوودون وزن ( )ULSو بووا

وارده در مدل است .برازش خوب مدلِ اندازه گيري شده نيوز

رعايت پيشنيازهواي آن مبنوي بور يکسواني سونجش مقيواس

در شاخصهاي خروجي نسبي و م لقِ مدل مشاهده ميگردد.

جدول  -7شاخصهای برازش مدل کامل نظری تحقیق
متغیر

متغیر

ردیف

وابسته

وابسته

اول

دوم

نام شاخص

کای

نسبت کای

ریشه میانگین

ریشه میانگین

شاخص

شاخص

اسکویر

اسکویر به

توان دوم

توان دوم

برازندگی

برازندگی

درجه آزادی

خطای تقریب

باقیماندهها

متغیرهای

تعدیل

مستقل
6

_

_

1

رفتار

تمايل

_

یافته
ChiSquare

X2/df

RMSEA

RMSR

GFI

AGFI

تمايل ،نگورش،
هنجووار ،كنتوورل

تفسیر

_
موووووودل

196/85

6/86

0/011

0/016

0/33

0/33

ادراكي رفتار

بوووورازش
خوووووبي
دارد

دامنه قابل قبول شاخص

1-5

0205 -0208

≤ 0205

≥ 023

≥ 023

_
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نگرش
7124

7154
Q35

تمایل

Q36

7165

A

7151

B

7144

C

7179

D

7167

E

716

F

7166

G

7172

H

716

Q16

7156

Q17

7165

Q18

7165

Q25

7157

Q26

7174

Q27

7199

Q32

7198
7198

7156

هنجار
7183

Q37

رفتار
7117

کنترل ادراکی

chi-square=236.85; df=127; p-value=0.00000; RMSEA=0.042
شکل  -3مدل نهایی سنجش متغیر وابسته استفاده از دوچرخه و عوامل مؤثر بر آن در حالت تخمین استاندارد

از سوي ديگر مقدار آماري شاخص  Tو مقادير استاندارد
شده ،تأثير هر ي

معنيداري راب ه به ميزان ( )0261است.

از متغيرهاي مستقل بر روي متغيور وابسوته

تز به لكر است اولويتبندي تأثيرگذاري هنجار ،نگرش

سوو ،موا بوين

و كنترل ادراكي بر روي متغير وابسته رفتار ،دقيقواً در سونجش

تمامي متغيرهاي نگرش ،هنجار ،تمايل و كنترل ادراكي رفتوار

عوامل مؤثر بر تمايل رفتاري نيوز بوه هموين ترتيوب مشواهده

با شکلگيري رفتوار ،راب وه معنوادار اسوت و از سووي ديگور

سنجش جداگانه و تفکيکي هنجارها بوه

رفتار را نشان ميدهد .در اين سونجش از يو

ميشود .در خصو

برتري محسوس هنجارها ( )0256به نسوبت نگورش ( )0211و

شکل ي

كنترل ادراكي مشاهده ميشود .در برازش مدل« ،كنترل ادراكي

مؤلفه هنجارهاي لهني به عنوان ي

رفتووار» علوويرغووم داشووتن راب ووه معنووادار ،كمتوورين ميووزان

وابسته تمايل و اثرگذاري حدود دو برابري هنجارهاي تأكيدي

داده اسوت.

( )0259به نسبت هنجارهاي توصيفي ( )0213در جامعه نمونوه

تأثيرگذاري معادل ( )0263را بوه خوود اختصوا

سنجش مجدد اين عامل م ابق با «تئوري رفتوار برناموهريوزي
شده» و اثرگذاري توأمان آن بور تمايول رفتواري نيوز نشوانگر

متغير مستقل ،مودل؛ بيوانگر عود راب وه معنواداري
متغيور مسوتقل بوا متغيور

است .جداول زير ،نمايانگر اين تفاسير است.
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جدول  -9ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رفتار در مدل معادالت ساختاری
متغیر

ردیف

متغیرهای مستقل

روش حل

مقادیر استاندارد

وابسته
6

شده
تمايل
نگرش
هنجار
كنترل ادراكي رفتار

رفتار

T- VALUE

تفسیر

حوووووووداقل
مجوووذورات
بدون وزن
()ULS

61/11
6/96
61/9
1/13

0/83
0/11
0/56
0/63

وجود راب
وجود راب
وجود راب
وجود راب

ه آماري و معنادار بودن آن
ه آماري و معنادار بودن آن
ه آماري و معنادار بودن آن
ه آماري و معنادار بودن آن

جدول -8ضرایب تأ ثیر متغیرهای مستقل هنجار بر متغیر وابسته تمایل در مدل معادالت ساختاری
ردیف

