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 چکیده 

های یک ز مسائل مهم در شناساندن پتانسیلعنوان یکی ا، گردشکری و جذب گردشگر بهامروزه

گردشگری  ،واقعهای جهان مطرح است. درهای داخلی و خارجی در کشورمنطقه و جذب سرمایه

هدف از انجام  ،راستااصلی اقتصاد تجاری جهان است. دراین شدن به یکی از ارکانرحال تبدیلد

 استان گردشگری ورزش زمستانی ر توسعةأثیرگذار باین پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل ت

بندی این راهبردها است. در ، اولویتهمچنینراهبردهای مطلوب و بختیاری و تدوین وچهارمحال

تحلیلی  -اساس نوع روش، توصیفیربردی و براساس نوع هدف، کااضر، روش پژوهش برپژوهش ح

نظران گذاران و صاحبی، اساتید مدیریت ورزشی و سرمایهنفر از مدیران عالی و میان 68است. 

نامه پرسش 50 ،که از این تعداد تشکیل دادند جامعة آماری پژوهش را فعال بخش گردشگری

استفاده  سوات و .پی.اچ.ایاز روش ترکیبی  هابرای تحلیل داده .ل شدندوتحلیو تجزیهتکمیل 

شده، ها نشان داد که ازمیان راهبردهای تدوینتحلیل دادهوهای حاصل از تجزیهشده است. یافته

معرفی »، «انیهای زمستگذاری برای ورزشهای جذب سرمایهکردن زمینهفراهم»

ایجاد مراکز گردشگری »و « گردشگری ورزشی زمستانی نوان قطبعوبختیاری بهچهارمحال

ها برای توسعة ترین راهبرداز مهم ،«فصول سال تابستانی برای جذب گردشگر در تمام

 . بختیاری هستندوچهارمحال گذاری گردشگری در استانسرمایه
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 مقدمه
 را تحوالت دنیا از آگاهی محیطی، پرشتاب تغییرات و امروز جهان در سریع توسعة و پیشرفت

 محیط در محیطی هایفرصت و منافع به مندنظام نگاه داشتن ضرورت. است کرده ضروری

 ایجاد و بازار در رقابتی مزیت کسب راستایدر. است ناپذیراجتناب امروزی، رمتغی و برانگیزچالش

. نیاز است راهبرد انتخاب ثرمؤ ابزارهای از استفاده دقیق و ریزیبرنامه به مشتریان، برای ارزش

درجهت  مناسب راهبرد انتخاب در و پردازدمی محیط و وضعیت کنونی از جامع تحلیل به که ابزاری

 جذاب و هایموقعیت تحلیل به که ارچوبیهچ داشتن. رساند یاری وکارکسب در برتری کسب

 هاضعف کردنبرطرف و ماهای قوت رفتنگدرنظر با را ما هایراهبرد و پردازدمی محیطی هایتحلیل

 شناسایی موجب فعالیتی چنین یک انجام که است وکارکسب کنونی در عصر بقا الزمة بخشد، بهبود

، 1ایرلند و وبشود )می کشورها اقتصاد در ثروت ایجاد ،درنهایت و هاآن از صحیح برداریبهره منابع،

2007.) 

 به توجه با هاو قوت هافرصت بین راهبردی تعادل یا راهبرد یک پیداکردن یعنی راهبردی؛ تدوین

 قوت نقاط مقایسة مهم ابزارهای از یکی 2سواتماتریس . است هاآن رفع درجهت تهدیدها و هاضعف

 یسیستماتیک تحلیل ماتریس ینا .است سازمانیبرون تهدیدهای و هافرصت با سازمانیدرون ضعف و

 ارائه هاآن بین تطابق برای راهبرد بهترین انتخاب و خارجی و داخلی عوامل شناسایی را برای

گیری این مدل تحلیلی هیچ در تصمیم سواتتحلیل  مزایای وجود (. با2000، 3دهد )پسوننمی

 تأثیرگذار عامل ترینمهم به دسترسی و ندارد سواتهای گروه از هریک اهمیت ابزاری برای تعیین

 فراوان، زیرمعیارهای و معیارها ،هاوابستگی وجود عالوه،هباست  دشوار بسیار راهبردی تصمیم در

 گیریتصمیم فرایند در سواتمدل  کاربرد بنابراین،. کندمی پیچیده را گیری تصمیم فرایند معموالً

 (4ای اچ پی) مراتبیسلسله تحلیل فرایند ارچوبهچ مقاله، این درباشد.  کافی تواندتنهایی نمیبه

 این کردنطرف بر با هدف سواتتحلیل  با ترکیب در آن، ویژۀ مقادیر به مربوط همراه محاسباتبه

 .(2006، 5)شینو است رفته کارهب نقص

 صنعت عامل این ن،ایبرعالوه. دارد عهدهبر جهانی اقتصاد در ایویژه نقش گردشگری صنعت ،امروزه

 ها استملت بین الفت و انس تحکیم و برقراری و هاتمدن گویوگفت ها،تعامل فرهنگ در مؤثری

کشورهای  شمول است وترین صنایع جهانگردشگری، یکی از بزرگ (.1387 ،پورحسین و رادقیامی)

                                                           
1. Ireland & Web 

2. SWOT 

3. Pesonen 

4. AHP 

5. Shinno 
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و د مدت آن دارنی بلندآور، اطمینان به سودزیرا اند؛گذاری کردهایهزیادی روی این صنعت سرم

قرن اخیر، صنعت گردشگری از (. در نیم1389، طاهری)وارثی و اند گردشگری را طالی سیال نامیده

و گذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است )الوانی ثیرای تأمرزی، به پدیدهالیت محلی و درونیک فع

است عت بخش خدمات تبدیل شده ترین صنبه بزرگاین صنعت حاضر، درحال(. 1385پیروزبخت، 

های فعالیت ترینیکی از پویا ،همچنین شود.یک جهان محسوب می صنعت شمارۀنظر اهمیت، و از

)رنجبریان، خزائی  کندپایدار ایفا می که نقش مهمی در توسعة رودشمار میاقتصادی عصر حاضر به

اشتغال و ایجاد درآمد،  صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، (.1391، پور و بالویی

(؛ 1390، )بهرامی، حبیبی و باقری آیدشمار میهپایدار ب ای دستیابی به توسعةها برزیرساخت

وقت را های ایجاد اشتغال دائم، فصلی و نیمههای مختلف زمینهگردشگری در مکان توسعة ،روازاین

، مچنینکاهد. هآورد و از نرخ بیکاری میراهم میبرای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط ف

های دیگر در ارتباط با اشتغال در فعالیت ، زمینةهای مستقیم در گردشگریبر اشتغالعالوه

، اهمیت گردشگری امروزه (.1386یزدی و سقایی، شود )پاپلیردشگری برای افراد بومی فراهم میگ

قتصادی هر رکة اعنوان نیروی محتوان آن را بهحدی است که میزایی بهو اشتغال نظر اقتصادیاز

