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مقایسهی الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامهریزی و توسعه گردشگری پاک و ارزان
دوچرخهسواری ساحلی
(نمونه مطالعاتی شهر بابلسر)
مهدی رمضانزاده لسبوئی ،دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
فرشته دوستی ،8کارشناس ارشد برنامهریزی و توسعه جهانگردی دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
دریافت99/8/9 :

ارجاع جهت اصالحات98/3/2 :

پذیرش98/4/22 :

چکیده
در جوامع سنتی به نقش و جایگاه جنسیت توجه نمیشود درحالیکه این مقوله در فرایند توسعه و برنامهریزی گردشگری
نقش اساسی را ایفا میکند .روابط جنسیتی حاکم در جامعه به افراد هویت بخشیده و میزان قدرت و مشارکت آنها را در روند
اجرای امور اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی مشخص میسازد .تمامی انواع گردشگری از جمله گردشگری دوچرخه-
سواری ،2بر میزان توزیع عادالنه قدرت و منابع مالی و مشارکت و حمایت قشرهای جامعه بهخصوص زنان و جوانان نقش
مؤثری دارد .شهرستان بابلسر با دارا بودن  29کیلومتر نوار ساحلی بیشترین طول نوار ساحلی شنا را در استان مازندران داراست
که در اغلب فصول سال پذیرای انواع گردشگران است .نوار ساحلی این شهر با ارتقای استانداردهای مخصوص ،قابلیت جذب
گردشگران دوچرخهسوار و حتی برگزاری مسابقات دوچرخهرانی در کشور را داراست .در این پژوهش به مقایسهی الگوی
نگرشی مردان و زنان به توسعه گردشگری دوچرخهسواری و عوامل انگیزشی موثر بر زنان پرداخته شده است .دویست
پرسشنامه بهصورت تصادفی در بین گردشگران ساحل بابلسر توزیع و جمعآوری گردیده است .دادهها در نرمافزار  SPSSبا
استفاده از روش آماره تی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براساس نتایج میتوان ذکر کرد که بیشتر زنان
همانند مردان تمایل باالیی به استفاده از این وسیله در صورت فراهم نمودن شرایط محیطی داشته و خواهان ایجاد زیرساخت-
های استاندارد هستند تا بتوانند مهارت خود را ارتقا بخشند .از بین مؤلفههای انگیزشی از نقطهنظر زنان ،مولفهی نگرشهای
طرفدار و ادراک مثبت دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری در توسعه گردشگری دوچرخهسواری در شهر بابلسر هستند.

کلیدواژهها :الگوی نگرشی ،برنامهریزی و توسعه ،گردشگری دوچرخهسواری ،بابلسر

 -2نویسنده مسئول،

Email: fereshtehdoosti137151@gmail.com
2. Cycling Tourism
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مقدمه
توجه به جنسیت در امر برنامهریزی از ابزارهای اصلی توسعهیافتگی در جهان کنونی است (غنیان و
همکاران .)99 :2389 ،بهمنظور توسعه بازارهای گردشگری ،باید توجه کرد که این بازارها بهطور فزاینده-
ای ،براساس زمینههای فرهنگی ،سن ،ساختار خانوادگی ،تجارب و محدودیتهای جسمی متنوع میشوند.
این موضوع چالشهایی را برای توسعه محصوالت و مدیریت روابط بین گردشگران ،جامعه میزبان و نیز
بین گردشگران با سایر مراجعهکنندگان به منطقه فراهم میکند .محافظت از سرمایههای اجتماعی و محیطی
و رفاه جوامع میزبان در مناطق جزء اصول اولیه است .درک نگرش ساکنین به توسعه گردشگری و عواملی
که میتواند عکسالعمل آنها را تحت تاثیر قرار دهد ،در دستیابی به حمایت ساکنین برای توسعه
گردشگری ضروری است .از سویی دیگر همه بخشهای تجارب گردشگری در بستری از مجموعه
ادراکات ما از ساختار اجتماعی جنسیت شکل گرفته و از آن تأثیر پذیرفته است (خانی.)29 :2391 ،
جنسیت و توسعه تنها به زنان تکیه نمیکند ،بلکه به ارتباط زنان و مردان متمرکز بوده و در مطالعات
مربوط به گردشگری نیز از اهمیت ویژهای برخوردار شده است (غنیان و همکاران .)98 :2389 ،شارپلی
معتقد است که توسعه گردشگری ،افزایش نقش زنان در جوامع سنتی و دورافتاده را موجب میشود .باتلر
نیز بر این باور است که در مورد زنان ،توسعه گردشگری به افزایش فرصتهای شغلی ،ارتقای پایگاههای
اجتماعی ،ایجاد اشتغال و خودکفایی ،ایجاد فرصتهای دستیابی به موقعیت و جایگاه مدیریت و رهبری و
افزایش فرصتهای آنها برای فعالیت و موقعیتهای جانبی میانجامد (مهدوی.)93 :2382 ،
از دیدگاه بازار ،گردشگری زنان غالباً متفاوت بوده و معموال تصمیم گیرنده اصلی در نحوه گذران
اوقات فراغت محسوب میشوند (مکگی 2و همکاران .)2999 ،براساس آمار ،از میان گروههای مختلف
مردم ،دو طبقه جوانان و زنان از گردشگری سود بیشتری میبرند .جوانان بر اثر گردشگری ،بسیار متحرک
و پرجنب و جوش شدهاند .همچنین ،دست کم در برخی کشورها و بعضی مناطق گردشگری ،زنان می-
توانند از تعصبات سنتی رها شوند ،مشاغلی که بر اثر گردشگری به آنها عرضه میشود ،ویژگی و اثر
آزادکنندگی دارد ،از آنجا که گردشگری اثرات مهمی بر زندگی جوامع محلی و میزبان بهخصوص زنان
برجا میگذارد از این رو موضوع جنسیت و گردشگری از ابعاد متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و زیست قابل
طرح است (خانی .)31:2391 ،زنانگی در حوزهی جامعهشناسی جنسیت و فرهنگی به دنبال این است که
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چگونه این اعمال ،ساخته شدهِ اجتماع هستند و چگونه معانی فرهنگی را به وجود میآورند؟ این چشم-
انداز تنها به ارتباط ساخت اجتماعی با اعمال اجتماعی و نتایج آنها توجه میکند .همچنین آنها بر ارتباط
میان جنسیت و فرهنگ تمرکز دارند و بررسی میکنند که چگونه اعمال اجتماع ،جنسیت و تفاوتهای
جنسیتی را میسازد .انتظارات فرهنگی از زنانگی و مردانگی در زیر مجموعه این تحلیلها بهویژه در
مطالعات ورزشکاران زن قرار میگیرد (کرن .)33 :2114 ،2تصویری که از زنانگی برای ما ارائه شده است
عمدتا در قالب نقشهایی در متن خانه یا شریک زندگی یک مرد و همسرانی خوب و پاک است .اما با
تمام اینها این زنان در حال انجام دادن فعالیتهای فیزیکی ظاهر نمیشوند یا به ندرت ظاهر میشوند و
آنچه تأیید شده است ارتباط تنگاتنگ میان تصویر جنسی و مشارکت در ورزش است (هارگریوز:2999 ،2
 .)49مشارکت در ورزش میتواند به زنان برای غلبه بر حس تظاهر جسمانیشان و گسترش دادن مهارت-
های فیزیکی در میان آنان و باال بردن توانایی فیزیکی و قدرتی آنها کمک کند و عالوه بر این میتواند
اعتماد به نفس آنها را نیز باال ببرد .از طرف دیگر قدرت فیزیکی که از طریق مشارکت ورزشی به دست
میآید ،با تناسب اندام و سالمتی همراه است و اینگونه زنان سالمت فیزیکی و روانی خود را کنترل می-
کنند و کمتر احساس آسیبپذیری خواهند داشت .این عوامل نیز احساس استقالل افراد را باال میبرد.
همچنین مشارکت در ورزش میتواند چگونگی ارتباط دختران و زنان را با مردان تغییر دهد .در واقع
ورزش به آنها نگرشی میدهد که میتوانند در مقابل مردان از موضع ضعف عمل نکنند و قوی باشند
(کوکلی .)259 :2113 ،3پژوهشهای کوکلی نشان داده است که از اواسط  2991بسیاری از مردم دنیا از
منافع فعالیت فیزیکی و سالمت آگاه شدند .این آگاهی مشوق زنان برای مشارکت در ورزش و به دست
آوردن سالمتی بود .با وجود اینکه هنوز هم تفکر سنتی درباره زنانگی وجود دارد با اینحال تاکید بر
گسترش مهارتهای بدنی و قدرت فیزیکی افزایش یافته است (همان .)239-234 :2113 ،براساس نظر
گیدنز 4نیز بدن به صورت جزئی از بازتابندگی دنیای امروز در آمده است .برنامهریزی و تنظیم زندگی و
پدید آمدن گزینههایی برای انتخاب شیوه زندگی که به طور اصولی با رژیم غذایی در هم آمیختهاند .کامال
کوته بینانه خواهد بود اگر این پدیده را فقط به عنوان تغییر الگوهای آرمانی ظواهر جسمانی یا فقط به
عنوان تأ ثیرات بازتابی تبیلغات تجاری تفسیر کنیم .واقعیت این است که ما بیش از پیش مسئول طراحی
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بدنها خویش می شویم و هرچه محیط فعالیتهای اجتماعی ما از جامعه سنتی بیشتر فاصله گرفته باشد،
فشار این مسئولیت را بیشتر احساس میکنیم (گیدنز.)241 :2398 ،
گردشگری دوچرخهسواری از اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید و بهعنوان بخشی از گردشگری حاشیهای
تا دهههای اخیر رواج پیدا کرد .امروزه تعطیالت مبتنی بر دوچرخهسواری پیشرفت کرده و در حدود  2تا
 4درصدتعطیالت کلی را شامل میشود (وستون 2و همکاران .)321 :2119 ،با این وجود ،روند امروزی در
عرضه و تقاضای دوچرخهسواری نشانگر بازار بالقوه چشمگیر برای این نوع از گردشگری است

