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های طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ها و زیرشاخصارزیابی شاخص
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  چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضع موجود شاخصهای طراحی تاثیرگذار در میزان مقبولیت سامانه ی دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد 

. ین این سامانه و همچنین ارزیابی میزان تاثیر این شاخصهای پنج گانه در استفاده ی مشترکین صورت گرفتهه اسهت  از دیدگاه مشترک

بین وضع موجود و میزان تاثیر  همچنین به دلیل وجود زمینه های رویکردی متفاوت در شهر ها و فضاهای مختلف، تحلیل میزان شکاف

با توجه به تعهداد که     می باشد وپژوهش حاضر از نوع پیمایشی و با رویکرد کمی . انجام شده استدر شهر مشهد شاخصهای مذکور 

انجام  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار . تن از مشترکین، میسر گردید 22مشترکین آن، نهایتا امکان توزیع پرسشنامه بین 

از آزمون تی  ، و برای سنجش میزان شکاف ن تی تک نمونه ایگرفته است و برای سنجش وضع موجود و میزان تاثیر شاخصها از آزمو

، " وجود تجهیزات مناسب و کهافی دوچرخهه   "یافته ها بیانگر سطح بسیار نامطلوب در وضع موجود شاخص . زوجی استفاده شده است
و سطح نسبتا نا  "(طرح رنگ و)جذابیت ظاهری دوچرخه "و  "استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه  "سطح نامطلوب در شاخص های 

. دمی باش "عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و سالمت  "و  "وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها  "مطلوب در شاخص های 

اسهتحکام و دوام و   "ارزیابی شده است که این میزان تاثیر، به ترتیب در شهاخص ههای    "زیاد"میزان تاثیر همگی شاخص ها در سطح 
نتایج بیانگر وجود بیشترین شکاف . بیشتر از سایر شاخص ها می باشد "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه "، "ت دوچرخه مرغوبی

نهایتا با . می باشد "استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه  "، "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه  "ها به ترتیب در شاخص های 
تن از کارشناسان و متخصصان  11زیر شاخص های مربوط به تجهیزات دوچرخه توسط ( AHP)مراتبی استفاده از فرآیند تحلیل سلسله

پژوهش حاضر راه حل هایی را برای تصمی  گیری مسئوالن . در اولویت قرار گرفتند "کاله ایمنی " و "زنگ "اولویت بندی گردیدند که 

در شهر مشهد ارائه می دهد و همچنین راه را برای اجرای این طرح در  مربوطه در مورد بهبود طراحی و تجهیز دوچرخه های اشتراکی

 .شهر های دیگر تسهیل می نماید
 

 شهر مشهد، AHP، شاخص های موثر در استفاده، تجهیزات دوچرخه، طراحیدوچرخه های اشتراکی،  :کلیدی های واژه

 

  مقدمه -1
حال افزایش است و این افزایش جمعیهت شههر نشهین نیازمنهد      نرخ رشد شهر نشینی به موازات رشد جمعیت در عصر حاضر در

در این راسهتا، دسهتیابی بهه    .   (1)اداره ی صحیح منابع و تامین کاالی مورد نیاز و خدمات کافی برای ساکنین شهر ها می باشد

شورها سعی میکنند کهه  توسعه ی پایدار به عنوان راه حلی مناسب، به عنوان یکی از اهداف مه  کشورها شناخته شده است و ک
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در این میان و با توجه به بحث اهمیهت   (.2)با رویارویی با توسعه ی شهر ها از این طریق بر مشکالت ناشی از توسعه غلبه نمایند

صرفه جویی در مصرف منابع، موضوع حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های مه  توسهعه در شههر ههای امهروزی مطهرح مهی       

ر مورد تغییرات جهانی آب و هوا، امنیت انرژی و قیمت ناپایدار و نامتعادل سوخت، باعث شده که بسهیاری از  گردد و نگرانی ها د

(. 3)تصمی  گیران و کارشناسان سیاسی در سراسر جهان به بررسی دقیق نیاز به اسهتراتژی ههای حمهل و نقهل پایهدار بنردازنهد      

حمل و نقهل شههری بایهد قهادر بهه کنتهرل سهرعت ناشهی از         . ی می باشدیکی از ابعاد توسعه ی پایدار، حمل و نقل پایدار شهر

تغییرات روند شهرنشینی و افزایش تقاضای خدمات حمل و نقلی باشد و از برخورداری مردم و جامعه از یهک شهبکه ی مناسهب    

ترسی بهتر اجتمهاعی  حمل و نقلی اطمینان حاصل کند و این اطمینان بویژه توسط ارائه ی جایگزین های حمل و نقلی برای دس

یکی از جایگزین های مناسب در ناوگان حمل و نقلی را میتوان دوچرخهه نامیهد کهه    (. 4)و اقتصادی جوامع می تواند تحقق یابد

اما در دهه های اخیر، عوامل گوناگونی همچهون پیشهرفت تکنهواوژی، زیهاد شهدن فواصهل       . مصرف انرژی و منابع آن ناچیز است

قتصادی شهر ها و رشد سریع موتوریزه شدن زندگی، باعث تغییر محیط زندگی برای دوچرخهه سهواری و   رفت و آمد، توسعه ی ا

در همهین راسهتا از    (5).تغییر سبک حمل و نقلی جوامع برخی شهر ها و کمرنگ گشتن پیشینه ی دوچرخه سواری آنها گردید

انجام گردید و اولین طرح دوچرخه ههای اشهتراکی در    سالهای دور، تفکراتی برای تسهیل استفاده از دوچرخه در فضاهای شهری

که به شدت درگیر مسائل زیست محیطی بود در آمستردام هلنهد، تحهت    1دوچرخه و توسط سازمان پرووس 11با  1691سال 

 این طرح سودمند شهری بعد از طی یهک سهیر تکهاملی، در پهنج قهاره ی اروپها،      (. 3)آغاز به کار نمود 2"دوچرخه سفید"عنوان 

کشهور بها    10شههر و در   011در بیشهتر از   2112و تا سنتامبر  (3)آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آسیا و استرالیا رشد کرد

ایهده ههای جدیهدی     1309تها   1301در ایران نیز طی سهالهای   (6). دوچرخه به اجرا در آمد 211111یک ناوگان نزدیک به 

یوه های حمل و نقل شهری در تهران مطرح گشت اما به دالیلی چند موفقیت آمیهز  برای استفاده از دوچرخه به عنوان یکی از ش

بهه   1320در سهال  ( دوچرخهه و عهابر پیهاده   )همچنین سند طرح جامع حمل و نقل و ترافیک غیر موتوری شههر تههران  . نبودند

 11عیت ساکن شهر مشههد در  با توجه به رشد جم(. 7) کوشش شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران تهیه گردید

نفر و رشهد تعهداد سهفرهای سهواره ی سهاکنین شههر در یهک شهبانه روز از عهدد           3132212نفر به  2366113سال اخیر از 

و همچنین افهزایش مصهرف متوسهط     (8),(9) سفر 2به  1692و رشد نرخ سفر در یک شبانه روز از  9221369به  3263632

واضح است که اتخاذ سیاست ههای اسهتفاده از مهد حمهل و نقلهی غیهر موتهوری         (8),(10)  سال اخیر 1بنزین و نفت و گاز در 

ایستگاه  111با هدف برپایی  1361در همین راستا، سامانه ی دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد از سال . ضروری می باشد