شدن به تبدیلتوان اذعان کرد که گردشگری درحال. می(1390جریبی، کشوری محسوب کرد )هزار

عنوان رکن اصلی به ریزان از آنسیاری از برنامهیکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و ب

ترین هاز کشورهای جهان، یکی از پیچید گردشگری در بسیاری ،واقعکنند. درتوسعه یاد می

دارای کارکردها و اثرهای مثبت گوناگون  ،یوجهعنوان فعالیتی چندو به وکارهای بشری استکسب

 قویت زیرساختها و غیرهآمد، جذب ارز و تایی، کسب درزتوان به اشتغالها میآن است که ازجملة

 (. 1392)زرآبادی و عبداله،  اشاره کرد

است  گسترش یافته ایطور فزایندهبه ورزش و دشگریگر بین ارتباط و تعامل که ستا هامدت

 ورزشی گردشگری ،اخیر هایسال در کهطوریبه ؛(1392 زاده، اسدی و محمودی،بنسبردی، رحیم)

، فرد)معینی است بوده توسعه و گیریاوجدرحال دنیا کشورهای بیشتر در پیشرو صنعتی عنوانبه

 درآمدهای به شدیدی یاتکا ایران کشور اقتصاد اینکه به توجه با(. 1393، نژادکاظمی و نصبشوشی

 در نفت جهانی قیمت از رویدنباله با اقتصادی کالن متغیرهای و دارد خام نفت صادرات از حاصل

 باالبودن و کشور جمعیت بودنجوان به توجه باهمچنین،  و ندشومی شدید نوسانات دچار زمان طول

است  برخوردار زیادی اهمیت از ایران کشور در ورزشی یگردشگر صنعت توسعة بیکاری، نرخ

کردند  اشاره نکته این به خود پژوهش در( 2011) امیز .(1387 ،، محمدزاده و حسین پوررادقیامی)

 واست  داده تغییر گاز و نفت بر مبتنی اقتصاد از را خود تمرکز عربی متحدۀ امارات ستا هاسال که

 ؛است شده گردشگری و تفریحات و ورزش سالمتی، با مرتبط ماتیخد صنایع رشد شاهد ،درنتیجه
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 کشور است مسلم .شودمی کشور این ملی ناخالص تولید درصد از 6/47صنایع شامل  این کهطوریبه

است  نتوانسته هنوز متأسفانه ورزشی، گردشگری زمینةدر بسیاری هایظرفیت داشتن باوجود ایران

 گردشگری که) کشور این گردشگری سهم زیرا، یابد؛ دست زمینهدراین دخو واقعی اعتبار و جایگاه به

 و نژاد)کاظمی است درصد 1 تنها ملی ناخالص تولید از (شودمی محسوب آن از جزئی نیز ورزشی

 از یکی که پرداختند شهر دو مقایسة بهدر پژوهش خود  (2008) (.کلت، هد و چالیپ1389 زارع،

 هیچ دیگر شهر کهحالیدر ؛بود کرده تدوین راهبردی برنامة ورزشی گردشگری توسعة برای هاآن

-برنامه زمینهدراین که شهری کنندمی ثابت پژوهش این در هاآنبود.  نداده انجام زمینهدراین تالشی

 سازمانی هایشبکه و جدید فرهنگی هایبینش جدید، روابط به توانست داشت، راهبردی ریزی

 .یابد دست بلندمدت فواید این از یکهیچ به نتوانست دیگر شهر کهحالیدر ؛یابد دست بهبودیافته

 توسعة هایریزیبرنامه در گذارانسیاست و سیاست نقش اهمیت بر (2006) 1وید ،زمینهدراین

که چگونه  ( به بررسی این نکته پرداختند2004) 2. دوین و دوینکندمی ورزشی اشاره گردشگری

 گردشگری درنهایت، و گردشگری و ورزش با مرتبط هایبرنامه بر تواندمی های یک کشورسیاست

 فرایند به وابسته ورزشی گردشگری واقعی ظرفیت شدنشکفته ،هاآنبه عقیدۀ  .باشد اثرگذار ورزشی

 سوی توسعةها است. حرکت بهگذاران و کنارگذاشتن اسلحه توسط تروریستتعهد سیاست صلح،

خالص ملی نیازمند تدوین درآمد نا و افزایش سهم گردشگری در گردشگری پایدار صنعت

)مظلومی و جاللی،  های عالمانه و بیش از آن، هدایت اثربخش فرایندهای اجرایی استراهبرد

1393.)  

ورزشی  گردشگری توسعة بر رمؤث عوامل بررسی» عنوانبا  پژوهشی در( 1385) فیروزجاه ادبی

 به مربوط هایجاذبه که دست یافت نتایج این به «ورزشی یعیطب هایجاذبه بر کیدتأ با کشور

 هایتابستانی، جاذبه و آبی ساحلی، هایورزش به مربوط هایگردی، جاذبهو طبیعت نوردیتپه

 رترتیب بیشترین تأثیر را د، بهنوردیکویر و گردیبیابان به مربوط هایصید، جاذبه و شکار به مربوط

 رمؤث عوامل تحلیل و بررسی به پژوهشی در( 1388)اصفهانی  .شور دارندک ورزشی گردشگری توسعة

 کشور در راهبردی ریزیمدل برنامه ارائة و خارجی و داخلی ورزشی جهانگردی صنعت توسعة رد

 تجهیزات و اماکن محورهای امنیت، ترتیببه ،خارجی جهانگردی در که کرد گزارش . ویپرداخت

 امنیت و خدمات، تسهیالت محورهای ،ورزشی داخلی جهانگردی در و ورزشی رویدادهای و ورزشی

 جایگاه جهانگردی که کرد بیان ، ویهمچنین .بودند برخوردار بیشتری اهمیت درجة از اسکان و

                                                           
1. Weed 

2. Devine & Devine 
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ماتریس آن در  در و ضعف در منطقة سواتمختصات  محور روی در ایران خارجی و داخلی ورزشی

  قرار دارد. فرصت-ضعفجایگاه 

 جاذبة نوع هزاران درکنار ما کشور برد که در راحتی پیتوان بهمی شدهبه مطالعات انجام با توجه

 هایفعالیت اندازیراه برای الزم هایازلحاظ پتانسیل ،دارند وجود که ایتاریخی و گردشگری

 ی،اقلیم متنوع شرایط از ثرمتأ کهنحویبه ؛داریم قرار مطلوبی بسیار سطح در نیز ورزشی مختلف

 وجود مختلف نقاط در در کشور ورزشی مجهز و عظیم بسیار هایسایت ایجاد و اندازیراه توانایی

 عنواناست که به ما است؛ بنابراین، وظیفة نشده امر این به چندانی توجه متأسفانه اما دارد؛

 .مارائه کنیهای موجود استفاده از تمام پتانسیل متخصصان ورزش راهکارهای الزم را برای

 ها،ها، دریاچهکوه سواحل، برگیرندۀدر خود استثنایی و رنگارنگ طبیعت با ایران پهناور سرزمین

