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  چكيده

ها بدون داشتن  از عهد باستان ايرانيان به موازات ساختن راه به امكانات و تاسيسات بين راهي توجه داشتند زيرا سفر در اين راه

ها وسعت مي يافت اين تاسيسات نيز گسترش پيدا مي كرد با وسعت قلمرو ايران  امكان نداشت. هر چه اين راه امكانات بين راهي

خصوصاً در دوره هخامنشي بر اهميت راه و راهداري در جهت ارتباط نقاط مختلف گستره بزرگ ايران زمين افزوده شد و به موازات 

ي جهت رفاه مسافران ، گردشگران ، جهانگردان ، تجار و توسعه و النجاده هاي طونيز در كنار  )كاروانسراها ( آن ساختمان هايي

پيشرفت ايران ايجاد شد. تحقيق حاضر با هدف بررسي و مطالعه و نقش اقامتگاهها و مجتمع هاي بين راهي در توسعه گردشگري 

. مسئله اصلي تحقيق مي باشد )در مسير زاهدانامام رضا و دو راهي مطالعه موردي مجتمع بين راهي ( سيستان و بلوچستاناستان 

توانسته پاسخگوي مناسبي جهت خدمات مورد نياز مسافران باشد و باعث رونق بين راهي اين مجتمع  آيا پاسخ به اين سؤال بود كه

ميداني  وروش تحقيق از نظر هدف آن كاربردي و داده هاي مورد نياز با استفاده از داده هاي كتابخانه اي ؟گردشگري در منطقه شود

بر جذب گردشگران  رامجتمع  اين رفاهي -مي توان تاثير امكانات خدماتينجمع آوري گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه 

  .كردو همچنين بر اقتصاد و توسعه منطقه مثبت قلمداد 

  امام رضا و دو راهي، زاهدان واژگان كليدي: مجتمع بين راهي، گردشگري، مجتمع بين راهي
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  مقدمه

فر در سرشت انسان است. آدمي چنان آفريده شده و چنان هستي گرفته است كه بايد به سفر برود. سفر يك نياز حياتي آدم است. س

. او فقط به اقتضاي  شناخت ي آن هيچ آگاهي نداشت و راه خود را نمينخستين انساني كه به سفر پا گذاشت، شناخت از پيامدها

حال امروزه گردشگري يك  )1371،ديبايي(هيچ مقصدي به راه افتاد.  غريزه خود، به اقتضاي انسان بودن، رفتن را آغاز كرد و بي

اند. سفر، فقط بازديد از مكان نيست بلكه  سنج و دقيق شده تجارت بسيار پيچيده و پيشرفته شده و گردشگران جديد، افرادي نكته

با توجه به اين كه در جهان در حال تحول  )1388،ال اجل(فراگرفتن مطالبي در خصوص فرهنگ و روشهاي زندگي ديگران است. 

ع و موانو منافع و اهميت يا محدوديت  شوند اجتماعي طرف توجه بيشتر واقع مي-هاي اقتصاديما هر زمان گروهي از فعاليت 

نخست قرن  هاي و سال الديگيرند شايد از اين منظر بتوان دهه پاياني قرن بيستم ميمي پيش روي آنها مورد بحث و بررسي قرار 

) آگاهي جوامع از اينكه گردشگري منبع در آمد  1384،رنجبريان و همكاران(بيست و يكم را عصر توجه به گردشگري خواند. 

دهد ، باعث شده است كه گردشگري مفهوم بسيار مي اي در اختيار اقتصاد يك كشور قرار  حظهالحارزي بسيار مناسب و قابل م

)يك 1387،طيبي و همكاران(به عنوان يك صنعت تلقي شود  گسترده اي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيدا كرده و

توسعه اقتصادي  هاي در دنياي امروز، استراتژي )1390،ثاني الجيح(صنعت منحصر به فرد اقتصادي كه طرفداران بسياري دارد.

كند كه به موجب آن عوامل اصلي توسعه  بدون در نظر داشتن ابعاد انساني، اجتماعي و زيست محيطي آن، پويايي هايي را ايجاد مي

گيرند . در اين  سعه قرار ميزماني در مقابل توهاي تأخير بايافتگي به جاي آن كه به عنوان پيشران براي فرايند توسعه عمل كنند، 

مختلف  هاي دراين باب بايد متذكر شد فقدان وجود زيرساخت )1387،(برارپوركنند.  را ناپايدار تلقي ميها حالت اين گونه توسعه 

خدماتي، ارتباطي، رفاهي و غيره خود به عامل عنوان منفي در حال نقش آفريني بوده و حجم ورود و جذب گردشگران و نيز مدت 

) برنامه ريزي اصولي وبه ويژه تهيه و اجراي طرح  1388،نوري كرماني. (قرار داده استانان را به گونه اي منفي تحت آ ماندگاري

تواند آثار زيان بار توسعه گردشگري را  امكان جذب گردشگر بيشتر را فراهم آورد، بلكه مي تواند مي نه تنها جامع گردشگري 

گردشگري براي شهرها به لحاظ مزاياي خاصي كه بدنبال دارد داراي اهميت است و ) 1386،ارانصدرموسوي و همك( .كاهش دهد

