
 سنجش میزان رضایت گردشگران از خدمات شهر هرات 

 1شفیقه احمدی: نویسنده گان
 2و اسداهلل رامین حنیف                    

 چکیده

گردشگری یکی از سریع ترین صنایع در حال توسعه در اقتصاد جهانی است    در ایتن ن تن             

 رشتد   نترای تتیم ن     شاخص  نهترین     رقانتی عوامل مهمترین از یکی گردشگران مندی رضای 

 نتر   مبتنی   هتد  تحق تق   .  تحل لی اس  -ر ش این تحق ق، توص فی  .م شود محسوب آتی سودهای

م باشتد، جامعتآ آمتاری تحق تق          هترات   شهر  از خدمات   گردشگران  مندی رضای  م زان سنجش

نفر از گردشگران شهر هرات هستند که نه طور تصادفی انتخاب شده انتد   دیتدگاه آنهتا در              051

مورد م زان رضای  از خدمات شهر هرات در ط ف ل کرت مورد پرسش قرار گرف    نته کمت      

حاکی از همبستگی در نتی مللتوب پرستشنامآ         1.700آلفای کر نباخ . تحل ل شد SPSSنرم افزار 

 . است    قرارگرفته  تحل ل     مورد تجزیه    Tآزمون      آمار توص فی ر ش نا ه ها داد. تحق ق اس 

که ن شترین م زان رضای  منتدی گردشتگران مرنتوه نته              م دهد نشان تحق ق نتایج راستا، این در

کمترین مت زان   .  م باشد... (  تلفن ثان ، همراه، انترن  دهی    )ک ف   دسترسی نه امکانات ارتباطی 
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در این م تان مقولته یتی کته           .  رضای  ن ز مرنوه نه ک ف   امکانات تفریحی در شهر هرات م باشد  

ارتباه مستق می نر جذب گردشگر دارد عامل امن   اس  که نقش رسانه های جمعتی   تبل اتات          

نتدیهی است  نتا افتزایش احتسا             .در نشان دادن  جود امن   نسبی در هرات تأث ر نتس اری دارد     

کته رفتاه جامعتآ        امن     افزایش حجم گردشگران شاهد اثرات اقتصادی ملمو  تر خواه م نتود     

 .شهری   گردشگران را در پی خواهد داش 

 .گردشگريشهري،رضایتمندي،افغانستان،هرات:هايكلیديواژه

 مقدمه

 ایتن   اهم ت    .است    جهتانی   در اقتصادی  توسعه حال در صنایع ترین سریع از یکی گردشگری

، Aubert  ،A. )نتاتتر م باشتد     آن  از  ختودر    صتنایع      نفت    صتنع    تنهتا   که  اس   قدری  نه  صنع 

اهم   گردشگری در حال حاضر ن ش از همه  انسته نته ررخته اقتتصادی آن است ر زیترا                   (  2112

ر نه طتوری    (Lee & Chang, 2008: 180)قانل   ناتیی در زم نه پویایی اقتصاد محلی   ن ن المللی دارد 

م ل ون شال مستق م    021)م ل ون شال 250نا ایجاد  2102در سال گردشگری WTOکه نر اسا  آمار 

درصد از کل نازار اشتتاال جهتانی را نته ختود اختتصاه داده                    0.0(  م ل ون شال غ رمستق م 020  

م ل ارد دتر درآمد مستق م حاصل از گردشگری نوده اس ر از هم تن ر  است  کته د لتهتا در            0251

دهه های اخ ر گردشگری را نه عنوان یکی از ش وه های کاهش ن کاری   افزایش درآمد مدنظر قترار     

 گردشتگری،   صتنع    در  ناخالص  تول د  کل  از  درصد 10.9  (Boniface & Fowler, 2002:12). دارند

 صنع  گردشتگری  از جهان مال اتی درآمد از درصد 00گردشگری    صنع  در جهان اشتاال 10.7

 (. 22: 0200طالع ماسوله، )م شود  حاصل

 هتای   دهته   در  را  جهتان   گردشتگری   ر نتدهای   کته   مقصدهایی  ترین  مهم  از  یکیدر این م ان  

 نته   را  مقتصدها   ایتن   متدت   کوتتاه   ستفرهای   رشد ..اس   شهری  داده، مراکز   قرار  تأث ر  تح   گذشته

