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شرقی و ارتباط آن با مشکالت بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان 

 ا(گردشگری ورزشی )مطالعه موردی: تماشاگران بازی فوتبال  دو تیم تراکتورسازی و سایپ

 3، عباس خدایاری2، علی محمدی1سلمان جعفری
 چکیده

  برخوردار باالیی اهميت از تأثيرگذارند، گردشگران رضایتمندی بر که متغيرهایی شناسایی   توریسم،  صنعت  رقابتی فضای  درامروزه هدف: 

شتترقی و ارتباآ ان با مشتت    ورزشتتی استتتان ایربای انبررستتی رضتتایتمندی گردشتتگران هدف از اجرای این تحقيق . بنابراین استتت
 بود. گردشگری ورزشی

ضر  تحقيق شناسی:  روش ضایتمندی گردشگران ورزشی     جامعه اماری این پژوهش همبستگی بود.  -از نوع توصيفی  حا را   در بخش ر

شاگران  سایپا    کليه تما سازی و  شی     و (نفر 40000) بازی فوتبال بين دو تيم تراکتور شگری ورز ش    گرد ساتيد تربيت    را در بخش م ا
شگاه  ستان بدنی دان سان  ،های ا شنا سان    راهنمایان تورهای گردشگری،   گردشگری،  و دستی  صنایع  فرهنگی، ميراث هایاداره کار شنا کار

ستان  پرورش و اموزش و بدنیتربيت هایاداره بدنیتربيت ش يل داده بودند.  (نفر 137) ا شگری     نمونه تحقيق  ت ش    گرد در بخش م
نفر به صور  نمونه در دسترس انتخاب شدند.  510 در بخش رضایتمندی گردشگران ورزشی اما ،از روش سرشماری استفاده شد ،ورزشی
نيز از ضریب همبستگی     هاتحليل دادهبرای  .استفاده گردید ( 1388) محمدیو ( 1393بنسبردی )  هایپرسشنامه  از ها اوری دادهگرد برای
 .شدن و فریدمن استفاده پيرسو

شی           بين  ها:یافته شگری ورز ش    گرد شی و م شگران ورز ضایتمندی گرد ستگی   ر  بينهمچنين  .و معناداری وجود دارد منفیهمب

 .وجود دارد تفاو  معناداریرضایمندی گردشگران ورزشی مش    گردشگران ورزشی و  بندیاولویت

 .شودبه مش    گردشگری ورزشی بيشتری باید توجه  ،به منظور کسب رضایتمندی گردشگران ورزشی گیری:نتیجه

 

 مش    گردشگری استادیوم، تماشاگران فوتبال، رضایتمندی گردشگران، گردشگری ورزشی، های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ست   شناخته  قوی صنعت  یک عنوان به گردشگری  امروزه سر   اقتصادی  شرایط  تغيير در که شده ا  تأثير دنيا سرا

  6/1، به 2020بين المللی تا سال  گردشگری  برای تقاضا  گرفته، صور   پيش بينی های طبق(. 1) دارد چشمگيری 
سيد؛  خواهد دالر ميليارد هزار دو حدود به ان، از حاصل  درامد و سال  در نفر ميليارد  هر از بيش دليل، همين به ر

 موضوعی  عنوان به و است  کرده باز بشری  جوامع در بعدی چند هایهپدید به عنوان را خود جایگاه دیگری زمان

 ی ی نيز ورزش طرفی از(. 2) شود می محسوب  کشورها  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،  تحوال  در اساسی   و مهم
 دارد را توانایی این ورزش .است  گردشگران  برای انگيزه ای اد عوامل متداولترین از ی ی و دنيا در مهم صنایع  از

شگران  که ستند  ورزش دربردارنده که رویدادهایی بنابراین کند؛ جلب خود به را زیادی گرد  جذابيت نوعی خود، ه

شگری  کننده جلب عامل یک عنوان به و ایندمی شمار  به شور  یا شهر  به گرد صد  ک  پيوند(. 3) کنندمی عمل مق

شگری  ميان شگری  از جدیدی نوع ورزش، و گرد ست  کرده ای اد را گرد  پر برای جامعی و جدید ساختار  که ا

 گردشگری  1گيبسون  (.4) است  اورده وجود به انسان  جسمی  و روحی نشاآ  با همراه تفریح و فراغت اوقا  کردن

شی  سافر   را ورز شی  یک فعاليت در شرکت  به منظور نظر مورد م ان به اقامت محل از م  فعاليت رقابتی، ورز

شی  شی  هایفعاليت از دیدن فراغت، اوقا  کردن پر به منظور ورز شی  هایجذابيت در شرکت  یا ورز  تعریف ورز

شگری  (.5) کندمی شی،  گرد ست  دالری بيليون چند ت ارتی ورز شد را با     که ا  در دالر تریليون 5/4سریعترین ر

شگری  صنعت  صادی و  لحاظ از که مهمی نقش به دليل و دارد دنيا سطح  در گرد سی    اقت  به کند،می ایفا سيا

 (.6است ) شده مبدل راهبردی بسيار موضوع

 جهانی سطح در ادیاقتص -اجتماعی ای پدیده به صنعت، یک از فراتر ورزشی گردشگری  در دنيای کنونی نيز     

ست  شده  تبدیل  در بعدی دچن ای پدیده عنوان به را خود جایگاه یدیگر زمان هر از بيش سفيد  صنعت  این .ا

شری  جوامع ست  کرده باز ب سياری  و ا شورها،  از ب  خوب را صنعت  نای اثرا  و فواید فراوان، گذاری سرمایه  با ک

 درامد، شتغال، ا افزایش (7) سياسی   و اجتماعی وضعيت اقتصادی،   بهبود جهت مهم منبعی عنوان به و کرده درك

 المپيک مستتابقا  ان من (.9) اند دراورده خود مقصتتد برندستتازی و شتتهر  افزایش (،8) هازیرستتاخت توستتعه

 .است  یافته یشافزا اخير هایسال  در ورزش به گرایش که اندداده گزارش جهانی گردشگری  و سازمان  المللیبين
 در همچنان ی،ورزش مسابقا  قصد  به سفرهای  دهدمی نشان  که دهندمی ارائه را قاطعی مدارك منابع خبری این

  قهع ان رشد  و ورزشی  مهم رویدادهای برگزاری و ورزشی  گردشگری  توسعۀ  و باشد می گسترش  و رشد  حال