رفاهي -آن را مي توان روشي مطمئن با چشم اندازي روشن براي توسعه پايدار معرفي كرد. در اين ميان نقش مجتمع هاي خدماتي

–ي هاي تاريخي حاكي از آن است كه مجتمع هاي خدماتي به عنوان مكاني براي رفع نيازهاي گردشگران مهم جلوه مي كند بررس
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رفاهي بين راهي نقش ساباط ها را به منزله مكاني براي رفع خستگي؛ رباط ها را به عنوان توقفگاهي براي سكونت؛ كاربات، 

و حتي مكاني براي مبادله كاروانسرا و خان ها را به عنوان اقامتگاه و محلي براي استراحت، اطراق و تامين ساير مايحتاج مسافران 

اجناس و تعامالت اجتماعي و فرهنگي؛ ميهمانخانه به منزله مكان استراحت شبانه يا محلي براي تفرج و گذران اوقات فراغت را 

رفاهي  -ارائه خدمات  رفاهي در جاده هاي بين شهري در قالب مجتمع هاي خدماتي ).1،1392ايفا مي كنند (شيرخانلو و همكاران،

راهي، از جمله نيازهايي است كه از ابعاد مختلف كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قابل بررسي است. در اين زمينه بين 

 500رفاهي بين راهي در ايران تدوين شده و براساس آن نزديك به  -مجتمعهاي خدماتي چند سالي است كه طرح جامع مكانيابي

رفاهي بين راهي،  -ر گرفته شده است. در اين مسيرها، مقصود از مجتمع هاي خدماتيمكان براي تأسيس اين مجتمع ها در نظ

بدليل سيستان و بلوچستان استان  تعبيه مي شود. جايگاهي است كه در حاشيه جاده ها به منظور ارائه خدمات مورد نياز رهگذران

خشك و كسل كننده تبديل كرده است اما در طول  آب و هواي گرم و خشك و كمبود عوارض طبيعي در كنار جاده آن را به مسير

مسافران را در اين مسير به خود جذب نموده و ارائه خدمات نمايند. لذا ما در اين  مي تواننداين مسير وجود مجتمع هاي بين راهي 

  .مجتمع بين راهي را در توسعه گردشگري منطقه بررسي نماييم چند تحقيق برآنيم تانقش

  مباني نظري

ر حاضر با توجه به توسعه صنعت حمل و نقل به ويژه حمل و نقل جاده اي و گسترش تكنولوژي ساخت وسايل نقليه و در عص

توسعه و تنوع راههاي ارتباطي ، موضوع ارائه خدمات در طول راهها به مسافران و رانندگان دچار دگرگوني اساسي شده و همچنين 

يفيات نياز تغيير نموده است گسترش چشمگير حمل و نقل جاده اي در ايران و توسعه خدمات مورد نياز آنان از تنوع ، كميات و ك

شبكه جاده اي كشور از يك طرف و پراكندگي غير اصولي و ناكارآمدي مكانهاي خدمات رفاهي موجود در كنار جاده ها، موجب 

هي ، مكانيابي نامناسب ، عدم تناسب حجم بروز مشكالت عديده اي براي مسافران و رانندگان شده است .كمبود خدمات بين را

تردد وسايل نقليه و مسافران با ظرفيت واحدهاي خدماتي متفرق بين راهي ، عدم رعايت بهداشت و مشكالت نظارتي و كنترلي و 

ي محول سااير نابساماني ها  ، ضرورت ساماندهي واحدهاي خدماتي رفاهي بين راهي اجتناب ناپذير ساخت و براساس تكليف قانون

شده ، طرح احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي در دستوركار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور قرار گرفت. نمي توان 

هارابه صورت مستقل ازبسترآنها يعني ازمنطقه وساكنان موردتوجه قرارمي ي و راه ـين راهـاهي بـرفـ دماتي ـمجتمع هاي خ
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مستمربا محيط اطراف خود درحال تبادل بين راهي به صورت هاي خدماتي )مجتمع ها ه نظام (نظريدهد.دراين زمينه براساس 

 وتاثيرگذاري هست.

رفاهي نقشهاي مختلفي اعم ازاقتصادي، بازرگاني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، دفاعي، بصري و زيست  -مجتمع هاي خدماتي

حداكثر رسانيدن رفاه رهگذران از ظرفيتهاي بالقوه و نهفته اين مجتمع ها محيطي دارند با استفاده از اين نقش ها مي توان ضمن به 

  در جهت اهداف توسعه منطقه اي همچون نيل به توسعه پايدار و توازن منطقه اي بهره گرفت. اين نقش ها به قرار زير است:

  نقش اقتصادي

توجه به اصل اقتصادي عرضه و تقاضاست. خدمات رفاهي بين راهي،  -معيار اصلي در بررسي نقش اقتصادي مجتمعهاي خدماتي

رساني اين مجتمع ها به مناطق اطراف باعث افزايش دامنه سودآوري زمينهاي منطقه و ايجاد توازن و برابري زمينهاي دور افتاده 

ور مسافرت، به نسبت به زمين هاي شهري مي شود. همچنين ارائه خدمات به مسافران و رهگذران با توجه به لزوم آسان سازي ام