ایسهتگاه فعهال    122دوچرخهه و   2311عددی دوچرخه آغاز به کار نموده اسهت و در حهال حاضهر بها حهدود       3111و ناوگان 

با توجه به وابستگی موفقیت یک طرح به میهزان مقبولیهت و پذیرفتهه     این مقاله در نظر دارد. دوچرخه در حال فعالیت می باشد

شدن آن طرح توسط جامعه، عوامل موثر در میزان استقبال شهروندان از طرح دوچرخه های اشتراکی شهر مشههد را بهه عنهوان    

مهی تهوان عوامهل مهوثر در میهزان      . رهایی که برای اولین بار در ایران از این سامانه استفاده کرده است بررسهی نمایهد  یکی از شه

استقبال شهروندان از طرح دوچرخه های اشتراکی در یک شهر را در ابعهاد گونهاگونی ماننهد ابعهاد فرهنگهی، اجتمهاعی، زیسهت        

و عملکرد مورد بررسی قرار داد، لکن با توجه بهه مسهائل بودجهه ای موجهود در     محیطی، اقتصادی، قانونی، طراحی، برنامه ریزی 

کشور های در حال توسعه و کیفیت پایینتر سخت افزاری آنها از قبیهل دوچرخهه ههای موجهود در ایسهتگاهها، تمرکهز مقالهه ی        

د کهه عوامهل مهوثر در میهزان     بهدین منظهور، ایهن مقالهه در نظهر دار     . حاضر بر موضوع طراحی دوچرخه های اشتراکی می باشد

استقبال شهروندان از طرح دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد را بها تمرکهز بهر طراحهی دوچرخهه ههای موجهود در سهامانه،         

بررسی نماید و برای بهبود و پیشرفت آن راهکارهایی ارائه دهد و مسیر را برای اجرای درست این طرح در شهرهای دیگهر کشهور   

 .نیز هموار سازد
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 : سواالت پژوهش  -2

وضعیت موجود سامانه ی دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد بر اساس شاخصهای گوناگون از نظر طراحی دوچرخه در . 1

 سطحی ارزیابی می گردد؟ چه

وضعیت تاثیرگذاری شاخصها از نظر طراحی دوچرخه بر میزان استفاده ی مشترکین سامانه ی دوچرخه ههای اشهتراکی شههر    .2

 د به چه صورت است؟مشه

وضعیت شکاف بین وضع موجود شاخص های تاثیر گذار در استفاده ی مشترکین از دیدگاه طراحی دوچرخه و میزان تاثیر  .3

 این شاخص ها، به چه صورت است؟

 تجهیز دوچرخه های اشتراکی بر اساس چه اولویت بندی ای مناسب می باشد؟. 2

 

 :رضیات پژوهش ف-3 
د وضعیت موجود سامانه ی دوچرخه های اشهتراکی در شههر مشههد بهر اسهاس شاخصههای گونهاگون از نظهر         به نظر می رس. 1

 .طراحی دوچرخه در سطح مناسبی نمی باشد

و همچنهین   "دوچرخهه  مرغوبیهت  و دوام و اسهتحکام "، "تجهیزات مناسب دوچرخهه سهواری  "به نظر می رسد شاخص های . 2

ن تاثیر را در میزان استفاده ی مشترکین سهامانه ی دوچرخهه ههای اشهتراکی شههر      بیشتری "دوچرخه مختلف های سایز وجود"

 .مشهد داشته باشند

به نظر می رسد بین وضع موجود شاخص های تاثیر گذار در استفاده ی مشترکین از لحاظ طراحی دوچرخهه و میهزان تهاثیر    . 3

 .این شاخص ها شکاف معنی داری وجود دارد

 

 :پیشینه ی تحقیق -4

توجه به اینکه استفاده از طرح دوچرخه های اشتراکی سابقه ی چندانی در کشور ایران ندارد، مطالعات اندکی به صورت با 

، حاتمی نژاد و اشرفی در پژوهشی بر روی شهر 1322در سال . اختصاصی به بررسی این مد حمل و نقلی در ایران پرداخته اند

وچرخه سواری به بررسی اهمیت دوچرخه سواری در حمل و نقل این شهر و علل بناب به عنوان شهری با شرایط مساعد برای د

گانه تاثیر گذار در گرایش شهروندان دریافتند که  10گرایش شهروندان به استفاده از این وسیله پرداختند و با قرار دادن عوامل 

عالءالدینی و فایضی در سنجش دست ، 1361در سال (. 11) کوتاهی مسیر، مهمترین عامل استفاده از دوچرخه می باشد

آوردها و چالش های طرح آزمایشی دوچرخه های اشتراکی در تهران با سنجش عواملی از قبیل دسترسی، آگاهی، ایمنی، 

تسهیل آمد و شد، رضایت مندی، پایداری و فرهنگسازی دریافتند که طرح مذکور در زمینه جذب کاربران مرد موفق بوده اما 

هایی مانند اطالع رسانی ناکافی، فقدان فعالیتهای فرهنگسازی، کمبود عالئ  راهنمایی و کیفیت نامناسب  دارای نارسایی

، ملک حسینی و همکاران، به بررسی عوامل موثر در میزان استفاده از 1361در سال (. 7)دوچرخه ها و مسیرها می باشد

بال شهروندان از این سامانه پرداختند و جامعه ی مورد تهران با فرضیه ی عدم استق 2دوچرخه های اشتراکی در منطقه 

گانه تاثیر گذار در میزان استفاده و  10ایشان در این پژوهش، از عوامل . تهران در نظر گرفتند 2مطالعه را شهروندان منطقه 

د و  دریافتند که مواردی گانه ی دالیل استفاده از دوچرخه از دیدگاه وزارت حمل و نقل آمریکا استفاده نمودن 2همچنین مدل 

مانند باب نبودن فرهنگ استفاده، پایین بودن شان اجتماعی و کوتاهی مسیر های دوچرخه، عوامل بازدارنده از استفاده می 

باشند و ترافیک شهری، اتالف وقت در ایستگاههای عمومی و وجود مسیرهای مناسب عوامل تاثیرگذار در افزایش استفاده از 

، سلطانی و شریعتی به شناسایی مشوق ها و بازدارنده های استفاده از دوچرخه در طرح 1362در سال (.12) دوچرخه هستند

شبکه ی دوچرخه سواری در اصفهان پرداختند و دریافتند که استفاده از دوچرخه در این شهر بیشتر به منظور 

امل کالبدی و فیزیکی بر تمایل شهروندان در ورزشی بوده و  ترکیبی از خصوصیات فردی و خانوادگی در کنار عو_تفریحی
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 3از پژوهش های خارجی انجام شده در سالهای اخیر می توان به تحقیقی که شاهین(. 13)استفاده از دوچرخه اثرگذار می باشد

یشان در این ا. تحت عنوان دوچرخه های اشتراکی در اروپا، آمریکا و آسیا  انجام داده اند اشاره نمود 2111و همکاران در سال 

گانه ی این طرح در دنیا پرداخته اند و  2پژوهش با بیان تاریخچه ی دوچرخه های اشتراکی به معرفی روند تکامل نسل های 

ضمن بررسی مدلهای کسب و کار و تاثیرات اجتماعی و محیطی به بیان ویژگی های نسل چهارم دوچرخه های اشتراکی 

در پژوهشی از دوچرخه های اشتراکی به عنوان عامل ارتقای تحرک پایدار  4میدگلی ، پیتر2111در سال . (3) پرداخته اند

