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  هچكيد

اين صنعت، مستلزم تقويت عوامل  هاي زيرساخت يموفقيت صنعت گردشگري عالوه بر توسعه     
. قصد سفر گردشگران به يك مقصد گردشگري است يترغيب كننده و كاهش عوامل بازدارنده

 يعوامل بازدارنده ترين مهميكي از  ،مرتبط با سفر به يك مقصد گردشگري ياستنباط شده هاي ريسك
استنباط  ،گردشگران زن و مردممكن است  ،از سوي ديگر. گردشگران به آن مقصد گردشگري است سفر

 هاي ريسك بنديدسته ،حاضر يهدف مقاله ،از اين رو. مشابه داشته باشند هاي ريسكمتفاوتي از 
جنسيتي در  هاي تفاوتجهت سفر به شهر اصفهان و بررسي نقش  ،گردشگران خارجي ياستنباط شده

- شامل گردشگران خارجي است كه در ماه ،آماري اين پژوهش يجامعه. ستها ريسكتنباط از اين اس

اي به حجم نمونه ،از اين جامعه. اند كردهبه شهر اصفهان سفر  1391هاي فروردين و ارديبهشت سال 
 هاي ريسك كه دهد مينتايج اين پژوهش نشان . گيري در دسترس انتخاب شدندنفر به روش نمونه 300

 هاي ريسكدسته يعني ر در چها ،نگردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفها ياستنباط شده
همچنين نتايج پژوهش نشان . استبندي دستهقابل ي سالمتي، فرهنگي و اجتماعي، سياسي و اقتصاد

 سالمتي، فرهنگي و اجتماعي، سياسي و اقتصادي بيشتري نسبت به هاي ريسك ،گردشگران زن دهد مي
 .  گردشگران مرد از سفر به شهر اصفهان استنباط كرده بودند

 ريسك استنباط شده، گردشگر، مقصد گردشگري، جنسيت، اصفهان :كليدي ه هايواژ
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  مقدمه 
مستلزم  ،ضروري هاي زيرساخت يتوسعهصنعت گردشگري عالوه بر  تموفقي     

گردشگران براي سفر به  قصد يبازدارندهتقويت عوامل ترغيب كننده و كاهش عوامل 
يكي از  ،استنباط شده مرتبط با مقصد سفر هاي ريسك. يك مقصد گردشگري است

معموال . تسفر گردشگران به يك مقصد گردشگري اس يبازدارندهعوامل  ترين مهم
شدت و احتمال  ،ريزي براي سفر به يك مقصد گردشگريگردشگران هنگام برنامه

و توانايي  زنندميه مقصد مورد نظر خود را تخمين ر باستنباط شده از سف هاي ريسك
و سپس در مورد مسافرت يا عدم مسافرت  كنند ميارزيابي  ها آن اخود را براي مقابله ب

 ،ريزي سفر به يك مقصد گردشگرياگر هنگام برنامه. كنند ميبه آنجا تصميم گيري 
به . دهد مير خود را تغيير مقصد سف ، وي احتماالًعدم امنيت وجود داشته باشدنگراني 

شده هفت نوع ريسك شناسايي  ،گردشگري يكننده طور كلي در ادبيات رفتار مصرف
، شناختي رواناست كه شامل ريسك عملياتي، ريسك مالي، ريسك فيزيكي، ريسك 

ريسك ). 18: 1388جان موون، (ريسك رضايت، ريسك اجتماعي و ريسك زماني است 
تيلور و (مرتبط با گردشگري است  هاي ريسك ترين مهماز تروريسم به عنوان يكي 

ريسك تروريسم به عنوان يكي از  ،گذشته هاي سالدر طي ). 200: 2006، 1توهي
لپ و (تصميم گيري سفر بوده است  درگردشگران  توجهمورد  ،عوامل ترين مهم

 ها آنگردشگران از سفر به مقاصد گردشگري كه در مورد ). 366: 2008، 2گيبسون
-كه از بي كنند ميو مقاصدي را براي سفر انتخاب  نمايند مي پرهيز ،احساس خطر كنند

ان صنعت متخصص ،از اين رو. خطر بودن آن مقصد مطمئن باشندخطر بودن يا كم
بايد عالوه بر عوامل اقتصادي، مشكالت  ،اين صنعت بهن مربوط گردشگري و مسئوال

 يعمده هاي چالشسفر را نيز به عنوان يكي از سياسي مقصد  هاي آشفتگيتروريستي و 
ريزي بالقوه ممكن است برنامه ،يك گردشگر. قرار دهند توجهاين صنعت مورد  يتوسعه

سفر خود را به دليل تروريسم و مشكالت مرتبط با آن تغيير دهد كه موجب از دست 
هر ). 4-12: 2003، 3كوشال( شود ميرفتن فرصت براي مقصد گردشگري مورد نظر 

با اين  ؛نگران كننده نيست ،چند ريسك عدم ثبات سياسي به ميزان ريسك تروريسم

                                                            
1-Taylor and Toohey 
2-Lepp and Gibson 
3-Coshall 
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از اين . مرتبط با انتخاب مقصد گردشگري مطرح است هاي ريسكبه عنوان يكي از  ،حال
خوب از مقاصد گردشگري  ييك وجهه يجلوگيري از عدم ثبات سياسي و ارائه ،رو

بر انتخاب مقاصد گردشگري به  مؤثّركي از عوامل براي گردشگران خارجي به عنوان ي
هاي موجب تغيير برنامه ،1985براي مثال جنگ آمريكا و ليبي در سال . آيد ميشمار 

