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طراحی سیستم کرایه ی دوچرخه برای جزیره کیش با 
رویکرد کاربر محور*

ندا باطنی پور**1،  یاسمن خداداده2،   نازنین محمد پور3
1کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

2دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 91/4/11، تاریخ پذیرش نهایی: 91/8/7(

چکیده
دوچرخه س��واری به عنوان ورزش��ی مفرح و س��ازگار با محیط زیست، یکی از جذابیت های گردش��گری در جزیره کیش 
می باش��د. بدین منظور، ایس��تگاه های کرایه ی دوچرخه در س��طح جزیره، احداث ش��ده اند. هرچند اس��تفاده از خدمات این 
ایستگاه ها، توسط بسیاری از گردشگران و ساکنان جزیره  کیش، تجربه شده است، اما طراحی سیستم موجود اشکاالتی دارد 
که گویای عدم تطبیق آن با نیازها و خواسته های کاربرانش می باشد. در این مقاله، پارامترهای جدیدی جهت طراحی مجدد 
سیس��تم کرایه ی دوچرخه در جزیره  کیش بدس��ت آمد و سیستم جدیدی بر اساس این پارامترها، پیشنهاد شد. جهت انجام 
مطالعه، رویکرد کاربر محور و روش مهندس��ی کانس��ی بکار گرفته ش��د. با انجام مصاحبه با 40 نفر از کاربران و با استفاده از 
منابع مختلف، 110 واژه ی کانس��ی بدس��ت آمد. با بکارگیری مقیاس ارزشیابی هفت تایی تعداد واژگان به 21 واژه ی کانسی 
و در نهایت 4 واژه ی نماینده، کاهش پیدا کرد. جهت بدس��ت آوردن ویژگی های کمی سیس��تم و پارامترهای طراحی، جدول 
نمونه های موجود در بازار و پوس��تِر عایق و س��ایق جمع آوری شدند. سپس، به ایده پردازی پرداخته شد؛ از بین ایده ها، یک 
ایده توس��عه داده ش��د و توس��ط 30 نفر از کاربران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدس��ت آمده نش��ان دادند که سیس��تم 

پیشنهادی توانسته است تا حد باالیی انتظارات استفاده کنندگان را برآورده سازد. 

واژه های کلیدی
جزیره کیش، سیستم کرایه ی دوچرخه، رویکرد کاربر محور، مهندسی کانسی.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان "طراحی ایستگاه دوچرخه برای جزیره کیش با رویکرد کاربر محور" می باشد که در 
تیرماه 1390 به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم، در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
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جزیره  كیش یكی از مقاصد گردش��گری شناخته شده  در ایران 
می باشد. چش��م انداز س��ازمان منطقه ی آزاد كیش، ایجاد محیطی 
ام��ن، آرام و پاك به عن��وان برترین مقصد گردش��گرِی ایران براي 
خانواده ها می باش��د )Drees & Sommer, 2005, 466(. توسعه ی 
دوچرخه سواری به عنوان ورزشی مفرح، ارزان، قابل  دسترس و سازگار 
با محیط زیست، راهبردی در جهت محقق ساختن اهداف گردشگری 
و زیست محیطی سازمان می باشد. استفاده از دوچرخه هم به عنوان 
وس��یله ای برای تفریح و ورزش و هم به عنوان وسیله ای برای رفت و 
آمد های كوتاه داخِل جزیره، حائز اهمیت می باشد )مختارپور، 1376، 1(. 
جهت توسعه ی فرهنگ دوچرخه سواری، مسیر 73 كیلومتری ویژه ی 
دوچرخه س��واری در دور تا دور جزیره در س��ال 1376 احداث شده 
بود كه به دلیل ساخت و سازها، بخشی از آن آسیب دیده و در حال 
حاضر طول مسیر ویژه ی دوچرخه سواری برابر با 51 كیلومتر می باشد.  
همچنین، تعداد 19 ایستگاه  كرایه ی دوچرخه در سطح جزیره، احداث 
شده اند. ایستگاه های كرایه ی دوچرخه، سیستمی واسط بین كاربر و 
دوچرخه هس��تند. هرچند انگیزه ی كاربران برای دوچرخه س��واری 
آنها را به اس��تفاده از خدمات ایستگاه های دوچرخه وادار می كند، اما 
خدمات و ساختار ایستگاه های موجود، جوابگوی بسیاری از نیازها و 
خواسته های كاربران نمی باشند. اشكاالت طراحی سیستم موجود و 
اهمیت توسعه ی ورزش دوچرخه سواری در جزیره، ضرورت انجام این 

مطالعه را ایجاد كرد. 
طراحی مجدد هرسیستمی نیازمند شناخت تأثیرات همه جانبه ی 
آن سیستم بر روی استفاده كنندگانش می باشد. از این رو می بایست 
تجربیات كاربر در حوزه های مختلف حس��ی، ش��ناختی، احساسی، 
اجتماعی، رفتاری و اخالقی )معنوی( شناخته شود. تولید كنندگان 
محص��والت و ارائه دهندگ��ان خدم��ات، همگی به دنب��ال طراحی 
سیستمی می باشند كه بتواند تأثیرات مثبتی بر روی استفاده كنندگان 
داش��ته باش��د و آنها را به استفاده كردن و تعامل با سیستم، تشویق 
نمای��د (Dahlgaard et al, 2008, 299). ب��رای دس��تیابی ب��ه 
سیس��تمی با تأثیرگذاری عمیق، می بایس��ت نیازها و خواس��ته های 
استفاده كنندگاِن بالقوه، در تمامی حوزه ها در نظر گرفته شود. تجربیات 
كاربر در تمامی حوزه هایی كه در باال نام بردیم، به یكدیگر وابسته اند؛ 
ام��ا در این میان تجربیات احساس��ی از اهمیت وی��ژه ای برخوردار 
می باش��ند (Dahlgaard et al, 2008, 306-308). در بس��یاری از 
موارد تجربیات احساسی كاربران محركی قوی برای انتخاب و خرید یك 