 طبیعی هایجذابیت پنجم رتبة در را ایران کشور که است فردمنحصربه و زیبا هایبیابان و هاجنگل

 ازنظر جهان اول کشور 10 از یکی ایران ،همچنین(. 1384 زارعی، صدیق) است داده قرار جهان

استان  ،بندیلحاظ ردهاز (.1384 غفوری، و ، مشرفهنرور) ستا گردشگری هایجذابیت

در وضعیت مناسبی های گردشگری جاذبه منظرهای دیگر از بختیاری نسبت به استانوچهارمحال

، وقتی سخن از گردشگری ورزشی باشد بندی شامل انواع گردشگری است؛ امااین رده. قرار دارد

و  ، جهانبازی)نصرالهی گیردهای باالتری قرار میی در ردهبختیارومحالم است که استان چهارمسل

لحاظ جغرافیایی و بارش شدید وبختیاری به(. باید توجه داشت که استان چهارمحال1393، ناصری

 تبدیلگردشگری ورزشی زمستانی  یک منطقةبه دارد که را برف در فصول سرد سال، این پتانسیل 

 شود.

وبختیاری باوجود داشتن بسترهای کافی برای محالاستان چهاررح است که چرا مطال سؤاین 

؟ استبرده نای از این موهبت الهی هیچ بهره ،گردشگری ورزشی زمستانی شدن به یک منطقةتبدیل

 این در راهبردی برنامة نداشتن ورزشی گردشگری حوزۀ مشکالت ترینمهم از یکیزمینه، دراین

 در مدیریتی مشکالت مشکالت فرهنگی،. است شده ذکر کشور هایقابلیت به توجه با حوزه

 ورزشی گردشگری توسعةدیگر موانع  از ،هازیرساخت به مربوط مشکالت و ورزشی گردشگری

 .شوندمی محسوب

مین گذاری و تأشگری ورزشی نیازمند انجام سرمایهصنعت گرد که توسعةبدیهی است 

که  هایی استگذاری نیز مستلزم وجود راهبردو انجام سرمایه زمینه استالزم دراینهای ساختیرز

ه کمک آن بتوان مسیر درستی را درجهت رسیدن به اهداف موردانتظار انتخاب کرد. استان ب

های گردشگری ورزش جاذبهاست که های جنوب غربی ایران بختیاری یکی از استانوچهارمحال

دشگران داخلی و خارجی دارد. ضروری است جذب گر رافیایی زیادی برایزمستانی طبیعی و جغ
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ای منطقه صورت گیرد. تدوین برنامة جامع و منسجم هپتانسیلا، مطالعه و بررسی دقیق راستدراین

شدن به قطب گردشگری و ارائة راهکارها و راهبردهای مؤثر برای رسیدن به جایگاه مطلوب و تبدیل

هدف اصلی از انجام  ،رو، از ضروریات مهم این پژوهش است؛ ازاینانهاورمیورزشی کشور و حتی خ

گذاری صنعت گردشگری ورزشی پژوهش، طراحی و تدوین راهبردهای مناسب برای توسعة سرمایه

 است. 1.پی.اچ.ای وسوات با رویکرد  بختیاریومحالردر استان چها

گذاری در لی و خارجی مؤثر در توسعة سرمایهعوامل داخ دنبال آن است تا، این پژوهش بهنهمچنی

گذاری در ارهای توسعة سرمایههای مختلف گردشگری ورزشی زمستانی را مشخص کند، راهکبخش

شی زمستانی با استفاده از مدل سوات را بیابد و اولویت راهبردهای های مختلف گردشگری ورزبخش

شگری ورزش زمستانی در استان ون گردگذاری در ابعاد گوناگمناسب را برای توسعة سرمایه

  مشخص کند. سوات -.پی.اچ.ایبختیاری با رویکرد ترکیبی وچهارمحال

 

 شناسی پژوهشروش 
توصیفی و ازنوع  ،رفته در آنکارکاربردی است و روش پژوهش به ،نظر هدفپژوهش حاضر از

طراحی و تدوین لم مدیریت ع. استبرای جامعه  یخاص که درصدد رفع مشکل پیمایشی است

؛ رمورد اهداف و مأموریت دارندکه دید سیستماتیک دداند میمدیران عالی سازمان  وظیفةرا  راهبرد

ی، اساتید مدیریت ورزشی و مطالعه در این پژوهش، مدیران عالی و میانبنابراین، جامعة آماری مورد

نفر  68 برابر باجامعه  ادتعد ه بودند کهنظران فعال بخش گردشگری منطقصاحبگذاران و سرمایه

و  تصادفی)تعمدی، غیر هدفمند گیرینمونه از ،موردمطالعه . با توجه به محدودبودن جامعةبود

نامه پرسش 50 ،نهایتدر وشد آماری توزیع  نامه بین کل جامعةو پرسش استفاده شد (احتمالیغیر

 .وتحلیل شدندتکمیل و تجزیه

ی راهبردهای توسعة طراح ،و همچنین داف پژوهشها و اهدرراستای دستیابی به سؤال

ا توجه به تحلیلی و ب -توصیفی های پیمایشی ونخست با استفاده از روش، در مرحلة گذاریسرمایه

صنایع دستی و گردشگری کل میراث فرهنگی،  وجوانان ادارۀورزش کل اطالعات موجود در ادارۀ

های توسعة و محدودیتها پتانسیله بررسی ب ،بختیاری و مطالعات میدانیواستان چهارمحال

تحلیل اطالعات و ارائة و، برای تجزیهدر گام دومشد.  گذاری گردشگری ورزشی پرداختهسرمایه

های یکی از شیوه که سواتتحلیل وای و تجزیهخانهناسب با استفاده از جدول نههای مراهبرد

انداز ها و تهدیدها با استفاده از چشمرصتاط قوت، ضعف، فابتدا نق ،گیری استمدیریت و تصمیم

پس  توجه به وضعیت عملکرد گذشته شناسایی شدند.بخش و با  موجود و مشاوره با متخصصان هر

                                                           
1. AHP 
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کردن ضعف و تهدیدها و تقویت نقاط قوت و اولویت هرکدام از عوامل برای برطرف از تعیین

 راهبرد رقابتی، راهبرد تنوع، راهبردگذاری، ، راهبردهای مناسب توسعة سرمایههای موجودفرصت

متخصصان با استفاده از نظرخواهی  ،سپس .راهبرد بازنگری استخراج و ارائه شدند و تدافعی

اساس طیف شده برمعیارها و راهبردهای تدوینارگانه، زیرهریک از این عوامل چه ی مربوط،هابخش

 .وتحلیل شدندتجزیه و محاسبه( 1)اکسپرت چویس افزارو با نرم دهیوزن ساعتی

حلیل محیط ت کاربردی گسترۀابزار  ،است( تهدیدها وها )سرواژۀ نقاط قوت، ضعف، فرصت سوات

های برای موفقیت یسیستماتیک رائة روشکسب موفقیت در پشتیبانی و ا داخلی و خارجی برای

 سوات(. ماتریس 2011، )فوالدگر، یخچالی، چمزینی و بصیری آیدشمار میگیری راهبردی بهتصمیم

