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چکیده
امروزه ت عسو ه صن تع

گردشگری به عنوان الگوی درآمدی پایدار در کشورهای جهان دارای اهمیت بسزایی میباشد .در این میان این عس نت با

توجه به حساسیتهایی که دارد بسیار شکننده بوده و الزم ا تس
شاخصهای سازنده آن یکی ازمهمترین فاکتورهایی ا تس

تا تدابیر مناسبی برای پایداری آن در نظز گرفته شود .توجه به امنیت و یسایس

که میتواند رونق یا رکود این فعالیت را رقم زند .از ای اب شهوژپ نیا ور ن

ده ففففف ففففف
ف

واکاوی شاخصهای امنیت سیاسی در راستای ت عسو ه صن تع گردشگری در استان مازندران صورت پذیرفته ا تس  .تحقیق حاضر از نظر اه فاد
شه براک یا ر م رارق ید یییی یییییگی مج تهج رد .در ععع ععععآوری
درونی در زمره پژوهشهای توصیفی -تحلیلی و از نظر اهداف بیرونی در زمره هوژپ ش ش
دادههای مورد نیاز از روشهای پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) ،برداشت و مشاهدات میدانی و مطالعات اسنادی استفاده ش .تسا هد
تجزیه و تحلیل دادهها تالش بر آن بوده ا تس

شخب رد    

صها و زیرشاخصها ،با تلفیق انواع دادهه یجیاتن هدمآ تسدب یا     
تا در بررسی هر یک از شاخ 

هرچه جامعتر و کاملتر حاصل شود .در این راستا از نرم افزار  SPSSو آزمونهایی همچون همبستگی ا مریپس ننن و تحلیل مس سسیر (آزمونننها ای

ص  KMOبرابررر 0.813
 KMOو آزمون بارتلت) استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن ا تس ؛ از آن جایی کههه مق اد ررر ش خا ص ص

ا تس (نزدیک به  )1تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی ا تس  .همچنین مقدار  sigآزموننن بارتلت ، ،کوچکککتررر از  5درصددد اس تتت کههه نشاننن

میدهد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار ،مدل عاملی ،مناسب ا تس  .با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  7متغیر اصلی اثر امنی تتت سیاسییی

بر ت عسو ه گردشگری استان مازندران شامل :امنیت ( ،)v1اسکان ( ،)v2رسانه و ارتبا اط تتت ( ،)v3نی ور ییی انس نا ییی ( ،)v4روابططط خ جرا ییی (،)v5
عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی ( ،)v6نهادمندی سیاسی ( )v7دو عامل به عنوان عامل اصلی شناسایی گشت که این دو عامل ب روص ه تتتتت

یدهد که متغیرهای امنیت ،رسانه و ارتباطات ،اسکان،
عامل انسانی و اجتماعی و عامل ساختاری و نهادی نامگذاری گشت .تحلیل عاملی نشان م 
نیروی انسانی تحت عامل اول که با نام عامل انسانی و اجتماعی نامگذاری شده ا تس

قرار میگیرد .متغیرهای روابط خارجی ،عملکرد نهادهاییی

یگیرد.
حکومتی و نظارتی و نهادمندی سیاسی تحت عامل دوم ،که با نام عامل ساختاری و نهادی نام گذاری شده قرار م 

واژگان کلیدی :توسعه ،صنعت گردشگری ،امنیت سیاسی ،نهادمندی سیاسی ،روابط خارجی.
( -1نویسنده مسئول) Meherdad_navabakhsh@yahoo.com
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مقدمه
امنیت از مهمترین نیازها و انگیزههای انسان به شمار میرود ،به گونهای که دستیابی به بسیاری ازنیازهاای د یگررر در
گرو تأمین امنیت است .امنیت اولین عاملی است که موجب میشود انسانها کنارهم آیند ،از نیروی هم کمک گر فته،،
ن تررر زندگگگی کننددد .توسعههه و پیش فر تتت جامعههه و
در مسئو لیت های ا جتماعی مشارکت جویند تا آسوده ت ئمطمور ن ن
برخورد آری از فرصتها و ظر فیتهای ال زم ا جتماعی و فرهنگی همو اره نیازمند بهره مندی از امنیت است ا گرچههه
مسئلهی امنیت امری مهم تلقی میشود بسیاری از جامعه شناسان ا حساس امنیت را مهممم ت ار ززز وجودد امنی ییت تلق ققی
مکینند .احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهرو ندان از میزان وجود یا عدم وجود عامل تهدید کننددد ه
ف
ت مختلف ف
در آن جامعه بر می گردد .امنیت پدید ه ای چند بعدی است و مطالعهی میزان آن در یک جامعههه از جهات ت
سیاسی ،ا قتصادی و اجتماعی ا مکانپذیراست( .کلدی وکمانی ) 393:104 1،این امر در همه ابع نیمزرس دا ی نوچمه     
فعالیتهای اقتصادی در بخشهای صنعت ،کشاورزی و خد وخ هبناج همه تارثا زین تام د یاجرب ار  دهاوخ
گذاشت .در این میان صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی که به عنوان ص ود نودب تعن د و 

      

ا زبس ز نآ هدش دای و    

میتواند اقتصادی سرزمینی را پویا سازد نیز از این قاعده مستثنی نیست و توجه به امنیت و امنی زا نآ رد یسایس ت   
اهمیت باالیی برخوردار است .با نگاهی به اهداف دولتها در سیاستگذاریهای مربوط به گردشگری ،میت ناو به
برجسته بودن عنصر امنیت در اهداف دولتها از نقش و تصدیگری رب یپ یرگشدرگ هطیح رد هدرتسگ یاه د      .
برقراری امنیت ملی از طریق کنترل مرزها و کنترل ورودیها خروجیهای گردشگران ،اطمین و تینما زا نا

یتمالس    

شهروندان در خارج از کشور ،حفظ و تداوم روابط بینالملل بر اساس قانون اساسی ،برقراری امنی رد نارگشدرگ ت   
زمان ورود ،اقامت و خروج از کشور ،و درنهایت تأمین سایر اهداف سیاسی از جمله جل امتعا ب د بسک ،یناهج      
وجاهت برای دولت و تثبیت اصول فرهنگی  0اجتماعی جامعه ،از جمله دالی  تلود تلاخد ل در شدرگ رما گری      
است (معصومی .) 80 : 84 31 ،اما در اینکه آیا دولتهای منطقه خاورمیانه در این امر خطیر خود چقدر موفق بودهاند؛
ى هم راو هه
ت گردش رگ ى ى
سؤالی است که بایستی با احتیاط بدان پاسخ داد( .حیدری چیانه و سلطانی ) 1393:213 ،امنيت ت
تحت فشار از سوى بحران ها و فجايع قرار دارد ،شايد بتوان گفت يه چ صنعت ديگرى در جهان وجود ندارد كههه بههه
اندازه گردشگرى از بحرانها آسيب ببيندلذا الزم است اين مسئله مورد توجه و مداقه قرار گيرد .سونمز ،بچمن و آلن
ی معموللل و
ت اه ی ی
ت فعالیت ت
ن است ت
ى كههه ممكن ن
( ) 994 1بحرانهای گردشگرى را اين طور تعريف میکننددد هررويد دا ى ى
عملكردهاى مرتبط با گردشگرى را موردتهديد قرار دهد؛ به شهرت كلى مقصد گردشگرى از نظر امنيتى ،ج يباذ تتت و
ض باا كاستننن از
ب برس دنا ؛؛ و در عوض ض
ى آسيب ب
آرامش با تأثیر بربرداشت هاى بازديدكنندگان از مقصد به صورت منفى ى
هزینهها و ورود گردشگران باعث ركود در اقتصاد گردشگرى و سفر شود و باعث وقفهدر روند فعالیتهای تج ججارى
صنعت سفر و گردشگرى محلى شود( .یعقوب زاده و زندی .) 19 :1931،در این راستا الزم است تا نگ هب هژیو یها    
توسعه گردشگری تحت لوای امنیت سیاسی گردد.
وجود امنیت فراگیر در یک منطقه ،از جمله مؤلفههای تأثیرگذار و مهم در تغییر سیاستهای مربوط به نحوه پ شریذ
ی هب یرگشدرگ یاه    
تهای ک مانرب نال هه هههریزی ی
گردشگر از کشورهای دیگر میباشد .جایگاه و نقش امنیت در سیاس 
حدی است که حتی کارکردهای سنتی مرزها را نیز تحتالشعاع خود قرار داده است .لغ رد دیداور ذخا هدرتسگ و
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یباشد فالخرب .
کشورهای اروپایی ،از جمله دالیل افزایش س  یاهروشک یرگشدرگ مه ای زا هقطنم ن       جه م نا یی یی
کشورهای اروپایی ،در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه ،صدور روادید به دالیل امنیتی دچار فراز و نشیب یاه
فراوانی بوده است .باور عمومی بر این است که بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگر ،موفقیت و یا شکست برنامههه یاه

