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 چکیده 

غیررسمی و بر پایه تفریح یا تماشای ورزش، تشویق گردشگری ورزشی سفری است که به دلیل غیرتجاری به صورت رسمی یا  

ورزشکاران، حضور در رویدادهای ورزشی یا تفریحی، به صورت کوتاه مدت یا تعریف شده در داخل یا خارج کشور صورت می  

ف  ساعت در محل رویداد اقامت کند و هد  24شگر ورزشی بازدیدکننده موقتی تعریف شده است که حداقل  گیرد. از طرفی گرد

اصلی او شرکت در رویداد ورزشی است، در عین حال جذابیت های ثانویه نیز ممکن است وجود داشته باشد. جهانگردی ورزشی  

عنوان یکی از سریع ترین بخش های گردشگری شناخته   درصد از تمام سفرها را به خود اختصاص می دهد و به  10تا    5بین  

اصلی گردشگری ورزشی در وهله   به محلی خاص به خاطر جاذبه های  شده است. هدف  دنیا  نقاط  اقصی  از  اول جذب مردم 

  ویژه، ورود ارز به کشور، معرفی فرهنگ به خارجیان و حتی ایجاد مشاغل می باشد. در مرحله دوم کسب میزبانی یک رویداد 

ورزشی، جاده ها و هتل  بزرگ ورزشی به ویژه جهانی، سوای کسب اعتبار و هویت  جهانی، سبب توسعه شهرها، احداث اماکن  

ها و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها می گردد. تحقیق حاضر با هدف مروری بر مدیریت گردشگری با  

. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و توصیفی می باشد. مطالب تحقیق حاضر  تاکید بر ورزش ساحلی در جنوب کشور انجام شد

از مطالب کتا  بخانه ای جمع آوری شد. با توجه به مطالب تحقیق حاضر، مدیریت گردشگری بر ورزش ساحلی در  با استفاده 

 جنوب کشور تاثیر معناداری دارد.

 

 ورزش، گردشگری، مدیریت گردشگریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

از گردشگران کشـورهای جهـان بـه   از آنجا که ورزشهای دریایی و ساحلی به عنوان یک تفریح در حین گردشگری بسیاری 

ویـژه کشورهای توسعه یافته دارای اهمیت است در مقصدهای گردشگری ورزشی، ورزشهای جدید و نزدیک به طبیعت مورد 

مانند موجسواری، موج سواری بادبانی، قایقرانی بادبـانی و موتـوری، جـت  استقبال بیشتری قرار می گیرند. بنابراین ورزشهایی  

اسـکی، اسـکی روی آب، والیبال و فوتبال ساحلی، راهپیمایی ساحلی، سه گانه، اسب سواری در ساحل، غواصی با کپسول و 

از ورزش هایی که می تواند در سا انجام داد مانند بدمینتون،  بـدون کپسـول، بادبـانی در خشـکی، وحتی انجام بسیاری  حل 

ورزش های رزمی و کشتی های محلی و امثال آن، قابلیت جذب گردشگر به ویژه گردشگران خارجی را در مناطق ساحلی و  

دریایی ایران در استان هرمزگان دارنـد. همچنـین بـا ایجـاد امکانـات و تاسیسات تفریحی مصنوعی در طول سواحل و جزایر 

اس فارس،  گردشگری  خلیج  برای  مناسب  های  مکان  شناسـایی  بـرای  غرق شده  هواپیماهای  و  ها  های کشتی  از الشه  تفاده 

ورزشی و نیز ایجاد جذابیت برای ورزش هایی مانند غواصی، برگـزاری مسـابقات و تورهـای ورزشـی مختلف مانند مسابقات  

سواری بادی، اسکی روی آب، سه گانه و غیره و حتی ایجاد  جت اسکی، مسابقات رالی دریایی، والیبال و فوتبال ساحلی، موج  

جزایـر   دارای  ایران  که  این  به  توجه  با  همچنین  داد.  افزایش  را  ها  جذابیت  میزان  توان  می  آنها،  یادگیری  و  آموزش  امکان 

رات را دارا هستند، طبیعـی مختلفی در نزدیکی سواحل امارات است و قابلیت بسیار بیشتری برای رقابت با جزایر مصنوعی اما

به   اقدام  توان برای هدف قرار دادن گردشگران از حوزه خلیج فارس و حتی گردشگرانی که به آن کشور سفر می کنند،  می 

