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 چكيده

دوچرخه جديد در تحرك شهري در ايران به ويژه در تهران و تاثيرات  گذاري اشتراكستم بررسي نقش سي، هدف از پژوهش حاضر

. استمصاحبه و گفتگو با بنيان گذاران و كارشناسان بيدود ، اي از نوع كيفي بر مبناي مطالعه كتابخانهاين پژوهش  .آن در جامعه است

و به منظور بررسي اي استفاده -دي-افزار مكس كيو ه وسيله نرمها از روش آمار توصيفي و كدگذاري ب وتحليل داده براي تجزيه

تجزيه و تحليل نيروهاي پنج گانه پورتر ، اجتماعي و تكنولوژيكي صنعت جديد اشتراك دوچرخههاي  جذابيت اين صنعت و نوآوري

هاي  ه است. امروزه سيستمكاهش اثرات مخرب محيطي جامع، عالقه اصلي نوآوران اجتماعي در حوزه محيط زيست است. انجام شده

به سرعت در سراسر جهان در حال  توانند به عنوان راه حلي براي كاهش آلودگي محيط زيست باشد مي دوچرخه اشتراكي كه

بيدود نسبت به دوچرخه  گذاري اشتراكلي سيستم به به طور ك، نشان دادها  يافته. اند و محبوبيت زيادي پيدا كرده بودهگسترش 

محدود نبودن دوچرخه سوار از بعد جغرافيايي براي تحويل ، مسافرت درون شهريهاي  كاهش هزينه عمومي سنتي درهاي  دوچرخه

، سازي در زمينه استفاده از دوچرخههاي بيدود مانند: فرهنگ با استخراج چالش، از برتري بيشتري برخوردار است. همچنين، دوچرخه

نبودن زيرساخت مناسب، عدم حمايت و همكاري شهرداري، لي شركت بيدودضعف ما، عدم پرداخت يارانه به شركت بيدود

   .بيان شده استموجود هاي  براي برطرف كردن چالشپيشنهادهايي ، شهر و غيرههاي  خيابان

  

  بيدود، تحرك شهري، وآوري اجتماعين، اشتراك دوچرخه، آلودگي محيط زيست هاي كليدي: واژه

 مقدمه -1

ي جوامع  مشكالتي است كه همهكي ازآلودگي محيط زيست ي

به همين دليل نهادهاي عمومي  د.نباش مي بشري مبتال به آن

سعي در كاهش آلودگي هوا براي بهبود كيفيت زندگي 

شده كه آلودگي هوا  تخمين زده ، شهروندان دارند. در حقيقت

ميليون نفر در سراسر جهان در سال  5,5باعث مرگ زودرس 

شود  بيني مي ). پيش2016، 1و همكاران است (وانگ شده 2013

به  2010ميليون نفر در سال  3از  قربانيان اين معضلكه تعداد 

، 2افزايش يابد (اَو.ايي.سي.دي  2060ميليون در سال  9 تا 6

 لودگي هواآنفر بر اثر  45000هم ساالنه  ) و در ايران2016

 املدر اين ميان حمل و نقل به عنوان يكي از عوو  ميرند مي

درصدي را در آلودگي هوا تهران  88  سهم، ايجاد آلودگي اصلي

توجه مستلزم  ،بنابراين). 1393، (آريانفر و همكاران كند مي ايفا

ي از صدمات و اقدام اساسي و ريشه اي در زمينه جلوگير

عالقمندي  است. با توجه به محيط زيست و بهبود آن

، و پيرو آن شهروندان جهت بهره مندي از خودروهاي شخصي

جامعه با پيامدهاي ، هاي اخير خودروها در سالتعداد  افزايش

، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، ازدحام ترافيك جملهبسياري از

شود كه  مي مواجه، افزايش بنزين و غيره، كمبود فضاي پاركينگ
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بنابراين اين آمار  .اين موضوعات ساليانه در حال افزايش است

نيازمند توجه و اقدام اساسي  يت جامعهكل  نشانگر آن است كه

اي در زمينه جلوگيري از صدمات محيط زيست و بهبود و ريشه

به  بسياري در جهتهاي  فناوري، در چند سال گذشته.استآن 

يافته و در  حداقل رساندن اثرات منفي درمحيط طبيعي توسعه

طراحي و به  ،هايي مانند آلودگي هوا و تغيير آب و هوا حوزه

 گذاري اشتراكسيستم و )2011، اند (او.ايي.سي.دي رسيده ثبت

، درحال حاضراست. همين جملهازاي  نمونه دوچرخه هوشمند

توان در همه شهرها   مي دوچرخه را گذاري اشتراكهاي به  برنامه

يافت. اين مفهوم در عرض چند سال به سراسر جهان و مناطق 

كه  00و  90است. در مقايسه با دهه  سرايت كرده

هاي  در سال ، سواري نشانگر طبقات پايين جامعه بود دوچرخه

 2015در سال است. ورزش مد و  نشانگر اين موضوع، اخير

مشترك به يك ميليون رسيد و نزديك به هاي  تعداد دوچرخه

سيستم اشتراك دوچرخه در سراسر جهان در حال فعاليت  900

 ).2017، 3چويي بودند (ووي و

امن و ، عنوان يك جايگزين سبز ري بهسوا ترويج دوچرخه

هاي محلي  به ويژه براي دسترسي، و نقل صرفه حمل  به مقرون 

اصلي شهرداري تهران طي هاي  يكي از دغدغه  و سفرهاي كوتاه

بيدود به عنوان ، گذشته بوده است.كه در اين راستا دو سال

، اشتراكي هوشمندهاي  اولين و تنها مجري انحصاري دوچرخه

ررسي نيازهاي جامعه و با رويكرد حركت به سمت شهري با ب

هوشمند فعاليت خود را در زمينه حمل و نقل پاك با هدف 

افزايش سالمت ، كمك به محيط زيست، كاهش آلودگي هوا

هاي  شهروندي و كاهش ترافيك آغاز كرده است. اگرچه سيستم

دوچرخه عمومي به عنوان راه حلي عالي  گذاري اشتراكبه 

ترويج حمل و نقل سبز در فاصله كوتاه كاربردي به نظر براي 

اما متاسفانه موجود بودن و  .)2017، رسد (ووي و چويي مي

راحتي اين سيستم به دليل مقياس بزرگ شهر ميليوني تهران 

مانعي بر سر راه پذيرش بسيار زياد شهروندان در ايران به شمار 

اي تحويل و بازگشت به يك مكان بر كردن آيد. اجاره مي

از روش بسيار پيچيده است و  نبوده و يكدوچرخه كار آساني 

هاي عمومي در مقايسه  در دسترس بودن دوچرخهسوي ديگر 

با مقياس بزرگ شهر تهران بسيار كم است. آيا راهي بهتر براي 

يك   دوچرخه وجود دارد؟ آيا گذاري اشتراكتركيب مفهوم 

ع مردم زماني كه به پذيرتر براي دسترسي سري سيستم انعطاف

  آن نياز دارند بهتر نيست؟

دوچرخه  گذاري اشتراكبه عنوان اولين شركت به ، بيدود

اين ابتكار را براي توسعه يك  كه كند در ايران فعاليت مي

تواند در اپليكيشن بيدود اجاره  سيستم اشتراك دوچرخه كه مي

داده انجام ، گرداند كرده و به هر محوطه پاركينگ عمومي باز 

پژوهش حاضر به بررسي و تحليل ، با توجه به اين مقدمهاست. 

دوچرخه نسل  گذاري اشتراكاجتماعي سيستم -فني  نوآوري

چهارم در ايران و نقشي كه آن در سيستم حمل و نقل عمومي 

  :است ت زيربه دنبال پاسخ به سواال پردازد و مي، بر عهده دارد

دوچرخه براي تحرك  گذاري اشتراكنقش و تاثير سيستم به   •

 شهري و كاهش آلودگي شهري در شهر بزرگ تهران چيست؟ 

 دوچرخه در تهران چيست؟ گذاري اشتراكبه هاي  پيامد •

به بهبود پايداري محيط زيست دوچرخه  گذاري اشتراكبه آيا  •

 كند؟ مي در شهر تهران كمك

به بررسي و تحليل  بر آن است كه همچنين پژوهشاين 

دوچرخه  گذاري اشتراكسيستم اجتماعي - فنيهاي  نوآوري

در سيستم  ها اين نوع نوآوري ي كهنسل چهارم در ايران و نقش

تجزيه و تحليل   .بپردازد دنبر عهده دارحمل و نقل عمومي 

با دوچرخه  گذاري اشتراكو صنعت  مورد مطالعهشركت 

و ها  و شناسايي چالش، استفاده از تحليل پنج نيروي پورتر

به وجود آمده صنعت جديد سي كه توسط اين موضوعات اسا

با هدف كمك به  پژوهشاين  است صورت گرفته است.

هاي  مديران شركت، هاي توليدي دوچرخه مديران شركت

بخش ، آوري متمركز بر اينترنت اشيا) (به ويژه فن آوري فن

محققاني كه در ، بخش حمل و نقل شهري، ريزي شهري برنامه

- كنند و سرمايه مي كارآفريني تحقيق ر وزمينه حمل و نقل پايدا

اي و اقتصاد دانان ايراني انجام گرفته است و با  گذاران حرفه

دوچرخه  گذاري اشتراكهاي  اي از سيستم فراهم كردن مقايسه

در اين پژوهش ، هاي كامل همراه با انجام تحليل، جديد و سنتي

هاي  ها و چالش هاي نوآورانه و كاستي تا بخششود  مي تالش

 تا بتوان، شودآشكار دوچرخه  گذاري اشتراكموجود در سيستم 

ارتقا دوچرخه در ايران را  گذاري اشتراكدر آينده صنعت به 

 گذاري اشتراكاولين شركتي است كه سيستم ، . بيدودداد

اندازي كرد. اين مطالعه درك  دوچرخه هوشمند را در ايران راه

خواهد از اين صنعت نشان اعتماد  قابل  بهتر و يك تصوير كامال

از اين ، ه عنوان شهر مورد مطالعه انتخاب شده استتهران ب .داد

 گذاري اشتراكاولين شهر ايران است كه سيستم به  اوالًرو كه 

شهري است كه تحت تنها  ثاني در، دوچرخه را اتخاذ كرده است

دوچرخه جديد  گذاري اشتراكبا سيستم  متناسبهاي  استراتژي
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اطالعات تحقيق پيش از ، پژوهشاست. در اين  ي شدهسازمانده