 1986سفر خارجي نزديك به دو ميليون نفر از گردشگران خارجي آمريكايي در سال 
ر در مقايسه هاي سفدرصدي در برنامه 30ام موجب كاهش اين اقد ،شد و از سوي ديگر

موجب كاهش  ،2001يازده سپتامبر در سال  يهمچنين حادثه. با سال قبل از آن شد
 2000درصدي در تعداد گردشگران خارجي سفر كرده به آمريكا در مقايسه با سال  8/6

ريسك مرتبط با تروريسم به  ،گذشته هاي سالهر چند در طي ). 1990، 1ادجل(شد 
 ؛نتخاب مقصد گردشگري مطرح شده استمرتبط با ا هاي كريس ترين مهمعنوان يكي از 
ديگري هم در ارتباط با انتخاب مقصد  ياستنباط شده هاي ريسك با اين همه،

به ريسك اتالف وقت، ريسك عدم  توان ميكه از آن جمله  استگردشگري مطرح 
رضايت از سفر، ريسك مواجه شدن با مشكالت اجتماعي، ريسك رواني، ريسك عوامل 
فيزيكي، ريسك عملياتي، ريسك مالي، ريسك عدم ثبات سياسي و ريسك مسائل 

البته بايد ). 236: 2007، كوزاك و ديگران، 76: 1385رنجبريان، (بهداشتي اشاره كرد 
متفاوت ندارند و در  هاي ريسكاستنباط يكساني از  ،گردشگران يمتذكر شد كه همه

ز سفر به يك مقصد گردشگري احساس عين حال كه ممكن است برخي از گردشگران ا
هيچ گونه احساس خطر نكنند و  ،خطر كنند، ساير گردشگران از سفر به همان مقصد

 ). 610: 2003، 2لپ و گيبسون(عادي تلقي شود  ها آنسفر به آن مقصد براي 
  

  شده و گردشگري استنباط ريسك
مورد نظر مرتبط  با تصوير ذهني مقصد ،ريسك استنباط شده از مقصد گردشگري     

 ،پژوهش خود در) 2002( 3البته گاالرزا و ديگران). 610: 2003لپ و گيبسون، (است 
 ،به اين نتيجه رسيدند كه بين تصوير ذهني واقعي و مفهومي از مقصد گردشگري

شامل  تواند ميهمچنين  ،تصوير ذهني مقصد گردشگري. سازگاري كاملي وجود ندارد
 ،از اين رو). 76: 1385رنجبريان، ( باشدي و مسائل سياسي عواملي همچون ريسك، ايمن

                                                            
1-Edgell 
2-Lepp and Gibson 
3-Gallarza et al 
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مقصد سفر به يك از شده استنباط ك ريسبر  مؤثّرشناسايي عوامل  رسد ميبه نظر 

 تمايل سفر به آن مقصد امكان فراهم كردن شرايط براي ايجادسبب  ،گردشگري
 توجهمورد  ،يراخ هاي سالمعضالت مربوط به ريسك و امنيت در  ،از اين رو. گردد مي

المللي قرار گرفته در گردشگري بين خصوصاً  ،متخصصان و فعاالن صنعت گردشگري
نشان  ،ادبيات ريسك استنباط شده از مقصد گردشگري ياز سوي ديگر مطالعه. است

از ). 2003، 1كوشال(منفي آن بر قصد سفر به آن مقصد گردشگري است  تأثير يدهنده
 خصوصاً  ،عوامل در مطالعات گردشگري ترين مهمنوان يكي از عامل ريسك به ع ،اين رو

عواملي همچون صلح، آرامش و ايمني عالوه بر . المللي مطرح استدر سطح بين
نيازهاي جذب گردشگر به هر مقصد گردشگري گوناگون از جمله پيش هاي زيرساخت

 ينندهدر ادبيات رفتار مصرف ك ،كه در بخش قبل نيز ذكر شد همان طور. است
شامل ريسك عملياتي، مالي، فيزيكي،  است؛هفت نوع ريسك قابل شناسايي  ،گردشگري

) . 162: 1388جان موون، (، رضايت، اجتماعي و ريسك زماني است شناختي روان
به اين دليل كه  ؛دارده به احتمال از دست رفتن پول در يك سفر اشاري ريسك مال

نتواند ارزش افزوده  ،كند ميگردشگري هزينه  پولي كه در مقصد يگردشگر به اندازه
ريسك فيزيكي به احتمال خطر آسيب فيزيكي و جسمي اشاره دارد كه . دريافت كند

ريسك رضايت به اين امر . فتدبيممكن است در مقصد گردشگري براي گردشگر اتفاق 
. به طور كلي نتواند رضايت گردشگر را فراهم كند ،شگريداشاره دارد كه مقصد گر

از طرف  ،را انتخاب كندمقصد گردشگري  ،اگر فردريسك اجتماعي به اين اشاره دارد كه 
ريسك زماني نيز به اين مخاطره اشاره . قرار خواهد گرفت دوستان خود مورد استهزا

موجب احساس اتالف وقت براي گردشگري شود و نتواند در ازاي اين  ،سفره دارد ك
لپ و گيبسون ). 18: 1992، 2راحل و فسنماير(م نمايد رضايت او را فراه ،وقت تلف شده

كه  ايكه تفاوت موجود بين گردشگران بر اساس ميزان نوجويي كنند مياشاره ) 2003(
 ها آن يبر اساس سطح ريسك دريافت شده تواند مي ،كنند مي در مقصد جستجو ها آن

