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چکیده
هدف از این پژوهش بررسي نقش فعالیتهای شبانۀ شهری در خدماترساني به شهروندان در محدودۀ مورد مطالعه است و بهدنبال
پاسخگویي به این سؤاالت است :تجهیزات و تأسیسات شهر شبانه تا چه اندازه توانستهاست در خدماترساني به شهروندان شهری
مؤثر واقع شود؟ شهروندان شهری تا چه اندازه از خدماتي که شهر شبانه ارائه ميدهند رضایت دارند؟ این تحقیق از نوع کاربردی و
روش مورد استفاده ،توصیفي -تحلیلي است و برای گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میداني بهره گرفته شدهاست .جامعۀ
آماری این تحقیق 000 ،هزار نفر در نظر گرفته شده که از طریق فرمول کوکران 839 ،پرسشنامه بهصورت تصادفي پخش و توزیع
شدهاست .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماره توصیفي (میانگین ،میانه و واریانس) و استنباطي ( tتکنمونهای ،اسپیرمن و
رگرسیون) استفاده شدهاست .یافتههای این تحقیق نشان داد که در شاخصهای (بهداشتي و سالمت ،کالنتری ،مسافرخانه و
تاکسيراني) میانگینهای موردنظر پایینتر از شرایط مطلوب ( )9ارزیابي شده و در بقیۀ شاخصها باالتر از حد مطلوبیت موردنظر
بودهاست و تفاوت آن نیز برای همۀ شاخصها کامال معنادار است؛ بنابراین با توجه به نتیجۀ بهدستآمده ميتوان اظهار کرد که شهر
شبانه توانستهاست زمینه را برای خدماترساني به شهروندان فراهم کند؛ یعني با افزایش تجهیزات و تأسیسات شهری ،خدماترساني
به شهروندان افزایش و با کاهش تجهیزات و تأسیسات ،خدماترساني کاهش ميیابد و این نشان داد که نقش شهر شبانه در
خدماترساني مهم تلقي شده و رضایتمندی شهروندان را در محدودۀ مورد مطالعه در پي داشتهاست.
واژههای کلیدی :شهر شبانه ،خدماترساني ،رضایتمندی ،شهر مشهد ،منطقۀ .88
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مقدمه
امروزه توسعۀ شهری بهعنوان يکی از پیچیدهترين
مسائل اجتماعی -اقتصادی و برنامهريزی شهری تبديل
شدهاست .بديهی است هر گونه تالش برای ساماندهی
نظام شهری و هدايت خردمندانۀ آن ،مستلزم شناخت
صحیح نیروهای محرکۀ توسعۀ شهر يعنی مؤلفههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اثرگذار بر آن است
(علیاکبری .)582 :8877 ،مطابق آمارهای موجود،
نزديك به نیمی از مردم جهان ،ساکن شهرها هستند
و انتظار افزايش آن در دهههای آينده نیز وجود دارد
که اين موضوع را میتوان ناشی از تالش مردم برای
ارضای نیازهای خود و وجود امکانات مناسب زندگی
شهری در شهرها دانست
).(Royuela & Surinach, 2004: 549

از آنجا که ضرورت بازآفرينی مراکز شهری سرزنده
بودن وجود دارد و يکی از مهمترين مؤلفههای چنین
ضرروتی ،ترغیب فعالیتهای شبانه و مديريت مطلوب
آن و بهتبع رونق فعالیتهای اقتصاد شبانه است .با
مروری بر ادبیات موضوع در شهرهای جهان ،میتوان
دريافت که زندگی شهری در حال تجربۀ نوعی
«برندسازی» در فضا برای افزايش جذابیت فضاهای
شبانه است .بهطوری که «پل چترتون» و «رابرت
هوالندز» ( ،)5008برای تشريح چنین روندی در
فضاهای شهری شبانه از اصطالح«»McDonaldization
به معنای تجمعی از مشهورترين برندهای جهانی در
يك محیط شهری استفاده میکنند .در همین رابطه
الکساندر ( ،)8878چهار نکتۀ اساسی را برای ترغیب
زندگی شبانه و مديريت منسجم آن ذکر میکند:
 -8توزيع متناسب فضاهای فعال شبانه در سطح شهر؛
 -5تخصیص فعالیت مناسب به فضاهای شبانه؛
 -8تجهیز فضاهای شبانه با خدمات مناسب؛  -تأمین
امنیت فضا؛ همچنین در اينمیان میتوان به جنبههای
اقتصادی فعالیتهای شبانه در فضاهای شهری نیز
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پرداخت (بصیریمژدی و محملیابیانه)83 :8838 ،؛بنابراين

شهرها نقش مهمی در خدماترسانی به شهروندان
شهری دارند .توزيع بهینۀ امکانات و خدمات موردنیاز
شهروندان در سطح شهر بهگونهای بايد باشد که همۀ
شهروندان دسترسی مناسبی به آن داشته باشند
(پوراحمد و خلیجی .)8 :8838 ،دسترسی به اين فضاها
در داخل شهرها به برنامهريزی خاصی نیاز دارد و
فضاها و مؤسسات مربوط به آن نیز بايد براساس
برنامهريزی خاص توزيع شوند تا اين بخش از فعالیت
شهری ،بهصورت بالقوه موجب غنای توزيع خدمات در
جوامع شهری شوند .شکلگیری جوامع انسانی ،در پی
خود روابط انسانی و فعالیتهای گروهی را بههمراه
داشتهاست .زندگی شبانۀ شهری نمونهای از اين
فعالیتهاست که بههمراه خود واژگان جديدی ازقبیل
«خدماتشبانه» را بههمراه آوردهاست .خدماتشبانه
که زيرمجموعهای از زندگی شبانه را تشکیل میدهد،
کیفیتی قابلکنترل است که تأثیر بسزايی در فهم کلی
شهروندان از شهر دارد و موجب شکلگیری يك
جامعۀ پايدار میشود .بهطوری که هر جامعهای دارای
نوعی از زندگی شبانۀ عمومی است که در پی خود
اجتماعات محلی و گردشگاههای اجتماعی شبانه را
بهوجود میآورد؛ بنابراين محقق موردنظر بر اين باور
است که زندگی شبانۀ شهری توانستهاست نقش
مهمی در خدماترسانی و کیفیت زندگی مردم شهری
بهدنبال داشتهباشد .پس در شهرهای مختلف دنیا
اقدامات بسیاری در زمینۀ گسترش عرصۀ حیات شبانه
انجام گرفته و فعالیتهای غالب آن مزايا و عايدیهای
اقتصادی فراوانی را برای شهرهای مختلف بهوجود
آوردهاست .اين وضعیت مختص کشورهای غربی
نیست و در کشورهای غیرغربی ازجمله کشورهای
اسالمی خاورمیانه نیز اين ويژگی ديده میشود؛ مثال
شبهای دبی همچون روزها دارای ترافیك اتومبیلها
بوده و رستورانهای ساحلی و فروشگاهها و مراکز
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تفريحی مخاطبان فراوانی دارد؛ وضعیتی که در ساير
شهرهای خاورمیانه مانند استانبول يا قاهره نیز
بهخوبی ديده میشود .از طرف ديگر ،در شهرهای
مذهبی خاورمیانه همچون مکه ،مشهد و کربال زندگی
شبانه نه در رستورانها و قهوهخانهها ،بلکه در مراکز
مذهبی و زيارتی توسط افراد مذهبی رخ میدهد و از
سوی ديگر امروزه سبك زندگی شهری سبب شده
دامنۀ فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه يابد و
به اين ترتیب زندگی شبانه تبديل به قسمتی از
زندگی شهری شدهاست؛ ازاينرو اهمیت موضوع برای
ساماندهی شهرهای شبانه میتواند زمینه را برای
توسعۀ پايدار اجتماعات محلی فراهم کند و سعیدارد
با تأثیرگذاری در خدماترسانی به شهروندان شهری،
ضمن جلب مشارکت ارگانهای دولتی و خصوصی ،در
توسعۀ بهبود مديريت شهر شبانه از طريق بهبود
خدماترسانی و کیفیت زندگی مردم شهری بیانجامد؛
بنابراين هدف از اين پژوهش نقش فعالیتهای شبانۀ
شهری در خدماترسانی به شهروندان در محدودۀ
مورد مطالعه است و بهدنبال پاسخگويی به اين
سؤاالت کلیدی است :فعالیتهای شبانه در محدودۀ
موردمطالعه تا چه اندازه توانسته است در
خدماترسانی به شهروندان شهری مؤثر واقع شود؟
شهروندان شهری تا چه اندازه از خدماتی که شهر
شبانه ارائه میدهند ،رضايت دارند؟
مباني نظری پیشینۀ تحقیق
زندگی شهری و الزامات اقتصادی مرتبط با آن
ايجاب میکند که دامنۀ فعالیتهای انسانی از طول
روز تا پاسی از شب ادامه پیدا کند (سامانی)8838 ،؛
اما آنچه به تحقق اين مهم کمك میکند ،توجه به
دغدغههای هر دو گروه ذینفعان فضا يعنی (شهروندان)
و (مديريت شهری) است .جذابیت محیط شبانه،
مهمترين عامل ترغیبکننده برای جذب شهروندان در
شب است .از سوی ديگر ،مديريت شهری نیز بايد از