 ستفر   م تانگ ن   کتاهش   در  را  ختود   پدیده  این     تبدیل نموده   گردشگری  مراکز  ترین  اصلی  از  یکی

 نته   شتهرها (.  Cooper & Others  ،095،0440)داده است       نتشان   دن ا  مقصدهای  ن شتر  در  گردشگران

 کتشور،    ر دی نته    در ازة  عنتوان   نه آنها :اند منظوره رند عملکرد دارای گردشگری مقاصد عنوان

 شتگر    تتأث ر   نته   توجته   هتستند نتا     ختود   مجتا ر   مقتصدهای      ر ستاها نه سفر مبدأ   اقام  مراکز

    نلنتد   نظتری   نتا   نایتد   امتر ز،   جوامتع   در  فرهنگتی      اجتماعی  اقتصادی،  های  زم نه  در  گردشگری

 منفتی   آثار     کرده   تالش آن گسترش جه  در درس ، ریزی نرنامه نا   عالمانه، آگاهانه مدیریتی
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 از  گردشتگران   هتد    کته   این  نه  نا توجه (.  0204،2  احمدی،     نژاد  حاجی( رسان د  حداقل  را نه  آن

 ر انتی      ر حتی   آرامتش   نته   دستت انی      فراغ   از ا قات  استفاده مختلف مکانهای   نواحی نه سفر

    گردشتگران   مت زان   شتدن   کم  ناعث  آنان  نه  رسانی  ک ف   خدمات      کم    در  کمبود  ناشد،  می

 مت زان   گردشتگر   رضای   جلب  اصلی  عوامل  از  یکی زیرا شدر پایدار خواهد گردشگری تحقق مانع

 تمایتل   م شودر رتون گردشتگران     ارائه  گردشگران تفریح   نازدید نرای گردش، که تسه التی اس 

 عوامتل رضتای      شتناخ    دارنتد،   محتل   نته   متسافرت   تکرار     دیگران  نه  خود  مثب   تجرنآ  انتقال  نه

تتوان    در  اقتع متی    .  است    گردشتگری   صنع   پژ هشی  های  حوزه  مهمترین  از  گردشگریکی  مندی

مندی گردشگران یکی از مهمترین عوامل رقانتی   نهترین شاخص نرای تتیم ن رشتد          گف  رضای 

امتر زه نتس اری از مراکتز،   ارگانهتا   ستازمانها، مت زان رضتای                    .  سودهای آتی محتسوب م تشود     

گردشگران را مع اری مهم نرای سنجش ک ف   کار خود قلمداد م کنند   این ر ند همچنان در حتال      

مندی گردشگر نقتش مهمتی در تتدا م گردشتگری   آینتدة ایتن                    از آنجا که رضای   . افزایش اس 

 .صنع  ایفا م کند، از موضوعاتی اس  که در حوزة گردشگری نس ار مورد کنکاش قرار گرفته اس 

. مندی گردشتگران از موضتوعات مهتم در ایتن صتنع  است                در افاانستان ن ز موضوع رضای 

. گردشگرانی که نه افاانستان   حتی شهر هرات م آیند نا ی  پ ش فرض قبلی  ارد این منلقه م تشوند 

نرخی از آنها  افاانستان   حتی هرات را نتا کمتترین امکانتات   پ تشرفتها در تهتن تتصور م کننتد                       

البته در شهرهای امن مثل هترات انتظتار مت ر د      .  نالعکس نرخی دیگر انتظار خدمات دهی نهتری دارند

تری داشته ناشد   ستلح انتظتارات گردشتگران نترآ رده         که تا حد دی گردشگری  ضع    مللوب

د م ن شهر پرجمع   افاانستان پتس از پایتخت        0242در سال نفر  902211نا جمع   این شهر .  شود

شهر هرات نته دل تل نرختورداری از          .    تنها قلب صنعتی غرب افاانستان محسوب م شود (  شهر کانل)

هتنری افاانتستان محتسوب        -مهمتترین کتانون فرهنگتی     تاریخی متعدد   متنوع        -جاتنه های فرهنگی

 221ن تش از    در حال حاضتر    .  در زم نآ گردشگری فرهنگی از پتانس ل ناتیی نرخوردار اس م شود   

