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دورة  ،1شمارة  ،1تابستان 1392

تببین و شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفرکننده به
استان های غرب کشور (ایالم ،کرمانشاه ،لرستان و همدان)


 . 1علی گراوند –  .2فاطمه بهمنی –  .3حمیده بخشای –  .4مصطفی افشاری
 .1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد (واحد بروجرد).2 ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت
مدرس .3 ،کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران .4 ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت  ، 1391/ 11 / 14 :تاریخ تصویب )1392 / 03 / 20 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین وشناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفر کننده به استان های غرب
کشور (ایالم ،کرمانشاه  ،لرستان و همدان) بود .پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل
کلیه گردشگران ورزشی غیر فعال که در  2ماه پایانی سال  1390برای تماشا و تشویق تیمهای ورزشی مورد عالقه خود در مسابقات
رسمی و دوستانه به استان های ایالم ،همدان ،کرمانشاه و لرستان سفر کرده اند ،بود .در نهایت محقق موفق شد دیدگاه  231نفر از
گردشگران غیر فعال را به شکل تصادفی جمعآوری نماید .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته  37سوالی بود .پایایی
پرسشنامه مربوط به عوامل جذب کننده  α =0/77و برای عوامل بازدارنده α =0/81محاسبه شد .از آزمون فریدمن و Uمن ویتنی برای
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .یافته های پژوهش نشان داد که عالقه به یک رشته ورزشی خاص ،حضور دوستان و رفقا و عالقه به
تفریح و گردش بین شهری از مهم ترین عوامل جذب کننده و کمبود امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد ،بی انضباطی تماشاچیان در
ورزشگاه و سطح کیفی پایین مسابقات و تیم های ورزشی از مهم ترین عوامل بازدارنده گردشگران ورزشی بودند .از نظر گردشگران
عوامل جذب کننده مهمتر از عوامل بازدارنده عنوان شدند .باال بردن آمارگردشگران ورزشی غیر فعال سفر کننده به این استان ها بدون
تغییر نگرش در میان مسئولین و دست اندرکاران بخش ورزش و گرد شگری و ایجاد بستری مناسب برای ورود گردشگران امکان پذیر
نمی باشد و تحقق این امر مستلزم شناسایی کلیه عوامل جذب کننده و بازدارنده این حوزه و بهینه سازی آنها میباشد.

واژههای کلیدی:
گردشگری ،گردشگری ورزشی غیر فعال ،عوامل جذب کننده ،عوامل بازدارنده.
 - نویسنده مسئول  :تلفن 09169853672 :

Email:ali_garavand60@yahoo.com
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از آنجايی که ا تفاده منابع محلی برای تو عه و امرار

