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Introduction: This study aimed to investigate the role of urban management and 
cultural adoption of public cycling on sustainable urban development. 

Methods: The research method was correlation by applying structural equation 
model approach. The statistical population of the research included Tehran's citizens 
who were the members of the BDOOD system (N=215/409).  Finally, 319 people 
were selected as the sample using cluster-random sampling.  These participants were 
studied in a period of 12 months. To collect data, three questionnaires were used.  
The face and content validity of the questionnaire was confirmed by the related 
experts using exploratory and confirmatory factor analysis. Also, the reliability was 
obtained above 0.7 using Cronbach's alpha for all three questionnaires. To analysis 
data, descriptive statistics were used for data classification, and in inferential 
statistics, Pearson correlation tests were used in SPSS software and structural 
equation modeling was utilized in AMOS software.  
Results: Based on the results, it was found that urban management had a significant 
positive effect on sustainable development and acculturation of citizens and 
acculturation on sustainable urban development. It was also observed that citizens' 
acculturation plays a mediating role in the relationship between urban management 
and sustainable urban development.  
Conclusion: The results emphasize the need to strengthen indicators such as 
infrastructure, facilities, aesthetics, culture, security, sociability and geographical 
differentiation in the future policies of citizens' using bicycles in order to achieve the 
goals of sustainable urban development, especially sustainable environment and 
urban health. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Sustainable Development is a new concept formed after the 
industrial revolution through the link between different aspects 
of economic, cultural, political and social development and 
special attention to ecological considerations (Sangwan et al., 
2020). To plan for the city, from the view point of sustainable 
development, the transportation system must be designed in 
such a way that would be in harmony with the criteria of 
sustainable development (Tofiq, 2017). On the one hand, 
considering the irreplaceable role of sports in urban 
development and its effects on reducing health care costs, 
increasing productivity, increasing life expectancy and 
increasing vitality in the society (Asiabar, 2015) and 
considering the increasing urbanization, sedentary lifestyle,  
which has become the dominant trend of countries, especially 
developing societies, on the other hand, in order to have a 
sustainable urban development, it is necessary to bring about 
all-round initiatives by urban planners and managers. One of 
these initiatives is to create the required facilities for 
transportation using bicycles (Harisankar and Biju, 2018). In 
this regard, Chiu and Hei (2018) concluded in their research 
that in addition to bicycle sharing programs affecting traffic, 
the environment and public health; The social, cultural, 
management and sustainable development effects of the city 
are also considered. Wu et al. (2021) concluded in their 
research that the features of the existing environments such as 
resident population, length of roads, accessibility and capacity 
of bicycle stations are very important in urban development 
through bicycles. Also, Tofiq (2017) pointed out in his 
research that it is possible to improve the position of bicycles 
in urban transportation by acculturation, developing special 
routes, increasing safety, creating parking lots and bicycle 
stations, and educating people. In this regard, policymaking 
and government participation in achieving sustainable 
development goals (SDG) is effective. One of the most 
important concerns of metropolitan management in Tehran is 
transportation management. Today, various factors such as 
rapid population growth, migration to metropolitans, an 
increase in car ownership and more desire to use personal 
vehicles and other problems facing the development of public 
transportation have given new dimensions to this urban 
category. Therefore, using the policies and measures that can 
be used to change the demand for transportation in a way 
leading to ultimate use of the existing platforms, facilities and 
equipments, should be considered as a way out. In this regard, 
it has been years that the plan to use bicycles has been 
presented by the municipalities of major cities of the country, 
including the metropolis of Tehran (so-called Smart BDOOD 
shared bicycles). This can be considered as a forward-looking 
action with respect to sustainable urban development. 
However, statistics revealed that the number of people using 
this system is very low compared to the resident population. 
According to the statistics of BDOOD system, the number of 
people using this system in a period of 12 months is less than 
500 thousand people. On the other hand, considering the lack 
or absence of empirical evidence and in order to ensure the 
relationship between the variables of urban management, 
citizens' acculturation and sustainable urban development, the 

researchers are looking for an answer to the question of 
whether urban management and citizens' acculturation have an 
effect on using public cycling in sustainable urban 
development or not? 
 
Methods  
The present research, which is applied research, in terms of the 
method of data collection, is a correlational research based on 
the Structural Equation Modeling (SEM), which was 
implemented in the field.  
The statistical population of the research included all the 
citizens of Tehran using bicycles, and registered in the 
BDOOD system and used the service. In this research, 400 of 
these people were selected as a sample using cluster-random 
sampling. Considering that BDOOD company processes 147 
stations in regions 2, 6, 7, 10, 11 and 12, of Tehran, regions 2, 
6, 11, and 12 were selected as samples. In this research, 
Ashraf's Urban Management Questionnaire (2018), 
Farajzadeh's Cultural Adoption Questionnaire (2014), and 
Rezaei Asiabar's Sustainable Urban Development 
Questionnaire (2015) were used with a five-point Likert scale 
(very low = 1 to very high = 5). Face and content validity of 
the questionnaire approved by 10 professors and then construct 
validity was confirmed using exploratory and confirmatory 
factor analysis.  Also, the reliability was above 0.7 using 
Cronbach's alpha for all three questionnaires.  In this research, 
descriptive and inferential statistical methods were used to 
analyze the data. 
 

Results  
According to the results of the Pearson correlation test, it was 
observed that there was a significant positive relationship 
between urban management and acculturation (Sig=0.001, 
r=0.737), between urban management and sustainable urban 
development (Sig=0.001, r=0.449) and, between acculturation 
and sustainable urban development (Sig=0.001, r=0.605). 
Moreover, based on the findings, it could be seen that urban 
management had a significant positive effect on sustainable 
urban development by using public cycling in Tehran 
(Sig=0.001, t=5.445) and the value of the path coefficient was 
obtained 0,434 (β=0.434). Acculturation of citizens had a 
significant positive effect on sustainable urban development 
by using public cycling in Tehran (Sig = 0.001, t=8.256) and 
the factor loading (path coefficient) was equal to 0.646. Urban 
management had a significant positive effect on citizens' 
acculturation by using public cycling in Tehran (Sig=0.001, 
t=16.279) with an influence coefficient of 0,772 (β=0.772). 
 

Conclusion  
Based on the results of the Pearson correlation coefficient test, 
it was observed that there is a significant positive relationship 
between urban management and sustainable urban 
development, and the results of the structural equation model 
showed that urban management in the use of public cycling 
has a significant positive effect on the sustainable urban 
development of Tehran. Hence, the obtained result is 
consistent with the research results of Chiu and Hey (2018) 
and Wu et al. (2021). 



