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 چکیده

ی با کاربرد مدل سواردوچرخه بر تصمیم مؤثرهای مسیرهای دوچرخه یژگیوهدف تحقیق حاضر تحلیل اهمیت ـ عملکرد 

IPA رخۀ شهر بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ کاربران سیستم اشتراک دوچ

های مسیر دوچرخه یژگیونمونۀ تحقیق انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  384یری در دسترس گنمونهاصفهان بودند که به روش 

منظور طراحی پرسشنامۀ تحقیق استفاده شدند. روایی پرسشنامه با بررسی دقیق ادبیات و پیشینۀ تحقیق شناسایی و به

آلفا د که ضریب شبررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی  نظرانصاحبنفر از متخصصان و  10توسط 

ی هاروشاز طریق  هادادهوتحلیل یهتجزمحاسبه شد.  94/0و در بعد عملکرد  93/0برای پرسشنامۀ مذکور در بعد اهمیت 

تمرکز »ناحیۀ  ویژگی مسیرهای دوچرخه در 34آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمام 

 ها نیازمندیژگیواین  اند.، اما از نظر آنها مهماندگرفته کنندگاناستفادهیینی از ای که عوامل نمره رضایت پایهناح« بر آن

ای جهت یژهورو، نیاز است مسئوالن شهری نگاه ینازادارند.  قرار باالیی اولویت در لحاظ این از و است فوری اصالحی اقدام

گسترش منظور ها در مسیرهای دوچرخه موجود و در نظر گرفتن آنها برای طراحی مسیرهای آتی بهیکاسترفع این 

 شته باشند.ی در زندگی روزمرۀ شهروندان و جایگزین شدن آن با وسایل نقلیۀ موتوری داسواردوچرخه روزافزون
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 مقدمه

یا فعالیت تفریحی  ونقلحملروش  عنوانبهی سواردوچرخهی اخیر، گرایش زیادی به ترغیب هاسالدر 

. همچنین محققان (1)ی سالمت عمومی ایجاد شده است هاسازمانو  ونقلحملیزان ربرنامهسالم در میان 

ی سواردوچرخهای به بررسی و تحلیل مشکالت مرتبط با یندهفزاعالقۀ  ونقلحملریزان علمی و برنامه

. این مسئله، اندپرداختهی شبکۀ دوچرخه هاپروژهو اخیراً برخی مدیران شهری به بررسی  انددادهنشان 

ترین یمیقداز  دوچرخهی است. سواردوچرخهشمار یبناشی از پی بردن به فواید محیطی و اجتماعی 

تسهیل شهری مزایای بسیاری دارد، از جمله  ونقلحملکاربرد آن در  است که انسانی ونقلحملهای یوهش

 پرجمعیت، ارزان بودن و در شهرهای بزرگ یژهوبه آلودگی هوا معضل کاهش ،ترافیک و کاهش وآمدرفت

 محیط با متناسب وانرژی، سالم  مصرف نظر نقلیه از وسیلۀ ینترباصرفهقیمت، راحتی استفاده،  نسبی

 دوچرخه اجباری یهاتوقف و تراکم از زمانی ناشی ، اشغال فضای شهری کمتر، کمتر بودن تأخیر(2) زیست

 اجتماعی و کاهش شکاف اقتصادی و کمک به (3) تریعسر و ترآساننقلیه، دسترسی  وسایل دیگر به نسبت

کاهش تراکم له موتوری به دوچرخـه مزایـای فراوانـی دارد، از جم ونقلحملانتقال سفرها از  عالوهبه. (4)

 ۀدر هزین جوییصرفه تسهیالت پارکینگ؛ ۀدر هزین جوییصرفهکـاهش مشـکالت پارکینـگ و  ترافیک؛

کاهش مصرف  افزایش سالمتی؛ و معابر شهری؛ هاراهکاهش ریسک تصادفات برای دیگر کاربران  سفر؛

برای  جاییجابه هایگزینهبهبود  و بـا توسـعه و کـاربری زمین در شهر ونقلحملبهبود تناسب  انرژی؛

شیوۀ فعال  عنوانبهی سواردوچرخهشمار یببا توجه به مزایا و فواید . (5)رانندگی ندارند  افرادی که امکان

فعالیت تفریحی سالم، کشورهای مختلف اقدام به طراحی، تدوین و اجرای  عنوانبهو  ونقلحملو پاک 

ی گوناگونی مانند سیستم اشتراک دوچرخه برای افزایش کاربرد دوچرخه توسط هاطرحو  هاپروژه

نبوده  نامستث قاعدهی کشور از این شهرهاکالنیکی از  عنوانبه. شهر اصفهان نیز اندکرده شهروندانشان

 هایویژگیمراکـز جمعیتی فالت ایران با شرایط و  ترینقدیمییکی از  عنوانبهشهر اصفهان است. 

 ونقلحملیک وسیلۀ اصلی  عنوانبه سواریدوچرخهجغرافیایی بسیار مسـاعد، از دیربـاز جایگـاه و مـأمن 

در  سواریدوچرخه ۀمسـیر ویـژ کیلـومتر 6سال گذشته تـاکنون حـدود  40از  کهطوریبه ،بـوده است

 ونقلحملتایج حاصل از مطالعات جـامع است. نمـردم  ۀو مورد استفاد شده طراحیمرکزی شهر  ۀناحیـ

سفر بر نفر  18/2اصفهان که معادل  ۀسفر روزانه در منطق 3531887که از  دهدمینشان  60 ۀدر ده

دوچرخـه صورت گرفته است. ایـن مطالعـات سفر، سفرهایی هسـتند کـه بـا  525000بـیش از  ،است

میـزان  چراکه ،اصفهانی است هایخانوادهدهندۀ نرخ باالی مالکیت دوچرخه در بین همچنـین نشـان
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وسیله  176شهر  ۀوسیله برای هر هزار نفر در شهر و در حوم 161مالکیـت دوچرخـه در شهر اصفهان 

 ونقلحملاز ناوگان درصد  69کلـی دوچرخـه و موتورسـیکلت  طوربهدست آمده است. برای هر هزار نفر به

درصد  9/7نیز سـهم دوچرخـه در سـفرهای شهری حدود  70 ۀ. در دهانددادهرا بـه خـود اختصـاص 

ن شـهر اصـفهان بـا اهـداف اکـل سفرهای ساکن 3074902از تعداد  1389همچنین در سال  ت.بوده اس

و  60نگاهی به دهۀ  شود.میآن را شامل  (درصـد 8) سـفر 255815 سـفرهای دوچرخـه ،مختلـف

