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مطلوبیت گردشگری شبانه شهری از دیدگاه گردشگران
مطالعه موردی :گردشگران شهر شیراز
رعنا شیخبیگلو -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
زهرا سلطانی  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
دریافت مقاله1397/10/23 :

پذیرش مقاله1398/02/24 :

چکیده
مقا صد گرد شگری در صدد یافتن راههای جدیدی برای رقابت در بازار گرد شگری ه ستند و گرد شگری شبانه
بهعنوان یکی از این راهها در ســالهای اخیر موردتوجه قرارگرفته اســت .شــهر شــیراز بهعنوان یکی از کانونهای
اصلی گردشگری در کشور ،پتانسیلهای قابلتوجهی در این زمینه دارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی مطلوبیت
گرد شگری شبانه در شهر شیراز میبا شد .جامعه آماری تحقیق ،گرد شگران وارد شده به شهر شیراز در فروردین
 1396بوده که حداقل به مدت سه شبانهروز در این شهر اقامت دا شتهاند .حجم نمونه معادل  400نفر و گردآوری
دادهها از طریق تکمیل پر س شنامه صورت پذیرفته ا ست .پر س شنامه دارای سه بخش شامل م شخ صات عمومی
گرد شگران ،ارزیابی گرد شگران از میزان مطلوبیت عوامل محیطی و جاذبههای گرد شگری شهر شیراز در ساعات
شبانه و نظر گردشگران در خصوص میزان اهمیت عوامل محیطی و جاذبههای مختلف در توسعه گردشگری شبانه
بوده است .تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای رتبههای عالمتدار ویلکاکسون ،فریدمن ،من-ویتنی ،کروسکال
والیس و رگر سیون صورت گرفته ا ست .بر ا ساس نتایج پژوهش ،در میان متغیرهای محیط شبانه شهر شیراز،
متغیرهای «آبوهوا» و «زیبایی منظر شبانه» از دیدگاه گردشگران مطلوبیت بیشتری داشتهاند .در میان جاذبههای
مختلف ،مطلوبیت شــبانه آثار تاریخی در رتبه نخســت و مطلوبیت شــبانه جاذبههای فرهنگی ،باغها و پاركها،
ف ضاهای تفریحی و جاذبههای مذهبی در مرتبه بعدی قرار دارند .بر ا ساس نتایج مدل رگر سیون 30/9 ،در صد از
واریانس «ر ضایتمندی گرد شگری» بهو سیله واریانس متغیرهای« مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گرد شگری
شبانه» و  54/4درصد از واریانس «وفاداری گردشگری» بهوسیله «رضایتمندی گردشگری شبانه» تبیین میشود.

واژههای کلیدی :گردشگری شبانه ،مطلوبیت محیطی ،جاذبههای گردشگری ،رضایتمندی ،شیراز.

 .1نویسنده مسئول

Email : r_shaykh@shirazu.ac.ir
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مقدمه
گردشگران تمایل دارند یک مقصد گردشگری را به شیوههای مختلف تجربه و درك کنند؛ در این میان ،زمان یک عامل
ب سیار مؤثر ا ست ) .(Leiper,2004:129یک ف ضای عمومی خوب باید قابلیت ا ستفاده تو سط هرک سی در هر موقع از
شبانهروز را داشته باشد .بهعالوه ،حضور مردم در ساعات مختلف شبانهروز میتواند شاخصی برای فضاهای عمومی موفق
محسـوب شـود ) .(Jacobs,2002:29زندگی شـبانه سـهم مؤثری در اقتصـاد داخلی شـهرها دارد و در تولید ،توزیع و
سازماندهی صنعت گردشگری نقش مهمی دارد .حضور فعالیتهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و تفریحی پس از ساعات
کاری موجب بازتولید ب سیاری از ف ضاهای شهری می شود؛ بهعالوه ،باعث جذابیت و سرزندگی بی شتر این مناطق برای
ساکنان و بازدیدکنندگان میگردد (ح سنی و ها شمی فدکی .)1 :1392،بدین ترتیب با رونق شبانه فعالیتها و ف ضاهای
شهری ،گردشگری شبانه شهری توسعه مییابد؛ بهطور متقابل ،توسعه گردشگری شبانه به رونق هر چه بیشتر فعالیتها و
افزایش درآمدهای گردشگری میانجامد .گردشگری شبانه فرصتهای قابلتوجهی را در شهرهای میزبان ایجاد میکند و
با فراگیر شدن آن بهویژه اگر متکی بر جاذبههای منح صربهفردی با شد ،میتواند در جذب گرد شگر در سطوح منطقهای،
ملی و بینالمللی مؤثر واقع شــود (شــیخ بیگلو و تبریزی .)46 :1395،هرچند توســعه گردشــگری شــبانه میتواند در رونق
فعالیتها و تو سعه اقت صادی جامعه میزبان اثرات مح سو سی دا شته با شد ،ولیکن باید توجه دا شت که به دلیل تفاوت
فرهنگها ،هنجارها ،آدابورســوم و شــیوههای مدیریتی متفاوت در شــهرهای گوناگون ،نمیتوان نســخه واحدی برای
گ سترش فعالیتهای شبانه تجویز نمود ( سعیدی ر ضوانی و سینیچی .)1 :1385،بهعنوانمثال ،تفاوت زیادی وجود دارد
بین آن دســته از مناطق شــهری که در جهت حمایت از اقتصــاد خالق یا هنرهای نمایشــی عمل میکنند با آن دســته از
نواحی شهری که کارکرد شبانه آنها عمدتاً بر مصرف مشروبات الکلی متمرکز است ) .(Roberts,2006:337باوجود
برخی چالشهای مهم پیرامون اقت صاد شبانه و گرد شگری شبانه -بهویژه در حوزه م سائل اجتماعی و فرهنگی -ذینفعان
کلیدی به جای تأکید بر تهدیدات اقتصـــاد شـــبانه ،آن را بهمثابه یک فرصـــت بزرگ مینگرند)(ACM,2017:2؛
بهعنوانمثال ،سرمایهگذاری در تفریحات شبانه بهعنوان یک راهبرد مر سوم برای تحریک اقت صاد محلی بر شمرده شده
اســت ) .(Brands et al,2014:96در ایران امکان بازدید از بیشــتر جاذبههای گردشــگری و بهرهمندی از امکانات و
خدمات مربوی به آنها ،عمدتاً محدود به ساعات روز ا ست؛ این و ضعیت سبب می شود ساعات شبانگاهی بدون انجام
فعالیت خاصی سپری گردد .این در حالی است که بسیاری از فضاهای جاذب گردشگری ،قابلیت استفاده در ساعات شبانه
را دارند و حتی تفاوت قابلمالحظه ســیما و منظر شــبانه بســیاری از فضــاها از منظر روزانه آنها ،خود به ایجاد جاذبه
جدیدی منجر می شود و میتواند برای گرد شگران جالبتوجه با شد ( شیخ بیگلو و تبریزی .)1395:46،محدود بودن بخش
عمدهای از فعالیتهای گرد شگری شهری به ساعات روز ،ر ضایتمندی ذینفعان گرد شگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
گردشگران معموالً تمایل دارند در طول دوره سفر از انجام فعالیتهای گردشگری بیشترین و بهترین بهره را ببرند که این
مو ضوع بهطور م ستقیم با م سئله زمانِ امکان ح ضور و بازدید از ف ضاهای جاذب گرد شگری مرتبط ا ست .از طرفی سط
وسیعی از کشور ازجمله استان فارس دارای اقلیم نسبتاً گرم و خشک میباشد و همین مسئله موجب می شود گردشگران
در هنگام ح ضور در ب سیاری از ف ضاها در ساعات روز آ سایش حرارتی مطلوبی ندا شته با شند؛ بهعالوه ،با توجه به اینکه
بســیاری از افراد و خانوادهها ســفرهای تفریحی و انجام فعالیتهای گردشــگری موردنظرشــان را برای فصــل تابســتان
برنامهریزی مینمایند ،گرمای هوا و در نتیجه ،عدم آ سایش حرارتی در کاهش ر ضایتمندی سفر گرد شگران مؤثر خواهد
بود؛ در این شرایط ،از طرفی ساعات شبانه بهعنوان مدتزمان ازد سترفته تلقی می شود و از طرفی در موارد ب سیاری،
مطلوبیت موردنظر طی ســاعات روز حاصــل نمیشــود .از نظر جامعه میزبان –بهعنوان یکی از ذینفعان کلیدی صــنعت
گرد شگری -نیز عدم امکان بهرهمندی از آثار مثبت گرد شگری در ساعات شبانه بهویژه در بعد اقت صادی ،م سئله مهمی
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است .ازاینرو ،بررسی ابعاد مختلف توسعه گردشگری شبانه شهری ضروری مینماید.

