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 مشروع مركز دراسات البيئة المبنية ومؤسسة زها إلستخدام الدراجات الهوائية

 نتائج إستبيان إستخام الدراجات الهوائية في األردن
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 :المحتوى

 مقدمة - 

 نتائج اإلستبيان -

 لدراجات الهوائيةلالطرق المقترحة إلنشاء مسارات مخصصة  -

 اإلسبيانفي مالحظات وإقتراحات المشاركين  -

 مالحظات عامة -

 ن أسئلة اإلستبان ونتائجهرسومات بيانية تبي  : 1ملحق  -

 ام الدراجات الهوائية في األردندإستخان يأسئلة إستب: 2ملحق  -

 روابط الطرق المقترحة إلنشاء مسارات مخصصة بالدراجات الهوائية: 3ملحق  -

 

 مقدمة

ام دعن إستخ 2112حزيران  13في  نشر إستبيانب الثقافي لألطفالمركز زها /مؤسسة زها بالتعاون مع   (CSBE)قام مركز دراسات البيئة المبنية

 اتستمر إستقبال مشاركقد او. الدراجات الهوائية في األردن وتوزيعه من خالل صفحات التواصل اإلجتماعي المختلفة وعبر البريد اإللكتروني

 .2112آب  2الجمهور حتى 

 

وتجارب أوسع شريحة ممكنة من المجتمع األردني بخصوص إستعمال الدراجات الهوائية  وهدف هذا اإلستبيان إلى التعرف على آراء ومالحظات

شر اإلستبيان باللغتين العربية واإلنجليزية، وقد ن  . يساعد في تأسيس وتطوير مشاريع مستقبلية مرتبطة بركوب الدراجات الهوائية في األردن قد مما

 .مشاركا   422وقام بتعبئته 

 

عن موضوع  وإقتراحاتهمباإلضافة إلى آرائهم وتعليقاتهم  التقرير نتائج اإلستبيان التي تتضمن معلومات عامة عن المشاركين يعرض هذا الجزء من

 .ركوب الدراجات الهوائية في األردن
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 نتائج اإلستبيان

 

 :الجنس

 .منهم من اإلناث% 23منهم من الذكور و % 75 إن .بتحديد جنسهمممن شاركوا باإلستبيان  414قام  

 

  :ن اإلقامةدم

ان منهم ين نطوبلغت نسبة القا. تي يقطنون فيهامن المشاركين باإلستبيان بتحديد المدن ال 115قام  بينما بلغت نسبة المشاركين ، %66في عم 

جدول التالي المدن ونسبة ويبين ال%. 32والكرك وجرش ومعان الزرقاء وإربد والسلط والمفرق والبلقاء والعقبة مثل ين في مدن أخرى طنالقا

 .ين الذن يقطنون فيهاالمشارك

 

 
 

 :الفئة العمرية

من % 31سنة، ويلي ذلك  23 – 14بين %( 34)تتراوح أعمار أكبر مجموعة منهم . من المشاركين في اإلستبيان بتحديد أعمارهم 412قام 

 .ويبين الجدول التالي الفئات العمرية ونسبة المشاركين الذن ينتمون إليها. سنة 31 – 22المشاركين بين 

 

 

 
 

 

 :المجاالت المهنية

 245بينما يعمل  ،(جامعاتوطالب مدارس )من الطالب %( 36)منهم  252وإن . من المشاركين في اإلستبيان بتحديد مجاالت عملهم 561قام 

 . منهم في مجاالت مختلفة مثل الرعاية الصحية والهندسة والتعليم واألعمال المصرفية وتكنولوجيا المعلومات%( 62)

 

 .يبين الجدول التالي المجاالت المهنية المختلفة ونسبة المشاركين الذين يعملون بهاو
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 :إمتالك السيارات

من المشاركين باإلجابة على  412وقام . يمتلكون سيارات خاصة أو إذا كان أحد من أفراد أسرهم يمتلك سيارة خاصةسئل المشاركون ما إذا كانوا 

منهم أن واحدا  من أفراد % 45كذلك ذكر . منهم أنهم ال يمتلكون واحدة% 72منهم أنهم يمتلكون سيارة خاصة، بينما أشار % 24ذكر . هذه األسئلة

 .منهم أن ال أحد من أفراد أسرهم يمتلك سيارة% 13يارة خاصة، بينما أشار هم المباشرة يمتلك سرأس

 

 :القدرة على ركوب الدرجات الهوائية وإمتالك الدرجات الهوائية

 111من المشاركين الذين أجابوا على سؤال قدرة ركوب الدراجات الهوائية أنهم يعرفون كيفية قيادتها، بينما أشار %( 46) 417من  512أشار 

من  411أجاب على هذا السؤال . كما سئل المشاركون أيضا  إذا كانوا يمتلكون دراجة هوائية خاصة. منهم بأنهم ال يعرفون ذلك%( 12)

