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Article Type 
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 Purpose: The purpose of the present study was to provide a 

model for the development of cycling during the Covid-19 

pandemic.  

Materials and Methods: The study was qualitative, with a 

grounded theory approach. Participants were selected through 

purposive sampling. The interviewees consisted of all 

professors of sports management and sports managers and 

experts. The research tool was a semi-structured interview and 

the results were analyzed by open, axial and selective coding. 

Findings: After analyzing the interviews, in relation to causal 

factors, 6 categories of individual causes, cultural causes, 

managerial causes, causes of sustainable development, health 

causes and infrastructural causes were obtained; In the 

contextual factors section, 8 categories of individual factors, 

women's sports factors, economic factors, structural factors, 

manpower factors, infrastructure factors, managerial factors 

and supportive factors were obtained; In relation to the 

intervening factors, 5 main categories of media interventions, 

event interventions, organizational interventions, incentive 

and motivational interventions and urban and citizenship 

interventions were identified; In relation to strategies, 7 main 

categories of economic approaches, improvement of sports 

infrastructure, inter-organizational interactions, 

institutionalization of sports culture, continuous evaluation 

and control, development of human resources capabilities and 

diversity and multiplicity of events were identified; In the 

section on consequences, 4 main categories of promotion of 

physical abilities, social development, culture building and 

psychological consequences were obtained.  

Conclusion: According to the results of the research, the 

Ministry of Sports and Youth and the Cycling Federation are 

proposed to unify the procedure and formulate short-term and 

long-term cycling development plans based on the results of 

this research. 
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 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 19 کوید پاندمي دوران در سواري دوچرخه توسعه مدل

 
 1سيسي ناصري بهارك

 اسالمی، آزاد دانشگاه مركزي، تهران واحد ورزشی، مدیریت روهگ
 ایران تهران،

 
 *2آئين نيك زینت

 اسالمی، آزاد دانشگاه مركزي، تهران واحد ورزشی، مدیریت روهگ
 .(نویسنده مسئول) ایران تهران،

 
 

 3زارعي علي
 اسالمی، آزاد دانشگاه مركزي، تهران واحد ورزشی، مدیریت روهگ

 ایران تهران،
 

 چکيده
 در سواري دوچرخه توسعه مدل ارائه حاضر تحقیق از هدف: هدف
 .بود19 كوید پاندمی دوران

 دگرند رویکرد با و كیفی شیوه به حاضر تحقیق :ها روش و مواد
 گیرينمونه طریق از مصاحبه در كنندگانشركت. شد انجام تئوري

 اساتید كلیه از متشکل شوندگانمصاحبه. شدند انتخاب هدفمند
 ابزار. بودند ورزشی كارشناسان و مدیران و ورزشی مدیریت رشته

 از،ب كدگذاري توسط نتایج و بود ساختاریافتهنیمه مصاحبه پژوهش
 .گردید تحلیل انتخابی و محوري

 6 علی، عوامل با ارتباط در ها، مصاحبه تحلیل از پس: ها یافته
 ،پایدار توسعه علل مدیریتی، علل فرهنگی، علل فردي، علل مقوله

زمینه عوامل بخش در آمد؛ بدست زیرساختی علل و بهداشتی علل
 عوامل بانوان، ورزش عوامل فردي، عوامل مقوله 8 تعداد اي،

 زیرساختی، عوامل انسانی، نیروي عوامل ساختاري، عوامل اقتصادي،
 عوامل با ارتباط در آمد؛ بدست حمایتی عوامل و مدیریتی عوامل

 مداخالت اي،رسانه مداخالت اصلی مقوله 5 تعداد گر،مداخله
 و انگیزشی و تشویقی مداخالت سازمانی، مداخالت رویدادي،
 راهبردها، با ارتباط در شد؛ شناسایی شهروندي و شهري مداخالت

 هايزیرساخت بهبود اقتصادي، رویکردهاي اصلی مقوله 7 تعداد
 ورزش، فرهنگ سازينهادینه سازمانی، بین تعامالت ورزشی،
 و تنوع و انسانی نیروي هايقابلیت توسعه مستمر، كنترل و ارزیابی

 اصلی مقوله 4 نیز پیامدها بخش در شد؛ شناسایی رویدادها تعدد
 و سازي فرهنگ اجتماعی، توسعه جسمانی، هايقابلیت ارتقاء

 .آمد بدست شناختیروان پیامدهاي
 نانجوا و ورزش وزارت به تحقیق، نتایج به توجه با :گيري نتيجه

 تنظیم و رویه وحدت به پیشنهاد سواري دوچرخه فدراسیون و
 بر سواري دوچرخه توسعه مدت بلند و مدت كوتاه هايبرنامه
 .شودمی تحقیق، این نتایج مبناي

 
 19 كوید پاندمی سواري، دوچرخه ورزش، توسعه :کليدي واژگان

 
 05/07/1401تاریخ دریافت: 
 20/11/1401تاریخ پذیرش:  

:نویسنده مسئول  dr.zinatnikaeen@gmail.com 

_________________________________ 
1. WHO 

 مقدمه
ها هستند كه از هاي كرونا یک خانواده بزرگ از ویروسویروس

نظر ژنتیکی ساختار متفاوتی دارند. شیوع این ویروس در دسامبر سال 
انتقال گسترده  2020مارچ  17در ووهان چین آغاز شد و از  2019

 و مسري سندرم ک(. این بیماري ی1انسان به انسان گزارش شد )
به وجود آماده  وانیتعامل انسان و ح قیاست كه از طر یحاد تنفس

اي از چنگال او (. این بیماري گستره جهانی دارد و هیچ قاره2است )
ایم را به اي را كه طی سالیان دراز ایجاد كردهخارج نیست و جامعه

پس از گذشت چند ماه این مسئله موجب  (.3لرزه انداخته است )
 سازمان 2020سال  هیژانو 31ر شد به طوریکه د یالمللنیب ینگران

ی اورژانس بهداشت عموم کی تارا بر آن داشت  1یبهداشت جهان
(؛ 5ایش یافت )با گذشت زمان، نگرانی جهانی افز (.4را اعالم كند )

هاي گسترش سریع ویروس كرونا منجر به ترس جهانی از پتانسیل
 نیا( و 6هاي اساسی در زندگی در سراسر جهان شد )محدودیت

-پس از همه(. 7شد )كننده سالمت و اقتصاد كشورها مختل تیوضع

روندهاي پزشکی، اجتماعی، در تمامی مناطق،  19ري كوید گی
فرهنگی، اقتصادي و سیاسی فراوانی در پاسخ به این بیماري شکل 

و اقدامات محافظتی مختلفی توسط مسئوالن از جمله ( 8اند )گرفته
-تعطیلی مدارس و دانشگاه (،9گذاري اجتماعی، بستن مشاغل )فاصله

یر ورزشی و سا_ها، ممنوعیت سفر، ممنوعیت رویدادهاي فرهنگی
-هاي مسافرتی بینمحدودیت. هاي اجتماعی صورت گرفتمراسم

-اي و محلی، گردشگري داخلی، بازدید روزانه و بخشالمللی، منطقه

سفرهاي دریایی، حمل و  هایی متنوع از جمله حمل و نقل هوایی،
ها و ها، جشنوارهها، همایشها و رستوراننقل عمومی، اقامت، كافه

جلسات را تحت تأثیر قرار داد. بسیاري از كشورها تحریم سفر، 
هاي قرنطینه را اتخاذ كردند و بستن مرزها یا معرفی دوره

زندگی  (.10المللی و داخلی به شدت كاهش یافت )گردشگري بین
روزمره مردم و همچنین زنجیره هاي تولید و عرضه اقتصادي مختل 
شد. كاهش سریع تحرک در دوره هاي قرنطینه دیده شد. سیستم 
هاي حمل و نقل در سراسر جهان عملیات حمل و نقل خود را به 
دلیل كاهش مسافران و نگرانی هاي بهداشتی كاهش دادند. همچنین 

هبودي، مردم به دلیل سختی رعایت فاصله گذاري در مرحله ب
 (.11گیرند )اجتماعی، حمل و نقل جمعی را نادیده می

یک بحران بزرگ، یک شانس بزرگ نیز است. آنها می توانند 
ریزي نشده مانند بالیاي طبیعی )زلزله، طوفان، اختالالت برنامه

ت امنیتی )حمالت تروریستی( و یا فوران آتشفشان، سیل(، تهدیدا
رویدادهاي مخرب ممکن است این  یک پاندمی بهداشتی باشند.