مطرح در حیطه گردشگری ،به تأمین یک محیط امن و سالم برای گردشگران بستگی دارد و امنیت به جزئ یدیلک ی   
از صنعت گردشگری تبدیل شده است و مدیریت معقول باید ت نما یطیحم ات دنک شال

 دروآ مهارف ار (((((( (((((((دواس،

 .) 228 : 1991کشورهایی که از امنیت و ثبات سیاسی الزم جهت حمایت از جریانات گردشگری برخ دنتسه رادرو ،،، ،،

از پتانسیلهای موجود در جاذبههای گردشگری میتوانند حداکثر من اصتقا عفا دی    – اجتم ب ار یعا ب و دنر

فرط زا    

نالمللی در عرصههای سیاسی و معرفی مؤلفه هب ناشروشک یگنهرف یاه    
دیگر در افزایش مقبولیت و مشروعیت بی 
یثباتی سیاسی و ناامنی هس ،دنت
سایر کشورهای دنیا نیز گامهای مؤثری را بردارند .اما مناطق و کشورهایی که درگیر ب 
ش دمع یاه هه هههای
در راستای ایجاد بستری مناسب جهت استفاده از کارکردهای مثب اب ،یرگشدرگ تعنص ت لاچ ششششش ششششش
مواجهاند( .حیدری چیانه و سلطانی .) 393:214 1 ،در واقع توسعه صنعت گردش رگ ييي در هررر كشوررر نشاننن از ثبات ت
ت
امنيت در آن كشور است و توسعه امنيت ملي در كشورهاي مختلف موجب رشد خارق العاده صنعت گردش رگ ييي در
ش م ممیکننددد تاا
دهههای اخير میباشد .طبيعي است كه گردشگران قبل از برنامه ريزي برايآغاززز ي ككك مس ترفا  ،،تالش ش
ب گردش ارگ ننن و
ت در جذب ب
ت آورنددد و موفقيت ت
اطالعات كافي در خصوص امنيت و ايمني منطقهی مقصد را بههه دست ت
شرکتهای بزرگ و تور گرداني جهان ،ثبات و ضريب امنيت ملي را افزايش م ممیدهددد .رابطهههی بيننن گردش رگ ييي و
امنيت ملي ،دوسويه است .در صورتي كه گردشگر بيشتري جذب شود به همان نسبت تصوير مثبت تری از آن كشور
در مجامع بين المللي ايجاد میشود (یعقوب زاده و زندی ) 17 :1 391 ،حجم عظیم مالی توأم با اشتغالی که به صورت
مستقیم و غیرمستقیم توسط گردشگری ایجاد میشود سبب شده است ک ب ناهج فلتخم یاهروشک ه ا هجوت  هب        
تواناییهای طبیعی ،میراث فرهنگی و تاریخی خود سعی کنند سهمی از این اقتصاد را به خود اختصاص دهند .از این
رو کشورهای مختلف نگاه ویشژه ای را به این ص تعن

پردرآمددد داشتهههانددد .ل ۀنحص رد یمیظع تباقر هنیمز اذ      

ی ،اتخ یاهتسایس ذا   
ژئوپولیتیک (جغرافیای سیاسی) سرمایه بوجود آمده است .هر کشور س مانرب اب دراد یع ههه ههههریزی ی
ی اقتص و یدا
اقتصادی و برقراری روابط با همه کشورها ،گسترش امنیت داخل ملا نیب و ی ل جیا و یل ا ااا اااااد زمینههه اه ی ی
فرهنگی در سطح ملی جریان سرمایه گذاری را به سوی خود هدایت کند و سهم هر چه بیشتری از این حجم عظ می
مالی و چرخه عظیمتر اقتصادی غیرمستقیم آن را به خود اختصاص دهد و برای مردم خود تن و لاغتشا و عو

مآرد دد ددددد

ی–منطق ملا نیب و یا ه ل و یل
ایجاد کند .از اینجاست که رقابت صلح آمیز توأم با طرح دوستی به هم لم تینما هار ییی ییی

حسن مراودات سیاسی با همۀ دول عالم ،بخصوص همسایگان ،شکل میگیرد .چون بدون امنیت سیاسی و سیاست
مبتنی بر صلح و دوستی با همه عالم ،امکان پذیرش گردشگر و داشتن بهره و سهمی از این س رگ و هیامر د لوپ ش    
یگردد .استان مازند نار
محدود خواهد شد .در واقع ضرورت توجه به مسائل و رویکردهای سیاسی از اینجا نمایان م 
به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایران ،ساالنه پذیرای میلیونهاا گردش و یلخاد رگ

نیا رد هک تسا یجراخ

    

پژوهش ضمن پرداختن به شاخصهای امنیت سیاس و ی تأثثیر آنهاا ب  ر تتوس نایم طباور یوگلا ،یرگشدرگ هع      
شاخصها نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این ارتباط این پرسش مطرح میگردد که آیا امنیت سیاس هعسوت رب ی    

 271فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره چهارم ،پاییز 6931

گردشگری در استان مازندران تأثیر دارد؟ و در صورت وجود این تأثیر الگوواره اثرات شاخصهای امنیت سیاسی در
این زمینه چگونه است؟
مبانی نظری
-تعاریف و مفاهیم پایه

ن م ممیرود و
امنیت از نیازها و انگیزههای اساسی انسان به شمارمیرود به طوریکه با زوال آ ن آرامش خاطر انسان ازبین ن
تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن را میگیرد و مرتفع شدن بسیاری از نیاز تسا نآ نیمأت ورگ رد یمدآ یاه     

تاجایی که آبراهام مازلو نی ز در سلسله مرات هزاین ب ا ا اسح س ا  ار تینم

بببب بببببالفاص ن یاضرا زا سپ هل ی هزا ا هیلوا ی      

قرا رمیدهد (کاهه .) 133 : 84 31،واژه امنیت در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلفی است.شرایطی ک رد ه

آن فرد در معرض خطر نبوده یا از خطر محافظت شود؛ ایمنی،رهایی از غم و غصه و تشویش و اضطراب ،نبود خطر

و یا احساس ایمنی و د ردوری از آن .در این چارچوب ،امنیت در بردارنده احساس اطمینان از دو بعدذهن تینما( ی   

