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 چکیده

ماورد   هاا یستمساثربخش  یشناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهایی است که برای تقویت و ارتقا

مخاطرات بر توساهه گردشایری شسرساتار سار ین      یرتأث. در این پژوهش به بررسی گیردیماستفاده قرار 

کاه مانناد هار     شاود یما گردشیری مسم در ایرار محساو   پرداخته شده است. این منطقه یکی از مقاصد 

از سوی مخاطرات محیطی مورد تسدید قرار گیرد. در همین راستا تحقیا    تواندیممقصد گردشیری دییر 

تحلیلی و به کمک دو جامهاه ممااری مارتبا باا گردشایری یهنای گردشایرار         -حاضر به روش توصیفی

ین فهال در بخش گردشیری منطقه به بررسی مخاطراتی که داخلی وارد شده به مقصد گردشیری و مسئول

 باا   بیاانیر  مماد  دسات  به تحقی  این از که یاجهینت پرداخته است. ،گذارندیم یرتأثبر توسهه گردشیری 

 -سااختاری  مخااطرات  همچناین  و گردشیرار دیدگاه از محیطی و بسداشتی مخاطرات وقوع احتمال بودر

 احتما ت مجموع محاسبه صورت در اما .باشدیم گردشیری بخش در فهال مسئولین دیدگاه از  ملکردی

 محادوده  گردشایری  سیساتم  تسدیاد  احتماال  کاه  شاود یم حاصل نتیجه این گروه دو هر دیدگاه از خطر

 احتماال  ، شاخصباشدیم بیشتر همه از 92/3 مقدار با مالی -اقتصادی خطرات احتمال زمینه در مطالهاتی،

  ملکاردی  -ساختاری شاخص مر از بهد دارد، قرار دوم رده در 71/3 مقدار با محیطی -بسداشتی خطرات

 .گیردیم قرار سوم رده در 23/9 مقدار با

 .سر ین شسرستار گردشیری، توسهه مخاطرات، :هاکلیدواژه

                                                           
   Email: zamanzadeh@ut.ac.ir                                                                                 92792997922: نویسنده مسئول 7

http://dx.doi.org/10.22067/geo.v5i4.56285
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 مقدمه. 5 

. اسات  همیاار  توجاه  مورد یالمللنیب سطح در اقتصادی یهابخش ترینبزرگ از یکی  نواربه گردشیری امروزه

 چاور   اواملی  گردشایری  نظاام  در .اسات  رشد حال در مسم و اقتصادی یهاتیفهال از یکی گردشیری شک، بدور

 یهاا نظاام  مانناد ) یطیمح و بیرونی یهانظام به گردشیری مسیر و مقصد و میزبار منطقه اهالی یا میزبانار گردشیرار،

 ماورد  مقصاد  تا زندگی محل از گردشیر یک که مسیری بنابراین،؛ ستا وابسته( سیاسی اقتصادی، اجتما ی، -فرهنیی

 نظاام  رساانی،  ساوخت  و داری مسماار  و تغذیه نظام منطقه، ارتباطی نظام گردشیری؛ مقصد یهاجاذبه ؛کندیم طی نظر

 درونای  مال  وا درنتیجه. ندیمیم بشمار گردشیری نظام اجزای از همه دییر،  وامل از بسیاری و روادید، صدور اداری

 کاره  میاار  نفوذناپاذیر  مرزهاای  مال ا . تأثیرگذارناد  گردشایری  نظاام  مطلو  غیر یا مطلو  گیریشکل در بیرونی، و

 کشاور  دو ایان  در گردشایری  یهاا نظاام  گیاری شاکل  از ماثثری  نحاو  به گذشته، هایسال در شمالی کره و جنوبی

 نظاام  گیاری شاکل  بار  موقتااا  اسات  ممکان  ،لرزهنیزم یا طوفار اثر در جزیره یک فرودگاه تخریب. کردیم جلوگیری

 توساهه  دکنناده یتسد  وامال  و مخااطرات  ماورد  در نیرانای  و بحث امروزه. (91:7398الوانی، بیذارد ) اثر گردشیری

 باا  گردشایری  بخاش  فهاا ر  و ریازار  برنامه شدر مواجه. است گرفته قرار جدی توجه مورد گردشیری، یهاستمیس

 و تحلیلای  موضاوع  باه  گردشایری  توساهه  یهابرنامه در ریسک مدیریت و ارزیابی تا گردید سبب هاییبحرار چنین

 ساطح  ارتقاا   و تقویات  بارای  کاه  اسات  رویکردهاایی  از یکای  هامر مدیریت و ریسک شناسایی. شود تبدیل مسمی

   (.8:7398بابایی و همکارار،) ردیگیم قرار استفاده مورد هاستمیس اثربخشی

 ایان  کاه  گردیاد  المللای بین گردشیرار تهداد کاهش سبب مسیا، در اقتصادی یهابحرار می دی، 29 هده اواخر در

 و هاا یژگا یو کشاور  هر .(91:7398 الوانی،کرد ) وادار گردشیری صنهت از بیشتر پشتیبانی بر را مسیایی یهادولت امر

 بازدیاد  دوام کاه   اواملی  نیترمسم از یکی. کند جذ  خود به را گردشیرار تواندیم که دارد یابرجسته یهامشخصه

 تاوار یما  را گردشایری  مخااطرات  .(18: 9992، 7ونا  اسات )  مقصاد  مر امنیت دارد دنبال به را مقصد یک از افراد

 و 3ساونمز . (712: 9999، 9کوریاا )کارد   تهریا   «مقصد در مخصوصاا سفر طول در ناخوشایند حوادث وقوع احتمال»

 خاا   مقاصاد  از اجتناا   بار  بسازایی  ریتاأث  سفر در امنیت احساس و مخاطره که انددهی ق این بر( 7229)  2گرئوف

