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چکیده
گردشــگری یکــی از مهمتریــن عوامــل مولــد ثــروت و اشــتغال در جهــان اســت.
هــدف از پژوهــش حاضــر ســنجش میزان احســاس امنیت و آســایش گردشــگران
داخلــی از شــهر مــرزی مهــران اســت .روش پژوهــش توصیفی ـ همبســتگی
اســت و بــرای تجزی هوتحلیــل دادههــا از آزمونهــای آمــاری رگرســیون گامبـهگام،
مــدل معــادالت ســاختاری (تحلیل مســیر) و آزمــون رتبهبندی فریدمن اســتفاده
شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه بیــن احســاس امنیــت و انتخــاب مــرز
بــرای زیــارت رابطــه مســتقیم وجــود دارد .نتایــج آزمــون تــی نشــان میدهــد كــه
ت گردشــگران از امكانــات منطقــه مــورد مطالعــه وضعیــت مطلوبی داشــته
رضایـ 
اســت .نتایــج حاصــل از رگرســیون گامب ـهگام نشــان داد کــه شــاخص امكانــات
پذیرایــی بــا بتــای  0/218کمتریــن تأثیــر و شــاخص امكانــات اقامتگاهــی بــا
ضریــب بتــای  0/297بیشــترین تأثیــر را در امنیــت و آســایش گردشــگران شــهر
مهــران داشــته اســت .همچنیــن ،مــدل ســاختاری برازششــده بــرای کلیــه
عوامــل پژوهــش ،توســط دادههــای پژوهــش در ســطح مناســبی مــورد حمایــت
بــوده کــه بــرای تبییــن متغیرهــا مدلی مناســب بهشــمار مـیرود و عامــل امكانات
اقامتگاهــی بــا بــار عامــل  0/84بیشــترین تأثیــر و عامــل امكانــات پذیرایــی بــا
بــار عاملــی  0/54کمتریــن تأثیــر را در امنیــت گردشــگری در مــرز مهــران داشــته
اســت .نتایــج آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن نشــان داد کــه باالتریــن میانگیــن رتبه
( )4/01بــه عامــل امكانــات اقامتگاهــی در نمرهدهــی اختصــاص دارد.

مقدمه
گردشــگری یکــی از مهمتریــن عوامــل مولــد ثــروت و
اشــتغال در دنیــا معرفــی شــده و بهمثابــه موتــور اقتصــادی
رشــد و پیشــرفت کشــورهای توســعهیافته و درحال توســعه
در عرصــه جهانــی اســت (فــوالدی .)2 :1398 ،گردشــگری
درحکــم صنعتــی حیاتــی نقــش مهمــی در بســیاری از
مناطق شــهری در جهــان ایفــا میکنــد (.)Jarvis et al., 2016
امــروزه صنعــت گردشــگری بهمنزلــه یکــی از بزرگتریــن
و متنوعتریــن صنایــع در جهــان شــمرده میشــود؛
بهطــوری کــه منابــع اصلــی درآمــد ارزی ،اشــتغال،
برقــراری عدالــت اجتماعــی ،رشــد فرهنگــی ،افزایــش رفاه
و زمین ـهای بــرای رشــد بخــش خصوصــی و ابــزاری بــرای
توســعه زیرساختهاســت (شــوهانی.)154 :1398 ،
صنعــت گردشــگری هماکنــون ســومین صنعــت شــغل

و ســرمایه بعــد از صنعــت نفــت و خودروســازی بــوده و
بهمنزلــه سیســتمی جهانــی ،بخــش درخــور توجهــی از
تولیــد ناخالــص جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
گردشــگری یکــی از مفیدتریــن فعالیتهــای بشــر در
حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ اســت و توســعه گردشــگری،
بهویــژه بــرای کشــورهای درحــال توســعه ،کــه بــا معضالتی
همچــون بــیکاری ،محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد
تکمحصولــی مواجهانــد ،اهمیــت فراوانــی دارد (رامشــت
و فیضالهــی .)2 :1392 ،بــه عبــارت دیگــر ،گردشــگری
یکــی از محرکهــای بــزرگ اقتصــادی در قــرن حاضــر
بهشــمار میآیــد؛ تاآنجاکــه بیــش از ده درصــد درآمــد
ـی بیشــتر کشــورها در ســطح جهــان از محل
ناخالــص داخلـ ِ
ایــن صنعــت اســت .براســاس آمــار ســازمان گردشــگری
جهانــی ،در ســال  2017تعــداد گردشــگران بینالمللــی بــه
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بیــش از  1/3میلیــارد نفــر و درآمــد حاصــل از ایــن صنعــت
بالــغ بــر  1/23تریلیون دالر شــده اســت (.)UNWTO, 2018
گردشــگری ســاختاری اســت که از مجموعه اجــزا و عوامل
ســختافزاری و نرمافــزاری تشــکیل شــده اســت .درک
مفاهیــم تشــکیلدهنده ایــن ســاختار مــا را در ایجــاد ایــن
صنعــت و شــناخت اجــزای آن و بــرآورد نیــاز بــه ســرمایه،
نیــروی انســانی ،زیرســاختها ،آموزشهــا و پژوهشهــا
یــاری میرســاند .بــدون درک ســاختار مدنظــر نمیتــوان
انتظــار عملکردهــا و رفتارهــای مناســب را داشــت (ضرابی
و همــکاران .)187 :1393 ،تســهیالت و خدمــات موجــود
گردشــگری بهمنزلــه «بخشــی از عوامــل ســختافزاری و
نرمافــزاری صنعــت توریســم» ،بایــد از لحــاظ نــوع ،میــزان
و تناســب بــرای توســعه گردشــگری در زمــان حاضــر و
آینــده بررســی و ارزیابــی شــود .عامــل مهــم در ارزیابــی
ایــن اســت کــه اکثــر گردشــگران انتظــار دارنــد بــرای
پولــی کــه میپردازنــد خدمــات خــوب دریافــت کننــد؛
یعنــی خدمــات و تســهیالت بــا کیفیــت بــرای گردشــگران
بااهمیتتــر از قیمــت آن اســت .بهویــژه مهــم اســت کــه
کمینــه اســتانداردهای بهداشــت و ایمنی به دقــت ارزیابی
شــود (ضرغــام بروجنــی .)205 :1395 ،بــرای توســعه
موفقیتآمیــز گردشــگری ،زیرســاختهای مناســب
ضــروری اســت و در كشــورها و مناطقــی كــه دارای منابــع و
جاذبههــای گردشــگری هســتند ،نداشــتن زیرســاختها
باعــث اســتقب النکردن گردشــگران و موجــب محرومیــت
آن مناطــق از مزایــای صنعــت گردشــگری میشــود.
بــرای موفقیــت در صنعــت گردشــگری بایــد بــه همــة
عوامــل تأثیرگــذار در آن ،ازجملــه امنیــت توجــه کــرد
 .))2015 ,.Ritchie et alبــه نظــر تارلــو ،یکــی از مهمتریــن
زیرســاختها بــرای گردشــگری ،امنیــت و احســاس
امنیــت اســت و امنیــت گردشــگران مقول ـهای اســت کــه
دولتهــا همــواره بــا آن روبهروینــد ( .)Tarlow, 2014بــا
توجــه بــه تحــوالت سیاســی در ســطوح بینالمللــی،
منطقـهای ،ملــی و محلــی ،کــه اغلــب بــه بیثباتی در بــازار
و مقاصــد گردشــگران منجــر میشــود و در مقولــه امنیــت
در گردشــگری تأثیــر میگــذارد ،امنیــت گردشــگران
اهمیت مضاعــف و دوچندان دارد (مشــکینی و همکاران،
.)18 :1395
امنیــت در رضایتمنــدی شــهروندی و مطلوبیــت زندگــی
در قالــب توســعه پایــدار انســانی نقــش اساســی دارد.
بدیهــی اســت كــه بــدون ایجــاد امنیــت نمیتــوان انتظــار
كارایــی ســاختار شــهری بهمثابــه سیســتمی از اجــزا و
عناصــر بهمنظــور ســكنیگزینی شــهروندی و زندگــی
همــراه بــا رفــاه و كرامــت انســانی را داشــت (اســماعیلپور