یو  )...و عینی (غذا ،بهداشت ،محیط زیس شهاک ،ت   
فکری ،رهایی از ترس ،آزادی بیان ،امنیت شغلی ،امید به زندگ 
فساد ،مقابله با قاچاق انسا نو کاال و  )...است (نظری و س ،دنمزا .) 18 : 89 31امنی ب ت هه ههه معن و یگدوسآ ،شمارآ یا

یکنند ،فقدان تهدید است .البته چون فقداننن
ایمنی است .در فرهنگ سیاسی مهمترین عنصری که برای امنیت منظور م 

تهدید بهطور مطلق و تمام دست نیافتنی است« ،به حداقل رساندن تهدید» را در مفهوم امنیت ک ما( دناهتسناد یفا ام    
جمعه زاده و درجانی.) 127 : 89 31 ،
-امنیت سیاسی و احساس ناشی از آن

یشود
امنیت از مقولههای اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی ملموس و مؤثر احساس م 

یهای فراوانی شده است .بشر
و از دیرباز تاکنون تالش در جهت ایجا د آن در حیات انسانی ،منشأ تحوالت و دگرگون 

ی مهمترین خطر نسبت به حیاتیترین
ا ز آغاز ورود به پهنهی هستی ،با معمای امنیت روبرو شد؛ زیرا عوامل محیط 

یآمد؛ خطراتی که بسیاری از آنها از سوی نیروهای طبیعی بود .بر این اساس
ارزش بشری ،یعنی زندگی به شمار م 

یای با جوهر هستی انسان دارد و حفظ ذات و صیانت نفس از
یتوا نگفت که جستجوی امنیت پیوند ناگسستن 
م
یباشد .انسانها به طو ر کلی در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات
یترین امیال انسان م 
اساس 
ک طایفه یا قوم کوچک یا یک
یدهند .بنابراین مهمترین نیاز هر جامعه ،خواه ی 
گوناگو ن میشوند و تشکیل جامعه م 

یبایست تأمین امنیت آن جامعه و افرا د دانست (روشندل .)3 : 374 1 ،در یک نگاه کلی هرگاه سخن از
کشور را م 
یکند امنیت جان و مال است؛ در حالیکه برای یک جامعه پویا و سالم
یآید ،آنچه در ذهن خطو رم 
امنیت به میان م 

یباشد و الزم است که حکومتامنیت جامعه را در همه ابعاد
امنیتسیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فردی و ...مطرح م 

ناساس امنیت را میتوان به ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی،
تأمین نماید (زارع قراملکی .) 157 : 89 31 ،بر همی 

یبه معنای تأمین آرامش
اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی تقسیم کرد که در اینجا بعد سیاسی آن مدنظر است .امنیت سیاس 
یشهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و
و طمأنینه الزم توسط حاکمیت یک کشور برا 

یباشد .نظام سیاسی
همچنینتضمین حقوق سیاسی آنها در مشارکت جهت تعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی آنها م 

صهای امنیت سیاسی در راستای371 ...
واکاوی شاخ 

یبایستی امنیت و
تو دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه ،م 
در راستای امکان بخشی و تسهیل مشارک 
ی وادار نکند.در واقع امنیت
حضو رآزادانه و برابر آنها را فراهم آورد و هیچکس را به داشتن باور سیاسی خاص 

سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مرد مآزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و
قتعرض به دیگران
باورهای خود را ه رچند مخالف حکومت باشد ،در چارچوب قوانین موجود بیان کنند و کسی ح 
را بهدلیل ابراز عقیده سیاسی نداشته باشد (اخوان کاظمی .) 28 : 85 31 ،به تعبیری امنیت سیاسی برای همگان تنها در
یشیری: 88 31 ،
ل قانون است ،چه از نظر وضع قانونی و چه از لحاظ اجرای قانون (میراحمد 
سایه برابری در مقاب 
یخودکامه (استبدادی) ایجاد نخواهد شد .در حقیقت بین
تها 
 .) 82 -38بدیهی است چنین امنیتی هرگز در حکوم 

امنیت و میزا ناستبدادی بودن رژیمهای سیاسی رابطه معکوسی وجود دارد؛ هر قدر حکومتهاخودکامهتر باشند آزادی
کمتر ،خشونت بیشتر و در نتیجه امنیت سیاسی کمت رخواهد بود (اخوان کاظمی .) 29 : 85 31 ،حضرت ﻪﻳﺁ ﷲﺍ
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ﺭﺩ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ

ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ

ﺍﺭ ﻪﺑ
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چالشهای امنیتی و آینده گردشگری:محققین در طبقهبندی مربوط به بروز رفتارهای خشونتآمیز بر علیه گردشگران دیگر کشورها ،در ت ات دنتسه شال    
ضمن معرفی گردشگران به عنوان یکی از گزینههای کلیدی مطرح برای گروههایی با خط و مش هراتفر ی ا هزیتس ی    
جویانه ،این نوع رفتارها را در دو طیف قرار دهند:

 -جنایات عام و شایع به مانند حمالت خشونتآمیز ،راهزنی و سرقت،

 جنایات سازمانیافته سیاسی چون ترور و گروگانگیری (دواس.) 228 : 1991 ،با نگاهی به این دو طیف از رفتارها ،میتوان به نوعی از تفکیک در ماهیت و اهداف اینگونه رفتارها پی برد .گرچه
در صورت وقوع حمالت خشونتآمیز ،راهزنی و سرقت بر علیه گردشگران -با اهد تدمع فا ًاًا ،یداصتقا       -ش دها
القای جو ناامن آن کشور در سطح بینالملل خواهیم بود؛ اما به دو دلیل ذیل ،اینگونه رفتارها ب  مدرم هزادنا ه د ،مو    
تأثیر زیادی در ناامن جلوه دادن کشور مقصد ندارند:

نگونه رفتارها،
تآمیز و بازتابهای عمدتًاًا غیرسیاسی ای 
تهای خشون 
 ابعاد محدود فعالی یهای دولتی.
تگذار 
 -قابلیت هدایت و کنترل این جنایات از طریق اعمال سیاس 

اما جنایات سازمانیافته سیاسی چون ترور و گروگانگیری ،از جمله مقولههای مطرح در این زمینه هستند که نه تنها
نالمللی و ناتوانی دولتتت لرتنک رد اه   
بهای بی 
از حیث ماهیت و اهداف ،بلکه از جهت ابعاد و اهداف فعالیت ،بازتا 
یکنند زج یهار هک 
این اقدامات ،از اهمیت شایان توجهی برخوردار هستند .عامالن تروریسم اغلب ادع م ا یی یی

نیا     

یگیرد.
نداشتهاند و به واقع همین زور نیز هست ،یعنی تروریسم غالبًاًا با شکست روشهای دیگر مورد انتخاب قرار م 

توماس شلینگ 1بر این باور است که گروگانها برای ربایندگان مظهری از یک قد ندز هبرض یارب ضحم تر

هب

   

ش ینما یاه تت تتتی مط حر
حریف ،به حساب میآیند (همان .) 34 :ازاینرو عمده تأکید این مقاله به مطالعه و بررسی چال 
در این طیف میباشد .با وجود اهمیت قدرت اقتصادی صنعت گردشگری ،تروریس زا یسایس یگتفشآ و م