 

 

As the results obtained from the research and other studies 
showed, urban planning and management is one of the most 
important issues affecting the city residents using bicycles for 
urban transportation. Urban management aims to improve the 
working and living conditions of the residents, and to protect 
the rights of citizens, to encourage sustainable economic and 
social development, as well as protecting the physical 
environment. Hence, one of the basic issues in cities in order 
to achieve sustainable urban development is to pay attention to 
the urban management, especially the issue of sustainable 
urban transportation. Another finding based on the results of 
Pearson's correlation coefficient indicated that there was a 
significant positive relationship between the acculturation of 
citizens by using bicycles and sustainable urban development, 
and based on the findings of the structural equation model, the 
acculturation of citizens by using bicycles as a green vehicle 
had a significant positive effect on the sustainable urban 
development of Tehran. In this regard, Tofiq (2017) believes 
that acculturation of citizens can be one of the key components 
of sustainable urban development. In examining the 
relationship between urban management and citizens' 
acculturation, the results of Pearson's correlation coefficient 
also showed that there was a significant positive relationship 
between these two variables, and the results of the structural 
equation model also indicated that urban management had a 
positive significance effect on citizens' acculturation by use of 
public cycling in Tehran, which these results are consistent 
with the findings of Tofiq (2017). To explain the findings, it 
can be said that building bicycle stations and delivering 
bicycles to citizens for commuting at a low cost, establishing 
cycling clubs, holding free cycling competitions symbolically 
at the regional level, informing, environmental advertising, 
holding conferences and festivals can promote and 
popularizing the cycling culture. Given this, managers and 
authorities are suggested to pay a close attention to use 
cultural-sports symbols such as statues, motivational writings, 
etc., and ensuring the safety (physical, psychological and 
social) of people, creating a suitable environment for women 
cycling, design separate paths for men and women, etc. at the 

time of planning. 
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  ها:واژهکلید
 ،زیرساخت

 ،شهروند
 ،شیوه زندگی
 کالن شهر، 

 مدیریت شهري
 

وسعه پایدار ر تدهمگانی  يسوارپذیري دوچرخهنقش مدیریت شهري و فرهنگ هدف پژوهش حاضر بررسی :مقدمه
 .بود شهري

مل شهروندان جامعه آماري پژوهش شا روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادالت ساختاري بود. روش پژوهش:
-ايگیري خوشهونهروش نم بهنفر  319ماهه که تعداد  12ر دورة زمانی د )=N 409/215سامانه بیدود (تهرانی عضو 

نامه استفاده شد. روایی صوري و محتوایی ها از سه پرسشآوري دادهجمع منظور به نمونه انتخاب شدند. عنوانبهتصادفی 
ت. ز تحلیل عامل اکتشافی و تأییدي، مورد تأیید قرار گرفی سازه با استفاده انامه توسط متخصصان تأیید و روایپرسش

ها از وتحلیل دادهر تجزیهدبه دست آمد.  7/0نامه باالي همچنین پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي هر سه پرسش
سازي و مدل SPSSزار افهاي همبستگی پیرسون در نرمآزموناز  یو در آمار استنباطها بندي دادهآمار توصیفی براي طبقه

 .استفاده شد AMOSافزار معادالت ساختاري در نرم
پذیري شهروندان و بر اساس نتایج مدل پژوهش مشخص شد که مدیریت شهري بر توسعه پایدار و فرهنگ یافته ها:

هروندان در پذیري شپذیري بر توسعه پایدار شهري اثر مثبت معناداري داشتند. همچنین مشاهده شد که فرهنگفرهنگ
   ارتباط بین مدیریت شهري و توسعه پایدار شهري نقش میانجی دارد.

شناختی، ها، تسهیالت، زیباییساختهایی از قبیل زیربر لزوم تقویت شاخص حاضر نتایج پژوهش نتیجه گیري:
هاي آتی استفاده شهروندان از دوچرخه در جهت دستیابی گذاريجغرافیایی در سیاستپذیري و تمایزفرهنگی، امنیت، جامعه

  .به اهداف توسعه پایدار شهري ابه ویژه محیط زیست پایدار و سالمت شهري تأکید دارد
 
 
 

. نشریه ر توسعه پایدار شهريدهمگانی  يسوارپذیري دوچرخهنقش مدیریت شهري و فرهنگ ).1401محمودي، احمد؛ پیرجمادي، سحر؛ و روزبه تهرانی، شیده ( :استناد
 .164-14،149)4(، مدیریت ورزشی
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گ  153                                            همگانی در توسعۀ پایدار شهري                                        سواريدوچرخه پذیري نقش مدیریت شهري و فرهن

 

  مقدمه
 یو اجتماع یاسیس ی،فرهنگ ي،ابعاد مختلف توسعه اقتصاد ینب یوندپ یقاز طر یاست که پس از انقالب صنعت یديمفهوم جد ،1یدارپا توسعه

اداره و  یواژه در مفهوم گسترده آن به معن ینا). 2020، 2و همکارانسنگوان ( شکل گرفته است اکولوژیکی و توجه خاص به مالحظات
 يبه الگو یابیدست يبرا مناسب یالتاختار و تشکس ی،کارگیري امکانات فن... با به و یانسان یروين ی،و کارا از منابع مال یحبرداري صحبهره

و آثار بالقوه مثبت و منفی که  ، به دلیل اهمیتشهري توسعه پایدار). 1395آسیابر، (است  یندهنسل امروز و آ یازرفع ن يبرا، مصرف مطلوب
در چارچوب توسعه پایدار صورت  بایستیم ریزي براي شهرهاهرگونه برنامهو  پذیر نخواهد بود ریزي امکانبرنامه به همراه دارد، بدون

شهري  و توسعه حیات يهاتعیین کننده در تمامی جنبه ونقل، پارامتري مهم وحمل).  در این راستا 2020یت، ون در زو یروس ومد( پذیرد
هاي شود که با مالك اي طراحیگونهبهنقل نیز  و ریزي از دیدگاه توسعه پایدار براي شهر، ناگزیر باید سامانه حملاست. بنابراین در برنامه

(هسین و  است یدارسالم هدف توسعه پا یجامعه سالم و زندگ انسان سالم،از سوي دیگر ). 1397(توفیق،  توسعه پایدار هماهنگ باشد
یستم مطرح قرن بمدرن هستند که توسط شهرسازان  یزندگ یینو اوقات فراغت چهار تب زشور ،کار، مسکن، ارتباطات) و 2020، 3همکاران

و  يشناسی شهرجامعه یاتدر نظر یهاي اساساز پایه یکیعنوان  به همواره ورزش ). در این بین2020، 4و مهتا یویسدگردیده است (
بدیل ورزش در توسعه شهري و تأثیرات آن در ). لذا با توجه به نقش بی2019، 5یلیوريمک گ( است یدهمطرح گرد يریزي شهربرنامه

با توجه به شهرنشینی  ) و1395آسیابر، (وري، افزایش امید به زندگی و افزایش شور و نشاط در جامعه افزایش بهره هاي درمان،کاهش هزینه
 یدارداشتن توسعه پا يبرا، تبدیل شده استتوسعه  حال ویژه جوامع درهکه به روند غالب کشورها ب تحرکیو کم ینیماش یروزافزون، زندگ

الزم  یالتتسه یجاداقدامات ا یناز ا یکیکه  یردانجام گ ياجانبه اقدامات همه يشهر یرانو مد یزانربرنامهي الزم است از سو يشهر
تأثیرگذار در هدایت  سواري یکی از ابزارهايدوچرخهاز این رو ). 2018، 6یجوو ب یسانکارهار(استفاده از دوچرخه است ي حمل و نقل بابرا

هاي تنها کمترین هزینه را در مقابل سایر هزینه رشد جمعیت باال است که نه ویژه در جوامع بانیروهاي اجتماعی براي تحقق توسعه پایدار، به
از ). 2020، 7و همکاران آگاروال( عوامل را دارد سبت به سایرافزوده بیشتري ن دهد، بلکه توان ایجاد ارزشبه خود اختصاص می مدیریتی

 اهمیت و افزایش سطح فعالیت بدنی ونقل فعال و پایدار در کاهش ترافیک و آلودگی هواعنوان یک ابزار حملبه ، نقش دوچرخهطرفی
توسعه پایدار و  عنوان محور توجه به انسان بهترین ابزار سواري یکی از اصلیدوچرخه). بنابراین 1395زاد، (نیک کرده است زیادي پیدا

 ).1398(ساعت چیان و همکاران،  شودعاملی براي مقابله با پیامدهاي منفی شهرنشینی محسوب می

