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  چکیده

اجتماعی دانشجویان در استفاده از  شده  ریزي پذیرش رفتار برنامه بررسی هدف پژوهش،
همبستگی بود که بصورت  - روش پژوهش توصیفی. دوچرخه و توسعه پایدار شهري بود

 254جامعه آماري تحقیق را دانشجویان تشکیل داده و در نهایت تعداد . میدانی انجام پذیرفت
اي مبتنی بر  پرسشنامه ابزار پژوهش. گیري تصادفی ساده انتخاب شدند نفر به روش نمونه

و پذیرش اجتماعی بر اساس ) 83/0(با ضریب پایایی ) 1997( هاي توسعه پایدار اسپریتزر مدل
بر اساس نتایج، دوچرخه . بود) 8/0(با ضریب پایایی ) 1985(آیزن  شده  ریزي تئوري رفتار برنامه

و معناداري بین پذیرش نقش مهمی در توسعه فرایند اجتماعی شدن افراد داشته و رابطه مثبت 
درصد از تغییرات توسعه پایدار  20 همچنین. )0P>/05(اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد 

توان  در نهایت می. بدست آمد) شده  ریزي تئوري رفتار برنامه(از طریق ابعاد پذیرش اجتماعی 
ونی نظیر تشویق و در پذیرش اجتماعی بیشتر توسط عوامل بیر شده  بیان داشت که رفتار ادراك

ترغیب فرد توسط خانواده، افراد مهم، دوستان، آشنایان و حتی هنجارهاي موجود در جامعه 
در ادامه نیز افراد با تغییر در ذهنیت . توجهی ایفا کند تواند در بروز توسعه پایدار نقش قابل می

ساز  جریان فرهنگ دهند را به یک خود، تمام رفتارهایی که در اوقات فراغت از خود بروز می
  .مبدل خواهند کرد

  پذیرش اجتماعی، دوچرخه، اوقات فراغت، توسعه پایدار :واژه هاي کلیدي
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  drkaroubi@gmail.com            .)نویسنده مسئول( یمدیریت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبائ یاردانش **

 Ahmad.Mahmoudi3536@gmail.com   . آموخته دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی دانش ***
 behnaz.khaleghi@yahoo.com          ).ع(المللی امام رضا  کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بین ****
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  مقدمه
به دلیل مشغول به کار بودن و کمبود امروزي  ینیشلوغ و ماش یاغلب مردم، در زندگ
 که یدرحال ؛دهند از خود نشان نمی و سرزندگی گذشته را نشاط زمان براي استراحت

بنابراین . امري الزم و ضروري است یجسم و اداره زندگ یسب نشاط براي سالمتک
 یگروه یورزش يها تیداشتن نشاط، ورزش کردن و بخصوص شرکت در فعال براي

 کهنیعالوه بر ا يسوار تر دوچرخه مؤثر است و از همه مهم اریبس يسوار مثل دوچرخه
سالم و  يا به داشتن جامعه تواند یباشد م دیسوار مف براي شخص دوچرخه تواند یم

وجود  لیامروزه به دل .)1383 قریب،( کمک کند زیپاك ن ییبانشاط و داشتن هوا
نقش دوچرخه  ،یطیمح ستیمختلف ز هاي یونقل و آلودگ مشکالت متعدد حمل

 تیهوا اهم یو آلودگ کیدر کاهش تراف داریونقل فعال و پا ابزار حمل کیعنوان  به
  ). 1393انصاري، (است  داکردهیپ يادیز

 کپارچهیو عدم  کیدر مقوله تراف یضعف فرهنگ) 1390( يمرادي و احمد  
در شهر را علت شکست  يسوار دوچرخه يها طرح يریگ میو تصم تیریبودن مد

 ي، اهدايسوار براي گسترش دوچرخهرو  ازاین. نددانست يسوار دوچرخه رهايیمس
. است يرسوا اي گسترش فرهنگ دوچرخهبر ینقدي راه مناسب رینقدي و غ التیتسه

 يآرامش، اقتصاد همچون يادیز يایاست که مسافرت با آن مزا اي لهیدوچرخه وس
را  نیریفرد و سا يبرا یو سالمت نگیپارک یورزش خوب، راحت ،یبودن، فقدان آلودگ

بزرگ با  يو هوا در شهرها یصوت هاي یتوجه به موضوع کاهش آلودگ. به همراه دارد
و  شود یم یموجود تلق يونقل دوچرخه از راهکارها حمل ستمیاستفاده از س شیافزا
  ).1392سلطانی و شریعتی، (جهان دارد  ستیز طیدر حفظ مح یمیمستق ریتأث

 يونقل، استراتژ حمل يبرا يرو ادهیو پ يسوار دوچرخه جیترو رو نیازا 
و  ستیز طیمح یودگآل ،يشهر کیحل مشکالت تراف يتنها برا را نه اي دوارکنندهیام
 کند یفراهم م زیرا ن یتوجه سالمت قابل يایبلکه مزا دهد یارائه م ییوهوا آب راتییتغ
  ). 1396، دولتخواه(
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ست که ا يا گونه ونقل به حمل ستمینظم و انضباط در س ،یدنیدر شهر سبراي مثال 
 ها، لیها، اتومب ویژه اتوبوس يرهایمس. است شده  فیتعر یمکان لهیهر وس يبرا

 يکه تنها برا يا ژهیو ریمس لومتریک 35. شود یدیده م ها ابانیها در طول خ آمبوالنس
در  يسوار ایجاد فرهنگ دوچرخه يدرصد 500باعث افزایش  شده  نییدوچرخه تع

از اختراع  .)1اي منطقهونقل و اقتصاد  حمل رساخت،یاداره ز( شده است یدنیشهر س
ورزشی  –ي تفریحی ا لهیوس عنوان بهنخست این اختراع  1867دوچرخه در سال 

 –ي تفریحی ا لهیوساز  کم کمهمگان قرار گرفت، ولی با تکامل تدریجی آن،  موردتوجه
ي که سرعت جابجایی افراد را به چندین برابر سرعت حرکت ا هینقل  وسیلهبه ورزشی 

، آبادي ملکمختاري (رسانیده بود، مبدل شد  شهرهادر سطح  وآمد رفتپیاده، براي 
ي ها راهیکی از  سواري دوچرخهي و رو ادهیپرو توجه به ترویج فرهنگ  ازاین). 1390

 & Su, Winters, Nunes(روزمره است  هاي فعالیتادغام فعالیت بدنی درون 

Brauer, 2010 (باشد ها و هنجارهاي موجود می و ایجاد این فرهنگ متأثر از نگرش.  
گیري از رفتارهاي  یرگذار استفاده از دوچرخه با بهرههاي تأث بنابراین توجه به جنبه