در طول یک وضعیت  .(12موجبات تغییرات رفتاري ایجاد كنند )
گیري كنونی، بدون تردید چنین وضعیتی موجب العاده مانند همهفوق
هاي گذشته مورد بازنگري ها و سیاستشود كه تصمیمات، عادتمی

گیرند. با توجه به حمل و نقل شهري، این وضعیت فرصتی براي قرار 
ایجاد یک سیستم حمل و نقل پایدارتر و انعطاف پذیرتر را فراهم 

كنیم، زیرا به عنوان یک سواري تمركز میمی كند. ما بر دوچرخه
ر به طو ونقل پایدار، سالم و كارآمد شناخته شده است ووسیله حمل

اي در تمام سطوح سیاست، به ویژه در مناطق شهري ترویج فزاینده
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محیطی توان از نظر زیستسواري را می(. دوچرخه11شود )می
پایدار در نظر گرفت زیرا هیچ انتشاري در قالب آلودگی صوتی یا 

ت به را نسب كند و منابع تجدید ناپذیر بسیار كمتريهوا ایجاد نمی
تنها انرژي مورد  (.13كند )ونقل موتوري مصرف میهر روش حمل

نیاز دوچرخه سواري مستقیماً توسط مسافر تأمین می شود كه در 
نتیجه فواید سالمتی دارد. مطالعات به طور مداوم یک رابطه مثبت 

واري بین دوچرخه سواري و سالمتی را نشان می دهد: دوچرخه س
 و عوارض آمادگی قلبی تنفسی را بهبود می بخشد، خطر بیماري

براي بخش هاي بزرگی از جامعه مقرون  . بیماري را كاهش می دهد
به صرفه است و بنابراین ایجاد عدالت می كند. در مقایسه با 

گ كینخودروها، تنها به كسري از فضاي شهري براي استفاده و پار
هاي زیرساختی كمتري را به دنبال دارد. نیاز دارد كه در نتیجه هزینه

روي، سرعت سفر بسیار باالتر است و این امکان در مقایسه با پیاده
تري را با دوچرخه نیز طی هاي طوالنیكند تا مسافترا فراهم می

كنید. به طور خالصه، وقتی پاي پایداري محیطی، اجتماعی و 
در  .سواري دشوار استآید، غلبه بر دوچرخهمیان می اقتصادي به

، مزیت هاي ذكر شده عالوه بر این تکمیل 19طول همه گیري كوید 
می شود. دوچرخه سواري امکان تحرک افراد را در عین رعایت 
فاصله گذاري اجتماعی فراهم می كند. این به افراد امکان می دهد 

انجام دهند، سالم بمانند و بیرون بروند. از آنجایی كه  فعالیت بدنی
احتمال كاهش درآمد یا از دست دادن شغل افراد بیشتر است، می 
توان با دوچرخه سواري در پول خود صرفه جویی كرد. در طول 
همه گیري و بهبود آن، حمل و نقل جمعی كمتر مورد توجه قرار 

از این رو،  ایش یافت.گرفت و تقاضا براي حمل و نقل فردي افز
است به دوچرخه  برخی از سواران قبلی حمل و نقل عمومی ممکن

 .سواري روي آورند

مردم را وادار كرده است تا  19كوید  گیريدر سرتاسر جهان، همه
در عادات خود از نظر نحوه كار، نحوه تعامل با یکدیگر و تحرک 

در طول قرنطینه، تحرک و پویایی به طور  خود تجدید نظر كنند.
وسایل حمل و نقل جمعی بسیار كمتر  قابل توجهی كاهش یافت.

مورد استفاده قرار گرفت و مردم وسایل حمل و نقل فردي را ترجیح 
شواهد از برخی شهرها حاكی از آن است كه مردم به  دادند.

عتماد با دوچرخه سواري به عنوان یک گزینه قابل اعتماد و قابل ا
این افزایش تقاضا باعث  خطر كم سرایت ویروس روي آورده اند.

سواري ها با باز كردن مسیرهاي دوچرخهشد كه برخی از دولت
هاي اشتراک دوچرخه، ممنوع هاي سیستماضافی، كاهش هزینه

ها، یا دادن یارانه هاي پولی براي كردن خودروها در برخی خیابان
در این راستا  (.14اكنش نشان دهند )هاي جدید وخرید دوچرخه

در اروپا و آمریکاي شمالی  2020و  2019اي در سال نتایج مطالعه
درصد  8كشور اتحادیه اروپا به طور كلی  11دهد كه نشان می

سواري داشتند، اما با افزایش بسیار بیشتر در افزایش در دوچرخه
(؛ ایاالت %3( نسبت به روزهاي هفته )+%23تعطیالت آخر هفته )+

_________________________________ 
1 .GPS 
2 .Zurich 

3 .Basel 
4. Influenza 

5. Ebola 

درصد رشد داشت، اما مشابه اتحادیه  16متحده آمریکا به طور كلی 
( نسبت به %29اروپا بود، با رشد باالتر در تعطیالت آخر هفته )+

درصد افزایش  3(؛ كانادا به طور متوسط %10روزهاي هفته )+
آخر هفته و درصد( در تعطیالت  28داشت، اما دوباره بیشتر )

میزان دوچرخه سواري  .(14) درصدي در روزهاي هفته 8كاهش 
مورد  1اسپیجی در سوئیس در طول دوره قرنطینه با آزمایش ردیابی

بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد كه كل مسافت طی 
یوي شده با دوچرخه در طول دوره قرنطینه در مقایسه با یک سنار

افزایش یافته است )خصوصا در  2019پایه در سپتامبر و اكتبر 
 هايدر تحقیقی دیگر گزارش شده است كه از تحلیل (.15مردها( )

توان نتیجه گرفت كه در طول دوره سوئیس می 3و بازل 2زوریخ
قرنطینه، ترافیک دوچرخه كاهش یافت اما به سرعت بهبود یافت 

التر از آنچه درگذشته بود، رسید. ابه یا كمی باو به ترافیک مش
كرد،  رییتغ يریدوچرخه در طول همه گ کیروزانه تراف يالگو

ماالً را احت نیكرد. ا رییبه ساعات بعدازظهر و عصر تغ کیتراف رایز
 کیتراف شینسبت داد كه با افزا شتریب یحیتفر يتوان به سفرها یم

. شود یم دیتأك زین یحیتفر يبه مکان ها کینزد يخه سواردوچر
و  هستندآگاه  يسواردوچرخه بهقبل از كه مردم  دهدینشان م نیا

 يمناسب برا یدارند، اما آن را انتخاب يسواربه دوچرخه لیتما
 سواري كمتردوچرخه. دانندیكار نم-خانه يوآمد در سفرهارفت

در روزهاي هفته احتماالً به دلیل كاهش سفر به محل كار، دانشگاه، 
ها و تعطیلی محدودیت هاي قرنطینه،مدرسه و خرید به دلیل 

هاي سفر است. بسیاري از سفرهاي روزانه با دوچرخه، محدودیت
جایگزین شدند. در آنالین و خرید آنالین ، یادگیري دوركاريبا 

روي و ایاالت متحده، پیاده انندم مقابل، بسیاري از كشورها
 دوچرخه سواري در فضاي باز را در طول قرنطینه مجاز دانسته اند

سواري براي ورزش به توضیح افزایش زیاد دوچرخه موضوع این كه
 .كندكمک میو تفریح 

 ،5، ابوال4مانند آنفوالنزا مشابهبشریت در گذشته نیز با وقایعی 
( یا اپیدمی 1353-1346هاي )در سال 7، مرگ سیاه6سارس

-. در زمان همه)در قرن شانزدهم( روبرو شده است 8كوكولیتزي

هاي گیري ویروس آنفوالنزا، دو رویداد بزرگ ورزشی بازي
و جام جهانی فوتبال در آفریقاي  2010المپیک زمستانی ونکوور 

شد. در جریان شیوع ویروس ابوال، مسابقات جام  جنوبی برگزار
، المپیک 9، و در زمان شیوع ویروس زیکا2015هاي آفریقاي ملت
بویژه در -برزیل برپا شد )اگرچه برخی از ورزشکاران  2016ریو 

به دلیل خطر شیوع عفونت شركت نکردند(. با وجود  -رشته گلف
یاد شده، مشکل  عفونیهاي برگزاري این رویدادها همزمان با بیماري

العاده و خاص با این حال شرایط حاضر، فوقخاصی بوجود نیامد. 
اي و ملی فراگیر باشد چراكه این بیماري در سطوح جهانی، منطقهمی

محیطی همراه شده است و با پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و زیست
دن اكثر صنایع، ایجاد فشارهاي موجب تعطیل ش 19بوده است. كوید 

6. SARS 

7. Black Death 

8. Cocolitzli Epidemics 
9. The Zika virus 
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 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ها، بسته شدن هاي مربوط به كار، اختالل در مسافرتمالی، چالش
اي همراه بوده ز پوشش رسانهاي امرزها و همچنین با سطح گسترده

یر ، تغیشناسیمزندگی را به شکلی كه می 19 گیري كویدهمهاست. 
هاي سفر خود مردم در انتخاب است كهشده و باعث داده است 

تجدیدنظر كنند. با توجه به تمایل مقامات براي افزایش استفاده از 
جدید، افزایش  اجراییدوچرخه، این فرصت براي آزمایش اقدامات 

، سفرهاي دوچرخه سواران فعال و جذب دوچرخه سواران جدید
مستعد است، مردم  فرصت مهیا. تا زمانی كه این ایجاد شده است

براي بازنگري در انتخاب هاي گذشته اجرایی  مدیریتی و اقدامات
سیاستی در طول همه برنامه و هستند. با این حال، اگر هیچ گونه 

گیري انجام نشود، این احتمال وجود دارد كه استفاده از دوچرخه 
در این راستا برخی محققان به انجام در دراز مدت افزایش نیابد. 