هاي  شبكه، هاي آنالين سيستماز طريق  1398ماه اسفند 

صورت گرفته جمع هاي  و مقاالت موجود ومصاحبه اجتماعي

شده در اين  آوري هاي جمع داده، آوري شده است. بنابراين

بر توسعه   و عمدتا دارد دوجومحدوديت زماني  پژوهش

تا  1397دوچرخه در تهران بين مهر  گذاري راكاشتسيستم 

دراين پژوهش از روش تحقيق كيفي  . تمركز دارد 1398اسفند 

گذاران و  مصاحبه و گفتگو با بنيان، اي بر مبناي مطالعه كتابخانه

ها  وتحليل داده يهكارشناسان بيدود استفاده شده است. براي تجز

كدگذاري به وسيله ايم از روش آمار توصيفي و  نيز تالش كرده

  اي استفاده گردد. -دي- نرم افزار مكس كيو

  

 قتحقيپيشينه -2      
از آنجا كه سيستم اشتراك دوچرخه هوشمند در دو سال     

در مورد نقش و  مطالعاتيهنوز ، گذشته در تهران ظاهر شد

شهري در تأثير سيستم جديد اشتراك دوچرخه حمل و نقل 

. بيشتر مقاالت انجام نگرفته است، سراسر شهرهاي بزرگ ايران

در مورد تاثير سيستم اشتراك دوچرخه سنتي در تحرك شهري 

 گذاري اشتراكمختلف به هاي  و مطالعات موردي سيستم

كنند.  مي ثابت در جهان بحثهاي  دوچرخه شهري با ايستگاه

 دبيات در دو موضوع اصلي مرتبط باررسي اه بب، بخشدر اين 

تي اشتراك دوچرخه و تحرك شهري صنعت سن، اين پژوهش

  .پرداخته شده است

 
 صنعت اشتراك دوچرخه سنتي-1- 2

 گفتهسنتي به صنعتي دوچرخه  گذاري اشتراك صنعت   

براي پارك  ثابت و مشخصهاي  شود كه نياز به ايستگاه مي

اشتراك دوچرخه به اين صورت ، كردن داشته باشد. بنابراين

هاي  خه را از يكي از ايستگاهتوانند دوچر مي است كه كاربران

آن را به ، و بعد از استفاده از آن، اشتراك دوچرخه اجاره كنند

 ايستگاه اصلي يا ايستگاه ديگري در مكان ديگري برگردانند

شهرهاي اروپا به ، هاي اخير در سال ).2017، (ووي و چويي

هاي افزايش استفاده از دوچرخه و كاهش تأثيرات  دنبال راه

 گذاري اشتراكتكنولوژي به . زيست محيطي بوده اندنامطلوب 

هاي  با تغييرات اجتماعي و پيشرفتها  دوچرخه طي دهه

توان به چهار  مي راها  كه اين سيستم، تكنولوژيكي تكمال يافته

در  1965نسل اول كه در سال دسته يا چهار نسل تقسيم كرد:

ه به رنگ كها  گذاري شد استفاده از اين دوچرخه آمستردام پايه

و  براي همه شهروندان رايگان بود سفيد ساخته شده بود

شد اما به دليل رها شدن  مناطق مختلف شهري استفاده ميدر

ها در سطح شهر و عدم وجود سيستم ايمني جهت دوچرخه

كردند بلكه  مي ها نه تنها چهره شهر را زشت قفل كردن آن

كه نهايتا شدند  مي توسط سارقين خياباني سرقتها  دوچرخه

من شد. نسل دوم در سال ايباعث برچيده شدن اين سيستم نا

دومين نسل دوچرخه اشتراكي كه ، در كپنهاك آلمان1989

كه مترادف نام كپنهاگ نام داشت با رفع مشكالت  4ساكلن باي

هاي قبلي خود براي استفاده شهري طراحي شد. در  ايمني نمونه

از كردن آن كليدي بر ب، اين سيستم كاربر در قبال پرداخت سكه

اين سيستم به پيشرفته ترهاي  نمونه كرد اما در دريافت مي

كرد به  مي صورت چند ايستگاه شبكه اي متصل به هم كار

طوري كه دوچرخه از يك ايستگاه گرفته و در ايستگاه ديگر 

شد در اين سيستم كاربر مبلغي را به عنوان  مي تحويل داده

لغ مورد امانت در زمان تحويل گذاشتند كه مب مي امانت

شود و مدت زمان امانت گرفته شده  مي دوچرخه تحويل داده

در اين سيستم ها  دوچرخه. در اين سيستم بدون محدوديت بود

عدم شناسايي كاربران و همچنين كم بودن مبلغ امانت   به دليل

در مقايسه با قيمت دوچرخه امكان سرقت توسط كاربران 

برد كه نهايتا زمينه ساز شكست اين  باال مي ناشناس را به شدت

 5در دانشگاه پورتاسموث 1996 سيستم شد. نسل سوم در سال

ناميده  "6بايكابوت"هوشمند كه هاي  نسل سوم دوچرخه، لندن

شد طراحي و مورد استفاده قرار گرفته و امنيت اين  مي

ز اها  اي بود كه براي باز كردن قفل دوچرخه به گونهها  دوچرخه

شود  مغناطيسي حاوي اطالعات كاربردي استفاده ميهاي  كارت

كه در صورت عدم بازگرداندن دوچرخه توسط كاربر قابل 

مدل تكامل يافته اين دوچرخه به  2007رديابي بود. در سال 

دوچرخه آزاد به طور گسترده در پاريس مورد  "7ويليب"نام

هاي  ابكارياستفاده قرار گرفت و به ميزان قابل توجهي از خر

  كافي نبود.اينها ناشي از ناشناس بودن كاربران را كاهش داد اما 

نماد  8تصوير از نقشه جهاني نسل سوم بي.اس.اس 1شكل 

، 9دهد (فلور مي دوچرخه سبز يك سيستم در حال كار را نشان

نسل چهارم اين سيستم به دليل راه  1998). در سال 2014

وي دوچرخه و همچنين اندازي فناوري نوين تعبيه شده ر

هاي  خود را به طرز چشمگيري از سيستم، كاهش هزينه اجاره

نسل سوم جدا كرد. در ابتدا كار از طريق پيامك و تماس تلفني 

كردند ولي  مي جهت قفل باز كردن دوچرخه استفاده
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هاي هوشمند و هاي اخير تكنولوژي و استفاده از تلفن پيشرفت

هاي  تي باعث بهبود سيستمهاي اينترن فراگير شدن شبكه

تواند به سادگي و تنها با  مي اي كه كاربر هوشمند شد به گونه

دهنده آن دوچرخه را افزار شركت ارائهيك جستجوي ساده نرم

مختص به آن و با پرداخت  10پيدا و با استفاده از كد كُيو.آر

هاي عمومي استفاده كنند. در اين سيستم هزينه از دوچرخه

نيست و كاربر ها  به پارك دوچرخه در دستگاه ديگر نياز

كند  كند و آن را رها مي مي دوچرخه را هر جا كه بخواهد قفل

و كار بعدي كه قصد استفاده از دوچرخه رو دارد با استفاده از 

كند.  ترين دوچرخه را بر روي نقشه پيدا ميجي پي اس نزديك

دوچرخه  گذاري اشتراكامروزي عالوه بر به هاي  در نمونه

  اطالعات مفيدي در رابطه با قابليت دسترسي دوچرخه در هر

ايستگاه و برنامه و مسيرهاي روزانه جهت رسيدن سريع به 

كند.  مقاصد كاري را به سادگي براي كاربران فراهم مي

تواند از طريق  ميها  تعبيه شده در اين دوچرخههاي  سنسور

، مورد زمان سفر ها اطالعاتي در سيم با ايستگاه ارتباط بي

مسافت و غيره به صورت آنالين براي كاربران فراهم ، سرعت

بيدود از نسل چهارم هستند و با توجه به هاي  كند. دوچرخه

اپليكيشن و در نهايت كاربر و با به ، نحوه ارتباط بين قفل

و  11هايي مانند جيپياسكارگيري قلب تپنده شامل فناوري

در ايران به  13آي.او.تيهاي  هعضوي از پروژ 12جي.پي.آر.اس

رود. اين قفل هوشمند ثبت شده خود را با تركيبي از  مي شمار

جي.پي.اس و ماژول ارتباطي و همچنين نسل جديد فناوري 

توانند با استفاده از برنامه  مي دهد. كاربران مي آي.او.تي توسعه

اشتراكي را هاي  دوچرخه، بارگيري شده در تلفن هوشمند خود

، زمان و هر مكان پيدا كنند. پس از دوچرخه سواري در هر

توانند در هر مكاني كه در پاركينگ مناسب قرار  مي كاربران

سپس دوچرخه را قفل كرده و ، دوچرخه را رها كنند، دارد

هزينه اجاره را از طريق تلفن همراه پرداخت كنند. نيازي به 

وص بازگشت دوچرخه به منطقه اصلي و يافتن ايستگاه مخص

 ).2019، 14دوچرخه نيست (بيدود

 