اهم   تاریخی فرهنگی شهر هرات موجتب      .  فرهنگی ثب  شده در این شهر  جود دارد –اثر تاریخی 

اق انوست ه در ستازمان علمتی فرهنگتی آموزشتی            -نرندة جایزة م راث فرهنگی آس ا   2110شد در سال 

پتس از نررستی شتهرهای مختلتف جهتان توست                 2114همچن ن در سال .  گردد سازمان ملل  یونسکو

در ایتن شتهر همته ستاله         .   شامل نرنامه هزار شهر   هزار زندگی ایتن ستازمان گردیتد      سازمان یونسکو

 اسلوب معادله و جایگاه آن در شعر فارسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88


جشنهای مناسبتی مختلفی از جمله جشن انگور، جشن ر ز هرات، جشن گردشتگری   غت ره نرگتزار            

همچن ن هرات دارای صنایع دستی منحصر نه فردی مانند ش شه سازی، البسه   خامکتد زی            . م شود

در حال حاضر این شهرضتمن نرختورداری از جاتنته هتای متعتدد گردشتگری، دارای                   .  امثالهم اس 

 .فر دگاه ن ن المللی نوده   د م ن مقصد گردشگران خارجی در افاانستان محسوب م شود

نررس ها نشان م دهد در حال حاضر ضعف امن   در افاانستان مانع نهره مندی نه نه از ظرف تهتای   

  فرصتهای گردشگری کشور گردیده   نقتش نازدارنتده یتی در زم نته توستعه گردشتگری کتشور                     

تزم نته تکتر     .  تزم نه تکر اس  امن     احسا  امن   د  مسأله جتدا از هتم هتستند         .  افاانستان دارد

نا توجه نه اهم ت      .  اس  که همواره نازدید از آثار تاریخی   طب عی نعد از احسا  امن   ملرح اس  

مقولآ گردشگری در شهر هرات، ملالعآ حاضر نه نررستی مت زان رضتای  گردشتگران ایتن شتهر از                    

: نا توجه نه موارد ملرح شده سوال تحق ق نه این صورت ملرح م گتردد  .  خدمات شهر هرات م پردازد

آیا گردشگران از خدمات شهر هرات رضای  دارند؟   ن شترین رضای  گردشگران از کدام خدمات  

 م باشد؟ 

 پیشینةتحقیق

تبارشناسی گردشگری نشان دهندة همزادی گردشتگری   شهرنتش نی از گذشتته هتای              اگر ره 

)د ر اس ر اما زایش گردشگری شهری در مفهوم امتر زی، مرنتوه نته نعتد از جنتن جهتانی د م                  

  آشکار شدن نازتانهای منحنی زندگی شهری اس  که نرنامه ریزی در زم نه ا قات فراغ  را   (  0451

« گردشتکری شتهری   »طی ستالهای اخت ر پت رامون موضتوع         .  در صدر ا لوی  شهرها قرار داده اس 

تحق قات زیادی صورت گرفته است ر درحتال حاضتر ن تش از یت  م ل تون پتژ هش در ارتبتاه نتا                       

علی رغم انجام تحق قات گتسترده در ایتن حتوزه در        .  گردشگری شهری نه رشته تحریر درآمده اس 

کشورهای محتلف دن ا، در افاانستان نه دل ل شرای  حاکم طی رند دهآ اخ ر نه این مهم کمتتر توجته       

  «  جاراف ای توریستی افاانتستان   »در ارتباه نا صنع  گردشگری افاانستان تنها د  کتاب .  شده اس 

 .مشاهده شد( 0240)از عظ می « آشنایی نا نناهای تاریخی افاانستان»

رستالآ متزارات    »در ارتباه نا منانع موجود پ رامون گردشگری شهر هرات می تتوان نته کتتاب            

زیارتگتاه، اثتر      011در ایتن کتتاب نته شترح حتد د             .  اشاره کترد (  0274)از فکری سلجوقی «  هرات

)از خل لتی    «  آثتارهرات »همچن ن کتتاب   .  تاریخی   نزرگان   عارفان شهر هرات پرداخته شده اس 
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ضمن توص ف حاتت تاریخی   جاراف ایی شهر هرات، نناهای تاریخی شهر را معرفتی نمتوده       (  0202

