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Abstract 
The aim of this study was to explore the effect of natural sport attractions on developing 

sport tourism in Hormozgan province from sport and tourism experts’ viewpoint. This 

research followed a descriptive method, which was done in a field study. Data were 

collected from three groups (n=167): 1. Tourism experts of cultural inheritance and 

tourism organization (n=19), 2. Experts of active travel agencies in the field of tourism 

(n=60), and 3.  Sport experts of eight sport boards (mountaineeringm, boating, swimming, 

horse riding, cycling, hunting, track and field, general sports (n=88). We used stratified 

sampling to choose the experts. Data was collected through a researcher-made 

questionnaire, validity of which was confirmed by experts and its reliability was 0.93 done 

by Cronbach Alpha. The results showed that “attractions related to water treatment 

(load=0.84), "attractions related to hinking and ecotourism (load=0.76), “attractions 

related to shore, water and summer sports (load=0.73)” are the most important in sport 

tourism development in Hormozgan province. In addition, from the exprets’ viewpoint 

participated in this study, local sports like camel riding are among special and local 

abilities of this province. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

The aim of this study was to explore the effect of natural sport attractions on 

developing sport tourism in Hormozgan province from the sport and tourism 

experts’ viewpoint. 

Iran is a country with a civilization and history dating back to several thousand 

years ago. Besides, Iran places among the top 10 countries in terms of world 

tourist attractions and it is ranked fifth in the world in terms of biodiversity and 

natural attractions. However, in terms of revenue generation of tourism industry, 

it is ranked 100th in the world as the country's share of tourism in GDP is equal 

to 1% (Tourists Monthly, 1389, p. 23). Iran now occupies about 7% to 9% of the 

tourism market, which inthe fiscal year of 1404, this figure is considered to be 

about 2%, meaning that 20 million tourists must enter Iran to achieve the intended 

goals (Ziari et al., 2009, p. 465). Hormozgan is an important tourist area at both 

national and international levels due to its many natural attractions (Zandedel, 

2008). 

Considering the economic and social importance of tourism and the necessity to 

conduct more comprehensive research to cover one of the most important and 

border areas of the country (Hormozgan province), the researchers intended to 

study the most significant natural sports attractions that are conducive to the 

development of this region. Hormozgan for sports tourism has sought the 

suggestions posed by the experts in tourism and sports to locate and identify the 

most attractive places to attract sport tourists and eventually to create an optimal 

base to increase revenue from the industry. 
 

Materials and Methods: 

Method of this research is of a descriptive type, which was done in a field study. 

Data were collected from three groups (n=167):1. Tourism experts of Cultural 

Heritage and Tourism Organization (n=19), 2. Experts of active travel agencies in 

the field of tourism (n=60), and 3.  Sport experts of eight sport boards 

(mountaineering, boating, swimming, horse riding, cycling, shooting, track and 

field, general sports (n=88). This study employed stratified sampling to choose 

the experts.  The data was collected through a researcher-made questionnaire 

validity and reliability of which are confirmed and approved by the sports experts 

and value of 0.93, respectively. 
 



Ghorbani: The Effect of Natural Sport Attraction on Developing…                      396 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Findings: 

1- From the sports experts’ point of view, attractive places related to hot springs 

and nature therapy with a factor load of 0.89, attractions related to maritime 

tourism with a factor load of 0.79, attractions related to water and summer beach 

sports with a factor load of 0.77 were more important in the development of sports 

tourism in Hormozgan province. 

2- From the point of view of experts of tourism agencies, attractions related to hill 

climbing and nature tourism with a factor load of 0.79, attractions related to beach, 

water and summer sports with a factor load of 0.74 and attractions related to hot 

water and nature therapy with a factor load of 0.74, they were more important in 

sports tourism in Hormozgan province. 

3- From the viewpoint of the experts of the Cultural Heritage and Tourism 

Organization, attractions related to mountaineering and nature tourism, factor 

loading 0.82, attractions related to shooting and hunting with a factor load of 0.79, 

and attractions related to desert tourism with a factor load of / 78 0 are the most 

effective natural sports attractions in the development of sports tourism in 

Hormozgan province.  

4- From the perspective of a total of three groups of experts in the field of sports 

and tourism, attractions related to hot springs and nature therapy with a factor load 

of 0.84, attractions related to hill climbing and nature tourism with a factor load 

of 0.76, related attractions with beach, water and summer sports with a factor load 

of 0.73, mountaineering and cave climbing attractions with a factor load of 0.71, 

maritime tourism attractions with a factor load of 0.70, are of greater importance 

in the development of sports tourism in Hormozgan province. Further, the 

attractions related to desert tourism with a factor load of 0.67, and the attractions 

related to hunting a prey with a factor load of 0.57 are in the last rank in terms of 

importance. 
  

Conclusion: 

According to the research results and also considering the importance of natural 

attractions in domestic sports tourism, it can be concluded that tourist attractions 

have a positive effect on absorbing tourists. By taking recourse to the multitudes 

and diversity of sports and non-sports tourist attractions in Hormozgan province, 

it helps the province to introduce such facilitates and sport attractive places to 

non-local people and consequently draw more sport tourists.   The following items 
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are suggested to show the most important strategies for the development and 

expansion of sports tourism in Hormozgan. They have the efficacy of attracting 

20 million tourists in 1404 and ultimately, they can increase the share of tourism 

in the country’s GDP to above 1% of the current percentage. Appropriate 

advertisements regarding the tourist attractions of the province, quantitative and 

qualitative development of multi-purpose places and facilities by observing the 

necessary standards, comprehensive and purposeful planning for tourism 

development, coordination between relevant organizations, use of specialized 

manpower, welfare  and public services, supporting the private sector, expanding 

and building sports venues and infrastructures, holding domestic and foreign 

festivals and competitions, assigning  a single trustee in the province's  center for 

sports tourism,  treating tourists with courtesy, preparing and compiling a 

comprehensive tourism plan for the province, introducing an emphasis on  

indigenous sports, conducting research and using tourism models of Islamic 

countries. 
 