محصول یا خدمات می باشد (Desmet, 2004, 8-13). این بدان معنی 
است كه افراد از سیستمی استفاده می كنند كه به آنها احساس بهتری 
را الق��ا كند )Schütte, 2005, 63(. از این رو، امروزه در نظر گرفتن 
جنبه های احساسی در توسعه ی محصوالت و خدمات بسیار مهم بوده 
و لحاظ شدن فاكتورهای احساسی در ویژگی های محصوالت و خدمات، 
 )Schütte, 2005, 3 تأثیر زیادی در تعامل كاربر با آن سیس��تم دارد
)18 &. هدف اصلی سیس��تم های كرایه ی دوچرخه، توسعه ی حمل 
و نقل پایدار1 از طریق تش��ویق كاربران به اس��تفاده از دوچرخه های 
كرای��ه ای می باش��د )Midgley, 2009, 23(. ب��ا توج��ه به اهمیت 
دوچرخه سواری در جزیره كیش، این مطالعه به منظور ارتقاء كیفیت 
تعامل كاربران با سیستم موجود انجام شد تا با پیدا كردن پارامترهای 
طراحی كاربر محور2، طراحی مجدد سیستم  صورت بگیرد و سیستم 
پیشنهادی بتواند بیش از پیش با نیازها و خواسته های كاربران هم خوانی 
داشته باشد و آنها را به استفاده از سیستم تشویق نماید. طراحی كاربر  
محور فرآیندی است كه در آن، نیازها، امیال، توانایی ها و محدودیت های 
استفاده كنندگاِن محصول، در تمامی مراحل طراحی در كانون توجه قرار 
گرفته و ویژگی های محصول، بر این اساس شكل می گیرند. استاندارد ایزو 
شماره 13407، چهار مرحله ی اساسی را، برای هر پروژه ی كابر محور 
:)Maguire, 2001, 588-589 در نظ��ر می گیرد )رزاقی، 1387، 67؛

1. شناسایی محیط استفاده و درك شرایط استفاده 
2. شناسایی گروه استفاده كنندگان و نیازهایشان

3. ایده پردازی
4. ارزیابی )برمبنای بازخورد استفاده گر(. 

به منظور طراحی مجدد، مطالعه ای در چهار مرحله صورت پذیرفت. 
طرح ریزی این مراحل به گونه ای انجام شد كه برآورده كننده ی رویكرد 
كاربر محور باشند. در مرحله ی اول، پس از شناخت استفاده كنندگان 
و محیط استفاده، اشكاالت و نواقص سیستم كرایه ی موجود در جزیره 
كیش،  شناسایی شدند. در مرحله ی دوم با بكارگیری روش مهندسی 
كانس��ی3، نیازها، خواسته ها و احساس��ات كاربران شناسایی شدند و 
با فراهم نمودن جدول نمونه های موجود در بازار و پوس��تر س��الیق و 
عالیق4، ویژگی های كمی سیستم و پارامترهای طراحِی برآورده كننده ی 
واژگان كانسی، بدست آمدند. در مرحله ی سوم، به ایده پردازی بر اساس 
پارامترهای بدس��ت آمده پرداخته ش��د و در مرحله ی چهارم، تعامل 
كاربران با سیستم طراحی شده )شامل جایگاه پارك دوچرخه و خدمات 

كرایه ی دوچرخه(، ارزیابی شد. 

مقدمه

مرحله ی اول( ش�ناخت محيط اس�تفاده، 
استفاده كنندگان و اشکاالت سيستم موجود

در این مرحله به منظور شناسایی اشكاالت ایستگاه های دوچرخه 
موج��ود، ابت��دا ویژگی های محیط اس��تفاده و مش��خصات كاربران 
ایستگاه ها در جزیره، مشخص شد. جزیره كیش كه محیط استفاده 

ایستگاه ها می باش��د، دارای آب و هوایی گرم و شرجی می باشد. این 
جزیره ی كوچك، از نظر پس��تی و بلندی، تقریباً مس��طح محسوب 
می ش��ود. با توجه به سهولت دوچرخه س��واری در زمین های هموار، 
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جزیره  كیش برای طراحی مسیر دوچرخه و توسعه ی دوچرخه سواری، 
از وضعیت مطلوبی برخوردار می باش��د. وسعت جزیره  كیش حدود 
90 كیلو متر  مرب��ع و ش��كل آن به صورت بیضی، ب��ا قطر بزرگ 15 
كیلومتر و قطر كوچك 7 كیلومتر، می باش��د )مختارپور، 1376، 4(. 
همان طور كه پیش��تر گفته ش��د در حال حاضر بر اثر ایجاد برخی 
فضاهای انسان ساخت در سطح جزیره، مسیر ویژه ی دوچرخه سواری 
به طول 51 كیلومتر موجود می باشد. مسیر ویژه ی دوچرخه سواری 
كه بیش��تر محدود به حاشیه ی ساحلی جزیره می باشد، ایمنی الزم 
را برای دوچرخه س��واران فراهم می كند. از طرفی، بر   خالف بسیاری 
از ش��هرهای كشور، دوچرخه سواری بانوان در جزیره ی كیش، از نظر 
اجتماعی و قانونی، پذیرفته  شده  است )مختارپور، 1376، 6(. با توجه 
به اهمیت دوچرخه س��واری و قابلیت های جزی��ره كیش، تعداد 19 
ایستگاه دوچرخه توسط سازمان منطقه آزاد كیش در سطح جزیره 
احداث شده اند. تصاویری از یكی از ایستگاه های دوچرخه ی موجود به 
همراه جایگاه های پارك آن در تصویر1 نشان داده شده است. هریك 
از این ایستگاه ها توسط یك اپراتور اداره می شود. این ایستگاه ها از نظر 
عملك��ردی به یكدیگر مرتبط نبوده و هریك به صورت مس��تقل كار 