شود. به آنها اشاره می برخی از اند كه به نتایجپژوهش پرداخته 
به عنوان  19كوید »اي با عنوان مطالعه و همکاران 1بوكُل عنوان مثال

« پنجره اي از فرصت براي دوچرخه سواري: شواهد از موج اول
، دو 2انجام دادند. در این تحقیق ترافیک دوچرخه در بازل و زوریخ

یه و تحلیل قرار گرفت. آنها به این شهر بزرگ سوئیس مورد تجز
 سواريدوچرخه نتیجه رسیدند كه در طول دوره قرنطینه، ترافیک

كه احتماالً با فعالیت هاي  وجود داردنسبتاً بیشتري در بعد از ظهر 
در طول همچنین مشخص شد كه اوقات فراغت مرتبط است. 

یچ سواري در هگیري، هیچ اقدام خاصی براي ترویج دوچرخههمه
 3نویكنستانت یو حاج نگتونیهریک از این دو شهر اجرا نشده است. 

رفت و آمد در پاسخ به  يدر رفتارها راتییتغ »تحقیقی با عنوان 
انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان « ایتانیدر بر 19كوید  يریگ همه
، برخی از استفاده كنندگان 19دهد كه پس از پایان یافتن كوید می

یل نقلیه عمومی و خودرو سوارها تمایل دارند كه از دوچرخه وسا
 4الک جایی هاي خود استفاده كنند.سواري و پیاده روي براي جابه

وید ك جهیدر نت يسواررفتار دوچرخه رییتغ»( تحقیقی با عنوان 16)
ن انجام داد. نتایج نشا« ایاسترال ،یدنیاز كاربران در س ینظرسنج :19

كلی براي دوچرخه سواري افزایش یافته است )از تمایل داد كه 
جمله خرید دوچرخه جدید( و تغییرات بالقوه اي در رفتار رفت و 

( 2021و همکاران ) 5لین .آمد در نتیجه رعایت بهداشت وجود دارد
 19كوید  يسواردوچرخه يهارساختیز ریتأث»اي با عنوان مطالعه

در شهر  يعه موردكم استرس: مطال يسواردوچرخه یبر دسترس
 سواريانجام دادند. نتایج نشان داد كه زیرساخت دوچرخه« وتورنت

درصد( و كاهش  10.4موجب كاهش استرس مردم ) 19كوید 
 54023درصد( شده است و به   22.3استرس دسترسی به مشاغل )

نفر امکان دسترسی به پارک  3178نفر امکان دسترسی به غذا و 
 هايرساختیز ریتأث اي با هدفمطالعه 6كراوس و كاک داده است.

نتایج نشان . انجام دادند يدوچرخه سوار کیبر تراف دیدوچرخه جد
موقت  ریمس لومتریك 11.5 متوسطماه، به طور  4در عرض داد كه 

 ،استیس نیدر هر شهر ساخته شده است و ا يدوچرخه سوار
 شیافزادرصد  48تا  11 نیرا به طور متوسط ب يدوچرخه سوار

 دیجد يهارساختیكه ز شده استمحاسبه  در این تحقیقداده است. 
در این . كنندیم جادیا یسالمت يایدالر در سال مزا اردیلیم 7تا  1 نیب

تحقیق محقق بر آن است تا مدلی جهت توسعه دوچرخه سواري در 
ارائه كند كه به وسیله آن بتوان از سیستم  19دوران پاندمی كوید 

بهره مند شد؛ همچنین از این  19لی ایمن در دوران كوید حمل و نق
فرصت جهت ایجاد فرهنگ دوچرخه سواري و بهبود زیرساخت 

با مرور پیشینه تحقیق متوجه هاي دوچرخه سواري، بهره مند شد. 
اي هشویم كه تحقیقات پیشین به صورت جزئی به برخی از جنبهمی

داخته اند و هیچ پر 19توسعه دوچرخه سواري در دوران كوید 
تحقیق مشابهی انجام نشده است لذا با توجه به خالهاي تحقیقاتی 

توسعه دوچرخه سوال اصلی تحقیق این است كه مدل موجود، 
چارچوب مفهومی  چگونه است؟ 19سواري در دوران پاندمی كوید 

بنیاد استراوس و انتخاب شده در این پژوهش بر اساس نظریۀ داده
 .باشد( می1990كوربین )

 
 الگوي پیشنهادي نظریۀ داده بنیاد استراوس و كوربین -1شکل 

_________________________________ 
1 .Büchel 
2 .Basel and Zurich 

3 .Harrington & Hadjiconstantinou 

4 .Lock 

5 .Lin 
6 .Kraus & Koch 
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 روش هامواد و 
هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه دوچرخه سواري در دوران 

. با نظر به خالهاي موجود در ادبیات پژوهش، بود 19پاندمی كوید 
كه از روش نظریۀ  انجام شد 2و اكتشافی 1این تحقیق با رویکرد كیفی

كنندگان در مصاحبه از طریق شركت استفاده شده است. 3داده بنیاد
شوندگان متشکل از انتخاب شدند. مصاحبه 4گیري هدفمندنمونه

مدیران و كارشناسان ورزشی و كلیه اساتید رشته مدیریت ورزشی 
ه ك شوندگان از طریق ایمیل انجام شدارتباط اولیه با مصاحبه بودند.

این ایمیل حاوي دعوت به همکاري، اهداف تحقیق و سواالت كلی 
تحقیق بود. همچنین به آنها اطالعاتی در ارتباط با ضبط صدا و روند 

-آوري اطالعات از مصاحبه نیمهجهت جمعانجام كار داده شد. 

استفاده گردید كه تمامی آنها به صورت دیجیتالی ضبط  5ساختاریافته
 آبان 15تا  1400 مهر 5مصاحبه از تاریخ  12در مجموع گردید. 

دقیقه بود كه در  40تا  20ها مدت زمان مصاحبهاخذ شد.  1400
كوال  شد. براساس نظر 6صفحه رونوشت برداري 66نهایت منجر به 

تر نظرات، ، براي كمک به اشتراک بهتر و راحت7نکمنیو بر
 دنبال روش مصاحبه سواالت كوتاه و فاقد زبان آكادمیک بود. به

شوندگان سواالتی در ارتباط ابتدا از مصاحبه (17) 8ایمونتو-ویكاست
هاي جمعیت شناختی و سابقه شغلی آنها پرسیده شد. سپس با ویژگی

 فرایند تحلیلگرفت. سواالت اصلی تحقیق در اختیار آنها قرار می
طی سه اي ها، با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه زمینهداده

مرحله كدگذاري صورت پذیرفت. این سه مرحله مطابق نظریه 
و  10كدگذاري محوري( ب 9كد گذاري باز (اي به شکل الفزمینه

انجام پذیرفت. در این مراحل كه به صورت  11ج( كدگذاري انتخابی
هاي انجام شده در كمترین زمان شوند، مصاحبهپیوسته دنبال می

ه صورت خط به خط تحلیل و ممکن از زمان انجام مصاحبه ب
كدگذاري شد. كدگذاري باز: نخستین مرحله تحلیل براي نظریه 

-بندي و مقولهسازي، كد گذاري باز است. كدگذاري باز به مفهوم

هایی كه به طور ها زیر یک عنوان یا برچسبهایی از دادهبندي تکه
دارد. كند، اشاره صه و تشریح میالها را خهمزمان هر قطعه از داده

ها جهت آغاز مرحله تحلیلی دهند كه چطور دادهكدها نشان می
اند. به سخن دیگر، بندي شدهانتخاب شده، جدا شده و دسته

هاي خام برحسب كدگذاري به فرآیند استخراج مفاهیم از داده
شود. كدگذاري باز را كدگذاري بنیادي نیز محتوا و ابعاد گفته می

 گرددمات افراد مصاحبه شده استفاده میخوانند زیرا از خود كلمی
بیان نمود، هدف این مرحله تعیین  12كندالكدگذاري محوري:  (.18)