هدف مدیریت شهري، ارتقاي شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن، . مدیریت شهري در جهان تحول اساسی یافته استهاي اخیر در سال
محیط کالبدي  اجتماعی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار و حفاظت از مختلف ياهدر قالب گروه

و نظارت  يو رهبر یتهدا ی،سازمانده یزش،ارتباطات، انگ ،ریزيبرنامههاي اصول مدیریت (). مجموع آگاهی2020، 8آلفوردچرچ و ( است
بنابراین یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش استفاده از دوچرخه در راستاي توسعه پایدار، موضوع  نامید. 9شهريتوان مدیریت ) را میو کنترل

نماید مهمی را ایفا میبرداري از آن نقش ریزي و بهرهبرنامه شهري، هاييتوانمند ییدر شناسا يشهر یریتو مد مدیریت شهري است
ها، اصالح رفتار شهروندان و وجود و بحران يشهر ائلالزمه حل مسیریت شهري در فرآیند توسعه، ). عالوه بر توجه به مد2020، 10فاالنگا(

 11). در این راستا سیمان و همکاران1395(رمضانی،  باشد شهر می یداريو اساس پا یهاي که پااست، دو مقوله ینیفرهنگ مناسب شهرنش
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. دانستند در شهر سواريدوچرخههاي برنامه شکست را علت رعایت ایمنیهاي آموزشی مناسب براي ی و برنامهضعف فرهنگ) 2018(
 يدر الگوهاکه را ییراتی هایی متفاوت و تغبا فرهنگ افراد یانم یممستق هایی که از تماساي از پدیدهمجموعه توانرا می یريپذفرهنگ
آیند (ططري یبه شمار م در کشورها تأثیرگذار در استفاده از دوچرخهمهم و  عوامل فرهنگی از عوامل. تعریف نمود می شود، موجب یفرهنگ

پذیري شهروندان هاي مؤثر در ارتقاء توسعه پایدار شهري و فرهنگاستراتژيمروري بر مطالعات انجام شده در حوزه )؛ 1398و همکاران، 
هاي حمایتی، امکانات، ایمنی، قوانین، عوامل محیطی، یاستها، سزیرساختریزي، عواملی مرتبط با توجه به برنامهبه ویژه از طریق ورزش 

 را ارائه نموده اند. ها و...ایستگاه سرانه تعدادآموزش، دسترسی منابع، ها، جمعیت، ایستگاه به فردي، اجتماعی، فرهنگی، خانواده، دسترسی
 ترافیک، بر دوچرخه اشتراك هايعالوه بر اینکه برنامهدر پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که  )2018( 1چیو و هی در این راستا

فیشمن و  است. توجه مورد نیز شهر پایدار توسعه و مدیریت اجتماعی، فرهنگی، گذارد؛ تأثیراتمی تأثیر عمومی بهداشت و زیست محیط
 بیشتري توجه باید شهرها شهرها، شتربی پایداري و زندگی به کمک در دوچرخه سهم نقش ادامه برايکنند که بیان می ) نیز2019( 2آلن
از مزایاي استفاده از دوچرخه در  محیطی، زیست مزایاي و فضا کارایی باشند و سالمتی، داشته دار دوچرخهدوست هايخیابان ایجاد به

 4بوتسوانا در پایدار توسعه و ورزشبه منظور بررسی  )2020( 3موستاکس و ایزیک جهت با این نتایج، در یکی از مطالعات کههم. شهرها است
 مربیان بهتر آموزش ورزشی و هايزیر ساخت در گذاريسرمایهانجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که توسعه پایدار شهري، نیازمند 

 جمعیت مانند شده ساخته محیط هايویژگیدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  )2021( 5وو و همکارانهمچنین . است ورزشی
عالوه بر این، در  اهمیت بسزایی در توسعه شهري از طریق دوچرخه دارند. دوچرخه هايایستگاه ظرفیت و دسترسی ها،جاده ساکن، طول

مزایاي مختلفی کشور چین  کارآمد و پایدار شهري تحرك در دوچرخه اشتراك سرویس بالقوه سهم ارزیابییکی از مطالعات اخیر در مورد 
 هزینه و فردي، کاهش زمان هايهزینه در جوییصرفه شهري، نقل و حمل وريبهره افزایش ،6ايگلخانه گازهاي انتشار کاهشجمله:  از

در  )2021( 8کمپیلو سانچز و همکارانهمچنین  ).2021، 7شناخته شد (تاو و ژاو هاجاده در پارکینگ فضاي کاهش تقاضاي نقل، و حمل
 ابزاري عنوان به تواندمی عمومی فضاهاي در ورزش و بدنی هاينشان دادند که فعالیت اسپانیا در پایدار توسعه و ورزش ریزيبرنامه مورد
 مؤثر است.  SDG9 توسعه اهداف به گذاري و مشارکت دولت در دستیابیدر این راستا سیاست. شود مطرح شهرها توسعه پایدار براي

اولویت ) بیان داشتند 1396عسکري و رحیمی ( ها نیز شامل موارد زیر است:پژوهشترین ترین و مرتبطدر مطالعات داخلی مهم
 یشناختعوامل روان یناز بها سوق یابد؛ همچنین شهرها باید در جهت رفع موانع و افزایش مشوقگیري استفاده از دوچرخه در کالنتصمیم

) در پژوهش خود به این مسأله اشاره نمود که به 1397ه شد. توفیق (شناختمؤلفه  ینترمهم یسالمت ي،دهنده رفتار دوچرخه سوار یلتشک
هاي دوچرخه و آموزش مردم، ، ایجاد مسیرهاي ویژه، آسایش و ایمنی، ایجاد پارکینگ و ایستگاهسازيفرهنگتوان با ترتیب اولویت می

) به این نتیجه رسیدند که که 1398دل و همکاران (خوشدر پژوهشی دیگر و نقل شهري را ارتقاء داد. توان جایگاه دوچرخه در حمل می
) مشکالت و 1400اجتماعی بر توسعه پایدار جامعه شهري تأثیر معناداري دارند. همچنین زر آبادي پور و همکاران ( -هاي فرهنگیشاخص

اند. منی جهت تردد معرفی نمودهسواري در شهرها را نامناسب بودن مسیرهاي دوچرخه، وجود موانع در مسیرها و نبود ایموانع دوچرخه
ایران و همچنین مطرح بودن  اهمیت باالي این موضوع بر اساس نیاز جامعه رغمدهد علیهاي انجام شده نشان میبررسی پیشینه

توجه هاي داخلی کمتر مورد در پژوهش هاي جدید توسعه پایدار شهرها؛ اماسواري همگانی به عنوان یک موضوع جهانی و مدلدوچرخه
مطالعات خارجی نیز هر است،  یدهبه انجام نرسویژه در شهر تهران  سطح کشور و بهعنوان در  ینبا ا پژوهشیتاکنون  قرار گرفته است و

هاي بیشتري از توسعه پایدار شهري با رویکرد ورزش پرداخته اند، اما استفاده از آنها در کشور با توجه به بافت اسالمی و چند به بررسی
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 ۀریزي درست در جهت توسعدر برنامه يمؤثر گام مسئولین يتواند براحاضر می یج پژوهشنتا .و تطبیقی دارد انی نیاز به مطالعات بومیایر
 مدارانیاستگذاران و سیمشخط یامروزه تمامد. از طرفی توسعه باش ینبر ا سواريدوچرخه و تأثیر ورزش یگاهجا ییو شناسا يشهر یدارپا