 (.1395ایجاد جاذبه های گردشـگری در ایـن جزایر نمود )موسوی بافتحی،  

های جسته و گریخته و شهر بندرعباس شاهد فعالیتهر چند در حال حاضر در گوشه و کنار استان هرمزگان به ویژه در جزایر  

توان با سمت و سو دادن به امکانات موجود ورزشی در حوزه آب و ساحل آن هم به صورت تجاری و توریستی هستیم، اما می

ورزش  پایتخت  زدن  کلید  و  شکوفایی  و  زمینه  قشم  کیش،  در  که  حالیست  در  این  ساخت.  فراهم  را  ساحلی  دریایی  های 

های اخیر تجهیز و فعال  های بازی ساحلی در سالهای دریایی و زمینهای اجاره وسایل ورزشعباس چندین مارینا، کلوپبندر

زیرساختشده وجود  نشانه  به  این  و  زیرساختاند  کنار  در  عمرانی  عنوان های  به  هرمزگان  دادن  قرار  که  است،  طبیعی  های 

های اخیر به ویژه در دولت نهم و دهم مسئوالن کند. در سالپذیر میش توجیه های دریایی ساحلی را بیش از پیپایتخت ورزش

های آبی و ساحلی یاد  گذاران حوزه ورزش از بندرعباس به عنوان یک پایلوت با استعداد، برای تبدیل به قطب ورزشو سیاست

های دریایی  مدت پیگیر احداث دهکده ورزش لندرود، با نگاهی عمیق و باندرکاران امر انتظار میاند. از همین رو از دست کرده

اینکه استان در بعد ورزش باشند، تا این طریق هم شاهد ورود گردشگر بیشتر باشیم و هم  های دریایی به  ساحلی در استان 

دانا،   رسانی  اطالع  )شبکه  برسد  مقصد  1395توسعه  صحیح  مدیریت  منظور  به  مؤثری  و  دقیق  اقدامات  که  درصورتی   .)

ری، برنامه ریزی صحیح و استفادةبهینه از توان های گردشگری در زمینة گسترش گردشگری ورزشی از جمله ورزش  گردشگ

توسعة   تسهیل  برای  فرصت جدید  و  راهبرد  یک  عنوان  به  آن  از  توان  می  گیرد،  هرمزگان صورت  استان  آبی  و  های ساحلی 

 (. 1396تفاده کرد )نظم فر و همکاران، فرهنگی شهرستانها و درنهایت کل استان اس-اقتصادی، اجتماعی

تر شدن صنایع و همچنین رقابت شدید بین مقاصد گردشگری، نیاز به کسب مزیت  همزمان با پویایی های محیطی و رقابتی

(. یکی از عوامل  2014،  1رقابتی برای سازمان های گردشگری هر مقصد بیش از پیش ضرورت پیدا می کند )پیک و همکاران

است.  تأثیرگذار گردشگری  مقصد  بهینه  و  مدیریت صحیح  گردشگری،  مقاصد  در  پایدار  رقابتی  مزیت  برای کسب  کلیدی    و 

 
1 Pike & Page 



 مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 28  -35، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 7دوره 

30 

 

تبدیل شده است و   افراد  از شیوه های مهم زندگی  به یکی  به عنوان یک صنعت شناخته شده و سودآور،  صنعت گردشگری 

ته و به آن عالقه دارد. صنعت گردشگری با مسافرت افراد از  فرتقریباً تمامی افراد در هر کشور و با هر فرهنگی این صنعت را پذی

همکاران و  )یونکیکا  یابد  می  ادامه  و  شود  می  شروع  دیگر  منطقه  یه  منطقه  جهانی  (.  2016،  2یک  سازمان  تعریف  براساس 

یک    و حداقلمسافرت  های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود  (، مجموعه فعالیت1995)  3گردشگری

اقامت می نامیده    4کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است، گردشگریشب و حداکثر یک سال در آنجا 

شوند نیز  شود. بر این اساس کسانی که شامل این تعریف میالبته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمی  ،شودمی

 (.  1395م، لعلو بحراشوند ) گردشگر نامیده می

با وجود اینکه گردشگری اغلب تنها در مکان های کوچک در نظر گرفته می شود، اما تحلیل جوامع مورد نظر نشان می دهد که  

ین مسئله فراتر از آن است. جوامع می توانند راهکارهای توسعه گردشگری را ارائه کرده و یا از بین ببرد که این امر از طریق ا