ي كدگذاري باز است. رابطه بین مقوله هاي ایجاد شده در مرحله
در این مرحله پدیده مركزي شناسایی شده و تفسیر شرایط علی، 

-، شرایط زمینه و راهبردهاي حاصله انجام میگرشرایط مداخله

شود. كدگذاري انتخابی: سومین مرحله كدگذاري شامل كدگذاري 
-انتخابی یا گزینشی است. در این مرحله، پژوهشگر به تکوین نظریه

هاي به دست آمده در الگوي كدگذاري اي درباره رابطه میان مقوله
سازي و ند یکپارچهپردازد. در حقیقت این مرحله فرآیمحوري می

بندي و مقایسه بهبود نظریه است. وظیفه بعدي پژوهشگر دسته
ها است،كه در این مرحله نظرات مفاهیم استخراج شده از دل داده

 قیقنتایج تحهاي یکسان قرار گرفتند و در نهایت و مفاهیم در طبقه
 .شناسایی شدند

 
 یافته ها

نفر بودند كه  12شوندگان كه تعداد مصاحبه دادنشان  توصیفینتایج 
نفر( تشکیل  4زنان ) 33/33نفر( و  8مردان ) 66/66از این تعداد 

درصد  50نفر(،  2سال ) 45درصد در رده سنی زیر  66/16دادند. می
نفر(، رده سنی  4باقی مانده ) 33/33نفر( و  6) 50تا  45در رده سنی 

به لحاظ سطح تحصیالت؛  دادند.میسال را تشکیل  50باالي 
درصد  66/66نفر( و دكتري با  4درصد ) 33/33كارشناسی ارشد با 

نفر( داراي  3درصد )25نفر( بودند. همچنین به لحاظ سابقه كاري  8)
 20تا  15نفر( بین  4درصد ) 33/33سال بودند و  15سابقه زیر 

سال را به خود  20نفر(، گروه باالي  5درصد ) 66/41سابقه بودند و 
 33/58هاي پژوهش اختصاص دادند. از لحاظ حوزه فعالیت نمونه

 5درصد ) 66/41نفر( اساتید رشته مدیریت ورزشی و  7درصد )
 نظر بودند.نفر( مدیران و كارشناسان ورزشی صاحب

 
 سواالت پژوهش

در دوران پاندمی مل علّی توسعه دوچرخه سواري عواسوال اول: 
 ؟اندكدام 19كوید 

شود، از تجزیه و مشاهده می 1همان طور كه در جدول شماره 
 6مقوله فرعی بدست آمد كه در  27هاي كیفی تعداد تحلیل داده

مقوله اصلی علل فردي، علل فرهنگی، علل مدیریتی، علل توسعه 
پایدار، علل بهداشتی و علل زیرساختی قرار گرفت. این موارد در 

در دوران پاندمی كوید خه سواري عوامل علّی توسعه دوچر»مفهوم 
 خالصه شد.« 19

 19در دوران پاندمی كوید عوامل علّی توسعه دوچرخه سواري  -1جدول 
 مقوله فرعی مقوله اصلی

 علل فردي
 به دوچرخه سواري مردم عالقه

 تمایل مردم به تناسب اندام و بدنی سالم
 تمایل به فاصله اجتماعی )فیزیکی(

_________________________________ 
1. qualitative 
2. exploratory 
3. Grounded Theory 
4. purposive sampling 
5. semi-structured interviews 
6. transcribe 

7 .Kvale & Brinkmann 

8 .Castillo-Montoya 
9 .Open Coding 
10 .Axial Coding 
11. Selective Coding 
12 .Kendall 
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 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و اوقات فراغت بیشترداشتن وقت آزاد 
 جامعه به پر كردن اوقات فراغت تمایل

 علل فرهنگی

 بهبود تصویر شهر و كشور
 فرهنگی_توسعه اجتماعی

 مشاركت پایین در دوچرخه سواري
 ایجاد نشاط شهري

 علل مدیریتی

 سردرگمی مدیران در فدراسیون دوچرخه سواري
 تقاضاي مدیران و سازمان ها

 مه كوتاه مدت توسعه دوچرخه سوارينبود برنا
 شکاف بین مدیران ارشد و مدیران اجرایی ورزشی

 تمایل متولیان برنامه ریزي و مدیریت شهري به توسعه دوچرخه سواري

 علل توسعه پایدار

 نیاز به كنترل آلودگی هاي زیست محیطی
 تمایل مدیران به افزایش كیفیت زندگی شهروندان

 آلودگی هاي حاصل از ترافیک شهريكاهش  نیاز به
 كاهش هزینه هاي سفر شهريكاهش  نیاز به

 علل بهداشتی

 فیزیکی مردمنیاز به فاصله 
 حاصل از كم تحركی شیوع بیماري

 گسترش اضافه وزن و چاقی
 هاي درماننیاز به كاهش هزینه

 هاي اسکلتیافزایش ناهنجاري
 عی در جامعهاجتما-مشکالت و فشارهاي روانی

 علل زیرساختی
 نیاز به توسعه زیرساخت هاي دوچرخه سواري

 وجود تجهیزات مدرن دوچرخه سواري در كشور
 وجود زیرساخت هاي دوچرخه سواري در شهرها

در دوران توسعه دوچرخه سواري اي زمینه طیشرادوم:  سوال
 اند؟كدام 19پاندمی كوید 

شود، از تجزیه و شاهده میم 2همان طور كه در جدول شماره 
 8مقوله فرعی بدست آمد كه در  32هاي كیفی تعداد تحلیل داده

مقوله اصلی عوامل فردي، عوامل ورزش بانوان، عوامل اقتصادي، 

عوامل زیرساختی، عوامل  عوامل ساختاري، عوامل نیروي انسانی،
عوامل »مدیریتی و عوامل حمایتی قرار گرفت. این موارد در مفهوم 

« 19در دوران پاندمی كوید اي توسعه دوچرخه سواري زمینه
 خالصه شد.

 19در دوران پاندمی كوید اي توسعه دوچرخه سواري عوامل زمینه  -2جدول 
 مقوله فرعی مقوله اصلی

 عوامل فردي

 نیازها و خواسته هاي ورزشی مردم
 مندي و روحیه ورزشی جامعهمیزان عالقه

 هادهفرهنگ ورزشی در خانوا
 سواد ورزشی جامعه

 هاي جسمانی مردمسطح توانایی

 عوامل ورزش بانوان
 پذیرش و حمایت جامعه از دوچرخه سواري بانوان

 میزان سهم بانوان از بودجه ورزش كشور
 ورزشی_هاي مدیریتیجایگاه بانوان در پست

 عوامل اقتصادي

 بودجه مختص به دوچرخه سواري
 امیزان درآمد شهره

 هزینه تجهیزات دوچرخه سواري
 گذاري بهاي خدمات ورزشی بر اساس ارزش درک شدهنرخ

 نرخ تورم موجود
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 عوامل ساختاري

 هاي وزارت ورزش و جوانانجایگاه دوچرخه سواري در اولویت

 هاي جامع توسعه ورزش كشورطرح
 دوچرخه سواري هاي جامعه نسبت بهارزش

 يساختار ورزش شهردار

 عوامل نیروي انسانی
 كمیت نیروي انسانی در فدراسیون ملی دوچرخه سواري

 فدراسیون ملی دوچرخه سواريحضور مدیران متخصص در 
 در حوزه دوچرخه سوارينیروهاي اجرایی ماهر 

 عوامل زیرساختی

 كمیت و كیفیت اماكن ورزشی
 طبیعی )كوه و جنگل( میزان دسترسی، كمیت و كیفیت فضاهاي

 ایمنی و امنیت فضاهاي ورزشی
 اكولوژي شهري

 میزان زیبایی اماكن دوچرخه سواري )طراحی، رنگ، معماري(

 عوامل مدیریتی

دیدگاه مدیران وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون دوچرخه سواري و مدیران سازمان 
 ورزش شهرداري نسبت به دوچرخه سواري

 ربطن و كارشناسان سازمان هاي ذيمیزان سواد مدیریتی و ورزشی مدیرا
 ریزان دوچرخه سواريتفکر و فلسفه برنامه

 عوامل حمایتی

 هاي خیرین و حامیان از دوچرخه سواريحمایت
 هاي غیرورزشی از دوچرخه سواريمیزان حمایت سازمان

 هاي وزارت ورزش و جوانانحمایت
 اي دوچرخه سواري شهريههاي ملی و شهري از فعالیتمیزان حمایت رسانه

در دوران توسعه دوچرخه سواري گر عوامل مداخلهسوال سوم: 
  اند؟كدام 19پاندمی كوید 

شود، از تجزیه و مشاهده می 3همان طور كه در جدول شماره 
 5مقوله فرعی بدست آمد كه در  21هاي كیفی تعداد تحلیل داده

