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چکیده
امروزه ،گردشکری و جذب گردشگر بهعنوان یکی از مسائل مهم در شناساندن پتانسیلهای یک
منطقه و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در کشورهای جهان مطرح است .درواقع ،گردشگری
درحال تبدیلشدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است .دراینراستا ،هدف از انجام
این پژوهش ،بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعة گردشگری ورزش زمستانی استان
چهارمحالوبختیاری و تدوین راهبردهای مطلوب و همچنین ،اولویتبندی این راهبردها است .در
پژوهش حاضر ،روش پژوهش براساس نوع هدف ،کاربردی و براساس نوع روش ،توصیفی -تحلیلی
است 68 .نفر از مدیران عالی و میانی ،اساتید مدیریت ورزشی و سرمایهگذاران و صاحبنظران
فعال بخش گردشگری جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند که از این تعداد 50 ،پرسشنامه
تکمیل و تجزیهوتحلیل شدند .برای تحلیل دادهها از روش ترکیبی ای.اچ.پی .و سوات استفاده
شده است .یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که ازمیان راهبردهای تدوینشده،
«فراهمکردن

زمینههای

جذب

سرمایهگذاری

برای

ورزشهای

زمستانی»،

«معرفی

چهارمحالوبختیاری بهعنوان قطب گردشگری ورزشی زمستانی» و «ایجاد مراکز گردشگری
تابستانی برای جذب گردشگر در تمام فصول سال» ،از مهمترین راهبردها برای توسعة
سرمایهگذاری گردشگری در استان چهارمحالوبختیاری هستند.
واژگان کلیدی :صنعت گردشگری ،رویکرد ترکیبی سوات -ایاچپی ،پتانسیلهای طبیعی
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مقدمه
پیشرفت و توسعة سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی ،آگاهی از تحوالت دنیا را
ضروری کرده است .ضرورت داشتن نگاه نظاممند به منافع و فرصتهای محیطی در محیط
چالشبرانگیز و متغیر امروزی ،اجتنابناپذیر است .درراستای کسب مزیت رقابتی در بازار و ایجاد
ارزش برای مشتریان ،به برنامهریزی دقیق و استفاده از ابزارهای مؤثر انتخاب راهبرد نیاز است.
ابزاری که به تحلیل جامع از وضعیت کنونی و محیط میپردازد و در انتخاب راهبرد مناسب درجهت
کسب برتری در کسبوکار یاری رساند .داشتن چهارچوبی که به تحلیل موقعیتهای جذاب و
تحلیلهای محیطی میپردازد و راهبردهای ما را با درنظرگرفتن قوتهای ما و برطرفکردن ضعفها
بهبود بخشد ،الزمة بقا در عصر کنونی کسبوکار است که انجام یک چنین فعالیتی موجب شناسایی
منابع ،بهرهبرداری صحیح از آنها و درنهایت ،ایجاد ثروت در اقتصاد کشورها میشود (ایرلند و وب،1
.)2007
تدوین راهبردی؛ یعنی پیداکردن یک راهبرد یا تعادل راهبردی بین فرصتها و قوتها با توجه به
ضعفها و تهدیدها درجهت رفع آنها است .ماتریس سوات 2یکی از ابزارهای مهم مقایسة نقاط قوت
و ضعف درونسازمانی با فرصتها و تهدیدهای برونسازمانی است .این ماتریس تحلیل سیستماتیکی
را برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی و انتخاب بهترین راهبرد برای تطابق بین آنها ارائه
میدهد (پسونن .)2000 ،3با وجود مزایای تحلیل سوات در تصمیمگیری این مدل تحلیلی هیچ
ابزاری برای تعیین اهمیت هریک از گروههای سوات ندارد و دسترسی به مهمترین عامل تأثیرگذار
در تصمیم راهبردی بسیار دشوار است بهعالوه ،وجود وابستگیها ،معیارها و زیرمعیارهای فراوان،
معموالً فرایند تصمیم گیری را پیچیده میکند .بنابراین ،کاربرد مدل سوات در فرایند تصمیمگیری
بهتنهایی نمیتواند کافی باشد .در این مقاله ،چهارچوب فرایند تحلیل سلسلهمراتبی (ای اچ پی)4
بههمراه محاسبات مربوط به مقادیر ویژۀ آن ،در ترکیب با تحلیل سوات با هدف بر طرفکردن این
نقص بهکار رفته است (شینو.)2006 ،5
امروزه ،صنعت گردشگری نقش ویژهای در اقتصاد جهانی برعهده دارد .عالوهبراین ،این صنعت عامل
مؤثری در تعامل فرهنگها ،گفتوگوی تمدنها و برقراری و تحکیم انس و الفت بین ملتها است
(قیامیراد و حسینپور .)1387 ،گردشگری ،یکی از بزرگترین صنایع جهانشمول است و کشورهای
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زیادی روی این صنعت سرمایهگذاری کردهاند؛ زیرا ،اطمینان به سودآوری بلندمدت آن دارند و
گردشگری را طالی سیال نامیدهاند (وارثی و طاهری .)1389 ،در نیمقرن اخیر ،صنعت گردشگری از
یک فعالیت محلی و درونمرزی ،به پدیدهای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است (الوانی و
پیروزبخت .)1385 ،درحالحاضر ،این صنعت به بزرگترین صنعت بخش خدمات تبدیل شده است
و ازنظر اهمیت ،صنعت شمارۀ یک جهان محسوب میشود .همچنین ،یکی از پویاترین فعالیتهای
اقتصادی عصر حاضر بهشمار میرود که نقش مهمی در توسعة پایدار ایفا میکند (رنجبریان ،خزائی
پور و بالویی .)1391 ،صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید ،درآمد ،اشتغال و ایجاد
زیرساختها برای دستیابی به توسعة پایدار بهشمار میآید (بهرامی ،حبیبی و باقری)1390 ،؛
ازاینرو ،توسعة گردشگری در مکانهای مختلف زمینههای ایجاد اشتغال دائم ،فصلی و نیمهوقت را
برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم میآورد و از نرخ بیکاری میکاهد .همچنین،
عالوهبر اشتغالهای مستقیم در گردشگری ،زمینة اشتغال در فعالیتهای دیگر در ارتباط با
گردشگری برای افراد بومی فراهم میشود (پاپلییزدی و سقایی .)1386 ،امروزه ،اهمیت گردشگری
ازنظر اقتصادی و اشتغالزایی بهحدی است که میتوان آن را بهعنوان نیروی محرکة اقتصادی هر
کشوری محسوب کرد (هزارجریبی .)1390 ،میتوان اذعان کرد که گردشگری درحالتبدیلشدن به
یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و بسیاری از برنامهریزان از آن بهعنوان رکن اصلی
توسعه یاد میکنند .درواقع ،گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان ،یکی از پیچیدهترین
کسبوکارهای بشری است و بهعنوان فعالیتی چندوجهی ،دارای کارکردها و اثرهای مثبت گوناگون
است که ازجملة آنها میتوان به اشتغالزایی ،کسب درآمد ،جذب ارز و تقویت زیرساختها و غیره
اشاره کرد (زرآبادی و عبداله.)1392 ،
مدتها است که تعامل و ارتباط بین گردشگری و ورزش بهطور فزایندهای گسترش یافته است
(بنسبردی ،رحیمزاده ،اسدی و محمودی)1392 ،؛ بهطوریکه در سالهای اخیر ،گردشگری ورزشی
بهعنوان صنعتی پیشرو در بیشتر کشورهای دنیا درحالاوجگیری و توسعه بوده است (معینیفرد،
شوشینصب و کاظمینژاد .)1393 ،با توجه به اینکه اقتصاد کشور ایران اتکای شدیدی به درآمدهای
حاصل از صادرات نفت خام دارد و متغیرهای کالن اقتصادی با دنبالهروی از قیمت جهانی نفت در
طول زمان دچار نوسانات شدید میشوند و همچنین ،با توجه به جوانبودن جمعیت کشور و باالبودن
نرخ بیکاری ،توسعة صنعت گردشگری ورزشی در کشور ایران از اهمیت زیادی برخوردار است
(قیامیراد ،محمدزاده و حسین پور .)1387 ،امیز ( )2011در پژوهش خود به این نکته اشاره کردند
که سالها است امارات متحدۀ عربی تمرکز خود را از اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز تغییر داده است و
درنتیجه ،شاهد رشد صنایع خدماتی مرتبط با سالمتی ،ورزش و تفریحات و گردشگری شده است؛
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بهطوریکه این صنایع شامل  47/6درصد از تولید ناخالص ملی این کشور میشود .مسلم است کشور
ایران باوجود داشتن ظرفیتهای بسیاری درزمینة گردشگری ورزشی ،متأسفانه هنوز نتوانسته است
به جایگاه و اعتبار واقعی خود دراینزمینه دست یابد؛ زیرا ،سهم گردشگری این کشور (که گردشگری
ورزشی نیز جزئی از آن محسوب میشود) از تولید ناخالص ملی تنها  1درصد است (کاظمینژاد و
زارع.)1389 ،کلت ،هد و چالیپ ( )2008در پژوهش خود به مقایسة دو شهر پرداختند که یکی از
آنها برای توسعة گردشگری ورزشی برنامة راهبردی تدوین کرده بود؛ درحالیکه شهر دیگر هیچ
تالشی دراینزمینه انجام نداده بود .آنها در این پژوهش ثابت میکنند شهری که دراینزمینه برنامه-
ریزی راهبردی داشت ،توانست به روابط جدید ،بینشهای فرهنگی جدید و شبکههای سازمانی
بهبودیافته دست یابد؛ درحالیکه شهر دیگر نتوانست به هیچیک از این فواید بلندمدت دست یابد.
دراینزمینه ،وید )2006( 1بر اهمیت نقش سیاست و سیاستگذاران در برنامهریزیهای توسعة
گردشگری ورزشی اشاره میکند .دوین و دوین )2004( 2به بررسی این نکته پرداختند که چگونه
سیاستهای یک کشور میتواند بر برنامههای مرتبط با ورزش و گردشگری و درنهایت ،گردشگری
ورزشی اثرگذار باشد .به عقیدۀ آنها ،شکفتهشدن ظرفیت واقعی گردشگری ورزشی وابسته به فرایند
صلح ،تعهد سیاستگذاران و کنارگذاشتن اسلحه توسط تروریستها است .حرکت بهسوی توسعة
پایدار صنعت گردشگری و افزایش سهم گردشگری در درآمد ناخالص ملی نیازمند تدوین
راهبردهای عالمانه و بیش از آن ،هدایت اثربخش فرایندهای اجرایی است (مظلومی و جاللی،
.)1393