او در این پژوهش، ضمن بررسی اجمالی طرح های دوچرخه های اشتراکی به معرفی اجزای طرح، نوع . شهری یاد نموده است

هایت به بیان توصیه های سیاست سرمایه گذاری ها و مدیریت طرح و مزایا، تاثیرات، چالشها و فرصت های موجود و در ن

، سوزان شاهین و همکارانش در پژوهشی به بررسی عوامل پذیرش طرح 2111در سال . (14) گذاری در این طرحها می پردازد

ایشان در این پژوهش، طرح دوچرخه های اشتراکی را به عنوان یک . دوچرخه های اشتراکی در شهر هوانگژو چین پرداختند

بررسی مطالعات پیشین  وجامعه ی مورد مطالعه در نظر گرفته اند و با استناد به مدل پذیرش نوآوری راجرز فناوری جدید در 

موضوع در همه ی طرحها به عنوان رویکرد بررسی پذیرش در نظر گرفته شده که عبارتند از  3به این نتیجه رسیده است که 

نوع  2برای ارزیابی پذیرش، . ی توسط افراد جامعه مورد مطالعهرویکرد و بینش افراد،  مشخصات دموگرافیک  و درک نوآور

همچنین در قسمت غیر اعضا، توسط پاسخ افراد . پرسشنامه ی مختلف را ایجاد کردند که مربوط به اعضا و غیر اعضا بوده است

ی بررسی پرسشنامه ها به بررسی  در در انتها برا. به دسته بندی غیر اعضای دائمی و غیر اعضای بالقوه برای استفاده رسیده اند

نتیج این . موضوعات  جمعیت شناسی، تجزیه و تحلیل رویکرد افراد، رفتار سفر و درک افراد از دوچرخه های اشتراکی پرداختند

همچنین رویکرد اعضای طرح به مسائل زیست . سال  پذیرش بیشتری داشته اند 21پژوهش نشان می دهد که افراد زیر 

همچنین رفتار سفر توسط دوچرخه های اشتراکی تغییرات چش  گیری . بوده است و افراد آگاه تری بوده اندمحیطی  بهتر 

عدد از طرح های دوچرخه های اشتراکی اجرا شده در  1در تحقیقی به بررسی  5بابیانو-، متئو2111در سال . (5)داشته است 

وی در این تحقیق با اشاره به وجود تنوع جغرافیایی و . داخته استکشورهای آسیایی و چالش های بوجود آمده در برابر آنها پر

فرهنگی موجود در آسیا و وجود تفاوتهای آشکار بین آسیا و اروپا، به این نتیجه رسیده است که با توجه به این تفاوت، 

وفقیت این طرحها در آسیا، در الگوبرداری های کورکورانه از طرح های اروپایی و امریکایی اشتباه است و مسئله ی مه  برای م

تعادل بودن برنامه ریزی ها و سیاست های حمل و نقل با شرایط محیطی، اقتصادی و اجتماعی محیط های شهری می 

و تئوری رفتار ( Modified TAM)، با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی اصالح شده6، شانگ یو چن2119در سال . (4)باشد

به بررسی میزان تاثیر   AMOSسط انجام مدل سازی معادالت ساختاری و استفاده از نرم افزار تو( TPB)برنامه ریزی شده

شاخصهایی از قبیل ارزش سبز درک شده، کارایی سبز درک شده، راحتی استفاده ی درک شده، هنجار های ذهنی و کنترل 

او در این مقاله مشترکین و غیر . است رفتاری درک شده بر روی وفاداری سبز به سیست  دوچرخه های اشتراکی پرداخته

مشترکین را در نظر گرفته است که به این نتیجه رسیده که راحتی استفاده ی درک شده و هنجار های ذهنی بیشترین قدرت 

 .(15)را برای ایجاد وفاداری برای هر دو گروه مشترکین و غیر مشترکین دارند

خت افزاری دوچرخه های موجود در ایستگاهها در محدوده ی مورد مطالعه در مقاله ی حاضر با توجه به کیفیت پایینتر س

بدین منظور با در . نسبت به طرح های مشابه در کشور های دیگر، تمرکز بر موضوع طراحی دوچرخه های اشتراکی می باشد

خه های این طرح، نظرگیری کلیه ی عوامل موثر در پذیرش استفاده از طرح دوچرخه های اشتراکی از نظر طراحی دوچر

شاخص های تاثیرگذار در قالب یک جدول کامل و جامع، تهیه و تدوین خواهد گردید و وضعیت موجود این شاخصها و میزان 

 .تاثیر آنها در استفاده ی شهروندان و شکافهای موجود، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت
 

                                                   
3
 Susan A Shaheen 

4
 Peter Midgley 

5
 Mateo-Babiano 

6
 Shang-Yu Chen  
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 :  مبانی تحقیق-5

گان استفاده ی کوتاه مدت از دوچرخه توسط افهراد، یکهی از ابتکهارات دولتهها بهرای از      طرح دوچرخه های اشتراکی به عنوان ناو

اما مانند سایر طرح های نوآورانه ی دیگر، ایهن طهرح نیهز مشهکالت و     (. 5)بین بردن موانع دوچرخه سواری در شهر ها می باشد

 .ی گوناگون می توانند متفاوت باشندموانعی را پیش روی خود دارد که در شهر ها و کشور های مختلف با زمینه ها

 

 :پیشینه ی طرح دوچرخه های اشتراکی  -5-1

به منظور کاهش چالشهای ذکر شده ی حمل و نقل شهری، طرح دوچرخه های اشتراکی بهه عنهوان یهک جهایگزین مناسهب در      

شهتراکی، خهدمات حمهل و نقهل     دوچرخه های ا. ناوگان حمل و نقل و یک استراتژی حمل و نقلی پایدار در نظر گرفته می شود

غیر موتوری ای هستند که قابلیت سفرهای با فاصله ی کوتاه و نقطه به نقطه را بدون احتیاج بهه مالکیهت دوچرخهه فهراه  مهی      

ایده به این صورت است که افراد می توانند دوچرخه را از یک ایستگاه برای یهک سهفر کوتهاه تحویهل بگیرنهد و بهه همهان        . کنند

اولین طرح در آمستردام هلنهد،   .(4)ایستگاههای دیگر داخل شبکه ی سامانه ی دوچرخه های اشتراکی تحویل دهندایستگاه یا 

بعهد  . نسل دوچرخه های اشتراکی بود که دوچرخه ها به صورت آزاد و رایگان و بدون قفل در شهر رها می شهدند  2نسل اول از 

در . ت دزدیده شدن دوچرخه ها و آسیب دیدن آنها با شکست مواجهه شهد  در فرانسه و انگلیس ه  اجرا شد که به عل 1ها نسل 

نسل دوم، سیست  سکه ای توسط مسئولین شهر کننهاگ دانمارک راه اندازی شد و در نسل سوم فرآیند شناسهایی مشهترکین و   

رخهه ههای اشهتراکی بهه     دوچ 2ردیابی اطالعات استفاده و استفاده از کارتهای هوشمند باعث پایداری این طرح گردیهد و نسهل   

سیست  هایی مربوط می شود که به مسائلی همچون پاسخگویی تقاضا و پیوستگی با شبکه ی حمل و نقهل عمهومی توجهه مهی     

فقهط چهین، کهره ی جنهوبی و      2111در آسیا تا سهال  . اولین طرح در پرتلند آغاز شد 1662در آمریکای شمالی از سال . کنند