انگیزۀ الزم برای ارائۀ خدمات و تسهیالت متناسب با
فضاهای شبانه برخوردار باشد ،شايد برجستهترين
خصیصههای عینی يك فضای شهری دعوتکننده در
شب را بتوان در مواردی چون :تنوع فعالیتی ،روشنايی
مناسب و بهتبع آن زيبايی فضا ،دسترسی ،حملونقل
مناسب و درنهايت امنیت کالبدی فضا خالصه کرد.
مفهوم شهر شبانه
شهر شبانه در درجۀ اول شامل کافهها ،کابارهها و
همچنین رسانههای فستفود در مرکز شهر هستند
که سبب رونق اقتصادی مراکز شهری میشود
) (Tierney & Hobbs, 2003که فعالیت در آن بهطور
خاص شامل سرگرمیها و خردهفروشیهاست و
اقتصادهای غیرمشرب الکلی در آنها فراوان است که
اين فعالیت در کافهها و باشگاهها ،بهعنوان ابزاری برای
بازسازی فعالیت مناطق مرکز شهرها در نظر گرفته
شدهاست ) (Talbot, 2007:1و از سوی ديگر ،اين
شهرها بهعنوان جشنوارهها و اجرای طرحهای فرهنگی
با هدف آوردن مردم به مرکز شهرها هستند که سبب
ايجاد دفاتر بارزگانی ،رونق اقتصاد مسکونی و گسترش
امکانات فرهنگی و اجتماعی در مناطق شهر میشوند
و زمینه را برای قلمروههای پرجنب و جوشبازیها و
سرگرمیها در شب فراهم میکنند
).(Lovatt & O'Connor 1995:130

در همین رابطه ،زاکی و نگیسان ( )5088بیان
میکنند که تراکم فعالیتهای شهر شبانه بر روی
اقتصاد شهری تأثیرگذار است و فعالیتهای متنوعی را
فراهم میآورد تا افراد را جذب کند .ايدۀ شهر شبانه با
نظر هیلییر ( )8333بیان شد که برنامهريزان شهرها را
براساس نگرانیهايشان در ارتباط با تحلیل و کنترل
فرايندهای اقتصادیواجتماعی طراحی کردند ،بهطوری
که طراحان شهری بیشتر به ترکیب فضايی و فیزيکی
اهمیت میدهند.

30

هیلییر اظهار میکند که روشهای مختلف در طراحی
شهرها نشان داده شدهاست که هم برنامهريزان و هم
طراحان شهری آن را بهعنوان «مکان کامل کاربردی و
فضايی» درک میکنند .شهر شبانه روش جايگزين
برای خرجکردن پول و سرمايه بهطور متفاوت ارائه
میدهد تا بعد جديدی برای اقتصاد شهر از چشماندازی
ديگر با محیطی متفاوت بهوجود بیاورد و به جامعه در
طول شب حیاتی تازه ببخشد .با اين حال ،زمانی که
بهعنوان مقیاس بزرگ درنظر گرفته میشود ،بايد
نظم و آرايش فضاهای شهری را نیز درنظر بگیرد
) .(Ngesan & Abdul Karim, 2012 :960همچنین
نگیسان ( )5088استدالل میکند که نظم و ترتیب
خالقانۀ فضاهای شهری منجر به ايجاد فضاهايی
خواهد شد که میدان ديد مداوم در شهرستانها را
بهوجود میآورد .اين کار میتواند با ايجاد ابزارهايی
مثل شبکههای جادهای ،بستر آب ،تفرجگاههايی برای
پیادهروی ،مناطق دارای مجسمههای متوالی ،پارکینگ
مرکزی باز و میدانی انجام میگیرد؛ بهطوری که شبکۀ
جادهای ارتباط نمايی بهوجود میآورد که امکان ايجاد
تصوير شهری پیوسته را فراهم میکند و با مدلهای
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توسعۀ ديگری ادغام میشود و میدان ديد ايجادشده

در فضاهای میان ساختمانها و مناطق خريد پیاده به
تراکم فعالیتها نیز مرتبط میشود .عالوهبر اين ،میدان
ديد همچنین میتواند در پارکینگهای مرکزی باز،
میدانها و فضاهای باز ايجاد شود که بیش از بیش
میتواند میدان ديد محیطهای مجاور را افزايش دهد؛
بنابراين مفهوم شهر شبانه تنها به فرايندهای اقتصادی
و اجتماعی محدود نیست؛ بلکه فراتر از اين رفته و
فرايندهای فضايی مؤثر در کارکردهای شهرستان را
دربرمیگیرد)(Ngesan & Abdul Karim, 2012: 960
از آن پس اين ايده بهطور گسترده توسعه يافت و اين
استراتژی در بیشتر شهرهای بريتانیا پذيرفته شد .اين
مفهوم نیز شهرهای اروپايی را تحتتأثیر قرار دادهاست
که ذاتا شهرهای  5ساعته و آن شهرهايی هستند که
سیاستهای فرهنگی پذيرفتهشده بهسمت احیای
زندگی شهری شبانه را از سال  8380پذيرفتند
).(Momenian & Zekavat, 2012:5056

در جدول ( )8به رويکردهای مختلف در شهرهای
شبانه اشاره شدهاست.
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جدول  :8رویکردهای مختلف در شهرهای شبانه

بدين منظور پیشنهاد می شود که فضاهای مناسب با درنظر گرفتن پارامترهايی مثل موقعیت
استفاده از دستورالعملهای مذهبی و فرهنگی
جغرافیايی ،نورپردازی کنترلشده و استانداردهای محیطی ضروری ايجاد شود تا اينکه مردم
در ايجاد فضای جديد
بتوانند نمودهای زيبای طبیعت را در شب ببینند.

 .8رويکرد رفتاری

افزايش نمونههای فیزيکی فرهنگی و طبیعی
در شب

با افزايش يا تعديل نورپردازی در فضاها و مکانها و با توجه به نقش آنها و ايجاد نمونههای
عینی فرهنگی مثل مسجد و ساير مکانهای باارزش فرهنگی ،چنین مکانهايی میتوانند در
شب بدرخشند.

هماهنگسازی مديريتی ،برنامهريزی و صدور
مجوزهای فعالیت سیاستها

هماهنگی نهادهای مختلف ازقبیل شهرداری ،مديريت مکانها ،نیروهای امنیتی ،سازمانهای
توريسم و فرهنگی شرکتها در قواعد و مقررات مرتبط و هماهنگسازی برنامهريزی شهری و
سیاستهای مديريت و صدور مجوز فعالیت بهويژه در شب

قرار دادن پسانداز مثبت برای زمان شب

پیروی از ايدههای زير میتواند اين پسانداز را حمايت کند:
ايجاد فضاهای ايمن شهری و افزايش جذابیت آنها با کاهش رفتارهای ضداجتماعی و ترساز وقوع جرم و جنايت
توسعۀ اقتصاد متنوع شهریآمادهسازی امکانات پیشرفتهافزايش تعداد هتلها ،رستورانها ،موزهها ،کتابخانه ،گالریها و ساير مکانهای فرهنگی وگذراندن اوقات فراغت در مراکز شهری

امنیت در شب

ادغام هوشمند طرح خوب ،مديريت و مشارکت عمومی در توسعۀ محیطهای ايمنتر حائز
اهمیت است .يکی از انگیزههای ايجاد شهر  5ساعته و توسعۀ اقتصاد شبانه ،داشتن مناطقی
با تحرک بیشتر است که قابل بازبینی و کنترل است .آنها میتوانند به امنیت عمومی کمك
کنند؛ بنابراين تشويق فعالیتهای شبانه بايد در مسیر امنیت و افزايش آن باشد .ويژگیهای
محیط ايمن عبارتاند از:
 حرکت و دسترسی ساختار نظارت مالکیت فعالیت -حفظ و مديريت

 .5رويکرد
محیطی

 کمك به حل ناهماهنگیها در اين مراکز بررسی رفتارهای ضداجتماعی و مصرف مواد ارائۀ آموزش مناسب و استفاده از نیروهای بیکاردر فعالیتهای شبانه
از آنجايی که وقوع رفتارهای ضداجتماعی و مصرف مواد ،دارو و الکل میتواند در ساعات شب
افزايش بیابد؛ برخورد با اين چنین رفتارهايی از طرف مقامات و نیروهای امنیتی ضروری
 ترکیب بهرهگیریهای سازگار نظارت اجتماعی بر فضاها در مکانیسمهای است.زندگی روزانه برای دستیابی به سطح مطلوب
نامحرمانهبودن برای برخی از رفتارها
 -احساس تعلق به مکان جغرافیايی و اجتماعی

نورپردازی

تعريف برنامۀ جامع برای سازماندهی تمام ابعاد شهر مثل منظرۀ ساختاری .اين برنامه بايد
عوامل زير را در نظر بگیرد:
 تنوع کاربران فضای شهری بهلحاظ سن جنسیت طرح کلی بهرهبریها و مجاورت آنها در نظر گرفتن نوع بهرهبری در نورپردازی نورپردازی تعريفشده برای هر مکان و فضا با توجه به اهمیت ،تناسب با کلیت تأثیر نور بر روی توسعۀ فضای شهری ايمن با توجه به مطالعات در بريتانیا که کاهش نورجرم و جنايت را افزايش میدهد.

رنگ

تأثیر رنگ بر روی توسعۀ فضای شهری شبانۀ ايمن :دنیايی که ما آن را مشاهده میکنیم
متشکل از دو عنصر است :شکل و رنگ
بايد رنگهايی را ايجاد و دريافت کرد که اين امکان وجود دارد ،موقعیت مناسب با تغییر رنگ
محیط ايجاد کنیم و عدمتعادل را از بین ببريم و ازاينرو اختالالت شخصیتی را از بین ببريم
رنگها معانی نمادين را تداعی میکنند ،حتی در تصورات ذهنی ما هر ساختمان با رنگ
خاص ارتباط دارد .نورپردازی فضاهای شبانۀ شهری نهتنها احساس امنیت ايجاد میکند ،بلکه
موجب آرامش ذهنی نیز میشود و همچنین در افزايش جذابیت فضاها مفید است.