ان ريسك بيشتري را ميز نوجويان معموالً ،بنابراين. در سفرهاي قبلي متفاوت باشد
يكي از عوامل مهم ريسك استنباط شده  ،شود ميكه مشاهده  همان طور. پذيرند مي

                                                            
1-Coshall 
2-Roehl and Fesenmaier 
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براي سفر به يك مقصد گردشگري ريزي  برنامههنگام  خصوصاً ،گردشگرانمورد بررسي 
   :به صورت زير قابل بيان است ،اول پژوهش يز اين رو فرضيها. تخارجي اس

، گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهاني باط شدهاستن هاي ريسك: 1 يفرضيه
 .بندي در چند طبقه استل دستهبقا
  

  استنباط شده هاي ريسكجنسيتي و  هاي تفاوت
متغيرهاي از طريق  ،كه ادراك از ريسك دهد ميمرور مطالعات گذشته نشان       

پيزام و (، )2003لپ و گيبسون، (، )2001، 1كار(ت يسهمچون جن ،شناختيجمعيت
؛ خصوصيات شخصيتي )1388جليلوند، (، )2007كوزاك و ديگران، (، )2004، 2ديگران

؛ نوع )2002ديگران،  و گيبسون(، )2003لپ و گيبسون، (، )1998، 3سانمز و گريف(
؛ )2003لپ و گيبسون، (سفرهاي قبلي  ي؛ تجربه)2003لپ و گيبسون، (گردشگران 

العات در مورد مقصد گردشگري اي جستجوي اطّالعاتي مورد استفاده برمنابع اطّ
پيزام و (، )1998، 4بلور و ديگران(، )2008، گيبسون و لپ(، )2007كوزاك و ديگران، (

قصد گردشگران را براي سفر به يك مقصد ) 2004ديگران،  و پيزام(، )2002ديگران، 
دشگران را از استنباط گر تواند مي يتفاوت جنسيت. دهد ميقرار  تأثيرتحت  ،گردشگري

مردها بيشتر از  كه كند مياشاره ) 1998( 5ستافسونوگ. قرار دهد تأثيرتحت  ،ريسك
 ،مختلف هاي موقعيتمختلف آشنايي دارند و به همين دليل در  هاي ريسكزنان با 

 هاي تفاوتكه اند  كردهمطالعات اشاره  ،ه طور كليب. داحساس ريسك كمتري دارن
هاي فرد در باوره عواملي ازجملاز ناشي  تواند مياط شده استنب هاي ريسكجنسيتي در 

فالين و . باشدي سياس هاي ارزشاجتماعي و  هاي تفاوتاجتماعي خود،  هاي نقشمورد 
با برخي  ،استنباط شده هاي ريسكنقش جنسيت در  بيان مي كنند) 1994( 6همكاران

در مورد نقش  انتو ميديگر توضيحي كه . است در ارتباط سياسي -عوامل اجتماعي
. زيستي است هاي تفاوتاستنباط شده بيان كرد،  هاي ريسكجنسيتي در  هاي تفاوت

در مقايسه با  پوستكه مردها و زنان غير سفيد كنند ميبيان ) 1994(فالين و همكاران 
همچنين . هستندر در استنباط از ريسك خيلي شبيه يكديگ ،پوستمردها و زنان سفيد

                                                            
1 -Carr 
2 -Pizam and others 
3 -So¨nmez and Graefe 
4 -Bloor et al. 
5 -Gustafson 
6 -Flynn et al. 
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مردان سفيد پوست در استنباط از ريسك و ديدگاه نسبت به  كنند ميبيان  ها آن

بر اين امر داللت دارد كه  ،زيستي هاي ويژگينقش . متفاوت از ساير افراد هستند ،ريسك
راتر از ف تواند مي ،مردها و زنان ياستنباط شده هاي ريسكموجود در  هاي تفاوت

وجود رابطه  ،پژوهش خود در) 1998(چند سانمز و گريف هر. مرزهاي ملي نيز باشد
بسياري  ،با اين حال ؛اند نكرده تأييدجنسيتي و ريسك استنباط شده را  هاي تفاوتبين 

ادراك  تواند مي ،جنسيتي هاي تفاوتاز پژوهشگران ديگر نيز به اين نتيجه رسيدند كه 
لپ و گيبسون، (، )561: 2001، 1كار(قرار دهد  تأثيرگردشگران را از ريسك تحت 

براي ). 235: 2007كوزاك و ديگران، (، )255: 2004، 2پيزام و ديگران(، )747: 2003
ميزان  ،در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه زنان) 2003(مثال لپ و گيبسون 

كوزاك و ديگران . كنند ميبيشتري نسبت به مردان استنباط  يريسك سالمتي و تغذيه
ي سفرهاي خارجي قبل يتجربهي كه داراكه گردشگران مرد  كنند مياشاره ) 2007(

بالقوه مانند سالمتي، تروريسم و يا بالياي طبيعي  هاي ريسكهنگامي كه با  فهستند
پيزام و ديگران . دهند ميهاي سفر خود را تغيير برنامه ،به ندرت ،شوند ميروبرو 

رسيدند به اين نتيجه  ،هيجان متغيربا استفاده از مدل ريسك تركيب شده و ) 2004(
سفر ماجراجويي و جستجوي  هاي انگيزهكه مردان تمايل بيشتري به ريسك پذيري و 

به اين نتيجه رسيد كه در  ،نيز به طور مشابه در پژوهش خود) 2001(كار . هيجان دارند
در استنباط از ريسك  ،به انگليس سفر كرده بودند گردشگران زن و مرد جواني كه بين

