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Abstract 
Introduction 
Tourism is one of the largest and fastest-growing industries globally, 
both in developed and developing countries and is also a good tool for 
boosting the economic power of the regions. In addition, the 
development of the tourism industry to promote the destination's image 
allows the area to achieve other benefits such as job creation and 
business creation. Also, today, tourism is considered as one of the new 
functions of rural spaces. But this industry is associated with many risks 
and threats for tourists; their perception can play a significant role in 
travel decisions, readiness, and their response to these risks. Slowly 
With the increase of natural threats (such as infectious diseases, natural 
disasters, etc.), safety and security have become a worrying factor 
among tourists. Increasing the risk perception of communities can be 
considered as the first and most effective step for the optimal guidance 
and success of the community-based risk management process. Risk 
perception consists of various cognitive, emotional, and functional 
factors and is an intrinsic dimension of the tourist's choice of 
destination. Tourists' perception of environmental hazards and elements 
can play a very important role in deciding to travel and choose a tourist 
destination by affecting the mental image of the destination. Torqabeh 
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District of Binalood County, located in Khorasan Razavi province with 
19 villages, mainly in the river, is in great demand by weekend tourists 
due to its proximity to the city of Mashhad pilgrims. Also, the villages 
of this city have natural attractions and suitable weather conditions, and 
the existence of these attractions is not free of dangers. They are 
exposed to many perceived and unnoticed risks. The present study seeks 
to investigate and identify the factors affecting the perception of 
tourists' risk of environmental hazards in rural destinations and its 
impact on the choice of destination by the tourist. 

Materials and Methods 
In this research, the phenomenological approach has been used to 
conduct field research and analyze the level of tourists' risk perception 
of the risks of rural tourism destinations and the factors affecting them. 
Through this qualitative method, relevant data have been collected and 
interpreted by in-depth interview method among rural tourists in 
Torqabeh District of Binalood County. The interviewees include 30 
tourists from the studied villages who have the experience of presence 
and tourism in the destination villages. In this interview, a set of 
personal and professional characteristics were also considered. 
Interviews average time, all of which were face-to-face and direct, 
varied depending on the individuals' circumstances, the desire to talk, 
the job, the history of visiting and touring the area, and so on, and was 
about 18 minutes. 
The interviews began with a brief explanation of the research objectives 
and individual characteristics of the individuals. They were based on 
several key questions about the perception and experience of hazards, 
prevailing hazards, and factors influencing perception and its impact on 
tourist performance.  
Next, when conducting interviews, data management and analysis, in 
the stages of data familiarity, identifying related phrases, formulating 
meanings (without researcher assumptions), clustering topics, 
comprehensive description of the phenomenon, and making the main 
topic of the findings that Samples were referred for validation. 
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Discussion and Results 
Based on the present study's findings, the main risks perceived by the 
sample tourists can be classified into two dimensions: natural and 
human, among which human risks with financial, physical, and socio-
psychological risks have the highest frequency. In the mentioned 
human hazards, road accidents, theft and insecurity, disease, and the 
dimension of natural hazards of floods, earthquakes, and mountain falls 
have been expressed by tourists as the most probable hazards. 
According to the background of studies in risk perception, tourists' risk 
perception can be considered overshadowed by subjective and objective 
factors as follows: Mental factors in two dimensions of individual-
social characteristics such as age, gender, educational experience, 
social status, educational level, income, and social experience, and 
cognitive abilities such as personality type, emotions, attitudes, values 
and so on. The second category is objective factors that include 
observations of the social and natural environment in the tourist 
destination and the security situation of "food, housing, transportation, 
travel, shopping, entertainment" in the travel process. Based on 
objective factors of crime and insecurity, weather conditions, health 
conditions, physical equipment (vehicles and housing, etc.) and 
destination facilities, environmental pollution, cultural differences, 
local attitudes and indicators of natural disasters, and media and news 
can cause tourists to perceive the danger. However, tourists' travel 
behavior after perceiving the danger can also be examined and 
categorized in two approaches of avoiding danger or dealing with 
danger. 

Conclusions 
Considering the role of tourism in economic development and rural 
sustainability, strengthening the security dimension of tourism and 
increasing areas of risk perception and readiness of tourists to deal with 
them by increasing tourists 'awareness and awareness by strengthening 
risky communication, increasing tourists' skills in preparing for crisis 
Possible information, information about the situation in the area before 
deciding to travel, travel with full equipment, not to enter the area of 
rivers and the dangerous regions, increase road and road safety and 
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create warning signs in hazardous areas, rising rivers, Etc. can be useful 
by different groups of tourists and tourism development officials 

Keywords: Rural tourism, hazards, risk perception, destination image, 
villages of Torqabeh district. 
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بر ادراك گردشگران روستایی از ریسک  موثرشناسایی عوامل 
 آن بر رفتار سفر گردشگر تاثیرمخاطرات محیطی و 

 عطیه گروسی 
 ی مشهد،فردوس جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه کارشناسی ارشد، دانشجوي

 ایران مشهد،
  

 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران طاهره صادقلو 
  

 چکیده
فضاهاي روستایی با مخاطرات و تهدیدات بسیاري عنوان یکی از کارکردهاي جدید امروزه گردشگري به

نقش قابل توجهی در تصمیم سفر، آمادگی  تواندیمکه ادارك این مخاطرات  ،براي گردشگران همراه است
ن اولین و موثرتری توانیمها در مواجهه با این مخاطرات ایفا کند. افزایش ادراك خطر جوامع را و واکنش آن

ك حقیقت ادار محور به شمار آورد. درموفقیت فرایند مدیریت ریسک اجتماعگام براي هدایت مطلوب و
ز و از ابعاد ذاتی انتخاب مقصد ا استمتشکل از عوامل مختلف شناختی، احساسی و عملکردي  ياسازه خطرْ

ر تصمیم آن ب تاثیربر ادراك خطر و  موثرحاضر به بررسی عوامل  ۀمقال ،. بر این اساساستسوي گردشگر 
میق از جامعه ع يهامصاحبهگردشگر روستایی به روش کیفی پدیدارشناسی و با استفاده از تحلیل  30ر سف

، دهآمدستبهاست. براساس نتایج آمده پرداختهدستهب يهادادهنمونه و محوربندي و تحلیل موضوعی 
و  ياادهجشده توسط گردشگران در بعد مخاطرات انسانی خطر تصادفات یشترین مخاطرات احتمالی دركب

بر ادراك خطرات مقاصد از دیدگاه جامعه گردشگران  موثردر بعد طبیعی سیلاب است. همچنین عوامل 
ین بندي است. همچنقابل دسته ،نظیر تجربه و مشاهدات و عوامل ذهنی ،مورد مطالعه، در دو قالب عوامل عینی

و رفتار  ،زمان یا توقف سفر و دو رفتار اجتناب از سفر با تغییر مکان بعد از ادراك خطرِ  دهدیمان نتایج نش
 هانمونهبر در صورت براریزي بیشتر بههایی نظیر تجهیز وسایل و احتیاط و برنامهرویارویی با مخاطره با اهرم

 است.انتخاب شده

 ك خطر، تصویر مقصد، دهستان طرقبهگردشگري روستایی، مخاطرات، ادراها: کلیدواژه

 tsadeghloo@um.ac.irنویسنده مسئول:  *
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 مقدمه
 ايهدر کشورهم صنایع در حال رشد جهان  نیترعیسرگردشگري یکی از بزرگترین و 

ا بردن مناسب براي بال يالهیوسهمچنین  .استحال توسعه  درهم در کشورهاي و  افتهیتوسعه
ویر منظور ترویج تصصنعت گردشگري به ۀتوسع ،علاوهبه .استاقتصادي مناطق  تقدر

را  وکارکسبو ایجاد  زاییاشتغالدیگر مانند  مزایايبه  يامنطقهمقصد، امکان دستیابی 
دلیل ). اما به4: 2010، 2؛ ارشاد2013، 1سازمان جهانگردي سازمان ملل متحد( آوردیمفراهم 

ایاي ، بلریگهمه يهايماریبمانند تروریسم و جنگ، شیوع  ،اقدامات تهدیدکننده در جهان
شد . این موانع بر راست روروبهطبیعی جهان و بحران رکود اقتصادي با مخاطرات و موانعی 