 .8رويکرد
ساختاری

Source: Momenian and Zekavat, 2012:5056
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فعالیت زندگي شبانه



شهروندان و انجام فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی،

دولت مالزی ابتکاری در برنامۀ تغییر اقتصادی در

تفريحی و غیرهنری محسوب میشود (ربانی و همکاران،

سال  5080بهوجود آوردهاست تا فعالیتهای زندگی

 .)888 :8830از مؤلفههايی که میتوان نقش مؤثری در

شبانه را برای رشد اقتصادی و جذب توريسم در

خدماترسانی به شهروندان بههمراه داشته باشد،

منطقۀ مهم اقتصادی ملی توسعه بدهد .بخش توريسم

خدمات بازاری و بازرگانی هستند .فروشندگان بازار

بهعنوان توسعۀ زندگی شبانه در چهار موضوع گنجانده

شب ،نقش مهمی در توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در

شدهاست که رويداد ،تفريح و سرگرمی ،چشمههای

شهرهای بازاری ايفا میکنند و با رونق کسب و کار

آب معدنی و ورزش را دربر میگیرد تا مناطق تفريحی

زمینه را برای خدماترسانی به مردم شهر فراهم

خاصی را ايجاد کنند .هدف اين کار افزايش زندگی

میکنند؛ بهطوری که فروشندگان نهتنها محصوالت

شبانه در مناطق تفريحی انتخابشده يعنی

مناسب ازجمله ،لباس ،کفش ،لوازم جانبی ،مواد غذايی

کواالالنپور /درۀ کالنگ ،جنتینگ هايلند ،پنانگ،

(رستورانهای ،کافیشاپها ،فستفودها و )...را با قیمت

لنکوای و کوتاکینابالو است (Ngesan & Abdul

مناسب در اختیار شهروندان قرار میهند؛ بلکه زمینه را

) .Karim, 2012 :962همچنین مطابق با نظر ايوانس

برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی خود و خانواده فراهم

( ،)5003شهرهای ديگر (مثل کوپنهاگن و دوبلین) از

میکنند و بهعنوان يك منبع امرار معاش از آن ياد

فرصتهای آخر شب استفاده میکنند تا جشنوارههای

میکنند) (Mei Sun et all, 2012:159؛ مثال در کشور

منطقهای فرهنگی و رويدادهای هنری را ارتقا ببخشند.

تابوان تا پايان  ،5008بیش از  0درصد از فروشندگان

مشخصۀ اين رويدادهای «شب سفید» بر روی

در خیابانها در بازار شبها ،مواد غذايی و آشامیدنی را

ساختمانها آشکار میشود که شامل آتشبازی،

بهمشتريان میفروختند ).(Mei Sun et all, 2012: 159

بازکردن موزهها و گالریها در آخر شب و در بعضی

بهطوری که از يك طرف ،غذاهای مختلف در شب

موارد اجرای کارهای هنری ،پارکها ،امکانات ورزشی

بهدلیل طعم و مزه ،تنوع بسیار و قیمت پايین،

و رويدادهای زنده در میدانهای بزرگ و کنار

بازديدکنندگان بیشتری را به خود جلب میکند

آبشارهاست؛ مثال شهربازیها و حیاتوحش در

(Chang & Hsieh,2006; Hanashiro, Morita,
) Matte, Matte, & Torres, 2005و از طرف ديگر،

پارکها توانستهاست زندگی و رفاه انسانها را از نظر
بیولوژيکی ،زيستمحیطی ،اجتماعی ،فنی ،ساختاری و
روانی تأمین کنند )(Cicea & Pirlogea, 2011: 86؛

بنابراين فضای سبز پارکها میتواند بر فعالیت جسمی
و سالمت ،اثر مستقیم گذارد (Lee & Maheswaran

) 2011: 219و در حالت ايدهآل ،در بهبود عاطفی
(درمانی) و آرامش فیزيکی مردم مؤثر خواهد بود
) .(Shah & Atiqul, 2011: 606همچنین اين پارکها
مناسبترين مکانها برای گذراندن اوقات فراغت

غذاخوردن بهعنوان يکی از فعالیتهای اوقات فراغت
غالب برای گردشگران خارجی و داخلی در نظر گرفته
شدهاست (Chang, Kivela, & Mak, 2010; Taiwan

)Tourism Bureau, 2003; Chang & Hsieh, 2006؛

بنابراين کافهها ،کابارهها ،بازار شب و رستورانها اثرات
مثبتی در خدماترسانی بهمردم و رونق فعالیت
اقتصادی در شب دارند و کیفیت زندگی شهری مردم را
تحتتأثیر قرار دادهاند .(Ngesan&Abdul Karim,

 )2011:547در همین رابطه سازمان میراث فرهنگی
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بررسی نقش فعالیتهای شبانۀ شهری در خدماترسانی به شهروندان

آمريکا ( )5088بیان میکند که زندگی شبانه بهعنوان

صنفیها و ديگران به شهروندان ارائه میدهندد ،عامدل

يك نهاد اجتماعی در بین مردم رواج پیدا کردهاست و

مهمی درجهت ايجاد انگیزۀ شهروندان و بهبود کیفیت

آنها تا پاسی از شب با نوشیدنیها و سرگرمیها و

محل سکونت خدويش اسدت .عدالوهبدر ايدن ،رضدايت

موسیقی در کابارهها در مکانهای برای رقص مشغول

شهروندان از عملکرد مديريت شهری درجهت خدمات

هستند ). (America Heritage Dictionary, 2011

به آنهدا ،باعد ترغیدب بدرای همکداری بدا نهادهدای

از ديگر مؤلفههايی که میتواند در خددماترسدانی
شددهرهای شددبانه نقددش مددؤثری داشددته باشددد ،نقددش

شهری در جهت انجام بهتر وظايف و ارائۀ خددمات در
سطح شهر میشود.

کلینیدكهددا ،بیمارسددتان و مراکددز بهداشددتی در نقدداط

بنابراين با توجه به اهمیت موضوع ،مطالعاتی در

شهری است کده شدبانهروز بده مدردم خددماترسدانی

خارج از کشور در اين زمینه صورت گرفتهاست که به

میکنند؛ بنابراين سنجش کارآيی و کیفیدت خددمات

تعدادی از آنها اشاره میکنیم .مارک و کارن ()5088

ارائهشدده بده مدردم در بخدش بهداشدت و درمدان از

در پژوهش خود استدالل میکنند که میخانهها،

اولويتهای مهم شهرهای شبانه است و بررسی میزان

کابارهها ،مشروبفروشی و کلوپهای شبانه ويژگی

رضايتمندی اسدتفادهکننددگان از خددمات ،يکدی از

اصلی تفريحات شبانه در شهرهای کوچك و بزرگ

روشهای مهدم ارزيدابی کیفیدت خددمات بهداشدتی

بسیاری از کشورهاست که در دو دهۀ اخیر در

درمددانی در ايددن مراکددز شددهری اسددت .همچنددین

شهرهای کوچك و بزرگ بريتانیا با ايجاد محیطهای

خدماتدهی حملونقل شبانه بهعندوان ابدزاری بدرای

زندگی شبانه دوباره بهوجود آمدهاند که هدفشان

دستیابی به توسعۀ پايدار مطدرح شددهاسدت .اهمیدت

برآوردهکردن رويدادهای متمرکز جوانان بهويژه با

شبکۀ حملونقدل در سداختار اجتمداعی ،اقتصدادی و

نوشیدنیهای سنگین ،موسیقی با صدای بلند و رقص

حتی سیاسی و نظامی جوامع امروز به اندازهای اسدت

است.

که کارشناسان آن را زيربنای توسعۀ پايدار هر جامعه

ايوانس ( )5085در پژوهش خود بیان میکند که

مددیداننددد (احدددی و همکدداران) :8838 ،؛ مددثال متددرو،

رويدادهای آخر شب در شهرها در حال افزايش است و

تاکسیرانی و اتوبوسرانی ،نقش مهمی در جابدهجدايی

زمینه را برای ارتقای توريسم و تفريح و سرگرمی

مسدافران در داخدل شدهر فددراهم مدیکنندد؛ بنددابراين

فراهم میکند« .نوتبالنچ» در اروپا که يك رويداد

کیفیت و کارآيی سامانۀ حملونقدل شدامل کیفیدت و

فرهنگی رايگان و آزاد برای عموم است و ساالنه در

کارايی خدمات ارائهشدده و خددماترسدانی و تسدهیل

اواخر تابستان يا آغاز پايیز برگزار میشود ،نمونهای از

رفدتوآمدد مسدیرها بده مدردم اسدت (عبداسزادگددان و

جشنوارههای فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی است.

