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 چکیده

ابزاری مفید برای عنوان تواند به های استنباط شده از سفر به مقاصد گردشگری میبندی ريسکشناسايی و طبقه

های استنباط شده گردشگران بندی ريسکرو هدف مقاله حاضر طبقهريزی گردشگران به شمار آيد. از اينمديريت و برنامه

ها است. جامعه آماری اين رهای قبلی در استنباط از اين ريسکخارجی جهت سفر به شهر اصفهان و بررسی نقش تجربه سف

اند. از به شهر اصفهان سفر کرده 1931های فروردين و ارديبهشت سال پژوهش شامل گردشگران خارجی است که در ماه

های پژوهش آوری داده. به منظور جمعدر دسترس انتخاب شدندگیری نفر به روش نمونه 933ای به حجم اين جامعه نمونه

شده گردشگران خارجی جهت سفر به های استنباطبندی ريسکسؤال برای طبقه 23ای حاوی پرسشنامه محقق ساخته

از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی تک های پژوهش شهر اصفهان مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزيه و تحلیل داده

دهد گردشگران خارجی سفر کرده به شهر استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان میاريانس )آنوا( ای و تحلیل ونمونه

های سالمتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی که شامل ريسکاند تجربه کردهسفر به اين شهر  را دراصفهان چهار نوع ريسک 

اند و که برای اولین بار به شهر اصفهان سفر کردهدهد بین گردشگرانی . همچنین نتايج پژوهش نشان میاستو اقتصادی 

شده سیاسی، های استنباطاند، تفاوت معناداری از نظر ريسکگردشگرانی که قبالً به دفعات متعدد به اين شهر سفر کرده

ولین بار اقتصادی و سالمتی وجود دارد. ولی از نظر ريسک فرهنگی و اجتماعی تفاوت معناداری میان گردشگرانی که برای ا

 اند، مشاهده نشد. اند و گردشگرانی که قبالً به دفعات گوناگون به شهر اصفهان سفر کردهبه اين شهر سفر کرده
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 مقدمه  -1

يکننی از  عنننوان بننه جهننانگردی و مسننافرت صنننعت

 سطح جهنان  در صنايع خدماتی ترينمتنوع و ترينبزرگ

از سنوی  (. 1931 نجفنی،  ،هزارجريبی) آيدمی حساب به

ديگر بايد توجه داشت که گردشگری ينک صننعت پوينا،    

 از متنننوع، بننوده و همچنننین بننه عنننوان يکننی  و بننزرگ

 رودمنی های زنده در سیستم اقتصاد ملی به شنمار  بخش

(. در طنول دو قنرن اخینر بنه     1931)موحد و همکناران،  

های حمل و نقل و خطوط ارتباطی دلیل بهبود زيرساخت

و افزايش اوقات فراغت مردم، تقاضا بنرای گردشنگری بنا    

ای مواجنه بنوده اسنت )غنینان و همکناران،      رشد فزاينده

 ،د توجننه داشننت کننه گردشننگری(. همچنننین باينن1933

المللی بیشترين عايدی را بنرای اقتصناد ملنی ايجناد     بین

 (. يکی از عوامل1911قلی پور سلیمانی،  ،کند )تقویمی

 امور بهینه ريزیبرنامه صنعت، اين توسعه و رشد مهم در

است کنه نیازمنند انجنام مطالعنات      گردشگران به مربوط

 ناسب به آنهنا اسنت  متعدد برای ارائه خدمات درخور و م

از سوی ديگنر بايند توجنه داشنت کنه       (.1931 غفاری،)