را براي آن  3احتمال خطرات مسافرتی ،و به اصطلاحگذارند میمنفی  تاثیرگردشگري 
 واگیردار، هايبیماري مانند، طبیعی تهدیدات ایشزاف ). با2008، 4همراه دارد (مورتیبه

 گردشگران میان در کنندهنگران عامل کی به امنیت و ایمنی موضوع ،و... طبیعی بلایاي
 در مهمی نقش شدهدرك امنیت ).102: 2019، 5گویستی و ماریارایااست (شده تبدیل

ویژه به ؛کندیم ایفا گردشگري مقصد کی از بازدید براي گردشگران يهايریگمیتصم
که در انواع مختلف آن شامل گردشگري طبیعی، گردشگري  ،در گردشگري روستایی

و گردشگري کشاورزي تعامل  يادهکدهفرهنگی، گردشگري بومی، گردشگري 
؛ 1193: 2017، 6بلانکاس و همکاران( استو بیشتر  تردهیچیپگردشگران با طبیعت کمی 

 ).76: 1383اشتري مهرجردي، 
کیفیت مقصد و تصویر ذهنی گردشگر از  در انتخاب گردشگرانْ موثریکی از عوامل  

عنوان . تصویر ذهنی بهردیگیمعوامل بسیاري شکل  تاثیرکه تحت  ،است مقصد آن
که مردم از اشیا، رفتارها و رویدادها دارند  ییهادهیاو  هابرداشتاز اعتقادات،  يامجموعه

ک و تصاویر ناشی ) و شامل دو جزء تصاویر ارگانی27: 7،1979است (کرومپتونتعریف شده
. تصاویر ارگانیک توسط خود افراد از طریق تجربیات استشده از مقصد از اطلاعات دریافت

1. UNWTO 
2. Irshad 
3. Travel Risks 
4. Murthy 
5. Giusti, and Maria Raya 
6. Blancas et al 
7. Crompton 
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ات و شده از منابع مختلف از جمله تبلیغگذشته با مقصد و تصاویر ناشی از اطلاعات دریافت
: 2016 ،2به نقل از تالیب و همکاران 1،1972(گان است، اخبار و ... درباره مقصد هارسانه
ذاري گتاثیربا  تواندیممحیطی  ةدکنندیتهد). ادراك گردشگران از مخاطرات و عوامل 990

بر تصویر ذهنی از مقصد، نقش بسیار مهمی در تصمیم سفر و انتخاب یک مقصد گردشگري 
انجام  1970 ۀمخاطرات و امنیت گردشگران از ده ةداشته باشد. مطالعات بسیاري در حوز

 طورجه به اصطلاح ادراك خطر و ریسک مخاطرات در گردشگري بهولی تو ،استشده
). 210: 2013، 3سپتامبر مورد استفاده قرار گرفت (ویلیامز و بالاز 11 ۀپس از حادث ياگسترده

گذاري روي صنعت گردشگري و امنیت تاثیرمخاطرات طبیعی و انسانی علاوه بر 
: 2015، 4(بردیچفسکی و گیبسون دنکنیماقتصادي کشور را نیز تهدید  ۀگردشگري، پای

اقتصاد و صنعت گردشگري، لزوم توجه به امنیت و ایمنی گردشگران  ۀبا توسع ضرورتا). 301
. ریسک و گردشگري استعنوان یک چالش اساسی مطرح در برابر مخاطرات محیطی به

این  ۀجمل زمعناي خطر است. اخود به رْزیرا تصمیم به سف ،طور ذاتی با هم مرتبط هستندبه
سفر به یک مکان ناآشنا، رویارویی با مخاطرات محلی آن منطقه، عدم اطمینان از  خطراتْ

، 5(چانگ استمرتبط با سفر  يهايریگمیتصمشرایط آینده، و نتایج منفی ممکن براي 
ریسک  ۀجغرافیایی و فرهنگی ممکن است گردشگران مسئل يهاتفاوتدلیل ). به370: 2009

). لذا شناسایی سطح ادراك گردشگران از ریسک 295: 2006، 6(لو کننددراك را متفاوت ا
در افزایش  استها مواجه مخاطرات موجود در مقصد و آگاهی او از نوع مخاطراتی که با آن

 بسیار مقصدها ۀمیزان آمادگی آنان براي رویارویی با مخاطرات و در انتخاب هوشمندان
 گذار است.تاثیر

، داراي روستاهاي گردشگري با موقعیت خاص زیخمخاطرهعنوان کشوري به ،ایران  
نظیر بسیاري از نقاط دنیا با مخاطرات طبیعی همراه و  هاجاذبهجغرافیایی است. این  -طبیعی

ان دلیل ماهیت منطقه و موقعیت جغرافیایی خود، مکبهکه . بسیاري از این روستاها هستندتوام 
ر نظی يزیخمخاطرهآن در نواحی  ةدهندپوشش ۀنوع جاذب روستاها و يریگشکلو علت 

1. Gunn 
2. Talib et al 
3. Williams & Baláž 
4. Berdychevsky & Gibson 
5. Chang 
6. Law 
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با  اندشده، کوهستانی یا پایکوهی و نظایر آن واقع يادرهو دریاها، نواحی  هارودخانهحاشیه 
؛ کیانی سلمی و 1393به شریفی ولدانی،  نقل ازبهکنند (یممخاطرات بسیاري همزیستی 

علت عدم آگاهی از این مخاطرات از مواقع به). گردشگران در بسیاري 279: 1396مهرابی، 
 ؛رندیگیمهاي جدي قرار در معرض آسیب و خسارت ،و حضور در زمان و مکان نامناسب

استان ایران  15در بیش از  98ده از وقوع سیلاب نوروز شعنوان مثال، میزان خسارات واردبه
از  ياعمدهکه بخش  ،و در شهرهایی نظیر شیراز، مازندران، خوزستان و لرستان

دیدگان آن گردشگران نوروزي بودند، علاوه بر شمار زیادي تلفات جانی، حدود خسارت
میلیون تومان برآورد شد (گزارشات سازمان مدیریت بحران کشور،  600میلیارد و  552

 عمدتا يروستا 19شهرستان بینالود واقع در استان خراسان رضوي با  ۀ). بخش طرقب1398
فراوانی گردشگران در آخر هفته و مجاورت روستاهاي این  مثل ییهایژگیوبا  ياروددره

که با تقاضاي بالاي گردشگري براي مردم شهر مشهد و زائران  ،شهر مشهدشهرستان با کلان
. همچنین روستاهاي این اندشدهباعث جذب گردشگر در این منطقه  ،روبه رو هستند

 هاهجاذبو وجود این  هستندمناسب  ییوهواآبو شرایط طبیعی  يهاجاذبهشهرستان داراي 
بسیاري قرار دارند.  ةشده و نشدادراك يهاسکیرخالی از مخاطرات نیست و در معرض 

ریسک گردشگران از  بر ادراك موثردنبال بررسی و شناسایی عوامل پژوهش حاضر به
. ستاآن بر انتخاب مقصد از سوي گردشگر  تاثیرروستایی و  مقصدهايمخاطرات محیطی 

بر ادراك گردشگران از مخاطرات محیطی  موثرشناسایی عوامل  پژوهشْ الوس ،در حقیقت
 آن بر رفتار آنان است. تاثیرو 

 پیشینه پژوهش
 ۀبه این سو و با توسع 1970 ۀمخاطرات گردشگري و ایمنی از ده ةتعداد مطالعات درحوز

ه ک است. برخلاف مسافران تجاري، گردشگران تفریحی آزاد هستندگردشگري افزایش یافته
، 1در مورد وضعیت ایمنی خود تصمیم بگیرند یا از مقصد اجتناب کنند (سونمز و گریف

). در ارتباط با موضوع ادراك ریسک 2: 2015، 2نقل از لینگ یانگ و همکارانبه 1998
مطالعات خارجی بسیاري وجود  یسکْ بر ادراك ر موثرتر عوامل گردشگران و به طور عام

 .استمخاطرات گردشگري روستایی محدودتر  ةدارد، اما مطالعات متمرکز بر حوز

1. So¨nmez & Graefe 
2. Ling Yang et al 
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 . پیشینه مطالعاتی تحقیق1جدول 
نویسندگان و سال 