ادبی فیروزجاه ( )1385در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی
کشور با تأکید بر جاذبههای طبیعی ورزشی» به این نتایج دست یافت که جاذبههای مربوط به
تپهنوردی و طبیعتگردی ،جاذبههای مربوط به ورزشهای ساحلی ،آبی و تابستانی ،جاذبههای
مربوط به شکار و صید ،جاذبههای مربوط به بیابانگردی و کویرنوردی ،بهترتیب بیشترین تأثیر را در
توسعة گردشگری ورزشی کشور دارند .اصفهانی ( )1388در پژوهشی به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر
در توسعة صنعت جهانگردی ورزشی داخلی و خارجی و ارائة مدل برنامهریزی راهبردی در کشور
پرداخت .وی گزارش کرد که در جهانگردی خارجی ،بهترتیب محورهای امنیت ،اماکن و تجهیزات
ورزشی و رویدادهای ورزشی و در جهانگردی داخلی ورزشی ،محورهای تسهیالت و خدمات ،امنیت
و اسکان از درجة اهمیت بیشتری برخوردار بودند .همچنین ،وی بیان کرد که جایگاه جهانگردی
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ورزشی داخلی و خارجی در ایران روی محور مختصات سوات در منطقة ضعف و در ماتریس آن در
جایگاه ضعف-فرصت قرار دارد.
با توجه به مطالعات انجامشده میتوان بهراحتی پی برد که در کشور ما درکنار هزاران نوع جاذبة
گردشگری و تاریخیای که وجود دارند ،ازلحاظ پتانسیلهای الزم برای راهاندازی فعالیتهای
مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار داریم؛ بهنحویکه متأثر از شرایط متنوع اقلیمی،
توانایی راهاندازی و ایجاد سایتهای بسیار عظیم و مجهز ورزشی در کشور در نقاط مختلف وجود
دارد؛ اما متأسفانه توجه چندانی به این امر نشده است؛ بنابراین ،وظیفة ما است که بهعنوان
متخصصان ورزش راهکارهای الزم را برای استفاده از تمام پتانسیلهای موجود ارائه کنیم.
سرزمین پهناور ایران با طبیعت رنگارنگ و استثنایی خود دربرگیرندۀ سواحل ،کوهها ،دریاچهها،
جنگلها و بیابانهای زیبا و منحصربهفرد است که کشور ایران را در رتبة پنجم جذابیتهای طبیعی
جهان قرار داده است (صدیق زارعی .)1384 ،همچنین ،ایران یکی از  10کشور اول جهان ازنظر
جذابیتهای گردشگری است (هنرور ،مشرف و غفوری .)1384 ،ازلحاظ ردهبندی ،استان
چهارمحالوبختیاری نسبت به استانهای دیگر از منظر جاذبههای گردشگری در وضعیت مناسبی
قرار دارد .این ردهبندی شامل انواع گردشگری است؛ اما وقتی سخن از گردشگری ورزشی باشد،
مسلم است که استان چهارمحالوبختیاری در ردههای باالتری قرار میگیرد (نصرالهی ،جهانبازی و
ناصری .)1393 ،باید توجه داشت که استان چهارمحالوبختیاری بهلحاظ جغرافیایی و بارش شدید
برف در فصول سرد سال ،این پتانسیل را دارد که به یک منطقة گردشگری ورزشی زمستانی تبدیل
شود.
این سؤال مطرح است که چرا استان چهارمحالوبختیاری باوجود داشتن بسترهای کافی برای
تبدیلشدن به یک منطقة گردشگری ورزشی زمستانی ،هیچ بهرهای از این موهبت الهی نبرده است؟
دراینزمینه ،یکی از مهمترین مشکالت حوزۀ گردشگری ورزشی نداشتن برنامة راهبردی در این
حوزه با توجه به قابلیتهای کشور ذکر شده است .مشکالت فرهنگی ،مشکالت مدیریتی در
گردشگری ورزشی و مشکالت مربوط به زیرساختها ،از موانع دیگر توسعة گردشگری ورزشی
محسوب میشوند.
بدیهی است که توسعة صنعت گردشگری ورزشی نیازمند انجام سرمایهگذاری و تأمین
زیرساختهای الزم دراینزمینه است و انجام سرمایهگذاری نیز مستلزم وجود راهبردهایی است که
ب ه کمک آن بتوان مسیر درستی را درجهت رسیدن به اهداف موردانتظار انتخاب کرد .استان
چهارمحالوبختیاری یکی از استانهای جنوب غربی ایران است که جاذبههای گردشگری ورزش
زمستانی طبیعی و جغرافیایی زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد .ضروری است
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دراینراستا ،مطالعه و بررسی دقیق پتانسیلهای منطقه صورت گیرد .تدوین برنامة جامع و منسجم
و ارائة راهکارها و راهبردهای مؤثر برای رسیدن به جایگاه مطلوب و تبدیلشدن به قطب گردشگری
ورزشی کشور و حتی خاورمیانه ،از ضروریات مهم این پژوهش است؛ ازاینرو ،هدف اصلی از انجام
پژوهش ،طراحی و تدوین راهبردهای مناسب برای توسعة سرمایهگذاری صنعت گردشگری ورزشی
در استان چهارمحالوبختیاری با رویکرد سوات و ای.اچ.پی 1.است.
همچنین ،این پژوهش بهدنبال آن است تا عوامل داخلی و خارجی مؤثر در توسعة سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف گردشگری ورزشی زمستانی را مشخص کند ،راهکارهای توسعة سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف گردشگری ورز شی زمستانی با استفاده از مدل سوات را بیابد و اولویت راهبردهای
مناسب را برای توسعة سرمایهگذاری در ابعاد گوناگون گردشگری ورزش زمستانی در استان
چهارمحالوبختیاری با رویکرد ترکیبی ای.اچ.پی -.سوات مشخص کند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی است و روش پژوهش بهکاررفته در آن ،توصیفی و ازنوع
پیمایشی است که درصدد رفع مشکل خاصی برای جامعه است .علم مدیریت طراحی و تدوین
راهبرد را وظیفة مدیران عالی سازمان میداند که دید سیستماتیک درمورد اهداف و مأموریت دارند؛
بنابراین ،جامعة آماری موردمطالعه در این پژوهش ،مدیران عالی و میانی ،اساتید مدیریت ورزشی و
سرمایهگذاران و صاحبنظران فعال بخش گردشگری منطقه بودند که تعداد جامعه برابر با  68نفر
بود .با توجه به محدودبودن جامعة موردمطالعه ،از نمونهگیری هدفمند (تعمدی ،غیرتصادفی و
غیراحتمالی) استفاده شد و پرسشنامه بین کل جامعة آماری توزیع شد و درنهایت 50 ،پرسشنامه
تکمیل و تجزیهوتحلیل شدند.
درراستای دستیابی به سؤالها و اهداف پژوهش و همچنین ،طراحی راهبردهای توسعة
سرمایهگذاری ،در مرحلة نخست با استفاده از روشهای پیمایشی و توصیفی -تحلیلی و با توجه به
اطالعات موجود در ادارۀ کل ورزشوجوانان ادارۀ کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان چهارمحالوبختیاری و مطالعات میدانی ،به بررسی پتانسیلها و محدودیتهای توسعة
سرمایهگذاری گردشگری ورزشی پرداخته شد .در گام دوم ،برای تجزیهوتحلیل اطالعات و ارائة
راهبردهای مناسب با استفاده از جدول نهخانهای و تجزیهوتحلیل سوات که یکی از شیوههای
مدیریت و تصمیمگیری است ،ابتدا نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها با استفاده از چشمانداز
موجود و مشاوره با متخصصان هر بخش و با توجه به وضعیت عملکرد گذشته شناسایی شدند .پس
1. AHP
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از تعیین اولویت هرکدام از عوامل برای برطرفکردن ضعف و تهدیدها و تقویت نقاط قوت و
فرصتهای موجود ،راهبردهای مناسب توسعة سرمایهگذاری ،راهبرد رقابتی ،راهبرد تنوع ،راهبرد
تدافعی و راهبرد بازنگری استخراج و ارائه شدند .سپس ،با استفاده از نظرخواهی متخصصان
بخشهای مربوط ،هریک از این عوامل چهارگانه ،زیرمعیارها و راهبردهای تدوینشده براساس طیف
ساعتی وزندهی و با نرمافزار (اکسپرت چویس )1محاسبه و تجزیهوتحلیل شدند.
سوات (سرواژۀ نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها است) ،ابزار کاربردی گسترۀ تحلیل محیط
داخلی و خارجی برای کسب موفقیت در پشتیبانی و ارائة روش سیستماتیکی برای موفقیتهای
تصمیمگیری راهبردی بهشمار میآید (فوالدگر ،یخچالی ،چمزینی و بصیری .)2011 ،ماتریس سوات
یکی از ابزارهای مهم مقایسة نقاط قوت و ضعف درونسازمانی با تهدیدها و فرصتهای برونسازمانی
است .این ماتریس تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی و انتخاب بهترین
راهبرد برای تطابق بین آنها ارائه میکند (آمایزه .)2011 ،درواقع ،تجزیهوتحلیل سوات شناسایی
نظامم ند عواملی است که راهبرد ،باید بهترین سازگاری را با آنها داشته باشد .منطق رویکرد
ذکرشده این است که راهبرد اثربخش باید قوتها و فرصتهای سیستم را بهحداکثر برساند و
ضعفها و تهدیدها را بهحداقل برساند.
نخستین بار ،توماس .ال .ساعتی ( )1980فرایند تحلیل سلسلهمراتبی (ای.اچ.پی ).را مطرح کرد .این
روش یکی از روشهای پرکاربرد برای رتبهبندی و تعیین اهمیت عوامل است که با استفاده از
مقایسات زوجی گزینهها به اولویتبندی هریک از معیارها پرداخته میشود .اساس این روش
تصمیمگیری بر مقایسات زوجی نهفته است .تصمیمگیرنده با فراهمکردن درخت سلسلهمراتبی
تصمیم را آغاز میکند .سپس ،یک سری مقایسات زوجی انجام میشوند .این مقایسات وزن هریک
از عوامل را درراستای گزینههای رقیب موردارزیابی در تصمیم نشان میدهند .درنهایت ،منطق
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بهگونهای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق
میکند که تصمیم بهینه گرفته شود (کورتیال.)2000 ،2
برای تلفیق مدل ای.اچ.پی -.سوات و برای ساختن ماتریس ،از عوامل درونی ،قوتها و ضعفها و از
عوامل خارجی ،فرصتها و تهدیدها ارزشگذاری میشوند که تحلیل آنها در پنج مرحله بهشرح زیر
است:

