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چکیده
هدف :هدف از تحقیق ،تحلیل توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرفکننده در ارتقـاء حمـلونقـل
پایدار وکاهش ترافیر است.
روششناسی :روش تحقیق ،توصیفی -همبستگی است .در این پژوهش ۱22 ،نفر از افرادی که به صورت مستمر (حداقل
هفته ای  ۹بار مراجعه) از دوچرخههای عمومی استفاده میکردند ،به عنوان نمونه انتخاب شده است .ابزار پژوهش ،پرسشنامه
استاندارد برگرفته شده از مطالع ات رضایت مشتریان و وفاداری میباشد.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل تی نشان میدهد که رضایتمندی و وفاداری استفادهکنندگان از دوچرخههای عمومی وکاهش
ترافیر ،از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و در این راستا ،مؤلفه رضایت از سالمتی و مؤلفه وفاداری رفتاری از بـاالترین
اولویت نزد شهروندان برخوردار هستند .همچنین رابطه مثبت و معنیداری بین رضایت مندی و وفاداری شهروندان برقرار است
بطوریکه رضایتمندی توانایی پیشبینی 22درصد از وفاداری مشتریان را دارد.
نتیجهگیری :با عنایت به تحلیل یافتهها ،اولویت باالی رضایت از سالمتی کسب شده به واسطه استفاده از دوچرخه ،نـه
تنها نمایانگر ارزش باالی دوچرخه عمومی و مزایای سالمتی و کاهش ترافیر آن نزد شهروندان است؛ بلکه نقش بسزایی نیز
در وفاداری شهروندان به سامانه های دوچرخه عمومی و کاهش ترافیر دارد .همچنین کسب وفاداری رفتاری شهروند میتواند
کمر شایانی به توسعه سامانه دوچرخه عمومی ،هم در افزایش جذب مخاطبین جدید و هم در بهبود و توسعه سامانه داشته
باشد .در این راستا استفاده از دوچرخه عمومی از یر سو در سالمتی و تندرستی شهروندان تأثیرگذار بوده و از سویی دیگر به
توسعه حمل و نقل و کاهش ترافیر پایدار شهری کمر میکند.
واژههای کلیدی :دوچرخه عمومی ،حمل و نقل پایدار ،رفتار مصرفکننده .کاهش ترافیر
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مقدمه
آلودگی هوا از مهم ترین و مؤثرترین عوامـل تأثیرگـذار
بر کیفیت محیط زیست شهری است کـه سـبب بـروز
ناهنجاریها ،مشکالت و خسارات شهری ،به خصوو
در شهرهای بزرگ شـده اسـت .مطـابق آمـار سـازمان
حفاظــت محــیط زیســت 72 ،الــی  22درصــد کــل
آلودگی های اکثر شهرها به سبب وسایط نقلیۀ موتوری
میباشد .از ایـن رو ،بکـارگیری سـامانههـای مـدرن و
روشهای جدید حمل و نقل شهری ،در شهرهایی کـه
ترافیر و آلودگی شدیدی دارند ،دارای جایگاه ویـژه و
با اهمیتی است (قربانی و اسدی .)۱۹۱۱ ،از عمدهترین
راهکارهایی کـه متخصصـان و صـاحب نظـران بـرای
کمر بـه حفاظـت محـیط زیسـت و کـاهش آلـودگی
صوتی ،بصری ،و کاهش ترافیـر  ،...بـرای رهـایی از
این معضالت گریبان گیـر ،مطـرح مـیکننـد؛ کـاهش
سفرهای درون شـهری و افـزایش اسـتفاده از سیسـتم
حمل و نقل عمومی و گسـترش فرهنـگ پیـادهروی و
دوچرخهسواری است (حقشناس.)۱۹11 ،
امروزه به دلیل وجود مشکالت متعـدد حمـل و نقـل و
آلودگیهای مختلف زیست محیطی؛ دوچرخه به عنوان
یر ابزار حمل و نقل فعال و پایدار در کاهش ترافیر،
نقش مهمی در توسعۀ سیستم حمل و نقـل چندجانبـه
ایفا میکند (ریبارژیر و وو  .)22۱2 ،۱دوچرخه وسـیله-
ای است که مسـافرت بـا آن مزایـایی چـون آرامـش،
اقتصادی بودن ،فقدان آلـودگی ،ورزش خـوب ،راحتـی
پارکینگ و سـالمتی بـرای دیگـران را بـه همـراه دارد
(لینچ  .)۱۱17 ،2توجه به موضوع کـاهش آلـودگیهـای
صوتی و هوا در شهرهای بزرگ با افـزایش اسـتفاده از
سیستم حمل و نقـل دوچرخـه از راهکارهـای موجـود
تلقی میشود و تأثیر مستقیمی در حفظ محیط زیست و

