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 چکیده

بندی تحلیلی و با هدف شناسایی و اولویت -پژوهش حاضر، به روش توصیفی
های پژوهش به صورت  . دادهشده است ی گردشگری انجامها ریسک

آوری گردید. به روش میدانی از طریق پرسشنامه جمع چنین همای و کتابخانه
برای   ، نیز وشده  انجامیی محتوا روایی از با استفاده  سنجش روایی پرسشنامه

 با میزان آنکه  ه استشداستفاده کرونباخ آلفای از ضریب سنجش پایایی نیز
شناسایی  . در این زمینه، برایباشد می قبولی ضریب قابل دارای 76/0

بندی  ی استنباط شده از تحلیل عاملی اکتشافی و جهت اولویتها ریسک
ه گردید. نتایج شده، از آزمون آماری فریدمن استفادی شناساییها ریسک

، 85/2پژوهش حاکی از آن است که شاخص اقتصادی و مالی با رتبه میانگین 
 سپس، .ه استو در رتبه یک قرارگرفت باشد میدارا ین احتمال وقوع را تر بیش

می باشد و پس  در رتبه دوم 48/2شاخص امکانات و خدمات با رتبه میانگین 
ه قرارگرفت در رتبه سوم 08/2ین شاخص ایمنی و امنیت با رتبه میانگ از آن
در رتبه  77/1شاخص بهداشت و سالمت با رتبه میانگین  ،چنین هم است.

قرار  در رتبه پنجم 74/1چهارم، شاخص بالیای طبیعی با رتبه میانگین 
ین احتمال تر کم، 26/1شاخص فرهنگی و اجتماعی با رتبه میانگین اند.  گرفته

بندی نیز اولویت مقاله در پایان .گیرد میار و در رتبه ششم قر وقوع را دارد
 صورت گرفته شده است. ی استنباط شده از دیدگاه گردشگرانها ریسک
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Abstract 

The method of the present research is descriptive-analytic and 
it is done with the aim of identifying and prioritizing of 
tourism risks. Research data were collected with the method 
of library as well as field method through the questionnaire. 
Content validity was used to assess the validity of the 
questionnaire. Also, Cronbach’s alpha coefficient was used to 
measure reliability that its measure of 0.76 has acceptable 
coefficient. In this regard, exploratory factor analysis was 
used to identify the risks inferred and Friedman statistical test 
was used to prioritize the identified risks.The research results 
show that indicator of economic and financial by mean rank 
2.85 was located in the first rank and it has the highest 
probability of occurrence. Then, Indicator of facilities and 
services was located in the second rank with 2.48 mean, 
followed by indicator of safety and security in third rank with 
2.08 mean.Also, indicator of hygiene and health with 1.77 
mean and indicator of natural disasters with 1.74 mean were 
ranked in fourth and fifthy rating respectively.Finally, 
indicator of cultural and social with 1.26 mean was the least 
likely to occur and ranked sixth.At the end of this research, 
prioritizing the inferred risks from the viewpoint of tourists 
has been done. 
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 دمهمق
در  طبق شواهد ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری،

 ارزش با،جهانگردشگریمالی صنعتگردش های آینده سال
 چونمهمیصنایع مالیگردشاز،دالریک هزار میلیاردسرمایه

با  (.86: 1391)خادم و صارمی، رفت  خواهدفراترو خودروسازینفت
های متنوع  بودن جاذبه رغم دارا این وجود، کشور ایران علی

را  طبیعی و فرهنگی، سهم کمی از درآمدهای گردشگری
 صنعت، توسعه این و رشد در عوامل مهم از یکیاست.  داشته
 است که نیازمند گردشگران به امور مربوط بهینه ریزیبرنامه
 ها آن به و مناسب درخور خدمات ارائه برای مطالعات متعدد انجام
که  اشتد توجه باید ،دیگر سوی از (.26: 1391 )غفاری، است

 عوامل بازدارنده رفع و نندهک ترغیب عوامل تقویت و شناسایی
 های اولویت تریناز مهم یکی گردشگری، مقاصد به سفر گردشگران

 قطع، طور به .آید می زمینه به حساب این در پژوهشی و مطالعاتی
 بندیاولویت و موجود هایو محدودیت موانع شناسایی به اقدام

 و رفع برای عملیاتی و اجرایی ارائه راهکارهای ،چنین هم و ها آن
این  ،گردشگری صنعت با مرتبط امور و اصالح اثر نمودن کم

 ملی و سطوح در ریزانبرنامه و گیرانبرای تصمیم را امکان
 و طبیعی، فرهنگی مالی، منابع بتوانند تا آوردوجود می به محلی
 منابع، محدودیت واصلی  نیازهای اساس بر را دانسانی خو نیروی

بنمایند  را برداریبهره حداکثر کرده ومدیریت مالی در بخش ویژه به
 سفر شده ازاستنباط های ریسک (.2: 1390یزدی،  پور و کرباسی)رحیم

 ترین عواملاز مهم یکی عنوان به توان می را گردشگری به مقاصد
 نیازمند دانست کهگردشگری  مقاصد به سفر برای بازدارنده
است  گوناگون در مقاصد هاریسک این بندیطبقه و شناسایی

 (. 73: 1385)رنجبریان، 
 گردشگری مقاصد به سفر از گردشگران گفت توان می ،طورکلی به

 و مقاصدی نمایندمی پرهیز ،کنند خطر احساس هاآن مورد که در
 خطر کم یا بودنخطر بی از که کنندمی انتخاب سفر برای را

 و گردشگری صنعت متخصصان، لذاباشند.  مطمئن مقصد، آن بودن
 های زیرساخت توسعه بر عالوه این صنعت، باید در مسئوالن مربوطه

 شدهاستنباط های ریسک گردشگری، صنعت برای توسعه نیاز مورد
 یکی از عنوان به نیز را گوناگون گردشگری مقاصد به برای سفر

 قرار دهند توجه مورد صنعت این توسعه عمده هایچالش
 (. Kozak, 2007: 234؛  73: 1385)رنجبریان، 

بندی نوشتار حاضر با هدف شناسایی و اولویت ،بر این اساس
از دیدگاه گردشگران در شهر  آفرین گردشگریعوامل ریسک

 بندیو طبقه شناساییبا . است له پرداختهبه طرح مسأ ،بندرانزلی
 در را مسئوالن گردشگری و مدیران توان می ها،ریسک این

 برای تدابیری اتخاذ و گردشگران امور ریزیبرنامه و مدیریت

 به دنبالاین پژوهش بنابراین،  .رساند یاری، هاریسک این کاهش

 آفرین بندی عوامل ریسکاست که اولویت سوالبه این گویی پاسخ
 چگونه است؟ از دیدگاه گردشگران بندرانزلیدر شهر گردشگری 

 و
 مبانی نظري

 مفهوم ريسک و انواع آن
، ریسک یک پدیده معمول و رایج است و هر فردی طورکلی به

استاندارد  اساس براست و در زندگی، سطحی از آن را تجربه کرده
ها اثر عدم اطمینان بر اهداف و مقاصد سازمان»مدیریت، ریسک 

 اساس بر(. 24: 1388)عسگری،  شود  میتعریف « هاو سیستم
 های ریسک شامل سه قسمت است، شاخص1مطالعات یتس

دادن و احتمال از سطح معناداری از دست  ،دادنپتانسیل از دست
د با دو عنصر اصلی توان می( و Pizam, 2004: 251دادن )دست

اثرات منفی و میزان خسارت واردشده و احتماالت وابسته به آن 
این ، طورکلی به(. Ye & Wen, 2009: 182)تعریف شود 

 باشد میای چندبعدی وضعیت نشانگر آن است که ریسک، مقوله
(Assmuth, 2010: 394 و سنجش آن دارای سه )اصلی  جزء

باشد  می ارزیابی ریسک شناسایی ریسک، تحلیل ریسک و
 ریسک شناسایی (.Brown, 2009: 36؛ 29: 1388)عسگری، 

 شوند.می تلقی یتاهم حائز بسیار دو مرحله آن ارزیابی و
فعالیت  هایحوزه تمامی تا باشد جامع باید ریسک شناسایی

از  مرحله، فهرستی این حاصل دربرگیرد. را زمان طی کار و کسب
این  تأثیر چگونگی و چرایی مورد در توضیحاتی همراه به حوادث
 عنوان به ریسک ارزیابی است. کار و کسب ریزیبر برنامه حوادث