متغیر

متغیرهای مستقل

روش حل

وابسته

مقادیر

T- VALUE

تفسیر

استاندارد
شده

تمايل

6

هنجار لهني

حوووووووداقل

-0/01

-0/81

عد وجود راب ه آماري و معنادار نبودن آن

هنجار توصيفي

مجوووذورات

0/13

60/85

وجود راب ه آماري و معنادار بودن آن

0/59

99/33

وجود راب ه آماري و معنادار بودن آن

هنجار تأكيدي

بووودون وزن
()ULS

بحث

اشاره شده كه باز هم در آن م العوه بوه دليول عود م العوات

اكنون ميتوان به بررسي يافتههاي م العه حاضر پرداخته و بوا

جديدتر ،نکات م رح شده در طرح فوقالذكر به عنوان اصول

به موضوع محوري تحقيق ،چالشهاي

بووديهي و چاشووني تحليوولهوواي حوووزه اجتموواعي و فرهنگووي

جديدي را در م العات بين رشتهاي دوچرخوه و چشومانوداز

پذيرفته شده است (سعيدي زند و همکاران .)18-15 :6930 ،اين امر

موجود وضعيت كوالن دوچرخوه سو ح شوهر تهوران م ورح

در م العه ديگري توسط همان تيم مجدداً موورد تأكيود واقوع

نماييم.

شده است (فالح منشادي و همکاران .)61:6930 ،بوا ايون وجوود در

مرور تحقيقات نزدي

 -طرح جامع دوچرخه و پياده شهر تهران در سال ،6983

دو م العه آخر نيز به پژوهشهاي انجوا شوده پيشوين ،هويچ

دو گروه سني  60تا  10سوال و گوروه  10توا  10سوال را بوه

نمونوه از

گونه اشارهاي نگرديده است .به طوري كوه در يو

به  58و  68درصد جمعيت دوچرخهسوار

آنها ،نگاه مرد اعم از كواربر و يوا غيور كواربر ،از دوچرخوه

شهر تهران بر شمرده و گروه سني اول را بهترين گروه بوالقوه

نسبت به جنبههاي مختلف اسوتفاده از دوچرخوه اشوتراكي در

بزرگسووال بووراي اسووتفاده از دوچرخووه معرفووي نموووده اسووت

س ح شهر تهران مثبت قلموداد گرديوده اسوت

(عبدالمنافي .)63:6983 ،اين طرح ،يکي از مهمترين مسائل مرتبط

.)603

ترتيب حائز نزدي

(كمورهاي:6983 ،

با دوچرخه را عد استقبال و پذيرش مرد از ايون وسويله بوه

 -از سوي ديگر ،م العه اخير لكر شده نيز نتوانسوته بور

شوويوه مناسووب حموول و نقوول شووهري موويدانوود

عيوب و نواقص طرحهاي لكور شوده قبلوي فوائق گوردد؛ بوه

(عبدالمنافي .)66:6983 ،در م العه ديگري كه سه سال بعد از اين

بوه  %60از مخاطبوان پرسشونامه سواكنان و

عنوووان ي و

طوري كه نزديو

ابعاد اجتماعي و فرهنگوي

همچنين  %15از مخاطبان پرسشونامه طورح ارزيوابي توأثيرات

به ابعاد متفاوتي از جملوه سون و عوامول اخالقوي _ رفتواري

اجتماعي استفاده از دوچرخه در من قه  8شهر تهران در طيف

طرح انجا شده است؛ در خصو
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گروه سني  66تا  11سال قرار داشتهاند (كمرهاي.)39 ،30: 6983 ،

دوچرخه در م العات اخير مربوط به آن در س ح بوينالمللوي

به همين دليل ميتوان ادعا كرد تمامي اين م العات اشاره شده

است.

سلسله وار نقايص و كاستيهاي يکديگر را گسوترش دادهانود.

 -در شرايط فعلي« ،بستر شهر تهوران» و «دوچرخوه» بوه

عالوه بر اين چشمانداز ،بررسي ديگري نيز در سوال  6988از

عنوان «ويژگيهاي عناصور» در باورهواي رفتواري ،بوا وجوود

شهروندان تهراني در قالب نظر سنجي صورت پذيرفته كوه در

تلقين منفي در پرسشنامه محقق ساخته تحقيق ،از لحان لهني

آن نگوورش جامعووه نسووبت بووه دوچرخووه مثبووت نبوووده و

پذيراي حضور را براي تمامي گروههواي سوني (بواتتر از 10

(به نقل از كمورهاي،

سال) داراست و مانعي براي شکل گيري رفتار ندارد .ايون دو

 .)90:6983اشرفي و مهرآبادي نيز در مقاله مروري خود نگرش

متغير ،تاكنون در تمامي م العات قبلي داخلي به عنووان متغيور

ساكنان مرد شهر تهران را نسبت بوه دوچرخوهسوواري منفوي

مستقل ،به كار گرفته نشده بودهاند .همچنين استفاده از تلقوين

توصيف نمودهاند (اشرفي و جعفري مهرآبادي .)35:6930 ،در حوالي

منفي در اين م العه ،جهت سنجشِ تکرار ديدگاههاي انباشوت

دوچرخهسواري وجهه پاييني در جامعه دارد

كووه در يوو

ارزيووابي ديگوور صووورت گرفتووه در خصووو

دوچرخههاي اشتراكي من قه هشت تهران ،موفقيوت طورح در
جذب كاربران و رضايت آنان ،موفق گزارش شده است