کنننده و رفنع عوامنل    شناسايی و تقويت عوامنل ترغینب  

 از بازدارنده سفر گردشگران به مقاصند گردشنگری يکنی   

پژوهشی در اين زمیننه   و مطالعاتی هایاولويت مهمترين

 و موانع شناسايی به اقدام به طور قطع،. آيدبه حساب می

 همچننین  و آنهنا  بنندی اولوينت  و موجود هایمحدوديت

 اثنر  کنم  و رفنع  بنرای  عملیاتی و اجرايی راهکارهای ارائه

 اينن  گردشنگری  صننعت  بنا  مرتبط امور اصالح و نمودن

 ملی سطوح در ريزانبرنامه و گیرانتصمیم برای را امکان

 طبیعنی،  منالی،  منابع بتوانند تا آوردمی وجود به محلی و

 اصنلی  نیازهای اساس بر را خود انسانی نیروی و فرهنگی

 کنرده  مديريت مالی بخش در ويژه به منابع، محدوديت و

 کرباسنی  ،پنور رحنیم ) بنماينند  را بنرداری بهره حداکثر و

هنای اسنتنباط شنده از سنفر بنه      ريسنک (. 1933 يزدی،

توان به عنوان يکی از مهمتنرين  مقاصد گردشگری را می

عوامل بازدارنده برای سفر به مقاصد گردشنگری دانسنت   

هنا در  بنندی اينن ريسنک   که نیازمند شناسنايی و طبقنه  

 ،(. عالوه بنر اينن  1916مقاصد گوناگون است )رنجبريان، 

 ،قاصند گردشنگری  های استنباط شده از سفر به مريسک

تواند تصوير ذهنی مقصد مورد نظر را بنه طنور منفنی    می

تحت تأثیر قرار دهد. تصوير ذهنی از مقصند گردشنگری   

به عننوان يکنی از مهمتنرين موضنوعات قابنل بحن  در       

آينند تحقیقننات بازاريننابی گردشننگری بننه حسنناب مننی  

بننه نظننر  بنننابراين (؛1931سننلیمانی،  ،)منصننوری موينند

هنای اسنتنباط شنده از سنفر بنه      يسکرسد مطالعه رمی

ها ننه  مقاصد گردشگری و تالش برای کاهش اين ريسک

تواند موجب افزايش سفر به آن مقصد شود، بلکه تنها می

تواند تصوير ذهنی آن مقصد را تحت تأثیر قرار دهند.  می

ريزی برای سفر به يک مقصند  يک گردشگر هنگام برنامه

استنباط شنده از   هایگردشگری، شدت و احتمال ريسک

زده و توانايی خود سفر به مقصد مورد نظر خود را تخمین

کنند و سن س در منورد    را برای مقابله با آنها ارزيابی منی 

. نمايند میگیری مسافرت يا عدم مسافرت به آنجا تصمیم

ريزی سنفر بنه ينک مقصند گردشنگری      اگر هنگام برنامه

احتمناًً  نگرانی عدم امنیت وجود داشته باشد، گردشنگر  

دهد. به طور کلی در ادبینات  مقصد سفر خود را تغییر می

کننده هفت نوع ريسک گونناگون شناسنايی   رفتار مصرف

شده است کنه شنامل ريسنک عملیناتی، ريسنک منالی،       

شنناختی، ريسنک رضنايت،    ريسک فیزيکی، ريسک روان

میننور،   ،ريسک اجتماعی و ريسک زمنانی اسنت )منوون   

(. به طنور کلنی   1911سعدی، ، ترجمه اردستانی، 2333

توان گفت گردشگران از سفر به مقاصد گردشگری که می

نماينند و  در مورد آنها احسناس خطنر کننند پرهینز منی     

خطنر  کنه از بنی  کننند  مقاصدی را برای سفر انتخاب منی 

رو بودن يا کم خطر بودن آن مقصد مطمئن باشنند. از اينن  

اينن   متخصصان صنعت گردشگری و مسئوًن مربوطنه در 

های مورد نیاز بنرای  زيرساخت صنعت بايد عالوه بر توسعه

شده برای های استنباطتوسعه صنعت گردشگری، ريسک

سفر به مقاصد گردشگری گوناگون را نیز به عننوان يکنی   

های عمده توسعه اين صنعت منورد توجنه قنرار    از چالش

هننای تننوان گفننت، کنناهش ريسننکمننی بنننابرايندهننند. 
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استنباط شده بنه  های کردن ريسکديکاستنباط شده، نز

و ارائه يک وجهه مناسب از مقاصند   هامیزان واقعی ريسک

گردشگری بنرای گردشنگران خنارجی بنه عننوان يکنی از       

آيند.  عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد گردشگری به شمار منی 

هنای گذشنته ريسنک منرتبط بنا      هر چنند در طنی سنال   

های منرتبط بنا   ريسکتروريسم به عنوان يکی از مهمترين 

های انتخاب مقصد گردشگری مطرح شده است، اما ريسک

استنباط شده ديگنری هنم در ارتبناط بنا انتخناب مقصند       

توان به ريسنک  گردشگری مطرح است که از آن جمله می

اتننالف وقننت، ريسننک عنندم رضننايت از سننفر، ريسننک     

شدن با مشکالت اجتماعی، ريسنک رواننی، ريسنک    مواجه

ريسک عملیاتی، ريسک مالی، ريسک عدم  عوامل فیزيکی،

ره کننرد ثبننات سیاسننی و ريسننک مسننائل بهداشننتی اشننا 

البتنه بايند   . (Kozak et al., 2007)(، 1916)رنجبريان، 

متذکر شد که گردشگران ممکن است استنباط متفناوتی  

های يکسان داشته باشند. به اين مفهوم کنه در  از ريسک

گران از سفر بنه  عین حال که ممکن است برخی از گردش

يننک مقصنند گردشننگری احسنناس خطننر کنننند، سنناير   

گوننه احسناس   گردشگران از سفر به همنان مقصند هنی    

نکنند و سفر به آن مقصد برای آنان عادی تلقنی   یخطر

اين تفاوت در اسنتنباط   .(Lepp, Gibson, 2003)شود 

تواند از طريق عوامل متعنددی تحنت تنأثیر    از ريسک می

تنوان بنه تجربنه سنفرهای     قرار گیرد که از جمله آنها می

رو قبلی به مقصد گردشگری مورد نظر اشاره کرد. از اينن 

های استنباط شنده  بندی ريسکهدف مقاله حاضر، طبقه

صنفهان و  از سوی گردشگران خارجی سفر کرده به شهر ا

همچنین بررسی نقش تجربه سفرهای قبلی در اسنتنباط  

رسند، شناسنايی و   هنا اسنت. بنه نظنر منی     از اين ريسک

توانند منديران و مسنئوًن    ها منی بندی اين ريسکطبقه

ريزی امور گردشگران و گردشگری را در مديريت و برنامه

هنا و  همچنین اتخاذ تدابیری بنرای کناهش اينن ريسنک    

 شان ياری رساند.  ها به میزان واقعیکردن آننزديک

در اين قسمت از تحقیق سعی شده است تا ارتباط 

های استنباط شده از میان تجربه سفرهای قبلی و ريسک

سفر به مقاصد گردشگری تشريح گردد. تجربه 

سفرهای قبلی به تعداد سفرهايی اشاره دارد که يک 

 ستگردشگر قبالً به يک مقصد گردشگری انجام داده ا
(Vogt, Andereck, 2003). 