سازمانی های برونسازمانی با تهدیدها و فرصتمهم مقایسة نقاط قوت و ضعف درونهای یکی از ابزار

و خارجی و انتخاب بهترین شناسایی عوامل داخلی  ی را برایتحلیل سیستماتیک. این ماتریس است

ت شناسایی وتحلیل سواجزیه، تواقع. در(2011آمایزه، )کند ها ارائه میبرای تطابق بین آن راهبرد

داشته باشد. منطق رویکرد ها ند عواملی است که راهبرد، باید بهترین سازگاری را با آنمنظام

حداکثر برساند و های سیستم را بهها و فرصتشده این است که راهبرد اثربخش باید قوترذک

 حداقل برساند.ها و تهدیدها را بهضعف

 این .را مطرح کرد( .پی.اچ.مراتبی )ایفرایند تحلیل سلسله( 1980) اعتیتوماس. ال. سین بار، نخست

 از استفاده با که است عوامل اهمیت تعیین و بندیرتبه برای پرکاربرد هایروش از یکی روش

 روش این اساس. شودمی پرداخته معیارها از هریک بندیاولویت به هاگزینه زوجی مقایسات

 مراتبیسلسله درخت کردنهمفرا با گیرندهتصمیم. است نهفته زوجی مقایسات بر گیریتصمیم

 هریک وزن مقایسات این .شوندمی انجام زوجی مقایسات سری یک ،سپس کند.می آغازرا  تصمیم

 منطق ،درنهایت. دندهمی نشان تصمیم در ارزیابیمورد رقیب هایگزینه درراستای را عوامل از

 تلفیق یکدیگر با را زوجی مقایسات از حاصل هایماتریس ایگونهبه مراتبیسلسله تحلیل یندفرا

 (.2000، 2)کورتیالگرفته شود  بهینه تصمیم که کندمی

و از ها ضعف ها و، قوتدرونیاز عوامل  ،و برای ساختن ماتریس سوات -.پی.اچ.ایتلفیق مدل برای  

شرح زیر ها در پنج مرحله بهآنتحلیل  شوند کهمیگذاری تهدیدها ارزش ها وفرصت ،عوامل خارجی

 :است

                                                           
1. Expert Choice 

2. Kurttila 
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( تأثیرگذار بر ها و تهدیدهافرصت) و عوامل خارجی و ضعف(قوت )نقاط  عوامل داخلی: اول مرحلة

ستفاده از نظر با ا بختیاریومحالزمستانی استان چهار ردشگری ورزشیگگذاری سرمایه توسعة

 شدند و ماتریس سوات تشکیل شد؛خبرگان شناسایی 

تهدید( در هر گروه  فرصت و )نقاط قوت، ضعف، سواتدوم: مقایسات زوجی بین عوامل  مرحلة

                                                                                                                          شود؛محاسبه می 1اکسپرت چویسافزار یک با استفاده از نرمگیرد و وزن هرصورت می

فرصت و  عنی نقاط قوت، ضعف،ی ؛سوات معیارهای چهار گروهمرحلة سوم: مقایسات زوجی بین زیر

ی هر گروه، اوزان نهایی شدن وزن نسبس از انجام مقایسات زوجی و معلومپگیرد. صورت می تهدید

باید  عالوه،شود. بهمییین تع نسبی فاکتور گروه کردن اوزان نسبی در وزنعوامل ازطریق ضرب

 ها یک شود؛فاکتور نهایی همةهای مجموع وزن

یعنی برای تدوین و طراحی راهبردهای  ؛سواتبا استفاده از ماتریس  مرحلة چهارم: تدوین راهبرد

 تشکیل ،تهدیدها است ها وتکه ترکیبی از نقاط قوت، ضعف، فرص سواتجدول  مؤثر و مناسب باید

ماتریس سوات را توسعه داده ( 1982ویریچ )ند. دست آیهها باین فاکتورها راهبرداز ترکیب و  شود

ز نقاط قوت برای گیری اراهبرد بهره -1کند: را ترسیم می است که چهار نوع متفاوت از راهبرد

های قوت های داخلی یا توسعةهش ضعفهای کاراهبرد -2های خارجی؛ استفاده از فرصت

های داخلی برای کاهش قوتکه  راهبردی -3ها؛ مندی از فرصترای بهرهشده بگرفتهنادیده

د تا نهای داخلی کاهش یابضعف ،اساس آنراهبردی که بر -4ند؛ شوتهدیدهای بیرونی استفاده می

 (؛2009)دیوید،  های بیرونی بتوان دوری کرداز تهدید

دهی با ساس طیف ساعتی وزنابر شده رااهمیت راهبردهای تدوین مرحلة پنجم: درنهایت درجة

  کنیم.محاسبه می سواتنسبت به هر عامل  اکسپرت چویسافزار استفاده از نرم

 

 نتایج

نفر دارای  20که از این تعداد  مرد و هشت زن بود 42پژوهش شامل  ی جامعه آماریازلحاظ توصیف

ارشناسی بودند. دارای مدرک ک نفر ارشد و هشتنفر دارای مدرک کارشناسی 22تری، مدرک دک

سال و نُه نفر باالی  40-50نفر  23سال،  30-40نفر  16سال،  30ی دو نفر زیر لحاظ ویژگی سنبه

 .سال داشتند 50

                                                           
1. Expert Choice 
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ها و تهدیدهای موجود توسعة ط قوت، ضعف، فرصتاقدام به شناسایی و تعیین نقا ،ابتدا 