دي، مداخالت اي، مداخالت رویدامقوله اصلی مداخالت رسانه
سازمانی، مداخالت نشویقی و انگیزشی و مداخالت شهري و 

گر مداخلهعوامل »شهروندي قرار گرفت. این موارد در مفهوم 
 خالصه شد. « 19در دوران پاندمی كوید توسعه دوچرخه سواري 

 

 19در دوران پاندمی كوید گر توسعه دوچرخه سواري عوامل مداخله -3 جدول

 فرعی مقوله مقوله اصلی

 ايمداخالت رسانه
 هاي اجتماعی و فناوري اطالعاتسرعت رشد شبکه

 اي مسابقات ملی و بین المللی دوچرخه سواريپوشش رسانه
 همکاري فدراسیون دوچرخه سواري با صدا و سیما

 مداخالت رویدادي
 هاي آموزشی دوچرخه سواريتعدد برنامه

 كیفیت رویدادهاي دوچرخه سواري
 مسابقات ملی و بین المللی دوچرخه سواري كمیت

 مداخالت سازمانی

 ناهماهنگی بین سازمان ها

 تفکر و فرهنگ سازمانی در فدراسیون دوچرخه سواري
 هاي ورزشی(هاي محلی )مانند باشگاهمیزان همکاري فدراسیون دوچرخه سواري با سازمان

 مردم نهاد و خیرین میزان همکاري فدراسیون دوچرخه سواري با نهادهاي

 نفعان دوچرخه سواريمیزان ارتباط فدراسیون دوچرخه سواري با كلیه ذي

 مداخالت تشویقی و انگیزشی

 هاي خرید كاالها و تجهیزات ورزشی به شهروندان فعالبُن
 دوچرخه سواري ها و سوبسید ارائه خدماتقیمت

 همت و حمایت صاحبان برنامه
 يحمایت متولیان شهر
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 مداخالت شهري و شهروندي

 فقدان زیرساخت هاي شهري
 فقدان فرهنگ شهرنشینی

 آلودگی هوا
 مشکالت روحی مردم
 وضعیت جسمانی مردم
 وضعیت اقتصادي مردم

در دوران توسعه دوچرخه سواري راهبردهاي موثر بر سوال چهارم: 
 اند؟كدام 19پاندمی كوید 

شود، از تجزیه و مشاهده می 4همان طور كه در جدول شماره 
 7مقوله فرعی بدست آمد كه در  28هاي كیفی تعداد تحلیل داده

هاي ورزشی، مقوله اصلی رویکردهاي اقتصادي، بهبود زیرساخت

سازي فرهنگ ورزش، ارزیابی و تعامالت بین سازمانی، نهادینه
كنترل مستمر، توسعه قابلیت هاي نیروي انسانی و تنوع و تعدد 

راهبردهاي توسعه »دادها قرار گرفت. این موارد در مفهوم روی
 خالصه شد.« 19در دوران پاندمی كوید دوچرخه سواري 

 
 19در دوران پاندمی كوید راهبردهاي توسعه دوچرخه سواري  -4جدول 

 مقوله فرعی مقوله اصلی

 رویکردهاي اقتصادي

 افزایش بودجه فدراسیون ملی دوچرخه سواري
 هزینه به شهروندانیا كم آموزش رایگان

 آفرینی فروشگاه هاي ورزشی در فروش اقساطی دوچرخهنقش
 آفرینی دولت در ارائه یارانه خرید دوچرخهنقش

 هاي ورزشیبهبود زیرساخت

 سطح شهرهادر  مسیرهاي دوچرخه سواريساخت و احداث 
 ایجاد فضاهاي سر پوشیده براي مشاركت بانوان

 امنیت اماكن دوچرخه سواري افزایش ایمنی و
 ایجاد پاركینگ هاي با امنیت باال براي دوچرخه در سطح شهر

 ایجاد مکان هاي كرایه دوچرخه

 تعامالت بین سازمانی

 هاتعامل فدراسیون ملی دوچرخه سواري با نهادهاي مردم بنیاد و خیریه
 وصیهاي خصتفاهم همکاري فدراسیون ملی دوچرخه سواري با باشگاه

 همکاري و همفکري فدراسیون ملی دوچرخه سواري و سازمان ورزش شهرداري
 هاي محلیها و سایر سازمانجلب همکاري مردم، شهرداري

 سازي فرهنگ ورزشنهادینه

 ایجاد سیستم اطالعاتی آنالین درباره اماكن، رویدادها و آب و هواي شهري
 فرهنگ سازي ورزش بانوان

 هاي ملی در توسعه فرهنگ دوچرخه سواريانهآفرینی رسنقش
 تاكید مسئولین

 ارزیابی و كنترل مستمر
 ارزیابی دوره اي از اماكن و زیرساخت هاي شهري دوچرخه سواري

 ارزیابی مداوم از شیوه اجراي رویدادهاي ورزشی و میزان رضایت شركت كنندگان
 گیري از سیستم ارزیابی مستمربهره

 ت هاي نیروي انسانیتوسعه قابلی

هاي متولی مانند سازمان ورزش شهرداري و فدراسیون ملی استفاده ازكارشناسان متخصص در سازمان
 دوچرخه سواري

 آموزش به مدیران سطوح اجرایی
 تغییر رویکرد مدیران به امر توسعه دوچرخه سواري

 ی دوچرخه سواريبه كار گماردن مدیران با تجربه و تحصیل كرده در فدراسیون مل

 تنوع و تعدد رویدادها

 بهبود كیفیت و كمیت مسابقات ملی دوچرخه سواري

 المللی دوچرخه سواريشركت در مسابقات بین
 برگزاري گردهمایی هاي دوچرخه سواري همگانی

 هاي مختلف مانند دهه فجربرگزاري مسابقات همگانی در مناسب
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در دوران پاندمی خه سواري توسعه دوچرپیامدهاي سوال پنجم: 
 ؟اندكدام 19كوید 

شود، از تجزیه و مشاهده می 5همان طور كه در جدول شماره 
 4مقوله فرعی بدست آمد كه در  14هاي كیفی تعداد تحلیل داده

مقوله اصلی ارتقاء قابلیت هاي جسمانی، توسعه اجتماعی، فرهنگ 
وارد در مفهوم شناختی قرار گرفت. این مسازي و پیامدهاي روان

« 19در دوران پاندمی كوید پیامدهاي توسعه دوچرخه سواري »
 خالصه شد.

 
 19در دوران پاندمی كوید پیامدهاي توسعه دوچرخه سواري  -5 جدول

 مقوله اصلی مقوله فرعی

 هاي بهداشتی و درمانیكاهش هزینه

 ارتقاء قابلیت هاي جسمانی

 كاهش انتقال ویروس كرونا
 ي شهروندانكاهش بیمار

 كاهش فقر حركتی و داشتن تناسب بدنی
 شکوفایی استعدادهاي ورزشی

 ارتقاي احساس مثبت عضویت در گروه

 افزایش روابط بین فردي توسعه اجتماعی
 پذیري بیشترجامعه

 ایجاد فرهنگ زندگی فعال

 ایجاد شهروند خوب فرهنگ سازي
 نظم و انضباط یادگیري

 و شادكامی در جامعه ارتقاء  امید

 ارتقاء كیفیت زندگی شناختیپیامدهاي روان
 افزایش سالمت عمومی در جامعه

 

توسعه دوچرخه سواري در كدگذاري باز و محوري، مدل پارادایمی 
ایجاد گردید كه شامل عوامل علی،  19در دوران پاندمی كوید 

ور كه در گر، راهبردها و پیامدها است. همانطاي، مداخلهزمینه
در توسعه دوچرخه سواري كنید مدل نظري مالحظه می 2شکل 

 مطابق با ابعاد پارادایمی قابل مشاهده است. 19دوران پاندمی كوید 

 
 19در دوران پاندمی كوید مدل داده بنیاد توسعه دوچرخه سواري  -2شکل 
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 نتيجه گيري
اري در هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل توسعه دوچرخه سو

 بود. 19دوران پاندمی كوید 
علّی توسعه دوچرخه سواري در دوران پاندمی در ارتباط با عوامل 

مقوله اصلی علل فردي،  6ها، از تجزیه و تحلیل مصاحبه، 19كوید 
علل فرهنگی، علل مدیریتی، علل توسعه پایدار، علل بهداشتی و علل 

در  و همکارانمقدم در این راستا وفاییزیرساختی بدست آمد. 
هاي برنامه را توسعه ورزش همگانیتحقیق خود عوامل علی 