و فخــارزاده.)58 :1392 ،
برمبنــای طبقهبنــدی آبراهــام مازلــو ،نیــاز بــه امنیــت
بهمنزلــه دومیــن نیــاز انســانی پــس از نیازهــای
فیزیولوژیــک اســت .ایــن نیازها بــا تواناییهــای اجتماعی
و کالبــدی محیــط ارتباطــی تنگاتنــگ دارنــد و بــا توجــه به
اینکــه امنیــت نقــش اساســی در مطلوبیــت زندگــی دارد،
مــورد تأکیــد صاحبنظــران حــوزه علــوم اجتماعــی و
برنامهریــزی قــرار گرفتــه و آن را مایــه آســایش و آرامــش
و احســاس رضایــت و امنیــت شــهروندان و درنتیجــه
افزایــش کارایــی و مطلوبیــت محیــط دانســتهاند (ادیبــی
ســعدینژاد و عظیمــی.)29 :1390 ،
امنیــت و گردشــگری پارامترهــای یــک معادلهانــد کــه
نســبتی مســتقیم و ارتباطــی تنگاتنــگ بــا هــم دارنــد.
اصــو ً
ال تــا امنیــت برقــرار نباشــد ،ســفری شــکل نخواهــد
گرفــت و ســخنگفتن از گردشــگری بیهــوده خواهــد
بــود .امنیــت درحکــم مهمتریــن فاکتــور در تدویــن
اســتراتژیهای توســعه گردشــگری در جهــان بهشــمار
مـیرود (متقــی و همــکاران)1 :1395 ،؛ زیــرا احراز امنیت
در عرصههــای گوناگــون ازجملــه اقتصــادی ،سیاســی،
قانونــی ،اجتماعــی ،روانــی و در میــزان ورود گردشــگران و
تمایــل آنهــا بــه اقامــت در کشــور میزبــان و نیــز ســفرهای
مجــدد تأثیرگــذار اســت .امنیــت مفهومــی کلــی اســت کــه
شــامل وضعیــت ســامت و آرامــش و رفــاه فــرد و ثبــات
جامعــه میشــود و درحقیقــت محفوظمانــدن از آســیب
دیگــران اســت (حاجــی اســماعیلی و کیانپــور.)1393 ،
امنیــت و صنعــت گردشــگری در تعاملــی دوجانبــه ممکن
اســت هــم تأثیــر افزایشــی و هم تأثیــر کاهشــی در یکدیگر
داشــته باشــند؛ بدینمعنــا کــه افزایش یــا کاهــش امنیت،
ســبب رونــق یــا رکــود صنعــت گردشــگری میشــود و
صنعــت گردشــگری نیــز بــه همیــن ترتیــب در امنیــت
اثرگــذار اســت؛ بنابرایــن اگــر خواهــان توســعة صنعــت
گردشــگری هســتیم ،باید بــه مقولــة امنیت توجــه ویژهای
داشــته باشــیم .بــدون امنیــت و سیاســت مبتنیبــر صلــح
جهانــی ،امــکان جــذب و پذیــرش گردشــگر و بهرهمنــدی
از ایــن ســرمایة عظیــم میســر نخواهــد بــود (عبدلــی و
همــکاران.)242 :1393 ،
امــروزه رضایتمنــدی مشــتریان بــه یکــی از مهمتریــن
اهــداف در همــه حوزههــای فعالیتــی بهویــژه در فعالیــت
بخــش گردشــگری تبدیــل شــده اســت؛ زیــرا در ایــن
فعالیــت ،ســطح انتظــارات در مقایســه بــا حوزههــای
فعالیتــی دیگــر ،هماننــد بانـکداری و ســایر فعالیتهــای
مالــی اســت ( )Pereira et al., 2016و مدیــران بخــش
گردشــگری متوجــه شــدهاند کــه شــناخت ســطح رضایــت

سنجش و تحلیل میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران
مذهبی در سفر به عتبات عالیات
مطالعه موردی :مرز بینالمللی مهران ،اربعین 1396و1397
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پیشینهپژوهش
پذیــرش گردشــگران در یــک منطقــه از نظــر اجتماعــی و
فرهنگــی ،در قالــب احیــای آداب و رســوم و ســنتها شــکل
میگیــرد و بازدیــد گردشــگران از ایــن جوامــع ،بــه تجربــه و
خاطــره منتهــی میشــود (لــی.)87 :1378 ،
امنیــت از ریشــه امــن میآیــد و در مقابــل بیــم و هــراس و
ناامنــی اســتفاده میشــود و یكــی از نیازهــای فطــری بشــر
اســت كــه بــا جوهر هســتی انســان پیونــد ناگسســتنی دارد.
ازایــنرو ،واژه امنیــت قدمتــی بــه دیرینگــی تاریــخ بشــر
دارد؛ واژه امنیــت از جهتــی بــر مفهــوم اجتمــاع و جامعــه
مقــد م اســت (ســلیمی .)104 :1393 ،ولفــرز ،یكــی از
صاحبنظــران معــروف ،در تعریــف امنیــت میگویــد:
«امنیــت را میتــوان بــه وســیله نبــود ناامنــی تعریــف كــرد،
بدینمعنــی كــه هرجــا ناامنی نیســت ،امنیــت وجــود دارد.
وجــود جنــگ ،خشــونت ،زدوخــورد ،منازعــات فــردی و
بیثباتــی داخلــی برخــی عالئــم ناامنــی هســتند؛ بنابرایــن
نبــودآنهــا مســاوی بــا امنیــت اســت .همچنیــن امنیــت را
بــه معنــای فراغــت تهدید و تعــرض بــه حقــوق و آزادیهای
مشــروع و قانونــی شــهروندی آوردهاند» (رســولی و صالحی،
 .)170 :1390طبــق نظریــه مازلــو ،نیــاز بــه امنیــت قبــل از
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گردشــگران از امکانــات و خدمــات و امنیــت از مهمتریــن
مزیتهــای رقابــت بهشــمار مــیرود (علیقلــیزاده
فیروزجایــی.)142 :1396 ،
شهرســتان مهــران بــا وســعت حــدود  2392کیلومتــر
مربــع در جنــوب غــرب اســتان ایــام واقــع شــده اســت.
ایــن شهرســتان موقعیــت مناســب جغرافیایــی و منابــع
خــدادادی متعــددی دارد؛ ازجملــه مــرز مشــترک طوالنــی
بــا کشــور عــراق بــه طــول  220كیلومتــر و نزدیکــی بــا
شــهرهای عتبــات عالیــات و مرکــز کشــور عــراق و قرارگیری
در همســایگی اســتانهای شیعهنشــین کشــور عــراق و
توپوگرافــی همــوار در دو ســوی اســتانهای ایــران و عــراق
در مــرز ایــن شهرســتان .بــا ســقوط رژیــم صــدام در عــراق،
کــه مانــع برگــزاری عــزاداری شــیعیان بــود ،نخســتینبار
پیــادهروی اربعیــن در ایــران از ســال  ،1390بــا جمعیــت 50
هــزار نفــر شــروع شــد و بــا رشــدی فزاینــده در ســال 1397
بــه بیــش از دو میلیــون نفــر رســید و بهتدریــج بــا توجــه بــه
موقعیــت مناســب جغرافیایــی مهــران و همچنیــن امنیــت
مســیر و ارائــه خدمات (اســکان ،پذیرایــی ،تأمین پارکینگ
ن بهویــژه شهرســتان مهــران،
و )...توســط مــردم اســتا 
بهرغــم ایجــاد ســه نقطــه مــرزی بــرای عبــور زوار ،براســاس
آمــار غیررســمی بیــش از  70درصد از جمعیــت دو میلیونی
ســال  1397مــرز مهــران را بــرای پیــادهروی اربعیــن (رفــت)
انتخــاب کردنــد و در برگشــت نیــز ایــن تعــداد بهمراتــب
افزایــش یافــت .در بقیــه ایــام ســال نیــز اغلــب ایــن مســیر
انتخــاب گردشــگران زیارتــی عراقــی و ایرانــی بــوده اســت.
در آینــده و بــا بهبــود اوضــاع سیاســی و امنیتــی در كشــور
عــراق ،تقاضــا بــرای شــرکت در بزرگتریــن گردهمایــی
جهــان (پیــادهروی اربعیــن) و زیــارت عتبــات عالیــات
بیشــتر خواهــد شــد .هــدف پژوهــش حاضــر ســاماندهی
ت كــه مــرز آن چنــد ســالی
مهــران بــا توجــه بــه ایــن اس ـ 
اســت از اهمیــت ویــژهای در جــذب گردشــگر مذهبــی
کشــور و حتی کشــورهای همســایه برخــوردار بوده و ســاالنه
جمعیــت زیــادی از گردشــگران مذهبــی كشــور بهصــورت
انفــرادی یــا کاروانــی از مــرز عبــور میکننــد .هــدف از
انجــام ایــن پژوهــش ،ســنجش میــزان احســاس امنیــت و
رضایتمنــدی گردشــگران مذهبــی از شــهر مهــران اســت
(فــوالدی .)69 :1398 ،بــا توجــه بــه اینکــه مــرز مهــران
قابلیتــی قــوی بــرای توســعه اســتان اســت و ایــن قابلیــت
ازآنروی نــوآوری بهشــمار رفتــه کــه تاکنــون درخصــوص
مســائل و مشــکالت خیــل عظیــم زائــران عتبــات عالیــات،
کــه از مــرز مهــران از کشــور خــارج شــده و دارای پتانســیل
غنــی نــه فقــط برای توســعه یــک ناحیــه بلکــه برای توســعه
منطقــه اســت ،مطالعــه و گزارشــی جامــع انجــام نشــده و