 یها ریسک نسبی و جایگاه تقریبی تعیین ندنیازم گام بعدی
 تأثیر مورد در گیریاندازه و ارزیابی قابل اظهارات شده وشناسایی
است  هاآن وقوع احتمال و ها ریسک این از هر یک احتمالی

 (. 21: 1392)نیاکان، 
 ریسک نوع هفت کننده،مصرف ادبیات رفتار در ،طورکلی به

 ریسک عملیاتی، ریسک املش که استشناسایی شده گوناگون
رضایت،  ریسک روانشناختی، ریسک فیزیکی، مالی، ریسک

: 1394، 2مینور و است )موون زمانی ریسک و اجتماعی ریسک
 با تروریسم مرتبط ریسک گذشته، هایسال طی در چند (. هر34
 مقصد با انتخاب مرتبط هایریسک ترینمهم از یکی عنوان به

 دیگری شده های استنباطریسک اام استشده مطرح گردشگری
 آن از که است مطرح مقصد گردشگری انتخاب با ارتباط در هم

 وقت )احتمال این که مصرف این ریسک اتالف به توان می جمله
 سفر، از رضایت عدم ریسک محصول بیش از حد زمان بر باشد(،

                                                           
1. Yates 

2. Mowen & Minor 
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اجتماعی )ترس از این که  مشکالت با ریسک مواجه شدن
روانی  ریسک استانداردهای گروه مرجع نباشد(،خریدها مطابق با 

)ترس از این که محصوالت سازگار با تصویر ذهنی خریداران 
های فیزیکی برای فیزیکی )به آسیب ریسک عوامل نباشد(،
ای از عملکرد نتیجه عنوان بهو  شود  میکنندگان اطالق مصرف

ی ها ریسکساختاری و عملکردی )شامل  ریسک محصول است(،
باشد که آن طور که سایی شده محصوالت با احتماالتی میشنا

مالی و اقتصادی  ریسک شوند(،رود اداره نمیانتظار می
 باشد(،گذاری شده میهای سرمایهیی که مربوط به پولها ریسک)

 و سیاسی، ریسک جرم و جنایت هایعدم ناپایداری ریسک
: 1385، کرد )رنجبریان اشاره بهداشتی و سالمتی مسائل ریسک

 ,Fuchs & Reichel؛Kozak et al., 2007: 236؛ 74

 & Sönmez؛ Fuchs & Reichel, 2011:267؛ 84 :2006

Graefe, 1998: 123  ؛Quintal et al., 2010: 798  ؛Hsu 

& Lin, 2006: 973 ؛Simpson & Siguaw, 2008: 320 

 :Lepp & Gibson, 2003؛Peattie et al., 2005: 400؛ 

607 .) 
زمینه موضوع این پژوهش، مطالعاتی متعددی در خارج و در 
است. بر این اساس، محدود در داخل انجام پذیرفته طور بهالبته 

با بررسی مطالعات گذشته به تا آن است  به دنبالنوشتار حاضر 
 سپس آفرین گردشگری پرداخته واستخراج عوامل مختلف ریسک

ترین  برخی از مهمبپردازد.  ها در محدوده مورد مطالعهبه ارزیابی آن
 باشد:   گرفته در این حوزه به شرح زیر میمطالعات صورت

ارزیابی ریسک  " در مقاله ای با عنوان (،1997و همکاران ) 3تسور
معیارهای شناسایی شده برای  " مدل فازی اساس برگردشگردی 

ریسک نظم و  ریسک گردشگری را شامل ریسک حمل و نقل،
 ریسک آب و هوایی، ریسک اقامتی، داشتی،ریسک به قانون،

ریسک امنیت عنوان  ریسک ایمنی و ریسک خدمات پزشکی،
 مطرحی ها ریسکدر بین  ها آنبراساس نتایج پژوهش  نمودند.

ریسک  شده، ریسک نظم و قانون، ریسک حمل و نقل و
 (.Tsaur et al., 1997: 800)بودند  اثرگذاربهداشتی در ارزیابی 
درک و شناخت مقصد  "در بررسی (، 2006) 4فوچس و ریچل

شش فاکتور اصلی برای  "گردشگری، نمونه موردی: اسرائیل 
شده در مقصد مورد ی درکها ریسک عنوان بهیه و تحلیل جزت

ی انسانی، ها ریسکشامل . این عوامل نمودندنظر را شناسایی 
روانی، بالیای  -ی مالی، کیفیت خدمات، اجتماعیها ریسک

ها و مشکالت  ی مرتبط با آسیب به داراییها یسکرطبیعی، 
حاکی از  ها آننتایج پژوهش . باشند می مربوط به غذا و آب و هوا

ی مقاصد گردشگری یک مفهوم چند ها ریسککه  آن است که

                                                           
3. Tsaur 

4. Fuchs & Reichel 

یی در ارتباط با این ها ریسکبعدی است و امکان شناسایی 
 (. Fuchs & Reichel, 2006: 89موضوع وجود دارد )

شناسایی " در پژوهشی با عنوان(، 2008) 5ن و سیگوسیمسو
به بررسی و شناسایی  "خطرات سفر:دیدگاه گردشگران و مدیران

ها  آنی ادراک شده در سفر پرداختند. نتایج مطالعه ها ریسک
ی فیزیکی و ساختاری و بهداشتی ها ریسککه  استحاکی از آن 

ی فیزیکی به ها ریسکتر است. در تر و نمایانو سالمتی برجسته
ی ساختاری به ها ریسکمعیار تصادفات و ایمنی و امنیت و در 

است  ی شدهتر بیشها توجه معیارهای حمل و نقل و جاده
(Simpson & Siguaw, 2008: 320سو و لین .)(،2006) 6 

 های نظری مجموعه فازی استفاده از تکنیک "با عنوان  مقاله ایدر  نیز
به موضوع ریسک از  " مطالعه تجربیتحلیل ریسک سفر: یک برای 

 این موضوع را مطرح نمودندو  ندکرددیدگاه شناخت ذهنی توجه
که گردشگران و خریداران در خرید محصوالت و مقاصد 

نمایند. در این تحقیق، از دو گردشگری احساس عدم اطمینان می
یه و تحلیل ریسک و به دست جزعامل احتمال و شدت برای ت

و سپس سطح ریسک از کردند ریسک استفاده آوردن ماتریس 
از پژوهش  . نتایج حاصل را محاسبه نمودندطریق این ماتریس 

ین تر بیشی مالی و فیزیکی دارای ها ریسکدهد که نشان می
 (.Hsu & Lin, 2006: 974) ندمقدار بود

 های وظیفه "خود با عنوان  در پژوهش(، 2003) 7گیبسون و لپ
بررسی  به " ده و جهانگردی بین المللیتوریستی ، ریسک درک ش

 هایاز ریسک گردشگران استنباط بر قبلی سفرهای تجربه تأثیر
 شامل پژوهش در مدنظر آنان هایریسک پرداختند. سفر گوناگون
 ناشناخته و ریسک غذاهای تروریسم ریسک سالمتی، ریسک

 (.Lepp & Gibson, 2003: 606) ه استبود
ارزیابی "(، در پژوهشی با عنوان 1392ان )فرجی سبکبار و همکار   

سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری، مطالعه 
ی ها ریسکبه بررسی وضعیت  "موردی: شهرستان خرم آباد

ها در شهرستان خرم آباد پرداختند. در بندی آنگردشگری و طبقه
این پژوهش، ریسک بهداشتی و محیطی، ریسک تکنولوژیکی، 

ماعی و فرهنگی، ریسک عملکردی، ریسک ایمنی و ریسک اجت
امنیت، ریسک اقتصادی و مالی، ریسک سیاسی و حقوقی معرفی 

ین مقدار شدت تر بیشکه  دهد نشان میها  شدند. نتایج پژوهش آن
باشد )فرجی  ی ساختاری و عملکردی میها ریسکمربوط به 

  (. 123: 1392سبکبار و همکاران ، 

                                                           
5. Simpson & Siguaw 

6. Hsu & Lin 

7. Lepp & Gibson 
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 "تحت عنوان (، در پژوهشی1392)رنجبریان و همکاران 
شده از سفرهای خارجی و ارتباط بندی ریسک های استنباط  طبقه
ابزاری برای مدیریت شهری  عنوان بهبا تجربه سفرهای قبلی آن 

 استنباط هایبندی ریسکبه طبقه "و برنامه ریزی گردشگری 
 بررسی و اصفهان شهر به سفر جهت گردشگران خارجی شده
پرداختند.  هاریسک این از استنباط در قبلی سفرهای تجربه نقش
 سفر خارجی گردشگران که دهدمی نشانها  مطالعه آن نتایج
 که اندکرده تجربه را ریسک نوع چهار شهر اصفهان به کرده
 ریسک اجتماعی، و فرهنگی ریسک سالمتی، ریسک شامل

 برای که گردشگرانی بین ،چنین هم است. اقتصادی سیاسی و
 به قبالً که و گردشگرانی اندکرده سفر اصفهان شهر به بار لیناو

 نظر از معناداری تفاوت اند،کرده سفر شهر این به متعدد دفعات

دارد  وجود سالمتی و سیاسی، اقتصادی استنباط شده های ریسک
 (.66: 1392)رنجبریان و همکاران، 

ل طراحی مد "(، در مقاله ای با عنوان1391دم و صارمی )خا
مدلی  ، "بینی ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی پیش

ارائه بینی ریسک توریسم در محیطی پیچیده و پویا جهت پیش
دسته اصلی، به ارزیابی  10پس از شناسایی متغیرها در  نمودند.