کنننننند بیننننان منننی  (1313) 1بنننتمن و پنننار   

کنندگان کم تجربنه و بندون تجربنه در مقايسنه بنا      مصرف

کنندگان بنا تجربنه زمنان زينادی را بنرای ارزينابی       مصرف

محصولی که در پی خريد آن هسنتند، صنرف    هایويژگی

کنند تا بتوانند معیارهايی را برای انتخاب آن محصول می

برای خود تدوين کنند. مرور ادبینات پنژوهش در زمیننه    

های استنباط شنده  نقش تجربه سفرهای قبلی در ريسک

توانند از  دهد، استنباط از ريسک میگردشگران نشان می

گردشنگر تحنت تنأثیر قنرار     طريق تجربه سفرهای قبلی 

 ,.Sonmez, Graefe, 1998; Hawkins et al)گینرد  

2001; Gibson, Yiannakis, 2002; Pizam et al., 

2002; Lepp, Gibson, 2003; Pizam et al., 

2004; Kozak et al., 2007; Lepp, Gibson, 

تجربنننه سنننفرهای قبلنننی يکنننی از مهمتنننرين . 2008)

شناختی است که استنباط گردشگران متغیرهای جمعیت

هننای گوننناگون جهننت سننفر بننه مقاصنند    را از ريسننک

(، 1916دهند )رنجبرينان،   گردشگری تحت تأثیر قرار می

(Sonmez, Graefe, 1998; Lepp, Gibson, 2008; 

(Kozak et al., 2007 . 

محققننان گردشننگری بیننان برخننی از نويسننندگان و 

بنه ينک مقصند     کنند تجربه سفرهای قبلی گردشنگر می

تواند اسنتنباط وی را از ريسنک سنفر    گردشگری نیز می

(. 1916مجدد به آنجا تحت تأثیر قرار دهند )رنجبرينان،   

کنننند گردشننگران بسننیاری از پژوهشننگران اشنناره مننی 

تجربه در سفرهای خارجی نسبت به گردشنگرانی کنه   کم

سفرهای خارجی زيادی دارنند در سنفرهای خنود    تجربه 

 ,Sonmez, Graefe)کنند ريسک بیشتری استنباط می

1998; Lepp, Gibson, 2003; Kozak et al., 2007; 

Rittichainuwat, Chakraborty, 2009; George, 

توان بینان کنرد کنه    گونه میامر را اين علت اين. 2009)

قبلنی متعندد   گردشگرانی که دارای تجربنه سنفرهای   

                                                           
1- Bettman and Park    
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آموزنند و  هستند از تجربه سفرهای خود مطنالبی منی  

گیرند ها را در سفرهای بعدی خود به کار میاين آموزه

شود تا آننان ريسنک کمتنری در    و اين امر موجب می

 سننفرهای بعنندی خننود اسننتنباط نمايننند. همچنننین  

( و 2339) 2جورجو  (2333) 1ريتیچاينوات و چاکرابرتی

اينکه چرا گردشنگرانی کنه   در بیان علت  (2333جورج )

کننند  برای دفعات متعدد به يک مقصد گردشگری سفر می

ريسک استنباط شده کمتری نسبت به کسنانی دارنند کنه    

دارند، کنند بیان میبرای اولین بار به همان مقصد سفر می

چننندمین بننار بننه يننک مقصنند  گردشننگرانی کننه بننرای 

گردشنگرانی کنه   کنند نسنبت بنه   گردشگری سفر می

کننند دارای  برای اولنین بنار بنه آن مقصند سنفر منی      

ای هستند که بنه مینزان واقعنی    ريسک استنباط شده

 تر است.ريسک نزديک

کنننند نیننز بیننان مننی  (1331) 9سننانمز و گرينن   

گردشگرانی که دارای تجربنه سنفرهای خنارجی هسنتند     

کمتر از گردشگرانی که برای اولنین بنار اقندام بنه سنفر      

اند. آنان علت اينن  کنند ريسک استنباط کردهی میخارج

کنند کنه گردشنگرانی کنه دارای    گونه بیان میامر را اين

تجربه سفرهای خنارجی هسنتند تجربنه بیشنتری بنرای      

شناخت بهتر شرايط ايمن دارند و بنابراين میزان ريسنک  

يابد و اين ريسک به میزان استنباط شده آنان کاهش می

شود، اما گردشگرانی که بنرای  تر میواقعی ريسک نزديک

کنند بیشنتر  اولین بار اقدام به انجام سفرهای خارجی می

اطالعات خود را در منورد مقصند گردشنگری از ديگنران     

شود آنان اطمیننان  کنند و اين امر موجب میدريافت می

کمتری برای سفر به آن مقصد داشته باشند و در نهاينت  

يابند. از  ده آنان افزايش مینیز، میزان ريسک استنباط ش

کننند تجربنه   سوی ديگر برخی نويسندگان نیز بیان منی 

ها را بیشتر تواند استنباط برخی ريسکسفرهای قبلی می

 ؛(Chiu, 2012)ها تحت تأثیر قنرار دهند   از ساير ريسک

                                                           
1- Rittichainuwat and Chakraborty 

2- George 

3- Sonmez and Graefe   

در تحقیننق حاضننر کوشننیده شننده اسننت تننا    بنننابراين

گردشنگری  های استنباط شده از سفر بنه مقصند   ريسک

بندی شود و س س ارتباط میان اصفهان شناسايی و طبقه

های استنباط شده نیز های سفرهای قبلی و ريسکتجربه

 مورد بررسی قرار گیرد.