مقدمه

مختلف بوده و امروزه از جهات گوناگون اقتصادی ،فرهنگی

وابستگی به منابع ملی را بد

آورد ،بنابراين در درازمدت

و اجتماعی مورد توجه قررار گرفتره ا ر  .گردشرگری در

میتواند از نظر اقتصادی دوام آورد 26و .)27

بسياری از کشورها به منزلره نمرادی از هوير فرهنگری و
يکی از منابع کسب درآمد ا

از گردشگری به عنوان صنع

فيد ياد می

و اين صرنع آنننران در

شود،صنعتی که در م ابل با صنايع ديگر از آلودگی کمتر و

تو ررعه اقتصررادی-اجتمرراعی کشررورها اهمي ر دارد کرره

بازده بيشتری برخوردار ا

 .)4از منظر اقتصادی

اقتصاددانان آن را صادرات نرامریی ناميرده انرد  .)5ترث ير

جهانگردی موجدات اشتغال بيش از 200ميليون نفر،

ررطز زنرردگی مررردم،

حدود  8درصد کل شاغلين جهان را فراهم می آورد و

درآمدزايی ارزی ،توليد ناخالص ملی ،2ايجراد فرصر هرای

انتظار می رود تا ال 2011کارکنان اين بخش به 9

شغلی ،ا رات بين بخشی و تو عه ی اير بخش ها نظيرر

درصد افزايش يابد  .)6اين صنع

عامل مؤ ری در تعامل

کشاورزی و صنع  ،بهسازی و تو رعه زيرر بناهرا ،توزيرع

فرهنگها ،گفتگوی تمدنها و برقراری و تحکيم انس و الف

گردشررگری در بهدررود کيفيرر

متعادل روت ،ايجاد زمينه هرای تو رعه درمنراعق ع رب

بين مل ها

مانده و محروم ،تعامالت فرهنگی ،افرزايش رطز آگراهی

جهانی گردشگری ) (wtoتا ال  2010بيش از  %43از

توده ها ،بر قراری صلز و تحکيم روابط بين المللی ،ملری و

مشاغل جهان مربوط به گردشگری خواهد بود  .)29به

 ،تا جايی که برا اس ﭘيشبينی ازمان

منط هی غيرقابل انکار ا ر  .در تمرامی کشرورها ،دولر

همين منظور و با توجه به لزوم ت وي

جهانگردی را به منزله مهمترين عامل برای ت وي اشتغال

گردشگری به د تيابی به اعتدار و جايگاه واقعی خود در

و نيز برای ترقیاقتصادی نواحی ف يرتر وکمر
تعادل نواحی غير متعادل درنظرداشته ا

بره حفر

طز بين المللی ،بايستی بخشهای مختلف اين صنع

.)2

را

شنا ايی کرد و به بخشهای ﭘر اهمي تر توجه ويﮋه ای

برا اس ﭘيشبينی ازمان جهانی گردشگری تا ال
 2010بيش از  43درصد از مشاغل جهان )WTO
مربوط به صنع

و تو عه صنع

گردشگری میباشد؛ که به عور مﺜال

مدذول داش  ،يکی از اين بخشهای مهم و ﭘر اهمي
قابلي

تدديل به امر فرابخشی در صنع

دارد ،ورزش ا

که

گردشگری را

که از آن به عنوان گردشگری ورزشی

میتوان به ال  1997تا  2005اشاره کرد که صنع

نامدرده ميشود  .)8همگام شدن ورزش با فرايندی به نام

گردشگری ورزشی در نتيجه فعالي های اقتصادی

جهانی شدن ،آن را از حد محلی خارج و تدديل به ي

مساب ات ﭘيشرفته حدود  %3/1رشد ناخالص داخلی را در

ﭘديده جهانی کرده ا

که نمودهای آن را می توان در

ال افزايش و  %9/1از بيکاری در ال کاهش ياف

مساب ات جهانی نظير المپي

 .)23اين مسﺌله در جوامع و مخصوصا در اشخاصی که

اين تفا ير ،امروزه ﭘيوند بين گردشگری و ورزش نوع

ا تراتﮋی تامين امرار معاش آنها از عريق فعاليتهای متنوع

جديدی از توريسم توريسم ورزشی) را ايجاد نموده که

و

.

حماي

میشود مﺜل ا تانهای غربی کشور مفيد ا

و بازيهای جهانی ديد .با

بسيار مورد عالقه و ا تفاده مردم دنيا واقع شده ا

توريسم ورزشی هم به شکل فعال و هم به شکل غيرفعال
1 - Tourism
)2 -Gross National Product (GNP

درگير در فعالي

های ورزشی می باشد که به عور
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تصادفی و يا ازماندهی داده شده برای اهداف ورزشی يا
داليل تجاری يا غير تجاری از خانه و محل کارشان فر
می کنند  .)22در کل توريسم ورزشی شامل فر به ي
کشور و يا ي

در ي

شهر ديگر برای شرک
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تعطيالت در آن کشور ،به فعالي
يافته ا

