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   چکیده
یشرفت صنعت گردشـگري عـالوه بـر تقویـت عوامـل مثبـت مـوثر بـر ایـن صـنعت، مسـتلزم کـاهش             پ

رسـد   از سـوي دیگـر بـه نظـر مـی     . ي مرتبط با سفر بـه مقاصـد گردشـگري اسـت    هاي استنباط شده ریسک
ــا ســنین مختلــف اســتنباط متفــاوتی از ریســک  ــهاز ایــن. هــا داشــته باشــند گردشــگران ب ي رو هــدف مقال

هــاي اســتنباط شــده گردشــگران خــارجی جهــت ســفر بــه شــهر اصــفهان و    دي ریســکبنــحاضــر طبقــه
ي آمـاري ایـن پـژوهش شـامل     جامعـه . هـا اسـت   هاي سنی در اسـتنباط از ایـن ریسـک    ارزیابی نقش تفاوت

بــه شــهر اصــفهان ســفر  1391هــاي فــروردین و اردیبهشــت ســال گردشــگران خــارجی اســت کــه در مــاه
. نفـر بـه روش نمونـه گیـري در دسـترس انتخـاب شـدند        300اي بـه حجـم   از ایـن جامعـه نمونـه   . اند کرده
نتــایج ایــن پــژوهش . آوري شــداي جمــعي محقــق ســاختهي پرسشــنامهوســیله هــاي مــورد نیــاز بــهداده

هـاي اسـتنباط شـده توسـط گردشـگران خـارجی سـفر کـرده بـه شـهر اصـفهان             دهد که ریسـک  نشان می
هـاي سـالمتی، فرهنگـی و اجتمـاعی، سیاسـی و       شـامل ریسـک   بندي در چهـار گـروه اسـت کـه    قابل دسته

دهـد گردشـگران بـا سـنین مختلـف داراي اسـتنباط        هـم چنـین نتـایج پـژوهش نشـان مـی      . اقتصادي است
انــد و بــین گردشــگران بــا  هــاي ســالمتی و اقتصــادي در ســفر بــه شــهر اصــفهان بــوده  متفــاوت از ریســک

  .  داري وجود نداشتعی و سیاسی تفاوت  معنیهاي فرهنگی و اجتما سنین مختلف از نظر ریسک

  واژگان کلیدي 
 ریسک استنباط شده، گردشگر، مقصد گردشگري، سن، اصفهان
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 20                           . . .   هاي سفرهاي خارجیریسک نقش سن در استنباط از ارزیابی

  مقدمه  -1
هزارجریبـی و  (آیـد  مـی  حسـاب  به دنیا در صنعت ترینمتنوع و ترینبزرگ عنوان به جهانگردي و مسافرت

براي کشورها حاصل کرده است آن را به عنوان یکـی   درآمد زیادي که صنعت گردشگري .)133: 1391نجفی، 
 اجتمـاعی  يپدیـده  یـک  از سوي دیگـر گردشـگري  . از صنایع مهم جهان در بخش خدمات معرفی کرده است

 دیـدن  بـه  تمایـل  و طبیعت با ارتباط برقراري فراغت، به اوقات انسان نیاز نتیجه در که است گسترده اقتصادي

-در کشورهاي مختلف می گردشگري شناسیآسیب .است آمده وجود به تاریخی و جدید هايفرهنگ و هامکان
 و موانـع  شناسـایی  بـه  اقـدام  قطعـا . گـردد  قلمـداد  پژوهشـی  و مطالعـاتی  هـاي اولویت ترینمهم از یکی تواند

 اثـر  کم و رفع براي عملیاتی و اجرایی راهکارهاي يارائه چنینهم و هاآن بندياولویت و موجود هايمحدودیت
 ملـی  سـطوح  در ریزانبرنامه و گیرانتصمیم براي را امکان این گردشگري صنعت با مرتبط امور اصالح و نمودن

 نیازهـاي  براسـاس  را خـود  انسـانی  نیـروي  و فرهنگی طبیعی، مالی، منابع بتوانند تا آوردمی وجود به محلی و
پـور و  رحـیم (بنماینـد   را بـرداري بهره داکثرح و کرده مدیریت مالی بخش در ویژه به منابع، محدودیت و اصلی

 بـه  مربـوط  امـور  بهینـه  ریزيبرنامه صنعت، این توسعه و مهم در رشد عوامل از یکی .)1: 1390یزدي، کرباسی

از سوي دیگر باید توجه داشت که رشد این صنعت عالوه بـر توسـعه زیـر    ). 1: 1391غفاري، (است  گردشگران
جـام مطالعـات گسـترده در زمینـه آثـار ایـن صـنعت، عوامـل مـوثر در جـذب           هاي ضروري، مستلزم ان ساخت

هـاي اسـتنباط شـده     ریسـک   (Gibson, 2002: 360)ي رفتار گردشـگران اسـت  چنین مطالعهگردشگران و هم
ي سـفر گردشـگران بـه آن مقصـد اسـت کـه       ترین عوامل بازدارنده مرتبط با یک مقصد گردشگري یکی از مهم

ي گردشگران از سفر به مقاصـد گردشـگري گونـاگون    هاي استنباط شده اي شناسایی ریسکنیازمند مطالعه بر
هـاي   ریزي براي سفر به یک مقصد گردشگري شـدت و احتمـال ریسـک   معموالً گردشگران هنگام برنامه. است

کننـد و   مـی هـا ارزیـابی    ي بـا آن استنباط شده از سفر به آن مقصد را تخمین زده و توانایی خود را براي مقابله
ریزي سـفر بـه یـک مقصـد     اگر هنگام برنامه. کنند گیري میسپس در مورد انجام سفر یا عدم انجام آن تصمیم