شهر شیراز با دارا بودن جاذبههای متنوع و متعدد ،همواره بهعنوان یکی از کانونهای مهم گردشگری در کشور بوده است
و پتان سیلهای قابلتوجهی جهت تو سعه گرد شگری شبانه دارد .عالوه بر اقبال گرد شگران داخلی ن سبت به جاذبههای
شهر شیراز ،این شهر یکی از مقصدهای ا صلی آن دسته از گردشگران خارجی است که به ک شور ایران سفر مینمایند.
همانطور که پیشتر ذکر گردید ،بهطور طبیعی همه گردشگران در پی آن هستند که بیشترین بهره ممکن را از سفر خود
ببرند و بازدید تعداد بی شتری از جاذبههای گرد شگری را تجربه نمایند .ازاینرو ،به نظر میر سد ا ستفاده از ساعات شبانه
برای توســعه فعالیتهای گردشــگری بر غنای حســی گردشــگران خواهد افزود .نظر به اهمیت موضــوع ،این پژوهش به
بررسی مطلوبیت گردشگری شبانه شهری از دیدگاه گردشگران شهر شیراز پرداخته است .شایانذکر است که تاکنون در
پژوهشهای داخلی موضوع مطلوبیت گردشگری شبانه و توسعه فعالیتهای گردشگری شهری در ساعات شب از دیدگاه
گرد شگران مطالعه و برر سی ن شده ا ست و از این نظر ،پژوهش حا ضر دارای نوآوری در مو ضوع موردبرر سی میبا شد.
سؤالها و فر ضیههای ا صلی پژوهش بدین شرح می با شد .سؤال اول :آیا متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه و جاذبههای
گردشگری شبانه بر رضایتمندی گردشگران شهر شیراز اثر مثبت و معناداری دارند؟ سؤال دوم :آیا رضایتمندی گردشگران
از گرد شگری شبانه شهری در شیراز بر وفاداری گرد شگران اثر مثبت و معناداری دارد؟ فر ضیه اول :متغیرهای مطلوبیت
محیط شبانه و جاذبههای گرد شگری شبانه بر ر ضایتمندی گرد شگران شهر شیراز اثر مثبت و معناداری دارند .فر ضیه
دوم :رضایتمندی گردشگران از گردشگری شبانه شهری در شیراز بر وفاداری گردشگران اثر مثبت و معناداری دارد.

با فراگیر شدن تو سعه صنعت گرد شگری و افزایش مطالعات و تحقیقات پیرامون ابعاد مختلف گرد شگری ،گرد شگری
شبانه و مو ضوعات مرتبط مانند شهر شب ،اقت صاد شبانه و جاذبههای شبانه نیز بهویژه طی یک دهه گذ شته موردتوجه
قرارگرفته است .برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه در ادامه معرفی شده است .شجاعیمهر ( )1391به تبیین مفهوم
شهر  24ساعته و زندگی شبانه پرداخته و راهکارهایی بهمنظور گسترش فعالیتهای تفریحی شبانه در محدوده فرهنگی-
تفریحی ارم شهر همدان ارائه نموده ا ست .ح سنی و ها شمی فدکی ( )1392ضمن بر شماری پتان سیلهای اجتماعی،
اقت صادی و فرهنگی شهر م شهد بهعنوان پایتخت معنوی ایران ،راهکارهایی برای تبدیل خیابان آزاد شهر م شهد به یک
محور  24ساعته شهری ارائه نمودهاند .شیخ بیگلو و تبریزی ( )1395به ارزیابی مقایسهای شهرهای اصفهان ،تبریز ،شیراز،
مشهد و یزد برای توسعه گردشگری شبانه شهری از دیدگاه کارشناسان و خبرگان دانشگاهی پرداختهاند .معیارهای کلی
موردمطالعه در این پژوهش شامل جاذبهها و خدمات ،وضع موجود شهر شب ،مطلوبیت محیطی و حملونقل شبانه بوده
است.

چانگ و هســیه )2006(1انگیزههای تفریحی مردم از غذا خوردن در بازارهای شــبانه شــهر تایپه را بررســی نمودهاند .بر
اساس نتایج این مطالعه ،سه دلیل عمده بازدید مردم از بازارهای شبانه در شهر تایپه عبارت است از :تنوع غذاهای عرضه
شونده ،گذران وقت و قیمتهای ارزان.
بوان2و همکاران ( )2011ضمن تعریف و تبیین اقت صاد شبانه ،فعالیتهای مربوی به اقت صاد شبانه شهر سیدنی را با
رویکرد هزینه -فایده بررســـی نمودهاند که برخی از آن ها عبارتاند از :خدمات پذیرایی شـــامل اغذیه و نوشـــیدنی،
خردهفرو شی ،امکانات اقامتی ،گالریها و سالنهای نمایش ،موزهها ،ف ضاهای تفریحی و ورز شی .ولف و کرافت)2012(3
تجربه گردشگران را از گردشگری و مشاهده شبانه حیاتوحش را بررسی نمودهاند .برخی از معیارهای موردمطالعه در این
1. Chang & Hsieh
2. Bevan
3. Wolf & Croft
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پژوهش عبارتاند از :تکنیکهای مشــاهده ،مکان ،طول دوره ســفر ،آموزش مقدماتی و اندازه گروه گردشــگری .برندز1و
همکاران ( )2014با استفاده از تحلیلهای مقایسهای ،زمانی ،جغرافیایی و کمی به بررسی و تحلیل زندگی شبانه و اقتصاد
شـــ با نه در مراکز شـــهر های اتر خت2و روتردام3در هل ند پرداخ تها ند .داده های موردن یاز این پژوهش از طریق تکم یل
پر س شنامهای مت شکل از سؤاالت مختلف در خ صوص فعالیتها و تأ سی سات شبانه گردآوری شده ا ست .برخی متغیرهای
موردمطالعه در این پژوهش عبارت ا ست از :نوع تفریحات و تأ سی سات شبانه ،زمان ورود و خروج ،م شخ صات گروههای
حاضــر در محل شــامل ســن و جنس و نســبت اعضــای گروه .ماریانی و جورجیو )2017(4ضــمن تبیین ابعاد مختلف
گرد شگری رویدادها ،ج شنواره « شب صورتی» را از منظر مدیریتی برر سی نمودهاند .قلمرو جغرافیایی مطالعه ،ا ستانهای
واقع در نوار ساحلی رودخانه رومنگا5در ایتالیا شامل فرارا 6،فورلیِ -س سنا 7،راونا8و ریمینی9میبا شد؛ این حوزه مت شکل از
 50ناحیه شهرداری است .استانها و شهرداریهای مذکور همواره در جذب گردشگران و افزایش درآمدهای ناشی از آن با
یکدیگر رقابت داشتهاند.

شاخصهای مربوی به شهر شب و گرد شگری شبانه که در پژوهشهای مختلف ذکر شده را در یک د ستهبندی کلی
میتوان به دو گروه شــاخصهای «مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گردشــگری» تفکیک نمود .ازجمله شــاخصهای
مطلوبیت محیطی میتوان به آبوهوا ،امنیت ،روشنایی ،تسهیالت و خدمات اشاره نمود .در گروه شاخصهای جاذبههای
گردشگری نیز مواردی شامل مکانهای تاریخی ،گالریها و سالنهای نمایش ،فضاهای تفریحی و موزهها ذکرشده است.

مبانی نظری
مطلوبیت محیط شــبانه شــهری برای انجام فعالیتهای گردشــگری متأثر از عوامل و معیارهای مختلفی اســت ،ازجمله:
شرایط اقلیمی ،امنیت و روشنایی شبانه (شیخبیگلو و تبریزی .)51 :1395،گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی بهشدت

حســاس به اقلیم اســت که البته خود نیز یکی از عوامل تغییرات اقلیمی میباشــد).(Michailidou et al,2016:1
مطلوبیت آبوهوا تأثیر قابلتوجهی بر تعداد گردشــگران) ،(Liu, 2016:269انتخاب مقصــد گردشــگران & (Olya