های ورزشی اختصاص

.)1

عوامل مختلفی وجود دارد که بر قصد و ميل

رشته

گردشگران برای حضور در ي

رويداد ورزشی و انتخاب

به گردشگرانی که برای شرک

رشته ورزشی فر

که با توجه به کشور مددأ و م صد و ويﮋگی و فرهنگ آنها،

می کنند گردشگران ورزشی فعال 2وآنهايی که برای

رويداد

تماشای ي
ورزشی

در ي

رويداد ورزشی

فرميکنند،گردشگران

غيرفعال3ميگويند .)18

جردن

برحضور گردشگران توجه خاصی به عوامل جذب کننده و

از فری نشاط آور که

و بسياری از تح ي ات نشان داده اند

گردشگری ورزشی عدارت ا
افراد را با انگيزه شرک
فعالي

بنابر

نظر

متفاوت ا

 .)24در اکﺜر تح ي ات مرتدط با عوامل مؤ ر

بازدارنده شده ا

در فعالي های فيزيکی ،تماشای

که بازدارنده ها و عوامل موجود بر ر راه گردشگران و نيز

فيزيکی و يا لذت از جاذبههای ورزشی ،تشويق به

ها ،بر تمايل آنها

فر و دوری موق

از محل کون

خود می کند .)10

در کنارتا يرات گردشگری ورزشی بر صنع
نکته ديگری که دراين ميان از اهمي
ا

عوامل تث ير گذار بر حضور گردشگران در ي

گردشگری

به مسافرت و حضور يا شرک
گذار ا

آنها در ي

رويداد تث ير

28و  21و .)25

ويﮋه ای برخوردار

قيامی رادو محرم زاده  )1387در تح ي ی يکی از

.

کشور ا تراليا در جلب

 ،تا ير ورزش و گردشگری بر اقتصاد کشورها

توريسم ورزشی ،يکی ازحوزه های ﭘر اهمي
گردشگری در دنيا

چگونگی ادراک گردشگران از محدودي

صنع

مهمترين داليل موف ي

گردشگران ورزشی به رويدادهای ورزشی برگزار شده در

که به مانند بسياری از بخش های

اين کشور را همکاری دقيق و برنامه ريزی شدۀ ازمان

و هنوز بسياری از

های متولی گردشگری و ازمان های متولی ورزش اين

افراد از جايگاه اين حوزه در صنع گردشگری بی اعالعند

کشور عنوان کردند  .)7محمودی يکتا  )1387در برر ی

 .)9در عصر حاضر ،گردشگری ورزشی مندعی رشار از

عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی فعال

 ،به گونه ای که اين عامل به رقابتی

ها ،جاذبه های

اين حوزه در ايران م وله ای نوﭘا

ود و درآمد ا

و يع و جدی ميان کشورهای مختلف ،به منظور گرفتن
امتياز ميزبانی رقاب

های بزرگ بين المللی مددل شده

فر کننده به ايران در  5حوزه زير اخ
عديعی و غيرعديعی ،فرهنگ ،مديري

و يا

انجام

داد به اين نتيجه ر يد که عوامل جذب کننده نسد

به

ا

 .هيﺌ

گردشگری انگلستان  (ETBتخمين زده

عوامل بازدارنده تث ير گذارتر می باشند .در زمينه عوامل

ا

که بيش از  20درصد از فرهای گردشگران در اين

و در عوامل بازدارنده عامل

کشور ،با هدف اوليه مشارک
صورت گرفته ا

در فعالي

های ورزشی

 .در حالی که بيش از  50درصد از

جذب کننده عامل مديري
زير اخ

مهمتر میباشند .نتايج نشانداد که گردشگران

مجرد در رابطه با عوامل جذبکننده به مؤلفه زير
اخ ها و در رابطه با عوامل بازدارنده به مؤلفه مديري و
گردشگران متثهل در رابطه با عوامل جذب کننده به مؤلفه

1 - Sport Event
3- Active Sport Tourism
3 - Passive Sport Tourism

مديري و در رابطه با عوامل بازدارنده به مؤلفه زير اخ
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ها و مديري