هایی در مورد عدم امنیت وجود داشته باشد، گردشـگر احتمـاالً مقصـد سـفر خـود را تغییـر       گردشگري نگرانی
نوع ریسک شناسایی شده است که شـامل  کننده گردشگري هفت به طور کلی در ادبیات رفتار مصرف. دهد می

شناختی، ریسک رضایت، ریسک اجتماعی و ریسک ریسک عملیاتی، ریسک مالی، ریسک فیزیکی، ریسک روان
توان گفت گردشگران از سفر به مقاصد گردشگري کـه   طور کلی میبه). 18: 1388موون و مینور، (زمانی است 
خطـر  کننـد کـه از بـی    ایند و مقاصدي را براي سفر انتخاب مـی نم ها احساس خطر کنند پرهیز می در مورد آن

رو متخصصان صنعت گردشگري و مسئولین مربوطـه در  از این. بودن یا کم خطر بودن آن مقصد مطمئن باشند
هـاي اسـتنباط شـده توسـط      هاي مـورد نیـاز ایـن صـنعت، ریسـک      این صنعت باید عالوه بر توسعه زیرساخت

رو کـاهش  از ایـن . هاي عمده توسعه این صنعت مورد توجه قرار دهند ن یکی از چالشگردشگران را نیز به عنوا
ها و ارائه یک تصـویر   هاي استنباط شده به میزان واقعی ریسک هاي استنباط شده، نزدیک کردن ریسک ریسک

 ذهنی خوب از مقاصد گردشگري براي گردشگران خارجی به عنوان یکـی از عوامـل مـوثر بـر انتخـاب مقاصـد      
هاي گذشته ریسـک مـرتبط بـا تروریسـم بـه عنـوان یکـی از         هر چند در طی سال. آید گردشگري به شمار می

هـاي اسـتنباط شـده     هاي مرتبط با انتخاب مقصد گردشگري مطرح شـده اسـت، امـا ریسـک     ترین ریسک مهم
ک اتـالف وقـت،   توان به ریس دیگري هم در ارتباط با انتخاب مقاصد گردشگري مطرح است که از آن جمله می

ریسک عدم رضایت از سفر، ریسک مواجه شدن با مشکالت اجتماعی، ریسک روانی، ریسـک عوامـل فیزیکـی،    
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 21          1391سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 

رنجبریـان،  (ریسک عملیاتی، ریسک مالی، ریسک عدم ثبات سیاسی و ریسـک مسـائل بهداشـتی اشـاره کـرد      
1385 :76( ،)Kozak et al., 2007: 235 .(  ردشـگران اسـتنباط یکسـانی از    ي گالبته باید متذکر شد کـه همـه
هاي متفاوت ندارند و در عین حال که ممکن است برخی از گردشگران از سفر به یک مقصد گردشـگري   ریسک

گونه احساس خطري نداشته باشند و سفر بـه  احساس خطر کنند، سایر گردشگران از سفر به همان مقصد هیچ
تواند از طریق  استنباط از ریسک می). Lepp and Gibson, 2003: 610( ها عادي تلقی گردد آن مقصد براي آن

 :Gibson, 2002)توان به سن گردشگران اشاره کرد  ها می تأثیر قرار گیرد که از جمله آن عوامل متعددي تحت

از آنجا که شهر اصفهان یکی از مقاصد مهم گردشگري در کشـور ایـران هـم بـراي داخلـی و هـم بـراي        . (360
شود و با داشتن مراکز تاریخی و فرهنگی متعدد از جمله میدان نقـش جهـان،   سوب میگردشگران خارجی مح

توانـد گردشـگران   سی و سه پل، پل خواجو، عمارت عالی قاپو، عمارت چهل ستون و سایر مراکز گردشگري می
ي رو هـدف مقالـه  از ایـن ). 36: 1391غفـاري،  (زیادي را از داخل و بخصوص خارج کشور به خود جـذب کنـد   

چنـین  هاي استنباط شده توسط گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصـفهان و هـم   بندي ریسکحاضر طبقه
   .ها است هاي سنی در استنباط از این ریسک بررسی نقش تفاوت

  
   مبانی نظري تحقیق   -2

ر سـف . گیري گردشگران براي بازدید از یک مقصد گردشگري استامنیت درك شده عامل مهمی در تصمیم
از سوي دیگـر  ). 3: 1391رنجبریان و جلیلوند، (تواند افراد را در معرض درجات متفاوتی از ریسک قرار دهد می

مقصـد مـورد    ١هاي استنباط شده از سفر به یک مقصد گردشگري با تصـویر ذهنـی  باید توجه داشت که ریسک
د گردشـگري بـه شـدت بـه درك     در واقع اقبال یک مقص). Lepp and Gibson, 2003: 610(نظر مرتبط است 

 2البته گـاالرزا و دیگـران  ). 3: 1391رنجبریان و جلیلوند، (گردشگران از ریسک انتخاب آن مقصد بستگی دارد 

کنند که بین تصویر ذهنی واقعی و مفهـومی از مقصـد گردشـگري سـازگاري کـاملی وجـود       اشاره می) 2002(
از انواع ریسک از جمله ریسـک ایمنـی و مسـائل سیاسـی      تواند متأثر می تصویر ذهنی مقصد گردشگري. ندارد
هـاي اسـتنباط شـده از    رسد شناسایی عوامل موثر بر ریسـک  رو به نظر میاز این). 76: 1385رنجبریان، (باشد 