 شده 1404 انداز افقسند چشم یمراستا اقدام به تنظ ینو در هم رانندیسخن مشهري  یدارو ضرورت توسعه پا یتاتفاق از اهم به کشوردر 
ها نمودن آن یاتیختم شود که در صورت عمل ی)و ارتباط ياقتصاد یاسی،س ی،اجتماعیی (به ارائه راهکارها تواندیپژوهش م ینانجام ا .است
امر  ینگردد که اشهري  یدارظهور توسعه پا سازینهزم تواندیم پذیري شهروندانمدیریت شهري و فرهنگبر مقوله  یدو تأک یتتقو یقاز طر

 .سازدیم از پیشیش پژوهش را ب ینمهم ضرورت انجام ا

 ونقل است. امروزه عوامل گوناگونی از قبیل رشد سریعحمل یریتمد تهرانشهري در شهر کالن یریتهاي مدترین دغدغهمهماز 
روي توسعه  مسائل و مشکالت فرا و تمایل بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه شخصی و جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش مالکیت خودرو

 آن تقاضاي حمل ها و اقداماتی که بتوان باستکارگیري سیابنابراین، به؛ عمومی، به این مقوله شهري ابعاد جدیدي داده است نقل و حمل
 رفت باید مورد توجهعنوان راه برونبه، موجود شود باعث استفاده کاراتر از بسترها، امکانات و تسهیالت اي تغییر داد کهگونه نقل را به و

واضح است ؛ باشداز دوچرخه می شهروندان مشکالت استفاده ینمرتفع ساختن ا يهاي مناسب برااز گزینه یکی د. در این راستا،قرار گیر
پذیر امکان مهم جز در سایه شناخت و بررسی وضع موجود ریزي صحیح است و ایندوچرخه، مستلزم برنامه شهر سوي آرمان که حرکت به

است که با این جمعیت زیاد و نبود امکانات . طبیعی داده است يرا در خود جاکشور  یتجمع هفتم . در کشور ایران، تهران حدوداً یکنیست
و به دنبال  يرشد اقتصاد موازات هاي گوناگون بهکاربري، به گسترش رو ، تراکميمختلف شهر يتوسعه نامناسب فضاهاکافی و همچنین 

 یشخص یهنقل یلز وسااستفاده ا یشبا افزا است و همچنین شده يشهري باعث بروز مشکالت و معضالت متعدد سفرهاي درون یشآن افزا
 و ي، کالبدي، اقتصادیدر عرصه اجتماع هایگیري و بروز نابسامان، منجر به شکلیهاي اصلتراکم در شریان یشتبع آن افزا و به

در پاییز و زمستان روزهاي زیادي به دلیل آلودگی  هرسالهترین شهرهاي ایران بوده است و است. تهران همواره از آلوده محیطی شدهزیست
شود. این مشکالت عالوه در تهران در ویژه کودکان و افراد مسن اعمال میوآمد افراد بههوا مدارس تعطیل شده و محدودیت در رفت

شهرهاي بزرگ  يشهردار سوي دوچرخه ازاستفاده از طرح هاي گذشته شود. در همین راستا در سالشهرها مشاهده میبسیاري از کالن
جلو در توان یک اقدام رو به ) ارائه شده است. این اقدام شهرداري را می1شهر تهران (دوچرخه اشتراکی هوشمند بیدودکشور ازجمله کالن 

ن سامانه در مقابل جمعیت دهد که تعداد افراد استفاده کننده از ایوجود آمار نشان میبا این ). اما 10راستاي توسعه پایدار شهري دانست (
هزار  500ماهه کمتر از  12ر دورة زمانی د، تعداد افراد استفاده کننده از این سامانه سامانه بیدود باشد. بر اساس آمارساکن بسیار پایین می

هستند از دوچرخه استفاده ها ، تقریباً نصف جمعیت کشور که خانمفرهنگی -به دلیل موانع اجتماعیاز طرفی در کشور ایران باشد. نفر می
 دوچرخه و لذا مشارکت پایین در فعالیتاجتماعی نسبتاً پایینی دارد ه نقل شهري وجه و حمله عنوان وسیل دوچرخه به، همچنین کنندنمی
 اتن، ادارخانه ورزش و جواناها، وزارتشهرداريکند که ضرورت ایجاب میلذا فرهنگی است. _ي در کشور ما یک معضل اجتماعیسوار

هاي مختلف (محیط زیست، اداره کل تربیت بدنی وزارت مدیران سازمان ی،هاي ورزشفدراسیون سواري،فدراسیون دوچرخه ورزش و جوانان،
هاي جدید مدیریت شهري به منظور توسعه از روشعلوم، تحقیقات و فناوري، معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش و...) 

منظور اطمینان از رابطه بین متغیرهاي مدیریت شهري، فرهنگ توجه به کمبود یا نبود شواهد تجربی و به استفاده کنند. از طرفی باپایدار 
دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مدیریت سواري همگانی؛ پژوهشگر بهپذیري شهروندان و توسعه پایدار شهري در استفاده از دوچرخه

 توسعه پایدار شهري تأثیر دارد یا خیر؟در  همگانی يسواراز دوچرخهذیري شهروندان در استفاده پشهري و فرهنگ

 
 
 

                                                 
1. BDOOD 
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  شناسی پژوهشروش
بر مدل معادالت  یمبتن یهمبستگ يهاها در زمره پژوهشداده يگردآور وهیو از نظر ش 1يکاربرد هايپژوهشپژوهش حاضر از دسته 

 جامعه آماري پژوهش شامل تمامی شهروندان تهرانی استفاده کننده از دوچرخه بودند که در. اجرا شد یدانیبود که به صورت م 2يساختار
سامانه بیدود ثبت نام کرده و از خدمات این شرکت استفاده می نمودند. با توجه به آمار و اطالعات کسب شده از شرکت بیدود، تعداد سفر 

سفر بود. به زعم بسیاري از  409هزار و  215، حدود 1399تا اسفند  1398ماهه، از اسفند  12انجام شده در این سامانه در دورة زمانی 
باشد. با توجه به اینکه رویکرد پژوهش حاضر نیز مبتنی بر نفر می 200پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم در مدل معادالت ساختاري 

، به روش نفر از این افراد 400نمود. لذا در این پژوهش تعداد یت مینفر کفا 200مدل معادالت ساختاري بود؛ لذا حداقل حجم نمونه 
، 11، 10، 7، 6، 2ایستگاه در مناطق  147شرکت بیدود داراي نمونه انتخاب شدند. با توجه به اینکه  عنوانبهتصادفی _ايگیري خوشهنمونه

ها و اطالعات اي از سوي دانشگاه به شرکت بیدود، شماره تلفنهطی نامو به عنوان نمونه انتخاب شدند  12، 11، 6، 2باشد. مناطق می 12
به صورت الکترونیکی از  هانامهکننده از خدمات این شرکت به صورت محرمانه در اختیار گروه پژوهش قرار گرفت. پرسشافراد استفاده

هاي سامانه بیدود در مناطق پژوهشگر در ایستگاه اپ و به صورت فیزیکی نیز از طریق حضورهاي ایتا و واتسرسانطریق  ایمیل و پیام
و مخدوش بودن بخشی از  19هاي داوطلب پژوهش توزیع گردید. در نهایت با توجه به شیوع بیماري کووید مورد مطالعه در بین نمونه

نامه فیزیکی) انجام پرسش 71و  نامه الکترونیکیپرسش 248نامه (پرسش 319ها بر روي هاي الکترونیکی تجزیه و تحلیل دادهنامهپرسش
، تسهیالت، فرهنگی، تمایز جغرافیایی، امنیت(بعد   6گویه و  23شامل  )،1398مدیریت شهري اشرف ( نامهپذیرفت. در این پژوهش از پرسش

