
 

 

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

 67ـ85 صص.

 

 مطلوبیت گردشگری شبانه شهری از دیدگاه گردشگران

 مطالعه موردی: گردشگران شهر شیراز

 

 ، ایرانشیراز، شیرازدانشگاه  ریزی شهری،استادیار جغرافیا و برنامه - 1بیگلورعنا شیخ

 ، ایراناهواز، اهواز مرانچریزی روستایی، دانشگاه شهید جغرافیا و برنامه استادیار - زهرا سلطانی

 
 24/02/1398پذیرش مقاله:          23/10/1397دریافت مقاله: 

 

 چکیده

صدد یافتن راه شگری در صد گرد شبانه  بازار های جدیدی برای رقابت درمقا شگری  ستند و گرد شگری ه گرد

های عنوان یکی از کانونقرارگرفته اســت. شــهر شــیراز به های اخیر موردتوجهســالها در عنوان یکی از این راهبه

توجهی در این زمینه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مطلوبیت قابل هایاصلی گردشگری در کشور، پتانسیل

شبانه در شگری  شیراز می گرد شیراز درشهر  شهر  شده به  شگران وارد شد. جامعه آماری تحقیق، گرد  فروردین با

شبانه 1396 سه  شتهبوده که حداقل به مدت  شهر اقامت دا ر و گردآوری نف 400معادل  اند. حجم نمونهروز در این 

صورت پذیداده شنامه  س ستها از طریق تکمیل پر شخصات عمومی  .رفته ا شامل م سه بخش  شنامه دارای  س پر

ساعات جاذبه مطلوبیت عوامل محیطی و گردشگران، ارزیابی گردشگران از میزان شیراز در  شهر  های گردشگری 

های مختلف در توسعه گردشگری شبانه در خصوص میزان اهمیت عوامل محیطی و جاذبه شبانه و نظر گردشگران

ال ویتنی، کروسک-من دار ویلکاکسون، فریدمن،های عالمتهای رتبهها با استفاده از آزموناست. تحلیل داده بوده

صورت سیون  ساس نتایج پژوهش، در میان والیس و رگر ست. بر ا شبانه  گرفته ا شیراز، شمتغیرهای محیط  هر 

های در میان جاذبه .اندگردشگران مطلوبیت بیشتری داشته یدگاهداز « زیبایی منظر شبانه»و « وهواآب»متغیرهای 

ــبانه ــت و مختلف، مطلوبیت ش ــبانه آثار تاریخی در رتبه نخس  ها،ها و پاركباغهای فرهنگی، جاذبه مطلوبیت ش

ضاهای تفریحی و جاذبه ساس نتایج مدلف سیون،  های مذهبی در مرتبه بعدی قرار دارند. بر ا صد از  9/30رگر در

شگری»واریانس  ضایتمندی گرد سیله واریانس متغیرهایبه« ر شگری جاذبه»و « ت محیطیمطلوبی» و های گرد

 .شودتبیین می« رضایتمندی گردشگری شبانه»وسیله هب« گردشگری وفاداری»درصد از واریانس  4/54و « شبانه
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 مقدمه

شیوه تجربه و درك کنند؛ در این میان، زمان یک عامل  های مختلفگردشگران تمایل دارند یک مقصد گردشگری را به 

سیار مؤثر  ستب سی در هر (Leiper,2004:129). ا سط هرک ستفاده تو ضای عمومی خوب باید قابلیت ا موقع از  یک ف

شاخصی برای فضاهای عمومی موفق  تواندروز میعالوه، حضور مردم در ساعات مختلف شبانهروز را داشته باشد. بهشبانه

توزیع و  خلی شـهرها دارد و در تولید،زندگی شـبانه سـهم مؤثری در اقتصـاد دا (Jacobs,2002:29). شـودمحسـوب 

اجتماعی و تفریحی پس از ساعات  های مختلف فرهنگی،دهی صنعت گردشگری نقش مهمی دارد. حضور فعالیتسازمان

شهری می ضاهای  سیاری از ف شتر این مناطق برای  عالوه،شود؛ بهکاری موجب بازتولید ب سرزندگی بی باعث جذابیت و 

سنین میساکنان و بازدیدکنندگا شمی فدکی، گردد )ح شبانه فعالیت1: 1392و ها ضاهای (. بدین ترتیب با رونق  ها و ف

ها و فعالیت طور متقابل، توسعه گردشگری شبانه به رونق هر چه بیشتریابد؛ بهشبانه شهری توسعه می شهری، گردشگری

کند و را در شهرهای میزبان ایجاد می هیتوجهای قابلانجامد. گردشگری شبانه فرصتافزایش درآمدهای گردشگری می

شدن آن به صربه هایویژه اگر متکی بر جاذبهبا فراگیر  شد، میمنح سطوح منطقهفردی با شگر در  ای، تواند در جذب گرد

در رونق  تواند(. هرچند توســعه گردشــگری شــبانه می46: 1395مؤثر واقع شــود )شــیخ بیگلو و تبریزی، المللیملی و بین

شد، ولیکنفعالیت شته با سی دا سو صادی جامعه میزبان اثرات مح سعه اقت شت که به دلیل تفاوت  ها و تو باید توجه دا

ــیوهها، هنجارها، آدابفرهنگ ــوم و ش ــهرهای گوناگون، نمی های مدیریتیورس ــخه واحدی برای متفاوت در ش توان نس

سترش فعالیت شبانه تجویزگ سینی های  ضوانی و  سعیدی ر مثال، تفاوت زیادی وجود دارد عنوان(. به1: 1385چی،نمود )

با آن دســته از  کنندآن دســته از مناطق شــهری که در جهت حمایت از اقتصــاد خالق یا هنرهای نمایشــی عمل می بین

شبانه آن باوجود  (Roberts,2006:337). متمرکز است ها عمدتاً بر مصرف مشروبات الکلینواحی شهری که کارکرد 

شگریچالشبرخی  شبانه و گرد صاد  سائل اجتماعی و فرهنگیبه-شبانه  های مهم پیرامون اقت ذینفعان  -ویژه در حوزه م

ـــاد شـــبانه، آن را به جای تأکید برکلیدی به ـــت بزرگ میتهدیدات اقتص  ؛(ACM,2017:2)نگرندمثابه یک فرص

سرمایهعنوانبه شده  عنوان یک راهبردشبانه به گذاری در تفریحاتمثال،  شمرده  صاد محلی بر سوم برای تحریک اقت مر

 مندی از امکانات وهای گردشــگری و بهرهدر ایران امکان بازدید از بیشــتر جاذبه (Brands et al,2014:96). اســت

سبب میخدمات مربوی به آن ضعیت  ست؛ این و ساعات روز ا ساعاتها، عمدتاً محدود به  شبانگاهی بدون انجام  شود 

جاذب گردشگری، قابلیت استفاده در ساعات شبانه  سپری گردد. این در حالی است که بسیاری از فضاهایفعالیت خاصی 

ــیمارا دارند و حتی تفاوت قابل ــاها از منظر روزانه آن مالحظه س ــیاری از فض ــبانه بس ها، خود به ایجاد جاذبه و منظر ش

شگران جالبشود و میمنجر می جدیدی شدتواند برای گرد شیخ بیگلو و تبریزی، توجه با محدود بودن بخش  (.1395:46)

ضایتمندیای از فعالیتعمده ساعات روز، ر شهری به  شگری  شگری را تحت تأثیر قرار می های گرد دهد. ذینفعان گرد

ن های گردشگری بیشترین و بهترین بهره را ببرند که ایسفر از انجام فعالیت گردشگران معموالً تمایل دارند در طول دوره

ضوع به ست. از طرفی طورمو شگری مرتبط ا ضاهای جاذب گرد سئله زمانِ امکان حضور و بازدید از ف ستقیم با م سط   م

شود گردشگران مسئله موجب می باشد و همینوسیعی از کشور ازجمله استان فارس دارای اقلیم نسبتاً گرم و خشک می

سای ساعات روز آ ضاها در  سیاری از ف ضور در ب شند؛ به شدر هنگام ح شته با که عالوه، با توجه به اینحرارتی مطلوبی ندا

های گردشــگری موردنظرشــان را برای فصــل تابســتان ســفرهای تفریحی و انجام فعالیت هابســیاری از افراد و خانواده

سفرمی ریزیبرنامه ضایتمندی  سایش حرارتی در کاهش ر شگران مؤثر نمایند، گرمای هوا و در نتیجه، عدم آ خواهد  گرد

شبانه به ساعات  شرایط، از طرفی  ستعنوان مدتبود؛ در این  سیاری، تلقی می رفتهزمان ازد شود و از طرفی در موارد ب

ــل نمی ــاعات روز حاص ــودمطلوبیت موردنظر طی س ــنعت به –از نظر جامعه میزبان .ش عنوان یکی از ذینفعان کلیدی ص

شگری شبانه بهآثار مث مندی ازنیز عدم امکان بهره -گرد ساعات  شگری در  سئله مهمی بویژه در بت گرد صادی، م عد اقت
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 .نمایدبررسی ابعاد مختلف توسعه گردشگری شبانه شهری ضروری می رو،است. ازاین