. سـازد سفر به یک مقصد گردشگري امکان فراهم کردن شرایط را براي ایجاد تمایل سفر به آن مقصد میسر می
هاي اخیر مـورد توجـه متخصصـان و فعـاالن صـنعت       ت مربوط به ریسک و امنیت در سالاز سوي دیگر معضال

مطالعه ادبیات ریسک اسـتنباط شـده از مقصـد    . المللی قرار گرفته است گردشگري خصوصاً در گردشگري بین
از . )Koshal, 2003: 5(ي تأثیر منفی آن بر قصد سفر بـه آن مقصـد گردشـگري اسـت     دهندهگردشگري نشان

ترین عوامل در مطالعات گردشـگري خصوصـاً در سـطح     توان گفت عامل ریسک به عنوان یکی از مهمرو میاین
-هاي گوناگون از جمله پـیش  چون صلح، آرامش و ایمنی عالوه بر زیرساختعواملی هم. المللی مطرح است بین

ز ذکر شد در ادبیات رفتار طور که در بخش قبل نی همان. نیازهاي جذب گردشگر به هر مقصد گردشگري است
هاي عملیـاتی، مـالی، فیزیکـی،    کننده گردشگري هفت نوع ریسک قابل شناسایی است که شامل ریسکمصرف

 ریسـک مـالی بـه ایـن    ). 162: 1388مـوون و مینـور،   (شناختی، رضایت، اجتماعی و ریسک زمانی اسـت  روان
کنـد نتوانـد ارزش افـزوده    گردشـگري هزینـه مـی   مسئله اشاره دارد که گردشگر به اندازه پولی کـه در مقصـد   

                                                
.1 - Image  

. 2 - Gallarza, Saura, and Garcia 
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ریسک فیزیکی به خطر، صدمه و آسیب فیزیکی اشاره دارد که ممکن است در مقصد گردشـگري  . دریافت کند
طور کلی نتواند رضایت اشاره دارد که مقصد گردشگري به ریسک رضایت به این امر. براي گردشگر اتفاق بیفتد

تماعی به این اشاره دارد که مقصد گردشگري نظر گردشگر را نسبت بـه یـک   ریسک اج. گردشگر را فراهم کند
ریسک زمانی نیز به این مخاطره اشاره دارد که مقصد . تأثیر قرار دهد فرد یا شخص در مقصد گردشگري تحت

 Roehl)گردشگري وقت گردشگر را تلف کند و نتواند در ازاي این وقت تلف شـده رضـایت او را فـراهم نمایـد     

and Fesenmaier, 1992: 19).  کننـد کـه تفـاوت موجـود بـین گردشـگران        اشاره مـی ) 2003(لپ و گیبسون
تواند براسـاس سـطح ریسـک دریافـت شـده       کنند می ها در مقصد جستجوي می براساس میزان نوجویی که آن

طـور   همـان . پذیرند بنابراین نوجویان معموالً میزان ریسک بیشتري را می. ها در سفرهاي قبلی متفاوت باشد آن
شود ریسک استنباط شده یکی از عوامل مهم مورد بررسی توسط گردشـگران خصوصـاً هنگـام     که مشاهده می

  .      ریزي براي سفر به یک مقصد گردشگري خارجی استبرنامه
 دیگـران  و بلـور  ،)1998(گریـف   و از سوي دیگر نویسندگان گوناگون در حوزه گردشگري از جملـه سـانمز  

گیبســون  و لــپ ،)2003(گیبســون  و لــپ ،)2002(دیگــران  و پیــزام ،)2002(دیگــران  و گیبســون ،)1998(
 )2008(دیگـران   و لـپ  ،)2007(دیگران  و کوزاك ،)2004(دیگران  و پیزام ،)2003(گیبسون  و لپ ،)2003(

یکـی از  . ان باشـد تواند متأثر از متغیرهاي جمعیت شناختی گردشـگر  کنند که استنباط از ریسک میاشاره می
تـأثیر قـرار    هـاي گونـاگون تحـت    ترین متغیرهاي جمعیت شناختی که استنباط گردشـگران را از ریسـک   مهم
در پژوهش ) 1988(یانکیس و گیبسون ). Car, 2001: 566(، Gibson, 2002: 360)(دهد، متغیر سن است  می

توانـد از طریـق    ک مقصـد گردشـگري مـی   هاي استنباط شده از سفر به ی خود به این نتیجه رسیدند که ریسک
هاي مختلف این فرضیه به اثبات رسیده کـه بـا افـزایش سـن      در پژوهش. تأثیر قرار گیرد سن گردشگران تحت

 ,.Grable and Lytton, 1998: 65( ،)Donkers et al(یابـد   هـا نیـز افـزایش مـی     پـذیري آن افراد میزان ریسک

2001: 98( ،)Hartog et al., 2002: 5( ،)Dohmen et al., 2005: 15( ،)Watson and McNaughton, 2007: 

کنند که افراد جـوان وقـت کـافی بـراي جبـران       گونه بیان می علت این امر را این) 1998(گاربل و الیتون ). 56
پذیري دارند اما افراد مسـن  پذیري خود دارند و به همین دلیل بیشتر تمایل به ریسکخسارات ناشی از ریسک

کارانـه عمـل کننـد کمتـر طالـب ریسـک و       دلیل اینکه بیشتر تمایل دارند در کارها و اعمال خـود محافظـه   به
هاي استنباط شده از سـفر بـه مقاصـد گردشـگري     شود ریسک طور که مشاهده می همان. پذیري هستندریسک