درصدی سهم سفر بـا دوچرخـه در سالیان  50دهندۀ کاهش نشـان 80و  70های دههمقایسـۀ آن بـا 

ی بزرگ در کشورهای دیگر شهرهاکالنکه در مقایسه با برخی یدرحال. (6)در این شهر است گذشته 

 در، 2001در سال رای مثال، بی کاهش نداشته، بلکه روند افزایشی نیز داشته است. سواردوچرخه تنهانه

  .(7)درصد رسیده است  42به  2005 حداقل یک دوچرخه داشتند که در سالدرصد مردم  37شهر سیدنی 

ی هاطرحی اخیر هاسالافزایش سهم دوچرخه در سفرهای شهری، طی  یری از این کاهش وجلوگبرای 

مختلفی برای افزایش میزان کاربرد دوچرخه در سفرهای شهری در شهر اصفهان صورت گرفته است. با 

مربوط به دوچرخه بستگی زیادی به تصمیم شهروندان برای کاربرد  هاپروژهو  هاطرحاین حال، موفقیت 

بخش مهمی از  گیرییمتصمگیری است. یمتصمی نوعی سواردوچرخهاین وسیلۀ پاک دارد. اقدام به 

ی انتخابی در زندگی فرد سواردوچرخهتصمیم برای . دهدیرا تشکیل مهر فردی زندگی شخصی و شغلی 

یر عوامل مختلفی تأثی در کیفیت زندگی وی بازی کند. چنین تصمیمی تحت تواند نقش مهمیماست که 

رو، ینازای متفاوت است. سواردوچرخهاهمیت و کارکرد این عوامل در جذب شهروندان به قرار دارد که 

و موشکافانه ارزیابی و بررسی شوند تا با شناخت حاصل از آن بتوان ضمن  دقتبهبایست این عوامل یم

ی سواردوچرخههایشان، اطالعات الزم و ضروری برای طراحی و تدوین طرح گیرییمتصمافراد در کمک به 

، شناخت اهمیت نسبی عوامل مختلف، ارزش تخمینی هزینه ـ فایده بین آنها عالوهبهجامع را فراهم کرد. 

دوچرخه و توجه به ی هاشبکهمبنایی برای ارزیابی و بهبود  عنوانبهتواند یمرا فراهم خواهد آورد و 

یر تأثی تحت سواردوچرخهها استفاده شود. تصمیم برای یرساختزترجیحات کاربران فعلی و بالقوۀ این 

های فردی و خانوادگی )مانند سن، جنسیت، نژاد، مالکیت وسیلۀ یژگیو. 1عوامل مختلف زیر قرار دارد: 

انند ادراک ایمنی و امنیت، هزینه و زمان . نگرش و ادراکات فردی )م2نقلیه و سطح درآمد خانوادگی(، 

های محیطی، امکانات رفاهی و تسهیالت یژگیو. 3شده و نگرش مربوط به مشارکت فعال بدنی( و درک

 هادوشی، وجود سواردوچرخهی )مانند کاربری زمین، عوامل محیطی، وجود و نوع امکانات سواردوچرخه

نوادگی افراد کمتر تحت کنترل مسئوالن و متولیان های فردی و خایژگیو. (1)در محل کار و ...(  هاقفسهو 
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عوامل دیگر  دسته دویست. با این حال، نرو دخل و تصرف در آنها چندان مقدور ینازاامر قرار دارد و 

یر قرار گیرد و ضمن انجام اقدامات تأثتحت  اندرکاراندستو کارامد  مؤثرتواند از طریق اقدامات می

ی را فراهم کرد. نگرش و ادراکات سواردوچرخهی هابرنامهو  هاطرحر افراد در اثربخش زمینۀ مشارکت بیشت

گیری افراد برای یمتصمهای اشتراک دوچرخه نقش مهمی در یستمسهای محیطی یژگیوشخصی و 

کنند. ادراکات شامل ادراک ایمنی از تصادفات، امنیت از وقوع جرم و جنایت، یمی بازی سواردوچرخه

 ،10)، ادراک خطر در ارتباط با امنیت و ایمنی محله (8)ی و ادراک کلی از امکانات دوچرخه عادات تمرین

حیطی و امکانات رفاهی و تسهیالت های میژگیوو غیره است. از طرفی،  (11)، روشنایی جاده (9

، کیفیت اماکن و تسهیالت وهواآبی شامل توپوگرافی، الگوهای کاربری زمین، سواردوچرخه

یر عوامل تأثاست. در تحقیقات داخلی و خارجی  (1)ی سواردوچرخهی و امکانات رفاهی سواردوچرخه

فرد برای  گیرییمتصمیید شده است که این عوامل نقش مهمی در تأی بررسی و سواردوچرخهمختلفی بر 

با این حال، خأل این تحقیقات و سایر تحقیقات در این زمینه، این است . (1)جدول  ی دارندسواردوچرخه

 مؤثرو کمتر به تحلیل اهمیت و عملکرد عوامل  کردهبه شناخت عوامل بسنده  هگرفتانجامکه تحقیقات 

. همچنین، برخی تحقیقات تنها به بررسی سطح رضایت اندپرداختهی سواردوچرخهبر تصمیم افراد برای 

و کمتر مسئلۀ اهمیت این عوامل از نظر آنان  اندپرداختهی سواردوچرخهشهروندان از عوامل مرتبط با 

 ترجامعها از نظر شهروندان و درک یژگیوبعدی به تعیین اهمیت این بررسی شده است. چنین نگاه تک

بر افراد جهت کاربرد دوچرخه و تعیین  مؤثرشناخت عوامل بسیار  اگرچه. کنددر مورد موضوع کمک نمی

سطح رضایت افراد از آنها، نقطۀ شروع و موضوعی مهم و اساسی است و برای مدیران و مسئوالن شهری 

ی را برای افزایش کاربرد دوچرخه مؤثرتردهد راهبردهای یمکه به آنها اجازه یطوربهاهمیت بسیاری دارد، 

های نوینی را برای افزایش کاربرد دوچرخه توسط یوهشیزی کنند و ربرنامهی مؤثرترکار گیرند، به شکل به

گیری برای یمتصمتوجهی به میزان اهمیت و عملکرد این عوامل در با وجود این، بی برند، کاربهافراد 

و  هاطرحشهری جهت اجرای ریزان تواند درک جامع و کاملی برای مسئوالن و برنامهینمی سواردوچرخه

فعالیت  عنوانبهو هم  ونقلحملوسیلۀ فعال و پاک  عنوانبهی افزایش کاربرد دوچرخه هم هابرنامه