 توستتعۀ رب گردشتتگری مقاصتتد هایبازاریاب که( 10) استتت انگيخته را بر مقاما  و کشتتورها از زیادی تعداد

 دمقاصتت توستتعه جهت مهم استتتراتژی یک عنوان به ورزشتتی مهم ميزبانی رویدادهای و ورزشتتی گردشتتگری
شگری  سعۀ  و فوتبال جهانی جام و المپيک هایبازی ميزبانی دارند. تمرکز گرد شگری  تو ش  گرد  یک را یورز

صت  صر  فر صادی  بالقوة مزیت و فرد به منح شاگران  از کثيری تعداد جذب برای اقت ست  و تما  شهر  به هاتوری

 .(11) دانندمی ميزبان
 نظر از جهان اول کشتتور ده از ی ی ایران کشتتور شتتده، اثبا  و گرفته صتتور  هایبررستتی به توجه با     

شگری  هایجذابيت ست  گرد ستی  تنوع لحاظ از و ا  می دارا جهان در را پن م رتبۀ طبيعی هایجایبه تنوع و زی

شد  ستان  ميان، این در .با ستان  مانند هایی ا شرقی  ا  وکوهستانی  جنگلی ب ر، طبيعی، منطقه یک در که ایربای ان

شگری  هایجایبه دارای و دارند قرار شی  گرد ستند،  خاص ورز ش اران  توجه مورد توانند می ه شگران  و ورز  گرد
 

1- Gibson 



    ... بررسي رضايتمندی گردشگران ورزشي استان آذربايجان شرقي و ارتباط آن با مشکالت

صدی  عنوان به و شده  واقع ستراحت  و تفریح انگيزه با فراغت اوقا  گذران برای مق  دورة در و شوند  انتخاب ا

شگران  از کثيری تعداد خاص، زمانی ستان  این مهم خصوصيا    از. کنند جلب خود به را گرد شگری  نظر از ا  گرد

شتگاه ورزشتی واليبال   تراکتورستازی و گستترش فوالد، با  های ورزشتی فوتبال  باشتگاه وجود توان به می ورزشتی، 
های متنوع  ستتتواری، وجود انواع غارهای ب ر و طبيعی و کوه های دوچرخهشتتتهرداری تبریز، وجود انواع پيستتتت
شاره نمود که از    سهند و ... ا سيل همچون  ستان و کشور   در ورزشی  گردشگری  بالفعل و بالقوه هایپتان  در حتی ا

 .(12) تاس برخوردار جهان
 و ریزانبرنامه به که دارد اهميت رو ان از مستتافران هایانگيزه بررستتی گردشتتگری مقاصتتد منظر از     

ستگذاران    صد  که دهدمی اط ع سيا شگری  مق ست  گرد شته  باید هاییویژگی چه و ک ا شد  دا  ترتيب این به .با
 نيازهای به پاسخگویی  جهت در مناسب  ایگونه به را خود هدف بازار توانست  خواهد گردشگری  مقاصد  مدیریت
 است،  مقصد  در گردشگری  توسعۀ  و مشتریان  رضایت  جلب در موفقيت واقعی راه تنها این. کند ت هيز هدف بازار
 نزد مناستتب ایجلوه یا مقصتتد معرفی به انتظارا  این از فراتر کردن عمل یا مشتتتری انتظارا  تأمين زیرا

شگران  صد  این به سفر  ت رار فقط نه انها و ان امدمی گرد  در مؤثر عاملی بل ه داد، خواهند قرار برنامه در را مق
صد  برای تبليغ  جلب به نيل خدماتی، هایسازمان  موفقيت در مؤثر عوامل از ی ی(. 13بود) خواهند نظر مورد مق

ضایتمندی  شتری  ر شتریان  به شده  ارائه خدما  کيفيت بهبود طریق از م سته  و نيازها به توجه و م  انان هایخوا
 انها انتظارا  با مقایستته در خدمت دریافت از بعد خدما ، از مشتتتریان ارزیابی مشتتتری، رضتتایتمندی .استتت

شد) می شان  خاطر (1997) 1ویل فان .(14با ست  کرده ن ضایتمندی  افزایش که ا شتریان،  ر سب  راه تنها م  کار و ک

 دهدمی قرار تأثير تحت را خدما  از م دد یاستفاده  یا خرید به تمایل مستقيما   مشتری  رضایتمندی  است.  موفق

  (.15) است اهميت حائز بسيار مؤسسه موفقيت و مد  بلند سوداوری برای امر، این که
شی           شگری ورز ش    گرد ستند  عواملی نيز م ضور  و شرکت  از مانع که ه شگران  ح  هایتفعالي در گرد

ش    به  این مختلف، تحقيقا  در (.16) شود می مربوطه سته  م سيم  گوناگونی هاید  تحقيق در شوند. می تق

ضر،  شی     حا شگری ورز ش    گرد سبردی )      م سشنامه بن ساس پر سته  سه  به (1393بر ا ش     ید به  مربط م

 .(17)ه استشد تقسيم هامربوآ به زیرساخت مدیریت، مش    فرهنگی در گردشگری ورزشی و مش   
سی   بين یرابطه مورد در      شگران    برر ضایتمندی گرد شی و ارتباآ ان با  ر شگری    ورز ش    گرد شی م  ورز

 هایپيستتت موفقيت که کنندمی عنوان (2008) 2هم اران و فائوالنت .های متعددی ان ام شتتده استتتپژوهش

س ی،  سی  به زیادی حد تا ا ضایتمندی  برر شگران  وفاداری و ر صویر  ای اد و گرد شگران  در مثبت یهنی ت  گرد

 بيشترین  کهمشاهده گردید   هاییپيست  وفاداری در سطح  باالترین که داد نشان  انان تحقيق نتایج .است  وابسته 

ضایتمندی  سطح  شتند  را تداعی سطح  باالترین و ر سی  به (2005) 3لی (.18) دا ش     برر ضایتمندی  و م  ر

 بين منفی همبستتتگی که داد نشتتان او تحقيق نتایج .پرداخت انها فراغت اوقا  هایفعاليت از اموزاندانش

 معلمان رضتتایتمندی و مشتت    یمطالعه به (2005) 4چن (.19) داشتتت وجود انان رضتتایتمندی و مشتت   