Keywords: Tourism, Sport Tourism, Natural Sport Attraction. 
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 مقالة پژوهشی 

  یورزش یگردشگر ۀمؤثر بر توسع یورزش یعیطب  یهاعوامل جاذبه  لیتحل
 استان هرمزگان  1

 

 3داره یمحمد پا، 2یابوالفضل فراهان، *1یقهفرخ  ی قربان الیل

 

 )نویسندۀ مسئول(  استادیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .1

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران استاد تمام گروه مدیریت ورزش   .2

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، شهر ری، ایران، دبیر آموزش و پرورش، بندرعباس، ایران کارشناسی  .3
    

 18/01/1394تاریخ پذیرش:                         1393/ 26/12تاریخ دریافت: 

 چکیده 

بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان از دیدگاه  ؤطبیعی مهای  ترین جاذبهبررسی مهمبا هدف    این پژوهش  ثر 

نفر کارشناسان بخش گردشگری سازمان   19نفر )  167،  آماری پژوهش  ۀ جامعانجام شد.  کارشناسان ورزشی و گردشگری 

ی ورزشی هانفر کارشناسان هیئت  88های مسافرتی فعال در زمینه تورگردانی،  آژانس  نفر کارشناسان 60میزاث فرهنگی،  

ند. این پژوهش  های همگانی( بودورزش و میدانی و سواری، تیراندازی، دو رانی، شنا، سوارکاری، دوچرخه کوهنوردی، قایق 

شماری در هر  صورت تمامای و بهگیری از نوع طبقهنمونهها به شیوه میدانی انجام شد.  به روش توصیفی و گردآوری داده

نظر  ساخته بود . روایی محتوایی پرسشنامه توسط افراد صاحبمحقق    ۀ ها، پرسشنامآوری دادهابزار جمعد.  طبقه انجام ش

آماری    از روش ها   شد. برای تجزیه و تحلیل دادهید  أیت(  α=  93/0)  آلفای کرونباخ  ارزیابی شد و با پایایی ضریب همبستگی  

درمانی« با  های مربوط به آب گرم و طبیعتجاذبه»ه های پژوهش نشان داد ک یافته. ییدی بهره گرفته شدأتحلیل عاملی ت

های  ورزشبه  های مربوط  »جاذبه  و  76/0گردی« با بار عاملی  نوردی و طبیعتبه تپه  طهای مربو ، »جاذبه84/0بار عاملی  

هرمزگان برخوردارند.  از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری ورزشی استان    73/0ساحلی، آبی و تابستانی« با بار عاملی  

های ورزشی خاص و بومی منطقه هرمزگان های بومی مانند شترسواری از توانمندیورزشحاضر،    با توجه به نتایج پژوهش

ورزش  بنابراین  است؛  به  بومی سنتیتوجه  مؤثر    ی راهبرد  ،های  و  ورزشی  مفید  توسعه گردشگری  استان  برای  این  در 

 شود.محسوب می
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 مقدمه
ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاری در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند  

فیروزجاه،  ) به2007ادبی  ورزش  بزرگ (.  پدیدعنوان  متداولۀ  ترین  از  جهان  در  و  اجتماعی  ترین 

  (. 2008پور، مجتبوی و بهمنشود )انگیزه برای سفر و گردشگری محسوب میترین عوامل ایجاد مهم

ثر بر توسعه اقتصادی و  ؤعنوان عامل مرشدی است که بهگردشگری ورزشی از صنایع بزرگ و روبه

امروزه گردشگری   . (2010هنری، گودرزی،حیدری و امامی،  )شود  به آن توجه میاجتماعی کشورها  

این    .اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است-ای اجتماعی ت به پدیدهورزشی فراتر از یک صنع

ای چندبعدی در جوامع بشری باز  عنوان پدیدهصنعت سفید بیش از هر زمان دیگر جایگاه خود را به

این صنعت را خوب درک    هایگذارای فراوان، فواید و اثرسرمایهبا  کرده است و بسیاری از کشورها  

افزایش اشتغال،    براین منبعی مهم  عنواو به  اندکرده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،  بهبود وضعیت 

توسع درآوردهزیرساخت  ۀدرآمد،  خود  مقصد  برندسازی  و  افزایش شهرت  و  )  اندها،  هنری  زیتونلی، 

ها شامل عوامل اجتماعی، تجهیزات، ها و چالشمنظور توسعۀ گردشگری، ضرورت . به(2011فراهانی، 

مزایا و   .( 2020هاست )کریمی، سلطانیان و بجانی،  مالی و اقتصادی، امنیتی و روساختعوامل فردی،  

از گردشگری، جلوه اقتصادی حاصل  ویژگیمنافع  و  و جغرافیایی  بسیار های طبیعی  آن  های مفرح 

از ترکیب دو صنعت گردشگری  ،درواقع.  جالب توجه است و    1گردشگری ورزشی صنعتی است که 

های مهم گردشگران در حین  ورزش یکی از فعالیت  ، به عبارت دیگر  ؛ د آمده استپدی   2صنعت ورزش 

است است  .گردشگری  همراه  ورزش  انواع  با   نیز  مسافرت  و  فیروزجاه،  )  گردشگری  (.  2007ادبی 

این فرایند   پول در  از محل زندگی و صرف  صنعت    .ستاگردشگری تشویق مردم به مسافرت دور 

پور، مجتبوی و بهمن)  کندمسافرت توجه می ۀعنوان یکی از عوامل برانگیزانندگردشگری به ورزش به

2008.) 