نداشتن در  علت مشاركت هاي مختلف بهشیوع بیماري، اجراشده
نبود وحدت ملی براي افزایش مشاركت در ، ورزش همگانی كشور
نبود ورزش همگانی به عنوان یک عادت ، ورزش همگانی كشور

و  ظیم ورزش همگانی كشورهاي عوجود فرصت، روزمره
 ، معرفی كردند.ن ورزش همگانی كشورالسردرگمی مدیریت ك
اي توسعه دوچرخه سواري در دوران پاندمی در بخش عوامل زمینه

مقوله عوامل فردي، عوامل ورزش بانوان، عوامل  8، تعداد 19كوید 
عوامل زیرساختی،  اقتصادي، عوامل ساختاري، عوامل نیروي انسانی،

 اسکندريمدیریتی و عوامل حمایتی بدست آمد. در این راستا  عوامل
( به سه عامل رفتاري )عوامل ساختاري، فردي و بین 19و همکاران )

اي فردي(، مدیریتی )منابع انسانی، مالی، تجهیزات و ...( و زمینه
و  محمدياند. )عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و ...( اشاره كرده

كه كمبود امکانات و زیرساخت ( گزارش كردند 20) همکاران
فضاهاي ورزشی، كمبود نیروهاي متعهد و متخصص، كمبود منابع 
مالی، كمبود آموزش و تحقیقات و عدم استفاده صحیح از فناوري از 

 رضایینتایج تحقیق  .هستند عوامل مهم باز دارنده توسعه ورزش
ردن ورزش همگانی در گروه در نهادینه ك 7( نشان داد كه 1391)

ایران تاثیر دارند كه عبارتند از خانواده، مدرسه، گروه هاي مرجع، 
. هاي جمعی، دولت و نهادهاي مذهبیدوستان و همساالن، رسانه

عامل فرهنگی، آموزشی، اقتصادي، مدیریتی و  5(، 22) سلطانی
اجتماعی را از جمله عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی گزارش 

از عوامل بازدارندة شركت افراد در است. در تحقیقی دیگر  كرده
ف انگیزه، حمایت و عكمبود وقت، ض راهاي جسمانی فعالیت

، نلیاقتی، كمبود تسهیالت ایمراهنمایی ناكافی، احساس بی
پوشی از محدودیت دسترسی به امکانات فعالیت جسمانی و چشم

ارائه و بهبود  (.23، معرفی شده است )فواید فعالیت جسمانی
-هاي دوچرخه رویکرد اصلی براي بهبود ایمنی دوچرخهزیرساخت

ترین انواع (. رایج24سواري و افزایش استفاده از دوچرخه است )
ها زیرساخت دوچرخه شامل خطوط اختصاصی دوچرخه در جاده

سواري جداگانه است. عالوه بر این، برخی یرهاي دوچرخهو مس
دهند، عمدتاً در مناطق مركزي شهر، ها اجازه میشهرها به دوچرخه

در خطوط اختصاصی اتوبوس حركت كنند یا به صورت دو طرفه 
. عالوه بر كنند هاي یک طرفه سفردر خیابانتوانند ها میدوچرخه

این، تقاطع ها )چهارراه ها( را می توان براي ارائه خدمات بهتر به 
دوچرخه سواران تغییر داد، به عنوان مثال، با معرفی خطوط توقف 

(، كه در "1فضاي توقف دوچرخه"سواران )پیشرفته براي دوچرخه

_________________________________ 
1 .bike boxes 

2 .bike-sharing systems 

آن دوچرخه سواران می توانند جلوي اتومبیل ها در چراغ قرمز 
نوع و كیفیت زیرساخت دوچرخه اهمیت دارد:  توقف كنند.

سواران از ترافیک وسایل دهند كه دوچرخهمطالعات نشان می
موتوري گریزان هستند و كیفیت بد سنگ فرش یا آسفالت خیابان 

این اجماع نظر  .(25سواري باز دارد )تواند آنها را از دوچرخهمی
ات پاركینگ دوچرخه، به خصوص اگر وجود دارد كه ارائه امکان

ایمن و سرپوشیده باشد، جذابیت استفاده از دوچرخه را افزایش می 
هاي زیرساخت مربوط به پاركینگ شامل قفسه (.26دهد )ما

 توانند سرپوشیده باشند یا خیر.روها است كه میدوچرخه در پیاده

و كمدهاي  ي حفاظت شده براي جلوگیري از سرقت؛هاایستگاه
 هاي حمل و نقل عمومی قرار دارند.دوچرخه كه معموالً در ایستگاه

شود، امکانات همانطور كه استفاده از دوچرخه رایج تر می
مورد بعد مربوط به دسترسی  (.27پاركینگ نیز باید مدیریت شود )

توانند دوچرخه سواري كنند كه به در صورتی می مردم فقطاست. 
در واقع، در دسترس بودن دوچرخه  دوچرخه دسترسی داشته باشند.

و، از این ر.سواري استكننده دوچرخهبینیترین پیشدر خانواده قوي
هایی با هدف افزایش سهم مالکیت دوچرخه می تواند منجر سیاست

هاي دادن برنامه فزایش دوچرخه سواري شود. براي مثالبه ا
شدید دوچرخه رایگان در دانمارک و استرالیا منجر به افزایش 

هاي تعداد شهرهایی كه سیستمسفرهاي رفت و آمد با دوچرخه. 
ه به سرعت هاي گذشتدهند در دههرا ارائه می 2اشتراک دوچرخه

 "راحتی"راي استفاده از آن، افزایش یافته است كه عامل اصلی ب
اشتراک دوچرخه تأثیرات عمیقی بر ایجاد جمعیت دوچرخه  .است

گزارش  و همکاران 3در این راستا گودمناست. سوار بیشتر داشته 
اک دوچرخه ممکن است به عادي سازي تصویر كردند كه اشتر

دوچرخه سواري كمک كند، به عنوان مثال، این تصور را كه 
است،  "فقط براي افراد ورزشکار"یا  "خطرناک"سواري دوچرخه

 كاهش می دهد، بنابراین دوچرخه سواران جدید را جذب می كند.
هاي اشتراک دوچرخه ممکن است موجب همچنین معرفی سیستم

در ي با سیستم حمل و نقل عمومی شود. نگی دوچرخه سوارهماه
گ فرهنارتباط با مسائل فرهنگی در تحقیقی اشاره شده است كه 

 ياروپا يشهرها یبه خوب سیسوئ يدر شهرها يدوچرخه سوار
نشده است.  تیآلمان تثب ایهلند، دانمارک  يشهرها یعنی ،یشمال
حمل  يباشد كه شهرها سنت ها نیهم ممکن است اكاهش س لیدال

از  یهنوز به عنوان بخش يسواردارند و دوچرخه یو نقل عموم
 ياریدر بس یونقل عمومحمل . است هنشد جادیفرهنگ حمل و نقل ا

 ،در وضعیت بهتري قرار دارد يسواردوچرخه نسبت بهاز موارد 
 (.15)ماهانه و ساالنه ارزان لیت هاي وجود ببا  ژهیوبه

توسعه دوچرخه سواري در دوران گر با عوامل مداخله در ارتباط
اي، مقوله اصلی مداخالت رسانه 5 ، تعداد19پاندمی كوید 

مداخالت رویدادي، مداخالت سازمانی، مداخالت تشویقی و 
در این راستا سایی شد. انگیزشی و مداخالت شهري و شهروندي شنا

نداشتن وقت كافی، نداشتن امکانات در تحقیقی به عواملی مانند 
و موانع كم  اندكردهت اقتصادي بیان الورزشی در دسترس و مشک

3. Goodman 
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موانع شامل؛ نداشتن اعتقاد به ورزش و اثرات آن و را  تراهمیت
 هاي پژوهشیافته (.13اشاره شده است ) ،انوادگیخت المشک
نشان داد كه متغیرهاي معیارها و  بیرجندي و داودي بجدچراغ

ولین، عوامل علمی، ئاستانداردهاي دسترسی، نقش و توجه مس
آموزشی و فرهنگی، عوامل انگیزشی و منابع مالی و انسانی بر توسعه 

همچنین گزارش شده است كه . دارندتاثیر ورزش همگانی 
توانند ها فقط میسواري كه سیاستؤثر بر دوچرخههاي مجنبه

هاي جمعیتی، ها داشته باشند، شامل ویژگیكنترل محدودي بر آن
 .(13وهوا و سفر هستند )آب

توسعه دوچرخه سواري در دوران راهبردهاي موثر بر  در ارتباط با
مقوله اصلی رویکردهاي اقتصادي، بهبود  7 تعداد 19پاندمی كوید 

سازي هاي ورزشی، تعامالت بین سازمانی، نهادینهزیرساخت
فرهنگ ورزش، ارزیابی و كنترل مستمر، توسعه قابلیت هاي نیروي 
انسانی و تنوع و تعدد رویدادها شناسایی شد. نتایج برخی از مطالعات 