 )Alipour,2015:73; Michailidou et al,2016:1و انتخاب زمان سفر دارد ).(Michailidou et al,2016:1
مطالعات بسیاری نشان دادهاند که درجه حرارت باال در طول روز بهویژه در مناطق گرمسیری یا موقع تابستان ،فعالیتهای
اوقات فراغت جامعه شــهری را در محیطهای بیرونی کاهش داده اســت .از طرفی ،ســبک زندگی پرمشــغله روزانه جامعه
شـــهری نیز بر کمبود فراغت و فعالیت های تفریحی در محیط های عمومی بیرونی تأثیر می گذارد .این محدودیت ها
الگوهای رفتاری جوامع شهری را تغییر داده است؛ بدینصورت که بهعنوانمثال مردم ترجی میدهند فعالیتهای تفریحی
خود در پارك عمومی را به بعد از غروب خور شید موکول کنند؛ اگرچه ،برای ا ستفاده شبانه از پاركهای عمومی با توجه
بهاحتمال وقوع جرم در ساعات شبانه ،م سئله ایمنی مطرح می شود .اگر این م سئله در د ستورالعملهای طراحی ف ضاهای
باز و مناطق تفریحی در نظر گرفته شـــود ،میتوان طرحهای مناســـبی را برای فضـــاهای تفریحی شـــبانه ارائه نمود
( .)Ngesan & Zubir,2015:453نورپردازی و رو شنایی م صنوعی از ن شانههای ف ضاهای جغرافیایی بهویژه مناطق
1. Brands
2. Utrecht
3. Rotterdam
4. Mariani & Giorgio
5. Romagna
6. Ferrara
7. Forlì-Cesena
8. Ravenna
9. Rimini
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شهری در ساعات شبانه است ) .(Collison & Poe,2013:1یکی از نکات کلیدی در تجارب موفق اقتصاد شبانه نیز
رو شی ا ست که با بهرهگیری از نورپردازی و ف ضاهای جذاب ،مکانها بهگونهای ساخته می شوند که مردم تمایل دارند
سـاعتها اوقات فراغت خود را در آنها بگذرانند ) .(Bevan et al,2011:12نورپردازی خیابان یکی از مسـائل خاص
شهرها در ساعات شبانه ا ست که در افزایش ایمنی و امنیت مؤثر ا ست ) .(Brands et al,2015:25گرد شگران به
مســئله امنیت و مکانهای امن توجه ویژهای دارند و مناطقی را برای تفری و گذراندن اوقات فراغت انتخاب میکنند که
امنیت اجتماعی کافی داشته با شند (م شکینی و همکاران .)27 :1395،درواقع ،ساکنان و مصرفکنندگان به مراکز شهری
پویا و ایمن جذب می شوند ،و کمبود ایمنی م سئله مهمی ا ست که به اقت صاد مرکز شهر آ سیب میر ساند ( & Brands

 .)Schwanen,2014:67فراهم نمودن امکان تجربه حضــور و بازدید از مکانها و جاذبههای گردشــگری در ســاعات
شبانه میتواند بهعنوان یک عامل مؤثر در مزیت نسبی مقاصد گردشگری عمل کند ).(Collison & Poe,2013:1

ازاینرو ،ایجاد شهرهای  24ساعته ،یک روش منا سب برای تو سعه صنعت گرد شگری مح سوب می شود(لطفی زاده
دهکردی و شاهدی .)1 :1394،شهر  24ساعته گرایش به احیای زندگی شبانه شهر از طریق توسعه سیاستهای فرهنگی
دارد و شــامل فعالیتهای گوناگون مربوی به زندگی شــبانه ،مانند کافه و کالبها ،رســتورانها ،اجرای موســیقی شــبانه،
برگزاری ف ستیوال ،بازارهای کنار خیابانی ،سینما ،تئاتر و سایر فعالیتهایی ا ست که در خیابانها و ف ضای میان آنها ر
میدهد (نعمتیمهر و همکاران .)1394،عالوه بر جاذبه های اکولوژیکی و تاریخی ،مواردی نظیر پارك های موضـــوعی،
تئاترها ،موزهها و رویدادها نیز میتوانند تمایل گردشگران را برای سفر به یک شهر برانگیزند .سرزندگی و پایداری مقصد،
بهعنوان عوامل رقابتی کلیدی در تو سعه گرد شگری به شمار میروند ) .(Liu et al,2017:100گرد شگری نجومی
) (Collison & Poe,2013:1و تما شای شبانه حیاتوحش از دیگر جاذبههای شبانه بالقوه در مقا صد گرد شگری
هســتند ) .(Wolf & Croft,2012:164انواع خاصــی از جاذبههای شــبانه در برخی کشــورها از رونق قابلتوجهی
برخوردارند .بهعنوانمثال ،بازارهای شــبانه تایوانی ازجمله جاذبههایی هســتند که گردشــگران داخلی و خارجی آنها را از
دســت نمیدهند و از این طریق با فرهنگ جامعه تایوانی آشــنا میشــوند .این بازارهای شــبانه از رونق کســبوکار و
مصرفکنندگان متعدد برخوردارند و محل عرضه کاالهای مختلف ازجمله پوشاك ،کفش ،بازیها ،خوراکیها و انواع لوازم
ه ستند ) .(Sun et al,2012:159یکی دیگر از نمونههای خاص جاذبههای شبانه« ،موزهها در شب» یک ج شنواره
ساالنه فرهنگ و میراث در انگلستان است که طی روزهای پایانی یکی از هفتههای ماه می برگزار می شود .این جشنواره
یک رقابت نمایشــی برای هنر و بخش موزه اســت که فرصــتی برای مکانهای مختلف بهمنظور جذب مخاطبان فراهم
میکند ).(ACM,2017:5

ر ضایتمندی یک شاخص کلیدی برای موفقیت سازمانها ( .)Bosque & Martin,2008:551و مقا صد گرد شگری
است ) .(Ramkissoon et al,2013:555رضایتمندی یک شاخص چندبُعدی است که بر اساس کیفیت ادراك شده
از ویژگیهای فیزیکی یک مکان ،خدمات و ابعاد اجتماعی آن حاصــل میشــود ) .(Stedman,2002:561با توجه به
ماهیت خدماتی گرد شگری ،ر ضایتمندی یک شاخص مهم برای بازنمایی کارایی و کیفیت خدمات و مح صوالت مختلف
گرد شگری ا ست ) .(Chi & Qu,2008:624کیفیت اجزای مق صد گرد شگری از عوامل ب سیار مهم و کلیدی در جلب
رضایت گردشگران است (بیکی و تردست )54 :1397،و موفقیت گردشگری شهری تا حد زیادی به توانایی شهر در ایجاد
سط باالیی از رضایتمندی و وفاداری گردشگران بستگی دارد ) .(Xu et al,2016:87نظریههای مختلفی در خصوص
ر ضایتمندی م شتریان از یک مجموعه گرد شگری ارائه شده ا ست مانند نظریه انتظارات/عدمتأیید ،نظریه انتظار برابری،
نظریه معیار و نظریه عملکرد کلی ادراكشــده .بر اســاس نظریه انتظارات/عدمتأیید گردشــگران عملکرد واقعی خدمات یا
محصــوالت را با انتظاراتی که قبل از انجام ســفر داشــتهاند ،مقایســه میکنند .طبق نظریه عملکرد کلی ادراكشــده،
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عملکرد های واقعی صـــرف نظر از انت ظارات پیش از ســـفر ،بر رضـــایتم ندی گردشـــگران تأثیر می گذارد ( & Xu

 .)Zhang,2016:88برخی از متغیرهای رضایتمندی گردشگری عبارتاند از :رضایت از وقتگذرانی در مقصد موردنظر،
مطلوبیت یک مق صد گرد شگری در مقای سه با سایر مقا صد گرد شگری (مطلوبیت مقای سهای) ،برآورده شدن انتظارات و
اح ساس ر ضایت از صرف هزینه و زمان ) .(Xu & Zhang,2016:92وفاداری گرد شگری نقش ب سیار مهمی در رونق
بلندمدت مقا صد گرد شگری بازی میکند .از دیدگاه رفتاری ،وفاداری گرد شگری بهطور عملیاتی با خریدها (تقا ضاها) ی
متوالی ،حمایت و جانبداری و یا احتمال خرید خدمات گرد شگری تو سط م شتری (گرد شگر) تبیین می شود ( & Yoon

 .)Uysal,2005:45کارشناسان سه بعد برای وفاداری قائل شدهاند :وفاداری شناختی ،وفاداری عاطفی و وفاداری رفتاری.
وفاداری شـــناختی عمدتاً متأثر از دانش قبلی یا جدید بر پایه تجربیات شـــکل میگیرد و منجر به ترجی یک مقصـــد
گرد شگری ن سبت به سایر مقا صد می شود؛ وفاداری عاطفی بیانگر نگرشهای مطلوب ا ست که در شکلگیری وفاداری
نقش تعیینکنندهای دارد .وفاداری رفتاری نیز به توسعهرفتارهایی میانجامد که متضمن سط باالیی از تعهدات میباشد
( .)Xu & Zhang,2016:88تأثیر خاطرات گرد شگران از تجربه سفر به مق صد گرد شگری بر انتخابهای آتی آنها نیز
موردمطالعه قرارگرفته ا ست .برخی مطالعات ن شان دادهاند که خاطرات تجربی گرد شگران از سفرهای قبلی در تکرار سفر
آنان به مقاصد گردشگری مؤثر است ) .(Agapito et al,2017:110برخی متغیرهای وفاداری گردشگری عبارتاند از:
کیفیت باالی خدمات یک مقصد گردشگری در مقایسه با سایر تجارب قبلی ،مزیت قائل شدن برای یک مکان نسبت به
سایر مکانها ،تمایل برای صرف وقت بی شتر در یک مکان ،اح ساس خوب از ح ضور در مکان ،اولویت قائل شدن برای
یک مکان ،صحبت کردن با دیگران در خصوص مطلوبیتهای یک مکان ،تمایل به حضور و بازدید مجدد ،توصیه کردن
به دوســتان و خویشــاوندان برای بازدید از مکان ) .(Xu & Zhang,2016:92دو متغیر آخر در مطالعات و تحقیقات
مختلف ) .(Baker & Crompton,2000; Lehto et al,2004; Cong,2016; Agapito et al,2017بهعنوان
متغیرهای اصلی وفاداری گردشگری قلمداد شدهاند .ازاینرو ،در پژوهش حاضر نیز موردمطالعه قرارگرفتهاند.