(عوال

الديني و فايضي.)33:6930 ،

شده قبلي در شهر تهران در خصو

وجهوه منفوي دوچرخوه

بوده است كه در اين م العه ،تأييد نشدهاند و لذا تجديد نظور
در اين زمينه الزامي است.
 -در خصو

عامل «نگرش» ،بوات بوودن امتيواز كسوب

 -نکته قابل توجه در تما اين م العات بيتووجهي هور

شده را ميتوان در وهله اول مد نظر قرار داد .دو آنکه لزومواً

م العه به م العات قبلي و گسترش كاستيهواي آن اسوت .در

تما اين نگرش مثبت به رفتار منجر نشده ،كوه ايون يافتوه بوا

هر حال ،تحقيق حاضر به كم

رويکرد منتقدانه علمي نسبت

م العه موردي صورت گرفته در شهر سيدني

( Delay & Rissel,

به ادبيات موضوعي م رح شده مدعاي يافتههاي ديگر و عبور

 )2011:1م ابقت دارد .در آن م العه ،اگر چه لهنيوت سواكنان

از اين پراكندهنگري است .عوامل به كار گرفتوه شوده در ايون

شهر به دوچرخه سواري عموماً مثبت بوده ،اما رفتوار و عمول

م العووه داراي ويژگوويهووا و اثرگووذاري متفوواوتي نسووبت بووه

دوچرخه سواري عملي غير محبوب تلقي شده اسوت .بوا ايون

وسويله حمول و

حال ،م العات انجا شده ديگر همچون ()Heinen et al., 2011

شکلگيري استفاده از دوچرخه به عنوان ي
نقل است كه در ادامه به تفکي
 -در خصووو

اشاره ميگردد.

(Gatersleben ( )Handy & Heinen, 2012( )Dill & Voros, 2006

اثوورات ادراک بوور دوچرخووهسووواري،

 )& Appleton, 2007نگرش مثبت را همواره تزمه آن دانستهاند

معيارهووايي همچووون ادراک از خ وور و ادراک از نرمووال بووودن

و در ايوون م العووات ،معموووتً ايوون شوواخص در بووين گووروه

حضور در شوهر در زموان اسوتفاده از دوچرخوه در شوهرهاي

دوچرخهسوار نسبت باتتري بوه گوروه غيور دوچرخوه سووار

منتخب كشور انگليآ ( )Pooley et al., 2013:71حآ خ ور و

گزارش شده است .همچنين در م العوه حاضور ،توأثير متغيور

ادراک خودرو سوارها اعم از موتورسيکلتسوواران و اتومبيول

نگرش بر تمايل رفتاري و متغير وابسته رفتار معنادار بوده ،اموا

سوارها و نحوه نگرش آنوان بوه دوچرخوهسووارها در كشوور

در مجموع اين تأثير ،بسيار اندک داهر شده است .البته همانند

استراليا ( ، )Fishman et al., 2012:695وجود تصوير منفوي و

نتيجهگيري اين پژوهش ،در م العوه اخيور صوورت گرفتوه در

خ ر درک شده در همان كشوور ()AMR Interactive, 2009:45

كالنشووهر اصووفهان (احموودي و همکوواران )691: 6931 ،نيووز نتووايج

نشانگر اهميت حضور عوامل روانشناختي در خصو

تعيين

سياستگذاريهاي مناسوب و رفوع موانوع كليودي اسوتفاده از

مشابهي مشاهده ميگردد.
 -بات بودن زير معيار سالمتي در معيار نگرش و انتخواب
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آن به عنوان باتترين ويژگي نگرشي دوچرخوه در كنوار موؤثر

تنها عامل خ ر درک شده بوده است كوه داراي اثور منفوي بور

مانع جهت دوچرخه سوواري

روي نگرش به دوچرخه و دوچرخه سواري بوده اسوت .ايون

نبودن آلودگي هوا به عنوان ي

در س ح شوهر ،مويتوانود امتيواز بزرگوي بوراي شوهر تهوران

يافته بوا نتيجوه م العوات (كمورهاي( )603:6983 ،

محسوووب گووردد .اگوور چووه در حووالِ حاضوور الگوووي رفتوواري

)Gatersleben & Uzzel, 2007( )Parkin et al., 2007( )2006

دوچرخه سواري در شهر تهران نهادينه نشوده اسوت؛ بوا ايون

(Winters ( )Xing et al., 2010( )Gatersleben & Appleton, 2007

حال ،حفو ايون ويژگوي نگرشوي ،اثورات بسويار موؤثري در

 )De Souza et al., 2014:117( )et al., 2011م ابقت دارد .بودين

چگونگي سفر در بين شهروندان اين شهر خواهد داشت.