علت مهيا ساختن كاال و خدمات مورد نياز آنها، كاهش هزينه هاي جابه جايي و پويايي نيروي كار و توليد در مقياس بزرگ را درپي 

  ).48-1364:60مي آورد. (ساسان،

  نقش اجتماعي

رفاهي بين  -عي مجتمع هاي خدماتينتايج برنامه ريزي براي ارزشهاي اجتماعي در بلند مدت نمايان مي شود. نقش ارزشهاي اجتما

راهي در كوتاه مدت ملموس نيست. ولي مهمترين تأثيرات آن در سطح ملي مي تواند شامل ايجاد انگيزه در پيوستگي ساكنان منطقه 

با يكديگر، ترغيب به گردشگري توسط گروههاي مختلف جمعيت، آشنايي اقوام و فرهنگ هاي مختلف با يكديگر، ايجاد روحيه 

ي شاد به خاطر وجود تسهيالت ناشي از سفر، اطمينان خاطر مسافران از نحوه و كيفيت عرضه كاال و خدمات و مواردي مشابه ها

 ).77-92: 1364)،(ساسان،367: 1381آنها باشد(بانكز، 
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  نقش سياسي و اداري

يي اجتماعي، ايجاد پيوند ملي، پيوستگي رفاهي بين راهي ميتوان به همگرا -از مهمترين نقشهاي سياسي و اداري مجتمعهاي خدماتي

ساكنان منطقه با يكديگر، گسترش واحدهاي اجتماعي و آميزش فرهنگها اشاره كرد كه اين مساله ميتواند به  گسترش قلمرو سياسي 

  وافزايش حضور حكومت مركزي در نقاط مختلف منتهي شود.

  نقش زيست محيطي

رفاهي، زمينه ساز ادغام و همساني جاده با محيط طبيعي اطراف خود خواهند بود. اختصاص مكان و محدوده  -جتمع هاي خدماتي

رفاهي كه اصول محيط زيست را رعايت كند، ضمن ارج نهادن به حفظ  -مشخصي از زمين و آماده سازي يك مجتمع خدماتي

نين تأمين نيازهاي تفريحي مسافران، محدود كننده دخالت محيط، خود زمينه ساز تقويت مشاركت در نگهداري از آن است. همچ

  ).18-19:  1375نامناسب انسان بر طبيعت خواهد بود)، (قاضي حسامي 

  نقش بصري

از مهمترين نقش هايي كه از ديدگاه بصري مورد انتظار از مجتمعهاي بين راهي، ميتوان به ايجاد زمينه براي رهگذران در ايجاد انگيزه 

فاده از مناظر طبيعي و مصنوعي زيبا، افزايش شادابي و رضايت خاطر مسافران، رفع خستگي آنها، تنوع منظر و ايجاد توقف و است

  ). 23: 1381انگيزه براي ادامه مسير اشاره كرد(شيعه ، 

  پيشينه تحقيق

در مجتمع هاي خدماتي رفاهي به شناسايي و تحليل خواسته هاي مشتريان QFD) با استفاده از روش 1383كاشانيان و همكاران (

بين راهي پرداختند. در اين پژوهش به ويژگي هاي متمايز اين مجتمع ها از قبيل ارائه و مصرف همزمان ، اهميت تاثير انسان ، 

غيرملموس بودن خدمات و وجود معيارهاي سنجش كيفي كه باعث حساس و پيچيده شدن ارزيابي و بهبود خدمات مي شود اشاره 

) جايگاه مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي را از ديدگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي و به 1384شيعه و بدري ( شده است.

شيوه توصيفي كاربردي ابعاد، اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني، سياسي، فرهنگي را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه 



 

 3، شماره1، دوره1397 زمستانجغرافيا و روابط انساني،                         

940 

 

ضوي از يك نظام زيستي كه با حوزه تحت استقرار خود داراي ارتباط متقابل تاثيرگذاري و مجتمع هاي خدماتي رفاهي به عنوان ع

  تاثيرپذيري اند داراي كاركرد منطقه اي و فراتر از ارائه خدمات به رهگذران هستند.

ستان مازندران امكان سنجي طراحي مجتمع هاي تفريحي و رفاهي و خدماتي در ا“ ) در پژوهشي با عنوان1391جمشيدي و شفائي (

به اين نتيجه رسيدند كه با برنامه ريزي هاي اصولي و “ و تاثيرات آن بر گردشگري شهر آمل با رويكرد رابطه گردشگري و معماري

اجراي طرحهاي جامع گردشگري ميتوان باعث توسعه ي شهر، جذب گردشگر و ايجاد فضايي آرام جهت دوري از تنش هاي 

رفاهي بين -نقش اجتماعي و اقتصادي مجتمع هاي خدماتي“) درمقاله اي تحت عنوان1392اران (روزمره شد. شيرخانلو و همك

-دريافتند كه ميزان استقبال مسافران از مجتمع هاي خدماتي“ شهري بر ارتقاءگردشگري در جهت توسعه پايدارشهري شهر قزوين