 انتشار
 نتایج عنوان

فرجی سبکبار و 
 )1392همکاران (

ارزیابی سطح ریسک در 
ي هاستمیسفرایند توسعۀ 

گردشگري (مطالعه 
موردي: شهرستان خرم 

 آباد)

ی پ انیابراي ارزیابی پارامترهاي ریسک از مدل دیماتل و 
و تکمیل پرسشنامه توسط دو گروه مدیران و گردشگران 
استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که 

ي سیاسی، هاسکیرشده و ي شناساییهاسکیردر بین 
 رهنگی، بهداشتی وف ـ حقوقی، اقتصادي و مالی، اجتماعی

محیطی، فناورانه، ساختاري و عملکردي و ایمنی و امنیت 
بیشترین احتمال وقوع را دارند، که بیشترین مقدار شدْت 

 ي ساختاري و عملکردي است.هاسکیرمربوط به 

 یولدانشریفی 
)1393( 

ادراك محیطی مخاطرات 
ق طگردشگري در منا

خشک و بیابانی (نمونه 
هاي شهرستان :موردي

 ک)نائین و خورو بیابان

جامعه  %38دهد که بیش از آمده نشان میدستنتایج به
نیز تا  %29اطلاع و گردشگران از عوامل خطرساز مقصد بی

 . مخاطراتنداهاي احتمالی مقصد مطلعحد کمی از آسیب
کیفیت آب و غذا، اثرات ، UV ۀهیدراسیون و اشعدي
برخی از ی حیوانات وحشی و گیاهان سم و هاشن

مخاطرات گردشگري بیابانی است، که جهت مقابله 
هاي لازم براي حضور در این مقصد باید به آموزش

 .گردشگران داده شود

رنجبریان و 
 )1393همکاران (

شناسایی مخاطرات 
شدة گردشگران ادراك

 بالقوه از ایران

که  دهدیمنتایج آمیختۀ مطالعه کمی و کیفی نشان 
گردشگران بالقوه هشت نوع ریسک در خصوص ایران 

. این ابعاد شامل ریسک نقض حقوق بشر، کنندیمادراك 
پوشش نامناسب، اجتماعی، عدم دسترسی به پول نقد، 

 جرائم، ارتباطات و ویزاست.

زاده و زمان
 )1395همکاران (

 مخاطرات بر تاثیربررسی 
توسعۀ گردشگري (مطالعه 
 موردي: شهرستان سرعین)

ي که از این تحقیق به دست آمده بیانگر بالا بودن اجهینت
احتمال وقوع مخاطرات بهداشتی و محیطی از دیدگاه 

عملکردي از  –گردشگران و همچنین مخاطرات ساختاري 
 .باشدیمدیدگاه مسئولین فعال در بخش گردشگري 

حیدري و 
 )1395همکارن (

 جامعۀ محلی نگرش
 مخاطرات به نسبت

 توسعۀ شدةادراك
 يکشاورزگردشگري 

 شهرستان موردي: مطالعه(
 تنکابن)

مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی مخاطرات ادراك شده 
 کشاورزان از توسعه گردشگري منطقه است که براساس

 يهاسکیر شده، ادراك ریسکهاي اثرگذاري میزان
 طبیعی، يهاسکیر بازار، و تولید يهاسکیر اقتصادي،

 نهادي سیاسی ریسکهاي و اجتماعی، فرهنگی يهاسکیر
 .رندیگیم قرار اثرگذاري پنجم تا اول درجه در ترتیب به
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 . 1جدول ادامه 
نویسندگان و سال 

 انتشار
 نتایج عنوان

و  زادهيعسگر
 )1396همکاران (

بررسی نقش ادراك 
 ریسک مردم بر رفتارهاي
کاهش ریسک زلزله در 

 شهر تهران

نتایج تحقیق نشان داد ادراك ریسک با قصد رفتارهاي 
ي دارد. متغیرهاي میزان داریمعنکاهش ریسک ارتباط 

ي به مدیریت بحران شهري و میزان ناتوانی افراد اعتمادیب
در برابر زلزله با قصد انجام رفتارهاي کاهش ریسک رابطه 

 منفی دارد.

 کیانی سلمی،
 )1396مهرابی (

 بر موثر عوامل شناسایی
 نقش و گردشگري امنیت

 رضایت، وفاداري در آن
گردشگران  جذب و

موردي:  (نمونه
 اصفهان) گردشگران

 امنیتْ  دهندةشکل ي تحقیق، از عواملهاافتهی به توجه با
 کالبدي و امنیت، امکانات ملموس و دیداري يهاجنبه
از اهمیت بالایی اصفهانی  شهروندان برخورد شیوة

برخوردار هستند. همچنین، رابطۀ معناداري بین احساس 
 امنیت و وفاداري به مقصد وجود دارد.

و 1شوئیکینگ 
 همکاران

)2009( 

 ادراك خطر و اهداف سفر
چین و  :موردي مطالعه(

 )ي المپیک پکنهايباز

این مطالعه به بررسی رابطۀ بین درك خطر و اهداف سفر 
 30و همچنین بر جمعیت همگن دانشجویان زیر  پردازدیم

تحلیل عاملیْ چهار عامل واست. تجزیهسال متمرکز شده
شده را آشکار کرد: ایمنی شخصی، خطر خطر درك

ي هالیتحلفرهنگی، خطر روانی و خطر خشونت. 
 رتاثیرگرسیون نشان داد که خطر خشونت و خطر روانی 

بازدید از چین  براي کنندگانشرکتمعناداري بر قصد 
 است.عنوان گردشگر داشتهبه

 2پارك و ریسینجر
)2010( 

ده شدرك تاثیرتفاوت در 
از بلایاي طبیعی و ریسک 

ي بین سفرهاسفر در 
 فلوریدا جنوبی)( یالملل

ي اجتماعی و هاتفاوتاین مطالعه به بررسی 
ی و اقتصادي در مورد اثرات حوادث طبیعی شناختتیجمع

 354. پردازدیمو ریسک سفر در سفرهاي بین المللی 
از  هانآبازدیدکننده از فلوریدا جنوبی با توجه به برداشت 

المللی حوادث طبیعی و ریسک سفر در سفرهاي بین تاثیر
 طرفه نشانمورد بررسی قرار گرفت. آزمون تی و آنوا یک

ي قابل توجهی در درك میزان وقوع بلایاي اهتفاوتداد که 
طبیعی فردي و گروهی و خطرات مسافرتی در سفر 

 ي مختلفهابرنامهدهندگان با المللی در بین پاسخبین
 جمعیتی و اقتصادي وجود دارد.  ـ اجتماعی

1. Xueqing et al 
2. Park & Reisinger 
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 . 1جدول ادامه 
نویسندگان و سال 

 انتشار
 نتایج عنوان

گونزالس و 
 1همکاران

)2018( 

درك خطر گردشگران و 
ي هادستگاهاستفاده از 

تلفن همراه (در مقصد 
 گردشگري ساحلی)

گرفته در این مقاله چنین استدلال ي صورتهایبررساز 
که رضایت از تجربۀ گردشگران با میزان وابستگی  شودیم

ي تلفن همراه همبستگی مثبت دارد، اما هادستگاهبه  هاآن
 ارتباط منفی دارد.با درك خطر از حریم خصوصی 

 2ریندراسیه
)2018( 

 

ادراك خطر گردشگران و 
تصویر مقصد در معرض 
حوادث طبیعی (مطالعه 

موردي: بالی و یوگیاکارتا، 
 اندونزي)

 که وقوع بلایاي گذشته دهدیمنتایج این نظرسنجی نشان 
 اثیرتبه شدت بر تصمیم گردشگران براي بازدید از اندونزي 

 ،شودیمو باعث دلسردي موقتی در گردشگران  گذاردیم
راي گردشگران را ب توانندیمکه با فراهم کردن امکانات بهتر 

 بازدید از مقصد جذب کند.