ه ریزي بـراي سـفر   یکی از عوامل مهم مورد بررسی توسط گردشگران خصوصاً در سفرهاي خارجی هنگام برنام
هـاي   توانـد ریسـک   هاي جمعیت شناختی گردشـگران مـی  از سوي دیگر ویژگی. به یک مقصد گردشگري است

تـأثیر قـرار دهـد کـه متغیـر سـن یکـی از         استنباط شده گردشگران را جهت سفر به مقاصد گردشگري تحـت 
هـاي اسـتنباط شـده گردشـگران      بندي ریسـک ي حاضر طبقهرو هدف مقالهاز این. ترین این متغیرها است مهم

هاي سـنی در اسـتنباط گردشـگران از ایـن      چنین بررسی نقش تفاوتخارجی جهت سفر به شهر اصفهان و هم
  . ها است ریسک

  
  پیشینه تحقیق  -3

هـاي گردشـگران    شناختی و ریسـک به بررسی ارتباط میان متغیرهاي جمعیت) 1988(یانکیس و گیبسون 
ها در ایـن پـژوهش شـامل سـن، شـغل،       متغیرهاي جمعیت شناختی مورد بررسی آن. در انجام سفر پرداختند
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-دهد بین این متغیرهاي جمعیت ها نشان می نتایج پژوهش آن. جنسیت، میزان تحصیالت و وضعیت تأهل بود
داري وجود دارد، به این صـورت کـه گردشـگران زن    هاي استنباط شده در سفر ارتباط معنیشناختی و ریسک

دهـد افـزایش سـن     هـا نشـان مـی    چنـین نتـایج پـژوهش آن   هـم . پذیر هستنداز گردشگران مرد ریسکبیشتر 
  . شود گردشگران موجب استنباط ریسک بیشتري از سفر به مقاصد گردشگري می

چنـین ارتبـاط متغیرهـاي    هاي مختلف بر قصد سفر و هـم  به بررسی تأثیر ریسک) 1992(راحل و فسنمایر 
هـا بـر    دهد استنباط از انـواع ریسـک   ها نشان می نتایج پژوهش آن. ها پرداختند ریسک جمعیت شناختی با این

دهد ریسک مالی اسـتنباط شـده    ها نشان می چنین نتایج پژوهش آنهم. قصد سفر گردشگران تأثیر گذار است
  .تر بوده است توسط گردشگران جوان بیشتر از گردشگران مسن

هـاي اسـتنباط شـده     تباط میان متغیرهاي جمعیت شناختی و ریسکبه بررسی ار) 1998(سانمز و گریف  
متغیرهاي جمعیت شناختی مورد بررسی این پژوهشگران شامل سن، جنسـیت، میـزان تحصـیالت،    . پرداختند

دهـد میـزان    هـا نشـان مـی    نتایج پژوهش آن. میزان درآمد و دیدگاه گردشگران نسبت به سفرهاي خارجی بود
ها در سفرهاي خارجی ارتباط دارد، اما  هاي استنباط شده آن ت گردشگران با ریسکتحصیالت، درآمد و جنسی
هاي اسـتنباط شـده ارتبـاط     ها نسبت به سفرهاي خارجی با ریسک چنین دیدگاه آنبین سن گردشگران و هم

  . معنی داري وجود ندارد
-پـذیري سـرمایه  زان ریسـک به بررسی تأثیر متغیرهاي جمعیت شناختی بر می) 2010( 1یوردانوا و دیگران

هـا شـامل سـن و     ي آنمتغیرهـاي جمعیـت شـناختی مـورد مطالعـه     . گذاران در بورس اوراق بهادار پرداختند
گـذاران در  پذیري سـرمایه دهد سن و جنسیت گردشگران بر ریسک ها نشان می نتایج پژوهش آن. جنسیت بود

گـذاران مـرد بیشـتر از سـرمایه گـذاران زن      که سرمایه به این صورت. بازار بورس اوراق بهادار تأثیر داشته است
گذاران با تر نسبت به سرمایه گذاران با سنین پایینچنین سرمایهاند، هم پذیري بیشتري بودهداراي رفتار ریسک

 . اند پذیر بودهسنین باالتر بیشتر ریسک
ط شـده گردشـگران خـارجی    هاي استنبا در پژوهش خود به شناسایی ریسک) 1391(رنجبریان و جلیلوند 

هاي اسـتنباط شـده    شناختی و ریسکي متغیرهاي جمعیتچنین بررسی رابطهجهت سفر به کشور ایران و هم
دهد گردشگران خارجی شش نوع ریسک براي سفر به ایـران اسـتنباط    ها نشان مینتایج پژوهش آن. پرداختند

سـپس نتـایج   . تمـاعی، زمـانی و عملکـردي اسـت    شـناختی، اج  اند که شامل ریسک مالی، فیزیکی، روان کرده
اي وجـود  ها هیچ رابطـه  هاي استنباط شده توسط آن دهد بین سن گردشگران و ریسک ها نشان میپژوهش آن

  . ندارد
  
  روش پژوهش -4

ي آماري این پژوهش شامل گردشگران خارجی جامعه. پیمایشی است -ي توصیفیاین پژوهش یک مطالعه
از . انـد  به این شهر سفر کـرده  1391هاي فروردین و اردیبهشت سال صفهان است که در ماهسفر کرده به شهر ا

گیري در دسترس انتخـاب  نفر انتخاب شد و سپس اعضاي آن به روش نمونه 300اي به حجم این جامعه نمونه
کننـد   یـان مـی  هـا ب  آن. استفاده شده است )1992( 2لی و به منظور تعیین حجم نمونه از الگوي کومري. شدند