 
 )2014، نقشه جهاني نسل سوم (فلور .1شكل 

 تحرك شهري-2- 2

چگونه شهر "خود  پژوهشدر ، (2015) بوتون و همكاران    

از كل جمعيت جهان تا  درصد 60ذكر كرد كه  "را بزرگ كنيم

نسبت به   ددرص 10قصد زندگي در شهرها را دارند و  2030

خواهند  تعداد امروزشان افزايش يافته است. شهرها پرازدحام

كمبود كاربري ، بيشتري از جمله آلودگيهاي  بود و با چالش

سر و صداها و ترافيك و غيره روبرو خواهند شد. اما ، اراضي

جامعه براي پشتيباني از ترافيك روزمره ناشي از ، در همان زمان

حرك شهري بهتر نياز دارد كه اين امر به سيستم ت، حمل و نقل

بهتر شهري دارد. مطابق گفته هاي  ريزي زيرساختنياز به برنامه

سيستم تحرك شهري توسط "، )2007، 15(مكاريو

خدمات و ، هاشبكه روبنايي)هاي  وستگيمانند پيها ( زيرساخت

كه هر يك به خودي خود يك ، نمايندگان شكل گرفته است

  ."چيده است كه نياز به تجزيه بيشتر داردمجموعه كامالً پي

در جهان اكثر شهرهاي پرجمعيت ، بينيم مي كه امروزههمانطور 

 تهرانو ما در  با مسائل و مشكالت تحرك شهري مواجه هستند

ما تحرك شهري را به ، پژوهشنيز شاهد آن هستيم. در اين 

عنوان نتيجه كل تصميمات متعدد (و عوامل شرطي بر آن 

مات) گرفته شده توسط افراد و نمايندگان اقتصادي به تصمي

عنوان پاسخي براي الزامات آنها براي جابجايي افراد و كاالها 

هاي كنيم. عوامل شرطي عبارتند از: محل فعاليت مي تعريف

ساعت كاري ، اجتماعي و اقتصادي در فضاهاي مشخص شهري

ساير  ،براي تعامالت اجتماعيها  فرصت، هاي مختلف فعاليت

عناصر فرهنگي كه در تعيين الگوي مناسبات اجتماعي در يك 

شهر نقش دارند. درك سيستم تحرك يك شهر به ما كمك 

 درك كنيمو چگونگي تعامل آنها را زير بنا خواهد كرد تا 

). مركز تجارت و محيط زيست مك 2015، بوتون و همكاران(
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، است كينزي چارچوبي را براي درك تحرك شهري ايجاد كرده

به هفت  نمايش داده شده است. اين سيستم 2كه در شكل 

كه براي حفظ كارآمدي و مؤثر  شده استعامل اساسي تقسيم 

دو اصلي  بودن سيستم تحرك شهري ضروري است. عوامل

دادن به  شكل"نام  گروه نخست بهشوند:  مي گروه ترسيم

، و مقررات گذاريكه شامل سه عامل است: سياست "16سيستم

ترجيحات و رفتارهاي ، كاربري اراضي و طراحي شهري

شود كه ناميده مي "17تحرك آزاد" گروه دوم كهمصرف كننده؛ 

پياده روي و ، شامل چهار عامل است: وسايل نقليه شخصي

حمل و نقل عمومي و خدمات جديد تحرك. عالوه ، دوچرخه

كننده سيستم تحرك شهري نيز در  سه فراهم، بر عوامل اصلي

هاي  مدل آوريفن :ازكه عبارتند اند تعيين شدهين چارچوب ا

هاي  مدل، . براي تحرك كنونيوكار جديد و تامين مالي كسب

فناورانه برافكن به صورت هاي  نوآورانه و نوآوري تجاري

كمك به تكامل سيستم  بتوانند كهتدريجي در حال بروز است 

ر توسعه ر هيك بخش اساسي د تأمين مالي هميشه البته، كنند

گيري از دوچرخه به بهرهتجاري و انقالب اجتماعي است. 

اي از تواند به عنوان نسخه تكامل يافتهصورت عمومي مي

 سيستم حمل و نقل در توسعه فناوري هوشمند باشد.

 

 چارچوبي براي درك تحرك شهري  .2شكل 

 )2015، (بوتون و همكاران

 وهشروش شناسي پژ-3

مگر زماني كه با ، دستيابي به اهداف علم ميسر نخواهد بود    
چرا كه يك تحقيق با روش . روش شناسي درست صورت گيرد

). 193:1384، يابد نه از حيث موضوع (خاكي مي خود اعتبار
روش علمي موثرترين روش براي يافتن حقيقت و پيشبرد علم 

ي  عيين شدهي دستيابي به اهداف ت روش تحقيق شيوه است.
دهد كه به عنوان نقشه راه محقق عمل  مي تحقيق را نشان

اهداف و ماهيت  ، هد كرد. در انتخاب نوع روش تحقيقخوا
و امكانات اجرايي بايد در نظر ها  محدوديت، موضوع تحقيق

).دراين پژوهش از روش 135:1389، گرفته شود(محمدپور
ي است براي استفاده شده است. روش پيمايشي روش 24پيمايشي

، نظرات، باورها، ها آوردن اطالعاتي در باره ديدگاه بدست
ها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك جامعه.  انگيزه، رفتارها

از : شناسايي و درك  راحل اصلي فرايند پيمايش عبارتندم
به كارگيري ابزارهاي ، گيري طرح نمونه، نيازهاي اطالعاتي

پردازي و  داده، ها دادهگردآوري ، گيري مناسب جهت اندازه
هاي سازماني در بخش  نهايتاً تدوين و ارايه گزارش. پيمايش

نظرسنجي و افكار پژوهي با محوريت بررسي و شناخت 
ريزي و اجرا  هاي سازماني طرح مسائل و پديده“ چگونگي”

، ها نوع استراتژي براي گردآوري داده در اين پژوهش .شود مي
احبه با خبرگان است. در به صورت كيفي و از طريق مص

اين  جلسات مصاحبه با خبرگان برگزار شد. در، پژوهش حاضر
گذاران شركت پاك چرخ ايرانيان با  راستا از كارشناسان و بنيان

به منظور مشاركت در اين مطالعه به » بيدود«نام اختصاري 
منظور كسب اطمينان از اينكه تناسب درستي در ارزيابي ابعاد 

مديرعامل و مدير ، نائب رئيس، از رئيس، اردتوليد وجود د
هايي در اين خصوص مصاحبه، بخش بازاريابي شركت بيدود

  صورت گرفته شده است.

 خالصه روش پژوهش 1جدول 

  كيفي  راهبرد پژوهش

  ميداني  راهكار پژوهش

  پيمايشي  رويكرد پژوهش

  مصاحبه  روش گرداوري داده

  
  هاتحليل داده تجزيه و-1- 3

اهميت و ضرورت ، اهداف پژوهش، در ابتداي مصاحبه    

تعارف مربوط به متغيرهاي پژوهش براي مصاحبه ، پژوهش

شوندگان بيان گرديد. در اين راستا آنان با توجه به موضوع 

پژوهش تجربيات و مشاهدات خويش را مطرح كردند. هر 

از سوي ، در پاياندقيقه به اتمام رسيد.  40تا  15مصاحبه بين 

پژوهشگر از مصاحبه شونده در ارتباط با روند و رويه مصاحبه 

سوال پرسيده شد. در اين پژوهش بعد از كدگذاري اوليه و 

ثانويه و استخراج مفاهيم و مقوالت مهم و مرتبط براي تبيين 

نقش سيستم اشتراك دوچرخه بيدود در تحرك شهري در شهر 

  ت.ه شده اسيتهران ابعادي ارا
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 اشتراكي و محيط زيستهاي  مطالعات پژوهشي در زمينه دوچرخه .1جدول 

 هاخالصه يافته نويسنده

  18مانكسي مانزان

)2017( 

  )BiciMAD( دوچرخه در مورد سيستم بيكيمد مدل اشتراكسي جديدترين ردر اين تحقيق به بر 

دوچرخه و كاوش در مورد چگونگي تغيير  استفاده ازامل . كه به تجزيه و تحليل تكه شده استدر مادريد اسپانيا پرداخت

 دوچرخه براي كاربران انجاميد. گذاري هاي اشتراك سيستم در نوآورانههاي  فناوري

 19ووي و چويي

)2017( 

 

 اتاز بسياري جه، موفقيت آميز از يك جامعه وابسته به اتومبيل به يك جامعه با اولويت دوچرخهگذار ، اين تحقيق نشان داد

كمبود زمين در فضاي پاركينگ اتومبيل ، استفاده كمتر از سوخت فسيلي، آلودگي هوا كمتر، سودمند خواهد بود: كمبود ترافيك 

 كند.در جهت پايداري محيط زيست كمك ميتر و غيره اين يك تجارت جديد است كه به جامعه  شيوه زندگي سالم، در شهر

آلين چاويلرا و 

 20همكاران

)2019( 

سواري به ميزان دفعات باال در ميان افرادي از جامعه كه به مشكالت  دوچرخه دهد كه استفاده از ايج اين تحقيق نشان مينت

هاي  رسد كه سيستم به نظر مي، عالوه بر اين . گيرد مورد استقبال قرار مي ، تنفسي در ميان اعضاي خانواده دچار شده اند

 بخشند. اري را به طور متناقضي بهبود ميسو تجربه دوچرخه )DASB( دي.اي.اس بي

افزالن و 

 21دابيلو.سانچيز

)2017( 

بر سودمندي اطالعات جمع شده ، عوامل مختلف سازماني در برنامه اشتراك دوچرخه سينسيناتي، نتايج حاكي از آن بود كه

  و درك ، و تسهيل مشاركتها  ادهبرنامه ريزي براي تجزيه و تحليل دهاي  تأثيرگذار بوده است كه شامل توانايي سازمان

 ريزان در مورد ارزش اطالعات جمع شده و دانش محلي است. برنامه

يانگ ژانگ و 

 21همكاران

)2017( 

هاي دوچرخه به طور مثبت  كه هم تقاضا و هم نسبت تقاضا براي تامين در ايستگاه در اين مقاله به اين نتيجه رسيدند

و انواع مختلف كاربري زمين در نزديكي ايستگاه ، هاي فرعي سواري و جاده رهاي دوچرخهطول مسي، تاثير تراكم جمعيت تحت

 اند. هاي مجاور آن قرار گرفته تاثير فاصله مركز شهر و تعداد ايستگاه قرار گرفته و به طور منفي تحت

اندريا برادي و 

 22همكاران

)2019( 

  دوچرخه اشتراكي الكترونيكي  هاي  دامنه بالقوه كاربرد راه حل، بنادر كروزبهبود پايداري و كاهش ميزان آلودگي در   اين مطالعه

 بررسي كرده است.، در حال رشد آن  را براي يك بخش گوشه مانند گردشگري كروز و اهميت

 23يانگ ما و همكاران

)2018( 

ستم تجاري به سمت حمل و دهد كه بين تحول به سمت شهر پايدار در سطح كالن و نوآوري اكوسي مي اين پژوهش نشان

 يك مكانيسم همگام سازي قوي وجود دارد.، سبزتر و هوشمندتر در سطح بين الملليهاي  نقل

عسگري طورزني و 

  حبيبيان

)1393( 

گردد ولي  مي استفاده از دوچرخه اشتراكي دهد ميزان دسترسي به اتومبيل شخصي موجب كاهش ميزان مي اين مطالعه نشان

روي به ايستگاه كرايه دوچرخه و باور به بهبود مسيرهاي پياده، استفاده با هدف كار و تحصيل، ت از دوچرخهاستفاده تمام وق

 باشد مي تأثير سالمتي دوچرخه سواري در افزايش استفاده از دوچرخه اشتراكي مؤثر

رضا مختاري ملك 

  آبادي

)1390( 

رابطه ، ي دوچرخه و ميزان استفاده از آن به عنوان وسيله حمل و نقلها نتايج تحقيق نشان داد كه بين دسترسي بهتر به ايستگاه

طراحي مسيرهاي ويژه دوچرخه و ساير تمهيدات انديشيده شده هنوز ، معناداري وجود دارد ولي تعداد ايستگاه هاي دوچرخه

ناسبي به عنوان يك وسيله كافي نبوده و دوچرخه در شهر اصفهان بيشتر به عنوان يك وسيله تفريحي ورزشي است و جايگاه م

 در راستاي انجام سفرهاي شهري و كاهش بار ترافيكي به دست نياورده است.