 ،به اين صورت كه گردشگران زن بيشتر از گردشگران مرد ؛اردوجود د داريتفاوت معني
بر  مؤثّرتنها عامل  ،عامل جنسيت كند ميهمچنين وي اشاره . كنند مياحساس ريسك 

و عوامل ديگري از جمله نوع شخصيت گردشگران  يستناستنباط گردشگران از ريسك 
گفت استنباط  توان مي ،ن رواز اي. باشد مؤثّراز ريسك  ها آنبر استنباط  تواند مي ،نيز

به صورت متفاوت است كه به ضرورت  ،مختلف هاي ريسكگردشگران زن و مرد از 
  . يكسان اشاره دارد هاي ريسكجنسيتي در استنباط از  هاي تفاوتبررسي نقش 

  :در زير ارائه شده است ،پردازد ميله ئدوم پژوهش كه به بررسي اين مس يفرضيه
 هاي ويژگيبه  توجهبا  ،خارجي سفر كرده به شهر اصفهانگردشگران : 2 يفرضيه

  .گوناگون دارند هاي ريسكستنباط متفاوتي از ا جنسيتي

                                                            
1-Carr 
2-Pizam et al 
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 هاي پژوهشمروري بر  هاي پژوهش ومتغيرتعريف عملياتي  يارائه در ادامه پس از     
هاي پژوهش مورد استفاده در اين پژوهش تشريح شده روش، انجام شده در اين زمينه

گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان  ياستنباط شده هاي ريسكسپس . ستا
جنيست با ريسك استنباط  متغير يشده و در نهايت نيز رابطه بندي طبقهشناسايي و 

  .مورد بررسي قرار گرفته است ،گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان يشده
  :هاي پژوهشمتغيرتعريف عملياتي 

 بيش مدتي براي، درآمد وكسب كار از غير منظوري به كه است كسي شگرگرد     
 در و گذاردمي پاي خود متعارف محيط جز سرزميني به، سال يك كمتراز و شب ازيك
  ).14: 1389زاهدي  و رنجبريان(گزيند مي اقامت آن
 گردشگري مرتبط با مقصد ياستنباط شده هاي ريسك: استنباط شده هاي ريسك   

 براي سفر به يك مقصد گردشگري است كهريزي  برنامهگردشگر هنگام  هاي نگراني ،سفر
به طور . قرار دهد تأثيرتحت  گر را براي سفر به مقصد مورد نظرقصد گردش تواند مي
، عدم شناختي روانعملياتي، مالي، فيزيكي،  هاي نگرانيشامل  تواند مي اين ريسك ،كلي

 .باشدرضايت، اجتماعي و زماني 
  

  پيشين هاي پژوهش
استنباط شده و  هاي ريسكدر پژوهش خود تحت عنوان ) 2007( 1ريچل و ديگران     

گردشگري  ياستنباط شده هاي ريسكبه بررسي  ،گردشگران ينقش غير نهادينه شده
و  شناسي روانريسك  ،گردشگران مرد دهد مينشان  ،ها آننتايج پژوهش . پرداختند

در حالي كه گردشگران  ؛اند داشتهفر به مقصد گردشگري خود اجتماعي بيشتري براي س
  . اند كردهريسك فيزيكي بيشتري در سفر به مقصد گردشگري خود استنباط ، زن
در پژوهش خود تحت عنوان ادراك از ريسك در بين ) 2010( 2ويچاسين و همكاران    

گردشگران  استنباط شده در بين هاي ريسكبه بررسي  ،گردشگران ورزشي تايلند
با اين  شناختي جمعيتهاي متغير يورزشي سفر كرده به اين كشور و همچنين رابطه

ادراك  ،سپس به اين نتيجه رسيدند كه جنسيت اين گردشگران. پرداختند ها ريسك
 ،به اين صورت كه گردشگران زن ؛دهد ميقرار  تأثيررا از ريسك فيزيكي تحت  ها آن

  .  كردند ميبه اين كشور استنباط ريسك فيزيكي بيشتري در سفر 

                                                            
1 -Reichel et al. 
2  -Wichasin et al.  
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در پژوهش خود تحت عنوان ادراك از ريسك گردشگران ) 2011( 1چيو و همكاران     

ناشي از جرم جنايت در بين گردشگران خارجي  هاي ريسكبه بررسي  ،خارجي در هند
 ها ريسكجنسيتي در ادراك از اين  هاي تفاوتسفر كرده به كشور هند و همچنين نقش 

سه ريسك مهم كه گردشگران در سفر به اين  دادنشان  ،ها آننتايج پژوهش . ختندپردا
برداري اهالي بومي و كالهدزدي، اذيت و آزار  هاي ريسكشامل  ،كشور با آن مواجه بودند

بين ادراك از ريسك و تصميم گيري براي سفر به داد نشان  ،ها آننتايج پژوهش . بود
 ،گردشگران زنداد همچنين نتايج نشان . جود داردارتباط منفي و ،مقصد گردشگري

گانه در مقايسه با گردشگران مرد در سفر به كشور سه هاي ريسكاستنباط بيشتري از 
 . اند داشتههند 
پنج نوع ريسك بر جذب  تأثيربه بررسي  ،در پژوهش خود) 1388(جليلوند     

اين پنج نوع  ،پژوهش ويبر اساس نتايج . گردشگران خارجي به شهر اصفهان پرداخت
ريسك كه شامل ريسك فيزيكي، ريسك اجتماعي، ريسك زماني، ريسك مالي و ريسك 