 جامهاه  یاک  در امنیات  وجود. است امنیت احساس موضوع امنیت، از ترمسم بستر،  بارت به. (99: 9998، 8هاردارند )

 از فشاار  تحات  هماواره  ریگردشای  امنیتجامهه.  مر در روانی امنیت و امنیت احساس که است، مسم اندازه همار به

                                                           
1 Wang 

2 Correia 

3 Sonmes 

4 Grouf 

5 Han 
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 انادازه  باه  کاه  نادارد  وجاود  جساار  در دییاری  صانهت  های   گفات  بتاوار  شاید دارد، قرار فجایع و هابحرار سوی

 اسات  ممکان  کاه  رویدادی هر: »کنندیم تهری  طوراین را گردشیری یهابحرار. ببیند مسیب هابحرار از گردشیری

 از گردشایری  مقصاد  کلی شسرت به دهد؛ قرار تسدید مورد را دشیریگر با مرتبا  ملکردهای و مهمول یهاتیفهال

 باا  و برسااند؛  مسایب  منفای  صاورت  باه  مقصد از بازدیدکنندگار یهابرداشت بر ریتأث با مرامش و جذابیت امنیتی، نظر

 روناد  در وقفاه  با اث  و شاود  سافر  و گردشایری  اقتصااد  در رکاود  با اث  گردشایرار  ورود و هاا نهیهز از کاستن

 اثارات  گردشایری  کهدرحالی. (23:7323)زارع و همکارار،«شود محلی گردشیری و سفر صنهت تجاری یهاتیلفها

 بحاث  از خاالی  کندیم تسدید را مر که خطراتی و حوادث اما است گسترش حال در روز به روز و دارد فراوانی ملبت

 و ریازی  برناماه  حمایات،  بارای  منساجم  تمیسیسا  باید همواره که است این دارد اهمیت میار این در که منچه. نیست

 کاه  گردشایری  چاور  یامقوله خصوصاا. باشد اقدام مماده بحرار وقوع از قبل و بحرانی مواقع در گردشیری مدیریت

 دیا نما وارد را جبارار  غیرقابال  شاوکی  باودر،  مفیاد   این  در تواناد یما  هریک که باشدیم متهددی  ناصر به وابسته

 زیاار   وامال  و خطارات  جلاوی  اینکاه  برای گردشیری، توسهه ریزی برنامه فرایند در روینازا .(71:7399مهصومی،)

 کاه  خطراتای  احتماال  وامال )  ایان  امر بدو در نکند، ضایهات و اخت ل دچار را گردشیری سیستم و شود گرفته مور

 گردناد،  مساار  ساس   و شاوند  بیارزیاا  و شناسایی خردگرایی با و خوبیبه و قاایدق باید( هستند بار زیار و رسارمسیب

 از قبال  کاه  است مسائلی جمله از گردشیری توسهه. باشند نداشته را فهل به شدر تبدیل پتانسیل و قابلیت کهطوریبه

 سااختن  فاراهم  باه  متکای  گردشایری  بها وه  (.71هماار:  ) .دارد صاحیح  مادیریت  و ریازی  برناماه  به نیاز چیز هر

 طاور باه  گردشایری  بخش درنتیجه. باشدیم... و یاجاده ونقلحمل یهاشبکه ،مهنراه ،فرودگاه رینظ ییهارساختیز

 باار مصایبت  طبیهای  وقاایع  و حااد  ییوهوام  وقایع سیاسی، یهابحرار اقتصادی، رکودهای چور اخت  تی از کامل

  لات  باه  شایری، گرد صانهت  در بحارار  مادیریت  اخیر، هایسال در .(18:7329پورفرج و همکارار،) ردیپذیم ریتأث

 مادیریت  هرچناد . اسات  شده تبدیل اساسی ضرورتی به مقصدها، از بسیاری در سیاسی و طبیهی فجایع شمار افزایش

 باود  مای دی  29 دهاه  در ولی ردیگیم قرار پژوهش مورد مدیریت، و بازرگانی  لوم در که است سال 29 باایتقر بحرار

 بارای  را ییهاا وهیشا  و دادناد  قارار  بحث مورد را مقوله این ومی م یهانشست در گردشیری متصدیار و محققار که

 دنیاا  بازرگ  صنهت نیحاضر دوم حال در صنهت این هرچند. کردند ارائه بحرانی مواقع در گردشیری صنهت واکنش

 تواناد یما  بحرار یک وقوع. است مخاطرات مقابل در هاصنهت نیرتریپذبیمس از یکی ولی است، نفت صنهت از بهد

مختلا    ساطو   در توانناد یم هابحرار. دهد قرار ریتأث تحت هاسال برای گردشیرار ذهن در را مقصد تصویر و ارا تب

 و یگاذار بماب  مانناد  ناادر  و محلای  وقاایع  از بسیاری. بسیوندند وقوع به( المللیبین و ملی مقصد، صنهت، سازمار،)

 ملای  یاا  محلای  حاوادث  برخای . بیذارناد  ریتاأث  کشاور  کل حتی یا مقصد یک بر هاسال برای توانندیم نیز ییربامدم

 در ساستامبر  77 حما ت  ملاال،  برایدهند ) قرار ریتأث تحت مدیدی یهامدت برای را گردشیری صنهت کل توانندیم
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 اتفاا   نامحتمال  محایا  یک در گردشیری یهاتیفهال گفت، تواریم بنابراین .(91:7327)باپیری،(می دی 9997 سال

 با اث  سار ین  شسرساتار  خاا   جغرافیاایی  محیا .دارند هم را پیشامدی هرگونه از پذیرفتن ریتأث احتمال و افتدیم

 گفات  تاوار یما  طاورکلی باه . میاد  حسا به ایرار در مسم گردشیری مقاصد از یکی  نواربه منطقه این که است شده