های مهم گردشگری در کشور بوده است یکی از کانون عنواناره بههای متنوع و متعدد، هموشهر شیراز با دارا بودن جاذبه

سیلو  سعههای قابلپتان شبان توجهی جهت تو شگری  سبت به جاذبهگرد شگران داخلی ن های ه دارد. عالوه بر اقبال گرد

شیراز، ست که به کشور ایران شهر  صلی آن دسته از گردشگران خارجی ا شهر یکی از مقصدهای ا  .نمایندسفر می این 

بهره ممکن را از سفر خود  رینن در پی آن هستند که بیشتطور طبیعی همه گردشگراتر ذکر گردید، بهطور که پیشهمان

شتری از جاذبه شگری راببرند و بازدید تعداد بی شبانه رو، به نظر میتجربه نمایند. ازاین های گرد ساعات  ستفاده از  سد ا ر

هش به ، این پژوگردشــگری بر غنای حســی گردشــگران خواهد افزود. نظر به اهمیت موضــوع هایبرای توســعه فعالیت

است که تاکنون در  ذکرمطلوبیت گردشگری شبانه شهری از دیدگاه گردشگران شهر شیراز پرداخته است. شایان بررسی

گردشگری شهری در ساعات شب از دیدگاه  هایفعالیت انه و توسعههای داخلی موضوع مطلوبیت گردشگری شبپژوهش

ست و از این شده ا سی ن شگران مطالعه و برر ضوع موردبنظر، پژو گرد ضر دارای نوآوری در مو سی میهش حا شد. رر با

ضیهسؤال صلیها و فر شرح می های ا شبانه و جاذبهپژوهش بدین  سؤال اول: آیا متغیرهای مطلوبیت محیط  شد.   هایبا

ن رضایتمندی گردشگرا دوم: آیا گردشگری شبانه بر رضایتمندی گردشگران شهر شیراز اثر مثبت و معناداری دارند؟ سؤال

شیراز بر وفاداری شهری در  شبانه  شگری  شگران از گرد ضیه او گرد مطلوبیت  ل: متغیرهایاثر مثبت و معناداری دارد؟ فر

شبانه و جاذبه شبانهمحیط  شگری  شیراز های گرد شهر  شگران  ضایتمندی گرد ضیه  بر ر اثر مثبت و معناداری دارند. فر

 .عناداری داردم اثر مثبت و در شیراز بر وفاداری گردشگرانشهری  رضایتمندی گردشگران از گردشگری شبانه :دوم

سعه شدن تو شگری و افزایش مطالعات و تحقیقات با فراگیر  شگ صنعت گرد شگری پیرامون ابعاد مختلف گرد ری، گرد

صاد شب، اقت شهر  ضوعات مرتبط مانند  شبانه نیز بهشبانه و جاذبه شبانه و مو شته موردتوجه ویژه طی یک دهای  هه گذ

تبیین مفهوم  ( به1391مهر )عیشده است. شجاشده در این زمینه در ادامه معرفیاز مطالعات انجام قرارگرفته است. برخی

-تفریحی شبانه در محدوده فرهنگی هایعالیتفمنظور گسترش ساعته و زندگی شبانه پرداخته و راهکارهایی به 24شهر 

سنی ست. ح شهر همدان ارائه نموده ا شمی تفریحی ارم  سیل1392فدکی ) و ها شماری پتان ضمن بر های اجتماعی، ( 

شهد به شهر م صادی و فرهنگی  شهد به یک پایتخت معنوی ایران، راهکارهایی برای تبدیل خیا عنواناقت شهر م بان آزاد

یراز، شبریز، شهرهای اصفهان، ت ای( به ارزیابی مقایسه1395اند. شیخ بیگلو و تبریزی )ساعته شهری ارائه نموده 24محور 

اند. معیارهای کلی هکارشناسان و خبرگان دانشگاهی پرداخت گردشگری شبانه شهری از دیدگاه مشهد و یزد برای توسعه

شبانه بودهها و خدمات، وضع موجود شهر شب، مطلوبیت محیطی و حملشامل جاذبه موردمطالعه در این پژوهش  ونقل 

 .است

ــیه ــی نموده تفریحی مردمهای انگیزه (2006) 1چانگ و هس ــهر تایپه را بررس ــبانه ش اند. بر از غذا خوردن در بازارهای ش

غذاهای عرضه  سه دلیل عمده بازدید مردم از بازارهای شبانه در شهر تایپه عبارت است از: تنوع اساس نتایج این مطالعه،

 .های ارزانشونده، گذران وقت و قیمت

شبانه، فعالیت ضمن تعریف و (2011) و همکاران 2بوان  صاد  سیدنی را با  های مربویتبیین اقت شهر  شبانه  صاد  به اقت

نه ند که برخی از آنفایده بررســـی نموده-رویکرد هزی ـــامل اغذیه و نوشـــیدنی، عبارت هاا ند از: خدمات پذیرایی ش ا

سالن هافروشی، امکانات اقامتی، گالریخرده شهای نمایش، موزهو  ضاهای تفریحی و ورز  (2012) 3ی. ولف و کرافتها، ف

در این  اند. برخی از معیارهای موردمطالعهوحش را بررسی نمودهگردشگری و مشاهده شبانه حیات تجربه گردشگران را از
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ــفر، آموزش مقدماتیاند از: تکنیکپژوهش عبارت ــاهده، مکان، طول دوره س ــگری. برندز های مش و  1و اندازه گروه گردش

اقتصاد  ی به بررسی و تحلیل زندگی شبانه ومای، زمانی، جغرافیایی و کهای مقایسهاز تحلیل فاده( با است2014همکاران )

خت های اتر نه در مراکز شـــهر با ته 3و روتردام 2شـــ ند پرداخ ند. دادهدر هل یل  هایا یاز این پژوهش از طریق تکم موردن

سؤاالت مختلف در خصوص فعالیتپرسشنامه شکل از  سات  هاای مت سی ست. برخی متغیرهای شبانه گردآوریو تأ شده ا

صات گروه موردمطالعه در این پژوهش عبارت شخ شبانه، زمان ورود و خروج، م سات  سی ست از: نوع تفریحات و تأ های ا

ــر در ــای گروه حاض ــبت اعض ــن و جنس و نس ــامل س ــمن تبیین ابعاد مختلف  (2017) 4ماریانی و جورجیو .محل ش ض

صورتی»گردشگری رویدادها، جشنواره  سی نموده را از« شب  ستانمنظر مدیریتی برر های اند. قلمرو جغرافیایی مطالعه، ا

شامل فرارا 5ساحلی رودخانه رومنگا واقع در نوار سنا-، فورلی6در ایتالیا  شکل ازمی 9و ریمینی 8، راونا7ِس شد؛ این حوزه مت  با

افزایش درآمدهای ناشی از آن با  در جذب گردشگران وهای مذکور همواره ها و شهرداریناحیه شهرداری است. استان 50

 .اندیکدیگر رقابت داشته

شبانه که در پژوهش هایشاخص شگری  شب و گرد شهر  ستهمربوی به  شده را در یک د کلی  بندیهای مختلف ذکر

ــاخصتوان به دو گرومی ــگریجاذبه»و « مطلوبیت محیطی»های ه ش ــاخصنمود. ازجمله  تفکیک« های گردش های ش

 هایهای جاذبهت اشاره نمود. در گروه شاخصامنیت، روشنایی، تسهیالت و خدما وهوا،توان به آبمطلوبیت محیطی می

 .ها ذکرشده استو موزه های نمایش، فضاهای تفریحیها و سالنهای تاریخی، گالریگردشگری نیز مواردی شامل مکان

 

 مبانی نظری

ــهری بر ــبانه ش ــگریای انجام فعالیتمطلوبیت محیط ش ــت، ازجمله:  های گردش متأثر از عوامل و معیارهای مختلفی اس

شدت های اقتصادی به(. گردشگری یکی از بخش51: 1395بیگلو و تبریزی،شبانه )شیخ شرایط اقلیمی، امنیت و روشنایی

ــاس ــت که البته خود نیز یکی از عوامل تغییرات اقلیمی می حس ــدبه اقلیم اس  .)2016:1lidou et al,Michai(باش

ــگرانوهوا تأثیر قابلمطلوبیت آب ــگران) ,2016:269Liu(توجهی بر تعداد گردش ــد گردش )& Olya  ، انتخاب مقص

2016:1; Michailidou et al,2015:73Alipour,) 2016:1( انتخاب زمان سفر دارد وMichailidou et al,(. 