 (.2017، 5دشگری امکان پذیر است )ایمرمان و همکارانمدیریت مقصد گر

 

   هامواد و روش

 ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. کتابخانهمقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش 

 

 مالحظات اخالقی 

 داری رعایت شده است.در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 

 ادبیات تحقیق 

 ی  ی ورزشگردشگر

ویق گردشگری ورزشی سفری است که به دلیل غیرتجاری به صورت رسمی یا غیررسمی و بر پایه تفریح یا تماشای ورزش، تش

ورزشکاران، حضور در رویدادهای ورزشی یا تفریحی، به صورت کوتاه مدت یا تعریف شده در داخل یا خارج کشور صورت می  

ساعت در محل رویداد اقامت کند و هدف    24ده موقتی تعریف شده است که حداقل  گیرد. از طرفی گردشگر ورزشی بازدیدکنن

حال جذابیت های ثانویه نیز ممکن است وجود داشته باشد. جهانگردی ورزشی   اصلی او شرکت در رویداد ورزشی است، در عین

ترین بخش های گردشگری شناخته درصد از تمام سفرها را به خود اختصاص می دهد و به عنوان یکی از سریع    10تا    5بین  

به محلی خاص دنیا  نقاط  اقصی  از  اول جذب مردم  اصلی گردشگری ورزشی در وهله  به خاطر جاذبه های    شده است. هدف 

ویژه، ورود ارز به کشور، معرفی فرهنگ به خارجیان و حتی ایجاد مشاغل می باشد. در مرحله دوم کسب میزبانی یک رویداد  

جهانی، سوای کسب اعتبار و هویت  جهانی، سبب توسعه شهرها، احداث اماکن ورزشی، جاده ها و هتل    بزرگ ورزشی به ویژه 

 (. 1396قتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها می گردد )امینی و همکاران، ها و در نهایت توسعه ا

 

 
2 Ioncica, D.; Ioncica, M.; Petrescu, E.C. 
3 WTO: World Tourism Organization 
4 Tourism 
5 Eimermann, M., Agnidakis, P., Åkerlund, U., & Woube, A. 
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 مدیریت مقصد گردشگری 

اجتماع  و  اقتصادی  های  فعالیت  و  ها  عرصه  تمامی  در  مدیریت  در  امروزه  ناپذیر  اجتناب  عنصری  و  بوده  ضروری  و  الزم  ی، 

اس  امور  ترین  پیشبرد  مهم  از  یکی  عنوان  به  مقصد،  مدیریت  نقشی  ت.  کنندة  ایفا  گردشگری،  های  فعالیت  عرصة  در  عناصر 

اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان 

اجتماعی   مختلف  منابع  پایداری  و  حفظ  برای  گردشگری،  مقصدهای  پذیری  اقتصادی   -رقابت  و  محیطی  زیست  فرهنگی، 

 (. 1392صد، عهده دار وظایف مهمی است )نادعلی پور، مق

مدیریت مقصد، مدیریت هماهنگ تمام اجزایی است که یک مقصد را به وجود می آورند. مدیریت مقصد رویکردی استراتژیک  

ر مقصد  برای پیوند دادن این بخش ها، که بعضی اوقات از یکدیگر کامال جدا هستند، اتخاذ می کند تا مدیریت مناسبی د  را

داشته باشد. این مدیریت هماهنگ می تواند مانع از تکرار تالش ها در زمینه ترفیع، ارائه خدمات به بازدید کننده، آموزش و  

شکاف مدیریتی که مورد توجه قرار نگرفته است را مشخص کند )سالم قهفرخی و    حمایت از کسب و کار گردیده و هرگونه

 (.  1395همکاران، 

طرح می گردد که چرا مقصد باید مدیریت شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که گردشگری صنعتی فوق  حال این سوال م

بر ارزش  موثر،  رقابت  منظور  به  ناگزیرند  مقاصد  و  بوده  رقابتی  به العاده  موضوع  این  دهند.  تحویل  بازدیدکنندگان  به  را  تری 

در فعالیت هستند. از زمانی که فرد بازدیدکننده به مقصد می رسد  عوامل زیادی بستگی دارد که همگی بصورتی یکپارچه با هم 

شامل دامنه ای از  تا زمانی که آنجا را ترک می کند، ارزش بازدیدکننده تحت تاثیر خدمات و تجربیات زیادی قرار گرفته که  