در اروپها در تعههدی   . (3)اما سرعت رشد قاره ی آسیا در این طرح بیشتر از قهاره ههای دیگهر بهود     تایوان این طرح را اجرا کردند

سهفرهای درون شههری شهان بها     % 11مشترک، بعضی از شهرهای اروپایی به دنبال اجرای سیاست های مناسب برای رسیدن به 

دوچرخه ههای اشهتراکی در اروپها، وجهود      و در توصیه های سیاستی توسعه طرحهای (16) هستند 2121مد دوچرخه تا سال 

در آسیا نیز بسیاری از شهر های چین برنامهه ههای    (17). نفر ساکن، برای اجرای یک طرح پیشنهاد می شود 211111حداقل 

دوچرخه های اشتراکی را به عنوان یک استراتژی برای ترویج سیاست های منع انتشار کربن در سیسهت  حمهل و نقهل اسهتفاده     

 . (18)کردند

 

شاخص های موثر در پذیرش استفاده ی مشترکین از ساامانه ی دوچرخاه هاای اشاتراکی از نرار طراحای       -5-2

 : دوچرخه های اشتراکی 

شهرایط و  . طرح های دوچرخه های اشتراکی در سراسر دنیا به شهیوه ههای گونهاگون و در شهرایط گونهاگون اجهرا مهی گردنهد         

و کشورها، همواره تهاثیراتی بهر رونهد اسهتقبال و موفقیهت طرحههای دوچرخهه ههای         موقعیت و مسائل مختلف حاک  بر شهرها 

ههای بسهیاری قابهل بحهث     این تفاوت در شرایط حاک  بر شهر ها و کشور های مختلف و در ابعاد و شاخص. اشتراکی می گذارند

امروزه نمی توان اقدام بهه برپهایی   به طوری که . ها و مشخصات موجود در آنها بستگی شدیدی خواهند داشتهستند و به ویژگی

موفقیهت طهرح    .(4)طرح و برنامه ای نمود که در یک شهر دیگر با مشخصات خاص آن در حال فعالیت و کسهب موفقیهت اسهت   

دوچرخه های اشتراکی در کشور های در حال توسعه را می توان در میزان پذیرش این طرح بهه عنهوان یهک فنهاوری جدیهد در      

دانست که عوامل این پذیرش فناوری می توانند در هر شهر، با توجه به خصوصهیات آن شههر قابهل تغییهر      محدوده ی اجرای آن

در کنار مسائل بودجه ای کشور های در حال توسعه، ذکر ایهن نکتهه از اهمیهت برخهوردار اسهت کهه یکهی از دالیهل          .(5) باشند

، ک  کردن انگیهزه دزدی  (تک سرعته)زان و حتی تک دندهاستفاده ی برخی طرحهای دوچرخه های اشتراکی از دوچرخه های ار

امها ایهن اههداف متفهاوت از قبیهل رضهایت و       . (5) و همچنین وجود پدیده ی وندالیس  در شهر های اجرا کننده ی طهرح اسهت  
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در جههات  راحتی و ایمنی استفاده کنندگان و هزینه های اجرایی و سیاست های مقابله با دزدی و وندالیسه  نیروههای پیشهران    

در این مقاله، عوامهل  . مختلف می باشند که نهایتا تجمیع این نیروها به طراحی دوچرخه های اشتراکی در یک شهر می انجامند

پذیرش و عدم پذیرش این طرح ها از سوی مشترکین با توجه به تاثیر گذاری شاخص ههای گونهاگون از نظهر طراحهی دوچرخهه      

شهاخص بررسهی گردیهده     1نجام شده ی پیشین و نظرات کارشناسان محلی و منطقه ای در های اشتراکی با توجه به مطالعات ا

 (.1جدول )است

 
 شاخصهای تاثیر گذار در میزان استفاده ی مشترکین از سامانه ی دوچرخه های اشتراکی. 1جدول 

 منابع شاخص ها بعد

 

 

 

طراحی دوچرخه 
 های اشتراکی

 

 (19 ( تعدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و سالم

 (14) وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها

وجود )وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه

سبد، چراغ، زنگ یا بوق، قفل همراه، کاله ایمنی، 
 (دنده ای بودن، زین قابل تنظی 

(14) 

(20) 

 (22) ,(21),(14)  استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه

 (14) (طرح گ ورن)جذابیت ظاهری دوچرخه

 

 :روش تحقیق  -6
 الف -6-1

روش این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکرد کمی و به هدف ارزیابی شاخصهای موثر در استقبال شهروندان از سامانه ی 

جهت رسیدن به هدف فوق و با توجه به . دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد از نظر طراحی دوچرخه های اشتراکی می باشد

اطالعات دقیقی از جامعه ی آماری مشترکین استفاده کننده از سامانه دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد در دست اینکه 

جهت گردآوری اطالعات در قسمت مبانی نظری، از . شهروند مشترک، میسر گردید 22نمی باشد، امکان توزیع پرسشنامه بین 

نیا استفاده گردید و نهایتا، چارچوب نظری پژوهش در قالب جدول تجربیات سامانه های دوچرخه های اشتراکی مختلف در د

همچنین پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس مبانی . شامل شاخصهای پنج گانه ی طراحی دوچرخه، ایجاد گردید 1شماره 

ی پاسخگویی شاخص برا 1نظری و برای جامعه ی مشترکین استفاده کننده از سامانه ی دوچرخه های اشتراکی در قالب این 

پرسشنامه دارای دو ستون سنجش وضع موجود در مورد هر گویه و تاثیر آن گویه در میزان استفاده . مشترکین، طراحی گردید

 011/1پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به میزان . ی مشترکین و بر مبنای طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد

نرمال بودن داده . اشد و روایی آن توسط قضاوت کارشناسان و متخصصان تایید گردیده استمی ب 160تعیین شده که بیشتر از 

و آزمون تی  SPSSاسمیرنوف سنجیده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  -ها توسط آزمون کالموگروف

برای سنجش  8ن آزمون تی زوجیبرای سنجش وضع موجود شاخص ها و میزان تاثیر شاخص ها و همچنی 7تک نمونه ای

 .میزان شکاف بین وضع موجود و میزان تاثیر استفاده گردید
 

 

                                                   
7
 One-Sample T-Test 

8 Paired T-Test 
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 ب-6-2

وجود سبد، )وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه"با توجه به اینکه در بررسی اولیه در مرحله ی تحلیل شکاف، شاخص  

بیشترین شکاف را در بین شاخصها به خود  "(ل تنظی چراغ، زنگ یا بوق، قفل همراه، کاله ایمنی، دنده ای بودن، زین قاب

اختصاص داده است، و با توجه به اینکه شاخص مذکور دارای زیرشاخصهایی از قبیل وجود سبد، چراغ، زنگ یا بوق، قفل همراه، 

زیر شاخصها  کاله ایمنی، دنده ای بودن، زین قابل تنظی  می باشد، نویسندگان با رویکردی عملیاتی به اولویت بندی بین

این اولویت بندی با توجه به این موضوع شکل گرفته است که در صورت وجود دیدگاه عملیاتی و با در نظر گرفتن . پرداخته اند

مشکالت بودجه ای در تجهیز دوچرخه ها، اولویت بندی این تجهیزات می تواند مسیری مناسب را در اختیار مسئولین و 

بدین منظور برای تصمی  گیری میان گزینه های موجود از روش های تصمی  گیری چند . تصمی  گیران مربوطه قرار دهد