های  آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیتعبارت است از سفری نشاط  3گردشگری ورزشی

از جاذبهو  فیزیکی   از محل سکونلذت    .کندت خود میهای ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت 

 
1. Tourism 

2. Sport 

3. Sport Tourism 
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می  رمجموع،د بر  در  را  عمده  رفتار  سه  ورزشی  شرکتگردشگری  ورزشی گیرد:  )گردشگری  کردن 

های مشهور مربوط به ورزش فعال(، تماشاکردن )گردشگری ورزشی غیرفعال( و بازدیدکردن از جذابیت

شخصیت از  بازدید  موزهمثل  ورزشی،  ورزشگاههای  ورزشی،  خاهای  )گردشگری  مهم  طرات  های 

رویدادهای ورزشی حتی در مقیاس کوچک (.  2010اسدی ، پورتقی، اصفهانی و زیتونلی،  ورزشی( )

،  1هدر)شوند  مینیز باعث جذب گردشگران ورزشی و توسعه ابعاد مختلف گردشگری در کشور میزبان  

هیزات روی، تجها، مناطق پیاده(. رویدادهای ورزشی بزرگ زیربناهای گردشگری همانند پارک2012

-ها را بهبود می های گردشگری و فرودگاهها، جاذبهها یا آزادراهراهونقل عمومی، بزرگورزشی، حمل

رویدادهای همانند    کنندسعی می ، لندن و پاریسنیویورک  چونهمشهرهایی   به همین دلیل؛  دنبخش

گردشگری یکی از   .(2009، 3جان و آرون ؛ فاران و2006، 2چاپلیپ و مورنوالمپیک را میزبانی کنند )

  . (2007، 5؛ توبیاس 2007، 4سولبرگ و پریوس ) تقویت اقتصاد کشورهاست برایقوه و مهم الهای براه

از    ،عنوان نمونههب میلیارد دالر و درآمد حاصل  استرالیا سالیانه حدود سه  سهم گردشگری ورزشی 

انجمن متحده    میزبانی  ایاالت  دانشگاهی  دالردو  هاکی  .  برآورد  میلیون  است  کشورهای  شده  در   .

 6درصد از تولید ناخالص ملی دو  تا  یک  درصد و گردشگری ورزشی  شش  تا    چهارگردشگری    ،صنعتی

گذاری فراوان، این صنعت را یکی از منابع  یافته با سرمایه. بسیاری از کشورهای توسعهگیرددر بر میرا  

حضور هر گردشگر     ، 7ته انجمن بازرگانی ورزش چراکه طبق نوش  اند؛در نظر گرفتهدرآمد اصلی خود  

اصفهانی، گودرزی، اسدی، سجادی و  اقتصاد و اشتغال است )  ۀدالر به چرخ صد ورود حداقل  ۀ  به منزل

 (.2009اسمیت، 

میلیارد نفر     6/1،    2020انتظار دارد که تعداد گردشگران تا سال     8سازمان جهانی جهانگردی 

پیش میلیارد  آن حدود دو هزار  از  و درآمد حاصل  یابد  از سطوحی که   د.شوبینی میافزایش  یکی 
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اسدی و دهد، گردشگری ورزشی است )ترین رشد را در بحث گردشگری به خود اختصاص میسریع

های بخش تواند نقش محرک در توسعه مشارکتخاص منطقه میدرک نیازهای  .  (2010همکاران،  

ورزش و  کند   ،گردشگری  ایفا  هم  با  بخش  دو  این  مشارکت  و  از  2006،  1وید )  پیوستن  بسیاری   .)

غیره هستند آب و   ، ها، بادای مثل کوههای طبیعی ویژههای تفریحی نیازمند محیط و موقعیتفعالیت

 . (2005، 2چلیپ و کاستا )

مسئوال  ینبنابرا تالش  برنامهامروزه  و  تخصصین  به  ورزشی  رشتهریزان  بومیکردن  و  سازی ها 

های موجود در کشور خود اقدام به ظرفیت که برخی کشورها با توجه به استعداد و طوری به  ست؛هاآن 

های مثل کشور کره در ورزش  ؛ اندکردهورزشی خاص    ۀایجاد مراکز ورزشی با محوریت یک یا چند رشت

های تکواندو، کشورهای اتریش و سوئیس به لحاظ شرایط اقلیمی مناسب، میزبان ورزش ویژهبهرزمی 

اند جهانگردان ورزشی زمستانی نظیر اسکی و هاکی و کشور ژاپن با برگزاری مسابقات اسکی توانسته

را نصیب کشور خود   شماریبیو از این طریق هرساله درآمد  کنند    ذبرا به منطقه خود جبسیاری  

 .( 2011زیتونلی و همکاران، ) کنند

ثر بر توسعه گردشگری ؤهای طبیعی ورزشی مبه بررسی جاذبه  پژوهشیدر    (2007)ادبی فیروزجاه  

  های این پژوهش ترین یافتهمهم  ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری پرداختند.

ثر بر توسعه گردشگری ؤهای طبیعی ورزشی مباره جاذبهمجموع دیدگاه سه گروه کارشناسان در  در

های  ، جاذبه79/0گردی با بار عاملی  نوردی و طبیعتهای مربوط به دامنهورزشی نشان داد که جاذبه

های مربوط به بیابانگردی و  و جاذبه  78/0های ساحلی، آبی و تابستانی با بار عاملی  مربوط به ورزش 

های  ، بیشترین اهمیت را در توسعه گردشگری ورزشی کشور دارند. یافته75/0کویرنوردی با بار عاملی  

گیرند و  بودن قرار میثیر پدیده فصلیأ تهایی که کمتر تحتنشان داد در ایران جاذبهها  نآ  پژوهش

طوالنی گردشگری  فصل  فعالیتدرنتیجه  و  دارند  متنوعتری  آن های  در  نیز  می تری  انجام  گیرد،  ها 

زیتونلی و همکاران   (.2007ادبی فیروزجاه ،  )  تری در توسعه گردشگری ورزشی کشور دارنداهمیت بیش

پژوهش2011) عنوان  ی  ( در  توانمندی» با  استان گلستان شناسایی  نتیجه   «های گردشگری ورزشی 

 
1. Weead 

2. Chailp & Costa 
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های  های استان گلستان با توسعه گردشگری ورزشی و همچنین بین جاذبهگرفتند که بین توانمندی

های سواحل توانمندی  همچنیندار وجود دارد. ااستان گلستان با توسعه گردشگری ورزشی رابطه معن

 یشتریندرصد از ب 79های ساحلی، آبی و تابستانی با  رزشودریای خزر و جزیره آشوراده برای توسعه  

استان گلستان برخوردار  برایاهمیت   ران، زیتونلی و همکا)ند  توسعه صنعت گردشگری ورزشی در 

ثر در توسعه جهانگردی  ؤتحلیل عوامل م»عنوان  با وهشی  ژ( در پ 2009)  اصفهانی و همکاران.  (2011

  برد ثیرگذار نام میأ عنوان یکی از عوامل و محورهای تهای توریستی را به جاذبه   «ورزشی داخلی ایران 