ي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، ترافيكي، زيست محيطي رفاهي بين راهي به ابعاد مختلفي چون عملكردي، كالبدي، ادراكي، بصر

و غيره وابسته است. در اين ميان ابعاد اجتماعي و اقتصادي مجتمع ها نقش بسزايي در جذب گردشگران و سودآوري مجتمع ها ايفا 

جغرافيايي از ديدگاه  رفاهي بين راهي با كمك سيستم هاي اطالعات-مكانيابي مجتمع هاي خدماتي” ) در 1392مي كنند. محمدي (

رفاهي بين راهي در سطح استان تعيين -مكان را براي احداث مجتمع خدماتي 10تعداد “ گردشگري استان كهگلويه  و بوير احمد

نسبت به انتخاب مكان هاي بهينه  GIS بــا اســتفاده از بكارگيري مدل مكان يابي فازي در)1385مهــدي پــور و مســگري(  كرد.

بازرگان اقدام نمودند. آنها پس از اسـتخراج  –رفـاهي بـين راهـي در محـور ترانزيتـي تبريز  –داث مجتمع هـاي خدماتي براي اح

و طبقـه بنـدي فاكتورهـاي مـوثر در مكـان يـابي اينگونه تاسيسات، گردآوري و آماده سازي اليه هاي اطالعاتي موردنياز و تعريف 

با تلفيق مـدل تحليـل سلسله ) 1386كوهساري و حبيبي( .فازي مناسب مكان را ارائه نمودندتوابـع عضـويت فـازي، نقشه 

مدلي ( GIS) بــا اســتفاده از سيســتم اطالعات جغرافيائي( Overlay Index)و منطق ارزش گذاري اليـه هــا (AHP)مراتبي

خيرخواه و پاينده  .لعه موردي شهر سنندج ارائه نمودندجهت مكان يابي تجهيزات شهري از جمله آرامستان هـا در شـهر بـا مطا

رفاهي بـين  –احداث مجتمع هاي خدماتي     با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها، استان هاي كشور را بـراي) 1391پيمان(

ن نبـودن اهميت معيارها در راهـي اولويت بندي نمودند. در اين پژوهش بـا توجـه بـه چنـد معيـاره بـودن مسـئله و نيـز يكسـا

بـراي مكـان يـابي مناطق مناسب براي توسعة   Farsari(2001).استان هاي مختلف، مدل تدوين و اولويت استان ها تعيين گرديد

استفاده كرد. هـدف اصـلي اين تحقيق پيشنهاد يك شيوه نامـه بـراي برنامـه  GISاز در اندونزي  كلومبا ه ي گردشگري در جزيـر
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بود. با استفاده از تلفيق و ارزيابي چند عامله، برخي مكا نهاي بالقوه براي توسعة گردشگري شناسايي  GIS يزي گردشگري مبتني برر

  .شد

  ضرورت و اهداف تحقيق

صورت گرفته، در حاليكه  سيستان رفاهي بين راهي-در حال حاضر در كشور تنها اقداماتي كمي براي جانمايي مجتمع هاي خدماتي

به اصول طراحي آنها به گونه اي كه عالوه بر ارتقاء كيفيت فضايي، سبب جذب گردشگر و استفاده بيشتر از جاده ها شده كه خود 

از نظر اقتصادي نيز به صرفه است توجهي نشده است. از آنجايي كه مقرون به صرفه بودن هرپروژه از اصول مهم اجرايي شدن آن 

ظر گرفتن عناصر اجتماعي و فرهنگي از عناصر مهم در جذب گردشگران است، توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي و و درن

از آنجا كه همواره كالبد يك فضا و عملكردي كه در آن اتفاق مي افتد معرفي كننده فضا  استانداردهاي آنها الزم و ضروري است.

ابعاد كالبدي و عملكردي استانداردهاي  سبب جلب نظر مسافران خواهد شد توجه به است، و طراحي مناسب مجتمع ها در اين ابعاد

از اين قاعده مستثني نبوده و عملكردي كه انتظار مي  تازه ساز امام رضا و نيز دوراهي آنها الزم و ضروري است مجتمع بين راهي 

هدف از ارائه . استاندارهاي طراحي اين ابعاد صورت پذيردنيست از اين رو الزم است كه مطالعات بيشتري در راستاي  دارارا  درو

و ارئه پيشنهاداتي در جهت توسعه و  سيستان هااين پژوهش بررسي و تحليل مسائل و مشكالت كالبدي و عملكردي مجتمع 

  .خدمات رساني بهتر آن مي باشد

  روش تحقيق

پژوهش حاضر از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي و تحليلي انجام گرفته است و روش گرد آوري اطالعات به دو طريق 

امام رضا كتابخانه اي و با استفاده از منابع و اسناد و همچنين روش ميداني انجام گرفته است. مورد مطالعه پژوهش مجتمع بين راهي 

 زاهدان قرارگرفته است همچنين براي تحليل يافته هاي حاصل از پرسشنامه از نرم افزارزابل و  و دو راهي است كه در مسير جاده

spss.زاهدان بيشترين تردد را داشتند  -مسافريني بودند كه در مسير زابل افراد محلي ونفراز80جامعه آماري تحقيق استفاده شده است