به عنوان روش تصمی  گیری چند ( AHP)در این مقاله، نویسندگان از روش تحلیل سلسله مراتبی. معیاره می توان بهره گرفت

در شرایط چند معیاره می باشد که عالوه بر به عنوان یکی از روش های جامع برای تصمی  گیری  AHP. معیاره بهره جسته اند

 .(23)فرموله کردن مسئله به صورت سلسله مراتبی، امکان در نظر گرفتن معیار های کیفی و کمی را فراه  می سازد

می  19631صبح الی  9631با توجه به اینکه بازه ی زمانی عملکرد طرح دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد بین ساعات 

از این رو تجهیزات مورد نظر برای دوچرخه . مشکل تجهیز شدن از لحاظ چراغ دوچرخه در این طرح مطرح نمی باشدباشد، لذا 

در تصمی  گیری . زیر شاخص سبد، زنگ یا بوق، قفل همراه، کاله ایمنی، دنده ای بودن، زین قابل تنظی  می شود 9ها شامل 

 .تصمی  گیری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفتچند معیاره، گزینه های مورد نظر توسط معیار های 

 

یکی از مسائل مه  در پذیرش استفاده از دوچرخه های اشتراکی در شهر، به میزان آرامش روانی  :معیار ایمنی : 6-2-1

ی برای عملکرد موثر طرح دوچرخه ها. استفاده کنندگان و اطمینان از ایمن بودن در برابر خطرات احتمالی مربوط می گردد

بخشی از این ایمنی مربوط به زیرساختار . (14)اشتراکی، دوچرخه سواران باید بتوانند در امنیت کامل و به آسانی حرکت کنند

های دوچرخه سواری و قوانین و مسائل فرهنگی اجتماعی محدوده ی عملکرد طرح بر می گردد و بخشی از آن مستقیما با 

 .ط خواهد بودمیزان کیفیت و تجهیزات دوچرخه در ارتبا

 

دیگر مسئله ی مه  در پذیرش استفاده از دوچرخه های اشتراکی به موضوع میزان راحتی استفاده  :معیار راحتی :  6-2-2

دوچرخه های اشتراکی باید برای استفاده ی مشترکین مختلف راحت باشند و از لحاظ مکانیکی . کنندگان از طرح بر می گردد

عملکرد سامانه و زیرساختار ها در این راحتی مصرف کنندگان تاثیر زیادی خواهند گذاشت اما  نوع. (14)قابل اعتماد باشند

 .موضوع تاثیر گذار دیگر مسلما مربوط به تجهیزات دوچرخه های اشتراکی خواهد شد

 

خوردار موضوع مه  دیگر که خصوصا در کشور های در حال توسعه از اهمیت بیشتری بر :معیار هزینه ی اجرا :  6-2-3

مسلما موضوع تجهیز سامانه و دوچرخه های آن هزینه بر . است، بحث میزان هزینه در مقابل فایده ی متقابل آن خواهد بود

 .خواهد بود و این هزینه به عنوان معیاری مه  در فاز عملیاتی تجهیز سامانه تاثیرگذار خواهد بود

تشکیل می  1ه برای تصمی  گیری، مدل سلسله مراتبی مطابق شکل گزین 9معیار و  3و تعیین  AHPبا توجه به ماهیت روش 

دو به  مقایسه .برای وزن دهی به معیار ها آنها را دو به دو با یکدیگر مقایسه خواهی  کرد AHPدر مرحله ی اول تکنیک . گردد

 بررسی مورد مسئله برای را مفیدی اطالعات دلیل سنجیده شدن دو عامل نسبت به یکدیگر و عدم دخالت عوامل دیگر، به دو،

کمیتی ال ساعتی  6برای این مقایسه در این مقاله از مقیاس (.  24)را منطقی می سازد گیری تصمی  فرآیند و آورد می فراه 

 . استفاده شده است 2بر اساس جدول 
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 نمودار سلسله مراتبی مربوط به اولویت یابی تجهیزات مورد نیاز برای دوچرخه های اشتراکی:  1شکل 

 
 کمیتی ال ساعتی برای مقایسه دودویی معیار ها 9مقیاس .  2جدول 

 2-9-2-2 6 0 1 3 1 امتیاز

خیلی ترجیح ترجیح بیشتر کمی مرجح ترجیح یکسان توضیح 
 بیشتر

ترجیحات  کامال مرجح
 نابینبی

 
. کارشناس متخصص استفاده نموده اند 11نویسندگان در این مرحله برای بدست آوردن هرچه بهتر وزن معیار ها از نظرات 

بدین منظور بعد از امتیاز دهی کارشناسان در مورد سه معیار مطرح در این مقاله، از تکنیک میانگین هندسی برای هر معیار 

  X، 2نسبت به معیار  1اگر اهمیت معیار  AHPدر تکنیک  "شروط معکوس"وجه به قانون همچنین با ت. استفاده گشته است

حال بعد از مشخص شدن وزن معیار ها، وزن دهی گزینه ها  .(25)خواهد بود  X/1، 1نسبت به معیار  2باشد، اهمیت معیار 

گزینه توسط مجموع حاصل ضرب های نسبت به معیار های مذکور توسط متخصصین تعیین می شود و در نهایت امتیاز هر 

 هر برای وزن کلی ضریب  AHPروش   در .وزن هر گزینه در معیار مشخص در میزان وزن همان معیار بدست خواهد آمد

 و انتخاب گزینه بهترین عنوان به باشد وزن بیشترین دارای که ای آید و گزینه می دست به اصلی اهداف به توجه با گزینه

 .(26)گردد می معرفی

 

  :محدوده ی مورد مطالعه -7
، 1363جمعیت ساکن طبق آمار سال . شهر مشهد کالنشهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است

سامانه ی (. 8) کیلومتر مربع و دارای آب و هوای نسبتا خشک می باشد 31263نفر می باشد و مساحت شهر نیز  3132212

ایستگاه و حدودا  122آغاز به کار نموده است و در حال حاضر با تعداد  61هر مشهد از سال دوچرخه های اشتراکی در ش

ساعات کار این سامانه طی قرارداد شرکت بهره بردار از سامانه و شهرداری مشهد، . دوچرخه مشغول فعالیت می باشد 2311

طی توافق صورت گرفته، مقرر . ت می باشدبعد از ظهر مشغول فعالی 19631صبح الی  9631ساعات بوده و از ساعت  11

. دوچرخه به فعالیت خود ادامه دهد 3111ایستگاه و تعداد  111گردیده است که ناوگان دوچرخه های اشتراکی مشهد با 

همچنین نوع . ایستگاههای این سامانه، همگی دارای متصدی ایستگاه می باشند و به صورت کیوسک خودکار عمل نمی کنند

ی دوچرخه، در ایستگاهها متفاوت بوده و از طریق کارت هوشمند یا ارائه ی مشخصات و تماس تلفنی متصدی تحویل گیر

ریال از مشترکین  2111111هزینه ی ثبت نام برای عضویت در سامانه رایگان بوده اما ضمانتی به مبلغ . صورت می گیرد

دقیقه اول رایگان بوده و بعد از آن  31صورتی است که در هزینه ی استفاده از دوچرخه های سامانه به . دریافت می گردد

 انتخاب تجهیزات مورد نیاز برای بهبود

 ایمنی راحتی هزینه ی اجرا

زین قابل  دنده ای بودن  کاله ایمنی قفل همراه زنگ یا بوق سبد
 تنظی 
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دوچرخه های این سامانه همگی یک اندازه اما در دو نوع مختلف می باشند که . ریال در هر ساعت محاسبه می شود 2111