همکاران.)82-73 :8873 ،

محدريدوان و حافازاد ( ،)5088در پژوهش خود به

امروزه رضايتمندی شهروندان يکدی از مهدمتدرين

اين نتیجه رسیدند که تغییرات در شیوۀ زندگی و

معیارهای سدنجش عملکدرد سدازمانی اسدت؛ ازايدنرو

نهادهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی بهسوی

کیفیت خدماترسانی در مديريت خددمات شدهری در

رشد شهرستان کمك کردهاست .ترجیح جوامع شهری

سنجش عملکرد استفاده مدیشدود .احسداس رضدايت

برای انجام فعالیتهای اوقات فراغت در فضاهای باز

شهروندان از خدمات شهری و خدماتی که مسئوالن و

علیرغم زمان روز ،بعد از غروب آفتاب است.
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محدريدوان و همکاران ( )5088در پژوهش خود با



توزيع و پخش شدهاست .از طرفی برای تعیین پايايی

هدف بررسی نگرشهای اجتماعی در فعالیتهای

پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که با

اوقات فراغتشب در پارکعمومی شهری با بهکارگیری

نرمافزار  SPSSبهدست آمد .ضريب آلفای کرونباخ بین

چهارنوع متغیر يعنی راحتی ،ايمنی ،تسلی و اوقات

 0تا  8نوسان دارد که براساس آن ،هر چه مقدار اين

فراغت در شب به اين نتیجه رسیدند که پارکهای

ضريب به عدد يك نزديكتر باشد ،نشاندهندۀ

شب شهری در اوقات فراغت مردم درک مثبتی

همسازی بیشتر گويههای يك مقیاس است .در اين

بههمراه داشتهاست.

پژوهش مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای متغیرهای
جامعۀ میزبان  0/33بودهاست .همانطور که مشخص

روش تحقیق
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ
روش ،توصیفی -تحلیلی است .تحقیقات توصیفی-
تحلیلی عالوهبر تصويرسازی آنچه هست ،به تشريح و
تبیین داليل چگونهبودن و چرايی وضعیت مسأله و
ابعاد آن میپردازد .جمعآوری دادههای موردنیاز و
پاسخگويی به سؤاالت ،در دو بخش صورت گرفتهاست.
بهطوری که بخش اول مربوط به جمعآوری دادههای
ثانويه (اسنادی) ازطريق مبانی نظری موضوع و سوابق
تحقیقات پیشین بوده که با روش مطالعۀ کتابخانهای،
جستجوی اينترنتی در سايتها و ساير منابع علمی و
پژوهشی در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته
شدهاست .در بخش دوم ،جمعآوری دادههای اولیه با
توجه به سؤاالت تحقیق از طريق طراحی پرسشنامه
برای شهروندان طرح شده که گردآوری اين دادهها به
روش میدانی (پیمايشی) انجام گرفتهاست .جامعۀ
آماری اين تحقیق شهروندان منطقۀ  88شهرداری
مشهد هستند که بالغبر  555هزار نفر برآورد شده که
از طريق فرمول کوکران 8با ضريب خطای 833 ،0/08
پرسشنامه در نظر گرفته شده و بهصورت تصادفی

, q=2/5, t =8/39

1 -p=2/5

است،ضريب پايايی بهدستآمده در حد باالست و اين
موضوع نشاندهندۀ همبستگی درونی بین متغیرها
برای سنجش مفاهیم موردنظر است و بدينترتیب
می توان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد يا پايايی
الزم برخوردار است .همچنین برای تجزيهوتحلیل
دادهها از آزمونهای آماری توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار و واريانس) و استنباطی (همبستگی ،رگرسیون
چندمتغیر t ،تكنمونهای) بهره گرفتهشدهاست .برای
بررسی تحلیل استنباطی متغیرها و آزمون سؤاالت
تحقیق از آزمون کمولموگروف اسمیرنف بهره استفاده
شدهاست تا نرمالبودن شاخصها مورد بررسی قرار
گیرد و درنهايت بهمنظور بررسی نقش شهر شبانه در
خدماترسانی به شهروندان از ديدگاه مردم در منطقۀ
نمونه در  83شاخص بهعنوان متغیرهای وابسته و از
شاخصهای تجهیزات و تأسیسات شهری بهعنوان
متغیر مستقل به شرح جدول ( ،)5اقدام به تهیه و
تدوين پرسشنامه مطابق با طیف لیکرت شدهاست.
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بررسی نقش فعالیتهای شبانۀ شهری در خدماترسانی به شهروندان
جدول  :0شاخصهای و متغیرهایي تأسیسات و تجهیزات شهری
شاخصها

متغیرها

تأسیسات و
تجهیزات شهری

زيرساخت ارگانها و ادارهها ،شعبههای آتشنشانی و اورژانسها ،تجهیزات پزشکی و سالمت ،تأسیسات آب
آشامیدنی و سالم ،تأسیسات گازرسانی ،برق و خطوط تلفن و موبايل ،زيرساختهای هتلداری ،بیمارستان،
رستوران ،زيرساختهای ارتباطی و جادهای ،تأسیسات و تجهیزات فاضالبهای شهری ،تأسیسات مخابرات ،راديو و
تلويزيون ،زيرساخت پارکها و فضای سبز ،دکوراسیون و مبلمان شهری ،کاربری معابر و شبکههای ارتباطی.

مأخذ :نگارندگان8832 ،

منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ  88شهرداری مشهد ،در سال  888و در
راستای دسترسی سريعتر و راحتتر شهروندان به
خدمات شهری ،از منطقۀ  80تفکیك شد .اين منطقه
در حال حاضر وسعتی معادل  8700هکتار دارد که
 3/83درصد کل شهر را به خود اختصاص داده و مقام
هفتم را در بین مناطق داراست .اين منطقه در راستای
اجرای سیاست طرح ناحیۀ محوری و در راستای
تکريم ارباب رجوع و شهروندان ،به دو ناحیه تقسیم
شده و براساس آخرين سرشماری سال  8830حدود
 555هزار نفر جمعیت را در خود جای دادهاست که
 8/3درصد کل جمعیت شهر است و تراکم جمعیتی

آن  858نفر در هر هکتار است .سرانۀ فضای سبز
برابر با  88/8مترمربع و مساحت معابر آن نیز برابر با
 82هکتار است و عمدۀ کاربریهای اين منطقه،
مسکونی ،تجاری ،اداری و آموزشی است و مساحت
کل معابر آن  82هکتار است که حدود  58درصد از
منطقه را دربر گرفتهاست .درضمن ،کل فضای سبز
منطقه  8،882،378مترمربع است که سرانۀ هر نفر
حدود  8/88مترمربع برآورد شدهاست.
جدول ( ،)8تعداد و مشخصات امکانات و خدمات
موجود در منطقۀ  88مشهد را نشان میدهد که برای
بررسی آن از چند فاکتور اصلی استفاده شدهاست.

شکل  :8نقشۀ منطقۀ  88شهر مشهد
تهیه و ترسیم  :نگارندگان8832،
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جدول  :9مشخصات موجود امکانات و خدمات در منطقۀ  88مشهد

نام پارکینگ

مساحت
(مترمربع)

ظرفیت
(دستگاه)

نوع
پارکینگ

سال
بهرهبرداری

موقعیت

پارک ملت

8320

72

مسطح

8873

ضلع جنوبی پارک ملت

پارک ملت

8200

800

مسطح

8873

ضلع شرقی پارک ملت

معلم

800

5

مکانیزه

8873

معلم 8

فرهنگ

805

83

مسطح

شهرداری منطقه

فرهنگ 5

نام

تعداد

متوسط مساحت هر قطعه

نام

تعداد

کافیشاپها و رستورانها

28

بین  80تا  820متر

مغازههای دارای پروانه

8 23

درمانگاهها

882

بین  30تا  820متر

هتل و مسافرخانهها

882

عابربانك و خودپرداز

582

جايگاه سوخت

8

تاکسیرانی

 8200واحد

سالنهای ورزشی

82

اتوبوسرانی

 823واحد

اورژانس و آتشنشانی

8

دسترسی به مترو

 2ايستگاه

مأخذ :شهرداری مشهد8832 ،

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفي
يافتههای مطالعۀ حاضر در دو بخش توصیفی
(بیان ويژگیهای جامعۀ نمونه بهلحاظ سن ،جنسیت و
ساير مشخصات آنها) و يافتههای استنباطی
دستهبندی شدهاست؛ بهطوری که در بخش اول با
استفاده از جداول توزيع فراوانی ،محاسبۀ
توصیفکنندههای عددی ازجمله شاخصهای طیف
لیکرت و شاخصهای پراکندگی (انحراف معیار و
واريانس) ،سؤاالت مطرحشده مورد توصیف قرار گرفته
است .سپس بهمنظور وضعیت بررسی پاسخگويان از
نظر جنسیت ،در بین  833نفر از پاسخگويان30/5 ،

مرد و  83/7درصد از آنها زن بودند .ازنظر گروه
سنی ،بیشترين پاسخگويان بین  50تا  80سال بودند
که  30/7درصد را به خود اختصاص دادهاند .همچنین
ازنظر وضعیت تأهل  0/83درصد از پاسخگويان مجرد
و  0/5درصد متأهل بودند .ازلحاظ ويژگی تحصیالت
شش مؤلفه در نظر گرفته شدهاست که گزينۀ فوق
دپیلم و باالتر 0/82 ،درصد يعنی بیشترين پاسخها را
به خود اختصاص دادهاست .از نظر شغل پنج مؤلفه در
نظر گرفته شده که گزينۀ شغل آزاد با  2/3درصد،
دارای بیشترين پاسخ است و ازلحاظ مالکیت مسکن،
مؤلفه مسکن شخصی  3 /8درصد از پاسخ را به خود
اختصاص دادهاست.
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بررسی نقش فعالیتهای شبانۀ شهری در خدماترسانی به شهروندان
جدول  :4توزیع فراواني پاسخگویان
شاخص
جنسیت
گروه سنی
وضعیت تأهل