ضــرورت نــگاه علمــی و کارشناســی بــه ایــن موضــوع مهــم،
کــه میتوانــد آینــده منطقــه را دســتخوش تغییــرات مفیــد
کنــد ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت .برهمیناســاس این
جمعیــت کثیــر ،کــه از کشــور بــرای زیــارت عتبــات عالیــات
مســافرت میکننــد ،بــا مشــکالت و موانــع فراوانی در کشــور
ایــران و عــراق مواجــه بودهانــد؛ شــناخت ایــن مســائل بایــد
مــورد توجــه محققــان قرارگیــرد .در ایــن پژوهــش ،یکــی
از مهمتریــن موانــع گردشــگری در ایــن عزیمــت (امنیــت)
بهویــژه در شــهر مــرزی مهــران ،کــه هشــت ســال خــط
مقــدم دفــاع از کشــور و بــه ناامنــی مشــهور بــوده ،دوچندان
میشــود؛ بنابرایــن سیاســت کشــور در ترغیــب بــه زیــارت
عتبــات عالیــات و ایجــاد فرهنــگ اربعیــن در کشــور در
ســالهای اخیــر ،محققــان را وادار کــرده بــه ســؤاالت ذیــل
پاســخ كارشناســی دهــد .1 .وضعیــت احســاس امنیــت
و آســایش گردشــگران مذهبــی در شــهر مــرزی مهــران
چگونــه اســت؟  .2مهمتریــن عوامــل تأثیرگذار در احســاس
امنیــت و رضایــت گردشــگران مذهبــی شــهر مــرزی مهران
كدامانــد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤالها ازآنروی اهمیــت
بیشــتری خواهــد داشــت کــه مــرز مهــران یکــی از مبــادی
خروجــی از کشــور ایــران بــه ســمت عتبــات بــوده و ســه مرز
دیگــر (خســروی ،شــلمچه و چذابــه) نیز در رقابت ســنگین
بــرای جــذب گردشــگران مذهبــی از کشــور خواهنــد بــود.
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نیازهــای ســطح باالتــر در افــراد ایجــاد انگیــزه خواهــد كرد
و بایــد ســطح قابــل قبولــی از نیــاز بــه امنیت و ســامتی در
فــرد ارضــا شــده باشــد تــا ســایر نیازهــای دیگــر در افــراد
ایجــاد انگیــزه كنــد (ابراهیمپــور و روشــندل:1390 ،
 .)9امنیــت از نیازهــا و انگیزههــای اساســی انســان
بهشــمار مــیرود؛ بهطــوری كــه بــا زوال آن آرامــش
خاطــر انســان از بیــن مــیرود و تشــویش ،اضطــراب و
ناآرامــی جــای آن را میگیــرد .مرتفعشــدن بســیاری از
نیازهــای آدمــی در گــرو امنیــت اســت .امنیــت مقول ـهای
اساســی در هــر نظــام اجتماعــی اســت و جوامــع ،اولویــت
اول خــود را بــه برقــراری امنیــت در جامعــه اختصــاص
میدهنــد .امنیــت پدیــدهای چندبعــدی اســت و مطالعــه
و میــزان آن در یــك جامعــه از جهــات گوناگــون سیاســی،
اجتماعــی ،اقتصــادی امكانپذیــر اســت (محمــدی و
همــكاران .)145 :1391 ،درمجمــوع ،امنیــت بــه معنــی
وجــود اطمینــان از ســامت جــان و مــال و نامــوس امــری
اســت كــه واقعیــت یــا تحققیافتــن آن مســتلزم اقدامــات
و برنامهریزیهــای ویــژه اســت (زیــاری.)2 :1378 ،
احســاس امنیــت پدیــدهای روانشــناختی ـ اجتماعــی
اســت كــه ابعــاد گوناگــون دارد .ایــن احســاس ناشــی از
تجربههــای مســتقیم و غیرمســتقیم افــراد از شــرایط و
اوضــاع محیــط پیرامونــی اســت و افــراد بهصورتهــای
گوناگــون آن را تجربــه میكننــد .بهلحــاظ روششناســی،
احســاس امنیــت ســازه چندبعــدی اســت كــه در ارتبــاط
بــا شــرایط اجتماعــی و افــراد مختلــف بــه گونههــای
متفــاوت ظهــور مییابــد و بــه اشــكال گوناگــون نیــز
ســنجش و اندازهگیــری میشــود (تاجــران:1388 ،
 .)564احســاس امنیــت اجتماعــی بهنوعــی ذهنیــت و
جهتگیــری روانــی مثبــت (رضایتبخــش ،قانعكننــده و
آرامبخــش) شــهروندان درمــورد فقــدان تأثیرگــذاری بــروز
رویدادهــا و وقایــع ضدامنیتی تهدیدات (در شــرایط فعلی
و آتــی) در حوزههــای امنیــت اجتماعــی ،ثبــات سیاســی،
انســجام هویتــی ،یكپارچگــی و امنیــت ســرزمین اســت
(حاجیانــی .)28 :1384 ،احســاس امنیــت بــه احســاس
رهایــی انســان از اضطــراب ،بیــم و خطــر اطالق میشــود.
درواقــع زمانــی كــه فــرد احســاس كنــد در جامعــه و
تعامــات اجتماعــی ،خطــری جــان ،مــال یــا ســامتی
وی را تهدیــد نمیکنــد ،فــرد دارای احســاس امنیــت
اســت .ایــن احســاس امنیــت بــا اعتمــاد بــه ارگانهــای
تأمینكننــده امنیــت ،دولــت ،مدرســه ،نظــام اقتصــادی،
خانــواده ،شــبكه دوســتان و غیــره تأمیــن میشــود.
درجــه اعتمــادورزی فــرد بــه دیگــران مشــخصه مناســبی
بــرای تعییــن درجــه احســاس امنیــت وی تلقــی میشــود

(صدیــق سروســتانی و نیمــروزی)196 :1389 ،؛ بنابرایــن
احســاس امنیــت گردشــگران امــری ضــروری بــه نظــر
میرســد .احســاس امنیــت گردشــگران در زمــان ســفر
در تعامــل بــا محیــط اجتماعــی خــود (جامعــه میزبــان)
حاصــل میشــود .بــا توجــه بــه ایــن ضــرورت« ،احســاس
امنیــت در ســطح خــرد ،كــه اشــاره بــه روابط بیــن افــراد در
حوزههــای مختلــف میكنــد و نیــز تجربههــای مســتقیم
و غیرمســتقیم روزانــه افــراد را از آســیبهای اجتماعــی و
فرهنگــی بــه همــراه دارد ،احســاس امنیــت گردشــگری را
میتــوان ضــروری در نظــر گرفــت» (بیــات.)16 :1388 ،
براســاس مباحــث نظــری گفتهشــده ،احســاس امنیــت
بــه شــرح زیــر تعریــف میشــود« :احســاس امنیــت
اجتماعــی ،حالــت فراغــت همگانــی از تهدیــدی اســت كه
رفتــار غیرقانونــی یــك فــرد ،یــك ســازمان یــا دولــت ممكن
اســت در تمامــی یــا در بخشــی از جامعــه پدیــد آورد»
(گلــی.)7 :1390 ،
امنیــت ســفر و امنیــت در ذهــن در ســفر خارجــی مهمانــد
و نیــاز بــه امنیــت و کســب محیــط امنیتــی یکی از شــرایط
اساســی بــرای تضمیــن گردشــگری اســت (.)2005 ,shin
تعجبــی نــدارد امنیــت شــخصی در ســفر ضــروری اســت
و محیــط امنیتــی تأثیــر بســیاری در صنعــت گردشــگری
در هــر منطقــه دارد .تحقیقــات اخیــر بیشــتر (Floyd et
 )al., 2004; Lepp & Gibson, 2003نشــان میدهــد کــه
مهمتریــن نگرانیهــا بــرای گردشــگران مربــوط بــه ایمنــی
و امنیــت اســت (( .2000 ,Poon & Adamsپنــج حــوزه اصلــی
نگرانــی عوامــل خطــر عبارتانــد از :جنایــت ،تروریســم،
امنیــت غذایــی ،مســائل بهداشــتی و فجایــع طبیعــی
(.)Breda & Costa, 2005؛ بهعبارتدیگــر ،کمبــود ایمنــی
و امنیــت بــا چنیــن خطراتــی درحکــم بــای طبیعــی،
بیثباتــی سیاســی ،تروریســم ،جنایــت ،بهداشــت ،غــذا
و غیــره باعــث تضعیــف جــدی صنعــت گردشــگری شــده
اســت؛ بنابرایــن درک امنیــت و امنیــت ســفر میتوانــد
تعیینکننــده اصلــی در مســافران باشــد .از دیــدگاه
گردشــگران ،نگرانیهــای توریســتها بــر احســاس
عمومــی امنیــت و امنیــت ســفر بــه داخــل و از مقصــد
متمرکــز اســت .از نظــر مقصــد ،اغلــب نگرانیهــای
گردشــگران مربــوط بــه غــذا و بهداشــت و آب آشــامیدنی،
احســاس امنیــت در جاذبههــای گردشــگری و محــل
اقامتشــان اســت .لــو و الم ( )2004نشــان دادنــد کــه
امنیــت شــخصی عاملــی تعیینکننــده و مهــم بــرای
مشــارکت در گردشــگری اســت .ســیلوا و همــکاران
( )2010بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گردشــگران معمــو ً
ال
از برخــی مقصدهــای خــاص اجتنــاب کــرده ،احتمــا ً
ال بــه
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مقصدهــای امــن دیگــری نیــز کمــک میکننــد .همچنیــن
ریســک مرتبــط بــا ســطوح ایمنــی و امنیــت الزم اســت؛
زیــرا آنهــا تصمیمــات گردشــگران را تعییــن میکننــد
()Reisinger & Mavondo, 2005اگــر توریســتها احســاس
ناامنــی یــا تهدید درمــورد مقصد تعطیالت داشــته باشــند،
میتواننــد تصویــری منفــی از ایــن مقصــد ایجــاد کننــد.
هنگامــی کــه احســاس ناامنــی بــه خبــری مهــم تبدیــل
میشــود ،میتوانــد مدلهــای رفتــاری تصمیمگیــری
متعــارف را تغییــر دهــد و درنهایــت باعــث تغییــر یــا لغــو
مقصدهــای برنامهریزیشــده آنهــا شــود .هنگامــی کــه
توریســتها احســاس میکننــد آمــار منفیبــودن کلــی
توریســم بــه ســطح خاصــی رســیدهاســت ،ممکــن اســت
برنامههــای خــود را تغییــر داده یــا ســفر خود را بــه مقصدی
خــاص لغــو کننــد (.)Lepp & Gibson, 2003
آســایش نوعــی وضعیــت احساســی اســت كــه بــا شــماری از
متغیرهــای درونــی و بیرونــی در ارتباط اســت و از ســامتی
تــا احســاس رضایــت از زندگــی را دربــر میگیــرد (قدرتــی
و همــكاران .)3 :1391 ،آســایش محیطــی از مؤلفههــای
اساســی محیطهــای انسانســاخت بهشــمار مــیرود؛
زیــرا «بــرای ســكونت و زندگــی ،شــهر خانـهای بــزرگ اســت
و همانگونــه كــه خانــه بایــد از صفــات و مزایایــی برخــوردار
باشــد تــا ســکونت و زندگــی را مطلــوب و آســایشبخش
ســازد ،شــهر نیــز بایــد دارای کیفیاتــی و ویژگیهایــی بــرای
تأمیــن آســایش ،راحتــی و امنیــت باشــد .همچنین ،شــهر
ماننــد خانــه بایــد محیطــی گــرم ،صمیمــی و دلپذیــر باشــد
تــا امــکان زندگــی مطلــوب را فراهــم ســازد» (صالحــی،
 .)84 :1386هــدف اصلــی مدیــران حوزههــای گردشــگری،
مدیریــت شــهری و نیــروی انتظامــی ایــن اســت کــه
گردشــگران و زائــران بــا آرامــش و ایامــی خــوش همــراه بــا
تفریــح و احســاس خاطــر مطبــوع دوران ســفر خــود را در
ایــن شــهر ســپری کننــد .بایــد بدانیــم کــه موانــع زیــادی
هــم بــرای تأمیــن نیازهــای فــردی و اجتماعــی گردشــگران
و مســافران مذهبــی وجــود دارد کــه بــه کاهــش شــدید
احســاس امنیــت میانجامــد و ایــن پدیــده بهنوبــه خــود
باعــث گســترش روحیه نارضایتــی ،فقدان امنیــت و آرامش
و آســایش شــهروندان (میزبــان و میهمــان) میشــود« .این
پدیــده بــه نوبــه خــود بــه گســترش روحیــه نارضایتــی ،عدم
امنیــت ،احســاس تنهایــی ،غــم ،تــرس ،تنــش اجتماعــی،
جدایــی از طبیعــت و بیاعتمــادی و آســیبهای اجتماعــی
دامــن زده اســت و رفتارهــای آزاردهنــده بعضــی افــراد
اغلــب همــه کســانی را کــه از ایــن فضاهــا اســتفاده کــرده
یــا تمایــل بــه اســتفاده از آن را دارنــد ،تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .ممکــن اســت گردشــگران از رفتــن و اســتفاده از