یزی آینده فراهم سازد. تعیین میزان اهمیت ـ ربرنامهتفریحی سالم ایجاد کند و چارچوبی بهینه برای 

 مؤثرتردوچرخه در زندگی روزانۀ افراد، امکان ارزیابی  بر تصمیم کاربرد مؤثرین عوامل ترمهمعملکرد فعلی، 

کند. با اتخاذ چنین رویکردی، ضمن افزایش یمهای بهتر برای آینده را فراهم یزیربرنامهو همچنین 

شود که این امر یمی، میزان کاربرد دوچرخه توسط شهروندان نیز بیشتر سواردوچرخهی هاطرحکیفیت 
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برای خود افراد و همچنین محل سکونت آنان در پی دارد. با توجه به اینکه  پیامدها و منافع بسیاری

 IPAی با کاربرد مدل سواردوچرخهمسیر دوچرخه بر تصمیم مؤثر های یژگیو عملکرد ـ تاکنون اهمیت

از عناصر کلیدی در یک شبکۀ اشتراک  چراکهانجام این مهم است،  درصددبررسی نشده، این تحقیق 

کنند. مسیرهایی که یماز آنها استفاده  سواراندوچرخهدوچرخۀ خوب، مسیرهایی است که 

پردازند، عامل مهمی در تشویق و ترغیب آنان برای کاربرد یمی سواردوچرخهدر آن به  سواراندوچرخه

ها در سطح مطلوب یژگیودار باشند. وجود این های خاصی برخوریژگیودوچرخه است. این مسیرها باید از 

ی توسط افراد در طول ونقلحملساز کاربرد بیشتر دوچرخه برای اهداف تفریحی و ینهزمتواند و بهینه می

ی که ادوچرخهتواند امکان طراحی شبکۀ زندگی روزانه شود. بنابراین، اطالعات حاصل از این تحلیل می

های خیلی یژگیوبندی این مسیرها براساس یتاولوسازد و یمرا فراهم  سورانمسیرهای مطلوب دوچرخه

ی در طراحی مسیرهای سواردوچرخه. دانش و اطالعات ابتدایی دربارۀ مسیر کند یجاداجذاب را 

تر است تا با یقدقنیست. بنابراین، نیاز به اطالعاتی بیشتر و  کنندهکمکی مطلوب و بهینه سواردوچرخه

بتوان مسیرهایی را طراحی کرد که بهترین وضعیت را داشته باشند و مشوق شهروندان برای  کاربرد آنها

 مؤثرترتواند در کسب و درک این اطالعات و کاربرد می IPAکاربرد بیشتر دوچرخه شوند. کاربرد مدل 

 توسط بار اولین روش که های اشتراک دوچرخه کمک کند. اینیستمسریزان و طراحان آنها به برنامه

 و قوت آن، نقاط کاربردکند تا با یم فراهم مدیریت برای مفیدی ابزار شد، ارائه( 1977) 1جیمز و مارتیال

 حال عین در و ساده روش ،IPA مدل .عملکرد بشناسد بهبود را جهت خود مدیریت تحت سیستم ضعف

نیز  را سیستم یک یهاضعف وها قوت همزمان استراتژی، یک تعریف و ارزیابی هنگام تا است مفیدی

 با بازاریابی های استراتژی تدوین برایمؤثر  تمرکز کانام مدیریت به روش این. (12) دهیم قرارمدنظر 

 هم همزمان کندیم کمک که است این روش این مزیت. دهدیم را عملکرد و اهمیت از انتظارات به توجه

 تعیین را هایژگیو آن اهمیت میزان هم و خاص موضوع یک به مربوط هاییژگیو از مشتریان رضایت

 کمک سیستم یک عملکرد بهبود به که را یترمناسب و بهتر هایگیرییمتصم اساس این بر و کنیم

که برای بررسی  هاروشاین مزیت تعیین اهمیت در کنار عملکرد )رضایت( در سایر . کنیم اتخاذ کند،یم

 2شود، مانند مدل سروکوال و سروپرفیمدیدگاه مشتریان در خصوص یک محصول، باشگاه و ... استفاده 

که بر تصمیم دوچرخه مسیر  هاییژگیو که است این تحقیق اصلیسؤال  د. بنابراین،وجود ندار

                                                           
1. Martila & James 

2. SERVQUAL and SERVPERF  
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عبارتی، از نظر کاربران دوچرخه کدام برخوردارند؟ به عملکردی و اهمیتچه  ند، ازمؤثری سواردوچرخه

ی برخوردارند سواردوچرخهگیری آنها برای یمتصمهای مسیر دوچرخه از اهمیت بیشتر و کمتر در یژگیو

 ها در مسیرهای دوچرخه چقدر است؟یژگیوو رضایت آنها از وضعیت کنونی این 

 

 ی تحقیقشناسروش

روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیلی بود که به شکل میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف جزء تحقیقات 

 کاربردی بود.

 یریگنمونهجامعه، نمونه و روش 

جامعۀ آماری تحقیق حاضر کلیۀ کاربران سیستم اشتراک دوچرخه شهر اصفهان بودند که به روش 

ی شد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به آورجمع هادادهانتخاب و  هانمونهیری در دسترس گنمونه

که  (1387 مومنی، و آذر) نامحدود بودن حجم جامعه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد

 عنوانبهنفر  384تعداد  ±%5مطلوب  خطای یۀو حاش 5/0 انحراف استاندارد ،%95با اطمینان بر این اساس 

 نمونه انتخاب شدند. 
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nحجم نمونه = 

Z درصد  95= مقدار واحد استاندارد در سطح اطمینان 

S =سطح مطلوب انحراف استاندارد جامعه 

d = احتمالی مطلوبدقت 

 ابزار تحقیق

های مسیرهای یژگیوی بود که میزان اهمیت ـ عملکرد اساختهابزار تحقیق حاضر پرسشنامۀ محقق

تعیین دقیق  و اخذ نتایج معتبر و درست از این مدل IPAمدل  کاربرد منظوربهسنجید. دوچرخه  را می

های یژگیومنظور با بررسی دقیق ادبیات و پیشینۀ تحقیق کلیۀ بدین عوامل تحلیلی ضروری و حیاتی است.