1. Expert Choice
2. Kurttila
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مرحلة اول :عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) تأثیرگذار بر
توسعة سرمایهگذاری گردشگری ورزشی زمستانی استان چهارمحالوبختیاری با استفاده از نظر
خبرگان شناسایی شدند و ماتریس سوات تشکیل شد؛
مرحلة دوم :مقایسات زوجی بین عوامل سوات (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) در هر گروه
صورت میگیرد و وزن هریک با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس 1محاسبه میشود؛
مرحلة سوم :مقایسات زوجی بین زیرمعیارهای چهار گروه سوات؛ یعنی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید صورت میگیرد .پس از انجام مقایسات زوجی و معلومشدن وزن نسبی هر گروه ،اوزان نهایی
عوامل ازطریق ضربکردن اوزان نسبی در وزن گروه نسبی فاکتور تعیین میشود .بهعالوه ،باید
مجموع وزنهای نهایی همة فاکتورها یک شود؛
مرحلة چهارم :تدوین راهبرد با استفاده از ماتریس سوات؛ یعنی برای تدوین و طراحی راهبردهای
مؤثر و مناسب باید جدول سوات که ترکیبی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها است ،تشکیل
شود و از ترکیب این فاکتورها راهبردها بهدست آیند .ویریچ ( )1982ماتریس سوات را توسعه داده
است که چهار نوع متفاوت از راهبرد را ترسیم میکند -1 :راهبرد بهرهگیری از نقاط قوت برای
استفاده از فرصتهای خارجی؛  -2راهبردهای کاهش ضعفهای داخلی یا توسعة قوتهای
نادیدهگرفتهشده برای بهرهمندی از فرصتها؛  -3راهبردی که قوتهای داخلی برای کاهش
تهدیدهای بیرونی استفاده میشوند؛  -4راهبردی که براساس آن ،ضعفهای داخلی کاهش یابند تا
از تهدیدهای بیرونی بتوان دوری کرد (دیوید)2009 ،؛
مرحلة پنجم :درنهایت درجة اهمیت راهبردهای تدوینشده را براساس طیف ساعتی وزندهی با
استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس نسبت به هر عامل سوات محاسبه میکنیم.
نتایج
ازلحاظ توصیفی جامعه آماری پژوهش شامل  42مرد و هشت زن بود که از این تعداد  20نفر دارای
مدرک دکتری 22 ،نفر دارای مدرک کارشناسیارشد و هشت نفر دارای مدرک کارشناسی بودند.
بهلحاظ ویژگی سنی دو نفر زیر  30سال 16 ،نفر  30-40سال 23 ،نفر  40-50سال و نُه نفر باالی
 50سال داشتند.