جهت با توجوه بوه معنواداري اثرگوذاري آن بور روي احتموال

 نگاه بوه هنجارهواي لهنوي از عوامول پايوهاي و ثابوتتئوري رفتار برنامهريوزي شوده ،بسويار منفوي اسوت و اصووتً

Dill & Voros,

استفاده از دوچرخه؛ توجه به اين مقوله مهم و مبحوث ايمنوي
در حين استفاده از دوچرخه الزامي است.

نميتوان به آن تحت عنوان متغيور پويشبوين در شوکلگيوري

 -سه عامل ميزان آلودگي هوا ،ميزان خ ور درک شوده و

هنجارها استناد نمود .اين نتيجوهگيوري بوا ادهوار نظور آيوزن؛

ميزان دل كنودن از اتومبيول ،در هور سوه موورد ،گروهوي كوه

Ajzen,

احساس موانع بيشتري نسبت به اين سه متغيور داشوتهانود؛ بوه

 )1991:189, 200و م العوه ( )Armitage & Conner, 2001:471و

طور همزمان بيشترين احتمال استفاده از دوچرخه را نيز ابوراز

تا حدودي با م العه ( )Heinen et al., 2011:5م ابقت؛ ولوي بوا

در اسوتفاده از

نظريهپرداز اصلي اين تئوري ،نسوبت بوه ايون متغيور (

م العوه
خصو

(& Forward, 2011

 )Erikssonمغوايرت دارد .در ايون

 ،ضرورت تقويت هنجارهاي توصيفي و به خصو

داشتهاند كه اين امر به معنواي پوذيرش ريسو

دوچرخه در س ح شهر تهران است .اين نتيجوهگيوري نيوز بوا
م العات مشابهي همچوون (( )Rissel et al., 2002:68

& Delay

 )Rissel,م ابقت داشوته و موكِود ايون امور اسوت كوه

هنجارهاي تأكيدي در جامعه ،بويش از پويش بوه عنووان يو

2011:4

پيشنهاد عملي احساس ميگردد.

چنانچه بستر شکلگيري فرهنگ استفاده از دوچرخوه در يو

 -ضووريب ت وأثير بيشووتر هنجارهوواي تأكيوودي بووه نسووبت

جامعه مهيا گردد؛ به موازات ميزان استفاده بيشتر آن ،موانوع و

هنجارهاي توصيفي ،ميتواند ناشوي از سو ح اسوتفاده انودک

دشواريهاي درک شده استفاده از دوچرخه در جامعه ،كاهش

فعلي دوچرخه در شهر تهران و رقابتپذيري اندک دوچرخوه

مييابد .اين استدتل ،با م العه صورت گرفته اخيور در پوروهه

بووه نسووبت جووايگزينهوواي اصوولي رقيووب خووود از جملووه

دوچرخه اشوتراكي شوهر تهوران نيوز همواهنگي دارد

موتورسيکلت و اثرگوذاري مجودد ايون دو هنجوار در جهوت

طورزني و حبيبيان.)69 :6931 ،

كاهش استفاده از آن باشد و اين امر ميتواند همراه با افوزايش
استفاده از دوچرخه ،ضريب تأثير بيشتري را در رفتار فورد بوه
خود اختصا

دهد .در اين خصو

 ،يافتههاي اين تحقيق با

نتيجه م العه ارزيابي تأثيرات اجتمواعي دوچرخوه سوواري در
من قه  8شوهر تهوران (كمورهاي )33:6983 ،م ابقوت دارد .در آن
م العه % 63 ،از ساكنان العان داشتهاند كه در صورت اسوتفاده
از دوچرخه توسط همکاران ،آنان هم رفتاري مشوابه خواهنود
داشت.
 -از بين گويههاي ويژگيهاي درک شده از عامل باورها،

 -نتايج به دست آمده در خصو

(عسوگري

متغير «كنترل ادراكوي

رفتووار» حوواكي از عوود تأثيرگووذاري آن بوور تمايوول رفتوواري و
اثرگذاري اندک بر رفتار دوچرخهسواري در س ح شهر تهوران
است .به نظر ميرسد با توجه به نووع سونجش ايون معيوار در
پرسشنامه تحقيق ،اين موضوع نشوانگر كنتورل قابول توجوه و
باتي پرسششوندگان نسبت به استفاده از دوچرخه در سو ح
شهر باشد؛ كه اين مسأله بوا م العواتي همچوون
& Uzzel, 2007( )Conner, 2001:473

( & Armitage

 )Gaterslebenم ابقووت

دارد .در م العووه اخيوور منتشوور شووده در مجلووه معتبوور انجموون

بررسي ميزان پذيرش اجتماعي استفاده از دوچرخه در س ح كالنشهرها ،م العه موردي :كالنشهر تهران
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برنامهريزان آمريکا ،اثرگذاري متغير كنتورل ادراكوي رفتوار بور

 )Titze et al., 2008:252( )Geus et al., 2008:706( )2010:5مورد

استفاده از دوچرخه كمتر از عامل نگرش ،گزارش شده اسوت

تأييد قرار گرفته است.