                                                
1 - Yordanova et al  

.2 - Coumery and Lee 
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بـه   ).324: 1389پور و دیگران، حبیب(تایی براي انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است  300تعداد نمونه 
ي هـاي گردشـگري شـهر اصـفهان، پرسشـنامه      هاي پژوهش، با حضور پژوهشگر در مکان منظور گردآوري داده

سؤال براساس مـرور   29اي حاوي سشنامهبه این منظور پر. اي بین گردشگران خارجی توزیع شدمحقق ساخته
هاي استنباط شده توسط گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصـفهان   ادبیات پژوهش براي شناسایی ریسک

سـؤال بعـدي بـراي سـنجش متغیرهـاي       13هاي متفاوت و  سؤال اول براي سنجش ریسک 16طراحی شد که 
براي سنجش روایـی ایـن   . تیازي لیکرت تنظیم شداین پرسشنامه براساس طیف پنج ام. جمعیت شناختی بود

به این منظور پرسشنامه مورد نظر در اختیار چند نفر از اسـاتید  . پرسشنامه از روایی صوري استفاده شده است
سپس بـا اعمـال برخـی    . ها خواسته شد تا نظرات اصالحی خود را بیان کنند رشته مدیریت قرار گرفت و از آن

نتایج . براي سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. ایی شداصالحات، پرسشنامه نه
باشـد کـه ضـریب قابـل قبـولی       می 876/0دهد ضریب آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه  این ضریب نشان می

تـرین   مهـم . هاي پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شـده اسـت  براي تجزیه و تحلیل داده. است
هاي آماري مورد استفاده به این منظور شامل تحلیل عـاملی اکتشـافی، آزمـون بارتلـت، شـاخص کفایـت        روش

 انجـام  از قبـل . اي و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استاولکین، آزمون تی تک نمونه میر حجم نمونه کیاسر
 عـاملی  تحلیـل  بـراي  موجـود  هـاي داده از تـوان  می آیا کهاین از اطمینان حصول اکتشافی جهت عاملی تحلیل

 و بارتلـت  آزمـون  از هستند مناسب تأییدي عاملی تحلیل براي ها داده تعداد آیا کهاین و نمود اکتشافی استفاده
هاي استنباط شـده   بندي ریسکبراي طبقه. است شده استفاده اولیکن مییر کیاسر نمونه حجم کفایت شاخص

هاي استنباط شـده از   سپس براي بررسی شدت هر یک از ریسک. اده شده استاز تحلیل عاملی اکتشافی استف
هاي استنباط شده از تحلیل  اي و در نهایت نیز براي بررسی رابطه سن با هر یک از ریسکآزمون تی تک نمونه

  . استفاده شده است) آنوا(واریانس 
  
  هاي پژوهش یافته -5

هاي جمعیت شناختی اعضاي نمونه آماري ارائـه شـده   د ویژگیهاي پژوهش در موردر این بخش ابتدا یافته
هـاي  هاي پژوهش در مورد ویژگـی یافته. هاي پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استاست و سپس داده

درصد از گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصـفهان داراي   40دهد  جمعت شناختی اعضاي نمونه نشان می
 17خانـه دارد و در نهایـت    3درصـد افـراد بازنشسـته،     22درصد داراي مشـاغل آزاد،   14مشاغل استخدامی، 

دهند بیشتر گردشگران خـارجی سـفر کـرده بـه     ها نشان میاین یافته. انددرصد نیز دانشجو و دانش آموز بوده
درصـد نیـز    41درصد گردشگران مرد و  59از نظر جنسیت نیز . اندشهر اصفهان داراي مشاغل استخدامی بوده

-از نظر سابقه. اندتوان گفت اکثریت کردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان مرد بودهلذا می. اندزن بوده
درصـد دیگـر نیـز     29انـد و  درصد گردشگران براي اولین بار بوده که به کشور ایران سفر کـرده  71ي سفر نیز 

توان گفت بیشتر گردشـگران بـراي اولـین    رو میاز این. اندقبالً به تعداد دفعات مختلف به ایران سفر کرده بوده
هاي استنباط شده ي فراوان است تا میزان ریسکاند که این امر نیازمند بررسی و مطالعهبار به ایران سفر کرده

از نظـر  . اش نزدیک تر شـود خصوص شهر اصفهان کاهش یابد و به میزان واقعیها از سفر به کشور ایران و بهآن
درصـد نیـز    21انـد و سـایر   درصد از این گردشگران داراي تحصیالت دانشگاهی و باالتر بوده 79حصیالت نیز ت

انـد و  سال سـن داشـته   50درصد گردشگران باالي  37از نظر سن . اندداراي تحصیالت ابتدایی و متوسطه بوده
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درصـد نیـز بـا     87انـد و  ران سفر کردهدرصد گردشگران به تنهایی به ای 13. اندسال داشته 50نیز کمتر از  63
 . ارائه شده است 1خالصه این نتایج در جدول . تعداد همراهان مختلف

  
 هاي جمعیت شناختی اعضاي نمونه ویژگی: 1جدول 

  