سوات گردشگری استان ماتریس  در جدول شمارۀ یک، گذاری در گردشگری ورزشی شد.سرمایه

 نشان داده شده است.وبختیاری چهارمحال

 بختیاریوگردشگری زمستانی استان چهارمحال سواتماتریس  -1جدول 

 هاضعف

W1- گذاری در نبودن قوانین و مقررات مربوط به سرمایهشفاف

 طرح گردشگری ورزشی

W2- وجود رقابت کم در بخش گردشگری ورزشی 

W3- های سازی جاذبهرسانی دربارۀ خصوصیعبودن اطالناکافی

 گذاری در بخش گردشگری ورزشی استانسرمایه

W4- ای برای کمبود امکانات رفاهی، اقامتی و آموزشی حرفه

 ایورزشکاران حرفه

W5- )کمبود زیرساخت ها )فقدان جادۀ مناسب و غیره 

W6- های اصلی ورزش کشوردوری از مراکز و سرمایه 

W7- ای اقامتی و پذیرایی مناسب برای همة اقشارهنبود مکان 

W8- ضعف تبلیغات 

 هاقوت

S1- گذاری در احداث وجود بسترهای مناسب برای سرمایه

 های زمستانیهای ورزشسایت

S2- های الزم برای گردشگری ورزشی زمستانیوجود زمینه 

S3- های بکر طبیعی و فرهنگی منطقهپتانسیل 

S4- ایی و زمینیونقل هومهیابودن حمل 

S5- های زمستانیوهوای مناسب با ورزشآب 

S6- کوه زاگرس و قلل آن برای کوهنوردی زمستانیوجود رشته 

S7- اندازهای ها و چشمهای طبیعی و بکربودن آنتنوع محیط

 متنوع جغرافیایی

S8-  وجود مناطق مختلف در استان که مناسب برای ایجاد

 ی هستندهای گردشگری ورزشی زمستانسایت

S9- وجود محیطی آرام و دور از هیاهوی شهرهای بزرگ 
 تهدیدها

T1- ها بر کشور با هدف توسعة فشارها و آثار ناشی از تحریم

 المللیطرح در سطح بین

T2-  تبلیغات منفی و ایجاد تصویر نامطلوب از امنیت منطقه

 المللیبرای توسعهةطرح در سطح بین

T3- عنوان بازسازی بناهای تاریخی )بهنداشتن به مرمت و توجه

 مکمل(

T4- رفتن فرهنگ سنتی و محلیازبین 

T5- بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانی پایین

 تخصصی

T6- پراکنش نامناسب فصلی بازدیدکنندگان 

T7-  فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی مناسب درجهت جذب

 گردشگران ورزشی خارجی در کشور

 هافرصت

O1- عنوان منطقة گردشگری وبختیاری بهمعرفی چهارمحال

 ورزشی در داخل کشور

O2- زاییاشتغال 

O3- ایجاد درآمد ارزی برای کشور 

O4-  دسترسی به افراد از مناطق مختلف با هدف شناساندن

 فرهنگ غنی منطقه

O5- های زمستانی کشورهای شدن به مرکز ورزشقابلیت تبدیل

 منطقه

 

دست هاری بآم یف ساعتی و مقایسات زوجی از جامعةاساس طنامه که برعات پرسشبا توجه به اطال

با توجه به  ،همچنین، ضعف، فرصت و تهدید محاسبه شد. های قوتیک از گروهآمد، وزن هر

محیط داخلی )قوت و ضعف( و  نامه، وزن هریک از عوامل چهارگانةآمده از پرسشدستههای بداده
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یک از گروه و عوامل را جدول شمارۀ دو، وزن هر .تهدید( محاسبه شد ارجی )فرصت ومحیط خ

 .دهدنشان می
 

  های سواتلفهها و زیرمؤوزن مؤلفه -2جدول 

 سوات
اولویت 

 گروه 
 هامؤلفه                                  

نرخ 

 ناسازگاری

وزن 

 نسبی

وزن 

 کلی

 167/0 هاقوت

S1 گذاری در هوجود بسترهای مناسب برای سرمای

 های زمستانیهای ورزشسایت احداث

07/0  

076/ 013/0 

S2 های الزم برای گردشگری ورزشی زمینه وجود

 زمستانی
082/ 014/0 

S3 019/0 114/0 های بکر طبیعی و فرهنگی منطقهپتانسیل 

S4 016/0 096/0 ونقل هوایی و زمینیمهیابودن حمل 

S5 021/0 123/0 های زمستانیرزشوهوای مناسب با وآب 

S6 کوه زاگرس و قلل آن برای رشته وجود

 کوهنوردی زمستانی
104/0 017/0 

S7 بودن آنها وتنوع محیط های طبیعی و بکر 

 اندازهای متنوع جغرافیاییچشم
153/0 026/0 

S8 مناطق مختلف در استان که مناسب برای  وجود

 زشی زمستانی هستندهای گردشگری ورایجاد سایت
149/0 025/0 

S9  وجود محیطی آرام و دور از هیاهوی شهرهای

 بزرگ
102/0 017/0 

 334/0 هاضعف

W1 مقررات مربوط به سرمایه  نبودن قوانین وشفاف

 گذاری در طرح گردشگری ورزشی

07/0  

070/0 024/0 

W2 050/0 149/0 ورزشی یوجود رقابت کم در بخش گردشگر 

W3 سازیرسانی دربارۀ خصوصیبودن اطالعناکافی 

گذاری در بخش گردشگری ورزشی های سرمایهجاذبه

 استان

119/0 040/0 

W4 032/0 095/0 کمبود امکانات رفاهی، اقامتی و آموزشی 

W5 071/0 213/0 ها )نبود جادۀ مناسب و غیره(کمبود زیرساخت 

W6 اصلی ورزش  هایاز مراکز و سرمایه دوری

 کشور
173/0 058/0 

W7 های اقامتی و پذیرایی مناسب برای نبود مکان

 اقشار همة
091/0 031/0 

W8 030/0 090/0 ضعف تبلیغات 
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  های سواتلفهها و زیرمؤوزن مؤلفه -2جدول ادامه 

 سوات
اولویت 

 گروه
 هامؤلفه

نرخ 

 ناسازگاری

وزن 

 نسبی

وزن 

 کلی

 254/0 هافرصت

O1 عنوان منطقةوبختیاری بهعرفی چهارمحالم 

 گردشگری ورزشی

07/0  

204/0 052/0 

O2 027/0 104/0 زاییاشتغال 

O3 042/0 165/0 درآمد ارزی برای کشور ایجاد 

O4 به افراد از مناطق مختلف با هدف  دسترسی

 شناساندن فرهنگ غنی منطقه
252/0 064/0 

O5 های زمستانی کز ورزششدن به مرتبدیل قابلیت

 کشورهای منطقه
275/0 070/0 

 245/0 تهدیدها

T1 ها بر کشور برای تحریم فشارها وآثار ناشی از

 المللیتوسعة طرح در سطح بین

08/0  

112/0 027/0 

T2  تبلیغات منفی و ایجاد تصویر نامطلوب از امنیت

 المللیبا هدف توسعة طرح در سطح بینه منطق
198/0 048/0 

T3 نداشتن به مرمت و بازسازی بناهای تاریخیتوجه 

 (عنوان مکملبه)
076/0 019/0 

T4 019/0 078/0 رفتن فرهنگ سنتی و محلیازبین 

T5 بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات پایین

 تخصصی درمانی
206/0 050/0 

T6 028/0 116/0 پراکنش نامناسب فصلی بازدیدکنندگان 

T7  فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی مناسب

 جذب گردشگران خارجی در کشور درجهت
214/0 053/0 

زوجی بین چهار  دهد که از مقایسةنشان می .پی.اچ.ایبا تکنیک  سوات نتایج حاصل از تلفیق عوامل

وامل بین ع، بیشترین تأثیر را در254/0ها با وزن نهایی و فرصت 334/0با وزن ها ، ضعفسواتگروه 

 هد کهدنشان می سواتهای از عوامل موجود در گروه یج حاصلنتا ،. همچنینداخلی و خارجی دارند

ی با ندازهای متنوع جغرافیایاو چشمها بودن آنهای طبیعی و بکردر گروه نقاط قوت، تنوع محیط

های گردشگری ، وجود مناطق مختلف در استان که مناسب برای ایجاد سایت026/0وزن نهایی 

وزن با های زمستانی هوای مناسب با ورزشوو آب 025/0 وزن نهایی با ،ورزشی زمستانی هستند