اعت اد بيشتری دارند  .)10ارشادی فرد

گراند ﭘريکس ،بازیهای

عدارتاند از :مساب ات فرمول ي

 )1388عی تح ي ی به اين نتيجه ر يد که عامل

عمومی بينالمللی ،بازیهای جنوب شرقی آ يا و

بدنی

مساب ات نهايی بدمينتون جام توماس .فدرا يون جهانی

در تو عه گردشگری ورزشی ن ش دارند  .)1گيلدرت و

بسکتدال نيز گزارش کرد که درآمد حاصل از برگزاری

فيزيکی ،عامل خدماتی ،عامل فرهنگی ،عامل تربي

های تفريز و گردشگری ،محدودي

های درون فردی،

مساب ات جام جهانی بسکتدال
ميليون يورو بوده ا

حدود دويس

 ،بهعوری که ی

عوامل زمانی ،خانوادگی و اقتصادی را از مهمترين

هزار گردشگر ورزشی در اين مساب ات حضور داشتند .)30

محدوديتها ذکر کردند  .)20براز  )2002در تحليلی

رزمين ايران با انواع شرايط اقليمی و آب و هوايی و

گردشگران در

امور ورزشی

ﭘيرامون عواملی مؤ ر بر حضور يا شرک
فعالي

با برخورداری از ﭘتانسيلهای عديعی جه

های ورزشی همگانی ،هزينه مسافرت به م صد،

نظير :رودخانه های با شدت جريان باال ،ﭘتانسيلهای

بدنی و عوامل

چمنزارهای منا ب ،کوه ها و ارتفاعات

هزينه ا تفاده از امکانات برای فعالي

جغرافيايی را از عواملجذب گردشگران عنوان کرد .)14
کيم و چاليپ  )2003نتيجه گرفتند جذابي

رويداد

ورزشی ،محدوديتهای امنيتی و المتی ومحدوديتهای
مالی ،انگيزه های درونی و تجربه قدلی بر تمايل يا عدم
تمايل شرک

وارکاری ،ﭘيس
مختلف و ﭘيس

ورزشهای زمستانی نظير ا کی ،ميتواند

به جايگاه مطلوبی در عرصه توريسم ورزشی د تيابد .با
اين وجود جايگاه ايران با جلب  500هزار نفر توريس
ورزشی در

