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 و راهبردها ها یلمهران، تحل المللی یندر مرز ب یمذهب یمدل گردشگر
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 چکیده
 ترین مهم ازو  باشد می یتیمهم و با اهم گاهیجا یدارا ایمختلف دن یدر اقتصاد کشورها یگردشگر

 یاز ابزارها یکی عنوان به توان می یگردشگر و از گردد میحسوب م ایحال حاضر دن درآمدزای عیصنا
مختلف  یدر کشورها یو رکود اقتصاد یکاریاز معضالت ب یحل مشکالت ناش یبرا یو اساس یاصل

 نیا شتریکه ب دهند می لیتشک یرا گردشگران مذهب ایاز گردشگران دن یعیوس حجم استفاده نمود،
در کشور  اتیبه عتبات عال یکیمهران را به لحاظ امن بودن و نزد المللی بینمرز  یگردشگران مذهب

 .نمایند میخود انتخاب  یو امور مذهب ارتیجهت انجام ز رانیورود و خروج از ا جهت عراق،
که  باشد میمهران  المللی بیندر مرز  یمذهب یمدل گردشگر نییو تب یپژوهش طراح نیا هدف

 ،ها هینظر ق،یتحق یاستخراج مدل مفهوم یو برا باشد می یافاکتش ختهیآم مورداستفاده قیروش تحق
 نییتع یقرار گرفت. برا یو بررس موردمطالعه یمذهب یمختلف مرتبط با گردشگر قاتیو تحق ها مدل

 ینفر از خبرگان موضوع گردشگر 11تعداد  یبا استفاده از روش گلوله برف یفیحجم نمونه در روش ک
مورد  نامه پرسش 314محقق ساخته تعداد  ی نامه پرسش عیاز توزپس  زین یو در روش کم یمذهب

در مرز  یمذهب یگردشگر یپژوهش نشان داد الگو های یافتهقرار گرفت که  یابیو ارز وتحلیل تجزیه
، گر مداخله، بسترها، عوامل ها مقوله ،یعل طیشامل شرا یاصل مؤلفه 6 یمهران دارا المللی بین

مدل  کی عنوان به توان میمدل را  نیکه طبق نظر خبرگان ا باشد می جیو نتا امدهایراهبردها، پ
 .نمود یمهران معرف المللی بیندر مرز  یمذهب یگردشگر یمناسب برا

 مهران المللی بین مرز ،ارتیز ،گردشگران ،یمذهب یگردشگر ،یگردشگر: واژگان کلیدی
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 مقدمه

باشد به صورتی که در حال  با اهمیتی میجایگاه بسیار مهم و  یدارا گردشگری در اقتصاد دنیا،
بوده و عاملی مهم برای توسعه و  درآمدزاحاضر پس از صنایع نفت و خودروسازی سومین صنعت 

گردد، امروزه صنعت گردشگری با فراهم ساختن سطح باالیی از توسعه  پیشرفت کشورها تلقی می
شود.  وسعه اقتصادی محسوب میای در ت بخش پایه عنوان بهبرای بخش اقتصادی اکثر کشورها 

مثال در کشور مالزی، گردشگری به مثابه یک کاتالیزور اقتصادی مطرح  عنوان به(. 1:2001)ریورو، 
 (.2013شارن و مارن ) یزیرشود و عوامل اصلی موفقیت در آن عبارت هستند از: توسعه و برنامه  می

ها برای ایجاد شغل و  راهکارها و روشیکی از بهترین  عنوان بهصنعت گردشگری در سالیان اخیر 
ها قرار گرفته است به نحوی که در خیلی از کشورها درآمد  حل مشکالت بیکاری مورد توجه دولت

حاصل از گردشگری به درآمد اصلی و اساسی آن کشورها تبدیل شده است، گردشگری سومین بخش 
 (.651: 2012و همکاران  1بزرگ اقتصادی جهان است )لوزانو، اویوال

درآمد حاصل از گردشگری  2001آن است که در سال  انگریب 2آمارهای سازمان جهانی گردشگری
دالر خواهد رسید،  اردیلیم 2000میالدی به حدود  2020دالر بوده که این رقم در سال  اردیلیم 144

 میالدی کشورهای فرانسه، 2010آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشانگرآن است که در سال 
اند )سازمان  کشور برتر در زمینه جذب گردشگر به داخل کشور خود بوده 5آمریکا، چین، اسپانیا، ایتالیا 

 (.2010جهانی گردشگری 
و  منبع درآمد ارزی و اشتغال زایی در کنار سایر صنایع مطرح گردد عنوان بهتواند  گردشگری می

ی تنگاتنگی و جود  آن منطقه رابطه بین ورود گردشگر به یک منطقه و رشد و توسعه ی اقتصادی
های زیادی را به دنبال دارد که از آن جمله  (. صنعت گردشگری نتایج و دستاورد32011دارد. )پرت

ای و اقتصادی و اجتماعی در منطقه یا  توان به جنبه اشتغال زایی و تاثیر آن بر کارکردهای توسعه می
 (.2: 2003 4کشور اشاره داشت )هالجیواس

ها و  های دارای ملیت ل تاریخ بشر تاکنون، فعالیتی مشابه گردشگری که بتواند ارتباط انساندر طو
 صنعت (.61:1311های مختلف را در ابعادی این چنین میسر سازد، سابقه ندارد. )شایسته فر،  قومیت

سراسر میلیون شغل در  200گردد و حدودا  جهانگردی باعث به وجود آمدن مشاغل بسیاری در دنیا می
 (.1:1311دنیا ایجاد نموده است. )اندی درام، آلن مور، 

                                                 
1- Lozano-oyola et all 
2- UNWTO 
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4- holjevac 
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گردشگری مذهبی یکی از انواع عمده گردشگری است که شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام 
پرستش و عبادت از جمله قدیمی ترین نیازهای  بحث( 2001 1فرایض مذهبی است. )حیدری چاپانه
شود که نمونه بارز این نوع گردشگری،  لی نیز بسیار احساس میبشر بوده و این نیاز در در دنیای فع

، 2زیارت خانه خدا و مراسم عبادی حج، یا زیارت ائمه اطهار و امام زادگان در دین اسالم است. )سیگا
2:2012.) 

های بزرگ صنعت گردشگری از جایگاه  یکی از مهمترین زیر مجموعه عنوان بهگردشگری مذهبی 
قتصادی کشورها برخوردار است، ایران اسالمی به لحاظ وجود اماکن مذهبی و ای در رشد ا ویژه

زیارتی، در صورت توجه به این صنعت، اشتغال زایی و و توسعه پایدار اقتصادی را به دنبال خواهد 
 (.6:1312های خدمات بازرگانی وزارت تعاون، دفتر تعاونی) داشت

تواند آرامش بیشتری به انسان مدرن بدهد و  میهای گفته شده گردشگری مذهبی  عالوه بر جنبه
های  تواند به تقویت سرمایه (. گردشگری مذهبی می44:2016نقش تسکین بخشی ایفا نماید. )کرزنیک
نرخ بیکاری به ویژه در  کاهش اشتغال، شیافزا ای و محلی، اجتماعی بیانجامد و باعث توسعهیمنطقه

 د اقتصادی نیز بگردد.میان جوانان و مناطق محروم و افزایش رش
وجود عتابات عالیات در کشور عراق و همچنین بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا )ع( در شهر 

باعث گردیده است تا  مقدس مشهد و حضرت معصومه )ص( در شهر قم و سایر مراکز مذهبی و دینی
یارت از کشور به قصد ز هرساله تعداد زیادی از گردشگران مذهبی از هر دو کشورایران و عراق،

همسایه دیدن نموده و اعمال و مناسک مذهبی خود را به جای آورند. در دنیایی که انسان حتی از 
توان به راحتی از  نماید، نمی یک جاذبه برای جذب گردشگران استفاده می عنوان بههوای پاک و غیره 

 ایدار غافل شد.ی و اشتغال پدرآمدزایاهمیت گردشگری مذهبی در جذب گردشگر و در نهایت 
 12کیلومتری از تهران قرار دارد، و در  711شهرستان مهران در جنوب غربی ایران و در فاصله  

با شهرهای کرد نشین عراق مانند  لومتریک 20مرز ایران با کشور عراق واقع شده و حدود  یلومتریک
ر عراق که امکان انتقال سریع زرباطیه و بدره فاصله دارد. با توجه به نزدیکی مهران به بازارهای کشو

توان از این قابلیت برای افزایش سهم ایران از  کاالها و اجناس را به آن کشور فراهم نموده می
بازارهای کشور عراق استفاده و میزان صادرت غیر نفتی کشور را نیز افزایش داد و در نهایت 

 ی نمود.درآمدزای
دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمین امام  عنوان بهمهران  المللی بینبا توجه به اینکه مرز 

ها نفر جهت زیارت اماکن مذهبی کشور همسایه عراق از  شده و هر ساله میلیون شناحته( حسین )ع

                                                 
1- HeydariChapaneh 
2- StrategticInitiatives& Government Adveisory(SIGA) 
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ص( و ) معصومه وحضرت( این مرز خارج شده و زوار کشور عراق نیز جهت زیارت مرقد امام رضا )ع
از این قابلیت منحصر به مفرد در جهت بهبود  توان میوند ش دیگر اماکن مذهبی وارد کشور ایران می

 اوضاع اقتصادی مردم منطقه و رفع مشکل بیکاری استفاده نمود.
 