ایــن مکانهــا صرفنظــر کننــد؛ زیــرا میترســند کــه مــورد
آزار قــرار گیرنــد» (خوشــفر و همــكاران.)183 :1392 ،
معادلــه امنیــت ـ گردشــگری معادلــهای دوســویه اســت و
در یــک پیوســتار دو قطبــی میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
کشــورهای امــن ،صنعــت گردشــگری فعــال و درخشــانی
خواهنــد داشــت و هــر کشــور بــا ســرمایهگذاری در بخــش
گردشــگری میتوانــد موجــب حــذف برخــی از مهمتریــن
انگیزشهــای مجرمانــه باشــد و بدینترتیــب بــه تضمیــن
نســبی امنیــت منجــر میشــود (امینیــان و فرجــی،
.)31 :1391
امنیــت و صنعــت گردشــگری در تعاملــی دوجانبــه هــم
میتواننــد تأثیــر افزایشــی و هــم تأثیــر کاهشــی در هــم
داشــته باشــند؛ بدینمعنــا کــه افزایــش (یــا کاهــش)
امنیــت موجــب رونــق (یــا رکــود) صنعــت گردشــگری و
بالعکــس خواهــد شــد؛ بنابرایــن اگــر خواهــان توســعه
صنعــت گردشــگری هســتیم ،بایــد بــه مقولــه امنیــت توجه
ویــژهای داشــته باشــیم .امنیــت در حــوزه گردشــگری به دو
بخــش مهــم تقســیم میشــود ،یکــی امنیــت گردشــگران و
دیگــری ســرمایه و سیاس ـتگذاران (بیگــی و میرزاخانــی،
 .)349 :1388آســایش ،راحتــی و امنیــت از مســائل و
عواملــی اســت کــه میتوانــد انســان را بهســوی گردشــگری
فراخوانــد .توســعه گردشــگری در هــر کشــور ،نشــاندهنده
ثبــات امنیــت ملــی اســت و یکــی از علــل رونــق گردشــگری
در کشــور ،توجــه دولــت بــه تأمین امنیت گردشــگری اســت
(لطفیفــر و یغفــوری .)2 :1391 ،البتــه نبایــد فراموش کرد
کــه ایــن موضــوع همیشــه صــادق نیســت؛ چراکــه در برخی
مواقــع وجــود پدیــده گردشــگری و رفتوآمــد گردشــگران
موجــب ناامنــی شــده اســت (شــاهیوندی و همــكاران،
 .)144 :1390براســاس اعــام ســازمانهای بینالمللــی،
اگــر گردشــگری خاطــره بــدی از یــک کشــور داشــته باشــد،
ایــن موضــوع را بــه  70الــی  80نفــر انتقــال خواهــد داد .ایــن
درحالــی اســت کــه اگــر فــرد مذکــور بــا برخــورد مناســبی
روبـهرو شــود ،آن را فقــط بــه  10نفــر خواهد گفــت .ازینرو،
تأثیــر برخوردهــای غلط و نامناســب با گردشــگران خارجی
بســیار نامطلــوب و مخــرب اســت (صلواتــی و موالئــی،
.)103 :1394
ـایش گردشــگران تحقیقات بســیاری
در حــوزه امنیت و آسـ ِ
انجــام شــده اســت .خوشــفر و همــكاران در مقالــهای بــا
عنــوان «بررســی احســاس امنیــت فــردی و اجتماعــی از
دیــدگاه گردشــگران و عوامــل مؤثر بــر آن ،مطالعه مــوردی:
گردشــگران منطقــه گردشــگری ناهارخــوران و النگــدره
شــهر گــرگان» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه وجــود احســاس
امنیــت اجتماعــی در گردشــگاههای مــورد مطالعــه ،بــرای
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گردشــگران و توســعه گردشــگری كاركردهای مثبتــی دارد
(خوشــفر و همــكاران .)1392 ،اســماعیلزاده و همــكاران
در مقالـهای بــا عنــوان «ســنجش میــزان احســاس امنیــت
گردشــگران در فضــای كالنشــهرها (مــورد مطالعــه:
كالنشــهر تبریــز)» بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه میــزان
تحصیــات ،ســن ،ســواد ،وضعیــت تأهــل ،میــزان درآمد،
نقــش نیــروی انتظامــی و رســانهها بــه مقــدار بســیار
زیــادی در میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران
شــهری تأثیــر داشــته و در ایــن میــان ،وضعیــت كالبــدی
فیزیكــی شــهر تبریــز كمتریــن تأثیــر را از نظــر گردشــگران
شــهر داشــته اســت (اســماعیلزاده و همــكاران.)1394 ،
بــا عنــوان «ســنجش میــزان احســاس امنیــت بهنــام
مغانــی و همــکاران در مقالــهای و آســایش گردشــگران
داخلــی (شــهر گنــاوه)» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
میــان تحصیــات و امنیــت رابطــه مســتقیم وجــود دارد
(بهنــام مغانــی و همــکاران .)1396 ،صلواتــی و موالیــی
در مقالـهای بــا عنــوان «بررســی عوامــل مؤثــر بــر احســاس
امنیــت گردشــگران (مطالعــه مــوردی :شــهر ســنندج)» به
ایــن نتیجــه رســیدند كــه از میــان عوامــل مؤثــر در امنیت،
عملكــرد پلیــس ،عامــل فرهنگــی ،عامــل اقتصــادی ،و
عملكــرد رســانهها ،تأثیــر معنـیداری در احســاس امنیت
در بیــن گردشــگران داشــتهاند و در ایــن میــان ،عوامــل
اجتماعــی و سیاســی تأثیــر معنــیداری در احســاس
امنیــت نداشــتهاند (صلواتــی و موالیــی .)1394 ،در
جمعبنــدی از ادبیــات و پیشــینه پژوهــش ،گفتنــی اســت
كــه امنیــت میتوانــد یكــی از مؤلفههــای مهــم جــذب
گردشــگر بــرای ارتقــا و توســعه ایــن صنعــت باشــد كــه
تأثیــر شــگرفی در گردشــگری و اتخــاذ تصمیم گردشــگران
بــرای سیروســفر و بازدیــد از مكانهــای تاریخــی و طبیعی
دارد( .صمدیــان .)19 :1388 ،گردشــگری و امنیــت بــه
شــکل اجتنابناپذیــری پدیدههایــی درهمبافتهانــد و
امنیــت بــه احتمــال زیــاد مهمتریــن تعیینکننــده مقصــد
گردشــگری اســت
( .)Boakye, 2012; Sönmez & Graefe, 1998نگرانیهــای
امنیتــی از قبیــل تروریســم ،جنــگ ،جــرم و ناآرامــی
سیاســی موانــع ســفر بهشــمار میرونــد و در تصمیمگیــری
گردشــگری هنــگام انتخــاب یــک مقصــد خــاص تأثیــر
میگذارنــد( .)Hall et al., 2004بســیاری از مطالعــات بیانگــر
ایــن اســت کــه مقاصــد گردشــگری عمیقــ ًا تحتتأثیــر
ادراکات امنیــت و مدیریــت ایمنــی ،امنیــت و ریســک قرار
دارنــد (Boakye, 2012; Hall et al., 2004; Pizam & Smith, ,
 .)2000; Sönmez & Graefe, 1998نگرانیهــا امنیتــی مقصد
در تصمیمــات مســافران بینالمللــی تأثیــر میگذارنــد