(.)Dill et al., 2014:44

 -نکته آخر اينکه ،م العات اخيور انجوا شوده در زمينوه

 -نظوور بووه مجموووع يافتووههوواي اشوواره شووده ،ويلوويآ و

مدلسازي و كمي نمودن تأثير مجموعه عوامل لهني و عوامل

همکاران نيز معتقدند؛ در جوامعي كه دوچرخهسواري در آنها

ادراكوي از جملوه بسوط تئووري رفتوار برناموهريوزي شوده بووا

اشاعه نيافته است ،ممکن است مجموعه اقدامات براي ارتقوا

ويژگيهاي محيط مصنوع ( ،)Dill et al., 2014شوناخت راب وه

آن در حد تأكيد بر ارائه تسوهيالت و تجهيوزات مورتبط بواقي

متقابل عوامل زيرساختي و عوامل لهني _ ادراكوي

بماند كه در اين صورت به اين نکتوه بايود توجوه گوردد كوه؛

 ،)2014استفاده از مدلهواي دوگانوه 6بوراي تخموين تقاضواي

چنانچه افراد از داشتن توانايي و اطمينان خاطر نسبت به انجا

استفاده از دوچرخه ( )Maldonado-Hinarejos et al., 2014و يوا

دادن ي

كار م مئن نگردنود ،از دوچرخوه اسوتفاده نخواهنود

كرد (.)Willis et al., 2013:30

( Ma et al.,

مدلسازي تمايول رفتواري ()Ferna´ndez-Heredia et al., 2014؛
مبيِنِ كوششهاي عميق كشورهاي پيشرو در خصو

توسعه

 -ادهار نظر پوچر و بوهلر ()Pucher & Buehler, 2009:57

نقش عوامل روانشناختي و نزديکي هر چه بيشتر آن با دانوش

مبني بر موفق نبودن تشوويق دوچرخوهسوواران در شوهرها بوا

برنامهريزي شهري ،پُر كردن خال ها و همچنين نشانگر عبوور

اتکا صرف بر بستر سازي و ايجواد زيرسواختهواي كالبودي

از الزامات اوليه توجه به اين مؤلفهها و كشوف ناشوناختههواي

دوچرخه سواري بر ايون نکتوه تأكيود دارد كوه؛ در كنوار ايون

ديگر است.

موضوع بايد نقش ساير عوامل و مشووقهواي تز در فرآينود
گسترش استفاده از دوچرخه در شهرها مورد توجه قرار گيرد.

جمعبندی

ديل و همکارانش نيز بر اين اعتقاد هم راياند ،به طوري كوه؛

امروزه رويکرد مديريت حمل و نقل شهري نووين ،بور تعوادل

مداخالت صوورت گرفتوه بوا تأكيود صورف بور تجهيوزات و

بخشي به سهم غالب سفرهاي موجود با خودروهاي شخصوي

زيرساختهاي كالبدي ممکن است ،رفتار را تا حد دلخواه بوه

تکيه دارد .ايون امور بوه كمو

ابزارهوايي همچوون موديريت

ويژه براي دوچرخه سواري تغيير ندهود و شوهرها نيازمنود آن

تقاضاي سفر و گسترش كاربردي شيوههاي توزيع سفر انجوا

هستند كه با دقت زيرساختهاي مناسب و تغييورات محي وي

ميگردد .در اين ميان ،دوچرخه؛ در حال باز كردن جواي پواي

را به همراه ايجاد برنامههاي متنوع فراخواني و جذب اسوتفاده

خود در س ح شهرها به خصوو

در سوفرهاي كوتواه مودت

از دوچرخه در شهرها هموار نمايند (.)Dill et al., 2014:47

است و بوه عنووان پواکتورين وسويله حمول و نقول شوهري،

 م العات ت بيقي صورت گرفته در كشورهاي پيشرو ازجمله اروپا در خصو

جايگاه و اهميت عوامل روانشناختي

مناسبترين الگوي مديريت سفر براي محيط زيسوت شوهري
است.

و فردي مويد اين نکته مهوم اسوت كوه نقوش ايون مجموعوه

عليرغم تجربه موفقيتآميز شوهرهاي پيشورو جهوان در

عوامل پُر رنگتر و سودمندتر از مجموعوه عوامول كالبودي و

استفاده از دوچرخه ،چنين پيشورفتي در شوهر تهوران مشواهده

محي ي مؤثر در اسوتفاده از دوچرخوه بوه ويوژه در شوهرهاي

نميشود و دوچرخهسواري و پذيرش عملي آن در س ح شهر

كشورهاي با تسهيالت و تجهيوزات بواتي دوچرخوه سوواري

اندک است .در اين بين ،شناسايي علل و عوامول شوکلگيوري

هستند و اين يافتهها توا كنوون در سوه كشوور هلنود ،بلژيو ،

رفتار دوچرخهسواري الزامي بوده كه خود شوامل مجموعوهاي

اتوريش و بوه ترتيوب در م العوات (

Engbers & Hendriksen,
Hybrid

1
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از عوامل كالبدي و غير كالبدي اعم از فرهنگي ،جامعهشناختي
و روانشناختي است.