مسیرهای دوچرخه مشخص و استخراج شد. برای استخراج عوامل مذکور کلیۀ مقاالت قابل دسترس 

ی افراد را بررسی کرده بودند، تحلیل شد. پس از استخراج سواردوچرخهبر  مؤثرداخلی و خارجی که عوامل 
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ی و ترکیب شدند و عواملی که همپوشانی یا معنای مشترک داشتند، در یک عامل بنددستهعوامل متعدد، 

ی شد. عوامل بنددسته( در مقاالت مختلف شناسایی و 1)جدول  پرتکرارعامل  34خالصه شدند. در نهایت 

 کلی زیر از پاسخگویان سؤالارزشی لیکرت دو ی قرار گرفتند و براساس طیف پنجاپرسشنامهمذکور در 

. میزان رضایت شما از هر یک 1خط بکشند.  مدنظرشانپرسیده شد و از آنها خواسته شد دور عدد 

خیلی راضی( و برای شما وجود  5خیلی ناراضی و  1های زیر در مسیرهای دوچرخه چقدر است؟ )یژگیو

 یلی مهم(.خ 5اهمیت و عدد یببسیار  1های زیر در مسیر دوچرخه چقدر اهمیت دارد؟ )یژگیوهر یک از 

 

 دوچرخه  هایی مسیرسواردوچرخهبر تصمیم  مؤثرهای يژگیو. 1جدول 
 محقق و سال معیار/شاخص

و
ی

ژگ
ي

ی 
ها

یر
س

ی م
ها

خه
چر

دو
وار

س
 ی

 فروشگاه، مدارس، مسکونی، مناطق )به دسترسی قابلیت
 و ...(  کار محل

 م د اطراف مناظر بودن دلپذیر
  م د طول در طبیعی مناظر دیدن فرصت
 یسواردوچرخه مسیرهای امنیت و ایمنی
 بودن مدارس و مسکونی مناطق بین رابط
 بودن هافروشگاه و مسکونی مناطق بین رابط
 بودن کار محل و مسکونی مناطق بین رابط
 بودن دیگر تفریحی تأسیسات و هاپارک بین رابط
 بودن شهر مختلف مناطق بین رابط
 بودن عمومی ونقلحمل مختلف هاییستگاها بین رابط

 یسواردوچرخه مسیرهای پاکیزگی و نظافت
 یسواردوچرخه مسیرهای روشنایی
 )مسابقه، مختلف یهااستفاده برای جاده سطح بودن مناسب
 و ...( تفریح

 گیر(سرعت )مانند وآمدرفت سرعت کاهش وجود وسایل
 و چاله نبود جاده، سطح جاده )صافی نگهداری و حفظ

 شکاف(
  م د اطالعات و هشدارها ترافیک، کنترل برای عالئمی وجود

 کنندگاناستفاده برای م د طول در پارکینگ به دسترسی
 نشستن و استراحت برای ایمن سرپوشیده و یهامکان وجود

 یسواردوچرخه مسیرهای بر حاکم فرهنگی و اخالقی جو
 هاتقاطع از قبل روهایادهپ یگذارعالمت

 یسواردوچرخه مسیرهای طول در رستوران به دسترسی
 م د طول در آب نوشیدن عمومی یهامحل وجود
 م د طول در بهداشتی هاییسسرو وجود

 معلول افراد برای دسترسی یتقابل
 یاجاده اطالعات نمایش یهاباجه وجود
 م د خصوص در یرساناطالع و تبلیغات میزان
 م د یکنندگسرگرم و تفریحی ارزش
 یسواردوچرخه مسیرهای تعدد

  م د از استفاده هایینههز بودن منصفانه
 یسواردوچرخه هاییستگاها بین فواصل بودن مناسب

؛ نولند و (13)1994ساکس، 
؛ گاتنالن و (14)1995کرنروثر، 

زاده و ؛ شفیع(15)1995پاتن، 
؛ لندیس و (16)1997نمیر، 
هال _؛ اولتمان(17)1997همکاران، 

؛ نانکرویس، (18)1998و همکاران، 
؛ هایودو و همکاران، (19)1999
؛ فاجانس و کوری، (20)2000
؛ سرورو و دانکن، (21)2001
؛ استینسون و باث، (22)2003

؛ دیل و کار، (23)2003
؛ ریتولد و دنیل، (24)2003

؛ بوسلوغ و همکاران، (25, 1)2004
؛ استینسون و باث، 2004

؛ مودون و همکاران، (26)2005
؛ پتریستیچ و همکاران، (8)2005

؛ هانت و آبراهام، (10)2006
؛ (28)2006؛ شانکویلر، (27)2006

؛ (11)2007کریزیک و همکاران، 
؛ (29)2007ی و همکاران، گندال

؛ (30)2007تایلهان و همکاران، 
؛ سنر (31)2007گاراد و همکاران، 

؛ پارکین و (4)2008و همکاران، 
؛ هاروی و (32)2008همکاران، 

؛ سنر و (33)2008همکاران، 
؛ دیل، (34)2009همکاران، 

؛ وینترز و تسچک، (35)2009
ی، گندال؛ الرسن و (36)2010
کاران، ؛ منچینی و هم(37)2010

؛ تقوایی و فتحی، (38)2010
؛ هینن و همکاران، (39)1390
؛ کاسلو و همکاران، (40)2011

 ؛ هود و همکاران،(41)2011

یر
س

د م
م 

 : 
ح

ضی
تو

ی 
ها

خه
چر

دو
وار

س
 ی
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 دوچرخه  هایی مسیرسواردوچرخهبر تصمیم  مؤثرهای يژگیو. 1جدول ادامة 

 محقق و سال معیار/شاخص

و
ی

ژگ
ي

ی 
ها

یر
س

ی م
ها

خه
چر

دو
وار

س
 ی

 روزشبانه طول در م د از استفاده ساعت بودن مناسب
 یسواردوچرخه مسیرهای از بانوان استفاده امکان

 درصد( 5 تا 2 )بین مسیر طولی شیب بودن مناسب
 یسواردوچرخه مسیرهای بودن ممتد و پیوسته

؛ اموند و هندی، (42)2011
؛ بروچ و همکاران، (43)2011

روندینال و همکاران،  ؛(44)2012
؛ سلطانی و شریعتی، (45)2012

؛ عمادی و همکاران، (2)1392
 ؛ کانگ و فیچر،(46)1392

؛ سنیزیک و همکاران، (12)2013
ها و سانچز، یلسگاد؛ (47)2013

؛ قربانی و اسدی، (48)2014
؛ غفاری گیالنده و (49)2014

 .(50)1394همکاران، 

ح : 
ضی

تو
یر

س
د م

م 
ی 

ها
خه

چر
دو

وار
س

 ی

 

 روايی و پايايی ابزار تحقیق

منظور تعیین ی صورت گرفت. در وهلۀ اول بهاگستردههای یبررسبرای بررسی روایی ابزار تحقیق 

ین ترمهمسی و از این طریق طور دقیق بررهای مسیرهای دوچرخه ادبیات و پیشینۀ تحقیق بهیژگیو