بر جذب گردشگران به شهر اصفهان و تصميم گيري اين گردشگران براي  ،سياسي است
بين  دهد مينشان  ،همچنين نتايج پژوهش وي. است مؤثّرمسافرت به اين شهر 

گردشگران از سفر به شهر  ياستنباط شده هاي ريسكو  شناختي جمعيتهاي متغير
 ،گردشگران زن دهد مينتايج پژوهش وي نشان . وجود دارد داري معنيارتباط  ،اصفهان
سالمتي بيشتري نسبت به گردشگران مرد از سفر به شهر اصفهان استنباط  هاي ريسك

 . كرده بودند
  

  روش پژوهش
شناسايي  ،وان شد هدف پژوهش حاضرقبل نيز عن هاي بخشكه در  همان طور    

جنسيتي در استنباط از  هاي تفاوتاستنباط شده و همچنين بررسي نقش  هاي ريسك
شامل گردشگران خارجي سفر  ،آماري اين پژوهش يجامعه. مختلف است هاي ريسك

-از اين جامعه. است 1391فروردين و ارديبهشت سال  هاي ماهكرده به شهر اصفهان در 

نفر انتخاب شد و سپس اعضاي آن به روش نمونه  300حجم به  اي نمونه ،نامحدودي 
 2لي و به منظور تعيين حجم نمونه از الگوي كومري. گيري در دسترس انتخاب شدند

                                                            
1 -Chiu et al. 
2 -Coumery and Lee 
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تايي براي انجام تحليل  300 يتعداد نمونه ،ها آن نظراستفاده شده است كه به ) 1992(
حبيب پور گتابي و ديگران، ، به نقل از 1992كومري و لي، (است  خوبعاملي اكتشافي 

گردشگري  هاي  مكان، با حضور پژوهشگر در ها دادهبه منظور گردآوري  ).3241: 1389
اي پرسشنامه ،به ادبيات پژوهش توجهبا . شهر اصفهان و توزيع پرسشنامه انجام شد

 گردشگران خارجي جهت ياستنباط شده هاي ريسكبراي شناسايي  سؤال 29حاوي 
متفاوت و  هاي ريسكبراي سنجش  ،اول سؤال 16سفر به شهر اصفهان طراحي شد كه 

پرسشنامه براي طراحي . بود شناختي جمعيتهاي متغيربراي سنجش  ،بعدي سؤال 13
از  ،اين پرسشنامه 2براي سنجش روايي. اي استفاده شده استاز طيف ليكرت پنج گزينه

در اختيار چند نفر از اساتيد  پرسشنامه ،منظور به اين. روايي محتوا استفاده شده است
. خواسته شد تا نظرات اصالحي خود را بيان كنند ها آنمديريت قرار گرفت و از  يرشته

پرسشنامه  3براي سنجش پايايي. پرسشنامه نهايي شد ،سپس با اعمال برخي اصالحات
ضريب آلفاي  دهد مين نتايج اين ضريب نشا. استفاده شد 4از ضريب آلفاي كرونباخ ،نيز

براي تجزيه و . كه ضريب قابل قبولي است است 876/0كرونباخ براي اين پرسشنامه 
 ترين مهم. پژوهش از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است هاي دادهتحليل 
، آزمون 5هاي آماري مورد استفاده به اين منظور شامل تحليل عاملي اكتشافيروش

و آزمون  8اي نمونهتك  آزموني، 7اولكين ميرقيصر ص كفايت حجم نمونه ، شاخ6بارتلت
 اطمينان حصول اكتشافي جهت-عاملي تحليل انجام از قبل. است 9اتحليل واريانس آنو

اين  و نمود اكتشافي استفاده-عاملي تحليل براي موجود هايداده از ميتوان آيا اين كه از
 و بارتلت آزمون از هستند مناسب يتأييد مليعا تحليل براي هاداده تعداد آيا كه

براي گونه شناسي . است شده استفاده اوليكن ميرقيصر نمونه حجم كفايت شاخص
اين منظور  ب. تاستنباط شده از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است هاي ريسك

                                                            
 پيشنهاد را زير الگوي عاملي، تحليل انجام براي نياز مورد مونهن حجم با درارتباط) 1992( لي و كومري- 1

مناسب، : تايي 200ضعيف، تعداد نمونه : تايي 100بسيار ضعيف، تعداد نمونه : تايي 50تعداد نمونه  :كنند مي
  عالي: تايي 1000بسيار خوب و تعداد نمونه : تايي 500، تعداد نمونه *خوب: تايي 300تعداد نمونه 

2 -Validity  
3 -Reliability  
4 -Cronbach’s Alpha 
5 -Exploratory factor analysis  
6 -Bartlet test 
7 -Kaiser-meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 
8 -One sample t-test 
9 -Analysis of variance 
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استفاده شده  2و انتخاب روش چرخش اكويماكس 1اصلي هاي مؤلفهاز روش تحليل 

تك  آزمونتياستنباط شده از  هاي ريسكس براي بررسي شدت هر يك از س. تاست
هر  جنسيت و شناختي جمعيت متغيرو در نهايت نيز براي بررسي رابطه بين  اي نمونه

 . استفاده شده است) آنوا(استنباط شده از تحليل واريانس  هاي ريسكيك از 
  

  ها دادهپژوهش و تجزيه و تحليل  هاي يافته
هاي متغيرپژوهش در مورد  هاي يافتهدر اين بخش از پژوهش ابتدا       