 ادبیات نظری تحقیق

 تعاریف و مفاهیم گردشگری
بحث در مورد اصطالحات فنی در هر حوزه علمی و ارایه چارچوب مشخصی از این تعاریف و 

تعاریف پایه و اساس مفروضات و نظریه پردازی ها قرار می گیرد ولی مفاهیم ضروری است چون این 
که این  باشد مینگرش های متفاوت را دارا  گردشگری به دلیل ویژگی بین رشته ای خود قابلیت

موضوع باعث ارایه تعاریف بسیاری از آن شده است به نحوی که اشخاص ذینفع و درگیر در موضوع 
 پدیده گردشگری می نگرند،گردشگری از دیدگاه خود به 

یک مولد اقتصادی توجه داشته اند ولی معانی اخیر  عنوان بهتعاریف اولیه عمدتا بر گردشگری 
های اخیراحتماال ناشی از افزایش دانش بشر در  دگاهید مفهومی کامال وسیع تر را پوشش می دهد،

دیده ای چند وجهی و بسیار امروزه ثابت شده است که گردشگری پ چون باره ابعاد گردشگری است،
 (.11:1313محمدی و همکاران،) استپیچیده 

واژه انگلیسی از  نیا زبان انگلیسی است. در 1واژه گردشگری معادل فارسی کلمه توریسم
 کردن به پیرامون، یط پیمودن، عمل گرفته شده و به معنی حرکت چرخشی،"ور 2ت"فرانسوی 

به  یگردشگر فرهنگ لغت النگمن، در (.1:1311کاران،یاوری و هم) استو گردش کردن  رکردنیس
 به تعریف سازمان جهانی گردشگری، بنا معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی بیان شده است،

خانه اصلی خود دور  از( ساعت و حداکثر یکسال 24کسی است که به طور موقت )حداقل  گردشگر
 (.11:1316گران،معاون و دی) کندمی شود و به منطقه دیگر سفر می 

گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق 
و  بازگشت ،اقامت به مقصد، سفر فرآیند شامل فعالیت هایی مانند برنامه ریزی سفر، نیا می افتد،

شی از سفر فعالیت هایی را که گردشگر همچون بخ نیهمچن حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود،
طور  به انجام می دهد نظیر خرید کاال های مختلف و تعامل میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد،

                                                 
1
Tourism 

2
Tour 
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 گفت هرگونه فعالیت و انفعال را که در جریان سفر یک سیاحت گر اتفاق می افتد، توان میکلی 
 (.72:1315شریف آبادی و همکاران،) شودتلقی می  یگردشگر

 1میالدی در مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ ماگازین 1111ن بار در سال واژه جهانگردی نخستی
شده که در آن زمان این لغت به معنی مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر  هیارا

مسافرت  یگردشگر (.1311ذیالبی؛ داودزاده و شالوغفاری، ) رفتطبیعی برای کسب و کار به کار می 
و یا دیگر فعالیت های شغلی و یا اینکه  تجارت ،حیتفر در بر می گیرد که برای استراحت،هایی را 

در حالی است که غیبت شخص گردشگر از محل  نیا برای شرکت در مراسم خاصی انجام می گیرد،
توجه به اینکه  با (.111:1310پور اصغر و وویسی،) استو گذرا  یموقت سکونت دائمی خود طی سفر،

و مفاهیم استخراج شده  فیتعار یک صنعت چند وجهی شناخته شده است، عنوان بهدشگری صنعت گر
به نحوی که امروزه گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج  باشد میاز آن نیز دارای تنوع 

آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگی شان  قیحقا به ابزار شناخت جهان پیرامون،
(. در تعریفی دیگر گردشگری به عمل جابجایی به 1311زمانی, فربد و فرهاد حمزه، ) استشده  تبدیل

 خارج از جامعه برای تجارتو تفریح و نه برای انجام کار گفته می شود.
 

 جایگاه و اهمیت گردشگری در ایران
 راثیم ،یخیتار کشور ایران که دارای توانایی های بالقوه عظیمی در زمینه های زیست محیطی،

اجتماعی  -د و نباید به دالیل مسایل سیاسی و نگرانی های فرهنگیتوان میفرهنگی و غیره است ن
د از توان میگردشگری نیز ن المللی بینخود را از این جریان اقتصادی دور نگه دارد و از سوی دیگر بازار 

 (.17:1311یعقوب زاده،) کندجاذبه های ایران برای گردشگری چشم پوشی 
سرزمین ما ایران با توجه به فرهنگ و تاریخ باستانی خود که ریشه در تاریخ کهنسال این مرز و 

ردیف یکی از  در بوم دارد و نیز آثار باستانی زیادی که در جای جای این کشور دیده می شود،
 ستاو سایر جاذبه هایگردشگری قرار گرفته  یفرهنگ کشورهای مهم جهان به لحاظ جایگاه تاریخی،

 گاهیجا ایران در میان کشورهای دنیا از لحاظ جاذبه های گردشگری، گاهیجا (.1:1314مهدی آبادی،)
به نحوی که ایران از لحاظ داشتن ابنیه تاریخی جزء نه کشور نخست دنیا و از لحاظ  باشد میویژه ای 

 (.236:1316ارمغان،) قرارداردجاذبه های اکو توریستی در میان ده کشور برتر دنیا 
کشور ایران دارای بهترین و گسترده ترین زمینه های طبیعی و خدادادی برای جذب گردشگر 

و بومی ایران به حدی است که قابلیت ورود و جذب  یعیطب ،یاجتماع فرهنگی، تنوع ،باشد می
 گردشگر به داخل کشور در تمامی فصول سال و در همه نقاط کشور وجود دارد.

                                                 
1
Sporting Magazine 
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 مشبک زنی، قلم گری، شهیش ،یدرسفالگر تر در صنایع دستی دنیاست،ایران یکی از سه قطب بر
مالی  نمد بافی، یقال کاری، منبت سازی، معرق سازی، خاتم کاری، نایم بر روی فلزات، یحکاک بافی،

 ستیز ،یقوم ،یزبان و...ایران دارای بهترین جایگاه بوده و ایران معجونی از گوناگونی فرهنگی،
و همچنین از لحاظ تاریخی و میراث فرهنگی جزء ده کشور دنیا محسوب می  محیطی و اقلیمی است

یکی از جذاب ترین نواحی گردشگری جهان محسوب شده و  عنوان به رانیا (.45:1317نوبخت،) شود
مناسبی را برای ظهور  یفضا و تاریخ غنی و دیگر عوامل تاثیر گذار، فرهنگ تنوع آب و هوایی،

 (.144:2011اسدی و دریایی،) استر ایران فراهم نموده اشکال مختلف گردشگری د
یکی از ده کشور جذاب از لحاظ  عنوان به کشور ما ایران ما با داشتن قدمت تاریخی چند هزار ساله،

بلحاظ داشتن منابع سرشار  رانیا (.1،2001انجمن جهانی اقتصاد) ردیگگردشگری در دنیا قرار می 
و مذهبی فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت های  یتمدن تاریخی،محیطی و بهره گیری از پشتوانه 

به دالیل مختلف ایران تاکنون نتوانسته  اما ویژه ای در جهت توسعه گردشگری برخورردار است،
 علیرغم آنکه دارای پتانسیل و شرایط آب و هوایی متفاوت، رانیا جایگاه در خور توجهی کسب نماید،

اما متاسفانه هنوز، این صنعت به منبع درآمد مطمئن و پایداری تبدیل نشده اقوام و مذاهب بوده  تنوع
که از نظر آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جای دارد و از  یکشور است،

همه ی این موارد از  با وتنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست، 2نظر جاذبه های طبیعت گردی
 (.41:1317زاهدی،) استالهی به نحو مناسبی بهره برداری و سود آوری نشده کشور ما از مواهب 

 

 3گردشگری مذهبی
های  زهیانگ دالیل و انگیزه های مسافران و گردشگران از سفر و گردشگری، ترین مهمیکی از 

و  آثار گردشگران مذهبی را افرادی دانست که برای زیارت اماکن، توان میو  باشد میمذهبی و زیارتی 
مراکز  وجود یادمان های دینی و مذهبی و همچنین انجام اعمال دینی و مذهبی به مسافرت می روند،

بیان نمود که وجود این  توان میدینی و مذهبی دارای جایگاه منحصر به فردی بوده به نحوی که 
 رود. دالیل عمده توسعه ی شهرها و رشد گردشگری به شمار می از( مراکز )مراکز دینی و مذهبی

گردشگری و همچنین معرفی و  صنعت عوامل رونق، ترین مهمگردشگری مذهبی یکی از 
گاه ها و نمادهای فرهنگی و مذهبی یک جامعه  ارتیز گسترش ادیان و مذاهب به حساب می آید،
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موسوی و ) دهند میهستند که اطالعات زیادی را در اختیار بازدید کنندگان یک مکان قرار 
 (.11:1314همکاران،

در کارکرد دینی و مذهبی آن شهرها  کربال ،کانیوات ،نهیمد اهمیت و جایگاه شهرهایی مانند مکه،
رشد و تحرک اقتصادی و اجتماعی شهرهایی مانند قم و مشهد مقدس را در  توان مینهفته است و 

مذهبی پدیده ای نوظهور نیست بلکه قرن های  یگردشگر جنبه ی مذهبی آن شهرها دانست،
و شرکت در مراسم  عبادت ادی است که افراد و مسافران به دالیل مختلف از جمله کنجکاوی،متم

 (.1،27:2001اولسن) کنندهای مذهبی به مکان های مذهب و مقدس سفر می 
مذهب عامل فرهنگی بسیار مهمی است چرا که مذهب یکی از تاثیر گذارترین و گسترده ترین 

رفتارهای افراد در سطوح  و ها، ارزش ل توجه ای بر نگرش ها،نهادهای اجتماعی است و تاثیر قاب
 (.2،2001مخلص) داردفردی و اجتماعی 

در حال حاضر نرخ مسافرت و سفر گردشگران مسلمان به سرعت بیشتری از نرخ جهانی 
 یالدیم 2011گردشگری در حال افزایش هست و درآمدهای حاصل ازگردشگران مسلمان در سال 

میلیارد  112به  یالدیم 2020که این درآمد تا  گردد میلیارد دالر بوده و پیش بینی می 126بالغ بر 
سی درصد از  2025دالر افزایش پیدا نماید و این در حالی است که جمعیت پیروان دین اسالم تا سال 