 که داد نشتان  او نتایج تحقيق .پرداخت فراغت انها اوقا  هایفعاليت مورد در کانتی هوا چانگ ابتدایی مدارس

 باال انان رضایتمندی  بودند، پایينی سطح  در مش     م موع و ساختاری  مش     فردی، بين مش     وقتی
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شان  نتایج همچنين بود. ش     بين که داد ن ضایتمندی  و م ستگی  معلمان ر   دارد وجود و معناداری منفی همب
سنگ  (.20) ضایتمندی  ها،انگيزه مورد در تحقيق به (2006) 1تي ش     و ر  هایفعاليت در کنندگان شرکت  م

 وجود مثبتی همبستگی  انان، رضایتمندی  و مشتریان  یانگيزه بين که داد نشان  او تحقيق نتایج .پرداخت ورزشی 

شت  شان  تحقيق نتایج همچنين .دا  مش     و رضایتمندی  کنندگان، شرکت  مش     و هاانگيزه بين که داد ن

 مشتت    و رضتتایتمندی ها، انگيزه مورد در تحقيق به (2008) 2وی (.21) داشتتت وجود منفی همبستتتگی انان

شگران  شان  نيز او تحقيق نتایج .پرداخت ابی هایورزش گرد ش     بين که داد ن ضایتمندی  و م شگران،  ر  گرد

ستگی  ساس  بر (.22) دارد وجود منفی همب ش ل   نيز (2006) 3جاگو و دری تحقيقا  ا صلی م شگری  مدیریت ا  گرد
شی  شتر  در ورز شورها  بي شگری  حوزة دو م زای مدیریت و بودن جدا ک شی  و گرد ست  ورز  مقولۀ در همچنين. ا
 و نگرش ادراك عدم و و مناستتب راهبردی ریزی برنامه و مدیریت عدم ورزشتتی گردشتتگری مشتت    و موانع

ساس  ست    اح سایی    گذاران سيا ست  شده  شنا شانک  .(23) ا شی  (2009) 4جان   ميزان مدل تبيين عنوان با پژوه

 رسيد  نتي ه این به شده  ارائه مدل در .داد ان ام را ورزشی  گردشگران  بر خدما  کيفيت ادراك از مندی رضایت 
 شده  ارائه خدما  کيفيت از ورزشی  گردشگران  مندی رضایت  در کمتری تأثير عوامل دیگر به نسبت  دسترسی   که
 (.24) دارد
شده،  با توجه      سد  به نظر می به موارد بيان  سی ر ضایتمندی  برر شی    ر شگران ورز ش      وگرد ارتباآ ان با م

شی    شگری ورز سئولين  به تواندمی گرد سعه  در تا کند کمک امر م شگران  جذب و تو شی  گرد ستان  در ورز  ا

شرقی  شند. و  موفق پيش از بيش ایربای ان ست تا    محقق در لذا  با ضر بر ان ا ضایتمن تحقيق حا شگران  ر دی گرد
شی )مطالعه موردی:           شگری ورز ش    گرد شرقی و ارتباآ ان با م ستان ایربای ان  شی ا ش  ورز اگران بازی تما

ين رضایتمندی گردشگران بپاسخ دهد که ایا:  ال کند و به این سوارا بررسی  فوتبال دو تيم تراکتورسازی و سایپا(
 بندی ولویتا بين؟ ارتباآ معناداری وجود دارد گری ورزشتتیورزشتتی استتتان ایربای انشتترقی با مشتت    گردشتت

شی تفاو       شگران ورز ضایتمندی گرد شگ    بندی اولویتبين و  ؟دارد وجودمعناداری  ر ش    گرد شی  م ران ورز
 ؟دارد وجودمعناداری  تفاو 

 روش تحقیق
صيفی         شی و از نوع تو شاخه پيمای ضر از  ست و از نظر هدف، کاربردی بود    –روش پژوهش حا ستگی ا و  ههمب

در بخش رضایتمندی گردشگران ورزشی را     وهش. جامعه اماری این پژنداط عا  به صور  ميدانی گرداوری شد  
به  ستتایپاکليه تماشتتاگرانی تشتت يل داده بودند که برای تماشتتای بازی فوتبال بين دو تيم تراکتورستتازی تبریز و  

و جامعه اماری در بخش     هزار نفر بودند  40000و تعداد کل انها تقریبا      تبریز امده بودند  ورزشتتتگاه یادگار امام      
شی     شگری ورز ش    گرد شگاه   را  م ساتيد تربيت بدنی دان ستان ا سان   ،های ا شنا  فرهنگی، ميراث هایاداره کار

، بدنیتربيت هایاداره راهنمایان تورهای گردشتتگری، کارشتتناستتان تربيت بدنی  گردشتتگری، و دستتتی صتتنایع
در این پژوهش  .ندنفر بود 137 انها که تعداد تش يل داده بودند پرورش و اموزش هایهاداربدنی کارشناسان تربيت

شد. یعنی       در بخش مش    گردشگری ورزشی     به علت محدود بودن جامعه اماری ستفاده  سرشماری ا از روش 
 در بخش رضایتمندی گردشگران ورزشی    گيرینمونه اماری برابر جامعه اماری در نظر گرفته شد. ولی برای نمونه 

شاگران(   صور    510)تما سترس نفر به  شدند.  نمونه در د شنامه  وری دادهجمع ا ابزار انتخاب  س برای بود که  ها پر
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3- Deery and  Jago  
4- Shonk  



    ... بررسي رضايتمندی گردشگران ورزشي استان آذربايجان شرقي و ارتباط آن با مشکالت

ضایت هااوری دادهجمع شی   ی ر شگران ورز شی   در بين  مندی گرد شاگران ورز شنامه     تما س سبردی از پر  (1393) بن

ستفاده گردید  شنامه   این  سؤاال   که ا س ساس  بر پر شی  پنج مقياس ا این  .بودند شده  تنظيم و تهيه لي ر  ارز

سشنامه از    ست    سه خرده مقياس  پر شده ا ش يل  شامل      .ت سشنامه  سؤال در مورد   5الف( محيط: این بخش از پر
این بخش  از  ب( کيفيت کلی خدما : )منظره ی استتتتادیوم، اب و هوا، راه های ارتباطی به استتتتادیوم و....( بود.