ال رتده بيس

و

وم جهان ا

)3؛

کنندگان ا ر تعيين کنندهای دارد .)25

همننين ايران با توجه به جاذبههای تاريخی با تانی و

گيدسون و همکاران  )2003عی ﭘﮋوهش هايی درباره

همننين منابع عديعی ،بهترتيب رتدههای دهم و ﭘنجم را

م ياس اظهار نمودند شهر ميزبان برای

مساب ات کوچ

دارا

.)13

افزايش فوايد گردشگری بايستی بيشتر به نيازهای

با توجه به ناشناخته بودن عوامل مؤ ر در جذب

هواداران تيم های مختلف توجه کند .نيز بر لزوم همکاری

گردشگران در ا تان های کشور و به دليل ندود مطالعات

گسترش

ويﮋه در اين زمينه ،يکی از مشکالت ﭘيش رو در اين برنامه

گردشگری در مساب ات ورزشی دانشگاهی تثکيد

ريزی و بازاريابی برای جذب گردشگری به عور اعم و

 )2006در برر ی ا ر تو عه ورزش

گردشگر ورزشی به عور اخص ،شنا ايی عوامل مؤ ر بر

بين دانشگاه ها و آژانس های گردشگری جه

کردند  .)19چو

1

تکواندو بر گردشگری ،بيان کرد ورزش هايی که ن ي

حضور آنها

کشور محسوب می شوند می توانند جذب کننده گردشگر

های هنگفتی که از وی ازمان تربي بدنی ،کميته ملی

باشند  .)17يو ف و همکاران  )2009در برر ی

المپي  ،فدرا يونها و ديگر نهادهای مرتدط با برگزاری

در مالزی

رويدادهای ورزشی انجام می شود ،نتوان از فوايد زياد

بيان کردند که برگزاری رويدادهای ورزشی در مالزی باعث

تو عه گردشگری حاصل از اين رويدادها ا تفاده کرد .به

جذب گردشگران ورزشی و کسب درآمد اقتصادی زيادی

نظر می ر د که اين عوامل با توجه به شهر و يا ا تان

میشود ،مﺜالهای برجستهای از رويدادهای ورزشی

مددأ و م صد ،نوع فرهنگ ،نوع مساب ه و رشته ورزشی

گردشگری رويدادی ورزشی با م ياس کوچ

 .اين مشکل باعث می شود عليرغم هزينه

ونيز ويﮋگيهای جمعي
1 - Cho،K.M

شناختيهواداران مربوعه ،متفاوت
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هاد ون  )2000در تح ي ی جه

برر ی محدودي

ال  2010در ترکيه
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باشد .لذا با توجه به اينکه ا تان های غرب کشور

و مکان مساب ات مشخص گرديد .ﭘس از ﭘخش ﭘر شنامه

های فراوانی در جذب گردشگر بطور اعم و

ها بين تماشاگران ،در ﭘايان مح ق موفق شد ديدگاه 231

گردشگران مرتدط با رويدادهای ورزشی بطور اخص دارند

نفر از تماشاگرانی که به اين چهار ا تان فر کرده بودند

و حضور گردشگران ورزشی در

را جمع آوری و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .روايی

ظرفي

و عوامل مؤ ر بر شرک

قرار نگرفته ا
ﭘر شهای ذيل ا

 ،مح ق در ﭘیيافتن ﭘا خهايی به
:

ورزشی 5 ،متخصص در زمينه گردشگری در رشته
جغرافيا و  10کارشناس

ازمان گردشگری و ميراث

 -1چه عوامل جذب کنندهای وجود دارد که می تواند

فرهنگی تایيد شد .با بهره گيری از آزمون آلفای کرونداخ

باعث تو عه گردشگری ورزشی غير فعال بر ا ر برگزاری

ﭘايايی ﭘر شنامه مربوط به عوامل جذب کننده α =0/77

رويدادهای ورزشی در ا تانهای غرب کشور شود؟

و برای عوامل بازدارنده α =0/81محا ده شد.

 -2چه عوامل بازدارنده و محدوديتهايی وجود دارد که

در اين تح يق از آمار توصيفی برای عد ه بندی و

مانع از حضور گردشگران ورزشی غير فعال در رويدادهای

توصيف يافته ها) ميانگين،انحرافا تاندارد و (...و از آزمون
کولموگروف ا ميرنف جه

ورزشی اين ا تانهای کشور می شود؟
 -3آيا بين عوامل مختلف جذب کننده و بازدارنده

آزمون فريدمن جه

عديعی بودن توزيع دادهها،

تعيين ميزان هم هر عامل و از

گردشگران ورزشی غير فعال تفاوت معنی داری وجود

آزمون  uمن ويتنی برای م ايسه عوامل جذب کننده و

دارد؟

بازدارنده ا تفاده شد.

روش تحقیق

نتایج و یافته های تحقیق

روش تح يق حاضر «توصيفی -ﭘيمايشی» و از نوع
علی -م ايسه ای ا
ﭘر شنامه مح ق

.برای جمع آوری اعالعات از
اخته شامل 37

وال20 ،

ؤال

در اين بخش ،ابتدا به برخی ويﮋگیهای فردی گروه
نمونه و پس به يافته های ا تنداعی اشاره ميشود.
نتایج توصیفی

مربوط به عوامل جذب کننده و  17ؤال مربوط به عوامل

يافتههای تح يق نشاندهنده اين مطلب ا

بازدارنده ،ا تفاده شد .جامعه آماری شامل کليه

36/36درصد آزمودنی ها دارای مدرک ديپلم16/02 ،

تماشاچيان ،تشويق

درصد کاردانی 43/29 ،درصدکارشنا ی و  4/33درصد

گردشگران ورزشی غير فعال

کنندگان و عرفداران تيم های ورزشی) که در  2ماه

که :

کارشنا ی ارشد و باالتر بودند.