 (.3،2014رحمان) دادجمعیت کل دنیا را تشکیل خواهد 
بی و یا انجام اعمال دینی و مذهبی به اماکن و گردشگران مذهبی غالبا جهت زیارت اماکن مذه

 مقدس مکانی است، مکان ،نمایند مینواحی مقدس و دارای جایگاه و ارزش دینی و مذهبی مسافرت 
است که افراد به نوعی  یمحل این محل، معموال است که مسافر در آن به خدا دسترسی دارد، یمکان

ای طبیعی همچون یک  منظره بر مکانی مقدس، عالوه ،دتوان میمحل  نیا در آن خدا را می پرستند،
کوه هم باشد که افراد در آن به عجایب دنیا بنگرندو تجربه ای معنوی داشته باشند و مکان های 
مقدس مانند یک آهن ربا عمل می کنند که گردشگران دینی را به سمت خود جذب می کنند؛اما 

 هستندتاها ی مقصد هم در جذب گردشگر تاثیر گذار عالوه بر آن مردم و نوع سفر و شهرها یا روس
 (.4،2012نی مینن)

د زمینه ساز آرامش روحی و روانی توان میگردشگری مذهبی و سفر با انگیزه های مذهبی و دینی 
نوع گردشگری ریشه در باورها و اعتقادات دینی و مذهبی افراد  نیا مسافران در دنیای فعلی باشد،

ی های ساختاری و کارکردی خود توانسته است در متن گردشگری جهانی جایی دلیل ویژگ دارد و به
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کریمی علویجه و ) بدهدبگیرد و سهم قابل توجهی از گردشگران جهانی را به خود اختصاص 
 (.24:1314همکاران،

ارتباط بیشتریک کشور با سایر  باعث گردشگری مذهبی عالوه بر جنبه های اقتصادی و مالی،
 شودشدهو تعامل بین ملل و فرهنگ هایی را که نقاط مشترکی دارند را سبب می  جوامع اسالمی

د در راستای توان می(. در بعد داخلی، توسعه ی گردشگری مذهبی 2:1310فیض آبادی و همکاران،)
اشتغال و در بعد ملی افزایش درآمد و حفظ میراث فرهنگی را به دنبال  شیافزا توسعه ی منطقه ای،

 (.1:1312محمدی یگانه و همکاران،) باشدداشته 

 اهداف پژوهش

 هدف اصلی
 مهران المللی بینتدوین الگوی مناسب گردشگری مذهبی در مرز 

 اهداف فرعی
 :اند اهداف فرعی بصورت موردی در زیر ذکر شده

 شناسایی زمینه ها و عوامل مهم جذب گردشگران مذهبی
 مهران المللی بینان مذهبی در مرز شناسایی پیامدها و نتایج حاصل از حضور گردشگر-2

شناخت چگونگی استفاده از ظرفیت و پتانسیل بالقوه حضور میلیونی گردشگران در استان ایالم در 
 و اجتماعی استان و شهر مرزی مهران یفرهنگ جهت حل مشکالت اقتصادی،

 

 پیشینه تحقیق

شگری مذهبی در توسعه پایدار ای با عنوان تحلیلی بر نقش گرد در مقاله( 1315) خلیوند و کرمی
شهری بیان نمودند که توسعه و تنوع بخش اشتغال با ورود جمعیت گردشگر به منطقه باعث ایجاد 

شود، همچنین نتایج  های مسافرتی، هتلداری و غیره می مشاغل بیشتر و متنوع مانند افزایش شرکت
ذهبی موجب گسترش امکانات تحقیق نامبردگان بیانگر آن است که افزایش و توسعه گردشگری م

 .شهر نشینی و توسعه شهری و کاهش بیکاری، کاهش مهاجرت و احساس امنیت خواهد شد
ای با عنوان تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه  در مقاله( 1313) موسوی و نجفی

یکی از  عنوان بهاعالم نمودند که گردشگری مذهبی  زدی( ع) جعفرشهری مطالعه موردی امام زاده 
ای در رشد  های صنعت بزرگ و متنوع گردشگری جهانی از جایگاه ویژه مهمترین زیر مجموعه

اقتصادی کشورها برخوردار است و عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری مذهبی و رونق شهرنشینی 
 .را تشریح نمودند
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سرمایه گذاری ای با عنوان تاثیر درآمدهای گردشگری بر جذب  در مقاله( 1315) فرمحنت 
کشور جهان، اثر درآمدهای گردشگری بر سرمایه گذاری مستقیم  23مستقیم خارجی مطالعه موردی 

های تابلویی مورد مطالعه قرار داده که نتایج تحقیق بیانگر مثبت  خارجی را با روش اقتصاد سنجی داده
ه بر سرمایه گذاری و منفی بودن بودن اثر درآمد یاد شده، باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سران

 .تاثیر تورم بر سرمایه گذاری بوده است
ای با عنوان ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه  ( در مقاله1315عبدالهی و نجفی )

های  کارآفرینی روستاهای پیرامونی در منطقه پشتلو شهرستان زنجان به این نتیجه رسیدند که زمینه
های کارآفرینانه نشده اما در بین ابعاد  طقه مورد مطالعه باعث بروز و خلق ایدهگردشگری مذهبی در من

 اشتغال، درآمد و مهاجرت فقط در بعد اشتغال تاثیراتی داشته است.

 یسازمان( در تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی 1311) همکارانتقوایی یزدی و 
 .پرداختند (ازندرانپارک علم و فناوری م: مطالعه موردی)

مقاله شناسایی استراتژی های توسعه ی سرمایه گذاری  در( 1313) همکارانحسن نژاد و 
بررسی تاثیر عوامل داخلی و  به( ع() رضامطالعه موردی:زیارت گاه امام ) رانیاگردشگری مذهبی در 

 اط قوت و ضعف،مقوله ای چند وجهی پرداخته و ضمن تحلیل نق عنوان بهمذهبی  یگردشگر خارجی،
مناسب  یراهبردها و فرصت های موجود در حوزه ی گردشگری مذهبی شهر مقدس مشهد، دهایتهد

برای بهبود و توسعه ی سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در حوزه ی 
 دادند. شنهادیپ( ع) رضازیارت بارگاه ملکوتی امام 

مقاله ای با عنوان نقش گردشگری مذهبی در توسعه ی  رد( 1312) همکارانمحمدی یگانه و 
روستایی با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی در روستای قیچاق شهرستان میاندوآب به این 

و زیست  یاجتماع ،یکاربرد نتیجه دست پیدا نمودند که گردشگری مذهبی در بین ابعاد اقتصادی،
وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه نتایجی به همراه  محیطی تنها در بعد کاربردی و بهبود

 داشته است.
( در تحقیق به پیش بینی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه 1311) همکارانعبدی هوالیی و 

 .پرداختند (به انضمام مطالعه موردی)ریزی استراتژیک 
اهبردهای توسعه ی صنعت گردشگری ( در مقاله ای با عنوان تدوین ر1316) همکارانمحمدی و 

در استان ایالم به تشریح فرصت ها و تهدیدهای موجود و همچنین شناسایی عوامل داخلی و خارجی 
با  المللی بینموثر بر توسعه ی صنعت گردشگری استان ایالم پرداخته که این تحقیق گشایش مرز 

شهرستان مهران به منطقه ی آزاد تجاری و امکانات بالقوه موجود از قبیل احتمال تبدیل  کشور عراق
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و و جود تبات عالیات در کشور همسایه عراق را از جمله مزیت های منحصر به فرد موجود در 
 شهرستان مهران می داند.

موضوع گردشگری و معنویت را از دیدگاه قرآنی آن مورد مطالعه  مقاله ای در( 1315) دامادمحقق 
داده که طی این مطالعه و  زاویه ی فواید و منابع مورد شناسایی قرار قرار داده و این مفهوم را از

سفر و مسافرت از دیدگاه عرفان مورد شناسایی قرار گرفته و اهداف و مقاصد سفر زمینی  انواع بررسی،
 دانش، لیتحص معیشت، اکتساب د زمینه ی معنویت را فراهم سازد عنوان شده که تفریح،توان میکه 

 ند ابعاد معنویت را دارا باشند.توان میکه  باشد میستان از جمله ی این اهداف با دو ینیهمنش
یا  معنوی یگردشگر ( در مقاله ای با عنوان گردشگری مذهبی،1316) همکارانشفیا و 

گردشگری و معنویت:بررسی شباهت ها و تفاوت ها از طریق تحلیل محتوا به تبیین مفاهیم کاربردی 
گردشگری مذهبی پرداخته و گردشگری مذهبی را دارای منافع بسیار برای در زمینه ی معنویت و 

 بشریت دانسته و معنویت را یک مفهوم بسیار گسترده و عام می داند.
( در تحقیقی به تبیین رابطه بین سرمایه فکری، یادگیری 1311) همکارانقدم زن جاللی و 

 الن پرداختند.سازمانی و عملکرد کارکنان شعب بانک پارسیان استان گی
های تاثیر گذار خدمات گردشگری مذهبی در شهر مشهد  شاخص( 1313) همکارانسقایی و 

 یارتقا و سالمت، بهداشت ،ییجابجا پذیرایی و تغذیه، خدمات ،تیامن مقدس را به ترتیب اقامت،
سهل و  یدسترس ترافیک، یروان مناظر، ییبایز فراغت، اوقات گذران رسانی، اطالع فرهنگ میزبانی،

 یدسترس های فرهنگی و مذهبی، برنامه های اجتماعی بیمه، تیحما آسان مراکز خدماتی و تجاری،
 به مراکز تفریحی بیان می نماید.