های مناطق گرمسیری یا موقع تابستان، فعالیت ویژه درباال در طول روز بهاند که درجه حرارت مطالعات بسیاری نشان داده

بیرونی کاهش داده اســت. از طرفی، ســبک زندگی پرمشــغله روزانه جامعه  هایاوقات فراغت جامعه شــهری را در محیط

یت شـــهری نیز بر کمبود عال غت و ف تأثیر میهای تفریحی در محیطفرا  هان محدودیتگذارد. ایهای عمومی بیرونی 

های تفریحی دهند فعالیتترجی  می مثال مردمعنوانصورت که بهالگوهای رفتاری جوامع شهری را تغییر داده است؛ بدین

شید شبانه از پارك خود در پارك عمومی را به بعد از غروب خور ستفاده  های عمومی با توجه موکول کنند؛ اگرچه، برای ا

ساعات احتمال وقوعبه سئله ایمنی مطرح می جرم در  ستورالعملشبانه، م سئله در د ضاهای  هایشود. اگر این م طراحی ف

 فضـــاهای تفریحی شـــبانه ارائه نمود های مناســـبی را برایتوان طرحباز و مناطق تفریحی در نظر گرفته شـــود، می

(2015:453Ngesan & Zubir,.) شانه صنوعی از ن شنایی م ضاهای نورپردازی و رو ویژه مناطق به جغرافیاییهای ف

                                                           
1. Brands 

2. Utrecht 

3. Rotterdam 

4. Mariani & Giorgio 

5. Romagna 

6. Ferrara 

7. Forlì-Cesena 

8. Ravenna 

9. Rimini 
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شبانه نیز  یکی از نکات کلیدی در تجارب موفق اقتصاد .),2013:1Collison & Poe( شهری در ساعات شبانه است

ست که با بهره شی ا ضاهای جذاب، مکانرو شوند که مردم تمایل دارند ساخته می ایگونهها بهگیری از نورپردازی و ف

نورپردازی خیابان یکی از مسـائل خاص  .),2011:12Bevan et al( ها بگذرانندر آنها اوقات فراغت خود را دسـاعت

ست که در افزایش ایمنی شبانه ا ساعات  ست شهرها در  شگران به  .),2015:25Brands et al( و امنیت مؤثر ا گرد

ــئله کنند که فراغت انتخاب می ای دارند و مناطقی را برای تفری  و گذراندن اوقاتهای امن توجه ویژهامنیت و مکان مس

شند )مشکینی و همکاران، شته با ساکنان و مصرف (.27: 1395امنیت اجتماعی کافی دا شهری درواقع،  کنندگان به مراکز 

سیب می شوند، وپویا و ایمن جذب می شهر آ صاد مرکز  ست که به اقت سئله مهمی ا ساندکمبود ایمنی م Brands  &) ر

2014:67,Schwanen .)  گردشــگری در ســاعات  هایها و جاذبهنمودن امکان تجربه حضــور و بازدید از مکانفراهم

سبی مقاصد گردشگریتواند بهشبانه می  .),2013:1Collison & Poe( کندعمل  عنوان یک عامل مؤثر در مزیت ن

شهرهای ازاین سعه 24رو، ایجاد  سب برای تو سوب می ساعته، یک روش منا شگری مح زاده  لطفی)شودصنعت گرد

های فرهنگی سیاست از طریق توسعه ساعته گرایش به احیای زندگی شبانه شهر 24(. شهر 1: 1394دهکردی و شاهدی،

ها، اجرای موســیقی شــبانه، ها، رســتورانشــبانه، مانند کافه و کالب های گوناگون مربوی به زندگیدارد و شــامل فعالیت

ستیوال، سین برگزاری ف سایر فعالیتبازارهای کنار خیابانی،  ست که در خیابانما، تئاتر و  ضای میان آن ها وهایی ا ها ر  ف

های موضـــوعی، اکولوژیکی و تاریخی، مواردی نظیر پارك های(. عالوه بر جاذبه1394مهر و همکاران،دهد )نعمتیمی

مقصد،  گیزند. سرزندگی و پایداریتوانند تمایل گردشگران را برای سفر به یک شهر برانمی ها و رویدادها نیزتئاترها، موزه

سعهبه شمار می عنوان عوامل رقابتی کلیدی در تو شگری به  شگری نجومی .),2017:100Liu et al( روندگرد     گرد

 )2013:1Collison & Poe,(  شبانه حیاتو شای  شگری  هایوحش از دیگر جاذبهتما صد گرد شبانه بالقوه در مقا

ــتند ــی از جاذبه .),42012:16Wolf & Croft( هس ــبانهانواع خاص ــورها از رونق قابل های ش توجهی در برخی کش

ــبانه تایوانی ازجمله جاذبه بازارهای مثال،عنوانبرخوردارند. به ها را از هایی هســتند که گردشــگران داخلی و خارجی آنش

ــت ــنا مینمی دس ــونددهند و از این طریق با فرهنگ جامعه تایوانی آش ــباین بازارهای  .ش ــبانه از رونق کس وکار و ش

انواع لوازم  ها وها، خوراکیبرخوردارند و محل عرضه کاالهای مختلف ازجمله پوشاك، کفش، بازی کنندگان متعددمصرف

ستند شبموزه» شبانه، هایهای خاص جاذبهیکی دیگر از نمونه .),2012:159Sun et al( ه شنواره « ها در  یک ج

این جشنواره  .شودهای ماه می برگزار میگلستان است که طی روزهای پایانی یکی از هفتهو میراث در ان ساالنه فرهنگ

ــتی برای مکان یک رقابت ــت که فرص ــی برای هنر و بخش موزه اس منظور جذب مخاطبان فراهم مختلف به هاینمایش

  .),2017:5ACM( کندمی

شاخص کلیدی برای موفقیت ضایتمندی یک  شگری  .(Martin, Bosque &2008:551ها )سازمان ر صد گرد و مقا

 شدهیک شاخص چندبُعدی است که بر اساس کیفیت ادراك رضایتمندی .),2013:555Ramkissoon et al( است

با توجه به  .),2002:561Stedman( شــودحاصــل می آن فیزیکی یک مکان، خدمات و ابعاد اجتماعی هایویژگی از

ضایتمندی شگری، ر شاخص مهم برای بازنمایی کارایی و کیفیت خدمات و محصوالت مختلف  ماهیت خدماتی گرد یک 

ست شگری ا سیار مهم و کلیدی در جلب  .),2008:624Chi & Qu( گرد شگری از عوامل ب صد گرد کیفیت اجزای مق

 شهری تا حد زیادی به توانایی شهر در ایجاد موفقیت گردشگری ( و54: 1397بیکی و تردست،) رضایت گردشگران است

 های مختلفی در خصوصنظریه .),2016:87Xu et al( گردشگران بستگی دارد سط  باالیی از رضایتمندی و وفاداری

ضایتمندی شگری ارائه ر شتریان از یک مجموعه گرد ست مانند نظریهم تأیید، نظریه انتظار برابری، انتظارات/عدم شده ا

تأیید گردشــگران عملکرد واقعی خدمات یا نظریه انتظارات/عدمبر اســاس  .شــدهنظریه معیار و نظریه عملکرد کلی ادراك

ــوالت را با ــته محص ــفر داش ــه میانتظاراتی که قبل از انجام س ــده،کنند. طبق نظریه عملکرد کلی ادراكاند، مقایس  ش
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های واقعی صـــرف تأثیر میعملکرد ندی گردشـــگران  ـــایتم ظارات پیش از ســـفر، بر رض & Xu ) دگذارنظر از انت

2016:88Zhang,.) گذرانی در مقصد موردنظر، اند از: رضایت از وقترضایتمندی گردشگری عبارت برخی از متغیرهای

سه مطلوبیت یک شگری )مطلوبیت مقای صد گرد سایر مقا سه با  شگری در مقای صد گرد شدنمق انتظارات و  ای(، برآورده 

صرف هزینه و زمان ضایت از  ساس ر شگری نقش .),2016:92Xu & Zhang (اح سیار مهمی در رونق  وفاداری گرد ب

شگری بازی می صد گرد شگری به کند. از دیدگاه رفتاری، وفاداریبلندمدت مقا ضاها( ی گرد طور عملیاتی با خریدها )تقا

شگر( تبیین می داری و یامتوالی، حمایت و جانب شتری )گرد سط م شگری تو  & Yoon) شوداحتمال خرید خدمات گرد

2005:45,Uysal.)  وفاداری رفتاری.  اند: وفاداری شناختی، وفاداری عاطفی وبرای وفاداری قائل شده بعدکارشناسان سه

گیرد و منجر به ترجی  یک مقصـــد شـــکل می وفاداری شـــناختی عمدتاً متأثر از دانش قبلی یا جدید بر پایه تجربیات

صد می سایر مقا سبت به  شگری ن شکلنگرش وفاداری عاطفی بیانگر شود؛گرد ست که در  گیری وفاداری های مطلوب ا

شدانجامد که متضمن سط  باالیی از تعهدات میرفتاری نیز به توسعهرفتارهایی می ای دارد. وفاداریکنندهنقش تعیین  با

(2016:88Xu & Zhang,). شگران از شگری بر انتخاب سفر تجربه تأثیر خاطرات گرد صد گرد ها نیز های آتی آنبه مق

ست. برخی شان داده موردمطالعه قرارگرفته ا سفر مطالعات ن سفرهای قبلی در تکرار  شگران از  اند که خاطرات تجربی گرد

اند از: برخی متغیرهای وفاداری گردشگری عبارت .),2017:110Agapito et al( به مقاصد گردشگری مؤثر است آنان