(کاپالن2

و همکاران .)2 :2124 ،از منظر تقاضا ،شاهد رشد تعداد گردشگرهای تفریحی دوچرخهسوار در
کشورهایی از قبیل آمریکا ،کانادا و استرالیا عالوه بر کشورهای اروپایی هستیم (المسدان 3و همکاران،
 .)315 :2111از دیدگاه عرضه نیز شاهد توسعه شبکهها و مسیرهای بین المللی دوچرخهسواری در قاره
اروپا در کنار اتخاذ سیاستهای مبنی بر دوچرخه دوست بودن شهرها هستیم (پاچر 4و همکاران:2121 ،
 .)21از دیدگاه گردشگران ،دوچرخهسواری یک کار لذتبخش ،بهبود دهنده سالمتی و نسبتا ارزان در
مقاصد گردشگری است (بل 5و همکاران.)15 :2111 ،
گرچه مطالعات اندکی بهطور سیستماتیک احساسات و تجارب زنان دوچرخهسوار را مورد بررسی قرار
داده است و یافتهها در مورد انگیزه و تقویت مشارکت آنان برای این کار اندک است ،با این حال نشانهها
حکایت از آن دارد که توجه و ظرفیتی برای مشارکت در دوچرخهسواری در میان زنان دیده میشود که
متأسفانه به عمل نپیوسته است .آنطور که بهنظر میآید امنیت از چشمگیرترین مسائل و یک عامل بازدارنده
قابل توجه در بین زنان دوچرخهسوار است .عوامل ایمنی تاثیر متفاوتی بر زنان دارند چرا که آنها ریسک
گریزتر از مردان هستند .ارزیابی کمّی خطر نشان میدهد که آسیبهای مرتبط با دوچرخهسواری کوچک
بوده و فواید ناشی از آن به دلیل باال بودن هزینههای بهداشت و درمان ،فراوان است .کمپینهای تبلیغاتی
دوچرخهسواری موافق این مسئله هستند که در صورت فراهم نمودن محیط امن ،زنان بیش از پیش قادر به
تجربه دوچرخهسواری در زندگی روزمره خویش خواهند بود .بنابراین ترویج دوچرخهسواری بهعنوان
شکلی از حمل و نقل فعال و تفریح مناسب ،فرصت ایدهآلی جهت ترویج سالمت خواهد بود که با
همکاری بخشهایی از قبیل حمل و نقل ،محیط زیست ،دولت محلی و برنامهریزی شهری بهطور همزمان
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به بهبود سالمت افراد ،محیطهای شهری و جوامع محلی کمک شایانی خواهد نمود (جرارد:2113 ،2
 .)223با مشارکت و مداخله زنان در دوچرخهسواری در کشورهای مختلف؛ بسیاری از آنان عواملی از
قبیل تعامل اجتماعی ،تعیین اهداف شخصی و کسب رضایت از دستیابی به آنان ،یادگیری مهارتهای
جدید در محیطی امن و حمایتی و دریافت بازخورد مثبت و به رسمیت شناختن از طرف سایرین
(خانواده ،دوستان و همکاران) را از عواملی انگیزشی موثر برای راغب ساختن آنها به این امر دانستند .در
واقع حمایت اجتماعی و به رسمیت شناختن هم از طرف خود و هم از طرف سایرین از مهمترین عوامل
ارتقای گردشگری دوچرخهسواری است (همیلتون 2و همکاران .)31 :2113 ،همچنین شواهدی وجود دارد
مبنی بر اینکه زنان تمایل بیشتری به اتخاذ رفتارهای مناسب و متعادل برای محیط زیست از قبیل
دوچرخهسواری ،خوردن غذاهای ارگانیک و  ...دارند (هانتر 3و همکاران.)182 :2114 ،
شهر بابلسر همانند سایر شهرهای استان مازندران بهعنوان قطب طبیعی گردشگری از حساسیت باالیی
در زمینه گردشگری و طبیعت برخوردار هست ،این شهر یکی از شهرهای حاشیه دریای خزر از قدیم
االیام از شهرهای گردشگری در ایران محسوب شده و دارای سواحل بسیار زیبایی است که از لحاظ
امکانات اقامتی و تفریحی از جایگاه تقریبا خوبی برخوردار است و بنابراین جامعه محلی به ویژه جوانان و
زنان با درک درست از آن میتوانند در راستای دستیابی به گردشگری پایدار مشارکت بیشتری داشته باشند.
شایان ذکر است که در سالهای اخیر بهدلیل ورود تعداد زیاد گردشگران به این شهر و عدم توجه آنها به
حفظ محیطزیست دریا و جنگل ،شاهد آلودگی بسیاری بهخصوص در سواحل این شهر هستیم که عدم
توجه به این موضوع خطرات بسیار جدی از منظر محیطزیست و اجتماعی برای این شهر و شهروندانش
را به دنبال خواهد داشت که باعث انزجار مردم محلی نسبت به گردشگران نیز خواهد شد .بنابراین لزوم
توجه به ایجاد زیرساختهای مناسب برای انواع گردشگری دوستدار محیط زیست و توسعه آنها احساس
میشود .جهت برنامهریزی برای چنین گردشگری ،درک نگرش ساکنین نسبت به آن برای حمایت از
توسعهی آن باید بررسی گردد .گردشگری دوچرخهسواری به خاطر دارا بودن آثار اقتصادی و زیست-
محیطی مثبتش سالیان سال است که مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی بوده و این کشورها را از
درآمدهای زیادی برخوردار نموده است و بر این اساس حتما باید بهعنوان یک محصول گردشگری