نمونه  80از مجموعدر اين پژوهش  مورد پرسشگري مستقيم قرار گرفته اند. كه به صورت تصادفي با دادن پرسشنامه به عنوان نمونه

  . داده بودند زنان تشكيل  درصد را50 ردان وم را درصد50آماري مورد پرسشگري 
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  منطقه موردمطالعه 

 2اين مسير تقريبا كيلومتر است كه  212فاصله زابل در استان سيستان و بلوچستان تا زاهدان در استان سيستان و بلوچستان حدود 

  دقيقه طول مي كشد. 34ساعت و 

  

  1395منبع:گوگل مپ،

  مجتمع امام رضا(ع)-1شكل
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  مجتمع دوراهي -2شكل

 

 بررسي نقش مجتمع هاي امام رضا ودوراهي زابل وزاهدان-1جدول 

 گويه خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 عملكرد اقتصادي 24,4 37,3 12,0 17,8 8,4

مكانات خدماتي و رفاهيا 6,9 46,0 21,3 15,5 10,3  

جاذبه هاي طبيعي منطقهعملكردمجتمع در معرفي  33,3 37,9 13,2 7,5 8,0  

 عملكردمديريت مجتمع 12,1 51,1 23,6 6,3 6,9

در معرفي جاذبه هاي فرهنگي و تاريخيعملكردمجتمع  7 60,0 10,2 9,0 14,1  

آسايشامنيت و  24,1 24,1 28,7 10,3 12,6  

 وضعيت بهداشت 14,9 42,0 5,7 14,4 23,0

 پاسخگوي مناسب 16,1 62,1 14,4 5,7 1,7

 ميزان رضايت 5,2 50,0 11,5 11,5 21,8

 سرمايه گذاري بخش خصوصي 6,3 21,3 27,6 24,1 20,7
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 حفظ و سالم سازي مجتمع ها 22,4 20,1 39,7 5,7 12,1

خدماتي همچون پمپ بنزينعناصرويژه  8,6 16,7 25,9 14,9 33,9  

 خدمات انتظامي و امدادي 22,4 13,8 4,6 29,9 29,3

 پاركينگ ها 24,1 28,7 22,4 11,5 13,2

 محوطه بازي كودكان 15,5 28,2 14,4 23,6 18,4

 هتل ها 31,0 32,2 2,9 19,5 14,4

 تعميرگاههاي ماشين هاي سبك و سنگين 15,5 14,4 31,0 17,2 21,8

 خدمات درمانگاهي 20,1 43,1 17,2 11,5 8,0

 محيط زيست و فضاي سبز 14,9 36,2 8,6 21,3 19,0

 مقاومت در برابر تغييرات اقليمي 17,2 34,5 10,9 18,4 19,0

 ديدمناسب از جاده به مجتمع 10,3 13,8 42,0 21,3 12,6

 وجود فضاي ورزشي 27,0 37,4 20,1 10,3 5,2

 برخورد اقوام و فرهنگ ها در جهت شكوفايي 5,2 10,3 37,4 20,1 27,0

 فضاي تعامل فرهنگي بين مسافران 25,9 28,2 24,1 1,7 20,1

 كيفيت كاالها 13,2 13,8 36,2 21,3 15,5

 تعبيه صندلي براي نشستن 24,7 38,5 9,0 10,0 17,2

 تاثيرمجتمع ها درقيمت زمين 28,2 34,5 21,3 10,9 5,2

 تطابق خدمات با نيازهاي رهگذران 20,7 29,3 19,5 14,9 15,5

 كاركرد تفرجگاهي 21,3 12,6 38,5 12,6 14,9

 نقش استراحت گاهي موقت 24,7 42,5 13,0 9,2 10,0

  

رفاهي و وضعيت بهداشت، زيباسازي فضاي سبز، مقاومت  -ات خدماتيزنتايج حاصل از پرسشنامه چنين يافت مي شود كه امكانا

 در اين مجتمعتاثير در قيمت زمين ، وجود پاركينگ ها، محوطه بازي براي كودكان، وجود فضاي ورزشي در برابر تغييرات اقليمي، 

ها در سطح پايين و عملكرد نسبتا ضعيفي در سطح پاييني قرار دارد با توجه به پاسخ هايي كه داده شده عملكرد اقتصادي مجتمع  ها

، سرمايه گذاري بخش خصوصي دراين مجتمع بسيار كم مي باشد. امنيت و اسايش و عملكرد مديريت مجتمع در معرفي داشته است

ي ، به تعبيه صندلي و در نظر گرفتن فضاهايقرار گرفته است هنگي و طبيعي منطقه در سطح متوسط و كميجاذبه هاي تاريخي، فر
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يتي در جهت جذب گردشگر را ندارند، كيفيت كاالهاي براي استراحت موقت مسافرين توجهي نشده است زيباسازي مجتمع ها جذاب

  .ارائه شده براي مسافرين در سطح متوسطي قراردارند خدمات ارائه شده با نيازهاي مسافرين تطابق چنداني ندارد

  )SOARمدل (

 & Stavrosاست (ام. استاورس آن را ابداع كردهشناسي است كه ژاكلينو ديدگاه مثبت SWOTاين مدل تركيبي از استراتژي 