می كنند كه این یكی از نقاط ضعف اصلی سیستم موجود می باشد. 
برخی از این ایستگاه ها در فواصل بسیار نزدیك به هم قرار دارند 
و فواصل استاندارد، بین جانمایی آنها رعایت نشده است. محدوده های 
جانمایی ایستگاه های دوچرخه در جزیره كیش در تصویر2 مشخص 
ش��ده اند. برخی از این محدوده ها مجموعه ای از دو یا س��ه ایس��تگاه 

می باشند.      
به منظور شناس��ایی اشكاالت نمونه ی موجود، ابتدا گروه هدف5 
و گروه درگیر6 با سیس��تم كرایه ی دوچرخه، شناسایی شدند. گروه 
درگیر افرادی هس��تند كه معموالً به صورت غیر مستقیم با محصول 
در ارتباط می باشند؛ یعنی استفاده از محصول، روی آنها تأثیر گذار بوده 
و یا از طریق واس��طه هایی با محصول در ارتباط هستند )نمایندگی، 
1387، 76؛ Maguire, 2001, 594(. استفاده كنندگان اصلی یا گروه 
هدِف ایستگاه های دوچرخه در كیش، اغلب گردشگران ایرانی 7 تا 70 
ساله می باشند. مدت اقامت بیشتر مسافران جزیره كیش بین 3 تا 5 
شبانه روز می باشد. بیشترین گروه درگیر با ایستگاه های دوچرخه در 
كیش، اپراتورهای ایستگاه ها می باشند كه مسئولیت كنترل و مدیریت 

ایستگاه ها و ارائه ی خدمات كرایه ی دوچرخه را، بر عهده دارند.
پس از شناس��ایی گروه اس��تفاده كنندگان، به منظور ش��ناخت 
چگونگی اس��تفاده از ایستگاه ها، ابتدا سیستم موجود مورد آزمایش 
ش��خصی7  قرار گرفت و چگونگی تعامل كاربران با این ایس��تگاه ها، 
مش��اهده شد و بررس��ی گردید؛ هم چنین، با 20 نفر از كسانی كه 
از خدمات كرایه ی دوچرخه اس��تفاده ك��رده بودند، مصاحبه انجام 
ش��د و از آنها خواسته شد تا مراحل تعامل خود با ایستگاه را هنگام 
تحوی��ل گرفت��ن و بازگرداندن دوچرخه، ش��رح دهند. بدین ترتیب 
كلیت سناریوی اس��تفاده ی كاربران هنگام كرایه كردن دوچرخه از 
ایس��تگاه های موجود و بازگرداندن دوچرخه ی كرایه ای، بدست آمد 

)تصاویر 3 و 4(. 
مراحل تعامل كاربر با ایستگاه  هنگام كرایه كردن دوچرخه، شامل 

طراحی سیستم كرایه ی دوچرخه برای جزیره كیش با رویكرد كاربر محور

تصوير3- مراحل تعامل كاربر با ايستگاه دوچرخه ی موجود هنگام كرايه كردن دوچرخه.

تصوي�ر 2- چگونگ�ی 
ايس�تگاه های  توزي�ع 
مس�ير  و  دوچرخ�ه 
ويژه ی دوچرخه سواری 

در سطح جزيره كيش.

تصوير1- ايستگاه دوچرخه ی موجود در جزيره كيش و جايگاه های پارك آن.

تصوير 4- مراحل تعامل كاربر با ايستگاه دوچرخه ی موجود هنگام بازگرداندن دوچرخه.
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موارد زیر می باشد )تصویر 3(:
1. كاربر به سمت یكی از ایستگاه های دوچرخه حركت می كند.

2. پس از رسیدن به ایستگاه، كاربر كارت شناسایی معتبر خود 
را، به اپراتور ایس��تگاه تحویل می دهد. تحویل دادن كارت شناسایی، 
ضمانت بازگش��ت دوچرخه اس��ت. اپراتور اس��م كاربر و زمان را، در 

دفترچه ای می نویسد.   
3. كارب��ر، دوچرخه ای را انتخاب ك��رده و آن را از جایگاه پارك 

خارج می كند.
4. كاربر، س��وار دوچرخه می شود و سفر خود را در سطح جزیره 

شروع می كند.
5. مراحل تعامل كاربر با ایس��تگاه  هنگام بازگرداندن دوچرخه، 

شامل موارد زیر می باشد )تصویر 4(:
1. كاربر دوچرخه سوار به همان ایستگاهی كه دوچرخه را از آن 

كرایه كرده بود، مراجعه می كند.
2. كاربر پس از رسیدن به ایستگاه، از دوچرخه پیاده می شود.

3. كارب��ر، دوچرخه را در یك��ی از جایگاه های پارِك خالی، پارك 
می كند.  

4. كاربر به سمت اپراتور حركت می كند. پس از شناسایی كاربر 
توس��ط اپراتور، مدت زمان اس��تفاده و هزینه، محاسبه می شود. بعد 
از دریاف��ت هزینه ی كرایه ی دوچرخه از كاربر توس��ط اپراتور، كارت 

شناسایی كاربر به او بازگردانده می شود. 
5. كاربر پیاده، ایستگاه را ترك می كند.