 .منهم بأنهم ال يمتلكون واحدة%( 52) 746منهم بأنهم يمتلكون دراجة هوائية، بينما أشار %( 22) 222ذكر . المشاركين

 

 %.31يعرفون كيفية ركوب الدراجات الهوائية ويمتلكون دراجة هوائية وبلغت نسبة المشاركين الذين 

 

 : إستخدام الدرجات الهوائية في األردن

منهم أن السبب يتعلق % 71أشار . 413بلغ عدد المشاركين الذين أشاروا إلى السبب الذي قد يدفعهم إلى ركوب الدراجات الهوائية في مدينتهم 

منهم أن ما قد يدفعهم إلى ركوب % 24كما أشار . منهم أنهم قد يستخدمون الدراجات الهوائية للتنقل% 2بينما أشار واللياقة البدنية، بالترفيه 

 .الدراجات الهوائية يعود للسببين السابقين معا  

 411عن هذا السؤال أجاب . سئل المشاركون عن طرق التنقل التي سيستخدمونها إذا تم إنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في مدنهم

منهم أنهم % 7منهم أنهم سيستخدمون سيارتهم الخاصة و% 22بينما أشار  ،منهم أنهم سيستخدمون الدراجات الهوائية% 51مشاركا ، وأشار 

 .سيستخدمون وسائل النقل العام

 

كانت . 1617لتنقل، وكان العدد الكلي لإلجابات وسيلة لبصفتها وسئل المشاركون أيضا  عن السبب الذي قد يدفعهم إلستخدام الدراجات الهوائية 

لتوفير المال "وتال ذلك . من مجموع اإلجابات% 23إذ حصلت هذه اإلجابة على نسبة " أسباب تتعلق بالصحة واللياقة البدية"اإلجابة األكثر ترددا  

 %(.24" )لتوفير الوقت ولتجنب األزمات المروري ة"، و%(31" )والطاقة

 

كانت . 2231وكان العدد الكلي لإلجابات . ن باإلستبيان عن أكثر األمور التي تقلقهموسالمة راكبي الدراجات الهوائية، سئل المشاركوفيما يتعلق ب

الخوف من اإلصطدامات % "22و " عيوب الشوارع،" ـل% 25وتال ذلك نسبة ". مخصصة عدم وجود مسارات %( "22)اإلجابة األكثر ترددا  

من اإلجابات إلى أمور تتعلق بالتضاريس % 7رقت طوت". العوامل المناخية وحاالت الطقس" ـل% 13و" بي الدراجات،بين السيارات وراك

والتلوث والخوف من التعرض للسرقة أو التعرض للمضايقات والتعليقات من مستخدمي الطريق وعدم وجود أماكن إلصطفاف الدراجات الهوائية 

وجود  مالهوائية أو الفتات خاصة بذلك وعد مروري ة للدراجاتوعدم إحترام سائقي السيارات لراكبي الدراجات وعدم وجود قواعد واضحة وقوانين 

 .محالت لصيانة الدراجات الهوائية
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دم وجود ع"وكانت . 1516ركوب الدراجات الهوائية للتنقل، بلغ العدد الكلي إلجابات المشاركين حين مواجهتها التي يمكن وبخصوص العقبات 

أمور تتعلق "و%( 22" )التضاريس"وتال ذلك  ،من اإلجابات%( 34)اإلجابة األكثر ترددا  " ركة الساراتمسارات خاصة مفصولة عن ح

 %(.6" )التحمل والقدرة البدنية"و%( 25" )بالسالمة

 

ذا كانوا يفضلون إستخدام ممرات مخصصة للدراجات الهوائية مفصولة بحواجز عن حركة السيارات أو ممرات غير مفصولة إمشاركون سئل الو

% 6بينما ذكر  ،من المشاركين أنهم يفضلون إستخدام الممرات المفصولة بحواجز عن حركة السيارات 415من  327أشار و. عن حركة السيارات

 .ن لهمين مقبوليمنهم أن الخيار% 77وذكر . منهم أنهم يفضلون إستخدام المسارات غير المفصولة

 

مدنهم أو أحيائهم نشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في وبشكل عام، أظهر غالبية المشاركين موقفا  إيجابيا  نحو فكرة إقامة مشاريع إل

من المشاركين أنهم يعتقدون أن هذه الفكرة يمكن أن تطبق في مدنهم أو أحياءهم السكنية أو  416من % 66أشار  وقد. السكنية أو جامعاتهم

 .منهم أن ذلك غير ممكن% 32جامعاتهم، بينما يعتقد 

 

 :مسارات مخصصة للدراجات الهوائيةالطرق المقترحة إلنشاء 

  باستخدام برنامج رسم هذه الطرق /ق إلنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية من خالل تحديدرشاركين في اإلستبيان إقتراح طمطلب من ال

RouteBuilder على اإلنترنت. 