  مهرپويا و ايوبي نژاد

)1396( 

وضعيت موجود سامانه و سيستم ، هوشمندهاي  دوچرخههاي  ويژگي، در اين پژوهش به تشريح سامانه حمل و نقل هوشمند

دوچرخه عمومي پرداخته است و در نهايت به اين هاي  وشمند سازي كامل ايستگاهو لزوم ه، دوچرخه سواري عمومي مشهد

با هدف ، ها ذف نيروي انساني دخيل در ايستگاهدوچرخه و حهاي  نتيجه رسيده است كه هوشمند سازي كامل فرآيند ايستگاه

تواند  مي ، هوشمندهاي  به دوچرخها ه ها به روش شعاعي و همچنين تجهيز برخي ايستگاه توسعه آن، ارائه خدمت شبانه روزي

  نقش موثري را ايفا نمايد. ، در ارتقاي جايگاه و نقش پذيري مد دوچرخه عمومي در سيستم حمل و نقل عمومي شهر
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  عباس ملك حسيني

)1391( 

 كد انتخابي كد محوري كد باز

مسافرت هاي  كاهش هزينه

 درون شهري
 گيرد يمتي بسيار نازل در اختيار مردم قرار ميضمناً فراموش نكنيد كه اين خدمات با ق

برتري بيدود نسبت 

 سنتيهاي  به سيستم

محدود نبودن دوچرخه سوار 

از بعد جغرافيايي براي 

 تحويل دوچرخه

توانند در هر مكاني كه در پاركينگ مناسب قرار  مي كاربران ، پس از دوچرخه سواري     

قفل كرده و هزينه اجاره را از طريق تلفن  سپس دوچرخه را ، دوچرخه را رها كنند ، دارد

 همراه پرداخت كنند.

 25استفاده از سامانه كيو.ايي

براي قفل گشايي و شناسايي 

 مكان دوچرخه

براي اشتراك گرفتن دوچرخه نيز از يك سيستم كامال هوشمند استفاده شده است كه وقتي    

ود روي دوچرخه و اسكن آن با كاربر دوچرخه را پيدا كرد با استفاده از كد كيو.آر موج

استفاده از گوشي خود بتواند قفل را باز كند و امكان استفاده از دوچرخه را داشته باشد. 

فرايند اشتراك دوچرخه را تسهيل كرده و ، اينترنت اشيا با امكان شناسايي مكان دوچرخه

 ته باشدرود روش جديد بازدهي و كارايي بيشتري نسبت به روش سنتي داش احتمال مي

ساعته  24در دسترس بودن 

 دوچرخه ها

با سرعت و سهولت و به ، ونقلي كارآمد دوچرخه را به عنوان يك سرويس حمل، »بيدود«  

 ساعته در دسترس عموم مردم قرار داده است. 24صورت 

هاي  پنچر نشدن الستيك

 دوچرخه

لس نيست و تكنولوژي  شود. تيوپ اي است كه پنجر نمي هاي اين دوچرخه به گونه الستيك  

خاصي است كه در الستيك منافذي وجود دارد تا آيروديناميك بودنش حفظ شود. ترمزها 

از رينگ استفاده شده. سيم از روي بدنه ، ديسكي و داخل رينگ است. در واقع به جاي پره

 شود و همه چيز در داخل آن است. رد نمي

 امداد سيار
تان  متخصصيني هستند كه جهت تعمير به كمك، ب شدتان در مسير خرا ضمنا اگر دوچرخه  

 .آيند مي

بيدود يك كسب و كار است 

 نه يك پروژه

عنوان بخش خصوصي چنين نگاهي داريم و بيدود براي ما يك پروژه نيست كه تا  ما به

 وكار ماست بدانيم. بيدود كسب  شده اي انجام شود و كار را تمام مرحله

نوآور بودن و مبتني بر 

 تكنولوژي روز دنيا
 كند چون بخش خصوصي معموال نوآور است و براساس تكنولوژي روز دنيا كار مي

اشتغال آفريني به صورت 

 مجازي

تواند يك چرخه  راحتي مي زايي منجر شده و به به اشتغال، شود نوعي كارآفريني محسوب مي

 اقتصادي سودده را ايجاد كند.

 استفاده از اينترنت

ده از اينترنت اشيا و كمك آن به خدمات مختلف شهري چند سال است كه بحث استفا   

، اي براي هر يك از اشيا مورد توجه قرار گرفته است. اينترنت اشيا با فعال كردن شناسه

هويت مشخصي براي آنها در نظر گرفته و مديريت اشيا و پيوند آنها با يكديگر با استفاده از 

 اين تكنولوژي آسان شده است.

 كاهش مصرف سوخت

كم كردن ، آلودگي هوا، ترافيك، ونقل با توجه به نيازي كه در زمينه حمل

وارد اين ، كرديم شادابي جامعه و ورزش احساس مي، مصرف سوخت

 حوزه شديم

 تاثيرات مثبت بيدود

 افزايش سالمت و نشاط افراد

 كاهش ترافيك

كاهش آلودگي صوتي و 

  آلودگي هوا
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تحرك افراد و پرهيز افزايش 

 از زندگي ماشيني

جايي  گذاري دوچرخه براي جابه هاي مختلف مانند اشتراك استفاده از طرح

 توان تحرك افراد را بيشتر كرد مي

جانبه با استفاده  مراقبت همه

 از بيمه

پكيج كامل بيمه را براي كاربر و دوچرخه آماده كرده است  بيدود مجموعه

 اي وجود ندارد و از اين نظر دغدغه

كمك به افراد در راستاي 

تناسب اندام با ارائه حجم 

 كالري سوخته شده

در انتهاي هر سفر ميزان كالري مصرفي و ميزان كربني كه با استفاده از اين 

 شود طرح ايجاد نشده به كاربر نمايش داده مي

تشويق و جذب افراد با ارائه 

 آمار سفر

ز اطالعات آماري كه در انتهاي هر سفر به در اين طرح ما با استفاده ا

هايي را براي استفاده مجدد و معرفي خدمت به  دهيم جذابيت كاربران مي

 ايم. ديگران در نظر گرفته

پايين بودن شان ، دوچرخه باب نبودن فرهنگ استفاده از ديد شهروندان مهمترين عوامل عدم استفاده از، نشان دادها  بررسي

هاي عمومي و وجود اتالف وقت در ايستگاه، باشد و در مقابل ترافيك شهري مي هي مسير هاي دوچرخهاجتماعي و كوتا

 خواهدنمود. ده شهروندان از اين طرح را فراهمپتانسيل الزم براي افزايش استفا، مسيرهاي مناسب

 محوري و باز، كدگذاري انتخابي .3جدول 

 كد انتخابي كد محوري كد باز

ر زمينه استفاده از فرهنگ سازي د

 دوچرخه

هايي كه ممكن است ابتدا نياز  عنوان مثال در طرح ها نيز بايد هدفمند باشد. به حمايت

نقش حمايتي دولت بسيار پر رنگ خواهد بود. استفاده از ، سازي باشد به فرهنگ

كننده با هدف آشنايي بيشتر با  هاي مصرف هاي جذاب براي كاهش هزينه طرح

هايي  سازي استفاده از چنين طرح تواند كمك شاياني به فرهنگ ات ميگونه خدم اين

 كند

پيشرو هاي  چالش

 بيدود

 

بر اساس گراني ها  نوسانات هزينه

 بنزين

گرفتيم كه  هزار تومان از كاربران مي189چون ما مبلغ ، با توجه به تغيير قيمت بنزين

هزار تومان هم بابت  30نام و حق عضويت بود و  هزار تومان آن بابت ثبت 159

 ها بسيار بيشتر شد هزينه، وقتي نرخ بنزين تغيير كرد، بيمه

 عدم پرداخت يارانه به شركت بيدود

تواند به خوبي كار كند به همين  در تهران هيچ مدل حمل و نقلي بدون يارانه نمي

ند. ك هاي زيادي پرداخت مي دليل شهرداري تهران ساالنه براي اتوبوس و مترو يارانه

 دانم كه االن شهرداري به اين شركت يارانه بدهد. بعيد مي

 شركت بيدود دچار مشكل مالي شده است. ضعف مالي شركت بيدود

ونقل  ها با كمك معاونت حمل هاي الزم و مسيرهاي عبور دوچرخه زيرساخت عدم حمايت و همكاري شهرداري

شهرهاي ديگر در نظر گرفته  هاي مناسبي هم براي شهرداري تهران مهيا شده و محل

كنيم و تحت پوشش  شده است؛ اما نهايتاً ما در قالب بخش خصوصي فعاليت مي

 شهرداري يا ارگان خاصي نيستيم

هاي  مناسب نبودن زيرساخت خيابان

 شهر

كار يكي و زا بودن اين كسب بردار نبودن و استرس طور گفت كه تعطيل شايد بتوان اين استرس زا بودن كسب و كار

 بردار نبودن تعطيل هاي آن است ترين چالش از بزرگ

فعاليت بخش خصوصي و حمايت 

 دولتي

اند.  هايي را براي كشور به ارمغان آورده وكارهاي نوپا اميدواري اين روزها كسب

هاست گريبان شهرهاي بزرگ را گرفته و با وجود قوانين و  مشكالتي كه سال

بر خواهد بود شايد به دست  حل آن زمان، خش دولتيبروكراسي پيچيده اداري ب
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تر قابل  وكارها كمي راحت بخش خصوصي و با افزايش حمايت دولت از اين كسب

 حل باشد.