نسبت به  یر تجارب قبلی، مزیت قائل شدن برای یک مکانخدمات یک مقصد گردشگری در مقایسه با سا کیفیت باالی

ضور درسایر مکان ساس خوب از ح شتر در یک مکان، اح صرف وقت بی شدن برای  ها، تمایل برای  مکان، اولویت قائل 

مکان، تمایل به حضور و بازدید مجدد، توصیه کردن  های یکیک مکان، صحبت کردن با دیگران در خصوص مطلوبیت

ــتان ــاوندان برای بازدید به دوس و تحقیقات  دو متغیر آخر در مطالعات .),2016:92Xu & Zhang( از مکان و خویش

عنوان به .),Agapito et al,2016; Cong,2004; Lehto et al,2000Baker & Crompton ;2017( مختلف

 .اندموردمطالعه قرارگرفته رو، در پژوهش حاضر نیزاند. ازاینوفاداری گردشگری قلمداد شده اصلی متغیرهای

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 
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 مطالعه موردمحدوده 

پرسشنامه در تعدادی از پربازدیدترین فضاهای جاذب  باشد و تکمیلمحدوده موردمطالعه این پژوهش شهر شیراز می

 موزه نارنجستان-خان و باغسعدی، ارگ کریمچراغ )ع(، باغ ارم، آرامگاه حرم مطهر شاه گردشگر شهر شیراز شامل حافظیه،

 .(2شده است )شکل قوام انجام

 

 

 . محدوده موردمطالعه2شماره  شکل

 

 پژوهشروش 

و کمیت گرا است که مطلوبیت گردشگری شبانه  پیمایشی-پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی

قرار داده است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران واردشده به شهر  موردبررسیشهری را از دیدگاه گردشگران شهر شیراز 

نامحدود بودن  اند. با توجه بهروز در این شهر اقامت داشتهباشند که حداقل به مدت سه شبانهمی 1396شیراز در فروردین 

نفر برآورد  384حجم نمونه معادل اساس آن،  جامعه آماری، جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر

ها ای بوده و پرسشنامهگیری کلی به صورت تصادفی خوشهگردید. روش نمونه پرسشنامه تکمیل 400گردید. بر این اساس، 

شده تکمیل 1396 ماهحضور گردشگران در تعدادی از پربازدیدترین فضاهای جاذب گردشگر شهر شیراز در فروردین در زمان

های جمعیت سؤاالت مربوی به ویژگی مه مذکور در سه بخش بدین شرح تنظیم گردید: بخش اول شاملاست. پرسشنا

سؤاالت مربوی به ارزیابی گردشگران از میزان مطلوبیت عوامل  شناختی و مشخصات عمومی گردشگران؛ بخش دوم شامل

سؤاالت  ای لیکرت؛ بخش سوم شاملهگزین 5گردشگری شهر شیراز در ساعات شبانه در قالب طیف  هایمحیطی و جاذبه

گردشگری شبانه به  در توسعه های مختلفمربوی به نظر گردشگران در خصوص میزان اهمیت عوامل محیطی و جاذبه

جمعیت شناختی و مشخصات عمومی  هایشده در بخش اول )ویژگیای لیکرت. سؤاالت طرحگزینه 5صورت طیف 

سط  تحصیالت، مبدأ گردشگران )استان محل اقامت(، تجربه  ضعیت تأهل، شغل،اند از: جنس، سن، وگردشگران( عبارت

منظور سنجش مطلوبیت گردشگری داشتن وسیله نقلیه شخصی. در بخش دوم پرسشنامه و به سفر به شهر شیراز و در اختیار

محیط شبانه شهر  بیتمطلو»سؤال مربوی به معیارهای  5سؤال طرح شد که از این تعداد،  16شهری در شیراز،  شبانه

 رضایتمندی»سؤال مربوی به  3، «شهر شیراز های گردشگریمطلوبیت شبانه جاذبه»سؤال مربوی به معیارهای  6، «شیراز

 .(1بوده است )جدول « وفاداری گردشگری»سؤال نیز مربوی به  2و  «شبانه از گردشگری در ساعات
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 شبانه در شهر شیراز از دیدگاه گردشگران. متغیرهای سنجش مطلوبیت گردشگری 1شماره  جدول

 هاگویه معیارها

 
محیط شبانه شهر  مطلوبیت

 شیراز

 امنیت فضاهای شهری در ساعات شب میزان

 شهری در ساعات شب ونقلوضعیت امکانات حمل

 منظر شبانه شهر زیبایی

 فضاهای شهری کیفیت نورپردازی شبانه

 وهوای شهرمطلوبیت آب میزان

 
 

های شبانه جاذبه مطلوبیت
 گردشگری شهر شیراز

 های مذهبیجاذبه میزان مطلوبیت شبانه

 های فرهنگیمطلوبیت شبانه جاذبه میزان

 هاجز پاركفضاهای تفریحی به میزان مطلوبیت شبانه

 مطلوبیت شبانه مراکز خرید میزان

 هاها و پاركباغ میزان مطلوبیت شبانه

 شبانه بناها و آثار تاریخیمطلوبیت  میزان

 
از گردشگری  رضایتمندی

 در ساعات شبانه

 گردشگری شبانه در شهر شیراز انگیز بودنخاطره

 رضایتمندی از گردشگری شبانه در شهر شیراز میزان

 گردشگری شبانه در شیراز در مقایسه باتجربه گردشگری در سایر شهرها میزان مطلوبیت

 
 گردشگری وفاداری

 تمایل به سفر مجدد به شهر شیراز میزان

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

 

سؤال  15دیدگاه گردشگران، در بخش سوم پرسشنامه  گردشگری شبانه از منظور سنجش میزان اهمیت معیارهای توسعهبه

های مختلف در سؤال مربوی به میزان اهمیت جاذبه 7عوامل محیطی و اهمیت  سؤال مربوی به میزان 8طرح گردید که 

 .(2شبانه بوده است )جدول  توسعهگردشگری
 

 گردشگران گردشگری شبانه از دیدگاه . متغیرهای سنجش میزان اهمیت معیارهای توسعه2شماره  جدول

 هاگویه معیارها

 ونقل عمومی، خدمات پذیرایی، خدمات بهداشتی،امکانات حملامنیت، امکانات اقامتی،  وهوا،آب محیط مطلوبیت

 خدمات بانکی و صرافی، کیفیت روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری

ها، بازارها و مراکز خرید، ها و پاركهای تفریحی، باغفرهنگی، جاذبه هایهای مذهبی، جاذبهجاذبه هاجاذبه
 هاآثار تاریخی، موزه بناها و

 

شده به ترتیب کرونبا  محاسبه گردید که مقدار محاسبه پایایی بخش دوم و سوم پرسشنامه، ضریب آلفای جهت تعیین

وفاداری »و « رضایتمندی گردشگری»آلفای کرونبا  برای متغیرهای مربوی به  باشد. ضریبمی 847/0و  817/0

که با توجه به این .گرددتأیید قلمداد میقابل رو، پایایی پرسشنامهاست و ازاین 759/0و  821/0به ترتیب  نیز« گردشگری

شده و به عبارتی، متغیرهای تدوین سؤاالت پرسشنامه بر اساس مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع موردبررسی

منظور بررسی شده است. بهمحتوای پرسشنامه تا حد زیادی تأمین باشد، رواییهای نظری میموردبررسی متکی بر بنیان

برای هر یک از متغیرهای کلی پژوهش شامل مطلوبیت محیطی،  (AVE) شدهواریانس استخراج همگرا، متوسط روایی

باشد. با می 64/0 و 62/0، 60/0، 54/0گردشگری، رضایتمندی و وفاداری محاسبه گردید که به ترتیب برابر  هایجاذبه

باشد. روایی واگرا با می باشد، روایی همگرا قابل دفاعمی 5/0تر از برای کلیه متغیرها بزرگ AVE که مقدارتوجه به این

برای هر یک از متغیرهای کلی بیشتر از  AVE که مقداراین استفاده از ماتریس فورنل و الرکر بررسی گردید؛ با توجه به

ها، به نرمال نبودن دادهباشد. با توجه تأیید میروایی واگرا نیز قابل واریانس اشتراکی بین آن متغیر و سایر متغیرهاست،
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ویتنی، -آزمون من دار ویلکاکسون، آزمون فریدمن،های عالمتها با استفاده از آزمون رتبهو آزمون فرضیه هاتحلیل داده

 .است صورت گرفته SPSS افزارگیری از نرمو بهره 1آزمون کروسکال والیس و تحلیل رگرسیون

 

 هاافتهبحث و ی

شان میهای عمومی بررسی ویژگی سخگویان، زن و  75/36ل نفر معاد 147دهد که گردشگران موردنظر ن  253درصد پا

درصد  4/39اشتند که دسال قرار  16-70ی از نظر مؤلفه سن در بازه سن اند. پاسخگویاندرصد مرد بوده 25/63نفر معادل 

ه سال 50 درصد در گروه سنی 3/9ه، و سال 49تا  30درصد در گروه سنی  3/51سال،  30تر از کوچک ها در گروه سنیآن