تحصیالت

شغل

نوع مالکیت مسکن

نوع

فراوانی

درصد

مرد

887

30/5

زن

78

83/7

کمتر از 80 - 50

887

30/7

0-80

87

3/5

متأهل

8

0/5

مجرد

8 3

0/83

بیسواد

0

0

خواندن و نوشتن

0

0

ابتدايی

5

8/0

راهنمايی

8

0/2

دبیرستان

3

58/2

فوقديپلم و باالتر

8 8

0/82

شاغل دولتی

58

88/7

کشاورزی

5

0/8

شغل آزاد

30

2/3

بازنشسته

85

3/8

ساير

32

88/5

شخصی

853

3 /8

اشتراکی

83

7/5

استیجاری

28

58/3

مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،

در مطالعۀ حاضر برای بررسی نقش شهرهای شبانه
در خدماترسانی به شهروندان در محدودۀ مورد
مطالعه ،معیارهايی درنظر گرفته شدهاست و سؤاالت در
پرسشنامۀ تحقیق با مقیاس رتبهای براساس طیف
لیکرت ( 8بیانگر بسیار کم 5 ،کم 8 ،متوسط ،زياد و
 2خیلیزياد) طراحی شد تا میزان اثرگذاری هر کدام از
شاخصها و مؤلفهها مشخص شود که چه میزان شهر
شبانه در خدماترسانی به شهروندان مؤثر واقع
شدهاست .همانطور که جدول ( )2نشان میدهد ،برای
بررسی نقش شهرهای شبانه در خدماترسانی به
شهروندان از  83معیار (تاکسیرانی ،اتوبوسرانی ،مترو،

بیمارستانها ،کلینیكها و درمانگاهها ،مغازهها و
کافیشاپها ،رستورانها ،هتلداری ،مسافرخانهها،
شهربازیها ،پارکها و حیاتوحش ،سینما و تاالرها،
سالنهای ورزشی ،کالنتریها ،اورژانس و آتشنشانی،
کانونهای فرهنگی و مذهبی ،دسترسی به اطالعات،
شعبههای عابربانك و جايگاه سوخت بهعنوان متغیرهای
وابسته و از شاخصهای تأسیسات و تجهیزات شهری
شبانه بهعنوان متغیر مستقل در اين تحقیق درنظر
گرفته شدهاست .لذا برای بررسی سؤاالت مطرحشده و
میزان هر کدام از آنها از انحراف معیار و واريانس
استفاده شد.
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جدول  :5ویژگيهای توصیفي سؤاالت مطر شده در تحقیق مورد مطالعه
شاخصها

متغیرها

خیلیزياد زياد متوسط کم خیلیکم انحراف معیار واريانس

تاکسیرانی
اتوبوسرانی

مترو

رضايت از خدماترسانی تاکسی

3

88 858 55

88

0/7 3

0/883

رضايت از کرايۀ تاکسیرانی

88

35

85 83

3

0/333

0/388

رضايت از برخورد رانندگان تاکسی

88

3

0 75

7

0/382

0/320

رضايت از سازمان تاکسیرانی

58

58 38

8

0/3 8

0/722

رضايت از خدماتدهی اتوبوسرانی تا ساعت  80شب

85

57

88 37

88

8/08

8/05

رضايت از کرايۀ اتوبوسرانی تا ساعت 80شب

8

0

88

52

8/80

8/58

رضايت از خدماتدهی مترو در جابهجايی مردم تا ساعت  80شب

7

3

88 82

38

8/08

8/08

رضايت از خدماتدهی حملونقل مترو

85

3

83 87

27

8/03

8/50

رضايت از حملونقل مترو در کاهش هزينهها

88

82

82

2

8/88

8/87

رضايت از حملونقل مترو در رسیدن به مقصد

82

83

58

8/50

8/

5

57 87

8/02

8/88

رضايت از کارايی پرسنلها بیمارستان

0

28

58 80

8/03

8/85

رضايت از امکانات بیمارستان

88

2

88 85

8/05

8/0

رضايت از برخورد پرسنلهای بیمارستان در نحوۀ خدماتدهی به مردم

8

8/0

8/80

8/08

8/03

0/322

0/388
0/883

رضايت از عملکرد بیمارستانها در خدماترسانی

8

بیمارستانها

3

کلینیكها و درمانگاه
مغازهها و کافیشاپها
رستورانها
هتلداری

5

78

رضايت از سرعت ارائۀ خدمات پرسنلهای بیمارستان به بیماران

0

28

58 37

رضايت از خدماترسانی کلینیكها و درمانگاهها به مردم

82

82

8 38

80

رضايت از امکانات کلینیكها و درمانگاهها

82

85

0 80

2

0/778

رضايت از برخود پرسنل درمانگاهها و کلینیكها

88

5

87 35

8

0/3 5

0/778

رضايت از دسترسی به داروخانهها

80

55

27 70

53

8/08

8/05

رضايت از دسترسی به مغازهها و کافیشاپها

8

83

8

83

0/383

0/778

رضايت از خدماتدهی مغازهها و کافیشاپها

8

82

87 80

80

0/735

0/833

رضايت از تنوع مواد غذايی کافیشاپها

2

5

23 78

80

0/383

0/325

رضايت از قیمتگذاری مغازهها و کافیشاپ

58

22

53 38

55

8/82

8/88

رضايت از خدماتدهی رستورانها

88

58

3 72

5

8/05

8/0

رضايت از خدمات رستورانها در شب درجهت اوقات فراغت مردم

80

85

33 37

50

0/330

0/383

رضايت از نوع و کیفیت غذا رستورانها

8

88

28 70

58

8/08

8/8

رضايت از فضاهای رستوران

82

5

33 33

55

8/00

8/08

رضايت از خدماتدهی هتلداران

3

82

80 3

87

0/375

0/338

رضايت از مديريت و پرسنلهای هتلداران

3

2

28 80

82

8/07

8/87

رضايت از قیمت هتلداران به مسافران

85

25

28 28

0/335

0/372

رضايت از کیفیت هتلداری

8

8

83 77

8/05

8/02

3

5

3

3

8
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ادامه جدول 5
شاخصها

متغیرها

خیلیزياد زياد متوسط کم خیلیکم انحراف معیار واريانس

مسافرخانهها
شهربازیها
پارکها و حیاتوحش
سینما و تاالرها
سالنهای ورزشی
کالنتریها
آتشنشانی

اورژانس و

رضايت از کیفیت بهداشتی مسافرخانه

83

2

80 70

88

0/335

0/353

رضايت از وسايل گرمايی و سرمايی مسافرخانهها

87

82

20 78

3

8/08

8/05

رضايت از قیمتدهی مسافرخانهها

52

57

28 72

2

0/33

0/380

رضايت از خدماتدهی مسافرخانه

58

8

88 73

3

8/03

8/88

رضايت از امنیت در مسافرخانهها

87

8

82 75

87

8/83

8/82

رضايت از فضاهای شهربازی

82

83

88 70

2

8/88

8/57

رضايت از شهربازی در شادی و اوقات فراغت

7

5

2 38

87

8/57

8/3

رضايت از تجهیزات شهربازیها

58

3

22

8

0

8/80

8/55

رضايت از فضای سبز پارکها

3

52

32 2

8

8/88

8/5

رضايت از امنیت و آرامش در فضای پارک

85

8

25 35

58

8/50

8/

رضايت از پارکها و حیاتوحش

50

88

23 2

53

8/83

8/ 5

رضايت از خدماتی مانند دوچرخهسواری و پیادهروی در داخل پارکها

58

8

8 35

58

8/88

8/5

رضايت از پارکها در فضاهای بازی کودکان

82

83

23 85

8

8/03

8/87

رضايت از ايجاد روشنی در پارکها و حیاتوحش

8

80

5 75

57

8/5

8/28

رضايت از خدماتدهی شهرداری در پارکها و حیاتوحش

80

53

83 80

57

8/88

8/88

رضايت از برگزاری کنسرت و تئاتر

80

5

85 82

82

8/05

8/0

رضايت از از خدماتدهی سمیناها به مردم

80

55

38 83

58

8/00

8/00

رضايت از از خدماتدهی تاالرها در جشنها

8

85

27 83

88

8/8

8/88

رضايت از از مديريت سینما و تاالرها

55

0

0 85

55

8/03

8/50

رضايت از سمیناها و تاالرها در اوقات فراغت

85

88

8 88

53

8/50

8/ 2

رضايت از از وسايل گرمايی و سرمايی سالنها

88

83

8 30

8

8/87

8/ 8

رضايت از سالنها ورزشی در اوقات فراغت

88

2

2 28

83

8/82

8/88

رضايت از دسترسی به سالنهای ورزشی

82

88

58 75

82

8/58

8/ 3

رضايت از خدماتدهی سالنهای ورزشی

57

2

87 35

58

8/55

8/20

رضايت از برخورد نیروهای کالنتریها

53

5

85 38

53

8/55

8/20

رضايت از نقش پلیس در امنیت جانی و مالی

8

82

58 88

50

8/58

8/85

رضايت از کارکرد کالنتریها

0

8

88 22

52

8/83

8/83

رضايت از خدمات کالنتری در محلهها

83

87

8 37

57

8/50

8/ 2

رضايت از خدماتدهی اورژانسها و آتشنشانیها

83

8

0 23

8

8/03

8/83

رضايت از بهموقعرسیدن اورژانسها و آتشنشانیها

3

83

5 8

85

8/83

8/83

رضايت از برخورد پرسنلهای اورژانسها و آتشنشانیها

50

85

8 8

53

8/88

8/53
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ادامۀ جدول 5
شاخصها

خیلیزياد زياد متوسط کم خیلیکم انحراف معیار واريانس

متغیرها

کانونهای فرهنگی
و مذهبی
دسترسی به
اطالعات
شعبههای
عابر بانك
جايگاه
سوخت
ساير

رضايت از کانونهای فرهنگی و مذهبی

88

8

83 88

53

8/88

8/5

رضايت از برگزاریهای مراسم مذهبی و فرهنگی

83

58

25 88

57

8/08

8/83

رضايت از فعالیتهای هنری و اجتماعی (تئاترها ،استوديوها)

53

5

85 38

53

8/55

8/20

رضايت از فعالیتهای دستفروشان شهری

8

80

5 75

57

8/5

8/28

رضايت شهروندان در فضاهای فرهنگی شهر و خدماتدهی به آنها

88

88

23 88

88

8/08

8/08

رضايت ازسطح دسترسی به نوآوری (رسانهای ،آموزشی ،تکنولوژی و)...