 که این رفتارها در بطوري ؛تواند زمینه مناسبی براي مطالعات قلمداد شود انسانی می
نشان  در این تئوري. شده است خوبی معرفی به )1985( زنیآ شده  يزیر برنامه يتئور
عوامل  شده  ر ادراكو کنترل رفتا یذهن يها، هنجارها است که نگرش شده  داده
و  ندنک یم ینیب شیخاص پ تیشرکت در فعال يهستند که قصد فرد را برا يرگذاریتأث

توجه به عوامل مؤثر بر بهبود و ). 1392 پارسا مهر،( دنشو یم یاجتماع رشیموجب پذ
. ورزش گردد يباعث ارتقا تواند یسطوح جامعه م نیاهداف ورزش در ب شرفتیپ

 ،يفناور ،ياقتصاد طیاست که بهبود شرا يروند دارینگاه پا يبناتوسعه بر م رو نیازا
و  ستمیاکوس یباشد و در جهت آلودگ یعدالت اجتماع يسو به یو فرهنگ یاجتماع

این رویکرد نقش بسیار مهمی در فراهم آوردن . نرود شیپ یعیطب عمناب بیتخر
  ).1380 ي،زیعز ی؛ربلوکیم ؛رانیرمیم( کند هاي توسعه پایدار ایفا می زمینه

                                                
1. (http://bitre.gov.au/) 
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 یبهبود و ارتقا سطح زندگ ،یاساس يازهاین نیتأم دار،یتوسعه پا يهدف محور 
است و  ها ستمیهدف با حفظ و اداره بهتر اکوس نیکه ا باشد، یهمه موجودات م يبرا

در این راستا به بررسی چند  )1380 ،ینیبحر( زند یتر و سعادتمند را رقم م امن يا ندهیآ
توان بیان  هاي پایه این پژوهش می در توضیح تئوري .شود پرداخته مینمونه از تحقیقات 

ها،  است که نگرش شده  نشان داده) 1985( آیزن شده  ریزي داشت که در تئوري برنامه
عوامل تأثیرگذاري هستند که قصد فرد را  شده  هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار ادراك

شوند  و موجب پذیرش اجتماعی می کنند بینی می براي شرکت در فعالیت خاص پیش
زن معتقد است که بیشتر رفتارها در طول طیفی از کنترل کامل تا یآ ).1392پارسا مهر، (

دارد و  زیرا گاهی فرد کنترل کاملی بر رفتار خود. فقدان کنترل، قابل شناخت هستند
مخالف  شود و گاه فرد در وضعیتی کامالً انجام یک رفتار معین نیز بر او تحمیل نمی

دستیابی به منابع و  نیازمند، قرار دارد که انجام رفتار کنترل غیرقابل کنترل، یعنی
   .هاي خاصی است مهارت

تحت تأثیر عوامل داخلی  شده  کنترل رفتار ادراك کند که زن اشاره مییآهمچنین 
، زمان، آن عوامل خارجی است وفردي  هاي ها و تفاوت ها، توانایی مهارت همچون

در اتخاذ و محوري مهم  است که جزء موارد ت فراغت و وابستگی به دیگرانفرص
هنجارهاي ذهنی  ،تواند بر نگرش شده می  کنترل رفتار ادراك .باشند میتصمیمات جدي 

طور  بینی نموده و به پیش طور مستقیم رفتار را تأثیر گذاشته و بهانجام رفتار  قصدو 
حال توجه به  بااین .ر تحت کنترل کامل فرد نیستموازي در وضعیتی تأثیر کند که رفتا

تواند باعث  عوامل مؤثر بر بهبود و پیشرفت اهداف ورزش در بین سطوح جامعه می
رو توسعه بر مبناي نگاه پایدار روندي است که بهبود شرایط  ازاین. ارتقاي ورزش گردد

و در جهت ي عدالت اجتماعی باشد سو بهاقتصادي، فناوري، اجتماعی و فرهنگی 
ي، زیعز ی؛ربلوکیم میرمیران؛. (آلودگی اکوسیستم و تخریب منابع طبیعی پیش نرود

1380.(  
  :در این راستا پژوهشگر به دنبال بررسی رابطه در مدل مفهومی زیر خواهد بود
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  مدل مفهومی پژوهش -1نمودار

  
امه به در اد ،ی تحقیقیهاي مبنا و بیان تئوري یادشدهبا عنایت به توضیحات 

در . شود بررسی تحقیقات صورت گرفته در راستاي موضوع پژوهش پرداخته می
دوچرخه  هاي سامانه عنوان شد که )1397( دار یو کشت چیان ساعت دولتخواه،پژوهش 

توجه ، سبز یابیبازار هاي ختهیآم از کیهر  يریبا بکارگ تواند یم ی شهريعموم
 همکاران مقدم و یانیباق. جلب کند یشهروندان را به استفاده از دوچرخه عموم

عوامل مرتبط با قصد استفاده از دوچرخه بر اساس  یبه بررس یقیدر تحق) 1393(
پرداختند و  زدی یپسر دانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو شده  يزیر رفتار برنامه يتئور
 ییشگویو قدرت پ یهمبستگ نیشتریو نگرش ب یکه هنجار ذهن دندیرس جهینت نیبه ا

  . اند را با قصد استفاده از دوچرخه داشته
) 1(« مداوم هاي فعالیتو ادغام آن با  یبخش 5مدل ) 2017(شام دو ل ریکوهلم ساوان،

 هاي استراتژياستفاده از ) 3(و حذف موانع؛  ییشناسا) 2( ک؛یاستراتژ تیجمع میتقس
و  یاجتماع يها نشانه ق،یتشو ر،یتصاو از جملهرفتار،  رییحفظ تغ يبرا کیتاکت) 4(تعهد؛ 

 قیمداوم، از طر یاجتماع حمایت) 5(و ؛ زهیبازخورد و انگ ،یاجتماع يهنجارها ،يساز مدل
 آمیز موفقیت رشیجهت مشارکت و پذ »و مشارکت جامعه یمراکز محل ،يساز مدل

  اقتصاد

 فرھنگ و
  اجتماع

  اکولوژی
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ونقل فعال  حمل ابیدهد تا از منابع کم یبه جوامع اجازه مبراي تغییر  سواري که دوچرخه
  . )Savan, Cohlmeyer, & Ledsham, 2017( ننده کاستفاد

هاي  طرح دوچرخهمناسب  ياجرااند که  گفته) 2017( ایکومر و مج انو،یباب
اثرات  ،یرفتار مسافرت رییسواري و تغ فرهنگ دوچرخه جادیا قیتواند از طر یم اشتراکی

دوچرخه  يذارگ به اشتراك يها وهیمقاله درك ما از ش نیا. مثبت بلندمدت داشته باشد
 جیبه نتا یابیها در دست ها و سهم آن ها و فرصت تیمحدود زه،یانگ یرا با بررس ایدر آس

هاي  هاي در حوزه ها و محدودیت برخی از فرصت .دهد یرا نشان م يشهر داریپا
Babiano, Kumar & -Mateo(محیطی، اقتصادي و فرهنگی نمود بیشتري دارند 