 
گویستی و 

 )2019( 3ماریارایا
 

تاثیر درك جرم و قالب 
اطلاعات بر تمایل/ قصد 

 گردشگران براي سفر

این مقاله به بررسی تاثیر چهار بعد شناختی در یک موقعیت 
، که در آن شرکت کنندگان پس از قرار پردازدیمفرضی 

یی در قالب یک ویدیو، تمایل هامحركگرفتن در معرض 
ایج . براساس نتدهندیمخود را براي سفر به کلمبیا گزارش 

در زمان ادراك مخاطرة محیطی نظیر جرم تمایل به سفْر 
نفی و قابل توجه است. پیام منفی در صورت ارسال از م

 ي دارد.تريقوطریق قالب خبري تلویزیونی، تاثیر 

و  4ویلاچ مولینرو
 )2021همکاران (

درك سناریوي جدید 
 :19خطر پس ازکووید 

ي هاچالشاندازها و چشم
 دورة جدید گردشگري

ل وتحلیاین مقاله سناریوي جدید خطر سفر را با تجزیه
درك خطر سفر و اقدامات براي بهبود اعتماد به نفس 

. این مطالعه طی دو مرحلۀ کندیممسافران را بررسی 
است. در مرحلۀ اولیه، فرایند گیري کرونا انجام شدههمه

صورت آنلاین مورد مطالعه قرار گیري مسافران بهتصمیم
بداند چرا مسافران تصمیم به حفظ یا لغو  گرفت تا

و چه متغیرهایی بر درك خطر سفر  اندگرفتهي سفر هابرنامه
زایی پرداخته و در گام دوم، به تنش گذاردیمها تاثیر آن

 است.شده
 1399ي تحقیق، هاافتهمنبع: ی

1. Gonzalez et al 
2. Rindrasih 
3. Giusti and Maria Raya 
4. Villac´e-Molinero 
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د ناردعمده مطالعات به لحاظ مقیاس فراگیري و گستردگی، تمرکز بر گردشگران ملی  
است. با توجه به محدود بودن مطالعات محلی مانند روستا توجه شده يهااسیمقتر به و کم

 ةشیوحاضر بر گردشگران روستایی به ۀگرفته در این خصوص، تمرکز مطالعداخلی صورت
در میان  نآ بر موثرکیفی با رویکرد پدیدارشناسی و تعیین سطح ادراك ریسک و عوامل 

 از وجوه نوآوري پژوهش حاضر برشمرد. توانیماین نوع از گردشگران را 

 1روش
 در و پردازدیم زندگی تجربی ۀبه مطالع که 2هوسرل پژوهش کیفی پدیدارشناسی رویکرد

(ریچی و  استگرفته قرار استفاده مورد لهئمس از ترقیعم درك منظوربه ،بسیاري مطالعات
محقق  ،در روش پدیدارشناسی .)1060: 2010، 4؛ پرنیکی و جمال115: 2009، 3هادسون

 یشناختروان انشم گرفتن نظر در بدون یشخص اتیاز تجرب میمستق سعی دارد تا به توصیفی
: 2009، 5برسد (آندریوتیس دهند ارائه دانشمندان است ممکن که ايیعلم يهاحیتوض و

ا در مسائلی که ب پدیدارشناختی بنابراین رویکردهاي ).65: 1956، 6پونتی و بانان ـ ؛ مرلو70
 تمرکز نآ در ها بر کنش و رفتار مواجه است یا به عبارتیادراك آن تاثیرها و انسان ۀتجرب

: 1983، 7؛ کاسمیر82: 2009کاربرد بالایی دارد (آندریوتیس،  است انسانی يهاتجربه فهم بر
قالب رویکرد پدیدارشناسی براي انجام پژوهش ). در این پژوهش نیز از روش کیفی در 320

هاي مقصد میدانی و واکاوي سطح ادراك ریسک گردشگران از مخاطرات محیط
ی است. در این مطالعه سعبر آن در نواحی روستایی استفاده شده موثرگردشگري و عوامل 

 يهادادهارچوب رویکرد پدیدارشناسی توصیفی، هاست از طریق روش کیفی در چشده
 ۀعمیق از بین گردشگران روستایی دهستان طرقبۀ مصاحب ةصورت میدانی با شیومرتبط به

 و تفسیر گردد. يآورجمعشهرستان بینالود 

1. method 
2. Husserl 
3. Ritchie & Hudson 
4. Pernecky & Jamal 
5. Andriotis 
6. Merleau-Ponty, Bannan 
7. Casmir 
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نفر از گردشگران روستاهاي مورد  30در بخش کیفی شامل  این مطالعه شوندگانمصاحبه 
 ،احبهو در این مص ددارنحضور و گردشگري از روستاهاي مقصد را  ۀکه تجرب هستندمطالعه 
 هاي فردي و شغلی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت.از ویژگی ياگستره

سته است وابها حضوري و مستقیم بودهآن ۀشده که همانجام يهامصاحبهمیانگین زمانی  
آن  بازدید وگردشگري از منطقه و نظایر ۀگو، شغل، سابقوبه شرایط افراد، تمایل به گفت

واع منظور محقق از ان بارةبا توضیحی اجمالی در هامصاحبهاست. دقیقه بوده 18متغیر و حدود 
اد هاي فردي افرهاي مختلف و ویژگیبنديبر آن در دسته موثرهاي موجود و عوامل ریسک

 است:محوري زیر شکل گرفته سؤالآغاز شد و بر مبناي چند 
در بازدید وگردشگري در روستاهاي مورد مطالعه احتمال وقوع چه مخاطراتی را ادراك یا  •

 ؟دیاکردهها را تجربه آن
 ؟استبوده موثرها و مخاطرات توسط شما چه عواملی در ایجاد این ادراك نسبت به ریسک •
ي ریگمیتصمها و مخاطرات چه تاثیري در رفتار یا عملکرد شما نسبت به ادارك این ریسک •

 است؟دربارة مقصد داشته
یی در حوزة بهبود ادراك گردشگران از ریسک مخاطرات و هاحلراهچه پیشنهادات و  •

 مدیریت پیامدهاي آن دارید؟
ي در فضاي بازساز کاملالحاظ ذهنی فرد به ،گوهاوعلاوه بر این سعی شد بین گفت 

هاي بعد مطالعه، ضمن انجام امشده قرار گیرد. در گشرایط و مواجهه با چالشهاي تجربه
، شناسایی عبارات درخور هاداده، در مراحل آشنایی با هادادهمصاحبه، مدیریت و تحلیل 

مضامین،  يبندخوشههاي محقق) توجه، فرموله کردن معانی (بدون دخالت پیش فرض
هت ج هانمونهبه  هاافتهیتوصیف جامع از پدیده و ساخت محورهاي مضمونی اصلی و ارجاع 

 ).644: 2015، 1مورو و همکاراناعتبار سنجی نیز انجام شد (
گردشگاهی بخش طرقبه بررسی و مورد مصاحبه  ةگردشگران مورد مطالعه اغلب در حوز 

راسان مهم گردشگري استان خ يهاحوزه. بخش طرقبه با مرکزیت شهر طرقبه از گرفتندقرار 
دلیل برخورداري از شرایط مطلوب طبیعی، قابلیت بالایی . این منطقه بهرودیمشمار رضوي به

ودن ب ياروددرهطبیعی و   ـ محیطی يهایژگیواما این  ،در جذب گردشگران آخر هفته دارد
است. احتمال و قرارگیري در معرض مخاطرات را افزایش داده يزیخمخاطرهآن، احتمال 

1. Morrow et al 
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از مواردي هستند که گردشگران  وقوع مخاطراتی همچون سیل، زلزله، ریزش کوه و غیره
، مسائل ياجاده. در کنار این موارد، مخاطرات اجتماعی همچون مشکلات کندیمرا تهدید 

 از موارد قابل توجه در این حوزه برشمرد. توانیمبهداشتی و امنیتی در این مناطق را نیز 

 هایافته
 ۀطقگردشگران روستایی منطور که پیشتر بیان شد، در راستاي تحلیل سطح ادراك همان

ها براي مواجهه با مورد مطالعه از مخاطرات احتمالی فضا و همچنین سطح آمادگی آن
صورت  پرسش کلیدي چهاربا محوریت  يامصاحبهگردشگر  30مخاطرات احتمالی، با 

 عوامل ،هاشده توسط آنادراك ۀها و مخاطرات تجربریسک هایی از نوعگرفت: پررسش
ها و ادراك ریسک تاثیرها و مخاطرات، نتیجه و در ایجاد این ادراك نسبت به ریسک موثر

در  ییهاحلراهپیشنهادات و  ،مقصد و درنهایت ةدربار يریگمیتصممخاطرت در رفتار و 
در آغاز مصاحبه، براي ارزیابی سطح  بهبود ادراك گردشگران از ریسک مخاطرات. ةحوز