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق
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محدوده مورد مطالعه
محدوده موردمطالعه این پژوهش شهر شیراز میباشد و تکمیل پرسشنامه در تعدادی از پربازدیدترین فضاهای جاذب
گردشگر شهر شیراز شامل حافظیه ،حرم مطهر شاهچراغ (ع) ،باغ ارم ،آرامگاه سعدی ،ارگ کریمخان و باغ-موزه نارنجستان
قوام انجامشده است (شکل .)2

شکل شماره  .2محدوده موردمطالعه

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی-پیمایشی و کمیت گرا است که مطلوبیت گردشگری شبانه
شهری را از دیدگاه گردشگران شهر شیراز موردبررسی قرار داده است .جامعه آماری تحقیق ،گردشگران واردشده به شهر
شیراز در فروردین  1396میباشند که حداقل به مدت سه شبانهروز در این شهر اقامت داشتهاند .با توجه به نامحدود بودن
جامعه آماری ،جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر اساس آن ،حجم نمونه معادل  384نفر برآورد
گردید .بر این اساس 400 ،پرسشنامه تکمیل گردید .روش نمونهگیری کلی به صورت تصادفی خوشهای بوده و پرسشنامهها
در زمان حضور گردشگران در تعدادی از پربازدیدترین فضاهای جاذب گردشگر شهر شیراز در فروردینماه  1396تکمیلشده
است .پرسشنامه مذکور در سه بخش بدین شرح تنظیم گردید :بخش اول شامل سؤاالت مربوی به ویژگیهای جمعیت
شناختی و مشخصات عمومی گردشگران؛ بخش دوم شامل سؤاالت مربوی به ارزیابی گردشگران از میزان مطلوبیت عوامل
محیطی و جاذبههای گردشگری شهر شیراز در ساعات شبانه در قالب طیف  5گزینهای لیکرت؛ بخش سوم شامل سؤاالت
مربوی به نظر گردشگران در خصوص میزان اهمیت عوامل محیطی و جاذبههای مختلف در توسعه گردشگری شبانه به
صورت طیف  5گزینهای لیکرت .سؤاالت طرحشده در بخش اول (ویژگیهای جمعیت شناختی و مشخصات عمومی
گردشگران) عبارتاند از :جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،شغل ،سط تحصیالت ،مبدأ گردشگران (استان محل اقامت) ،تجربه
سفر به شهر شیراز و در اختیار داشتن وسیله نقلیه شخصی .در بخش دوم پرسشنامه و بهمنظور سنجش مطلوبیت گردشگری
شبانه شهری در شیراز 16 ،سؤال طرح شد که از این تعداد 5 ،سؤال مربوی به معیارهای «مطلوبیت محیط شبانه شهر
شیراز» 6 ،سؤال مربوی به معیارهای «مطلوبیت شبانه جاذبههای گردشگری شهر شیراز» 3 ،سؤال مربوی به «رضایتمندی
از گردشگری در ساعات شبانه »و  2سؤال نیز مربوی به «وفاداری گردشگری» بوده است (جدول .)1

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،1بهار 1398

74

جدول شماره  .1متغیرهای سنجش مطلوبیت گردشگری شبانه در شهر شیراز از دیدگاه گردشگران
گویهها

معیارها

میزان امنیت فضاهای شهری در ساعات شب
مطلوبیت محیط شبانه شهر
شیراز

وضعیت امکانات حملونقل شهری در ساعات شب
زیبایی منظر شبانه شهر
کیفیت نورپردازی شبانه فضاهای شهری
میزان مطلوبیت آبوهوای شهر
میزان مطلوبیت شبانه جاذبههای مذهبی
میزان مطلوبیت شبانه جاذبههای فرهنگی

مطلوبیت شبانه جاذبههای
گردشگری شهر شیراز

میزان مطلوبیت شبانه فضاهای تفریحی بهجز پاركها
میزان مطلوبیت شبانه مراکز خرید
میزان مطلوبیت شبانه باغها و پاركها
میزان مطلوبیت شبانه بناها و آثار تاریخی
خاطرهانگیز بودن گردشگری شبانه در شهر شیراز

رضایتمندی از گردشگری
در ساعات شبانه

میزان رضایتمندی از گردشگری شبانه در شهر شیراز
میزان مطلوبیت گردشگری شبانه در شیراز در مقایسه باتجربه گردشگری در سایر شهرها
میزان تمایل به سفر مجدد به شهر شیراز

وفاداری گردشگری

پیشنهاد تجربه گردشگری شبانه در شهر شیراز به دوستان ،اقوام و آشنایان

بهمنظور سنجش میزان اهمیت معیارهای توسعه گردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران ،در بخش سوم پرسشنامه  15سؤال
طرح گردید که  8سؤال مربوی به میزان اهمیت عوامل محیطی و  7سؤال مربوی به میزان اهمیت جاذبههای مختلف در
توسعهگردشگری شبانه بوده است (جدول .)2
جدول شماره  .2متغیرهای سنجش میزان اهمیت معیارهای توسعه گردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران
معیارها
مطلوبیت محیط
جاذبهها

گویهها
آبوهوا ،امنیت ،امکانات اقامتی ،امکانات حملونقل عمومی ،خدمات پذیرایی ،خدمات بهداشتی،
خدمات بانکی و صرافی ،کیفیت روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری
جاذبههای مذهبی ،جاذبههای فرهنگی ،جاذبههای تفریحی ،باغها و پاركها ،بازارها و مراکز خرید،
بناها و آثار تاریخی ،موزهها