 . اس 

نگاشتته شتده است  نعتد از           2117در ستال    Paul Clammerکه توس  Afghanistan در کتاب

نحثهای کلی در مورد افاانستان ی  نخش مجزای آن در مورد شهر  هترات است  کته انتتدا نته ن تان              

معرفی    یژگ های تاریخی   طب عی هترات پرداختته است    ستپس نته ن تان توصت فی جاتنته هتای                       

 . گردشگری هرات،  ناف  قدیم شهر   مراکز تفریحی این شهر پرداخته شده اس 

Marin &Taberner   نه نررسی رضای  مندی از مقاصد گردشتگری   تتأث ر آن        2117در سال

گردشگر ساحلی نه ایتن     2922این محققان نا نظر سنجی از .  نر تمایل نه نازگش  د ناره پرداخته اس 

نت جه رس ده اند که تجرن ات نارضایتی ناعث کاهش رضای  مندی کل شده اس  کته اینهتا نته طتور           

 . رشمگ ری ناعث کاهش تمایل گردشگران در نازگش  نه مقصد م شود

Md. Wahidul Habib   Nazrul Islam     در پژ هتشی کته در متورد رضتای              2114در ستال

محققان در این تحق ق نتا استتفاده از تحل تل رنتد              .  گردشگران از مهمانسراهای ننگالدش انجام دادند

متا ری مانند تحل ل عاملی نه سنجش عوامل رضایتمندی گردشگران   تحل ل رگرست ون نترای تع  تن      

رانله م ان رضایتمندی کلی   عوامل رضایتمندی   از تحل ل همبتستگی نترای شتناخ  ارتبتاه م تان          

عاملها پرداخته اند   در نهای  نه این نت جه رس دهاند که نه ترت ب خدمات   هزینآ مهمانتسرا، دکتور،      

رستوران   کارکنان، نحوة پذیرش   خوش نرخوردی از عوامل نس ار مهم رضتایتمندی گردشتگرانی      

 .اس  که در مهمانسراهای ننگالدیش اقام  دارند

Seubsamarn, Kanoknon  نه پژ هشی در مورد انگ زة گردشتگران ختارجی نترای       2114در سال

. اقام  در تایلند   رضای  مندی آنان در ارتباه نا  یژگ های فرهنگی   تاریخی مقصد پرداخته است  

محقق در این پژ هش نا استفاده از تحل ل توص فی، تحل ل همبستگی   تحل ل رگرس ون پرستشنامه نته     

ایتتن نت جتته رستت ده  استت  کتته  یژگ هتتای دموگراف تت ،  یژگ هتتای فرهنگتتی   تتتاریخی   انگتت زه                  

 .گردشگران نا رضای  مندی کل گردشگران ارتباه معناداری داشته اس 

 روشتحقیق

اعتیای  .   احد تحل ل گردشگران شهر هرات است      . تحل لی نوده اس  –ر ش تحق ق توص فی 

ستنجش رضتای  گردشتگران شتهر هترات از دیتدگاه              .  نمونه نه صورت تصادفی انتختاب شتده انتد         
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شاخص در ط ف ل کرت مورد نررسی قرار گرفت    نتا متسی ل ن ستازمان               09گردشگران نه کم  

آ ری اطالعتات نته صتورت ترک تبی از ر شتهای م تدانی                    جمع.  گردشگری ن ز مصاحبه انجام شد   

نمونآ تتصادفی     051نرای نمونه گ ری از جامعآ آماری نه دل ل حجم کم گردشگر   .  نوده اس   اسنادی

پایایی پرسشنامه نه کمت  آلفتای کر نبتاخ متورد نررستی قترار               .  گردشگر مورد پرسش قرار گرفتند

اس  که نتشان م دهتد همبتستگی در نتی مللونتی ن تن                 1.700مقدار ضریب آلفای کر نباخ  . گرف 

 SPSS  ،Excelها از نرم افزارهایی مانند      در این تحق ق نه منظور تحل ل داده. متا رها  جود داشته اس 

  GIS  ( آمار توصت فی   استتنباطی    )های مختلف آماری  همچن ن نا استفاده از ش وه.  استفاده شده اس