ﭘايانی ال  1390برای تماشا و تشويق تيم های ورزشی

تعداد گردشگران گروه مجرد بيشتر از گردشگران

مورد عالقه خود در مساب ات ر می و دو تانه به ا تان

ورزشی متثهل بود .به اين صورت که  69/70درصد از

های ايالم ،همدان ،کرمانشاه و لر تان فر کرده اند،

ﭘا خدهندگان مجرد و  30/30در صد از آنها متثهل بودند.

بود.به دليل نامشخص بودن تعداد جامعه آماری جه
شنا ايی نمونه ها ،اقدام به گرفتن ت ويم ورزشی از
فدرا يونها و هيﺌ های مختلف شد و از اين عريق زمان

ميانگين نی آزمودنی ها  25/27و ميانگين مسافتی
را که برای ديدن مساب ات عی کرده بودند 234/23
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کيلومتر و مدت اقام

آنان به عور ميانگين  3/01روز در

شهر ميزبان بود.

غير فعال ا تانهای غرب کشور تفاوتمعنیداری وجود
داش  .به عوری که کمدود امکانات و تث يسات ورزشی با

می کردند بيشتر از کسانی بود که اين مساب ات را دندال

ورزشگاه با ميانگين  2409و طز کيفی ﭘايين مساب اتدا

نمیکردند ،به عوری که  54/10درصد از گروه نمونه

ميانگين  2371به ترتيب جايگاه اول تا وم را به خود

ﭘا خ مﺜد و  45/90درصد ﭘا خ منفی دادند.

اختصاص دادند.

نتایج استنباطی

در زمينه عوامل بازدارنده در

طز معنی داری

 ،P>0/05بين عوامل مختلف باز دارنده گردشگران ورزشی
جدول  -1نتایج میانگین رتبهای عوامل بازدارنده گردشگران ورزشی
میانگین رتبهای

سؤاالت (متغیر ها)
کمبود امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد

2445

بی انضباطی تماشاچیان در ورزشگاه

2409

سطح کیفی پایین مسابقات و تیم های ورزشی

2371

ضعف در خدمات رسانی با توجه به نیاز و خواسته های گردشگر

2311

ضعف در سیستم حمل ونقل هوایی  ،زمینی و ریلی

2260

نبود سیستم رایانه ای برای فروش و رزو بلیط

2258

هزینه های سفر ،اقامت  ،خرید سوغات وصنایع دستی

2245

کمبود قوانین حمایتی از گردشگران

2231

ارائه امکانات و خدمات رفاهی نامناسب (هتل و رستوران)

2209

ضعف در تبلیغ رویدادهای ورزشی

2137

مشکالت امنیتی شهر میزبان

2086

وضعیت نامناسب شهر میزبان از نظرنظافت و آراستگی

2072

قوانین دست و پاگیر در استفاه گردشگران از جاذبه ها

1876

برخورد نامناسب مردم شهر میزبان

1743

تبلیغات سوء در مورد شهر میزبان

1733

داشتن خاطرات ناگوار و بد از شهر میزبان

1556

اختالفات مذهبی و اعتقادی

1397

 Zفریدمن

259/93
0/001

سطح معنی داری

در زمينه عوامل مربوط به عوامل جذب کننده در

ورزشی خاص با ميانگين  ،4/08حضور دو تان و رف ا با

طز معنی داری  ،P>0/05بين عوامل مختلف جذب

ميانگين  3/75و عالقه به تفريز و گردش بين شهری با

کننده گردشگران ورزشی غير فعال ا تانهای غرب کشور

وم قرار

تفاوت معنیداری وجود داش  .عالقه به ي

رشته

ميانگين  3/66به ترتيب در اولوي
گرفتند.