 ))McKercher & Hui, 2004مطالعــات نشــان میدهــد کــه
ش اساســی در گردشــگری بــه علــت نبــود امنیــت در
کاه ـ 
مقصدهــای توریســتی اســت (.)Pizam & Mansfeld, 2006
بااینحــال ،دامنــه نگرانیهــای امنیتــی شــامل طیــف
وســیعی از مســائل در مقیاسهــای مختلــف ،از جهــان بــه
فــرد ،اســت (.)Hall et al., 2004
مؤلفههای تأثیرگذار در احساس امنیت
شــكل  1عوامــل تأثیرگــذار در احســاس امنیــت را نشــان
میدهــد .همانگونــه کــه شــکل  1نشــان میدهــد،
ایــن عوامــل جامعهشــناختی و روانشــناختی هســتند.
بــاوجــودایــن کــه در الگــوی تحلیلــی حاضــر در شــكل 1
بــر رابطــه یكســویه میــان متغیرهــا تأكیــد شــده اســت،
رویكردهــای نظــری بررسیشــده اغلــب بــه رابطــه
دوســویه و متقابــل متغیرهــا توجــه میکننــد .چنانكــه
در ایــن نظریههــا بــر ایــن نكتــه تأكیــد میشــود كــه مث ـ ً
ا
بینظمــی اجتماعــی میتوانــد باعــث ریســك و مخاطــره
(ریســك اعتمادكــردن) شــود و ریســك و مخاطره نیز ســبب
احســاس ناامنــی و تــرس میشــود .همچنیــن احســاس
ناامنــی و تــرس میتوانــد موجــب كنارهگیــری افــراد از
فعالیتهــای اجتماعــی ،محدودشــدن ارتباطــات آنهــا
و تضعیــف كنتــرل اجتماعــی غیررســمی شــود و زمینــه
مناســبی را بــرای بینظمــی اجتماعــی فراهــم ســازد.
درواقــع یــك چرخــه معیــوب میــان بینظمــی اجتماعــی،
ریســك و مخاطــره و احســاس ناامنــی و تــرس وجــود دارد
كــه میتواننــد یكدیگــر را تولیــد و بازتولیــد کننــد.

شكل  :1مؤلفههای اثرگذار در احساس امنیت

سنجش و تحلیل میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران
مذهبی در سفر به عتبات عالیات
مطالعه موردی :مرز بینالمللی مهران ،اربعین 1396و1397
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جدول  :1ابعاد و شاخصهای احساس امنیت و آسایش
گردشگرانمذهبی
ابعاد

شاخص

امكانات و خدمات اقامتی

رضایت از امكانات اقامتگاهی
مانند کمپینگ ،مسافرخانه ،هتل،
زائرسرا و منازل اجارهای

رضایت از امكانات پذیرایی مانند
رستوران ،سوپرماركت ،پیتزا و
امكانات و خدمات پذیرایی ساندویچفروشیها و موکبهای
بین راهی و مجتمعهای خدماتی،
رفاهی ،بین راهی

امكانات و خدمات زیربنایی

رضایت از امكانات زیربنایی مانند
کمی و کیفی وسایل
افزایش ّ
حملونقل و مخابرات و برق و
،پاركینگ ،خدمات بانکی
بیمه ،ویزا

امکانات و خدمات نیروی
انتظامی و امنیتی

رضایت از عملكرد نیروی انتظامی
و امنیتی برای برقراری امنیت

ویژگیهای ناحیه مورد مطالعه
شهرســتان مهــران واقــع در غــرب اســتان ایالم با مســاحت
 2394کیلومترمربــع 12 ،درصــد مســاحت اســتان ایــام را
بــه خــود اختصــاص داده اســت .ایــن شهرســتان از شــمال
به شهرســتان ایــام ،جنــوب به شهرســتان دهلران ،شــرق
بــه شهرســتان ملکشــاهی و غــرب بــه کشــور عــراق منتهــی
میشــود .شهرســتان مهــران آب وهــوای گــرم و خشــک تــا
معتــدل دارد و میانگیــن بــارش ســاالنه آن  185/9میلیمتر
اســت و دمــای مطلــق آن از  6تــا  52درجــه ســانتیگراد در
تغییر اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

روششناسیپژوهش
روششناســی پژوهــش حاضــر توصیفــی ـ همبســتگی،
برمبنــای شــیوه پیمایشــی اســت و در ایــن مســیر از ابــزار
پرســشنامه اســتفاده شــده اســت .روایــی پرســشنامه
محققســاخته را متخصصــان حــوزه تخصصــی و خبــرگان
تأییــد کردهانــد و پایایــی آن نیــز بــه روش آلفــای کرونبــاخ
صــورت گرفتــه و میــزان اعتبــار آن  0/775محاســبه شــده
اســت .جامعــه آمــاری منطقــه مــورد مطالعــه را تعــداد 2
میلیــون نفــر از گردشــگران مذهبــی داخلــی کــه در اربعیــن
ســالهای 1396و  1397بــه شــهر مــرزی مهــران ســفر
کردنــد و بــه مــدت حداکثــر یــک هفتــه در ایــن شــهر اقامــت
داشــتند تشــکیل میدهنــد .درمجمــوع با تجزیــه و تحلیل
دادههــای آمــاری بــا اســتفاده از بســته نرمافــزاری اس پــی
اس اس و آمــوس و بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری
ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون T ،تکنمونـهای
و تحلیــل رگرســیون گامبـهگام ،مــدل معــادالت ســاختاری
(تحلیــل مســیر) و آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن اطالعــات
مــورد نیــاز جم ـعآوری شــده اســت.
ابعــاد و شــاخصهایی كــه در احســاس امنیــت گردشــگری
تأثیــر میگــذارد عبارتانــد از:
 )1امکانــات و خدمــات اقامتــی :فراهمکــردن امکانــات
اقامتــی (هتــل ،زائرســراها و خانههــای اجــارهای،
کمپهــای موقتــی و موکبهــا و  )...یکــی از بخشهــای
پویــای گردشــگری را تشــکیل میدهــد .ازآنجاکــه اینگونــه
تســهیالت ،عامــل مؤثــری بــرای تقویــت گردشــگری
بهشــمار میرونــد ،اهمیــتدادن بــه آنهــا بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد (تقوایــی و اكبــری)218 :1388 ،؛
 )2امکانــات و خدمــات پذیرایــی :بــا توجــه بــه اینکــه
شــهرهای گردشــگرپذیر نیــاز بــه تأسیســات اقامتــی و
پذیرایــی مجهــز دارنــد ،یکــی از نیازهــای ثانویــه بخــش
گردشــگری ،مراکــز پذیرایی اســت؛ اگرچه همه گردشــگران
از هتــل اســتفاده نمیکننــد ،امــا بــه علــت تنــوع ســلیقه و
تــوان گردشــگران ،شــهر بــه انــواع هتلهــا و مراکــز پذیرایی
بــا درجههــای مختلــف نیازمنــد اســت .گردشــگرانی کــه از
هتــل اســتفاده میکننــد بیشــترین تأثیــر اقتصــادی را در
صنعت گردشــگری دارند (وارثــی و همــكاران.)97 :1389 ،
امکانــات و خدمــات زیربنایی :صنعت گردشــگری رابطهای
حیاتــی بــا حملونقــل دارد؛ زیــرا وجــود حملونقــل
(هوایــی و زمینــی) مطلــوب و مناســب بــا جادههــای ایمن،
دسترســی راحــت و باکیفیت بــه امکانات زیربنایــی ازجمله
پارکینــگ ،بهویــژه در شــهر مهــران ـ کــه بالــغ بــر  95درصــد
گردشــگران از وســیله نقلیــه شــخصی اســتفاده میکننــد ـ
بــرای گردشــگران یکــی از الزمههــای توســعه گردشــگری

هــر منطقــه بهشــمار مــیرود .در مقیــاس کالن ،توســعه
زیرســاختهای مناســب شــهری و مدیریــت مدبرانــه شــهر
بهمنظــور پاس ـخگویی بــه نیازهــای گردشــگران ،ضــرورت
فــراوان دارد؛
 )3امکانــات و خدمــات نیــروی انتظامــی و امنیتــی :پلیــس
بهمنزلــه بخــش مهمــی از نظــام سیاســی هر کشــور ،وظیفه
خطیــر تأمیــن امنیــت داخلــی را برعهــده دارد .ازآنجاکــه
پلیــس شــامل قوههایــی اســت کــه حفــظ نظــم و آرامــش
مملکــت برعهــده آنهاســت ،میتــوان بیــان کــرد کــه
نقــش اول ایجــاد و حفــظ نظــم و آرامــش در کشــور ،بهویــژه
شــهروندان ،برعهــده نیــروی انتظامــی و پلیــس اســت
(آییــن مقــدم و همــكاران.)5 :1392 ،