Mejia, 2017.(  
توسط انجام  شده  ریزي پذیرش رفتار برنامه استفاده از مدلبا ) 2016(چن 

به بررسی میزان تأثیر  AMOSافزار  معادالت ساختاري و استفاده از نرم سازي مدل
 استفادةهایی از قبیل ارزش سبز درك شده، کارایی سبز درك شده، راحتی  شاخص

 ماري سبز به سیستدرك شده، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده بر روي وفاد
درك شده و  استفادةبه این نتیجه رسید که راحتی  وهاي اشتراکی پرداخت  دوچرخه

هنجارهاي ذهنی بیشترین قدرت را براي ایجاد وفاداري براي هر دو گروه مشترکین و 
در تحقیقی به بررسی ) 2015(بابیانو - متئو همچنین). Chen, 2016( غیر مشترکین دارند

در کشورهاي آسیایی و  شده هاي اشتراکی اجرا هاي دوچرخه طرح از مورد 5
وي در این تحقیق با اشاره به . ها پرداخته است هاي به وجود آمده در برابر آن چالش

هاي آشکار بین آسیا  وجود تنوع جغرافیایی و فرهنگی موجود در آسیا و وجود تفاوت
هاي کورکورانه  تفاوت، الگوبردارياروپا، به این نتیجه رسیده است که با توجه به این  و

ها  براي موفقیت این طرح اصلی مسئلۀهاي اروپایی و آمریکایی اشتباه است و  از طرح
ونقل با شرایط محیطی،  هاي حمل سیاست ها و ریزي در آسیا، در تعادل بودن برنامه

  ). Babiano, 2015-Mateo( باشد هاي شهري می اقتصادي و اجتماعی محیط
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دوچرخه اشتراکی در "نیز در تحقیق خود با عنوان ) 2017( ایکومر و مج انو،یباب
 و معرفی کنندشهري  ونقل پایدار حمل را پایدار توسعۀیکی از ابعاد  " ایآسشهرهاي 

ونقل شهري باید قادر به کنترل سرعت ناشی از تغییرات روند  حملمعتقداند که 
شد و از برخورداري مردم و جامعه ونقلی با خدمات حمل شهرنشینی و افزایش تقاضاي

 ارائۀویژه توسط  ونقلی اطمینان حاصل کند و این اطمینان به مناسب حمل شبکۀاز یک 
تواند  ونقلی براي دسترسی بهتر اجتماعی و اقتصادي جوامع می هاي حمل جایگزین

  ).Babiano, Kumar & Mejia, 2017-Mateo( تحقق یابد
ت و باعث تسریع در فرایندهاي اجتماعی و ورزش یک کاتالیزور اجتماعی اس

سازي توسعه  د در فرهنگنتوان هاي ورزشی می ورزش و محیط. شود اجتماعی شدن می
در . دناجتماعی کن ،پایدار نقش داشته و افراد را از سنین کم با فرهنگ توسعه پایدار

ملت یک  هاي ارزشها و  ها، منش ، نگرشها بینشها،  فرهنگ، مجموعه دانشواقع 
. سازي کرد موفقیت و پیشرفت در هر زمینه ابتدا باید فرهنگ براي. شود میمحسوب 

تمرین عملی فرهنگ در جامعه مطالعه  عنوان بهمتخصصان علم اخالق اغلب ورزش را 
. زیرا ورزش با ساختار اجتماعی و فرهنگ عمومی جامعه ارتباط دارد. کنند می

و توسعه ورزش به میزان زیادي به فرهنگ متخصصان ورزشی بر این باورند که رشد 
   .عمومی جامعه بستگی دارد
ورزشی  تأسیساتو تنها ساخت  دهد میرا تشکیل  کاري هرفرهنگ پایه و اساس 

). 1393چنانه، ( و میزبانی رویدادهاي ورزشی دلیلی بر توسعه ورزش نخواهد بود
عت رشد اقتصادي باال از نظر اقتصادي، صنعت ورزش یکی از صنایع با سرحال  بااین

ساز و تأثیرگذار  عنوان یک صنعت پول ، جاي خود را بهسال به سالکه  باشد میدر دنیا 
مطلوب جهت جذب  اي حیطهو به  بازکردهازپیش  در درآمدزایی ملی یک کشور بیش

محیطی،  از دیدگاه زیست .است شده  اي و کسب سودهاي سرشار تبدیل منابع سرمایه
جاي استفاده از وسایلی که  کنند به ها، افراد سعی می ورزش در خانواده با نهادینه شدن
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ورزش، . زیست بپردازند اندازند، بیشتر به دوستی با محیط زیست را به خطر می محیط
  . کند دهد و به طبیعت نزدیک می ها را با طبیعت آشتی می انسان

صحرا نوردي، نوردي، شنا، جنگل نوردي،  روي، کوه نظیر پیاده هایی ورزش
کمک  ها انسانهاي طبیعی و غیره به  ها در محیط هاي بومی و محلی، ورزش ورزش

 تري با طبیعت برقرار کرده و به پایداري آن کمک نمایند د تا پیوند عمیقنکن می
 و آگاهی مسئولین از اهمیت ورزش رسانی اطالعبا رو  ازاین). 1393انصاري، (

 توان زمینـه افـزایش می ،اسب دولتی براي آنتخصیص بودجه من و سواري دوچرخه
گروهی،  هاي رسانه بـا انجـام تبلیغـات مناسـب توسـط. نمودبودجه دولتی را فراهم 

 گذاري در ورزش منظور سرمایه به زمینه مناسب بـراي جـذب بخـش خصوصـی
هاي  قانون اساسی مبنی بر واگذاري 44با پیگیري اصل . گردد فراهم می سواري دوچرخه

رود میزان  و کوچک شدن ساختار سازمان ورزش، انتظار می دولتی به بخش خصوصی
  .وري از اماکن و تأسیسات ورزشی افزایش یابد بهره

هاي گروهی است که ایـن نگـرش  رسانی مناسب رسانه اطالع از سوي دیگـر بـا 
اي را براي  هزینه هاي ایرانی ایجاد خواهد شد که در سبد هزینه خانوار خود، خانواده در

ها و  عنوان عامل انتقال ارزش به و دوچرخه لحاظ نمایند سواري دوچرخه ورزش
غیرمستقیم، افراد جامعه را بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی،  طور تواند به اعتقادات می

یکی از ابزارهاي  سواري در واقع دوچرخه). 1392نظري، قاسمی، ( دهد تحت تأثیر قرار
ویژه در جوامع با  ر در هدایت نیروهاي اجتماعی براي تحقق توسعه پایدار، بهتأثیرگذا

هاي مدیریتی  تنها کمترین هزینه را در مقابل سایر هزینه است که نه رشد جمعیت باال
افزوده بیشتري نسبت به سایر  دهد، بلکه توان ایجاد ارزش نظام به خود اختصاص می