Saint, 2010 .(تكنيك تدوين راهبرد، فرآيند در مهم بسيار ابزارهاي از يكي SWOT ايسه مق آن اطالعات وسيله به كه است

 )Threats) و تهديد (Opportunityفرصت ( )،Weaknessضعف ( )،Strengthاين تكنيك بر پايه نقاط قوت ( شود.مي

مديريت  شود، ولي در اكثر موارد در سطوح باالي. اين مدل در همه سطوح مديريتي استفاده مي)Hom hack,2001:3(باشد مي

را در نفعان يذشود و به دنبال اين است كه ، هميشه در سطوح باالي مديريت استفاده ميSOARرود. در حاليكه، مدل به كار مي

ا دربر رنفعان آن بخش از ذي SOARهمه سطوح دربرگيرد. در واقع اين مورد تفاوت كليدي بين اين دو مدل است. زيرا مدل 

داراي بنياد و  SOARو  SWOTاند. از سوي ديگر، مدل آمدهريزي راهبردي يه شمار نميگيرد كه تاكنون بخشي از فرآيند برنامهمي

ند. مدل اگرفته شده  SWOTآيند، از مدل به شمار مي  SOARها كه بنيان و اساس ها و فرصتقوتاساس مشابه هستند؛ زيرا 

SAOR افراد  ها در جامعه مورد مطالعه از طريقشود. در اين پژوهش نقاط قوت و فرصتبا يك تحقيق استراتژيك آغاز مي

ها ه تا خود آرمانشود ككننده در اين فرآيند دعوت ميمشاركت كننده و داراي سهم شناسايي خواهد شد. در نهايت از افرادمشاركت

ي مانند تشويقي و هاو آرزوهايي را انتخاب كنند كه امكان دستيابي به آنها در آينده وجود دارد و نتايج مطلوب از طريق برنامه

  ).   130: 1392گرمسير و همكاران، گيري خواهد شد (خاورياناندازهبازنگرانه قابل

و 3، آرمانها 2ها، فرصت1هاگيرنده شناسايي قوتباشد كه دربر) خود اين مدل شامل چهار بخش مهم مي2ر اساس جدول شماره(ب

  باشد.مي 4نتايج

  

                                                           
1 . Strength  
2 . Opportunities  
3 . Aspirations  
4 . Results  
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  SOARعوامل كليدي در استراتژي -2جدول

  )Opportunities(  تحقيق استراتژيك

هاي پيش روي ما بهترين فرصت

 چيست؟

)Strengths(  

 مثبت ما چيست؟ترين جنبه بزرگ

  )Results( هاي مثبتتصميم

 گيري چيست؟بهترين نتايج قابل اندازه

)Aspirations(  

 آينده آرماني ما چيست؟

  ).Stavros Et al., 2010منبع: (

بيني از ممكنات ديده خواهد شد و است كه توسط ذرهذكر اين نكته ضروري است كه مشكالت و تهديدات در نظر گرفته شده  

) SOARكشف خواهد شد. در كل چارچوب مدل سوار (» توانيم انجام دهيمآنچه مي«گوها در باره اي از گفتها از طريق پارهحلراه

است كه شامل مراحل آغاز و برداشتن قدم اول، شناخت و بررسي، تصور، نوآوري و اجراست ) ترسيم شده2شماره ( جدولدر 

)Stavros & Saint, 2010ل را در فرآيند تدوين راهبرد توسعه گردشگري پايداري شهري گرگان استفاده خواهند ) كه اين مراح

  ) در چهار مرحله اجراييمي باشد كه در زيز به آن مي پردازيم. SOAR(مدل شد. 

نگي ريزي در خصوص چگواست كه در اين مرحله، اعضاي گروه و برنامه اولاين مرحله شامل آغاز و برداشت قدم  مرحله اول:   

نفع در كنند. در اين جلسات عالوه بر شناسايي افراد ذيع نفع، نحوه درگير كردن اين افراد ذيبحت مي SOARاستفاده از استراتژي 

فرهنگي، ، گردشگران، مسئوالن سازمان ميراثشود. اين افراد ذيع نفع شامل؛ ساكنان شهرگرگانباشد، بحث ميريزي ميفرآيند برنامه

  باشد. بطوريكه بعد از شناسايي اين افراد قرار شد طي جلساتي با آنها مشورت شود.لتداران، استانداريها و غيره ميشهرداريها، ه

ها و نقاط قوت ها، چشم اندازهباشد. در اين مرحله با شناخت ارزششامل شناخت و بررسي نقاط قوت و مثبت مي مرحله دوم: 

ها و نتايج مبدل كنيم. بنابرين در اين مرحله زمان جلسات توسط افراد باشد، تا آنها را به آرمانها ميداخلي كه به منظور خلق فرصت

روي شهر و در هاي پيششود. بعد از تعيين زمان جلسات، هر يك از افراد نقاط قوت گردشگري و فرصتريز تعيين ميگروه برنامه
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ت كه اين مرحله در كشورهاي جهان سومي همچون ايران با مشكل مواجه كنند. شايان ذكر اسهاي خود را تشريح مينهايت آرمان

ها ناچاريم افرادي را به جاي همين مسئولين و افراد قرار هستم. به دليل عدم همكاري بعضي از مسئولين و افراد در برگزاري نشست

  دهيم و به جاي آنها استفاده كنيم.