درصد  50. بر این اساس، تهران با ندها در شهر تهران پرداختآن
است  انسانی محاسبه گردیده أش)متوسط( ریسک گردشگری با من

 (.86: 1391)خادم و صارمی، 
با توجه به شده ی شناساییها ریسکای از مجموعه، طورکلی به

 مطرح شده است. ،1بررسی مطالعات انجام شده در جدول 

 ها و مطالعات گردشگریشده در پژوهشی شناساییها ریسک .1جدول 
 منبع متغیرها شاخص

- 
 . ریسک عوامل5روانی  . ریسک4اجتماعی  مشکالت با . ریسک مواجه شدن3سفر  از رضایت عدم . ریسک2قت و . ریسک اتالف1

 بهداشتی مسائل ریسک .9سیاسی  عدم ثبات . ریسک8مالی  . ریسک7عملیاتی  . ریسک6فیزیکی 
Kozak et al., 2007: 237 

 Lepp & Gibson, 2003: 608 ناشناخته . ریسک غذاهای3. ریسک تروریسم 2سالمتی  . ریسک1 -

 . بیماری های ناشناخته3. غذاهای ناشناخته 2. استانداردهای بهداشتی ضعیف 1 سالمتی

 71: 1392رنجبریان و همکاران، 
 . تفاوت زبانی3. اختالف مذهبی 2. اختالف فرهنگی 1 اجتماعی و فرهنگی

 . تروریسم4ات سیاسی . عدم ثب3. جنگ در کشورهای همسایه 2. ناامنی شهرها 1 سیاسی

 . سرقت3. اتالف زمان 2. اتالف پول 1 اقتصادی

 . ناسازگاری اجتماعی و فرهنگی2. جرم و جنایت 1 فرهنگی -اجتماعی

 133: 1392فرجی سبکبار و همکاران، 

 . نارسایی سیستم حمل و نقل2. نارسایی سیستم های فنی و کامپیوتری 1 تکنولوژيکی

 . بیولوژیکی2بهداشت محیط زیست  .1 بهداشتی -محیطی

 . ضررهای مالی3لی ما. اعتماد 2. نوسانات قیمتی 1 مالی و اقتصادی

 . قوانین1 حقوقی

 . شرایط سیاسی3. ارتباطات بین المللی 2. سیاست های دولتی 1 سیاسی

 . امنیت جانی2. ایمنی در تجهیزات 1 امنیت و ايمنی

 . منابع انسانی5. اجرایی 4. بازاریابی و استراتژیک 3مه ریزی . برنا2. مدیریتی 1 عملکردی

 Simpson & Siguaw, 2008: 320 . بهداشتی و سالمتی2. ریسک های فیزیکی و ساختاری 1 -

 . تهدیدات جنگی3. ارتباطات جهانی ضعیف 2. تبلیغات منفی رسانه های خارجی 1 روانی ريسک

 90: 1391خادم و صارمی، 

 و اریساخت ريسک

 عملکردی
. بروکراسی زیاد در سیستم 3. فقدان و ضعف خدمات بانکی مکانیزه 2. شرکت و راهنماهای غیر حرفه ای 1

 . دشواری اخذ ویزا5. ضعف در خدمات فرودگاهی 4اداری 

 . بمب گذاری4. هواپیما ربایی 3. آدم ربایی 2. ترور 1 تروريسم ريسک

 . اعتصابات صنفی2ای گردشگری در مقصد گردشگری . تنوع کم جاذبه ه1 اجتماعی ريسک

 . هزینه باال1 مالی ريسک

 . آلودگی های آب4. بیماری های اپیدمی 3. نظافت و تمیزی 2. فقدان و یا ضعف در کیفیت و سالمت غذا 1 سالمت ريسک

 فرهنگی ريسک
. 3تصویر منفی نسبت به توریست . 2. عدم تسلط جامعه مقصد گردشگری به یکی از زبان های متداول دنیا 1

 . پوشش4تصورات ایدئولوژیک متقابل با گردشگر 

 ايمنی ريسک
. امکانات محدود 3. عدم ایمنی خطوط حمل و نقل داخلی و بین المللی 2. نامناسب بودن ایمنی اماکن اقامتی 1

 . جنایات و ناامنی خیابان ها4بیمارستانی و درمانی 

 نین حمایت از گردشگر. ضعف قوا1 حقوقی ريسک

 . بی ثباتی سیاسی2. اظهارات بحران آفرین از سوی مقامات سیاسی 1 سیاسی ريسک

- 
. حوادث 6. بالیای طبیعی 5روانی  -. اجتمااعی4. کیفیت خدمات 3. ریسک های مالی 2. ریسک های انسانی 1

 . مشکالت مربوط به آب و هوا8. مشکالت مربوط به غذا 7ماشین 
Fuchs & Reichel, 2006: 89 

 Tsaur et al., 1997: 800 . ایمنی و امنیت7. خدمات پزشکی 6. آب و هوایی 5. اقامتی 4. بهداشتی 3. نظم و قانون 2. ریسک های حمل و نقل 1 -

 36: 1394مینور،  و موون مانی. ریسک ز7ریسک اجتماعی . 6 ریسک رضایت .5ریسک روانشناختی  .4ریسک فیزیکی  .3. ریسک مالی 2ریسک عملیاتی  .1 -

.1396مطالعات نگارندگان،  مأخذ :
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 گردشگری و ريسک
 در پیشرو شهرهای و کشورها در گردشگری وضعیت بررسی با

 که میزان هر به نمود مشاهده به وضوح توانمی گردشگر، جذب
 در موجود هایریسک مقدار از است گردشگری توانسته مقاصد
 موفق صنعت این توسعه در تناسب به هند،بکا رشد صنعت مسیر
 و گردشگری کهاین به توجه با (.86: 1391)خادم و صارمی،  ندا بوده

 برای درآمد کسب منابع بهترین از گردشگری یکی صنعت
 تحصیل اقتصادی، رونق زایی،اشتغال باعث باشد ومی کشورها

رو،  این از شود.می یکدیگر به ملل نزدیکی و هاتبادل فرهنگ ارز،
 کشورهای جهان از بسیاری های گذشته سال طی شاهد آن هستیم که

 مختلف میان الگوهای در گردشگری صنعت برتر موقعیت درک با
 را خود گردشگری توسعه تا شرایط هستند آن پی در اقتصادی، توسعه

 (.Farahani & Henderson, 2009: 83) دهند گسترش
د نظم اصلی سیستم یا نتوان میاز منظر سیستمی  ها ریسک

زنند. به را برهم آن را کرده و پایداریهایی از آن را مختلقسمت
های سیستماتیک، دارای یک سیستم باز هر حال، کلیه فعالیت

گیرند و حوادث به باشند که به راحتی مورد حمله قرار میمی
ها را تخریب کنند. توسعه گردشگری نیز از ند آنتوان میراحتی 
(. گردشگری Glaesser, 2003: 14عده مستثنی نیست )این قا

است تا ویژگی به لحاظ ماهیت و ابعاد متنوعش سبب گردیده
 سیستماتیک به خود اختصاص دهد. 