 

فئة  15ى لوتم تصنيف هذه الطرق المقترحة وتوزيعها ع. الهوائيةمشارك بإقترح طرق يعتقدون بأنها مناسبة إلنشاء مسارات للدراجات  26قام 

ان اإلداري)محددة وفقا  للشوارع الرئيسية والمناطق الرئيسية في المدينة   تبعا  لمخطط عم 

www.ammancitygis.gov.jo/ammancitygis/pages/) ،األكثر نشاطا  والمألوفة للسكان وفقا  للشوارع والمناطقو. 

 

ان، قام بعض المشاركين أيضا  بإقتراح طرق تقع في مدن أخرى مثل السلط ومعان وبينما  قام معظم المشاركين بإقتراح طرق تقع ضمن مدينة عم 

فمثال ، قام بعض المشاركين بإقتراح طرق . المسافة والتغطية الجغرافيةوتباينت الطرق المقترحة من حيث . ربد ومأدبا والعقبةإوالزرقاء والطفيلة و

طرق تصل بين منطقتين داخل مدينة واحدة أو تصل  بينما إقترح آخرون. تقع ضمن حرم جامعي أو على طول شارع واحد أو حول منطقة واحدة

ان )بين مدينتين  ان  –مثل عم   . كم 12.35وبلغ معدل المسافات التي تغطيها الطرق المقترحة . (العقبة –البحر الميت  مأدبا، –الزقاء، عم 

 .ويبين الجدول التالي الطرق والشوارع ونسبة المسارات المقترحة والتي تمر في كل منها

 

 الشوارع والمناطق النسبة

 (شارع الجامعة األردنية)شارع الملكة رانية  16%

 (الطبيةشارع المدينة )شارع الملك عبدهللا الثاني  8%

 (الدوار الثامن –الدوار األول )شارع زهران  11%

 شارع ياجوز 3%

 شارع األردن 4%

 شارع الشهيد  6%

 طريق المطار 6%

 طريق البحر الميت 1%

 شارع مكة المكرمة 7%

 شارع عبدهللا غوشة 2%

 شارع اإلستقالل 2%

 شارع المدينة المنورة 9%

 شارع زين الشرف 2%

 (الشميساني، العبدلي، وادي صقرة، جبل اللويبدة)العبدلي منطقة  7%

 منطقة وسط المدينة 7%

 ( مرج الحمام، أبو نصير، ناعور: تقع عند أطراف عَمان)مناطق أخرى  5%

 

 (إربد، الطفيلة، السلط، الزرقاء، معان، العقبة)مدن أخرى  5%

 

 المجموع 100%

 

http://www.ammancitygis.gov.jo/ammancitygis/pages/
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و المراكز التي يمكن أن تكون بمثابة محطات لمسارات الدراجات الهوائية أإلى بعض األماكن من خالل إقتراح هذه الطرق أشار المشاركون وقد 

ان القومي وأبرزها الجامعة األردنية  (نهاية أو نقاط توقف نقاط بداية أو نقاط) العبدلي  مشروعو منطقة وسط المدينةومركز هيا الثقافي ومتنزه عم 

ويعرض القسم أدناه . حدائق الملك حسينونادي السيارات الملكي ومدينة الحسين للشباب وحدائق الملك عبدهللا ومطار الملكة علياء الدولي و

  .RouteBuilder مجموعة مختارة من الصور التي تمثل ثمانية من الطرق المقترحة من المشاركين بإستخدام برنامج 

 

 .روابط الطرق المقترحةمن التقرير على  12حة في صف 3يحتوي ملحق : مالحظة
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 :المالحظات واإلقتراحات

بلغ مجموع مالحظات وقد  .األردنفي فيما يتعلق بركوب الدراجات الهوائية  أعطي المشاركون باإلستبيان الفرصة لتقديم مالحظاتهم وإقتراحاتهم

 .وقضايا تتعلق بالبيئة المبنية وتغطي قضايا إجتماعية ومناخية ومالية 112المشاركين 

  

موضوع ركوب الدراجات الهوائية،  بخصوصتطرقت المالحظات التي تتعلق بقضايا إجتماعية وثقافية إلى الحاجة إلى نشر الوعي والثقافة   -

أغلبية المشاركين الذين )وإلى نظرة مستخدمي الطرق وعامة الناس تجاه راكبي الدراجات الهوائية، والخوف من التعرض للمضايقات والتعليقات 

 . حظاتمن مجموع المال%( 71)مالحظة  76وبلغ إجمالي هذه المالحظات (. تطرقوا إلى هذا الموضوع كانوا من اإلناث

 

قت مالحظات أخرى إلى قضايا   - وعدم وجود الفتات شوارع خاصة  مثل حالة الطرق والبنية التحتية غير المناسبةتتعلق بالبيئة المبنية تطر 