 .های کمی پرداخته شده اس  نه تجزیه   تحل ل داده

 معرفیمنطقةموردمطالعه

مرکز تیت   .   تی  هرات در غرب افاانستان   هم مترز نتا کتشور ایتران   ترکمنتستان است               

 000،  (پایتخت  افاانتستان   )ک لومتری شتر  کانتل       001هرات، شهر ناستانی هرات اس  که در فاصلآ 

شتهرهرات نتا    .  ک لومتری جنتوب مترز ترکمنتستان  اقتع شتده است              001ک لومتری شر  مرز ایران، 

سوم ن شهر نزرگ افاانستان محتسوب م تشود         (  2102طرح جامع هرات،)ک لومتر مرنع 021مساح 

 . دارای جاتنه های متعدد   منحصر نه فرد گردشگری اس 
 موقعیت جغرافیایی والیت هرات   -1نقشة 

 (نگارنده گان)
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 مبانینظري

یی اس  که از دیرناز در جوامع انسانی   جود داشت  است    نته تتدریج در             پدیده  گردشگری

طی مراحل تاریخی مختلف نه موضع فنی، اقتصادی   اجتماعی اکولوژیکی کنونی خود رس ده است     

 (.27،0279رضوانی، )

های تاریخی   فرهنگی نس اری دارند غالباً مقاصد گردشگری     نواحی شهری نه عل  آنکه جاتنه

هتا، نناهتای یتاد نتود،          های متنوع   نزرگتی شتامل متوزه       شهرها معموتً جاتنه.  مهمی محسوب م شوند

سالنهای ت اتر، استدیومهای  رزشی، پارکها، شهر نازی، مراکز خرید، منتاطقی نتا معمتاری تتاریخی           

مکانهایی مرنوه نه حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا انتد کته ختود گردشتگران نتس اری را جتذب               

های گردشگری در مناطق غت ر شتهری  اقتع ناشتند از          م کندر عال ه نر این حتی در صورتی که جاتنه

لذا حجم زیتادی    .  آنجا که شهرها نه پ رامون خود خدم  م دهند در رانله نا گردشگری قرار م گ رند

شتوند، نته عبتارت دیگتر محتل ستکون ، ستر  غتذا،                   از امکانات گردشگری در شهرها متمرکز متی   

اند کته نازدیتد کننتدگان از مناطتق            ارتباطات، حمل   نقل   سایر خدمات گردشگری در شهرها  اقع

 (.000: 0240پاپلی یزدی، )اطرا  شهر   خود شهر از آنها استفاده م کنند

گردشگری شهر هرات نه عنوان ی  س ستم نه مثانآ ی  کل دارای اجزا   عناصتر گونتاگون           

س ستم گردشگری کنونی شهر هرات محتصول اجتزا      ساختارها   کارکردهای  یژه یی اس  در  اقع 

  تقاضتتا  ...(  پتذیرایی، ختدمات      /  جاتنته هتا، حمتل   نقتل،  احتد هتای اقتامتی               )  عناصتر عرضته      

از طر  دیگر اس  که در طول تاریخ خود نتا فتراز    (  گردشگران محلی، منلقه یی، ملی   ن ن المللی)

 .  نش بهایی سازمان نایافته شکل گرفته اس 

ساختار   کارکرد س ستم گردشگری شهر هرات تا حال حاضر علی رغم نرختورداری از جاتنته       

اگتر  .  تاریخی، در سایآ ضعف امن   در سلح کشور مهجور مانده است    -های متعدد   متنوع فرهنگی

ره هرات همانند نام ان   نلخ جز   تیات امن افاانستان محسوب م شودر اما ضعف امن ت  در ستلح         

ملی، صنع  گردشگری این  تیات را تح  تأث ر خود قرار داده    ر دی گردشتگر ختارجی ارقتام       

در  اقع س ستم گردشگری شهر هرات متأثر از شرای  حاکم نر کتشور در زم نتآ ضتعف           .  پای نی اس 

امن   نوده   این شرای  عرضه   تقاضای گردشگری را تح  تأث ر خود قرار داده   اثترات اقتتصادی    

نه نظر م رسد درحال حاضر مهمترین رتالش در نرانتر رشتد               .  گردشگری را نه حداقل رسانده اس 