80

8

20 33

53

8/88

8/88

رضايت از دسترسی به اطالعات و اطالعرسانی

8

88

87 80

88

8/08

8/82

رضايت از کارآمدی ارتباطات و کارآمدی توسعۀ سیستم برای ارتباط

88

55

23 35

5

8/80

8/55

رضايت از دسترسی به شعبههای عابر بانك

7

57

28

3

8

8/05

8/0

چه اندازه از کارکرد خدمات بانکی احساس رضايت میکنید؟

3

82

38 32

8

8/05

8/0

رضايت از دريافت پول از طريق عابربانكها

8

5

38 8

88

0/337

0/388

رضايت از دسترسی به خدمات سوختگیری

88

57

7 35

88

8/03

8/85

رضايت از دريافت سوخت برای نیازهای خود

83

8

23 88

88

8/08

8/08

رضايت از برخورد پرسنلهای جايگاه سوخترسانی

50

8

20 3

58

8/03

8/50

رضايت از نظارات مديران شهر از انجام فعالیتها

53

5

85 38

53

8/55

8/20

رضايت از فعالیت خردهفروشان

82

85

0 80

2

0/778

0/883

رضايت از خدمات نورپردازی در شب

3

82

28 70

58

8/08

8/8

رضايت از جاذبههای بصری شبانۀ شهر

88

38

85 70

3

0/333

0/388

رضايت از زيرساختهای چون گاز ،آب و مخابرات

58

25

53 78

88

0/335

0/353

مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،

تحلیل استنباطي متغیرها
در بخش تحلیل استنباطی ،ابتدا با استفاده از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف فرض نرمالبودن نمونهها مورد
بررسی قرار گرفته ،سپس با استفاده از آزمون t
تكنمونهای و معناداری ضريب همبستگی و سؤاالت
تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند .همچنین برای ارتباط
بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل با استفاده از
همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره بهره
گرفته شدهاست.
 -8بررسی نرمالبودن توزيع نمونههای مورد مطالعه
 -5آزمون کمولموگروف اسمیرنف
فرضیههای آزمون نرمالبودن مورد مطالعه ،بهصورت
زير است.

در واقع فرض صفر بیان میکند که توزيع نمونه،
اختالف معناداری با توزيع نرمال ندارد .در صورتی که
مقدار احتمالی يعنی سطح معناداری کوچكتر از مقدار
 0/02باشد ،فرض صفر يعنی فرض نرمالبودن توزيع
نمونۀ مورد مطالعه در سطح خطای  2درصد رد
میشود و در غیر اين صورت فرض صفر تأيید میشود و
اين به معنی آن است که توزيع نمونۀ مورد مطالعه،
نرمال است .نتايج آزمون نرمالبودن متغیرهای پژوهش
در جدول ( )3قابل مشاهدهاست.
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جدول  :9نتیجۀ آزمون نرمالبودن شاخصها

مقدار آمارۀ آزمون
تعداد
شاخصها
کولموگروف اسمیرنف
0/757
833
تاکسیرانی
8/ 88
833
اتوبوسرانی
8/282
833
مترو
8/888
833
بیمارستانها
8/22
833
کلینیكها و درمانگاهها
8/835
833
مغازهها و کافیشاپها)
8/388
833
رستورانها
8/885
833
هتلداری
8/383
833
مسافرخانهها
8/833
833
شهربازیها
5/580
833
پارکها و حیاتوحش
0/733
833
سینما و تاالرها
8/738
833
سالنهای ورزشی
8/533
833
کالنتریها
8/833
833
اورژانس و آتشنشانیها
8/327
کانونهای فرهنگی و مذهبی 833
5/057
833
دسترسی به اطالعات
0/35
833
شعبههای عابر بانك
8/3 3
833
جايگاه سوخت
8/388
833
ساير
مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،

بهمنظور بررسی نقش شهرهای شبانه در
خدماترسانی به شهروندان ،از آزمون  tتكنمونهای
استفاده شدهاست؛ بهطوری که برای سنجش میزان
اين نقش ،گويههای موردنظر تحقیق در  50گروه
شاخصبندی شدهاند؛ بنابراين با احتساب دامنۀ طیفی
شاخصهای موردنظر که بین  8تا  2براساس طیف
لیکرت در نوسان است ،اين میزان برای برخی از ابعاد
باالتر و برخی پايینتر از شرايط مطلوب ( )8ارزيابی
شدهاست و تفاوت معناداری آن نیز برای همۀ
شاخصها کامال معنادار است؛ بنابراين تحلیل دادههای
گردآوریشده از طريق پرسشنامه در محدودۀ مورد
مطالعه نشان میدهد که تحلیل میانگین عددی از
ديدگاه پاسخگويان براساس آزمون  tتكنمونهای مبین
باالبودن تأثیرگذاری نقش شهرهای شبانه در
شاخصهای (اتوبوسرانی،مترو ،رستورانها ،هتلداری،

سطح معناداری نتیجۀ آزمون
0/ 33
0/038
0/087
0/000
0/033
0/08
0/080
0/073
0/588
0/038
0/000
0/83
0/005
0/070
0/087
0/073
0/008
0/830
0/033
0/580

نرمال است
نرمال است
نرمال نیست
نرمال نیست
است است
نرمال است
نرمال نیست
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال نیست
نرمال است
نرمال نیست
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال نیست
نرمال است
نرمال است
نرمال است

شهربازیها ،پارکها و حیاتوحش ،سینما و تاالرها،
سالنهای ورزشی ،اورژانس و آتشنشانی ،کانونهای
فرهنگی و مذهبی ،دسترسی به اطالعات ،شعبههای
عابر بانك و جايگاه سوخت هستند و در شاخصهای
(تاکسیرانی ،بیمارستانها ،کلینیكها و درمانگاهها،
مغازهها و کافیشاپها ،مسافرخانهها و کالنتریها)
پايینتر از حد مطلوبیت موردنظر بودهاند .با اينکه
معیارها در خدماترسانی به مردم تأثیراتی داشتهاند و
پايۀ اصلی يك شهر شبانه را تشکیل میدهد و در
طول شب به فعالیتهای خود ادامه میدهند؛ ولی
پايینترين حد مطلوبیت عددی موردنظر را به خود
اختصاص دادهاند که از داليل آن میتوان در
معیارهای «تاکسیرانی» ،به نبود نظارت مديريت
حملونقل شهری ،نبود نظارت سیستمهای سیار در
عملکرد تاکسیرانی و ارائۀ خدمات به شهروندان اشاره
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کرد .در معیار «بیمارستانها» میتوان به ضعف
پرسنلها در خدماترسانی به مردم ،کمبود نیروهای
پرسنل در خدماتدهی ،ضعف مديريت بیمارستان و
غیره اشاره کرد .در معیارهای «کلینیكها و
درمانگاهها» نیز میتوان به نبود نظارت مديران
بهداشتی در شب ،نارضايتی پرسنلها از حقوق خود و
ضعف در خدماترسانی ،کمبود متخصص در
کلینیكها و درمانگاهها اشاره کرد .در معیارهای
«مغازهها و کافیشاپها» میتوان ،به نبود نظارت
اصناف و مديران بهداشت در ارائۀ خدمات،
گرانفروختن اجناس به مردم ،پايینبودن کیفیت غذا



و غیره اشاره کرد .در معیار «مسافرخانه» میتوان به

پايینبودن وسايل و امکانات مسافرخانه ،فقدان نظارت
بهداشتی ،نظارت مديران شهری در مسافرخانه و
بیاعتمادی مسافرخانه برای مردم اشاره کرد .در معیار
«رضايت از کالنتریهای حوزه» میتوان به اين اشاره
کرد که فقدان امنیت الزم توسط پرسنلهای کالنتری،
ضعف در گشتوگذار در محلههای شهری و ترس
مردم برای بیرونآمدن در شب نتوانسته است زمینه را
برای بهبود امنیت کافی برای محلههای شهری فراهم
کند.