. پژوهش تجزيه و تحليل شده است هاي دادهارائه شده و سپس  شناختي جمعيت
 40 دهد مينشان  ،شناختي اعضاي نمونهتيهاي جمعمتغيرپژوهش در مورد  هاي يافته

 50مشاغل استخدامي و داراي  ،درصد از گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان
 37درصد مرد،  59درصد براي اولين بار،  71. اند بودهدرصد داراي تحصيالت دانشگاهي 

اين نتايج در  يخالصه. اند بودهمجرد  51گرا و درون 68رصد باالي پنجاه سال سن، د
  .ارائه شده است 1جدول 

                                                            
1 -Principle components 
2 -Equamax 
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  اعضاي نمونه شناختي جمعيت هاي ويژگي ):1(جدول 
فراواني 
 نسبي

فراواني 
 مطلق

ها گروه   جمعيتويژگي  
 شناختي

فراواني 
 نسبي

فراواني 
 مطلق

ها گروه ويژگي  
شناختي جمعيت

59 177 
 

شغل استخدامي 121 40 جنيست مرد

آزاد 42 14 زن 123 41
ر سف يسابقه   

 به ايران
 

 بازنشسته 66 22
 خانه دار 9 3 اولين بار 213 71
20 58 2-1  17 /ودانشج 51

 دانش آموز
5 14 4-3  4 بيكار 11
بيشتر از  15 5

بار 5  
تحصيالت ابتدايي 6 2

ويژگي  درون گرا 95 32
 شخصيتي

متوسطه 49 16
 دانشگاهي 166 50 برون گرا 205 68
تأهلوضعيت  مجرد 152 51 فوق 79 29 

 دانشگاهي
تأهلم 148 49  1 كمتر از 3

سال 20  
 سن

همراهان تعداد تنها 40 13  27 81 30-20
 سال

37 110 2-1 20 59 40-30
 سال

11 33 4-3  15 46 50-40
 سال

بيشتر از  117 39
بار 4  

بيشتر از 111 37
سال 50  

  حاضر هاي تحقيقيافته: منبع
       

اين فرضيه بيان . گرفته استمورد بررسي قرار  اول يفرضيه ،در اين قسمت از پژوهش
ل بقا ،گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان ياستنباط شده ايه ريسك كند مي

 هاي ريسك بندي طبقهو بررسي اين فرضيه  رايب .بندي در چند طبقه استدسته
از تحليل عاملي  ،گردشگران خارجي جهت سفر به شهر اصفهان ياستنباط شده

جهت حصول اطمينان  ،قبل از انجام تحليل عاملي اكتشافي. اكتشافي استفاده شده است
اين موجود براي تحليل عاملي اكتشافي استفاده نمود و  هاي دادهاز  توان ميآيا  اين كهاز 
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از آزمون بارتلت و  ،ي مناسب هستندتأييد ،براي تحليل عاملي ها دادهآيا تعداد  كه

مقادير اين شاخص . اوليكن استفاده شده استكياسر ميير يشاخص كفايت حجم نمونه
 . ارائه شده است 2ول در جد

  

  اوليكنكياسر ميير ينتايج آزمون بارتلت و شاخص كفايت حجم نمونه ):2(جدول 
 سطح معناداري آزادي يدرجه اولكينميزان كياسر مير ي دوي بارتلتآماره

157/368 789/0 6 000/0 
  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
      

مورد  هاي داده دهد ميو نشان  است 789/0بيش از  ،اولكينميزان شاخص كياسر ميير
آزمون  معناداريهمچنين مقدار . كنند مينظر براي تحليل عاملي اكتشافي كفايت 

تحليل عاملي اكتشافي براي اين  دهد ميو نشان  است بوده 05/0از  تر كوچك ،بارتلت
با گردد؛ لذا  ميمنظور مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگي رد 

 يها دادهاطمينان داشت كه ايجاد يك ساختار عاملي از  توان ميبه جدول باال  جهتو
هر يك از  اين كهجهت تشخيص  ،بعد يدر مرحله. پذير استشده امكانآوري  جمع

چه  اين كهمشاهده شده با كدام عامل اكتشافي در ارتباط است و  متغيرهاي
به اين . استفاده شده استي اكتشاف، از تحليل عاملي گردد مياستخراج  هايي ريسك

اصلي و انتخاب روش چرخش اكويماكس،  هاي مؤلفهمنظور با استفاده از روش تحليل 
 يچهار بعد يا ريسك اصلي براي سفر گردشگران خارجي به شهر اصفهان در نمونه

ر است كه براي اطمينان بيشتر الزم به ذك. گرديد گذاري كشف و نام ،تحت مطالعه
همچنين ميزان درصد واريانس تبيين شده و . حذف شده است 5/0عاملي زير هاي بار

ميزان آلفاي كرونباخ جهت سنجش ميزان سازگاري دروني سئواالتي كه يك عامل را 
 .محاسبه شده است سنجند مي

در يك بعد قرار  14و  13، 1ت سؤاال دهد مينشان  ،نتايج تحليل عاملي اكتشافي     
 ،مربوط به سالمتي و بهداشت هستند، لذا اين بعد ،سؤالكه اين سه  از آنجا. گيرند مي

 بار ،نيز اشاره شده است 3كه در جدول  همان طور. شد گذاري نامريسك سالمتي 
اين سه . است 867/0و  777/0، 745/0به ترتيب برابر با  سؤالعاملي مربوط به اين سه 