شان ن مثال نتایج تحقیق آصفیباشند؛ به عنوان با این یافته همسو می
گروه در نهادینه كردن ورزش همگانی در ایران تاثیر  7داد كه 

دارند كه عبارتند از خانواده، مدرسه، گروه هاي مرجع، دوستان و 
. اسکندري و همساالن، رسانه هاي جمعی، دولت و نهادهاي مذهبی

زش همگانی تایید هاي اجتماعی را بر توسعه ورنقش شبکه غفوري
كه همگانی شدن ورزش  نشان داد ی دیگرهاي پژوهشیافتهكنند. می

براساس چارچوب حمایت عوامل محیطی، مداخله مثبت عوامل 
مدیریتی، بسترسازي منابع و نهایتا از طریق عوامل رفتاري صورت 

زشی، اقتصادي، مدیریتی و عامل فرهنگی، آمو 5، شیبانی .پذیردمی
ورزش می داند. كیانی و  اجتماعی را از جمله عوامل موثر بر توسعه

توانیم بستر مناسب براي نیل به زمانی میمعتقدند كه  همکاران
 ها،كسب مهارت )ارتقاي سطح سالمتی، اهداف فوق برنامه ورزشی

ات ت و تفریحاستفاده بهینه از اوقات فراغ افزایش روابط اجتماعی،
را ترمیم كرده باشیم.  یهاي ورزشداشته باشیم كه زیرساخت سالم(

ها هاي جمعی، سازمانرسانهاند كه اظهار كرده پورسلطانی و رستم
ریزان ورزشی، آموزش و و نهادهاي ورزشی، مسئوالن و برنامه

در ورزش  مسائل فرهنگی نقش بسزاي در توسعه مشاركت مردم
دبیات گسترده و به سرعت در حال رشدي وجود دارد كه ا .دارند

تفاده از دوچرخه را بیان مزایاي چندین اقدام یا راهکار در مورد اس
اقدامات مربوط به زیرساخت ها، دسترسی، ادغام در  . اینمی كند

سیستم حمل و نقل، و همچنین برنامه هاي آموزشی، اطالعات و 
كارشناسان به اتفاق آرا موافقند كه بهبود (. 14) ارتقاء هستند

استفاده از دوچرخه است.  شیافزا يراه برا نیبهتر رساختیز
دوچرخه سواران گاه به گاه را هدف قرار دهد، به  دیاقدامات با

كنند و  يدانند چگونه دوچرخه سوار یكه م يعنوان مثال، افراد
گروه از  نیكنند. ا یاز آن استفاده م یفقط گاه اامدوچرخه دارند 

 کیهستند كه از تراف یاختصاص يهارساختیمردم خواهان ز
واضح و  يها یخط كش ع،یوس يرهای، مسجدا باشند خودرو
 عیتوان با ساخت سر ی. مداشته باشنددر تقاطع ها  منیا ییراهنما

اختصاص خطوط دوچرخه  د،یجد يدوچرخه سوار يرهایمس
گروه  نیمناطق بدون خودرو، به امعرفی  ایبه طور موقت،  يسوار

_________________________________ 
1 .Martens 

تا مهارت و اعتماد به نفس در طول  انگیزه داداز دوچرخه سواران 
به دست آورند، و احتماالً آنها را به ادامه  19ي كوید ریهمه گ

سوق دهد.  يماریب نیا انیها پس از پا ابانیدر خ يدوچرخه سوار
مناطق بدون خودرو  یمعرف ،یحیتفر يسفرها شیافزا يبراهمچنین 

 نیا رایسودمند باشد، ز اریتواند بس یمشترک م يها ابانیخ ای
 هستند کیو جدا از تراف ریدلپذ يدوچرخه سواران خواستار سفر

(. گزارش شده است كه هماهنگی دوچرخه سواري و حمل و 20)
ونقل غام دوچرخه و حملنقل عمومی براي دو طرف مفید است. اد

(. با 14شود )عمومی منجر به افزایش سواري هر دو حالت می
دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواران می توانند 
سفرهاي طوالنی تري داشته باشند و در صورت وجود آب و هواي 

(. 12ارند )بد، سطوح دشوار، یا خرابی هاي مکانیکی، جایگزینی د
ونقل تر حملتر و با كیفیتدهد كه انواع سریعنشان می 1مارتنز

سواري عمومی، مانند قطار، كاربران بیشتري را به سمت دوچرخه
ی، مانند ونقل عمومتر حملتر و با كیفیت پاییننسبت به انواع آهسته

. ادغام با سیستم هاي حمل كندجذب می 2هاي محلی یا تراموااتوبوس
حمل و نقل عمومی را می توان با ارائه پاركینگ دوچرخه در 

هایی براي پارک كوتاه مدت و كمدهایی ایستگاه ها، با ایجاد قفسه
عالوه بر این، وسایل نقلیه  براي پارک طوالنی مدت بهبود بخشید.

سازي دوچرخه مجهز ها یا فضاي ذخیرهتوانند به قفسهعمومی می
كند. در نهایت، ها را فراهم میند كه امکان حمل و نقل آنشو

توان ونقل عمومی را میزیرساخت دوچرخه منتهی به ایستگاه حمل
توان در هاي اشتراک دوچرخه را میبهبود بخشید و ایستگاه

(. همچنین گزارش شده 13ونقل عمومی قرار داد )هاي حملایستگاه
 یابیدر استفاده از دوچرخه و ارز راتیینظارت مستمر تغه است ك
-یرا م میزان استفادهاست.  يضرور اجراییاقدامات  تیموفقمیزان 

 یندگینما يهاخودكار دوچرخه كه در مکان يهاتوان با شمارنده
كرد. اعداد فروش  يریگوجه اندازه نینصب شده اند، به بهتر

پیشرفت باشد لذا باید مورد  تواند گویاي میزاننیز میدوچرخه 
مورد دیگري است كه  زی. آمار تصادفات نگیري قرار گیرداندازه

اي به این اقدامات در مطالعه(. 11ها لحاظ شود )یابیارز باید در
خوب )مانند  يهارساختیبا ز ییهامکان ایجاداشاره شده است: 

 توان سفریم؛ اند(شده غیتبل یوبكه به خ يسواردوچرخه يرهایمس
مجاز  یحیتفر يهاتیاز معدود فعال یکرا به عنوان یبا دوچرخه 
تواند به حومه یاوقات فراغت ممعرفی كرد؛  بود نهیدر طول قرنط

دوچرخه در دسترس  يرهایمس يبرا يشتریب يكه فضا ییجا-شهر 
؛ ساعت كار ابدیگسترش  -تر استلذت بخش طیاست و مح

بخش از استفاده لذت يبرا کیكه تراف یزمان ان دركاركن
 یم انیكارفرماهمچنین  ، نباشد؛است نیسنگ اریبس يسواردوچرخه

به عنوان مثال، پرسنل ) كنند تیمختلف حما يتوانند از عادات كار
امکانات مناسب دوش و  ای رند،یراحت اسپرت بپذ يهارا با لباس

ارائه اطالعات به همچنین  (.9( )را فراهم كنند لباس ضیتعو
تواند استفاده از می ،دوچرخه سواران و دوچرخه سواران احتمالی

اطالعات را می توان، به عنوان مثال، با  دوچرخه را افزایش دهد.
گذاري شده و مدیریت شده یا نقشه هاي مسیرهاي دوچرخه عالمت

2 .trams 
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 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نیز  1دوچرخه تا محل كار يروزها (.8دوچرخه جامع ارائه كرد )
فر كند تا س یم قیهستند كه مسافران را تشو یغاتیتبل يدادهایرو

ممکن  ییدادهایرو نیروزانه خود را با دوچرخه انجام دهند. چن
 ز،یروز تا چند ماه طول بکشد و ممکن است شامل جوا کیاست از 

 از یآگاه شیبا هدف افزا یغاتیتبل نیمسابقات باشد. چن ای ایهدا
سهم حالت  شیمدت و افزادر كوتاه يسواردوچرخه
 يها(. راه14) شودیكار در بلندمدت انجام م يبرا يسواردوچرخه

است كه  2باز ابانیخ يهابرنامه ،يسواراز دوچرخه تیحما گرید
 يو برا شوندیبسته م يموتور هینقل لیوسا يبه رو هاابانیدر آن خ

 (.16د )رنیگیاوقات فراغت در دسترس افراد قرار م يهاتیفعال
و  يدوچرخه سوار يهامهارت شیافزا يبرا ی نیزمتنوع يهابرنامه

االن بزرگس نیكودكان و همچن يمرتبط با دوچرخه برا نیدانش قوان
آموزش  يهابرنامه ،ییاروپا ياز شهرها یدر برخوجود دارد. 