ها، ها، فرصت(مرحله سوم)، ابتكار و نوآوري(مرحله چهارم) كه مجموعه از قوتدر اين مرحله عالوه بر تصور كردن مرحله سوم:

نفع و گوها از افراد و مسئولين ذيها و گفت گيرد. در كل در اين مرحله، در نشستباشد، مورد بررسي قرار ميها و نتايج ميآرمان

گيري در صورت اجراي شدن طرح، به بيان نتايج قابل اندازه شود كه ديدي مثبت از آيند مطلوب گردشگري داشته باشند وخواسته مي

  و مشهود بپردازند.

شوند. بندي ميهاي نوآوري و ابتكاري را شناسايي و اولويتدر اين مرحله راهبردها و استراتژي مرحله چهارم(نوآوري و ابتكار):

سيستم، ساختار و غيره نياز به پشتيباني از اهداف جديد باشند. البته بايد توجه داشت كه امكان دارد روندهاي جديد و تغيير يافته در 

آيند. بنابرين مجموعه ها و نتايج به وجود مييابي به آرمانها به منظور دستها و فرصتاين تغييرات به وسيله شناسايي نقاط قوت

  در نهايت تغييراتي در آنها به وجود آمد.ها و نتايج بازنگري در اين مرحله به چالش كشيده شدند و ها، آرمانها، فرصتقوت

ريزي هاي مختلف برنامههاست. در اين مرحله افراد گروهباشد كه حركت به سمت اجرايي كردن برنامه: مرحله اجرا ميمرحله پنجم

نفع و افراد در هر كنند. مسئولين ذي است، باهم ارتباط برقرار ميهاي كه مربوط به رسيدن به اهداف و نتايج تعيين شدهدر طرح

باشد و فراتر از اختيارات يك شوند. اين مرحله كه مرحله اجرايي ميجاي كه عالقه و توانايي انجام آن كار را دارند، مشغول مي

  كردن ان پس از تصويب طرح است. باشد و عمليپژوهش مي
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  SOARنتايج چهار مرحله  -3جدول 

 )Strengthsها(قوت )Opportunitiesها(فرصت

 جهت استفاده مسيرهاي پرتردد دركنار قرارگرفتن مجتمع ها

  درچهارفصل سال

  اطراف مجتمعتنوع محيط بكرطبيعي در مناطق 

برگزاري تورازمناطق ديگركشوررداخلي ،بين اللملي 

  گردشگري ازكشورهاي همسايه

  توجه مسولين به صنعت گردشگري درمنطقه

جهت مشاركت همكاري  هاي اطراف استفاده ازشوراها روستا

  جامعه 

آداب و رسوم سنتي و لباس هاي زيبا و جذاب و غذاهاي 

  محلي

تبليغات ،اطالع رساني درمورد جاذبه هاي بكرطبيعي،اصيل 

  زاهدان كهنه تاريخي

  بين المللي محيط مناسب جهت جذب سرمايه گذاران

مستقركردن كارگاه تبديلي جهت استفاده ازداروهاي 

  درماني) گياهي(گردشگري

  مسيرترانزيت به افغانستان

جهت توجه بيشترمديران محلي وكشوري برابهره برداري 

  تبديل مجتمع ها به مراكزتجارت وفروش صنايع دستي

  محوريت جاده مشهد زاهدان وزابل

   پاركينگ  ماشين سنگين

 )Aspirationsها(آرمان  )Resultsنتايج(

گردشگري در سطح دادن بودجه اختصاصي براي تبليغات 

 كشور و بين المللي

 استانوشمال گردشگري در مركز مجتمع ها نزديكي

 

 ايجاد تورهاي مختلف توسط ادارات يافزايش خدمات براي استقبال از گردشگران بومي و غير بوم

ريزي براي افزايش دادن تعداد گردشگران نسبت به برنامه

 نو)هاي گذشته(ايجادمشوق هاي گوناگون و سال

منطقه در جذب گردشگران دومجتمع مطرح شدن مناطق 

 تابستاني

كردن مشكالت هاي گردشگري و برطرفتقويت زيرساخت

 مرتبط با آن(جاده ،مراكزاقامتي،بازارهاي محلي)

 از حمايت با غذاهاي محلي گياهان دارويي جايگاه ارتقاء

دارو، غذاهاي  نظير محصوالتي بازاريابي و فروش توليد،

 محلي(گردشگري غذا)

مناسب سازي قيمت ها جهت جلب گردشگران درخصوص 

 ارائه خدمات 

- رغبت فراوان بخش هاي مختلف خصوصي براي سرمايه

 )اطراف دومجتمعگذاري در صنعت گردشگري(منطقه طبيعي 

نمونه گردشگري با مناظري زيبا و جذاب با  مجتمعايجاد  دومجتمع  ايجاداشتغال براي جامعه محلي 

 رويكرد توسعه پايدار

  1395هاي تحقيق. منبع: يافته   
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  نتيجه گيري