ی دوچرخه محل و پراکندگی ایستگاههای سامانه . تفاوت های اندکی از لحاظ ظاهری و جنس مواد سازنده با یکدیگر دارند

 .دیده می شود 2های اشتراکی شهر مشهد در شکل 
 

 
 نقشه ی ایستگاههای دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد:  2شکل 

 

 :یافته های تحقیق -8
تحلیل وضع موجود شاخص های موثر در استفاده ی مشترکین دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد از نرار   -8-1

 :طراحی دوچرخه های اشتراکی 

از بسیار مطلوب تا بسیار )ن مقاله ی ، وضع موجود شاخص های موثر در استفاده ی مشترکین بر اساس طیف لیکرتدر ای

توسط آزمون تی تک نمونه ( به عنوان سطح متوسط در طیف لیکرت 3عدد )سنجیده شد و بر مبنای سطح میانگین( نامطلوب

 ، اعضای نمونه،% 59گر این موضوع است که در سطح اطمینان نتایج به دست آمده بیان(. 2جدول)ای مورد سنجش قرار گرفت

همچنهین وضهع   . ، را در سطح بسیار نامطلوب ارزیابی نموده اند"وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه "وضع موجود شاخص 

مطلوب در سهطح نها   "(طهرح  رنگ و)جذابیت ظاهری دوچرخه "و  "استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه  "موجود شاخص های 

عدم تفهاوت دوچرخهه هها در     "و  "وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها  "در نهایت، شاخص های . ارزیابی شده است

برابهر بها صهفر در همهه ی     ( sig)همچنین میزان سطح معنها داری . مطلوبی ارزیابی شده اند در سطح نسبتا نا "کیفیت و سالمت 

بیانگر معنا دار بودن اختالف وضعیت موجهود تمهامی شهاخص    ( α=0.05)طای نوع اولشاخص های حاضر و کمتر بودن آن از خ

 .ها از سطح میانگین می باشد

 

از نرر  وضع موجود شاخص های موثر در استفاده ی مشترکین دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد ارزیابی .2 جدول

 یا نمونه تک تی آزمون از استفاده با طراحی دوچرخه های اشتراکی

 

Test Value = 3 

mean t Sig. (2- Mean 95% Confidence Interval of the Difference 
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tailed) Difference Lower Upper 

 1622 1636 16932  000. 16162 3693 استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه 

وجود تجهیزات مناسب و کافی 
وجود سبد، چراغ، زنگ یا بوق، )دوچرخه
ل همراه، کاله ایمنی، دنده ای گارد، قف

 (بودن، زین قابل تنظی 

4.31 126122 .000 16312 1613 1612 

وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در 
 1692 1623 16211 000. 26111 3621 ایستگاهها

عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و 
 سالمت

3623 26119 .000 16220 1622 1693 

 162 1636 16162 000. 16011 3691 (حطر رنگ و)جذابیت ظاهری دوچرخه

 

تحلیل میزان تاثیر شاخص های موثر در استفاده ی مشترکین دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد از نرار    -8-2

 :طراحی دوچرخه های اشتراکی 

سنجیده ( بسیار ک از بسیار زیاد تا )در این مقاله، میزان تاثیر شاخص های موثر در استفاده ی مشترکین بر اساس طیف لیکرت

توسط آزمون تی تک نمونه ای مورد سنجش ( به عنوان سطح متوسط در طیف لیکرت 3عدد )شد و بر مبنای سطح میانگین

، پاسخگویان میزان تاثیر همگی % 61نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در سطح اطمینان (. 3جدول)قرار گرفت

استحکام و دوام و مرغوبیت  "بی نموده اند که ترتیب بیشتر بودن این میزان تاثیر به صورت ارزیا "زیاد"شاخص ها را در سطح 

جذابیت ظاهری  "، "عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و سالمت  "و  "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه "، "دوچرخه 

همچنین میزان سطح . ر شاخص ها می باشدد  "وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها "و  "( طرح رنگ و)دوچرخه

بیانگر معنا دار بودن اختالف ( α=0.05)برابر با صفر در همه ی شاخص ها و کمتر بودن آن از خطای نوع اول( sig)معنا داری

 .میزان تاثیر تمامی ابعاد از سطح میانگین می باشد

 

از نرر  کین دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهدتاثیر شاخص های موثر در استفاده ی مشتر میزان ارزیابی .3 جدول

 ای نمونه تک تی آزمون از استفاده طراحی دوچرخه های اشتراکی با

 

 

Test Value = 3 

mean t 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

-66021 2.11 استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه  .000 16111-  1621-  1621-  

وجود تجهیزات مناسب و کافی 

وجود سبد، چراغ، زنگ یا بوق، )دوچرخه
گارد، قفل همراه، کاله ایمنی، دنده ای 

 (بودن، زین قابل تنظی 
2611 96929-  .000 16212-  1611-  1691-  

وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در 
-16312 2630 ایستگاهها  .000 16932-  1620-  1621-  
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عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و 
-06239 2621 سالمت  .000 16063-  1611-  1612-  

-96912 2621 (طرح رنگ و)جذابیت ظاهری دوچرخه  .000 16063-  1613-  1611-  

 

شکاف موجود در شاخصهای موثر در استفاده ی مشترکین دوچرخه هاای اشاتراکی در شاهر     میزان ارزیابی -8-3

 :نرر طراحی دوچرخه های اشتراکی  مشهد از

در مقاله ی حاضر، عالوه بر بررسی و ارزیابی وضع موجود شاخص ههای مهوثر در اسهتفاده ی مشهترکین از سهامانه ی دوچرخهه       

. های اشتراکی از نظر طراحی دوچرخه های اشتراکی، ارزیابی میزان تاثیر هر یک از این شاخص ها نیز در نظر گرفته شهده اسهت  

توجه به این نکته که با تحلیل شکاف موجود در هر شاخص می توان به درک جامع تری از میزان ضهعف در موضهوعات و    لکن با

اولویت بندی برای رفع آنها پرداخت، میزان شکاف در شاخص های مورد بحث این مقاله توسط آزمون تی زوجی مهورد سهنجش   

وجهود   "ن است کهه بیشهترین شهکاف هها بهه ترتیهب در شهاخص ههای         نتایج بدست آمده بیانگر ای(. 2جدول )قرار گرفته است

 "، "(طهرح  رنهگ و )جذابیت ظاهری دوچرخهه  "، "استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه  "، "تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه 

سهطح  . مهی باشهد   "وجهود سهایزهای متفهاوت دوچرخهه در ایسهتگاهها       "و "عدم تفهاوت دوچرخهه هها در کیفیهت و سهالمت      

در . بیانگر معنا دار بودن شکاف در تمامی شاخص های مورد بحث مهی باشهد  ( α=0.05)کمتر از خطای نوع اول ( sig)عناداریم

 (.3شکل )ادامه، میزان شکاف در شاخص های پنج گانه توسط نمودار راداری به نمایش در آمده است

 
ی مشترکین دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد از  شکاف موجود در شاخصهای موثر در استفاده میزان ارزیابی  .4 جدول

 زوجی  تی آزمون از استفاده با  نرر طراحی دوچرخه های اشتراکی
 

 بعد

 

 شاخص

 میانگین

 وضع)

 (موجود

 میانگین

 (میزان تاثیر)