هلمج     

شهای عمده در برابر این صنعت محسوب می ی
چال 
یش  دنو ( ( .)Sonmez and Graefe, 1998:112ارتب یگتسویپ و طا   
تروریسم و آشفتگی سیاسی بهاندازهای است که وجود آشفتگی سیاسی ،از جمله دالیل پیدایش و تقوی مسیرورت ت   
میباشد .اما علیرغم ویژگیهای متفاوت ناآرامی سیاسی و تروریسم ،فشار شد  رب ار یدی ر معا یرگشدرگ یو ال     
یگردند.
میکنند .در گذشته ثابت شده است که بحرانهای سیاسی درنهایت میتواند به توس  مسیرورت هع م م رجن یییی یییی
قالع تموکح هدا   
کسازی قومی ،حالت فوق ق
نالمللی ،منطقهای و داخلی ،پا 
صرفنظر از تروریسم ،اغلب جنگهای بی 
نظامی ،کودتاهای نظامی و اغتشاشات ،نشانی از ناآرامی سیاسی را با خود به همراه دارند ( ( US Department State,

ت اب اه   
یثباتی سیاسی بیانگر شرایطی است که در آن ،موقعی لود مسیناکم و ت تتت تتت
 .)1996:45البته میتوان گفت که ب 
چالش مواجه شده و به همان نسبت مشروعیت سیاسی این دولت بهواسطه عوامل خارج از سیستم سیاسی کشور ،از
حالت طبیعی خود خارج م 
نگونه شرایط سیاسی ن ریثأت زین اهنت ه     
یگردد ( .)Hall and O’Sullivan, 1996:106ای 
مهمی میگذارد و آن را با چالش مواجه میسازد .گفتنی است که گردشگری داخلی به صورت مستقیم و غیرمس میقت
- Thomas Schelling
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یتواند  هسفنلا یف  در و طیارش دوبهب    
در توسعه گردشگری بینالمللی اثرگذار است ،چراکه توسعه و رون م نآ ق یی یی
زیرساختهای مهم گردشگری بینالمللی نظیر شبکه حملونقل و بخش مراکز اقامتی و پذیرایی ت  ریثأ ممهم هتشاد ی   
باشد .به جرأت میتوان ادعا کرد که هیچ یک از چالشهای امنیتی مطرح در حوزه گردشگری ،ب ورت هزادنا ه ر ،مسی    
نتوانستهاند در ناکامی صنعت گردشگری در جهان مؤثر واقع شوند .م ب شرتسگ نیبا

  

یثب زا یخرب رد یسایس یتا
ییی ییی

کشورها و روند روبه رشد حمالت تروریستی بر علیه اهداف برخی از کشورها ،ارتباط معناداری وجود دارد .به دلیل
شرایط کنونی ،تعداد کلی حمالت تروریستی ،از  322مورد در سال  994 1به  440مورد در سال  1995اف یاز شششیافته
است ( .)US Department of State, 1996از جمله مشخصههای بارز حمالت تروریس یاهزرم نتفرگ هدیدان ،یت     
ملی کشورها میباشد .تا زمان وقوع حمالت  11سپتامبر  ، 2001در افکار عمومی جهانیان ،ایاالت متحده ،آمریک هب ا   
عنوان یکی از کشورهای امن و دور از منازعات بینالمللی شناخته شده بود؛ ام و تردق ا

 هرطیس رو هب دشر

نیا

    

کشور در بعد جهانی ،نه تنها باعث ایجاد شرایط ناامن برای شهروندان آمریکایی در تم هدش ناهج یاهروشک یما     
است ،بلکه اسطوره امن بودن مرزهای ملی این کشور را نیز دچار خدشه شده است و آثار منفی شد  رب ار یدی ر یو   
نالملل زا روبع نمض ی لم یاهزرم ی      ،
صنعت گردشگری این کشور بر جای گذاشته است .بنابراین تروریس یب م نن نن
شهروندان بسیاری را هدف حمالت خود قرار م 
یدهد ( .)Schlaghech, 1988:119به خاطر تأثیر این حادثه ،ص تعن
هوانوری و خطوط هوایی دنیا در سال  2001و  2002به ترتیب با  6/5و  6/5میلیارد دالر آمریکا با ضرر مواج دش ه   
و شرکتهای حملونقل هوایی برای کاهش خسارات ناشی از این حم ندش روبجم تال د هک 

     20الی

 30درصد

ظرفیت خود را کاهش دهند ،بهطوری که سه ماهه آخر سال  2001در مقایسه ب لاس ههام هس ا       ، 000 2ک شها

25

درصدی در مسافرتهای هوایی نشان م 
ن عوام همادا نونکات هک ل     
یدهد ( .)Goeldner & Ritchie, 2003:125این ن
داشته و در آینده نیز تداوم خواهد داشت ،ضرورت توجه به تأمین امنیت گردشگران در مقاصد گردشگری را گوشزد
ینماید.
م
پیشینه
میتوان برخی از مهمترین پژوهشهای صورت گرفته در حوزه تحقیق را به شرح زیر بیان نمود :فوستر و همک ارا ننن،
(  ،) 2014با یک مدل رگرسیون خطی تاثیرات ترس از جرم در راه رفتن و پی تسا رد ار دارفا یور هدا ررر ررررالیا بررس و ی
یت  مرج زا سرت ناو را کا و شه   
یهایی م 
تحلیل کردند .نتایج یافتههای آنها که با افزایش مداخالت و تصمیم گیر 
میزان پیاده روی را افزایش داد .استینر (  ،) 2006به وضعیت گردش رد یرگ کش هرو اای عرب هراشا رصم هلمج زا ی     
میکند که با وجود جاذبههای گردشگری فراوان نتوانستهاند به نحو مطلوبی در آمدزایی نمایند للع نیرتمهم یو     .
یداند که ب هب روظنم ه ب دو    
عدم درآمدزایی را نبود امنیت ،تهدیدهای اجتماعی و روانی و عدم خدمات رسانی بهینه م 
این وضعیت لزوم توجه به امنیت گردشگران ضروری است .پیزام و منسفیلد (  ،) 1982در مطالعات خ هب دو    بررسی
تأثیر حوادث امنیتی بر مسافرت گردشگران و انتخاب مقصذ گردشگری پرداختهاند .ب  ثداوح اهنآ هدیقع ه ا یتینم      
مانند جرم ،درگیری ،و جنگ ،تروریسم و آشوبهای ش یره

م ممیتواننددد تأثثیر عمدههای ب دصقم تیباذج مدع ر     

گردشگری و عدم سفر گردشگران به آن مکان داشته باشند .مشکینی و همک  نارا ( ( ،)5931در مقاله بررس لماوع ی   
مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی :شهر طرقبه) ،نتایج پژوهش نشان میدهد که بین
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یداری
عواملی مانند سن ،جنسیت ،فضاهای عموی شهر و عملکرد پلیس با احس طبار نارگشدرگ تینما سا هههه ههههه معنی ی
وجود د .درا    ﺎﻴﺘﺑﺮﺷ ن (  ،)1 394در مقاله    ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
آ ن( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻮﻣ ردي ﺮﻬﺸﻧﻼﻛ ﺪﻬﺸﻣ ) ،ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﻂﺴﺑ

ﺺﺧﺎﺷ

ا ﺎﻤﺘﻋ د ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ

ﻪﺑ

ﻪﻌﻣﺎﺟ

ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ا ﺎﺴﺣ س ا ﺖﻴﻨﻣ

ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ا ﻦﻳ ا ﺖﺳ

ﻮﻨﻋ ان س مر اا ایهای ﻢﻬﻣ در ﺶﻫﺎﻛ

ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ریز ییی ی اه ییی ی ﺮﻬﺷ ي و ﺎﻣﺪﺧ ت ر ﻲﻫﺎﻓ در ﺎﻨﻛ ر ﺪﺗ ا ﺮﻴﺑ

ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ  ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ان ﻪﺑﺮﺠﻨﻣ

ﻮﺧ ا ﺪﻫ

از د ﺎﮔﺪﻳ ه ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ان و ﻮﻋ ا ﻞﻣ م ثؤ رر ر

ﻪﻛ ا ﺎﺴﺣ س ا ﺖﻴﻨﻣ

ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ زا ﺮﺋ اندر ﺮﻬﺷ ﻻﺎﺑ ﻮﺑ ده،

آس سس یب اه یی ی ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ
ﺪﻨﻤﺷﻮﻫ ا ﻪﻧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ

ا ﻲﻣﺎﻈﺘﻧ

ﺬﮔ ا را ﺖﺳ .