فراوانی 
 نسبی

فراوانی 
 مطلق

 ها گروه
ویژگی جمعیت 

 شناختی
فراوانی 

 نسبی
فراوانی 

 مطلق
ویژگی جمعیت   ها گروه

 شناختی
 یتجنس مرد 177 59

 استخدامی 121 40

 شغل

  آزاد 42 14 زن 123 41
    

سابقه سفر  به 
 ایران
 

 بازنشسته 66 22
 خانه دار 9 3 اولین بار 213 71

20 58 2 -1 17  51 
/ دانشجو

  دانش آموز
  بیکار 11  4 3- 4 14 5

5 15 
 5بیشتر از 

 بار
 ابتدایی 6 2

 تیویژگی شخصی  درون گرا  95 32 تحصیالت
  متوسطه 49 16

 دانشگاهی 166 50 برون گرا 205 68
 مجرد 152 51

 تأهلوضعیت 
 عالی 79 29

 3  1 متأهل 148 49
 20کمتر از 
 سال

  سن
 

 تنها 40 13

 تعداد همراهان

27 81 
30-20 

 سال

37 110 2 -1 20  59  40-30 
 سال

11 33 4 -3 15  46  50-40 
 سال

39 117 
 4بیشتر از 

 بار
37 111 

بیشتر از 
 سال 50

 
هاي استنباط شده گردشگران خـارجی جهـت سـفر بـه      بندي ریسکدر این قسمت براي شناسایی و طبقه

قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی جهـت حصـول   . شهر اصفهان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است
که آیا تعداد _ل عاملی اکتشافی استفاده نمود و اینهاي موجود براي تحلیتوان از داده که آیا میاطمینان از این

ها براي تحلیل عاملی اکتشافی مناسب هستند، از آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیاسر مییـر   داده
 . ارائه شده است 2مقادیر این شاخص در جدول . اولیکن استفاده شده است
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 م نمونه کیاسر مییر اولیکننتایج آزمون بارتلت و شاخص کفایت حج: 2جدول 
  

 سطح معناداري درجه آزادي میزان کیاسر میر اولکین آماره خی دوي بارتلت

157/368 789/0 6 000/0 

  
هاي مورد نظر براي تحلیـل  دهد داده باشد و نشان می می 789/0میزان شاخص کیاسر مییر اولکین بیش از 

بـوده و نشـان    05/0تـر از   عنـاداري آزمـون بارتلـت کوچـک    چنین میزان مهم. کنند عاملی اکتشافی کفایت می
دهد تحلیل عاملی اکتشافی براي این منظور مناسب است و فرض شناخته شده بودن مـاتریس همبسـتگی    می

هـا جمـع    توان اطمینان داشت که ایجاد یـک سـاختار عـاملی از داده    لذا با توجه به جدول باال می. گردد رد می
که هر یک از متغیرهاي مشاهده شده با کـدام  بعد جهت تشخیص این يدر مرحله. استپذیر آوري شده امکان

گردد، از تحلیل عـاملی اکتشـافی اسـتفاده     هایی استخراج می عامل اکتشافی در ارتباط است و اینکه چه ریسک
، 2اکسو انتخـاب روش چـرخش اکویمـ    1هـاي اصـلی  به این منظور با استفاده از روش تحلیل مؤلفه. شده است

-چهار بعد یا ریسک اصلی براي سفر گردشگران خارجی به شهر اصفهان در نمونه تحـت مطالعـه کشـف و نـام    
چنـین  هـم . حذف شـده اسـت   5/0الزم به ذکر است که براي اطمینان بیشتر بارهاي عاملی زیر . گذاري گردید

ازگاري درونـی سـؤاالتی کـه    میزان درصد واریانس تبیین شده و میزان آلفاي کرونباخ جهت سنجش میزان سـ 
 .سنجند محاسبه شده است یک عامل را می

جا که این از آن. گیرند در یک بعد قرار می 14و  13، 1دهد سؤاالت  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می
طـور کـه    همـان . شودگذاري می سه سؤال مربوط به سالمتی و بهداشت هستند، لذا این بعد ریسک سالمتی نام

 867/0و  777/0، 745/0عاملی مربوط به این سه سؤال به ترتیب برابـر بـا    نیز اشاره شده است بار 3ول در جد
نتـایج  . از تغییرات متغیر ریسک سالمتی را تبیـین کننـد  % 715/63اند  این سه سؤال در مجموع توانسته. است

ایـن  . گیرنـد  ر یک بعد قرار مید 15و  5،10دهد سؤاالت  تحلیل عاملی اکتشافی در مورد ریسک دوم نشان می
سه سؤال که مربوط به ریسـک مشـکالت ناشـی از اخـتالف مـذهبی، مشـکالت ناشـی از اخـتالف فرهنگـی و          

جـا کـه ایـن سـه سـؤال مربـوط بـه        از آن. گیرند هاي زبانی است در یک گروه قرار می مشکالت ناشی از تفاوت
طـور   همان. شود گذاري می سک فرهنگی و اجتماعی نامهاي فرهنگی و اجتماعی هستند، لذا این بعد ریاختالف

و  777/0، 844/0عاملی مربوط به این سـه سـؤال بـه ترتیـب برابـر بـا        نیز اشاره شده است بار 3که در جدول 
از تغییرات متغیر ریسک فرهنگـی و اجتمـاعی را   % 813/62اند  این سه سؤال در مجموع توانسته. است 754/0

در یک بعـد   8و  6، 3، 2دهد سؤاالت  لیل عاملی اکتشافی در مورد ریسک سوم نشان مینتایج تح. تبیین کنند
این چهار سؤال در خصوص ریسک ناشی از ناامنی شهرها، ریسک ناشی از جنـگ در کشـورهاي   . گیرند قرار می

همسایه، ریسک ناشی از عدم ثبات سیاسـی و ریسـک ناشـی از تروریسـم اسـت و ایـن بعـد ریسـک سیاسـی          
عاملی مربـوط بـه ایـن چهـار سـؤال بـه        بار. نیز اشاره شده است 3طور که در جدول  همان. شودگذاري می نام

از % 601/59انـد   ایـن سـه سـؤال در مجمـوع توانسـته     . اسـت  704/0و  740/0، 811/0، 826/0ترتیب برابر بـا  