-Sig. (2 میزان شکاف

tailed) 
 %61درصد اطمینان 

lower upper 

 

 

طراحی 
دوچرخه 
های 
 اشتراکی

 1.932 2611 3693 و دوام و مرغوبیت دوچرخه استحکام 
.000 1.122 1.036 

وجود تجهیزات مناسب و کافی 
وجود سبد، چراغ، زنگ یا بوق، )دوچرخه

گارد، قفل همراه، کاله ایمنی، دنده ای 
 (بودن، زین قابل تنظی 

2.31 2611 2.210 

.000 

1.221 1.112 

وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در 
 ایستگاهها

3.4. 2630 1.121 

.000 
.032 1.233 

عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و 
 1.221 2621 3623 سالمت

.000 
1.210 26110 

 1.361 2621 3691 (طرح رنگ و)جذابیت ظاهری دوچرخه
.000 1.221 1.620 

 
یند تحلیل توسط فرآ "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه  "اولویت بندی گزینه های مربوط به شاخص  8-4

 ( :AHP)سلسله مراتبی 
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، نویسندگان توسط معیار "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه  "بعد از مشخص گشتن وجود بیشترین شکاف در شاخص

ی سبد، زنگ یا بوق، قفل همراه، کاله (گزینه ها)های ایمنی، راحتی و هزینه ی اجرا اقدام به اولویت یابی بین زیر شاخص ها

اولویت بندی معیار ها  برایکارشناس  11بدین منظور در مرحله ی اول، نظر . ای بودن، زین قابل تنظی  نمودند ایمنی، دنده

در نتیجه ی محاسبه ی میانگین های هندسی ارجحیت هر معیار نسبت به معیار دیگر و لحاظ .  استمورد سوال قرار گرفته 

 "بردار ویژه"با توجه به محاسبه ی میانگین هندسی و محاسبه ی  ، میزان درصد وزنی هر معیار"شروط معکوس"نمودن اصل 

 .بدست خواهد آمد 1و جدول  2و  1آن مطابق فرمول های 

 
(1                         )1/n ( معیارn... *  1معیار*  2معیار)=   میانگین هندسیn (گزینه)معیار 

 بردار ویژه هر معیار= سی هر معیار میانگین هند/ مجموع میانگین هندسی های معیار ها   (2)

 

 

 
شکاف موجود در شاخص های سیزده گانه موثر در استفاده ی مشترکین دوچرخه های اشتراکی در  میزان نمایش  .3 شکل

 نمودار راداری از استفاده با  شهر مشهد از نرر طراحی دوچرخه های اشتراکی

 
 آنها( درصد وزنی)ه و بردار های ویژهمیزان میانگین هندسی معیار های سه گان  .5 جدول

درصد )بردار ویژه میانگین هندسی هزینه ی اجرا راحتی ایمنی 

 (وزنی

 161136 169011 262212 166310 1 ایمنی

 162622 166110 169162 1 161106 راحتی

 161631 169263 1 169129 162131 هزینه ی اجرا

 
عیین ارجحیت گزینه ها نسبت به یکدیگر با توجه به هر معیار توسط نظر پس از محاسبه ی درصد وزنی هر معیار، با ت

حاصل گردیده  2و  0و  9کارشناسان و محاسبه ی میانگین های هندسی و بردارهای ویژه در گزینه ها، نتایج مطابق جداول 
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فروشگاه معتبر  11ذاری قابل ذکر می باشد که نمره دهی تجهیزات با توجه به معیار هزینه ی اجرا توسط قیمت گ .است

 .تجهیزات دوچرخه در سطح شهر صورت پذیرفته است

 

 میزان درصد های وزنی برای هر کدام از تجهیزات با توجه به معیار ایمنی  .6 جدول

معیار 

 ایمنی

دنده ای  کاله ایمنی قفل همراه زنگ سبد

 بودن

زین قابل 

 تنظی 

میانگین 

 هندسی

 درصد وزنی

 0.032666 0.303318 161269 163321 161121 162063 161331 1 سبد

 0.342135 3.176858 161612 163231 162191 169262 1 061101 زنگ

 0.055362 0.514061 162911 1620 161312 1 161010 361060 قفل همراه

 0.412554 3.830724 962210 963111 1 063626 162212 262016 کاله ایمنی

دنده ای 

 بودن

266261 161201 261209 161102 1 161121 

0.810631 0.087302 

زین قابل 

 تنظی 

162221 161020 261926 161119 169912 1 

0.649794 0.06998 

 
 میزان درصد های وزنی برای هر کدام از تجهیزات با توجه به معیار راحتی  .7 جدول

معیار 

 راحتی

دنده ای  کاله ایمنی قفل همراه زنگ سبد

 بودن

قابل  زین

 تنظی 

میانگین 

 هندسی

 درصد وزنی

 0.132923 16122 163316 162112 961921 169230 363211 1 سبد

 0.071641 169111 163226 161012 366612 162291 1 162663 زنگ

 0.783649 163119 162129 266161 1 162112 169123 قفل همراه
0.091213 

 0.028342 0.243503 161062 161323 1 162132 162112 161920 کاله ایمنی

دنده ای 

 بودن

266932 162916 260122 062260 1 361323 

3.8941 0.453253 

زین قابل 

 تنظی 

361216 361693 363292 161013 162226 1 

1.9127 0.222628 

 

 میزان درصد های وزنی برای هر کدام از تجهیزات با توجه به معیار هزینه اجرا  .8 جدول

معیار 

 اهزینه اجر

دنده ای  کاله ایمنی قفل همراه زنگ سبد

 بودن

زین قابل 

 تنظی 

میانگین 

 هندسی

 درصد وزنی

 0.122553 16132 162999 261299 360333 166199 163199 1 سبد



4
th

. International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 12 

 0.399481 363222 161210 262320 1261036 266191 1 362911 زنگ

 0.135172 262112 161120 262126 261109 1 163322 161131 قفل همراه

 0.032841 162610 16121 169622 1 162222 161221 162902 کاله ایمنی

دنده ای 

 بودن

163299 161121 163111 162232 1 161212 162111 

0.047396 

زین قابل 

 تنظی 

261231 169101 166222 2 161232 1 

 

262222 

0.262557 

 
 :محاسبه ی امتیاز هر کدام از تجهیزات -8-4-1

رحله با توجه به درصد های وزنی هر معیار و همچنین در صد های وزنی گزینه های مربوطه با توجه به هر معیار، در این م

 .محاسبه می گردد 6امتیاز هر گزینه مطابق جدول 

 
 امتیازات نهایی زیرشاخص ها با توجه به روش سلسله مراتبی  .9 دولج

 

 تجهیزات

درصد وزنی 

با توجه به 

 معیار ایمنی

وزنی  درصد

 معیار ایمنی

درصد وزنی 

با توجه به 

 معیار راحتی

درصد وزنی 

 معیار راحتی

درصد وزنی 

با توجه به 

 هزینه اجرا

درصد وزنی 

معیار هزینه 

 اجرا

 

 امتیاز نهایی

 0.0765 161631 161121 162622 0.1329 161136 0.0326 سبد

 0.2649 161631 163121 162622 0.0716 161136 0.3421 زنگ

 0.1005 161631 162326 162622 0.0912 161136 0.0553 فل همراهق

 0.2262 161631 161312 162622 0.0283 161136 0.4125 کاله ایمنی

دنده ای 

 0.0873 بودن

161136 

0.4532 

162622 161212 161631 

0.1854 

زین قابل 

 0.0699 تنظی 

161136 

0.2226 

162622 162310 161631 

0.1458 

 
که مشخص است، بعد از تحلیل سلسله مراتبی میان گزینه های مربوط به تجهیزات دوچرخه های اشتراکی مشخص  همانطور