 اسلوب معادله و جایگاه آن در شعر فارسی



اگتر افاانتستان    .  تقوی  صنع  گردشگری   جلب سرمایه   توریس  در افاانستان ضعف امن   اس   

نخواهد از فرصتهای صنع  گردشگری نهره نرد تزم اس  امن     خدمات مورد ن از گردشتگری را     

صنع  گردشگری   مقولآ امن   ارتباه تنگتاتنگی نتا هتم دارد          زیرا . در شکل مللوب فراهم نماید

ترین عامل گتسترش گردشتگری در هتر فتیای  جاراف تایی محتسوب                    امن   داخلی   ملی، شاخص

 .م شود

تتتاریخی نتتوده   انگتت زه اغلتتب      -در حتتال حاضتتر کتتارکرد گردشتتگری شتتهر هتترات فرهنگتتی         

رشد   توسعآ فیای شهر ن ز تقریبتًا از هم تن گترایش پت ر ی             .  گردشگران شهر هرات فرهنگی اس 

کرده   هستآ اصلی شهر   اجزا    عناصر اصلی شهر در مجا رت جاتنه های تاریخی شهرقرار داشتته     

نعد از عامل امن    جود زیتر ستاختهای مناستب شتهری از         .    این آثار تاریخی را نه هم متصل م کند

. عوامل مهم دیگری اس  که در کسب رضای  گردشگران   جذب آنهتا نقتش نتس ار میثتری دارد             

زیرساختهای شهری شهر هرات نسب  نه گذشته از ر ند رشد ستعودی نتسبتًا مللونتی نرختودار نتوده             

هم اکنون در هرات هتل ن ن المللی   رندین هتل رندستاره نا مع ارهتای نتاتی ک ف تتی آمتاده         .  اس 

    نواحتی   نته   سفر  از  گردشگران  هد   که  این  نه  توجه .پذیرای گردشگران داخلی   خارجی هستند

 در  کمبتود   م باشتد،   ر انی     ر حی  آرامش  نه  دست انی     فراغ   از ا قات   استفاده  مختلف  مکانهای

 گردشتگری   تحقق  مانع    گردشگران م زان شدن کم ناعث آنان نه رسانی ک ف   خدمات   کم  

نترای    کته   تتسه التی   مت زان   گردشتگر   رضتای    جلتب   اصلی  عوامل  از  یکی زیرا شدر پایدار خواهد

    نماینتد   را انتخاب  خاصی مقصد گردشگران اگر.م شود  ارائه گردشگران تفریح   نازدید گردش،

 آن  نته   ستفر   نته   تتشویق   را  اطراف ان ختود       آشنایان  ش   ند ن نرگردند، راضی خود سفر تجرنآ از

  .م گردد ن شتر مقصد آن از مجدد   نازدید نازگش  نرای گردشگران خود تمایل   م نمایند مقصد

خصوصتاً  .  های استفاده از گردشگری در نواحی شهری نس ار گسترده   متنوع اس    در کل زم نه

شتهر هترات ن ازمنتد ایجتاد        .  شهر هرات کته دارای پتانتس لهای متنتوع در زم نته گردشتگری هتس                  

نقتا  ایتن شتهر   ایجتاد رن تن              از این ر  تیم ن   تتدا م ح تات        .  زیرساختهای مدرن شهری اس 

زیرساختهایی ن ازمند یافتن راه حلها   ر شهای جدید م باشتد کته توستعآ نختش ختدمات در نختش                

 .گردشگری ی  راه حل معقول م تواند ناشد
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رولگتی  .  هتا آزمتون م تشود       ها انتدا رولگتی   کتش دگی داده       نرای اطم نان از نرمال نودن داده

نرای ی  توزیع کامالً متقارن رولگی صتفر   نترای     .  مع اری از تقارن یا عدم تقارن تانع توزیع م باشد

ی  توزیع نامتقارن نا کش دگی نه ستم  مقتادیر نتاتتر رولگتی مثبت    نترای توزیتع نامتقتارن نتا                       

نتشان دهنتده     kurtosis  کتش دگی یتا       .کش دگی نه سم  مقادیر کورکتر مقدار رولگی منفی است      

نه عبارت دیگر کش دگی مع اری از نلندی منحنی در نقلآ متاکزیمم است              .ارتفاع ی  توزیع ا ر