جهت تعیین پایایی بخش دوم و سوم پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونبا محاسبه گردید که مقدار محاسبهشده به ترتیب
 0/817و  0/847میباشد .ضریب آلفای کرونبا برای متغیرهای مربوی به «رضایتمندی گردشگری» و «وفاداری
گردشگری» نیز به ترتیب  0/821و  0/759است و ازاینرو ،پایایی پرسشنامه قابلتأیید قلمداد میگردد .با توجه به اینکه
سؤاالت پرسشنامه بر اساس مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع موردبررسی تدوینشده و به عبارتی ،متغیرهای
موردبررسی متکی بر بنیانهای نظری میباشد ،روایی محتوای پرسشنامه تا حد زیادی تأمینشده است .بهمنظور بررسی
روایی همگرا ،متوسط واریانس استخراجشده ) (AVEبرای هر یک از متغیرهای کلی پژوهش شامل مطلوبیت محیطی،
جاذبههای گردشگری ،رضایتمندی و وفاداری محاسبه گردید که به ترتیب برابر  0/62 ،0/60 ،0/54و  0/64میباشد .با
توجه به اینکه مقدار  AVEبرای کلیه متغیرها بزرگتر از  0/5میباشد ،روایی همگرا قابل دفاع میباشد .روایی واگرا با
استفاده از ماتریس فورنل و الرکر بررسی گردید؛ با توجه به اینکه مقدار  AVEبرای هر یک از متغیرهای کلی بیشتر از
واریانس اشتراکی بین آن متغیر و سایر متغیرهاست ،روایی واگرا نیز قابلتأیید میباشد .با توجه به نرمال نبودن دادهها،
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تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با استفاده از آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکسون ،آزمون فریدمن ،آزمون من-ویتنی،
آزمون کروسکال والیس و تحلیل رگرسیون1و بهرهگیری از نرمافزار  SPSSصورت گرفته است.
بحث و یافتهها
بررسی ویژگیهای عمومی گردشگران موردنظر ن شان میدهد که  147نفر معادل  36/75در صد پاسخگویان ،زن و 253
نفر معادل  63/25درصد مرد بودهاند .پاسخگویان از نظر مؤلفه سن در بازه سنی  16-70سال قرار داشتند که  39/4درصد
آنها در گروه سنی کوچکتر از  30سال 51/3 ،درصد در گروه سنی  30تا  49ساله ،و  9/3درصد در گروه سنی  50ساله
و باالتر جای گرفتهاند .برر سی پا سخگویان از نظر و ضعیت تأهل ن شان میدهد که  110نفر آنها ( 27/5در صد) مجرد و
 282نفر ( 70/5درصد) متأهل بودهاند؛ وضعیت تأهل  8نفر معادل  2/0درصد از پاسخگویان نیز اظهارنشده است .ترکیب
پاسخگویان از نظر شغل به این صورت میباشد 143 :نفر ( 35/8درصد) کارمند 113 ،نفر ( 28/3درصد) شغل آزاد 50 ،نفر
( 12/5درصد) خانهدار 47 ،نفر ( 11/8درصد) در حال تحصیل 15 ،نفر ( 8/3درصد) بازنشسته 4 ،نفر ( 1/0درصد) بیکار و
وضعیت شغلی  28نفر معادل  7/0درصد از پاسخگویان نیز اظهارنشده است .وضعیت پاسخگویان از نظر سط تحصیالت
نیز به این صورت بوده است 23 :نفر ( 5/8در صد) داری سط تحصیالت پایینتر از دیپلم 104 ،نفر (0/26در صد) دیپلم،
 39نفر ( 9/8درصد) فوقدیپلم 165 ،نفر ( 41/3درصد) لیسانس 57 ،نفر ( 14/3درصد) فوقلیسانس و  11نفر ( 2/8درصد)
دارای مدرك دکتری بودهاند .سط تح صیالت یک نفر از پا سخگویان نیز اظهارن شده ا ست 366 .نفر ( 91/5در صد) از
گرد شگران موردمطالعه با و سیله نقلیه شخ صی به شیراز سفرکرده بودند و  34نفر ( 8/5در صد) و سیله نقلیه شخ صی در
اختیار نداشتند .اظهارات پاسخگویان در خصوص دفعات سفر به شهر شیراز ن شان داد که  152نفر از پاسخگویان معادل
 0/38درصد آنها برای نخستین بار به شهر شیراز سفرکرده بودند؛  104نفر (0/26درصد) برای دومین بار حضور در این
شهر را تجربه مینمودند؛  44نفر ( 0/11در صد) نیز اظهار دا شتند که برای سومین بار به شیراز سفر نمودهاند 99 .نفر
معادل  24/8در صد از گرد شگران موردمطالعه نیز بیش از سه بار به شیراز سفر نموده بودند .و ضعیت یک نفر نیز از این
نظر نام شخص بود .برر سی توزیع جغرافیایی مبدأ گرد شگران موردمطالعه ن شان میدهد که مبدأ سفر گرد شگران ،تمامی
استانهای کشور را شامل میشود .در این میان ،محل سکونت بیشترین تعداد پاسخگویان در نمونه موردبررسی به ترتیب
اســتانهای تهران ( 16/3درصــد) ،اصــفهان ( 13/8درصــد) و آذربایجان شــرقی ( 7/0درصــد) بوده اســت .کمترین تعداد
پاسخگویان نیز ساکن استانهای ایالم ( 0/3درصد) و سیستان و بلوچستان ( 0/3درصد) بودهاند (جدول .)3
جدول شماره  .3توزیع جغرافیایی محل سکونت گردشگران موردمطالعه
استان

درصد

استان

درصد

استان

درصد

استان

درصد

اردبیل

2/0

چهارمحال بختیاری

2/5

فارس

1/8

گیالن

1/3

اصفهان

13/8

خراسان جنوبی

0/8

قزوین

1/3

لرستان

2/0

البرز

3/3

خراسان رضوی

6/8

قم

0/8

مازندران

4/8

ایالم

0/3

خراسان شمالی

2/0

کردستان

0/8

مرکزی

3/8

آذربایجان شرقی

7/0

خوزستان

3/5

کرمان

3/3

هرمزگان

2/0

آذربایجان غربی

1/8

زنجان

1/5

کرمانشاه

3/8

همدان

3/3

بوشهر

0/5

سمنان

1/3

کهگیلویه و بویراحمد

0/5

یزد

0/5

تهران

16/3

سیستان و بلوچستان

0/3

گلستان

1/8

اظهارنشده

5/5

 .1به دلیل نرمال نبودن دادهها از لگاریتم دادهها برای تحلیل رگرسیون استفاده شد.
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بهمنظور مقایسه مطلوبیت متغیرهای محیط شبانه شهری شیراز از دیدگاه گردشگران ،میانگین رتبه متغیرها با استفاده از
آزمون فریدمن مورد مقای سه قرار گرفت که نتایج آن در جدول  4ارائه شده ا ست .با توجه به اینکه آزمون فریدمن برای
مقایسه میانگین رتبههای چند متغیر به کار میرود و مشخص میکند که در بین متغیرهای موردمطالعه ،آیا بین حداقل دو
متغیر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر ،در این پژوهش نیز برای مقای سه میانگین رتبه متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه
شهری شیراز از آزمون فریدمن استفاده شد.
جدول شماره  .4نتایج مقایسه میانگین رتبه متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهری شیراز در آزمون فریدمن
نتایج آزمون
تعداد400 :
کای اسکوئر241/490 :
درجه آزادی4 :
سط معنیداری0/000 :

متغیر
امنیت در ساعات شبانه
حملونقل شبانه
زیبایی منظر شبانه
نورپردازی شبانه
آبوهوا

میانگین رتبه
2/96
2/24
3/42
2/89
3/49

میانگین
4/10
3/72
4/34
4/06
4/39

انحراف معیار
0/744
0/845
0/754
0/809
0/748

با توجه به اینکه  P-valueبرابر با  0/000و کوچکتر از  0/05میبا شد ،با اطمینان  95در صد میتوان نتیجه گرفت که
حداقل بین میانگین رتبههای دو متغیر تفاوت معناداری وجود دارد .جهت مشـــخص نمودن اینکه این تفاوت مربوی به
کدام زوج از متغیرهای موردبررســی اســت ،از آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکســون با اصــالح بنفرونی بهعنوان آزمون
تبعی آزمون فریدمن استفاده گردید .در این راستا 5 ،متغیر مطلوبیت محیطی به صورت دوبهدو مورد مقایسه قرار گرفت؛ با
توجه به تعداد مقایسههای زوجی ( 10مورد) ،مقدار قابلقبول  P-valueدر سط اطمینان  95درصد 0/005 ،یا کمتر از آن
میباشــد .نتایج نشــان داد که در بین زوج متغیرهای مقایســه شــده ،بهجز زوج متغیرهای نورپردازی-امنیت ( =P-value

 )0/340و آبوهوا -زیبایی منظر شــبانه ( ،)P-value=0/279تفاوت میانگین رتبه ســایر متغیرها معنیدار اســت .بدین
ترتیب ،در میان متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهر شیراز ،دو متغیر« مطلوبیت آبوهوا» و« زیبایی منظر شبانه» رتبه
نخست را به خود اختصاص داده و متغیرهای «میزان امنیت فضاهای شهری در ساعات شب»« ،کیفیت نورپردازی شبانه
ف ضاهای شهری» و «و ضعیت امکانات حملونقل شهری در ساعات شب» ،به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم قرار
گرفتند .جهت بررســی تفاوت دیدگاه زنان و مردان در خصــوص میزان مطلوبیت محیط شــبانه شــهر شــیراز ،میانگین
متغیرهای مربوطه با اســتفاده از آزمون من-ویتنی مورد مقایســه قرار گرفت؛ نتایج حاصــل از آزمون من-ویتنی نشــان
میدهد که در میان متغیرهای مطلوبیت محیط شـــبانه شـــهر شـــیراز ،دیدگاه زنان و مردان در مورد «حملونقل» و
«نورپردازی» تفاوت معناداری با یکدیگر دارد ()P-value=>0/279؛ بدین ترتیب که زنان در مورد هر دو متغیر مذکور،
رضایتمندی بیشتری ابراز نمودهاند .مقایسه میانگین متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهر شیراز برحسب گروه سنی نیز با
استفاده از آزمون کروسکال-والیس صورت پذیرفت؛ نتایج آزمون کروسکال-والیس ن شان میدهد که تنها در مورد متغیر
«زیبایی منظر شبانه» تفاوت معنیداری بین گروههای سنی مختلف وجود دارد ( )P-value=0/05و در سایر متغیرهای
مطلوبیت محیطی ،تفاوت معنیداری بین گروههای ســنی مختلف (کمتر از  30ســال ،30-49 ،و بزرگتر از  49ســال)
م شاهده نگردید .جهت م شخص نمودن اینکه کدام گروه از جاذبههای گرد شگری شهر شیراز در ساعات شبانه برای
گردشگران مطلوبتر است ،میانگین رتبههای جاذبههای مختلف با استفاده از آزمون فریدمن مورد مقایسه قرار گرفت که
نتایج آن در جدول  5ارائهشده است.
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جدول شماره  .5نتایج مقایسه میانگین رتبههای مطلوبیت جاذبههای گردشگری شبانه شهر شیراز در آزمون فریدمن
میانگین رتبه