باشد و هرگونه های باز میسیستم گردشگری از نوع سیستم
ا است جز، عامل تاثیرگذار بر سایر اجزءتغییر و دگرگونی در یک 

های محلی، ابل با همدیگر هستند و با سیستمکه در ارتباط متق
 معصومی،المللی در ارتباط متقابل قرار دارند )ای، ملی و بینمنطقه
؛ قاسمی،  16: 2003؛ گالسر، Ritchie, 2009: 11 ؛  64: 1388
های مربوط  نظر رایف ویبر، فعالیت اساس بر ،چنین هم(. 3: 1390

های محلی و سیستمبه گردشگری در سطح منطقه همانند سایر 
 باشدساخت و پیچیده می های انسانای، از نوع سیستممنطقه

(Aschauer, 2010: 4) بودن و  هایی از قبیل مبهمو دارای ویژگی
کنترل و (. Hsu & Lin, 2006: 968) دنامطمئن بودن هستن

های ساده و تر از سیستمها نیز مشکلریزی این نوع سیستمبرنامه
ها بینی نتایج آنو پیش تر کمها نتیجه، قطعیت آن جبری است. در

 های نه تنها زیرساخت ها ریسکمتکی بر احتماالت است و  تر بیش
کنند، بلکه گردشگری یک مقصد گردشگری را دچار آسیب می

های اقتصادی، سیاسی و غیره را مورد تهدید تصویر مقصد، بنیان
 (. Aschauer, 2010: 4دهند )جدی قرار می

 نزدیک کردن شده، های استنباطریسک ، کاهشطورکلی هب
 یک ارائه و هاریسک واقعی به میزان شده استنباط هایریسک

 یکی عنوان به گردشگران، برای مقاصد گردشگری از مناسب وجه

آیند می شمار به گردشگری مقاصد انتخاب بر مؤثر از عوامل
 بر (. عالوهKozak et al., 2007: 238؛  72: 1385)رنجبریان، 
گردشگری،  مقاصد به سفر از شده استنباط هایاین، ریسک

 تأثیر منفی تحت طور به را نظر مقصد مورد ذهنی تصویر دتوان می
 از یکی عنوان بهگردشگری  مقصد از ذهنی تصویر قراردهد.

 گردشگری بازاریابی در تحقیقات بحث قابل موضوعات ترینمهم
 (. بنابراین،96: 1391د و سلیمانی، مویآید )منصوریمی حساب به
 به سفر از شده استنباط هایریسک مطالعه رسدنظر می به

 نه تنها هاریسک این کاهش برای تالش و گردشگری مقاصد
 دتوان میبلکه  شود، مقصد آن به سفر افزایش موجب دتوان می

دهد )مون و مینور،  قرار تأثیر تحت را مقصد آن ذهنی تصویر
ها در هر سطحی از ها و سیستم، کلیه سازمانلذا .(46: 1394

که بر  ها ریسکای از عملکرد و در هر زمان و مکان، با دامنه
گذارد، مواجه ها و دستیابی به اهدافشان تاثیر میکارکرد آن

 توان میرا ن ها ریسکرو، (. از این5: 1388باشند )عسگری،  می
ا به شکل بهتری ا رهآن توان میکامل حذف کرد، بلکه طور به

نظریات  اساس بریابد.  ها کاهشپذیری آنمدیریت نمود تا آسیب
گذاری (، چنین رویکردی اغلب منجر به پایه1995) 8اسمیت

گردد تا عناصر و رویکردی به اسم ارزیابی و مدیریت ریسک می
ها را پذیری به جوامع انسانی و اموال آنعوامل ریسک یا آسیب

 (.Ritchie, 2009: 97دهند )کاهش
 

 همطالعمورد محدوده 
 های تابعه استان گیالن و مرکز آنیکی از شهرستان بندرانزلی

 درجه و 49دقیقه تا  12درجه و  49است که بین  بندرانزلیشهر 
 25و درجه  37دقیقه تا  34 درجه و 37دقیقه طول شرقی و  37

های و از شهرستان کناره است دقیقه عرض شمالی قرار گرفته
طول  .(74: 1390 زاده،افراخته و آقایی ) باشدجنوب دریای خزر می

خالف ساحل  کیلومتر است و بر 40خط ساحلی مفید این شهرستان 
های دولتی و خصوصی قرار تر مورد تعرض سازمان کم ،مازندران

 ،های دور به دلیل نقش بندریاز گذشته بندرانزلیشهر است.  گرفته
و از طرفی مقصد است تجار و بازرگانان بوده  همیشه مورد توجه

های گردشگران طبقه متوسط ایرانی بوده که به صورت گروه
های گردشگری در انزلی کنند. جذابیتمسافرت می گیخانواد

های طبیعی ویژه و منحصر به فرد )چون تاالب مشتمل بر جذابیت
تاالب،  ای و نسبتا بکر، جنگل و نواحی حاشیهانزلی، سواحل ماسه
گردشگری طبیعی درون شهری( و  هایاقلیم مناسب، فضا

 آداب های هفتگی،بازار چون هم) فرهنگی -های تاریخی جذابیت

                                                           
8 . Smith 
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ها، اسکله بندر، و رسوم خاص، الگوی غذایی ویژه، پل

های انسان ساخت و ( و جذابیت ... های تاریخی و ساختمان
 باشدد و ....( میاقتصادی )چون منطقه آزاد انزلی، مراکز خری

و موقعیت استقرار ناحیه  .(106: 1390 امینی،محمد )ضرغام و حاجی

های آن است که از دیگر ویژگی ،بین کوه و دریا بودن محصور
(. 17: 1388 است )آمار و برنجکار،شده انسبب افزایش گردشگر

 دهد. را نشان می بندرانزلی، موقعیت سیاسی شهر 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 روش انجام پژوهش
نوع  از تحقیق روش پژوهش، موضوع ماهیت به توجه با

میدانی از به صورت  موردنیاز باشد. اطالعاتمی تحلیلی -توصیفی
 از طریق ایکتابخانهبه صورت  چنین همطریق پرسشنامه و 

 آمده دستهب ،با موضوع مرتبط کتب اسناد، مجالت و مراجعه به
عیین حجم نمونه، از روش کوکران استفاده شده به منظور تاست. 

نفر  620742است. در این راستا، حجم جامعه آماری برابر با 
 384( و حجم نمونه مورد مطالعه شامل 1395)مرکز آمار ایران، 

وارد  بندرانزلیبه شهر  1395نفر از گردشگرانی است که در بهار 
 36 حاوی ایمهها از پرسشنااند. به منظور گردآوری دادهشده

سوی  آفرین گردشگری ازعوامل ریسک شناسایی برای سوال
 طیف اساس بر پرسشنامه، این است. گردشگران استفاده گردیده

 به کیفی هایپاسخ تبدیل برای و تنظیم لیکرت امتیازی پنج
 ،2 برابر کم ،1 برابر کم دهی )بسیاروزن از روش مقادیر کمی،

ه شدبهره گرفته (5 بسیار زیاد برابر و 4 بربرا زیاد ،3 برابر متوسط
 است.

 استفادهمحتوایی  روایی از این پرسشنامه، سنجش روایی برای
از  نفر 5 اختیار در نظر مورد پرسشنامه منظور، بدین. ه استگردید

اعمال  با و سپس گرفت قرار ربطکارشناسان و مسئوالن ذی

ش پایایی شد. برای سنج نهایی پرسشنامه اصالحات، برخی
 این استفاده شد. نتایج کرونباخ آلفای ضریب از نیز پرسشنامه

پرسشنامه  این آلفای کرونباخ برای ضریب دهدمی ضریب نشان
شناسایی  است. برای باشد که ضریب قابل قبولیمی 76/0

 ی استنباط شده از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفتهها ریسک
تحلیل عاملی اکتشافی جهت قبل از انجام چنین،  هماست. شده

های موجود برای از داده توان میحصول اطمینان از این که آیا 
ها تحلیل عاملی اکتشافی استفاده نمود و این که آیا تعداد داده

برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب هستند، از آزمون بارتلت و 
استفاده شد. در پایان،  9(KMOشاخص کفایت حجم نمونه )

 ی شناسایی شده، آزمون آماری فریدمنها ریسکبندی یتجهت اولو
 شد. به کار گرفته

 

 ها یافته
 درصد 59 و درصد پاسخگویان زن 41 تحقیق، هاییافته طبق

پاسخگویان  از درصد 26 لحاظ سنی، به اند.داده تشکیل مردان را
 درصد 20 سال، 35 تا 26 درصد 31 سال، 25 تا 15 سنی رده در