کــاهش ترافیــر در جهــان دارد (ســروری و ســروری،
 .)۱۹۱2از این رو ترویج دوچرخـهسـواری و پیـادهروی
برای حمل و نقل ،استراتژی امیدوارکننـدهای را بـرای
حل مشکالت ترافیر شهری ،آلودگی محیط زیست و
تغییرات آب و هوایی ارائه داده و مزایای سالمت قابـل
توجهی را نیز فراهم میکند.
بنا به اهمیت موضـوع تفریحـات سـالم ،در بسـیاری از
کشورها ،دوچرخه سواری بـرای حمـل و نقـل ،مزایـای
سالمتی قابل توجهی را با افزایش فعالیت بدنی فـراهم
مــیکنــد (مــولر )22۱1 ،۹؛ بطوریکــه در شـــهرهای
مختلـف دنیا ،دوچرخه به عنوان وسیله نقلیـه اصـلی و
پایدار جابهجایی ،روز به روز مـورد توجـه بیشتری قرار
می گیرد .این امر از آنجا اهمیت بیشتری مـییابـد کـه
حفـظ محـیط زیــست ،منــابع طبیعــی و انـرژی بـه
شدت تحت تأثیر حمـل و نقـل شــهری قــرار دارنـد
(حـاتمی نـژاد و اشـراقی .)۱۹11 ،از ایـن رو شـهرهای
بسیاری در سراسر جهـان همچـون ویـن و لنـدن ،بـه
منظور حفظ سالمت شهر و کـاهش آلـودگی کربنـی و
صوتی و دلپذیر جلوه دادن جاذبههای گردشگری خـود،
اقدام به راهانـدازی ایسـتگاههـایی مخصـوو ،جهـت
کرایه دوچرخه کردهاند تا به وسـیله آن ،عالقـهمنـدان،
دوچرخهها را کرایه کرده و پس از انجام کارهـای خـود
در نقطهای دیگر آنها را پس دهند.
اســتفاده از دوچرخــه در تــردد ،دامنــهای از ســالمتی و
مزایای زیسـت محیطـی و اجتمـاعی را در برمـی گیـرد
(کیلستروم و همکاران  .)222۹ ،7بـه عبـارتی مـیتـوان
گفت دوچرخه تنهـا وسـیله نقلیـهای اسـت کـه نقـش
مؤثری در حمل و نقل پایدار شهری وکاهش ترافیـر
دارد .از ایـــن رو افـــزایش موقعیـــتهـــایی بـــرای
دوچرخه سواری ایمـن ،مـیتوانـد بهتـرین دسـتاورد در
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برنامهریزی شهری و محلی باشد (گارارد و همکـاران ،۱
 .)2221در این راستا استفاده از دوچرخههـای عمـومی
می تواند به عنوان ابـزاری مفیـد و مـؤثر و منطبـق بـا
امکانات اقتصادی جامعه و بدون نیاز به سرمایهگـذاری
هنگفت در خدمت سیستم حمل و نقل قرار گرفته و از
فشار وسایل نقلیـه موتـوری بـر محـیطهـای شـهری
بکاهد.
با وجود اینکه دوچرخه بهواسطه تقلیل ازدحام ترافیکی،
آلودگی ناشی از انتشـار آالینـدههـا ،آلـودگی صـوتی و
بهبود سالمتی منجر به بهبود زندگی شهری میشـود،
اما کاربردشان در مناطق شـهری متـداول نیسـت .بـه
عقیده بنهام و ویلسـون  ،)22۱2( 2باورهـای شخصـی،
سبر زندگی و نوع نگرش به فعالیت فیزیکی در نحوه
مواجهه افراد با حمل و نقل و شـیوههـای سـفر فعـال
نظیـر دوچرخــهسـواری مــؤثر اسـت .همچنــین موانــع
اســتفاده از دوچرخــه ،بســته بــه ویژگــیهــای فــردی،
نگرش ها و شرایط محـیط سـاخته شـده نیـز متفـاوت
هستند (پیاتکوسکی و مارشال  .)22۱1 ،۹از این رو توجه
و درک رفتــار مصــرفکننــده ،امــری ضــروری جهــت
گســترش اســتفاده از دوچرخــههــای عمــومی نــزد
شهروندان میباشد.
رفتار مصرفکننده طی دهههای اخیر یکی از مهمترین
موضوعات مورد توجه محققـان بازاریـابی بـوده اسـت.
گوناگونی و تنوع رفتار مصرفکننده به دلیل گوناگونی
در عوامل اثرگذار بر رفتار و انگیزه فرد برای خرید می-
باشد .امروزه محققان بازاریابی به طور دائم در تالشاند
تا رفتار مصـرفکننـدگان را شناسـایی کننـد (مـوون و
مینــور  .)۱۹11 ،7بــه عبــارتی مــیتــوان گفــت کــه
مصرفکنندگان به دنبال چیزی بیشتر از کارکرد کاال و