پايين بودن استقبال روزانه از ميانگين 

 بار دوچرخه 8تا  7استفاده 

رتبه اين شركت اعالم كرده كه به طور ميانگين روزانه از هر دوچرخه يك يا دو م

مرتبه از هر دوچرخه استفاده شود تا  8تا  7شد. در حالي كه بايد روزانه  استفاده مي

 صرفه باشد. براي شركت به

پيش بيني شده براي هاي  فقدان مكان

 رفت و آمده دوچرخه ها

، بيني نشده است كه اگر وجود داشت هايي براي رفت و آمد دوچرخه پيش مكان

 شد. از اين خدمات بيشتر مي پذيرش جامعه براي استفاده

  

  

 اصلي استخراج شده به صورت كميهاي  مقوله- 4

مصاحبه هاي  اصلي ارائه شده از فايلهاي  در اين بخش مقوله  

 ارائه شده است.

 بيدودهاي  چالش-1- 4

  بيدود پرداخته شده است. هاي  در اين بخش به بررسي چالش   

راج شده است. لذا بيدود استخهاي  كدهاي در ارتباط با چالش

  پيشروي صنعت هاي  فوق مرتبط با چالشهاي  كليه زير مقوله

  

  

  

  

  

  

دوچرخه سواري بيدود بوده و از مسائل مهم اين شركت به 

  روند. مي شمار

  

  

 هاي سنتي برتري بيدود نسبت به سيستم-4-2           

استخراج شده مرتبط با مقوله هاي  در اين بخش زير مقوله

سنتي گزارش شده هاي  بت به سيستماصلي برتري بيدود نس

استخراج شده با مقوله اصلي هاي  زير مقوله 5جدول  است.

دهد. تمام  مي سنتي را نشانهاي  برتري بيدود نسبت به سيستم

بيدود هاي  كد يا زير مقوله استخراج شده بيانگر برتري 10اين 

 سنتي است كه بسيار قابل توجه هستند.هاي  نسبت به سيستم

بيدودهاي  استخراج شده مرتبط با چالشهاي  توزيع فراواني زير مقوله. 4  جدول

 استخراج شدههاي  زير مقوله فراواني درصد فراواني

 فرهنگ سازي در زمينه استفاده از دوچرخه 3 12/5

 عدم پرداخت يارانه به شركت بيدود 3 12/5

 ضعف مالي شركت بيدود 3 12/5

 شهرداريعدم حمايت و همكاري  3 12/5

 شهرهاي  مناسب نبودن زيرساخت خيابان 3 12/5

 زا بودن كسب و كار استرس 2 8/3

 فعاليت بخش خصوصي و حمايت دولتي 2 8/3

 بردار نبودن تعطيل 2 8/3

 بار دوچرخه 8تا  7پايين بودن استقبال روزانه از ميانگين استفاده  1 4/2

 فت و آمده دوچرخه هاپيش بيني شده براي رهاي  فقدان مكان 1 4/2

 بر اساس گراني بنزينها  نوسانات هزينه 1 4/2
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 سنتيهاي  استخراج شده برتري بيدود نسبت به سيستمهاي  توزيع فراواني زير مقوله. 5 جدول

 رديف استخراج شدههاي  زير مقوله فراواني درصد فراواني

 1 مسافرت درون شهريهاي  كاهش هزينه 3 18/75

 2 حدود نبودن دوچرخه سوار از بعد جغرافيايي براي تحويل دوچرخهم 3 18/75

 3 براي قفل گشايي و شناسايي مكان دوچرخه QEاستفاده از سامانه  2 12/5

 4 ساعته دوچرخه ها 24در دسترس بودن  2 12/5

 5 دوچرخههاي  پنچر نشدن الستيك 1 6/25

 6 امداد سيار 1 6/25

 7 است نه يك پروژه بيدود يك كسب و كار 1 6/25

 8 نوآور بودن و مبتني بر تكنولوژي روز دنيا 1 6/25

 9 اشتغال آفريني به صورت مجازي 1 6/25

 10 استفاده از اينترنت 1 6/25

 توزيع فراواني كدهاي استخراج شده مقوله تاثيرات مثبت بيدود .6جدول 

 رديف استخراج شدههاي  زير مقوله فراواني درصد فراواني

 1 كاهش مصرف سوخت 3 15

 2 افزايش سالمت و نشاط افراد 3 15

 3 كاهش ترافيك 3 15

 4 كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا 3 15

 5 افزايش تحرك افراد و پرهيز از زندگي ماشيني 3 15

 6 جانبه با استفاده از بيمه مراقبت همه 2 10

 7 ائه حجم كالري سوخته شدهكمك به افراد در راستاي تناسب اندام با ار 2 10

 8 تشويق و جذب افراد با ارائه آمار سفر 1 5

  

 تاثيرات مثبت بيدود-3- 4

در اين بخش به بررسي تاثيرات مثبت بيدود و پيامدهاي كه    

  پرداخته شده است.، به همراه دارد

استخراج شده مرتبط با مقوله هاي  زير مقوله 6جدول 

دهد. همانطور كه  مي را نشان اصلي تاثيرات مثبت بيدود

است. از ميان سه فايل  كد استخراج شده 8شود  مي مشاهده

كاهش مصرف هاي  مصاحبه كه تجزيه و تحليل شد زير مقوله

كاهش ، كاهش ترافيك، افزايش سالمت و نشاط افراد، سوخت

افزايش تحرك افراد و پرهيز از ، آلودگي صوتي و آلودگي هوا

  بار تكرار را به خود اختصاص  3ي زندگي ماشيني فراوان

جانبه با استفاده از  زير مقوله مراقبت همه، داده اند. پس از آن

كمك به افراد در راستاي تناسب اندام با ارائه حجم كالري  ، بيمه

سوخته شده و تشويق و جذب افراد با ارائه آمار سفر را داريم 

 صاحبهمهاي  بار تكرار در فايل 1و  2كه بترتيب داراي 

دهد با پياده  مي باشند. همانطور كه نتايج جدول نيز نشان مي

سازي سامانه بيدود مصرف سوخت بسيار كاهش يافته است و 

است.  اهش ترافيك شهري و درون شهري شدهاين امر باعث ك

افزايش ، با ترغيب افراد به دوچرخه سواري، از سوي ديگر

توان به  مي ياي ديگرسالمت جامعه نيز ارتقا يافته است. از مزا

كاهش آلودگي صوتي و هوا اشاره كرد و با ارائه گزارش هايي 
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به سوي دوچرخه از حيث ميزان كالري سوخته شده افراد را 

توان ادعا كرد كه اين سيستم  مي است. لذا سواري تشويق نموده

 تا االن توانسته است كه رسالت خويش را تا حدي انجام دهد.