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ان ا ﺮﺛ

ﻪﺑ ار ﺎﻘﺗ ء ا ﺎﺴﺣ س ا ﺖﻴﻨﻣ

ﺪﺷ  .لطفی و همک  نارا ( ( ،)3931در مقاله بررس  تینما ساسحا ی در یاهاضف     

یدهد  نازیم هک  ا سح ا یاهاضف رد تینما س       
عمومی (مطالعه موردی کالنشهر شیراز) ،یافتههای پژوهش نشان می ی
عمومی مناطق کمدرآمد با میانگین  12 / 74بیش از میانگین میزان احساس امنیت کاربران فضاهای عم قطانم رد یمو   
متوسطنشین (  ) 11 / 56و مرفهنشین (  ) 12 / 42است .با توجه ب اد نیگنایم ه د هه ههه وجوم یاه د د رهش فلتخم قطانم ر

    

شیراز ،تفاوت مشاهده شده بین میانگینهای مناطق مختلف شهر از نظ اسحا نازیم ر س ا ،یمومع یاهاضف تینم       
هرچند با اندک تفاوت مورد تأیید قرار میگیرد .عبدلی و همکاران ( ،)3931در مقاله تحلیلی بر میزان احساس امنیت
اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی :گردشگران داخلی شهر اصفهان) ،نتایج پژوهش نشان میدهد ک نازیم ه   
تحصیالت ،سن ،سواد ،وضعیت تأهل ،میزان درآمد ،نقش نیروی انتظامی و رسانهها به مقدار بسیار زی نازیم رب یدا    
احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری تأثیر داشته و در این میان وضعیت کالبدی -فیزیکی شهر میزبان کمت نیر
تأثیر را از نظر گردشگران شهر اصفهان داشته است .همچنین  7/ 47درصد از گردشگران از امنیت اجتم رهش رد یعا   
اصفهان رضایت داشته و  7/ 18درصد ناراضی بودهاند .در کل بیش از  80درصد پاسخگویان معتقدند ک تصرف رد ه   
مناسب دوباره از این شهر دیدن میکنند .خوش فر و همکاران ( ،)2931بررسی احساس امنیت فردی و اجتم زا یعا
دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن مطالعهی موردی :گردشگران منطقهههی گردش هان یرگ ا و ناروخر

ردگنلا ههه ههههی

شهر گرگان ،نتایج تحقیق نشان داد ک وجو ه د اسحا  س ا جا تینم تما  یع د رگ ر د اگش هههههه ههههههه یاراد ،هعلاطم دروم یاه    
کارکردهای مثبت برای گردشگران و توسعهی گردشگری است .تحلیل دادهها نیز نش  یلماوع نیب هک داد نا م دننا      
جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت و تعلق بومی با ارزیابی گردش سحا هب تبسن نارگ ا رف تینما س دی یعامتجا و        
رابطهی معنیداری وجود دارد .ص صصیدایی و همک  نارا ( ( ،) 89 31در مطالع وخ ه د اونع اب  ن شقن  هعسوت رد تینما       
گردشگری ،به بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری پایدار پرداخته و متذکر میشوند ک جو ناریا رد ه و هاگن د     
امنیتی به مقوله گردشگری و تصویر غیر صحیح از آن در مجامع جهانی از عوامل اساسی ممانعت از جذب گردش رگ
یشود.
به کشور محسوب م 
روش
پژوهش در دست ،به بررسی کیفی -کمی شاخصهای تشکیلدهنده امنیت سیاسی و تأثیر آن بر توس یرگشدرگ هع   
ی -تحلیل دها رظن زا و ی اف    
ش فیصوت یاه یی یی
در استان مازندران پرداخته است .از نظر اهداف درونی در زمره پ هوژ ش ش
ش یامیپ یاه شش شششی
عآوری دادههای مورد نی ور زا زا ش ش
بیرونی در زمره پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .در جهت جم 
(مصاحبه و پرسشنامه) ،برداشت و مشاهدات میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده اس ه .ت مم مممچن نیب نیا رد نی    
دادههای آماری موجود حاصل از سرشماری رسمی کشور ،گزارشهای طرح  تسدارف یاه

وو ووو اس اردنزام نات نن ننن نیز
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صهای مفهوم م درو
مورد بررسی قرار گرفته است .پس از حصول به دادههای مورد نیاز برای بررسی هر یک از شاخ 
نظر ،پیادهسازی پرسشنامه و مصاحبههای انجامشده با نهادهای مس داد یراذگدک لماش لوئ ههه هههه و هدمآ تسدب یاه
ط گردش رد نارگ
خدادهشد سوت ه طط طط
دستهبندی آنها و همچنین پیادهسازی دادههای بدست آمده از پرسشنامههای پاسخ خ
سطح استان مازندران ،به تجزیه و تحلیل هر یک از شاخصهای مورد نظر پرداخته شد و هیزجت شخب رد .تسا ه   
تحلیل دادهها تالش بر آن بوده است تا در بررسی هر یک از شاخصها و زیرشاخص ونا قیفلت اب ،اه ا د ع اد هههه ههههه یاه
بدست آمده نتایجی هرچه جامعتر و کاملتر حاصل شود .در این راستا از نرم اف از ررر  SPSSو آزمونننهاایی همچ نو
همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر (آزمونهای  KMOو آزمون بارتلت) استفاده شد.
تحلیل و یافتهها
پس از ارزیابی پرسشنامهها که توسط جامعه آماری پاسخ داده شده است ،در این بخش نگارندگان به تحلیل دادههاا
در نرم افزار آمار پرداختهاند .که در دو بخش تحلیل توصیفی و استنباطی بیان شده است.
یافتههای توصیفی
قو
ت در زمینههه موضوععع تحقیق ق
در بخش آمار توصیفی پرسشنامه به بیان ویژگیهای سن ،تحص تالی  ،،تجربههه فعالیت ت
یشود.
وضعیت شغلی پرسش شوندگان پرداخته م 
جدول شماره ( )1دادههای توصیفی جامعه آماری در استان مازندران
گردشگران

متغیر گروه
جنس

فراوانی
مرد

160

41.7

41.7

زن

224

58.3

100.0

483

مجموع
 02- 30سال
سن

 31 - 40سال
 14-05سال

187
131

34.11

44

11.46

81 . 82
27 . 94

22
483

.0 0 10

مجرد

115

29.9

2 9 .9

متأهل

269

70.1

100.0

مجموع

مجموع

100

483

.0 0 10

69

97 . 17

97 . 17

دیپلم

107

86 . 27

93 . 45

فوق دیپلم

40

42 . 10

25 . 56

لیسانس

132

38 .43

62 . 90

فوق لیسانس و باالتر

زیر دیپلم

36

9.38

483

.0 0 10

سکونت دائم

68

72 . 17

17 .72

کمتر از  1سال

101

30 .62

02 . 44

گردش هناخ یاراد رگ    

94

74.42

49 . 68

مجموع

میزان سابقه اقامت

.0 0 10

48.70

48.7

5.73

باالتراز  05سال

میزان تحصیالت

درصد

درصد تجمعی

100.0

دوم
گردش اب تقوم رگ

    

حض هس زا رتمک رو

    