خنود بنه    در پنژوهش ( 1337) 7پینحی و اينورسنون 

مطالعه تأثیر تجربه سفرهای خارجی قبلی گردشگران بنر  

های هننای اسننتنباط شننده آنننان در سننفرمیننزان ريسننک

دهند  خارجی پرداختند. نتنايج پنژوهش آنهنا نشنان منی     

هنای  تواند موجب کاهش ريسکتجربه سفرهای قبلی می

استنباط شده در سفرهای بعدی به آن مقصد گردشگری 

شده و همچنین موجب افزايش میزان اطمینان و امنینت  

 فرد در سفرهای بعدی به آن مقصد گردشگری شود. 

ژوهش خود بنه بررسنی   در پ (1331سانمز و گري  )

هنای  تأثیر تجربه سفرهای خارجی قبلی بر میزان ريسک

استنباط شده گردشگران در سفرهای خارجی در ايناًت  

متحده آمريکا و همچنین تأثیر مینزان امنینت اسنتنباط    

شده و تجربه سفرهای قبلی بنر احتمنال انجنام سنفر در     

آينده به مقصد گردشگری منورد نظنر پرداختنند. نتنايج     

دهد گردشگرانی که دارای تجربنه  ژوهش آنان نشان میپ

اند نسبت به گردشگرانی کنه دارای  سفرهای خارجی بوده

اند و برای اولین بار اقدام به سفر خارجی اين تجربه نبوده

انند. همچننین   اند، ريسک بیشتری اسنتنباط کنرده  کرده

دهد میزان امنینت اسنتنباط   نتايج پژوهش آنان نشان می

تواند قصد سفر به مقصند  ربه سفرهای قبلی میشده و تج

 گردشگری مورد نظر را تحت تأثیر قرار دهد.  

در پژوهش خود به بررسنی   (2339) 6لپ و گیبسون

تأثیر تجربه سنفرهای قبلنی بنر اسنتنباط گردشنگران از      

هنای مندنظر   های گوناگون سفر پرداختند. ريسکريسک

آنننان در پننژوهش شننامل ريسننک سننالمتی، تروريسننم و  

دهند  غذاهای ناشناخته بود. نتايج پژوهش آنها نشان منی 

افننزايش تجربننه سننفرهای قبلننی گردشننگران بننه مقصنند 

                                                           
4- Pinhey and Inverson   

5- Lepp and Gibson 
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مورد نظر موجب کاهش میزان استنباط آنهنا   گردشگری

 شود.  گانه میهای سهاز ريسک

( در پژوهش خود به بررسی وجهه 1916رنجبريان )

استنباط شده از اصفهان به عنوان يک مقصد گردشگری و 

همچنین تأثیر سابقه سفر به منطقه خاورمیانه بر 

های استنباط شده از سفر به ايران پرداخت. وی در ريسک

پژوهش خود نقش دو عامل مهم را بر وجهه استنباط شده 

از اصفهان به عنوان يک مقصد گردشگری مورد بررسی 

قرار داد که شامل نگرش )نگرش فیزيکی يا شناختی و 

های استنباط شده است. نتايج نگرش عاطفی( و ريسک

منطقه  قبلی سفر بهتجربه دهد پژوهش وی نشان می

 ايرانهای اولیه نسبت به رشخاورمیانه موجب تعديل نگ

میزان ريسک  استنباط گردشگران ازگردد و همچنین می

 دهد.را به طور معناداری کاهش میسفر به ايران 

 تحقیقروش  -2

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظنر روش،  

پیمايشنی اسنت. جامعنه آمناری اينن پنژوهش       -توصیفی

شامل گردشگران خارجی سنفر کنرده بنه شنهر اصنفهان      

به  1931های فروردين و ارديبهشت سال است که در ماه

ای بنه حجنم   اند. از اين جامعه نموننه اين شهر سفر کرده

ند. انتخاب شند ر دسترس گیری دبه روش نمونهنفر  933

 1لنی  و به منظور تعیین حجنم نموننه از الگنوی کنومری    

کننند تعنداد   استفاده شده است. آنان بینان منی   (1332)

ملی اکتشنافی  آزمودنی برای انجام تحلیل عنا  933نمونه 

به منظور  (.1911پور، صفری شالی، مناسب است )حبیب

هننای هننا، بننا حپننور پژوهشننگر در مکننانگننردآوری داده

گردشگری شنهر اصنفهان، پرسشننامه بنین گردشنگران      

خننارجی توزيننع شنند. بننا توجننه بننه ادبیننات پننژوهش     

های سؤال برای شناسايی ريسک 23ای حاوی پرسشنامه

استنباط شده از سوی گردشگران خارجی جهت سفر بنه  

ال اول برای سنجش سؤ 15شهر اصفهان طراحی شد که 

سنؤال بعندی بنرای سننجش      19های متفناوت و  ريسک

                                                           
1- Coumery and Lee 

شناختی بود. اين پرسشنامه بر اسناس  متغیرهای جمعیت

طی  پنج امتیازی لیکنرت تنظنیم شند. بنرای سننجش      

روايی اين پرسشنامه از روايی محتوا استفاده شده اسنت.  