پس از س��ازماندهی ك��ردن اطالعاتی كه از طریق مش��اهده و 
مصاحبه بدس��ت آمده بودند، مش��كالت عمده ی سیس��تم كرایه ی 
دوچرخه  ی موجود در جزیره كیش، شناسایی شدند. این اشكاالت كه 
مرتبط با خوِد ایستگاه  های دوچرخه، جایگاه های پارك آن و خدمات 

ارائه شده می باشد، شامل موارد زیر است:
-  ساختار جایگاه  پارك دارای لبه های تیز می باشد كه باعث عدم 

ایمنی آن می شود.
- جایگاه های پارك موجود از فوالد س��اخته شده اند و این باعث 
گرم شدن بیش از حد جایگاه در تابستان می شود. از طرفی فوالد به 
تنهایی در برابر خوردگی مقاوم نمی باشد و استفاده از آن در جزیره ی 

شرجی كیش، مناسب نیست.
- ایس��تگاه های دوچرخ��ه موجود از نظر عملك��ردی به یكدیگر 
مرتبط نمی باشند و هریك به صورت مستقل فعالیت می كنند. از این 
رو، دوچرخه ی كرایه شده می بایست به ایستگاه مبدأ )ایستگاهی كه 

دوچرخه از آن كرایه شده( بازگردانده شود. 
- در سیستم موجود، كارت شناسایی كاربر به عنوان ودیعه جهت 
ضمانت بازگشت دوچرخه، از او تحویل گرفته می شود و این، كاربر را 

مجبور به بازگشت به ایستگاه مبدأ می كند.
- فاصله بین جایگاه های پارك موجود بسیار كم است و این باعث 

دشواری استفاده و عدم ایمنی برای كاربر و دوچرخه می شود.
- در سیس��تم موجود از سیستم قفل و زنجیر جهت قفل كردن 
دوچرخه در جایگاه اس��تفاده می ش��ود كه باعث دشواری استفاده و 

اتالف وقت می شود.

مرحله ی دوم( شناخت پارامترهای طراحی

در این مرحله جهت شناخت هرچه بهتر دامنه ی محصول و تأثیرات 
احساسی آن بر روی كاربر و ترجمه ی این شناخت به راه حل های طراحِی 
محصول واقعی، روش مهندسی كانسی بكار گرفته شد. روش مهندسی 
كانسی روشی نظام مند است و شامل مراحل انتخاب دامنه8، توسعه ی 
حوزه ی ویژگی های معنایی )واژگان كانسی(9، توسعه ی زیرمجموعه های 
حوزه ی ویژگی محصول10، تركیب11، آزمایش اعتبار و صحت12 و ساختن 
مدل13 می باشد )Schütte, 2002, 3 & 79(. مهندسی كانسی روشی 
مؤثر جهت ترجمه ی تمایالت، احساس��ات و خواسته های كاربران به 

 .)Schütte, 2005, 50( ویژگی های محصول می باشد
جهت جمع آوری واژگان كانس��ی كه توصیف كنن��ده ی نیازها و 
خواس��ته های كاربران در دامنه ی تعیین شده برای محصول هستند، 
از منابع مختلفی اس��تفاده شد. ابتدا، با 40 نفر از كاربران ایستگاه های 
دوچرخه شامل 20 زن و 20 مرد مصاحبه انجام شد. در این مصاحبه 
از كاربران خواسته شد تا احساسات و انتظارات خود را از یك سیستم 
ایده آل بیان كنند. در این مرحله، نیازها، خواسته ها و احساسات كاربران 
به واژگان كانسی14 ترجمه شد. جهت جمع آوری هرچه كامل تر واژگان 
كانسی منابع مناسب دیگری مانند متون مرتبط، دفترچه های راهنمای 
محصوالت موجود مشابه، اینترنت و نظرات كارشناسان نیز، بكار گرفته 
شدند. تعداد 110 واژه جمع آوری شد. در این مرحله، واژگان جمع آوری 
شده مورد بررسی قرار گرفتند. از بین واژگان هم معنی و مترادف، یك 
واژه انتخاب شد. هم چنین با استفاده از مقیاس ارزشیابی هفت تایی، 
تعداد واژگان كانس��ی كاهش پیدا كردند )تصویر 5(. برای این منظور، 
پرسش نامه هایی تهیه شد و هر كدام از واژگان كانسی، در باالی محور 
مقیاس ارزشیابی 7 تایی، قرار گرفت و از كاربران خواسته شد تا ارزش 
واژه را، از 1 تا 7 تعیین كنند. عدد 1 به معنای عدم اهمیت واژه ی كانسی 
و عدد 7 به معنای اهمیت زیاد واژه ی كانسی برای كاربر تلقی می شود. 

بدین ترتیب تعداد واژگان به 21 واژه كاهش پیدا كردند )جدول 1(. 
21 واژه ی كانسی، بر حسب نوع توصیفی كه از دامنه ی محصول 
داشتند )نوع نیاز یا خواسته ای كه توسط واژه ی كانسی بیان می شد(، 
دسته بندی شدند و برای هر دسته، یك واژه به عنوان واژه ی سردسته 
انتخاب ش��د. سپس، واژگان سردسته نیز دسته بندی شده و برای هر 
دس��ته، یك واژه ی نماینده، انتخاب ش��د. بدین ترتیب، تعداد واژگان 
اولیه ی كانسی، به صورت سلسله مراتبی، به چهار واژه ی نماینده  )واژگان 
كانس��ی در سطح باالتر15( شامل راحتی، جذابیت، ایمنی و ماندگاری 