اطراتی با خطر یا مخ تاکنونها خواسته شد که بیان کنند آیا ت، از آنادراك گردشگران از مخاطرا
، ؤالسیا خیر، و در صورت مثبت بودن پاسخ  اندشدهدر حین بازدید از روستاهاي این منطقه مواجه 

 ).2کنند (جدول شده را قید نوع مخاطرة تجربه

 شده توسط گردشگر در بازدید از روستاهاي مورد مطالعهو مخاطرات تجربه هاسکیر. 2جدول 

 1399ي تحقیق، هاافتهمنبع: ی

فراوانی 
پاسخ 

 بله

فراوانی 
پاسخ 
 خیر

 فراوانی توضیحات
عمده 

مخاطرات 
 شدهتجربه

 نوع ریسک

8 22 

 1 تجربۀ دزدیده شدن اموال
 -اجتماعی
 فنی

 -مالی، فیزیکی، روانی 
 اجتماعی

 اجتماعی -فیزیکی، روانی  بیولوژیک 1 ي ولگردهاسگحملۀ 
خاطر کمبود صدمه دیدن به

 روشنایی در شب
1 

 -اجتماعی
 فنی

 فیزیکی

دلیل شبکۀ ي بهاجادهتصادف 
 ارتباطی نامناسب

2 
 -اجتماعی
 فنی

 اجتماعی -فیزیکی، روانی 

 فیزیکی طبیعی 2 وقوع سیلاب و تگرگ
اشت دلیل بهدابتلا به بیماري به

 پایین منطقه
 فیزیکی بیولوژیک 1
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اظهار داشتند که در جریان بازدید و گردشگري از  شوندگانمصاحبهنفر از  22حدود  
نفر  8و  نددنشتاکنون با مخاطره یا تهدیدي مواجه  ،آن ةروستاهاي مورد مطالعه و محدود

درگیري در مخاطراتی نظیر سیلاب و تگرگ، دزدي و حمله حیوانات ولگرد، تصادف  ۀتجرب
 و سیلاب بیشترین فراوانی را ياجاده. مخاطرات تصادف داشتندو بیماري را بیان  ياجاده

 است.نسبت به سایر انواع مخاطرات داشته
 طراتی را در منطقهاز گردشگران خواسته شد تا بیان کنند احتمال رخداد چه مخا ،در ادامه
داد رخادراك از پاسخگویان ابراز داشتند که احتمال  نفر 2تنها  ،. در این بینکنندیمادراك 

فنی و  -ها در ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعینفر از آن 28را ندارند و  يامخاطرههیچ 
ز میان است. ابیولوژیکی ادراکاتی از مخاطرات احتمالی داشتند که در جدول زیر ارائه شده

وقوع سیلاب  ةدرصد و مخاطر 37با  ياجادهشده، تصادفات این مخاطرات احتمالی ادراك
 ).3بودند (جدول شده از سوي گردشگران درصد بیشترین احتمال ادراك 28,5با 

 مخاطرات احتمالی ادراك شده توسط گردشگران -3جدول 
پاسخ 
 دهنده

 توضیحات خیر بله
 محور موضوعی:

 کنوع ریس
 درصد فراوانی

30 28 2 

احتمال وقوع و طوفان و 
 سیل

 28,57 10 فیزیکی

 11,4 4 فیزیکی احتمال ریزش کوه
 5,7 2 فیزیکی احتمال وقوع زلزله

 37,14 13 اجتماعی -فیزیکی، روانی  ياجادهتصادفات 
نبود امنیت ودزدي و کیف 

 قاپی
-مالی، فیزیکی، روانی 

 اجتماعی
3 8,5 

 5,7 2 فیزیکی اپیدمی کرونا
 2,8 1 فیزیکی سوزي مراتع و بیشهآتش

 100 35 مجموع
 1399ي تحقیق، هاافتهمنبع: ی

دید از این منطقه باز بارنیاولبراي  شوندگانمصاحبهنفر از  2با توجه به اینکه تنها  ،در ادامه 
رویارویی با مخاطرات در حین گردشگري را  ۀها تجربنفر از آن 8و همچنین تنها  کردندیم

ران ، از گردشگنده بودنشددر زمان بازدید از منطقه  يامخاطرهدچار  تاکنوننفر  22و  داشتند
. نندکها شده بود را بیان خواسته شد تا عواملی که سبب ادراك مخاطرات احتمالی توسط آن
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ها رخداد برخی از مخاطرات براي آنکنند چه عواملی سبب شده تا احتمال  انیب ،عبارتیبه
 ).4شود (جدول  ترپررنگ

 و مخاطرات احتمالی توسط گردشگران هاسکیربر ادراك  موثر. چه عواملی 4جدول 
 درصد فراوانی عوامل محوري موضوعی

 26 13 آگاهی و اطلاع از مخاطرات غالب در منطقه ذهنی
 16 8 شخصیت محتاط و حساس ذهنی
 18 9 فرديتجربۀ  ذهنی
 16 8 تجربه دیگران ذهنی
 4 2 یی منطقهوهواآبمشاهده عینی شرایط  عینی
 12 6 تابلو و نشانگرها عینی
 8 4 هارسانهاخبار و  عینی
 100 50 مجموع 

 1399ي تحقیق، هاافتهمنبع: ی

درصد از پاسخگویان دانش و آگاهی براي  26براساس اظهارات گردشگران،  
عنوان موثرترین عامل در ایجاد ادراك از مخاطرات احتمالی مشاهدات را بهتحلیل وتجزیه

در گذشته را عامل  ۀشخصی از مواجه ۀنیز تجرب درصد 18. حدود کردنداز محیط عنوان 
دیگران  ۀها تجربدرصد از آن 16. همچنین حدود انددانستهاصلی احساس خطر از مخاطرات 

نتقال عبارتی، ا. بهدندانستمل اصلی ادراك این مخاطرات را عا وشنودهاگفتو انتقال آن در 
تجارب دیگران از مواجهه با این مخاطرات یکی از عوامل اصلی افزایش ادراك مخاطرات 

صیت داشتن شخ از قبیلهاي شخصیتی ویژگی سایر عوامل نظیر ؛ واستها بودهتوسط آن
اعلام خطر و همچنین اخبار و ، وجود تابلوهاي ییوهواآبعینی شرایط  ةمحتاط، مشاهد

 .برشمردندهاي موجود را عواملی براي افزایش آگاهی و ادراك ریسک هارسانه
 يزیربرنامهمقصد بر  يهاسکیرتحلیل پیامدهاي ادراك وبراي تجزیه ،در بخش بعد 

بیان کنند با ادراك احتمال وقوع این مخاطرات چه  کهها خواسته شد سفر گردشگران از آن
ید از ي بر عملکرد آنها در بازدتاثیرو این ادراك خطر چه  گرفتندبراي سفر خود  یتصمیم

 ).5است (جدول منطقه داشته
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 اره سفري دربریگمیتصمادراك مخاطرات در رفتار یا عملکرد گردشگران نسبت به  تاثیر. 5جدول 
رفتار محور موضوعی: 
 گردشگران

 درصد فراوانی رفتار گزینش شده توسط گردشگران

 4,2 4 ي خاصی براي بازدید از منطقههافصلانتخاب  ریزي زمانیبرنامه
 8,3 8 سفر در ساعات مطلوب و در زمان روشنایی روز ریزي زمانیبرنامه
 13,5 13 هارودخانهعدم اسکان در مسیرهاي آبی و مجاور  ریزي مکانیبرنامه

 ریزي مکانیبرنامه
و  هاسکیریی در معرض هامکانعدم تردد به 

 مخاطرات
22 22,9 

 4,2 4 مراقبت از وسایل و اموال احتیاط
 1 1 احتیاط در رانندگی احتیاط
 38,5 37 رریزي سفگیري و برنامهاحتیاط بیشتر در تصمیم احتیاط