به اين منظور پرسشنامه مورد نظر در اختیار چند نفنر از  

د رشته مديريت قرار گرفت و از آنان خواسنته شند   اساتی

تا نظرات اصالحی خود را بینان کننند. سن س بنا اعمنال      

برخی اصالحات پرسشننامه نهنايی شند. بنرای سننجش      

پايايی پرسشنامه نیز از ضريب آلفنای کرونبناا اسنتفاده    

دهند ضنريب آلفنای    شد. نتنايج اينن ضنريب نشنان منی     

باشد کنه ضنريب   می 115/3کرونباا برای اين پرسشنامه 

های پنژوهش  قابل قبولی است. برای تجزيه و تحلیل داده

از آمار توصیفی و آمنار اسنتنباطی اسنتفاده شنده اسنت.      

های آماری مورد استفاده بنه اينن منظنور    مهمترين روش

شامل تحلیل عاملی اکتشنافی، آزمنون بارتلنت، شناخ      

اولکنین، آزمنون تنی تنک      میر کفايت حجم نمونه کیاسر

 انجنام  از ای و آزمون تحلینل وارينانس اسنت. قبنل    ونهنم

 اينکنه  از اطمیننان  حصنول  اکتشافی جهت عاملی تحلیل

 عنناملی تحلینل  بنرای  موجنود  هنای داده از تنوان منی  آينا 

 بنرای  هنا داده تعنداد  آينا  اينکنه  و نمود اکتشافی استفاده

 و بارتلنت  آزمون از هستند مناسب تأيیدی عاملی تحلیل

بنرای  و  اولنیکن  مینر  کیاسنر  نمونه حجم کفايت شاخ 

های استنباط شده از تحلینل عناملی   شناسی ريسکگونه

اکتشافی استفاده شده است. س س بنرای بررسنی شندت    

های استنباط شنده از آزمنون تنی تنک     هر يک از ريسک

ای و در نهايننت نیننز بننرای بررسننی رابطننه تجربننه نمونننه

از  های اسنتنباط شنده  سفرهای قبلی و هر يک از ريسک

 تحلیل واريانس )آنوا( استفاده شده است. 

 هایافته -3

درصنند از  73دهنند نشننان مننیهننای پننژوهش يافتننه

گردشگران خارجی سنفر کنرده بنه شنهر اصنفهان دارای      

درصننند دارای تحصنننیالت  63مشننناغل اسنننتخدامی و 

درصد بنرای اولنین بنار بنه شنهر       11اند. دانشگاهی بوده

روز در  7بیشنتر از   درصند  13اصفهان سفر کرده بودند، 
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درصند   91درصند منرد،    63انند،  اين شهر اقامت داشنته 

 اند.باًی پنجاه سال سن بوده

هننای بننندی ريسننکبننه منظننور شناسننايی و طبقننه 

استنباط شده گردشگران خارجی جهنت سنفر بنه شنهر     

اصفهان از تحلیل عاملی اکتشنافی اسنتفاده شنده اسنت.     

ت حصننول قبننل از انجننام تحلیننل عنناملی اکتشننافی جهنن

هنای موجنود بنرای    تنوان از داده اطمینان از اينکه آيا می

تحلیل عاملی اکتشافی استفاده نمود و اينکنه آينا تعنداد    

ها برای تحلینل عناملی تأيیندی مناسنب هسنتند از      داده

آزمون بارتلت و شاخ  کفايت حجم نموننه کیاسنر مینر    

اولیکن استفاده شده است. مقادير اين شاخ  در جندول  

دهد که تحلینل عامنل   ئه شده است. نتايج نشان میارا 1

 تشافی برای اين منظور مناسب است.اک

 

 اولیکننتایج آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیاسر میر  -1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی میزان کیاسر میر اولکین دوی بارتلت آماره خی

161/951 113/3 5 333/3 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(   

 

در مرحله بعند جهنت تشنخی  اينکنه هنر ينک از       

متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل اکتشافی در ارتباط 

شود، از تحلیل هايی استخراج میاينکه چه ريسکاست و 

استفاده شنده اسنت. بنه اينن منظنور بنا        عاملی اکتشافی

و انتخاب روش  1های اصلیاستفاده از روش تحلیل مؤلفه

، چهار بعد يا ريسک اصلی بنرای سنفر   کواريانسچرخش 

گردشگران خنارجی بنه شنهر اصنفهان در نموننه تحنت       

د. ًزم به ذکنر اسنت کنه    گذاری گرديمطالعه کش  و نام

حنذف شنده    6/3برای اطمینان بیشتر بارهای عاملی زير 

است. همچننین مینزان درصند وارينانس تبینین شنده و       

میزان آلفای کرونبناا جهنت سننجش مینزان سنازگاری      

سنجند، محاسبه شده درونی سؤاًتی که يک عامل را می

 است.