تصوير 5-  مقياس ارزشيابی  7 تايی، برای  ارزشيابی واژه ی   كانسی.
)Schütte, 2002, 36( :مأخذ
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كاهش پیدا كرد )جدول 1(.
جهت توس��عه ی حوزه ی ویژگی های محصول، طیف وس��یعی از 
ویژگی های فیزیك��ی، فنی و تكنولوژیكی كه برآورده  كننده ی واژگان 
كانس��ی هس��تند، گردآوری ش��دند. بدین منظور از منابع مختلفی 
مانند مطالعه ی نمونه های موجود در بازار، پیش��نهادات كارشناسان و 

راه حل های فنی ممكن، استفاده شد )جدول 1(.
جهت گ��ردآوری داده های طراحی )پالت طراحی( ش��امل رنگ، 
فرم و بافت، پوس��تری از س��الیق و عالیق كاربران تهیه ش��د. بدین 
منظ��ور، محصوالت تأثیر گذار، كاربر پس��ند16 و م��ورد عالقه ی گروه 
استفاده كنندگان از حوزه های مرتبط با فضاهای تفریحی-ورزشی نظیر 

ورزش دوچرخه س��واری و دیگر ورزش های مفرح، به صورت تصویری، 
جمع آوری ش��دند. تصاویر جمع آوری شده، در پوس��تر سالیق، ارائه 
شدند )تصویر 6(. سپس فرم ها، رنگ ها و بافت های غالب و تكرارشونده 
از تصاویر موجود در این پوس��تر، استخراج شدند. به منظور شناخت 
مؤثرترین عناصر بر روی كاربر )عناصر كاربرپس��ند(، با تعداد 30 نفر 
از كاربران، مصاحبه انجام ش��د. در ای��ن مصاحبه، عناصر رنگ، فرم و 
بافِت استخراج شده از پوستر، در اختیار هر كاربر قرار گرفته )به صورت 
تصویری( و از او خواس��ته  ش��د تا موضع گیری احساس��ی خود اعم از 
احس��اس مثبت، منفی و بی تفاوتی را نسبت به هر كدام از عناصر در 
فضای مورد انتظار خود از یك ایستگاه دوچرخه ، بیان كند. بدین ترتیب 

مشخصه ی خدمات كرایه دوچرخه و جایگاه 
پارك دوچرخه

مشخصه ی خدمات كرایه دوچرخه و جایگاه پارك واژه كانسی
دوچرخه

واژه كانسی

دوچرخه  ها می توانند به سیستم جی.پی.اِس 
مجهز شوند تا موقعیت آنها در هر لحظه به 

وسیله ی كاربر، اپراتور و ِسرور مركزی ردیابی 
شود.

ایمن بودن 
برای دوچرخه 

سواری
نی

يم
( ا

مه
ادا

در بدنه ی جایگاه پارك از رنگ های كاربرپسند و در )
فرم آن، از خطوط منحنی و اشكال دایره ای  استفاده 
می شود؛ از بافت های صیقلی و براق مانند آلومینیوم 

نیز، در بدنه ی جایگاه می شود. 

جذاب بودن

ت
ابي

جذ
 -1

ضدسرقت بودن
استفاده از ابعاد استاندارد در جایگاه پارك:

 ،cm20 :عمق ،cm 20:پهنا ،cm97 :ارتفاع(
)cm 7/5 :پهنای شیار

ایمن بودن
برای كاربر

 ،(LAN( 17عملكرد ایستگاه ها از طریق شبكه ی محلی
با یكدیگر مرتبط می شود و اطالعات همه ایستگاه ها 

توسط یك ِسرور18 مركزی كنترل می شود. 

مرتبط بودن 
ایستگاه ها

تی
اح

ر
 -2

استفاده از مواد سخت مانند پروفیل های فوالد 
گالوانیزه در ساختار داخلی جایگاه پارك

مستحكم بودن
ساختار جایگاه

با در نظر گرفتن جانمایی هر ایستگاه در 
جزیره، تعداد 30 تا 50 جایگاه پارك در آن 

نصب می شود. 

كافی بودن 
تعداد جایگاه ها 
در هر ایستگاه

عدم تحویل گرفتن كارت شناسایی از كاربران كه 
بیشتر گردشگران هستند. 

قابل استفاده بودن
)برای كاربر(

در هر ردیف، جایگاه های پارك با زاویه 60 درجه 
و در فواصل cm65 از یكدیگر نصب می شوند. 

نصب شدِن 
مناسِب

جایگاه پارك

در جایگاه پارك  از سیستم خودكار ژتون و 
شفت برای آزاد كردن و قفل كردن دوچرخه 
استفاده می شود. این سیستم شبیه مكانیسم 

چرخ دستی های سكه ای و دستگاه های بازی  ژتونی 
می باشد، از این رو برای كاربر آشناست. 

آشنا بودن مكانیسم
)برای كاربر(

خودكار بودن 
مكانیسم

جایگاه پارك می بایست دارای قابلیت 
دسترسی به مكانیسم داخلی اش باشد. 

قابل ارتقاء 
بودن

ری
دگا

مان
-4

استفاده از سیستم ژتونی كه استفاده از آن برای كاربران 
حتی كودكان نیز، آسان بوده و نیازی به آموزش دادن 

ندارد.  

آسان بودن برای 
استفاده

حضور اپراتور جهت ارائه ی تجهیزاتی مانند ژتون، قابل تعمیر بودن
كاله دوچرخه سواری، سبد دوچرخه و نقشه ی 

راهنمای پیست، ضروری می باشد. 

امكان تهیه كردن 
تجهیزات مختلف

نی
يم

ا
 -3 در ساخت جایگاه پارك از مواد مقاوم به خوردگی 

شامل ورق آلومینیوم با روكش رنگ الكتروستاتیك 
)برای بدنه( و پروفیل های فوالد گالوانیزه )برای 

اسكلت داخلی( استفاده می شود.