1. Expert Choice
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ابتدا ،اقدام به شناسایی و تعیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای موجود توسعة
سرمایهگذاری در گردشگری ورزشی شد .در جدول شمارۀ یک ،ماتریس سوات گردشگری استان
چهارمحالوبختیاری نشان داده شده است.
جدول  -1ماتریس سوات گردشگری زمستانی استان چهارمحالوبختیاری
ضعفها

قوتها

 -W1شفافنبودن قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری در
طرح گردشگری ورزشی
 -W2وجود رقابت کم در بخش گردشگری ورزشی
 -W3ناکافیبودن اطالعرسانی دربارۀ خصوصیسازی جاذبههای
سرمایهگذاری در بخش گردشگری ورزشی استان
 -W4کمبود امکانات رفاهی ،اقامتی و آموزشی حرفهای برای
ورزشکاران حرفهای
 -W5کمبود زیرساخت ها (فقدان جادۀ مناسب و غیره)
 -W6دوری از مراکز و سرمایههای اصلی ورزش کشور
 -W7نبود مکانهای اقامتی و پذیرایی مناسب برای همة اقشار
 -W8ضعف تبلیغات

 -S1وجود بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری در احداث
سایتهای ورزشهای زمستانی
 -S2وجود زمینههای الزم برای گردشگری ورزشی زمستانی
 -S3پتانسیلهای بکر طبیعی و فرهنگی منطقه
 -S4مهیابودن حملونقل هوایی و زمینی
 -S5آبوهوای مناسب با ورزشهای زمستانی
 -S6وجود رشتهکوه زاگرس و قلل آن برای کوهنوردی زمستانی
 -S7تنوع محیطهای طبیعی و بکربودن آنها و چشماندازهای
متنوع جغرافیایی
 -S8وجود مناطق مختلف در استان که مناسب برای ایجاد
سایتهای گردشگری ورزشی زمستانی هستند
 -S9وجود محیطی آرام و دور از هیاهوی شهرهای بزرگ

تهدیدها

فرصتها

 -T1فشارها و آثار ناشی از تحریمها بر کشور با هدف توسعة
طرح در سطح بینالمللی
 -T2تبلیغات منفی و ایجاد تصویر نامطلوب از امنیت منطقه
برای توسعهةطرح در سطح بینالمللی
 -T3توجهنداشتن به مرمت و بازسازی بناهای تاریخی (بهعنوان
مکمل)
 -T4ازبینرفتن فرهنگ سنتی و محلی
 -T5پایینبودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانی
تخصصی
 -T6پراکنش نامناسب فصلی بازدیدکنندگان
 -T7فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی مناسب درجهت جذب
گردشگران ورزشی خارجی در کشور