 17و  19، 1عامل اکتشافی سنؤاًت   با انجام تحلیل

گیرنند. از آنجنا کنه اينن سنه سنؤال       در يک بعد قرار می

مربوط به سالمتی و بهداشت هستند، بننابراين اينن بعند    

گذاری شد. اين سه سؤال در مجمنوع  ريسک سالمتی نام

از تغییرات متغیر ريسک سالمتی را  %116/59اند توانسته

ی اکتشننافی در مننورد تبینین کنننند. نتنايج تحلیننل عنامل   

                                                           
1- Principal Components 

در ينک   16و  13، 6دهند سنؤاًت   ريسک دوم نشان می

گیرند. اين سه سؤال که مربنوط بنه ريسنک    بعد قرار می

مشکالت ناشنی از اخنتالف منذهبی، مشنکالت ناشنی از      

هنای زبنانی   اختالف فرهنگی و مشکالت ناشنی از تفناوت  

گیرنند. از آنجنا کنه اينن سنه      در يک گروه قرار می است

ربوط به اختالفات فرهنگنی و اجتمناعی هسنتند؛    سؤال م

گنذاری  فرهنگی و اجتماعی ننام  ريسک ،اين بعد بنابراين

 %119/52انند  شود. اين سه سؤال در مجموع توانستهمی

از تغییرات متغیر ريسک فرهنگنی و اجتمناعی را تبینین    

کنند. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی در مورد ريسک سنوم  

در ينک بعند قنرار     1و  5، 9، 2دهند سنؤاًت   نشان منی 

ناشنی از  گیرند. اين چهار سؤال در خصنو  ريسنک   می

ننناامنی شننهرها، ريسننک ناشننی از جنننا در کشننورهای  

همسايه، ريسک ناشی از عندم ثبنات سیاسنی و ريسنک     

ناشننی از تروريسننم اسننت و ايننن بعنند ريسننک سیاسننی  

انند  گذاری شد. اينن سنه سنؤال در مجمنوع توانسنته     نام

از تغییرات متغینر ريسنک سیاسنی را تبینین      531/63%

ی در منورد ريسنک   کنند. نتنايج تحلینل عناملی اکتشناف    

در يک بعد قنرار   15و  3، 1دهد سؤاًت چهارم نشان می

گیرند. اين سه سؤال مربوط به ريسک ناشی از اتنالف  می

پول، ريسک ناشی از اتالف زمان و ريسک سنرقت اسنت   
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اننند و ريسننک اقتصننادی کننه در يننک گننروه قننرار گرفتننه

انند  شود. اين سه سؤال در مجموع توانسنته گذاری مینام

از تغییرات متغیر ريسنک اقتصنادی را تبینین     531/63%

 نشان داده شده است. 2کنند. نتايج در جدول 

 
 های استنباط شدهنتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مورد ریسک  -2جدول 

 ریسک
شماره 

 سؤال
 بار عاملی سؤاالت مربوطه

 واریانس

 تبیین شده

آلفای 

 کرونباخ

 سالمتی

 176/3 ريسک ناشی از استانداردهای بهداشتی ضعی  1

 111/3 ريسک ناشی از خوردن غذاهای ناشناخته 19 113/3 116/59

 151/3 های ناشناختهريسک ناشی از دچار شدن به بیماری 17

فرهنگی و 

 اجتماعی

 177/3 مشکالت ناشی از اختالف مذهبی 6

 111/3 ناشی از اختالف فرهنگیمشکالت  13 131/3 119/52

 167/3 های زبانیمشکالت ناشی از تفاوت 16

 سیاسی

 125/3 ريسک ناشی از ناامنی شهرها 2

531/63 151/3 
 111/3 ريسک ناشی از جنا در کشورهای همسايه 9

 173/3 ريسک ناشی از عدم ثبات سیاسی 5

 137/3 ريسک ناشی از تروريسم 1

 اقتصادی

 195/3 ريسک ناشی از اتالف پول 1

 167/3 ريسک ناشی از اتالف زمان 3 516/3 911/66

 521/3 ريسک ناشی از مورد سرقت واقع شدن 15

 (محاسبات نگارندگان): منبع

 