عنوان محور  به انسان به ترین ابزار توجه از اصلییکی  سواري دوچرخه. عوامل را دارد
  . شود توسعه پایدار و عاملی براي مقابله با پیامدهاي منفی شهرنشینی محسوب می

با توجه به اهداف توسعه پایدار و پذیرش اجتماعی و توجه به نسل آینده و 
 ستیز طیمحو بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی، حفاظت از  شانیازهاینکردن  برآورده
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و توجه به عوامل  شده  يزیر برنامهیک رفتار  عنوان به دوچرخهو استمرار استفاده از 
در استفاده از دوچرخه انجام این پژوهش مسئله اصلی  شناختی روانغیرکالبدي و 

عنوان نهادي که متولی  ها و مؤسسات آموزش عالی به در نهایت دانشگاه. خواهد بود
براي . صص هستند، در توسعه کشور نقش محوري دارندتربیت نیروي انسانی متخ

هاي  هاي آموزشی و پژوهشی از فعالیت کارآمد بودن نیروي انسانی باید در کنار فعالیت
مند  جسمانی و تفریحی بهره گرفت تا دانشجویان بتوانند از کیفیت زندگی سالم بهره

ق همسویی در خصوص حال باوجود اهمیت باالي متغیرهاي پژوهش، تحقی بااین. شوند
و توسعه پایدار بر  شده  ریزي رابطۀ بین پذیرش اجتماعی بر اساس تئوري رفتار برنامه

تاکنون صورت نگرفته  هاي اقتصاد، اکولوژي و مؤلفه فرهنگی و اجتماعی اساس مؤلفه
در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اجتماعی و  بر این اساس. است

پرداخته خواهد ) ع(سواري در بین دانشجویان دانشگاه امام رضا  رخهتوسعه پایدار دوچ
  .شد

  
  شناسی پژوهش روش

 - این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و از حیث نوع، جز مطالعات توصیفی
المللی امام  جامعه آماري تحقیق را کلیه دانشجویان پسر دانشگاه بین. باشدهمبستگی می

 نیگیري مورداستفاده در ا روش نمونه). =3000N( دهند مشهد تشکیل می) ع( رضا
شناسی آماري پژوهش، انتخاب نمونه با  بنا به نوع روش که ساده بود یپژوهش، تصادف

با احتساب نرخ (برابر تعداد سؤاالت پژوهش  10الی  5احتساب مطالعات همبستگی 
 10تساب نمونه با اح 254تعداد در نهایت نیز . انتخاب شد) ها بازگشت پرسشنامه

  .دیگرد عیافراد توز نیبدرصد ریزش پرسشنامه 
سؤالی پذیرش اجتماعی بر اساس  18منظور گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه  به

سؤالی  14و هنجار و پرسشنامه  شده  داراي ابعاد نگرش، رفتار ادراك) 1985(تئوري آیزن 
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خرده مقیاس اقتصاد، ، که داراي سه )1997(توسعه پایدار بر اساس مدل اسپریتزت 
بسیار -بسیار مخالفم(ارزشی لیکرت  5اکولوژي و فرهنگی اجتماعی بود، در یک طیف 

 5ها در اختیار  منظور تأیید روایی صوري و محتوایی، پرسشنامه به. استفاده گردید) موافقم
ن ها از آزمو پرسشنامه ییایپا نییمنظور تع به نیهمچن. تن از اساتید مربوطه قرار گرفت

 توسعه پایدار بهو  یاجتماعپذیرش  يها پرسشنامه ییایکه پا کرونباخ استفاده شد يآلفا
ها، ابتدا  آوري داده منظور جمع همچنین به .به دست آمد) α=81/0( و) α=83/0(ترتیب 

ضمن توضیح در خصوص هدف از انجام مطالعه حاضر از دانشجویان خواسته شد تا با 
در دو  شده  آوري هاي جمع در نهایت داده. د را اعالم نماینددرك عمیق سؤاالت نظرات خو

میانگین، انحراف (وتحلیل قرار گرفتند که در بخش اول آمار توصیفی  بخش مورد تجزیه
آزمون کلموگروف اسمیرنوف، (و در بخش دوم آمار استنباطی ) ها استاندارد و فراوانی داده

اي و برازش مدل معادالت  تک نمونه tآزمون همبستگی، آزمون رگرسیون، و آزمون 
  .افزار اس پی اس اس و لیزرل صورت پذیرفت با استفاده از نرم) ساختاري
  

 هاي پژوهش یافته
افراد مورد ) 2/51(کنید  طور که مشاهده می همان) 1(بر اساس نتایج حاصل از جدول 

لیسانس و  را دانشجویان  مقطع فوق) 6/12( بررسی را دانشجویان در مقطع لیسانس و
بوده و ) 8/52(سال  30تا  21باالترین تعداد افراد مربوط به سن . دادند باالتر تشکیل می

و از نظر تأهل تعداد مجردان ) 6/49(بیشترین میزان وضعیت شغلی مربوط به دانشجویان 
و باالترین درصد جهت تعیین هدف استفاده از دوچرخه مربوط به گزینه تفریح ) 4/61(
  .باشد می) 4/37(
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 هاي جمعیت شناختی توصیف آماري ویژگی -1جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  سطوح  متغیر جمعیت شناختی
  2/36  92  دیپلم فوق  تحصیالت

  2/51  130  لیسانس
  6/12  32  لیسانس و باالتر فوق

  4/22  57  سال 20زیر   سن
  8/52  134  سال 30تا  21
  3/17  44  سال 40تا  31
  5/7  19  السال به با 41

  4/61  156  مجرد  وضعیت تأهل
  6/38  98  متأهل

  7/28  73  آزاد  وضعیت شغلی
  9/16  43  کارمند

  6/49  126  آموز یا دانشجو دانش
  7/4  12  بیکار

  0/22  56  زیست حفظ محیط  هدف از استفاده از دوچرخه
  0/28  71  آمادگی جسمانی

  6/12  32  ترافیک
  4/37  95  تفریح

  
 شناختی بیشترین و کمترین فراوانی بر اساس میزان اطالعات جمعیتبررسی  در

و  " سانسیل"مقاطع درصد مربوط به  6/12درصد و  2/51تحصیالت به ترتیب با 
 7/4درصد و  6/49شغلی به ترتیب با  و بر اساس وضعیت "باالتر لیسانس و  فوق"

در نهایت بر اساس و  " کاریب"و  "دانشجو آموز و  دانش"درصد مربوط به مشاغل 
 نهیگزدرصد مربوط به  6/12درصد و  4/37دوچرخه به ترتیب با  از استفاده از هدف

هاي پژوهش به وسیله  در ادامه، نرمال بودن توزیع داده. باشد می " کیتراف"و  " حیتفر"
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توزیع آزمون کلموگروف اسمیرنوف مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد 
 2همچنین جدول  .)P≥05/0(باشد  ش اجتماعی و توسعه پایدار نرمال میهاي پذیر داده