 %(.22)مالحظة  32بلغ إجمالي هذه المالحظات قد و. طبيعة األردن الجبلية والظروف المناخية كذلك تطرقت المالحظات إلى. بالدراجات

، وإلى الضرائب الجمركية العالية التي تفرض على الدراجات ونوعيتها وتطرق بعض المشاركين أيضا  إلى أسعار الدراجات المتوفرة في األردن  -

 %(. 13)مالحظة  12بلغ إجمالي عدد هذه المالحظات وقد . الهوائية، باإلضافة إلى عدم توفر عدد كافي من محالت صيانتها

 

قت باقي   - نواٍد وحدائق عامة وجامعات وأحياء )إلى قضايا مثل الحاجة إلى إنشاء مسارات ضمن مناطق محدودة %( 6)المالحظات تطر 

، أو إلى البدء بتنفيذ مسارات لنشاطات ترفيهية، أو البدء بإنشاء مسارات للتنقل، أو ضرورة فصل مسارات الدراجات عن شوارع (صغيرة

إستخدام الدراجات الهوائية، وضرورة اإلستفادة من الشوارع غير المستخدمة حاليا  مثل  حينكسات لألضواء السيارات والحاجة إلى إستخدام عا

 .مشروع الباص السريع في عمانشريط 

 

 :مجموعة مختارة من مالحظات المشاركين

 

 "أتمنى أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على مجتمعنا"

 

اإلناث التنقل باستخدام دراجة هوائية إذ أن الناس غير معتادون على ذلك وقد يسبب ذلك بعض المشاكل ألننا أعتقد بأنه سيكون من الصعب على "

 "سيكون من األسهل للذكور ركوب الدراجات الهوائية. نعيش في مجتمع ال يساوي بين الرجل والمرأة

 "هية إذ توجد حاليا  مسارات لألنشطة الترفيهيةهم من إنشائها لألنشطة الترفيأإنشاء مسارات الدراجات الهوائية للتنقل "

 

 "أتمنى أن يكون سائقو السيارات أكثر تقبال  لمشاركة الطريق مع راكبي الدراجات الهوائية"

 

 "يجب أن يتعلم سائقو السيارات احترام راكبي الدراجات"

 

لقد استخدمت دراجتي الهوائية عدة مرات لكن تضاريس . الهوائيةسكان مدينة عمان بحاجة لتحسين سلوكهم نحو المشاة ونحو راكبي الدراجات "

 "المدينة ال تساعد على ذلك

 

 "ركوب الدراجات الهوائية مما هو للنساء لمن ناحية إجتماعية سيكون من األسهل للرجا"

 

ويجب . عالنات التلفزيونية أو في الصحفكما يجب نشر الوعي عبر اإل. يجب إدراج مساقات عن ركوب الدراجات الهوائية في المناهج المدرسية"

 "أيضا  فحص درجة هذا الوعي في إختبارات قيادة السيارات

 

يعاني البعض منا في . صطفافها في األماكن العامةلدراجات الهوائية وتوفير مساحات إللخصصة ممن إنشاء مسارات  اسيكون من الرائع إذا تمكن"

 "أماكن ومباني العمل منة لركن دراجته حولآالعثور على بقعة 

 

 "سيكون من الرائع دمج الدراجات الهوائية مع المواصالت العامة إذ أن الركاب لن يضطروا إلى شراء دراجة خاصة"

 

 "أنا مع هذه الفكرة لكن إنشاء مشروع المسارات في هذه الظروف المزرية للشوارع قد يتسبب في حوادث خطيرة"

 

 "تجاه راكبي الدراجات التحدي األكبر هو نظرة المجتمع"

 

النظرة العامة حول هذا الموضوع يحتاج هذا المشروع إلى الكثير من الوقت والصبر نظرا  ألوضاع الشوارع الحالية ونظرا  للحاجة إلى تغيير "

 "وذلك يتطلب حمالت توعية ضخمة

 

 "جدا   ةوتكلفة إصالحها كانت مرتفع حاولت جاهدا  أن أركب دراجتي يوميا  لكن أسعار الدراجات. أنا متحمس للمشروع" 
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 "ا العاليةهالسبب الرئيسي الذي يمنعني من إستخدامها هو تكلفت. يجب توفير دراجات هوائية ذات نوعية جيدة وبكلفة منخفضة"

 

 "وانين وقواعد الستخدام الدراجات الهوائيةقكون هناك تأتمنى أن "

 

التي ستفتتح )ون فكرة إنشائها في الطرق الجديدة كويمكن أن ت. المسارات في الظروف الحالية للشوارعأعتقد انه سيكون من الصعب إنشاء هذه "

 "مناسبة أكثر( قريبا  

 

مي الطرق في األردن ال يحترمون دإن مستخ. كون هناك قوانين خاصة بركوب الدراجات ويجب على شرطة المرور فرضها وتطبيقهاتيجب أن "