121

51 . 31

روز
483

مجموع
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در این تحقیق ،محقق چهار دوره سنی شامل  02- 30سال 31 - 40 ،سال 14-05 ،سال و ب زارتالا  05ساللل را در نظر
گرفته است که بر این اساس از  48.7درصد پاسخ گویان معادل  187نفر در گروه سنی  02- 30س ،لا

 11. 34درصد

در گروه سنی  31 - 40سال 64.11 ،درصد در گروه سنی  14-05سال و  5.73درصد نیز در گ ینس هور    ب تالا ررر از 05
سال قرار دارند .مطابق با دادههای جمع آوری شده ،زنان نسبت به مردان در نواحی دارای فراوانی بیشتری هستند به
طوری که  224نفر (  58.3درصد) زن و  160نفر (  41.7درصد) مرد بودهاند .همچنین بر اساس نمونههاای گ روآدر ییی
یباشددد ک زا دنترابع ه   
شده از مجموع  384نمونه آماری سطح تحصیالت پرسش شوندگان در  5طبقه قابل بررسی م 
یدهد زا هک    
فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس ،دکترا و دانشیار .میزان پاسخ دهی در هر مقط لیصحت ع ی م ناشن  یییی یییی
مجموع  384نفر پرسش شونده 69 ،نفر فوق دیپلم 132 ،نفر با سطح تحصیالت لیسانس 107 ،نفر فوق لیس ،سنا
نفر دکترا 36 ،نفر دانشیار بودهاند .ضمن اینکه در سطح استان تعدااد پاس لهأتم نایوگخ   

40

 269نف  ر ( (  70.1درصد و )

مجرد  115نفر (  29.9درصد) هستند که نشان دهنده فراوانی بیشتر پاسخگویان متأهل نسبت به پاسخگویان مج رد در
سطح استان میباشد .همچنین از نظر الگوی اقامت در سطح اس ودح نات د   

خگوی تروص هب نا    
 72 . 17درصد ساپ  خخ خخ

یشوند 30 .62 ،درصد کمت زا ر 1
سکونت دائم بودهاند که این بخش کارشناسان و مسئوالن در سطح استان را شامل م 
سال 74.42 ،درصد گردشگر دارای خانه دوم و  51 . 31درصد از جامعه آماری گردشگران موقت ب زا رتمک روضح ا   
سه روز بودهاند.
تحلیل استنباطی
تحلیل عاملی متغیرهای مؤثر در توسعه گردشگری استان مازندرانتحلیل عاملی روشی است که به دو منظور به کار میرود ،ک ادعت شها د اطابترا راتخاس فشک و اهریغتم  ت نیب    
متغیرها (طبقهبندییی متغیر نونف یدادعت زا لکشتم یلماع لیلحت ).اه

یرامآ هک تسا

    

درک هداس نآ فده ن            

مجموعههای پیچیدهی دادهها و پیبردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده است .این روش را ب و یدنمورین ببس ه
ت کههه
شهای تحلیل دانست .تحلیل عاملی تکنیکی است ت
ظرافت و نزدیکی به هستهی هدف علمی میتوان ملکهی رو 
کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صورت تعداد کوچکتری از ابعاد پنهاننن یاا مکنوننن امکاننن پ یذ ررر
میسازد .هدف عمده آن رعایت اصل صرفه جویی از طریق کاربرد کوچکترین مفاهیم تبیین کننده بههه منظوررر تبییننن
لهاای
ت کههه عامل ل
بیشینه مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی است .مفروضه اساسی تحلیل عاملی این است ت
زیربنایی متغیرها را میتوان برای تبیین پدیدههای پیچیده به کاربرد و همبستگیهای مشاهده شده بین متغیرها حاصل
اشتراک آنها در این عاملها است .هدف تحلیل عاملی تشخیص این عاملهای مشاهده ناپذیر بررر پایههه مجموعهههای از
متغیرهای مشاهده پذیر است .عامل ،متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمرههای اصلی متغیرهای مشاهده
یشود:
شده بر پایه فرمول زیر برآورد م 

صهای امنیت سیاسی در راستای971 ...
واکاوی شاخ 

ن
ی از این ن
که در آن Wها بیانگر ضرایب نمره عاملی و  Pمعرف تعداد متغیرها است .هدف این است کههه تعداد د کمی ی
ی را کههه توسططط
عاملها (یعنی ترکیبهای خطی نمرههای اصلی متغیرهای مشاهده شده) بتواند تقریبًاًا همههه اطالع تا ی ی
یها را ساده سازد.
یآید در برداشته در نتیجه توصیف ویژگ 
مجموعه بزرگتری از متغیرها به دست م 
تبیین عاملهای ناشی از استنباط آماری شاخصها:
یدهیم.
لهای ناشی از استنباط آماری شاخصها جدوال زیر را مورد بررسی قرار م 
به منظور تبیین عام 
یدهد.
جدول زیر شاخص  KMOو آزمون بارتلت را به منظور مناسب بودن تحلیل آماری نشان م 
جدول ( )2شاخص  KMOو آزمون بارتلت

0.813
1079.680

)KMO(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
کای اسکوئر تقریبی ()Chi-Square
تست کروی بارتلت

21

درجه آزادی ()df

.000

سطح معناداری ()sig
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ت.
ی است ت
ل ع لما ییی ک فا ی ی
ی تحلیل ل
از آن جایی که مقدار شاخص  KMOبرابر  0.813است (نزدیک به  )1تعداد نمونههه ب ار ی ی
یدهد که تحلیل عاملی برای شناسایی س راتخا ،،
کتر از  5درصد است که نشان م 
همچنین مقدار  sigآزمون بارتلت ،کوچ 
یدهد.
لها را نشان م 
مدل عاملی ،مناسب است .جدول زیر اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی قبل از استخراج عام 
جدول شماره ( )3اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی
صها
شاخ 

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

اسکان

1.000

.730

1.000

.823

1.000

.745

1.000

.673

1.000

25.6

)(Initial
1.000

امنیت
رسانه و ارتباطات
نیروی انسانی
روابط خارجی
عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی

)(Extraction
.714

1.000

نهادمندی سیاسی

105.
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یدهد.
جدول ( )4به ترتیب اشتراک اولیه ( )Initialو اشتراک استخراجی ( )Extractionرا نشان م 
چون ستون اشتراک اولیه اشتراکها را قبل از استخراج عامل (یا عاملها) بیان میکند ،تمامی اشتراکهای اولی ربارب ه   
 1است .هر چه مقدار اشتراک استخراجی بزرگتر باشد ،عاملهای استخراج شده متغیرعا را بهتر نمایش میدهند .اگر
هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی بسیار کوچک باشد ،ممکن است استخراج عامل دیگری الزامی ش هجوت اب .دو    
به خروجی اشتراک استخراجی که همه آنها بزرگتر از  5.0است ،در نتیجه همه شاخصها پذیرفته میشوند .جدول
سهای تبیین شده را نشان میدهد.
( )5مجموع واریان 
سهای تبیین شده
جدول شماره ( )5مجموع واریان 
مؤلفه