با توجه به . هاي پذیرش اجتماعی پرداخته شد بررسی نقش و اهمیت متغیر و مؤلفه
و هنجارها  شده  هاي متغیر پذیرش اجتماعی، تنها رفتار ادراك نتایج، نمره میانگین مؤلفه

  .باشند مطلوبی می نشانگر وضعیت نسبی
  
  هاي پذیرش اجتماعی اي براي تعیین نقش نمره مؤلفه تک نمونه تحلیل تی -2 دولج

 سطح معناداري tآماره  میانگین متغیر

 001/0 -86/3 85/2  نگرش اجتماعی

 001/0 299/6 28/3 شده  رفتار ادراك

 001/0 940/3 19/3 هنجارها

   
اعی نتایج آزمون نشان هاي پذیرش اجتم بندي بین مؤلفه منظور اولویت در ادامه به
مشاهده  3طوري که در جدول  ها اولویت معناداري وجود دارد و همان داد که بین مؤلفه

عنوان  داراي اولویت اول و مؤلفه نگرش اجتماعی به شده  شود مؤلفه رفتار ادراك می
  .شود اولویت آخر معرفی می

  
  هاي پذیرش اجتماعی آزمون فریدمن اولویت مؤلفه -3 جدول

  اولویت  ها میانگین رتبه  عوامل  یفرد
 اول 60/4  شده  رفتار ادراك  1

  دوم 06/3  هنجارها  2
  سوم  68/2  نگرش اجتماعی  3

 
001/0=سطح معناداري 2 =درجه آزادي 904/72= 2- خی  

  



   
  
  
  

 69...     ریزي شده اجتماعی   تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه

تک  t هاي متغیر توسعه پایدار از آزمون منظور تعیین وضعیت مؤلفه در ادامه به
هاي توسعه  شود مؤلفه مشاهده می 4طور که در جدول  نهما. شود اي استفاده می نمونه

  .دنباش پایدار نشانگر وضعیت مطلوبی می
 

 هاي آن اي براي تعیین نقش نمره توسعه پایدار و مؤلفه تک نمونه تی تحلیل -4 جدول

 سطح معناداري t آماره میانگین متغیر

 001/0 183/12 67/3 اقتصاد

 01/0 774/13 88/3 اکولوژي

 001/0 628/14 84/3 گی و اجتماعیفرهن

   
طوري که در  هاي توسعه پایدار همان بندي بین مؤلفه منظور اولویت در ادامه به

عنوان  هاي اکولوژي، فرهنگی و اجتماعی و اقتصاد به شود مؤلفه مشاهده می 5جدول 
  .آخر معرفی شدند هاي اول و اولویت
  

  سعه پایدارهاي تو آزمون فریدمن اولویت مؤلفه -5 جدول
  اولویت  ها میانگین رتبه  عوامل  ردیف

 اول 10/2  اکولوژي  1

  دوم 04/2  فرهنگی اجتماعی  2
  سوم  86/1  اقتصاد  3

 
2- خی  = 600/901 =سطح معناداري 4=درجه آزادي  001 /0  

  
از آزمون همبستگی پیرسون ها  در ادامه جهت تعیین ارتباط درونی بین مؤلفه

هاي پذیرش  شود بین تمامی مؤلفه مشاهده می 6در جدول  طور که همان .گردید استفاده
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رابطه مثبت و معناداري برقرار است؛ بطوریکه همبستگی بین  توسعه پایداراجتماعی با 
  .)≤05/0P(در حد متوسط گزارش شد  ها آن

  
  هاي پذیرش اجتماعی با توسعه پایدار آزمون همبستگی بین مؤلفه -6 جدول

  ها مؤلفه
  توسعه پایدار

  سطح معناداري  همبستگی

  001/0  24/0  نگرش اجتماعی

  001/0  43/0  شده  رفتار ادراك
  001/0  30/0  هنجارها

  
منظور برازش مدل پژوهش به روش معادالت ساختاري در حالت  ادامه به در

  .شود ارائه می 7و اطالعات آن در جدول  2استاندارد، نتایج آن در شکل 
  

 
پایدار در  توسعه و اجتماعی تاري روابط بین پذیرشمدل معادالت ساخ -2نمودار

 حالت استاندارد
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قبولی برخوردار بوده  ها از مقادیر قابل ي آنها مؤلفهارتباط بین متغیرهاي تحقیق و 
خوبی  ي شده بهریگ اندازهي ا مشاهدهکه متغیرهاي  دهند یمنشان  ها شاخصو این 

همچنین نتایج . باشند یم )پایدار توسعه و اجتماعی پذیرش(انعکاسی از متغیرهاي پنهان 
تأثیر مثبت و معناداري برابر با ضریب مسیر  تواند یم اجتماعی پذیرشنشان داد که 

  ).Sig ،20/7  =T=001/0(پایدار داشته باشد  بر توسعه 62/0
  

  پایدار توسعه و اجتماعی شاخص برازش مدل ارتباطی پذیرش -7جدول 

  تفسیر  قبول مقادیر قابل  ها مقادیر شاخص  هاي برازش شاخص

 -  - 25/19  )کاي دو(کاي اسکوآر 

 -  -  8  درجه آزادي

  مطلوب  3تا  1مقدار بین   χ2/df(  40/2(نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي 

 مطلوب 1/0کمتر از  RMSEA(  075/0(ریشه دوم میانگین خطاي برآورد 

 مطلوب  9/0بیشتر از   GFI  94/0 شده  تطبیق داده (AGFI)شاخص 

  مطلوب  9/0بیشتر از   NFI( 96/0(شاخص برازش هنجار شده 

  مطلوب 9/0بیشتر از  GFI(  98/0(شاخص نیکوئی برازش 

  
ي بـرازش از مقـدار   هـا  شاخصکه  دهد یمي برازش مدل نشان ها شاخصنتایج 

در حد مطلوب و ) GFI ،NFI ،AGFI(ي برازش ها شاخصقبولی برخوردار بوده و  قابل
 توسعه پایدار بر بنابراین مدل تحقیق مبنی براثر پذیرش اجتماعی. باشند یم 9/0باالتر از 
  .شود تأیید می
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  گیري بحث و نتیجه
رکن اصلی جامعه براي ترویج و آموزش فرهنگ ورزش از  عنوان بهمدرسه و دانشگاه 

باً دیرباز موردتوجه بوده و هر اقدام فرهنگی در جامعه بدون توجه به این دو رکن تقری
عنوان نهادي که متولی تربیت  ها و مؤسسات آموزش عالی به دانشگاه. غیرممکن است

دارند  نیروي انسانی متخصص هستند، در توسعه و پیشرفت کشور نقش مهمی بر عهده
هاي آموزشی و  در این راستا براي کارآمد بودن نیروي انسانی باید در کنار فعالیت