ضد زنگ بودن

در ساختار جایگاه پارك از مواد قابل بازیافت 
مانند آلومینیوم و فوالد گالوانیزه استفاده 

می شود.

قابل بازیافت 
بودن

- استفاده از ابعاد استاندارد در جایگاه پارك 
دوچرخه

- قفل شدن دوچرخه ها در جایگاه پارك به 
وسیله ی شفت در نقطه ای مناسب

- استفاده از سیستم ژتون و شفت برای آزاد كردن 
و قفل كردن دوچرخه در جایگاه

قابل استفاده  بودن
برای پارِك 

تمامی سایزهای 
دوچرخه

استفاده از مواد با طول عمر باال مانند 
آلومینیوم و فوالد در طراحی جایگاه پارك و 

ژتون دوچرخه.  

پایدار بودن 
طراحی 
خدمات

قابل اعتماد بودن
جهت پارك
ایمن بودن

برای دوچرخه

طراحی سیستم كرایه ی دوچرخه برای جزیره كیش با رویكرد كاربر محور

جدول 1_ حوزه ی ويژگی های كانسی و ويژگی های سيستم كرايه ی دوچرخه جهت طراحی.
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عناصری از رنگ، فرم و بافت كه توانس��تند بیشترین تعداد پاسخ های 
احساس��ی مثبت را به خود اختصاص دهند به عنوان كاربر پسندترین 
عناصر برای فضای ایستگاه دوچرخه در جزیره ی كیش، شناخته شدند 
و به عنوان پالت طراحی مورد استفاده قرارگرفتند )تصویر 7(. رنگ های 
خنثی و رنگ های شاد مانند نارنجی، قرمز، زرد، آبی و سبز از رنگ های 
كاربر پسند، فرم های دایره ای و منحنی شكل از فرم های كاربرپسند و 
بافت های نرم، صیقلی و شفاف از بافت های كاربرپسند شناخته شدند 
)تصویر 7(. الزم به ذكر است كه در مرحله ی ایده پردازی از پالت طراحی 
به گونه ای استفاده خواهد شد كه شرایط فنی محصول و الزامات محیط 

استفاده، لحاظ گردد.

مرحله ی سوم( ايده پردازی

در این مرحله، بر اس��اس واژگان كانسی، ویژگی های محصول و با 
استفاده از داده های طراحی )پالت طراحی(، به ارائه ی ایده های مختلف 
برای سیس��تم كرایه ی دوچرخه شامل جایگاه پارك و خدمات كرایه 
پرداخته شد؛ درنهایت، با در نظر گرفتن محدودیت های طراحی شامل 
ش��رایط كاربران، ویژگی های دوچرخه ها، ویژگی های فنی و ش��رایط 
محیط اس��تفاده، یك ایده برای خدمات كرایه و یك ایده برای جایگاه 
پارك كه بر اس��اس همان خدمات شكل گرفته بود، انتخاب شد. پس 
از انجام بررس��ی های الزم و امكان س��نجی ایده، مدل جایگاه پارك 
پیشنهادی ساخته شد كه در تصویر 8 نشان داده شده است. جایگاه 
 cm 20 و عمق cm20 پهن��ای ،cm97 پارك جدی��د دارای ارتفاع
می باشد. بر اساس جانمایی ایس��تگاه ها، جایگاه های پارك می توانند 
در یك یا دو ردیف نصب شوند. جایگاه های پارك در زاویه ی 60 درجه 
و به فاصله ی cm65 از یكدیگر نصب می ش��وند. این جایگاه دوچرخه 
دارای ش��یاری به پهنایcm7/5 و ارتفاع cm70 می باشد )تصویر 8(. 
در جایگاه، سیستم آزاد شدن و قفل شدن دوچرخه با مكانیسم ژتون 
)سكه ای شكل( و شفت صورت می پذیرد كه استفاده از آن حتی برای 
كودكان نیز امكان پذیر است. برای پارك كردن و قفل شدن دوچرخه در 
جایگاه، چرخ جلوی دوچرخه را در داخل شیار قرار می دهند؛ با توجه 
به پهنای شیار، چرخ قابلیت آن را دارد كه تا نیمه داخل شیار شود و با 

قرار گرفتن نیمی از چرخ دوچرخه، ساختار دوچرخه حتی بدون استفاده 
از ج��ك، پایدار می ماند. پس از قرارگیری چرخ در ش��یار، رینگ به 
وسیله ی حس��گری كه روی دیواره ی شیار قرار دارد حس می شود؛ 
س��پس شفت 3 س��انتی متری از حفره ای روی دیواره ی شیار خارج 
ش��ده و چرخ دوچرخه را، قفل می كند. پس از قفل شدن دوچرخه، 
ژتونی از قسمت باالیی جایگاه خارج می شود؛ خروج ژتون به معنای 
پارك درست دوچرخه و تحویل دوچرخه به ایستگاه است. ژتون خارج 

شده توسط كاربر برداشته می شود تا به اپراتور تحویل داده شود.
جهت آزاد كردن دوچرخه و برداش��تن آن، كاربر ژتون را داخل 
جایگاه پارك می اندازد. با انداختن ژتون، ش��فت قفل كننده حركت 
كرده و دوچرخه آزاد می ش��ود. بر روی جایگاه پارك پیش��نهادی، 
فرمی منحنی به ش��كل ماهی و به رنگ نارنجی قرار دارد. اس��تفاده 
از س��مبل ماهی به منظور هم خوانی بیشتر جایگاه پارك با محیط 
استفاده ی جزیره كیش، می باشد. هم چنین، این جایگاه دارای پریز 
برق می باشد كه امكان شارژ كردن دستگاه جی.پی.اِس19 و موبایل را، 
فراهم می كند. این جایگاه دارای دربی می باشد كه امكان دسترسی 
به قطعات فن��ی داخلی را جهت انج��ام تعمیرات یا تعویض، فراهم 