. ريسك سالمتي را تبيين كنند متغيراز تغييرات % 715/63اند در مجموع توانسته سؤال
در  15و  5،10ت سؤاال دهد ميريسك دوم نشان  نتايج تحليل عاملي اكتشافي در مورد
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كه مربوط به ريسك مشكالت ناشي از اختالف  سؤالاين سه . گيرند مييك بعد قرار 
ت زباني اس هاي تفاوتمذهبي، مشكالت ناشي از اختالف فرهنگي و مشكالت ناشي از 

مربوط به اختالفات فرهنگي و  سؤالاز آنجا كه اين سه . گيرند مير يك گروه قرار د
 همان طور. شود مي گذاري نامفرهنگي و اجتماعي ك اجتماعي هستند، لذا اين بعد ريس

به ترتيب برابر با  سؤالبارعاملي مربوط به اين سه  ،نيز اشاره شده است 3كه در جدول 
از % 813/62 اند توانستهدر مجموع  سؤالاين سه  .است 754/0و  777/0، 844/0

نتايج تحليل عاملي اكتشافي . ريسك فرهنگي و اجتماعي را تبيين كنند متغيرتغييرات 
اين . گيرند ميدر يك بعد قرار  8و  6، 3، 2ت سؤاال دهد ميدر مورد ريسك سوم نشان 

ز جنگ در امني شهرها، ريسك ناشي ادر خصوص ريسك ناشي از نا سؤالچهار 
كشورهاي همسايه، ريسك ناشي از عدم ثبات سياسي و ريسك ناشي از تروريسم است و 

 ،نيز اشاره شده است 3كه در جدول  همان طور. شد گذاري نامريسك سياسي  ،اين بعد
 704/0و  740/0، 811/0، 826/0به ترتيب برابر با  سؤالبارعاملي مربوط به اين چهار 

ريسك سياسي را  متغيراز تغييرات % 601/59اند جموع توانستهدر م سؤالاين سه . است
ت سؤاال دهد مينتايج تحليل عاملي اكتشافي در مورد ريسك چهارم نشان . تبيين كنند

مربوط به ريسك ناشي از اتالف كه  سؤالاين سه . گيرند ميدر يك بعد قرار  16و  9، 7
و  اند گرفتهدر يك گروه قرار  ،پول، ريسك ناشي از اتالف زمان و ريسك سرقت است

 بار ،نيز اشاره شده است 3كه در جدول  همان طور. شود ميگذاري ريسك اقتصادي نام
اين سه . است 628/0و  754/0، 836/0به ترتيب برابر با  سؤالعاملي مربوط به اين سه 

  .كنند ريسك اقتصادي را تبيين متغيراز تغييرات % 601/59 اند توانستهدر مجموع  سؤال
گردشگران سفر كرده به شهر  دهد مينتايج تحليل عاملي اكتشافي نشان  همان طور

سالمتي، اقتصادي، اجتماعي  هاي ريسكاصفهان داراي چهار نوع ريسك گوناگون شامل 
كه نتيجه گرفت  توان مي ،از اين رو. اند بودهو قرهنگي و سياسي و براي سفر به اين شهر 

  .گيرد ميقرار  تأييدد اول پژوهش مور يفرضيه
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  استنباط شده هاي ريسكنتايج تحليل عاملي اكتشافي در مورد : )3(جدول 

 يشماره  ريسك
 سؤال

بار  ت مربوطهسؤاال
 عاملي

واريانس 
تبيين شده

آلفاي 
كرونباخ

 710/0 715/63 745/0 ريسك ناشي از استانداردهاي بهداشتي ضعيف 1  سالمتي
 777/0 ذاهاي ناشناختهريسك ناشي از خوردن غ 13
 هاي بيماريريسك ناشي از دچار شدن به  14

 ناشناخته
867/0 

فرهنگي 
و 

  اجتماعي

 844/0 مشكالت ناشي از اختالف مذهبي 5
 777/0 مشكالت ناشي از اختالف فرهنگي 10 701/0 813/62

 754/0 زباني هايتفاوتمشكالت ناشي از 15

 768/0 601/59 826/0 نا امني شهرهاريسك ناشي از 2  سياسي
 811/0 ريسك ناشي از جنگ در كشورهاي همسايه 3
 740/0 ريسك ناشي از عدم ثبات سياسي 6
 704/0 ريسك ناشي از تروريسم 8

 685/0 371/55 836/0 ريسك ناشي از اتالف پول 7  اقتصادي
 754/0 ريسك ناشي از اتالف زمان 9
 628/0 از مورد سرقت واقع شدنريسك ناشي 16

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
       

-اين فرضيه بيان مي. گيرد ميدوم مورد بررسي قرار  يفرضيه ،در اين قسمت از پژوهش

جنسيتي،  هاي ويژگيبه  توجهگردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان با  كند
از تحليل  ،راي آزمون اين فرضيهب .دگوناگون دارن هاي ريسكاستنباط متفاوتي از 

 يدر مورد رابطه) آنوا(تايج آزمون تحليل واريانس ن. تاستفاده شده اس) آنوا(واريانس 
كمتر از  ،در اين مورد داري معنيسطح  دهد ميجنسيت و ريسك سالمتي نشان  متغير

 جي مرد و زن سفر كرده به شهررگفت بين گردشگران خا توان ميلذا  ؛است 05/0
اين . وجود دارد داري معنيسالمتي تفاوت  ياستنباط شدهاز نظر ريسك  ،اصفهان