149

150

شوهانی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

نقشه  :1موقعیت ناحیه مورد مطالعه

براســاس سرشــماری ســال  ،1395جمعیــت شهرســتان
مهــران  29797نفــر اســت .ایــن شهرســتان بــه علــت
داشــتن موقعیــت جغرافیایــی مناســب و زمینهــای
حاصلخیــز کشــاورزی و قرارگرفتــن بزرگتریــن پایانــه
زمینــی صــادرات و واردات کاال بــه کشــور عــراق و همچنین
داشــتن منابــع غنــی نفــت و گاز ،ظرفیت متنــوع و مطلوبی
بــرای ســرمایهگذاری و انجــام فعالیتهــای اقتصــادی
دارد .از ســال  1382بــه پیشــنهاد وزارت امــور خارجه ،مرز
مهــران بهعنــوان مــرز بینالمللــی معرفــی شــد .بــه علــت
نزدیکــی ایــن مــرز بــا عتبــات عالیــات در عــراق و مذهــب
شــیعه اســتانهای دو طــرف کشــور (ایــران و عــراق)
روزبـهروز اهمیــت ایــن مــرز بیشــتر شــده اســت؛ بهطــوری
کــه چنــد ســالی اســت بهعنــوان مســیر تــردد بخــش اعظم
زائــران کشــورمان و همچنیــن اتبــاع ســایر کشــورها بهویژه
عــراق انتخــاب شــده اســت.
یافتههایتوصیفی
در ایــران بــرای اولینبــار در ســال  1390و بــا حضــور
جمعیتــی بالــغ بــر پنجــاه هــزار نفــر مراســم پیــادهروی
اربعیــن آغــاز شــد و بــا رشــدی فزاینــده ایــن تعداد در ســال
 1397بــه بیــش از دو میلیــون نفــر رســید .در کشــورمان بــا
وجــود چنــد پایانــه مــرزی بــرای تــردد زائــران ،شهرســتان
مهــران بــا توجــه بــه داشــتن کمتریــن فاصلــه بــا شــهرهای
مذهبــی عــراق در ایام مراســم پیــادهروی اربعین حســینی
مــورد توجــه گردشــگران مذهبــی عتبــات عالیــات از داخل
و خــارج کشــور قــرار گرفتــه اســت.

جدول  :2فاصله شهرهای مرزی با کربالی معلی
نام پایانه

فاصله پایانه تا کربال به کیلومتر

پایانه مرزی شلمچه

 480کیلومتر

پایانه مرزی چزابه

 480کیلومتر

پایانه مرزی خسروی

 315کیلومتر

پایانه مرزی مهران

 281کیلومتر

جدول  :3آمار تردد گردشگران مذهبی از مرز مهران (ماخذ:
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایالم)
سال آماری

ورودی

خروجی

جمع کل

1394

1725263

1654313

2379576

1395

2056557

2365939

4422496

1396

2122071

1906092

4028163

1397

2456798

2087654

4544443

نتایج استخراج پرسشنامه حاکی از آن است که سن بیشتر
پاسخگویان بین  31تا  40است .بعد از آن ،گروه سنی 41
تا 50سال با  34درصد بیشترین گروه سنی است که از مرز
مهران برای عزیمت به عتبات عالیات استفاده میکند.
براساس نتایج استخراجشده از جامعه آماری مورد مطالعه،
نزدیک به  50درصد گردشگران تحصیالت عالی داشتهاند
و تحصیالت اکثر پاسخگویان لیسانس بوده است .نتایج
استخراجیازوضعیتاشتغالپاسخگویاننشانمیدهدکه
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مطالعه موردی :مرز بینالمللی مهران ،اربعین 1396و1397

جدول  :4خالصه یافتههای توصیفی پژوهش
مؤلفهها

جنس

تحصیالت

 51به باال

3/7

مرد

77/2

زن

22/8

فوق لیسانس و باالتر

25/5

لیسانس

49/1

فوق دیپلم

14/1

دیپلم

5

زیردیپلم

6

شاغل در بخش دولتی

76/1

شاغل در بخش
خصوصی

10/8

بیکار

3/9

وسیله نقلیه شخصی

84/3

وسیله نقلیه عمومی

10

هواپیما

1/3

توصیه دوستان و
آشنایان

68/8

اینترنت و فضای
مجازی

14/2

رادیو و تلویزیون

11/5

فیلمها ،پوسترها و
برشورها

5/5

جدول  :5بررسی میزان رضایت و آسایش گردشگران مذهبی از
خدمات و امكانات

رضایت گردشگران از
خدمات گردشگری

میانگین

 41تا  50سال

34/1

انحراف معیار

نحوه آشنایی به
مرز مهران

 31تا  40سال

43/8

خطای آماره
) T (sig.آزمون

نحوه دسترسی

 21تا  30سال

4/8

سطح معناداری

اشتغال

کمتر از 20

3/6

امكانات اقامتگاهی

3/84

0/686

0/001

0/05

امكانات پذیرایی

3/25

0/721

0/009

0/05

امكانات زیربنایی

3/28

0/717

0/008

0/05

امنیت و امکانات
آنسوی مرز

3/41

0/707

0/006

0/05

عملكرد نیروی
انتظامی و امنیتی

3/73

0/698

0/007

0/05

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

)سن (سال

ویژگی

درصد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 75درصد پاسخگویان در بخش دولتی شاغل بودهاند .نحوه
دسترسی پاسخگویان به شهر مرزی مهران نشان میدهد
که عمده پاسخگویان وسیله نقلیه شخصی ( 84/3درصد) را
برای تردد ترجیح میدهند .نحوه آشنایی پاسخگویان با مرز
مهران و تردد از این مرز بینالمللی برای عزیمت به عتبات
عالیاتنشانمیدهدکهعمدهپاسخگویانبهتوصیهدوستان
و آشنایان ،از مرز مهران شناخت پیدا کردهاند و براساس
تجربه مثبت قبل (ذهنیت دوستان از خدمات مطلوب در
سفرهای سالهای قبل) به این شهر عزیمت کردهاند.

یافتههای تحلیلی و سنجش
شهرستان مهران به علت موقعیت مناسب جغرافیایی و
منابع خدادادی ازجمله داشتن مرز مشترک طوالنی با
کشور عراق به طول  220كیلومتر و نزدیکی با شهرهای
عتبات عالیات و مرکز کشور عراق و قرارگیری در همسایگی
استانهای شیعهنشین کشور عراق و توپوگرافی هموار در دو
سویه کشور ایران و عراق در مرکز ثقل عزیمت گردشگران
مختلف از اقصی نقاط کشور ،بهویژه مناطق شمالی و شمال
غرب و مرکز کشور قرار دارد .پیادهروی اربعین در ایران از
سال  1390و با جمعیت  50هزار نفر شروع شد و با رشدی
فزاینده در سال  1397به بیش از  2میلیون نفر رسید و
بهتدریج با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی مهران و
همچنین امنیت مسیر و ارائه خدمات (اسکان ،پذیرایی،
تأمینپارکینگو)...بهدستمردماستان،خصوص ًاشهرستان
مهران ،بهرغم ایجاد سه نقطه مرزی برای عبور زوار ،براساس
آمار غیررسمی بیش از  70درصد از جمعیت  2میلیونی سال
 ،1397مرز مهران را برای پیادهروی اربعین (رفت) انتخاب
کردندودربرگشتنیزاینتعدادبهمراتبافزایشیافت.گفتنی
است در بقیه ایام سال نیز اغلب این مسیر انتخاب گردشگران
زیارتیعراقیوایرانیبودهاست.
برایبررسیرضایتوآسایشگردشگراندرهریکازمؤلفههای
پژوهش ،بررسی با استفاده از سه گویه انجام شده است .نتایج
آزمون تی نشان میدهد که همه گویههای مورد مطالعه،
وضعیتیباالترازحدمطلوبداشتهاند(مقایسهمیانگینهریک
ازمؤلفههاباحدمبنای.)3بهعبارتدیگر،رضایتگردشگراناز
وضعیتخدماتوامکاناتمهرانمطلوببودهاست.
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براســاس آزمــون تــی ،تکنمونههــای همــه عوامــل مؤثــر
در ایجــاد امنیــت برای گردشــگران در ســطح مطلوبــی قرار
دارنــد .در ادامــه تــاش میشــود کــه از میــان ایــن عوامــل،
مؤثرتریــن عواملــی که به ایجــاد امنیت و همچنیــن ناامنی
بــرای گردشــگران مذهبــی شــهر مــرزی مهران منجر شــده
اســت ،شناســایی شــود .رگرســیون چندگانــه میتوانــد بــه
ســنجش عوامــل مؤثر در امنیت گردشــگری مذهبی شــهر

مــرزی مهــران و ایجــاد مــدل ع ّلــی ـ کــه برهمکنــش بیــن
شــاخصها و معرفهــا را نشــان میدهــد ـ کمــک کنــد.
یکــی از اهــداف ایــن پژوهــش ،ایجــاد مــدل ع ّلــی بیــن
عوامــل مؤثــر در امنیــت گردشــگری شــهر مــرزی مهــران
اســت .پرســش اصلــی بــرای ایجــاد این مــدل آن اســت که
کــدام شــاخص منطقــه ،بیشــترین تأثیــر را در گردشــگری
در ایــن منطقــه داشــته اســت.