می كند )تصاویر 8 و 9(. 
پس از ساختن مدل، تعامل كاربران با جایگاه پارك هنگام تحویل 
گرفتن و بازگرداندن دوچرخه، در دو پوستر داستانی20 نشان داده شد 
)تصاوی��ر 10و 11(. عملكردهای اصلی كارب��ر هنگام تحویل گرفتن 
دوچرخه ی كرایه ای از ایس��تگاه دوچرخه ، شامل موارد زیر می باشند 

)تصویر 10(:
1. كاربر پیاده به ایستگاه كرایه ی دوچرخه مراجعه می كند.
2. كاربر به سمت فضای اپراتور در ایستگاه حركت می كند.

3. كاربر كارت شناسایی خود را به اپراتور نشان می دهد.
4. كارب��ر تجهیزات مورد نیاز )مانند كاله ایمنی، قفل اضطراری و 

سبد دوچرخه( خود را، به اپراتور اعالم می كند.
5. اپرات��ور ن��ام كاربر، س��اعت و تاریخ تحوی��ل گرفتن ژتون 
دوچرخه و هم چنین، لیس��ت تجهیزات امانت گرفته ش��ده توسط 
كاربر را، وارد فایل كاربر در كامپیوتر كه متصل به شبكه ی محلی 

می باشد، می كند.
6. كاربر ژتون و تجهیزات را از اپراتور تحویل می گیرد.

7. كاربر به س��مت یكی از جایگاه های پارك ك��ه دوچرخه ی آن 
مناسب كاربر است، حركت می كند.

8. كاربر ژتون دوچرخه را داخل قسمت ژتون خور جایگاه می اندازد.
9. با انداختن ژتون، شفت قفل كننده آزاد می شود.

10. كاربر دوچرخه را از جایگاه خارج می كند و بر آن سوار می شود.
11.  عملكردهای اصلی كاربر هنگام بازگرداندن دوچرخه ی كرایه ای 

به ایستگاه، شامل موارد زیر می باشند )تصویر 11(:
1. كاربر دوچرخه س��وار، به س��مت یكی از ایستگاه های دوچرخه، 

حركت  می كند.
2. در ایستگاه، كاربر از دوچرخه اش پیاده می شود.

3. كاربر دوچرخه ی كرایه ای را، در یكی از جایگاه های پارِك خالی، 
پارك می كند.

تصوي�ر6- پوس�تر س�اليق و عاليق 
كاربران.

تصوير7- پالت طراحی شامل فرم ها، 
رنگ ها و بافت های كاربرپسند.



81

4. پس از قرار گرفتن دوچرخه در جایگاه، رینگ به وسیله ی چشم 
الكترونیكی حس می شود.

5. در حین حس شدِن رینگ، شفت قفل كننده )3 سانتی متری( 
جهت قفل كردن چرخ دوچرخه، خارج می شود.

6. با خروج كامل ش��فت و قفل شدن دوچرخه، ژتون دوچرخه از 
جایگاه خارج می شود.

7. سپس ژتون توسط كاربر برداشته می شود.

8. كاربر به سمت اتاق اپراتور حركت می كند.
9.كاربر كارت شناس��ایی خود را به اپراتور نش��ان می دهد و ژتون 
دوچرخه و تجهیزات را به او باز می گرداند. اپراتور، فایل مربوط به كاربر 

را باز می كند.
10.  ب��ا توج��ه به زمان تحویل گرفت��ن دوچرخه، مدت زمان 
استفاده محاسبه ش��ده و هزینه ی الزم، از كاربر دریافت می گردد. 

درنهایت، كاربر از اتاق اپراتور خارج می شود.

مرحله ی چهارم( ارزيابی

در این مرحله سیس��تم پیشنهادی توس��ط 30 نفر از كاربراِن 
ایستگاه ها، شامل 15 نفر زن و 15 نفر مرد، ارزیابی شد. بدین منظور 
مدل جایگاه پارك و دو پوس��تر داستانی كه بازگو كننده ی خدمات 

كرای��ه و چگونگی تعامل كاربر هس��تند، به ش��ركت كنندگان ارائه 
شدند. از شركت كنندگان خواسته شد تا میزان برآورده شدن واژگان 
نماینده ش��امل جذابیت، راحتی، ایمنی و ماندگاری را به وسیله ی 
پرسشنامه هایی كه مقیاس ارزش��یابی هفت تایی بر روی آن چاپ 
شده بود، ارزیابی كنند )تصویر 5(. سپس میانگین نتایج ارزیابی برای 
هر واژه بدس��ت آمد. بدین ترتیب، امتی��از نهایی هر واژه ی نماینده 

مشخص شد )تصویر 12(. 
نتایج بدس��ت آمده گویای می��زان ارتباط بین واژگ��ان و ایده ی 
پیشنهادی یا به عبارت دیگر میزان برآورده شدن واژگان از نظر كاربران 
ش��ركت كننده می باش��ند. بدین منظور عدد بین 7-6 نشان دهنده 
ارتباطی بس��یار قوی، بین 6-5 نشان دهنده ارتباطی قوی، بین 4-5 
نشان دهنده ارتباطی متوسط، بین 4-3 نشان دهنده ارتباطی ضعیف، 
بین 3-2 نش��ان دهنده ارتباطی بسیار ضعیف بین 2-1 نشان دهنده 
بی ارتباط بودن واژه ی نماینده با ایده ی پیشنهادی، در نظر گرفته شد.