جدول  :9معناداری تفاوت از حدمطلوب شاخصهای خدماترساني شهرهای شبانه به شهروندان
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 8
فاصلۀ اطمینان  32درصد
تفاوت از حد
سطح
درجۀ
آمارۀ
میانگین
شاخصها
مطلوب
معناداری
آزادی
آزمون t
باالتر
پايینتر
-0/8077
-0/8885
-0/58808
0/000
832
- /085 5/87
تاکسیرانی
0/5788
0/0833
0/87838
0/008
832
8/ 78 8/87
اتوبوسرانی
0/3288
0/3383
0/75 3
0/000
832
85/7 5 8/75
مترو
-0/85 3 -0/2385
-0/ 235
0/000
832
-8/520 5/22
بیمارستانها
-0/8083 -0/2288
-0/ 5880
0/000
832
-3/703 5/28
کلینیكها و درمانگاهها
-0/0373 -0/5773
-0/88728
0/005
832
-8/505 5/75
مغازهها و کافیشاپها
0/3883 0/ 088
0/20387
0/000
832
3/ 38
8/20
رستورانها
0/5278 0/0885
0/8 833
0/003
832
5/38
8/8
هتلداری
-0/008
-0/5073
-0/80385
0/0 8
832
-5/088 5/73
مسافرخانهها
0/ 533 0/887
0/57 08
0/000
832
8/7 8
8/57
شهربازیها
0/8 80 0/8828
0/58802
0/000
832
8/388
8/58
پارکها و حیاتوحش
0/885
-0/0338
0/02803
0/875
832
0/788
8/02
سینماها و تاالرها
0/8352 0/0732
0/55 3
0/005
832
8/507
8/55
سالنهای ورزشی
0/8085 -0/5350
-0/07083
0/87
832
-0/788 5/38
کالنتریها
0/8802 0/08080
0/88888
0/083
832
5/ 8
8/88
اورژانس و آتشنشانی
0/5387 -0/0078
0/8 573
0/03
832
8/733
8/8
کانونهای فرهنگی و مذهبی
دسترسی به اطالعات
0/8838 0/0882
0/50 07
0/008
832
8/083
8/50
0/8005 0/ 835
0/23388
0/000
832
7/303
8/23
شعبههای عابر بانك
0/578
0/0380
0/88583
0/005
832
8/888
8/88
جايگاه سوخت
0/8385 0/0733
0/55 22
0/008
832
8/588
8/85
ساير

مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،

در ادامۀ تحقیق بهمنظور بررسی رابطۀ میان
شاخصهای خدماترسانی ،از آزمون همبستگی
اسپیرمن استفاده شد .از آنجا که ضريب همبستگی

پیرسون از روشهای پرکاربرد درجهت تعیین میزان
رابطۀ بین دو متغیر محسوب شده و با عالمت  rنشان
داده میشود .اين ضريب بهمنظور بررسی رابطۀ میان
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دو يا چند متغیر مدورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراين
برای معنادار بودن رابطۀ بین متغیرها از طريق ضريب
همبستگی اسپیرمن ،اگر سطح معناداری آزمون ()sig
کمتر از  2درصد باشد ،با  32درصد اطمینان میتوان
رابطۀ دو متغیر را ثابت کرد که مقدار آن همواره بین
 +8و  -8در نوسان است .نتايج مبین آن است که بین
فعالیتهای شبانه و تأسیسات و تجهیزات شهری در
سطح  32درصد اطمینان ،رابطۀ معنادار و مستقیمی
وجود دارد؛ بنابراين برای معنادار بودن رابطۀ بین
متغیرها از طريق ضريب همبستگی اسپیرمن ،اگر

سطح معناداری آزمون ( )sigکمتر از  2درصد باشد،
با  32درصد اطمینان میتوان رابطۀ بین متغیرها را
ثابت کرد؛ بنابراين يافتههای جدول ( )7نشان میدهد،
که بین همۀ شاخصهای موردنظر در سطح 0/02
درصد آلفا رابطۀ معناداری وجود دارد و اين نشان
میدهد که شاخصهای موردنظر توانستهاند در نقش
شهر شبانه مؤثر واقع شوند و زمینه را برای بهبود
خدماترسانی توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و
توسعۀ تأسیسات و تجهیزات شهری فراهم کنند.

جدول  :1سنجش میزان همبستگي میان نقش شهر شبانه و خدماترساني به شهروندان

همبستگی اسپرمن
سطح معناداری
ارزش
0/000
0/ 53

مؤلفههای خدماترسانی
شهر شبانه
تاکسیرانی
اتوبوسرانی

0/872

0/000

مترو

0/ 37

0/000

بیمارستانها

0/ 88

0/000

کلینیكها و درمانگاهها

0/ 38

0/000

مغازهها و کافیشاپها

0/288

0/000

رستورانها

0/ 82

0/000

هتلداری

0/ 38

0/000

مسافرخانهها

0/838

0/000

شهربازیها

0/283

0/000

پارکها و حیاتوحش

0/280

0/000

سینماها و تاالرها

0/ 72

0/000

سالنهای ورزشی

0/287

0/000

کالنتریها

0/ 20

0/000

اورژانس و آتشنشانی

0/ 08

0/000

کانونهای فرهنگی و مذهبی

0/ 73

0/000

دسترسی به اطالعات

0/338

0/000

شعبههای عابر بانك

0/233

0/000

جايگاه سوخت

0/ 80

0/000

ساير

0/ 75

0/000
833

تعداد

(**) معناداری همبستگی در سطح  )*( 0/08معناداری همبستگی در سطح ()0/02

مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،
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همچنین برای بررسی رابطۀ میان مؤلفههای
خدماترسانی شهر شبانه با تجهیزات و تأسیسات
شهری از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
برای معنادار بودن رابطۀ بین متغیرها از طريق ضريب
همبستگی پیرسون ،اگر سطح معناداری آزمون ()sig
کمتر از  2درصد باشد ،با  32درصد اطمینان میتوان
رابطۀ دو متغیر را ثابت کرد .يافتههای تحقیق نشان
میدهد ،بین برنامهريزی فضايی با توسعۀ پايدار
گردشگری در سطح  0/02درصد آلفا ،رابطۀ مثبتی
وجود دارد؛ بنابراين نتايج نشان میدهند که بعد
تجهیزات و تأسیسات شهری با ) (r=0.763و



شاخصهای خدمات فعالیت شهری ) (r=.765در

سطح  32درصد اطمینان ،رابطۀ بین آنها وجود دارد؛
يعنی با افزايش تجهیزات و تأسیسات شهری،
خدماترسانی به شهروندان ،افزايش و با کاهش
تجهیزات و تأسیسات ،خدماترسانی کاهش میيابد و
اين نشان میدهد که نقش فعالیتهای شبانه در
خدماترسانی مهم بودهاست و رضايتمندی شهروندان
را در پی داشتهاست .از طرف ديگر ،هرچه امکانات و
خدمات در شهر شبانه بهتر باشد ،زمینه را برای ارائۀ
فعالیتهای شبانه و خدماترسانی به شهروندان بیشتر
خواهد بود.

جدول  :3سنجش میزان همبستگي میان نقش تأسیسات و تجهیزات شهر شبانه و خدماترساني به شهروندان

تأسیسات و تجهیزات شهر شبانه

تجهیزات و تأسیسات
شهر شبانه

مؤلفههای
خدماترسانی

8/000

0/838

ضريب همبستگی
رابطۀ معناداری

شاخصهای خدماترسانی

تعداد نمونه

833

833

ضريب همبستگی

0/832

8/000

رابطۀ معناداری

0/000

تعداد نمونه
معناداری همبستگی در سطح )*( 0/08؛ مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،

برای بررسی دامنۀ نقش فعالیتهای شبانه در منطقۀ
مورد مطالعه از ديدگاه پاسخگويان ،سعی شد عمدهترين
تأثیرات تجهیزات و تأسیسات شهر شبانه را در
خدماترسانی به شهروندان در  83شاخص از دادههای
گردآوریشده از طريق پرسشنامه استخراج شوند .بهطوری
که از دادههای شاخصهای «خدماترسانی
استخراجشده» بهعنوان متغیر وابسته و از دادههای
متغیرهای «تجهیزات و تأسیسات» بهعنوان متغیرهای
مستقل در تحلیل رگرسیون چندگانه 8مورد استفاده قرار
گرفت .بررسی مدل برازش رگرسیونی نشاندهندۀ اين
 -8برای بررسي نقش فعالیت شهرهای شبانه و تأثیر آن بر خدماترساني به
شهروندان ،از آزمون رگرسیون  y=a+bxاستفاده شدهاست که این آزمون
سطح معناداربودن ابعاد بهکار گرفتهشده را نشان ميدهد.

0/000

833

833

است که  0/338متغیرها میتواند نقش فعالیتهای شبانه
در خدماترسانی را در منطقۀ مورد مطالعه تبیین کنند
(جدول  .)80بهعبارت ديگر ،ضريب همبستگی بین اين
دو متغیر برابر با  0/338است .مثبتبودن اين مقدار
نشاندهندۀ وجود رابطۀ مستقیم بین دو متغیر است و
مقدار  Sig =0/000 >0/02گويای معناداری اين رابطه در
سطح معناداری  2درصد است؛ درحالی که تأسیسات و
تجهیزات شهر شبانه تأثیر مثبت و معناداری برای
خدماترسانی به شهروندان در محدودۀ مورد مطالعه
بهدنبال داشتهاست و اين نشان از آن دارد که شهروندان از
خدمات و امکاناتی که در شب دريافت میکنند ،رضايت
قابلقبولی دارند.
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جدول  :82تحلیل رگرسیون عوامل تأثیرگذار تجهیزات و تأسیسات شهر شبانه
در رضایت مردم از خدماترساني به مردم

اشتباه معیار ضريب تعیین تصحیحشده ضريب تعیین ضريب همبستگی چندگانه
0/83888

0/333

0/338

0/782

مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،

نمودار پراکنش متغیر وابسته (خدماترسانی) و
متغیر مستقل (تجیهزات و تأسیسات شهر شبانه) در
زير آمدهاست .همانطور که مالحظه میشود ،نقاط در

اين نمودار در اطراف يك خط راست با شیب مثبت
پراکنده هستند و اين مطلب گويايی وجود رابطۀ
خطی مستقیم بین اين دو متغیر است.

نمودار  :8پراکنش متغیرهای وابسته (خدماترساني) و متغیرهای مستقل (شهر شبانه)

تهیه و ترسیم  :نگارندگان8832 ،

همچنین با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه ،نقش
عوامل و ابعاد تأثیرگذار در میزان رضايت شهروندان از
رضايتمندی شهر شبانه و خدماترسانی در محدودۀ مورد
نمونه مشخص شد؛ بهطوری که نتايج بهدستآمده
حکايت از آن دارد که رابطه بین شاخصهای بهکار

گرفتهشده کامال معنادار است (جدول  .)88نسبت  Fکه
برابر با ( )55/38است ،داللت بر آن دارد که مدل
رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی برای تبیین متغیرهای
وابستهاست .بهعبارت ديگر ،متغیرهای تحقیق قادرند که
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.