میانگین

انحراف معیار

نتایج آزمون

جاذبههای مذهبی

3/42

4/08

0/853

جاذبههای فرهنگی

3/64

4/17

0/857

156/199

فضاهای تفریحی بهجز پاركها

3/45

4/09

0/861

درجه آزادی5 :

مراکز خرید

2/80

3/79

0/875

باغها و پاركها

3/57

4/12

0/851

تعداد400 :
کای

سط
0/000

اسکوئر:

معنیداری:

متغیر

بناها و آثار تاریخی

4/12

4/37

0/810

با توجه به سط معنیداری گزارششده در نتایج آزمون فریدمن ( ،)P-value=0/000با اطمینان  95درصد میتوان نتیجه
گرفت که حداقل بین میانگین رتبههای دو متغیر تفاوت معناداری وجود دارد .برای مشــخص نمودن اینکه تفاوت مربوی
به کدام زوج از متغیرهای موردبرر سی ا ست ،از آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاک سون با ا صالح بنفرونی بهعنوان آزمون
تبعی آزمون فریدمن استفاده گردید .بدین منظور  6متغیر مربوی به مطلوبیت جاذبههای مختلف گردشگری شهر شیراز در
ساعات شبانه به صورت دوبهدو مورد مقایسه قرار گرفت؛ با توجه به تعداد مقایسههای زوجی ( 15مورد) ،مقدار قابلقبول
 P-valueدر سط اطمینان  95درصد 0/003 ،یا کمتر از آن میباشد .نتایج نشان داد که در بین زوج متغیرهای مقایسه
شـــده ،تفاوت میانگین رتبه های زوج متغیرهای« جاذبه های مذهبی -مراکز خرید» «،جاذبه های مذهبی -بناها و آثار
تاریخی»« ،جاذبههای فرهنگی -مراکز خرید»« ،جاذبههای فرهنگی -بناها و آثار تاریخی»« ،فضـــاهای تفریحی بهجز
پارك ها -مراکز خرید»« ،فضـــاهای تفریحی بهجز پارك ها -بناها و آثار تاریخی» « ،مراکز خرید -باغ ها و پارك ها»،
«مراکز خرید -بناها و آثار تاریخی» و « باغ ها و پارك ها -بناها و آثار تاریخی» معنیدار اســـت  P-valueه مه زوج
متغیرهای مذکور برابر  0/000میباشــد .بدین ترتیب بر اســاس تحلیلها ،مطلوبیت شــبانه بناها و آثار تاریخی در رتبه
نخ ست ،مطلوبیت شبانه جاذبههای فرهنگی ،باغها و پاركها ،ف ضاهای تفریحی و جاذبههای مذهبی بهطور م شترك در
رتبه دوم و مطلوبیت شبانه مراکز خرید در رتبه سوم قرار دارد .بهمنظور تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت بین دیدگاه زنان
و مردان در خصوص میزان مطلوبیت انواع جاذبههای گردشگری شهر شیراز در ساعات شبانه ،میانگین متغیرهای مربوطه
با استفاده از آزمون من-ویتنی در دو گروه زنان و مردان مورد مقایسه قرار گرفت؛ نتایج حاصل از آزمون من-ویتنی نشان
میدهد میانگین هیچیک از متغیرهای مطلوبیت جاذبههای شبانه گردشگری شهر شیراز در دو گروه زنان و مردان تفاوت
معنیداری ندارد .برای مقای سه میانگین متغیرهای مطلوبیت جاذبههای شبانه گرد شگری شهر شیراز در گروههای سنی
مختلف (کمتر از  30سال ،30-49 ،و بزرگتر از  49سال) از آزمون کروسکال-والیس بهره گرفته شد .نتایج نشان میدهد
میانگین متغیرهای مطلوبیت جاذبههای شبانه گردشگری شهر شیراز تفاوت معنیداری در گروههای سنی مختلف ندارد.

اثر »مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گردشگری شبانه» بر «رضایتمندی گردشگری شبانه»

جهت آزمون فرضــیه اول تحقیق مبنی بر اینکه متغیرهای مطلوبیت محیط شــبانه و جاذبههای گردشــگری شــبانه بر
ر ضایتمندی گرد شگران شهر شیراز اثر مثبت و معناداری دارند ،از رگر سیون چندگانه ا ستفاده شد ،به این صورت که
متغیرهای« مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گرد شگری شبانه» بهعنوان متغیر م ستقل و «ر ضایتمندی گرد شگری»
به عنوان متغیر واب سته در نظر گرفته شد .خال صه نتایج مدل رگر سیون در جدول  6ارائه شده ا ست .نتایج حا صل از مدل
رگر سیون ن شان میدهد که  30/9در صد از واریانس متغیر واب سته یعنی «ر ضایتمندی گرد شگری» بهو سیله واریانس
متغیرهای مستقل یعنی« مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گردشگری شبانه» تبیین میشود.
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جدول شماره  .6خالصه مدل رگرسیون «رضایتمندی گردشگری» و متغیرهای «مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گردشگری
شبانه»
ضریب رگرسیون ()R
0/556

ضریب تعیین ()R2
0/309

خطای استاندارد برآورد
0/5854

ضریب تعیین تعدیلشده
0/306

با توجه به مقدار  P-Valueکه برابر  0/000و کوچکتر از  0/05می باشـــد ،میتوان چنین نتیجه گرفت که حداقل با
اطمینان  95در صد ،اثر ترکیبی متغیرهای م ستقل یعنی« مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گرد شگری شبانه »بر متغیر
وابسته یعنی« رضایتمندی گردشگری» معنادار است (جدول .)7
جدول شماره  .7نتایج مدل رگرسیون «رضایتمندی گردشگری» و متغیرهای مستقل در جدولANOVA
مدل
 1رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مربعات
0/609
1/361
1/970

درجه آزادی
2
397
399

میانگین مربعات
0/305
0/003

F
88/852

سط معنیداری
0/000

محاسـبه ضـرایب اسـتاندارد و غیراسـتاندارد در مدل رگرسـیونی نشـان میدهد که ،ضـریب بتای اسـتاندارد برای متغیر
«مطلوبیت محیطی »برابر  0/275و برای متغیر «جاذبههای گردشــگری شــبانه» معادل  0/354میباشــد .به عبارتی،
مطلوبیت محیط و جاذبههای گردشگری شبانه میتوانند به میزان ضرایب مذکور ،رضایتمندی گردشگری را توجیه کنند.
با توجه به اینکه سط معنیداری هر دو متغیر برابر  0/000میباشد ،ضرایب مذکور معنادار تلقی میگردند (جدول .)8
جدول شماره  .8ضرایب حاصل از مدل رگرسیون «رضایتمندی گردشگری» و متغیرهای مستقل
مدل
 1ثابت
مطلوبیت محیط
جاذبهها

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد
بتا
0/033
0/195
0/061
0/336
0/050
0/352

t

سط معنیداری

5/970
5/479
7/036

0/000
0/000
0/000

ضرایب استاندارد
بتا
0/275
0/354

اثر «رضایتمندی گردشگری شبانه» بر «وفاداری گردشگری»

بهمنظور آزمون فر ضیه دوم تحقیق و تبیین اثر ر ضایتمندی گرد شگری شبانه بر وفاداری گرد شگری ،از روش رگر سیون
ساده ا ستفاده شد .نتایج ن شان میدهد که  54/4در صد از واریانس متغیر واب سته یعنی «وفاداری گرد شگری» بهو سیله
واریانس متغیر مستقل یعنی «رضایتمندی گردشگری شبانه» تبیین میشود (جدول .)9
جدول شماره  .9خالصه مدل رگرسیون اثر «رضایتمندی گردشگری شبانه» بر «وفاداری گردشگری»
ضریب رگرسیون ()R
0/738

ضریب تعیین ()R2
0/544

ضریب تعیین تعدیلشده
0/543

خطای استاندارد برآورد
0/06661

با توجه به مقدار  P-Valueکه برابر  0/000و کوچکتر از  0/05میبا شد ،میتوان گفت حداقل با اطمینان  95در صد ،اثر
متغیر مستقل یعنی« رضایتمندی گردشگری »بر متغیر وابسته یعنی« وفاداری گردشگری »معنادار است (جدول .)10
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جدول شماره  .10نتایج مدل رگرسیون اثر «رضایتمندی گردشگری شبانه» بر «وفاداری گردشگری »در جدولANOVA
مدل
 1رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مربعات
2/108
1/766
3/874