                                                           
9. Kaiser-Meyer-Olkin 

 

 
موقعیت سیاسی شهر بندر انزلی محدوده مورد مطالعه، .1شک    
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 سال 56درصد  8سال و  55تا  46 درصد 15 ل،سا 45 تا 36 در

درصد از آنان  9تحصیالت،  میزان لحاظ به .داشتند باال قرار به

 مدرک دارای درصد 24 دیپلم، دارای مدرک درصد 18 زیر دیپلم،
درصد دارای  17لیسانس،  مدرک درصد دارای 28 فوق دیپلم،
 د.باشندکتری می مدرک دارای درصد 4لیسانس و مدرک فوق
نمونه نتایج آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم  ،2جدول 

(KMOرا نشان می ) .اساس، میزان شاخصاینبر دهدKMO  بیش

های مورد نظر برای  دهنده کافیت دادهباشد که نشان می 6/0از 
مقدار معناداری آزمون بارتلت چنین،  همباشد. تحلیل عاملی می

که  توان گفت آن می اساس برو است بوده  05/0تر از کوچک
تحلیل عاملی اکتشافی برای این منظور مناسب است و فرض 

با توجه  ،گردد. لذاشده بودن ماتریس همبستگی، رد می شناخته
اطمینان داشت که ایجاد یک ساختار عاملی  توان ، می2به جدول 

 پذیر است.آوری شده، امکانهای جمعاز داده

 
 KMOو شاخص نتایج آزمون بارتلت  .2جدول 

 متغیرهای از یک هر که این تشخیص جهت بعد، مرحله در
 چه و است ارتباط در اکتشافی عامل کدام با شده مشاهده
 استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از ،شود  می استخراج ییها ریسک

 اصلی های لفهؤم تحلیل روش زا استفاده با منظور، این به. است شده
 اصلی ریسک یا شاخص شش اکویمایکس، چرخش روش انتخاب و

 که. گردید گذاری نام و کشف گردشگران برای

 زیر عاملی بارهای تر بیش اطمینان برای که است ذکر به الزم   
 و شده تبیین واریانس درصد میزان ،چنین هم. است شده حذف 5/0

 درونی سازگاری میزان سنجش جهت کرونباخ آلفای میزان
 نتایج. است شده محاسبه سنجند، می را عامل یک که هایی سوال

 .است شده بیان( 3) جدول در اکتشافی عاملی تحلیل

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی .3جدول 
 آلفای کرونباخ واريانس تبیین شده بار عاملی متغیرها )سوال های مربوطه( شاخص ها )ريسک های اصلی(

 72/0 61/59 74/0 اماکن اقامتی  ریسک ناشی از ناامنی و امنیت ايمنی

 98/0 حمل و نقل  وسایل ریسک ناشی از ناامنی

 13/1 ریسک ناشی از تصادفات جاده ای

 83/0  ریسک ناشی از سرقت

 77/0 ریسک ناشی از جرم و جنایت 

 83/0 ریسک ناشی از بی نظمی و بی قانونی

 79/0 32/54 93/0 ریسک ناشی از عدم پاکیزگی محیط  داشت و سالمتبه

 92/0 ریسک ناشی از بی کیفیتی و ناسالم بودن غذا 

 83/0 ریسک ناشی از بیماری های اپیدمی

 74/0 54/66 20/1 ریسک ناشی از هزینه باالی خدمات  اقتصادی و مالی

 20/1 ریسک ناشی از اتالف زمان 

 10/1 ناشی از نوسانات قیمتیریسک 

 78/0 25/61 85/0 ریسک ناشی از اختالف فرهنگی  فرهنگی و اجتماعی

 77/0 ریسک ناشی از اختالف مذهبی 

 78/0 ریسک ناشی از تفاوت زبانی 

 85/0 ریسک ناشی از عدم وجود قوانین حمایت از گردشگر

 82/0 21/58 13/1 قدان اماکن اقامتی مطلوبریسک ناشی از کمبود یا ف امکانات و خدمات

 09/1 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان تجهیزات حمل و نقل مطلوب

 88/0 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان خدمات درمانی مناسب

 17/1 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان امکانات تفریحی 

 84/0 یریسک ناشی از کمبود یا فقدان جاذبه های گردشگر

 11/1 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان شرکت گردشگری و راهنمایان تور

 70/0 58/69 72/0 ریسک ناشی از وقوع سیل باليای طبیعی

 96/0 ریسک ناشی از وقوع زلزله

 75/0 ریسک ناشی از وقوع یخبندان

 73/0 ریسک ناشی از تابش شدید آفتاب

 91/0 شدید ریسک ناشی از بارش های

 92/0 ریسک ناشی از وزش بادهای شدید

 

 

 سطح معناداری درجه آزادی KMOشاخص 

841/0 8 000/0 



 انزلیموردی: بندراصد گردشگری، مطالعه ها و مخاطرات مقتحلیلی بر ریسک :فردوسی و همکاران                                

 

اماکن  ، شش متغیر شامل ریسک ناشی از ناامنی3 جدول اساس بر
، ریسک ناشی از حمل و نقل وسایل ، ریسک ناشی از ناامنیاقامتی

، ریسک ناشی از سرقت، ریسک ناشی از جرم و ای جادهتصادفات 
قانونی، در یک گروه قرار نظمی و بیجنایت، ریسک ناشی از بی

اند. این گذاری گردیده و ریسک ایمنی و امنیت نامشده است گرفته 
درصد از تغییرات ریسک ایمنی و  61/59شش متغیر، در مجموع  

 امنیت را تبیین کردند.
ریسک ناشی از عدم پاکیزگی محیط، ریسک  سه متغیر نیز شامل

های یسک ناشی از بیماریی و ناسالم بودن غذا و رکیفیت بیناشی از 
و ریسک بهداشت و  شده است اپیدمی، در یک گروه قرارگرفته

اند اند. این سه متغیر، در مجموع توانستهگذاری گردیدهسالمت نام
 درصد از تغییرات ریسک بهداشت و سالمت را تبیین کنند. 32/54

ریسک ناشی از هزینه باالی  در همین راستا، سه متغیر شامل
ریسک ناشی از اتالف زمان، ریسک ناشی از نوسانات  خدمات،

گذاری گرفته و ریسک اقتصادی و مالی نامقیمتی، در یک گروه قرار
درصد از  54/66اند اند. این سه متغیر در مجموع توانستهگردیده

، چهار چنین هم تغییرات ریسک اقتصادی و مالی را تبیین کنند.
ریسک ناشی از اختالف فرهنگی، ریسک ناشی از  متغیر شامل

اختالف مذهبی، ریسک ناشی از تفاوت زبانی، ریسک ناشی از عدم 
 شده است وجود قوانین حمایت از گردشگر، در یک گروه قرارگرفته

اند. این چهار متغیر، گذاری گردیدهو ریسک فرهنگی و اجتماعی نام
یرات ریسک فرهنگی و درصد از تغی 25/61اند در مجموع توانسته

ریسک ناشی از  شش متغیر نیز شامل اجتماعی را تبیین کنند.
کمبود یا فقدان اماکن اقامتی مطلوب، ریسک ناشی از کمبود یا 
فقدان تجهیزات حمل و نقل مطلوب، ریسک ناشی از کمبود یا 
فقدان خدمات درمانی مناسب، ریسک ناشی از کمبود یا فقدان 

 های  ناشی از کمبود یا فقدان جاذبهک امکانات تفریحی، ریس

 های  امکانات تفریحی، ریسک ناشی از کمبود یا فقدان جاذبه
ی گردشگری ها شرکتفقدان گردشگری، ریسک ناشی از کمبود یا 

و راهنمایان تور، در یک گروه قرارگرفته و ریسک امکانات و 
اند تهاند. این شش متغیر، در مجموع توانسگذاری گردیدهخدمات نام

 درصد از تغییرات ریسک امکانات و خدمات را تبیین کنند. 21/58
ریسک ناشی از وقوع سیل،  در نهایت، شش متغیر نیز شامل

ریسک ناشی از وقوع زلزله، ریسک ناشی از وقوع یخبندان، ریسک 
های شدید، ناشی از تابش شدید آفتاب، ریسک ناشی از بارش

شده  گرفته در یک گروه قرارریسک ناشی از وزش بادهای شدید، 
اند. این شش متغیر، گذاری گردیدهو ریسک بالیای طبیعی نام است

درصد از تغییرات ریسک بالیای  58/69اند  در مجموع توانسته
(، در راستای 3، مطابق با جدول )چنین هم طبیعی را تبیین کنند.

پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای  ها سوالسنجش پایایی 
است. این  به دست آمده 72/0برابر با  "ایمنی و امنیت"خص شا

، شاخص 79/0برابر با  "بهداشت و سالمت"ضریب برای شاخص 
 "فرهنگی و اجتماعی"، شاخص 74/0برابر  "اقتصادی و مالی"

و شاخص  82/0برابر  "امکانات و خدمات"، شاخص 78/0برابر 
 است.  محاسبه گردیده 70/0برابر با  "بالیای طبیعی"

برای پایا بودن  7/0با در نظر گرفتن حداقل ضریب آلفای 
گردد که ضریب فوق در تمامی شش شاخص متغیرها، مالحظه می

دهنده پایایی مناسب باشد که نشان می 7/0از  تر بیشمورد بررسی، 
، به منظور ها ریسکبندی پس از شناسایی و گروه باشد.می ها سوال

ها، از آزمون آماری فریدمن استفاده ع آنبندی احتمال وقواولویت
دهد. (، نتایج آزمون آماری فریدمن را نشان می4است. جدول )شده

گانه به 28در روش مزبور، فرض برابری رتبه میانگین متغیرهای 
 .شود  میمحک آزمون گذاشته 

 آزمون آماری فریدمن متغیرها. 4جدول 
 نتیجه آزمون کای دو محاسبه شده ادیدرجه آز سطح معنی داری میزان خطا H0فرض 

 H0رد  194/296 19 000/0 05/0 رتبه میانگین متغیرها با هم برابر است

 
تر از داری آزمون کوچک، چون سطح معنی4مطابق با جدول 

. بنابراین، در سطح شود  میرد  H0میزان خطا است، فرض 
ن اظهار نمود که رتبه میانگی توان میدرصد،  95اطمینان 

متغیرها با هم برابر نیستند. به عبارت دیگر، برخی از متغیرها 
ی برخوردار تر بیشنسبت به متغیرهای دیگر از میزان اهمیت 

 هستند. 
 اساس برها و متغیرهای مورد بررسی، ، شاخص5مطابق با جدول 

بدین صورت  اند.بندی گردیدهنتایج حاصل از آزمون فریدمن، رتبه
و  باشد می ین احتمال وقوع ریسکتر بیشی یک به معن که رتبه

. در پایان شود  می، کاسته ها ریسکبا افزایش رتبه، از احتمال وقوع 
ریزی و اقدام مناسب ی مورد نظر به منظور برنامهها ریسکنیز کلیه 

بندی در چهار اولویت دسته ،6ها، طبق جدول در جهت کاهش آن
ها و متغیرها مطابق با اخصدر ادامه به تحلیل هر یک از ش شدند و

 .استپرداخته شده 6و  5 شده در جدول نتایج حاصل
، به لحاظ 85/2ین میانگین تر بیششاخص اقتصادی و مالی با 

این باید گفت است.  قرار گرفته اولاحتمال وقوع در رتبه 
  ی ناشی از هزینه باالی خدمات، اتالف زمان، وها ریسک  شاخص،
ها حاکی از آن است که . یافتهشود  می املقیمتی را شنوسانات 

20
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ویژه در تعطیالت  بهار و به همواره با افزایش سفرها در فصل
پذیرای  بندرانزلینوروزی، شهرهای ساحلی و از آن جمله شهر 

ظرفیت  باشد که با فراتر رفتن ازتعداد زیادی از گردشگران می
 . در اینگرددتحمل آن، با کمبود امکانات و خدمات مواجه می

میان، دور از انتظار نیست که افزایش تقاضا و محدودیت عرضه 
ها رفتن هزینهامکانات و خدمات، موجب نوسانات قیمتی و باال

ی ها ریسکمتغیرهای شاخص اقتصادی و مالی،  گردد. در بینمی
اتالف زمان، هر دو با  چنین همناشی از هزینه باالی خدمات و 

 احتمال وقوع را از نظر گردشگران دارند. ینتر بیش، 92/2میانگین 
در رتبه دوم جای  48/2شاخص امکانات و خدمات با میانگین 

ی ناشی از کمبود یا فقدان اماکن ها ریسکدارد. این شاخص، 
اقامتی مطلوب، کمبود یا فقدان تجهیزات حمل و نقل کافی، کمبود 

تفریحی،  یا فقدان خدمات درمانی مناسب، کمبود یا فقدان امکانات
های گردشگری و کمبود یا فقدان  کمبود یا فقدان جاذبه

گردد. دلیل ی گردشگری و راهنمایان تور را شامل میها شرکت
استنباط و قرارگیری این شاخص در رتبه دوم از نظر احتمال وقوع 
را نیز باید با عدم توازن میان تعداد گردشگران ورودی به شهر انزلی 

طور ات موجود در شهر، مرتبط دانست. اینمیزان امکانات و خدم
که انزلی مورد استقبال بسیاری از که با توجه به این شود  میاستنباط 

باشد، اما امکانات و خدمات آن  گردشگران از نقاط مختلف کشور می
باشد. به این ترتیب همواره هنوز جوابگوی گردشگران کنونی نمی

فقدان امکانات و خدمات گردشگران با ریسک ناشی از کمبود یا 
مواجه هستند که از آن جمله اماکن اقامتی، خدمات تفریحی و 

باشد. در بین متغیرهای نقل مطلوب قابل ذکر می و تجهیزات حمل
شاخص امکانات و خدمات، از نظر گردشگران احتمال وقوع ریسک 

، 24/3ناشی از کمبود یا فقدان اماکن اقامتی مطلوب با میانگین 
 باشد.می ها ریسکاز سایر  تر بیش

، رتبه سوم را به خود 08/2شاخص ایمنی و امنیت با میانگین 
 ی ناشی از ناامنیها ریسکاختصاص داده است. این شاخص، 

، سرقت، جرم ای جاده، تصادفات حمل و نقل ، وسایلاماکن اقامتی
مسأله ایمنی و  .شود  میقانونی را شامل نظمی و بیو جنایت، بی

کی از اولین مواردی است که معموال گردشگران قبل از امنیت ی
نمایند. نتایج تصمیم به مسافرت، در خصوص آن کسب اطالع می

حاکی از آن است که در بین متغیرهای این شاخص، با توجه به 
به خصوص در تعطیالت نوروزی، ریسک  ای جادهسابقه تصادفات 

ین احتمال وقوع تر شبی، 87/2با میانگین  ای جادهناشی از تصادفات 
قانونی برخی نظمی و بیرا از نظر گردشگران دارد. در این میان، بی

وسایل حمل  چنین همها و رانندگان وسایل نقلیه، کیفیت پایین جاده

را  ای جادهو نقل، از جمله دالیلی است که احتمال وقوع تصادفات 
 است.از نظر گردشگران افزایش داده 

 ، در رتبه چهارم قرار77/1ت با میانگین شاخص بهداشت و سالم
غذای  محیط، ی ناشی از عدم پاکیزگیها ریسکدارد. این شاخص، 
. به نظر شود  میهای واگیردار را شامل و بیماری ناسالم و بی کیفیت

رسد که در خصوص شاخص بهداشت و سالمت، احتمال وقوع  می
باشد. البته، در ی مذکور، از نظر گردشگران چندان زیاد نمیها ریسک

بین متغیرهای شاخص بهداشت و سالمت، ریسک ناشی از عدم 
، جایگاه ها ریسک، نسبت به سایر 01/2پاکیزگی محیط با میانگین 

است. در این خصوص، شواهد باالتری را به خود اختصاص داشته
حاکی از آن است که عدم رعایت بهداشت از سوی برخی گردشگران 

ها و فضای سبز در اطراف معابر، نوار ساحلی، پارکها و رهاکردن زباله
ویژه های جدی حضور گردشگران، به و غیره همواره از جمله چالش

 است. به صورت انبوه، در مقصدها بوده
شده   ، در رتبه پنجم واقع74/1شاخص بالیای طبیعی با میانگین 

 ی ناشی از وقوع سیل، وقوع زلزله، وقوعها ریسکاست. این شاخص 
های شدید و وزش بادهای شدید یخبندان، تابش شدید آفتاب، بارش