 نامهین از پرسشهمچن ) استفاده شد.5تا خیلی زیاد= 1با مقیاس پنج ارزش لیکرت (خیلی کم=) زیرساختی و دسترسیزیبایی شناختی، 
با مقیاس پنج ارزشی لیکرت (رفتار ارزشی، جامعه پذیري، شیوه زندگی)  بعد 3گویه و  16) شامل 1394زاده (پذیري ورزشی فرجفرهنگ

 25شامل  )1395توسعه پایدار شهري رضایی آسیابر ( نامهبه عالوه در این پژوهش از پرسش ) استفاده شد.5تا خیلی زیاد= 1(خیلی کم=
 1با مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی کم= بعد (سالمت شهري، سیستم دولتی مطلوب، محیط زیست پایدار، خرسندي و شادمانی) 4گویه و 

با استفاده از تحلیل  4تن از اساتید مورد تأیید و روایی سازه 10نامه توسط پرسش 3) استفاده شد. روایی صوري و محتوایی5تا خیلی زیاد=
ي مورد هانامهپرسش ؤاالتدرونی س6محاسبه پایایی منظوربههمچنین در این پژوهش  ، مورد تأیید قرار گرفت.5عاملی اکتشافی و تأییدي

) براي 7ونباخهاي پژوهش توزیع و مقدار ضریب پایایی درونی (آلفاي کرنامه در بین نمونهپرسش 30استفاده؛ در یک مطالعه مقدماتی تعداد 
 قبولقابلدست آمد، که نشان از پایایی به 91/0و توسعه پایدار شهري  90/0، فرهنگ پذیري 89/0نامه مدیریت شهري پرسش
ی استفاده گردید. استنباطهاي آماري توصیفی و ها از روشوتحلیل دادهیهتجز منظوربهدر این پژوهش  هاي مورد استفاده دارد.نامهپرسش

همانند تنظیم جدول توزیع فراوانی،  8هاي نمونه از آمار توصیفیبندي نمرات خام و توصیف اندازهزمان دادن، خالصه کردن، طبقهبراي سا
بینی آن از آمار منظور برآورد پارامترها و پیشهاي پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد. بهدرصدها، محاسبه شاخص

ها) استفاده هاي آماري (نرمال و غیر نرمال بودن دادهبراي بررسی نوع توزیع داده 10از مقادیر چولگی و کشیدگی شد.استفاده  9استنباطی
استفاده شد و  26نسخه  12افزار اس پی اس اسدر نرم 11به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهاي پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون. شد

                                                 
1. Applied research 
2. Structural Equation Modeling (SEM) 
3. Face and content validity 
4. Construct validity 
5. Exploratory and confirmatory factor analysis 
6. Reliability 
7. Cronbach's alpha coefficients 
8. Descriptive Statistics 
9. Inferential Statistics 
10. Skewness and Kurtosis 
11. Pearson Test 
12. Statistical package for social science (SPSS) 
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 .دیاستفاده گرد 24نسخه  1آموس افزاراز نرم پژوهش يهاریمتغ نیب یمدل ارتباط یطراح يبرا

 

  هاي پژوهشیافته
اده اند، این افراد در محدوده درصد را مردان تشکیل د 37درصد را زنان و  63نامه مورد ارزیابی قرار گرفت؛ که پرسش 319در این پژوهش 

درصد  6/47سال با  5تا  1ها نمونه سواريدوچرخهبیشترین سابقه سال بود.  38سال قرار داشته و میانگین سنی آنها تقریبا  56تا  15سنی 
ساکن منطقه  هاي پژوهشعداد نمونهتبیشترین  بود. نتایج نشان داد کهدرصد  4/14با  25تا  16بین  سواريدوچرخه و کمترین درصد سابقه

توزیع فراوانی مربوط به درصد) می باشند.  19نفر،  60( 11هاي پژوهش نیز ساکن منطقه درصد) و کمترین تعداد نمونه 42نفر،  132( 2
درصد)  1/9نفر ( 29زیردیپلم،  درصد) دیپلم و 2/17نفر ( 55نفر نمونه پژوهش،  319از  دهد کهتحصیالت نمونه پژوهش نیز نشان می

 درصد) مدرك دکتري داشتند. 6/1نفر ( 5درصد) مدرك کارشناسی ارشد و  1/30نفر ( 96مدرك کاردانی، 
 ها از مقادیر چولگی و کشیدگی استفاده گردید. در این پژوهش براي نرمال و غیرنرمال بودن داده

 
 ها)ها (نرمال و غیرنرمال بودن دادهداده. بررسی نوع توزیع 1جدول 

 4چولگی 3انحراف استاندارد 2میانگین متغیرهاي پژوهش
خطاي استاندارد 

 5چولگی
 6کشیدگی

خطاي استاندارد 
 7کشیدگی

 272/0 035/0 137/0 -149/0 613/0 082/3 امنیت
 272/0 -218/0 137/0 125/0 493/0 949/2 تسهیالت
 272/0 163/0 137/0 599/0 653/0 665/2 فرهنگی

 272/0 218/0 137/0 300/0 549/0 913/2 تمایز جغرافیایی
 272/0 082/0 137/0 066/0 569/0 955/2 زیبایی شناختی

 272/0 -065/0 137/0 153/0 608/0 930/2 زیرساختی و دسترسی
 272/0 195/0 137/0 298/0 661/0 927/2 مدیریت شهري

 272/0 -044/0 137/0 234/0 467/0 775/2 رفتار ارزشی
 272/0 343/0 137/0 266/0 821/0 668/2 جامعه پذیري
 272/0 073/0 137/0 -016/0 574/0 985/2 شیوه زندگی

 272/0 241/0 137/0 125/0 670/0 792/2 فرهنگ پذیري
 272/0 654/0 137/0 -094/0 796/0 979/2 سالمت شهري

 272/0 614/0 137/0 -614/0 583/0 194/3 سیستم دولتی مطلوب
 272/0 455/0 137/0 -145/0 425/0 937/2 محیط زیست پایدار
 272/0 -072/0 137/0 038/0 588/0 284/2 خرسندي و شادمانی
 272/0 480/0 137/0 -115/0 631/0 986/2 توسعه پایدار شهري

 

                                                 
1. Analysis of moment structures (AMOS) 
2. Mean 
3. Standard deviation 
4. Skewness 
5. Standard Error of Skewness 
6. Kurtosis 
7. Standard Error of Kurtosis 
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انحراف معیار متغیرهاي پژوهش گزارش شده است. با توجه به مقادیر هاي توصیفی چولگی و کشیدگی، میانگین و شاخص 1در جدول 
صورت نرمال است. این هاي بهتوان گفت که توزیع داده) در متغیرهاي پژوهش، می-2و  2) و مقادیر کشیدگی (بین -1و  1چولگی (بین 

است، یعنی توزیع متغیرهاي فوق یک توزیع نرمال  بدان معناست که توزیع مشاهده شده این متغیرها با توزیع مورد انتظار محقق یکسان
بررسی ارتباط بین این  منظوربهپذیري و توسعه پایدار شهري؛ باشد. با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهاي مدیریت شهري، فرهنگمی

 متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
 

 پژوهش. ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهاي 2لجدو

 
 P≥01/0؛ **= معناداري در سطح P≥05/0*= معناداري در سطح 

، Sig=001/0پذیري (شود که بین مدیریت شهري و فرهنگیممشاهده  2 جدولبا توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در 
737/0=r) 001/0)، بین مدیریت شهري و توسعه پایدار شهري=Sig ،449/0=rپذیري و توسعه پایدار شهري ) و بین فرهنگ