ر حائز اهمیت است که  خدمات عمومی، محصوالت خصوصی و تعامالت جامعه محلی و مهمان نوازی می شود. این موضوع بسیا

به   اقامت  بازدیدکننده در تمام زمان  ارزش  تا  قرار گیرند  بازدید کننده مورد مدیریت و هماهنگی  فرد  اقامت  اجزای گوناگون 

ر مقصد این امکان را برای مقاصد به وجود می آورد که ارزش گردشگری را برای بازدیدکنندگان به  حداکثر برسد. مدیریت موث

 (.1395و در عین حال منافع و پایداری محلی نیز تضمین شود )سالم قهفرخی و همکاران،  حداکثر رسانده

 

 عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی  

ذابیت رویداد ورزشی، محدودیت های  رگذارند که تعدادی از آنها عبارتند از: جعوامل زیادی بر توسعه گردشگری ورزشی تأثی

ی و دانش افراد، افزایش تعامالت مردمی، آرامش بخشی، جدید و جالب بودن رویداد ورزشی،  ایمنی، امنیتی و مالی، سطح آگاه 

ش و  ه گردشگری ورزشی عبارتند از: آموز( الگوی مؤلفه های مهم توسع2006)  6وضعیت اقتصادی گردشگران و ... . از نظر یات 

آن، گس فرایندهای  و  رویداد  مدیریت  مهارت های  توسعه  داوطلبان،  مورد توسعه  در  بهتر  درک  مالی،  حامیان  مشارکت  ترش 

از   استفاده  بیشتر در ورزش،  گذاری  توجهات سیاسی، سرمایه  با جوامع دیگر، گسترش  این صنعت، گسترش همکاری  دانش 

( بر نقش اینترنت در توسعه گردشگری 2011)  7د، افزایش آگاهی های عمومی، افزایش اعتبارات بازاریابی. توراهبردهای جدی 

و  ور اطالعات  رساندن  بروز  سهولت  ها،  هزینه   کاهش  جهانی،  مانند دسترسی  مواردی  در  را  آن  مزایای  و  نموده  تأکید  زشی 

 (. 1395خسروی مهر و همکاران، قابلیت رساندن اطالعات بیشتر به مخاطبان بر می شمرد ) 
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د، شناخت قابلیت ها و توانمندی های  به طور کلی از جمله عوامل مهم که می تواند صنعت گردشگری ورزشی را توسعه ده

مقاصد   مدیریت  و  توسعه  در  مهم  گام  اولین  دهنده   نشان  منابع  و  ها  توانمندی  ارزیابی  و  تحلیل  است.  ورزشی  گردشگری 

گردشگری ورزشی است. مقاصد مختلف دارای ویژگی ها، جاذبه ها و توانمندی های مشخص ورزشی و توریستی جهت توسعه 

گردشگری   گردشگری ورزشی و توانمندی های مقاصد  به  منوط  جذب گردشگران هستند. موفقیت جهانگردی ورزشی کامال 

توسعه   کاربردی  طرح  و  ریزی  برنامه  الگوی  در  باشند.  متمایز  و  فرد  به  منحصر  دیگر  مقاصد  با  رقابت  در  حدی  تا  که  است 

( کانادا شناسایی  انجمن گردشگری ورزشی  برآورد و2006گردشگری ورزشی  و ظرفیت های گردشگری    (،  قابلیت ها  توسعه 

ورزشی یکی از مراحل چهارگانه توسعه گردشگری ورزشی کانادا معرفی و ادعا شده است که این الگو جامع و جهانی است و در  

 (. 1394هر منطقه ای به شرط تأمین بودجه قابل استفاده می باشد )همتی نژاد و همکاران، 

یت شرکت های گردشگری، بیانگر توجه زیـاد ایـن شـرکت هـا بـه کارکنـان در زمینـه نحـوه از جنبه ای دیگر داسـتان موفق

استخدام، مدیریت، آموزش و تحصیل افراد، ارج نهادن و پاداش دادن به آنها، و نحوه حمایت از یادگیری مستمر و توسعه شغلی 

از جنبه نـرم سـ بیـانگر بازتـاب معاصـری  افـراد به عنوان بزرگترین دارایی سازمان است.  آنها است. این درواقع  ازمان یعنـی 

 بـدین لحـاظ، مـدیریت اسـتعداد مـی توانـد یک راهبرد کلیدی کسب وکار، بویژه در صـنایع خـدماتی باشـد. 