شامل      سشنامه نيز  و  ) برخورد کارکنان، تعامل با اطرافيان، هزینه ها و...( بود. ج( ت ربه روحی سوال در مورد  5پر
حضور م دد در ورزشگاه، احساس اعتماد بنفس از    ) سوال در مورد  7شامل   روانی فرد: این بخش از پرسشنامه نيز  

شنامه از طریق        س شادمانی از نگاه کردن به فوتبال و ....( بود. پایایی این پر ساس لذ  و  نگاه کردن به فوتبال، اح
نفر از اساتيد دانشگاه تایيد شده بود. برای     11نيز توسط  ان  صوری  درصد تعيين شد و روایی   79/0الفای کرونباخ 

 که( استفاده گردید  1388) از پرسشنامه محمدی   ،گرداوری داده های مش    ورزشی از کارشناسان و مسئوالن     
این پرسشنامه نيز    .(25) بودند شده  تنظيم و تهيه لي ر  ارزشی  پنج مقياس اساس  بر نيز پرسشنامه   این سؤاال  

شده بود: الف(    سه خرده مقياس  از  ش يل  شامل    ت ش    مربوآ به مدیریت: که  )عدم  سوال در زمينه های  7م
های موازی،کمبود متخصصان و نيروی انسانی اموزش دیده، تفاو     ها ، وجود سازمان هماهنگی کافی بين سازمان 

 7فرهنگی در گردشگری ورزشی: که شامل ریزی صحيح و.....( بود. ب( مش    ها، فقدان برنامهدر سياستگذاری
ست  تنگناهای ایدئولوژیک، سوال در مورد )  شگران    دیدگاه منفی و تلقی نادر سبت به گرد شی ن ش ، ورز نایی کم و ا

سانی ناقص،          ستم اط ع ر سي شی،  شگران ورز ش    مربوآ به   و.....( بود. ج( منفی وجود دیدگاهناکافی گرد م
ساخت  شامل  زیر سا  اقامتی، عدم وجود       در موردسوال   6ها: که  سي ضعف ت نولوژی و دانش نظری، کمبود تأ (

درصد تعيين   78/0پایایی این پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ    ام انا ، ضعف در سيستم حمل و نقل و.....( بود.   
سط   صوری  شد و روایی  شده بود.     نفر 11ان نيز تو شگاه تایيد  ساتيد دان صيفی برای  اماراز  از ا تعيين ميانگين،  تو

. برای بررستتی توزیع طبيعی متغيرها از ازمون استتتفاده گردیدها، درصتتدها و رستتم نمودار  انحراف معيار، فراونی
 ازمون از ازمون ضتتریب همبستتتگی پيرستتون و  های پژوهش نيزبرای ازمون فرضتتيه واستتميرنوف،  لموگروفک

( α=%5) اماری در سطح  20نسخه    SPSSنرم افزار اماری  توسط . ت زیه و تحليل دادها نيز شد استفاده   فریدمن
 ان ام شد.

 های تحقیقنتایج و یافته
ضر را   ازمودنی شگری و  تربيت     137های تحقيق حا سان حوزه گرد شنا شگران   510بدنی، و نفر از کار نفر از گرد

ش يل می           ستادیوم یادگار امام امده بودند، ت سایپا به ا سازی و  شای بازی دو تيم تراکتور شی که به تما دادند. ورز
ستنباطی مورد بررسی و   داده  توصيفی  در بخش. ت زیه و تحليل قرار گرفتند های تحقيق در دو بخش توصيفی و ا
سانی  هایویژگی برخی شاگران فوتبال(     ان شی )تما شگران ورز سئوالن     و گرد سان و م شنا شگری و  کار تربيت  گرد
 توزیع فراوانی 1 در جدول . نمود م حظه  را انها  توانمی 2 و 1 جداول  در که  ه استتتتشتتتد داده نشتتتان بدنی 
همانطور که مشاهده   اورده شده است.   ی گردشگران ورزشی  هاپاسخگویان پرسشنامه   های جمعيت شناختی  ویژگی
شود بيشتر گردشگران ورزشی که به تماشای بازی فوتبال دو تيم تراکتورسازی و سایپا امده بودند، در محدوده         می

نفر انها  180رصد(.  د 65نفر انها دارای مدرك ليسانس بودند )  330درصد(.   46سال قرار داشتند )    30تا  21سنی  
شتند )  5/1تا  1در محدوده درامد ماهيانه  صد(.   35ميليون تومان در ماه قرار دا سالی   270در بار به  5تا  2نفر انها 
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ستادیوم    شای بازی فوتبال به ا صد(. و   53روند )می یادگار امام تبریز تما شی که به    از نفر  420در شگران ورز گرد
 درصد(. 82یوم رفته بودند، از داخل استان ایربای انشرقی بودند )فوتبال به استادتماشای بازی 

 (تماشاگران فوتبال) گردشگران ورزشی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان توزیع فراوانی (1)جدول 

 اماره
 متغيرها

 درصد فراوانی

 
 
 سن 

 11 55 سال 20کمتر از 

 46 235 سال 30تا  21

 23 120 سال 40تا  31

 15 75 سال 50تا  41

 5 25 سال به باال 51

 
مدرك 
 تحصيلی 

 5 25 و کمتر از دیپلم دیپلم

 20 105 فوق دیپلم

 65 330 ليسانس

 10 50 فوق ليسانس و باالتر

 
 

ميزان درامد 
 ماهيانه

 5 25 هزارتومان 500کمتر از 

 19 95 تومان 1000000تومان تا  500000

 35 180 تومان 1500000تومان تا  1000000

 25 130 تومان 2000000تومان تا  1500000

 16 80 تومان 2000000بيشتر از 

 
تعداد مراجعه 
در سال به 
 ورزشگاه

 10 50 بار در سال 1

 53 270 بار در سال 5تا  2

 28 145 بار در سال 10تا  5

 9 45 بار در سال 10بيشتر از 

 82 420 داخل استان محل اقامت

 18 90 خارج از استان

شنامه       های جویژگی نيز توزیع فراوانی 2در جدول       س سخگویان پر شناختی پا شگری    معيت  ش    گرد ی م
بدنی، که نفر از کارشناسان حوزه گردشگری و  تربيت    112شود  همانطور که مشاهده می  ورزشی اورده شده است.   