سخگو باالتر جای گرفته سی پا شان میاند. برر ضعیت تأهل ن صد( مجرد و  5/27ها )نفر آن 110که  دهدویان از نظر و در

گویان نیز اظهارنشده است. ترکیب درصد از پاسخ 0/2نفر معادل  8تأهل  اند؛ وضعیتدرصد( متأهل بوده 5/70نفر ) 282

 نفر 50شغل آزاد،  درصد( 3/28نفر ) 113درصد( کارمند،  8/35نفر ) 143باشد: نظر شغل به این صورت می ازپاسخگویان 

درصد( بیکار و  0/1نفر ) 4درصد( بازنشسته،  3/8) نفر 15ر حال تحصیل، ددرصد(  8/11نفر ) 47دار، درصد( خانه 5/12)

ظر سط  تحصیالت ظهارنشده است. وضعیت پاسخگویان از ناز پاسخگویان نیز ا درصد 0/7نفر معادل  28وضعیت شغلی 

ست:  نیز به این درصد( دیپلم، 26/0) نفر 104تر از دیپلم، درصد( داری سط  تحصیالت پایین 8/5نفر ) 23صورت بوده ا

درصد(  8/2نفر ) 11لیسانس و درصد( فوق 3/14نفر ) 57لیسانس،  درصد( 3/41نفر ) 165دیپلم، درصد( فوق 8/9نفر ) 39

سط دارای مدرك دکتری بوده ست. اند.  شده ا سخگویان نیز اظهارن صیالت یک نفر از پا صد( از  5/91نفر ) 366 تح در

شگران موردمطالعه سفرکرده بودند و  گرد شیراز  شخصی به  سیله نقلیه  س 5/8نفر ) 34با و صد( و شخصیدر در  یله نقلیه 

سخگویان در خصوص دفعا شتند. اظهارات پا شان داد کهاختیار ندا شیراز ن شهر  سفر به  سخگویان معادل نفر ا 152 ت  ز پا

شیراز سدرصد آن 38/0 درصد( برای دومین بار حضور در این 26/0نفر ) 104بودند؛  فرکردهها برای نخستین بار به شهر 

سومین بار  11/0نفر ) 44 نمودند؛شهر را تجربه می شتند که برای  صد( نیز اظهار دا سفر بدر شیراز  نفر  99 .اندنمودهه 

سفر 8/24معادل  شیراز  سه بار به  شگران موردمطالعه نیز بیش از  صد از گرد ض در عیت یک نفر نیز از این نموده بودند. و

سی توزیع جغرافیایی مبدأ شخص بود. برر شان می نظر نام شگران موردمطالعه ن شگران، تمامی گرد سفر گرد دهد که مبدأ 

به ترتیب  گویان در نمونه موردبررسید. در این میان، محل سکونت بیشترین تعداد پاسخشوشامل می های کشور رااستان

درصــد( بوده اســت. کمترین تعداد  0/7درصــد( و آذربایجان شــرقی ) 8/13رصــد(، اصــفهان )د 3/16های تهران )اســتان

 .(3اند )جدول دهدرصد( بو 3/0لوچستان )بو  درصد( و سیستان 3/0های ایالم )پاسخگویان نیز ساکن استان

 
 . توزیع جغرافیایی محل سکونت گردشگران موردمطالعه3شماره  جدول

 درصد استان درصد استان درصد استان درصد استان

 3/1 گیالن 8/1 فارس 5/2 چهارمحال بختیاری 0/2 اردبیل

 0/2 لرستان 3/1 قزوین 8/0 خراسان جنوبی 8/13 اصفهان

 8/4 مازندران 8/0 قم 8/6 خراسان رضوی 3/3 البرز

 8/3 مرکزی 8/0 کردستان 0/2 خراسان شمالی 3/0 ایالم

 0/2 هرمزگان 3/3 کرمان 5/3 خوزستان 0/7 آذربایجان شرقی

 3/3 همدان 8/3 کرمانشاه 5/1 زنجان 8/1 آذربایجان غربی

 5/0 یزد 5/0 کهگیلویه و بویراحمد 3/1 سمنان 5/0 بوشهر

 5/5 اظهارنشده 8/1 گلستان 3/0 سیستان و بلوچستان 3/16 تهران

                                                           
 .ها برای تحلیل رگرسیون استفاده شدها از لگاریتم دادهبه دلیل نرمال نبودن داده .1
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 ساعات شبانه از دیدگاه گردشگران های گردشگری شهر شیراز درمطلوبیت عوامل محیطی و جاذبه

شیراز ازبه شبانه شهری  سه مطلوبیت متغیرهای محیط  ستفاده از  منظور مقای دیدگاه گردشگران، میانگین رتبه متغیرها با ا

سه ست. با توجه به اینارائه 4گرفت که نتایج آن در جدول قرار  آزمون فریدمن مورد مقای برای  که آزمون فریدمنشده ا

متغیرهای موردمطالعه، آیا بین حداقل دو  کند که در بینرود و مشخص میهای چند متغیر به کار میمقایسه میانگین رتبه

سه  متغیر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر، در شبانه این پژوهش نیز برای مقای میانگین رتبه متغیرهای مطلوبیت محیط 

 .از آزمون فریدمن استفاده شد شهری شیراز

 
 آزمون فریدمن . نتایج مقایسه میانگین رتبه متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهری شیراز در4شماره  جدول

 انحراف معیار میانگین میانگین رتبه متغیر نتایج آزمون

 400تعداد: 
 490/241کای اسکوئر: 
 4درجه آزادی: 
 000/0داری: سط  معنی

 744/0 10/4 96/2 امنیت در ساعات شبانه

 845/0 72/3 24/2 ونقل شبانهحمل

 754/0 34/4 42/3 شبانه منظر زیبایی

 809/0 06/4 89/2 نورپردازی شبانه

 748/0 39/4 49/3 وهواآب

 

شد، با اطمینان می 05/0تر از کوچکو  000/0برابر با  P-value کهبا توجه به این صد می 95با نتیجه گرفت که  تواندر

که این تفاوت مربوی به مشـــخص نمودن این های دو متغیر تفاوت معناداری وجود دارد. جهتحداقل بین میانگین رتبه

عنوان آزمون ونی بهدار ویلکاکســون با اصــالح بنفرهای عالمتآزمون رتبه کدام زوج از متغیرهای موردبررســی اســت، از

مقایسه قرار گرفت؛ با  دو موردمتغیر مطلوبیت محیطی به صورت دوبه 5فریدمن استفاده گردید. در این راستا،  تبعی آزمون

یا کمتر از آن  005/0درصد،  95 در سط  اطمینان P-value قبولمورد(، مقدار قابل 10های زوجی )توجه به تعداد مقایسه

 =P-value)امنیت -جز زوج متغیرهای نورپردازیشــده، به نشــان داد که در بین زوج متغیرهای مقایســهباشــد. نتایج می

دار اســت. بدین ، تفاوت میانگین رتبه ســایر متغیرها معنی(=279/0P-valueمنظر شــبانه ) زیبایی -وهواو آب (340/0

رتبه « زیبایی منظر شبانه» و« وهوامطلوبیت آب» میان متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهر شیراز، دو متغیر ترتیب، در

کیفیت نورپردازی شبانه »، «فضاهای شهری در ساعات شب میزان امنیت»نخست را به خود اختصاص داده و متغیرهای 

شهری ضاهای  ضعیت امکانات حمل»و « ف شب ونقلو ساعات  های دوم تا چهارم قرار ، به ترتیب در رتبه«شهری در 

ــوص میزان مطلوبیتجهت بر .گرفتند ــی تفاوت دیدگاه زنان و مردان در خص ــیراز، میانگین  رس ــهر ش ــبانه ش محیط ش

ــتفاده از آزمون من ــل از آزمون من ویتنی مورد-متغیرهای مربوطه با اس ــه قرار گرفت؛ نتایج حاص ــان -مقایس ویتنی نش

 و« ونقلحمل»ردان در مورد مطلوبیت محیط شـــبانه شـــهر شـــیراز، دیدگاه زنان و م دهد که در میان متغیرهایمی

که زنان در مورد هر دو متغیر مذکور،  ؛ بدین ترتیب(=P-value<279/0)تفاوت معناداری با یکدیگر دارد « نورپردازی»

متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهر شیراز برحسب گروه سنی نیز با  اند. مقایسه میانگینرضایتمندی بیشتری ابراز نموده

ستفاده از شان می والیس-والیس صورت پذیرفت؛ نتایج آزمون کروسکال-آزمون کروسکال ا دهد که تنها در مورد متغیر ن

شبانه» سایر متغیرهای  (P-value=05/0سنی مختلف وجود دارد ) هایداری بین گروهتفاوت معنی« زیبایی منظر  و در 

ســال(  49تر از ، و بزرگ30-49ســال،  30از ســنی مختلف )کمتر  هایداری بین گروهمطلوبیت محیطی، تفاوت معنی

شخص شاهده نگردید. جهت م شبانه برایکه کدام گروه از جاذبهنمودن این م ساعات  شیراز در  شهر  شگری   های گرد