تا دانشجویان بتوانند از کیفیت  گرفتتفریحی بهره هاي جسمانی و  پژوهشی از فعالیت
هایی براي بهتر شدن وضعیت کنونی محیط پیرامون  شوند و گام مند بهرهزندگی سالم 
عنوان  رو مفهوم پذیرش اجتماعی بر مبناي استفاده از دوچرخه به ازاین. خود بردارند

رفتار مخاطبان عنوان یک چالش در بحث شناسایی  ونقل شهري، به یک ابزار حمل
عنوان توسعه پایدار در تحقیق حاضر مورد  ورزشی در راستاي ایجاد یک نگاه ارزشی به

  .بررسی قرار گرفت
اجتماعی،  شده  ریزي توجه به نتایج پژوهش در متغیر پذیرش رفتار برنامه با

این  .باشند و هنجارها نشانگر وضعیت نسبی مطلوبی می شده  هاي رفتار ادراك مؤلفه
، سلطانی و )1393(توسط باقیانی مقدم و همکاران  شده  لب با نتایج تحقیقات انجاممط

جی جی دو مطالعـه  .همخوانی دارد )2005(و جی جی دو بروجین ) 1392(شریعتی 
نگـرش  هاي استفاده از دوچرخه، کننده از میان تعیین کرد که عنوان) 2005( برویجن

رفتاري درك شده و هنجارهـاي انتزاعـی  ترتیب کنترل بیشـترین و بعدازآن بـه
بیان  )2003( 1بالنچارد و همکاران .را با قصد استفاده از دوچرخه داشتند همبسـتگی

رفتاري درك شده و نگرش همبستگی  به ترتیـب هنجـار ذهنـی، کنتـرلکنند که  می
 هاي قلبی داشتند بازتوانی بیماري انجام ورزش در داري با قصـد مثبت و معنی

)Blanchard, Courneya, Rodgers, Fraser, Murray, Daub, & Black, 2003 .(  

                                                
1. Chris M, Blanchard 
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بیان کردند که هنجار ذهنی و نگرش ) 1393(همکاران همچنین باقیانی مقدم و 
بیشترین همبستگی و قدرت پیشگویی را با قصد استفاده از دوچرخه در دانشجویان 

هاي این پژوهش  حاصل از تحلیل دادهنتایج . اند پسر دانشگاه علوم پزشکی یزد داشته
د که اغلب افراد موافق استفاده از دوچرخه هستند و همچنین وابستگان نظیر نشان دا

 .کنند خانواده، همسر و دوستان نزدیک یکدیگر را در استفاده از دوچرخه تشویق می
از  پس با توجه به اینکه در سامانه دوچرخه شهري مشهد، استفاده از انواع دوچرخه،

اي و یا برقی که هرکدام در  ها وجود دارد تا انواع دنده نوع ساده که درون ایستگاه
استفاده هستند براي افراد مختلف فراهم گردیده، افراد جهت تفریح  شرایط متفاوت قابل

و یا انجام کارهاي خود یکدیگر را به استفاده از دوچرخه جهت رسیدن به مقصد با 
   .کنند اي کوتاه شهري تشویق میه سرعت بیشتر در مسافت

توانند با تشویق و تأیید استفاده از  توان گفت که وابستگان نزدیک می رو می ازاین
یکدیگر را به استفاده از دوچرخه ترغیب نمایند تا زمینه تداوم و فرهنگ  ،دوچرخه

یت براي افراد فراهم گردد و موجب پذیرش استفاده از دوچرخه و درنها استفاده از آن
با توجه به همچنین در خصوص هنجارها  .تثبیت شود شده  عنوان یک رفتار ادراك به

همراه است که  ییها تیموارد با محدود یموجود استفاده از دوچرخه در برخ طیشرا
با  قیتحق نیمثال در ا يبرا شوند یعنوان هنجار شناخته م به یگاه ها تیمحدود نیا

 طیدر شرا یتیاست که ممنوع یها به سمت آن يهنجارهاافراد آقا بودند  نکهیتوجه به ا
با مشکالت  یها گاه خانم يامکان برا نیا یاستفاده از دوچرخه ندارند ول يمختلف برا

مانع استفاده افراد از  توانند یموانع و مشکالت نم نکهیبا توجه به ا. همراه است
گفت که  توان یو م ستین رممکنیافراد غ يدوچرخه شوند، استفاده از دوچرخه برا

  .افراد است اریمختلف تحت کنترل و اخت طیاستفاده از دوچرخه در شرا
دهد که میانگین مؤلفه نگرش اجتماعی از وضعیت نسبی  ها نشان می همچنین یافته

رسد که طبق دیدگاه افراد در خصوص  رو به نظر می ازاین .نامطلوبی برخورداراست
گردد و استفاده  اري رابطه عاطفی بین افراد جامعه میدوچرخه استفاده از آن باعث برقر
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دارد و همچنین استفاده از دوچرخه  ها مصون می را از ابتال به بیماريافراد  از آن،
خصوصاً در عبور (راحت اي  عنوان شیوه هاي زیاد به گیر بودن در مسافت باوجود وقت

ها  ز دوچرخه در برخی مکانهمچنین استفاده ا .باشد ونقل می جهت حمل) ها از ترافیک
هاي اجتماعی افراد  و درنهایت باعث محدود شدن فعالیت موجب شرمساري و خجالت

هاي غلط به گران بودن وسیله نقلیه  گردد چراکه متأسفانه بر اساس برخی نگرش می
یافته در حالی که استفاده از این وسیله نقلیه  عنوان ارزش، استفاده از دوچرخه کاهش به

جویی  انداز شدن پول افراد و صرفه اندام و همچنین موجب پس سالمتی و تناسب باعث
رف پول نیست گاه ص هاي موجود براي استفاده از دوچرخه گه نهیهز .شود اقتصادي می

  .بلکه به منابع و همچنین استفاده درست از امکانات نیز توجه دارد
هاي مؤلفه پذیرش  اولویت ترین با توجه به مهم که دهد همچنین نتایج نشان می

بهتر  يشهر کیاز تراف يریجلوگ يبرابندي رسید که  توان به این جمع اجتماعی، می
 یونقل عموم وسعه حملعالوه بر بهبود و ت که را ترویج داد استفاده از دوچرخهاست 

توسط رانندگان  شده  اشغال يحجم فضا .شودافراد  يارائه خدمات برا باعث ارتقاء
موجود کاهش خواهد  کیگردد تراف ضیسوار تعو اگر با افراد دوچرخه نیسرنش تک

و  روها ادهیپ شیدوچرخه باعث افزا يها خط شیبا افزا ها يوارو کاهش گستره س افتی
سبز  يدوچرخه به توسعه فضا وهیش نیکه به ا گردد یسبز اطراف گذرها م يفضا
  .کند یم یانیها کمک شا و پارك يشهر