توجه به استفاده اندک دوچرخوه در سو ح شوهر تهوران ،ايون
تصوير لهني نيازمند دافعه هوا و جالبوههواي خوا

م ابق مباني نظري و تحقيقات مرور شوده ،سوهم غالوب
م العات انجا گرفته در اين زمينه به رويکردهاي كالبد محور
و از دريچه نگاه مهندسي اختصا

رفتواري

قبلووي خووود بوووده و رسوويدگي جوودي و مسووتمري را م البووه
مينمايد.

يافته است .به طوري كوه

نتايج م العه مبني بر وجود راب ه معناداري تمامي عوامول

ديدگاه نر افزاري و به ويوژه نقوش عوامول روانشوناختي در

و عناصر و متغيرهاي به كار گرفته شده در مدل نهايي تحقيوق

دوچرخه سواري دچار كم تووجهي بيشوتري اسوت .رويکورد

و همچنين بررسي تجارب شهرهاي پيشرو ،در مجموع بيوانگر

روانشناختي يکي از عوامل پذيرفته شوده تبيوين كننوده رفتوار

آن است كه زمينهسوازي صورف بسوترهاي كالبودي از جملوه

سفر است و اين م العه با تکيوه بور ايون رويکورد ،از تئووري

احداث مسير دوچرخه و يوا احوداث ايسوتگاه دوچرخوه ،بوه

گسترده رفتار برنامهريزي شده و تقويت ابعاد نظري آن ،بوراي

تنهايي در راستاي افزايش استفاده شهروندان از دوچرخه مؤثر

رفع اين كاستي تحقيقاتي استفاده نموده است.

نبوده و لذا ارتقا سوهم اسوتفاده از آن ،نيازمنود سياسوتهواي

يافتووههوواي كلووي تحقيووق؛ نتووايج درخووور توجووه و قابوول

مركب و هماهنوگ كالبودي و غيور كالبودي اسوت .در هموين

مالحظهاي را نمايان ميسازد و بيوانگر آن اسوت كوه تقويوت

خصووو

باي ود العووان نمووود كووه بوودون پشووتوانه سووازي و

استفاده از دوچرخه در شوهرها و بوهويوژه در شوهري هماننود

مستندسازي م العات تخصصي دوچرخه در همه ابعاد اشواره

تهران نيازمند نگاه چند وجهي به دوچرخه و تقويت شوناخت

شده آن ،هر گونه سرمايهگذاري و يا طورحريوزي مورتبط ،در

نظري مجموعه عوامل گسوترده دخيول در آن اسوت .در حوال

حالت خوشبينانه آن ،تنها چند گوا بوه جلوو بووده و بعود از

حاضوور ،در بووين مجموعووه عواموول سووه گانووه روانشووناختي،

مدت كوتاهي اثرات آن متوقف خواهد شد.

جامعهشناختي و محيط مصنوع ،نگرش شهروندان تهرانوي بوه

اين م العه ،نخستين كوشش جودي در خصوو

ارتقوا

دوچرخه سواري بر خالف برداشت تحقيقات قبلي بوه ميوزان

كاربرد شاخص پذيرش اجتماعي در حوزه م العوات حمول و

باتيي بوده و زير معيارهاي سالمتي و نشاط ،از عوامل دلگور

نقل ،با تأكيد بر استفاده از دوچرخوه در سو ح كالنشوهرها در

كننده در اين زمينه است و نبود آسايش خاطر كمتورين امتيواز

بين م العات داخلوي بوه شومار مويرود .پيشونهاد مويگوردد؛

را به دست آورده است .در مقابل كنترل ادراكي ،تأثيري بسويار

موضوع دوچرخه و دوچرخهسواري در س ح شهر تهوران بوه

داشته است .اما اثر گذاري هنجارها بور

طور منظم به همراه ساير م العوات مکمول و ت بيقوي ديگور،

رفتار به مراتب بيشتر از عامل نگرش بوده است .لوذا اولويوت

مورد توجه قرار گيرد .در ايون ميوان توجوه بوه درفيوتهواي

اصوولي تصووميمگيووران و مووديران شووهري بايوود نسووبت بووه

موجود در جامعه زنان ،شناسايي ساير عوامل مؤثر بر پوذيرش

م لوبيتسازي هنجارهاي مثبت و به ويژه هنجارهاي تأكيدي

اجتماعي دوچرخهسواري ،مدلسازي و سنجش اثرات متقابول

و هنجارهاي توصيفي نسبت به دوچرخه و دوچرخوهسوواري

عوامل كالبدي و غير كالبدي با يکديگر در سواير كالنشوهرها،

سوق يابد.