يافته هاي تحقيق عميق و كيفي از مطالعه براساس  پژوهشاين 

با استفاده از داده هاي مصاحبه و ادبيات كاربردي  ، موردي

آكادميك دانشگاهي انجام گرفته است. رويكرد مطالعه موردي 

به گونه اي انتخاب شده است كه به طور ايده آل براي مطالعه 

هاي  اجتماعي و همچنين جوامع و گروههاي  موجوديت

و اين امكان را براي ، )2000 ، قرار گرفته است (حكيم اجتماعي

آورد  مي فراهم "يك ديدگاه ظريف و واقعي از واقعيت"توسعه 

). هدف كلى در اين مطالعه 303؛ ص  2011، 26(فلوي بجورگ

تحت مطالعه و تفسير » مورد«موردى مشاهده تفصيلى ابعاد 

ش بررسى گراست و نقطه قوت اين رو ها از ديدگاه كل مشاهده

از   ).1994، 27باشد (يين فرآيندهاى اجتماعى در بستر جامعه مى

مطالعات موردي براي اين نوع از تحقيقات كيفي و ، اين رو

مردمي هاي  كه به دنبال بررسي نقش جامعه در نوآوري، عميق

). با توجه به 2017، مناسب است (ماري مارتيسيناين، است

رين مشكالت زيست محيطي آلودگي هوا يكي از جدي ت، اينكه

گذارد و در  مي است كه بر سالمت و رفاه عموم مردم تاثير

و حمل و ، ميرند مي نفر بر اثر الودگي هوا 45000ايران ساالنه 

كند. با  مي درصدي را در آلودگي هوا تهران ايفا 88نقل سهم 

وجود اخبار و اطالعات از وخامت اوضاع محيط زيست تهران 

 ين جهت زندگي مردم را به نابودي تهديدو خطراتي كه از

لزوم توجه ، كند و شواهدي كه در تاييد آن در دست داريم مي

اي در زمينه جلوگيري از صدمات محيط و اقدام اساسي و ريشه

پاك چرخ «از اين رو ما شركت . زيست و بهبود آن نياز است

به عنوان اولين و تنها مجري انحصاري   را كه، »ايرانيان

با بررسي ، »بيدود«اشتراكي هوشمند با نام تجاري هاي  رخهدوچ

، رويكرد حركت به سمت شهري هوشمند نيازهاي جامعه و با

فعاليت خود را در زمينه حمل و نقل پاك با هدف كاهش 

افزايش سالمت شهروندي ، كمك به محيط زيست، آلودگي هوا

و كاهش ترافيك آغاز كرده است كه حس واقعي از مسئوليت 

را به عنوان مطالعه موردي اجتماعي نيز با خود به همراه دارد 

  .انتخاب شده است

 
 بيدودهاي  نوآوري-4- 4

در اين قسمت به نوآوري هايي كه بيدود در دو جنبه اجتماعي 

  .ه شده استپرداخت، و تكنولوژيكي انجام داده است

 وري اجتماعينوآ -4-5            

نوآوري اجتماعي ، مورد نوآوريمهم در هاي  يكي از جنبه    

فعاليتها و خدماتي نوآورانه «است. نوآوري اجتماعي شامل 

گيرند و  مي است كه با هدف برآوردن يك نياز اجتماعي انگيزه

عمدتاً توسعه يافته و از طريق سازمانهايي كه اهداف اصلي آنها 

، 28(مالگان و همكاران» اجتماعي هستند پراكنده شده اند

مده ادبيات در اين مورد از دهه گذشته به صورت ). ع2007

). بر 2012، 29وسيع ظهور پيدا كرده است (گريس و همكاران

اروپا در بيانيه هاي  اساس تعريف سازمان توسعه و همكاري

ترجيحا و ابتدا بر اهداف اقتصادي شامل ، هانوآوري، اسلو

ركز سازماني و بازاريابي متمهاي  شاخص، فرآيندها، محصول ها

نوآوري ديگر ، جديدهاي  بودند؛ در حالي كه بر اساس تعريف

ن اقتصادي متمركز و محدود نيست تنها بر واژگا

)OECD,2010 و » ارزش«، »هنجار«، »نقش«). واژگاني چون

ها  نوآوري، دهند كه در پارادايم جديد مي موارد مشابه نشان

ر ). د2009، 30معطوف به اهداف اجتماعي هستند (هوچگرنر

نوآوري اجتماعي را با نوآوري در كسب و ، مطالعه موردي ما

تجارت عاملي است كه بر   به اين دليل كه، كنيم مي كار تركيب

 فرهنگي و سياسي در نوآوري تأثير، اقتصاديهاي  جنبه

و از طرفي اين يك نوآوري موفقيت آميز است كه از ، گذارد مي

سود باشد و يا  با انگيزه حداكثر  نوآوري صرفا تجاري كه

هاي  اجتماعي كه فوايد مالي ندارند (مانند پروژههاي  نوآوري

ما نوآوري ، شود. بنابراين مي اجتماعي غيرانتفاعي) متمايز

اجتماعي بيدود را از دو جنبه اقتصادي و فرهنگي / سياسي 

  كنيم. مي معرفي

 
 اقتصاديهاي  جنبه-4-6            

كه ، شهرهاي بزرگ مانند تهرانبه ويژه در ، در ايران      

مشكالتي وجود ، در ساعات شلوغي، جمعيت متراكم دارند

حمل و نقل موجود به تنهايي نمي توانند هاي  دارد كه روش

بزرگ است. بيدود با   را حل كنند. اين يك بازار با پتانسيلها  آن

 سرويس جديد دوچرخه اشتراكي بي نظير خود وارد بازار

كند. عوامل كليدي كه باعث  مي ل را حلشد و اين مشك مي

شوند بيدود به سرعت رشد كنند و در طول يك سال موفق  مي

برداري آن   محصول و فرآيند بهره، شوند مدل كسب وكار بديع

كند كه  مي بيدود برخي از فرضيات را تأييد ، است. اول از همه

ايل مردم تم، شدند. به عنوان مثال مي در گذشته نامعتبر قلمداد

مردم مايل به استفاده ، عمومي دارندهاي  به استفاده از دوچرخه
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اپليكيشن) براي اجاره  ، از برنامه تلفن همراه (از اين پس

مهم نيست كه دوچرخه ، دوچرخه و هزينه آن هستند. بنابراين

فرض اصلي اين است كه آيا كاربران مايل به ، چه شكلي است

رنامه و پارك كردن آن اجاره يك دوچرخه مشترك با وجود ب

هايي كه افراد ديگر بتوانند آن را پيدا كنند و دوباره  در مكان

بيدود ، اجاره كنند دارند. به منظور تأييد اين فرضيه اصلي

كند. و  مي سيستم اعتباري را در برنامه و دوچرخه خود طراحي

هاي  شود كه بيدود در ابتدا با ديگر روش مي فرض اصلي باعث

هاي  بيدود از راه حل ، متفاوت باشد. عالوه بر اين حمل و نقل

 جديدي براي حل مشكالت مورد عالقه بيشتر افراد استفاده

كند. به عنوان  مي كند و سناريوي استفاده جديدي را ايجاد مي

وقتي هيچ مشكلي براي پارك كردن ، مسئله امنيتي، مثال

 رمردم دوچرخه سوا، خود وجود نداشته باشدهاي  دوچرخه

ضد سرقت هاي  رسد كه فناوري به نظر مي، شوند. ازاين رو مي

تواند مشكل امنيتي را حل كند. و بنابراين بيدود  مي

و مواد خاص با قفل ها  خود را با استفاده از طرحهاي  دوچرخه

بسيار قابل تشخيص راه اندازي كرد. هاي  هوشمند و رنگ

عمومي هاي  مشكل ديگر اين است كه بيشتر مردم از زيرساخت

محافظت نمي كنند. براي جلوگيري از پراكنده شدن دوچرخه 

بيدود ، در منطقه كه ناشي از كمبود مقدار جاي پارك است

كند. در  مي همچنين منطقه ويژه بازگشت دوچرخه را تنظيم

كاربران ، كردن دوچرخه در خارج از ايستگاهصورت پارك

ايجاد سناريوي مجبوراند هزينه بيشتري بپردازند. از طريق 

 تعامل بين مشتري و دوچرخه افزايش ، جديد ارتباط با مشتري

در  "مشتري - محصول "شود رابطه  مي كه باعث، يابد مي

مقايسه با اشتراك سنتي دوچرخه نزديكتر شود. بيدود همچنين 

پيشگام در استفاده از مكان دلخواه هوشمند براي راهنمايي 

خه و استفاده از ابزار حمل و كاربران به درستي پاركينگ دوچر

بيدود كاربران بيشتري را تشويق ، نقل سبز است. در عين حال

شركت كنند كه ، سازي خود كند تا در برنامه عمليات بهينه مي

كارايي سيستم و ، دهد نرخ استفاده دوچرخه را افزايش مي

هاي مديريت را كاهش داده و كل كارايي عمليات را  هزينه

  . دهد افزايش مي

 

 فرهنگي و سياسيهاي  جنبه-4-7           

 سازي فرهنگ در جهتبيدود  شركت  تالش، در فاز اول   

بيدود به  شركت است. استفاده از دوچرخه در سطح جامعه

نه تنها ، دوچرخه گذاري اشتراكدهنده سرويس  عنوان يك ارايه

بلكه ، دهد دوچرخه خود را افزايش مي گذاري اشتراك

هاي حمل و نقل سبز  كند تا از روش مي ا ترغيبشهروندان ر

بيشتر به منظور كاهش احتمالي ترافيك و بهبود كيفيت زندگي 

دهد  مي بيدود به كاربران آموزش شركت در شهر استفاده كنند.

شركت . ين راهنمايي و رانندگي پيروي نمايندكه بيشتر از قوان

به سمت  بيدود با بررسي نيازهاي جامعه و با رويكرد حركت

شهري هوشمند فعاليت خود را در زمينه حمل و نقل پاك با 

افزايش ، كمك به محيط زيست، هدف كاهش آلودگي هوا

سالمت شهروندي و كاهش ترافيك آغاز كرده و در اين مسير 

  موفق هم بوده است.

 
 نوآوري تكنولوژيكي-4-8         

ابند ي مي اي توسعهاغلب در بخش كوچك و ويژهها  نوآوري   

گذاران  ). هنگامي كه بنيان2016، 31(بلومكويست وجانسون

روند طراحي نسل ، »غالمحسين قاسمي«و » رضا باقري«بيدود 

نوآورانه در بخش هاي  بسياري از ايده، اول بيدود را آغاز كردند

كه بر هاي  كوچكي طراحي و آزمايش شده بودند. اولين ايده

اند صرفاً با هدف كسب سود مبنا آن بيدود را راه اندازي كرده 

نيست بلكه ايجاد رويكردهاي بيشتري براي سود بردن جامعه 

نيچ ممكن است هاي  داند كه پروژه ها مي است با وجود آنكه آن

هاي اشتراكي  به محصوالت ناكامي تبديل شوند. دوچرخه

 3تقريباً ، هوشمند نسل چهارم كه در ايران از آن استفاده كرديم

ر دنيا كار خود را شروع كرده و غير از ايران سال است كه د

كنند و  ها استفاده مي منحصراً دو كشور چين و آمريكا از آن

هاي اشتراكي  ساير كشورها يا در حال استفاده از دوچرخه

كنند.  را استفاده مي 2هستند و يا حتي نسل  3هوشمند نسل 

هاي اشتراكي  بعضي كشورها هم در حال تبديل دوچرخه

هستند. بنيان گذاران بيدود پيش از  4به نسل  3ند نسل هوشم

اند و در كشورهاي مختلف حضور پيدا كرده» بيدود«اندازي  راه

هاي اشتراكي هوشمند به صورت  هاي دوچرخه از اپليكيشن

ها را به خوبي  اند و نقاط قوت و ضعف آنعملي استفاده كرده

اي  مجموعه، ده استبررسي كرده تا نهايتاً آنچه در ايران اجرا ش

هاي دنيا را دارا باشد و ضمناً  از نقاط قوت بهترين اپليكيشن

كمترين نقاط ضعف را داشته باشد. بيدود پس از بررسي 

هاي موجود در زمينه اشتراك دوچرخه در  مشكالت شركت

تصميم گرفت دوچرخه توليد كند كه نياز به ، سراسر جهان

چهار سال از زمان  تعمير و نگهداري تقريبا صفر در طي

انتخاب مواد ، كارداشته باشد با بهبود كيفيت الستيك و زنجيرها
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دوچرخه دارد. و هاي  بهتر براي جلوگيري از زنگ زدگي قاب

با فراهم كردن منابع قابل اعتماد و فراوان ، از همه مهمتر

آزادي سوار شدن دوچرخه را در هر زمان و ، دوچرخه به شهر

به كاربر بدهد. ابتكاري ترين بخش بيدود  خواهد مي هر كجا كه

و  IoTهاي  اين است كه آنها با يكپارچه سازي فن آوري

GPS ، دوچرخه اي را توسعه دادند كه به راحتي قابل دسترسي

بيدود با بهره گيري از سيستم پرداخت ، باشد. عالوه بر اين

آنالين موبايل قادر است مشتريان خود را با استفاده از خدمات 

كه شامل   اشتراك دوچرخه پس از يك فرآيند ثبت نام آسان

فني هاي  چهار مراحله است انجام دهند. و جداي از نوآوري

نوارهاي شبرنگ الستيك ، چراغ شبرنگ عقب، ذكر شده در باال

سبد با ، زين قابل تنظيم، جهت استفاده از دوچرخه در شب

، شوند تايرها پنچر و كم باد نمي، كيلوگرم بار 5ظرفيت 

خود توسعه يافته تعبيه شده و جهت يابي  IoTهاي  دستگاه

GPS هاي  و فناوريIoT و   براي كاربران براي يافتن دوچرخه

هر ، سيستم ترمز پيشرفته، سبكهاي  بدنه، قفل دوچرخه

نارنجي هاي  طراحي شيك با رنگ، دوچرخه داراي پالك است

، يشن بيدوددقيقه اي از طريق اپليك 15عملكرد رزرو، روشن

همه اين ، زين قابل تنظيم، با چرخه عمر طوالني  انتخاب مواد

خالقانه بيدود را قادر ساخت تا به مطلوب ترين هاي  ايده

با وجود اينكه   شركت تقسيم دوچرخه در ايران تبديل شود.