هاي آن نشانگر  ژوهش شاخص توسعه پایدار و تمام مؤلفهبر اساس نتایج پ
هاي توسعه پایدار مربوط به  ترین اولویت مؤلفه باشد، همچنین مهم وضعیت مطلوبی می

هاي  در اولویت "اقتصاد"و  "اجتماعی - فرهنگی "هاي  بوده و مؤلفه "اکولوژي"مؤلفه 
براي  ممه وان نمود که مسئلۀعن) 2015( انویبابدر این راستا . دوم و سوم قرار دارند

، در تعادل بودن ییآسیا هاي اشتراکی در کشورهاي دوچرخه هاي موفقیت طرح
ونقل با شرایط محیطی، اقتصادي و اجتماعی  هاي حمل سیاست ها و ریزي برنامه
زاده همچنین صفار و عظیم ). Babiano, 2015-Mateo( باشد هاي شهري می محیط
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تواند با فراهم آوردن شرایطی براي حضور  انشگاه میگزارش دادند که د) 1393(
سواري در بین  سبب توسعه فرهنگ دوچرخه ،دوچرخه شخصی دانشجویان در دانشگاه

اي جامع از سوي دانشجویان در این زمینه بپردازد و  تا به تدوین برنامه. دانشجویان شود
  .سواري کمک کند به رونق دوچرخه

هاي پذیرش  درصدي بین نمره مؤلفه 20یب تبیین همچنین با توجه به میزان ضر
آن است  و توسعه پایدار، این موضوع بیانگر شده  ریزي اجتماعی مبتنی بر رفتار برنامه

و تمام افرادي که در جامعه  خصوص همسر و دوستان و همچنین آشنایان که خانواده به
ین حمایت زمینه همچنین ا. هستند بر فرد براي پذیرش اجتماعی تأثیرگذار هستند

که فرد در مواجهه  طوري آورد به تداوم استفاده از دوچرخه را در سطح شهر به وجود می
با موانع و مشکالت و با توجه به هنجارهاي موجود در جامعه رفتار خاصی را نشان 

 بر صورت مداوم و یا گاهی اوقات پس استفاده یا عدم استفاده از دوچرخه به. دهد می
 ینیعالءالددر این راستا . کند ر نقش دارد و زمینه توسعه پایدار را فراهم میتوسعه پایدا

 فتدیفرهنگ استفاده از دوچرخه در جامعه جا ب دیعنوان کردند که با) 1391( یضیو فا
  . مند شود تا جامعه بتواند از خدمات طرح بهره دیصورت هنجار درآ و به

آنان  تیب کاربران مرد و جلب رضاکه طرح در جذ دهد ینشان م ها افتهی نیهمچن
فقدان  ،یناکاف یرسان اطالع لیاز قب ییها یینارسا يدارا حال نیموفق بوده، اما درع

ها و  نامناسب دوچرخه تیفیو ک ییکمبود عالئم راهنما ،يساز فرهنگ يها تیفعال
 يها نهیهز نیجوار و تأم طرح درگرو خدمات در مناطق هم يداریپا نیهمچن. رهاستیمس

ناوگان از  يدوارا يو نوساز رهایدوچرخه و مس يها خانه ییایو توسعه جغراف ينگهدار
در ) 1391( یعتیو شر یسلطان. است یغاتیبودجه فروش خدمات تبل صیتخص قیطر

و  يفرد اتیاز خصوص یبیترک يکه اثرگذار افتندیدست  جهینت نیپژوهش خود به ا
 میتصم. به استفاده از دوچرخه است لیبر تما یکیزیو ف يدر کنار عوامل کالبد یخانوادگ

ادراك و رفتارهاي  ریمختلفی تحت تأث زانیاستمرار آن به م وبه استفاده از دوچرخه 
  . قرار دارد کالبدي–طییمح يها نهیاجتماعی و زم يها نهیفردي، زم
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براي  بخصوص–ییسبک جابجا کیعنوان  زمانی به يسوار درواقع، دوچرخه
حاصل  ها نهینسبت به هز شتريیکه منافع ب ردیگ یمدنظر قرار م - یحیتفر ریسفرهاي غ

پول و زمان و هم  عنییها  سنتی آن میمفاه رندهیهم دربرگ دهیو فا نهیاقالم هز. ددگر
ها و  مشوق گریاجتماعی و د يها شخصی، تعامالت خانوادگی، شبکه حاتیترج

آمادگی باالتري برخوردار از  طییاجتماعی و مح يها نهیهرچه زم. هاست بازدارنده
) 2014( 1و همکاران تایهانر. خواهند داشت شتريینمود ب ها نهیباشند، منافع در برابر هز

با » در استفاده از دوچرخه در انگلستان یاجتماع راتیتأث تیاهم«با عنوان  یدر پژوهش
آن  یکه طاسـت  يندیفرا یاجتماع ریتأث ایکه نفوذ  دارند یم انیاستفاده از مصاحبه، ب

  . کند یم رییتغ هافکار و اعمال مسلط جامع ریافکار و اعمال افــراد تحت تأث
 التیتسه گریدر کنار د یاجتماع راتیکه تأث دهد ینشان م شانیپژوهش ا جینتا
Kuflik ;Dimitrova; ( مردم به دوچرخه دارند شیدر گرا ینقش مهم يسوار دوچرخه

4201 ;Dolog, & Houben ;Ricci; Chin( .کولمیر و لدشامساوان ، )نیبه ا) 2017 
 شیافزا يبرا رفتار، راتییدر مورد تغ یاجتماع یشناخت روان کردیکه رو دندیرس جهینت

 ردیمورداستفاده قرار گ ستیبا یونقل م در حمل يسوار استفاده از دوچرخه لیپتانس
)2017 ,Cohlmeyer & Ledsham ;Savan( . چن)یراحتکه  نیز تأکید کرد )2016 

هر  يبرا يوفادار جادیا يقدرت را برا نیشتریب یذهن يو هنجارها شده درك  استفادة
برنامه  ی، طراحرسد نظر می به). Chen, 2016( دارند نیمشترکریو غ نیدو گروه مشترک

 یبیبه روش ترک ازیسودآور، ن يسوار دوچرخه شیجهت افزا یمداخالت اجتماع يبرا
  .اردد يا چندمرحله کردیرو ایو 

جامعه با استفاده از مدل پنج  کیدر  یفعل يزیر شکاف برنامه لیوتحل هیتجز
 کیو هدفمند استراتژ شده  یطراح يها مداوم به برنامه يها تیبخش و سپس ادغام فعال

) 3(و حذف موانع؛  ییشناسا) 2( ک؛یاستراتژ تیجمع میتقس) 1( که همه پنج عنصر
حفظ  يبرا کیتاکت) 4( دات؛تعه هاي تکنیکمله تعهد، ازج يها ياستفاده از استراتژ