1. Gerrarad
2. Hamilton
3. Hunter
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مناسب برای محیطزیست در کشور ایران که از پتانسیلهای طبیعی و تاریخی زیادی برخوردار است ،در
نظر گرفته شود.
از آنجا که هر فعالیتی از جمله گردشگری ،نیازمند شرایط ذهنی مناسب در جامعه میزبان است و این
شرایط نه تنها حسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی متفاوت است بلکه در میان دو گروه مرد و زن نیز از
منظر جنسیتی تفاوت دارد (بریمانی و همکاران )259 :2395 ،بنابراین باید در راستای شناخت عوامل
انگیزشی موثر در میان گروه زنان و مردان در جهت رونق بیشتر گردشگری دوچرخهسواری گام برداشت
و متعاقبا اسباب و امکانات الزم برای استفاده قشر زنان از آن را فراهم نمود چرا که زنان نیز بطور تقریبی
نیمی از افراد جامعه را تشکیل داده و بنابراین باید در راستای تفریح و گذران اوقات فراغت این افراد در
کنار سالمتشان قدم برداشت .براساس مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به سواالت کلیدی زیر
است:
 -2الگوی نگرشی مردان و زنان گردشگر دوچرخهسوار نسبت به برنامهریزی و توسعه گردشگری
دوچرخهسواری در شهر بابلسر چگونه است؟
 -2عوامل موثر بر انگیزش و تمایالت زنان نسبت به استفاده از این وسیله دوستدار محیطزیست و
توسعه گردشگری دوچرخهسواری کدامند؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در زمینه گردشگری دوچرخهسواری از زمان شروع آن که به اواخر قرن  29باز میگردد تا به امروز،
تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است .اولین تحقیقات در رابطه با تعریف این گردشگری ،به
تحقیقات در رابطه با توسعه آن در منطقه بریتانیا توسط المسدان در سال  2991بر میگردد .سیمونسن 2و
همکاران در سال  2998مطالعاتی در زمینه گردشگران دوچرخهسوار در دانمارک انجام دادند که این
پژوهشها یکی از اولین مطالعات در زمینه توسعه پروفایلهای جمعیتشناختی و سفر این نوع از
گردشگران به حساب میآید .ریچی 2در سال  2999در پایاننامه دکترای خود به بررسی الگوهای سفر،
انگیزهها ،مسائل جمعیتشناختی و برداشت گردشگران دوچرخهسوار در جزیره جنوبی نیوزیلند پرداخت.
بهطور کلی مطالعات متعددی از نقطه نظر جنسیتی در الگوهای حمل و نقلی صورت گرفته که از این قبیل

1. Simonsen
2. Ritchie
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میتوان به مطالعات (هندی2114،2؛ روزنبلوم2114،2؛ همیلتون2113،؛ هانتر2114،؛ جرارد2118،؛ بل و
همکاران )2111،اشاره کرد که نتایج اصلی این مطالعات این بود که مردان و زنان الگوهای تحرک متفاوت
دارند و بهطور کلی زنان مسافت کوتاهتر (یک درجه کمتر از دسترسی به اتومبیل) ،الگوهای پیچیدهتر سفر
(اغلب سفرهای زنجیرهوار) ،داشتن تحرک زیاد جهت کمک به دیگران(همانند نگهداری کودکان و افراد
مسن ،استفاده کمتر از تلفن همراه) را بیشتر ترجیح میدهند (دالتون 3و همکاران.)25 :2121 ،
اشکال گردشگران دوچرخهسوار براساس تعریف سیمونسن و همکاران ( )2998در شکل 2بیان گردیده
است .در این شکل گردشگران براساس سطح تعهدشان به مفهوم گردشگری دوچرخهسواری و با توجه به
اهداف آنها از تعطیالت مبتنی بر دوچرخهسواری درجهبندی میشوند .در یک سمت از این نمودار مقیاس
 Aگردشگران دوچرخهسوار با هسته سخت قرار دارند که شامل آنهایی میشوند که دوچرخه سواری تنها
روش حمل و نقل و گذراندن تعطیالتشان میباشد .در سمت دیگر نمودار مقیاس  Bبیانگر گردشگرانی
هستند که گهگاهی از دوچرخهسواری در طی تعطیالتشان تنها برای یک یا چند روز استفاده میکنند و آنها
به دوچرخه به عنوان وسیلهای لذتبخش و جایگزین برای جابهجایی و کاوش در مقصد ،زمانی که آب و
هوا خوب باشد ،مینگرند؛ مابین این دو مقیاس گردشگران دوچرخهسوار اصلی (مدنظر) قرار میگیرند
(سیمونسن و همکاران.)21 :2998 ،