جدول  : 88تحلیل رگرسیون مبتنيبر وجود رابطۀ خطي بین میزان رضایت شهروندان و خدماترساني شهرهای شبانه

مؤلفهها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ آزمون F

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

35/38

87

8/ 33

55/383

0/000

باقیمانده

58/828

888

0/822

30/858
کل
مأخذ :يافتههای تحقیق8832 ،
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همانطور که در نمودار زير مشاهده میشود،
میانگین پاسخهای رضايت از خدماترسانی تقريبا در
وسط منحنی توزيع قرار گرفتهاست و بیشترين فراوانی
را دارد .پاسخهايی که بیشترين رضايت از خدمات را



دارند ،در سمت راست میانگین و پاسخهای که نمرۀ

خدمات آنها کمتر است ،در سمت چپ میانگین قرار
گرفتهاند که رضايت شهروندان از خدماترسانی شهر
موردنظر را در پی داشتهاست.

نمودار  .0نمودار هسیتوگرام متغیرهای مستقل و وابسته

تهیه و ترسیم  :نگارندگان8832 ،

نتیجه
فعالیتهای شهری و زندگی شبانه در شهرهای
مختلف جهان ،با توجه به نقش غالب يا هويت هر يك
از آنها متنوع است؛ بهطوری که برخی از اين شهرها
با هويت غالب حکومتی ،تجاری و تفريحی ،با توجه به
تناسب شرايط مکانی ،تاريخی و فرهنگی خود،
برنامهريزی متفاوتی برای حضور مردم در فضاهای
شهری دارند و زمینه را برای خدماترسانی به
شهروندان فراهم میکنند؛ بنابراين با توجه به اهمیت
موضوع و بهمنظور بررسی نقش شهرهای شبانه در
خدماترسانی به شهروندان ،از آزمونهای آماری
استفاده شدهاست؛ بهطوری که برای سنجش میزان و
اهمیت موضوع و پاسخگويی به سؤاالت مطرحشده،
گويههای موردنظر تحقیق در  83گروه شاخصبندی

شدهاند .يافتههای تحقیق نشان داد که برخی از ابعاد
باالتر و برخی پايینتر از شرايط مطلوب ( )8ارزيابی
شدهاست و تفاوت معناداری آن نیز برای همۀ
شاخصها کامال معنادار است .از طرفی ،برای بررسی
رابطۀ میان مؤلفههای خدماترسانی شهر شبانه با
تجهیزات و تأسیسات شهری ،از آزمون همبستگی
اسپیرمن استفاده شد که نشان داد ،بین همۀ
مؤلفههای خدماترسانی شهرهای شبانه و تجهیزات و
تأسیسات شهری در سطح  0/02درصد آلفا رابطۀ
مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین بررسی مدل
برازش رگرسیونی نشاندهندۀ اين است که  0/782درصد
از متغیرها میتوانند نقش شهر شبانه در خدماترسانی را
در منطقۀ مورد مطالعه تبیین کنند که اين مقدار
نشاندهندۀ وجود رابطۀ مستقیم بین دو متغیر است؛
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بنابراين با توجه به شواهد مشهود میتوان اظهار کرد که
سؤاالت مطرحشده تأيید میشوند .البته شهر مشهد
بهعنوان گزينۀ ترجیجی نسبی برای بررسی
فعالیتهای شبانه قلمداد شد .اين شهر با دارا بودن
حرم امام رضا(ع) و وجود زائران ،نیازمند توجه بیشتر به
خدمات شبانه است تا از يكسو ،با ارائۀ خدمات و
نظارت مديريت شهری ،رضايتمندی شهروندان بیشتر
شود و از سوی ديگر ،مشارکت شهروندان در زمینۀ
فعالیتهای شبانه باع توسعۀ فعالیت در مغازهها،
امکان پذيرايی و غذاخوری ،تفريحات و سرگرمیها و
نمايشهای خیابانی و ديگر شاخصهای زيربنای و
روبنايی خواهد شد .در واقع با تشويق فعالیتهای
گوناگون اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در شب ،نهفقط
آن را مستهلك نمیکند؛ بلکه حضور فعالیت مستمر
شهروندان به آن اهمیتی میبخشد که چه مردم و چه
مديران شهر را در حفظ و نگهداری آن کوشاتر
میکند؛ ازاينرو برای شاخصهايی که در اين تحقیق
از کمتر از حد آستانۀ مبانی موردنظر بودهاند ،راهکارها
و پیشنهادهايی ارائه شدهاست:
پیشنهادها
 .8توجه بیشتر به ارگانهای مديريتی که طبق
نظرسنجی از سطح مبانی نظری مورد پايینتر
هستند و نتوانستهاند رضايت شهروندان را بهدنبال
داشته باشند.
 .5در شاخصهايی مانند کالنتریها ،بیمارستانها،
هتلها و مسافرخانهها که در سطح پايینی قرار
گرفتهاند ،بايد برنامهريزی کرد و زمینۀ خدماترسانی
بهتر را فراهم کرد.
 .8توجه ويژه و ايجاد گفتگو میان ارگانهای شهرداری و
استانداری برای خدماترسانی بهتر.
 .ضرورت و لزوم نظارت و بررسی مديران شهری در
شاخصهایبیمارستان،کالنتری ،مسافرخانه ،رستوران
و ...برای بهبود خدماترسانی بهتر و ارتقاء سطح
کیفیت زندگی شهروندان.

 .2اضافهکردن پرسنلها در کالنتریها ،بیمارستانها و
رستورانها در تقويت خدماترسانی شبانه به
شهروندان ،خاطرات جمعی شهروندان و بهخصوص
زائران.
 .3برنامهريزی دقیق برای تعیین و توزيع کاربریهای
بیمارستانی ،کالنتریها ،رستورانها و غیره ،در
فراهمکردن زمینۀ حضور مردم خدماترسانی به
آنها مؤثر خواهد بود
 .8پاسخگويی مناسب به نیازهای فضای شبانه در
شاخصهايی همچون بیمارستان،کالنتری ،مسافرخانه،
رستوران ،تاکسیرانی و ...است.
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Introduction
Urban life and related economic requirements require that human activities continue from day to
night (samani, 2012), but what contributes to the realization of this important consideration is the
concerns of both groups of stakeholders, namely, the citizens and urban management. Nightly
attractiveness is the most important factor in attracting citizens at night. On the other way, urban
management should have the incentive to provide services and facilities that are commensurate with
the night space. Perhaps, the most prominent features of an inviting city space at night can be found
in cases such as (different activities), (proper illumination and, consequently, the beauty of space),
(access- convenient transportation) and ultimately (the physical safety of space). The nightly city, in
the first place, includes cafes, cabarets, as well as fast food media in the city center which boosts the
economic growth of urban centers (Tierney and Hobbs, 2003), whose activities include hobbies and
retails and nonalcoholic beverage economies are numerous that are considered as a means of
rebuilding the activities of the city center areas (Talbot, 2007, p.1). and on the other hand, these cities
aim to bring people to the center of the city by festivals and the implementation of cultural projects
which has led to the creation of brilliant offices, the prosperity of residential economics, and the
expansion of cultural and social facilities in the city, providing space for lively and fun activities at
night (Lovatt and O'Connor 1995, 130).
Research Methodology
The purpose of present study is applied and it is descriptive-analytical method. A comprehensive data
collection is done in the library and it is field one (questionnaire and observation). The statistical
population of this research is the citizens of 11th area of Mashhad which is estimated to be 222000,
which is considered by Cochran formula with error coefficient of 0.076. For data analysis,
descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and inferential (correlation, multiple
regression, t single sample) have been used.
Results and Discussion
Considering the importance of the issue, the statistical tests have been used to investigate the role of
the nightly Activities in providing services to the citizens. So, in order to measure the importance of
the subject and answer to the raised questions, the items in the research were indexed in 19 groups.
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The findings of the research showed that some of the dimensions were evaluated higher and some of
them lower. And its significant difference was significant for all indices. On the other hand,
Spearman correlation test was used to investigate the relationship between the service components of
the nightly city with the equipment and facilities of the city which showed that there is a direct and
significant relationship between all the service components of the nightly cities and urban equipment
and facilities at 0.05% alpha. Also, the study of regression fit model shows that 0.835 of variables
can explain the role of nightly city in providing services in the study area, which indicates a direct
relationship between the two variables. Therefore, given the evident evidence, it can be stated in
general that the raised questions are confirmed. There are some guidelines for the indicators that are
below the threshold of the baseline in this research.
Conclusion
The findings of this shows that the means were evaluated lower than desired conditions in the
indicators of health, caretakers, hotels, and taxis and in the other indicators were higher than the
desired conditions. The difference is quite meaningful for all of the indicators. So, considering the
obtained result, it can be stated that the nightly city has provided the ground for the provision of
services to citizens, that is, the services to the citizens have increased by increasing the equipment
and facilities and they are decreased by decreasing of equipment and facilities. This showed that the
role of the nightly city was considered as an important service and it had the satisfaction of the
citizens in the area of the study. The study of regression fit model shows that 0.835 of variables could
explain the role of the nightly city in service provision in the study area, which indicates a direct
relationship between the two variables.
Keywords: Nightly city, Service, satisfaction, 11th district of Mashhad.
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