توصيه ميشود.

ناچيز در اين خصو

در بين مجموعه عوامل تشکيلدهنوده باورهواي رفتواري

جهتگيريهاي عملي مسؤوتن اجرايي نيز بايد به هموان

پاسخگويان نيز ،ويژگيهاي درک شده و معياري همانند خ ر

نسبت م ابق با اين يافتهها ،هماهنگي و انع افپذيري تز را

ادراک شده به عنوان مانع و زير معيارهايي هماننود سوالمتي و

داشووته باشووند .گووذار از ايوون مرحلووه و بووه موووازات پيونوود

فايدهمندي به عنوان مهمترين مشوقها شناسايي شودهانود .بوا

موفقيتآميز تئوري و عمل ،زمينهسازي كواربرد حمول و نقول

بررسي ميزان پذيرش اجتماعي استفاده از دوچرخه در س ح كالنشهرها ،م العه موردي :كالنشهر تهران

غير موتوري و بوه خصوو
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دوچرخوه در سوفرهاي روزانوه

روحي مقد  ،ر« .)6939( .بررسي عوامل مرتبط بوا

شهري فراهم شده و به تدريج به شکل گيوري توسوعه پايودار

قصد استفاده از دوچرخه بور اسواس تئووري رفتوار

شهري در قالب حمل و نقل پايدار در كالن شهرها و به ويوژه

برنامهريزي شده در دانشجويان پسر دانشگاه علوو

در شهر تهران منجر خواهد شد.

پزشکي يزد» ،نشريه طلوع بهداشوت ،دوره  ،69ش
،1

.39-89

بوودار ،ل.؛ دزيوول ،ه .و تمووارش ،ل .)6986( .روانشناسووي

قدردانی
نويسنده مسؤول مقاله ،مراتب تشکر و سپاسوگزاري صوميمانه

اجتماعي ،ترجمه :حمزه گنجوي ،تهوران :انتشوارات

خود را نسبت به دو داور ناشناس منتخب نشريه بوراي ارتقوا

ساواتن.

كيفيت فني و نوشتاري مقاله و همچنين جناب آقاي دكتر علي

سعيديزند ،پ.؛ فالح منشوادي ،ا .و بزرگمهرنيوا ،ر.)6930( .

عسگري؛ دانشيار گروه مديريت بحران دانشگاه يوورک كانوادا

بررسي مقدماتي قابليت استفاده از دوچرخه شوهري

بووراي نقووش سووازنده اشووان در پيشووبرد كيفووي م العووه ،ابووراز

در تهووران ،تهووران :انتشووارات مركووز م العووات و

مينمايد.

برنامهريزي شهر تهران.
سوول اني ،ع .و شووريعتي ،س« .)6931( .بررسووي مشوووقهووا و

منابع

بازدارندههاي استفاده از دوچرخه در حمول و نقول

احمدي ،س.؛ حيدري ،ع.؛ ميرفردي ،ا .و مردانوي ،ز.)6931( .

درون شهري ،م العه مووردي كالنشوهر اصوفهان»،

«تحليل جامعهشناختي راب ه نگرش به دوچرخوه و

نشريه انجمن علمي معمواري و شهرسوازي ايوران،

ميووزان اسووتفاده از آن در سووفرهاي كوتوواه درون
شهري» ،جامعوهشناسوي كواربردي ،سوال بيسوت و
.696-619

چهار  ،ش (،13)6

الگووي تعيوين مسويرهاي

اسداللهي ،ر« .)6930( .معرفي يو

ش ،5

.39-69

سل اني ،ع .)6930( .مباحثي در حمل و نقل شهري بوا تاكيود
بوور رويکوورد پايووداري ،شوويراز :انتشووارات دانشووگاه
شيراز.

شبکه مسيرهاي دوچرخه سواري :م العوه مووردي

شاهطالبي ،ب.؛ قلويزاده ،آ .و شوريفي ،س« .)6988( .تودوين

شهر قم» ،يازدهمين كنفرانآ بين المللوي مهندسوي

مؤلفههاي فرهنگ شهروندي در حي وه ارزشهوا و

حمل و نقل و ترافي

ايران ،تهران.