کش دگی مثب ، یعنی قلآ توزیع مورد نظر از توزیتع      .  م باشد 2مقدار کش دگی نرای توزیع نرمال نرانر 

در راستتای ارزیانتی     .   تتر نتودن قلته از توزیتع نرمتال است                نرمال ناتتر   کش دگی منفی نشانآ پای ن   

ها از ضریب رولگتی   کتش دگی استتفاده شتده          گردشگری شهری، نرای اطم نان از نرمال نودن داده

هتستند کته نتشان      (  -2،   2)مالحظه م کن د تمامی داده ها در نازده (  2)اس ر همان طور که در جد ل 

 .دهنده توزیع نرمال داده ها م باشد
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 نررسی نرمال نودن انعاد مورد نررسی نا استفاده از ضریب رولگی   کش دگی -2جد ل 

نا توجه نه نرمال شدن توزیع جه  نررسی رضای  منتدی گردشتگران از امکانتات   ختدمات                

نا توجه نه اینکه سواتت در ط ف ل کترت از نتس ار     .  یی استفاده شد ت  نمونه Tشهر هرات از آزمون 

 2طراحی شده اس ، م انه نظری در آزمون تی است ودن  ت  نمونه یی عدد   (  5)تا نس ار زیاد (  0)کم 

، م انگ ن کلی امکانات   خدمات شهر هرات نرانتر نتا      (2)های جد ل  نراسا  یافته.  در نظر گرفته شد

د  مثبت  م باشتندر نتدین معنتی         (  حد نات   حد پای ن   )فاصله اطم نان نه دس  آمده    همچن ن   2.22

تتر از     امکانات   خدمات شتهر هترات آن متات ر ن تش            اس  که م انگ ن رضای  مندی گردشگران از

 .مقدار مورد آزمون م باشد
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فرض آ تحق تق کته عبتارت انتد از               1.15نا توجه نه مقدار آماره تی   سلح معنی داری کمتر از  

 .مورد پذیرش قرار م گ رد“ دارند گردشگران از امکانات   خدمات شهر هرات رضای  ”

 رضای  مندی امکانات   خدمات شهر هرات یی در مورد ارزیانی نتایج آزمون تی ت  نمونه -2جد ل 

مشاهده م شود ن شترین مت زان رضتای  منتدی مرنتوه نته ک ف ت               (  2)همان طور که در جد ل 

کمترین مت زان رضتای  ن تز      .  م باشد... (  تلفن ثان ، همراه، ان  دهی   )دسترسی نه امکانات ارتباطی 

در کل در شهر هرات امکانات تفریحی رته     . مرنوه نه ک ف   امکانات تفریحی در شهر هرات م باشد

نه لحاظ ک فی   کمتی در ستلح کمتی قترار دارد   ایتن یکتی از ن ازهتای ضتر ری شتهر ندان                                 

 .گردشگران این شهر ناستان م باشد

 (ارگ)مسجد جامع شریف                                                                 قلعه اخت ارالدین                  



 نتیجهگیري

در   گرفتن  قرار( خاه  جاراف ایی  موقع       هوایی     آب  های   یژگ  لحاظ  شهر هرات ن ز نه 

داخلتی       گردشتگران   همته ستاله پتذیرای      ) غرب افاانستان که جز مناطق امن کشور محسوب م شود

 جتود    هترات،   شتهر   گردشتگری   های  جاتنه  از  یکی دیگر   همچن ن .خارجی نسبتاً زیادی نوده اس   

 نتودن   دارا  دل تل   نته   شهر هترات  ننانراین س ر ا آن  خاه دستی صنایع   نناهای تاریخی   فرهنگی

 ستوی   از  فرهنگتی   -  گردشگری تاریخی      سو  ی   از  (  اکوتوریسم( طب عی  گردشگری  های  جاتنه

 ایتن   کته   داشته ناشتد    تواند  می  خارجی     داخلی  گردشگران  جذب  در  ناتیی  نس ار  توانمندی  دیگر

گردشتگری    ن تاز   متورد   ختدمات      زیرستاختها   تدارک     گردشگری  جامع  ریزی  نرنامه  مستلزم  امر