. گیارد  قارار  تسدیاد  ماورد  مخااطرات  توساا  گردشایری  مقاصد دییر مانند تواندیم نیز منطقه این گردشیری توسهه

 سار ین  شسرساتار  گردشایری  توساهه  در کاه  مخااطراتی اسات   شناسایی و هدف از پژوهش حاضر تحقی  بنابراین

 نمود. ریزی برنامه هامر برای بایستی و شوندیم بخش این توسهه در تسدیداتی بروز سبب و اثرگذار هستند

 منطقه مورد مطالعه. 1 

 7999999 از بایش  مسااحتی  باا  جغرافیاایی   رض درجه 92/39 و جغرافیایی طول درجه 92/29 در سر ین شسر

 سار ین  منطقاه . باشاد یم متر 7189 دریا سطح از شسر متوسا ارتفاع .دارد قرار اردبیل غر  کیلومتری 99 در مربع متر

 قلاه  و ارتفا اات  باه  شامال  از و اردبیال  به شر  از چای، بالیخلو رودخانه بستر به جنو  از نیر، شسرستار به غر  از

 .  (19:7399)ایمانی،. است محدود سب ر کوه
 

 
 یت شهرستان سرعین در استان اردبیل: موقع5شکل

 هاروشمواد رو  .9

 کااربردی  تحقیقاات  ناوع  از اسات  شاده  ترسایم  مر بارای  کاه  هادفی  دلیال  به بندی تقسیم یک در حاضر تحقی 

 نتاای   کاه  باوده  سر ین شسرستار گردشیری توسهه بر مخاطرات ریتأث لیلتح و بررسی پی در زیرا ،شودیم محسو 
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 براسااس  همچناین . باشاد یم استفاده قابل منطقه گردشیری پایدار توسهه برای ریزی برنامه امر در تحقی  این از حاصل

 .شودیم محسو  تحلیلی -توصیفی تحقیقات نوع از مر موضوع به توجه با حاضر تحقی  دییر بندی تقسیم یک

 زیار  شار   باه  کاه  شاده  اساتفاده  هاداده موری جمع شیوه سه از تحقیقی کار این در  زم یهاداده موری جمع برای

 :هستند

-3 ؛تحقیا   موضاوع  باا  مارتبا  ادارات و هاا سازمار موجود یو ممارها اسناد بررسی -9؛ یاکتابخانه مطالهات -7

 .میدانی یهاپژوهش و مطالهات

 موری جماع  بارای  کاه  ییهاا شااخص . استفاده شاده اسات   پرسشنامه ابزار از ات مورد نیاز موری اط  برای جمع

 اساتخراج  باود  گرفتاه  صورت زمینه این در که پیشین تحقیقات از است شده استفاده هامر از تحقی  نیاز مورد یهاداده

 فنااوری،  بسداشاتی،  و محیطای  فرهنیی، -اجتما ی مالی، -اقتصادی حقوقی، سیاسی، خطرات احتمال شامل که گردید

 باه  ساس   و شاده  مشاخص  هاایی  گویاه  هاشاخص از هرکدام برای. باشندیم امنیت و ایمنی و  ملکردی -ساختاری

 .است ممده تحقی  های گویه و مهیارها ،هاشاخص ابهاد، 7 جدول در. است گشته طراحی پرسشنامه صورت

 

 (13:5935عیاشی،) یقتحق های گویه و معیارها ،هاشاخص ابعاد،: 5جدول

انواع احتمال 

خطرات تسدید 

 کننده گردشیری

 هاگویه مهیارها شاخص

 هاییسکر

 بیرونی

 سیاسی

 دولتی هاییاستس

دولت در زمینه توسهه  هاییاستسنامشخص بودر 

 گردشیری

 ک ر کشور یهابرنامهمحلی با  یهابرنامههمسو نبودر 

 و وسایل ارتباط جمهی هارسانهفی تبلیغات من المللیبینارتباطات 

 بی ثباتی و ناپایداری سیاسی شرایا سیاسی

 قوانین حقوقی

  دم وجود قوانین حمایتی از گردشیرار

اجرایی و  یهادستورالهملابسام در قوانین و مقررات و 

 نظارتی

 نوسانات قیمتی مالی -اقتصادی

.( بر انییزه میزار اثرگذاری تغییرات نرخ ارز )د ر و..

 گردشیرار

بر  هاینههزو گرانی  هایمتقمیزار اثرگذاری با  رفتن 

 انییزه گردشیرار

 هزینه کا  و خدمات گردشیری در منطقه
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 5ادامه جدول 

انواع احتمال 

خطرات تسدید 

 کننده گردشیری

 هاگویه مهیارها شاخص

 

 

 
ا میزار تناسب قیمت کا ها و محصو ت گردشیری ب

 هامرکیفیت 

 تجاری -ا تماد مالی
میزار مراکز فهال در بخش گردشیری منطقه با توجه به 

 گردشیری یهاجاذبهو  هایلپتانس

 ضررهای مالی
بخش  هاییتفهالمیزار درممدها و سودهای حاصل از 

 گردشیری

 -اجتما ی

 فرهنیی

 جرم و جنایت

و افراد  مناسب بودر رفتار ساکنار منطقه با گردشیرار

 غیر بومی

بودر برخورد کارکنار و راهنمایار  یزمماحترامدوستانه و 

 گردشیری

 میزار نزاع و درگیری در منطقه

فرهن  محلی و حفظ هویت  داشتننیهمیزار زنده 

 فرهنیی منطقه

در اماکن  یرقانونیغ هاییتفهالو  یفروشگرارمیزار 

 دیدنی منطقه

 و ربوده شدر اموال گردشیرار در منطقه میزار سرقت

 هاییناسازگار

 فرهنیی -اجتما ی

اطرافشار و  زیستیامحمیزار حساسیت ساکنار بومی به 

 ر ایت بسداشت محیا منطقه

 تسدیدات روانی

 میزار تصور منفی و مخر  ساکنار بومی به گردشیرار

 یهاهجاذبمیزار ترغیب گردشیرار قبلی برای بازدید از 

 منطقه

از بازدید  هامرمیزار رضایت گردشیرار و تصور ملبت 

 منطقه

بسداشتی و 

 محیطی

 بسداشت محیا

م ، صوتی، بصری، در اماکن  هاییملودگمیزار 

 گردشیری

میزار رضایت گردشیرار  از کیفیت و بسداشت 

 منطقه زیستیامح

 هایماریب بیولوژیکی
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 5ادامه جدول 