                                                
1. Hanrita & et al 
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 ،يساز و مدل یاجتماع يها نشانه ،يادآوری ق،یتشو ،يبصر ریرفتار، ازجمله تصاو رییتغ
مداوم، از  یاجتماع تیحما) 5(و  زهیبازخورد و انگ ،ينام تجار ،یاجتماع يهنجارها

 زیآم تیموفق رشیجهت مداخالت پذ. و مشارکت جامعه یمراکز محل ،يساز مدل قیطر
استفاده  رییتغ يمختلف برا يتا با استفاده از ابزارها ،است شده  استفاده يسوار رخهدوچ

  ونقل فعال استفاده کنند حمل ابیتا از منابع کم دنده یبه جوامع اجازه م کنند، یم
 یاجتماع رشینسبتاً خوب پذ ینیب شیتوان پ توان گفت که در نهایت نیز می

 کیدر هر  رییآن است که تغ دیمؤ داریبر توسعه پا) ، هنجارشده  كنگرش، رفتار ادرا(
 توجه به رو نیازا. قرار دهد ریرا تحت تأث يشهر داریتوسعه پا تواند یها م مؤلفه نیاز ا

 انیاقشار مختلف جامعه بخصوص دانشجو نیدر ب سالماوقات فراغت  نحوه گذران
 یبروز برخ ساز نهیزم تواند یم یاجتماع يها طیمح نیدر ب يساز عنوان مبلغان فرهنگ به

ورزش  يها رساختیمنظور که توسعه ز نیبه ا. گردد نیریسا نیمطلوب در ب يرفتارها
خواهد توانست  کننده لیتسه يعنوان ابزار و توجه به دوچرخه به انیدانشجو نیدر ب
سعه تو ست،یز طیمح ،یمنابع مال يها را در حوزه يشهر داریتوسعه پا يبرا ییمبنا

و بر اساس  شده  رو با توجه به مطالب اشاره ازاین ،به وجود آورد ونقل سالمت و حمل
 نکهیامروزه با توجه به اتوان بیان داشت که  تحلیل موضوعی مؤلفه تحت بررسی می

الزم جهت  يها برنامه توانند یها م زمان نیدارند و در ا يشتریافراد اوقات فراغت ب
 ياستفاده از زمان فراغت برا پسداشته باشند،  را خود یو جسم یروح تیبهبود وضع

از  یمهم وقت نیا. برخوردار است ییباال تیاهم از بخش لذت تیفضا و فعال جادیا
و با توجه به  نهیو بدون هز یآسان برخوردار خواهد بود که بتواند به بارزو  یارزش کاف

ها  و مطرح گردد تا خانواده نیتدو یو اجتماع يموردنظر در سطح فرد يها يزیر برنامه
  .ندیبتوانند از آن استفاده نما

 جیو ترو جادیدر ا يو محور یعنوان قشر مهم جامعه که نقش اساس به انیدانشجو
داشته  هیپشتوانه اول یستیجامعه خواهند بود، با يبرا ندهیآ زانیفرهنگ دارند و برنامه ر

 یاصل انیعنوان متول ها به دانشگاه رو نیازا. داشته باشند یباشند و خود اوقات فراغت غن
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اوقات فراغت و  يساز یغن يقشر برا نیا قیو تشو جیامکانات و ترو نیجهت تأم
دوچرخه . ندیاز دوچرخه استفاده نما توانند یم دیو مف نهیهز کم ياستفاده از ابزار

ادن ها و د مسابقات در دانشگاه يبرگزار حیجز تفر به تواند یاست که م يا لهیوس
ونقل مورداستفاده  جهت حمل يعنوان ابزار به ،سوار خاص به افراد دوچرخه ازاتیامت

کار در  نیگردد که تداوم ا یم یندارد بلکه موجب تندرست یتنها آلودگ که نه ردیقرار گ
 ،افراد جامعه گردد ریسا يبرا يساز موجب فرهنگ تواند یو کارکنان م انیدانشجو انیم

از . باشند رگذاریتأث ناخواستهبه  توانند یم زیخود ن يها راد در خانوادهاف نیکه تمام ا چرا
سواران  دوچرخه و دوچرخه يمناسب برا طیو نگه داشت شرا يفراهم آور یطرف

  .گردد یدر سطح جامعه م داریتوسعه پا وجبم
عنوان  به شده  که رفتار ادراك نددیرس جهینت نیبه ا انپژوهش حاضر محقق در
و  قیکه تشو یدارد، به صورت یتوجه نقش قابل یاجتماع رشیدر پذ یرونیعامل ب

استفاده از دوچرخه  رشیدر پذ انیآشنا و فرد توسط خانواده، افراد مهم، دوستان بیترغ
عوامل  نیدر ب یعامل نقش عوامل درون نیاست که ا یدر حال نیدارد و ا ینقش مهم

همچون  یعوامل درون. ذاردگ یم ریتحت تأثرا  یاجتماع رشیبر پذ رگذاریتأث
 طیخود را در شرا تیها ذهن موجود در جامعه که فرد در خصوص آن يهنجارها

 لیبه دل زند یسر م ياست که از و ییمختلف دارد و نگرش فرد که در تمام رفتارها
موجب عدم استفاده از دوچرخه  یکاهل یآن با اندک یو همراه ها رساختیکمبود ز

خواهند آورد و  يبه استفاده از دوچرخه رو نیریسا يها قیبا کمک تشو گردد، یم
موجب  يساز فرهنگ. دیخواهد گرد يساز روند باعث فرهنگ نیادامه ا تیدرنها

شغل  جادیا یاستفاده از دوچرخه و حت يبرا ها رساختیها و ز درخواست شیافزا
و  یلیمنابع فس رهیروند با استفاده از دوچرخه باعث حفظ و ذخ نیاو ادامه  دیخواهد گرد

  .خواهد نمود یانیکمک شا ستیز طیخواهد شد و به حفظ مح یمال
امکانات و ترویج و تشویق  عنوان متولیان اصلی جهت تأمین ها به رو دانشگاه ازاین

توانند از  هزینه و مفید می و استفاده از ابزاري کم سازي اوقات فراغت این قشر براي غنی
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جز تفریح در برگزاري  تواند به اي است که می رخه وسیلهدوچ. دوچرخه استفاده نمایند
عنوان ابزاري جهت  سوار به ها و دادن امتیازات خاص به افراد دوچرخه مسابقات دانشگاه

تنها آلودگی ندارد بلکه موجب تندرستی  استفاده قرار گیرد که نه ونقل مورد حمل
سازي  تواند موجب فرهنگ ان میدر میان دانشجویان و کارکن گردد که تداوم این کار می

توانند  هاي خود نیز می براي سایر افراد جامعه گردد چرا که تمام این افراد در خانواده
طرفی فراهم آوري و نگه داشت شرایط مناسب براي  از .ناخواسته تأثیرگذار باشند

  .گردد سواران موجب توسعه پایدار در سطح جامعه می دوچرخه و دوچرخه
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