                                                
1 - Principle components 

. 2 - Equamax 
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ریسـک چهـارم نشـان     نتایج تحلیل عـاملی اکتشـافی در مـورد   . تغییرات متغیر ریسک سیاسی را تبیین کنند
این سه سؤال که مربوط به ریسک ناشی از اتـالف پـول،   . گیرند در یک بعد قرار می 16و  9، 7دهد سؤاالت  می

انـد و ریسـک اقتصـادي نـام گـذاري       ریسک ناشی از اتالف زمان و ریسک سرقت است در یک گروه قرار گرفته
عاملی مربوط به این سه سـؤال بـه ترتیـب برابـر بـا       نیز اشاره شده است بار 3طور که در جدول  همان. شود می

از تغییـرات متغیـر ریسـک    % 601/59انـد   این سه سـؤال در مجمـوع توانسـته   . است 628/0و  754/0، 836/0
  .اقتصادي را تبیین کنند

  
 هاي استنباط شده نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مورد ریسک: 3جدول 

  

شماره   ریسک
 سؤال

 عاملی بار سؤاالت مربوطه
واریانس 

 تبیین شده
آلفاي 
 کرونباخ

  سالمتی
 745/0 ریسک ناشی از استانداردهاي بهداشتی ضعیف 1

 777/0 ریسک ناشی از خوردن غذاهاي ناشناخته 13 710/0 715/63

 867/0 هاي ناشناخته ریسک ناشی از دچار شدن به بیماري 14

فرهنگی 
و 

  اجتماعی

 844/0 ذهبیمشکالت ناشی از اختالف م 5

 777/0 مشکالت ناشی از اختالف فرهنگی 10 701/0 813/62

 754/0 هاي زبانی مشکالت ناشی از تفاوت 15

  سیاسی

 826/0 ریسک ناشی از نا امنی شهرها 2

601/59 768/0 
 811/0 ریسک ناشی از جنگ در کشورهاي همسایه 3

 740/0 ریسک ناشی از عدم ثبات سیاسی 6

 704/0 ریسک ناشی از تروریسم 8

  اقتصادي
 836/0 ریسک ناشی از اتالف پول 7

 754/0 ریسک ناشی از اتالف زمان 9 685/0 371/55

 628/0 ریسک ناشی از مورد سرقت واقع شدن 16

  
هاي اسـتنباط شـده از آزمـون تحلیـل واریـانس یـک طرفـه         براي بررسی ارتباط میان متغیر سن و ریسک

دهد  نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در مورد ارتباط متغیر سن و ریسک سالمتی نشان می. ده شده استاستفا
. توان بین این دو متغیر رابطه معنی داري وجود دارد است، لذا می 05/0داري در این مورد کمتر از سطح معنی

سال با میـانگین گردشـگران    20-30دهد بین میانگین گردشگران با سنین  سپس نتایج آزمون توکی نشان می
بـه ایـن   . داري وجـود دارد سال تفـاوت معنـی   50چنین گردشگران با سنین باالي سال و هم 40-50با سنین 

تـري نسـبت بـه    داراي ریسک سالمتی کم 5از  646/1سال با میانگین  20-30صورت که گردشگران با سنین 
 5از  153/2و  5از  029/2سـال بـا میـانگین     50الي چنین باسال و هم 40-50هاي گردشگران با سنین گروه
. هاي گردشگران نیز از نظر ریسک سالمتی تفـاوت معنـی داري وجـود نـدارد    چنین بین سایر گروههم. اند بوده
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هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی و ریسـک سیاسـی از آزمـون تحلیـل         براي بررسی ارتباط میان متغیر سن و ریسک
دهد بین گردشگران بـا   نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می. ه استواریانس یک طرفه استفاده شد

سـپس  . هاي فرهنگی و اجتماعی و ریسک سیاسی وجود نـدارد  سنین مختلف تفاوت معنی داري از نظر ریسک
دهـد سـطح معنـی     نتایج آزمون تحلیل واریانس در مورد ارتباط میان ریسک اقتصادي و متغیر سن نشـان مـی  

توان گفت بـین گردشـگران بـا سـنین مختلـف از نظـر ریسـک         است، لذا می 05/0این مورد کمتر از  داري در
دهـد   سپس نتایج آزمون توکی براي بررسـی ایـن اخـتالف نشـان مـی     . اقتصادي تفاوت معنی داري وجود دارد

ي گردشـگران  هـا بیشتر از سایر گروه 5از  927/1سال  50میانگین ریسک اقتصادي گردشگران با سنین باالي 
خالصـه نتـایج   . هاي گردشگران نیز از نظر ریسک اقتصادي تفاوت معنی داري وجود نداردبین سایر گروه. است

  . ارائه شده است 4هاي استنباط شده و سن گردشگران در جدول  بررسی رابطه ریسک
  

 هاي استنباط شده و سن گردشگران نتایج بررسی رابطه ریسک يخالصه: 4جدول 
  

ریسک   ریسک سالمتی  هاي استنباط شده ریسک
ریسک فرهنگی و   ریسک سیاسی  اقتصادي

  هاي سنیگروه  اجتماعی
  333/2  750/1  555/1  000/1 سال 20کمتر از 

  453/2  132/2  610/1  646/1 سال 30-20
  553/2  326/2  635/1  830/1 سال 30- 40
  274/2  177/2  692/1  029/2 سال 50-40

  412/2  313/2  927/1  153/2 سال 50بیشتر از 
  542/0  329/0  015/0  000/0  سطح معنی داري