شکل  .2انواع  /اشکال گردشگران

دوچرخهسوار (سیمونسن و همکاران)22 :2998 ،

براساس نظر روتار 4و همکاران ( )2122پنج شرط اصلی چگونگی زیرساختها عبارتند از :امن
خوب ،ترافیک کم) ،مستقیم (برگرداندن دوچرخهسوارها به مسیر اصلی با کوتاهترین و سریعترین
1. Handy
2. Rosenbloom
3. Dalton
4 .Rotar
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میانبرها) ،جذاب (برخوردار بودن مسیرها از مناظر زیبا ،سواحل  ،نیمکت و ،)....متصل به هم (شبکه
پیوسته) و راحت (سطوح صاف ،بدون موانع).
سبک زندگی سالم یکی از ابعاد سبک زندگی است و شامل اشکال خودانتخابی مصرفگرایی نظیر
انتخابهای ویژه در غذا ،لباس ،ظاهر ،اتومبیل ،اشکال اوقات فراغت و ..است ،درحالی که کاکرهام از این
موارد فراتر میرود و تصمیمگیری دربارهی مصرف غذا ،بستن کمربند ایمنی ،بهداشت فردی ،ورزش و..
را جزء اصلی سبک زندگی سالم محسوب میکند .به نظر او انتخابها با فرصتهای زندگی فرد میتوانند
تقویت یا محدود میشوند .بنابراین موقعیت اجتماعی و انتخابهای عامل ،هر دو در مفهوم سبک زندگی
سالم (مثبت) نقشی اساسی دارند .باید ذکر گردد که جنس به خصوصیات بیولوژیک فرد اشاره دارد در
حالی که جنسیت به نقشهایی اشاره دارد که توسط اجتماع برای زنان یا مردان تعیین میشود .موضوع
«جنسیت» به مراتب پیچیدهتر از «جنس» است و نقشهای جنسیتی به زنان و مردان بستگی ندارد و این
مسئله را می توان در تقسیم کار کشاورزی مشاهده کرد .جنس افراد با گذشت زمان تغییر نمیکند ،درحالی
که نقشهای جنسیتی با گذشت زمان تحت تأثیر تغییرات اجتماعی قرار میگیرند و تغییر میکنند (غنیان و
همکاران .)99 :2389 :تحلیل جنسیتی در واقع مطالعه وقایع ،شرایط مطالعات موردی و آمار ،با هدف
تجزیه و تحلیل نقش جنسیت و ایجاد و بقای یک پدیدهی خاص اجتماعی-اقتصادی و روش توجه به آن
مسئله و برنامهریزی ،اجرا و نظارت است (ابتکار.)2395 ،
مزایای حاصل از فعالیتهای فیزیکی از قبیل دوچرخهسواری بهخصوص برای زنان کامال مستند
گردیده است .زنان هنگام مشارکت زیاد در فعالیت بدنی عمر طوالنی داشته و احتمال ابتال به بیماریهای
گرفتگی عروق قلبی ،سکته مغزی ،بیماریهای تنفسی ،سرطان روده بزرگ و سرطان پستان در آنها بسیار
کمتر میگردد و از طرفی ورزش با شدت متوسط همانند دوچرخهسواری به کم کردن وزن و کمک به
ترک سیگار کمک شایانی مینماید .کاهش سطح افسردگی و اضطراب ،بهتر شدن شرایط روحی ،افزایش
سطح عزت نفس از مزایای ورزش کردن است .دوچرخهسواری تنظیم کننده سوخت و ساز بدن است.
دوچرخه در نقش مکملش بهعنوان شکلی از حمل و نقل فعال جهت ایجاد هوای پاک ،شهرهایی با تراکم
کم و مردم دوست و جوامع قابل زیستن مشارکت وافری دارد .مطالعات اندکی در حیطه ادراک زنان نسبت
به دوچرخهسواری انجام شده است اما بررسی آزمایشی اخیری در سیدنی توسط جرارد ( )2113نشان داد
که نگرانیهای ایمنی شامل مسیرهای امن ،ایمنی جادهها و پارکینگ دوچرخه امن عوامل بازدارنده اصلی
برای زنان دوچرخهسوار هستند .تحقیقات نشان داد که همچنین این نگرانیها دلیل اصلی برای والدین
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بوده که اجازه دوچرخهسواری را به کودکان خود هم نمیدهند .مطالعه انجام شدهای در کشور امریکا نشان
داد که میزان آسیب حاصل از دوچرخه در فضای باز در میان پنج فعالیت رایج با شدت خطر متوسط به
پایین قرار گرفته است این فعالیتها شامل پیادهروی ،باغبانی ،وزنه برداری ،دوچرخهسواری در فضای باز،
ایروبیک میباشند .حتی محققان به این نتیجه رسیدهاند که حتی در جاده و شرایط فعلی ترافیک فواید
ناشی از دوچرخهسواری بهعلت باال بودن هزینههای بهداشت و درمان بسیار زیاد است و این امر تالش
برای آموزش زنان برای دوچرخهسواری را افزایش میدهد .از سویی دیگر ،شواهد خوبی بیانگر این است
در صورت تغییر سیاستهای اجتماعی-محیطی و هنجارهای اجتماعی ،رفتار نیز به سرعت تغییر میکند.
در آکسفورد انگلستان سهم سفر با دوچرخه از  9/4درصد در سال  2992به  21/4درصد در سال ،2984
پس از معرفی افزایش یافت و در واقع در سال « 2994سیاست حمل و نقل متوازن» سهم بزرگی در
تشویق فعالیتهای پیادهروی ،دوچرخهسواری و استفاده از حمل و نقل عمومی داشت (جرارد:2113 ،
.)225-224
دالتون و همکاران ( )2121در پژوهشی با عنوان «مسیرهای دوچرخهسواری :دیدگاههای جنسیتی و
تأثیر اجتماعی آن در دوچرخهسواری بریتانیا» به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه جنسیت و نفوذ
اجتماعی موجب بروز رفتار دوچرخهسواری در بین افراد جامعه میگردد .او مطالعات خود را در مصاحبه
با دوچرخهسواران موجود که تحت تمرکز اعضای شبکههای اجتماعی(خانواده ،دوستان و همکاران) قرار
داشتند ،به انجام رسانید .براساس چارچوب مفهومی که دالتون در پژوهش خود ارائه داد (شکل )2
نگرانیها و موانع موجود در حوزه دوچرخهسواری در منطقه بریتانیا در دو بخش عوامل محیطی-اجتماعی
(جنبههایی از قبیل پیادهروی محلی و گسترش دوچرخهسواری) و هنجارهای اجتماعی (حمایت ساکنین)
طبقهبندی شده و در مرحله دوم پژوهش عوامل فردی (جنسیت) برای درک تفاوتهای موجود به آن اضافه
گردید .طبق این پژوهش موانع دوچرخهسواری زنان را عواملی از قبیل :ترس(سرعت و حجم ترافیک،
نگرانیهای ایمنی) ،ریسکگریزی ،کمبود امکانات با کیفیت مانند جادههای مناسب ،کمبود جای پارک،
شرایط نامناسب آبو هوایی ،توپوگرافی و موانع فرهنگی -روانشناختی اجتماعی تشکیل میدهند.
شواهد نشان میدهد که موانع دوچرخهسواری براساس جنسیت نیز تقسیم میشوند بدین ترتیب که زنان
ترجیح میدهند از امکانات دوچرخهسواری جداگانه و مسیرهای عبور و مرور جداگانه استفاده کنند
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درحالیکه برای دوچرخهسواران مرد ،جدا بودن مسیر اهمیت چندانی ندارد (ساسترنز2119 ،2؛ دالتون و
همکاران.)28 :2121 ،