 ریزي مکانیبرنامه
ارتباطات تلفنی و  استقرار در نواحی داراي امکان

 اجتماعی
1 1 

 تجهیز ابزار و امکانات سفر
و تهیۀ تجهیزات کافی براي مقابله در صورت  نیتأم

 بروز مخاطره
2 2,1 

شناخت وکسب اطلاعات 
 بیشتر

یی منطقه وهواآبکسب اطلاعات کافی دربارة شرایط 
 قبل از سفر

4 4,2 

 100 96 مجموع
 1399ي تحقیق، هاافتهمنبع: ی

درصد از  38,5. حدود دهندیمرفتارهاي مختلفی نشان  ،گردشگران بعد از ادراك خطر 
عی و س کنندیممحتاطانه عمل  ،که بعد از ادراك ریسک کردندابراز  شوندگانمصاحبه

درصد بیان  22,9ها بالاست سفر نکنند. به مناطقی که احتمال وقوع مخاطره در آن کنندیم
درصد از گردشگران  13,5. همچنین کنندیمکه از تردد به اماکن پرخطر اجتناب  داشتند

ط جوي . مواردي نظیر تحلیل شرایدکردنرفتاري خود ابراز  ۀعنوان گزینتغییر زمان سفر را به
وسط شده تمنطقه، تجهیز امکانات و ابزار مورد نیاز و غیره نیز برخی دیگر از موارد بیان

 .هستندگردشگران 
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 گیريبحث و نتیجه
حاصل از مصاحبه از گردشگران نواحی روستایی منطقه مورد  يهاافتهیدر بررسی و تحلیل 

 مضامین اصلی مطابق با اهداف براساس چهار پرسش اصلی مطرح شده،سعی شد تا مطالعه، 
بر  موثرترسیمی در مدل مفهومی در سه قالب نوع مخاطرات ادراك شده، علل و عوامل 

راهکارهاي پیشنهادي از  ،و در نهایت شوداستخراج و در زیر ارائه  و پیامدهاي آنْ ،ادراك
 ادراك آن توسط گردشگران يهانهیزمسوي گردشگران براي کاهش احتمال خطر و بهبود 

 هاي ارتباطی بین مسئولان با گردشگران ارائه شود.عنوان یکی از راهبه

 شدهمخاطرات ادراك و تجربه يبندطبقهگام اول:  -الف
ترین همم موردبا استناد به اظهارات گردشگران در ،تحقیق، در گام اول يهاافتهیدر تحلیل 

گردشگري منطقه مورد مطالعه، این  مقصدهايها در شده توسط آنمخاطرات ادراك
 ۀلئ. مس)6جدول شدند ( يبنددستهمخاطرات در دو قالب طبیعی و انسانی، به شرح جدول زیر 

ادراك شده نوع ریسک از نظر اثرات و پیامدهاي  يهاسکیرمخاطرات و  يبندطبقهمهم در 
 دلیل ریسککه در اظهارات گردشگران مورد مطالعه، مخاطرات طبیعی اغلب به است،آن 

مالی، فیزیکی و  هر سه نوع ریسکخاطر فیزیکی حاصل از وقوع مخاطرات انسانی به
 .بودندروانی مورد توجه گردشگران  -اجتماعی

 ترین مخاطرات ادراك شده توسط گردشگران در مقاصد روستایی مورد مطالعهبندي مهم. دسته6جدول 
نوع ریسک استنباطی از مخاطرات 

 شدهدرك
نوع 

 مخاطرات
 درصد فراوانی توضیحات

 فیزیکی
 (احتمال آسیب جسمی)

 طبیعی
 28,57 10 وقوع و طوفان و سیلاحتمال 

 11,4 4 احتمال ریزش کوه
 5,7 2 احتمال وقوع زلزله

 45,67 16 مجموع 
 احتمال آسیب جسمی)،( یکیزیف

انداز مالی (از دست دادن پول و پس
 سفر)

اجتماعی (ترس و  -روانشناختی
 اضطراب و سرزنش و...)

 انسانی

 37,14 13 ياجادهتصادفات 
 8,6 3 یقاپامنیت ودزدي و کیفنبود 

 5,7 2 اپیدمی کرونا

 2,8 1 سوزي مراتع و بیشهآتش

 54,28 19 مجموع 
 1399تحقیق،  يهاافتهیمنبع: 
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 بر ادراك ریسک توسط گردشگران موثرگام دوم: علل وعوامل  -ب
به دو گروه عینی و ذهنی  تواندیمبر ادراك ریسک توسط گردشگران  موثرعوامل 

 -هاي محیطی و انسانی (اجتماعیشرایط و ویژگی ةمشاهد ،شود. در بعد عینی يبنددسته
لحاظ ههاي شناختی افراد بهاي فردي و شخصیتی و تواناییویژگی ،فرهنگی) و در بعد ذهنی

ر بعد که د ،دنبر درك ریسک مخاطرات مقصد باش موثرعامل  دنتوانیمنوع شخصیت و ... 
 د.نباش موثر هاآندر انتقال احتمال خطر و ایجاد  دنتوانیم هارسانهعینی، ابزاري نظیر 

مورد فراوانی،  21با  ،در مقایسه با بعد ذهنی ،مورد فراوانی 26با  ،عوامل عینی ،درمجموع 
حبه با . براساس نتایج مصااستگذاشتهر ادراك ریسک مخاطرات محیط ببیشتري  تاثیر

ردي ف ۀاز شرایط محیطی منطقه، عوامل تجرب هاآنگردشگران نمونه، عواملی نظیر آگاهی 
ترین مهم هارسانهاعلام خطر، اخبار و  يتابلوهادیگران و وجود  يهاگفتهدر مراجعات قبلی، 

 ییهانمونه ،ابطه). در این ر7(جدول  هستندگذار بر ادراك از مخاطرات منطقه تاثیرعوامل 
 ند از:ااز اظهارات گردشگران عبارت

در شرایط مناسب  کنمیمچون از شرایط جوي مقصد اطلاع و آگاهی دارم، همیشه سعی « -
 .»و با تجهیزات و امکانات مورد نیاز سفر کنم

ر و آمادگی احتیاطی را براي سف يهانهیزمفردي بسیار محتاط هستم و همیشه بیشترین  کلا« -
 .»کنمیمبراي مواجهه با مخاطرات رعایت 

 بر ادراك ریسک گردشگران موثري علل و عوامل بنددسته. 7جدول 
 درصد فراوانی عوامل بعد

 ذهنی
 26 13 آگاهی گردشگر از مخاطرات محیطی موجود در منطقه

 16 8 هاي شخصیتی گردشگرویژگی
 42 21 مجموع

 عینی

 18 9 تجربۀ فردي
 16 8 تجربۀ دیگران

 4 2 یی و جوي منطقهوهواآبشرایط 
 12 6 وجود تابلو و نشانگرهاي اعلام مخاطره

 8 4 دربارة مخاطرات در منطقه هارسانهعملکرد اخبار و 
 58 29 مجموع

 1399تحقیق،  يهاافتهیمنبع: 
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 تصمیم و رفتار گردشگرگام سوم: پیامدهاي ادراك ریسک مخاطرات در  -ج
 ،به تحلیل نگرش و رفتار گردشگران در پی ادراك خطرات مقصد پرداخته شد ،در گام سوم

 تغییر زمان و مکان سفر)، و رویاروییسفر (که بر این اساس در قالب سه نگرش اجتناب از 
ز ابزار و و تجهی کسب آگاهی و احتیاط بیشتر براي آمادگی در مواجهه با مخاطراتخطر (با 

درصد از پاسخگویان در  50) است. براساس اظهارات گردشگران، حدود الزامات سفر
و به زمان دیگر  دهندیملحاظ زمان یا مکان تغییر سفر را به ۀصورت ادراك خطر، برنام

 ).8کنند (جدول یمیا به مکان دیگر سفر  کنندیمموکول 

 پس از ادراك خطرات مقصد گردشگري. نگرش گردشگران به تصمیم سفر 8جدول 

 نگرش
نوع تغییر در برنامه و 

 تجهیزات سفر
 درصد فراوانی

درصد 
 تجمیعی

 اجتناب از خطر
 12,5 12 تغییر زمان سفر

50 
 37,5 36 تغییر مکان اسکان

کسب آگاهی و خطر (رویارویی با 
احتیاط بیشتر براي آمادگی در مواجهه با 

 مخاطرات)

 43,75 42 محتاط بودن
شناخت و کسب  45,83

 اطلاعات بیشتر
2 2,08 

انتقال ریسک (تجهیز 
 ابزار و الزامات سفر)

4 4,16 4,16 

 100 100 96 مجموع
 1399تحقیق،  يهاافتهیمنبع: 