  زاده و نیکنامتاج  (.2009اصفهانی و همکاران،  ر جهانگردی ورزشی داخلی دارد )ب ر را  یثتأ   یشترینکه ب

های جدید در توسعه کشورها )مطالعه  گردشگری ورزشی و فرصت »عنوان  با  ( در پژوهشی  2012)

اردبیل( استان  ورزشی  گردشگری  طبیعتآب  «،موردی  و  مهمدرمانی  از  را  فرصتگردی  های  ترین 

 .  دانندالعاده گردشگری این استان میفوق 

پژوهش کوساسی  هایدر  پژوهش2005)  1خارجی،  در  عنوان    (  با  هند»خود  در   «، گردشگری 

های زمستانی همانند  ورزش  ،که از اهمیت بیشتری برخوردارند  را  های طبیعی ورزشی در هند جاذبه

های قایقی در  فراغت در خانهنوردی، گذراندن اوقاتکشمیر، تپه  2اسکی و اسکیت در منطقه گلمارج

( پژوهشی با هدف توسعه و تقویت 2007)  توبیاس  کند. سواری و گلف ذکر می لیک، گاریمنطقه دال  

  100جزیره در شمال شرقی روسیه با بیش از  )یک شبه  3منطقه کامچاتکا   دربرای اسکی  ی  گردشگر

این منطقه دارای موقعیت مناسب برای اسکی در فصل نتایج نشان داد    دادند.انجام    کوه آتشفشان(

سواری، گیری، اسبشامل ماهی  ، های این منطقه را که قابلیت توسعه دارداست و دیگر ظرفیتتابستان  

 . کردندرانی عنوان وحش و قایقت ن حیا دروی، کوهنوردی، دیپیاده

شود های طبیعی ورزش انجام  میهای ورزشی و تفریحی زیادی در این جاذبه فعالیت  ،طورکلیهب

  أ هایی که سر منشها و ورزشد. فعالیتنثرؤتوسعه صنعت گردشگری ورزشی منوعی بر  که هرکدام به

پیاده کوهنوردی،  مانند  دارند  قایقطبیعی  شنا،  برف،  و  آب  روی  اسکی  غواصی،  روی،  سواری، 

 
1. Kosasi 

2. Golmarch 

3. Kamchatka 
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ماهیصخره  تیراندازی،  غارنوردی،  اسبنوردی،  گلف،  شترسواریگیری،  ورزش   سواری،  سایر  ها  و 

 .شوندع گردشگری ورزشی توانند باعث رونق انوامی

کشور برتر    10که جزو    ای کهن استایران کشوری با تمدن و تاریخ چند هزار ساله و پیشینه 

های طبیعی رتبه پنجم  های گردشگری جهان است و از لحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبهدارای جاذبه

و سهم   است  قرار گرفتهجهان  صدم    ۀاما از نظر درآمدزایی صنعت گردشگری در رتب  دارد،در جهان  

ایران  .  (2010ماهنامه گردشگران،  است )  با یک درصد گردشگری کشور از تولید ناخالص ملی برابر  

از بازار گردشگری را به خود اختصاص داده است که این رقم در   نُه درصد  تا  هفت درصداکنون حدود  

گرفته شده است که باید رقم    درصد در نظر  دودود  است، حشده    1404که برای سال    ایریزیبرنامه

 دست یافته شود مدنظر    هشدمیلیون باشد تا به اهداف درنظرگرفتهبیست  گردشگران ورودی به ایران  

  .(2009زیاری، سالک ازاد و خدادادی، )

های فراوان طبیعی از مناطق مهم گردشگری  دلیل برخورداری از جاذبه تردید  استان هرمزگان بهبی

از  استان هرمزگان با بهره  .(2008دل،  زندهالمللی است )بین  ح ملی وودر سط کیلومتر    970مندی 

های زیادی برای جلب گردشگری برخوردار مندینتوا  از  و فراوانی دارد  های طبیعی   جاذبه  ، ساحل زیبا

یز و  یدر فصول پااین استان    وجود دارد،های کشور برف و سرما  است. زمانی که در بسیاری از استان

مستان هوای بهاری دارد و همه جای آن سرسبز و زیباست و بهترین شرایط طبیعی را برای جذب  ز

های آرام و زیبای نیلگون خلیج فارس  گردشگر از نقاط مختلف کشور و سایر کشورهای جهان دارد. آب 

ین ناحیه ترعنوان کلیدی)جزایر قشم و کیش( بهویژه  به نخورده و جزایر استان  با طبیعت بکر و دست

بین عملکردهای  دارای  عرصه هستند  المللی  استان  در  کشور  توان  افزایش  جهت  در  ملی  ابزار  و 

گردشگری    . (2012پایداره،  شوند ) های تجاری و گردشگری با کشورهای همجوار محسوب میرقابت

نمونه از  گردشگری ورزشی یک  .  های اقتصادی جهان استترین فعالیتترین و گستردهیکی از متنوع

مؤثر در توسعۀ   راهکارهای  از  فعالیت  این  همچنین  و  است  موسوم  ۀ سوم که به تجارت هزار  آن است

 (. 2018عباسی، ) پایدار است

المللی، مناطق  های بینشده، تاالبهای آب گرم، مناطق حفاظتوجود گنبدهای نمکی، چشمه 

روند، ازجمله و جهان به شمار میهای حرا که  نادرترین پوشش گیاهی منطقه  کوهستانی و جنگل
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استجاذبه به فرد  این جاذبههای طبیعی و منحصر  از  هبه  ها ان هستند.  تاریخی    281مراه بیش  اثر 

-های فرهنگی و مذهبی و صنایع دستی  از پتانسیل، در کنار جاذبهاند شده که دارای ثبت آثار ملیثبت

 . (2012پایداره، شوند )وب میگردشگری و گردشگری ورزشی استان محس ۀهای بالقو

نشدن پژوهشی  به اهمیت گردشگری چه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و همچنین انجامبا توجه  

حاضر    ، در پژوهش با این وسعت در یکی از مناطق مهم و مرزی گردشگری کشور )استان  هرمزگان( 

است  قصد   این  مترین جاذبهتا مهمبر  بر  ؤهای طبیعی ورزشی  استان   ۀتوسعثر  گردشگری ورزشی 

ترین  با تعیین مهم بررسی شود. همچنیناز دیدگاه کارشناسان بخش گردشگری و ورزشی ، هرمزگان

ای برای افزایش درآمد حاصل از زمینهبهینه برای جذب گردشگران ورزشی و  ۀها امکان استفادجاذبه

 این صنعت فراهم شود. 
 