اول تا
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جدول  -2نتایج میانگین رتبه ای عوامل جذب کننده گردشگران ورزشی
میانگین رتبه ای

سؤاالت (متغیر ها)
حضور دوستان و رفقا

3045

عالقه به تفریح و گردش بین شهری

3006

حضور ورزشکاران و تیم محبوب

2906

وجود مکانهای باستانی

2839

برگزاری مسابقات در زمان مناسب

2640

عالقه به فرهنگ،هنر ،موسیقی و آداب و رسوم این شهر

2542

داشتن وقت آزاد

2531

وجود بازارهای بزرگ خرید

2510

نزدیکی این شهر با محل زندگی

2508

امکانات رفاهی ورزشگاه

2252

جشنها،مراسم و برنامه های سنتیاین رویداد ورزشی

2193

وضع ظاهر مسؤلین و برخورد مناسب آنها

2170

تبلیغات خوب برگزاری این مسابقات

2121

جدید و متفاوت بودن این مسابقه ورزشی

2107

وجود امکانات اقامتی و هتل های استاندارد

2093

وضعیت مناسب سیستم حمل و نقل زمینی،هوایی وریلی

2042

وجود تغذیه کامل و متناسب با ذائقه من در این شهر

1987

استفاده از تکنولوژی روز در برگزاری این مسابقات

1856

وجود تقویم ساالنه از رویدادهای ورزشی

1752

 Zفریدمن

462/28

سطح معنی داری

همانگونه که در جدول

0/001

ديده ميشود در

طز

معناداری ،P>0/05بين عوامل مختلف جذب کننده و

وجود دارد .از نظر گردشگران عوامل جذب کننده مهمتر
از عوامل بازدارنده می باشد.

بازدارنده گردشگران ورزشی غير فعال تفاوت معنی داری

جدول  -3نتایج آزمون  zیومن ویتنی ،مقایسه میانگین جذب کننده ها و بازدارنده ها
شاخص های آماری
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبهها

عوامل
جذب کننده

3/01

1/39

4406

بازدارنده

2/92

1/40

4118

 Uمن ویتنی

5/49

سطح معنیداری

0/001
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گردشگران تماشا گران ورزشی) در شهر ميزبان به عور

بحث و نتیجه گیری
در اين فصل نتايج حاصل از تح يق به گونه ای

ميانگين  3روز بوده ا

.

بر ا اس يافته های تح يق در رابطه با عوامل

مختصر و مفيد ارایه می شود تا همه افرادی که به نحوی

دارند ،بتوانند از نتايج اين تح يق بر ﭘاره ای از مسايل و

کمدود امکانات ورزشی و تفريحی ا تاندارد در شهر

مشکالت مربوط به م وله گردشگری ورزشی فایق آيند.

ميزبان به عنوان مهمترين عامل می تواند مانع شرک

امروزه برگزاری مساب ات ورزشی تو ط کشورها با اهداف

تماشاگران و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در آن

مختلفی انجام می شود اما آننه مسلم ا

کسب درآمد

شهر شود .و در رابطه با عوامل جذب کننده ،عالقه به ي

و همننين بهدود روابط با ديگر کشورها از اهداف مهم

رشته ورزشی به عنوان مهمترين عامل می تواند باعث

محسوب می شود .از اين رو آنها تالش می کنند تا با

جذب تماشاگران و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در

برگزاری هر چه بهتر مساب ات ورزشی بتوانند ميزبانی

ي

شهر شود.

ديگر مساب ات را نيز در آينده از آن خود کنند .بنابراين،

يافته های تح يق نيز نشان می دهد که گردشگران

بايد راه های جذب گردشگران و موارد بازدارنده آنها مورد

ورزشی عوامل جذب کننده را قويتر از عوامل بازدارنده

شنا ايی قرار گيرد و با ي

برنامه ريزی صحيز به ت وي

عوامل جذب کننده و برعرف نمودن عوامل بازدارنده

گزارش نموده اند و معت دند تمرکز بر عوامل جذب کننده
می تواند بسياری از عوامل بازدارنده را کاهش دهد.
بنابراين نياز ا

ﭘرداخ .