 -O1معرفی چهارمحالوبختیاری بهعنوان منطقة گردشگری
ورزشی در داخل کشور
 -O2اشتغالزایی
 -O3ایجاد درآمد ارزی برای کشور
 -O4دسترسی به افراد از مناطق مختلف با هدف شناساندن
فرهنگ غنی منطقه
 -O5قابلیت تبدیلشدن به مرکز ورزشهای زمستانی کشورهای
منطقه

با توجه به اطالعات پرسشنامه که براساس طیف ساعتی و مقایسات زوجی از جامعة آماری بهدست
آمد ،وزن هریک از گروههای قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید محاسبه شد .همچنین ،با توجه به
دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،وزن هریک از عوامل چهارگانة محیط داخلی (قوت و ضعف) و
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محیط خارجی (فرصت و تهدید) محاسبه شد .جدول شمارۀ دو ،وزن هریک از گروه و عوامل را
نشان میدهد.
جدول  -2وزن مؤلفهها و زیرمؤلفههای سوات
سوات

اولویت

مؤلفهها

گروه

نرخ

وزن

وزن

ناسازگاری

نسبی

کلی

 S1وجود بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری در
احداث سایتهای ورزشهای زمستانی

/076

0/013

 S2وجود زمینههای الزم برای گردشگری ورزشی
زمستانی

/082

0/014

 S3پتانسیلهای بکر طبیعی و فرهنگی منطقه

0/114

0/019

 S4مهیابودن حملونقل هوایی و زمینی

0/096

0/016

0/123

0/021

 S5آبوهوای مناسب با ورزشهای زمستانی
قوتها

0/167

ضعفها

0/334

 S6وجود رشتهکوه زاگرس و قلل آن برای
کوهنوردی زمستانی

0/07

0/104

0/017

 S7تنوع محیط های طبیعی و بکربودن آنها و
چشماندازهای متنوع جغرافیایی

0/153

0/026

 S8وجود مناطق مختلف در استان که مناسب برای
ایجاد سایتهای گردشگری ورزشی زمستانی هستند

0/149

0/025

0/102

0/017

0/070

0/024

 W2وجود رقابت کم در بخش گردشگری ورزشی

0/149

0/050

 W3ناکافیبودن اطالعرسانی دربارۀ خصوصیسازی
جاذبههای سرمایهگذاری در بخش گردشگری ورزشی
استان

0/119

0/040

0/095

0/032

 W5کمبود زیرساختها (نبود جادۀ مناسب و غیره)

0/213

0/071

 W6دوری از مراکز و سرمایههای اصلی ورزش
کشور

0/173

0/058

 W7نبود مکانهای اقامتی و پذیرایی مناسب برای
همة اقشار

0/091

0/031

 W8ضعف تبلیغات

0/090

0/030

 S9وجود محیطی آرام و دور از هیاهوی شهرهای
بزرگ
 W1شفافنبودن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه
گذاری در طرح گردشگری ورزشی

 W4کمبود امکانات رفاهی ،اقامتی و آموزشی

0/07

125

تدوین راهبرد توسعه گردشگری ورزش زمستانی...
ادامه جدول  -2وزن مؤلفهها و زیرمؤلفههای سوات
سوات

نرخ

وزن

وزن

اولویت

ناسازگاری

نسبی

کلی

 O1معرفی چهارمحالوبختیاری بهعنوان منطقة
گردشگری ورزشی

0/204

0/052

 O2اشتغالزایی

0/104

0/027

0/165

0/042

مؤلفهها

گروه

فرصتها

0/254

تهدیدها

0/245

 O3ایجاد درآمد ارزی برای کشور
 O4دسترسی به افراد از مناطق مختلف با هدف
شناساندن فرهنگ غنی منطقه
 O5قابلیت تبدیلشدن به مرکز ورزشهای زمستانی
کشورهای منطقه
 T1فشارها وآثار ناشی از تحریمها بر کشور برای
توسعة طرح در سطح بینالمللی
 T2تبلیغات منفی و ایجاد تصویر نامطلوب از امنیت
منطقه با هدف توسعة طرح در سطح بینالمللی
 T3توجهنداشتن به مرمت و بازسازی بناهای تاریخی
(بهعنوان مکمل)

0/07

0/252

0/064

0/275

0/070

0/112

0/027

0/198

0/048

0/076

0/019

0/078

0/019

 T5پایینبودن سطح بهداشت و کمبود امکانات
درمانی تخصصی

0/206

0/050

 T6پراکنش نامناسب فصلی بازدیدکنندگان

0/116

0/028

 T7فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی مناسب
درجهت جذب گردشگران خارجی در کشور

0/214

0/053

 T4ازبینرفتن فرهنگ سنتی و محلی

0/08

نتایج حاصل از تلفیق عوامل سوات با تکنیک ای.اچ.پی .نشان میدهد که از مقایسة زوجی بین چهار
گروه سوات ،ضعفها با وزن  0/334و فرصتها با وزن نهایی  ،0/254بیشترین تأثیر را دربین عوامل
داخلی و خارجی دارند .همچنین ،نتایج حاصل از عوامل موجود در گروههای سوات نشان میدهد که
در گروه نقاط قوت ،تنوع محیطهای طبیعی و بکربودن آنها و چشماندازهای متنوع جغرافیایی با
وزن نهایی  ،0/026وجود مناطق مختلف در استان که مناسب برای ایجاد سایتهای گردشگری
ورزشی زمستانی هستند ،با وزن نهایی  0/025و آبوهوای مناسب با ورزشهای زمستانی با وزن
نهایی  ،0/021بهترتیب مهمترین نقاط قوت سرمایهگذاری گردشگری هستند .در گروه نقاط ضعف،
کمبود زیرساختها (فقدان جادۀ مناسب و غیره) با وزن نهایی  ،0/071دوری از مراکز و سرمایههای
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اصلی ورزش کشور با وزن نهایی  0/058و وجود رقابت کم در بخش گردشگری ورزشی با وزن نهایی
 ،0/050بهترتیب باالترین اولویت نقاط ضعف توسعة سرمایهگذاری در بخش گردشگری ورزشی
زمستانی استان هستند .درزمینة فرصتهای موجود ،قابلیت تبدیلشدن به مرکز ورزشهای
زمستانی کشورهای منطقه با وزن نهایی بهدستآمدۀ  ،0/070دسترسی به افراد از مناطق مختلف با
هدف شناساندن فرهنگ غنی منطقه با وزن نهایی  0/064و معرفی چهارمحالوبختیاری بهعنوان
منطقة گردشگری ورزشی با وزن نهایی  ،0/052بهترتیب از مهمترین فرصتهای توسعة
سرمایهگذاری گردشگری ورزش زمستانی استان هستند .درنهایت ،از مهمترین تهدیدهای پیشرو،
فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی مناسب در جهت جذب گردشگران ورزشی خارجی در کشور با وزن
نهایی بهدستآمدۀ  ،0/053پایین بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانی تخصصی با وزن
نهایی  0/050و تبلیغات منفی و ایجاد تصویر نامطلوب از امنیت منطقه برای توسعة طرح در سطح
بینالمللی با وزن نهایی  ،0/048ازجملة مهمترین تهدیدهای توسعة سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری در محدودۀ موردمطالعه هستند.
از مقایسة عوامل داخلی و خارجی شناساییشده در جدول سوات و انجام تجزیهوتحلیلها ،مهمترین
راهبردهای چهارگانة سوات بهشرح جدول شمارۀ سه تدوین شده است.
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جدول  -3ماتریس تحلیل محیطی گردشگری زمستانی استان