 راهکار و پیشنهادات براي ارتقاي سطح ادراك گردشگران از مخاطرات منطقه
قاي در ارت تواندیماز گردشگران خواسته شد تا پیشنهادات و راهکارهایی که  ،در نهایت

 ).9جدول ( کنندباشد را بیان  موثرها از مخاطرات احتمالی منطقه آگاهی و ادراك آن
 شده ومدل بنیانی تحقیق حاضر در تحلیل انواع مخاطرات ادراك توانیم ،در مجموع 

رت صوشده را بهگردشگران در مواجهه با خطرات درك بر آن و همچنین رفتار موثرعوامل 
 کرد:ترسیم  )1(شکل 
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 . راهکارهاي بهبود ادراك گردشگران از ریسک مخاطرات و مدیریت آن9جدول 
 درصد فراوانی پیشنهادات پاسخ دهنده

30 

 5,7 2 هاي هشدار هواشناسیارسال پیامک و پیام
نصب تابلو و تبلیغات علائم هشداردهنده در نواحی 

 و نواحی کوهستانی و .... هاپرتگاهخیز حریم رودخانه، مخاطره
14 40 

 8,5 3 کارگیري قوانین ممنوعیت ورود در برخی مواقعبه
 11,4 4 کننده امنیت بیشتر نیتأمایجاد تجهیزات 

 8,5 3 ي بیشتر براي فصول گردشگريزیربرنامه
 25,7 9 ايارسال پیامک و پیامهاي هشدار راه وجاده

 100 35 مجموع
 1399تحقیق،  يهاافتهیمنبع: 

م آن بر تصمی تاثیربر مخاطرات و  موثرشده، عوامل . مدل بنیانی تحقیق، مخاطرات ادراك1شکل 
 سفر گردشگران

 
 )1399(منبع: نگارندگان،  

 



 1400پاییز |  55شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 314

 اقتصادي و پایداري روستاها، تقویت بعد امنیت ۀبا توجه به نقش گردشگري در توسع 
آمادگی گردشگران براي رویارویی با  ادراك مخاطرات و يهانهیزمگردشگري و افزایش 

آگاهی در گردشگران با تقویت ارتباطات  آشنایی و يهانهیزمها از طریق افزایش آن
احتمالی،  يهاانبحرهاي گردشگران در آمادگی براي مقابله با ریسک، افزایش مهارت

کسب اطلاع از وضعیت منطقه پیش از تصمیم به سفر، سفر با تجهیزات کامل، عدم ورود 
، و ایجاد تابلوهاي هاجاده، افزایش ایمنی راه و زیآممخاطرهو مناطق  هارودخانهبه حریم 

هاي توسط گروه و ... هارودخانهحریم  مثلخیز مخاطره يهاعرصههشداردهنده در 
تاي که در راس ،راهگشا باشد تواندیمگردشگري  ۀگردشگران و متولیان توسع مختلف

 است.ها اشاره شدهبسیاري از مطالعات پیشینه نیز به آن نتایج و پیشنهاداتِ

ORCID 
Tahereh Sadeghloo  https://orcid.org/0000-0001-5046-5891 

 

 منابع
 .74-78 ،26 ،نشریه جهاد. ). گردشگري طبیعی و توسعه پایدار1383( .اشتري مهرجردي، اباذر

 مخاطرات به نسبت محلی جامعه ). نگرش1395حیدري، زهرا، بدري، سید علی، سلمانی، محمد. (
برنامه  ◌ٴ مجلهتنکابن).  شهرستان موردي: مطالعه( يکشاورزگردشگري  توسعه شده ادراك

 .32-8)، 18(5گردشگري،  توسعه و ریزي
). شناسایی مخاطرات ادراك شده گردشگران 1393رنجبریان، بهرام؛ امامی، علیرضا؛ سلیم، شیرین. (

 .53-75، 11بالقوه از ایران. مجله برنامه ریزي و توسعه گردشگري، 
 مقصد تصویر میانجی نقش ). بررسی1396زارع، رحیم، پورسعید، محمدمهدي، سلطانی نژاد، نیما. (

 از پس بم ارگ مطالعه مورد مجدد بازدید به تمایل شده و ادراك يریسکها میان رابطه بر
 :Doi. 70-47 )37(12 گردشگري، مدیریت مطالعات فصلنامه زلزله، فاجعه

10.22054/tms.2017.17170.1481 
). بررسی 1395زمان زاده، محمد، قدیري معصوم، مجتبی، فرجی سبکبار، حسنعلی، واعظی، هما. (

-151، 20مخاطرات بر توسعه گردشگري شهرستان سرعین. جغرافیا و مخاطرات طبیعی،  تاثیر
135 .DOI: 10.22067/geo.v5i4.56285 

 



 315 | گروسی و صادقلو

 .1398سازمان مدیریت بحران کشور، 

ادراك محیطی مخاطرات گردشگري در مناظق خشک و ). 1393شریفی ولدانی، محمدسلمان. (
ته ). پایان نامه کارشناسی ارشد رشبیابانی (نمونه موردي شهرستانهاي نائین و خورو بیابانک

 جغرافیا و برنامه ریزي توریسم، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
بررسی نقش ادراك ریسک مردم ). 1396، هاشم. (پورداداش، زهرا، رفیعیان، مجتبی، زادهيعسگر

، 12پژوهشی مدیریت بحران،  –بر رفتارهاي کاهش ریسک زلزله در شهر تهران. فصلنامه علمی 
68-57. 

ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه  ).1392فرجی سبکبار، حسنعلی، سلمانی، محمد، عیاشی، اطهره. (
 .123-140، 6و مخاطرات طبیعی،  ي گردشگري شهرستان خرم آباد. فصلنامه جغرافیاهاستمیس

 نقش و گردشگري امنیت بر موثر عوامل ). شناسایی1396کیانی سلمی، صدیقه و مهرابی، علی. (
 . فصلنامه)اصفهان گردشگران :موردي نمونه (گردشگران جذب و رضایت، وفاداري در آن

 .266-229، 5اجتماعی،  امنیت مطالعات پژوهشی علمی
مطالعه موردي: ( يگردشگر). نقش امنیت در توسعه 1391ري، حسین. (، مجتبی، یغفوفریلطف

شهرستان چابهار). مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی 
 جمهوري اسلامی ایران، چابهار.

). تبیین امنیت گردشگران با تاکید بر 1393مویدفر، سعیده، تقوایی، مسعود، زنگی آبادي، علی. (
ي مدیریت بحران گردشگري فضاهاي گردشگري شهر یزد. پژوهشنامه جغرافیاي هامؤلفه

 .1-24، 7انتظامی، 
). سنجش 1397نعیم آبادي، نازنین، سلیمی سبحان، محمدرضا، جوان، فرهاد، هاشم زهی، سودابه. (

رضایت مندي گردشگران ورزشی از امنیت مناطق ساحلی (مطالعه موردي: شهرستان چابهار). 
 .158-53،131فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 

ي روستایی در برابر مخاطرات هاسکونتگاهي آورتاب). سنجش میزان 1398نوروزي، اصغر. (
دي، ي توسعه کالبزیربرنامهپژوهشی  –محیطی (مطالعه موردي: بخش بلداجی). نشریه علمی 

4)3 ،(73-88 ..DOI: 10.30473/psp.2019.6390 

References 
Ahmad, F.A., Mohd N.I.I. & Toh, P.S. (2015). Sustainable Tourist 

Environment: Perception of international women travelers on safety and 
security in Kuala Lumpur. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
168:123–133. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.218 

Andriotis, K. (2009). Sacred site experience: A phenomenological study. Annals of 
tourism Research, 36(1), 64-84. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.10.003 

 



 1400پاییز |  55شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 316

Asgarizadeh, Z., Rafieian, M., Dadashpoor, H. (2018). The Role of Risk 
Perception on Risk Mitigation Behaviors (Case Study: Earthquake in 
Tehran). Journal of Emergency Management, 6(2), 57-68. [In Persian]. 

Ashtari Mehrjerdi, A. (2004). Natural tourism and sustainable development. 
Jihad Magazine, 26, 74-78. [In Persian]. 