)001/0=Sig ،605/0=rه مثبت معناداري وجود دارد. پس از بررسی ارتباط بین متغیرهاي پژوهش، طراحی مدل پژوهش در نرم ) رابط
 انجام شد. 24افزار ایموس نسخه 

 

 
). مدل پژوهش (در حالت ضرایب رگرسیونی استاندارد شده1ل شک  

 

 

 توسعه پایدار شهري فرهنگ پذیري مدیریت شهري  متغیرها

 مدیریت شهري
 ضریب همبستگی
 سطح معناداري

1 - - 

 فرهنگ پذیري
 ضریب همبستگی
 سطح معناداري

**737/0 
002/0 

1 - 

 توسعه پایدار شهري
 ضریب همبستگی
 سطح معناداري

**449/0 
001/0 

**605/0 
003/0 

1 
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 مدل ارتباطی پژوهش tضرایب رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر . 3جدول 

 سطح معناداري tمقدار  بارعاملی  مسیرها 
 - - 859/0 امنیت ← مدیریت شهري
 001/0 455/31 902/0 تسهیالت ← مدیریت شهري
001/0 491/24 930/0 فرهنگی ← مدیریت شهري  
001/0 535/22 895/0 تمایز جغرافیایی ← مدیریت شهري  
001/0 964/18 818/0 زیبایی شناختی ← مدیریت شهري  

001/0 466/26 964/0 زیرساختی و دسترسی ← مدیریت شهري  

 001/0 - 948/0 رفتار ارزشی ← فرهنگ پذیري شهروندان
 001/0 084/40 970/0 جامعه پذیري ← فرهنگ پذیري شهروندان
 001/0 975/31 919/0 شیوه زندگی ← فرهنگ پذیري شهروندان

 001/0 - 918/0 سالمت شهري ← توسعه پایدار شهري
 001/0 568/26 900/0 سیستم دولتی مطلوب ← شهري توسعه پایدار

 001/0 182/32 959/0 محیط زیست پایدار ← توسعه پایدار شهري
 001/0 726/24 876/0 خرسندي و شادمانی ← توسعه پایدار شهري

 
شود کلیه بارهاي عاملی (ضرایب یممشاهده  3جدول هاي حاصل از مدل معادالت ساختاري و نتایج گزارش شده در بر مبناي یافته

مدل ارتباطی  1برخوردار می باشند. در شکل  05/0) قابل قبولی در سطح معناداري کمتر از tرگرسیونی استاندارد شده) از مقادیر تی (
هاي برازش مدل پژوهش به منظور بررسی حالت ضرایب رگرسیونی استاندارد شده (بار عاملی) ارائه شده است. در ادامه شاخص پژوهش در

 شود.تأیید یا عدم تأیید مدل ارتباطی بررسی می
 

 هاي برازش مدل ارتباطی پژوهششاخص. 4جدول
 

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب هاي برازششاخص

 - 741/232 - )1اسکوآر (کاي دوکاي 

 - 58 - 2درجه آزادي

 مطلوب 013/4 5کمتر از  )χ2/dfنسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي (

 مطلوب 904/0 9/0بیشتر از  )GFI( 3شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 844/0 8/0بیشتر از  )AGFI( 4شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 مطلوب 097/0 1/0کمتر از  )RMSEA( 5ریشه دوم میانگین خطاي برآورد

 مطلوب 036/0 05/0کمتر از  )RMR( 6ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده

                                                 
1. Chi-Square 
2. Degrees of Freedom (df) 
3. Goodness of Fit (GFI) 
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
6. Root Mean Squared Residuals (RMR) 
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 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب هاي برازششاخص

 مطلوب 931/0 9/0بیشتر از  )CFI( 1شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 912/0 9/0بیشتر از  )NFI( 2شاخص برازش هنجار شده

 مطلوب 931/0 9/0بیشتر از  )IFI( 3شاخص برازش افزایشی

 

هاي اصلی شاخص عنوانبه) GFI) و شاخص نیکویی برازش (CFIشود شاخص برازش تطبیقی (مشاهده می 4 جدولبا توجه به 
تأیید  منظوربهده که بو 5) کمتر از 013/4بوده که نشان از تأیید مدل دارد. نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي ( 9/0برازش مدل بیشتر از 

) که در این RMSEAمدل پژوهش از مقدار قابل قبولی برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه ریشه دوم میانگین خطاي برآورد (
 097/0برابر با  RMSEAرود، مقدار شاخص شاخص مطلوب بودن مدل به شمار می عنوانبه قبول قابلشاخص مقادیر کمتر یک از 

مدل ارتباطی پژوهش از برازش کافی برخوردار  آمدهدستبهبنابراین با توجه به مقادیر ؛ مدل دارد قبولقابلکه نشان از برازش  دهآمدستبه
ي پژوهش بر اساس نتایج حاصل از مدل پژوهش مورد بررسی قرار خواهد رهایمتغ نیارتباط ب، آمدهدستبهاست. در ادامه بر اساس نتایج 

 گرفت.
 یکدیگر بر متغیرهاي پژوهش تأثیر. 5جدول 

 سطح معناداري tمقدار  بار عاملی  مسیرها 

 001/0 445/5 434/0 توسعه پایدار شهري ← مدیریت شهري

 001/0 256/8 646/0 توسعه پایدار شهري ← فرهنگ پذیري شهروندان

 001/0 279/16 772/0 فرهنگ پذیري شهروندان ← مدیریت شهري

 

شود که مدیریت شهري اثر مثبت معناداري بر توسعه پایدار شهري در استفاده از ) مشاهده می5جدول پژوهش ( هايبر اساس یافته
پذیري است. فرهنگ آمدهدستبه) β=434/0) و مقدار ضریب مسیر (Sig ،445/5=t=001/0ي همگانی شهر تهران دارد (سواردوچرخه

) Sig ،256/8=t=001/0ي همگانی شهر تهران اثر مثبت معناداري داشته است (سواردوچرخهشهروندان بر توسعه پایدار شهري در استفاده از 
ي همگانی سواردوچرخهاست. مدیریت شهري بر فرهنگ پذیري شهروندان در استفاده از  646/0و مقدار بار عاملی (ضریب مسیر) برابر با 

 ) دارد.β=772/0) با ضریب تأثیر (Sig ،279/16=t=001/0ان اثر مثبت معناداري (شهر تهر
 

 ه پایدار شهريپذیري در ارتباط بین مدیریت شهري و توسع. اثر میانجی فرهنگ6جدول 
 یرمستقیماثر غ اثر مستقیم متغیر وابسته  متغیر میانجی  متغیر مستقل

 - 77/0 - ← فرهنگ پذیري شهروندان ← مدیریت شهري

 - 65/0 توسعه پایدار شهري ← فرهنگ پذیري شهروندان ← -

 77/0*65/0=50/0 43/0 توسعه پایدار شهري ← فرهنگ پذیري شهروندان ← مدیریت شهري

 

و  )β=77/0با ضریب مسیر (» پذیري شهروندانفرهنگ« بر» مدیریت شهري«شود که یم) مشاهده 6جدول بر اساس نتایج (
رط اول و دوم بنابراین ش؛ یر مثبت و معناداري دارندتأث)، β=65/0با ضریب مسیر (» توسعه پایدار شهري« بر» پذیري شهروندانفرهنگ«

                                                 
1. Comparative Fit Index (CFI) 
2. Normed of Fit Index (NFI) 
3. Incremental of Fit Index (IFI) 



گ  161                                                                        همگانی در توسعۀ پایدار شهري            سواريدوچرخه پذیري نقش مدیریت شهري و فرهن

 