برای بررسی رابطه تجربه سفرهای قبلی گردشنگران  

های اسنتنباط از سنفر بنه اينن     به شهر اصفهان و ريسک

شهر از تحلیل واريانس استفاده شده است. نتنايج آزمنون   

تحلیل واريانس در مورد بررسی رابطنه تجربنه سنفرهای    

دهد از آنجنا کنه سنطح    قبلی و ريسک سالمتی نشان می

اسنت، بننابراين    36/3متنر از  معناداری در اينن منورد ک  

توان گفت بین اين دو متغیر ارتباط وجود دارد. س س می

دهد بنین گردشنگرانی   نتايج آزمون ال اس دی نشان می

اند بنا سناير   که برای اولین بار به شهر اصفهان سفر کرده

گردشننگران در اسننتنباط از ريسننک سننالمتی تفنناوت    

ورت اسنت کنه   معناداری وجود دارد. اين تفاوت به اين ص

گردشگرانی که برای اولنین بنار بنه شنهر اصنفهان سنفر       

ريسنک سنالمتی بیشنتری     112/2اند بنا مینانگین   کرده

انند.  های گردشگران اسنتنباط کنرده  نسبت به ساير گروه

های گردشگران نیز تفاوت معناداری وجود بین ساير گروه

ندارد. س س نتايج آزمون تحلینل وارينانس در رابطنه بنا     

سفرهای قبلی و ريسک فرهنگی و اجتماعی نشان  تجربه

دهد از آنجا که سطح معناداری در اين مورد بیشتر از می

هنای  تنوان گفنت بنین تجربنه    است؛ بننابراين منی   36/3

سفرهای قبلی گردشگران خارجی سنفر کنرده بنه شنهر     

اصننفهان و ريسننک فرهنگننی و اجتمنناعی آنننان ارتبنناط  

آزمننون تحلیننل معننناداری وجننود ننندارد. سنن س نتننايج  

واريانس در مورد بررسی رابطه تجربنه سنفرهای قبلنی و    

دهد از آنجا که سطح معنناداری  ريسک سیاسی نشان می

توان گفنت  است، بنابراين می 36/3در اين مورد کمتر از 

بین اين دو متغیر ارتبناط معنناداری وجنود دارد. سن س     

دهند گردشنگرانی کنه    نتايج آزمون ال اس دی نشان می

اند بنا مینانگین   اولین بار به شهر اصفهان سفر کرده برای

دارای ريسک اسنتنباط شنده سیاسنی بیشنتری      929/2

بنار بنا    6اند که قبالً بیشنتر از  نسبت به گردشگرانی بوده

اند. همچننین  به شهر اصفهان سفر کرده 133/1میانگین 

بنار بنه شنهر اصنفهان سنفر       1-2گردشگرانی کنه قنبالً   

دارای ريسک اسنتنباط شنده    225/2ین اند با میانگکرده

انند کنه قنبالً    سیاسی بیشتری نسبت به گردشگرانی بوده

به شنهر اصنفهان سنفر     133/1بار با میانگین  6بیشتر از 

اند. در نهايت، نتايج آزمون تحلیل واريانس در منورد  کرده
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بررسی رابطه تجربه سفرهای قبلی و ريسک اقتصادی نیز 

داری در اينن منورد   سطح معنی دهد از آنجا کهنشان می

توان گفت بین اين دو متغینر  است؛ لذا می 36/3کمتر از 

ارتباط وجود دارد. س س نتايج آزمون ال اس دی نشنان  

دهد گردشگرانی که برای اولین بار بنه شنهر اصنفهان    می

دارای ريسنک اسنتنباط    336/2اند با میانگین سفر کرده

اند کنه  رانی بودهشده اقتصادی بیشتری نسبت به گردشگ

اند. همچننین  بار به اين شهر سفر کرده 1-2قبالً بیش از 

بنه شنهر    113/1بار با میانگین  1-2گردشگرانی که قبالً 

اننند دارای ريسننک اسننتنباط شننده اصننفهان سننفر کننرده

اند کنه قنبالً   اقتصادی بیشتری نسبت به گردشگرانی بوده

ر سنفر  بنه اينن شنه    629/1بنار بنا مینانگین     6بیشتر از 

های استنباط اند. خالصه نتايج بررسی رابطه ريسککرده

ارائه  9شده و تجربه سفرهای قبلی گردشگران در جدول 

  شده است.

 

 های استنباط شده و تجربه سفرهای قبلیخالصه نتایج بررسی ارتباط ریسک -3جدول 

 های استنباط شدهریسک                              

 قبلی سفرهای تجربه

ریسک 

 سالمتی

ریسک 

 اقتصادی
 ریسک سیاسی

ریسک فرهنگی و 

 اجتماعی

 675/2 929/2 336/2 112/2 اولین بار

2-1 366/1 113/1 225/2 772/2 

7-9 113/1 555/1 356/1 251/2 

 366/1 133/1 629/1 191/1 بار 6بیشتر از 

 313/3 335/3 397/3 393/3 سطح معناداری

 (محاسبات نگارندگان): منبع

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه -4

های بندی ريسکدر مقاله حاضر به شناسايی و طبقه

استنباط شده گردشنگران خنارجی سنفر کنرده بنه شنهر       

اصفهان و همچنین بررسی نقنش تجربنه سنفرهای قبلنی     

هننای گوننناگون ريسننک گردشننگران در اسننتنباط آنهننا از 

هنای  دهد ريسکپرداخته شد. نتايج اين پژوهش نشان می

استنباط شده از سوی گردشگران خارجی سنفر کنرده بنه    

بنندی در چهنار محنور ريسنک     شهر اصفهان قابنل دسنته  

سالمتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، و اقتصنادی اسنت.   

لنپ و   و (1331سنانمز و گرين  )   هنای اين نتايج با يافتنه 

ريسننک کننه گردشننگران مبنننی بننر اين( 2339یبسننون )گ

گوناگونی بنرای سنفر بنه مقصند گردشنگری      استنباط شده 

انند، مطابقنت دارد. همچننین نتنايج در منورد رابطنه       داشته

هنای  تجربه سنفرهای قبلنی گردشنگران بنا مینزان ريسنک      

دهد بین گردشگرانی که برای اولنین  استنباط شده نشان می

اند و گردشگرانی که قبالً بنرای  بار به شهر اصفهان سفر کرده

اند تفناوت معنناداری از   ن شهر سفر کردهدفعات متعدد به اي

های استنباط شده سیاسی، اقتصادی و سنالمتی  نظر ريسک

هنای مختلن  گردشنگران بنا     وجود دارد. همچنین بین گنروه 

تجارب سفر گوناگون به ايران در استنباط از ريسک فرهنگی و 

هنای  اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد. اين نتايج با يافتنه 

لپ و گیبسون  و (1331سانمز و گري  ) ،(1916) رنجبريان

باط های استنمبنی بر وجود اختالف بین ريسک( 2339)