ی مربوط به ها ریسکدهد که . نتایج نشان میشود  میرا شامل 
شاخص بالیای طبیعی، از نظر گردشگران از احتمال وقوع پایینی 

شرایط اقلیمی نسبتا مطلوب  توان میبرخوردار است. دالیل آن را 
در فصل بهار دانست که  بندرانزلی ویژه شهر شهرهای شمالی، به

یخبندان، تابش شدید آفتاب، بادهای  چون هماحتمال وقوع مواردی 
دهد. در بین متغیرهای شاخص بالیای طبیعی، شدید را کاهش می

از نظر گردشگران  03/2های شدید با میانگین ریسک ناشی از بارش
ناشی از  توان میین احتمال وقوع را دارا است که دلیل آن را تر بیش

ین بارش ها را به تر بیشطبیعت شهرهای ساحلی دانست که همواره 
 دهند.  خود اختصاص می

ین تر کم، 26/1در پایان، شاخص فرهنگی و اجتماعی با میانگین 
این  باشد. احتمال وقوع را داشته است و در رتبه ششم )آخر( می

، بیی ناشی از اختالف فرهنگی، اختالف مذهها ریسکشاخص، 
. شود  میتفاوت زبانی و عدم وجود قوانین حمایت از گردشگر را شامل 

مربوط به  یها ریسک وقوعدهد که گردشگران احتمال  نتایج نشان می
 ترپایین، هاشاخص فرهنگی و اجتماعی را در مقایسه با دیگر شاخص

اختالف میان  پاییناند که نشان از فقدان یا میزان استنباط نموده
فرهنگی  چون هم معیارهایی، از نظر بندرانزلیشهر  اهالیو  انگردشگر

شاخص فرهنگی و  متغیرهایدارد. در بین  زبانی تفاوتو مذهبی و 
نظر  ، از01/2اجتماعی، ریسک ناشی از اختالف فرهنگی با میانگین 

 دارد. ها ریسک سایری نسبت به تر بیش وقوعگردشگران احتمال 
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 گردشگری آفرین ریسک رتبه بندی عوامل. 5جدول 
رتبه  شاخص 

 میانگین

رتبه  متغیرها رتبه

 میانگین

انحراف 

 معیار

 رتبه

 24 74/0 51/1 اماکن اقامتی  ریسک ناشی از ناامنی 3 08/2 و امنیت ایمنی

 9 98/0 56/2 حمل و نقل  وسایل ریسک ناشی از ناامنی

 6 13/1 87/2 ریسک ناشی از تصادفات جاده ای

 15 83/0 99/1  سک ناشی از سرقتری

 23 77/0 54/1 ریسک ناشی از جرم و جنایت 

 14 83/0 99/1 ریسک ناشی از بی نظمی و بی قانونی

بهداشت و 

 سالمت

 12 93/0 01/2 ریسک ناشی از عدم پاکیزگی محیط  4 77/1

 20 92/0 70/1 ریسک ناشی از بی کیفیتی و ناسالم بودن غذا 

 21 83/0 59/1 ک ناشی از بیماری های اپیدمیریس

اقتصادی و 

 مالی

 4 20/1 92/2 ریسک ناشی از هزینه باالی خدمات  1 85/2

 5 20/1 92/2 ریسک ناشی از اتالف زمان 

 7 10/1 72/2 ریسک ناشی از نوسانات قیمتی

فرهنگی و 

 اجتماعی

 13 85/0 01/2 ریسک ناشی از اختالف فرهنگی  6 26/1

 25 77/0 51/1 ریسک ناشی از اختالف مذهبی 

 26 78/0 50/1 ریسک ناشی از تفاوت زبانی 

 18 85/0 93/1 ریسک ناشی از عدم وجود قوانین حمایت از گردشگر

امکانات و 

 خدمات

 1 13/1 24/3 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان اماکن اقامتی مطلوب 2 48/2

یا فقدان تجهیزات حمل و نقل  ریسک ناشی از کمبود

 مطلوب

66/2 09/1 8 

 10 88/0 03/2 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان خدمات درمانی مناسب

 2 17/1 04/3 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان امکانات تفریحی 

 16 84/0 97/1 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان جاذبه های گردشگری

یا فقدان شرکت های گردشگری و راهنمایان ریسک ناشی از کمبود 

 تور

98/2 11/1 3 

 27 72/0 50/1 ریسک ناشی از وقوع سیل 5 74/1 بالیای طبیعی

 17 96/0 96/1 ریسک ناشی از وقوع زلزله

 22 75/0 57/1 ریسک ناشی از وقوع یخبندان

 28 73/0 46/1 ریسک ناشی از تابش شدید آفتاب

 11 91/0 03/2 بارش های شدید ریسک ناشی از

 19 92/0 93/1 ریسک ناشی از وزش بادهای شدید
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 بندرانزلیگردشگری در شهر  آفرین ریسکاولویت بندی عوامل . 6جدول 
 رتبه میانگین متغیرها دامنه رتبه میانگین اولویت

 24/3 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان اماکن اقامتی مطلوب 24/3تا  80/2 اولویت اول

 04/3 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان امکانات تفریحی 

 98/2 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان شرکت های گردشگری و راهنمایان تور

 92/2 ریسک ناشی از هزینه باالی خدمات 

 92/2 ریسک ناشی از اتالف زمان 

 87/2 ریسک ناشی از تصادفات جاده ای

 72/2 ریسک ناشی از نوسانات قیمتی 79/2 تا 35/2 اولویت دوم

 66/2 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان تجهیزات حمل و نقل مطلوب

 56/2 ریسک ناشی از ناامنی وسایل حمل و نقل 

 03/2 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان خدمات درمانی مناسب 34/2تا  91/1 اولویت سوم

 03/2 ریسک ناشی از بارش های شدید

 01/2 ریسک ناشی از عدم پاکیزگی محیط 

 01/2 ریسک ناشی از اختالف فرهنگی 

 99/1 ریسک ناشی از بی نظمی و بی قانونی

 99/1 ریسک ناشی از سرقت 

 97/1 ریسک ناشی از کمبود یا فقدان جاذبه های گردشگری

 96/1 ریسک ناشی از وقوع زلزله

 93/1 نین حمایت از گردشگرریسک ناشی از عدم وجود قوا

 93/1 ریسک ناشی از وزش بادهای شدید

 70/1 ریسک ناشی از بی کیفیتی و ناسالم بودن غذا  90/1تا  45/1 اولویت چهارم

 59/1 ریسک ناشی از بیماری های اپیدمی

 57/1 ریسک ناشی از وقوع یخبندان

 54/1 ریسک ناشی از جرم و جنایت 

 51/1 از ناامنی اماکن اقامتی ریسک ناشی 

 51/1 ریسک ناشی از اختالف مذهبی 

 50/1 ریسک ناشی از تفاوت زبانی 

 50/1 ریسک ناشی از وقوع سیل

 46/1 ریسک ناشی از تابش شدید آفتاب

 

 گیری بحث و نتیجه
هایی که گردشگران قبل از سفر به امروزه یکی از مهمترین مقوله

نمایند و در مورد آن به کسب  ین توجه را میتر بیشمقصد به آن 
ی موجود در سفر به مقصد ها ریسکپردازند، آگاهی از  اطالعات می
، چنانچه گردشگران از سفر به مقاصد طورکلی بهباشد.  مورد نظر می
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شدن با باشند و احتمال مواجه گردشگری احساس امنیت نداشته 
ز سفر به آن مقصد، منصرف باشد، اخطرهای مختلف وجود داشته 

هایی سفر نمایند که احتمال وقوع دهند به مکانشده و ترجیح می
ین حد ممکن باشد. بنابراین، شناسایی تر کمی مختلف در ها ریسک

آفرین در مقاصد گردشگری و اقدامات مناسب جهت  عوامل ریسک
د زمینه حضور قابل توجه گردشگران را فراهم توان میها کاهش آن

وده که به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی مقصد را به همراه نم
 خواهد داشت. 