پذیري شهروندان بر یرمستقیم مدیریت شهري از طریق فرهنگغ) ضریب مسیر اثر 77/0*65/0ضرب (برقرار است و با توجه به حاصل
توان گفت که مدیریت شهري از طریق متغیر میانجی بنابراین می؛ ) بودβ=50/0برابر با ( 6توسعه پایدار شهري بر اساس نتایج جدول 

 ي دارد.سواري همگانی شهر تهران بر توسعه پایدار شهري اثر مثبت معنادارشهروندان در استفاده از دوچرخه پذیريفرهنگ

 

  يریگجهینتو  بحث
صورت گرفت،  همگانی بر توسعه پایدار شهري يسوارپذیري دوچرخهنقش مدیریت شهري و فرهنگپژوهش حاضر که با هدف تعیین 

در توسعه پایدار شهري انجام گردید. بر اساس نتایج  همگانی يسواردوچرخهمنظور ارتقاي جایگاه هایی است که بهیکی از اولین تالش
آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشاهده شد که بین مدیریت شهري و توسعه پایدار شهري رابطه مثبت معناداري وجود داشته و نتایج 

ي همگانی اثر مثبت معناداري بر توسعه پایدار شهري شهر سواردوچرخهشهري در استفاده از مدل معادالت ساختاري نشان داد که مدیریت 
)، وو و همکاران 2020)، موستاکس و ایزیک (2019)، فیشمن و آلن (2018هاي چیو و هی (آمده با نتایج پژوهشدستتهران دارد. نتیجه به

 )2020) همسو است. موستاکس و ایزیک (1400) و زر آبادي پور و همکاران (2021)، کمپیلو سانچز و همکاران (2021)، تاو و ژو (2021(
 فضاهاي در ورزش و بدنی هايریزي شهري از موضوعات اثرگذار بر فعالیتنشان دادند که برنامه )2021کمپیلو سانچز و همکاران (و 

 گذاري، مشارکت دولت در دستیابیدر این راستا سیاست. شود مطرح شهرها توسعه پایدار براي ابزاري عنوان به توانداست که می عمومی
از در پژوهش خود؛ مزایاي مختلف دوچرخه سواري بر توسعه پایدار شهري را مواردي ) نیز 2021تاو و ژو ( مؤثر است. توسعه اهداف به

 هزینه و فردي، کاهش زمان هايهزینه در جویی صرفه شهري، نقل و حمل وري بهره افزایش اي،گلخانه گازهاي انتشار جمله: کاهش
نیز در مطالعات خود به این  )2021. همچنین وو و همکاران (شمرده اند هاجاده در پارکینگ فضاي کاهش تقاضاي کاربر، نقل و حمل

 دوچرخه هايایستگاه ظرفیت و دسترسی اصلی، هايجاده ساکن، طول جمعیت مانند شده ساخته محیط هايویژگینتیجه رسیدند که 
ها نشان هاي دیگر پژوهشهمانطور که نتایج به دست آمده از پژوهش و یافته .اهمیت بسزایی در توسعه شهري از طریق دوچرخه دارند

و نقل شهري ترین موضوعات اثرگذار بر استفاده ساکنان شهرها در استفاده از دوچرخه براي حمل ریزي و مدیریت شهري از مهمداد، برنامه
و حفاظت  يو اقتصاد یهاي مختلف اجتماعساکن، در قالب اقشار و گروه ی جمعیتکار و زندگ یطشرا ي، ارتقايشهر یریتدف مده است.

بنابراین یکی موضوعات اساسی در  .است يکالبد یطو حفاظت از مح یدارپا یو اجتماع يبه توسعه اقتصاد یقاز حقوق شهروندان، تشو
 حملو نقل پایدار شهري است. یابی به توسعه پایدار شهري، توجه به موضوع مدیریت شهري به ویژه موضوع حمل شهرها به منظور دست

هاي شهري به ریزيها و برنامهگیرياست به همین دلیل در بسیاري از تصمیم شهرهاکننده در سراسر کالنمسئله نگران يشهر نقل و
اي گونهبه یزونقل نسامانه حمل یدبا ناگزیر ،يشهرو مدیریت ریزي در برنامه ینبنابرا عنوان محور اصلی موضوعات مطرح شده است.

و مهم  یاتیح يعنصرهمانند استفاده از دوچرخه،  سبزنقل  و حمل. در این راستا هماهنگ باشد یدارهاي توسعه پاشود که با مالك یطراح
باعث یک، کاهش ترافعالوه بر دهد و را کاهش می یکند، آلودگنمی یدتول يگونه گازچراکه هیچ؛ شودمی یتلق يشهر یداردر توسعه پا

. کندکمک می و پایدار شهرهاي سالم یجادامر به ا ینبرخوردار شوند و ا یمناسب یطاز شرا یو تندرست یشود تا شهروندان به لحاظ سالمتمی
شهري رسیدن به توسعه پایدار  براي درست هاياخذ سیاستو  ریزي صحیحبرنامه نیازمند توجه به سواري در شهرهادوچرخهگسترش اما 

از  یمستلزم آگاه در مدیریت شهري، سواريدوچرخه یالتبرداري از تسهو بهره یطراح ،ریزيبرنامهبر اساس نتایج پژوهش  است.
 در مسیرهاي دوچرخه است. ، تمایز جغرافیایی، فرهنگی، زیبایی شناختیترددیمنی ا یکی،تراف ،ی و زیر ساختی و دسترسیهاي فنویژگی

شود که به مواردي همچون احداث مسیرهاي ویژه پیشنهاد میگیرندگان بنابراین با توجه به آنچه گفته شد به مدیران شهري و تصمیم
ها وجه به وضعیت اقلیمی هر منطقه شهري، وجود هماهنگی بین رنگسواري مشخص با ت، طراحی مسیرهاي دوچرخهدوچرخه در شهرها

نما هاي طبیعی (صخره، سنگ، آبشار، آبسواري و الهام از جاذبهها، وجود زیبایی مسیرهاي دوچرخهها و جایگاهاعم از رنگ دیوارها، پیست
سواري، وجود اماکن اتاق درمان و اماکن رفاهی در چرخههاي امنیتی) در مسیرهاي دوهاي تصویري (دوربینو ...)، وجود سیستم مراقبت

در  یتراکم يبندتوجه به اصول منطقههاي مسکونی، سواري با بافتیجاد فضاهاي ورزشی ویژه دوچرخهسواري، امسیرهاي دوچرخه
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دیگر  یافته ا و... توجه کنند.یرهمناسب مس یبش، سواريدوچرخه، آموزش دوچرخه ینگهاي دوچرخه، احداث پارکایستگاه یجادا ي،شهرساز
پذیري شهروندان در استفاده از دوچرخه و پژوهش بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این بود که بین فرهنگ

پذیري شهروندان در استفاده هاي مدل معادالت ساختاري فرهنگتوسعه پایدار شهري رابطه مثبت معناداري وجود داشته و بر اساس یافته
. در همین راستا عسکري و رحیمی داشته است يمعنادار مثبتاثر نوان وسیله نقلیه سبز بر توسعه پایدار شهري شهر تهران از دوچرخه به ع

پذیري شهروندان یکی از اجزاي ) بر این باورند که فرهنگ2020)، الدو و همکاران (1398)، خوشدل و همکاران (1397)، توفیق (1396(
اجتماعی -هاي فرهنگی) به این نتیجه رسیدند که شاخص1398خوشدل و همکاران (در تأکید این موضوع، اصلی توسعه پایدار شهري است. 