، فراهم شدن امكانات مناسب تر براي انجام فريضه نماز، افزايش زابل به زاهدان وبالعكس فزايش ضريب ايمني و كاهش تصادفاتا

 امام رضا (ع) ودوراهي رفاهي بين راهيجاذبه هاي توريستي، گردشگري و فرهنگي از جمله مهمترين اهداف احداث مجتمع هاي 

افزايش وقت سرگرمي  گردشگري يكي از عناصر اصلي توسعه تحركات مربوط به جابه جايي هاست، كاهش مدت زمان كار، .است

ناشي از آن و بهبود شرايط جابه جايي فرآيندي شناخته شده از تقسيم حركت هاي گردشگري است كه با كوتاه شدن مدت اقامت 

و غالباً مسافت هاي طي شده همراه است و جزء تفكيك ناپذير در رشد تحرك و جابه جايي كوتاه مدت گردشگري گرديده است. 

رفاهي بين راهي نقش تأثير گذاري در افزايش حجم سفرها در طول جاده و توسعه صنعت  -هاي خدماتيدر اين ميان مجتمع 

ميزان استقبال مسافران  ، گردشگري دارند و از آنجا كه همواره كالبد و عملكرد دو مشخصه اصلي و مهم هرفضا محسوب مي شوند

ن، عملكردي، كالبدي، ادراكي، بصري، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، رفاهي بين راهي، به ابعاد مختلفي چو -از مجتمع هاي خدماتي

در اين ميان ابعاد كالبدي و عملكردي از سهم بيشتري برخوردار هستند كه خود به  .ترافيكي، زيست محيطي و غيره وابسته است

دسترسي ها، مواد و مصالح بومي و عوامل ديگري نظير: كابري هاي موجود در مجتمع، موقعيت قرارگيري مجتمع، چيدمان فضايي، 

 محروميت و اقتصادي رونق به كمك اي؛ منطقه توليدات و محصوالت توزيع براي جديد بازارهاي ايجاد از اعم.... وابسته هستند

 منطقه هاي حوزه سطح در خدمات عادالنه توزيع و ازشهرها تمركززدايي ها؛ راه اطراف هاي حوزه در كوچك زيستي مراكز از زدايي

 زمينه كردن مهيا نظير سياسي و تأميني اجتماعي، دست آوردهاي سيستان است. درمنطقه اشتغال نرخ افزايش در كمك ؛سيستان 

 و مسافران بين فرهنگي متقابل تبادل منطقه؛ بومي باشرايط مسافران بيشتر ساختن آشنا و مسافرت و رانندگي فرهنگ ارتقاي براي

 مناطق ساير ساكنان همگرايي و پيوستگي به دستيابي سوانح؛ از كاستن جهت در بصري هاي ارزش افزايش ؛سيستان  منطقه ساكنان

 در سيستان دفاعي و پشتيباني توان افزايش توسعه؛ بسترسازي جهت در اجتماعي واحدهاي اندازه شدن بزرگتر به دستيابي ؛سيستان 

 سطح بردن باال انتظامي؛ و تأميني نيروهاي فعال حضور طريق از ها جاده امنيت بردن باال طبيعي؛ حوادث و غيرمترقبه اتفاقات بروز

 از ديدگان حادثه براي اداري امكانات ساختن فراهم ناظر؛ نهادهاي فعال حضور طريق از شده ارايه خدمات بهداشت و كيفيت

 زيست آوردهاي دست است. ديني فرايض انجام و نماز فرهنگ گسترش منظور به مناسب امكانات ايجاد غيرمترقبه؛ حوادثطبيعي

 جهت در تفريحي نيازهاي به پاسخ؛آن به زيان و ضرر و آسيب ساختن محدود طبيعتو با برخورد نحوه به دادن جهت مانند محيطي
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دشت سيستان  طبيعت در نفتي مشتقات و ها شوينده ويژه به ها وآالينده ها زباله رهاسازي از جلوگيري؛ طبيعي مناظر از استفاده

اين مجتمع نتوانسته است پاسخگوي مناسبي براي مسافران و مورد رضايت آنان  ومدل با توج به نتايج حاصل از پرسشنامه است.

باشد بنابراين بايد با برنامه ريزي هايي اصولي و توجه به اين مجتمع هاي بين راهي در جهت جلب گردشگرو توسعه گردشگري 

  ع نامطلوب مجتمع هاي بين راهي مي تواند تاثيري منفي بر گردشگري داشته باشدگامي برداشت زيرا اوضا

  پيشنهادات

مي تواند نقش مهمي در توسعه گردشگري ها مجتمع اين براي اقامت و اسكان چند روزه مسافرين در  الزم هاي ايجاد زير ساخت

ملي و جهاني مي تواند تصوير زيبا سازي مناسب در ذهن مترددين  الزم  يجاد مبلمان زيبا با استانداردهايا.اين منطقه داشته باشد

اين مسير در اين مناطق مي تواند نقش مهمي  مسافرانبراي ماندگاري بيشتر  الزمبرنامه ريزي .براي ماندگاري در اين مناطق باشد

  . در توسعه گردشگري داشته باشد
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