مورد مقایسه قرار گرفت که  های مختلف با استفاده از آزمون فریدمنهای جاذبهتر است، میانگین رتبهگردشگران مطلوب

 .شده استارائه 5جدول  نتایج آن در
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 در آزمون فریدمن های گردشگری شبانه شهر شیرازهای مطلوبیت جاذبه. نتایج مقایسه میانگین رتبه5شماره  جدول

 انحراف معیار میانگین میانگین رتبه متغیر نتایج آزمون

 400تعداد: 

کای اسکوئر: 

199/156 

 5درجه آزادی: 

داری: سط  معنی

000/0 

 853/0 08/4 42/3 مذهبیهای جاذبه

 857/0 17/4 64/3 های فرهنگیجاذبه

 861/0 09/4 45/3 هاجز پاركفضاهای تفریحی به

 875/0 79/3 80/2 مراکز خرید

 851/0 12/4 57/3 هاها و پاركباغ

 810/0 37/4 12/4 بناها و آثار تاریخی

 

توان نتیجه درصد می 95، با اطمینان (=000/0P-value) فریدمن شده در نتایج آزمونداری گزارشبا توجه به سط  معنی

ــخص نمودن این هایگرفت که حداقل بین میانگین رتبه که تفاوت مربوی دو متغیر تفاوت معناداری وجود دارد. برای مش

ست، از آزمون رتبه به کدام سی ا صالحهای عالمتزوج از متغیرهای موردبرر سون با ا عنوان آزمون به بنفرونی دار ویلکاک

های مختلف گردشگری شهر شیراز در مربوی به مطلوبیت جاذبه متغیر 6تبعی آزمون فریدمن استفاده گردید. بدین منظور 

 قبولمورد(، مقدار قابل 15های زوجی )مورد مقایسه قرار گرفت؛ با توجه به تعداد مقایسه دوساعات شبانه به صورت دوبه

P-value  باشد. نتایج نشان داد که در بین زوج متغیرهای مقایسه از آن می یا کمتر 003/0درصد،  95 در سط  اطمینان

ـــده، تفاوت میانگین رتبه بناها و آثار  -های مذهبیجاذبه» ،«مراکز خرید -های مذهبیجاذبه» زوج متغیرهای هایش

ـــاهای تفریحی به»، «ثار تاریخیبناها و آ -های فرهنگیجاذبه»، «مراکز خرید -های فرهنگیجاذبه»، «تاریخی جز فض

ـــاهای تفریحی به»، «مراکز خرید -هاپارك  ،«هاها و پاركباغ -مراکز خرید» ، «بناها و آثار تاریخی -هاجز پاركفض

ثار تاریخی -مراکز خرید» ناها و آ ثار تاریخی -هاو پارك هاباغ»و « ب ناها و آ ـــتمعنی« ب مه زوج ه P-value دار اس

ــدمی 000/0مذکور برابر  متغیرهای ــاس تحلیل بدین ترتیب .باش ــبانهبر اس بناها و آثار تاریخی در رتبه  ها، مطلوبیت ش

ست، شبانه نخ ضاهای تفریحی و جاذبه ها،ها و پاركهای فرهنگی، باغجاذبه مطلوبیت  شترك در های مذهبی بهف طور م

شبانه مراکز سوم قرار د رتبه دوم و مطلوبیت  وجود یا عدم وجود تفاوت بین دیدگاه زنان  منظور تعیینبه .اردخرید در رتبه 

گردشگری شهر شیراز در ساعات شبانه، میانگین متغیرهای مربوطه  هایو مردان در خصوص میزان مطلوبیت انواع جاذبه

ویتنی نشان -من ونویتنی در دو گروه زنان و مردان مورد مقایسه قرار گرفت؛ نتایج حاصل از آزم-من با استفاده از آزمون

شهر شیراز در دو گروه زنان و مردان تفاوت  های شبانه گردشگرییک از متغیرهای مطلوبیت جاذبهدهد میانگین هیچمی

سهمعنی شبانهمیانگین متغیرهای مطلوبیت جاذبه داری ندارد. برای مقای شیراز در گروه های  شهر  شگری  سنی گرد های 

دهد والیس بهره گرفته شد. نتایج نشان می-سال( از آزمون کروسکال 49تر از و بزرگ ،30-49سال،  30مختلف )کمتر از 

 .ندارد های سنی مختلفداری در گروههای شبانه گردشگری شهر شیراز تفاوت معنیمطلوبیت جاذبه میانگین متغیرهای

 

 «شبانهرضایتمندی گردشگری »بر « های گردشگری شبانهجاذبه»و « مطلوبیت محیطی« اثر

ــیه اول تحقیق مبنی بر این جهت ــبانه و جاذبه متغیرهای مطلوبیت کهآزمون فرض ــبانه بر محیط ش ــگری ش های گردش

شیراز اثر مثبت و شهر  شگران  ضایتمندی گرد صورت که  معناداری دارند، ر شد، به این  ستفاده  سیون چندگانه ا از رگر

شباجاذبه»و « مطلوبیت محیطی» متغیرهای شگری  ستقل و به« نههای گرد ضایتمندی»عنوان متغیر م شگری ر «  گرد

سیون در جدولبه شد. خالصه نتایج مدل رگر سته در نظر گرفته  صل از مدل ارائه 6 عنوان متغیر واب ست. نتایج حا شده ا

شان می سیون ن صد از واریانس 9/30دهد که رگر سته یعنی  در شگری»متغیر واب ضایتمندی گرد سیله واریانس به« ر و

 .شودتبیین می« های گردشگری شبانهجاذبه»و « مطلوبیت محیطی» رهای مستقل یعنیمتغی
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 گردشگری هایجاذبه»و « مطلوبیت محیطی»و متغیرهای « رضایتمندی گردشگری». خالصه مدل رگرسیون 6شماره  جدول

 «شبانه

 برآوردخطای استاندارد  شدهضریب تعیین تعدیل (2Rضریب تعیین ) (Rضریب رگرسیون )

556/0 309/0 306/0 5854/0 

 

ـــد، میمی 05/0تر از و کوچک 000/0که برابر  P-Value توجه به مقدار با  توان چنین نتیجه گرفت که حداقل باباش

ستقل یعنی 95اطمینان  صد، اثر ترکیبی متغیرهای م شبانه هایجاذبه»و « مطلوبیت محیطی» در شگری  بر متغیر  «گرد

 .(7معنادار است )جدول « گردشگری رضایتمندی» وابسته یعنی

  

 ANOVA و متغیرهای مستقل در جدول« رضایتمندی گردشگری». نتایج مدل رگرسیون 7شماره  جدول

 داریسط  معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 852/88 305/0 2 609/0 رگرسیون 1 

   003/0 397 361/1 باقیمانده

    399 970/1 کل

 

 دهد که، ضـریب بتای اسـتاندارد برای متغیرنشـان می محاسـبه ضـرایب اسـتاندارد و غیراسـتاندارد در مدل رگرسـیونی

 به عبارتی، .باشــدمی 354/0معادل « های گردشــگری شــبانهجاذبه»و برای متغیر  275/0برابر  «مطلوبیت محیطی»

شبانهمطلوبیت محیط و جاذبه توانند به میزان ضرایب مذکور، رضایتمندی گردشگری را توجیه کنند. می های گردشگری 

 (.8جدول ) گردندباشد، ضرایب مذکور معنادار تلقی میمی 000/0داری هر دو متغیر برابر سط  معنی کهبا توجه به این

 
 و متغیرهای مستقل« رضایتمندی گردشگری». ضرایب حاصل از مدل رگرسیون 8شماره  جدول

 داریسط  معنی t ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد مدل

 بتا خطای استاندارد بتا

 000/0 970/5  033/0 195/0 ثابت 1 

 000/0 479/5 275/0 061/0 336/0 مطلوبیت محیط

 000/0 036/7 354/0 050/0 352/0 هاجاذبه

 

 «وفاداری گردشگری»بر « رضایتمندی گردشگری شبانه»اثر 

ضایتمندیبه ضیه دوم تحقیق و تبیین اثر ر سیون  منظور آزمون فر شگری، از روش رگر شبانه بر وفاداری گرد شگری  گرد

شد ستفاده  شان می نتایج .ساده ا سته یعنی  4/54دهد که ن صد از واریانس متغیر واب شگری»در سیلهبه« وفاداری گرد  و

 .(9شود )جدول تبیین می «رضایتمندی گردشگری شبانه»واریانس متغیر مستقل یعنی 

 
 «وفاداری گردشگری»بر « رضایتمندی گردشگری شبانه». خالصه مدل رگرسیون اثر 9شماره  جدول

 خطای استاندارد برآورد شدهضریب تعیین تعدیل (2Rضریب تعیین ) (Rضریب رگرسیون )

738/0 544/0 543/0 06661/0 

 

شد، میمی 05/0تر از کوچکو  000/0که برابر  P-Value توجه به مقدار با صد، 95توان گفت حداقل با اطمینان با اثر  در

 .(10معنادار است )جدول  «وفاداری گردشگری» بر متغیر وابسته یعنی «رضایتمندی گردشگری» متغیر مستقل یعنی
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 ANOVA ولدر جد «وفاداری گردشگری»بر « رضایتمندی گردشگری شبانه». نتایج مدل رگرسیون اثر 10شماره  جدول