فرصتها

تهدیدها

قوتها

ضعفها

راهبردهای SO
 :S1-8O2احداث سایتهای ورزش زمستانی برای
جذب گردشگر ورزشی و ایجاد اشتغال
 :S2O1-4-5معرفی چهارمحالوبختیاری بهعنوان
قطب گردشگری ورزشی زمستانی و شناساندن
فرهنگ اصیل ایرانی -اسالمی
 :S1-4O1-3فراهمکردن زمینههای جذب
سرمایهگذاری برای ورزشهای زمستانی و ایجاد
زیرساختهایی برای جلب گردشگر خارجی و
کسب درآمد ارزی

راهبردهای WO
 :W2-3-8O1-5بهبود و توسعة پایگاههای
بازاریابی تبلیغاتی فعال برای معرفی جاذبهها و
پتانسیلهای بالقوه و بالفعل گردشگری ورزشی
زمستانی
 :W1-4-5O2-3-5توجه و حمایت بیشتر دولت
درجهت جذب سرمایهگذاری با هدف ایجاد
تسهیالت رفاهی و تفریحی موردنیاز این طرح
برای ایجاد اشتغال و درآمد

راهبردهای ST
 :S7-9T1-2-4ایجاد مراکز گردشگری تابستانی
برای جذب گردشگر در تمام فصول سال و ایجاد
و تصویر مناسب و درخور از کشور و استان
 :S3-6-7T6-7تدوین برنامههای راهبردی مطلوب
برای استفادۀ حداکثر از پتانسیلهای و
چشماندازها برای جذب گردشگران داخلی و
خارجی در تمام فصول

راهبردهای WT
 :W4-5-7-8T2-3-6افزایش تبلیغات و
فعالیتهای اطالعرسانی گسترده و ایجاد
امکانات مناسب برای جذب گردشگر خارجی با
هدف کاهش ذهنیت و تصویر نامطلوب و
پایداری حضور گردشگر در تمام فصول سال

باتوجه به راهبردهای تدوینشده در مرحلة قبل ،در جدول شمارۀ چهار ،اهمیت تأثیرگذاری هریک
از عوامل در تعیین راهبردها مشخص شده است.
نتایج حاصل از تحلیل سلسلهمراتبی نشان میدهد که عوامل گروه قوتها به چه میزان در تعیین
راهبرد نقش دارند .در این تحلیل ،عوامل قوتها بیشترین تأثیر را در انتخاب راهبرد  SO3با وزن
 1/031داشتند .همچنین ST1 ,SO1 ,SO2 ،بهترتیب با اوزان  0/836 ،0/842و  0/800در
اولویتهای بعدی قرار دارند.
نتایج حاصل از تحلیل سلسلهمراتبی نشان میدهد که عوامل گروه ضعفها به چه میزان در تعیین
راهبرد نقش دارند .در این تحلیل ،عوامل ضعفها بیشترین تأثیر را در انتخاب راهبرد  SO3با وزن
 0/494داشتند .همچنین SO1 ،SO2 ،ST1 ،بهترتیب با اوزان  0/427 ،0/449و  0/419در
اولویتهای بعدی قرار دارند.
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نتایج حاصل از اولویت بندی سلسلهمراتبی نشان میدهد که ازمیان راهبردهای تدوینشده کدامیک
بیشترین تأثیر را از عوامل گروه فرصتها بهدست آوردهاند .در این تحلیل ،عوامل فرصتها بیشترین
تأثیر را در انتخاب راهبرد  WO2با وزن  0/566دارند .همچنین ST1 ,ST2 ,SO2 ،بهترتیب با اوزان
 0/533 ،0/546و  0/532در اولویتهای بعدی قرار دارند.
نتایج حاصل از تهدید اولویت بندی سلسلهمراتبی نشان میدهد که ازمیان راهبردهای تدوینشده
کدامیک بیشترین تأثیر را از عوامل گروه تهدیدها بهدست آوردهاند .در این تحلیل ،عوامل تهدیدها
بیشترین تأثیر را در انتخاب راهبرد  WTبا وزن  0/688دارند .همچنین SO3, ST1, SO2 ،بهترتیب
با اوزان  0/506 ،0/552و  0/493در اولویتهای بعدی قرار دارند .جدول زیر نمایانگر اولویتبندی
راهبردها براساس تأثیرگذاری تهدیدها است.
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درنهایت ،پس از تجزیهوتحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی تأثیرگذار در تدوین راهبردها و
اهمیت تأثیرگذاری هرکدام از عوامل چهار گروه سوات در طراحی راهبرد ،راهبردها با توجه به هدف
پژوهش که انتخاب راهبرد برتر در توسعة سرمایهگذاری در گردشگری ورزش زمستانی استان
چهارمحالوبختیاری است ،اولویتبندی شدند .براساس ماتریس ارزیابی راهبردی ،ترتیب اولویت
راهبردها در جدول شمارۀ هشت آمده است.
جدول  -8اولویتبندی راهبردها
ردیف
1
2
3
4
5
6