 40تا  31نفر انها در محدوده ستتنی  45درصتتد(.  82به عنوان ازمودنی در این تحقيق انتخاب شتتدند مرد بودند ) 
تا  11نفر انها در محدوده  44درصد(.   67نفر انها دارای مدرك ليسانس بودند )  92درصد(.    32سال قرار داشتند )   

 درصد(.  32قرار داشتند ) ی شغلیسال سابقه 15
کارشناسان و ) ورزشی مشکالت گردشگریویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان  توزیع فراوانی (2)جدول 

 (مسئوالن تربیت بدنی
 اماره

 متغيرها
 درصد فراوانی

 82 112 مرد جنسيت

 18 25 زن

 11 11 سال 30تا  20 
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 اماره
 متغيرها

 درصد فراوانی

 
 سن 

 32 45 سال 40تا  31

 31 43 سال 50تا  41

 22 31 سال 60تا  51

 5 7 سال به باال 61

 
 مدرك تحصيلی 

 6 8 دیپلم و کمتر از دیپلم

 17 23 فوق دیپلم

 67 92 ليسانس

 10 14 فوق ليسانس و باالتر

 
 

 سابقه شغلی

 7 10 سال 5کمتر از 

 15 21 سال 10تا  6

 32 44 سال 15تا  11

 18 24 سال 20تا  16

 17 23 سال 25تا  21

 8 11 سال 30تا  26

 3 4 سال به باال 30

 متغيرهای مورد در را تحقيق در شتترکت کنندگان پاستتخ های استتتاندارد انحراف و ميانگيننيز  3جدول در      
 .دهدمی نشان پژوهش

 شرکت کنندگان پاسخ های استاندارد انحراف و میانگین (3)جدول 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين خرده مقياس متغير

 
رضایتمندی گردشگران 

 ورزشی

  53/0 11/3 محيط
40/3 

 
 72/0 38/3 خدما  کلی کيفيت 68/0

 80/0 73/3 روانی-ت ربه روحی

 
 مش    گردشگران ورزشی

  73/0 51/3 مدیریت
22/3 

 
 66/0 22/3 فرهنگی 71/0

 75/0 23/3 زیرساخت

ستنباطی نيز        سی توزیع طبيعی داده   به منظور انتخاب ازموندر بخش امار ا سب جهت برر ها از های اماری منا
شان داد که توزیع پراکندگی متغيرها طبيعی            شده ن سبا  ان ام  شد و محا ستفاده  سميرنوف ا ازمون کلموگروف ا

همچنين از ازمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها استفاده شد و نتایج این ازمون نيز نشان     .(P ≤05/0)بود
 در ادامه به بررسی فرضيه های تحقيق می پردازیم. .داد که واریانس همه متغير ها همگن بود

ضریب  ازمون از ، رضایتمندی گردشگران ورزشی با مش    گردشگری ورزشی       به منظور بررسی رابطه بين       
 نشان داده شده است. 4همبستگی پيرسون استفاده شد که نتایج ان در جدول 

 رضایتمندی گردشگران ورزشی با مشکالت گردشگری ورزشینتایج تحلیل رابطه بین  (4)جدول 

 مش    گردشگری                   
 رضایتمندی گردشگران

 م موع مش    گردشگری زیر ساخت فرهنگی مدیریت

 -253/0 -256/0 -196/0 -664/0** محيط
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 مش    گردشگری                   
 رضایتمندی گردشگران

 م موع مش    گردشگری زیر ساخت فرهنگی مدیریت

 -746/0** -289/0 -824/0** -196/0 کيفيت کلی خدما 

 -774/0** -754/0** -289/0 -256/0 روانی-ت ربه روحی

 -896/0** -774/0** -746/0** -253/0 م موع رضایتمندی گردشگران

  ( معنادار است.P ≤05/0ارتباآ  **

ضایتمندی           ، 4با توجه به جدول       شان می دهد که بين ر سون ن ستگی پير ضریب همب صل از ازمون  نتایج حا
 رابطه منفی و معناداری وجود دارد. گردشگران ورزشی با مش    گردشگری ورزشی

، از ازمون فریدمن دارد وجود مندی گردشگران ورزشی تفاو   ترضای  بندی اولویت که بين برای ازمون این فرضيه 
 درج شده است. 5ه نتایج ان در جدول استفاده شده است ک

 رضایتمندی گردشگران ورزشی بندی آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویت (5)جدول 

 رضایتمندی گردشگران ورزشی ردیف
ميانگين 
 رتبه

 خی دو
درجه 
 ازادی

سطح 
معنی 
 داری

 27/11 دهدمی افزایش مرا نفس به بازی فوتبال اعتمادبه  نگاه کردن 1

406/664 16 001/0 

2 
 من در را موفقيت و کمال بازی فوتبال حسبه  نگاه کردن

 کندمی ای اد
27/10 

 18/10 کنممی شادمانی احساس بازی فوتبال نگاه کردن به فرایند در 3

4 
 خوبی یبازی فوتبال ت ربهبه  بازی نگاه کردن م موع در

 است من برای
99/9 

 88/9 است شادی و لذ  از پر این ا در حضورم مد  تمام 5

6 
 و اطرافيان با خوبی استادیوم تعامل در حضورم مد  در

 دارم دوستانم
79/9 

 53/9 است کردن فوتبال بازی برای استادیوم یادگار امام اماده 7

 51/9 گيرممی بازی فوتبال فرا در ایتازه هایمهار  8

 50/9 است مناسب بازی کردنفوتبال  برای هوا و اب 9

10 
 افزایش فوتبال بازی کردن در استادیوم مهارتم در حضور با

 کندمی پيدا
06/9 

11 
استادیوم یادگار  در دوباره حضور برای بعدی تعطي   ف ر به

 هستم امام
73/8 

 68/8 دهدمی ارامش من بازی فوتبال بهبه  نگاه کردن 12

 43/8 زیباست بسيار استادیوم یادگار امام یمنظره 13

 94/7 است استادیوم مناسب کارکنان برخورد 14

 97/6 است قبولی قابل حد در ها،هزینه 15

 65/6 است نظيربی استادیوم یادگار امام 16

 61/6 های ارتباطی به استادیوم مناسب استراه 17

اخت ف رضتتایتمندی گردشتتگران ورزشتتی   بندیاولویت هایامده بين ميانگين رتبهبا توجه به نتایج بدستتت      
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نابراین فرضتتتيه  2X= 406/666و  p>001/0داری وجود دارد )معنی فاو  در اولویت  (. ب ندی ی ح م مبنی بر ت  ب
شی      شگران ورز ضایتمندی گرد شی     بندیگردد. اولویتتایيد میر شگران ورز ضایتمندی گرد  5صور  جدول  ، به ر