تمال انواع اح

خطرات تسدید 

 کننده گردشیری

 هاگویه مهیارها شاخص

 

 وهوام  

میزار تمایل گردشیرار به سفر به این منطقه در فصول 

 سرد سال

مر بر انییزه  یرتأثفصلی هوا و  ییرپذیریتغمیزار 

 گردشیرار

 فناوری

 هاییستمسنارسایی 

 کامسیوتری -فنی

 یهابرنامهرای تسیه ب یزیونیتلو یهاشبکهمیزار فهالیت 

 مختل  برای مهرفی و جذ  گردشیرار

و  هایتسامیزار مجسز بودر مراکز اقامتی و دیدنی به 

 خدمات اینترنتی

موجود بانکی  هاییستمسمیزار رضایت گردشیرار از 

 خودپرداز و ...( یهادستیاه)

 میزار برخورداری منطقه از امکانات اقامتی مطلو 

 هاییستمسایی نارس

 ونقلحمل
 مدرر ونقلحملضه  وسایل 

 هاییسکر

 درونی

 -ساختاری

  ملکردی

 مدیریتی

 نحوه  ملکرد صحیح و کیفیت مدیریت گردشیری

میزار  مل کردر مسئولین و کارکنار بخش گردشیری 

 در راستای توسهه گردشیری

مسافرتی یا تورهای تفریحی  یهامژان میزار فهالیت 

 م در منطقهمنظ

 برنامه ریزی

ارائه شده  یهابرنامهمیزار نظم و هماهنیی خدمات و 

 برای گردشیرار در منطقه

در اماکن توریستی  هاجاذبهمیزار بازسازی و مرمت 

 منطقه

 منطقه یهاجاذبهبرای  رسانیاط عمیزار تبلیغات و  بازاریابی

 اجرایی

 طبیهی و تاریخی یهاجاذبهمیزار حفاظت صحیح از 

و مراکز  هاجاذبهدر گردشیرار به رسانمسیبمیزار 

 گردشیری

 منابع انسانی
دولتی وابسته گردشیری  هایسازماربسره گرفتن کارکنار 

  زم یهامموزشاز 



 شماره بیست                               جغرافیا و مخاطرات محیطی                                                                              729

 

 5ادامه جدول 

انواع احتمال 

خطرات تسدید 

 کننده گردشیری

 هاگویه مهیارها شاخص

 

  

مسافرتی و مشاغل گردشیری  یها مژانمیزار استفاده 

 از کارکنار و راهنمایار مجر  و مشنا

 راهنمایار گردشیری به گردشیرار یرسانکمکمیزار 

 ایمنی و امنیت

 ایمنی در تجسیزات

 میزار مرامش و امنیت واحدهای اقامتی منطقه

 رفاهی منطقه یساتتأسمیزار مطلوبیت 

 هامزادراه، هافرودگاهاطی نظیر ارتب یهاشبکهمیزار امنیت 

 هاجادهو 

ر ایت اصول بسداشتی و نظافت توسا کارکنار 

 و استخرهای م  گرم هارستورار

 امنیت جانی

 گردشیرار یهاگروهطبیهی برای  یهاجاذبهمیزار امنیت 

 میزار تسسی ت بیمه و خدمات درمانی برای گردشیرار

فوری مخصو  برای  یهاکمکوجود مراکز درمانی و 

 گردشیرار

 

 هاداده لیوتحلهیتجز روش   -

 پاردازش  و بنادی  دساته  و کدگاذاری  خ صاه،  مماده  دسات  به یهاداده اط  ات، گردموری مرحله اتمام از پ 

 هادف  مسایر  در را هاا داده و اط  اات  باید محق  که است این است مسم هاداده وتحلیلتجزیه مرحله در منچه. شدند

 باه . دهاد  قارار  وتحلیال تجزیاه  ماورد  و داده جسات  خود یهاهیفرض ارزیابی و تحقی  سثا ت به پاسخیویی تحقی ،

 مماار  از تحقیا   یهاا افتاه ی بررسای  جسات  SPSS افازار نارم  از استفاده با تحقی  از مرحله این در محق  منظور همین

 باوده  نسابی  فراوانای  و میاناه  میاانیین،  توصیفی ممار در استفاده مورد یهاروش .کرد استفاده استنباطی ممار و توصیفی

 از شاده  اخاذ  اط  ات تحلیل و بندی جمع در نمودارها ترسیم و فراوانی توزیع جداول تدوین به اساس، این بر. است

 باه  مساتقل  نموناه  دو باا  T مزماور  پژوهش، این در استفاده مورد استنباطی ممار روش .است شده پرداخته هاپرسشنامه

 میکنا یما  مزمور روش این در. است بوده مسئولین و گردشیرار گروه دو بین داری مهنی تفاوت وجود سنجش منظور

ناه  یاا   اسات  برابار  جامهه دو یهانیانییم که گفت تواریم مستقل نمونه دو از ممده دست به یهاداده اساس بر میا که

 .(93:7399بایزیدی و همکارار،)



 723                         سر ین شسرستار گردشیری توسهه بر مخاطرات تأثیر بررسی                   سال پنجم          

 