بندی بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت
گردشگری از دیدگاه گردشگران در شهر  آفرین ریسکعوامل 
های پژوهش، شاخص ، انجام شده است. مطابق یافتهبندرانزلی

ین احتمال وقوع را تر بیش، 85/2ن اقتصادی و مالی با رتبه میانگی
گیرد. در این راستا، شاخص داشته است و در رتبه یک قرار می

، در رتبه دوم، شاخص ایمنی و 48/2امکانات و خدمات با میانگین 
، در رتبه سوم، شاخص بهداشت و سالمت با 08/2امنیت با میانگین 

میانگین ، در رتبه چهارم، شاخص بالیای طبیعی با 77/1میانگین 
، در رتبه پنجم و در پایان، شاخص فرهنگی و اجتماعی با 74/1

ین احتمال وقوع را داشته است و در رتبه ششم تر کم، 26/1میانگین 
 است. گرفته  قرار

ی استنباط شده به تفکیک ها ریسکبندی در همین راستا، اولویت
در قالب  بندرانزلیاز دیدگاه گردشگران جهت سفر به شهر 

های اول تا چهارم جهت اقدامات مناسب در راستای کاهش  ویتاول
 بندی گردیدند. ها دستهآن

ی ناشی از کمبود یا فقدان اماکن ها ریسکدر این راستا، به ترتیب 
اقامتی مطلوب، کمبود یا فقدان امکانات تفریحی، کمبود یا فقدان 

الف ی گردشگری و راهنمایان تور، هزینه باالی خدمات، اتها شرکت
ین تر بیش 24/3تا  80/2با کسب میانگین  ای جادهزمان و تصادفات 

ها احتمال وقوع را داشتند و جهت اقدام مناسب به منظور کاهش آن
 اند.در اولویت اول قرار گرفته

ی ناشی از نوسانات قیمتی، کمبود یا ها ریسک، به ترتیب چنین هم 
یل حمل و نقل با فقدان تجهیزات حمل و نقل مطلوب و ناامنی وسا

ها در جهت اقدام مناسب به منظور کاهش آن 79/2تا  35/2میانگین 
ی ناشی از کمبود ها ریسکشدند و به ترتیب  اولویت دوم قرار گرفته

های شدید، عدم پاکیزگی یا فقدان خدمات درمانی مناسب، بارش
قانونی، سرقت، کمبود یا نظمی و بیمحیط، اختالف فرهنگی، بی

حمایت از  های گردشگری، وقوع زلزله، عدم وجود قوانین جاذبه فقدان
در اولویت  34/2تا  91/1گردشگر و وزش بادهای شدید، با میانگین 

 سوم قرار گرفتند.

و ناسالم  کیفیت بیی ناشی از ها ریسکدر پایان، نیز به ترتیب 
 های واگیردار، وقوع یخبندان، جرم و جنایت، ناامنیبودن غذا، بیماری

اماکن اقامتی، اختالف مذهبی، تفاوت زبانی، وقوع سیل و تابش 
جهت اقدام مناسب به منظور  90/1تا  45/1میانگین شدید آفتاب با 

 ها در اولویت چهارم قرار دارند.کاهش آن
هایی را نشان مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات پیشین تفاوت

 باشد: دهد که به شرح زیر می می
(، هماهنگ 2006) 1این پژوهش با نتایج مطالعه سو و لین هاییافته 

 ی ناشی از نوساناتها ریسکی که در پژوهش حاضر طور بهنیست 
ی ها ریسکقیمتی در اولویت دوم قرار گرفتند و در مطالعه سو و لین، 

 بودند.  ین مقدار را به خود اختصاص دادهتر بیشمالی دارای، 
های پژوهش فرجی ژوهش با یافتههای این پیافتهاز سوی دیگر، 

، آن مطالعه در . زیراباشدسو نمی( هم1392سبکبار و همکاران )
بازاریابی ، ریزی برنامه، مدیریتیی ساختاری و عملکردی )ها ریسک

ین مقدار بوده تر بیش(، دارای منابع انسانی و اجرایی ،و استراتژیک
ی ناشی از ها کریسهای پژوهش حاضر، طبق یافته که حالی در .است

کمبود یا فقدان اماکن اقامتی مطلوب، کمبود یا فقدان امکانات 
ی گردشگری و راهنمایان تور، ها شرکتتفریحی، کمبود یا فقدان 

ین تر بیش، ای جادههزینه باالی خدمات، اتالف زمان و تصادفات 
 مقدار را کسب کردند. 

 2همکارانهای تسور و  های پژوهش حاضر با یافتهمقایسه یافته
 در مطالعه مذکور،ی که طور بههایی است (، نیز حاکی از تفاوت1997)

 عنوان بهی نظم و قانون، حمل و نقل و بهداشتی، ها ریسک
های یافته اساس بر که حالی در .ترین عوامل شناخته شدندمهم

قانونی در اولویت سوم و  نظمی و بیپژوهش حاضر، ریسک بی
هیزات حمل و نقل مطلوب و ناامنی ریسک کمبود یا فقدان تج

ی ناشی از عدم ها ریسکوسایل حمل و نقل در اولویت دوم و 
بودن غذا و  و ناسالم کیفیت بیپاکیزگی محیط در اولویت سوم، 

  شدند. های واگیردار، در اولویت چهارم قرار گرفتهبیماری
 3های این پژوهش با نتایج مطالعه سیمسون و سیگویافته

ی ها ریسکی که در آن طور بهتا حدودی هماهنگ است،  ،(2008)
ها توجه حمل و نقل و جاده چنین همتصادفات و ایمنی و امنیت و 

ی تصادفات ها ریسکاست و در مطالعه حاضر نیز  ی شدهتر بیش
 اول و ناامنی وسایل حمل و نقل در اولویت دومدر اولویت  ای جاده
یل حمل و نقل در اولویت دوم اول و ناامنی وساای در اولویت  جاده

 اند.قرار گرفته

                                                           
1. Hsu & Lin 

2. Tsaur  

3. Simpson & Siguaw 
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 منابع

 روستایی مهاجرت (،1390اسماعیل ) زاده،آقایی حسن، افراخته، .1

 شهرستان نمونه موردی رکودی عوامل استیالی و ایران در

 .71-84: 133 شماره روستا، محیط و مسکن مجله ،انزلی بندر
 

 جغرافیایی تحلیل (،1388افسانه ) برنجکار، تیمور، آمار، .2

 بندر روستایی شهرستان نواحی در دوم هایخانه گسترش

 جغرافیایی، انداز چشم فصلنامه ،اسالمی انقالب از بعد انزلی

 .7-26: 9شماره 
 

بینی  طراحی مدل پیش(، 1391خادم، امیررضا، صارمی، حامد ) .3
، فصلنامه ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی

 .85-96: 9ماره مطالعات مدیریت شهری، ش
 

بندی اولویت(، 1390یزدی، امیر )پور، علی، کرباسیرحیم .4
عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری جمهوری اسالمی 

، نشریه گردشگری و توسعه، ایران با استفاده از روش رمبراند
 .1-16: 1شماره 

 

 عنوان بهشده از ایران وجهه استنباط (،1385رنجبریان، بهرام ) .5
، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره ردشگرییک مقصد گ

2 :80-69. 
 

طبقه (، 1392رنجبریان، بهرام؛ غفاری، محمد، تسلیمی، امین ) .6
بندی ریسک های استنباط شده از سفرهای خارجی و ارتباط 

ابزاری برای مدیریت  عنوان بهآن با تجربه سفرهای قبلی 
مدیریت  ، فصلنامه اقتصاد وشهری و برنامه ریزی گردشگری

 .65-74: 2شهری، شماره 
 

 امکان(، 1390صمد ) امینی، محمد حاجی حمید، ضرغام، .7

بندر  شهرستان در گردشگری خوشه سنجی امکان سنجی
 .93-123:14شماره  مطالعات گردشگری، فصلنامه ،انزلی

 

 ،بندر انزلی شهرستان در گردشگری خوشه سنجی امکان .8

 .93-123:14شماره  گردشگری،مطالعات  فصلنامه
 

راهنمای استاندارد بین المللی ایزو (، 1388عسگری، علی ) .9
 ، تهران: انتشارات نور علم.مدیریت ریسک 3001

 

شناسی گردشگران داخلی گونه(، 1391غفاری، محمد ) .10
نامه  پایان ، های سفرانگیزه اساس برسفرکرده به شهر اصفهان 

و اقتصاد، مدیریت، دانشکده علوم اداری کارشناسی ارشد، گروه 
 دانشگاه اصفهان به راهنمایی بهرام رنجبریان.

 

فرجی سبکبار، حسنعلی؛ سلمانی، محمد، عیاشی، اطهره  .11
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