شکل .2چارچوب مفهومی دیدگاههای جنسیتی و بعد اجتماعی آن در دوچرخهسواری

(دالتون و همکاران)2121،

در نظریه دیگری کاپالن و همکاران ( )2124مطالعاتی در زمینه عوامل رفتاری موثر در ایجاد انگیزه در
گردشگران جهت استفاده از سیستمهای دوچرخهرانی تفریحی در تعطیالتشان ،در منطقه کوپن هاگن
دانمارک انجام دادند .این محققان از تئوری رفتار برنامهریزی شده 2برای بررسی قصد و انگیزه گردشگران
شامل چهار مرحله نگرشهای طرفدار دوچرخهسواری ،عالقه به تکنولوژی دوچرخهسواری ،هنجارهای
ذهنی طرفدار دوچرخهسواری و درک از دوچرخهسواری راحت و آسان؛ استفاده کردهاند .ساختار مدل
رفتار برنامهریزی شده با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبه دست آمده است .این روش و
کاربرد آن درحیطهی پژوهشهای رفتار سفر در سه دهه گذشته توسط گولوب ( )2113مورد استفاده قرار
گرفته است .مدل این پژوهش شامل سه مجموعة معادالت :معادالت اندازهگیری ،معادالت ساختاری
مربوط به ساختارهای نگرشی پنهان خصوصیات اجتماعی-اقتصادی و معادالت ساختاری مربوط به
ساختارهای نگرشی پنهان در حیطهی گردشگری دوچرخهسواری است (شکل  .)3شاخصهای سه
مجموعة معادالت بهطور همزمان با استفاده از احتمال حداکثر با معیار کوواریانس  Huber-Whiteبرآورد
شده است (یوان و بنتلر  .)2111 ،خطای استاندارد با اتخاذ روش  White’s sandwich-basedکه آمارهای
قوی را در حضور غیر عادی شاخصها و متغیرهای دستهای تولید میکند محاسبه شده است (وایت،3
1. Sustrans
2. The theory of planned Behavior
3. WHite

532

مقایسهی الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامهریزی و توسعه گردشگری ...

 .)2981همچنین عالوه بر ضریب توصیفی کای اسکوایر ،از میانگین ریشه استاندارد (بولن )2989 ،و
ریشهی متوسط تقریبی استفاده شده است (براون و کُدسک )2993 ، 2و (کاپالن و همکاران.)2124 ،
براساس این نظریه ،نگرشها و هنجارهای ذهنی مطلوب و برداشتهای قوی منجر به ایجاد قصد و انگیزه
قوی جهت انجام آن رفتار میشود که این انگیزه سبب میشود فرد تمام توانایی و منابع الزم جهت بروز
آن رفتار را فراهم کند و در نهایت ما میتوانیم آن رفتار را مشاهده کنیم .عامل اول نگرشهای طرفدار
دوچرخهسواری مربوط به مواردی از قبیل سالمتی ،محیط زیست و آسایش میشود؛ عامل دوم عالقه به
تکنولوژی دوچرخهسواری میباشد؛ عامل سوم هنجارهای ذهنی طرفدار دوچرخهسواری مربوط به
مواردی از قبیل احترام به دوچرخهسواران و دوچرخهسواری بوده و عامل چهارم درک از دوچرخهسواری
راحت و آسان شامل مواردی از قبیل آب و هوا ،مسافت و زمان دوچرخهسواری ،ترافیک ،مسیرهای
دوچرخهسواری و استفاده ازسیستم  GPSمیباشد .اما با توجه به اهمیت زیرساخت در این نوع از
گردشگری ،مدل مفهومی این پژوهش(شکل  )3عالوه بر موارد فوق دربردارندهی عامل دیگری تحت
عنوان عامل شرایط محیطی و کیفیت زیرساختها است تا بتوان میزان گرایش و عوامل انگیزشی مؤثر در
آنان را سنجید و در جهت پایهریزی گردشگری دوچرخهسواری امن گام برداشت .همانطور که قبال نیز
ذکر گردید مقوله زیرساخت و امنیت از عوامل اصلی بازدارنده در بین زنان برای دوچرخهسواری بوده و
نقش مهمی در برنامهریزی و توسعه این گردشگری در بین زنان ایفا میکند.

شکل .3مدل رفتاری گردشگری دوچرخهسواری محقق ساخته

برگرفته از مدل کاپالن و همکاران()3:2124

1. Browne & Cudeck
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روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی است و اطالعات مورد
نظر درباره تعریف و مشخصات این گردشگری و انگیزههای گردشگران دوچرخهسوار با استفاده از
پژوهشهای موجود در این زمینه و به روش کتابخانهای گردآوری شدهاند و دادههای موردنظر برای تحلیل
جنسیتی گردشگران نیز به شیوه پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه جمعآوری گردیدهاند .جامعه آماری این
پژوهش شامل گردشگرانی است که به شهر بابلسر سفر کردهاند ،با توجه به نامشخص بودن جامعه آماری
تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که عبارت است از . n=(t2 pqN) / [(N-1)d2+t2pq] :مفروضات
فرمول کوکران t :آماره استاندارد توزیع نرمال میباشد که در سطح اطمینان  %95برابر با  2/91است.

N

حجم جامعه آماری است که نشان از تمام افراد جامعه آماری است p .احتمال موفقیت در انجام نمونهگیری
و  qاحتمال شکست است که در اکثر مواقع محققین از روش احتمالی استفاده کرده و مقدار  pو  qرا در
پژوهش خود  1/5اعالم میکنند d .احتمال خطای اندازه گیری است .بر اساس محاسبات حجم نمونه 211
نفر برآورد شده است و بنابراین  211پرسشنامه به شیوه تصادفی ساده در تابستان سال  2391در نوار
ساحلی شهر بابلسر در بین گردشگران دوچرخهسوار تکمیل و جمعآوری گردیده است .برای بررسی
تفاوت نگرش موجود در بین مردان و زنان گردشگر از آزمون تی مستقل و جهت پیشبینی تاثیرگذارترین
عامل بر انگیزش زنان نسبت به توسعه گردشگری دوچرخهسواری از آزمون رگرسیون خطی استفاده
گردیده است .برای سنجش روایی از مبانی نظری و دیدگاه نظریهای کاپالن و همکاران ( )2124و نیز برای
سنجش سطح پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .براین اساس میزان ضریب آلفای کرونباخ
 1/82است که در سطح قابل قبول قرار دارد.
منطقه مورد مطالعه
شهرستان بابلسر با مساحت  2351هکتار در مصب رودخانه بابلرود و در کرانهی جنوبی دریای خزر و
در  52درجه و  39دقیقه و  31ثانیه طول جغرافیایی و  31درجه و  43دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد.
در حد شمالی این شهر دریای خزر ،حد شرقی آن شهر بهنمیر ،حد غربی آن شهر فریدونکنار و در حد
جنوبی آن شهرستان بابل قرار دارد .این شهر در مدار معتدل گرم قرار گرفته است .این ناحیه با میانگین
سالیانه دمای  28/4درجه سانتیگراد ،بارش سالیانه  992میلیمتر و  99درصد رطوبت یکی از خوش آب و
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هواترین مناطق کشور بهشمار میآید .از نظر توپوگرافی سراسر بابلسر در بخش جلگهای و در موقعیت
ساحلی قرار دارد (شکل.)4