 "لتحدي األكبربعضهم البعض وهذا هو ا

 

كما يجب عقد دورات تدريبية . مشروع جميل لكني غير متأكد من نجاحه في هذه الظروف الفوضوية للشوارع وعدم إحترام مستخدميها لبعضهم"

 "للتعريف بقوانين التعامل مع راكبي الدراجات الهوائية

 

 "يجب تخفيض أسعار الدراجات"

 

وإذا تم ذلك، سيكون من السهل البدء بمشروع مسارات . حتى يتمكن الجميع من استخدامها في أي منطقة يجب نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية"

 "الدراجات

 

 "ثقافة العيب هي أكبر مشكلة إذ تعتبر الدراجات الهوائية لعبة لألطفال لألسف،"

 

 "تضاريس البلد صعبة مما يجعل ركوب الدراجات الهوائية صعبا  في البلد"

 

 "الصحية والبيئيةبأهمية ركوب الدراجات الهوائية وتوعية المجتمع بأكمله يجب نشر الوعي "

  

 :مالحظات عامة

اإلستبيان يدركون الحاجة إلى إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية في األردن وهم متحمسون لمشاريع في يبدو أن المشاركين  ،بشكل عام  -

ن على يكما أن اإلنفتاح على العالم الخارجي يزيد من حماس األردني. سواء كانت للنتقل أو للنشاطات الترفيهية ئيةالهوامستقبلية مرتبطة بالدراجات 

ومع ذلك، عب ر المشاركون عن مخاوفهم من العقبات . إستخدام الدراجات الهوائية في الشوارع كما هو الحال في الكثير من البلدان والمدن األخرى

التي تحد من القدرة على إستخدام الدراجات الهوائية في شوارع المدن وأخرى تتعلق بالبيئتين المبنية والطبيعية مور وإجتماعي ة التي تتعلق بأ

 .األردنية

 

. يةمن خالل توفير مالحظات وتعليقات وتحديد العقبات المحتملة أن أكثر هذه العقبات تتعلق بأمور إجتماعية وثقافوقد أشار المشاركون بوضوح 

والمضايقات التي يتعرض لها اإلناث من  يشمل ذلك قلة الوعي اإلجتماعي وعدم تقبل المجتمع لمستخدمي الدراجات الهوائية وردود فعل العامةو

 ،لحاليةف األخرى بالبنية التحتية للمدن وظروفها اوبينما تتعلق العوائق والمخا. راكبي الدراجات الهوائية وعدم وجود الفتات خاصة بالدراجات

مي الدراجات وعدم وجود مساحات منفصلة عن حركة السيارات والظروف الفوضوية إلصطفاف دمستخلالمؤهلة ويشمل ذلك الشوارع غير 

 .السيارات وضيق الشوارع وعدم تنظيمها

 

نسبة إن فمثال ، . ويعود ذلك في األغلب إلى أمور إجتماعية. يبين اإلستبيان أن لجنس المشاركين تأثير واضح على إجابتهم ومالحظاتهم  -

كما أنه بالرغم من أن نسبة إمتالك . المشاركين الذكور الذين يعرفون كيفية ركوب الدراجات الهوائية أعلى من نسبة اإلناث اللذين يعرفون ذلك

 .األناث نسبة ى منلنسبة الذكور منهم أعفإن  (%21أقل من )دراجات هوائية منخفضة لدى كل من الذكور واإلناث ال

 

رات مخصصة للدراجات الهوائية مفصولة عن حركة السيارات أعلى من نسبة ساكما أظهرت النتائج أن نسبة اإلناث الذين يفضلون إستخدام م

 .ة الذكور الذين يرتاحون إلستخدام ممرات مفصولة أو غير مفصولة كانت أعلى من نسبة اإلناثوأن نسب. الذكور الذين يفضلون ذلك

 

ذكر كال  من المشاركين الذكور واإلناث أن تصرفات مستخدمي الطرق تجاه مستخدمي الدراجات الهوائية قد تكون السبب الذي يمنعهم من وقد 

 كما أن اإلناث تطرقوا. وليس من المستغرب أن نسبة اإلناث الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع أعلى من نسبة الذكور .إستخدام الدراجات الهوائية

بينما  ،تجاه راكبي الدراجات من اإلناث السبلية معاكسات وتعليقات الذكور المزعجة وردود فعل المجتمعرك زوا على إلى هذا الموضوع  الذين

 .يا تتعلق بتصرفات سائقي السيارات تجاه راكبي الدراجات الهوائيةتطرق الذكور منهم إلى قضا

 

اء مسارات ومن الجدير بالذكر أن نسبة المشاركين من كال الذكور واإلناث الذين أشاروا بأنهم سيقومون بإستخدام الدراجات الهوائية في حال تم إنش

 .مرتفعة ومتساوية تقريبا   مخصصة بذلك
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 :على جنس المشاركين بناء   ت التي تم تحليلها المالحظا عضويبين الجدول التالي ب