( در پژوهشی با عنوان گردشگری اسالمی، بررسی تجربی از انگیزه و قصد 2014باتور و همکاران )
زه گردشگران مسلمان از سفر به کشور مالزی و رضایت سفر به کشور مالزی را انجام داده تا انگی

مشخص گردد که نتایج پژوهش صورت گرفته بیانگر آن بود احساس موفقیت، ماجراجویی و هیجان و 
های گوناگون  در کنار خانواده خود بودن از مهمترین عوامل انگیزشی و مناظر طبیعی، فضاها و فعالیت

 ب گردشگر شناسایی شدند.و پاکیزگی و خرید بعنوان مهمترین عوامل جذ
( در تحقیق خود به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در کشورهای در 2011توحیدی اردهی )

دهد که  توصیفی پرداخته است، نتایج به دست آمده نشان می -حال توسعه با استفاده از روش تحلیل 
ایی خاص و تولیدات گردشگری با برنامه ریزی استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت و با استفاده از توان

 تواند حل گردد. کشورهای در حال توسعه اکثر مشکالت اقتصادی کشورهای متبوع می
 "گردشگری مذهبی پتانسیلی مغفول در ترکیه"( در تحقیقی با عنوان 2012اگرسی و دیگران )

ایگزین کند که گردشگری انبوه دارای اثرات منفی بوده و نیاز به گردشگری ج نتیجه گیری می
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همچون اکوتوریسم، گردشگری روستایی، گردشگری درمانی و گردشگری فرهنگی و مذهبی وجود 
 دارد.

های  با مقایسه استراتژی"گردشگری مذهبی در مصر"( در تحقیق خود با عنوان 2013) نیام
های  مختلف در گردشگری، گردشگری در کشور مصر را بررسی نموده و نقش دولت و سایر سازمان

 وطه را در این زمینه بیاننمودند.مرب
تاثیر عوامل موثر بر گردشگری مذهبی، "( در پزوهش خود با عنوان 2011سلیمان و محمد )

اهمیت گردشگری مذهبی در کشور فلسطین را بررسی نموده و نتیجه "مطالعه موردی کشور فلسطین
افیایی، محیط زیست و کند که کشور فلسطین با توجه به فرهنگ، میراث، موقعیت جغر گیری می

 مذاهب آن نقش منحصر به فردی در گردشگری مذهبی دارد.
ای  ای با عنوان تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی، پدیده ( در مقاله2014) 1ایزمالو و همکاران

اجتماعی و فرهنگی در دنیای امروز به این نتیجه دست پیدا نمودند که در شرایط حاضر توسعه 
توان با ارائه محصوالت  ای نزدیک، می آینده در ه در زمینه اقتصاد بومی گردشگری،های نوآوران گرایش

 نهاد. المللی بینویژه گردشگری مذهبی پا به عرضه بازار 
تحقیق خود به بررسی ظرفیت های گردشگری اسالمی در منطقه  در( 2011) وهمکاران 2بیوین

اد که فرصت های زیادی جهت توسعه آن ها نشان د مطالعات اقتصادی شرق مالزی پرداختند،
 گردشگری اسالمی در مالزی وجود دارد وارگان ها و نهادهای مختلف از قبیل کنفرانس اسالمی،

ند نقش کلیدی در این راستا ایفا نمایند و اگر گردشگری مذهبی گسترش یابد نسل کنونی و توان یم
به دنبال خود پایداری اقتصادی آن  آینده از میراث باشکوه اسالمی مطلع خواهند شد و این نیز

 کشورها را تضمین خواهد کرد.
چند معیاره برای توسعه  وتحلیل تجزیه(، در تحقیقی با استفاده از 2015عبداهلل زاده و تقی پور )

بازار گردشگری در ایران )شهر نطنز(، منطقه مناسب برای توسعه اکوتوریسم را شناسایی و اولویت 
 بندی کردند.

 عنوان به(، در تحقیقی رابطه بین ظرفیت های اجتماعی با تعارضات را 2015) همکارانی و میرزای
 یک نتیجه، در درک سایت های تاریخی بازدید کننده مطالعه کردند.

شناسایی پتانسیل های گردشگری فرهنگی از طریق مصرف  به( 2015) 3استراتان و همکاران
فرهنگی رابه  راثیم ان داشتند که مدیریت فرهنگی ناقص،فرهنگی در میان گردشگران پرداختند و بی

 مشارکت دیگر از محدودیت های مهم در توسعه ی گردشگری فرهنگی، یکی خطر خواهد انداخت،

                                                 
1
Izmailov&etal 

2
Bhuiyan 

3
Stratan et al. 
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تحقیق نشان می  جینتا کمدر رویدادهای فرهنگی و گردشگری هست که در کشور برگزار می شود،
پذیرتر و نوآورانه برای توسعه ی صنعت دهد که وضعیت فعلی خواستار یک رویکرد انعطاف 

 .باشد میگردشگری در کشور 

و اساس توسعه ی گردشگری در اروپا را مورد بررسی و  ارکان( 2015) 1بوجدوسو و همکاران
 راثیم پژوهش قرار دادند و با بهره گیری از ادبیات مربوطه به معرفی روابط پیچیده بین فرهنگ،

داختند و یک تعریف مشخص و روشن از هر واژه را بیان نمودندو و اقتصاد پر ایجغراف فرهنگی،
 پیشنهاد کردند که شکل و روند نو و جدید تری در اقتصاد و گردشگری فرهنگی ایجاد نمایند.

 

 مواد و روشها

 باشد میمهران  المللی بیندر پژوهش فعلی که هدف آن تدوین الگوی گردشگری مذهبی در مرز 
های اصلی این الگو شناسایی شده و سپس مورد  مؤلفهدنظر الزم است که جهت دستیابی به هدف م

از نظر هدف گیری و جهت تحقیق به دسته های  های صورت گرفته قیتحق آزمون قرا بگیرند،
که این پژوهش در تالش  باشد میو ارزیابی قابل تقسیم بندی  یادیبن و توسعه، قیتحق کاربردی،

نیادی برخوردار باشد چرا که به دنبال تدوین و ارایه مدلی جدید و نو است در مرحله اول از ماهیت ب
چرا که در تالش است تا  باشد میبرای گردشگری مذهبی باشد و در گام بعدی این تحقیق کاربردی 

سازمان ها و ارگان های مختلف دخیل در امر گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی از نتایج این 
و  باشد میاین تحقیق کاربردی  گفت جهت گیری کلی توان میاما در عمل پژوهش بهره مند گردند. 

( اکتشافی) ختهیآمپیمایشی محسوب می شود که به روش -از نظر نوع پژوهش یک پژوهش توصیفی
که محقق با استفاده از  باشد میخواهد شد و از جهت شیوه گردآوری اطالعات یک تحقیق علی  انجام

 نامه پرسشمصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان موضوع و به کارگیری روش های تحقیق میدانی و 
 محقق ساخته نسبت به جمع آوری اطالعات اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه هدف اصلی و کلی این پژوهش تدوین الگوی مناسب گردشگری مذهبی در مرز 
های اصلی این الگو شناسایی و  لفهباشد که برای تحقق این هدف الزم است مو المللی مهران می بین

های توصیفی پیمایشی  مورد آزمون قرار گیرد لذا این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نوع پژوهش
های گردآوری  باشد که به شیوه آمیخته اکتشافی انجام خواهد گرفت، این پژوهش از نظر روش می
که در مرحله اول از روش آمیخته  های کیفی و کمی استفاده خواهد شد ها از ترکیب روش داده

 عنوان بهروش کیفی استفاده خواهد شد و در مرحله دوم از روش معادالت ساختاری  عنوان بهاکتشافی 

                                                 
1
Bujdoso 
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شود که با استفاده از روش تحقیق میدانی و مصاحبه نیمه ساختار یافته  یک روش کمی استفاده می
 در .العات مورد نظر گردآوری خواهد شدمحقق ساخته اط نامه پرسشعمیق و همچنین به کارگیری 

نفر از  11این قسمت برای به دست آوردن جامعه آماری در بخش کیفی از روش گلوله برفی تعداد 
خبرگان گردشگری مذهبی متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی و فعاالن و مدیران بخش گردشگری 

بودند شناسایی و با آنها به صورت  که دارای دانش و تجربه کافی راجع به موضوع گردشگری مذهبی
که به قصد  باشد میتحقیق حال حاضر جامه آماری شامل افرادی  در .مستقیم مصاحبه انجام گرفت
از کشور ایران خارج و به کشور عراق مسافرت  مهران المللی بینمرز  زیارت عتبات عالیات از طریق

به لحاظ تعداد  ان شده اند که حجم جامعه آماریایر ر .نموده اند و یا به قصد زیارت از عراق ورد کش
 .زیاد آن نامحدود در نظر گرفته شده است

 بخش کیفی های یافته
سوال اول تحقیق:شرایط علی پیاده سازی گردشگری مذهبی در شهر مهران کدامند؟)الزامات پیاده 

 سازی گردشگری مذهبی در شهر مهران کدامند؟(
 شناسایی شده در رابطه سوال اول مصاحبهی اصلی ها مقوله: 1جدول شماره 

 مفاهیم شناسایی شده() کدها مقوله اصلی صاحب نظران فراوانی

 
12 

 
 ،5م ،4م ،2م ،1م

 ،10م ،1م ،6م
 14م ،12م ،11م
 17م ،15م ،15م

 
 اشتراکات دینی،

 ی و قومیمذهب

 سابقه اشتراکات مذهبی و شیعه بودن مردم ایالم و استان های همجوار،
مذهبی مردم  اشتراکات ی دینی و مذهبی،کینزد ومیت یکسان،ق داشتن

ها و مراسم های مذهبی جذاب و شباهت ها ی  نییآ دو طرف مذهب،
 اربعین حسینی، وجود ایران و عراق، مذهبی بین مردم اشتراکات فرهنگی،
 ها و مراسم های مذهبی و دینی، نییآ مذهبی و دینی دو ملت، اشتراکات

 ریخی و مذهبی کهن و اربعینو پیشینه تا سابقه

 