Berdychevsky, L. & Gibson, H.J. (2015). Phenomenology of young women's 
sexual risk-taking in tourism. Journal of Tourism Management, 46, 299–
310. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.07.008 

Blancas, F.J., González, M.. & Caballero, R. (2017). A dynamic sustainable 
tourism evaluation using multiple benchmarks, Journal of Cleaner 
Production, 174(10), 1190-1203. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.295 

Casmir, F. L. (1983). Phenomenology and hermeneutics: Evolving 
approaches to the study of intercultural and international communication. 
International Journal of Intercultural Relations, 7(3), 309-324. 
https://doi.org/10.1016/0147-1767(83)90035-4 

Chang, S.Y. (2009). Australians' holiday decisions in China: A study 
combining novelty-seeking and risk-perception behaviors. Journal of 
China Tourism Research, 5(4), 364-387. DOI:10.1080/19388160903382533 

Crompton, J. (1979). An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation 
Destination and the influence of Geographical Location upon that image. 
Journal of Travel Research, 17(4), 18-43. 
https://doi.org/10.1177/004728757901700404 

FarajiSabokbar, H., Salmani, M., Aiashi, A. (2013). Risk level assessing in 
tourism developing process (Case Study: Khorram Abad County). Journal 
of Geography and Environmental Hazards, 2(2), -. doi: 
10.22067/geo.v0i0.20845 [In Persian]. 

Giusti, G. & Maria Raya, J. (2019). The effect of crime perception and 
information format on tourists' willingness/intention to travel, Journal of 
Destination Marketing & Management, 11, 101-107. 
https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.10.003. 

Gonzalez, F., Diaz, P. & Miquel, J. (2018). Tourists Risk Perception and the 
Use of Mobile Devices in Beach Tourism Destinations. Journal 
sustainability, 10(2), 1-21. https://doi.org/10.3390/su10020413 

Gunn. M. (1972). Vacations cape: Destination Tourist Regions. Austin, 
Texas: Bureau of business research, University of Texas. 

Heydari, Z., Badri, S., Salmani, M. (2016). The Attitude of Local Community 
towards the Perceived Risks of Agri-tourism Development (Case Study: 
The City of Tonekabon). Journal of Tourism Planning and Development, 
5(18), 8-32. [In Persian]. 

Irshad, H. (2010). Rural tourism: an overview. Retrieved from 
http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/csi13476/$FI
LE/Rural-Tourism.pdf 

 



 317 | گروسی و صادقلو

kiani salmi, S., mehrabi, A. (2018). Tourism security and specifying its effects 
on tourists' satisfaction, faithfulness, and attraction (case study: Isfahan 
Tourists). Societal Security Studies, 8(52), 229-266. [In Persian] 

Law, R. (2006). The perceived impact of risks on travel decisions. 
International Journal of Tourism Research, 8, 289–300. 
https://doi.org/10.1002/(ISSN)1522-1970. 

Ling Yang, E. Sharif, S & Lattimore, C. (2015). Tourists is Risk Perception 
of risky destination: The Case of Sabah is eastern, Tourism and Hospitality 
Research, 1-16. DOI:10.1177/1467358415576085 

Lotfifar, M. & Yaghfori, H. (2011). The role of security in tourism 
development (Case study: Chabahar city). Proceedings of the First 
National Conference on Makran Coastal Development and Maritime 
Authority of the Islamic Republic of Iran, Chabahar. [In Persian]. 

Merleau-Ponty, M., & Bannan, J. F. (1956). What is phenomenology? Journal 
of Cross Currents, 6(1), 59-70. https://www.jstor.org/stable/24456652 

Moayedfar, S., Taghvaei, M., & Zangiabadi, A. (2014). The security of 
tourism with emphasis of crisis management components (case study: 
tourism spaces of yazd). Journal of police geography, 2(7), 1-23. 
Https://www.sid.ir/en/journal/viewpaper.aspx?id=511501. [In Persian]. 

Morrow, R., Rodriguez, A. & King, N. (2015). Colaizzi's descriptive 
phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644 

Murthy, E. K. (2008). Introduction to Tourism and Hospitality ethics. India: 
ABD Publishers. 

Naim Abadi, N., Salimi Sobhan, M.R., Javan, F. & Hashemi zehi, S. (2018). 
Sports tourists from the coastal areas of security satisfaction questionnaire 
(Case study: the city of Chabahar). Societal Security Studies, 9(53), 131-
158. [In Persian]. 

Norouzi, A. (2019). Measuring the Resilience of Rural Settlements against the 
Environmental Hazards (Case Study: Boldaji District). Physical Social 
Planning, 6(3), 73-88. doi: 10.30473/psp.2019.6390. [In Persian]. 

Park, K. Reisinger, Y. (2010). Differences in the perceived Influence of 
Natural Disasters and Travel Risk on International Travel. Tourism 
Geographies, 12(1), 1-24. DOI: 10.1080/14616680903493621 

Pernecky, T., & Jamal, T. (2010). (Hermeneutic) phenomenology in tourism 
studies. Annals of Tourism Research, 37(4), 1055-1075. 
https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.04.002 

Ranjbarian, B., Emami, A., Salim, S. (2015). Identifying Perceived Risks of 
Potential Tourists about Iran as a Tourism Destination (Mixed Method 
Approach). Journal of Tourism Planning and Development, 3(11), 53-75. 
[In Persian]. 

 



 1400پاییز |  55شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 318

Rindrasih, E. (2018). Tourists Perceived Risk and Image of Destinations 
Pprone to Natural Disasters: The Case of Bali and Yogyakarta, Indonesia. 
Journal humaniora, 30(2), 192-203. https://doi.org/10.22146/jh.32239 

Ritchie, J. B., & Hudson, S. (2009). Understanding and meeting the challenges 
of consumer/tourist experience research. International Journal of Tourism 
Research, 11(2), 111-126. https://doi.org/10.1002/jtr.721 

Sharifi Valdani, M. S. (1393). Environmental perception of tourism hazards 
in arid and desert areas (case study of Nain and Khor and Biyabank 
counties). Master Thesis in Geography and Tourism Planning, Faculty of 
Geography, University of Tehran. [In Persian]. 

Talib, M. Sawari, S. Hamid, A. & Chin, T. (2016). Emerging Halal Food 
Market: An Institutional Theory of Halal Certificate Implementation, 
Management Research Review, 39 (9), 987-997. DOI:10.1108/MRR-06-
2015-0147 

UNWTO, (2013). Annual report of world tourism organization. Published by 
the World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain. 

Villac´e-Molinero, T., Jos´e Fern´andez-Mu˜noz, J., Orea-Giner, A. & Fuentes-
Moraleda, L. (2021). Understanding the new post-COVID-19 risk scenario: 
Outlooks and challenges for a new era of tourism, Journal of Tourism 
Management, 86, 1- 11, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104324. 

Williams, A. M., & Baláž, V. (2013). Tourism, risk tolerance and 
competences: travel organization and tourism hazards. Journal of Tourism 
Management, 35(0), 209-221. doi: 10.1016/j. tourman.2012.07.006. 

Xueqing Qi, C. Gibson, H. & Zhang, J. (2009). Perceptions of risk and Travel 
Intentions: The Case of chine and the Beijing Olympic Games. Journal of sport 
and Tourism, 14(1), 43-67. https://doi.org/10.1080/14775080902847439 

Zamanzadeh, S., Gadiri, M., Faraji Sabokbar, H., Vaezi, H. (2017). Impacts 
of Hazards on Tourism Development in the Town of Sarein. Journal of 
Geography and Environmental Hazards, 5(4), 135-151. doi: 
10.22067/geo.v5i4.56285. [In Persian]. 

Zare, R., Poursaeed, M.M. & Soltani Nejad, N. (2017). Examining the 
Mediating Role of Destination Image on the Relationship between 
Perceived Risk and Willingness to Revisit: The Case Study of Arg-e Bam 
after the Earthquake Disaster. Tourism Management Studies, 12(37), 47-
70. doi: 10.22054/tms.2017.17170.1481. [In Persian] 

 ریسک از روستایی گردشگران ادراك بر موثر عوامل شناسایی). 1400. (عطیه، گروسی استناد به این مقاله: 
 .318-297)، 55( 16، مطالعات مدیریت گردشگريگردشگر،  سفر رفتار بر آن تاثیر و محیطی مخاطرات

 Tourism Management Studies is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

 

                                                           