مدیریت   است.  شده  نهفته  سودآور  رشد  و  مشتری  به  عالی  خدمات  در  استعداد  مدیریت  راهبـرد  گردشـگری،  صـنعت  در 

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری حداقل به دو دلیل اصلی حائز اهمیت است: اول اینکه مدیریت    ە  ـتعداد در حوزاس

استعداد مؤثر تضمین کننده این است که سازمان ها می توانند با موفقیت اسـتعدادهای ضروری را کسـب و حفـظ کننـد؛ دوم  

ـت هـای سـازمان مشارکت می کنند. مدیریت استعداد برای مشارکت کارکنـان در  میزانـی اسـت کـه ایـن کارکنـان در فعالی

از طریــن یک   کارکنانشــان کــامال  بــا  تواننــد  مــی  هــایی کــه  اســت. ســازمان  ناپــذیر  سـازمان جــزئی جــدایی 

 (. 1395ـره خواهنـد بـرد )روشن و همکاران، راهبرد مدیریت استعداد مؤثر در تعامل باشند، بـه وضـوح از مزیـت رقـابتی به

مرور تحقیقات نشان می دهد که شرکت در ورزش و گردشگری تنها با یک انگیزة خاص تحریک نمی شود و به احتمال زیاد  

تعداد زیادی از عوامل وجود دارند که تصمیم سفر و شرکت در رویدادهای ورزشی را تحت تأثیر قرار می دهند. اغلب یک یا  

دادی از این عوامل تأثیر بیشتری دارند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامـل سـوق دهنـده )اجتماعی شدن، آرامش،  تع

سرگرمی و رهایی از استرس( عوامل تأثیرگـذار و مهمی بـرای حضـور در رویداد ورزشی هستند و عوامل بازدارنـده )خطـرات و 

عوام بـه شـمار مـی    ـلمشـکالت مـالی و مشـکالت شخصـی(  عـدم حضـور در رویـداد  ورزشـی  بـرای  تأثیرگذار و مهمی 

 (.1392روند )میرزایی کاالر و همکاران، 

پایـه   همانطور که اشاره گردید در تحقیقات مختلف، موقعیت، مکان، محیط مناسب و آب وهـوا بـه عنـوان توانمنـدی هـا و 

رسی شده اند.  اگر هر منطقه از جاذبه های اکوتوریستی خود درست استفاده  برهـای اصـلی بـرای توسـعه گردشگری ورزشی  

انواع ورزش هایی که در این محیط های طبیعی انجام می شوند می توان گردشگران  برای  با ایجاد فرصت های متنوع  کند، 

ک درآمـد  و  گردشـگران  کـل  تعـداد  وسـیله  ایـن  به  و  جذب  مختلف  های  استان  به  را  را    ـل ورزشی  گردشگران  از  حاصل 

توسـعه صـنعت گردشـگری   مؤلفه های مهـم در  از  تأسیسـات،  و  امـاکن  و  زیرسـاخت هـا  که  اشاره کرد  باید  داد.  افـزایش 

و  ها  استان  تفکیک  به  هوایی  و  آب  و  جغرافیایی  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  شـناخت  ورزشـی کشـور هستند. همچنـین 

از مهمترین فعالیت های مورد نیاز در  ز  شـناخت و بهـره گیـری ا ورزش هـای بومی و محلی و برگزاری جشنواره های ملی 

برنامه ریزی محلی در   انجام  لذا  باشند.  قابلیـت هـا و ظرفیت ها جهت توسعه صنعت گردشگری ورزشی می  بخش شناخت 
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ری ضـروری و الزم اسـت )باللی و  امسطح منطقه ای در خصوص گردشگری ورزشی آن هم به صورت مدیریت واحد و منسجم  

 (.1391همکاران، 

 

 نتیجه گیری 

از گردشگران کشـورهای جهـان بـه   از آنجا که ورزشهای دریایی و ساحلی به عنوان یک تفریح در حین گردشگری بسیاری 

طبیعت مورد ویـژه کشورهای توسعه یافته دارای اهمیت است در مقصدهای گردشگری ورزشی، ورزشهای جدید و نزدیک به  

مانند موجسواری، موج سواری بادبانی، قایقرانی بادبـانی و موتـوری، جـت  استقبال بیشتری قرار می گیرند. بنابراین ورزشهایی  