گردیده است که اولویت تجهیز دوچرخه ها طبق نظر کارشناسان و با توجه به معیار های سه گانه ی ایمنی، راحتی و هزینه ی 

. می باشد "سبد"و  "قفل همراه"، "زین قابل تنظی  "، "ده ای بودندن"، "کاله ایمنی "، "زنگ "اجرا به ترتیب مربوط به 

نکته ی قابل توجه این است که با وجود امتیاز پایین کاله ایمنی در معیار های راحتی و هزینه ی اجرا، به دلیل امتیاز باال از 

ر های سه گانه، گزینه ی مذکور در در معیا "ایمنی"لحاظ معیار ایمنی و همچنین اختصاص یافتن بیشترین امتاز به معیار 

با وجود امتیاز پایین از لحاظ ایمنی و راحتی، با تاثیر  "زنگ "همچنین گزینه ی . نهایت اولویت دوم را کسب نموده است

 .قیمت بسیار پایین در بین تجهیزات، در نهایت به عنوان اولویت اول تجهیز نمودن دوچرخه ها شناخته شده است
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 :بحث و پیشنهادات  نتیجه گیری،-9
وجهود   "با توجه به یافته های پژوهش و نظر پاسخگویان می توان اینطور نتیجه گیهری نمهود کهه وضهعیت موجهود در شهاخص       

اسهتحکام و دوام   "همچنین وضع موجود شاخص ههای  . ، در سطح بسیار نامطلوبی قرار دارد"تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه

در نهایهت، شهاخص   . در سطح نامطلوب ارزیهابی شهده اسهت    "(طرح رنگ و)یت ظاهری دوچرخهجذاب "و  "و مرغوبیت دوچرخه 

 در سهطح نسهبتا نها    "عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و سالمت  "و  "وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها  "های 

 .ص های مورد مطالعه تایید می گرددمقاله ی حاضر در تمامی شاخ 1با این تفاسیر، فرضیه ی . مطلوبی ارزیابی شده اند

اما با توجه به این مطلب که با در نظر گرفتن عوامل گوناگون فرهنگی و اجتماعی و محیطی در بین اقهوام گونهاگون و در جوامهع    

ای مختلف، میزان تاثیر شاخص های مورد بحث می تواند گوناگون باشد، باید برای بررسی دقیق تر و به منظهور اولویهت یهابی بهر    

رفع مشکالت موجود به بررسی میزان تاثیر شاخص های مذکور و تحلیل شکاف بین وضع موجود و میزان تاثیر این شهاخص هها   

با بررسی یافته ها در بخش تحلیل میزان تاثیر شاخص های پنج گانه، می توان اینطور نتیجه گیری نمهود کهه اخهتالف    . بنردازی 

از میهزان  ( sig)با توجه به کمتر بودن سهطح معنهاداری  ( گزینه ای لیکرت 1در طیف  3عدد )همگی شاخص ها از سطح میانگین

اسهتحکام و دوام و   "به صورت معنادار می باشد و بیشترین میزان تاثیر به ترتیب اولویهت مربهوط بهه    ( α=0.05)خطای نوع اول

 "، "خهه هها در کیفیهت و سهالمت     عهدم تفهاوت دوچر   "و  "وجود تجهیزات مناسب و کهافی دوچرخهه   "، "مرغوبیت دوچرخه 

بنهابر  . در شاخص هها مهی باشهد     "وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها "و  "( طرح رنگ و)جذابیت ظاهری دوچرخه

در ادامهه، نتهایج پهژوهش    . رد می شود"وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها  "این فرضیه ی بیشتر بودن میزان تاثیر 

لذا با توجهه بهه   . شکاف معنی دار در همگی شاخص های پنج گانه ی مورد مطالعه از نظر طراحی دوچرخه می باشدبیانگر وجود 

در همگی شاخص های مورد بحث در این مقالهه،   3بررسی سطح معنی داری در قسمت یافته های پژوهش، فرضیه ی شماره ی 

اسهتحکام   "، "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه  "های مورد تایید می باشد که بیشترین شکاف ها به ترتیب در شاخص 

 "و "عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیهت و سهالمت    "، "(طرح رنگ و)جذابیت ظاهری دوچرخه "، "و دوام و مرغوبیت دوچرخه 

 "ر شهاخص  در مرحله ی آخر و با توجه به وجود بیشترین شهکاف د . می باشد "وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها 

بهدین  . نمودنهد ( AHP)، نویسندگان اقدام به اجرای تکنیهک تحلیهل سلسهله مراتبهی    "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه 

منظور با استفاده از معیار های سه گانه ی ایمنی، راحتی و هزینه ی اجرا و زیرشاخص های سبد، زنگ یا بوق، قفل همراه، کهاله  

نفهر از کارشناسهان و متخصصهان، اقهدام بهه یهافتن        11ل تنظی  و همچنین با استفاده از نظهرات  ایمنی، دنده ای بودن، زین قاب

زیهن قابهل    "، "دنده ای بهودن "، "کاله ایمنی "، "زنگ "اولویت گزینه ها گردید که در نهایت ترتیب اولویت گزینه ها به صورت 

لیستی مناسب از تجهیهزات مئهرد نیهاز دوچرخهه در طهرح      این اولویت بندی . بدست آمده است "سبد"و  "قفل همراه"، "تنظی 

 .دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد در مقابل مسئولین امر خواهد گذاشت

حال با توجه به نتایج حاصل از یافته ها پیشنهاد هایی جهت رفع مشکالت موجود و بهبهود عملکهرد سهامانه ی مهورد مطالعهه و      

 :سامانه های مشابه ارائه می گردد 

توجه به اینکه دوچرخه های مورد نیاز خریداری گشته است، پیشنهاد می شود که با نظارت منظ  بر فرآیند تعمیر و  با -

 .نگهداری، از سالمت همیشگی آنها اطمینان حاصل گردد

توسط بررسی های فنی و تخصصی و جایگزینی بعضی از قطعات ضعیف به کار رفته در دوچرخه ها، می توان سطح کیفی  -

 .نها را باال بردآ

 .زین دوچرخه ها در حال حاضر قابل تنظی  نیستند که با ایجاد تغییراتی در آنها میتوانند به شکل قابل تنظی  تغییر کنند -

برای افرادی که در سفرشان پیش بینی می ( کمتر از تعداد دوچرخه ها)قفل های همراه می توانند به صورت تعدادی مشخص -

 .از خواهند داشت، تهیه گردند و در اختیار مسئولین ایستگاهها قرار گیرندکنند که به قفل نی

 شکل ظاهری دوچرخه ها می توانند با هزینه ای ک  تغییر کنند که باعث جذابیت آنها خواهند شد -
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 تغییر رنگ دوچرخه ها با توجه به فصول مختلف سال میتواند جذابیت برای مصرف کنندگان ایجاد نماید -

جود اینکه قفل همراه در اولویت های باالیی تجهیز نمودن دوچرخه ها نمی باشد، می توان با قرار دادن تعدادی محدود از با و -

 .آن در ایستگاه ها، پاسخگوی نیاز مشتریانی بود که به آن نیاز دارند
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