  
  گیري و پیشنهادهاي کاربردينتیجه

-هاي استنباط شده گردشگران خارجی سفر کرده بـه شـهر اصـفهان و هـم     بندي ریسکاین مقاله به طبقه
ي آماري ایـن پـژوهش   جامعه. هاي گوناگون پرداخت چنین ارزیابی نقش سن در استنباط گردشگران از ریسک

بـه  1391هاي فروردین و اردیبهشت سـال  شامل گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان است که در ماه
هاي استنباط شده توسـط گردشـگران خـارجی     دهد ریسک نتایج این پژوهش نشان می. اند این شهر سفر کرده

، %)63بـا واریـانس تبیـین شـده     (سـالمتی   بندي در چهار محور ریسـک سفر کرده به شهر اصفهان قابل دسته
و %) 59بـا واریـانس تبیـین شـده     (، ریسک سیاسـی  %)62با واریانس تبیین شده (ریسک فرهنگی و اجتماعی 

، راحل و فسـنمایر  )1388(هاي جلیلوند این نتایج با یافته. است%) 55با واریانس تبیین شده (ریسک اقتصادي 
ي مبنی بر اینکه گردشگران ریسک اسـتنباط شـده  ) 2003(پ و گیبسون و ل) 1998(سانمز و گریف  ) 1992(

ي متغیر سن بـا  چنین نتایج در مورد رابطههم. اند مطابقت دارد گوناگونی براي سفر به مقصد گردشگري داشته
هاي گردشگران ریسـک  سال نسبت به سایر گروه 50دهد گردشگران باالي  هاي مختلف نشان می میزان ریسک

سـال   40-50چنین گردشگران هم. اند براي سفر به شهر اصفهان داشته) 927/1با میانگین (ي بیشتري اقتصاد
ریسک سالمتی بیشتري نسبت به گردشگران با سـنین   153/2و  029/2سال به ترتیب با میانگین  50و باالي 

 گیبسـون  و ، یانکیس)1992( رفسنمای و هاي راحلاین نتایج با یافته. اند داشته 646/1سال با میانگین  30-20
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هـاي اسـتنباط شـده مطابقـت      ي بین سن و ریسـک مبنی بر وجود رابطه )2010( دیگران و و یوردانوا) 1988(
طـور کـه نتـایج پـژوهش     همان. مطابقت ندارد )1388( جلیلوند )1998( گریف و هاي سانمزدارد، ولی با یافته

ي گردشـگران خـارجی سـفر کـرده بـه شـهر اصـفهان شـامل         هاي استنباط شده براترین ریسکنشان داد مهم
شود  ها پیشنهاد می لذا در مورد این ریسک. هاي سالمتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادي استریسک

خصوص شهر اصـفهان در کشـورهاي خـارجی توجـه زیـادي      به ي اطالع رسانی در مورد کشور ایران وبه مقوله
هاي سیاسـی  هاي سیاسی مفید واقع شود و از نگرانیتواند در مورد ریسکوص میاین اطالع رسانی بخص. شود

رسـانی  در صورتی که این اطالع. خصوص شهر اصفهان بکاهدبه گردشگران خارجی جهت سفر به کشور ایران و
هـا  ی آنالذکر را بـه مقـدار واقعـ   هاي چهارگانه فوقتواند میزان استنباط از ریسک به نحو صحیح انجام شود می

هـا در   هاي معرفی از طریق اینترنت و آژانسهاي متداول اطالع رسانی مانند برنامهرو شیوهاز این. تر کند نزدیک
هاي گردشگري در خـارج از   به این منظور آژانس. تواند در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد خارج از کشور می

مند به سـفر بـه ایـران     ن فرصت سفر آسان براي کسانی که عالقهچنین فراهم کردي بروشور و همکشور با ارائه
. تـر کننـد   هستند، میزان ریسک استنباط شده را از سفر به ایران کاهش دهند و آن را به میزان واقعی نزدیـک 

ي مستقیم سفر به ایران براي گردشـگران امکـان کسـب    توانند با فراهم کردن تجربه ها می چنین این آژانسهم
هـاي چهارگانـه   هـا از ریسـک  ها فراهم سازند تا به این طریق اسـتنباط آن  به صورت مستقیم را براي آناطالع 

تواند در کاهش ریسک گردشگران  هاي اینترنتی می هایی که از طریق سایتچنین اطالع رسانیهم. کاهش یابد
ایـران بـه میـزان واقعـی     هاي استنباط شـده گردشـگران خـارجی را بـراي سـفر بـه        موثر باشد و میزان ریسک

شـود،   هاي استنباط شده و سـن گردشـگران توصـیه مـی     که در مورد رابطه ریسکدر نهایت این. تر کند نزدیک
به ایـن  . هاي اطالع رسانی به طریقی انجام شود که بتواند گردشگران با سنین باالتر را بیشتر پوشش دهدشیوه

خصوص شـهر اصـفهان در آن   ه از سفر به کشور ایران و بههاي استنباط شدصورت تبلیغات براي کاهش ریسک
ها و مجالت انجام شود تا تعـداد بیشـتري از افـراد مسـن را پوشـش      هایی مانند تلویزیون و روزنامهدسته رسانه

این کار موجب خواهد شد تا افراد مسن ادراك امنیت بیشتري از شـهر اصـفهان بـه عنـوان یـک مقصـد       . دهد
چنـین ترغیـب سـایر گردشـگران     ه باشند و انگیزه بیشتري براي سفر به این شـهر و هـم  گردشگري ایمن داشت

 . بالقوه به این منظور داشته باشند
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 30                           . . .   هاي سفرهاي خارجیریسک نقش سن در استنباط از ارزیابی
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