با ميانگين رتبه    "دهدمی افزایش مرا نفس به بازی فوتبال اعتماد  به  نگاه کردن "بعد  باشتتتد. بين ابعاد موجود،  می
های ارتباطی به راه"بعد  و دارداز دیدگاه گردشتتگران ورزشتتی )تماشتتاگران فوتبال(    رتبه را ( بيشتتترین27/11)

 .داشت رتبه را ( کمترین61/6) با ميانگين رتبه "استادیوم مناسب است
دارد، از  وجود گردشتتگران ورزشتتی تفاو  مشتت    بندی اولویت همچنين برای ازمون این فرضتتيه که بين     

 درج شده است. 6که نتایج ان در جدول گردید  ازمون فریدمن استفاده
 گردشگران ورزشیمشکالت  بندی آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویت (6)جدول 

 مش    گردشگران ورزشی ردیف
ميانگين 
 رتبه

 خی دو
درجه 
 ازادی

سطح 
معنی 
 داری

 51/12 ریزی صحيح، دقيق و علمیفقدان برنامه 1

078/85 19 001/0 

 50/12 کمبود متخصصان در بخش گردشگری ورزشی 2

 34/12 گذاری )بخش دولتی و خصوصی(مش    موجود در سرمایه 3

 64/11 اندرکارهای دستها و وزارتخانهکافی بين سازمانعدم هماهنگی  4

 61/11 سيستم اط ع رسانی ناقص و روابط عمومی ضعيف با گردشگران 5

6 
المللی برای های استاندارد در سطح بينکمبود تأسيسا  اقامتی و هتل

 اقامت گردشگران
05/11 

 88/10 های گردشگرانخواستهکمبود اط عا  در مورد نيازها و  7

 84/10 هایاشنایی کم و ناکافی گردشگران ورزشی در مورد جایبه 8

 66/10 عدم وجود ام انا  و تأسيسا  تفریحی ورزشی استاندارد 9

 55/10 ها در مورد گردشگری ورزشیها ورویهتفاو  در سياستگذاری 10

 24/10 واحدهای گردشگریعدم کنترل و نظار  بر فعاليت  11

 02/10 ضعف ت نولوژی و دانش نظری و علمی در بخش گردشگری ورزشی 12

13 
قوانين مختلف دست و پاگير در مورد صدور ویزا، گمرکا  و مد  اقامت 

 گردشگران
98/9 

 75/9 های موازی و نامشخص بودن حدود وظایفوجود سازمان 14

15 
ام انا  و خدما  رفاهی مناسب به گردشگران به هنگام ی عدم ارائه

 اقامتشان
47/9 

 35/9 تنگناهای ایدئولوژیک و عدم انطباق ان با فرهنگ گردشگران 16

 24/9 وجود تلقی نادرست نسبت به گردشگران خارجی 17

 19/9 ا.شرقیمنفی در مورد  وجود دیدگاه 18

 18/9 زمينی، هوایی و ریلیضعف در سيستم حمل و نقل  19

20 
 استانبرخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنيت در برخی از مناطق 

 برای گردشگران
00/9 

اخت ف مشتت    گردشتتگران ورزشتتی    بندیاولویت هایبا توجه به نتایج بدستتت امده بين ميانگين رتبه     
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يه    (.2X= 078/85و  p>001/0) داری وجود داردمعنی نابراین فرضتتت یت  ب فاو  در اولو ندی ی ح م مبنی بر ت  ب
شی       شگران ورز ش    گرد شی      بندی گردد. اولویتتایيد میم شگران ورز ش    گرد  6صور  جدول  ، به م

شد. بين ابعاد موجود،  می صحيح، دقيق و علمی فقدان برنامه"بعد با شترین 51/12با ميانگين رتبه ) ریزی  را از  ( بي
سان و مسئوالن تربيت بدنی   دیدگاه  برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنيت در برخی از   "بعد و  دارد کارشنا

 داشت.رتبه را  ( کمترین00/9) با ميانگين رتبه "مناطق کشور برای گردشگران
رضتتایتمندی گردشتتگران ورزشتتی و مشتت     خرده مقياس های  بندی همچنين برای تعيين تفاو  اولویت     

 درج شده است. 6گردشگری ورزشی نيز از ازمون فریدمن استفاده شده است که نتایج ان در جدول 
و  رضایتمندی گردشگران ورزشیخرده مقیاس های  بندی آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویت (7)جدول 

 ورزشی گردشگریمشکالت 

 خرده مقياس ها متغير
ميانگين 
 رتبه

 خی دو
درجه 
 ازادی

معنی سطح 
 داری

 
 

رضایتمندی گردشگران 
 ورزشی

 87/2 روانی-ت ربه روحی

 64/1 خدما  کلی کيفيت 001/0 2 291/607

 49/1 محيط 

مش    گردشگران 
 ورزشی

 57/2 مش    مربوآ به مدیریت

813/83 2 001/0 

 

مش    فرهنگی در گردشگری 
 ورزشی

10/2 

 33/1 هامش    مربوآ به زیرساخت

گردشتتگران  رضتتایتمندی بندی خرده مقياس هایاولویت هایبا توجه به نتایج بدستتت امده بين ميانگين رتبه     
شی اخت ف معنی  ضيه 2X= 291/607و  p>001/0) داری وجود داردورز ی ح م مبنی بر تفاو  در (. بنابراین فر

  هایخرده مقياس بندیگردد. اولویتگردشتتگران ورزشتتی تایيد می  رضتتایتمندی هایخرده مقياس بندیاولویت
شی      شگران ورز ضایتمندی گرد شد. بين  می 7صور  جدول  ، به ر ضایتمندی  هایخرده مقياسبا شگران   ر گرد

رتبه را  ( کمترین49/1) با ميانگين رتبه محيط( بيشتتتترین و 87/2با ميانگين رتبه ) روانی-ت ربه روحی، ورزشتتتی
مشتتت     بندی خرده مقياس های   اولویت  های همچنين با توجه به نتایج بدستتتت امده بين ميانگين رتبه         دارند. 