 نتایجبحث و  . 4

 خطر احتمال محاسبه و رسیبر .5-4

 از پرسشانامه  قالاب  در پیشین، تحقیقات در زمینه این در ممده دست به یهاشاخص از خطر، احتمال محاسبه برای

. اسات  شاده  استفاده شسرستار، به ورودی داخلی گردشیرار و گردشیری بخش فهال کارشناسار و مسئولین گروه دو

باشااند  درک قابال  و سااده  ا مکاار  حتای  بایاد  شاوند یما  اساتفاده  حاوادث  وقاوع  احتماال  بارای  کاه  ییهاا اسیا مق

 مقیااس،  ایان . گردیاد  اساتفاده  لیکارت  طیا   از هاا پرسشانامه  طراحای  برای منظور، همین به . (13:7399 سیری،)

 هام  باه  کاار،  هادف  باه  توجه با سس . است شده استفاده گزینه و  بارت تهدادی از و است ترتیبی مقیاس نیتر یرا

 محاسابه  ،هاا ناه یگز فراوانای  تهاداد  براسااس  ،درنسایات . اسات  شاده  پرداخته ارزشی لحاظ به هاسثال اختنس جست

 .است شده انجام طی  این طری  از ها گویه ارزش مهیار، انحراف و میانه میانیین،

 احتمال خطرات سیاسی.  1-4

 سیاسای  شارایا  و مساائل  باه  نسبت توارینم گردشیری، یهاسکیر ویژهبه و گردشیری به مربوط مطالهات در

 وسایله  باه  خاارج  و داخل در گردشیری  ملکردهای و ساختارها. کرد فرض هم از جدای را دو این و بود تفاوت بی

 در هاا دولات  همه که گفت تواریم جرئتبه ،المللیبین و ملی سطو  در. ردیگیم شکل دولتی فرایندهای و ساختارها

، 9 جادول  طبا  بار  . (38:7327 یاشای، دارناد )  مشارکت و دخالت مختل  یهاوهیش به گردشیری در جسار، سراسر

ن یو از دیادگاه مسائول   23/9 مقادار گاه گردشیرار شاخص احتمال خطرات سیاسی از دید میانیین به دست ممده برای

 سیاسای  خطارات  دهنده این است که احتماال  که نشار باشدیم 39/9مقدار ممده  به دستو میانیین نسایی  32/9 مقدار

   .باشدیم متوسا حد از ترپایین سر ین در

 احتمال خطرات حقوقی.  9-4

ناشای از قاوانینی باشاد کاه بار توساهه        تواناد یما منظور از احتمال خطرات حقوقی در اینجا خطراتی اسات کاه   

 ،9 جادول  طبا   بر .گرددیممانع از توسهه بسینه این صنهت  دییر بارتبهیا  گذاردیممنفی و مخر   ریتأثگردشیری 

و از دیادگاه مسائولین    19/9 مقادار میانیین به دست ممده برای شاخص احتمال خطرات حقوقی از دیدگاه گردشیرار 

 تاوار یما  طورکلیبه. باشدیم 29/9 مقدار، همچنین میانیین نسایی به دست ممده برای این شاخص باشدیم 91/3مقدار

 تسدیاد  را منطقاه  ایان  گردشایری  توساهه  زیاادی  خطار  قاانونی  -حقاوقی  راتخط احتمال زمینه در که گرفت نتیجه

   .باشدیم متوسا حد از ترپایین ممده دست به نسایی میانیین زیرا کندینم
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 احتمال خطرات اقتصادی و مالی . 4-4

 در ریساک  و بحارار  باروز  با اث  همچنین و شود گردشیری تقاضای رفتن بین از سبب تواندیم اقتصادی رکود

 صانهت  در شاده   رضاه  محصاو ت  نیتار مسام  باه  اگار . (39:7327 یاشای، شود ) گردشیری مقاصد و گردشیری

 مر محصاو تی  چناین  مشک ت نیتریجد از یکی که دید خواهیم نماییم، توجه اقامت و ونقلحمل نظیر گردشیری

 ماازاد  باا  گااه  و نیسات  تهادل در هامر بازار و ندارد مطابقت یکدییر با مهمول طوربه هامر تقاضای و  رضه که است

 پدیاده  ایان  اصالی   امال  صانهت  این نسبی بودر فصلی نظیر د یلی چند هر. هستند رو روبه تقاضا مازاد یا و  رضه

 صانهت  ایان  ذات باا  کاه  گردشیری محصو ت بازار در تهادل  دم که گفت باید مر وجودی د یل از فارغ اما است،

 طبا   بار  .(919:7329ورفرج،پا گاردد ) یم مسار زیادی حدود تا مختل  توزیع یهاکانال از دهاستفا با است خوردهگره

میانیین به دست ممده از دیدگاه گردشیرار بارای شااخص احتماال خطارات اقتصاادی و ماالی        27/3 دد  ،9 جدول

دست ممده بارای ایان شااخص    . همچنین میانیین نسایی به باشدیم 71/3 مقدارو میانیین دیدگاه مسئولین نیز  باشدیم

 را منطقاه  گردشایری  توساهه  شااخص  ایان  در باا یی  خطر احتمال گرفت نتیجه تواریمبنابراین  باشدیم 92/3برابر 

   .کندیم تسدید

 فرهنگی -احتمال خطرات اجتماعی . 1-4

 یهاا ناه یزم یشپا  باا  کننادگار  مشاارکت  اجتما ی تهام ت در مشک تی بروز با ث توانندیم فرهنیی یهاتفاوت

 و مورناد  وجاود  باه  جدی اشکا ت است ممکن ک می ارتباطات متفاوت الیوهای ملال، برای. شوند متفاوت فرهنیی

 از تمااس،  در افاراد  اگار . بیذارناد  ریتاأث  نیاز  دییرار ادراکات بر و شوند سردرگمی و تفاهم سو  تهبیر، سو  به منجر