)(Component
1
2
3
4
5
6
7

مقادیر اولیه

)(Initial Eigenvalues
درصد واریانس
کل
2.632
2.206
.738
.483
.392
.332
.216

37.600
31.518
10.549
6.903
5.597
4.744
3.088

مقدار ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش

درصد تجمعی
37.600
69.118
79.667
86.571
92.168
96.912
100.000

)(Extraction Sums of Squared Loadings
درصد تجمعی
درصد واریانس
کل
2.632
2.206

37.600
31.518

37.600
69.118

مقدار ویژه عوامل استخراجی با چرخش

)(Rotation Sums of Squared Loadings
درصد تجمعی
درصد واریانس
کل
2.599
2.239

37.127
31.991

37.127
69.118
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جدول حاوی سه بخش است .بخش اول (با برچسب  )Initial Eigenvaluesمربوط به مق نییعت و هدوب هژیو ریدا     
لهایی که دارای مقدار ویژه کمتر از  1هستند از تحلیل
یماند .در واقع عام 
کننده عاملهایی است که در تحلیل باقی م 
یشود.
شتر واریانس نم 
یشوند .عوامل خارج شده از تحلیل ،عواملی هستند که حضور آنها باعث تبیین بی 
خارج م 
بخش دوم (با برچسب  )Extraction Sums of Squared Loadingمربوط به مقدار وی نودب یجارختسا لماوع هژ     
چرخش است.
ل اس جارخت ییی باا
بخش سوم (با برچسب  )Rotation Sums of Squared Loadingsنشان دهنده مقد ماوع هژیو را للل للل
چرخش است .در این جدول عاملهای  1و  2دارای مقدار ویژه بزرگتر از  1هستند و در تحلیل باقی میمانند نیا    .
یتوانند کمی بیش از  69درصد از تغییر پذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهند.
دو عامل م 
یدهد.
جدول ( )6ماتریس اجزا را نشان م 
جدول ( )6ماتریس اجزا
مؤلفه (عامل)

صها
شا خ 

1
امنیت
اسکان
رسانه و ارتباطات
نیروی انسانی
روابط خارجی
عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی
نهادمندی سیاسی

2

.816

-.219

.781

-.346

.883

-.209

.665

.550

.298

.764

.164

.797

-.133

.688
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لهاای
جدول ( )6ماتریس اجزا را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی (نمرات عاملی) هر ی هریغتم زا ک ا رد     عامل ل
باقی مانده است .تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نیست .بنابراین عاملها را میچرخانیم تا تغییرپذیری آنها
یدهد.
افزایش یابد .جدول ( )7ماتریس چرخیده شده اجزا را نشان م 
جدول ( )7ماتریس چرخیده شده اجزا
مؤلفه (عامل)

شا خ ص

1
.845

امنیت
اسکان
رسانه و ارتباطات
نیروی انسانی
روابط خارجی
عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی
نهادمندی سیاسی

2
.018

.847

-.114

.906

.046

.714

.485

.073

.817

-.065

.811

-.320

.624
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جدول ( )7ماتریس چرخیده شده اجزا را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرها در عاملهای ب یقا
مانده پس از چرخش است .هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در کل
ی بررر
تغییرات (واریانس) متغیر مورد نظر دارد .با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  7متغیر اص ثا یل رر ررر امنیتتت سیاسی ی
ی (،)v4
ی انس نا ی ی
ت ( ،)v3نی ور ی ی
توسعه گردشگری استان مازندران شامل :امنیت ( ،)v1اسکان ( ،)v2رس نا ههه و ارتباطات ت

صهای امنیت سیاسی در راستای181 ...
واکاوی شاخ 

روابط خارجی ( ،)v5عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی ( ،)v6نهادمندی سیاسی ( )v7دو عام لماع ناونع هب ل     
یشود.
اصلی شناسایی میشود .این دو عامل به صورت زیر نامگذاری م 
 -1عامل انسانی و اجتماعی
-2عامل ساختاری و نهادی
تحلیل عاملی نشان میدهد که متغیرهای امنیت ،رسانه و ارتباطات ،اسکان ،نیروی انسانی تحت عامل اول ک مان اب ه    
یو
ی حک تمو ی ی
عامل انسانی و اجتماعی نامگذاری شده است قرار میگیرد .متغیرهای روابط خارجی ،عملکرد نهاد اه ی ی
نظارتی و نهادمندی سیاسی تحت عامل دوم ،که با نام عامل ساختاری و نهادی نام گذاری شده قرار میگیرد .نم رادو
یدهد.
( )2تحلیل عاملی تبیین جامعه شناختی اثر امنیت سیاسی بر توسعه گردشگری مازندران را نشان م 
عامل انسانی و

امنیت

اجتماعی

روابط خارجی

اسکان

عملکرد نهادهای

رسانه و ارتباطات

حکومتی و نظارتی

نیروی انسانی

عامل ساختاری و

نهادمندی سیاسی

نهادی

نمودار شماره ( )2تحلیل عاملی اثر شاخصهای امنیت سیاسی بر توسعه گردشگری مازندران

بحث و نتیجه گیری
آنچه در این پژوهش مورد توجه و بح وب ث د ینما یتخانش هعماج تارثا یسررب تسا ه ت سایس  ی وت رد  س هع

         

گردشگری بوده که به صورت مورد به تحلیل استان مازندران پرداخته شد .یافتههای حاصل از این تحقی زا یکاح ق   
آن است که براساس بررسیهای صورت پذیرفته در چارچوب نظری ،امنیت سیاسی و مفاهیم توس راد یسایس هع ای   
متغیرهایی میباشد که این متغیرها بر میزان آن اثر میگذارند  هعسوت یسررب تهج رضاح شهوژپ رد  .و تینما        
سیاسی در توسعه گردشگری از هفت معیار استفاده شده است که هرکدام دارای مؤلفههایی جهت س زادنا و شجن هه ههه-
گیری میباشند .هفت مؤلفه مورد استفاده در پژوهش جهت تعریف مفهوم امنیت سیاسی و توسعه سیاسی اث راذگ ر   
در توسعه گردشگری عبارتند از :امنیت ،اسکان ،رسانه و ارتباطات ،نیروی انسانی ،روابط خارجی ،عملکرد نهاد یاه
حکومتی و نظارتی ،نهادمندی سیاسی؛ از این رو برای تحلی نییبت و اهریغتم نیا ل      ارتب اب یرگشدرگ هعسوت طا

   

مؤلفههای مذکور به تحلیل پرسشنامهای و آزمونهای مختلف مبادرت شده است .به طوری که وضعیت کیفیت گویه
های شاخصهای امنیت سیاسی در توسعه گردشگری استان مازندران نشان دهنده این امر است که عل مغر ی    تأثثیر
این متغیرها بر توسعه گردشگری ،جامعه آماری عقیده دارد که به صورتی که باید به این مسائل توجه نشده اس ای ت   
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مقدار توجه به آنها ضعیف است .در این بخش از تحلیل در راستای درک بهتر از شرایط وضع موجود از زا کی ره   
متغیرهای تحقیق ،نگارندگان با نظر خواهی از جامعه آماری میزان آن را نسبت به میانگین مشخص نموووده است ..باا
عتررر
توجه به گویه های تبیین شده توسط نگارنده که شامل  49گویه در  7شاخص میباشد ،برای درک بهت و ر ج ما ع ع
ی بررر توسعههه
یباشد .متغیرهای اصلی امنیتتت سیاسی ی
موضوع بدین منظور تجزیه و تحلیل آماری بر مبنای  7شاخص م 
ی
گردشگری استان مازندران شامل :امنیت ،اسکان ،رسانه و ارتباطات ،نیروی انسانی ،روابط خارجی ،عملکرد نهاد اه ی ی
ی سن،،
ی اه ی ی
حکومتی و نظارتی و نهادمندی سیاسی میباش دن  ..در بخ نایب هب همانشسرپ یفیصوت رامآ ش       ویژگی ی
تحصیالت ،تجربه فعالیت در زمینه موضوع تحقیق و وضعیت شغلی پرسش شوندگان پرداخته شد ک شخب جیاتن ه    
توصیفی پژوهش نشان میدهد؛ در این تحقیق ،محقق چه لماش ینس هرود را    