مدارس  یجامع وجود دارد و آنها در برنامه درس يسواردوچرخه
كودكان از  ،يسواربا آموزش دوچرخه(. 16)اند ادغام شده يعاد
ر كه د یكنند و رانندگان یم يشروع به دوچرخه سوار نییپا نیسن

 يا ژهیشركت كرده اند، توجه و زین يردوچرخه سوا يكالس ها
تواند شامل یم یآموزش رانندگ ن،یبه دوچرخه دارند. عالوه بر ا

دوچرخه سواران به  یآگاه شیاافز يحساس كردن رانندگان برا
را  يدوچرخه سوار یمنیآموزش ا نیعنوان كاربران جاده باشد. ا

 .رخه داردبر استفاده از دوچ یقابل توجه ریدهد كه تأثیم شیافزا
جذب آنها را باید شناسایی و را  دیدوچرخه سواران جدعالوه بر این 

به دوچرخه  دیندارند با يكه عادت به دوچرخه سوار ي. افرادردك
 یت. حاموزندیاز آن را ب منیداشته باشند و نحوه استفاده ا یدسترس

دارند.  کیجدا از تراف يهارساختیبه ز يدیشد ازیآنها ن شتر،یب
دوچرخه را  دیخر فشار مالیتواند یم ارانهیدوچرخه با  دیخر

شروع  نیآنال يدوچرخه سوار يكاهش دهد و كالس ها
ند مان یاستفاده از آن خواهد بود. اقدامات موقت يبرا يادواركنندهیام

 يكند و برا تیتقو در آنها اعتماد را تواندیمناطق بدون خودرو م
 يسواردر دوچرخه دواركنندهیام یشروع دیسواران جددوچرخه

كارشناسان معتقدند كه دوچرخه سواران  ت،یكند. در نها جادیا
 .مرتبط نیازمندند اطالعاتبه  ژهیوطور به  دیجد

در بخش پیامدهاي توسعه دوچرخه سواري در دوران پاندمی كوید 
تقاء قابلیت هاي جسمانی، توسعه اجتماعی، ، چهار مقوله اصلی ار19

در این راستا شناختی قرار گرفت. فرهنگ سازي و پیامدهاي روان
ورزش در تمام دوران زندگی حائز اهمیت گزارش شده است كه 

شود افراد مکان مناسبی براي آنکه موجب می ه برالواست. ورزش ع
مت جسمی الداشته باشند، در تأمین سخود گذراندن اوقات فراغت 

و روحی آنان تأثیر زیادي دارد، بسیاري از آثار نامطلوب محیط 
اجتماعی، اقتصادي، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با استفاده از 

طور كامل از میان برود  تواند كاهش یابد و یا حتی بهورزش می
افزایش د مانن فواید جسمانیتوان به (. از دیگر فواید آن، می17)

مت، افزایش آمادگی جسمانی، كاهش وزن، افزایش قدرت السطح س
از كاركردهاي روانشناختی یا فردي آن افزایش بهزیستی  و بدنی،

روانشناختی، كسب شادي و طراوت، لذت و تفریح، و از جمله 

_________________________________ 
1 .Bike-to-Work 

 بكس و اجتماعی روابط شبکهكاركردهاي اجتماعی آن، گسترش 
باعث  ورزشكه  است معتقد رضایی .نام بردی اجتماع هايپاداش

 كریمی و همکاران هاي. براساس یافتهگرددمیپیشرفت معنویت 
ترین پیامدهاي اجتماعی ورزش شامل مواردي نظیر انسجام مهم

اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بعد سالمت، بعد پرورشی و اخالقی، شور 
هاي ماعی، هویت اجتماعی و كاهش آسیبو نشاط، روابط اجت

نشان داد كه ورزش با پیامدهاي مثبت فردي  . محبیاجتماعی است
و اجتماعی همچون بهبود كیفیت زندگی، سالمت عمومی، سالمت 
اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی، توسعه و رفاه اجتماعی، 

توسعه همبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سالمت خانوداگی، 
توسعه یامدهاي پ . رغبتی و همکارانسرمایه اجتماعی... همراه است

زایی، توسعه اقتصادي، توسعه شامل اشتغال اي ایران راورزش حرفه
كریمیان و  دانند.میملی، توسعه رفتاري و توسعه ساختاري 

 ،هاي آنبدنی و فوق برنامهاز فعالیتاظهار كردند كه  زادهشکرچی
كردن ساعات فراغت و ایجاد لحظات شاد و بیشتر به منظور غنی

وه بر تأثیر مثبت الورزش عاحساس آرامش و آسودگی یاد می شود. 
. شودمت روانی نیز مؤثر واقع میالمت جسمانی، در ارتقاء سالبر س

 كند و بههمچنین زمینه را براي بروز بهتر استعدادها فراهم می
پذیري و نفس، جامعهنفس، عزتمادبههاي اعتوسیله آن شاخص

سیله و توانند بهیابد و در نهایت افراد میسازگاري اجتماعی بهبود می
ت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی غلبه الآن بر مسائل و مشک

سرگرمی، تفریح و ماجراجویی همچنین گزارش شده است كه . كنند
اي هرشد شخصیتی و یادگیري از راه ثباع ()طبیعت بازدر فضاي 

 .شوندمنحصر به فرد می

جهان در 19یک بیماري همه گیر، همانطور كه همه گیري كوید 
حال حاضر تجربه می كند، ارزش حمل و نقل فردي را در برابر 

دوچرخه سواري  كند.حمل و نقل مشترک و جمعی پررنگ می
ین روش حمل و نقل فردي است كه منجر به مزایاي كارآمدتر

گیري فرصتی همه شود.سالمتی و كیفیت شهري امیدواركننده می
هاي ها است تا در سیاستدولتسازمان ها و منحصر به فرد براي 

گذشته تجدید نظر كنند و از شرایط بوجود آمده درس بگیرند و 
اقدامات موقت و آزمایشی توانند آنها می اقداماتی دائمی اتخاذ كنند.

عنوان و به  كننددقت ارزیابی  با را 19در دوران كوید  انجام شده
-تهبا توجه به یاف كنند.مسیري براي برنامه هاي بلند مدت استفاده 

هاي تحقیق پیشنهاداتی جهت اجراي هر چه سریع تر و اثربخش تر 
( با توجه به 1شود. این پیشنهادات عبارتند از: نتایج تحقیق، ارائه می

مشخص شدن عوامل اثرگذار بر توسعه دوچرخه سواري، پیشنهاد 
اي در فدراسیون دوچرخه سواري به تشکیل كارگروه یا كمیته

( با نظر 2شود؛ گیري یا كنترل هر چه بهتر این عوامل، میجهت بهره
كارهاي ارائه شده به منظور توسعه دوچرخه سواري در ایران، راهبه 

شود كه ضرب االعجلی براي ربط پیشنهاد میهاي ذيبه سازمان
كارهاي این تحقیق، در نظر بگیرند؛ تر راهاجراي شدن هر چه سریع

هاي ورزشی در توسعه ( با توجه به نقش و وظایف سازمان3
شود كه گذاران توصیه میدوچرخه سواري در ایران، به سیاست

را به خوبی  زمانهنگام وضع سیاست و برنامه، سهم و نقش هر سا

2 .the open street programs 
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هاي ( پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین سازمان4مشخص كنند؛ 
ورزشی و غیرورزشی براي توسعه دوچرخه سواري در ایران، با 

هاي ورزش سواري و سازمانمحوریت فدراسیون دوچرخه
سازي در توسعه ( با توجه به نقش فرهنگ5شود؛ شهرداري می

هاي گروهی به ویژه رسانه ملی انهسواري در ایران، به رسدوچرخه
شد كه با تولید محتواي ورزشی، نقش خود را ایفا كنند. پیشنهاد می

در پایان نیز الزم به ذكر است كه این تحقیق با محدودیت هایی نیز 
توان به این موارد هاي این تحقیق میهمراه بود. از جمله محدودیت

شوندگان به دلیل شرایط اشاره كرد: الف( عدم تمایل برخی مصاحبه
هاي هاي مستمر و تماسعلیرغم پیگیريفاصله گذاري اجتماعی؛ ب( 

مکرر پژوهشگر، امکان انجام مصاحبه با برخی از مسئولین كه 
هاي مختلف موضوع پژوهش توانستند در شناخت بهتر جنبهمی

هاي كاري، كم لطفی به امور پژوهشی كمک نمایند، به دلیل مشغله
امکان عدم درک برخی ؛ پ( هی و خُلف وعده میسّر نشدو دانشگا

 .هاي پژوهشاز سؤاالت مصاحبه توسط برخی از نمونه
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