در نظر گرفته  32نسل اول بيدود هنوز بعنوان يك محصول نيچ

را به عنوان بازخورد از تمام ها  بياما شركت انواع ارزيا، شود مي

تواند  مي است. دليل اين كه بيدود طبقات مختلف دريافت كرده

ميتوان ، قرار گيردها  به طور ناگهاني مورد توجه همه رسانه

عمومي در هاي  در كاهش مشكالت حمل و نقل ها  موفقيت آن

كوتاه شهرها بيان كرد. و اين براي گروه بزرگي از هاي  مسافت

هروندان مساله ساز شده بود و اكنون از بين رفته است. ش

منطقي است كه نتيجه بگيريم كه محصول نيچ با موفقيت توسط 

فني ديگري هم هاي  بيدود توسعه يافته است اما قطعاً پيشرفت

  رود زيرا هنوز انتظارات كاربران وجود دارد.  مي زمان انتظار

 
 تحليل پنج نيروي رقابتي پورتر-8- 4

راي درك رشد و جذابيت بالقوه در صنعت اشتراك دوچرخه ب  

نياز به استفاده از تجزيه و تحليل پنج نيروي پورتر ، در ايران

است. بيدود به عنوان يكي از مهمترين شركت در صنعت 

اشتراك دوچرخه در شهرهاي بزرگ ايران در حال رشد است. 

ت اين شرك، تنها طي يك سال در حال توسعه تجارت فشرده

محبوبيت كامالً خوبي را به دست آورده است. اين امر باعث 

 گذاري اشتراكگسترش سريع آن و ارائه خدمات بهتر به 

دوچرخه شده است. اما با توجه به موقعيت جغرافيايي تهران 

امكان استفاده گشترده از دوچرخه به عنوان ناوگان حمل و نقل 

ا زماني كه رسد ت عمومي نيست. بر همين اساس به نظر مي

و نقل  شهرداري تهران در توسعه و افزايش ناوگان حمل 

عمومي مانند مترو و اتوبوس با مشكالت بسياري مواجه است 

اتوبوس و  ، توجهي واگن مترو و هنوز نتوانسته تعداد قابل

بنابراين استفاده از ، ونقل عمومي بيفزايد تاكسي به ناوگان حمل

  و نقل مورد توجه نيست.  عنوان يك وسيله حمل دوچرخه به

 
 تهديد ورود احتمالي تازه واردان به بازار-4-9           

توان مدل تجاري بيدود را به راحتي كپي كرد  مي تا زماني كه   

و دولت ايران هنوز هيچ مقرراتي را براي صنعت تقسيم 

مانع ورود بسيار كم است. حفظ ، دوچرخه تنظيم نكرده است

هاي  ازار اشتراك دوچرخه نه تنها به نوآوريجايگاه پيشرو در ب

خوبي هاي  موفق اجتماعي و تكنولوژيكي بلكه به استراتژي

ها با  سازگاري آن، هاي بيدود براي بازاريابي نياز دارد. دوچرخه

تكنولوژي نويني كه كمتر استارتاپ ايراني تا ، اينترنت اشياست

 است. بيدودگذاري كرده  كنون به آن پرداخته و رويش سرمايه

تواند به عنوان يك رهبر فني در اين صنعت عمل كند. اما از  مي

آينده براي پرش هاي  هيچ محدوديتي براي رقيب، سوي ديگر

بالغ تر يا پيشرفته تر وجود هاي  از بيدود با استفاده از فناوري

تهديد ورود كنندگان احتمالي به بازار در اين ، ندارد. بنابراين

 شود. مي د تلقيدوره بسيار زيا

 

 قدرت چانه زني عرضه كننده-10- 4

گذاري ايراني و در  با سرمايه هاي بي دود كامالً دوچرخه  

شوند و بيدود صاحب تمام  داخل ايران توليد و يا مونتاژ مي

كند كه بيدود از  مي خود است و اين تضمينهاي  دوچرخه

قدرت چانه زني مطلق نسبت به تأمين كنندگان برخوردار 

مهندس هاي  دوچرخه خود را با تيمهاي  است. بيدود طرح

 زنجيره تأمين خود را تأسيس، كند مي خاص خود هدايت

به عنوان يك بازيكن مستقل در صنعت دوچرخه ، كند مي

بيدود در دراز ، كند. با اين كار مي اشتراكي در ايران فعاليت

مدت از تسليم شدن در برابر تهديدات خارجي ساير رقبا و 
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تمركز بر توسعه فني ابتكاري اصلي به عنوان رقابتي ترين 

 شود. مي كيفيت بهره مند

 قدرت چانه زني خريدار-11- 4

 گذاري اشتراكاز آنجا كه ارائه دهندگان خدمات به     

، دوچرخه با ايستگاهاي كمتر در بازار به جز بيدود وجود ندارد

انه زني به مشتريان حق انتخاب زيادي ندارند بنابرين قدرت چ

، مراتب كمتر از بيدود دارند. به منظور حفظ وفاداري مشتري

كاربران خود را  ، ها بيدود نياز دارد تا از طريق انواع استراتژي

  سعي كند وفاداري مشتريان را ، به طور مداوم راضي كند

  جذب كند.

 

 تهديد جانشينان-12- 4

دي را راه حل جدي، سيستم اشتراك دوچرخه هوشمند، بيدود   

كه خود ، دهد مي كوتاه ارائههاي  براي حمل و نقل براي مسافت

يا ساير ها  اتوبوس، مترو، را به عنوان جايگزيني تاكسي

دهد. و يك جايگزين  مي حمل و نقل عمومي انجامهاي  گزينه

 رايج در مشاغل رقابتي است. از آنجا كه بيدودهاي  براي نيروي

نيروي  "يج دهد كه از طريق قصد دارد حمل و نقل سبز را ترو 

هاي احتمالي ديگر  بيدود را از جايگزين، شود مي تامين "انسان

مثل سوخت فسيلي و يا منابع طبيعي ها  از طريق انرژي  كه

به ، هاي جديد آوري اما توسعه فن . كند متمايز مي، شود مي تامين

هاي سريع كه در حال حاضر در صنايع  خصوص با پيشرفت

هاي  در شيوه  دهند منجر به تغيير نايع خودرو رخ ميانرژي و ص

صنعت ، كنيم كه زمان مي شود. ما فرض مي حمل و نقل

دوچرخه هوشمند را به يكي از فاكتورهاي مهم  گذاري اشتراك

كند. در  مي تبديل، بالقوههاي  در مقايسه با ساير جايگزين

ان تهديد جانشينان به عنو، مقايسه با ساير نيروهاي پورتر

  . شود در نظر گرفته ميها  رو بين آن ميانه
 
 قدرت رقابتي رقباي فعلي -4-13           

با ايستگاه كمتر به يكي از منابع ها  در حالي كه دوچرخه   

 معتبر و فراوان براي استفاده از وسايل نقليه عمومي تبديل

رقابت در اين صنعت ، دليل كمبود موانع ورود به، شوند مي

شود. اما در بازار فعلي ايران به دليل وجود  مي فشردهبسيار 

همچون نبودن زيرساخت مناسب براي عوامل گوناگون (

در مناطق شمالي تهران و...) ها  شيب خيابان، دوچرخه سواري

شود كه رقباي زيادي در اين حوزه تمايل به ورد  مي باعث

بيدود نداشته باشند و از طرف ديگر با توجه به اين موضوع كه 

كند كه تعداد رقيبان كمتري در آن حضور  مي در بازاري فعاليت

  كند. العاده باالتري پيدا مي به قدرت و سودآوري فوق، دارند
 
 SWOTتجزيه و تحليل -5         

 قوت-5-1           

قدرت مالي: اطالعاتي در دسترس نيست. محصول: بيدود 

روف است. كامال ظاهري شيك دارد و به دليل رنگ نارنجي مع

گذاري ايراني و در داخل ايران توليد و يا مونتاژ  با سرمايه

ها  دوچرخه ، GPSشوند. ساختار ساده و محكمي دارند با  مي

شوند. دوچرخه با تركيب نوآوري و فناوري  مي به راحتي پيدا

 ي اينترنت اشيا استفاده كرده و كاربران تازه معرفي شده

خود را با سهولت انجام دهد و توانند سفرهاي شهري  مي

، دوچرخه را رزرو كنند. با تكنولوژي پيشرفته هوشمند

همكاري با   به راحتي قابل كنترل و پيگيري هستند.ها  دوچرخه

سبك  ، بيدود متناسب با مفهوم حمل و نقل سبز  دولت : زيرا

حفاظت از انرژي و حفاظت از محيط زيست  ، زندگي سالم

قط در تهران فعاليت داشته ولي توانست بازار است. بيدود قبالً ف

  خود را نيز به شيراز گسترش دهد.
 