 داریسط  معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 961/474 108/2 1 108/2 رگرسیون 1 

   004/0 398 766/1 باقیمانده

    399 874/3 کل

 

ستاندارد برای متغیر شگری» ضریب بتای ا ضایتمندی گرد شگری به  738/0برابر  «ر ضایتمندی گرد ست. به عبارتی ر ا

 000/0داری برابر با که ســـط  معنیوفاداری گردشـــگری را توجیه کند. با توجه به این تواندمیزان ضـــریب مذکور می

 .(11بنابراین ضریب مذکور معنادار است )جدول  باشد،می

 
 «رضایتمندی گردشگری»و « وفاداری گردشگری». ضرایب حاصل از مدل رگرسیون 11شماره  جدول

 داریسط  معنی t ضرایب استاندارد اردضرایب غیراستاند مدل

 بتا خطای استاندارد بتا

 473/0 -718/0  029/0 -021/0 ثابت 1 

 000/0 794/21 738/0 047/0 034/1 رضایتمندی

 

 شبانه از دیدگاه گردشگران های مختلف در توسعه گردشگریاهمیت عوامل محیطی و جاذبه

های میزان اهمیت معیارهای محیطی گردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران، از آزمون منظور مقایسه میانگین رتبهبه

شده در نتایج آزمون داری گزارششده است. با توجه به سط  معنیارائه 12فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول 

های دو متغیر تفاوت توان نتیجه گرفت که حداقل بین میانگین رتبهدرصد می 95(، با اطمینان P-value=  000/0فریدمن )

 معناداری وجود دارد.

 
 شبانه در آزمون فریدمن های میزان اهمیت معیارهای محیطی گردشگری. نتایج مقایسه میانگین رتبه12شماره  جدول

 میانگین رتبه متغیر نتایج آزمون

 400تعداد: 
 898/388کای اسکوئر: 

 7آزادی: درجه 
 000/0داری: سط  معنی

 67/5 وهواآب

 30/5 امنیت

 86/3 امکانات اقامتی

 85/3 ونقل عمومیامکانات حمل

 70/3 خدمات پذیرایی

 89/3 خدمات بهداشتی

 63/4 خدمات بانکی و صرافی

 10/5 کیفیت روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری

 

دار های عالمتکه تفاوت مربوی به کدام زوج از متغیرهای موردبررسی است، از آزمون رتبهبرای مشخص نمودن این

متغیر مربوی به معیارهای  8عنوان آزمون تبعی آزمون فریدمن استفاده گردید. بدین منظور ویلکاکسون با اصالح بنفرونی به

قبول مورد(، مقدار قابل 28های زوجی )قرار گرفت؛ با توجه به تعداد مقایسهدو مورد مقایسه گردشگری شبانه به صورت دوبه

P-value  باشد. نتایج نشان داد که در بین زوج متغیرهای مقایسه یا کمتر از آن می 0018/0درصد،  95در سط  اطمینان

-P=103/0)فضاهای شهری  کیفیت روشنایی و نورپردازی-امنیتهای زوج متغیرهای جز تفاوت میانگین رتبهشده، به

value)ونقل عمومی امکانات حمل-، امکانات اقامتی(436/0=P-value)466/0)خدمات پذیرایی -، امکانات اقامتی=P-

value)خدمات بهداشتی -، امکانات اقامتی(467/0=P-value)255/0)خدمات پذیرایی -ونقل عمومی، امکانات حمل=P-
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value)مات بهداشتی خد-ونقل عمومی، امکانات حمل(852/0=P-value) خدمات بهداشتی -و خدمات پذیرایی

(178/0=P-value) ،توان چنین نتیجه گرفت ها میبا توجه به تحلیلدار است. های سایر متغیرها معنیتفاوت میانگین رتبه

از اهمیت « یوهوایمطلوب بودن شرایط آب»که از دیدگاه گردشگران، در میان متغیرهای محیطی گردشگری شبانه، 

در رتبه دوم اهمیت قرار دارند. « کیفیت روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری»و « امنیت»بیشتری برخوردار است. 

های مطلوبیت منظور مقایسه میانگین رتبهبه نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.« خدمات بانکی و صرافی»

ها، بازارها و مراکز خرید، بناها و آثار تاریخی ها و پاركهنگی، تفریحی، باغمذهبی، فرهای های مختلف شامل جاذبهجاذبه

 13از دیدگاه گردشگران، از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  ها برای توسعهگردشگری شبانهو موزه

 شده است.ارائه

 

 آزمون فریدمن گردشگری شبانه شهری در هایهای مطلوبیت جاذبه. نتایج مقایسه میانگین رتبه13شماره  جدول

 میانگین رتبه متغیر نتایج آزمون

 400تعداد: 
 112/142کای اسکوئر: 
 6درجه آزادی: 
 000/0داری: سط  معنی

 51/3 های مذهبیجاذبه

 97/3 های فرهنگیجاذبه

 22/4 هاجز پاركفضاهای تفریحی به

 16/4 هاها و پاركباغ

 47/3 خریدبازارها و مراکز 

 69/4 بناها و آثار تاریخی

 98/3 هاموزه

 

توان نتیجه درصد می 95(، با اطمینان P-value=  000/0شده در نتایج آزمون فریدمن )داری گزارشبا توجه به سط  معنی

که تفاوت مربوی های دو متغیر تفاوت معناداری وجود دارد. برای مشخص نمودن اینگرفت که حداقل بین میانگین رتبه

عنوان آزمون دار ویلکاکسون با اصالح بنفرونی بههای عالمتبه کدام زوج از متغیرهای موردبررسی است، از آزمون رتبه

دو های مختلف گردشگری شبانه به صورت دوبهمتغیر مربوی به جاذبه 7زمون فریدمن استفاده گردید. بدین منظور تبعی آ

 95در سط  اطمینان  P-valueقبول مورد(، مقدار قابل 21های زوجی )مورد مقایسه قرار گرفت؛ با توجه به تعداد مقایسه

جز تفاوت میانگین داد که در بین زوج متغیرهای مقایسه شده، به باشد. نتایج نشانیا کمتر از آن می 0023/0درصد، 

فضاهای -های فرهنگی، جاذبه(P-value=  134/0)بازارها و مراکز خرید -های مذهبیجاذبههای زوج متغیرهای رتبه

های اذبه، ج(P-value=  133/0)ها ها و پاركباغ-های فرهنگی، جاذبه(P-value=  044/0)ها جز پاركتفریحی به

، فضاهای (P-value=  668/0)ها ها و پاركباغ-هاجز پارك، فضاهای تفریحی به(P-value=  798/0)ها موزه-فرهنگی

( تفاوت میانگین P-value=  108/0)ها موزه-هاها و پاركو باغ (P-value=  060/0)ها موزه-هاجز پاركتفریحی به

های مختلفِ مقایسه شده، شود که در میان جاذبهها چنین استنبای میبر اساس تحلیلدار است. های سایر متغیرها معنیرتبه

جز فضاهای تفریحی به»از دیدگاه گردشگران مطلوبیت بیشتری برای توسعهگردشگری شبانه دارند. « بناها و آثار تاریخی»

از دیدگاه « های فرهنگیجاذبه»و « هاموزه»ها اند و پس از آندر رتبه دوم قرارگرفته« هاها و پاركباغ»و « هاپارك

های جاذبه»اند؛ اند و رتبه سوم را به خود اختصاص دادهگردشگران مطلوبیت بیشتری برای توسعه گردشگری شبانه داشته

 اند.نیز در مرتبه بعدی قرارگرفته« بازارها و مراکز خرید»و « مذهبی

 

 یریگجهینت

ست که  شبانهنتایج پژوهش حاکی از آن ا شامل امنیت، حمل در میان متغیرهای محیط  شیراز  ونقل، زیبایی منظر شهر 
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ــبانه، نورپردازی و آب ــبانه»و « وهواآب» وهوا، متغیرهایش ــتری « زیبایی منظر ش ــگران مطلوبیت بیش از دیدگاه گردش

قرار گرفتند. سه متغیر  های بعدیهونقل شبانه نیز به ترتیب در رتبمطلوبیت متغیرهای امنیت، نورپردازی و حمل اند؛داشته

رو، روند؛ ازاینشهری و توسعهگردشگری شبانه به شمار می های اساسی برای رونق اقتصاد شبانهمذکور ازجمله نیازمندی

شهری و مکان ضاهای  سترسی  هایبهبود وضعیت ف شیراز از نظر کیفیت نورپردازی و تأمین امکانات د شهر  گردشگری 

سب به آن شد تواندیها ممنا شته با صول اهداف موردنظر دا سی دیدگاه .نقش مؤثری در ح صوص  برر شگران در خ گرد

شامل های مختلفمیزان مطلوبیت جاذبه شیراز  ضاهای تفریحی، مراکز های مذهبی، جاذبهمکان شهر  های فرهنگی، ف