، ضعفر گروه نقاط . دگذاری گردشگری هستندترین نقاط قوت سرمایهترتیب مهمهب، 021/0نهایی 

های کز و سرمایه، دوری از مرا071/0)فقدان جادۀ مناسب و غیره( با وزن نهایی  هاکمبود زیرساخت
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وزن نهایی  با و وجود رقابت کم در بخش گردشگری ورزشی 058/0با وزن نهایی  اصلی ورزش کشور

گردشگری ورزشی  گذاری در بخشسرمایهن اولویت نقاط ضعف توسعة ترتیب باالتری، به050/0

های شدن به مرکز ورزشهای موجود، قابلیت تبدیلفرصت زمستانی استان هستند. درزمینة

به افراد از مناطق مختلف با ، دسترسی 070/0آمدۀ دستهزمستانی کشورهای منطقه با وزن نهایی ب

 عنوانوبختیاری بهو معرفی چهارمحال 064/0وزن نهایی با شناساندن فرهنگ غنی منطقه  هدف

 های توسعةترین فرصتمهمترتیب از ، به052/0وزن نهایی با گردشگری ورزشی  منطقة

، ترین تهدیدهای پیشرواز مهم ،نهایتگردشگری ورزش زمستانی استان هستند. درگذاری هسرمای

جهت جذب گردشگران ورزشی خارجی در کشور با وزن فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی مناسب در

وزن با بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانی تخصصی ، پایین053/0آمدۀ تدسهنهایی ب

ح طرح در سط تصویر نامطلوب از امنیت منطقه برای توسعة و تبلیغات منفی و ایجاد 050/0نهایی 

گذاری در صنعت سرمایه ترین تهدیدهای توسعةمهم لةجم، از048/0المللی با وزن نهایی بین

 .ر محدودۀ موردمطالعه هستندردشگری دگ

ترین ها، مهمتحلیلوتجزیه ت و انجامجدول سواشده در از مقایسة عوامل داخلی و خارجی شناسایی

 تدوین شده است. شرح جدول شمارۀ سهراهبردهای چهارگانة سوات به
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  ماتریس تحلیل محیطی گردشگری زمستانی استان -3جدول 

 

   

گذاری هریک ثیرت تأاهمی در جدول شمارۀ چهار، قبل، شده در مرحلةتدوینهای راهبردبه باتوجه 

 شده است.ها مشخص از عوامل در تعیین راهبرد

ها به چه میزان در تعیین دهد که عوامل گروه قوتمراتبی نشان مینتایج حاصل از تحلیل سلسله

با وزن  SO3 ترین تأثیر را در انتخاب راهبردها بیشعوامل قوت ،. در این تحلیلدارندنقش  راهبرد

در  800/0و  836/0، 842/0ترتیب با اوزان به ST1 ,SO1 ,SO2 ،داشتند. همچنین 031/1

 های بعدی قرار دارند.اولویت

ها به چه میزان در تعیین دهد که عوامل گروه ضعفمراتبی نشان مینتایج حاصل از تحلیل سلسله

با وزن  SO3 راهبردر انتخاب ها بیشترین تأثیر را دعوامل ضعف ،این تحلیل در .دارندنقش  راهبرد

در  419/0و  427/0 ،449/0با اوزان ترتیب به ST1 ،SO2 ،SO1، همچنین .داشتند 494/0

 های بعدی قرار دارند. اولویت

 

هاقوت  هاضعف   

 

هافرصت  

 SOهای راهبرد

2O8-1Sبرایهای ورزش زمستانی : احداث سایت 

 جاد اشتغالورزشی و ای گردشگرجذب 

5-4-1O2Sعنوان وبختیاری به: معرفی چهارمحال

و شناساندن  قطب گردشگری ورزشی زمستانی

 اسالمی -فرهنگ اصیل ایرانی

3-1O4-1Sجذب های زمینه کردن: فراهم

و ایجاد  های زمستانیبرای ورزشگذاری سرمایه

هایی برای جلب گردشگر خارجی و زیرساخت

 کسب درآمد ارزی

 WOای هراهبرد

5-1O8-3-2Wهای پایگاه : بهبود و توسعة

و ها تبلیغاتی فعال برای معرفی جاذبه بازاریابی

های بالقوه و بالفعل گردشگری ورزشی پتانسیل

 زمستانی

5-3-2O5-4-1W لت حمایت بیشتر دو: توجه و

جاد ای گذاری با هدفجذب سرمایه درجهت

 نیاز این طرحتسهیالت رفاهی و تفریحی مورد

 ی ایجاد اشتغال و درآمدبرا

 

 تهدیدها

 STهای راهبرد

4-2-1T9-7S تابستانی: ایجاد مراکز گردشگری 

و ایجاد  برای جذب گردشگر در تمام فصول سال

 و تصویر مناسب و درخور از کشور و استان 

7-6T7-6-3S: های راهبردی مطلوب تدوین برنامه

های و حداکثر از پتانسیل برای استفادۀ

جذب گردشگران داخلی و  ازها برایاندچشم

 در تمام فصول خارجی

 WTهای راهبرد

6-3-2T8-7-5-4W : افزایش تبلیغات و

و ایجاد رسانی گسترده های اطالعفعالیت

با امکانات مناسب برای جذب گردشگر خارجی 

و  کاهش ذهنیت و تصویر نامطلوب هدف

 پایداری حضور گردشگر در تمام فصول سال
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یک ده کدامشدهد که ازمیان راهبردهای تدوینمراتبی نشان میسلسلهاولویت بندی  نتایج حاصل از 

ها بیشترین عوامل فرصت ،. در این تحلیلانددهدست آورهها بثیر را از عوامل گروه فرصترین تأبیشت

زان اوبا ترتیب به ST1 ,ST2 ,SO2 ،. همچنیندارند 566/0با وزن  WO2 تأثیر را در انتخاب راهبرد

 های بعدی قرار دارند.در اولویت 532/0و  533/0، 546/0

شده های تدویندهد که ازمیان راهبردنشان می مراتبیسلسله بندی اولویتنتایج حاصل از تهدید 

، عوامل تهدیدها . در این تحلیلانددست آوردههب یک بیشترین تأثیر را از عوامل گروه تهدیدهاکدام

ترتیب به SO3, ST1, SO2 ،همچنین .ددارن 688/0با وزن  WT بیشترین تأثیر را در انتخاب راهبرد

بندی زیر نمایانگر اولویت جدولهای بعدی قرار دارند. در اولویت 493/0و  506/0 ،552/0با اوزان 

 ها است.گذاری تهدیدثیربراساس تأ راهبردها
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ها و گذار در تدوین راهبردثیرجی تأحیطی داخلی و خارتحلیل عوامل مو، پس از تجزیهنهایتدر

ها با توجه به هدف در طراحی راهبرد، راهبرد سواتگروه گذاری هرکدام از عوامل چهار ثیراهمیت تأ