 هساتند،  هام  شابیه  فرهنیای  لحاظ از که کنند تصور و نباشند مگاه ییریکد انتظارات سطح و تهاملی فرهنیی الیوهای

 تاا  شاناخت  بایاد  را فرهنیای  یهاا تفااوت  بناابراین . (18:7329پورفرج و همکاارار، ) رندینسذ را یکدییر دارد احتمال

 گردشایری  سیساتم  هاا تفااوت  ایان  درک باا  و نشود تفاهم سو  یا و رنجش موجب میزبانار و گردشیرار رفتارهای

 باالقوه  هادف  گردشیرار، که بود مگاه باید. (919همار: برد ) پیش بشریت برای امنیت ایجاد و صلح طرف به را جسار

. اسات  ضاروری  صانهت  ایان  رشاد  و بقاا  بارای  مساجماار،  برابر در گردشیرار از حمایت. ندیمیم شمار به مجرمار

 ظااهر  و رفتاری الیوهای اقتصادی، شرایا فاوتت سبب به است ممکن محلی یا بومی افراد مزردگی و نفرت همچنین

 دارد، وجاود    یا   در تضااد  کاه  منااطقی  در بازدیدکننادگار  از تنفار . باشاد  گردشیرار سفر اقتصادی تأثیرات نیز و

فرهنیای باه    -به دست برای شااخص اجتماا ی   یهانیانییم ،9 جدول طب  بر .(91:7398 الوانی،) ستین مورشیفتی

 ؛باشاد یما  91/9و میانیین نسایی این شاخص نیز  باشدیم 12/9و  97/3 مقادیر گردشیرار و مسئولینترتیب از دیدگاه 

 .است مواجه پایینی نسبتاا  خطر احتمال با محلی جامهه فرهنیی و اجتما ی لحاظ به بنابراین
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 احتمال خطرات بهداشتی و محیطی . 1-4

 وابساته  ب یاای  دییر و سوزی متش زلزله، ،هاطوفار سیل، ی،خشکسال ریتأث تحت نفر میلیور 999 از بیش هرساله 

 گرماایش  و( خااک  و هاوا  م ،) یطا یمح یهاا یملاودگ  جمهیت، افزایش همچنین. رندیگیم قرار طبیهی مخاطرات به

 بستار  راهای  یاافتن  ضارورت  امار  هماین  و کنندیم تربزرگ را ب یا مقیاس و کرده بیشتر را مخاطرات این ریتأث جسانی

 و مخااطرات  ایان  مقابال  در را جساانی  باا ی  پاذیری  مسایب  حاوادث  این .شودیم موجب را مردم از محافظت ایبر

 شاود یما  گردشایری  مقاصاد  در گردشایرار  کاهش به منجر و دهدیم نشار را محیا و انسار امنیت بر هامر تأثیرات

(UNEP; 2007: 100).  مماده  به دسات  یهانیانییمشتی و محیطی در زمینه احتمال خطرات بسدا، 9با توجه به جدول 

 تاوار یما کاه   باشاد یم 71/3همچنین میانیین نسایی نیز باشدیم 11/9و از دیدگاه مسئولین  12/3گردشیرار  دیدگاه از

 .کندیم تسدید را منطقه گردشیری توسهه با یی خطر احتمال شاخص این نتیجه گرفت درمورد

 ناشی از فناوری احتمال خطرات . 7-4

 یهاا نیماشا  تصاادف  و یاجااده  حاوادث  باه  تاوار یما  گردشایری  در فناوری از ناشی یهاسکیر با ارتباط در

 مرباوط  خطارات  و هواپیما سقوط قطار، یهالیر دیدر مسیب به مربوط حوادث و مسافربری یهااتوبوس و شخصی

 و ارتباطاات  یهاا یفنااور  و اینترنتی های در سامانه مشک تی ایجاد و گردشیری ساتیتأس و هاهتل در سوزی متش به

 یهاا نیانییا مدر زمینه احتمال خطارات ناشای از فنااوری    ، 9 جدول طب  بر. (31:7327 یاشی،نمود ) اشاره اط  ات

با توجه باه ایان مقاادیر     باشدیمبه ترتیب مربوط به دیدگاه گردشیرار، مسئولین و میانیین نسایی  97/9و  19/9، 98/9

 .  میبریم مطالهه مورد محدوده در فناوری زمینه در متوسا رخط احتمال به پی

 عملکردی -احتمال خطرات ساختاری . 8-4

ارائاه شاده بارای گردشایرار،      یهاا برناماه  ملکردی در اینجاا خادمات و    -منظور از احتمال خطرات ساختاری

، وجاود کارکناار   رساانی طا ع ای در مقصد مورد نظر، میزار تبلیغاات و  رموجود برای توسهه گردشی یهارساختیز

که در صورت وجود ضاه  در هار کادام     باشدیممجر  و مموزش دیده در زمینه گردشیری و مواردی از این قبیل 

به دسات مماده بارای     یهانیانییم ،9 جدول طب  بر .شودیمبه بدنه صنهت گردشیری وارد  ییهابیمساز این موارد 

و مقادار نساایی برابار     99/3، برای دیدگاه مسئولین 11/9ردشیرار مقدار  ملکردی برای دیدگاه گ -شاخص ساختاری

 یهنای . باشاد یم زمینه این در متوسا خطر احتمال دارای گردشیری مقصد که گرفت نتیجه تواریمپ   باشدیم 23/9

 رطارف ب جسات  در بایاد  منطقاه  گردشیری توسهه برای که باشدیم نقص و ضه  مقداری دارای مطالهه مورد منطقه

   .کرد فهالیت نواقص این نمودر
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 احتمال خطرات ایمنی و امنیت.  3-4

 امنیات  فاقاد  کاه  را منااطقی  مر باه  سفر مر، به نسبت نیرانی که است جایی تا گردشیری در امنیت مقوله اهمیت