خــدمات هســتند .پــژوهشهــا نشــان داده اســت،
مصرف کنندگان بیشتر نگـران تغییـرات محیطـیانـد و
رفتــار خــود را در ایــن زمین ـه تغییــر دادهانــد (خلیلــی
1
پوررودی و داداشیان .)۱۹۱۹ ،در این راستا آکهورسـت
( )22۱2بیان مینماید مصـرفکننـدگان سـبز افـرادی
هسـتند کـه نـه فقــط تمایـل بـرای ارضـای نیازهــای
شخصی دارند ،بلکه نگران رفاه اجتماعی و محیط نیـز
هســتند .همچنــین از نگــاه لوزیــو و لمکــه )22۱۹( 7
مصرفکننـدگان افـرادی هسـتند کـه خیلـی در مـورد
محــیط طبیعــی نگــرانانــد و خریــد و رفتارهــای
مصرفی شان را به منظور حمایت از محیط ،از راه خریـد
محصوالتی که از نظر محیطـی سـالم هسـتند ،انجـام
میدهند.
بـر ایــن اســاس ،پــایش رضــایت و وفــاداری مشــتری
مهم ترین شاخص در امر بهبود عملکـرد و از نیازهـای
اساسی سازمانهای امروزی به شمار میرود .لذا بسـیار
حیاتی است که سازمانهـای ارائـهدهنـده خـدمات بـه
مشتری چهارچوبی از درک ،تجزیه و تحلیل و ارزیـابی
رضــایت و وفــاداری مشتریانشــان را در اختیــار داشــته
باشند .در ایـن زمینـه رضـایتمنـدی عبـارت اسـت از
احساس خوشایند یا ناخوشایند شـخص کـه از مقایسـه
عملکــرد ذهنــی وی در قیــاس بــا انتظــارت او ناشــی
میشود و وفاداری مشتری نیز شامل یر نگرش مثبت
به محصول شرکت یا خدماتش ،به دنبال رفتار مطلوبی
که منجر به خرید آن و توصـیهاش بـه دیگـران اسـت
میباشد (مارتنسن و همکاران .)2222 ،2
در رابطه با دوچرخه عمومی ،تحقیقات بسیاری به طور
غیرمستقیم با موضوع پژوهش مورد اجـرا قـرار گرفتـه
است .در ادامه سعی خواهد شد تا به بیان مـرتبطتـرین
موضوعات مورد بررسی در این زمینه پرداخته شود.
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برون رفت از معضـالت حمـل و نقـل و ترافیـر بایـد
برای جلب این سفرها بـه سـوی دوچرخـه نسـبت بـه
توسعه فراگیر و گسترده زیرساختها و ارائه تسـهیالت
دوچرخهسواری بر اسـاس رتبـهبنـدی نـواحی واقـع در
محدوده بر اسـاس خصوصـیات کالبـدی ،تعـداد سـفر
دوچرخه و تعداد و نوع کاربریها اقدام نمود.
پیاتکوسکی و مارشال  )22۱1( ۱در تحقیقـی بـا عنـوان
همه دوچرخهسـواران آینـدهنگـر برابـر نیسـتند ،نقـش
نگرش ها ،جمعیت شناسی اجتمـاعی و محـیط سـاخته
شده در رفت و آمد دوچرخـه بیـان داشـتند کـه موانـع
اســتفاده از دوچرخــه بســته بــه ویژگــیهــای فــردی،
نگرش ها و شرایط محیط ساخته شـده ،متفـاوت مـی-
باشد .اریگیت و تر  )22۱7(2در تحقیق خـود بـا عنـوان
اثرات ارزشهای فرهنگـی و عـادتهـا بـر اسـتفاده از
دوچرخه به این نتیجه رسیدهاند که ایجاد حمل و نقـل
پایدار در شـهرها جـز بـا تغییـر در ارزشهـا و عـادات
فرهنگی -اجتماعی نسبت به انتخـاب نـوع سـفر درون
شهری از جمله استفاده از دوچرخه ،امکانپذیر نخواهد
بود .هانریتا و همکاران  )22۱7( ۹در تحقیقی بـا عنـوان
اهمیــت تــأثیرات اجتمــاعی در اســتفاده از دوچرخــه در
انگلستان دریافتهاند که تأثیرات اجتماعی در کنار دیگـر
تسهیالت دوچرخـهسـواری ،نقـش مهمـی در گـرایش
مردم به استفاده از دوچرخه دارنـد .همچنـین فرانکـو و
همکــاران  )22۱7( 7در تحقیقــی بــا عنــوان توصــیف
سفرهای دوچرخه سواری ،انجام اقداماتی برای تشـویق
استفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه برای کسانی
که روزانه از خانه به محل کار ،مدرسه و خرید میرونـد
را ضروری دانستند.
گارارد و همکاران  )2221 ( 1در تحقیقی با عنوان ترویج

قریشی ( )۱۹۱1در تحقیقی با عنوان ارزیابی کـارایی و
اثربخشــی مســیرهای دوچرخــهســواری شــهروندان و
کاهش ترافیر منطقه  1شهر تهران بیان مـیدارد کـه
به عقیده کاربران ،مهم ترین نقطه قوت طـرح ،مربـوط
به کاهش آلـودگی هـوا و کـاهش ترافیـر شـهری و
مهم ترین نقطه ضعف ،مربوط به عـدم اجـازه اسـتفاده
خانمهـا از دوچرخـههـا مـیباشـد .غفـاری گیالنـده و
همکاران ( )۱۹۱7در تحقیقی با عنوان بررسـی عوامـل
مؤثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در
سفرهای شهری ،به ترتیب عوامل تبلیغـات ناکـافی در
رسانهها ،نبود فرهنگ دوچرخهسـواری و عـدم تناسـب
دوچرخه سواری بانوان بـا شـرایط فرهنگـی جامعـه بـه
عنوان مهم ترین این عوامل برشمرده است .سـلطانی و
شریعتی ( )۱۹۱۱در تحقیقی با عنوان بررسی مشوقهـا
و بازدارندههـای اسـتفاده از دوچرخـه در حمـل و نقـل
درون شهری به این نتیجه رسـیدهانـد کـه ترکیبـی از
خصوصیات فردی و خانوادگی در کنار عوامل کالبدی و
فیزیکی بر تمایل به استفاده از دوچرخه ،اثرگذار است.
عالءالـدینی و فایضــی ( )۱۹۱۱در تحقیقــی بــا عنــوان
ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل و
نقل :سنجش دست آوردها و چالشهای طرح آزمایشی
دوچرخه اشتراکی در تهران به این نتیجه رسیدهاند کـه
پایداری طرح در گـرو خـدمات در منـاطق هـمجـوار و
تأمین هزینههای نگهداری و توسعۀ جغرافیـایی خانـه-
های دوچرخه و مسـیرها و نوسـازی ادواری ناوگـان از
طریق تخصـیص بودجـه و فـروش خـدمات تبلیغـاتی
است .سقایی و صادقی ( )۱۹۱۱در تحقیقـی بـا عنـوان
ارائه مدل برنامهریزی میان مـدت دوچرخـهسـواری در
راستای توسعه پایدار؛ مطالعه موردی :محدوده مرکـزی
شهر اصفهان به این نتیجه رسیدهاند کـه بـا توجـه بـه
آنکه تعداد زیادی از سفرهای محـدوده مرکـزی شـهر
کوتاه برد هستند ،به عنوان یکی از مهمتـرین راههـای