گذاری در گردشگری ورزش زمستانی استان سرمایه ب راهبرد برتر در توسعةپژوهش که انتخا

ترتیب اولویت  شدند. براساس ماتریس ارزیابی راهبردی، بندیاولویت وبختیاری است،چهارمحال

 آمده است. ها در جدول شمارۀ هشتراهبرد
 

 هابندی راهبرداولویت -8جدول 

 

 گیری حث و نتیجهب
ذکر باید مت SWOT های چهارگانةامل مربوط به گروهآمده در هریک از عودستهبا توجه به اوزان ب

و  های متنوع جغرافیاییاندازها، چشمبودن آنبکرهای طبیعی و تنوع محیط ،شد که در گروه قوت

ورزشی زمستانی های گردشگری وجود مناطق مختلف در استان که مناسب برای ایجاد سایت

وبختیاری دهد که استان چهارمحال. این نشان میخود اختصاص دادند، بیشترین اوزان را بههستند

 ؛ اماشگری ورزشی زمستانی مناسب را داردگرد یک منطقةشدن به لقوه پتانسیل تبدیلاصورت ببه

 اولویت وزن نهایی راهبرد ردیف

1 
3-1O4-1Sهای زمستانی و گذاری برای ورزشهای جذب سرمایهکردن زمینه: فراهم

 هایی برای جلب گردشگر خارجی و کسب درآمد ارزیایجاد زیرساخت
 اول 145/0

2 
5-4-1O2Sو  عنوان قطب گردشگری ورزشی زمستانیوبختیاری به: معرفی چهارمحال

 اسالمی -شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی
 دوم 140/0

3 
4-2-1T9-7S برای جذب گردشگر در تمام فصول سال  تابستانی: ایجاد مراکز گردشگری

 و ایجاد تصویر مناسب و درخور از کشور و استان
 سوم 137/0

4 
2O8-1Sهای ورزش زمستانی برای جذب گردشگر ورزشی و ایجاد : احداث سایت

 اشتغال
 چهارم 128/0

5 
5-3-2O5-4-1Wگذاری با هدف : توجه و حمایت بیشتر دولت درراستای جذب سرمایه

 برای ایجاد اشتغال و درآمد ایجاد تسهیالت رفاهی و تفریحی موردنیاز این طرح
 پنجم 123/0

6 
7-6T7-6-3Sهای و های راهبردی مطلوب برای استفادۀ حداکثر از پتانسیل: تدوین برنامه

 در تمام فصول اندازهابرای جذب گردشگران داخلی و خارجیچشم
 ششم 119/0

7 
6-3-2T8-7-5-4Wرسانی گسترده و ایجاد امکانات های اطالع: افزایش تبلیغات و فعالیت

اهش ذهنیت و تصویر نامطلوب و مناسب برای جذب گردشگر خارجی با هدف ک

 پایداری حضور گردشگر در تمام فصول سال

 هفتم 112/0

8 
5-1O8-3-2Wها و های بازاریابی تبلیغاتی فعال برای معرفی جاذبه: بهبود و توسعة پایگاه

 های بالقوه و بالفعل گردشگری ورزشی زمستانیپتانسیل
 هشتم 096/0
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لحاظ ، بهنگریمتیاری میبخوبه وضعیت کنونی استان چهارمحالها با توجه به این پتانسیل کهوقتی

مدیریت است. در ای سوءمعن بدی قرار دارد و این بهگردشگری ورزشی زمستانی در وضعیت نسبتاً

های ورزش سایت ،وجود نداشتن هیچ زیرساختیبینیم که باخلیج فارس می کشورهای حوزۀ

وجود داشتن چنین بااینکه ما  اند.ایجاد کرده ناسب برای جذب گردشگربا امکانات مرا زمستانی 

 دارد. یل بسیارکنیم، جای تأمنمیبهینه از این مواهب الهی  صتی استفادۀفر

های اصلی ورزش کشور بیشترین دوری از مراکز و سرمایه و هاساختکمبود زیر ها،در گروه ضعف 

المللی و بینهای اقامتی، امکانات ها، مکانها )جادهوزن را داشتند که باید توجه به تقویت زیرساخت

 یهانشانگر این موضوع بود که زیرساخت ، مشاهدات پژوهشگرانزیرا ؛( بیشتر و بیشتر شودغیره

تری برای که این خود عزم راسخ بسیار ضعیف هستند ای در این منطقهشدن چنین پروژهاجرایی

لحاظ وجود پیست وبختیاری بهاکنون در استان چهارمحالشود همآور مییاد .طلبدرفع این نقص می

هوای مطبوع و خنک در فصل و، آباسکی در شهرستان کوهرنگ در فصل زمستان و همچنین

ان قبیل فقدشوند و همیشه عواملی ازسمت این استان سرازیر می، همیشه گردشگرانی بهتابستان

ز مراکز و برای دوری ا ،همچنین د.نشوباعث بروز مشکالت زیادی می امکانات رفاهی و اقامتی و غیره

های کالن کشور کرسی دارند و کسانی که در بخش طریقاز اصلی ورزش کشور بایدهای سرمایه

 .نمند برای جذب منابع اقدام کردهای مجلس توانفوذ نماینده ،همچنین

به های زمستانی کشورهای منطقه و دسترسی شدن به مرکز ورزشقابلیت تبدیل ها،در گروه فرصت

با توجه به نطقه بیشترین اوزان را داشتند. شناساندن فرهنگ غنی م ختلف با هدفافراد از مناطق م

توجه  باید ،اظ سیاسی متوجه کشور اسالمی ما استلحکه تبلیغات منفی بسیار زیادی به این موضوع

ماندن تبلیغات سوء کشورهای اثرالمللی باعث بیطرحی در سطح بین شدن چنینکرد اجرایی

در سطح داخلی باعث  ،همچنین شود.چهره میبهتقابل و چهرهارتباطات م صورت، بهمتخاصم

بسیار واضح  شود.میدیگر وطنان همبختیاری به وفرهنگ غنی و سنتی استان چهارمحالشناساندن 

صورت تحقق چنین طرحی و کشاندن گردشگران چه داخلی و چه خارجی به این است که در

ر مادی نیز به کشور و منابع درخو ،دنشونصیب کشور و استان می مادی که، غیر از منافع غیرمنطقه

؛ یعنی و این یعنی دستیابی به یکی از اصول مهم اقتصادشوند بختیاری سرازیر میواستان چهارمحال

 زایی و تولید اشتغال.درآمد

 جهت جذب گردشگران خارجی درمناسب در فقدان برنامة راهبردی و عملیاتی ها،در گروه تهدید

خود مانی تخصصی بیشترین اوزان را بهبودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درو پایین کشور

جهت جذب گردشگران موضوعی است که نه در این اختصاص دادند. نبود برنامة راهبردی مناسب در

 طریقزیادی داریم که ازهای ، ظرفیتزیرا بررسی شود؛ای باید کلی و ریشهصورت، بلکه بهمقوله
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تواند حرکت خود مینوبةاین پژوهش نیز به یم.عاید کشور کنمنافع زیادی را  دشگران خارجیگر

برای را های مدونی ن برنامههایی باشد تا شاید مسئوالآغاز انجام چنین پژوهش کوچکی درجهت

بختیاری طراحی کنند. وخصوص استان چهارمحالبه ،های گردشگری کشوراستفاده از ظرفیت

لحاظ رفاهی در منطقه موضوعی است که بهبودن سطح بهداشت و امکانات پایین، همچنین

 .  برطرف شود این نقصباید  کهاست مردم بوده  ، از دیرباز دغدغةطقهبودن منمحروم

ای اصلی عوامل داخلی هدر معیار، پی اچای -سوات آمده از رویکرد ترکیبیدستهبا توجه به اوزان ب

دهندۀ غلبة نقاط مترین وزن را داشتند که این نشانها کقوتشترین وزن و ها بیضعف ،و خارجی

عت گیرندگان صنتوان بیان کرد که مدیران و تصمیممی ضعف نسبت به سایر عوامل است.