شان داد کهها و پاركباغ خرید، شبانه ها، بناها و آثار تاریخی ن ست وبناه مطلوبیت  مطلوبیت  ا و آثار تاریخی در رتبه نخ

طور مشترك در رتبه دوم قرار دارند. مذهبی به هایها، فضاهای تفریحی و جاذبهها و پاركهای فرهنگی، باغجاذبه شبانه

شیراز شهر  شگران واقع گردد. مطالعه  غنای آثار تاریخی و فرهنگی  شهر مورد اقبال عموم گرد شده تا همواره این  سبب 

 .بیشتر است هاهای مذکور نسبت به سایر جاذبهنشان داد که در نمونه موردمطالعه، مطلوبیت شبانه جاذبه اضر نیزح

شبانه بر رضایتمندی  های گردشگریحاصل از مدل رگرسیون در خصوص اثر متغیرهای مطلوبیت محیطی و جاذبه نتایج

 وســیله واریانسبه« رضــایتمندی گردشــگری» یعنی وابســتهدرصــد از واریانس متغیر  9/30گردشــگری نشــان داد که 

ضریب بتای استاندارد برای  .شودتبیین می« های گردشگری شبانهجاذبه»و « مطلوبیت محیطی»متغیرهای مستقل یعنی 

با باشد. این نتایج می 354/0معادل « گردشگری شبانه هایجاذبه»و برای متغیر  275/0برابر « مطلوبیت محیطی»متغیر 

ستا میهم گذشته هاینتایج برخی پژوهش شد؛ بهرا ست که کیفیت 2016نتایج مطالعه کُنگ ) مثال،عنوانبا شان داده ا ( ن

شگری از نظر عواملی سرگرمیونقل، جاذبهمانند حمل مقصد گرد شگران اثر مثبتیها، تفریحات و  ضایتمندی گرد  ها بر ر

شابه در نتایج پژوهش انجامدارد. به سط هویطور م شگری به ( کیفیت2007و همکاران ) 1شده تو صد گرد ویژه از نظر مق

و همکاران  2راجاراتنام گردشگران قلمداد شده است. مطالعه های گردشگری عامل مؤثری بر رضایت یا عدم رضایتجاذبه

ست که عواملی مانند آب ( نیز2014) شان داده ا های تاریخی، مجموعه ها،زهها )مووهوا، زیبایی منظر طبیعی، تنوع جاذبهن

ضایتمندیمیراث فرهنگی و غیره(، فعالیت سزایی دارند. نتایج مطالعه ها و تفریحات ماجراجویانه در ر شگران تأثیر ب  گرد

های مقصد گردشگری شامل عوامل محیطی )امنیت و نشان داده است که ویژگی (2015) و همکاران 3رامسئوك مانهاران

صل  و آرامش(، جاذبهپاکیزگی  ایمنی محیط، ضای  ستانه، ف میراث فرهنگی و ) ها و رویدادهاو آلودگی، جامعه میزبان دو

داری بر رضایتمندی گردشگران اثر مثبت و معنی (ها، پویایی زندگی شبانه، خدمات پذیراییتاریخی، تفریحات و سرگرمی

ــمن آن ــایتمندیدارد؛ ض ــگران بر وفاداری آنان ن که اثر رض ــت. نتایج مطالعهت و معنیمثب یزگردش و  4آگیوا دار بوده اس

قوی وجود  ها و وفاداری گردشگران ارتبایدهد بین رضایتمندی گردشگران ناشی از جاذبهنشان می ( نیز2016همکاران )

ــاس نتایج پژوهش انجام ــطدارد. همینین بر اس ــده توس وهوا عامل مؤثری در حصــول (، آب2014و همکاران ) 5رومائو ش

ضای ست. در یکر شگران ا ضایت گرد سط ت/عدم ر ست، اثر مثبت و معناداِر  شدهانجام (2016) 6وو مطالعه دیگر که تو ا

ست.  وهواها، آبمطلوب بودن کیفیت محیط، امکانات پذیرایی، جاذبه شده ا شگران تأیید سندی و وفاداری گرد بر ابراز خر

درصــد از واریانس متغیر وابســته یعنی  4/54داد که  وفاداری گردشــگری نشــان بررســی اثر رضــایتمندی گردشــگری بر

شگری به وفاداری شبانه تبیین میگرد شگری  ضایتمندی گرد ستقل یعنی ر سیله واریانس متغیر م ضریب بتای  شود؛و
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ستاندارد برای متغیر ست. نتایج به 738/0برابر  رضایتمندی گردشگری ا آمده در این مطالعه در خصوص اثر معنادار دستا

 وو ،(2017) 1تاسکی های قبلی در این زمینه مانندگردشگری بر وفاداری گردشگری با نتایج تعدادی پژوهش یتمندیرضا

ــل(، 2016)کُنگ (،2016) زو و ژنگ(، 2016) و همکاران آگیوا(، 2016) چی  (،2008)  3پرایاگ (،2010)و همکاران 2یوکس

ترتیب که با اینباشــد؛ بهمی راســتا( هم2000و همکاران ) 6کرونین (،2001)  5کُزاك (،2007)  4چن و تســای (،2008)و کو

 .یابدافزایش می ها به مقصد گردشگریافزایش رضایت گردشگران، وفاداری آن

ــی ــه بررس ــان داد که در میان متغیرهایمقایس ــبانه نش ــگری ش موردمطالعه،  ای میزان اهمیت متغیرهای محیطی گردش

شرایط آب» ست. مناس از نظر گردشگران از اهمیت بیشتری« وهواییمطلوب بودن  شرایط آببرخوردار ا وهوایی ب بودن 

های گردشگری بوده است. در نمونه برای انتخاب زمان سفر و بازدید از جاذبه همواره یکی از معیارهای اصلی گردشگران

در ساعات شبانه  خصوصایام سال و بنیز نظر گردشگران مؤید اهمیت این معیار است. شهر شیراز در بیشتر  موردمطالعه

سعه شبانه را دارا می مطلوبیت اقلیمی الزم برای تو شگری  شد. ازگرد شگران با کیفیت »و « امنیت»، معیارهای نظر گرد

له الزامات اولیه و اساسی دوم اهمیت قرار دارند. هر دو معیار مذکور ازجم در رتبه« روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری

رتبه سوم را به  نیز« خدمات بانکی و صرافی»باشند. راهم نمودن امکان حضور شبانه در فضاهای شهری میف در خصوص

ست. به صاص داده ا شگری،طورکلی در میان جاذبهخود اخت شگران « بناها و آثار تاریخی» های مختلف گرد از دیدگاه گرد

«  هاها و پاركباغ»و « هاجز پاركضاهای تفریحی بهف»دارند. مطلوبیت  گردشگری شبانه مطلوبیت بیشتری برای توسعه

سعه« های فرهنگیجاذبه»و « هاموزه»ها گیرند و پس از آنقرار می در رتبه دوم شتری برای تو شگری مطلوبیت بی  گرد

ستان های گردشگری اجاذبه تر،در یک حوزه وسیع های گردشگری شهر شیراز واتفاق جاذبهشبانه دارند. هرچند قریب به

ــگران داخلی و خارجی مواجه ــبت ب فارس همواره با اقبال نظر گردش ــناخت دقیق نس ــول ش ــت، حص ــده اس ه دیدگاه ش

شبانه این صوص مطلوبیت  شگران در خ ضاها در امکان گرد سعهف شبانه  سنجی تو شگری  ارزیابی جوانب مختلف  وگرد

برای  یرراهکارهای ز آمده در این پژوهش،دستبهو اقتصادی مربوطه مؤثر است. بر اساس نتایج  محیطیفرهنگی، زیست

 :شودگردشگری شبانه شهری در شیراز پیشنهاد می توسعه

 سایی و امکان شهری دارای جاذبه سنجیشنا شبانه در مناطق  سعه گردشگری  شگری با توجه به اقبال تو های گرد

 ،باالی گردشگران نسبت به گردشگری شبانه شهری در شیراز نظر

  ست اثرات اجتماعی،ارزیابی صادی و زی ضع موجود و پیشمحیطی فعالیتفرهنگی، اقت شبانه در و  بینی اثراتهای 

 ،های موردنظرمذکور در صورت توسعهگردشگری شبانه در محدوده

 ویژههای منتخب از شهر شیراز بهگردشگری شبانه شهری در محدوده یا محدوده برای توسعه ریزی عملیاتیبرنامه 

های جاذبه اریخی،بناها و آثار ت گردشــگران از فراهم کردن شــرایط حضــور و بازدید شــبانه تاریخی شــهر ومنطقه 

 ،ها برای گردشگرانباالی آن فرهنگی و مذهبی و فضاهای تفریحی به دلیل مطلوبیت

 ــرایط و زمینه ــبانه ازجمله، تأمین امنیت هایفراهم نمودن ش ضــاهای و ایمنی ف محیطی الزم برای گردشــگری ش

سعه هایویژه محدودهشهری به شب، تو سب معابر و حمل فعال در  شبانه، نورپردازی منا ساعات  ونقل عمومی در 

 .های منتخب برای توسعه گردشگری شبانهویژه محدودهعمومی به فضاهای
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