 
12 

 ،6م ،5م ،3م ،1م
 ،13م ،1م ،7م
 ،16م ،15م 14م

 11م ،17م

زیر ساخت های 
 استان

 ی راه و زیر ساخت استان، توسعه وجود امکانات الزم برای گردشگری،
 ساخت ها و حمل و نقل و امکانات رفاهی، ریز زیر ساخت ها، تیتقو

زیر ساخت های  وجود ر زیر ساخت،بسترهای الزم مورد نیاز نظ جادیا
 زیر ساخت ها تیتقو زیر ساخت های استان، تیتقو گردشگری،

13 

 ،5م ،4م ،3م ،2م
 ،10م ،1م 1م

 ،13م ،12م ،11م
 11م 15م ،14م

مرز مشترک با 
عراق و نزدیکی به 

 عتبات عالیات

ی کینزد ی به عتبات عالیات،کینزد طوالنی ترین مرز مشترک با عراق،
مشترک با  مرز مرز طوالنی با عراق، داشتن عتبات عالیات، مهران به

 وجود المللی مهران، ی مرز بینکینزد المللی مهران، بین مرز کشور عراق،
 المللی در مهران، بین مرز مشترک طوالنی، مرز المللی در مهران، مرز بین

 طوالنی مرز

1 

 ،1م ،7م ،6م ،5م
 ،14م ،13م ،10م

 16م ،15م

 تبلیغات

دفاتر  جادیا مناسب، غاتیتبل تبلیغات، موضوع ات و اطالع رسانی،تبلیغ
مناسب جهت  غاتیتبل هدفمند، غاتیتبل اطالع رسانی و گردشگری،

 بیشتر غاتیتبل معرفی توانمندی های استان،
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ی اصلی جهت بررسی پاسخ های مربوط به پرسش ها مقولهبرای تعیین کفایت الزم جهت انتخاب 
در نظر گرفته است و استدالل این عمل بر این استوار است که برای  1راوانی را حداقل ف محقق اول،

یا حداقل نیمی از مصاحبه شوندگان که  و 1انتخاب هر مقوله کفایت الزم مورد نیاز معادل فراوانی 
که به بیان آن مقوله در مصاحبه ها پرداخته باشند که در داده های مربوط  باشد میهمان صاحبنظران 

مهران  المللی بینپاسخ به سوال مربوط شرایط علی پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز  به
مرز  -3زیر ساخت های استان، -2و قومی  یمذهب اشتراکات دینی،-1ی زیر شناسایی شدند:ها مقوله

ی شناسایی شده مرز ها مقولهتبلیغات که در بین  -4مشترک با عراق و نزدیکی به عتبات عالیات
 و نزدیکی به عتبات عالیات بیشترین فراوانی را داشته اند.مشترک 

 ی اصلی گردشگری مذهبی گردشگری مذهبی در شهر مهران کدامند؟ها مقولهسوال دوم تحقیق:
 ی اصلی شناسایی شده در رابطه سوال دوم مصاحبهها مقوله 2جدول شماره 

 مفاهیم شناسایی شده() کدها مقوله اصلی صاحب نظران فرآوآنی

1 

 ،5م ،4م ،2م ،1م
 ،14م ،10م ،1م

 17م ،15م

گردشگری و زیر 
 شاخه های آن

ی فرهنگی و گردشگر به بوم گردی ها، توجه جاذبه های طبیعی،
 های مذهبی، جاذبه های گردشگری، جاذبه گردشگری طبیعی،

 جاذبه های گردشگری وجود گردشگری، موضوع

10 

 ،4م ،3م ،2م ،1م
 ،11م ،1م ،1م
 17م ،16م ،14م

اماکن مذهبی در 
 ایران و عراق،

اماکن تاریخی و  وجود وجود اماکن مذهبی در ایران و عراق،
 زیارت گاه ها وجود ی دفاع مقدس،ادگارهای مذهبی، اماکن باستانی،

 وجود داشتن اماکن مقدس و زیارت گاهی، وجود واماکن مقدس،
اماکن  وجود عتبات عالیات در عراق و اماکن زیارت پگاهی در ایران،

 زیارتی متعدد در ایران و عراق

 
12 

 ،1م ،5م ،2م
 ،12م ،11م ،10م
 ،15م ،14م ،13م
 11م ،17م ،16م

 امنیت

امنیت،  مقوله پایدار، تیامن ،تیامن امنیت در استان، وجود امنیت،
مرز طوالنی و امن با  داشتن امنیت، بحث امنیت در مرز های استان،

 کشور عراق،

ی اصلی جهت بررسی پاسخ های مربوط به پرسش ها مقولهزم جهت انتخاب برای تعیین کفایت ال
را در نظر گرفته است و استدالل به عمل بر این استوار است که برای  1حداقل فراوانی  محقق اول،

و یا حداقل نیمی از مصاحبه شوندگان که  1انتخاب هر مقوله کفایت الزم مورد نیاز معادل فراوانی 
که به بیان آن مقوله در مصاحبه ها پرداخته باشند که در داده های مربوط  باشد میهمان صاحبنظران 

مهران  المللی بینی اصلی پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز ها مقولهبه پاسخ به سوال مربوط 
 -3اماکن مذهبی ایران و عراق  -2گردشگری و زیر شاخه های آن-1ی زیر شناسایی شدند: ها مقوله

 .باشد میدارای بیشتری فراوانی در میان پاسخ دهندگان  ی امنیتها مقوله امنیت که
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زمینه ها( ی الزم برای پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز ) بسترهاسوال سوم تحقیق: 
 مهران کدامند؟ المللی بین

 ی اصلی شناسایی شده در رابطه سوال سوم مصاحبهها مقوله 3جدول شماره 

 مفاهیم شناسایی شده() کدها وله اصلیمق صاحبنظران فراوانی

1 

 ،10م ،1م ،1م
 ،13م ،12م ،11م
 17م ،15م ،14م

منطقه آزاد تجاری 
 مهران

آزاد تجاری  منطقه ایجاد منطقه ی آزاد تجاری مهران،
شدن مرز گمرک رسمی از  مجزا در شهرستان مهران،

امکانات نرم افزاری و سخت  تیتقو بازارچه مهران،
 امکانات در پایانه مرزی مهران، شیفزاا افزاری گمرک،

زیر  تیتقو ویژه به منطقه آزاد تجاری مهران، توجه
 ساخت ها در مرک و پایانه مرزی

13 

 ،5م ،4م ،2م ،1م
 ،10م ،1م ،7م
 ،14م ،13م ،12م
 11م ،17م ،15م

خدمات رفاهی و 
 بهداشتی

ها  جاده های رفاهی، مجتمع ،المللی بینایجاد هتل های 
مراکز خدماتی و رفاهی و  جادیا بین راهی، و امکانات

 مراکز خدماتی و رفاهی، تیتقو هتل های مناسب،
تاسیسات  جادیا خدمات مناسب اقامتی و رفاهی، یبرقرار

امکانات رفاهی و گردشی و  جادیا و خدمات رفاهی،
اماکن اقامتی و رفاهی از  جادیا اقامت گاه های ایمن،

گردشی و رفاهی و دایر ی مراکز  توسعه قبیل رستوران،
 نمودن هتل ها

10 

 ،6م ،5م ،4م ،2م
 ،14م ،13م ،10م
 11م ،16م ،15م

بحث اقتصادی 
گردشگری 

 مذهبی

 منافع توجه به ابعاد اقتصادی گردشگری مذهبی،
دیدگاه نسبت به گردشگری از  رییتغ اقتصادی قضیه،

مالی و  منافع مذهبی صرف به اقتصادی و مالی،
ویژه به ابعاد  توجه مذهبی،اقتصادی گردشگری 

اقتصادی  یبسترها اقتصادی گردشگری مذهبی،
ضرورت توجه به بعد اقتصادی موضوع  تیاهم موضوع،

 گردشگری مذهبی در استان

ی اصلی جهت بررسی پاسخ های مربوط به پرسش ها مقولهبرای تعیین کفایت الزم جهت انتخاب 
است و استدالل به عمل بر این استوار است که برای  را در نظر گرفته 1حداقل فراوانی  محقق سوم،

و یا حداقل نیمی از مصاحبه شوندگان که  1انتخاب هر مقوله کفایت الزم مورد نیاز معادل فراوانی 
که به بیان آن مقوله در مصاحبه ها پرداخته باشند که در داده های مربوط  باشد میهمان صاحبنظران 
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 المللی بینپیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز  ی( بسترها )زمینه ها به پاسخ به سوال مربوط شرایط
خدمات رفاهی و بهداشتی  -2منطقه آزاد تجاری در مهران -1ی زیر شناسایی شدند: ها مقولهمهران 

بحث اقتصادی گردشگری مذهبی که مقوله خدمات رفاهی و بهداشتی دارای بیشرین فراوانی  -3
 .باشد می

 المللی بینبرای پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز  گر مداخلهق:شرایط سوال چهارم تحقی
 مهران کدامند؟

 
 ی اصلی شناسایی شده در رابطه سوال چهارم مصاحبهها مقوله 4جدول شماره 

 مفاهیم شناسایی شده() کدها مقوله اصلی  فراوانی

 ،1م ،5م ،4م ،2م ،1م 13
 ،13م ،11م ،1م ،1م
 17م ،16م ،15م ،14م

دشمنی کشورهایی مانند آمریکا و عربستان با ایران و  وامل سیاسیع
 کشورها، اراده کشورها، اراده سیاسی، امور تحریم ها،

و عقد تفاهم بین ایران  یزنیرا سیاسی کشور، یفضا
کشورهای  غاتیتبل و عراق در سطح کالن و ملی،

های دولت و نهادهای  استیس غربی و آمریکا،
فاهم میان دولت های ایران و ت جادیا تصمیم گیر،