درجه آزادی
1
398
399

میانگین مربعات
2/108
0/004

F
474/961

سط معنیداری
0/000

ضریب بتای ا ستاندارد برای متغیر« ر ضایتمندی گرد شگری »برابر  0/738ا ست .به عبارتی ر ضایتمندی گرد شگری به
میزان ضـــریب مذکور میتواند وفاداری گردشـــگری را توجیه کند .با توجه به اینکه ســـط معنیداری برابر با 0/000
میباشد ،بنابراین ضریب مذکور معنادار است (جدول .)11
جدول شماره  .11ضرایب حاصل از مدل رگرسیون «وفاداری گردشگری» و «رضایتمندی گردشگری»
مدل
 1ثابت
رضایتمندی

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد
بتا
0/029
-0/021
0/047
1/034

ضرایب استاندارد
بتا
0/738

t

سط معنیداری

-0/718
21/794

0/473
0/000

اهمیت عوامل محیطی و جاذبههای مختلف در توسعه گردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران

بهمنظور مقایسه میانگین رتبه های میزان اهمیت معیارهای محیطی گردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران ،از آزمون
فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  12ارائهشده است .با توجه به سط معنیداری گزارششده در نتایج آزمون
فریدمن ( ،)P-value = 0/000با اطمینان  95درصد میتوان نتیجه گرفت که حداقل بین میانگین رتبههای دو متغیر تفاوت
معناداری وجود دارد.
جدول شماره  .12نتایج مقایسه میانگین رتبههای میزان اهمیت معیارهای محیطی گردشگری شبانه در آزمون فریدمن
نتایج آزمون
تعداد400 :
کای اسکوئر388/898 :
درجه آزادی7 :
سط معنیداری0/000 :

متغیر
آبوهوا
امنیت
امکانات اقامتی
امکانات حملونقل عمومی
خدمات پذیرایی
خدمات بهداشتی
خدمات بانکی و صرافی
کیفیت روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری

میانگین رتبه
5/67
5/30
3/86
3/85
3/70
3/89
4/63
5/10

برای مشخص نمودن این که تفاوت مربوی به کدام زوج از متغیرهای موردبررسی است ،از آزمون رتبههای عالمتدار
ویلکاکسون با اصالح بنفرونی بهعنوان آزمون تبعی آزمون فریدمن استفاده گردید .بدین منظور  8متغیر مربوی به معیارهای
گردشگری شبانه به صورت دوبهدو مورد مقایسه قرار گرفت؛ با توجه به تعداد مقایسههای زوجی ( 28مورد) ،مقدار قابلقبول
 P-valueدر سط اطمینان  95درصد 0/0018 ،یا کمتر از آن میباشد .نتایج نشان داد که در بین زوج متغیرهای مقایسه
شده ،بهجز تفاوت میانگین رتبههای زوج متغیرهای امنیت-کیفیت روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری (P-=0/103
 ،)valueامکانات اقامتی-امکانات حملونقل عمومی ( ،)P-value=0/436امکانات اقامتی-خدمات پذیرایی (P-=0/466
 ،)valueامکانات اقامتی-خدمات بهداشتی ( ،)P-value=0/467امکانات حملونقل عمومی-خدمات پذیرایی (P-=0/255
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 ،)valueامکانات حملونقل عمومی-خدمات بهداشتی ( )P-value=0/852و خدمات پذیرایی-خدمات بهداشتی
( ،)P-value=0/178تفاوت میانگین رتبههای سایر متغیرها معنیدار است .با توجه به تحلیلها میتوان چنین نتیجه گرفت
که از دیدگاه گردشگران ،در میان متغیرهای محیطی گردشگری شبانه« ،مطلوب بودن شرایط آبوهوایی» از اهمیت
بیشتری برخوردار است« .امنیت» و «کیفیت روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری» در رتبه دوم اهمیت قرار دارند.
«خدمات بانکی و صرافی» نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داده است .بهمنظور مقایسه میانگین رتبههای مطلوبیت
جاذبههای مختلف شامل جاذبههای مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی ،باغها و پاركها ،بازارها و مراکز خرید ،بناها و آثار تاریخی
و موزهها برای توسعهگردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران ،از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول 13
ارائهشده است.
جدول شماره  .13نتایج مقایسه میانگین رتبههای مطلوبیت جاذبههای گردشگری شبانه شهری در آزمون فریدمن
نتایج آزمون
تعداد400 :
کای اسکوئر142/112 :
درجه آزادی6 :
سط معنیداری0/000 :

متغیر
جاذبههای مذهبی
جاذبههای فرهنگی
فضاهای تفریحی بهجز پاركها
باغها و پاركها
بازارها و مراکز خرید
بناها و آثار تاریخی
موزهها

میانگین رتبه
3/51
3/97
4/22
4/16
3/47
4/69
3/98

با توجه به سط معنیداری گزارششده در نتایج آزمون فریدمن ( ،)P-value = 0/000با اطمینان  95درصد میتوان نتیجه
گرفت که حداقل بین میانگین رتبههای دو متغیر تفاوت معناداری وجود دارد .برای مشخص نمودن اینکه تفاوت مربوی
به کدام زوج از متغیرهای موردبررسی است ،از آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکسون با اصالح بنفرونی بهعنوان آزمون
تبعی آزمون فریدمن استفاده گردید .بدین منظور  7متغیر مربوی به جاذبههای مختلف گردشگری شبانه به صورت دوبهدو
مورد مقایسه قرار گرفت؛ با توجه به تعداد مقایسههای زوجی ( 21مورد) ،مقدار قابلقبول  P-valueدر سط اطمینان 95
درصد 0/0023 ،یا کمتر از آن میباشد .نتایج نشان داد که در بین زوج متغیرهای مقایسه شده ،بهجز تفاوت میانگین
رتبههای زوج متغیرهای جاذبههای مذهبی-بازارها و مراکز خرید ( ،)P-value = 0/134جاذبههای فرهنگی-فضاهای
تفریحی بهجز پاركها ( ،)P-value = 0/044جاذبههای فرهنگی-باغها و پاركها ( ،)P-value = 0/133جاذبههای
فرهنگی-موزهها ( ،)P-value = 0/798فضاهای تفریحی بهجز پاركها-باغها و پاركها ( ،)P-value = 0/668فضاهای
تفریحی بهجز پاركها-موزهها ( )P-value = 0/060و باغها و پاركها-موزهها ( )P-value = 0/108تفاوت میانگین
رتبههای سایر متغیرها معنیدار است .بر اساس تحلیلها چنین استنبای میشود که در میان جاذبههای مختلفِ مقایسه شده،
«بناها و آثار تاریخی» از دیدگاه گردشگران مطلوبیت بیشتری برای توسعهگردشگری شبانه دارند« .فضاهای تفریحی بهجز
پاركها» و «باغها و پاركها» در رتبه دوم قرارگرفتهاند و پس از آنها «موزهها» و «جاذبههای فرهنگی» از دیدگاه
گردشگران مطلوبیت بیشتری برای توسعه گردشگری شبانه داشتهاند و رتبه سوم را به خود اختصاص دادهاند؛ «جاذبههای
مذهبی» و «بازارها و مراکز خرید» نیز در مرتبه بعدی قرارگرفتهاند.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاکی از آن ا ست که در میان متغیرهای محیط شبانه شهر شیراز شامل امنیت ،حملونقل ،زیبایی منظر
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شــبانه ،نورپردازی و آبوهوا ،متغیرهای« آبوهوا» و «زیبایی منظر شــبانه» از دیدگاه گردشــگران مطلوبیت بیشــتری
داشتهاند؛ مطلوبیت متغیرهای امنیت ،نورپردازی و حملونقل شبانه نیز به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند .سه متغیر
مذکور ازجمله نیازمندیهای اساسی برای رونق اقتصاد شبانه شهری و توسعهگردشگری شبانه به شمار میروند؛ ازاینرو،
بهبود و ضعیت ف ضاهای شهری و مکانهای گرد شگری شهر شیراز از نظر کیفیت نورپردازی و تأمین امکانات د ستر سی
منا سب به آنها میتواند نقش مؤثری در ح صول اهداف موردنظر دا شته با شد .برر سی دیدگاه گرد شگران در خ صوص
میزان مطلوبیت جاذبههای مختلف شهر شیراز شامل مکانهای مذهبی ،جاذبههای فرهنگی ،ف ضاهای تفریحی ،مراکز
خرید ،باغها و پاركها ،بناها و آثار تاریخی ن شان داد که مطلوبیت شبانه بناها و آثار تاریخی در رتبه نخ ست و مطلوبیت
شبانه جاذبههای فرهنگی ،باغها و پاركها ،فضاهای تفریحی و جاذبههای مذهبی بهطور مشترك در رتبه دوم قرار دارند.
غنای آثار تاریخی و فرهنگی شهر شیراز سبب شده تا همواره این شهر مورد اقبال عموم گرد شگران واقع گردد .مطالعه
حاضر نیز نشان داد که در نمونه موردمطالعه ،مطلوبیت شبانه جاذبههای مذکور نسبت به سایر جاذبهها بیشتر است.