 

 ذكور إناث

 يعرفون كيفية ركوب الدراجات الهوائية 94% 77% 

 يمتلكون دراجة هوائية 36% 17%

 سيستخدمون الدراجات الهوائية في حال تم إنشاء مسارات خاصة 74% 68%

السياراتيفضلون استخدام مسارات منفصلة عن حركة  29% 49%  

عن حركة السياراتيرتاحون إلستخدام ممرات مفصولة أو غير مفصولة  64% 43%  

8% 3% 

تصرفات مستخدمي الطرق تجاه مستخدمي الدراجات الهوائية هي السبب الذي يمنعهم من إستخدام 

 الدراجات الهوائية

 

 

حول الحرم  أو داخل الحرم الجامعي)طريق مرتبط بجامعات  32 المقترحة إلنشاء مسارات الدراجات الهوائية 26 ـمن ضمن الطرق الوهناك   -

 .من قبل طالب( %64)منها  27أقترحت قد و (.الحرم الجامعيعند طرق تبدأ أو تنتهي  أو الجامعي

 

في شوارع محيطة بالحرم الجامعي أو وعلى طول شارع الملكة رانيا )بالجامعة األردنية %( 33) المقترحة 26 ـمن الطرق ال 32 تإرتبطوقد 

ان مرتبطة بجامعات  2 ـمن الطرق ال 5كما أن (. حلقات حول الجامعةبصفتها  جامعة العلوم وجامعة اليرموك )المقترحة في مدن أخرى خارج عم 

 (.الجامعة الهاشميةوجامعة الطفيلة وجامعة الحسين بن طالل في معان ووالتكنولوجيا األردنية 

 

أنهم يعرفون كيفية ركوب الدراجات الهوائية، يبدو أن إمتالك دراجة هوائية أمر إلى أشاروا %( 46)بالرغم من أن غالبية المشاركين باإلستبيان   -

فقط من المشاركين الذين يعرفون كيفية % 31تبيان يمتلكون دراجات هوائية، وأن من المشاركين باإلسفقط % 24إذ تبين النتائج أن  منتشر،غير 

 .ركوب الدراجات الهوائية يمتلكون واحدة

 

وقد . مها في المدن األردنيةستخداإمن  الكثيرينالعائق األكبر الذي يمنع  ومن المالحظ أن عدم وجود مسارات مخصصة للدراجات الهوائية ه  -

ما سئل حينو. المشاركين أنهم يفضلون التنقل باستخدام دراجات هوائية إذا كانت شوارع المدن مزودة بمسارات مخصصة بذلكمن % 51أشار 

على أكبر نسبة من اإلجابات " عدم توفر مسارات خاصة"عن السبب الذي قد يمنعهم من استخدام الدراجات الهوائية للتنقل، حصل المشاركون 

 %(.34)ق المحتملة، حصل هذا العائق على أكبر نسبة أيضا  وبالنسبة للعوائ%(. 22)

 

ومع ذلك، فإن أعلى نسبة  .أن اإلستعداد لركوب الدراجات الهوائية في حال توفر مسارات مخصصة لذلك ال يقتصر على فئة عمرية محددةيبدو   -

 23 و 14منهم بين % 23 وإن .عاما   31 و 14سارات هم بين من المشاركين الذين أشاروا بأنهم سيركبون دراجات هوائية إذا توفرت الم%( 66)

الذين يعتقدون أن إنشاء مسارات الدراجات الهوائية مشروع ممكن تطبيقه في كما أن نسبة المشاركين . عاما   31 و 22منهم بين % 25عاما ، و 

 31منهم أكبر من % 62عام و  31منهم أصغر من % 67: تقريبا  عام متعادلة  31عام والذين تزيد أعمارهم عن  31مدنهم الذين تقل أعمارهم عن 

 .عام

 

 

 : رسوم بيانية تبين أسئلة ونتائج اإلستبيان: 8ملحق 
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 : أسئلة اإلستبيان: 4ملحق 

 

 تسكن؟ في أي مدينة في األردن. ١

 هل أنت ذكر أم أنثى؟. ٢

 ألي فئة عمرية تنتمي؟. ٣

 سنة ١١ - ١١ 

 سنة ٢٣ - ١١ 

 سنة ٣٣ - ٢١ 

 سنة ١٣ - ٣١ 

 سنة ٠٣ - ١١ 

 سنة ٠٣ - ٠١ 

  سنة ٠٣أكبر من 

 

 مهنتك؟ هي وما عملك مجال هو ما .١

 هل تمتلك سيارة خاصة؟. ٠

 نعم 

 ال 

 

 هل يمتلك أحد من أفراد أسرتك المباشرة سيارة خاصة؟ 

 نعم 

 ال 
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 هل تعرف كيف تركب دراجة هوائية؟. ٠

 نعم 

 ال 

 

 هل تمتلك دراجة هوائية؟ . ١

 نعم 

 ال 

 

 ما هي األسباب التي قد تدفعك إلى ركوب الدراجة الهوائية في مدينتك؟ . ١

 الترفيه واللياقة البدنية 

  (الذهاب إلى المدرسة أو العمل، وإنجاز المهمات، والتسوق، الخ  )التنقل... 