7

8

راهبرد
 :S1-4O1-3فراهمکردن زمینههای جذب سرمایهگذاری برای ورزشهای زمستانی و
ایجاد زیرساختهایی برای جلب گردشگر خارجی و کسب درآمد ارزی
 :S2O1-4-5معرفی چهارمحالوبختیاری بهعنوان قطب گردشگری ورزشی زمستانی و
شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی -اسالمی
 :S7-9T1-2-4ایجاد مراکز گردشگری تابستانی برای جذب گردشگر در تمام فصول سال
و ایجاد تصویر مناسب و درخور از کشور و استان
 :S1-8O2احداث سایت های ورزش زمستانی برای جذب گردشگر ورزشی و ایجاد
اشتغال
 : W1-4-5O2-3-5توجه و حمایت بیشتر دولت درراستای جذب سرمایهگذاری با هدف
ایجاد تسهیالت رفاهی و تفریحی موردنیاز این طرح برای ایجاد اشتغال و درآمد
 :S3-6-7T6-7تدوین برنامه های راهبردی مطلوب برای استفادۀ حداکثر از پتانسیلهای و
چشماندازهابرای جذب گردشگران داخلی و خارجی در تمام فصول
 :W4-5-7-8T2-3-6افزایش تبلیغات و فعالیتهای اطالعرسانی گسترده و ایجاد امکانات
مناسب برای جذب گردشگر خارجی با هدف کاهش ذهنیت و تصویر نامطلوب و
پایداری حضور گردشگر در تمام فصول سال
 :W2-3-8O1-5بهبود و توسعة پایگاه های بازاریابی تبلیغاتی فعال برای معرفی جاذبهها و
پتانسیلهای بالقوه و بالفعل گردشگری ورزشی زمستانی