ها مشخص شد و سپس پرسشنامۀ مذکور در اختیار استادان و متخصصان حوزۀ مدیریت ورزشی و یژگیو

وایی صوری بررسی شد )ر و سنخیتظر شکل، امال و نگارش از ن سؤاالتنفر( قرار گرفت و  10بازاریابی )

لفا برای آو محتوا(. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 

 محاسبه شد. 94/0و در بعد عملکرد  93/0پرسشنامۀ مذکور در بعد اهمیت 

 هادادهی آورجمعروش 

ش اول ادبیات و ی شد. در بخآورجمعی و کار میدانی اکتابخانهت ی تحقیق از طریق مطالعاهاداده

پخش و  هانمونهها بررسی و در بخش دوم پرسشنامۀ تحقیق بین یژگیوپیشینۀ تحقیق برای تعیین 

 ی شد.آورجمع

 هادادهروش تحلیل 

در این تحقیق در دو بخش آمار توصیفی )جداول، نمودارها، میانگین، انحراف  هادادهوتحلیل یهتجز

ی( انجام گرفت. برای انمونهاستاندارد و...( و آمار توصیفی )آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون تی تک

ست روش بازاریابی ا استفاده شد. این مدل،( IPA) 1عملکرد ـاز روش تحلیل اهمیت  هادادهتحلیل کلی 

                                                           
1. Importance-Performance Analysis Technique 
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( رضایت مشتری 2های یک محصول )اهمیت( و )یژگیو( انتظارات مشتری از 1وتحلیل )یهتجزکه اغلب در 

 است شده ارائه جیمز و توسط مارتیال 1977که در سال ، (51)شود یمها )عملکرد( استفاده یژگیواز آن 

 ییهاشاخص باید مدل، این کاربرد منظوربه است. 1چندشاخصه مدل مفهومی، لحاظ به IPA . مدل(52)

 یهامؤلفه یا هاشاخص به شدتبه IPA مدل واقع، اثربخشی گردند. در مشخص شوند، تحلیل است قرار که

 یهامؤلفه شناسایی IPA مدل از یریگبهره گام در اولینای یطهح هر در بنابراین، است. وابسته آن 2تحلیلی

 تئوری مفاهیم و متدولوژی اساس ب تحلیلی یهامؤلفه است استخراج بدیهی است. زمینه آن در تحلیلی

 ،آنها شناسایی نحوۀ خصوص در ،هامؤلفه نظری پشتوانۀ تقویت ضمن تواندمی معین، نظری رویکرد یا

خصوص به بعد اهمیت، و عملکرد بعد یهاداده جداگانۀ تحلیل که آنجا ازکند.  را ارائه الزم راهبردهای

 یهاداده رونباشد، ازاین ادارمعن ممکن است شوند،می مطالعه همزمان ،هاداده مجموعه هر دو کهیهنگام

 بیانگر Yمحور  آن، در که یدوبعد روی یک شبکۀ بر ،هاشاخص عملکرد سطح و اهمیت سطح به مربوط

 اهمیت ماتریس ی،دوبعدشبکۀ  این. شوندیم داده نمایش است، عملکرد بعد بیانگر X محور و اهمیت بعد

 شده تشکیل ربع یا قسمت چهار از واقع در که IPماتریس  نقش شود.یم نامیده  IPیا ماتریس 3عملکرد ـ

 شناخت برای ماتریس، این از است. گیرییمتصم فرایند به کمک دارد، قرار استراتژی، خاصی هر یک، در و

 1در شکل  IPس . چهار قسمت یا ربع ماتری(9)شود یم استفاده بهبود جهت هاشاخصاولویت  درجۀ

 مشخص است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 IP. ماتريس 1شکل 

                                                           
1. Multi – Attribute model 

2. Analytical Components  

3. Importance –Performance Matrix  

ت
می

اه
 

 عملکرد

 حفظ عملکرد
دومربع   
 

 تمرکز بر آن
اولربع   
 

 

 حذف درحد ممکن
چهارمربع   

 

 

 اولویت کم
سومربع   
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اهمیت )برای مثال، این ویژگی تا چه  برحسبشود تا هر ویژگی را یماز افراد خواسته  IPAدر مدل 

ی شما اهمیت دارد؟( و عملکرد )تا چه اندازه از این ویژگی در مسیرهای سواردوچرخهاندازه در 

نشان داده شده است، ماتریس  1که در شکل طورهمانی کنند. بندرتبهی رضایت دارید؟( سواردوچرخه

IP  تشکیل  4و اولویت کم 3، حذف تا حد ممکن2، تمرکز بر آن1چهار قسمت با عناوین حفظ عملکرداز

آنها را  کنندگاناستفادههایی هستند که یژگیوهایی که در ربع حفظ عملکرد هستند، یژگیوشود. یم

 و باالست اهمیت و عملکرد ۀدهندنشان شناسند و از آنها رضایت دارند. این ربعیمموارد مهم  عنوانبه

 تداوم وضعیت این باید اند ومطلوب اًنسبت در وضعیت ناحیه، این در موجود یهاشاخص که است آن بیانگر

، اندگرفته کنندگاناستفادهدهد که نمرۀ رضایت پایینی از یمهایی را نشان یژگیویابد. ربع تمرکز بر آن 

 اقدام ناحیه، نیازمند این در شدهواقع یهاشاخص که است آن ۀدهندنشان ربع، اند. ایناما از نظر آنها مهم

یی آنهاهایی حذف تا حد ممکن یژگیودارند.  قرار باالیی اولویت در لحاظ نای از و فوری است اصالحی

 ۀدهندنشان دانند. این ربعینماز آنها رضایت دارند، اما این موارد را ضروری  کنندگاناستفادههستند که 

 منابع و هاتالش است احتماالً بهتر و است مهم غی قوت نقاط بیانگر که باالست عملکرد و پایین اهمیت

های است که افراد یژگیویابد و در نهایت، ربع اولویت پایین شامل  تمرکز دیگر جای در اینجا در شدهصرف

 هایژگیو . ایناندکردهاز آنها رضایت پایینی دارند. همچنین درجۀ پایینی از اهمیت نیز برای آنها عنوان 

 مذکور، . راهبردهای(51)نیستند  فوری اصالح نیازمند و نبوده یدکنندهتهد سیستم عملکرد برای

 درجۀ اهمیت از شاخص عملکرد سطح کهیدرصورت سوم، و دوم یهاربع در خصوصبه اند،کلی راهبردهای

 از است. الزم ندارد، لیکن قرار اولویت در اصالحی، اگرچه اقدام انجام باشد، تریینپا داری،امعن طوربه آن،