شی اخت ف معنی   شگران ورز ضيه 2X= 813/83و  p>001/0) داری وجود داردگرد ی ح م مبنی بر (. بنابراین فر
خرده   بندی گردد. اولویت مشتتت    گردشتتتگران ورزشتتتی تایيد می    های خرده مقياس  بندی تفاو  در اولویت  

مشتت     هایباشتتد. بين خرده مقياسمی 6صتتور  جدول مشتت    گردشتتگران ورزشتتی، به    هایمقياس
مشتتت    مربوآ به ( بيشتتتترین و 57/2با ميانگين رتبه ) مشتتت    مربوآ به مدیریتگردشتتتگران ورزشتتتی، 

 ( کمترین رتبه را دارند.33/1) با ميانگين رتبه هازیرساخت

 نتیجه گیری بحث و



    ... بررسي رضايتمندی گردشگران ورزشي استان آذربايجان شرقي و ارتباط آن با مشکالت

ضر با   شرقی و ارتباآ ان با مش             هدف پژوهش حا ستان ایربای ان  شی ا شگران ورز ضایتمندی گرد سی ر برر
 کردن برطرف جهت در ت ش و مش    گردشگری ورزشی استان     شناسایی  صور  گرفت.  گردشگری ورزشی   

شگران  جذب به تواندمی انها شی  گرد  زمانی گفت توانمیهای بخش اول یافته توجه با .کند شایانی  کمک ورز

 داشت عنوان توانمی نتي ه این اساس بر .باالست انان رضایتمندی است، پایين ورزشی گردشگران مش    که

ضور  که ستادیوم فوتبال یادگار امام  در ح ست  مزایایی دارای ا ضایتمندی  سبب  که ا شگران  ر ست  شده  گرد  .ا
 حسافزایش  نفس، به اعتماد افزایش ،به فوتيال کردن نگاه طریق از شتتادمانی احستتاس افزایش نظير مزایایی

 افزایش ستتبب شتتده یکر مزایای کستتب و گردشتتگران رضتتایتمندی .برد نام توانمی را ... و موفقيت و کمال

شگران  یع قه ضور  احتمال افزایش و فوتبال ورزش به گرد ستادیوم یادگار امام  در انان ح  بنابراین، .شود می ا

شگری    کاهش ش    گرد ضایتمندی  افزایش سبب  تواند می م شگران  ر ضایتمندی  و شده  گرد  باعث انان ر

 حالت این واقع در .شود  استادیوم یادگار امام  در انان بيشتر  حضور  و مش    گردشگری   بر غلبه ع قه، افزایش

 رضایتمندی  چه هر و یابدمی افزایش رضایتمندی  شود،  کمتر مش    گردشگری   هرچه که است  ایچرخه مانند

. شود می بيشتر  مش    گردشگری   برداشتن  ميان از جهت در ت ش و شده  بيشتر  حضور  به ع قه یابد، افزایش

 .است  همسو ( 2008) وی و( 2006) تيسنگ (، 2005) چن ،(2005) یل هاییافته با تحقيقبخش از  این نتایج

  انها فراغت اوقا  هایفعاليت از اموزان دانش رضتتایتمندی و مشتت    گردشتتگری بررسييي به (2005)لي 

 داشت  انان وجود رضایتمندی  و مش    گردشگری   بين منفی همبستگی  که داد نشان  او تحقيق نتایج .پرداخت

ضر  تحقيق نتایج با او ییافته این که سو  حا ست  هم ضایتمندی  ها،انگيزه در مورد تحقيق به (2008وی ) .ا  و ر
 مش    گردشگری   بين که داد نشان  تحقيق او نتایج .پرداخت ابی هایورزش گردشگران  گردشگری مش     

 خود تحقيقا  در نيز (2005) چن  و (2005) لی .داشتتت وجود منفی همبستتتگی گردشتتگران رضتتایتمندی و

 گزارش فراغت اوقا  هایفعاليت در کنندگان شرکت  رضایتمندی  و مش    گردشگری   بين را منفی همبستگی 

سو  این پژوهش هاییافته با که اندکرده ستند  هم شگری    نقش اهميت به توجه با .ه ش    گرد شگران،  م  گرد

ستادیوم  مدیران شگری    از باید هاا ش    گرد شتریان  انتظارا  سطح  و م سب  اگاهی خود م خدما    و کنند ک
ش      کاهش با که کنند طراحی ایگونه به را خود فنی و کارکردی شگری م شگران  گرد  باالتر بردن و گرد

 .کنند فراهم را انان رضایتمندی بتوانند مشتریان انتظارا  سطح از خدما  کيفيت
 روانی- روحی ت ربۀ بعد گردشگران،  رضایتمندی  ابعاد بين درانست که  نيز حاکی از  دیگر تحقيقهای یافته     

استادیوم یادگار   ورزشی  گردشگران  بيشتر  که دهدمی نشان  یافته این. داشت  قرار نخست  رتبۀ در 87/2 ميانگين با
ستند  محيطی دنبال به امام شادمانی، افزایش اعتماد به نفس، لذ      با همراه را خود فراغت اوقا  که ه ساس  اح

شای فوتبال و...  ضایتمندی  رتبه را در بين ابعاد دومين خدما  کلی کيفيت .سپری کنند  بردن از تما شگران  ر  گرد

بيشتتتر که  دهداین موضتتوع را نشتتان می اهميت ن ته این. داشتتت استتتادیوم یادگار امام تبریز به مراجعه برای

 بعد .راضتتی بودند .از برخورد کارکنان، هزینه ها، تعامل با اطرافيان و.. گردشتتگرانی که به استتتادیوم امده بودند 

ضایتمندی  سومين  محيط شگرا  رتبه را در بين ابعاد ر شاید ی ی از      نی که به گرد شت.  ستادیوم امده بودند را دا ا
های ارتباطی به استتتادیوم و به عواملی که باعث شتتده تا گردشتتگران از بعد محيط کمتر راضتتی باشتتند بحث راه 

شد   ستادیوم رتبه اخر را  که در پرسشنامه مربوطه هم همين گزینه راه   اصط ح حمل و نقل ان با های ارتباطی به ا
ستانی و مربوطه باید توجه    ید کسب کرده بود. این ن ته بيانگر ا در بين سواال  موجو  ن مطلب است که مسئولين ا
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شگران             ای به این امر یعنی بهبود راهویژه ضایت گرد سب ر ضمن ک شند تا  شته با ستادیوم را دا های ارتباطی به ا
 .به استادیوم افزایش دهند گردشگران را نيزتعداد  ورزشی،
  استتتادیوم در موفقيت و کمال احستتاس و نفس به اعتماد افزایش جدید، هایمهار  کستتب از گردشتتگران     