اسماعيل پوراشکا  ،ر.؛ رمضانيان . ،و نبويزاده ،س.)6939( .
«ارزيابي پايداري سيستمهاي حمول و نقول شوهري

م العه مووردي :شوهر رشوت» ،فصولنامه اقتصواد و
مديريت شهري ،ش ،8

.90-63

اشرفي . ،و جعفري مهرآبادي« .)6930( . ،عوامول موؤثر در
كاربري دوچرخوه بوه عنووان وسويله نقليوه پايودار
شهري» ،مجله شوهرداريهوا ،س  ،61ش ،609
.33-31
باقيانيمقد . ،؛ قليان اول. ،؛ كريمي. ،؛ كمواليخوواه ،ط .و

هنجارهووا بووراي دانووشآموووزان دوره راهنمووايي

تحصوويلي» ،فصوولنامه رهيووافتي نووو در مووديريت
آموزشي ،دوره  ،1ش،5

.36-53

طالبيان ،ا.؛ گلچوين. ،؛ عمرانوي مجود ،ع« .)6983( .بررسوي
ميزان پذيرش اجتماعي طرح سهميهبنودي بنوزين و

عواموول م وؤثر بوور آن» ،فصوولنامه مووديريت و منووابع
انساني در صنعت نفت ،س  ،1ش،1

.39-60

عبدالمنافي ،ا .)6983( .طورح جوامع حمول و نقول و ترافيو
تهووران -طوورح دوچرخووه و عووابر پيوواده ،شووركت
م العات جامع حمل و نقل و ترافي

تهران.
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عسکري« .)6985( . ،پذيرش اجتماعي شاخصوي فراگيور در

كاشووانيجووو ،خ .و دارابووي ،س« .)6930( .بررسووي نقووش

مسائل ترافيکي و حمل و نقول» ،هفتموين هموايش

پيادهروي و دوچرخه سواري در حمل و نقل پايدار

مهندسي حمل و نقل و ترافي

ايران ،تهران.

عسکري« .)6930( . ،بررسي نظري مفهو پذيرش اجتمواعي
به كم

نظريههاي تحليل رفتوار» ،اولوين هموايش

شهري» ،اولين همايش بين المللي دوچرخه شهري،
تهران.

كالنتووري ،خ .)6988( .موودل سووازي معووادتت سوواختاري در
تحقيقات اجتماعي_اقتصادي بوا برناموه  LISRELو

بين المللي دوچرخه شهري ،تهران.
عسووگري طووورزني ،ع .و حبيبيووان« .)6931( . ،شناسووايي

 ،SIMPLISتهران :انتشارات فرهنگ صبا.

سياستهاي مؤثر بر سيسوتم اشوتراک دوچرخوه در

كمرهاي .)6983( . ،طرح ارزيابي تأثيرات اجتماعي احوداث،

شووهر تهووران» ،سوويزدهمين كنفوورانآ بووينالمللووي

تکميل و تجهيز مسيرهاي ويژه دوچرخوه من قوه 8

مهندسي حمل و نقل و ترافي

ايران،

تهران.

عال الديني ،پ .و فايضي ،ا« .)6930( .ارتقاي پايداري شهري

شوهر تهوران ،معاونووت اموور اجتمواعي و فرهنگووي
شهرداري من قه  ،8شهرداري تهران.

از طريووق تمهيوودات بووديل حموول و نقوول :سوونجش

مووديري ،آ .و ابووالرلو ،س« .)6983( .پايووداري حموول و نقوول:

دست آوردها و چالشهاي طرح آزمايشي دوچرخه

گسترش و بهبود دوچرخوه سوواري در من قوه آزاد

اشتراكي در تهران» ،نشريه م العوات شوهري ،دوره

ارس» ،نخسووتين همووايش توسووعه شووهري پايوودار،

 ،6ش ،6

تهران.

.30-33

فالح منشادي ،ا.؛ روحي ،ا.؛ سعيدي زند ،پ .و بزرگمهرنيا ،ر.

مهندسووين مشوواور گووذر راه .)6981( .تسووهيالت دوچرخووه

(« .)6930امکان سنجي استفاده از دوچرخه در شهر

سواري ،مباني و معيارهاي فني برنامهريزي ،طراحي

تهران» ،اولين همايش بينالمللي دوچرخوه شوهري،

و بهره برداري ،تهران :انتشوارات سوازمان حمول و
نقل و ترافي

تهران.
فالح منشادي ،ا .و مص فوي مقد  ،ا« .)6983( .كالنشوهرها و
چالشهاي حمل و نقل ،م العوه مووردي كالنشوهر

تهران ،دانش شهر» ،مركز م العوات و برناموهريوزي
شهر تهران ،ش ،16

.13-6

قاسمي ،و« .)6930( .برآورد حجم بهينه نمونوه در مودلهوا
معادلووه سوواختار و ارزيوواب كفايووت آن بوورا
پژوهشگران اجتماع » ،مجله جامعهشناسوي ايوران،
دوره  ،61ش،1

.666 -698

قريب ،ف« .)6989( .امکان سونجي ايجواد مسويرهاي پيواده و

دوچرخه در محدوده تهران قديم» ،نشريه هنرهواي
زيبا ،ش ،63

.18-63

قليزاده ،آ .)6988( .جامعهشناسي فرهنگي ،اصفهان :انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.

تهران.

هومن ،ح ( .)6988مدل يابي معوادتت سواختاري بوا كواربرد
نر افزار ليزرل ،تهران :انتشارات سمت.
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