 روش پژوهش
بود   توصیفی  پژوهش  است  کهروش  انجام شده  میدانی  پژوهشگرانبه شکل  های  ترین جاذبهمهم  . 

ورزش    ۀگان را از دیدگاه کارشناسان حوززگردشگری ورزشی استان هرم  ۀثر بر توسعؤطبیعی ورزشی م

 کنند. و گردشگری بررسی می

 جامعه آماری پژوهش -1جدول 

Table 1- Statistical Population of the Research 

 جامعه آماری

Statistical Society 

 فراوانی

Abundance 

 درصد 

Percent 

 کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی 
of the Tourism and Cultural Heritage Organization 

19 11.38 

 مسافرتی فعال در زمینه تورگردانی آژانس  30کارشناسان 

Experts from 30 active travel agencies in the field of 

tourism 

60 35.93 

 های ورزشی استان کارشناسان هیئت

Experts of the provincial sports delegations 
88 52.70 

 مجموع 

Total 
167 100 
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گردآوری   پرسشنامهها دادهابزار  پایاناستفاده  ،  در  )شده  زیتونلی  ضریب  2007نامه  پایایی  با   )

  با بررسی  منابع، نتایج پژوهش این مطالعه    بود. پژوهشگران(  a=    93/0آلفای کرونباخ )همبستگی  

ثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور ؤهای طبیعی ورزشی مکه در آن جاذبه (2007) ادبی فیروزجاه

خرده هفت  طبقهدر  بودمقیاس  شده  اصالحاتی    ، بندی  اندک  بردند.  با  کار  خردهبه  ها  مقیاساین 

از:  اعبارت ورزشجاذبه  -1ند  به  مربوط  ورزشی  طبیعی  تابستانی های  و  آبی  ساحلی،    –   2  ، های 

های  جاذبه  - 4  ،های مربوط به کوهنوردی و غارنوردیجاذبه  - 3  ، ییگردشگری دریابه  های مربوط  جاذبه

های مربوط به شکار  جاذبه  -6  ،های مربوط به بیابانگردیجاذبه  -5  ،درمانی طبیعت مربوط به آب گرم و  

 .گردینوردی و طبیعت های مربوط به تپهجاذبه - 7و صید 

از روش تحلیل عاملی، آزمون کیسربرداری بههمچنین برای کفایت نمونه  - مِیر-منظور استفاده 

با    1اُلکین  و همکاران،    84/0معادل  )زیتونلی  رفت  کار  پژوهش  (. 2011به  بخش    پرسشنامه  دو  از 

  ه پرسش اطالعات فردی )سن، جنس، میزان تحصیالت، سابقچهار  بخش اول با    است:تشکیل شده  

با   اصلی  لیکرترتبهپنجپرسش در مقیاس    25فعالیت( و بخش  مربوط به جاذبه  ،ای  های اطالعات 

 .آوری کردثر در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان را جمعؤطبیعی ورزشی م

از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی،  برای تجزیه و تحلیل داده ها 

نمودار و جدول فراوانی و درصد فراوانی( و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل عاملی تأییدی  

ثر بر توسعه گردشگری ؤهای طبیعی ورزشی مترین جاذبهملی برای تعیین مهممنظور تعیین بار عا به

همچنین برای    . ورزش و گردشگری استفاده شد  ۀورزشی استان هرمزگان از دیدگاه کارشناسان حوز

صورت  ای و به گیری از نوع طبقه نمونه   ستفاده شد.ا  16نسخۀ    2اس اسپیاس  ارافزها از نرممحاسبه داده

 .  در هر طبقه انجام شد(  N = n)شماری تمام
 

 نتایج 
شود، میانگین سن و سابقۀ مجموع کارشناسان جامعه گونه که در جدول شمارۀ دو مشاهده میهمان

 سال سابقۀ فعالیت بود.  03/13سال سن و  78/34ترتیب آماری، به

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2. SPSS 
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 فعالیت میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر سن و سابقه  -2جدول  

Table 2- Mean, Standard Deviation, Minimum and Maximum Age and History of Activity 

 مجموع سه گروه

A Total of Three 

Groups 

 میانگین

Average 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 

 حداقل 

Minimum 

 حداکثر 

Maximum 

 سن پاسخگو 

Responsive Age 

34.73 7.959 21 58 

 سابقه فعالیت پاسخگو 

Responsive 

Activity History  

13.03 8.948 1 42 

 

نفر پاسخگو که    147شود، بیشتر میزان تحصیالت  گونه که در جدول شمارۀ سه مشاهده میهمان

شود، در  های گردشگری میشامل کارشناسان میراث فرهنگی، کارشناسان ورزشی و دفاتر و آژانس

 ارشد و بیشتر بود.  ترتیب کاردانی، دیپلم و کارشناسیسطح کارشناسی و در بقیه موارد به
 

 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت -3جدول 

Table 3 - Frequency Distribution and Frequency Percentage of Respondents, According to 

the Level of Education 

 تحصیالت پاسخگو در کل 
Responsive 

Education in General 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percent  

 درصد تجمعی 
The Cumulative 

Percentage 

 دیپلم
Diploma  

21 14.3 14.3 

 فوق دیپلم 
Associate Degree  

32 21.8 36.1 

 کارشناسی 
Expert 

82 55.8 91.8 

 کارشناسی ارشد و باالتر 

Masters and Higher 

12 8.2 100 

 کل
Total 

147 100  

 

دیدگاه   ثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان ازؤورزشی م-های طبیعیترین جاذبهمهم

    عبارت بود از:کارشناسان دو حوزه ورزش و گردشگری 
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،  89/0درمانی با بار عاملی  های مرتبط با آب گرم و طبیعتدیدگاه کارشناسان ورزشی، جاذبه  از -1