شکل .4موقعیت سیاسی شهرستان بابلسر

(قنواتی و همکاران)2391 ،

یافتههای پژوهش
نتایج مستخرج از پرسشنامه نشان میدهد که 12/5درصد از پاسخگویان مرد و 38/5درصد از آنها زن
بوده که از نظر تحصیالت با  34درصد در سطح باالی سواد قرار دارند .میانگین سنی پاسخگویان 29/21
درصد بوده و با  41درصد هدف از دوچرخهسواری را تفریح در کنار ورزش و حفظ سالمتی میدانند
(جدول.)2
جدول .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
ویژگی
جنسیت

وضعیت تأهل

درصد

ویژگی

درصد

ویژگی

مرد

12/5

کمتر از دیپلم

29

زن

38/5

فوق دیپلم

21/5

مجرد

11/5

لیسانس

32/5

متاهل

39/5

فوق لیسانس

34

منبع :یافتههای پژوهش2391 ،

تحصیالت

درصد

ویژگی

سن

29/21

هدف از
دوچرخه
سواری

تفریح

38/5

ورزش

25

سودمندی در
کنار تفریح

41
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همانطور که در شکل  5نشان داده شده است میزان استفاده از خودرو شخصی در طی تعطیالت در میان
زنان و مردان تقریبا به یک اندازه است و بیشترین میزان مربوط به دو سر طیف روزانه و به ندرت در هر
دو گروه ذکر شده است .نمونه مورد نظر این پژوهش بیشتر خواهان عدم استفاده از این وسیله نقلیه بوده
که می تواند بخاطر راحتی استفاده از حمل و نقل عمومی ،عدم مالکیت وسیله نقلیه ،مسافت نزدیک مابین
شهرهای شمالی و عدم نیاز به استفاده از خودرو شخصی تلقی نمود..

شکل .5میزان استفاده از خودرو شخصی در طی

تعطیالت منبع :یافتههای پژوهش2391 ،

مردان با  48/8درصد در مقایسه با  28/1درصد در زنان به میزان بسیار کمی از وسایل حمل و نقل
عمومی در طی دوران تعطیالتشان استفاده میکنند که این مسئله بسیار قابل توجه است و زنان با 29/9
درصد دو تا سه بار در هفته توسط بخش حمل و نقل عمومی جابهجا میشوند و بنابراین زنان بیشتر از
مردان در معرض امنیت و کیفیت زیرساختهای مورد نظر بخش عمومی قرار دارند .در تمامی موارد نشان
داده شده در شکل شماره  1زنان پیشروتر از مردان بوده و همانطور که در زندگی روزانه نیز میتوان
مشاهده نمود زنان بیشتر از مردان بعلت عدم دارا بودن آموزش رانندگی ،عدم مالکیت وسیله نقلیه و خانه-
دار بودن و دالیل دیگری نیاز کمی به خودرو داشته و استفاده از حمل و نقل عمومی را ترجیح میدهند.

شکل .1میزان استفاده از حمل و نقل عمومی طی تعطیالت

منبع :یافتههای پژوهش2391 ،
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شکل  9گویای این موضوع است که جنسیت نقش قابل توجهی در منطقه مورد مطالعه در استفاده از
دوچرخه داشته است و مردان با  13/4درصد بیشتر از پنج سال تجربه دوچرخهسواری داشته در حالیکه
زنان با  29/9درصد اصال در طول زندگیشان دوچرخه را تجربه نکردهاند و بنابراین حتما باید در راستای
آموزش ،معرفی ،ایجاد زیرساختهای مناسب ،فرهنگسازی و امنیت این وسیله در بین تمامی افراد جامعه
تالش فراوانی نمود .چراکه با رواج گردشگری دوچرخهسواری میتوان شاهد کم شدن ترافیک موجود در
جادهها بود و عالوه بر این موارد دوچرخه وسیلهای است که استفاده و یادگیری آن آسان بوده و در بین
عموم مردم بسیار رایج است.

شکل .9تجربه دوچرخهسواری

منبع :یافتههای پژوهش2391 ،

 -2الگوی نگرشی مردان و زنان گردشگر دوچرخهسوار نسبت به برنامهریزی و توسعه گردشگری
دوچرخهسواری در شهر بابلسر چگونه است؟
پاسخ به این سوال پژوهش در جدولهای  2و  3نشان داده شده است .تنها دو مؤلفه عوامل انگیزشی و
عالقهمندی به تکنولوژی مدرن دوچرخهسواری در سطح معناداری (کمتر از  )1/15قرار گرفتهاند .بررسی
تفاوت میانگینها در این دو مولفه نشانگر عدم وجود اختالف حائز اهمیت در بین زنان و مردان بوده و
مردان تنها با  1/2از میانگین باالتری نسبت به زنان برخوردارند و در نتیجه زنان نیز همانند مردان از نظر
تمایل و انگیزهی باال به راندن این وسیله در صورت مهیا بودن شرایط محیطی و عالقهمندی به این وسیله
بخاطر حفظ سالمتی و کاهش آلودگی و ترافیک شهری ،در یک رتبه قرار دارند و درصورت فراهم کردن
زیرساختها ،عالقه وافری به استفاده از این وسیله دارند .بنابر اطالعات جمعآوری شده زنان تمایل باالیی
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به استفاده از حمل و نقل عمومی در مسافتهای کوتاه داشته و تمایلشان به دوچرخهسواری نیز در مقایسه
با تمایل مردان در حد قابل قبولی است بنابراین ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری مجزا و جداگانه از
مسیرهای تردد وسایل نقلیه موتوری و امن ساختن آنها از نظر جایگاه پارک و کیفیت مناسب این مسیرها
برای دوچرخهسواری کودکان میتواند از جمله موارد راغبسازی زنان به دوچرخهسواری شده و این
حمایت ،اعتماد به نفس آنان را باال برده و موجب تعامل بیشتر این قشر از جامعه در امور شهری شده و در
جهت پایداری بیشتر شهر کوشید .در رابطه با مولفه عالقهمندی به تکنولوژیهای مدرن در حیطه
دوچرخهسواری نیز میتوان اذعان داشت که مدرنیزه شدن زندگیهای امروزی و وفور وسایل ارتباطی
سریع و شبکههای اجتماعی و رواج استفاده از  Appموبایل برای انجام برخی کارهای روزمره سبب
گردیده است که تمامی افراد جامعه چه مردان و چه زنان و البته پاسخدهندگان خواهان استفاده از سیستم-
های مدرن اشتراکگذاری دوچرخه در محلهای پارک و استفاده از  GPSجهت یافتن نزدیکترین جایگاه-
ها و در کنار آن یافتن دیگر اعضای خانواده و دوستان بههنگام دوچرخهسواری در مقاصد گردشگری
باشند و بدون صرف وقت زیادی از دوچرخهسواری در کنار یکدیگر لذت ببرند .بنابراین میتوان گفت که
حمایت از این وسیله دوستدار محیط زیست ،سرمایهگذاری سالمتی اجتماعی ،روانی و فیزکی یک جامعه
است که تغییر در عادات رفتاری را به دنبال داشته و سبب میگردد تمامی شهروندان ازجمله مردان و زنان
و کودکان در زیبایی و تناسب اندام خود و در زیبایی بصری شهرشان سهیم باشند.
جدول .2اختالف میانگین بین پاسخگویان مرد و زن
مؤلفه