1. Piatkowski & Marshall
2. Eryiğit & Ter
3. Hanrita et al
4. Franco et al
5. Garrard et al
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پژوهش راهنمای مناسبی را برای دستاندرکاران حوزه
مدیریت شهری و تربیتبدنی شهرداریها فراهم آورد.

حمل و نقل دوچرخهسواری برای زنان :نقش زیرساخت
دوچرخه به این نتیجه رسیدهاند که افـزایش موقعیـت-
هایی برای دوچرخه سـواری ایمـن ،مـیتوانـد بهتـرین
دســتاورد در برنامــهریــزی شــهری و محلــی باشــد .در
تحقیـــق مـــودن  ۱و همکـــاران ( )2221بـــا عنـــوان
دوچرخه سواری و محیط زیست ساخته شده ،مشـخص
گردید که نوع ادراک افـراد از فعالیـتهـای فیزیکـی و
عوامل محیطی هر دو در احتمـال اسـتفاده از دوچرخـه
تأثیر میگذارند .هوهنر و همکاران  )2221( 2در تحقیقی
بـا عنـوان اقــدامات محیطـی درک شـده و هدفمنــد و
فعالیت بدنی در میان بزرگساالن شهری دریافتند کـه
استفاده از دوچرخه به عنوان فعالیت اوقات فراغتی ،بـه
تسهیالت محیطی و جذابیت ایـن تسـهیالت بسـتگی
داشته و در میزان دوچرخه سواری ،شـرایط اجتمـاعی و
اقتصادی بیش از عوامل مکـان مبنـا اثـر گذارنـد .امـا
دوچرخه سواری به عنوان گزینه حمل و نقلـی بـه نـوع
ادراک افراد از این فعالیتها وابسته است .همچنـین در
پژوهش ارتوزار  )2222( ۹در خصوو شناسایی عوامـل
مؤثر بر دوچرخهسواری در شیلی ،مهمتـرین مـوارد بـه
شرح زیر شناسایی شد :فقدان ایمنـی ،عوامـل اقلیمـی
(گرما ،سرما و بـارش) ،آلـودگی هـوا ،عـدم پـذیرش و
مقبولیت اجتماعی ،توزیع نامناسب فعالیتهـا و کمبـود
مسیرهای مناسب دوچرخهسواری.
در نهایت میتوان بیان داشت که بازارشناسی در حـوزه
رفتار مصرفکنندگان ورزشی با رویکرد توسعه حمـل و
نقل شهری و از طریق بهرهگیری از دوچرخه عمـومی
میتواند زمینه ساز ترویج فرهنگ صحیح استفاده از این
وسیله باشد .از این رو انجام مطالعـاتی کـه بـه تحلیـل
ادراک از رضـایتمنــدی و رفتارهـای آتــی شــهروندان
بپردازد ،ضروری به نظر میرسد .امید است تا نتایج این

روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر از حیث هدف ،کاربردی و به لحـاظ نـوع
توصیفی  -همبستگی میباشد .جامعه آمـاری تحقیـق،
شامل کلیه شهروندان مرد ثبت نـام کننـده در سـامانه
دوچرخه عمومی شهر اصفهان میباشد که بـه صـورت
مستمر از دوچرخـههـای عمـومی اسـتفاده مـیکردنـد
( .)N = ۹۱2در ادامه با توجه بـه نـوع جامعـه آمـاری،
حجم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول مورگـان بـه تعـداد
 ۱22نفر محاسـبه گردیـد .بـه منظـور سـنجش رفتـار
مصرف کننده در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه رضایت
مندی و وفاداری استفاده شد که برای اندازه گیری آنها
با مراجعه به مطالعات رضایت مشتریان که در تحقیقات
2
هوانگ  ،)۱۱۱1( 7کیو  ،)۱۱۱۱( 1فـان  )۱۱۱1( 7و چیـو
( )222۹مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت ،پرسشـنامه
استخراج شد .این پرسشنامه شامل  ۱2سؤال میباشـد
کــه در  ۹مؤلفــه کارکنــان ،ســالمتی و تجهیــزات و
امکانــات موجــود دســته بنــدی مــیشــود .همچنــین
پرسشنامه استاندارد وفاداری کـه در تحقیقـات هوانـگ
( ،)۱۱۱1وو  )2221( 1و لیم  )2227( ۱نیز مـورد اسـتفاده
بوده است ،دارای  1سؤال میباشد که در  2بعد رفتاری
و نگرشی دسته بندی مـیشـود .بـا توجـه بـه فقـدان
تحقیقـــات مشـــابه در رابطـــه بـــا رفتارشناســـی
مصرف کنندگان خدمات دوچرخه شهری ،سعی شـد تـا
در مرحله تنظیم ابـزار پـژوهش از نظـرات کارشناسـان
حوزه حمل و نقل شهری نیز استفاده شود.
4. Huong
5. Kuo
6. Fan
7. Chou
8. Woo
9. Lim

1. Mouden
2. Hoehner et al
3. Ortuzar
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هم زمان برای تعیین توان پیش بینی متغیرهای مـالک
بهره گرفته شد.