های ساحلی  های مرتبط با ورزش جاذبه  و  79/0های مربوط به گردشگری دریایی با بار عاملی  جاذبه

توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان    از اهمیت بیشتری در  77/0آبی و تابستانی با بار عاملی  

   ؛برخوردار بودند

 

گردی با بار  نوردی و طبیعت های مرتبط با تپههای گردشگری، جاذبهاز دیدگاه کارشناسان آژانس  -2

های  و جاذبه  74/0مرتبط با ورزش ساحلی، آبی و تابستانی با بار عاملی  های  ، جاذبه79/0عاملی  

از اهمیت بیشتری در گردشگری ورزشی   74/0درمانی با بار عاملی  مرتبط با آب گرم و طبیعت

 ؛استان هرمزگان برخوردار بودند

جاذبه -3 گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  سازمان  کارشناسان  دیدگاه  تپهاز  با  مرتبط  و  نوردهای  ی 

های  جاذبه و 79/0صید با بار عاملی  های مرتبط با شکار و ، جاذبه82/0بار عاملی  گردی با طبیعت 

عاملی   بار  با  بیابانگردی  با  مهم  78/0مرتبط  جاذبهاز  مترین  ورزشی  طبیعی  توسعه  ؤهای  در  ثر 

 سوب شدند؛ گردشگری ورزشی استان هرمزگان مح

ب گرم  آهای مرتبط با  حوزه ورزش و گردشگری، جاذبه  از دیدگاه مجموع سه گروه از کارشناسان -4

گردی با بار عاملی  نوردی و طبیعتهای مرتبط با تپه، جاذبه0/ 84درمانی با بار عاملی  و طبیعت

های مرتبط ، جاذبه73/0های ساحلی، آبی و تابستانی با بار عاملی  های مرتبط با ورزش، جاذبه76/0

ی با بار عاملی  یهای مربوط به گردشگری دریاجاذبه و 71/0ر عاملی با کوهنوردی و غارنوردی با با

همچنین   برخودار بودند.از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری ورزشی در استان هرمزگان    70/0

های مرتبط با شکار صید با بار عاملی  جاذبه  و  67/0های مربوط به بیابانگردی با بار عاملی  جاذبه

 اهمیت در رده آخر قرار گرفتند.از نظر  57/0

میهمان مشاهده  چهار  شمارۀ  جدول  در  که  جاذبه گونه  و  شود،  گرم  آب  با  مرتبط  های 

های  ترین جاذبههای ساحلی، آبی و تابستانی از مهمگردی و ورزشنوردی و طبیعتدرمانی، تپهطبیعت 

 دگاه کارشناسان هستند.   طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان از دی
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ثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان از دیدگاه  ؤورزشی م-های طبیعیجاذبه – 4جدول 

 کارشناسان

Table 4 - Natural-Sports Attractions Affecting the Development of Sports Tourism in 

Hormozgan Province from the Perspective of Experts 

های گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان در  ترین جاذبهبار عاملی و رتبه مهم 

 هر گروه
Factor Load and Ranking of the Most Important Sports 

Tourism Attractions from the Perspective of Experts in Each 

Group  

 

 

های طبیعی  جاذبه

 ورزشی
Natural 

Sports 

Attractions 

 

مجموع  

کارشناسان سه 

 گروه
Total 

Experts of 

Three 

Groups  

کارشناسان 

سازمان 

 گردشگری 
Experts of 

the Tourism 

Organization  

کارشناسان 

های  آژانس

 گردشگری 
Experts of 

Travel 

Agencies  

 کارشناسان ورزشی 
Sports Experts  

 رتبه
Ran

k  

بار 

 عاملی
Fact

or 

Load  

 رتبه
Ran

k  

بار 

 عاملی
Facto

r 

Load  

رت

 به
Ra

nk  

 بار عاملی 
Factor 

Load  

 رتبه
Rank  

 بار عاملی 
Factor 

Load  

 

3 0.737 5 0.693 2 0.747 3 0.776 

های مرتبط با  جاذبه

های ساحلی،  شزور

 آبی و تابستانی 

Attractions 

Related to 

Beach, Water 

and Summer 

Sports 

5 0.707 6 0.689 6 0.638 2 0.796 

های مرتبط با  جاذبه

 گردشگری دریایی 

Attractions 

Related to 

Maritime 

Tourism  
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4 0.712 7 0.594 4 0.705 5 0.719 

های مرتبط با  جاذبه

کوهنوردی و  

 غارنوردی 
Attractions 

Related to 

Mountaineerin

g and Caving  

1 0.846 4 0.696 3 0.743 1 0.894 

های مرتبط با  جاذبه

آب گرم و  

 درمانی طبیعت

Attractions 

Related to Hot 

Water and 

Nature 

Therapy  

6 0.678 3 0.785 5 0.701 7 0.639 

های مرتبط با  جاذبه

 بیابانگردی در استان 
Attractions 

Related to 

Desert Tourism 

in the Province  

7 0.577 2 0.795 7 0.523 6 0.646 

های مرتبط با  جاذبه

شکار و صید در  

 استان 

Attractions 

Related to 

Hunting and 

Fishing in the 

Province  

2 0.765 1 0.823 1 0.797 4 0.749 

های مرتبط با  جاذبه

نوردی و  تپه

 گردیطبیعت
Attractions 

Related to Hill 

Climbing and 

Hiking  
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شود، از دیدگاه مجموع کارشناسان، سه جاذبه گونه که در جدول شمارۀ پنج مشاهده میهمان

های ساحلی آبی و تابستانی،  گردی و ورزشنوردی و طبیعتدرمانی، تپهمربوط به آب گرم و طبیعت

 در بیشترین درجۀ اهمیت در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان قرار دارند.  
 

ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان از دیدگاه مجموع سه گروه از  -های طبیعیجاذبه  -5جدول 

 ترتیب اهمیتکارشناسان به
Table 5 - Natural-Sports Attractions Affecting the Development of Sports Tourism in the 

Province from the Perspective of a Total of Three Groups of Experts in order of Importance 

 های طبیعی ورزشی جاذبه
Natural Sports Attractions 

 بار عاملی 
Factor Load 

 های مرتبط با آب گرم و طبیعت درمانی جاذبه -1

1- Attractions Related to Hot Water and Nature Therapy 
0.846 

 جاذبه های مرتبط با تپه نوردی و طبیعت گردی  -2

2- Attractions Related to Hill Climbing and Nature Tourism 
0.765 

 جاذبه های مرتبط با ورزش های ساحلی، آبی و تابستانی  -3

3- Attractions Related to Beach, Water and Summer Sports 
0.737 

 جاذبه های مرتبط با کوه نوردی و غار نوردی -4

4- Attractions Related to Mountaineering and Cave Climbing 
0.712 

 جاذبه های مرتبط با گردشگری دریایی  -5

5- Attractions Related to Maritime Tourism 
0.707 

 جاذبه های مرتبط با بیابانگردی در استان  -6

6- Attractions Related to Desert Tourism in the Province 
0.678 

 مرتبط با شکار و صید در استانجاذبه های  -7

7- Attractions Related to Hunting and Fishing in the Province 
0.577 

 

 گیرینتیجه  و بحث
اجتماعی و فرهنگی بسیاری از    ،گردشگری یکی عوامل اصلی توسعه اقتصادی   ،در چهار دهه گذشته

به آن   بسیاری  در دنیا توجهای است که در دو دهه اخیر  گردشگری ورزشی پدیده .کشورها بوده است

. های گوناگون آن پرداخته اندجنبه   دربارۀنظران زیادی به بحث  و پژوهشگران و صاحب  شده است 
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پژوهشگران جاذبه این  از  برای جگروهی  را  ذب گردشگران ورزشی و درنتیجه های طبیعی ورزشی 

ای از این آورند. هر اندازه منطقهافزایش درآمد حاصل از گردشگری، یکی از عوامل مؤثر به شمار می

امکان توسعه این نوع گردشگری برای آن منطقه بیشتر    ،ها به میزان بیشتری برخوردار باشدجاذبه

که    یی هاهای دولتی و خصوصی در جاذبهگذاری بخشدادن و سرمایهبنابراین اهمیت  ؛ شودفراهم می

اهمیت بیشتری در جذب گردشگران دارند اهمیت است  ، از نظر کارشناسان  فیروزجاه،    حائز  )ادبی 

2007.) 

های طبیعی  های توانمند دارای جاذبه این پژوهش نشان داد استان هرمزگان یکی از مکاننتایج  

های  ورزش،  با توجه به نتایج پژوهش  ان زیادی را جذب کند.تواند گردشگرورزشی فراوان است که می

توجه   بنابراین  است؛خاص و بومی منطقه هرمزگان    ،های ورزشیبومی مانند شترسواری از توانمندی

 رود. عنوان یک راهبرد برای توسعه گردشگری ورزشی به شمار میهای بومی و سنتی بهبه ورزش 

یکشماردر جدول  مندرج  نتایج  همچنین   مجاذبه  بارۀدر  ۀ  ورزشی  طبیعی  توسعه  ؤهای  بر  ثر 

-های مرتبط با آب گرم و طبیعتجاذبه»داد  گردشگری ورزشی هرمزگان از دیدگاه کارشناسان نشان  

با بار عاملی   «(غیرهها و  ، استراحتگاههاهدرمانی، نقاهتگارمانی ، ماسهد های آب گرم، آبچشمهدرمانی )

روی، راهپیمایی در طبیعت،  گردی )دوی آرام، پیادهنوردی و طبیعتمرتبط با تپههای  جاذبه  ،84/0

اسبدوچرخه  شترسواری،  و  سواری،  باغیرهسواری  عاملی    (  ورزش جاذبه  ،76/0بار  با  مرتبط  های 

،  والیبال  ،سواری، فوتبالرانی، اسکی روی آب، موجساحلی، آبی و تابستانی )شنا، شیرجه و غواصی، قایق

های مرتبط با کوهنوردی و غارنوردی با  و همچنین جاذبه  73/0( با بار عاملی  غیرهدبال ساحلی و  هن

از ب71/0بار عاملی   اهمیت در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان برخوردار  درجه    یشترین، 

 های خصوصی و دولتی قرار گیرند. گذاری بخشتوانند در اولویت سرمایههستند و می

تونلی و همکاران یز  ( و2009دبی فیروزجاه و همکاران )های ابا نتایج پژوهش  پژوهش  نتایج این

از ،  که از نظر اکوتوریستی دارای اهمیت بیشتری بودند  یی هاو جاذبه  ( همخوانی زیادی دارد2011)

رسد  به نظر میداشتند.  نظر کارشناسان ورزشی برای توسعه گردشگری ورزشی و گردشگری اهمیت  

ا جاذبهدالیل  بیشتر  طبیعتهمیت  و  گرم  آب  با  مرتبط  تپهندرما های  و  طبیعت،  نوردیی،  گردی 

   اند از:است که عبارتها در چند عامل سایر جاذبه در مقایسه باهای ساحلی آبی و تابستانی ورزش 
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از نظر طبی و رفع  ،های گردشگریبر جاذبههای آب گرم متعدد در هرمزگان عالوهوجود چشمه .1

همچنین   .ثیر فراوان داردأ درد مفاصل ت  انواع امراض پوستی، روماتیسمی، کمردردهای مزمن و

های متنوع در طبیعت به  وجود نوعی تمایل در گرایش گردشگران ورزشی به استراحت  و درمان

 ؛خوردچشم می

  کهطوری به  دارد؛ شرایط آب و هوایی منحصر به فرد    یز و زمستانیاستان هرمزگان در فصول پا  .2

هرمزگان آب و هوای بهاری    ، های کشور برف و سرما حاکم استزمانی که در بسیاری از استان

( در  2011عنوان یک عامل جاذبه، گندمکار و همکاران )ب و هوایی بهآثیر شرایط  أت  بارۀدارد. در

دسامبر )آذر( و    ،های نوامبر )آبان(هرمزگان در ماهکه جزایر   ندپژوهش خود به این نتیجه رسید

(.  324،  2011گندمکار و همکاران،  )  )بهمن( بهترین شرایط را برای حضور گردشگران دارد  فوریه

عکس سواحل ر در هرمزگان ب  بیان کردند خود    ( در پژوهش2009ادبی فیروزجاه و همکاران )