 با افراد . ستازد می نمایان پيش از بيش را ورزشتی  فعال گردشتگری  اهميت امر این. داشتتند  رضتایت  احستاس 
 و کار امادة و اورندمی دست  به خوبی احساس  خود استراحت  زمان و تعطي   در ورزشی  هایفعاليت به پرداختن
 .شوندمی دوباره ت ش
 مشتت ل مهمترین 57/2ميانگين با مشتت    مربوآ به مدیریت داد که نشتتان حاضتتر پژوهشدیگر  نتایج     

 که است مش  تی هستند   ،مش    مربوآ به مدیریت  .بود از دیدگاه کارشناسان و مسئوالن    گردشگران ورزشی  

صص و دانش  نبود سبب  به سب  تخ شگران  برای فعاليت ان ام در منا  شاید  محقق، دید از .شود می ای اد گرد
ستان         حضور  برای شرایط  نبودن فراهم شی ا سطوح مختلف مدیریت ورز سته در  شای  این دليل افراد متخصص و 

شد  امر ضور  برای الزم شرایط  اوری فراهم به مدیران توجه لزوم نتي ه این . با متخصص در زمينه   افراد تمام ح
شی    مدیریت شگری ورز ستان  در ادارا  مربوآ به گرد شان  را ا  وی تحقيق نتایج با تحقيق ییافته این .دهدمی ن

سو  (2008) ست،  هم سنگ  و (2000) گيلبر  تحقيق نتایج با ولی ا  در( 2008) وی .ندارد همخوانی( 2006) تي

ش      خود تحقيق ش      مهمترین را فردی بينم شگران م  نتایج با که کندمی معرفی ابی هایورزش گرد

ضر  تحقيق سو  حا ست.   هم سنگ  ا ش      (2006) تي ش ل  مهمترین را فردی درونم  در کنندگان شرکت  م

 نوع در تحقيق این هاییافته با او تحقيق نتایج همخوانی عدم دليل شتتاید کند.می معرفی ورزشتتی هایفعاليت

 مهمترین ساختاری، مش      بازان اس ی  برای که کندمی عنوان نيز (2000) گيلبر  باشد.  بررسی  مورد فعاليت

مش      ندارند، اس ی  ورزش در زیادی یت ربه که افرادی برای اما است،  اس ی  هایپيست  در حضور مش ل  

 .است برخوردار بيشتری اهميت از فردی درون
و مش     10/2رتبهمش    فرهنگی در گردشگری ورزشی با ميانگين بعد از مش    مربوآ به مدیریت،      

مش    فرهنگی در گردشگری ورزشی همان مش       .داشت قرار  33/1ها با ميانگين رتبه مربوآ به زیرساخت 
شگران، کمبود اط عا  در مورد نيازها و           ضعيف با گرد سانی ناقص و روابط عمومی  ستم اط ع ر سي مربوآ به 

های طبيعی و ورزشی استان بود.   ن ورزشی در مورد جایبه های گردشگران و اشنایی کم و ناکافی گردشگرا   خواسته 
ساخت    ش    مربوآ به زیر سا  اقامتی و هتل     م سي شی از عواملی همچون کمبود تأ ستاندارد در  ها هم نا های ا

المللی برای اقامت گردشتگران، عدم وجود ام انا  و تأستيستا  تفریحی ورزشتی استتاندارد و ضتعف       ستطح بين 
شامل می      ت نولوژی و دانش نظ ستان را  شی ا شگری ورز  تحقيق، این در چند هر شد. ری و علمی در بخش گرد

 گردشگران  حفظ و جذب برای انها کاهش اهميت از نباید اما اند،گرفته قرار اخر یرده در مش     از دسته  این

ستادیوم  در تفریحی و ورزشی  مناسب  ام انا  اوری فراهم .شد  غافل ستادیوم  ای اد و هاا با مش      ایمن هایا

ضور  در تواندمی کمتر شگران  م دد ح شد  مؤثر گرد  و (2000) گيلبر  تحقيق مانند مختلف تحقيقا  نتایج .با
  .(26) دهدمی نشانرا  گردشگران جذب برای مش    این کاهش اهميت (2002) پنينگتون

 ارتباطی یواسطه  هم به و مستقيم  صور   به هم گردشگران،  مش     کاهش که گفت توانمی م موع در     

ضایتمندی  سطح  با که شگران  ر ستادیوم  مدیران توجه مورد باید دارد، گرد سئوالن مربوطه  هاا  و حفظ برای و م
 اوری ها، فراهمقرار دادن ام انا  رفاهی مناسب در استادیوم   منظور همين به .گيرد قرار گردشگران ورزشی   جذب



    ... بررسي رضايتمندی گردشگران ورزشي استان آذربايجان شرقي و ارتباط آن با مشکالت

ستراحتگاه های  می  گردشگران غير بومی، برقراری تعامل و ارتباآ خوب کارکنان با گردشگران و...  مناسب برای   ا
ضای  افزایش در تواند ستادیوم یادگار امام می   تر شگرانی که به ا شد  مؤثر ایندمندی گرد های ای اد راه. همچنين با

ستادیوم   سب به ا سب با     برقراری  ،ارتباطی منا سانی خوب و روابط عمومی منا ستم اط ع ر شگران، کاهش    سي گرد
ستادیوم و  هایهزینه شی  این  مش     کاهش باعث نيز ...اقامتی در ا شگران ورز شاگران فوتبال(  گرد خواهد  )تما
ستانی و مربوطه   رضایتمندی گردشگران ورزشی،    شود به منظور افزایش پيشنهاد می در اخر . شد  توجه  مسئوالن ا

شتری   شی    باید بي شگران ورز ش    گرد شده در این تحقيق   به م ش       )یکر  ش    مربوآ به مدیریت، م م
ساخت       ش    مربوآ به زیر شی و م شگری ورز شته با  را ها(فرهنگی در گرد سعی و ت ش خود را  شند و  دا تمام 

 انها را برطرف نمایند. تا ان ام دهند
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