در این مطالعه ،روایی محتـوایی پرسشـنامههـا توسـط
 1نفر از استادان صاحبنظر تأیید شد و پایایی آنها نیز
پس از انجام مطالعه مقدماتی با  ۹2نفر و با اسـتفاده از
آلفای کرونبا ( )r = 2/17مورد بـازبینی و تاییـد قـرار
گرفت .محقق در بازه زمانی  ۱۹۱7اقدام به توزیع 222
پرسشنامه کرد و پس از کنار گذاشتن پرسشـنامههـای
مخدوش ،تعـداد  ۱22پرسشـنامه تکمیـل شـده مـورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دادهها در مقیاس فاصلهای
و به وسیله نرمافزار  SPSS 19مورد تحلیل توصیفی و
استنباطی قرار گرفتند .در بخش آمار توصیفی به بیـان
شاخصهای مرکزی ،شاخصهای پراکندگی ،درصدها،
جداول توزیـع فراوانـی پرداختـه شـد .در بخـش آمـار
استنباطی بـرای تجزیـه و تحلیـل یافتـههـا و آزمـون
فرضیهها از آزمون  ، K-Sآزمـون تـی تـر نمونـهای،
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمـون رگرسـیون

نتایج
جدول  ۱آمار توصیفی نمونه تحقیق را نشان مـیدهـد.
بیشترین میزان استفاده از دوچرخههای عمومی در بین
افــراد بــاالی  7۱ســال ( )% 72/۱بــود .اکثــر افــراد
اســتفادهکننــده از دوچرخــههــای عمــومی را متــأهلین
( )%12/7تشکیل میدادند .مدرک تحصیلی بیشتر افراد
لیسانس ( )% 72/7بود .بیشـتر افـراد اسـتفادهکننـده از
کارمنـــدان ( )% 77/2بودنـــد .مهـــمتـــرین اهـــداف
استفادهکنندگان دوچرخههـای عمـومی ،ارتقـا آمـادگی
جسـمانی ( )% 7۹/1و حفــظ محـیط زیســت ()% 72/۱
بود.

جدول  .2توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی
نام متغیر جمعیت شناختی

سن

وضعیت تأهل

تحصیالت

شغل

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

زیر  22سال

2

۱/2

 2۱تا  ۹2سال

77

21/۱

 ۹۱تا  72سال

1۱

۹2

 7۱سال به باال

2۹

72/۱

مجرد

۹۹

۱۱/7

متأهل

۱۹2

12/7

زیر دیپلم و دیپلم

۹2

2۱/1

فوق دیپلم

۹1

22/7

لیسانس

22

72/7

فوق لیسانس و باالتر

2۹

۱۹/1

آزاد

12

2۱/7

کارمند

27

77/2

دانشآموز و دانشجو

۱1

1/1

بازنشسته

2۱

۱2/۱
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نام متغیر جمعیت شناختی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

هدف /انگیزه استفاده از دوچرخه

حفظ محیط زیست
ارتقا آمادگی جسمانی
کاهش ترافیر
تفریح
جابهجایی ایمن و آسان

۱22
۱21
۱2۹
77
77

72/۱
7۹/1
72/7
22/۱
۹2/7

جدول  2توصیف مؤلفههـای رضـایتمنـدی براسـاس
میــانگین و انحــراف اســتاندارد را نشــان مــیدهــد.
همان طور که مشـاهده مـیشـود در بـین مؤلفـههـای
رضـــایتمنـــدی ،مؤلفـــه رضـــایت از ســـالمتی
( ) x = 7/22 ،SD= ±2/12از بــــاالترین و مؤلفــــه
رضــایت از تجهیــزات ( ) x = 2/71 ،SD= ±2/12از
پایینترین میانگین برخوردار هستند.

رضایتمندی در جامعه مورد بررسی از آزمون تی تـر
نمونــهای اســتفاده شــد .همــانطــور کــه در جــدول 7
مشاهده میشود ،با توجه به سطح معنی داری آزمـون،
بین میانگین مؤلفـههـای رضـایتمنـدی بـا میـانگین
فرضی تفاوت معناداری وجود دارد (.)P<0.05
جدول  .9توصیف مؤلفههای وفاداری
براساس میانگین و انحراف استاندارد

جدول  .1توصیف مؤلفههای رضایتمندی
براساس میانگین و انحراف استاندارد

عوامل

میانگین

انحراف استاندارد

وفاداری نگرشی

7/22

2/7۹

وفاداری رفتاری

7/27

2/72

عوامل

میانگین

انحراف استاندارد

رضایت از کارکنان

۹/1۱

2/22

رضایت از تجهیزات

2/71

2/12

جدول  .4تحلیل تی تر نمونهای برای تعیین نقش نمره
مؤلفههای رضایتمندی در گروه نمونه با نمره برش ۹