های  بودن زمان پرداختن به ورزشائمیفصل سفر زمستان است که این نکته د  ،شمالی کشور

دهد که فقط تعداد محدودی از کشورهای جهان  ساحلی و آبی را در ایران در طول سال نشان می

 ؛ از این امکان برخوردارند

زیباترین و    کیلومتر مرز آبی و ساحلی  970ها در استان هرمزگان با وجود  گستردگی این جاذبه .3

آرمانی،  اندازهای طبیعی  چشم نیز ترکیب  ازجمله قشم و کیش  زیبا  استان و همچنین جزایر 

های حرا سبب شده است یکی از قطب های گردشگری  دریا و جنگل  ،خورشید، ماسه، ساحل

 ؛ شکل بگیرد

هایی مانند شنا،  ورزش  ؛ها انجام شودتواند در این جاذبههای ورزشی که میه فعالیتدتنوع گستر .4

هندبال(،    و   های ساحلی )فوتبال، والیبالسواری، ورزش کی روی آب، موجرانی، اسغواصی، قایق

 غیره. سواری و روی، دوی آرام، راهپیمایی، دوچرخه پیاده

جاذبه ورزشی  اهمیت  طبیعی  تدهای  پژوهشور  در  ورزشی  گردشگری   1کوساسی   هایسعه 

(، اصفهانی و  2009همکاران )  (، ادبی فیروزجاه و2007(، توبیاس )2005)  2میراندا و اندوزا   ،(2005)

 
1. Kosasi 

2. Mirad & Andueza 
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)تاج  و  (2011(، زیتونلی و همکاران )2009همکاران ) است که با  شده  یید  أ ( ت2012زاده و نیکنام 

( در پژوهشی اشاره کردند که  2005)  1میراندا و اندوزا  ، در اسپانیا.  های این پژوهش مطابقت داردیافته

 ترین عامل در جذب گردشگری ورزشی به اسپانیاست.مهم ،درصد 3/78های طبیعی با عامل جاذبه

های توسعه گردشگری و توانمندی  ها ترین جاذبهعنوان یکی از مهمهمچنین اهمیت رویدادها به

پژوهش پروس  ،(2006)  2های چالیپ در  و  ت2007)  3سولبرگ   ،)( و  2007وبیاس  فیروزجاه  ادبی   ،)

( )2009همکاران  همکاران  و  اصفهانی  فرانک  2009(،  همکاران 2009)   4ولتری و  (،  و  زیتونلی   ،)

لحاظ  .استشده  یید  أ ت  (2012)  5هیتری گیبسون   و  (2011) این  از  های  ظرفیت  ،استان هرمزگان 

های مختلف ورزشی در  مطرح در رشته های  های مختلف ورزشی ازجمله حضور تیمفراوان در رشته 

های بومی و محلی  های سنتی مانند شترسواری و ورزشسطح کشور و لیگ برتر و نیز رواج ورزش

 .دارد

های مرتبط با شکار و صید در استان از نظر این است که جاذبه  یکی از نکات مهم در این پژوهش

ایجاد ارتباط  .زیست باشدظ کیفیت محیطخاطر حفه اهمیت در رده آخر قرار گرفت که ممکن است ب

محیط و  گردشگری  سالممیان  می  ، زیست  که  است  گردشگری  طبیعت  حفظ  از درحقیقت  تواند 

توسعه   ،تدابیر پیشگیرانه  نشدن( در صورت اتخاذ2011مغان و فوالدی )را.  های گردشگری باشدجاذبه

تواند آثار و پیامدهای سویی بر  که می  د ندانگردشگری طبیعی و افزایش تقاضا برای آن را عاملی می

 کند.زیست کشور تحمیل محیط

جاذبه اهمیت  و همچنین  پژوهش  نتایج  به  توجه  داخلی  با  ورزشی  گردشگری  در  طبیعی  های 

اثربهای گردشگری  نتیجه گرفت که جاذبه   توان  می مثبت دارد و با توجه به   یر جلب گردشگران 

  ها ی گردشگری ورزشی و غیرورزشی بسیار است، با کمک این جاذبهها اینکه در استان هرمزگان جاذبه

آن معرفی  می  هاو  استان  از  خارج  افراد  شود.   دتوانبه  استان  وارد  ورزشی  گردشگر  بیشتری   تعداد 

  20توانند در جذب  برای توسعه و گسترش گردشگری ورزشی هرمزگان که می  ترین راهکارهامهم

 
1. Miranda & Andueza 

2. Chalip 

3. Solbrg & Preuss 

4. Fronk & Veltri 

5. Heathery Gibson 
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سهم گردشگری کشور را از تولید ناخالص  ملی به  مؤثر باشند و    1404انداز  میلیون گردشگر در چشم

 :اند ازعبارتترتیب به ، برساند  کنونی یشتر از یک درصدب

در مناسب  تأسیسات جاذبه  بارۀ تبلیغات  و  اماکن  کیفی  و  کمی  توسعه  استان،  گردشگری  های 

ایجاد  ،  و هدفمند برای توسعه گردشگریریزی جامع  چندمنظوره با رعایت استانداردهای الزم، برنامه

، استفاده از نیروی انسانی متخصص، ایجاد امکانات رفاهی و خدمات ربطذیهای  هماهنگی بین سازمان

ها و مسابقات بهداشتی، حمایت از بخش خصوصی، گسترش و ساخت اماکن ورزشی، برگزاری جشنواره 

زشی استان، نگرش و برخورد مناسب با داخلی و خارجی، وجود یک متولی واحد در گردشگری ور

استان  گردشگری  جامع  طرح  تدوین  و  تهیه  بهرهگردشگران،  ورزش ،  از  محلی،  گیری  و  بومی  های 

 پژوهش و استفاده از الگوهای گردشگری کشورهای اسالمی.  دادنانجام
 

 تشکر و قدردانی 
استان   کارشناسان حوزه ورزش و گردشگریخصوص  نظران، بهکنندگان و صاحب از تمامی مشارکت

نظر در حوزه گردشگری که با صبوری مشارکت فعال در این پژوهش داشتند،  هرمزگان و اساتید صاحب

 سپاسگزاریم.
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