 از استفاده گیرد، قرار ربعی خطوط از یکی روی دقیقاً بر هاشاخص از یکی مختصات هر گاه دیگر، سوی

 IPماتریس  تشکیل .بود خواهد ضروری مناسب، راهبرد اتخاذ برای اهمیت، از عملکرد تفریق حاصل

شوند. یم تقسیم نیمه دو به از محورها هر یک ،IPماتریس  ترسیم منظوربه است. معینی قواعد برمبتنی

 که است خطوطی تقاطع محل تقاطع مختصات شود. نقطۀیم استفاده تقاطع، نقطۀ از کار، این انجام برای

 مختصات تعیین منظوربه دارند. نام ربعی خطوط خطوط، این کند.یم تقسیم ربع چهار به را IPماتریس 

                                                           
1. Keep up the good work  

2. Concentrate here  

3. Possible overkill  

4. Low priority  
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که  مقیاسی مرکز در تقاطع، نقطۀ ،1محورمقیاس رویکرد دارد؛ در وجود رویکرد دو ربعی، تقاطع خطوط

 باشد، ی لیکرتادرجهپنج مقیاس استفاده، مورد مقیاس مثالً اگر گیرد.یم قرار است، شده گرفته کاربه

 رو برایازاین دارد، قرار هاداده مرکز در تقاطع نقطۀ ، 2محورداده رویکرد بود. در خواهد (3تقاطع ) نقطۀ

در این تحقیق از رویکرد  هاداده. برای تحلیل (9)شود یم استفاده میانه یا میانگین از تقاطع، نقطۀ تعیین

 محور استفاده شد.داده

 

 ی تحقیقهاافتهی

ی سواردوچرخهبر تصمیم  مؤثرهای یژگیودهد اثر کلیۀ یمی نشان انمونهو آزمون تی تک 2نتایج جدول 

منی و امنیت مسیرهای دوچرخۀ افراد معنادار است. بیشترین میانگین در بعد اهمیت مربوط به ویژگی )ای

ین اهمیت را برای افراد ی بیشترسوارخهدوچرعبارتی، ایمنی و امنیت مسیر مسیرهای دوچرخه( است. به

نوان از مسیرهای امکان استفادۀ با»داشته است. از طرفی، کمترین میانگین در بعد عملکرد مربوط به ویژگی 

ی برای بانوان کمترین سواردوچرخهمکان کاربرد مسیر معنی که افراد از نبود ااست، بدین« دوچرخه

 .اندداشتهرضایت را 

 

ی تحقیقهانمونهشناختی معیتهای جيژگیو. توصیف 2جدول   

 درصد تعداد متغیر درصد تعداد متغیر

 سن

سال 20تا  15  74 4/22 وضعیت  

 تأهل

9/81 271 مجرد  

سال 25تا  21  80 2/24 1/18 60 متأهل   

سال 30تا  26  78 6/23  

سطح 

 تحصیالت

6/29 98 زیر دیپلم و دیپلم  

سال 35تا  31  50 1/15 یپلمدفوق   46 9/13  

سال 40تا  36  21 3/6 9/36 122 لیسانس   

سال به باال 41  28 5/8 یسانسلفوق   54 3/16  

سطح 

درآمد 

 ماهانه

هزار 500کمتر از  3/3 11 دکتری 23 76   

میلیون 1تا  501  30 1/9  

 شغل

9/19 66 کارمند  

میلیون 5/1میلیون و یک تا  1 7/25 85 آزاد 6 20   

میلیون 2میلیون و یک تا  5/1 8/30 102 دانشجو و محصل 13 43   

میلیون به باال 2  35 6/10 4/15 51 سایر مشاغل   

4/38 127 بدون پاسخ 2/8 27 بدون پاسخ   

 

                                                           
1. Scale–Centered Approach  

2. Data–Centered Approach  
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 ی مسیرهای دوچرخهسواردوچرخهبر تصمیم  مؤثرهای يژگیو. معناداری اثر 3دول ج

 

 آماره

 گويه

 سطح معناداری میانگین

 عملکرد اهمیت عملکرد اهمیت

 000/0 000/0 51/2 49/3 و ...( کار محل فروشگاه، مدارس، مسکونی، مناطق )به دسترسی . قابلیت1

 000/0 000/0 75/2 71/3 م د اطراف مناظر بودن . دلپذیر2

 000/0 000/0 74/2 77/3 م د طول در طبیعی مناظر دیدن فرض. 3

 000/0 000/0 54/2 83/3 م د امنیت و . ایمنی4

 000/0 000/0 49/2 64/3 بودن مدارس و مسکونی مناطق بین رابط. 5

 000/0 000/0 61/2 51/3 بودن هافروشگاه و مسکونی مناطق بین . رابط6

 000/0 000/0 57/2 55/3 بودن کار محل و مسکونی مناطق بین . رابط7

 000/0 000/0 70/2 57/3 بودن دیگر تفریحی تأسیسات و هاپارک بین . رابط8

 000/0 000/0 62/2 55/3 بودن شهر مختلف مناطق بین . رابط9

 000/0 000/0 61/2 55/3 بودن عمومی ونقلحمل مختلف هاییستگاها بین . رابط10

 000/0 000/0 73/2 69/3 م د پاکیزگی و . نظافت11

 000/0 000/0 56/2 77/3 یسواردوچرخه مسیرهای . روشنایی12

 000/0 000/0 48/2 56/3 و ...( تفریح )مسابقه، مختلف یهااستفاده برای جاده سطح بودن . مناسب13