نسبت به  5از  037/2تفاوت به اين صورت است كه گردشگران زن با ميانگين 
. اند كردهريسك سالمتي بيشتري استنباط  5از  811/1گردشگران مرد با ميانگين 

جنيست و ريسك  متغير يرابطه در مورد) آنوا(سپس نتايج آزمون تحليل واريانس 
لذا  ؛است 05/0كمتر از  ،در اين مورد داري معنيسطح  كه دهد ميسياسي نشان 

گفت بين گردشگران مرد و زن سفر كرده به شهر اصفهان از نظر ريسك  توان مي
ميانگين ريسك  دهد مينتايج اين آزمون نشان . وجود دارد داري معنيسياسي تفاوت 
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 ،و اين ميانگين براي گردشگران زناست  5از  138/2برابر با  ،مرد سياسي گردشگران
گفت گردشگران خارجي زن سفر كرده به شهر  توان ؛ لذا مياست 5از  381/2برابر با 
همچنين . اند كردهريسك سياسي بيشتري نسبت به گردشگران مرد استنباط  ،اصفهان

جنسيت با ريسك فرهنگي و  رمتغي ينتايج آزمون تحليل واريانس در مورد رابطه
 05/0كمتر از  ،اين موارد يدر همه داري معنياز آنجا كه سطح  دهد مياجتماعي نشان 

گفت بين جنسيت گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان با  توان ميلذا  ؛است
به اين صورت كه گردشگران . وجود دارد داري معنيارتباط  ،ريسك فرهنگي و اجتماعي

ريسك فرهنگي و اجتماعي بيشتري نسبت به گردشگران  5از  470/2ميانگين زن يا 
همچنين نتايج آزمون تحليل واريانس در . اند كردهاستنباط  5از  385/2مرد با ميانگين 

از آنجا كه سطح  دهد ميجنسيت با ريسك اقتصادي نشان  متغير يمورد رابطه
گفت بين جنسيت و  توان ميلذا  ؛است 05/0كمتر از  ،اين موارد يدر همه داري معني

ارتباط  ،گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان با ريسك اقتصادي تأهلوضعيت 
ريسك  5از  826/1به اين صورت كه گردشگران زن با ميانگين . وجود دارد داري معني

. اند كردهاستنباط  5از  771/1اقتصادي بيشتري نسبت به گردشگران مرد با ميانگين 
استنباط  هاي ريسكجنسيتي با  هاي تفاوت ينتايج مربوط به بررسي رابطه يخالصه

  . ارائه شده است 4در جدول  ،شده
جنيست گردشگران با ميزان  يكه نتايج اين قسمت در مورد رابطه همان طور      

گردشگران زن استنباط بيشتري از هر  ،دهد مينشان  ها آن ياستنباط شده هاي ريسك
 ينتيجه گرفت فرضيه توان اند؛ لذا مي داشتههار نوع ريسك نسبت به گردشگران مرد چ

  .گيرد ميقرار  تأييددوم پژوهش مورد 
  

جنسيتي و استنباط  هاي تفاوت ينتايج مربوط به بررسي رابطه يخالصه ):4(جدول 
  مختلف هاي ريسكاز 

ميانگين ريسك مربوطه
  ريسك

ميانگين ريسك 
  گردشگران زن

انگين ريسك مي
  گردشگران مرد

  سطح
  داري معني 

وضعيت 
  رابطه

  تأييد  001/0  385/2  470/2 910/1 فرهنگي و اجتماعي
  تأييد  000/0  138/2  381/2 721/1 سياسي
  تأييد  000/0  811/1  037/2 560/1 سالمتي
  تأييد  002/0  771/1  826/1 494/1 اقتصادي

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
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  شنهادهاي كاربرديگيري و پينتيجه
گردشگران خارجي  ياستنباط شده هاي ريسك دهد مينشان  ،حاضر نتايج پژوهش     

بندي در چهار محور ريسك سالمتي، فرهنگي و قابل دسته ،سفر كرده به شهر اصفهان
جنيست گردشگران  يهمچنين نتايج در مورد رابطه. اجتماعي، سياسي و اقتصادي است

گردشگران زن استنباط كه  دهد مينشان  ها آن ياستنباط شده هاي ريسكبا ميزان 
 هاي ريسكدر مورد . اند داشتهبيشتري از هر چهار نوع ريسك نسبت به گردشگران مرد 

رساني در مورد كشور ايران در  العاطّ يبه مقوله شود مياستنباط شده پيشنهاد 
اگر به نحو صحيح انجام  ،زيرا اين اطالع رساني ؛زيادي شود توجهكشورهاي خارجي 

هاي از اين رو شيوه. كند تر نزديكميزان استنباط را به مقدار واقعي  تواند ميشود 
در خارج  ها آژانسنقش و هاي معرفي از طريق اينترنت الع رساني مانند برنامهمتداول اطّ
 هاي آژانسبه اين منظور  .مورد استفاده قرار گيرد بارهدر اين  تواند مياز كشور 

بروشور و همچنين فراهم كردن فرصت سفر  يبا ارائه ،گردشگري در خارج از كشور
كسب ن مكامستقيم ا يو تجربه مند سفر به ايران هستندكه عالقهآسان براي كساني 

هايي كه از طريق الع رسانيهمچنين اطّ. سازد ميفراهم  را به صورت مستقيم العاطّ
 مؤثّردر كاهش ريسك گردشگران  قادر است ،جام شودان تواند مياينترنتي  هاي سايت
 .  كند تر نزديكواقعي  هاي ريسكاستنباط شده را به  هاي ريسك ميزان باشد و
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