انحراف معیار

میانگین

خطای استاندارد

زنان

مردان

زنان

مردان

زنان

مردان

نگرشهای طرفدار دوچرخهسواری

3/8

4/2

1/8

1/8

1/19

1/19

عالقه به تکنولوژیهای باال و مدرن

3/5

3/1

2/1

1/8

1/22

1/19

هنجارهای ذهنی موافق دوچرخهسواری

3/1

3/9

1/9

1/9

1/18

1/11

ادراک مثبت نسبت به دوچرخهسواری

3/2

3/4

1/1

1/9

1/11

1/18

شرایط محیطی و کیفیت زیرساختها

3/9

3/9

1/9

1/8

1/19

1/18

4/3

4/3

1/9

1/9

1/18

1/18

انگیزه و تمایالت نسبت به گردشگری
دوچرخهسواری

منبع :یافتههای پژوهش2391 ،
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جدول .3نتایج آزمون تی از نگرش جنسیتی به گردشگری دوچرخهسواری
سطح
مؤلفهها

F

معنادار

آمارهT

ی
نگرشهای
طرفدار
دوچرخه-
سواری
عالقه به
تکنولوژی-
های باال و
مدرن

با احتساب

2/25

واریانس
بدون

1/112

1/999
2/24

احتساب
واریانس
با احتساب

1/32

واریانس
بدون

9/924

1/115
1/31

احتساب
واریانس
با احتساب

هنجارهای
ذهنی موافق

2/15

واریانس
بدون

1/199

1/954
2/15

احتساب
واریانس
با احتساب

2/9

واریانس
ادراک مثبت

بدن

3/581

1/111
2/2

احتساب
واریانس
شرایط
محیطی و
کیفیت
زیرساختها

با احتساب

-1/19

واریانس
بدون

1/999

1/392
-1/18

احتساب
واریانس
با احتساب

انگیزه و
تمایالت

-1/18

واریانس
بدون
احتساب
واریانس

منبع:یافتههای پژوهش2391 ،

5/192

1/125
-1/18

سطح اطمینان %95

درجه

اختالف

خطای

آزادی

میانگین

استاندارد

حد پایین

298

1/25

1/22959

1/1225

/445
259
298
/111
241
298
/829
212
298
/295
299
298
/899
299
298
/244
291

1/25

1/14

1/14

1/22

1/22

1/22813

1/23251

1/23919

1/21934

1/21928

1/1213

-1/2219

-1/2258

-1/2119

-1/2119

1/22

1/22984

-1/1153

1/22

1/21999

1/1244

-1/119

-1/119

-1/119

-1/119

1/22811

1/22413

1/22249

1/22521

-1/2434

-1/2359

-1/2519

-1/2315

حد باال
/4852
1
/4815
1
/3129
1
/3234
1
/3315
1
/3311
1
/4594
1
/4395
1
/2243
1
/2211
1
/2322
1
/2282
1
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 -2عوامل مؤثر بر انگیزش و تمایالت زنان نسبت به استفاده از این وسیله دوستدار محیطزیست و توسعه
گردشگری دوچرخهسواری کدامند؟
مؤلفه نگرش با  31/5درصد بیشترین میزان تاثیر را در انگیزه زنان به دوچرخهسواری دارد که این امر
حاکی از نگرش و ذهنیت مثبت به امر دوچرخهسواری حتی با وجود پوشش خاص در کشور ایران است
و پس از آن مؤلفه ادراک با  21درصد در رتبه دوم قرار داشته و بیانگر درک مثبت از وسیله دوچرخه در
بین زنان گردشگر بوده است .براساس یافتهها ادراک نسبت به چیزی یک فرایند آگاهی از دنیای واقعی
است که این فرایند دستخوش عوامل بسیاری از قبیل خصوصیات فردی و عوامل محیطی-اجتماعی قرار
میگیرد.
ادراک در جنسیت نقش بسیار مهمی داشته و زنان و مردان نسبت به محیطشان درک متفاوتی دارند و
تمامی رفتارشان توسط این درک برگرفته از محیط تحت تاثیر قرار میگیرد و براین اساس اولویتهایشان
تغییر کرده و خواستههایشان متفاوت میشود .مثال وجود امنیت از معیارهای بسیار مهم زنان در ارزیابی
محیط است و فرایند ادراک و شناخت آنان را تحت تأثیر قرار میدهد (براتی2389 ،؛ بریمانی و همکاران،
 .)2395اگر شرایط و سیاستهایی مبنی بر آگاهی نسبت به ادراک و شناخت زنان از محیطشان فراهم شود
میتوان به آسانی اولویتها و خواستههایشان را دانست و برای آنها برنامهریزی کرد .لذا براساس اطالعات
میدانی در مقوله گردشگری دوچرخهسواری ،زنان شناخت مثبتی نسبت به این امر دارند و این ورزش و
تفریح از نیازهای و خواستههای آنان است منتها به دالیلی از قبیل عدم وجود فرهنگ مناسب ،عقاید سنتی
جهت محدود کردن زنان ،امنیت نامناسب حتی بههنگام رانندگی زنان ،برخی الگوهای غلط رفتاری مثل
عادت به عدم تحرک و بسیاری عوامل دیگر ،این نیازشان ناشناخته مانده است و باید توسط مسئولین امر
رفع گردد .تسریع در این امر بعلت آثار مثبتش میتواند دستیابی به نیازهایی از قبیل ورزش کردن ،حفظ
سالمتی ،پایین بردن هزینههای بهداشت و درمان ،کاهش آلودگی هوا و لذت و شادی را آسانتر سازد
(جدول )4و (شکل.)8
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جدول .4تحلیل رگرسیونی عوامل انگیزشی موثر بر توسعه گردشگری دوچرخهسواری
ضرایب غیراستاندارد
متغیرها
B