 000/0 000/0 65/2 62/3 گیر( سرعت )مانند وآمدرفت سرعت کاهش . وجود وسایل14

 000/0 000/0 63/2 82/3 ( شکاف و چاله نبود جاده، سطح جاده )صافی نگهداری و . حفظ15

 000/0 000/0 52/2 47/3 م د اطالعات و هشدارها ترافیک، کنترل برای عالئمی . وجود16

 000/0 000/0 52/2 53/3 کنندگاناستفاده م د برای طول در پارکینگ به . دسترسی17

 000/0 000/0 38/2 60/3 نشستن و استراحت برای ایمن سرپوشیده و یهامکان . وجود18

 000/0 000/0 57/2 81/3 یسواردوچرخه مسیرهای بر حاکم فرهنگی و اخالقی . جو19

 000/0 000/0 50/2 53/3 هاتقاطع از قبل روهایادهپ یگذارعالمت. 20

 000/0 000/0 57/2 40/3 م ددر طول  رستوران به . دسترسی21

 000/0 000/0 48/2 70/3 یسواردوچرخه مسیرهای طول در آب نوشیدن عمومی یهامحل . وجود22

 000/0 000/0 47/2 71/3 یسواردوچرخه مسیرهای طول در بهداشتی هاییسسرو . وجود23

 000/0 000/0 25/2 53/3 معلول افراد برای دسترسی یتقابل. 24

 000/0 000/0 49/2 46/3 یاجاده اطالعات نمایش یهاباجه . وجود25

 000/0 000/0 51/2 55/3 یسواردوچرخه مسیرهای خصوص در یرساناطالع و تبلیغات . میزان26

 000/0 000/0 67/2 67/3 یسواردوچرخه مسیرهای یکنندگسرگرم و تفریحی . ارزش27

 000/0 000/0 54/2 75/3 یسواردوچرخه مسیرهای . تعدد28

 000/0 000/0 86/2 75/3 یسواردوچرخه مسیرهای از استفاده هایینههز بودن . منصفانه29

 000/0 000/0 54/2 66/3 یسواردوچرخه هاییستگاها بین فواصل بودن . مناسب30

 000/0 000/0 63/2 71/3 روزشبانه طول م د در  از استفاده ساعت بودن . مناسب31

 000/0 000/0 24/2 68/3 م د از بانوان استفاده . امکان32
66/3 درصد( 5 تا 2 )بین             مسیر طولی شیب بودن مناسب .33  63/2  000/0  000/0  
70/3 م د بودن ممتد و . پیوسته34  55/2  000/0  000/0  
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 یسواردوچرخهبر تصمیم  مؤثرهای يژگیو IP. ماتريس 2شکل 

 

گونه عاملی یچهو  اندگرفتههای تحلیلی در ناحیۀ تمرکز بر آن قرار یژگیودهد کلیۀ یم، نشان 1 شکل

ها یژگیومعنی که کلیۀ در نواحی حفظ عملکرد، اولویت کم و حذف در حد ممکن قرار نگرفته است. بدین

اند. چنین حالتی ها از نظر آنها مهمیژگیو، اما این اندگرفتهاز نظر عملکردی )رضایت کاربران( نمرۀ پایینی 

 است و فوری اصالحی اقدامات ها نیازمندیژگیون ی از نظر ایسواردوچرخهمسیرهای  که است بیانگر آن

 دارند. قرار باالیی اولویت در لحاظ این از

 

 یریگجهینتبحث و 

رو، ینازاموضوعی بسیار مهم در مبحث سالمت عمومی جامعه مطرح است.  عنوانبهامروزه، فعالیت بدنی 

در افزایش و حفظ آن باید همواره مورد توجه قرار گیرد. یکی  مؤثرهای یوهشتوجه به انواع فعالیت بدنی و 

ی، روش سواردوچرخهی است. سواردوچرخهو مفید، فعالیت بدنی ناشی از  مؤثرهای بدنی یتفعالاز انواع 

است  شانروزانهدر دسترس آسان و منطبق با محیط زیست برای بیشتر افراد جهت افزایش فعالیت بدنی 

های خاص عنصر یژگیوها و امکانات مناسب و دارای یرساختزی سواردوچرخهمنظور پرداختن به . به(53)

ی و سواردوچرخههای شهری برای تسهیل رفتارهای فعال )یطمحرو، ساخت ینازارود. یمشمار حیاتی به
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. فراهم ساختن (54)روی( و افزایش فعالیت بدنی در زندگی روزانه یک اولویت محلی و ملی است یادهپ

. (55)ی است سواردوچرخهمحیط فیزیکی مناسب و حامی، عنصری کلیدی در ترغیب و تشویق افراد به 

توانند سطوح یممحیط مصنوعی و طبیعی  چراکهکند، یممحیط نقش مهمی در سالمتی و رفاه افراد بازی 

یت بدنی عنصر کلیدی از سالمتی است، یر قرار دهند. بنابراین، از آنجا که فعالتأثفعالیت بدنی را تحت 

ارتقای فعالیت بدنی از طریق اقداماتی که به بهبود محیط فیزیکی منجر شود، یک اولویت در بحث سالمت 

ی انجام داد که یکی سواردوچرخهتوان برای افزایش یمعمومی است. در طراحی محیط اقدامات مختلفی 

ی در سطح شهر است. مسیرهای دوچرخه باید از سوارهدوچرخاز این اقدامات ایجاد مسیرهای ویژۀ 

ها یژگیوی شوند. هر یک از این سواردوچرخهباشند تا مشوق افراد برای  برخوردارهای خاصی یژگیو

رو، این ینازای دارند که مستلزم بررسی است. سواردوچرخهگیری افراد برای یمتصماهمیت خاصی در 

 تحقیق به این موضوع پرداخته است. 

ی مسیرهای دوچرخه نشان داد، از سواردوچرخهبر تصمیم  مؤثرهای یژگیوتحلیل اهمیت ـ عملکرد 

؛ اندگرفتهی در ناحیۀ تمرکز بر آن قرار سواردوچرخهبر تصمیم  مؤثرهای یژگیونظر اهمیت و عملکرد 

ها دارند و عملکرد آنها را مطلوب یژگیوخه رضایت کمی از این معنی که کاربران مسیرهای دوچربدین

دانند، اما این عوامل برای آنها مهم است. قرار گرفتن کلیۀ عوامل ناحیۀ تمرکز بر آن گویای این مطلب ینم

دارند.  قرار باالیی اولویت در لحاظ این از و است فوری اصالحی اقدام هایی نیازمندیژگیواست که چنین 

منظور افزایش عملکرد سیستم اشتراک دوچرخه و همچنین ریزان شهری بهبراین، مدیران و برنامهبنا

افزایش کاربرد دوچرخه توسط شهروندان و کسب پیامدهای مثبت ناشی از آن، باید تالش و کوشش زیادی 

طلوب تغییر ها انجام داده و وضعیت فعلی را به سمت رسیدن به وضعیت میژگیوبرای بهبود وضعیت این 

حیاتی  توجه مستلزم ومطلوب نیست  وضعیت چنین عواملی که است آن از حاکی هایافته چراکهدهند، 

هایی رشد و توسعه مانند ساخت و طراحی مسیرهای دوچرخه با قابلیت یاستراتژزمینه ین ا دراست. 