 02- 30س ،لا

 31 - 40س ،لا 14-05

سال و باالتراز  05سال را در نظر گرفته است که بر این اساس از  48.7درصد پاسخ گویان معادل  187نف هورگ رد ر   
سنی  02- 30سال 11. 34 ،درصد در گروه س ین

 31 - 40س ،لا  64.11درصد ینس هورگ رد       14-05س و لا

درصد نیز در گروه سنی باالتر از  05سال قرار دارند .همچنین دامنه توزیع سنی پاسخگویان ب نی

5.73

 02تا  60س هب لا   

ک جنس تی
باال میباشد .بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی  30 -02سال برابر با  187نف ارق ر ر دنراد   .... ...تفکیک ک
افراد نیز نشان میدهد ،زنان نسبت به مردان در نواحی دارای فراوانی بیشتری هستند ب هک یروط ه    

 224نف  ر ( ( 58.3

درصد) زن و  160نفر (  41.7درصد) مرد بودهاند .همچنین بر اساس نمونههای گردآوری شده از مجموع  384نمونههه
ق دی اسیل ،ملپ نن نننس ،فوق ق
ق
یباشد که عبارتند از فوق ق
آماری سطح تحصیالت پرسش شوندگان در  5طبقه قابل بررسی م 
لیسانس ،دکترا و دانشیار .میزان پاسخ دهی در هر مقطع تحصیلی نشان میدهد که از مجموع  384نفر پرسش شونده،
 69نفر فوق دیپلم 132 ،نفر با سطح تحصیالت لیس ،سنا

 107نف ،سناسیل قوف ر      40نف ،ارتکد ر     36نف رایشناد ر   

بودهاند .از سوی دیگر ،تعداد پاسخگویان متأهل  269نفر (  70.1درصد) و مجرد  115نفر (  29.9درصد هک دنتسه )    
نشان دهنده فراوانی بیشتر پاسخگویان متأهل نسبت به پاسخگویان مجرد در سطح استان میباشد ..در نهای ین ت زز ززز از
نظر الگوی اقامت در سطح استان ،حدود  72 . 17درصد پاسخگویان به صورت سکونت دائم بودهانددد ک شخب نیا ه    
کارشناسان و مسئوالن در سطح استان را شامل میشوند 30 .62 ،درصد کمتر از  1سال 74.42 ،درصد گردشگر دارای
خانه دوم و  51 . 31درصد از جامعه آماری گردشگران موقت با حضور کمتر از س ور ه ززز ب دو ههاند یطابنتسا لیلحت     .
پژوهش نیز با بهره گیری از تحلیل عاملی و آزمونهای  KMOو آزمون بارتلت صورت پذیرفت که بر اساس تحلیل
صورت گرفته ،تحلیل عاملی متغیرهای مؤثر در توسعه گردشگری استان مازندران نیز گویای ای هک تسا رما ن
منظور تبیین عاملهای ناشی از استنباط آماری شاخصها (تحلیل عاملی) از ش صخا

هب

   

 KMOو آزم لتراب نو تت تتت به هر

ل ع لما ی ی
ی
ی تحلیل ل
گرفته شد از آن جایی که مقدار شاخص  KMOبرابر  0.813است (نزدیک به  )1تعدادد نمونههه ب ار ی ی
ی ب ار ییی
ل ع لما ی ی
یدهد که تحلیل ل
کافی است .همچنین مقدار  sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  5درصد است که نشان م 
ی بررر
شناسایی ساختار ،مدل عاملی ،مناسب است .با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  7متغیر اصلی اثر امنیت سیاسی ی
ی (،)v4
ی انس نا ی ی
ت ( ،)v3نی ور ی ی
توسعه گردشگری استان مازندران شامل :امنیت ( ،)v1اسکان ( ،)v2رس نا ههه و ارتباطات ت
روابط خارجی ( ،)v5عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی ( ،)v6نهادمندی سیاسی ( )v7دو عام لماع ناونع هب ل     
ی نامگ یراذ
اصلی شناسایی گشت که این دو عامل به صورت عامل انسانی و اجتم تخاس لماع و یعا ا داهن و یر یییی یییی
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گشت .تحلیل عاملی نشان میدهد که متغیرهای امنیت ،رسانه و ارتباطات ،اسکان ،نیروی انسانی تحت عامل اول که
ی
ی روابططط خ رکلمع ،یجرا ددددد نهاد اه ی ی
یگی در  ..متغیر اه ی ی
با نام عامل انسانی و اجتماعی نامگذاری شده است ق م رار یی یی
حکومتی و نظارتی و نهادمندی سیاسی تحت عامل دوم ،که با نام عامل س اهن و یراتخا د هدش یراذگ مان ی

رارق      

یگیرد.
م
پیشنهادها
یکنند:
بر اساس یافتههای تحقیق ،محققاان پیشنهادات زیر را برای این پژوهش مطرح م 
• ایجاد امنیت داخلی و احساس امنیت (امنیت اجتماعی) برای گردشگران از طریق فرهنگ سازی در سطح ش هره اای
استان.
• تشکیل پلیس گردشگری و کمک به گردشگران و رفع معضالت حقوقی و قانونی پیش آمد  اهنآ یارب ه در لوط     
سفر به ایران و استان مازندران.
• بسط روابط و مناسبات حسنه با دیگر کشورها در سایه اقداماتی که در دولت اخیر گامهای مهمی را در ای مز ن یینه
برداتشه است همانند مسائل مربوط به پسا برجام و توافقات بین المللی.
• مشارکت فعال در سازمان جهانی گردشگری ملل متحد و سازمان جه و یدرگناهج ینا

زا هدافتسا ا کم ا نیا تان

    

سازمان در راستای معرفی بهتر کشور ایران و استان مازندران به جهانیان.
• تالش در راستای حذف یا کاهش موانع اداری چون صدور ویزا و اخذ عوارض در کشورهای مبدأ.
• پیگیری و تداوم سیاست تنشزدایی با کشورهای جهان و کاهش میزان تخاصمات سیاسی.
• تالش در راستای حذف نگاه منفی از ایران در نزد سایر کشورها و رفع تحریمهای جهانی علیه ایران.
حهای جامع گرشگری در چشم انداز های بلند مدت به دور از مالحظات سیاسی.
• تدوین طر 
شهای دولتی و خصوصی در حوزه سرمایهگذاری گردشگری بینالمللی.
• تغییر رویکرد و عملکرد بخ 

• اطالعرسانی در مورد فواید اقتصادی صنعت گردشگری مانند اثر ضریب تکاثری 1و منافع اجتم یاتسار رد نآ یعا   
تعامل و تعالی فرهنگهای ملل مختلف.
• جايگزيني تدريجي نقش دولت از عرضه کنندهی محصوالت گردشگري به سياست گذاري و نظارت بركارا يي آ نهاا
و حذف برخي ازسياست هاي حمايتي خاص از سازمانهای دولتي و نيمه دولتي.
• تغ يي ر ساختار سازماني گردشگري كنوني و تبديل آن از سطح سازمان به كي

وزارت مستقل و تدوين مقررات كارآمد.

• افزايش ارتباط و همكاري با سازمانهای منطقهای و بين المللي به ويژه با سازمان جهاني و سازمان ) (WTTCشوراي
جهاني مسافرت و گردشگري (UNWTO) ،گردشگري ملل متحد ). (UNESCOعلمي ،فرهنگي و آموزش س امزا ننن
ملل متحد). (WTO

• بسط چارچوب مفهومي پدیدهی گردشگري و سفر به عنوان كي

ضرورت اجتناب ناپذير در عصر حاضررر و معرف ييي

آثار مثبت و منفي اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي گردشگري و نقش آن در تعامل و تعالي جوامع محلي.
- Multiplier Effect
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