 ضعف-2- 5            

فرمان دوچرخه ثابت و زين متحرك و متناسب با قد محصول: 

بسياري از مشتريان از سنگيني  ، فرد جا به جا ميشود چرا كه

پيدا كردن دوچرخه در ساعت شلوغي ، ناراضي اندها  دوچرخه

نه از دنده خبري هست و نه كمك  ، سپرده باال، ت استسخ

فنري در آنها تعبيه شده است. هزينه:هزينه توليد باالتر زيرا 

كند. شركت در  مي بيدود دوچرخه مخصوص خود را توليد

توليد محصول   ابتدا بايد سرمايه گذاري زيادي را در كارخانه

زايش كه باعث كاهش جريان نقدي شركت و اف، انجام دهد

 شود. و همچنين جريان درآمد ناپيوسته. ها مي ريسك

           

 فرصت -5-3           

؛ محبوب در كوتاههاي  حل مشكالت حمل و نقل در مسافت

يگاه جمعيت متراكم؛ پاهرهاي بزرگ به ويژه در مناطق با ش

توان به عنوان  مي ؛ از دوچرخهمشتريان بزرگ در مناطق شهري

ي متحرك استفاده كرد و براي بازرگانان اجاره تبليغاتهاي  آگهي

براي ترويج ها  ورزشي يا شركتهاي  داد. همكاري با مارك

هاي  بزرگ؛ با شركتهاي  سبك زندگي سالم؛ ارائه داده

مخابراتي مانند ايرانسل و همراه اول شريك شويد و از 

براي بهبود عملكرد ناوبري و رديابي خود  G5تكنولوژي 

 .استفاده كنيد
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 تهديدات-5-4           

از طرف دولت   همكاري نكردن ، خسارت ، خرابكاري ، سرقت

كافي  ، نداشتن پاركينگ دوچرخه ، به دليل پاركينگ غيرقانوني

افراد پديده رانندگي بي پروا با دوچرخه  ، نبودن مسير دوچرخه

خه خط دوچر ، دهند. پاركينگ غيرقانوني ماشين مي را افزايش

هواي سرد ، پرشيب بودن مناطق شمالي تهران كند. مي را اشغال

 كند.  مي در زمستان دوچرخه سواري را غيرممكن

 

 گيري نتيجه-6      

تجارت سنتي دوچرخه هنوز هم نقش مهمي در بسياري از     

كند. متاسفانه ميانگين ميزان استفاده از  نقاط دنيا بازي مي

عمومي هاي  يين است. دوچرخههاي شخصي بسيار پا دوچرخه

اي  شد حمل و نقل عمومي را به شيوه كه توسط دولت تامين مي

كرد. اما مشكل بودن فرآيند اجاره آن تاثير  پايدارتر كامل مي

در ضمن وجود چنين ، گذارد زيادي بر نرخ پذيرش آن مي

 محدود  به لحاظ مكان اجاره آن و تعداد آنهاهاي  دوچرخه

هاي  روش، دوچرخه جديد گذاري اشتراكبه  شد. سرويس با مي

حمل و نقل مسافت كوتاه عمومي را به روش انقالبي تغيير داد. 

مزيت سيستم به ، نشان دادها  تجزيه و تحليل داده

هاي  دوچرخه هوشمند بيدود نسبت به دوچرخه گذاري اشتراك

، مسافرت درون شهريهاي  عمومي سنتي دركاهش هزينه

ه سوار از بعد جغرافيايي براي تحويل محدود نبودن دوچرخ

براي قفل گشايي و شناسايي  QEاستفاده از سامانه ، دوچرخه

پنچر ، ساعته دوچرخه ها 24در دسترس بودن ، مكان دوچرخه

نوآور بودن و مبتني ، امداد سيار، دوچرخههاي  نشدن الستيك

، اشتغال آفريني به صورت مجازي، بر تكنولوژي روز دنيا

هاي  در راستاي پاسخ به پرسش ز اينترنت است.استفاده ا

ميتوان ادعا كرد نقش ها  پژوهش بر اساس تجزيه و تحليل داده

دوچرخه براي تحرك شهري و  گذاري اشتراكو تاثير سيستم به 

كاهش آلودگي شهري در شهر بزرگ تهران بسيار زياد است و 

يشرفته هاي پ اين موضوع به طور كامل به نياز مردم با تكنولوژي

مدرن ارتباط دارد. بدون هاي   آوري و در عين حال توسعه فن

هوشمند هاي  توسعه اين دوچرخه، مدرنهاي  توسعه فنĤوري

با چنين كارايي و هزينه كم امكان پذير نيست. همچنين با 

هاي بيدود مانند: فرهنگ سازي در زمينه  استخراج چالش

، شركت بيدودعدم پرداخت يارانه به ، استفاده از دوچرخه

، عدم حمايت و همكاري شهرداري، ضعف مالي شركت بيدود

زا بودن  استرس، شهرهاي  مناسب نبودن زيرساخت خيابان

، فعاليت بخش خصوصي و حمايت دولتي، كسب و كار

پايين بودن استقبال روزانه از ميانگين ، بردار نبودن تعطيل

بيني شده پيش هاي  فقدان مكان، بار دوچرخه 8تا  7استفاده 

بر اساس ها  نوسانات هزينه، براي رفت و آمده دوچرخه ها

هاي  دادههاي  با استفاده از تكنيك، گراني بنزين الزم است

براي تيم مديريت بيدود تصميماتي اتخاذ شود تا بتواند ، بزرگ

دومين پرسش پژوهش در  هاي موجود خود فائق آيد. بر چالش

دوچرخه در تهران بود كه با  گذاري اشتراكبه هاي  پيامدزمينه 

به اين نتيجه رسيديم كه از اين ها  توجه به تجزيه و تحليل داده

افزايش سالمت و ، كاهش مصرف سوخت فسيلي :پيامدها

كاهش آلودگي صوتي و آلودگي ، كاهش ترافيك، نشاط افراد

شيوه ، افزايش تحرك افراد و پرهيز از زندگي ماشيني، هوا

ره. اين يك تجارت جديد است كه به تر و غيزندگي سالم

زيست  ، كند تا به پايداري بهتر اجتماعي مي جامعه كمك

به ويژه در تهران كه در حال  ، نزديك شود  محيطي و اقتصادي

 كند. مي دگي هواي سنگين را تجربهحاضر آلو

سومين سوال پژوهش به اين ترتيب بود كه آيا به 

اري محيط زيست در دوچرخه به بهبود پايد گذاري اشتراك

هنوز راه ، با اين حالبايد بگوييم بله. كند؟ مي شهر تهران كمك

طوالني براي حل همه مشكالت اجتماعي ناشي از اين روند 

انجام شده هاي  ما با توجه به تجزيه تحليل، وجود دارد. بنابراين

 برخي از راهكارهاي را براي توسعه آينده اين صنعت پيشنهاد

دوچرخه جديد را ارتقا  گذاري اشتراكخاذ سيستم كنيم كه ات مي

دقت بيشتر در قابليت  ، دهد: الف) بهبود فني مورد نياز بيشتر مي

GPS ، طراحي امكان سنجي به  ، كيفيت بهتر تجربه كاربر

خصوص براي شب؛ ب) توسعه يك پلت فرم پيشرفته هوش 

 هاي براي تسهيل بيشتر كارايي در استفاده از داده مصنوعي

ج)  دوچرخه؛ گذاري اشتراكشده از سيستم به  آوري بزرگ جمع

ثبت نام دانش آموزان و دانشجويان از طريق مدارس و 

انجام شود و براي اين رده سني تخفيف مناسبي در ها  دانشگاه

نظر گرفته شود تا براي استفاده از حمل و نقل سبز تشويق 

حلي براي ايجاد ريزي شهري م كاري با اداره برنامه د) هم شوند؛

مانند ايجاد مسيرهاي  ، زيرساخت مناسب براي سواري ايمن

ايجاد منطقه داكينگ در مناطق  ، سواري مشخص دوچرخه

) حمايت ... و  ، ايجاد فضاي پاركينگ قانوني ، متراكم ضروري



  1400سوم، پاييز ، دوره 108، سال نوزدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

176 

 

همكاري   شهرداري از صنعت اشتراك دوچرخه در تهران و

كمتر هاي  ايستگاهارتقاء مديريت  ، نزديك با دولت محلي

دوچرخه براي تسهيل يك اكوسيستم مشترك دوچرخه سالم؛ 

تر و اي جامعآموزش وتشويق استفاده از دوچرخه به شيوه

  .ارتقاء بيشتر حمل و نقل سبز
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  مراجع-8       
بررسي آلودگي هواي " ،)1393( .،و عليزاده، ع .، سآرايافر- 

همايش ملي  اولين ،"تهران و سهم خودروها در اين آاليندگي

 بهداشت محيط، سالمت و محيط زيست پايدار.

هاي زيست محيطي و حفاظت آالينده" ،)1388( م.،، چوباني- 

 تهران: موسسه انتشاراتي سبحان. ،"هراناز محيط زيست ت

مسئوليت اجتماعي " ،)1394( س.،و احدي،  .، مرضايي- 

بين المللي  كنگره ،"ها و مسائل زيست محيطي محيطي شركت

 مديريت، اقتصاد توسعه كسب و كار.

هاي  شناسايي سياست" ،)1395( .،و حبيبيان، م .، طعسگري- 

فصلنامه  ،"ر تهرانموثر بر سيستم اشتراك دو چرخه در شه

 .662- 627 .مهندسي حمل و نقل، ص

دسترسي به سامانه " ،)2018( ع.،زاده، قليو رضا .فراشائي، ب- 

دو چرخه اشتراكي بدون محدوديت مكاني: مطالعه موردي شهر 

 ."مشهد

هاي زيست محيطي و حفاظت  آالينده" ،)1388( ف.،، كاظمي- 

 شاراتي سبحان.تهران: موسسه انت ،"از محيط زيست تهران

تحليلي جغرافيايي بر نقش " ،)1390( ر.،، آباديملكمختاري- 

، "سال سوم دوچرخه در سيستم حمل و نقل پايدار شهراصفهان

 .شماره نهم، تابستان

و كرمي  .و حاجي شريفي، آ م.م.و درگاهي،  .حسيني، عملك- 

بررسي عوامل " ،)1391( م.،و رمضان زاده لسبوئي،  .نژاد، ط

درميزان استفاده از دوچرخه اشتراكي در حمل و نقل  موثر
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ABSTRACT 

Public bodies endeavor to reduce air pollution to improve citizens' quality of life the main 

interest of social innovations in the area of environment is reducing society’s environmental 

impact It is the ambition of many social innovation initiatives to bring new solutions to 

environmental problems in providing a local context to often global environmental problems. 

Today, bike sharing systems that can be used as a solution to reduce environmental pollution. 

This new bike sharing system gains in popularity, and develops dramatically all across world. 

The rapid development of bicycle-sharing systems around the world has been hailed as a sign of 

environmental movement, with positive implications for transportation, the economy and health 

in urban areas. The purpose of this article focuses on investigating what the roles of this new 

bike sharing system are urban mobility in Iran specifically in Tehran and its impact on society. 

We choose the bike sharing Service Company - bdood, as our case study object to investigate the 

bike sharing system in Iran major cities, specifically in Tehran. Research method, qualitative 

type based on library study, interview and discussion with the founders and experts of Bdood 

were selected in a targeted manner. Descriptive statistics and step-by-step coding with qualitative 

data analysis software MAXQDA. The findings show that, Traditional bicycle trade still plays an 

important role in many parts of the world. Unfortunately, the average use of personal bicycles is 

very low. Public bicycles provided by the government complemented public transportation in a 

more sustainable manner.  
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