  ناوار باه  تاوار یما  را امنیت امروزه .(933: 9991 ،7کوزاکداد ) خواهد کاهش هستند، ناامنی احساس دارای یا و کافی

 امنیات،  کاه  یاگوناه باه  نمود، مطر  جسار در گردشیری توسهه راهبرد تدوین اصول نیتریاساس و نیترمسم از یکی

 نیاز ( 7222) یچا یر و کارا   شاود یم محسو  خارجی و داخلی گردشیرار جلب در پارامترها نیترشاخص از یکی

 پاذیری  رقابات  کنناده  تهیاین   وامال  از یکای  را امنیات  اصد،مق پذیری رقابت زمینه در خود مهروف مفسومی مدل در

 انادازه  باه  صانهتی  های  . اسات  گردشایری  مباانی  نیتریاساس از یکی امنیت. (972: 9993، 9میسور)اند کرده مهرفی

 هازارار  بلکاه  صادها  شاود یما  موجاب  کشاور  یاک  در کوچک گذاری بمب یک. نیست وابسته امنیت به گردشیری

 و ایمنای ( 9993) یجساانیرد  جسانی سازمار. (31:7398پاپلی یزدی،کنند ) لغو کشور مر به را خود مسافرت گردشیر

 گردشایری  از ساخن  کاه  زماانی  حتای ) دیا نبا گردشایری  خادمت  یاا  کاا  : اسات  کارده  تهری  طوراین را امنیت

 مصارف  اصالی  و اتیحیا  مناافع  دییر و س مت به مسیبی زندگی، برای یامخاطره یا خطر( باشد میار در ماجراجویانه

 اهمیات  از امنیات  تهریا   در کاه  میشاو یما  روبارو  مخاطره یا خطر واژه با تهری  این در. باشد داشته دنبال به کننده

به دست ممده بارای شااخص احتماال خطارات ایمنای و       یهانیانییم .(212: 9991، 3یاراگ)است  برخوردار خاصی

 کاه  باشاد یما  19/9و  میانیین نسایی برابر  22/9دیدگاه مسئولین برابر  ، برای21/9امنیت برای دیدگاه گردشیرار برابر 

 .باشدیم شاخص این درمورد پایین به متوسا خطر احتمال بیانیر
 

 سرعین شهرستان در پاسخگویان دیدگاه از تهدیدکننده سیستم گردشگری خطرات احتمال : بررسی1جدول

 انحراف مهیار میانه میانیین پاسخیویار شاخص

 سیاسی

 93/9 8/9 23/9 گردشیرار

 99/9 8/9 32/9 مسئولین

 98/9 8/9 39/9 نسایی

 حقوقی

 98/9 8/9 19/9 گردشیرار

 92/9 3 91/3 مسئولین

 91/9 18/9 29/9 نسایی

 مالی -اقتصادی

 99/9 8/3 27/3 گردشیرار

 92/9 71/3 71/3 مسئولین

 93/9 33/3 92/3 نسایی

                                                           
1 Kozak 

2 Mason 
3 Eragi 
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 1ادامه جدول 

 انحراف مهیار میانه میانیین اسخیویارپ شاخص

 فرهنیی -اجتما ی

 99/9 3 97/3 گردشیرار

 91/9 8/9 12/9 مسئولین

 92/9 7/2 91/9 نسایی

 محیطی -بسداشتی

 99/9 99/3 12/3 گردشیرار

 77/9 19/9 11/9 مسئولین

 91/9 9/3 71/3 نسایی

 فناوری

 99/9 99/9 98/9 گردشیرار

 92/9 99/9 19/9 مسئولین

 98/9 99/9 97/9 نسایی

 -ساختاری

  ملکردی

 97/9 13/9 11/9 گردشیرار

 98/9 3 99/3 مسئولین

 93/9 97/9 23/9 نسایی

 ایمنی و امنیت

 97/9 29/9 21/9 گردشیرار

 77/9 98/9 22/9 مسئولین

 91/9 13/9 19/9 نسایی

 

 از سار ین  شسرساتار  گردشایری  سیساتم  خطار  ا تاحتما  مجموع برای شده محاسبه میانیین ،3 جدول طب  بر

 منطقاه  گردشایری  سیساتم  در متوساا  خطار  احتمال گویای که ،باشدیم 99/9 برابر پاسخیویار گروه دو هر دیدگاه

 سیساتم  خطارات  احتماال  ،3گردشایرار و شاکل   دیادگاه  از گردشایری  سیساتم  خطارات  احتمال ،9شکل .باشدیم

 گاروه  دو هار  دیادگاه  از گردشایری  سیساتم  خطارات  احتماال  ،2ناین شاکل  مسئولین و همچ دیدگاه از گردشیری

 .دهدیمپاسخیویار را نشار 
 

 پاسخگویان دیدگاه از سرعین شهرستان گردشگری سیستم خطر احتماالت مجموع: 9جدول

 99/9 میانیین

 91/9 میانه

 97/9 انحراف مهیار
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 گردشگران دیدگاه از شهرستان سرعین گردشگری سیستم خطرات احتمال: 1شکل

 

 
 مسئولین دیدگاه از سرعین شهرستان گردشگری سیستم خطرات احتمال: 9شکل
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 پاسخگویان گروه دو هر دیدگاه از سرعین شهرستان گردشگری سیستم خطرات احتمال: 4شکل
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 گردشگری سیستم خطرات احتمال به نسبت مسئولین و گردشگران نگرش تفاوت تحلیل . 51-4

. اسات  شاده  گرفتاه  نظر در فرض دو خطر احتما ت موضوع به نسبت مسئولین و گردشیرار دیدگاه تحلیل برای

 سااختاری  قانونی، و حقوقی فرهنیی، و اجتما ی مالی، و اقتصادی سیاسی، یهاشاخص فرضیه، این ارزیابی منظور به