رضایت از سالمتی

7/22

2/12

میانگین

آماره t

سطح
معنیداری

۹/1۱

۱7/۱27

2/22۱

2/71

1/271
-

2/22۱

7/22

۹۱/771

2/22۱

متغیر
رضایت از
کارکنان
رضایت از
تجهیزات
رضایت از
سالمتی

جدول  ۹توصیف مؤلفههای وفاداری براساس میـانگین
و انحراف استاندارد را نشان میدهـد .همـان طـور کـه
مشاهده میشود در بین مؤلفـه هـای وفـاداری ،مؤلفـه
وفـــــاداری رفتـــــاری () x = 7/27 ،SD= ± 2/72
از باالترین و مؤلفه وفـاداری نگرشـی (،SD= ± 2/7۹
 ) x = 7/22از پایینترین میانگین برخوردار هستند.
بـا توجـه بـه نرمـال بـودن توزیـع دادههـای پــژوهش
( ،)P>0.05جهت بررسی نقش و اهمیـت مؤلفـههـای

بر اسـاس نتـایج جـدول  ،7همـان طـور کـه مشـاهده
می شود ،مؤلفـه رضـایت از کارکنـان و سـالمتی دارای
وضعیت مطلـوب (میـانگین بـاالتر از نمـره فرضـی) و
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مؤلفــه رضــایت از تجهیــزات از وضــعیت نــامطلوبی
برخوردار است .با استفاده از آزمون فریدمن مؤلفههـای
رضایتمندی اولویت بندی شد .همان طور که در جدول
 1مالحظه میگردد ،بـین مؤلفـه هـای رضـایتمنـدی
اولویت معناداری وجود دارد (.)P<2/21
جدول  .5میانگین رتبهها و اولویت مؤلفههای رضایتمندی
ردیف

عوامل

میانگین
رتبهها

اولویت

۱

رضایت از
سالمتی

2/72

اول

2

رضایت از
کارکنان

2/27

دوم

۹

رضایت از
تجهیزات

۱/2۱

سوم

در ادامه نتایج آزمـون فریـدمن (جـدول  )2بـه منظـور
اولویــتبنــدی مؤلفــههــای وفــاداری نشــان داد ،بــین
مؤلفــههــای وفــاداری اولویــت معنــاداری وجــود دارد
( .)P<2/21همان طور که از جدول  2مشخص میشود
مهم ترین اولویت مؤلفه های وفاداری مربوط بـه مؤلفـه
وفـاداری رفتـاری بـوده و مؤلفـه وفـاداری نگرشـی در
اولویت آخر میباشد.

سطح

جدول  .7میانگین رتبهها و اولویت مؤلفههای وفاداری

معنیداری

ردیف

۱

2/22۱

2

با توجه به نتایج جدول  ،1مهم ترین اولویت مؤلفههای
رضایتمندی مربوط به مؤلفه رضایت از سالمتی بـوده
و مؤلفه رضایت از تجهیزات در اولویت آخـر قـرار دارد.
جهت بررسی نقش و اهمیت مؤلفـههـای وفـاداری در
جامعه مورد بررسی نتایج آزمون تی تر نمونهای نشان
داد ،نمره میانگین تمامی مؤلفههـای وفـاداری نشـانگر
وضعیت نسبی مطلوبی میباشد (.)P<2/21
جدول  .6تحلیل تی تر نمونهای برای تعیین نقش نمره
مؤلفههای وفاداری در گروه نمونه با نمره برش ۹
متغیر

میانگین

آماره t

سطح معناداری

وفاداری نگرشی

7/22

22/۱۱7

2/22۱

وفاداری رفتاری

7/27

27/771

2/22۱

عوامل

وفاداری
رفتاری
وفاداری
نگرشی

میانگین
رتبهها

اولویت

۱/77

اول

۱/۹7

دوم

سطح
معنیداری

2/22۱

در ادامه ،جهت بررسی رابطه بین متغیر رضایتمندی و
مؤلفههای آن با متغیر وفاداری ،نتایج آزمون همبستگی
پیرسون در جدول  1نشـان داد ،بـین رضـایتمنـدی و
تمــامی مؤلفــههــای آن ب ـا وفــاداری رابطــه مثبــت و
معناداری برقرار است( ،)P<2/21بطوریکـه همبسـتگی
بین مؤلفه رضایت از کارکنان و وفاداری در حد ضـعیف
و همبستگی بین متغیر رضایتمندی و مؤلفه رضـایت
از تجهیزات با وفاداری در حد متوسط و همبستگی بین
مؤلفــه رضــایت از ســالمتی و وفــاداری در حــد خــوب
میباشد.
ســپس بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون (جــدول ،)۱
پــیشبینــی متغیــر وفــاداری توســط مؤلفــههــای
رضایت مندی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به تایید
پیش فرضهای انجام آزمون (آزمون دوربی واتسـون و
تحلیل واریانس آنـووا) ،ضـریب تبیـین برابـر بـا 2/22
می باشد و مـیتـوان گفـت کـه  22درصـد از تغییـرات
وفاداری مربوط به مؤلفههای رضایتمندی میباشد.
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جدول  .8آزمون همبستگی بین رضایتمندی
و مؤلفههای آن با وفاداری

R

2/12

2/22۱

R2

7

2/27

2/222

2/12

2/22

 R2تعدیل شده

۹

2/۱7

2/2۹

خطای معیار ضریب تبیین

2

2/۹7

2/22۱

2/27

2/7۱۱22

آماره دوربین واتسون

۱

رضایتمندی و
وفاداری
رضایت از
کارکنان و
وفاداری
رضایت از
تجهیزات و
وفاداری
رضایت از
سالمتی و
وفاداری

پیرسون

۱/2۹

2/22۱

جدول  ۱2به منظور نوشتن فرمول معادلـه رگرسـیونی
استفاده میشود .با توجه به این جدول ،فرمول محاسبه
وفاداری به این صورت میباشد:

در ادامه نتایج تحلیل ضرایب مدل ،آزمـون رگرسـیون
ارائه می شود و بر اساس نتایج ،تنهـا مولفـه رضـایت از
سالمت پیش بین معناداری میباشد.