شهر هرات نسب  نه رندین سال قبل از رشد توسعآ شهری مللونی نرختودار نتودهر  لتی هنتوز            .  اس 

ن ازمند ایجاد تأس سات   زیر ساختهای شهری است  کته ایتن موضتوع هتم موجتب جلتب رضتای                       

 .شهر ندان خود شهر   هم جذب ن شتر گردشگران داخلی   خارجی نه این شهر خواهد شد

 پیشنهادات

متأستفانه ایتن    .  نکتآ قانل تکر در مورد  ضع   گردشگری شهر هترات، متسأله امن ت  است            

هتر رنتد شتهر هترات        .  موضوع یکی از مشکالت اصلی نر سر راه گردشگری در شهر هرات است      

هایی کته    تری نرخودار اس ر اما مصاحبه  نسب  نه دیگر شهرهای افاانستان از  ضع   امن تی مللوب

. از گردشگران   مسی ل ن گردشگری شهر هرات نته عمتل آمتده است  ن تانگر ایتن موضتوع نتود                   

. آینتد   متأسفانه گردشگران نه ختصوه گردشتگران ختارجی نتا تهن ت  نتامللونی نته هترات متی                     

گردشگران خارجی اظهار داشتند که نرای شان خ لی جالب اس  که هرات را نعتد از رنتدین ستال       

هنوز در تهن شان مسألآ عدم امن     حتتی     .  جنن نب ن در  لی هنوز هم نا تر  امن تی مواجه هستند

در .  این موضوع یکی از مسایل اصلی نر سر راه توسعه گردشتگری هترات است        .  مرگ  جود دارد

اینجا نقش تبل اات   رسانه ملی نرای شناساندن هرات نه عنوان شهری که آغتوش ختود را نته ر ی           

 . گردشگران ناز کرده   دیگر مانند گذشته نا مشکالت امن تی مواجه ن س ، اهم  خاصی دارد

هرات نه دل ل داشتن فر دگاه ن ن المللی، شهرک صنعتی    جود همتسایگانیر رتون ایتران،           

همسایگی .  تر اس    نسب  نه دیگر شهرهای افاانستان نرای جذب گردشگر، شاخص ... ترکمنستان   

تواند عامل مثبتی در جذب گردشتگری     نرقراری تعامل شهر مشهد ایران نا شهر هرات افاانستان می
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ک لومتتری   000ترین شهر مهم افاانستان نه جمهوری اسالمی ایران که در فاصله  هرات نزدی .  ناشد

هتای گردشتگری در منلقته         این فاصلآ نزدی  عامتل مثبتتی در نرنامته       .   مرز شرقی ایران  قرار دارد

ها گردشتگر داخلتی          شهر مشهد نه دل ل موقع   خاه زیارتی، سال انه پذیرای م ل ون . خواهد نود

جاتنآ گردشگری ثب  شتده      220اثر تارخی دارد که تنها  011شهر هرات ن ز ن ش از .  خارجی اس 

نتا تعامتل    .  تری در زم نآ جذب گردشگر نرختودار است      دارد   نسب  نه گذشته از  ضع   مللوب

. ن ن این د  شهر در زم نآ گردشگری، امکان رشد   توسعآ گردشگری در هر د  منلقه خواه م نتود 

ارتباه ن ن سازمان گردشگری هرات   مشهد   ایجاد تفاهمات همکاری ن ن سازمانهای گردشگری    

 . تواند ناعث ر نق گردشگری در هر د  منلقه شود د  کشور می

گتذاری در زم نتآ       در سلح ملی، سرمایه گذاری در مورد تأس سات زیر ننایی شتهری، سترمایه    

حمل   نقل   ایجاد فیاهای تفریحی داخل شهری از موارد قانل توجته است ر نته ختصوه ایجتاد            

امکانات   خدمات ن شتر در مکان های تاریخی   فرهنگیر هرات مانند زیارت گتاه خواجته عبتدا       

 .   ضر رت دارد... انصاری   

 منابع

: تهتران (.  ماه     مفاه م  )گردشگری  (.  0240. )پاپلی یزدی، محمد حس نر سقایی، مهدی .1

 سم 

 .دانشگاه تهران: تهران. جاراف ای گردشگری(. 0200. )رهنمایی، محمد تقی .2
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