 میان دولت های ایران و عراق، یهمکار عراق،
 سیاسی بین ایران و عراق یفضا

 ،10م ،1م ،7م ،1م  10
 ،15م ،14م ،13م ،12م
 17م ،16م

واگذاری  
 اموربه بخش غیر دولتی

بودن  یدولت عدم استقالل در تصمیم گیری،
سرمایه  جذب گردشگری و بوروکراسی موضوع،

امور به بخش غیر  یواگذار ران بخش خصوصی،گذا
 و قوانین اداری، فاتیتشر قوانین متعدد، وجود دولتی،
 امور گردشگری به بخش غیر دولتی یواگذار

 ،10م ،1م ،3م ،1م 11
 ،15م ،14م ،13م ،12م
 11م ،17م ،16م

ریز گردها و  وجود تغییرات آب و هوایی در استان، تغییرات آب و هوایی
 غبار، گرد ریزگردها، بحث ،زگردهایر رها،گرد و غبا

ناشی از زیز گردها و گرد و  مشکالت و خاک، گرد
 خاک

ی اصلی جهت بررسی پاسخ های مربوط به پرسش ها مقولهبرای تعیین کفایت الزم جهت انتخاب 
 را در نظر گرفته است و استدالل به عمل بر این استوار است که برای 1حداقل فراوانی محقق اول،

و یا حداقل نیمی از مصاحبه شوندگان که  1انتخاب هر مقوله کفایت الزم مورد نیاز معادل فراوانی 
که به بیان آن مقوله در مصاحبه ها پرداخته باشند که در داده های مربوط  باشد میهمان صاحبنظران 

مهران  المللی بینپیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز  گر مداخلهبه پاسخ به سوال مربوط عوامل 
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تغییرات آب و -3واگذاری امور به بخش غیر دولتی-2عوامل سیاسی-1ی زیر شناسایی شدند: ها مقوله
 هوایی که مقوله عوامل سیاسی دارای بیشترین فراوانی می باشند.

مهران  المللی بینسوال پنجم تحقیق:راهبردهای الزم برای پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز 
 کدامند؟

 ی اصلی شناسایی شده در رابطه سوال پنجم مصاحبهها مقوله 5شماره  جدول
 مفاهیم شناسایی شده() کدها مقوله اصلی صاحبنظران فراوانی

 
10 

 ،4م ،3م ،1م
 ،12م ،1م ،5م
 ،15م ،13م
 17م ،16م

آموزش و همکاری با 
 مراکز دانشگاهی

 
 
 
 

دشگری توسعه ی مطالعات با مراکز دانشگاهی و ایجاد رشته های گر
 تداوم ارز نتایج تحقیقات صورت گرفته، استفاده در دانشگاه ها،

 جادیا از نتایج تحقیقات صورت گرفته، استفاده کارهای پژوهشی،
 مسووالن به نتایج تحقیقات، توجه رشته های دانشگاهی مرتبط،

 و همفکری با مراکز دانشگاهی یهمکار

 ،5م ،3م ،1م 11
 ،11م ،1م
 ،14م ،12م
 ،16م ،15م
 11م ،17م

افزایش سرمایه گذاری 
 دولت

 تسهیالت، دادن افزایش اعتبارات و تخصیص اعتبارات خاص،
امکانات  شیافزا گذاری هدفمند دولت در گردشگری مذهبی، هیسرما

از  استفاده نرم افزاری و سخت افزاری و سرمایه گذاری دولت،
به  ویژه دولت توجه اعتبارات و سرمایه گذاری های کالن دولتی،

 سرمایه گذاری در استان ایالم

 ،7م ،4م ،2م 12
 ،10م ،1م
 ،13م ،11م
 ،15م ،14م
 ،17م ،16م
 11م

استفاده از قابلیت های 
مناسبت های مذهبی 

 مانند اربعین

و ماه  نیاربع حسینی و مناسبت های مذهبی، نیاربع توجه به اربعین،
و همچنین استفاده از قابلیت های عظیم ماه محرم و اربعین -محرم،

 مناسبت های دینی ومذهبی،

به اربعین در برنامه ریزی  توجه استفاده از اربعین و فضای معنوی آن،
های مذهبی و  مناسبت از ظرفیت کنگره عظیم اربعین، استفاده ها،

از  استفاده دینی مشترک میان مردم ایران و عراق و سایر کشورها،
 ماه محرمقابلیت مناسبت های مذهبی مانند اربعین و 

 

ی اصلی جهت بررسی پاسخ های مربوط به پرسش ها مقولهبرای تعیین کفایت الزم جهت انتخاب 
را در نظر گرفته است و استدالل به عمل بر این استوار است که برای  1حداقل فراوانی  محقق اول،

حبه شوندگان که و یا حداقل نیمی از مصا 1انتخاب هر مقوله کفایت الزم مورد نیاز معادل فراوانی 
که به بیان آن مقوله در مصاحبه ها پرداخته باشند که در داده های مربوط  باشد میهمان صاحبنظران 

مهران  المللی بینبه پاسخ به سوال مربوط راهبردهای پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز 
ش سرمایه گذاری افزای-2آموزش و همکاری با مراکز دانشگاهی-1ی زیر شناسایی شدند: ها مقوله
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استفاده از قابلیت مناسبت های مذهبی مانند اربعین که مقوله استفاده از قابلیت های مناسبت -3دولت
 .باشد میهای مذهبی مانند اربعین دارای بیشترین فراوانی 

مهران  المللی بیننتایج( پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز ) یامدهایپسوال ششم تحقیق: 
 کدامند؟

 ی اصلی شناسایی شده در رابطه سوال ششم مصاحبهها مقوله 6شماره جدول 
 مفاهیم شناسایی شده() کدها مقوله اصلی صاحب نظران فراوانی

17 

 ،6م ،5م ،4م ،2م ،1م
 م ،1م ،1م ،7م

 ،12م ،11م ،10م ،
 ،16م ،15م ،14م ،13م

 11م ،17م

ی و درآمدزای
 ایجاد اشتغال

 جادیا بیکاری، رفع مدن اشتغال،وجود آ به ایجاد اشتغال و درآمد،
 گردش درآمدهای ارزی و ریالی، شیافزا اشتغال و کاهش بیکاری،

اشتغال و  جادیا نرخ بیکاری، کاهش مالی و معنوی منجر به اشتغال،
اشتغال و  رشد بیکاری و افزایش اشتغال، کاهش کاهش بیکاری،

 جادیا اشتغال و کاهش ملموس بیکاری، شیافزا کاهش نرخ بیکاری،
مشکل بیکاری و ایجاد  رفع درآمد پایدار و رفع معضل بیکاری،

 زایی اشتغال اشتغال،

11 
 ،10م ،6م ،3م ،1م
 ،13 م ،12م ،11م

 11م ،17م ،16م ،14م

ماندگاری مردم 
در مرز و عدم 

 مهاجرت

وضع اقتصادی مردم مرز نشین و  شیافزا ماندگاری مردم در مهران،
عه منطقه و عدم خروج مردم از مناطق توس-میل به اسکان در مرزها،

 بیشتر مردم بومی به اسکان در مناطق مرزی استان، اقیاشت مرزی،
 از مهاجرت مردم روستا نشین، یریجلوگ جمعیت مرز نشین، تیتثب

میل و رغبت به  شیافزا از مهاجرت مردم محلی و بومی، یریجلوگ
 زندگی در نواحی مرزی مهران و استان ایالم

11 

 ،5م ،4م ،2م ،1م ،3م
 13م ،7م ،6م

 
 ،5م ،4م ،3م ،2م ،1م
 ،16م ،13م ،7م ،6م

 11م ،17م

توسعه ی 
 فرهنگی استان

 تیتقو توسعه ی فرهنگ مذهبی و شناسایی فرهنگ استان ایالم،
 یامدهایپ فرهنگ عمومی، جادیا رابطه ی فرهنگی بین دو کشور،

 عراق،ارتباطات فرهنگی بین ایران و  شیافزا سیاسی فرهنگی،
ارتباطات  تیتقو مطلوب مذهبی، اتمسفر تعامالت فرهنگی، شیافزا

 فرهنگی بین ایران و عراق

11 

 ،3م ،1م ،7م
 14م ،13م ،10م ،5م

 ،10م ،1م ،7م ،5م ،3م
 ،16م ،15م ،14م ،13م

 11م ،17م

تخریب محیط 
زیست و جنگل و 

 راه های استان

و تخریب  درختان قطع تخریب محیط زیست و جاده های استان،
 بیتخر محیط زیست و قطع درختان، یآلودگ ،کیتراف محیط زیست،

محیط  بیتخر جاده های استان، بیتخر محیط زیست و جنگل،
 منابع طبیعی و محیط زیست و قطع جنگل بیتخر زیست،

ی اصلی جهت بررسی پاسخ های مربوط به پرسش ها مقولهبرای تعیین کفایت الزم جهت انتخاب 
را در نظر گرفته است و استدالل به عمل بر این استوار است که برای  1داقل فراوانیح محقق اول،
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و یا حداقل نیمی از مصاحبه شوندگان که  1انتخاب هر مقوله کفایت الزم مورد نیاز معادل فراوانی 
ط که به بیان آن مقوله در مصاحبه ها پرداخته باشند که در داده های مربو باشد میهمان صاحبنظران 

مهران  المللی بینبه پاسخ به سوال مربوط نتایج و پیامدهای پیاده سازی گردشگری مذهبی در مرز 
ماندگاری مردم در مرز و عدم -2ی و ایجاد اشتغالدرآمدزای-1ی زیر شناسایی شدند: ها مقوله

ی درآمدزایتخریب محیط زیست و جنگل و راه های استان که -4توسعه ی فرهنگی استان-3مهاجرت
با توجه به انجام  که ی شناسایی شده داشتند.ها مقولهایجاد اشتغال بیشترین فراوانی را در بین  و