 ما ذكر أعاله كل 

 

 

 :إذا كانت شوارع مدينتك مزودة بمسارات خاصة بالدراجات الهوائية، هل ستفضل التنقل يوميا  باستخدام. ٩

 سيارتك الخاصة 

 وسائل النقل العام 

 دراجة هوائية 

  

 )يمكن إختيار أكثر من جواب (   ما هو السبب الذي قد يدفعك إلى التنقل بدراجة الهوائية؟. ١٣

 وقت وتجنب األزمات المروريةتوفير ال 

 توفير المال والطاقة 

 أسباب تتعلق بالصحة واللياقة البدنية 

 

 (:يمكن إختيار أكثر من جواب)بالنسبة لسالمة راكبي الدراجات الهوائية، ماذا يقلقك . ١١

 الحوادث واإلصطدامات بين السيارات وراكبي الدراجات 

  العوامل المناخية وحاالت الطقس وحالة أسطح الشوارع 

 العيوب في تصميم الشوارع وفي تنفيذها 

 عدم وجود مسارات ومرافق مخصصة بالدراجات الهوائية 

  (يرجى تحديدها)عوامل أخرى 

 

 (:يمكن إختيار أكثر من جواب)ما هو السبب الذي قد يمنعك من التنقل في مدينتك بدراجة الهوائية؟ . ١٢

 أمور تتعلق بالسالمة 

  طبيعة طبوغرافية األرض والشوارع 

 القدرات البدنية 

 عدم توفر مسارات خاصة بالدراجات الهوائية منفصلة عن شوارع السيارات 

 

 :هل تفضل ركوب دراجة الهوائية باستخدام. ١٣

  مسارات مخصصة بالدراجات الهوائية وغير منفصلة عن شوارع السيارات 

  بالدراجات الهوائية ومنفصلة عن شوارع السيارات بحواجزمسارات مخصصة 

 الخياران مقبوالن لي 

 

هل تعتقد أنه يمكن تنفيذ مشروع مسارات للدراجات الهوائية في مدينتك أو في حي ك أو في جامعتك؟ إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى إقتراح . ١١

  www.routebuilder.org :ن خالل الموقع التاليالرجاء تحديد الطريق المقترح م .طريق مناسب لهذه المسارات

 

كذلك يمكن إضافة أي مالحظات تود إبدائها عن الطريق . أدناه( URL)بعد تحديد الطريق المقترح على الخريطة قم بنسخ عنوان الرابط : مالحظة

 .المقترح أدناه

 

 و مالحظات تود إضافتها؟ هل لديك أي إقتراحات أ. 17

 

 

http://www.routebuilder.org/
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 :الدراجات الهوائيةمخصصة بروابط الطرق المقترحة إلنشاء مسارات : 3ملحق 

 

http://routebuilder.org/nf3  http://routebuilder.org/nf8  http://routebuilder.org/nto  

http://routebuilder.org/nfa  http://routebuilder.org/ng8  http://routebuilder.org/ntp  

http://routebuilder.org/ngd  http://routebuilder.org/nge  http://routebuilder.org/ntq  

http://routebuilder.org/ngf  http://routebuilder.org/ngh  http://routebuilder.org/ntt  

http://routebuilder.org/ngm  http://routebuilder.org/ngn  http://routebuilder.org/nu0  

http://routebuilder.org/nhe  http://routebuilder.org/ngr  http://routebuilder.org/nu2  

http://routebuilder.org/nhg  http://routebuilder.org/nh3  http://routebuilder.org/num  

http://routebuilder.org/nie  http://routebuilder.org/nhh  http://routebuilder.org/nuy  

http://routebuilder.org/nig  http://routebuilder.org/nhj  http://routebuilder.org/nv6  

http://routebuilder.org/nii  http://routebuilder.org/nhk  http://routebuilder.org/nv5  

http://routebuilder.org/niu  http://routebuilder.org/nht  http://routebuilder.org/nva  

http://routebuilder.org/niv  http://routebuilder.org/nhu  http://routebuilder.org/nvl  

http://routebuilder.org/nj1  http://routebuilder.org/nhv  http://routebuilder.org/nvr  

http://routebuilder.org/nj2  http://routebuilder.org/nhw  http://routebuilder.org/nvt  

http://routebuilder.org/njf  http://routebuilder.org/nhz  http://routebuilder.org/nw1  

http://routebuilder.org/njg  http://routebuilder.org/ni3  http://routebuilder.org/nwf  