یل نقلیۀ وسادرصد(، مجزا از مسیر سایر  5تا  2برای بانوان، با شیب مناسب ) خصوصبهدسترسی باال 

یفیت، با امکانات رفاهی و تسهیالتی مناسب )مانند باکموتوری، جذاب و زیبا، همراه با آسفالت مناسب و 

یادین و و م هاتقاطعها مناسب در یگذارعالمتسرویس بهداشتی، آبخوری، بوفۀ مواد غذایی و ...(، دارای 

قرار گیرد. همچنین، طراحی مسیرها  مدنظریرها و .. باید گسرعت، انواع هاپلعاری از موانع فیزیکی مانند 

 مدنظردر فضاهای دلپذیر و جذاب که فرصت دیدن مناظر طبیعی و زیبا را برای کاربران فراهم کند، باید 

نند زمینۀ استفادۀ بیشتر دوچرخه توسط شدۀ فعلی و آتی برای اینکه بتوایطراحقرار گیرد. مسیرهای 
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 و هاپارکافراد،  کار ، محلهافروشگاهمسکونی، مدارس،  مناطق بین کاربران را فراهم کنند، باید رابط

 ، نظافتعالوهبهباشند.  مختلف عمومی ونقلحمل هاییستگاهاشهری و  مختلف تفریحی، مناطق تأسیسات

های مهمی است که مسئوالن و یژگیوهمراه با روشنایی مناسب از  دوچرخه مسیرهای پاکیزگی و

های مخصوص دوچرخه در طول ینگپارکریزان شهری باید توجه کافی به آنها داشته باشند. طراحی برنامه

کنند ـ یمی شخصی استفاده هادوچرخهی که از سواراندوچرخهبرای  خصوصبهمسیرهای دوچرخه 

ـ ویژگی مهمی در سیستم اشتراک دوچرخه منظور افزایش اطمینانبه ، آسودگی خیال و امنیت روانی افراد 

جد به آن توجه شود. از طرفی، نیاز است اقدامات فرهنگی مناسب برای ایجاد جو  طوربهاست که باید 

اخالقی و فرهنگی مناسب در مسیرهای دوچرخه که سبب رعایت و احترام به حقوق همدیگر، کاهش 

تواند مسیرهای قرار گیرد. چنین اقداماتی می مدنظریز و ... گردد، آمخشونتو رفتارهای ها یپرخاشگر

 مدنظرهای یژگیوین ترمهمایمن و امنی برای کاربران و غیرکاربران فراهم کند که این ویژگی از 

مالی های جسمی، یبآسعبارتی، ایمنی و امنیت مسیرهای دوچرخه هم از بعد پاسخگویان بوده است. به

ین ترمهمیل نقلیۀ موتوری و هم از بعد رفتارهای مخرب سایر افراد وساو روحی ناشی از برخورد و تصادف با 

، (39)(1390یاز کاربران مسیرهای دوچرخه است. در تحقیقات داخلی تقوایی و فتحی )ن موردموضوع 

، قریشی (49)(1393، قربانی و اسدی )(46)(1392، عمادی و همکاران )(2)(1391سلطانی و شریعتی )

، (1)(2004و تحقیقات خارجی ریتولد و دنیل ) (57)(1395، عسگری طورزنی و حبیبیان )(56)(1394)

، منچینی و (34)(2009، سنر و همکاران )(4)(2008، سنر و همکاران )(25)(2004بوسلوغ و همکاران )

ها و سانچز یلسگادو  (58)(2012، دیل و همکاران )(44)(2012، بروچ و همکاران )(38)(2010همکاران )

بر تصمیم افراد برای  مؤثرعامل بسیار مهم  عنوانبه، ایمنی و امنیت مسیرهای دوچرخه (48)(2014)

ریزان شهری توجه بسزایی به این موضوع ی مطرح شده است که نیاز است مسئوالن و برنامهسواردوچرخه

در این زمینه شاهد افزایش کاربرد دوچرخه در سفرهای شهری  مؤثرداشته باشند تا با انجام اقدامات 

ها یرساختزی ضمن بسترسازی و توسعۀ سواردوچرخهالبته برای تشویق و ترغیب بیشتر افراد به باشیم. 

 خصوصبهو  هامشوقهای مناسب و الزم، باید به سایر عوامل و یژگیوی با سواردوچرخهشامل مسیرهای 

ی افراد نیز توجه خاصی کرد. در این زمینه هامهارتها و یتوانمندمسائل فرهنگی و رفتاری همچنین 

های کالبدی از جمله احداث مسیر سازی صرف بسترینهزمعنوان کردند  (59)(1396عسکری و رحیمی )

نبوده و  مؤثریی در راستای افزایش استفادۀ شهروندان از دوچرخه تنهابههای دوچرخه یستگاهادوچرخه و 
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ی به دوچرخه و تقویت شناخت نظری مجموعه چندوجهتقویت استفاده از دوچرخه در شهرها نیازمند نگاه 

 عوامل گسترده دخیل در آن است.

شده در این تحقیق و رساندن آنها به حد مطلوب در های مطرحیژگیوتوان گفت، توجه به یمدر کل 

ساز افزایش کاربرد دوچرخه گردد و شاهد پیامدهای ینهزمتواند محل سکونت افراد و محیط شهری می

انۀ این مثبت فراوان ناشی از این ازدیاد مشارکت باشیم. بنابراین، الزم است با بررسی دقیق و موشکاف

ی برای اهداف سواردوچرخهها، مسیرهای دوچرخۀ مناسبی طراحی شود تا کاربران دوچرخه ضمن یژگیو

این  روزافزونساز گسترش ینهزمی و پیامدهای آن لذت ببرند و این سواردوچرخهشغلی و تفریحی و ... از 

 موتوری شود. پاک و سالم در زندگی روزمره و جایگزین شدن آن با وسایل نقلیۀ  وسیلۀ
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Abstract 
The aim of the present study was importance – performance analysis of 

characteristics of bike paths influencing cycling decision with IPA model 

application. The research method was descriptive analytical. The statistical 

population consisted of all users of bike sharing system of Isfahan city and 

384 subjects were selected by convenience sampling method as the research 

sample. The bike paths characteristics were recognized with a review of 

related literature and used to design the research questionnaire. The validity 

of the questionnaire was investigated by 10 experts and its reliability by 

Cronbach's alpha coefficient; the alpha coefficient in importance dimension 

was 0.93 and in performance dimension was 0.94. The data analysis was 

performed with descriptive and inferential statistics. The results showed that 

all 34 bike paths characteristics were located in “concentrate” area where the 

factors received low satisfaction scores from users, but they were important 

in their viewpoints. Such characteristics require immediate correction and 

have a high priority. So, it is necessary for urban authorities to pay a special 

attention to eliminating these deficiencies in the existing bike paths and 

considering them to design future paths so that bike riding can expand in 

everyday life of citizens and can replace motor vehicles. 
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