وفاداری= (  2/111 + ۱/27۱رضایت از سالمتی)

جدول  .21ضرایب مدل
ضرایب استاندارد نشده

سطح معنیداری

ردیف

متغیر

همبستگی

سطح
معنیداری

جدول  .1آزمون رگرسیون

ضرایب استاندارد شده
Beta

B

SE

ثابت

۱/27۱

2/۹۹

رضایت از کارکنان

-2/222

2/217

-2/22۹

رضایت از تجهیزات

2/2۱2

2/217

2/22۹

2/2۱1

رضایت از سالمتی

2/111

2/21

2/1۱۹

7/۱11
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t

sig

1/۹2۹

2/22۱

-2/2۹2

2/۱2
2/22
2/22۱
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بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش ،متغیرهای رفتـار مصـرفی
(رضایتمندی و وفاداری) از اهمیـت بـاالیی برخـوردار
هستند و همچنین مؤلفه های هر یـر از آنهـا ،دارای
۱
اولویـت مــیباشـند .ایــن نتـایج بــا تحقیقـات پاتــاک
( ،)22۱2پـــارالن و همکـــاران  ،)22۱7( 2گاونـــدر و
1
همکاران  ،)22۱7( ۹ینگ و یزدانیفـرد  ،)22۱1( 7چـن
( )22۱2و چراغـــی و همکـــاران ( ،)۱۹۱1فاریـــابی و
همکــاران ( ،)۱۹۱1فیضــی و فرخــی ( )۱۹۱7همســو
میباشد .ینگ و یزدانیفرد  )22۱1( 7بیـان داشـتند کـه
یر محصول موفق که رضایت مصرفکننده را برآورده
میکند ،قطعاً افزایش فروش و درآمد را در پـی خواهـد
داشـــت .همچنــــین چیمـــا و همکــــاران )22۱1( 2
اشاره داشتند که امروزه مصـرفکننـدگان بـه تولیـدات
سازگار با محیط زیست وفاداری نشان داده و حساسیت
بیشتری نشان میدهند .آکتر  )22۱2( 1نیز عنوان داشت
کــه وفــاداری مصــرفکننــده ،مهــمتــرین عامــل
تصمیم گیری برای خرید محصول توسط مصرف کننده
است .همچنین چراغی و همکاران ( )۱۹۱1بیان داشتند
کــه افــزایش رضــایت و وفــاداری مصــرفکننــدگان
باعث افزایش سودآوری شرکتها خواهد شد .با عنایت
بـه نتــایج پــژوهش ،اهمیــت بــاالی رضــایتمنــدی و
وفاداری به محصوالت ،لزوم توجه بـه رفتـار مصـرفی
شهروندان را بیش از پیش نمایان مـیکنـد .رضـایت و
وفاداری مصرفکنندگان میتوانند به عنـوان شاخصـی
مهم برای عملکرد سازمانها استفاده شوند و از ایـن رو
کسب رضایت و وفاداری شهروندان بـرای سـازمانهـا
1. Pathak
2. Parlan et al
3. Govender
4. Yeng & Yazdanifard
5. Chen
6. Yeng & Yazdanifard
7. Cheema et al
8. Akter