http://routebuilder.org/nkl  http://routebuilder.org/njk  http://routebuilder.org/o00  

http://routebuilder.org/nl7  http://routebuilder.org/nmn  http://routebuilder.org/oez  

http://routebuilder.org/nmg  http://routebuilder.org/nmo  http://routebuilder.org/of1  

http://routebuilder.org/nmh  http://routebuilder.org/nms  http://routebuilder.org/of2  

http://routebuilder.org/nn1  http://routebuilder.org/nmt  http://routebuilder.org/oge  

http://routebuilder.org/o1i  http://routebuilder.org/nol  http://routebuilder.org/oi6  

http://routebuilder.org/o1r  http://routebuilder.org/nov  http://routebuilder.org/oli  

http://routebuilder.org/o4g  http://routebuilder.org/ntm  http://routebuilder.org/ptx  

http://routebuilder.org/oo4  http://routebuilder.org/ntn  http://routebuilder.org/pty  

 

http://routebuilder.org/nf3
http://routebuilder.org/nf8
http://routebuilder.org/nto
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nfa&usd=2&usg=ALhdy2-o0nQ0rfPe_BPFxaa7V4Ainl6yog
http://routebuilder.org/ng8
http://routebuilder.org/ntp
http://routebuilder.org/ngd
http://routebuilder.org/nge
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/ntq&usd=2&usg=ALhdy2_0r9tuII5vojdMKOxrLBG74Ib1PA
http://routebuilder.org/ngf
http://routebuilder.org/ngh
http://routebuilder.org/ntt
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/ngm&usd=2&usg=ALhdy2-PFnaybcNJoX9PoReFYAjpTSjufg
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/ngn&usd=2&usg=ALhdy29V9zz6HyNp-EHGjPqK8hwGuoNOrA
http://routebuilder.org/nu0
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nhe&usd=2&usg=ALhdy2_6wmtr5gMAYGrSfDcfN-g8Rw3idA
http://routebuilder.org/ngr
http://routebuilder.org/nu2
http://routebuilder.org/nhg
http://routebuilder.org/nh3
http://routebuilder.org/num
http://routebuilder.org/nie
http://routebuilder.org/nhh
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nuy&usd=2&usg=ALhdy29XRl9syichFDGmwXwDzhCKXJMfFg
http://routebuilder.org/nig
http://routebuilder.org/nhj
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nv6&usd=2&usg=ALhdy2-Np2tOP7cssSVFFUIpBWoaRt6zmQ
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nii&usd=2&usg=ALhdy28DPNnMWDgtWYqYsuovfN8a1FDh2A
http://routebuilder.org/nhk
http://routebuilder.org/nv5
http://routebuilder.org/niu
http://routebuilder.org/nht
http://routebuilder.org/nva
http://routebuilder.org/niv
http://routebuilder.org/nhu
http://routebuilder.org/nvl
http://routebuilder.org/nj1
http://routebuilder.org/nhv
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nvr&usd=2&usg=ALhdy2-mTEb2bhtVS_o15kW-lOpR9oI3xQ
http://routebuilder.org/nj2
http://routebuilder.org/nhw
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nvt&usd=2&usg=ALhdy29XyAkj4PnIXO9-IVNb05UjwKUk1w
http://routebuilder.org/njf
http://routebuilder.org/nhz
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nw1&usd=2&usg=ALhdy2_7YMlyEeJ9zBsK0umxDXlQhtYm0g
http://routebuilder.org/njg
http://routebuilder.org/ni3
http://routebuilder.org/nwf
http://routebuilder.org/nkl
http://routebuilder.org/njk
http://routebuilder.org/o00
http://routebuilder.org/nl7
http://routebuilder.org/nmn
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/oez&usd=2&usg=ALhdy2_5waqN7oCVzbwMHvSiJoIZrdAnow
http://routebuilder.org/nmg
http://routebuilder.org/nmo
http://routebuilder.org/of1
http://routebuilder.org/nmh
http://routebuilder.org/nms
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/of2&usd=2&usg=ALhdy28CVyQTXQTSb4jaFZGarMZheTfWxg
http://routebuilder.org/nn1
http://routebuilder.org/nmt
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/oge&usd=2&usg=ALhdy29NC3MWopDxr7u3Anmjy6ikez3XEw
http://routebuilder.org/o1i
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nol&usd=2&usg=ALhdy2-gEb7_-dlZujapsga6gHBAKdKcCg
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/oi6&usd=2&usg=ALhdy28A3zZttCUFwasTu1gQ-x-xzbLCCw
http://routebuilder.org/o1r
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/nov&usd=2&usg=ALhdy29B1CH_d6MGdN9zX2DW3-Ujl7_NCQ
https://www.google.com/url?q=http://routebuilder.org/oli&usd=2&usg=ALhdy2_VlfAOHtq2gOXld5ZO6N5q_nKdbQ
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