پژوهش و نتایج بخش کیفی تحقیق عناصر اصلی گردشگری مذهبی  های یافتهمصاحبه با خبرگان و 
 ارایه می شود. 1به شرح ذیل نمودار 
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 های اصلی گردشگری مذهبی مؤلفه 1نمودار 

مؤلفههایگردشگری
مذهبیدرمرزبینالمللی

 مهران

 شرایطعلی

 اشتراکاتدینی،مذهبیوقومی

 زیرساختهایاستان

مرزمشترکباعراقونزدیکیبهعتبات
 عالیات

 تبلیغات

 مقولهها

 گردشگریوزیرشاخههایآن

 اماکنمذهبیدرایرانوعراق

 امنیت

بسترها
(زمینهها)  

 منطقهآزادتجاریدرمهران

 خدماترفاهیوبهداشتی

 بحثاقتصادیگردشگریمذهبی

عوامل
 مداخلهگر

 عواملسیاسی

 واگذاریاموربهبخشغیردولتی

 تغییراتآبوهوایی

 راهبردها

 همکاریبامراکزآموزشودانشگاهها

 افزایشسرمایهگذالریهایدولت

 استفادهازظرفیتایاممذهبی

(نتایج)پیامدها  

 درآمدزاییوایجاداشتغال

***ماندگاریمداوم  

 توسعهفرهنگیاستان

 تخریبمحیطزیست،راهوجنگلاستان
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 بخش کمی ایه یافته
گرها، ها، بسترها، مداخلههای هریک از عوامل علی، مقولهمنظورتاییداینکه آیاخرده مقیاس به

ای برای هر یک از عوامل ذکر شده هستندیانه واینکه های سازنده راهبردها و پیامدهاخرده مقیاس
 ازروش نمایند، تبیین میعنوان یکسازه  هاتاچه اندازه عوامل مربوط به خود رابهمقیاس هریک ازخرده

با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ساختار کلی  نتحلیل عامل تأییدی استفاده شد. بنابرای
برای تحلیل عاملی تائیدی و . های تحقیق مورد روائی سنجی محتوائی قرار گرفته است پرسشنامه

بطور کلی قاعده زیر . استمحاسبه شده  tیابی معادالت ساختاری بارعاملی استاندارد و آماره  مدل
 :حاکم است

. شود و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می( متغیر پنهان)قدرت رابطه بین عامل 
باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته  3/0اگر بار عاملی کمتر از . بار عاملی مقداری بین صفر و یک است

زمانیکه . باشد خیلی مطلوب است 6/0بزرگتر از متوسط و اگر  6/0تا  3/0بارعاملی بین . می شود
جهت بررسی معنادار بودن . همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد

چون معناداری در سطح . شود استفاده می t-valueیا همان  tرابطه بین متغیرها از آماره آزمون 
از  t-valueبارهای عاملی مشاهده شده با آزمون  شود، بنابراین اگر میزان بررسی می 05/0خطای 

کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد  16/1
باید نوع متغیرها از نظر یک مرحله ای  تحلیل عاملی تاییدی قبل از هرچیزی در (.1114کالین، )شد 

اگر متغیر موردنظر یک مرحله ای باشد، پس فقط یک تحلیل  .و دو مرحله ای بودن مشخص شود
چنانچه متغیر موردنظر دو مرحله ای بود، پس دو تحلیل عاملی تاییدی دارد، تحلیل . عامل تاییدی دارد

سنجد و تحلیل عاملی مرتبه دوم به بررسی رابطه عاملی مرتبه اول رابطه بین پرسش ها و ابعاد را می
ای، بسترها، مدل مورد بررسی، کلیه عوامل علی، مقوله رغیر اصلی می پردازد. دبین ابعاد و خود مت

گرها، راهبردها و پیامدها از نوع متغیرهای دو مرحله ای بوده و داردای دو مرتبه تحلیل عاملی مداخله
در  مربوط به آنها( خرده مقیاس)با توجه به کدهای مشخصی که برای عوامل و ابعاد . باشندتاییدی می

این کار تحقیقی استفاده شده است الزم است که قبل از پرداختن به آزمون تحلیل عاملی تاییدی و 
 .توضیح داده شوند 7آزمون مدل و فرضیه ها، جهت آشنایی خوانندگان با این کدها، در جدول 
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 کدهای مربوط به متغیرها 7جدول
 کد بعد کد متغیر

 Cause1 ی، قومیاشتراکات دینی، مذهب Cause شرایط علی

 Cause2 های استانزیرساخت

 Cause3 مرز مشترک با عراق

 Cause4 تبلیغات

 Categories1 های آنگردشگری و زیر شاخه Categories هامقوله

 Categories2 اماکن مذهبی در ایران و عراق

 Categories3 امنیت

 Creator1 منطقه آزاد تجاری در مهران Creator بسترسازها

 Creator2 خدمات رفاهی و بهداشتی

 Creator3 بحث اقتصادی گردشگری مذهبی

 Interferer1 عوامل سیاسی Interferer گرهامداخله

 Interferer2 واگذاری امور به بخش غیر دولتی

 Interferer3 تغییرات آب و هوایی

همکاری با مراکز آموزشی و  Strategy راهبردها
 شگاهیدان

Strategy1 

 Strategy2 های دولتگذاریافزایش سرمایه

 Strategy3 استفاده از ظرفیت ایام مذهبی

 Consequences1 درآمدزایی و ایجاد اشتغال Consequences پیامدها

ماندگاری مردم در مرز و عدم 
 مهاجرت

Consequences2 

 Consequences3 توسعه فرهنگی استان

-محیط زیست، راه و جنگلتخریب 

 های استان
Consequences4 
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 تحلیل عاملی تأییدی شرایط علی

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر شرایط علی در حالت تخمین استاندارد -2نمودار 

رابطه بین ابعاد شرایط علی با خود متغیر شرایط علی در تمامی موارد بزرگتر از  2با توجه به نمودار 
با توجه به اینکه بار عاملی . بنابراین ساختار عاملی این مدل قابل تائید است. بدست آمده است 3/0

های استان، مرز مشترک با اشتراکات دینی مذهبی قومی، زیرساخت) آنبین شرایط علی با چهار بعد 
 .دارد بیشتر است، ساختار عاملی مدل در حالت خیلی مطلوب قرار 6/0از مقدار ( عراق و تبلیغات

 

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دومشرایط علی در حالت عدد معناداری 3نمودار 
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براساس نتایج مشاهده شده . بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد
% مقداری 5علی با هر یک از چهار بعد آن در سطح اطمینان  طیشرا tبارعاملی آماره  3در نمودار 

 .های مشاهده شده معنادار است بنابراین همبستگی. باشد می 16/1زرگتر از ب

 

 هاتحلیل عاملی تأییدی عامل مقوله

 
 هادر حالت تخمین استانداردتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مقوله 4نمودار 
د بزرگتر از ها در تمامی موارهابا خود عامل مقولهرابطه بین ابعاد عامل مقوله 4با توجه به نمودار 

با توجه به اینکه بار عاملی . بنابراین ساختار عاملی این مدل قابل تائید است. بدست آمده است 3/0
از ( های آن، اماکن مذهبی در ایران و عراق و امنیتگردشگری و زیر شاخه) آنهابا سه بعد بین مقوله

 .ار داردبیشتر است، ساختار عاملی مدل در حالت خیلی مطلوب قر 6/0مقدار 
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 ها در حالت عدد معناداریتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مقوله -5نمودار 

براساس نتایج مشاهده شده . بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد
ری % مقدا5ها با هر یک از سه بعد آن در سطح اطمینان مقوله عامل tبارعاملی آماره  5در نمودار 
 .های مشاهده شده معنادار است بنابراین همبستگی. باشد می 16/1بزرگتر از 

 

 تحلیل عاملی تأییدی بسترها

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عامل بسترهادر حالت تخمین استاندارد -6نمودار 

 3/0رگتر از رابطه بین ابعاد عامل بسترهابا خود عامل بسترهادر تمامی موارد بز 6با توجه به نمودار 
با توجه به اینکه بار عاملی بین . بنابراین ساختار عاملی این مدل قابل تائید است. بدست آمده است
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منطقه آزاد تجاری در مهران، خدمات رفاهی بهداشتی و بحث اقتصادی ) آنعامل بسترهابا سه بعد 
 .لی مطلوب قرار داردبیشتر است، ساختار عاملی مدل در حالت خی 6/0از مقدار ( گردشگری مذهبی

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عامل بسترهادر حالت عدد معناداری -7نمودار 

براساس نتایج مشاهده شده . بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد
% مقداری 5نان بسترهابا هر یک از سه بعد آن در سطح اطمی عامل tبارعاملی آماره  7در نمودار 
 .های مشاهده شده معنادار است بنابراین همبستگی. باشد می 16/1بزرگتر از 

 گر مداخلهتحلیل عاملی تأییدی عوامل 

 
 گردر حالت تخمین استانداردتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عوامل مداخله -1نمودار 

گردر تمامی موارد بزرگتر عوامل مداخلهگربا خود رابطه بین ابعاد عوامل مداخله 1با توجه به نمودار 
با توجه به اینکه بار عاملی . بنابراین ساختار عاملی این مدل قابل تایید است. بدست آمده است 3/0از 
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عوامل سیاسی، واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تغییرات آب و ) آنگربا سه بعد بین عوامل مداخله
 .ختار عاملی مدل در حالت خیلی مطلوب قرار داردبیشتر است، سا 6/0از مقدار ( هوایی

 
 گردر حالت عدد معناداریتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عوامل مداخله -1نمودار 

براساس نتایج مشاهده شده . بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد
% مقداری 5گربا هر یک از سه بعد آن در سطح اطمینان مداخله عوامل tبارعاملی آماره  1در نمودار 
 .های مشاهده شده معنادار است بنابراین همبستگی. باشد می 16/1بزرگتر از 

 