در نتایج بدس��ت آمده، جذابیت و راحتی ع��دد 6/5 و باالترین 
امتیاز را از بین واژگان دیگر كس��ب كردند كه نشان می دهد از نظر 
شركت كنندگان، ارتباطی بسیار قوی بین این واژگان و ایده ی ارائه 
ش��ده برای سیس��تم كرایه ی دوچرخه وجود دارد. واژگان ایمنی و 
ماندگاری نیز به ترتیب امتیاز 5/8 و 5/5 را كس��ب كردند كه نشان 

دهنده ی ارتباط قوِی این واژگان با ایده می باشد )تصویر 12(.

تصوير8- ايده ی پيشنهادی برای جايگاه پارك 
دوچرخه.

تصوي�ر 10- مراح�ل تعام�ل كارب�ر با سيس�تم تصوير9- نحوه استفاده از جايگاه پارك دوچرخه.
پيشنهادی، هنگام كرايه كردن دوچرخه.

تصوي�ر11- مراح�ل تعامل كاربر با سيس�تم 
پيشنهادی،  هنگام بازگرداندن دوچرخه.

تصوير12- نتايج  ارزشيابی واژگان نماينده در سيستم پيشنهادی.

طراحی سیستم كرایه ی دوچرخه برای جزیره كیش با رویكرد كاربر محور
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نتيجه
یك طراحی موفق، احساس��ات مثبت را در كاربران بر می انگیزد، 
آنها را به اس��تفاده و تعامل با سیس��تم مربوط تشویق می كند و در 
نهایت تجربه ای خوش��ایند را برای كاربرانش ب��ه ارمغان می آورد. به 
منظور دس��تیابی به این هدف، می بایس��ت نیازها و خواس��ته های 
كارب��ران را به طور همه جانبه ش��ناخت و در طراحی محصوالت و 
خدمات بكارگرفت. ایستگاه های دوچرخه عنصری واسط بین كاربران 
و دوچرخه ها می باش��ند. با برانگیختن احساسات مثبت در كاربران، 
می توان آنها را به استفاده از خدمات كرایه ی دوچرخه، تشویق كرد. از 
این رو برآورده كردن نیازها، خواسته ها و احساسات كاربران می بایست 

در طراحی مجدد سیستم مورد توجه قرار بگیرد. 
در سیس��تم موجود عدم ارتباط عملكردی ایس��تگاه ها، ودیعه 
گرفتن كارت شناسایی كاربران، اشكاالت ساختار جایگاه های پارك 
و دش��واری استفاده از سیستم قفل و زنجیر، همگی دالیلی بر عدم 

تطبیق پارامترهای طراحی با نیازها و خواسته های كاربران است. 
در طراحی سیستم جدید، خواسته های كاربران )واژگان كانسی( 
و عناصر كاربر پسند لحاظ شدند. در سیستم جدید مسئولیت اپراتوِر 
ایستگاه نسبت به سیستم موجود، ارتقاء پیدا كرده است. كاربر در این 
سیستم بطور مستقیم در پروسه ی آزاد كردن و قفل كردن دوچرخه 
سهیم اس��ت. در سیستم جدید، مكانیس��م خودكارِ ژتون و شفت، 

جایگزین قفل و زنجیر شده و بدین ترتیب ایمنی و سهولت استفاده 
افرایش پیدا كرد. در سیس��تم جدید تمامی ایس��تگاه ها به وسیله ی 
شبكه ی محلی از نظر عملكردی به یكدیگر متصل شده و توسط یك 
ِسرور مركزی كنترل می شوند. بدین ترتیب سیستم كرایه ی دوچرخه 
به صورت یك ش��بكه در س��طح جزیره قابل اس��تفاده می باشد. در 
این سیس��تم كارت شناسایی به اپراتور نش��ان داده می شود و نیازی 
به تحوی��ل دادن آن برای كرایه كردن دوچرخه نیس��ت. هم چنین، 

هزینه ی استفاده به دقت و به آسانی محاسبه می گردد.
نتای��ج بدس��ت آم��ده از ارزیابی واژگ��ان نماینده در سیس��تم 
پیش��نهادی، نش��ان می دهد كه از نظر كاربر، جذابیت و راحتی در 
حد بس��یار قوی و ایمنی و ماندگاری در حدی قوی، لحاظ شده اند. 
در نهایت با توجه به نتایج بدس��ت آمده می توان گفت كه سیس��تم 
پیشنهادی كه با بكارگیری مهندسی كانسی طراحی شده است تا حد 
قابل قبولی توانسته انتظارات و خواسته های كاربران، را برآورده سازد. 
این سیس��تم كاربر محور می تواند كاربران خود را به استفاده تشویق 
كند و در توسعه ی فرهنگ دوچرخه سواری نقش بسزایی داشته باشد. 
بدین ترتیب با توسعه ی ورزش مفرح و سالِم دوچرخه سواری، اهداف 
گردش��گری و زیست محیطی سازمان منطقه ی آزاد كیش، بیش از 

پیش برآورده خواهد شد.

پی نوشت ها
1 Sustainable Transportation.
2 UCD (User-Centered Design).
3 Kansei Engineering.
4 Trend Board.
5 Target Group.
6 Stakeholders.
7 Personal Try.
8 Choice of Domain.
9 Span the Semantic Space.
10 Span the Space of Properties.
11 Synthesis.
12 Test of Validity.
13 Model Building.
14 Kansei Words.
15 Higher-level Kansei Words.
16 User-Friendly.
17 LAN (Local Area Connection).
18 Server.
19 GPS.
20 Storyboard.
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