 و گردشایرار  نیارش  و بررسای  ماورد  متغیرهاای   ناوار به نیتام و ایمنی فناوری، محیطی، و بسداشتی  ملکردی، و

 یانموناه  دو T مزماور  فرضایه،  ناوع  به توجه با. است شده گرفته کار به مطالهه مورد یهادگاهید دو  نواربه مسئولین

 .گردید استفاده مستقل

 داری مهنای  ساطح  از نکاه م دلیال  باه . باشاد یم 999/9 با برابر شده محاسبه داری مهنی سطح ،2 جدول به توجه با

 هاا ان یا وار براباری   ادم  قسمت در داری مهنی سطح. شودیم رد هاان یوار برابری فرض درنتیجه است، کمتر98/9

 ایان  نشاانیر  و نیست مهنادار هانیانییم تفاوت بنابراین. است بیشتر 98/9 داری مهنی سطح از که باشدیم 389/9 برابر

 سیساتم  توساهه  در خطار  احتماا ت  مجماوع  به نسبت مسئولین و گردشیرار یرشن بین داری مهنی تفاوت که است

 .   ندارد وجود گردشیری

 

 خطر احتماالت مجموع به نسبت مسئولین و گردشگران نگرش تفاوت : تحلیل4جدول

 

آزمون برای برابری 

هایانسوار  
هایانگینمآزمون برای برابری   

F Sig T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

مجموع 

احتماالت 

 خطر

 05255. 158. 233 1.416 000. 15.954 هایانسواربرابری 

عدم برابری 

 هایانسوار
  .944 43.354 .350 .05255 

 

 یریگجهینت .1

 مثسساات  جملاه  از مختلفای  اجازای  از متشاکل  که شودیم تفسیر و تحلیل سیستم یک ملابهبه گردشیری امروزه

 مختلفای   وامال  میاار  این در. هاستبخش سایر با مرتبا مر بخش هر و باشدیم محیا و امههج گردشیرار، تجاری،

 سیساتم  کال  بار  متأسافانه  که دهند قرار تسدید مورد را سیستم این اجزای از جز  چند یا یک توانندیم که دارند وجود

 مقاصاد  یاا  گردشایرار  توانناد یم کننده تسدید  وامل این. کنندیم اخت ل دچار را مر و گذاشته منفی ریتأث گردشیری

 از کاه  دارد قارار  ییهاا سکیر مهرض در نیز گردشیری صنهت خود طرفی از. سازند روروبه مخاطره با را گردشیری

 جاامع  ریازی  برناماه   دم ،(گذاردیم ریتأث سفر یهانهیهز بر کهنفت ) قیمت افزایش اقتصادی، رکود به میتوانیم جمله

 اشااره  قبیال  ایان  از مواردی و کننده سرایت یهایماریب داخلی، یهاینامرام مقوله، این توسهه ستایرا در دولت توسا
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 بار  را صادماتی  گردشایر  تهداد کاهش طری  از گردشیری نواحی در انسانی و طبیهی مخاطرات وقوع همچنین. کنیم

 ریازی  برنامه در بینانه واقع و درست یرین مینده و بینی پیش .موردیم وارد گردشیری مقاصد توسهه و صنهت این بدنه

 زیااد  بسایار  اهمیت دارای احتما ت بینی پیش دییر بارتبه. است ضروری و  زم گردشیری یهاتیفهال مدیریت و

 اولاین  گردشایری  سیساتم  تسدیدکنناده   وامل این کنترل برای صحیح مدیریت ا مال جست. باشدیم ناپذیری انکار و

 تسدیادات  ایان  مساار  برای گیری تصمیم و ریزی برنامه بهدی اقدام. باشدیم خطر تولید منابع و تمخاطرا شناسایی قدم

 همچناین  و باشاد  داشاته  گردشایرار  و گردشایری  مقاصد بر را منفی ریتأث کمترین کهینحوبه باشدیم هامر کنترل و

 از کاه  یاجاه ینتباشاد.   صانهت  این توسهه رب ملبت تأثیرات دارای که کرد لیتبد ییهافرصت به را تسدیدات این بتوار

 همچناین  و گردشایرار  دیدگاه از محیطی و بسداشتی مخاطرات وقوع احتمال بودر با  بیانیر ممد دست به تحقی  این

 محاسابه  صاورت  در اماا  .باشاد یما  گردشایری  بخاش  در فهال مسئولین دیدگاه از  ملکردی -ساختاری مخاطرات

 محادوده  گردشایری  سیساتم  تسدیاد  احتمال که شودیم حاصل نتیجه این گروه دو هر گاهدید از خطر احتما ت مجموع

 مسایب  بودر با  صورت در درنتیجه ،باشدمی بیشتر همه از 92/3 مقدار با مالی -اقتصادی خطرات احتمال زمینه در مطالهاتی،

 شااخص  .کارد  خواهاد  مواجاه  شکلم با را مر توسهه و کرده وارد مر به زیادی صدمات گردشیری مقصد این پذیری

 23/9 مقادار  باا   ملکردی -ساختاری شاخص مر از بهد دارد، قرار دوم رده در 71/3 مقدار با محیطی -بسداشتی خطرات احتمال

 کارد  تا ش  مشک ت این رفع جست هایزیر برنامه در باید هابیمس این کاهش برای بنابراین . گیردمی قرار سوم رده در

همچنین برای تهیین تفاوت نیارش گردشایرار و مسائولین از     .داد کاهش را منطقه گردشیری سیستم پذیری مسیب و

 نیارش  باین  داری مهنای  تفااوت  کاه  اسات  گردید که نتای  مزماور بیاانیر ایان    استفاده مستقل یانمونه دو T مزمور

 .ندارد وجود گردشیری سیستم توسهه در خطر احتما ت مجموع به نسبت مسئولین و گردشیرار
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