، کنه دارای تجنارب   هنای مختلن  گردشنگران   شده گروه

با توجه به اند، مطابقت دارد. گوناگون سفرهای قبلی بوده

شننود بننه مقولننه نتننايج پننژوهش حاضننر، پیشنننهاد مننی 

ايران در کشنورهای خنارجی   رسانی در مورد کشور اطالع

رسانی اگنر بنه نحنو صنحیح     توجه زيادی شود. اين اطالع

تواند میزان استنباط از ريسنک را کناهش   انجام شود، می

رو تنر کنند. از اينن   داده و آن را به مقندار واقعنی نزدينک   

های معرفی از رسانی مانند برنامههای متداول اطالعشیوه

د در نن توانرج از کشور میها در خاطريق اينترنت و آژانس
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د. بنه اينن منظنور    نن اين رابطنه منورد اسنتفاده قنرار گیر    

های گردشگری در خارج از کشور با ارائه بروشور و آژانس

کردن فرصت سفر آسان برای کسانی کنه  همچنین فراهم

مند به سفر به ايران هستند میزان ريسک استنباط عالقه

آن را بنه مینزان   شده را از سفر به ايران کاهش دهنند و  

طور که نتايج پژوهش نشنان  تر کنند. همانواقعی نزديک

تواننند میننزان داد تجربننه سننفرهای قبلننی گردشننگر مننی

سیاسنی، اقتصنادی و سنالمتی را    های استنباط از ريسک

هننای شنود آژاننس  پیشننهاد منی   بننابراين  کناهش دهند؛  

مسافرتی خارج از کشور امکان سنفر بنه کشنور اينران را     

های استنباط شنده گردشنگران از   ايند تا ريسکفراهم نم

سننفر بننه ايننران کنناهش يابنند و بننه میننزان واقعننی خننود 

شود گردشگران تر شود. اين کار نه تنها موجب مینزديک

خصنو  شنهر اصنفهان     سفر خود را به کشور ايران و به

تواند آنان را به منابع خوبی تکرار نمايند؛ بلکه اين امر می

به عنوان مقصد گردشگری ايمنن و آرام   برای تبلیغ ايران

 نزد دوستان و آشنايان تبديل کند.

 

 منابع -5 

(. عوامنل  1911پنور سنلیمانی، علنی. )   ؛ قلیتقوی، مهدی

پژوهشننامه  مؤثر بر رشد صنعت گردشنگری اينران،   

 .163، 3(9، )اقتصادی

 (.1911) .صنفری شنالی، رضنا    ؛پنور گتنابی، کنرم   حبیب

در تحقیقننات پیمايشننی )تحلیننل    SPSSکنناربرد 

  .، تهران: انتشارات غزالهای کمی(داده

 بندی(. اولويت1933امیر. ) يزدی، کرباسی علی؛ پور،رحیم

 جمهنوری  گردشنگری  صننعت  توسنعه  بر مؤثر عوامل

 و گردشگریرمبراند،  روش از استفاده با ايران اسالمی

 .  1-15 ،1(1) ،توسعه

 ينران وجهه استنباط شنده از ا  (.1916. )رنجبريان، بهرام

 یپژوهشن  همجلن ، یمقصند گردشنگر   ينک به عنوان 

 .53-13، 2 (21)، (یدانشگاه اصفهان )علوم انسان

(. 1933بقننايی، لننیال. ) ؛خننانی، فپننیله ر؛غنیننان، منصننو

ارزيابی فپايی کنارآفرينی در گردشنگری روسنتايی    

 هننایپننژوهش)مطالعننه مننوردی: منطقننه اورامننان(، 

 .  139، 2(9،  )روستايی

شناسی گردشگران داخلنی  گونه(. 1931غفاری، محمد. )

، های سفرسفر کرده به شهر اصفهان بر اساس انگیزه

نامننه چنناد نشننده کارشناسننی ارشنند، گننروه  پايننان

مديريت، دانشنکده علنوم اداری و اقتصناد، دانشنگاه     

 .12-26اصفهان. 

ه: رفتار مصرف کنند (.2333) مینور، میشل.؛ موون، جان

، ترجمننه عبنناس صننالح  و بیرونننی درونننیعوامننل 

 :، تهننران(1911) اردسننتانی و محمنند رضننا سننعدی

 .جهان نو -انتشارات اتحاد 

(. 1931نننادری، کنناوه. ) ؛امننان ور، سننعید ؛موحنند، علننی

بازاريابی گردشگری شهری بر اساس برنديابی با مدل 

فرايند تحلیل فرايند سلسله مراتبی: مطالعه منوردی:  

رينزی  تخصصنی برنامنه  -علمنی  جلهمشهر کرمانشاه، 

 . 13، 1(9، )فپايی

(. 1931سننلیمانی، سننمیرا. ) ؛منصننوری موينند، فرشننته 

د گردشنگری  ابزارهای بازاريابی و تصوير ذهنی مقصن 

پژوهشی مطالعات مديريت -فصلنامه علمیاز مقصد، 

 .  37، 1(11، )گردشگری

 (. بررسنی 1931نجفی، ملک محمد. ) ؛هزارجريبی، جعفر

 در گردشنگری  توسعه بر مؤثر عوامل شناختی جامعه

 جغرافینا  ،(خارجی گردشگران جذب رويکرد با) ايران

 .199، 29(9، )محیطی ريزیبرنامه و
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