بسیار حیاتی میباشد.
اهمیت و اولویت باالی رضـایت از سـالمتی ،نمایـانگر
ارزش باالی دوچرخه عمـومی و مزایـای سـالمتی آن
نزد شهروندان است .دوچرخه به عنوان محصولی سـبز
توانسته است ابعاد سالمتی مـورد انتظـار شـهروندان را
برآورده کند .استفاده از دوچرخه عمومی در سـالمتی و
تندرســتی و کــاهش ترافیــر شــهروندان تأثیرگــذار
میباشد و به آرامش سـازی و کـاهش اسـترس آنهـا
کمر میکند .از سوی دیگر در حفـظ تناسـب انـدام و
ارتقا آمادگی جسمانیشان تأثیر بسـزایی دارد .مزایـای
سالمتی کسب شده به واسطه دوچرخـههـای عمـومی
منجر به رضایت بـاالی اسـتفادهکننـدگان آنهـا شـده
اســت .آگــاهی و اطــالعرســانی ایــن مزایــا بــه ســایر
شهروندان ،میتواند مخاطبین بیشتری را جهت استفاده
از این دوچرخهها به ارمغان بیاورد.
همچنین نتـایج نشـان داد کـه رضـایت از تجهیـزات،
دومین اولویت را در بین مؤلفههای رضایتمنـدی دارد.
به کارگیری دوچرخههای عمومی کـه مـدرن و جدیـد
بوده و اسـتفاده از آنهـا راحـت و مناسـب مـیباشـد و
همچنین تعمیر و تعویض به موقع قطعات و تجهیـزات
آنهــا ،مــیتواننــد ســهم بســزایی در جلــب رضــایت
شــهروندان داشــته باشــند .رضــایت از دســتگاههــای
دوچرخه عمومی باعث تداوم استفاده از آنها میشـود.
با وجود اهمیت بـاالی ایـن مؤلفـه در کسـب رضـایت
شهروندان ،دستگاههای دوچرخه بـه کـاربرده شـده در
سامانه از وضعیت مناسبی بهرهمند نمـیباشـند و ایـن
موضوع سبب نارضایتی شهروندان و کـاهش اسـتقبال
آنها شده است.
براســاس یافتــههــای پــژوهش ،رضــایت از کارکنــان،
اهمیـت و اولویـت پــایینتـری را در بــین مؤلفـههــای
رضایتمندی دارد .استفاده از کارکنان آمـوزش دیـده و
مجــرب ،بــا ظــاهری مناســب کــه بــه خواســتههــای
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شهروندان توجـه دارنـد ،باعـث رضـایت شـهروندان از
خدمات ارائه شده توسط آنها میشوند .با ایـن وجـود،
کارکنان سامانه دوچرخه عمومی نتوانسـتهانـد رضـایت
مشــتریان را بــرآورده ســازند .کارکنــان ایســتگاههــای
دوچرخه به خواستههای شـهروندان کمتـر رسـیدگی و
توجه میکنند و خدمات ارائه شده به واسـطه دوچرخـه
عمــومی را بــه خــوبی بــه شــهروندان اطــالعرســانی
نمیکنند .اکثر شـهروندان ،نقـش کارکنـان را مفیـد و
کمر کننده نمیدانند و از خدماتی که به واسطه آنها
ارائه میشود ،رضایت ندارند .این امر لزوم به کـارگیری
و آموزش افرادی که خود دغدغه محیط زیست را دارند
نشان میدهد.
همچنین با عنایت به نتایج پژوهش ،وفاداری رفتاری از
اهمیت و اولویت باالتری نسبت بـه وفـاداری نگرشـی
برخــوردار اســت .در وهلــه اول ،شــهروندان وفــاداری
رفتاری خود را از طریق استفاده مداوم از دوچرخههـای
عمومی نشان مـیدهنـد .سـپس بـا معرفـی و توصـیه
سامانه دوچرخه به دوستان و آشنایان ،قبول کمـر بـه
توســعه ســامانه و مشــارکت در برنامــههــای آتــی آن،
وفاداری خود را در عمل نشان میدهند .کسب وفاداری
رفتاری شهروند مـیتوانـد کمـر شـایانی بـه توسـعه
ســامانه دوچرخــه عمــومی ،هــم در افــزایش جــذب
مخاطبین جدید و هم در بهبود و توسعه سامانه داشـته
باشد .عـالوه بـر ایـن ،نتـایج نشـان داد کـه وفـاداری
نگرشی نیز از اهمیت باالیی نزد شـهروندان برخـوردار
اســت و در اولویــت دوم قــرار دارد .ســامانه دوچرخــه
عمـومی توانسـته اســت تصـویر ذهنـی مطلــوبی را در
مخاطبین خود ایجاد نماید ،به طوریکـه آنهـا خـود را
عضوی از سامانه مـیداننـد .وفـاداری نگرشـی باعـث
میشود که شهروند ،عدم استفاده از دوچرخه عمومی را
اشتباه دانسته و بخواهد که در اوقات فراغت خود نیز از
آن استفاده نماید.

براساس نتایج پژوهش ،رابطه مثبـت و معنـاداری بـین
رضــایتمنــدی و تمــام مؤلفــههــای آن بــا وفــاداری
شهروندان در استفاده از دوچرخههـای عمـومی برقـرار
اســت و رضــایتمنــدی و مؤلفــه رضــایت از ســالمتی
پیش بین معناداری برای تبیین وفاداری میباشند .ایـن
نتــایج بــا تحقیقــات محمــودی و همکــاران (،)۱۹۱2
2
احمــدی و عســگری ( ،)۱۹۱7لــیم  )2227( ۱و لــین
( ،)2221پدراگوســـا و کوریـــا  ،)222۱( ۹لیـــو )2221( 7
همسو مـیباشـد .در ایـن راسـتا احمـدی و عسـگری
( )۱۹۱7بیان داشتند رضایت مشتری بر روی اعتمـاد او
به شرکتهای مسافربری تأثیرگذار اسـت و در نهایـت
موجب افـزایش میـزان وفـاداری مـیشـود .همچنـین
محمودی و همکاران ( )۱۹۱2رضـایتمنـدی را پـیش
بین قوی تری برای وفاداری مشتریان به باشـگاههـای
ورزشی معرفـی کردنـد .پدراگوسـا و کوریـا ( )222۱در
پژوهش خود به اهمیت بسـیار زیـاد رضـایتمنـدی در
تعیین میزان وفـاداری مشـتریان بـه باشـگاههـا اشـاره
کردند .رضایت شهروندان از خـدمات سـامانه دوچرخـه
عمومی و همچنین رضایت از سالمتی کسب شـده بـه
واسطه استفاده از دوچرخه ،موجب وفاداری آنها گشته
و تداوم استفاده از دوچرخه در بین شهروندان را ممکن
میسازد .با این رویکرد نه تنها شهروندان با اسـتفاده از
دوچرخه عمومی به حفظ محیط زیست کمر کـرده و
آمادگی جسمانی خود را ارتقا میبخشـند ،بلکـه از ایـن
ســامانه حمایــت کــرده و موجــب ســودآوری و جــذب
مخاطب بیشتر میشوند .در نتیجه یکایـر شـهروندان
نیز میتواننـد سـهمی در توسـعه حمـل و نقـل پایـدار
شهری داشته باشند.
در نهایت بر اساس محدودیت های احتمـالی مـی تـوان
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