انحراف
معیار

ضریب
استاندارد
بتا

آمارة

سطح

آزمون t

معناداری

نگرشهای طرفدار

1/213

1/224

1/315

2/215

1/111

عالقه به تکنولوژیهای باال و مدرن

1/229

1/212

1/291

2/211

1/111

هنجارهای ذهنی موافق

1/219

1/211

1/224

2/112

1/113

ادراک مثبت

1/232

1/242

1/212

2/132

1/111

شرایط محیطی و کیفیت زیرساختها

1/245

1/238

1/253

2/149

1/111

منبع :یافتههای پژوهش2391 ،

شکل .8میزان تأثیرپذیری انگیزه زنان از مؤلفههای مؤثر گردشگری دوچرخهسواری

منبع :یافتههای پژوهش2391 ،

نتیجهگیری
براساس مطالب ذکر شده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در داخل کشور پژوهشهای صورت گرفته
در این زمینه به دلیل ماهیت جدید این گردشگری بسیار کم بوده و متاسفانه از هر دو منظر عرضه و تقاضا
به این گردشگری توجه پایینی شده است .اما این گردشگری در خارج از کشور بهخصوص در کشورهای
دارای سواحل و مناظر زیبا مورد توجه بسیاری قرار گرفته (دِروم2125،2؛ لی2124،2؛ بانینگ )2121،2به-
1. Derom
2. Lee
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طوریکه پژوهشهای اخیر این گردشگری را از دیدگاه پایداری سنجیده و به آن بهعنوان راهی جهت
حفظ منابع زیستمحیطی مینگرند .چرا که براساس یافتهها میتوان دانست که این کشورها کامال آگاه از
منافع اقتصادی ،اجتماعی آن بوده و حتی از منظر جنسیتی در پی آموزش بیشتر جهت تشویق زنان و
کودکان به استفاده از این وسیله در سفرهای با مسافت کوتاه هستند .این کشورها به دنبال حل مسائل
زیستمحیطی و چالشهای فراروی حملونقل عمومی با بهکارگیری گردشگری دوچرخهسواری هستند.
از سوی دیگر در بعد کوچکتر در شهرهای ایرانی وجود عادات فرهنگی-اجتماعی بخصوص از قبیل عرف
نبودن دوچرخهسواری دختران و زنان در خیابانهای شهر و همچنین رفتارهای نامناسب و تهاجمی
رانندگان وسائط نقلیه ،عالقه به دوچرخهسواری را در بین زنان کاهش داده است .بنابراین در این پژوهش
برای اولینبار به لزوم اهمیت توجه به این قشر و نیازشان به این گردشگری اشاره شده است .چرا که زنان
بهطور تقریبی نیمی از جامعه را تشکیل داده و آموزش و آگاهسازی آنان نسبت به توسعه این گردشگری
برای بهرهمندی از اثرات مثبت آن توسط هر دو گروه گردشگران و ساکنین را امکانپذیر میسازد.
حمل و نقل در کنار مسکن ،کار و تفریح نهتنها به عنوان یکی از چهار رکن اساسی ساختارهای شهر
معاصر ،بلکه یکی از مهمترین مسائل و چالشهای پیشروی شهرها محسوب میشود .ازاین رو ،حرکت به
سمت حمل ونقل پایدار مهمترین و اجتنابناپذیرترین راهکار برای حل معضالت زیستمحیطی شهرها
تلقی میگردد .نارسایی و ناکارآمدی در ساختار و نظام حمل و نقل درون شهری عموما پدید آورندهی
معضالتی چون مصرف زیاد انرژی ،اتالف وقت و هزینه ،آلودگی هوا ،آلودگیهای صوتی و بصری،
کاهش ایمنی و افزایش خطرات جانی و همچنین از بین رفتن بافتها و فضاهای سنتی شهرهاست (جهان
شاهلو و امینی .)2385 ،محدودیت در فعالیتهای بدنی از قبیل عدم وجود زمان ،انرژی ،منبع مالی،
شریک ،حمایت اجتماعی و حمل و نقل همراه با نگرانیهای زیستمحیطی و وجود محدودیتهای
مخصوص این وسیله از قبیل عدم آگاهیهای الزم در مورد جنبههای مکانیکی این وسیله ،شرایط نامساعد
ترافیک ،تجاوز رانندگان سبب گردیده است که زنان بیشتر از آنچه که انتظار میرود به دوچرخهسواری
اظهار بیمیلی کنند .از طرفی براساس یافتهها زنان نسبت به مردان ریسکگریزتر بوده و این باعث شده
است که داشتن امنیت را به تحرک بدنی ،سالمتی و تفریح و آسانی حمل و نقل ترجیح داده و بدین منظور
عالرغم تمایل زیاد به دوچرخهسواری ،از این کار امتناع ورزند تا دچار استرس و اضطراب ناشی از عدم
1. Buning
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وجود امنیت به هنگام استفاده از این وسیله نشوند .اما براساس اطالعات جمعآوری شده مشخص گردید
که در شهر بابلسر زنان با وجود اینکه تجربه دوچرخهسواری آنچنانی نداشته اما همانند مردان از تمایل
باالیی به دوچرخهسواری برخوردار هستند و مایلاند تا در مسیرهای استاندارد با وسایل استاندارد و مجهز
به تکنولوژیهای روز استفاده کنند .آنها خواهان حمایت و گسترش دوچرخهسواری به دلیل عواملی از
قبیل بهداش ت و سالمت اندام ،فرصتی برای تعامل اجتماعی و حضور بیشتر آنان در جامعه ،توجه و
اهمیت دادن به خواستهها و تفریحاتشان ،کسب مهارتهای جدید و استفاده بیشتر از فضای باز و محیط
شهری که در آن زندگی میکنند ،هستند .از دیگر مزایای دوچرخهسواری که تمایل به استفاده از آن را نیز
افزایش میدهد کارا بودن آن در مسیرهای کوتاه است چرا که زنان محل کارشان را در نزدیکی محل
زندگی انتخاب کرده و تمایل به سفرهایی با مسافت کوتاه دارند لذا دوچرخه به دلیل آسانی حمل و یافتن
جای پارک بدون مشغله از سودمندترین وسایل در این زمینه به حساب میآید .عالوه بر این امروزه به
دلیل اشتغال ،آموزش و آگاهی و گسترش ارتباطات ،تغییرات عمدهای در نقشهای زنان بهوجود آمده و
ساختار هویتی و شخصیتی آنان در سایه تحول جامعه و خروج از سنتی بودن ،دگرگون شده است و زنان
امروزی نسبت به زنان گذشته بیش از پیش به فکر سالمتی و تناسب اندام ،لذت و تفریح و اختصاص
وقت بیشتر به خود هستند که در کنار پیشرفت علم و تکنولوژی و آسانتر شدن زندگی سبب گردیده
است که زنان به خواستههای خود اهمیت بیشتری داده و برای رسیدن به آنها پافشاری کنند و به جوامع
یادآوری کنند که امنیت خاطر و رسیدگی به نیازهایشان را در اولویت قرار دهد.
پیشنهادهای کاربردی
بنابراین پیشنهاداتی در جهت برنامهریزی و توسعه این گردشگری در شهر بابلسر ارائه میگردد:


ایجاد مسیر دوچرخهسواری پیوسته و امن در تمامی طول نوار ساحلی



ایجاد جایگاههای پارک و اقامتی در طول مسیر دوچرخهسواری



برگزاری همایشهای تشویقی ورزشی در حیطه مشارکت زنان در ورزش




ایجاد ایستگاههای ارائه دوچرخه به گردشگران در سطح شهر و تشویق به استفاده بههنگام حمل
و نقل
ارائه آموزشها وآگاهسازیهای الزم به مردان دوچرخهسوار جهت حمایت آنها از زنان
دوچرخهسوار
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