جدول  :6ضرایب و رگرسیون گامبهگام برای سنجش تأثیر متغیرهای مستقل امنیت گردشگران مذهبی
)مؤلفهها (امكانات اقامتی ،امكانات پذیرایی ،امكانات زیربنایی ،امنیت ،نیروی انتظامی

بعد

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

مراحل

متغیر واردشده به مدل
در هر مرحله

) (Rضریب همبستگی
چندگانه

) (R2ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

خطای معیار

گام اول

احساس امنیت در مدت اقامت

0/858

0/748

0/749

0/201

گام دوم

امكانات زیربنایی

0/913

0/855

0/864

0/169

گام سوم

امكانات پذیرایی

0/933

0/902

0/901

0/137

گام چهار

امكانات اقامتگاهی

0/979

0/958

0/953

0/109

گام پنجم

عملكرد نیروی انتظامی برای
برقراری امنیت

0/989

0/986

0/986

0/092

گام ششم

امنیت و خدمات در آنسوی
مرز

1

1

1

0/052

اولیــن متغیــر واردشــده در مــدل ،شــاخص احســاس
امنیــت در مــدت اقامــت اســت کــه دارای ضریــب
همبســتگی  0/858اســت.
در مرحلــه دوم ،شــاخص امکانــات زیربنایــی وارد مــدل
شــد کــه مقــدار  Rبــه 0/913و مقــدار  R2بــه  0/855افزایــش
یافــت .در مرحلــه ســوم امکانــات پذیرایــی وارد معادلــه
شــد کــه مقــدار  Rبــه 0/933و مقــدار  R2بــه  0/902افزایــش
یافــت .در گام چهــارم بــا ورود متغیــر امکانــات اقامتگاهی،

مقــدار  Rبــه 0/979و مقــدار  R2بــه  0/958افزایــش یافــت.
در گام پنجــم بــا ورود متغیــر عملکــرد نیــروی انتظامــی،
مقــدار  Rبــه 0/989و مقــدار  R2بــه  0/986افزایــش یافــت.
در گام ششــم بــا ورود متغیــر امنیــت مــرز در آنســوی مرز،
مقــدار  Rو همچنیــن مقــدار  R2بــه  1افزایــش یافت؛ یعنی
ایــن  6متغیــر  100درصــد از واریانــس مربــوط بــه متغیــر
وابســته را تبییــن میکننــد.

جدول  :7ضرایب رگرسیون گامبهگام برای سنجش تأثیرگذاری شاخصهای مورد مطالعه در امنیت گردشگران
انحراف استاندارد
ضرایب

 Tمقدار آماره

خطای آماره آزمون
)T(sig.

امكانات زیربنایی

0/367

0/237

0/063

3/81

0/007

امكانات پذیرایی

0/311

0/218

0/069

3/61

0/011

امكانات اقامتگاهی

0/418

0/297

0/052

4/21

0/001

عملكرد نیروی انتظامی

0/401

0/288

0/057

4/11

0/003

امنیت و خدمات آنسوی مرز

0/383

0/267

0/061

3/97

0/004

مدل

ضرایب رگرسیونی
) (Bضرایب رگرسیونی
)( استاندارد
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درمــورد اهمیــت و نقــش متغیرهــای مســتقل در
پیشگویــی در معادلــه رگرســیون ،بایــد از مقادیــر بتــا
( )Betaاســتفاده کــرد .متغیــر امکانــات پذیرایــی بــا بتــای
 0/218کمتریــن تأثیــر را در گردشــگری مذهبــی و رضایــت
دارد .متغیــر امکانــات اقامتگاهــی بــا ضریــب بتــای 0/297

بیشــترین تأثیــر را در امنیــت گردشــگران محــدوده مــورد
مطالعــه گذاشــته اســت.
تحلیل مدل معادالت ساختاری (مدل تحلیل مسیر)
نمــودار  1تحلیــل ضرایــب مســیر عوامــل مؤثــر در امنیــت
گردشــگری را نشــان میدهــد.
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نمودار  :1مدل معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) رابطه امنیت گردشگری با امکانات خدماتی و امنیتی

در نمــودار  1تحلیــل ضرایــب مســیر عوامــل مؤثــر در امنیت
گردشــگری نشــان میدهــد کــه بــار عاملــی کلیــه اجــزای
امنیــت گردشــگری بــا عوامــل امكانــات زیربنایــی ،امكانات
پذیرایــی ،امكانــات اقامتگاهــی ،عملكــرد نیــروی انتظامی
و امنیــت و خدمــات آنســوی مــرز در حالــت مســتقیم
و اســتاندارد بزرگتــر از مقــدار  0/5و در بســیاری مــوارد
بزرگتــر از مقــدار  0/6اســت کــه نشــان میدهــد قــدرت
رابطــه امنیــت گردشــگری بــا عوامــل امكانــات زیربنایــی،
امكانــات پذیرایــی ،امكانــات اقامتگاهــی ،عملكــرد نیــروی
انتظامــی و امنیــت و خدمــات آنســوی مــرز قابــل قبــول و
در مــواردی بســیار مطلــوب اســت .در ایــن میــان ،عامــل
امكانــات اقامتگاهــی بــا بــار عامــل  0/84بیشــترین تأثیــر و
عامــل امكانــات پذیرایــی با بــار عاملــی  0/54کمتریــن تأثیر
را در امنیــت گردشــگری در اســتان ایــام داشــته اســت.

جدول  :8نتایج تحلیل و ارزیابی مدل ساختاری عوامل مؤثر در
امنیتگردشگری

نوع مدل
مستقیم

946/0 856/0 883/0 077/3 3/124

جــدول  8نشــان میدهــد کــه در مــدل برازششــده،
شــاخص در حــد مطلــوب و کمتــر از میــزان  4اســت و مقدار
بــرای کمتر از ســطح مطلــوب  0/08اســت ،که نشــاندهنده
بــرازش مناســب و خــوب اســت .بههمینترتیــب ،مقادیــر
اندازههــای برازندگــی ،،،در حــدود و نزدیــک میــزان
مطلــوب  0/90و در مــواردی بزرگتــر از  0/90بــوده کــه
مقادیــری مناســب و مطلــوب بهشــمار میرونــد .ازایـنرو،
مــدل ســاختاری برازششــده بــرای کلیــه متغیرهــای
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ی پژوهــش در ســطح مناســبی
تحقیــق ،توســط دادههــا 
از نظریههــا انجــام شــده ،آنهــا را حمایــت کــرده و بــرای
تبییــن متغیرهــا مدلــی مناســب بهشــمار میرونــد.
بنابرایــن کلیــه عناصــر (ســؤاالت) استفادهشــده در
پرســشنامههای پژوهــش ،قــدرت تبیینکنندگــی
مدنظــر را بــرای هــر متغیــر پژوهــش داشــتهاند.
آزمون رتبهبندی فریدمن
جــدول  9نتایــج آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن برای بررســی
عوامــل مؤثــر در امنیــت گردشــگری از دیــدگاه نمونــه
پژوهــش را نشــان میدهــد.
جدول  :9نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن عوامل مؤثر
در امنیت گردشگری

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

مقدار آماره آزمون

درجه
آزادی

523/910

4

خطای آزمون سطح
آزمون
)(Sig

نتیجه
آزمون

0/05

تأیید

>0/01

جــدول  9نشــان میدهــد کــه مقــدار آمــاره آزمون خـی ـ دو
بهدس ـتآمده برابــر بــا  523/910بــا خطــای آزمــون کمتــر
از  0/01اســت کــه نتیجهگیــری میشــود در ســطح خطــای
کمتــر از  0/05قــرار دارد .معنیداربــودن آزمــون فریدمــن
بدینمعناســت کــه رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر در امنیــت
گردشــگری از دیــدگاه نمونــه پژوهــش معنــادار بــوده و
نمونــه پژوهــش رتبهبنــدی متفاوتــی از عوامــل مؤثــر در
امنیــت گردشــگری دارنــد.
جــدول  10نتایــج رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر در امنیــت
گردشــگری از دیــدگاه نمونــه پژوهــش را نشــان میدهــد.
جدول  :10نتایج رتبهبندی عوامل مؤثر در امنیت گردشگری
عوامل