اسـکی، اسـکی روی آب، والیبال و فوتبال ساحلی، راهپیمایی ساحلی، سه گانه، اسب سواری در ساحل، غواصی با کپسول و 

از ورزش هایی که می تواند در سا  بـدون کپسـول، بادبـانی انجام داد مانند بدمینتون،  در خشـکی، وحتی انجام بسیاری  حل 

ورزش های رزمی و کشتی های محلی و امثال آن، قابلیت جذب گردشگر به ویژه گردشگران خارجی را در مناطق ساحلی و  

و تاسیسات تفریحی مصنوعی در طول سواحل و جزایر   دریایی ایران در استان هرمزگان دارنـد. همچنـین بـا ایجـاد امکانـات

اس فارس،  گردشگری  خلیج  برای  مناسب  های  مکان  شناسـایی  بـرای  غرق شده  هواپیماهای  و  ها  های کشتی  از الشه  تفاده 

  ورزشی و نیز ایجاد جذابیت برای ورزش هایی مانند غواصی، برگـزاری مسـابقات و تورهـای ورزشـی مختلف مانند مسابقات 

سواری بادی، اسکی روی آب، سه گانه و غیره و حتی ایجاد  جت اسکی، مسابقات رالی دریایی، والیبال و فوتبال ساحلی، موج  

جزایـر   دارای  ایران  که  این  به  توجه  با  همچنین  داد.  افزایش  را  ها  جذابیت  میزان  توان  می  آنها،  یادگیری  و  آموزش  امکان 

رات را دارا هستند، ات است و قابلیت بسیار بیشتری برای رقابت با جزایر مصنوعی اماطبیعـی مختلفی در نزدیکی سواحل امار

به   اقدام  توان برای هدف قرار دادن گردشگران از حوزه خلیج فارس و حتی گردشگرانی که به آن کشور سفر می کنند،  می 

 (.1395ایجاد جاذبه های گردشـگری در ایـن جزایر نمود )موسوی بافتحی،  

های جسته و گریخته و شهر بندرعباس شاهد فعالیتدر حال حاضر در گوشه و کنار استان هرمزگان به ویژه در جزایر    هر چند

توان با سمت و سو دادن به امکانات موجود ورزشی در حوزه آب و ساحل آن هم به صورت تجاری و توریستی هستیم، اما می

ورزش  پایتخت  زدن  کلید  و  شکوفایی  دریازمینه  و  های  قشم  کیش،  در  که  حالیست  در  این  ساخت.  فراهم  را  ساحلی  یی 

های اخیر تجهیز و فعال  های بازی ساحلی در سالهای دریایی و زمینهای اجاره وسایل ورزشعباس چندین مارینا، کلوپبندر

زیرساختشده وجود  نشانه  به  این  و  زیرساختاند  کنار  در  عمرانی  دادنهای  قرار  که  است،  طبیعی  عنوان   های  به  هرمزگان 

های اخیر به ویژه در دولت نهم و دهم مسئوالن کند. در سالپذیر میش توجیه های دریایی ساحلی را بیش از پیپایتخت ورزش

های آبی و ساحلی یاد  گذاران حوزه ورزش از بندرعباس به عنوان یک پایلوت با استعداد، برای تبدیل به قطب ورزشو سیاست

های دریایی  مدت پیگیر احداث دهکده ورزش لندرود، با نگاهی عمیق و باندرکاران امر انتظار میین رو از دست اند. از همکرده

اینکه استان در بعد ورزش باشند، تا این طریق هم شاهد ورود گردشگر بیشتر باشیم و هم  های دریایی به  ساحلی در استان 

دانا،   رسانی  اطالع  )شبکه  برسد  درصو1395توسعه  مقصد  (.  صحیح  مدیریت  منظور  به  مؤثری  و  دقیق  اقدامات  که  رتی 

ری، برنامه ریزی صحیح و استفادةبهینه از توان های گردشگری در زمینة گسترش گردشگری ورزشی از جمله ورزش  گردشگ

تو تسهیل  برای  فرصت جدید  و  راهبرد  یک  عنوان  به  آن  از  توان  می  گیرد،  هرمزگان صورت  استان  آبی  و  سعة  های ساحلی 

 (. 1396تفاده کرد )نظم فر و همکاران، فرهنگی شهرستانها و درنهایت کل استان اس-اقتصادی، اجتماعی
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 تشکر

 از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت و همکاری نمودند تقدیر و تشکر میکنم. 
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