داشته باشند و نقاط ضعف  به ریزی بیشترین توجهدر برنامه گردشگری ورزشی در این منطقه باید

 های موجود به نقاط قوت تبدیل کنند.که نقاط ضعف را با اتکا بر فرصتدنبال این موضوع باشند به

گیری از نقاط ن با بهرهمدیران و مسئوال حاضر، پژوهش آمده ازدستدرمجموع، با توجه به نتایج به

و  هاگیری از قوترهبا بهو یابند گردشگری دست های رقابتی مناطقتوانند به مزیتقوت و فرصت می

 درجهت توسعة هاییریزیبرنامه با بپردازند و هاو تهدید هان ضعفبرده ازبینب هافرصت

شدن آن به قطب تبدیلراستای درگذاری صنعت گردشگری ورزشی زمستانی در منطقه و سرمایه

-.پی.اچ.ایبا استفاده از رویکرد ترکیبی  ،. همچنینتالش کنندگردشگری ورزش زمستانی منطقه 

 در راهبرد .مشخص کردرا در تعیین راهبرد های چهارگانه یک از گروهت هرتوان اهمیمی سوات

هایی برای های زمستانی و ایجاد زیرساختگذاری برای ورزشذب سرمایههای جزمینه کردنفراهم

اند. در ثیر را داشتهها بیشترین تأو ضعفها گروه قوت ،جلب گردشگر خارجی و کسب درآمد ارزی

تسهیالت رفاهی و  ایجاد گذاری با هدفجذب سرمایه درراستایایت بیشتر دولت حمتوجه و  راهبرد

تأثیر را ها بیشترین عوامل گروه فرصت ،برای ایجاد اشتغال و درآمد نیاز این طرحتفریحی مورد

رسانی گسترده و ایجاد امکانات اطالعهای افزایش تبلیغات و فعالیت راهبرددر اند. همچنین، داشته

کاهش ذهنیت و تصویر نامطلوب و پایداری حضور  رای جذب گردشگر خارجی با هدفبمناسب 

 راهبردی روابط ثیر را داشته اند.، عوامل گروه تهدیدها بیشترین تأگردشگر در تمام فصول سال

 ،همچنین و راهبرد بهترهرچه اجرای در فرصت و قوت فاکتورهای از هریک سهم دهندۀنشان

 از هریک بهبود درمورد خاص راهبرد یک سازیپیاده از که است ظاریانت میزان دهندۀنشان

 .داریم تهدید و ضعف فاکتورهای

بندی راهبردها، همة راهبردها از بار نسبتاً خوبی برخوردار بودند و هرکدام در قسمت اولویت

ابع خود را صرف رژی و منانمدیران ابتدا باید وقت،  ،کرد بهتراما برای عمل ؛خود اهمیت دارندنوبةبه

های زمینه کردنفراهم، راهبردهای رحاض در پژوهش .هایی کنند که وزن بیشتری دارندراهبرد
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هایی برای جلب گردشگر خارجی و های زمستانی و ایجاد زیرساختبرای ورزشگذاری جذب سرمایه

و  عنوان قطب گردشگری ورزشی زمستانیوبختیاری بهمد ارزی، معرفی چهارمحالکسب درآ

ایجاد مراکز گردشگری تابستانی برای جذب گردشگر در ، اسالمی -شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی

دارای وزن و اهمیت بیشتری  ر مناسب و درخور از کشور و استان،تمام فصول سال و ایجاد و تصوی

ن راهبردها ود را صرف دستیابی به ایمدیران ورزش استان و کشور باید ابتدا منابع خ ؛ بنابراین،بودند

 کنند.

)گردشگری ورزشی  های اقتصادی جهان استترین فعالیتو گستردهترین گردشگری یکی از متنوع

های این فعالیت از راهکار ،ت و همچنینسوم موسوم اس نه از آن است( که به تجارت هزارۀیک نمو

که در پیشبرد بل ،هنها در پیشبرد اقتصاد منطقت، این صنعت نهزیرا مؤثر در توسعة پایدار است؛

های دارای جاذبه براین، گردشگری برای مناطقهای ارزی نیز نقش دارد. افزوناقتصاد ملی و درآمد

ترین منبع عنوان مهمتواند بهبختیاری میونخورده نظیر استان چهارمحالگردشگری بکر و دست

 ؛ زیرا،بنایی باشدت زیرها و تسهیالساختاصلی توسعة زیر ایجاد اشتغال و انگیزۀ ،کسب درآمد

های اقتصادی تأثیرهای نشدنی و نسبت به سایر فعالیتمامصنعت گردشگری ورزشی منبعی ت

ای محروم کشور هبختیاری یکی از استانوهارمحالمحیطی کمتری دارد. استان چتخریبی زیست

، و همچنینخلیج فارس  های حوضةنزدیکی به کشور ،های متعدد گردشگریوجود جاذبهبا است که

به تواند میریزی صحیح با مدیریت و برنامههای طبیعی، جلوه و هوای مناسبوعلت داشتن آببه

عنوان یکی از شود و بهتبدیل  گردشگری ورزش زمستانی درزمینة قطب مهمی در سطح منطقه

 ای در جنوب غرب کشور شود.منطقه دشگری ورزشی کشور موجب توسعةم گرهای مهمحور

وبختیاری صورت بود که استان چهارمحالی که تا قبل از نگارش این مقاله موجود بود، بدیناطالعات

 ری ورزش زمستانی را دارد.گردشگ شدن به یک منطقةوهوایی پتانسیل تبدیللحاظ اقلیمی و آببه

نقاط مثبت و منفی این  و تمامی صورت عینی واکاوی شدجام این پژوهش، این موضوع بهپس از ان

ها که در این مسیر برخی کاستی که این استان باوجود نشان داده شد یده تحلیل شد. درمجموع،ا

 جامةهای طبیعی موجود به این ایده و با تکیه بر پتانسیلها کردن این کاستیبا مرتفعتوان می ،دارد

 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. 
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Potential 
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