 تحلیل عاملی تأییدی راهبردها

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم راهبردهادر حالت تخمین استاندارد -10نمودار 
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بدست  3/0راهبردهابا خود راهبردهادر تمامی موارد بزرگتر از  رابطه بین ابعاد 10با توجه به نمودار 
با توجه به اینکه بار عاملی بین راهبردهابا . بنابراین ساختار عاملی این مدل قابل تائید است. آمده است
های دولت و استفاده از گذاریهمکاری با مراکز آموزشی و دانشگاهی، افزایش سرمایه) آنسه بعد 

 .بیشتر است، ساختار عاملی مدل در حالت خیلی مطلوب قرار دارد 6/0از مقدار ( ذهبیظرفیت ایام م

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم راهبردهادر حالت عدد معناداری -11نمودار 

براساس نتایج مشاهده شده . بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد
% مقداری 5متغیر راهبردهابا هر یک از سه بعد آن در سطح اطمینان  tی آماره بارعامل 11در نمودار
 .های مشاهده شده معنادار است بنابراین همبستگی. باشد می 16/1بزرگتر از 
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 تحلیل عاملی تأییدی پیامدها

 

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پیامدهادر حالت تخمین استاندارد -12نمودار 

بدست  3/0رابطه بین ابعاد پیامدهابا خود پیامدهادر تمامی موارد بزرگتر از  12دار با توجه به نمو
با توجه به اینکه بار عاملی بین متغیر . بنابراین ساختار عاملی این مدل قابل تائید است. آمده است

عدم درآمدزایی و ایجاد اشتغال، ماندگاری مردم در مرز و ) آنگذاری با چهار بعد استراتژی قیمت
بیشتر  6/0از مقدار ( های استانها و جنگلمهاجرت، توسعه فرهنگی استان و تخریب محیط زیست راه

 .است، ساختار عاملی مدل در حالت خیلی مطلوب قرار دارد

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پیامدهادر حالت عدد معناداری -13نمودار 
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براساس نتایج مشاهده شده . زمون معناداری صورت گیردبعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آ

% مقداری بزرگتر از 5هر یک از سه بعد آن در سطح اطمینان  امدهابایپ tبارعاملی آماره  13در نمودار 
مدل نهایی به دست آمده به  که .های مشاهده شده معنادار است بنابراین همبستگی. باشد می 16/1

 :صورت زیر بیان می شود

 
 مهران المللی بینمدل نهایی گردشگری مذهبی در مرز  13شکل 
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 نتیجه گیری

 نتایج حاصل از سوال اصلی پژوهش
مهران چگونه  المللی بینسوال اصلی تحقیق حاضر این بود که مدل گردشگری مذهبی در مرز 

ه نیمه که در راستای پاسخ به سوال اصلی پژوهش پس از شناسایی خبرگان و انجام مصاحب است
مدل گردشگری مذهبی که  نامه پرسشداده های کمی حاصل از  وتحلیل تجزیهساختار یافته با آنان و 

 و پیامدها بود که مدل حاصله راهبردها ،بسترها ،گر مداخله عوامل ،ها مقوله شامل شرایط علی،
 ارایه گردید. 2مهران به شرح شکل  المللی بینگردشگری مذهبی در مرز 

 از سواالت فرعی پژوهش نتایج حاصل
 نتایج حاصل از سوال فرعی اول تحقیق

 المللی بینسوال فرعی اول تحقیق عبارت بود از:مقوله اصلی جذب گردشگری مذهبی در مرز 
 مهران کدام هست؟
عوامل انگیزاننده بیان نمود و یا به عبارتی عوامل علی مجموعه شرایط و  توان میعوامل علی را 
مهران می پردازد که به  المللی بینبه علل و چرایی جذب گردشگر مذهبی در مرز وقایعی هستند که 

در راستای پاسخ دادن به سوال فرعی اول فرضیه آماری تدوین و مورد آزمون قرار  همین جهت و
ادعا  توان میدرصدی  15مون های صورت گرفته بیانگر آن بود با احتمال ازگرفت که نتایج حاصل 

مشترک با عراق و نزدیکی  مرز ساخت های استان ایالم، ریز ات دینی مذهبی و قومی،نمود که اشتراک
مهران  المللی بینبه عتبات عالیات و همچنین تبلیغات از عوامل علی جذب گردشگر مذهبی در مرز 

 .باشد می
 نتایج حاصل از سوال فرعی دوم تحقیق

اصلی جذب گردشگر مذهبی در مرز  یها مقولهسوال فرعی دوم تحقیق حال حاضر عبارت بود از:
مهران کدامند؟که در جهت پاسخ دادن به سوال فرعی دوم تحقیق نسبت به تدوین فرضیه  المللی بین

 15آماری اقدام و بعد از مورد آزمون قرار دادن فرضیه نتایج حاصل بیانگر آن بود که با احتمال 
مذهبی در کشورهای  اماکن مرتبط با آن،ادعا نمود که گردشگری و زیر شاخه های  توان میدرصدی 

ی اصلی در جذب گردشگران مذهبی در مرز ها مقولهایران و عراق و همچنین امنیت از جمله 
 .باشد میمهران  المللی بین

 نتایج حاصل از سوال فرعی سوم تحقیق
 جذب گردشگر مذهبی ی( زمینه ها) بسترهاسوال سوم فرعی تحقیق صورت گرفته عبارت بود از:

مهران کدامند؟که برای پاسخ دادن به سوال فرعی سوم فرضیه آماری تدوین و مورد  المللی بیندر مر 
درصدی  15مون های صورت گرفته بیانگر آن بود که با احتمال ازآزمون قرار گرفت که نتایج حاصل 
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مبحث  رفاهی و بهداشتی و همچنین خدمات ادعا نمود که منطقه آزاد تجاری در مهران، توان می
اقتصادی گردشگری مذهبی از جمله بسترها و زمینه های الزم برای جذب گردشگر مذهبی در مرز 

 .باشد میمهران  المللی بین
 نتایج حاصل از سوال فرعی چهارم تحقیق

در جذب گردشگری مذهبی  گر مداخلهسوال چهارم فرعی تحقیق عبارت بود از عوامل 
ی چهارم فرضیه آماری تدوین و مورد آزمون قرار گرفت که کدامند؟برای پاسخ دادن به پرسش فرع

ادعا نمود که  توان میدرصدی  15مون های صورت گرفته بیانگر آن بود که با احتمال ازنتایج حاصل 
امور به بخش غیر دولتی و همچنین تغییرات آب و هوایی از جمله عوامل  یواگذار عوامل سیاسی،

 .باشد میمهران  المللی بیندر مرز در جذب گردشگر مذهبی  گر مداخله
 نتایج حاصل از سوال فرعی پنجم تحقیق

سوال فرعی پنجم تحقیق عبارت بود از اینکه راهبردهای الزم برای جذب گردشگر مذهبی در مرز 
مهران کدامند؟برای پاسخ دادن به سوال فرعی پنجم فرضیه آماری تدوین و مورد آزمون  المللی بین

درصدی  15مون های صورت گرفته بیانگر آن بود که با احتمال ازیج حاصل قرار گرفت که نتا
سرمایه گذاری های دولت و  شیافزا ادعا نمود که همکاری با مراکز آموزشی و دانشگاهی، توان می

استفاده از ظرفیت های ایام مذهبی از جمله راهبردهای الزم در جذب گردشگران مذهبی در مرز 
 .باشد میمهران  المللی بین

 نتایج حاصل از سوال فرعی ششم تحقیق
سوال فرعی ششم این تحقیق عبارت بود از اینکه پیامدها و نتایج حاصل از جذب گردشگران 

مهران کدامند؟برای پاسخ دادن به سوال فرعی ششم فرضیه آماری تدوین و  المللی بینمذهبی در مرز 
 15رت گرفته بیانگر آن بود که با احتمال مون های صوازمورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل 

 مردم در مرز و عدم مهاجرت، یماندگار ی و ایجاد اشتغال،درآمدزایادعا نمود که  توان میدرصدی 
و جنگل های استان از جمله  راه ی فرهنگی استان ایالم و همچنین تخریب محیط زیست، توسعه

 .باشد میمهران  المللی بینمرز  نتایج و پیامدهای با اهمیت جذب گردشگران مذهبی در
 

 پیشنهادها و توصیه های کاربردی و اجرایی
 تکمیل بزرگراه اربعین و تقویت زیر ساخت های استان-1
 احداث فرودگاه در شهرستان مهران-2
 ایجاد هتل ها و امکان مناسب جهت اسکان گردشگران-3
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 افزایش سرمایه گذاری های دولت-4
 انجام تبلیغات مناسب-5
 استفاده بیشتر از ظرفیت عظیم اربعینپ-6
 ایجاد بازارچه و نمایشگاه دائمی و موقت صنایع دستی و تولیدات محلی و بومی-7
 ایجاد امنیت پایدار-1
 توجه بیشتر به بخش غیر دولتی-1

 محدودیت های تحقیق
ادی از در اجرای تحقیق حال حاضر پژوهشگر با محدودیت هایی روبرو بود که به اختصار به تعد

 :گردد میآن ها اشاره 
یکی از مهمترین محدودیت ها و مشکالت مربوط به موضوع گردآوری داده ها و انجام -1

وقت  نییتع مصاحبه با خبرگان بود به نحوی که انجام مصاحبه با خبرگان حدود چند ماه زمان بربود،
 ام می گرفت.مصاحبه با توجه به شرایط کاری و شغلی مصاحبه شوندگان به سختی انج

در بسیاری از موارد قانع و راضی نمودن مصاحبه شوندگان به ضبط صدای آنان برای یادداشت -2
 به سختی امکان پذیر بود. برداری و پیاده سازی مصاحبه صورت گرفته

بین نمونه آماری با توجه به شرایط  نامه پرسشمهران جهت توزیع  المللی بینحضور در مرز -3
 ر مرز مهران مشکالت خاص خود را به همراه داشت.موجود د اقلیمی
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