نتایج حاصل از مدل رگرسیون در خصوص اثر متغیرهای مطلوبیت محیطی و جاذبههای گردشگری شبانه بر رضایتمندی
گردشــگری نشــان داد که  30/9درصــد از واریانس متغیر وابســته یعنی« رضــایتمندی گردشــگری» بهوســیله واریانس
متغیرهای مستقل یعنی «مطلوبیت محیطی» و «جاذبههای گردشگری شبانه» تبیین میشود .ضریب بتای استاندارد برای
متغیر «مطلوبیت محیطی» برابر  0/275و برای متغیر «جاذبههای گردشگری شبانه» معادل  0/354میباشد .این نتایج با
نتایج برخی پژوهشهای گذ شته همرا ستا میبا شد؛ بهعنوانمثال ،نتایج مطالعه کُنگ ( )2016ن شان داده ا ست که کیفیت
مق صد گرد شگری از نظر عواملی مانند حملونقل ،جاذبهها ،تفریحات و سرگرمیها بر ر ضایتمندی گرد شگران اثر مثبتی
دارد .بهطور م شابه در نتایج پژوهش انجام شده تو سط هوی1و همکاران ( )2007کیفیت مق صد گرد شگری بهویژه از نظر
جاذبههای گردشگری عامل مؤثری بر رضایت یا عدم رضایت گردشگران قلمداد شده است .مطالعه راجاراتنام2و همکاران
( )2014نیز ن شان داده ا ست که عواملی مانند آبوهوا ،زیبایی منظر طبیعی ،تنوع جاذبهها (موزهها ،مجموعههای تاریخی،
میراث فرهنگی و غیره) ،فعالیتها و تفریحات ماجراجویانه در ر ضایتمندی گرد شگران تأثیر ب سزایی دارند .نتایج مطالعه
رامسئوك مانهاران3و همکاران ( )2015نشان داده است که ویژگیهای مقصد گردشگری شامل عوامل محیطی (امنیت و
ایمنی محیط ،پاکیزگی و آلودگی ،جامعه میزبان دو ستانه ،ف ضای صل و آرامش) ،جاذبهها و رویدادها( میراث فرهنگی و
تاریخی ،تفریحات و سرگرمیها ،پویایی زندگی شبانه ،خدمات پذیرایی )بر رضایتمندی گردشگران اثر مثبت و معنیداری
دارد؛ ضــمن آنکه اثر رضــایتمندی گردشــگران بر وفاداری آنان نیز مثبت و معنیدار بوده اســت .نتایج مطالعه آگیوا4و
همکاران ( )2016نیز نشان میدهد بین رضایتمندی گردشگران ناشی از جاذبهها و وفاداری گردشگران ارتبای قوی وجود
دارد .همینین بر اســاس نتایج پژوهش انجامشــده توســط رومائو5و همکاران ( ،)2014آبوهوا عامل مؤثری در حصــول
ر ضایت/عدم ر ضایت گرد شگران ا ست .در یک مطالعه دیگر که تو سط وو )2016(6انجام شده ا ست ،اثر مثبت و معنادا ِر
مطلوب بودن کیفیت محیط ،امکانات پذیرایی ،جاذبهها ،آبوهوا بر ابراز خر سندی و وفاداری گرد شگران تأیید شده ا ست.
بررســی اثر رضــایتمندی گردشــگری بر وفاداری گردشــگری نشــان داد که  54/4درصــد از واریانس متغیر وابســته یعنی
وفاداری گرد شگری بهو سیله واریانس متغیر م ستقل یعنی ر ضایتمندی گرد شگری شبانه تبیین می شود؛ ضریب بتای
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ا ستاندارد برای متغیر ر ضایتمندی گرد شگری برابر  0/738است .نتایج بهدستآمده در این مطالعه در خصوص اثر معنادار
رضایتمندی گردشگری بر وفاداری گردشگری با نتایج تعدادی پژوهشهای قبلی در این زمینه مانند تاسکی ،)2017(1وو
( ،)2016آگیوا و همکاران ( ،)2016زو و ژنگ ( ،)2016کُنگ( ،)2016یوکســل2و همکاران( ،)2010پرایاگ ،)2008( 3چی
و کو( ،)2008چن و تســای ،)2007( 4کُزاك ،)2001( 5کرونین6و همکاران ( )2000همراســتا میباشــد؛ بهاینترتیب که با
افزایش رضایت گردشگران ،وفاداری آنها به مقصد گردشگری افزایش مییابد.

بررســی مقایســه ای میزان اهمیت متغیرهای محیطی گردشــگری شــبانه نشــان داد که در میان متغیرهای موردمطالعه،
«مطلوب بودن شرایط آبوهوایی» از نظر گردشگران از اهمیت بیشتری برخوردار است .مناسب بودن شرایط آبوهوایی
همواره یکی از معیارهای اصلی گردشگران برای انتخاب زمان سفر و بازدید از جاذبههای گردشگری بوده است .در نمونه
موردمطالعه نیز نظر گردشگران مؤید اهمیت این معیار است .شهر شیراز در بیشتر ایام سال و بخصوص در ساعات شبانه
مطلوبیت اقلیمی الزم برای تو سعه گرد شگری شبانه را دارا میبا شد .از نظر گرد شگران ،معیارهای «امنیت» و «کیفیت
روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری» در رتبه دوم اهمیت قرار دارند .هر دو معیار مذکور ازجمله الزامات اولیه و اساسی
در خصوص فراهم نمودن امکان حضور شبانه در فضاهای شهری میباشند« .خدمات بانکی و صرافی» نیز رتبه سوم را به
خود اخت صاص داده ا ست .بهطورکلی در میان جاذبههای مختلف گرد شگری «،بناها و آثار تاریخی» از دیدگاه گرد شگران
مطلوبیت بیشتری برای توسعه گردشگری شبانه دارند .مطلوبیت «ف ضاهای تفریحی بهجز پاركها» و «باغها و پاركها»
در رتبه دوم قرار میگیرند و پس از آنها «موزهها» و «جاذبههای فرهنگی» مطلوبیت بی شتری برای تو سعه گرد شگری
شبانه دارند .هرچند قریب بهاتفاق جاذبههای گردشگری شهر شیراز و در یک حوزه وسیعتر ،جاذبههای گردشگری ا ستان
فارس همواره با اقبال نظر گردشــگران داخلی و خارجی مواجه شــده اســت ،حصــول شــناخت دقیق نســبت به دیدگاه
گرد شگران در خ صوص مطلوبیت شبانه این ف ضاها در امکان سنجی تو سعه گرد شگری شبانه و ارزیابی جوانب مختلف
فرهنگی ،زیستمحیطی و اقتصادی مربوطه مؤثر است .بر اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،راهکارهای زیر برای
توسعه گردشگری شبانه شهری در شیراز پیشنهاد میشود:

 شنا سایی و امکان سنجی تو سعه گرد شگری شبانه در مناطق شهری دارای جاذبههای گرد شگری با توجه به اقبال
نظر باالی گردشگران نسبت به گردشگری شبانه شهری در شیراز،
 ارزیابی اثرات اجتماعی ،فرهنگی ،اقت صادی و زی ستمحیطی فعالیتهای شبانه در و ضع موجود و پیشبینی اثرات
مذکور در صورت توسعهگردشگری شبانه در محدودههای موردنظر،
 برنامهریزی عملیاتی برای توسعه گردشگری شبانه شهری در محدوده یا محدودههای منتخب از شهر شیراز بهویژه
منطقه تاریخی شــهر و فراهم کردن شــرایط حضــور و بازدید شــبانه گردشــگران از بناها و آثار تاریخی ،جاذبههای
فرهنگی و مذهبی و فضاهای تفریحی به دلیل مطلوبیت باالی آنها برای گردشگران،
 فراهم نمودن شــرایط و زمینههای محیطی الزم برای گردشــگری شــبانه ازجمله ،تأمین امنیت و ایمنی فضــاهای
شهری بهویژه محدودههای فعال در شب ،تو سعه حملونقل عمومی در ساعات شبانه ،نورپردازی منا سب معابر و
فضاهای عمومی بهویژه محدودههای منتخب برای توسعه گردشگری شبانه.
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