وزن نهایی

اولویت

0/145

اول

0/140

دوم

0/137

سوم

0/128

چهارم

0/123

پنجم

0/119

ششم

0/112

هفتم

0/096

هشتم

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اوزان بهدستآمده در هریک از عوامل مربوط به گروههای چهارگانة  SWOTباید متذکر
شد که در گروه قوت ،تنوع محیطهای طبیعی و بکربودن آنها ،چشماندازهای متنوع جغرافیایی و
وجود مناطق مختلف در استان که مناسب برای ایجاد سایتهای گردشگری ورزشی زمستانی
هستند ،بیشترین اوزان را بهخود اختصاص دادند .این نشان میدهد که استان چهارمحالوبختیاری
بهصورت بالقوه پتانسیل تبدیلشدن به یک منطقة گردشگری ورزشی زمستانی مناسب را دارد؛ اما
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وقتیکه با توجه به این پتانسیلها به وضعیت کنونی استان چهارمحالوبختیاری مینگریم ،بهلحاظ
گردشگری ورزشی زمستانی در وضعیت نسبتاً بدی قرار دارد و این بهمعنای سوءمدیریت است .در
کشورهای حوزۀ خلیج فارس میبینیم که باوجود نداشتن هیچ زیرساختی ،سایتهای ورزش
زمستانی را با امکانات مناسب برای جذب گردشگر ایجاد کردهاند .اینکه ما باوجود داشتن چنین
فرصتی استفادۀ بهینه از این مواهب الهی نمیکنیم ،جای تأمل بسیاری دارد.
در گروه ضعفها ،کمبود زیرساختها و دوری از مراکز و سرمایههای اصلی ورزش کشور بیشترین
وزن را داشتند که باید توجه به تقویت زیرساختها (جادهها ،مکانهای اقامتی ،امکانات بینالمللی و
غیره) بیشتر و بیشتر شود؛ زیرا ،مشاهدات پژوهشگران نشانگر این موضوع بود که زیرساختهای
اجراییشدن چنین پروژهای در این منطقه بسیار ضعیف هستند که این خود عزم راسختری برای
رفع این نقص میطلبد .یادآور میشود هماکنون در استان چهارمحالوبختیاری بهلحاظ وجود پیست
اسکی در شهرستان کوهرنگ در فصل زمستان و همچنین ،آبوهوای مطبوع و خنک در فصل
تابستان ،همیشه گردشگرانی بهسمت این استان سرازیر میشوند و همیشه عواملی ازقبیل فقدان
امکانات رفاهی و اقامتی و غیره باعث بروز مشکالت زیادی میشوند .همچنین ،برای دوری از مراکز و
سرمایههای اصلی ورزش کشور باید ازطریق کسانی که در بخشهای کالن کشور کرسی دارند و
همچنین ،نفوذ نمایندههای مجلس توانمند برای جذب منابع اقدام کرد.
در گروه فرصتها ،قابلیت تبدیلشدن به مرکز ورزشهای زمستانی کشورهای منطقه و دسترسی به
افراد از مناطق مختلف با هدف شناساندن فرهنگ غنی منطقه بیشترین اوزان را داشتند .با توجه به
این موضوع که تبلیغات منفی بسیار زیادی بهلحاظ سیاسی متوجه کشور اسالمی ما است ،باید توجه
کرد اجراییشدن چنین طرحی در سطح بینالمللی باعث بیاثرماندن تبلیغات سوء کشورهای
متخاصم ،بهصورت ارتباطات متقابل و چهرهبهچهره میشود .همچنین ،در سطح داخلی باعث
شناساندن فرهنگ غنی و سنتی استان چهارمحالوبختیاری به هموطنان دیگر میشود .بسیار واضح
است که درصورت تحقق چنین طرحی و کشاندن گردشگران چه داخلی و چه خارجی به این
منطقه ،غیر از منافع غیرمادی که نصیب کشور و استان میشوند ،منابع درخور مادی نیز به کشور و
استان چهارمحالوبختیاری سرازیر میشوند و این یعنی دستیابی به یکی از اصول مهم اقتصاد؛ یعنی
درآمدزایی و تولید اشتغال.
در گروه تهدیدها ،فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی مناسب درجهت جذب گردشگران خارجی در
کشور و پایینبودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانی تخصصی بیشترین اوزان را بهخود
اختصاص دادند .نبود برنامة راهبردی مناسب درجهت جذب گردشگران موضوعی است که نه در این
مقوله ،بلکه بهصورتکلی و ریشهای باید بررسی شود؛ زیرا ،ظرفیتهای زیادی داریم که ازطریق
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گردشگران خارجی منافع زیادی را عاید کشور کنیم .این پژوهش نیز بهنوبةخود میتواند حرکت
کوچکی درجهت آغاز انجام چنین پژوهشهایی باشد تا شاید مسئوالن برنامههای مدونی را برای
استفاده از ظرفیتهای گردشگری کشور ،بهخصوص استان چهارمحالوبختیاری طراحی کنند.
همچنین ،پایینبودن سطح بهداشت و امکانات رفاهی در منطقه موضوعی است که بهلحاظ
محرومبودن منطقه ،از دیرباز دغدغة مردم بوده است که باید این نقص برطرف شود.
با توجه به اوزان بهدستآمده از رویکرد ترکیبی سوات -ایاچپی  ،در معیارهای اصلی عوامل داخلی
و خارجی ،ضعفها بیشترین وزن و قوتها کمترین وزن را داشتند که این نشاندهندۀ غلبة نقاط
ضعف نسبت به سایر عوامل است .میتوان بیان کرد که مدیران و تصمیمگیرندگان صنعت
گردشگری ورزشی در این منطقه باید در برنامهریزی بیشترین توجه به نقاط ضعف داشته باشند و
بهدنبال این موضوع باشند که نقاط ضعف را با اتکا بر فرصتهای موجود به نقاط قوت تبدیل کنند.
درمجموع ،با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،مدیران و مسئوالن با بهرهگیری از نقاط
قوت و فرصت میتوانند به مزیتهای رقابتی مناطق گردشگری دستیابند و با بهرهگیری از قوتها و
فرصتها به ازبینبردن ضعفها و تهدیدها بپردازند و با برنامهریزیهایی درجهت توسعة
سرمایهگذاری صنعت گردشگری ورزشی زمستانی در منطقه و درراستای تبدیلشدن آن به قطب
گردشگری ورزش زمستانی منطقه تالش کنند .همچنین ،با استفاده از رویکرد ترکیبی ای.اچ.پی-.
سوات میتوان اهمیت هریک از گروههای چهارگانه را در تعیین راهبرد مشخص کرد .در راهبرد
فراهمکردن زمینههای جذب سرمایهگذاری برای ورزشهای زمستانی و ایجاد زیرساختهایی برای
جلب گردشگر خارجی و کسب درآمد ارزی ،گروه قوتها و ضعفها بیشترین تأثیر را داشتهاند .در
راهبرد توجه و حمایت بیشتر دولت درراستای جذب سرمایهگذاری با هدف ایجاد تسهیالت رفاهی و
تفریحی موردنیاز این طرح برای ایجاد اشتغال و درآمد ،عوامل گروه فرصتها بیشترین تأثیر را
داشتهاند .همچنین ،در راهبرد افزایش تبلیغات و فعالیتهای اطالعرسانی گسترده و ایجاد امکانات
مناسب برای جذب گردشگر خارجی با هدف کاهش ذهنیت و تصویر نامطلوب و پایداری حضور
گردشگر در تمام فصول سال ،عوامل گروه تهدیدها بیشترین تأثیر را داشته اند .روابط راهبردی
نشاندهندۀ سهم هریک از فاکتورهای قوت و فرصت در اجرای هرچهبهتر راهبرد و همچنین،
نشاندهندۀ میزان انتظاری است که از پیادهسازی یک راهبرد خاص درمورد بهبود هریک از
فاکتورهای ضعف و تهدید داریم.
در قسمت اولویت بندی راهبردها ،همة راهبردها از بار نسبتاً خوبی برخوردار بودند و هرکدام
بهنوبةخود اهمیت دارند؛ اما برای عملکرد بهتر ،مدیران ابتدا باید وقت ،انرژی و منابع خود را صرف
راهبردهایی کنند که وزن بیشتری دارند .در پژوهش حاضر ،راهبردهای فراهمکردن زمینههای
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جذب سرمایهگذاری برای ورزشهای زمستانی و ایجاد زیرساختهایی برای جلب گردشگر خارجی و
کسب درآمد ارزی ،معرفی چهارمحالوبختیاری بهعنوان قطب گردشگری ورزشی زمستانی و
شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی -اسالمی ،ایجاد مراکز گردشگری تابستانی برای جذب گردشگر در
تمام فصول سال و ایجاد و تصویر مناسب و درخور از کشور و استان ،دارای وزن و اهمیت بیشتری
بودند؛ بنابراین ،مدیران ورزش استان و کشور باید ابتدا منابع خود را صرف دستیابی به این راهبردها
کنند.
گردشگری یکی از متنوعترین و گستردهترین فعالیتهای اقتصادی جهان است (گردشگری ورزشی
یک نمونه از آن است) که به تجارت هزارۀ سوم موسوم است و همچنین ،این فعالیت از راهکارهای
مؤثر در توسعة پایدار است؛ زیرا ،این صنعت نهتنها در پیشبرد اقتصاد منطقه ،بلکه در پیشبرد
اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نیز نقش دارد .افزونبراین ،گردشگری برای مناطق دارای جاذبههای
گردشگری بکر و دستنخورده نظیر استان چهارمحالوبختیاری میتواند بهعنوان مهمترین منبع
کسب درآمد ،ایجاد اشتغال و انگیزۀ اصلی توسعة زیرساختها و تسهیالت زیربنایی باشد؛ زیرا،
صنعت گردشگری ورزشی منبعی تمامنشدنی و نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی تأثیرهای
تخریبی زیستمحیطی کمتری دارد .استان چهارمحالوبختیاری یکی از استانهای محروم کشور
است که باوجود جاذبههای متعدد گردشگری ،نزدیکی به کشورهای حوضة خلیج فارس و همچنین،
بهعلت داشتن آبوهوای مناسب و جلوههای طبیعی ،با مدیریت و برنامهریزی صحیح میتواند به
قطب مهمی در سطح منطقه درزمینة گردشگری ورزش زمستانی تبدیل شود و بهعنوان یکی از
محورهای مهم گردشگری ورزشی کشور موجب توسعة منطقهای در جنوب غرب کشور شود.
اطالعاتی که تا قبل از نگارش این مقاله موجود بود ،بدینصورت بود که استان چهارمحالوبختیاری
بهلحاظ اقلیمی و آبوهوایی پتانسیل تبدیلشدن به یک منطقة گردشگری ورزش زمستانی را دارد.
پس از انجام این پژوهش ،این موضوع بهصورت عینی واکاوی شد و تمامی نقاط مثبت و منفی این
ایده تحلیل شد .درمجموع ،نشان داده شد که این استان باوجود برخی کاستیها که در این مسیر
دارد ،میتوان با مرتفعکردن این کاستیها و با تکیه بر پتانسیلهای طبیعی موجود به این ایده جامة
عمل پوشاند.
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Abstract
Todays, tourism and attract tourists is as one of the most important issues in
recognition of the potential of a region and attract domestic and foreign
investment all around the world. In fact, tourism has become one of the main
pillars of the world trade economy. The purpose of this study was to identify
factors that influence the development of sports tourism of Chaharmahal and
Bakhtiari, strategy formulation and prioritize these strategies. In this study, the
research is functional, based no objective and type, the research is descriptive –
analytic. The study population consisted of 68 high and middle managers, sports
managers, investors and experts that are active in the tourism sector. Combining
AHP with SWOT was used to data analysis. The results of data analysis revealed
that among the developed strategies, “Providing investment fields for winter
sports”, “introduced Chaharmahal and Bakhtiari Province as a tourism hub for
winter sports” and “summer tourist centers to attract tourists in all seasons” are
most important investment strategies for the development of tourism in the
province of Chahar Mahal and Bakhtiari.
Keywords: Tourism Industry, The Hybrid Approach SWOT-AHP, Natural
Potential
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