 رابطه مثبت یک) به این نتیجه دست یافتند که 2020چیان و همکاران (ساعتبر توسعه پایدار جامعه شهري تأثیر معناداري دارند. همچنین 
بر اساس نتایج دارد.  مردم شدن اجتماعی روند توسعه در مهمی ر وجود دارد و دوچرخه نقشپایدا توسعه و اجتماعی معناداري بین پذیرش و

پذیري شهروندان از جمله عوامل هاي گذشته مشاهده شد، عوامل فرهنگی و فرهنگهاي پژوهشبه دست آمده از پژوهش و همچنین یافته
 در یبدن یتهاي ادغام فعالاز راه یکیسواري فرهنگ دوچرخه یججه به تروتو .هاي شهروندان در استفاده از دوچرخه استبازدارنده و مشوق

جاي سواري و جایگزین کردن دوچرخه بهگسترش فرهنگ دوچرخه). 2020، 1ین و همکارانهاستا( هاي روزمره استفعالیت درون
زیست از جمله موارد بسیار مهم در راستاي کاهش میزان آلودگی هوا، سالمت شهري و محیط زیست پایدار است خودروهاي آالینده محیط

توان چنین بیان ستاي تبیین یافته پژوهش میدر راها قرار گیرد. ریزان اجتماعی در دستگاهکه بایستی مورد توجه جدي مسئوالن و برنامه
و  یبا وضع اجتماع یزیکیو ف یعیطب یطروابط معقول بین مح يبرقرار یازمنددر کنار ساخت فضاها و کالبد شهر، ن يهر شهرداشت که 

اخالقی، مسائل  مشکالت شهري از جمله موضوع ترافیک، آلودگی هوا، فساد، مشکالتاز  یاريبس یشهمعمول ر طوربه. است یفرهنگ
، اصالح رفتار شهروندان و رسیدن به توسعه پایدار شهريپس الزمه حل جو نمود. وافراد جستدر فرهنگ  توانمیرا زیستی و ... محیط

کشور ما که خانم هستند از  یتتقریباً نصف جمع ی،موانع اجتماع یلبه دلدر کشور ایران . استاستفاده از دوچرخه وجود فرهنگ مناسب 
ها مناسب خانم یهنقل یلهوس یندارد و با طراح یها منع قانونخانم ياست که استفاده از دوچرخه برا یدر حال ینا ؛کننددوچرخه استفاده نمی

سواري کمک و به گسترش فرهنگ دوچرخه یدموجود کوش یتوان در جهت رفع موانع اجتماعسواري میدوچرخه یتو امن یمنیو تأمین ا
 و لذا مشارکت پایین در فعالیتاجتماعی نسبتاً پایینی دارد ه نقل شهري وجه و حمله عنوان وسیل دوچرخه به. همچنین در کشور ایران کرد

اي و... فرهنگی است و الزم است در این راستا از طریق رسانه، ورزشکاران حرفه_ي در کشور ما یک معضل اجتماعیسواردوچرخه
پذیري شهروندان نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز در بررسی ارتباط بین مدیریت شهري و فرهنگرت گیرد. سازي مناسب صوفرهنگ

نشان داد که بین این دو متغیر ارتباط مثبت معناداري وجود داشته و نتایج مدل معادالت ساختاري نیز حاکی از این بود که مدیریت شهري 
هاي توفیق ي همگانی شهر تهران اثر مثبت معناداري دارد، که این نتایج با یافتهسواردوچرخهپذیري شهروندان در استفاده از بر فرهنگ

) در پژوهش خود به این مسأله اشاره کردند که به ترتیب اولویت با  1397توفیق () همخوانی دارد. 2018) و سیمان و همکاران (1397(
توان هاي دوچرخه و آموزش مردم مین آسایش و ایمنی، ایجاد پارکینگ و ایستگاهسواري، تأمی ، ایجاد مسیرهاي ویژه دوچرخهسازيفرهنگ

 شکست ی را از عواملضعف فرهنگ) نیز 2018نتایج پژوهش سیمان و همکاران ( و نقل شهري را ارتقاء داد.جایگاه دوچرخه در حمل 
دوچرخه به  یلهاي دوچرخه و تحواحداث ایستگاهتوان گفت، یهاي پژوهش مدر تبیین یافتهاند. شمرده در شهر سواريدوچرخههاي برنامه

 ینصورت نماد سواري بهمسابقات آزاد دوچرخه يبرگزار، سواريهاي دوچرخهتأسیس باشگاهیین، پا ینهتردد در شهر با هز يشهروندان برا
سواري کردن فرهنگ دوچرخه یو همگان یجبه ترو دنتوامیها ها و جشنوارهرسانی، تبلیغات محیطی، برگزاري همایش، اطالعمنطقه حدر سط

استفاده از نمادهاي هاي خود به مواردي از قبیل ریزي. که در این راستا به مدیران و مسئولین پیشنهاد می شود که در برنامهدنکمک ک
عی) افراد، ایجاد فضاي مناسب براي هاي انگیزاننده و ...، تأمین امنیت (فیزیکی، روانی و اجتمافرهنگی ورزشی مانند مجسمه، نوشته

کارگیري بهلذا بر اساس نتایج پژوهش مشاهده شد،  طراحی مسیرهاي مجزا براي بانوان و آقایان و... توجه نمایند.سواري بانوان، دوچرخه
که ترافیک و آلودگی شدیدي دارند، داراي جایگاهی ویژه  مانند تهران شهرهایی در ونقل شهريهاي جدید حملهاي مدرن و روشسامانه

                                                 
1. Haustein et al 
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تواند جایگزین خودرو شود می کوتاه درون شهريویژه دوچرخه، براي سفرهاي به -هاي غیرموتوريسامانه در این راستا و با اهمیت است.
کاهش حوادث ترافیکی شهري، برقراري ، هاي شهريزیرساختتوسعه در  ونقل عمومی تأثیرات مثبت بسیاري راترکیب با حمل و در صورت

حفظ ، افزایش دانش افراد جامعه، هاي زیستی در سطح شهرنظم در شهر، پاکیزه نگهداشتن و بهبود خدمات شهري، محافظت از تنوع
ورزشی ساخت فضاهاي ، هاي اخالقی، حفظ اماکن و میراث فرهنگی و زیستی شهريفضاي سبز، بهبود روابط شهروندان، افزایش ارزش

کاهش . به عالوه استفاده از دوچرخه در شهر به عنوان یک ورزش با رویکرد همگانی بر خواهد داشت و... زیستی شهريسازگار با محیط
 کاهش ،یتصادفات رانندگ سکیر کاهش ،يهاي اقتصادجوییصرفه نگ،یپارك و پارک يکاهش مشکالت مربوط به جا ک،یتراکم تراف

توجهی اثرات قابل ی نقل عموم و سالمت مسافران و کمک به شبکه حمل شیافزا ،محیطیزیست يهاگیکاهش آلود ،يمصرف انرژ
سواري همگانی کنندگان از سامانه دوچرخهاستفادهجامعه آماري محدود به  هاي پژوهش از قبیلدر نهایت بر اساس محدودیتخواهد داشت. 

شود به سایر پژوهشگران در این زمینه پیشنهاد میها در این سامانه؛ شهر تهران و جامعه آماري پایین مشارکت کننده به ویژه خانم بیدود
به بررسی عوامل بازدارنده و انگیزاننده استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله براي سفرهاي درون شهري در شهرهاي مختلف ایران،  که

ود جایگاه استفاده از دوچرخه در سفرهاي شهري از دیدگاه مدیریت شهري و بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی و نگرشی راهکارهاي بهب
 شهروندان در استفاده از دوچرخه در شهرهاي مختلف کشور و مقایسه آنها با یکدیگر بپردازند. 

 

 تقدیر و تشکر
قدردانی را داریم. گان این حوزه در پروسه پژوهش کمالاز تمامی مشارکت کنند  
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