میانگین رتبه

اولویتبندی

امكانات اقامتگاهی

01/4

1

امكانات پذیرایی

3/14

5

امكانات زیربنایی

/332

4

امنیت و امکانات
آنسوی مرز

54/3

3

عملكرد نیروی انتظامی و
امنیتی

68/3

2

مقایســه میانگیــن رتبههــای عوامــل مؤثــر در امنیــت
گردشــگری در جــدول  10نشــان میدهــد کــه باالتریــن
میانگیــن رتبــه ( )4/01بــه عامــل امكانــات اقامتگاهــی در
نمرهدهــی اختصــاص دارد؛ بدینمعنــا کــه مهمتریــن
عامــل مؤثــر در امنیــت گردشــگری از نظــر نمونــه پژوهش،
عامــل امكانــات اقامتگاهــی اســت .بعــد از عامــل فــوق،
مهمتریــن عامــل مؤثــر در امنیــت گردشــگری بهترتیــب
شــامل عملكــرد نیــروی انتظامــی و امنیتــی ،امنیــت و
امکانــات آنســوی مــرز ،امكانــات زیربنایــی و امكانــات
پذیرایــی میشــود.
نتیجهگیری
ضــرورت احســاس امنیــت اجتماعــی و آرامــش روانــی
در بیــن گردشــگران مذهبــی ،موجــب افزایــش شــمار
گردشــگران ،رونقیافتــن کســبوکار و افزایــش درآمــد
شــرکتها و مؤسســاتی میشــود کــه در ایــن عرصــه
فعالیــت میکننــد و ظرفیــت جدیــدی در تحــوالت
توســعهای منطقــه و کل اســتان ایجــاد میشــود.
شــهر مهــران یکــی از قدیمیتریــن مراکــز ســکونت
در جنــوب غــرب کشــور اســت .ایــن شــهر بــا داشــتن
فاصلــه مناســب بــا شــهرهای مذهبــی و پایتخــت عــراق،
شــیعهبودن ،مهماننــوازی مــردم اســتان ایــام در
مســیرهای تــردد زائــران ،اشــتراک فرهنگــی و قومــی در
دو ســوی مــرز و همچنیــن خاطــره و نــام خــوب مهــران
در دوران دفــاع مقــدس در بیــن مــردم ،زمینــه فراوانــی را
بــرای حضــور گردشــگران مذهبــی از اقصــی نقاط کشــور به
ایــن شــهر مــرزی فراهــم کــرده اســت.
براســاس مطالعــات ،تحلیــل و محاســبات آمــاری
انجامشــده از آزمــون همبســتگی پیرســون و اســپیرمن
نشــان میدهــد مقــدار میانگیــن رضایــت بــا آزمــون تــی
تکنمون ـهای بــرای شــاخص امکانــات اقامتگاهــی ،3/84
امکانــات پذیرایــی  ،3/25امکانــات زیربنایــی ،3/28
عملکــرد نیــروی انتظامــی  3/73و احســاس امنیــت در
مــدت اقامــت  3/41اســت .ازآنجاکــه ســطح رضایــت از
هریــک از شــاخصهای خدماتــی و امکانــات گردشــگری
شــهر مهــران از نظــر گردشــگران باالتــر از حــد مبنــای 3
قــرار دارد ،میتــوان نتیجــه گرفــت خدمــات و امکانــات
گردشــگری در شــهر مــرزی مهــران ،در وضعیــت مطلوبــی
قرار داشــته و توانســته اســت امنیت و آســایش گردشگران
مذهبــی را تأمیــن کنــد.
بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون گامبــهگام ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه شــاخص امکانــات پذیرایــی بــا بتــای
 0/218کمتریــن تأثیــر را در گردشــگران مذهبــی شــهر

سنجش و تحلیل میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران
مذهبی در سفر به عتبات عالیات
مطالعه موردی :مرز بینالمللی مهران ،اربعین 1396و1397
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مــرزی مهــران و رضایتمنــدی آنهــا داشــته و شــاخص
امکانــات اقامتگاهــی بــا ضریــب بتــای  0/297بیشــترین
تأثیــر را در امنیــت و آســایش گردشــگران گذاشــته اســت.
همچنیــن مــدل ســاختاری برازششــده بــرای کلیــه
عوامــل پژوهــش ،توســط دادههــای پژوهــش در ســطح
مناســبی از نظریههــا انجــام شــده ،حمایــت کــرده و بــرای
تبییــن متغیرهــا مدلــی مناســب بهشــمار مـیرود و عامــل
امكانــات اقامتگاهــی بــا بــار عامــل  0/84بیشــترین تأثیــر
و عامــل امكانــات پذیرایــی بــا بــار عاملــی  0/54کمتریــن
تأثیــر را در امنیــت گردشــگری در اســتان ایــام داشــته
اســت .بهاینترتیــب ،نتایــج آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن
بــا مقایســه میانگیــن رتبههــای عوامــل مؤثــر در امنیــت
گردشــگری نشــان داد کــه باالتریــن میانگیــن رتبــه ()4/01
بــه عامــل امكانــات اقامتگاهــی در نمرهدهــی اختصــاص
دارد.
نتایــج پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش رمضــانزاده لســبوئی و
همــکاران ( ،)1394کــه گردشــگری تأثیــر منفــی در امنیــت
گذاشــته و موجــب کاهــش احســاس امنیــت گردشــگران
شــده اســت ،همخوانی نــدارد .همچنیــن با نتایــج پژوهش
اســماعیلزاده و همــکاران ( )1394کــه میــزان تحصیــات،
ســن ،ســواد ،وضعیــت تأهــل ،میــزان درآمد ،نقــش نیروی
انتظامــی و رســانهها را بــه مقــدار بســیار زیــادی در میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران شــهری مؤثــر
دانســته و درمجمــوع ،درصــد باالیــی از گردشــگران ،شــهر
مدنظــر را دارای امنیــت اجتماعی نســبت ًا خوبــی میدانند،
همخوانــی دارد .همچنیــن نتایــج پژوهش با تحقیــق بهزاد
مغانــی و همــکاران ،که شــاخص امکانــات اقامتگاهی تأثیر
منفــی در امنیــت گردشــگران دارد ،همخوانــی نــدارد.
براســاس نتایــج دیگر پژوهش ،زیرســاخت هــای موجود در
شهرســتان بــا نارســاییهایی مواجــه اســت؛ بنابرایــن ارائــه
خدمــات بــه طــور مطلــوب و ایــدهآل انجــام نمیشــود .برابر
ایــن یافتههــا ،از نظــر پاســخگویان مهمتریــن مشــکالت
گردشــگری در شــهر مهــران عبارتاند از راههای دسترســی
اصلــی و فرعــی ،کمبــود پارکینــگ ،مشــکالت بهداشــتی
و توالتهــای عمومــی .همچنیــن از نظــر پاســخگویان،
زیرســاختهای الزم کــه فراهمکــردن آنهــا باعــث افزایش
گردشــگران و رونــق صنعــت گردشــگری در شــهر میشــوند
عبارتانــد از :بهبــود کیفیــت راههــای دسترســی (اصلــی و
فرعــی) ،افزایــش دیگــر راههــای دسترســی ازجملــه ریــل
قطــار و فــرودگاه ،افزایــش مجتمعهــای خدماتــی و رفاهــی
بیــن راهــی ،بهبــود بهداشــت و خدمــات درمانــی ،افزایــش
کمــی و کیفــی نحــوه ارائــه خدمــات بانکــی ،ویــزا و بیمــه،
ّ
بهبــود دفاتــر خدمــات و آژانسهــای مســافرتی و توریســم.

در ادامــه بهمنظــور رفــع مشــکالت گردشــگران در
شهرســتان مهــران پیشــنهادات کاربــردی ارائــه میشــود:
 )1براســاس یافتههــای حاصــل از پژوهــش ،فقــدان
راههــای دسترســی مناســب مهمتریــن مشــکل در
شهرســتان اســت کــه بــا درنظرگرفتــن بــار ترافیکــی ناشــی
از خروجــی بیــش از  70درصــد کل زائــران در ایــام اربعیــن
حســینی از مــرز مهــران ،تبدیــل راه موجــود بــه آزادراه و
نیــز تنوعبخشــیدن بــه راههــای دسترســی بــه شهرســتان
بــا ایجــاد خطــوط ریلــی (قطــار) و فــرودگاه میتوانــد بــه
حــل مشــکالتی ازجملــه حــل ترافیــک و کاهــش تصادفات
و کاهــش زمــان اقامــت گردشــگران کمــک کنــد؛
 )2پیشــنهاد میشــود بــه علــت مشــکالتی کــه زائــران
در برگشــت بــا آن مواجهانــد ،ازجملــه تهیــه غــذا و مــواد
خوراکــی پاکیــزه و بهداشــتی در عــراق ،بهطــور ویــژه
امکانــات الزم بــرای پذیرایــی و اقامــت موقــت زائــران
برگشــتی در مســیر مــرز تا پــل زائــر در مهران تهیــه و تأمین
شــود؛
 )3ســاخت مجتمعهــای خدماتــی ـ رفاهــی در مســیر
جــاده ایــام ـ مهــران از اولویتهــای گردشــگران بــا توجــه
بــه کمبــود آنهاســت؛
 )4ســاخت ســرویسهای بهداشــتی و حمــام در کلیــه
محورهــای مواصالتــی بــه پایانــه مــرزی مهــران در مــکان
مناســب؛
 )5ســاخت زائرســراهای بخــش خصوصــی ارزانقیمــت
بــرای ایــام زیارتــی و غیرزیارتــی؛
 )6ســاخت اقامتگاههــای موقــت ارگانهــای نظامــی و
انتظامــی در مســیر مهــران ـ کربــا بــرای ایــام زیارتــی؛
 )7ســاخت پارکینگهــای موقــت و دائــم در ایــام زیارتــی
و غیرزیارتــی و تفکیــک پارکینگهــای خودروهــا در ایــام
زیارتــی (بــه تفکیــک اســتان)؛
 )8ســاخت ترمینالهــای موقــت مســافربری بــرای کنتــرل
کرایــه و ســاماندهی وســایل حملونقــل عمومــی در ایــام
زیارتی؛
 )9ســاخت پمــپ بنزینهــای ســیار در طــول جادههــای
اصلــی شهرســتان در ایــام زیارتــی؛
 )10تأسیس کنسولگری عراق در شهر مهران و ایالم؛
 )11تزریــق ارز کافــی بهمنظــور اخــذ روادیــد در ایــام
زیارتــی؛
 )12انجام مراحل اخذ ویزا قبل از ایام زیارتی؛
 )13پیشگیــری از ورود و خــروج زائــران ســایر کشــورها در
ایــام اربعیــن از مــرز مهــران بــرای امنیــت بیشــتر؛
 )14اســتقرار نیروهــای امنیتــی در فواصــل مناســب در
فاصلــه بیــن مــرز مهــران و شــهر ایــام.
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