اندرکاران ورزش و ميراث

که د

بر ا اس نتايج ا تخراج شده از بخش اول ﭘر شنامه

فرهنکی و گردشگری برنامهريزی بر روی عوامل جذب

اعالعات شخصی) به اين نتيجه ر يديم که 43/29

کننده با دق بيشتری انجام دهند زيرا ت وي آنها موجب

درصد از گروه نمونه دارای مدرک ليسانس و ب يه دارای

ضعيف شدن عوامل بازدارنده و تا حدودی از بين رفتن

مدارک ديپلم ،فوق ديپلم و فوق ليسانس بودند .از مجموع

اين عوامل خواهد شد .قابل ذکر ا

که تمامی موارد که

 321نفر گروه نمونه 69/70 ،درصد مجرد و  30/30درصد

در رابطه با عوامل جذب کننده و بازدارنده در ﭘر شنامه

متثهل بودند 54/10 .درصد اعالم نمودند که هميشه به

آمده بود به نحوی بر دفع و جذب گردشگران ورزشی

ديدن اينگونه مساب ات می روند .اما  45/90درصد ديگر

تث يرگذار بوده اند .امکان جذب گردشگران ورزشی غير

اذعان داشتند که هميشه برای ديدن اين مساب ات به

اقتصادی ورزشی کشور زمانی

فعال ،برای بهدود وضعي

ورزشگاه ها نمی روند .بيشتر گردشگران ورزشی که به اين

ميسر ا

چهار ا تان فر کرده بودند بيشتر از قشر جوان جامعه و

مورد توجه و برر ی قرار گيرد.باال بردن آمار گردشگران

در محدوده ی نی  25ال بودند ،و با توجه به محل

ورزشی غير فعال فر کننده به اين ا تان ها بدون تغيير

گردشگران که در ﭘر شنامه قيد شده بود ،ميانگين

اندرکاران بخش ورزش و

اقام

که همه مؤلفه های ا ر گذار در اين زمينه

نگرش در ميان مسﺌولين و د

مسافتی را که آنها برای تماشای اين مساب ات عی کرده

گردشگری و ايجاد بستری منا ب برای ورود گردشگران

اين

امکان ﭘذير نمی باشد و تح ق اين امر مستلزم شنا ايی

بودن حدود  234کيلومتر بوده ا

.مدت اقام
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عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران و کار بر روی

امکانات و تجهيزات منا ب تمرينی و ورزشی ميتواند

آنها می باشد.

موجدات نارضايتی گردشگران ورزشی را فراهم نمايد در

بازدارنده تفاوت معنی داری وجود دارد.از نظر گردشگران

شهر به عنوان ي

جاذبه غير عديعی می توان در جذب

ورزشی غير فعال تماشاگران) کمدود امکانات ورزشی و

گردشگران ورزشی در ال های آينده ن ش مهمی را ايفا

تفريحی ا تاندارد در شهر ميزبان با ميانگين رتده

کرد و به دندال آن برگزاری مساب ات مهمتری را برای

ای 2445به عنوان مهمترين عامل می تواند مانع شرک

کشورمان به ارمغان آورد.

تماشاگران و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در آن

يافته های مربوط به عوامل بازدارنده نشان داد که بی

شهر شود .ندود و يا کمدود امکانات ورزشی و تجيهزات

انضداعی تماشاچيان در ورزشگاه ها نيز می تواند عامل

ا تاندارد در ورزشگاه ها مﺜل ندود صندلی منا ب ،کمدود

ديگری در دفع گردشگر ورزشی باشد .رفتار خشن و

جا برای تماشاگران و رويس بهداشتی باعث می شود که

ﭘرخاشگری تماشاچيان در ورزشگاه ها گاهی ممکن ا

تماشاگران برای بار دوم تمايلی به شرک

در اين ورزشگاه

به خشون

و درگيری کشيده شود و همين موضوع

را نداشته باشند .يافتههای حاصله در ﭘﮋوهش حاضر با

میتواند احساس نا امنی

يافتههای ﭘﮋوهش هنرور  ،)1383چاليپ ،)1992

تماشاگران و هم برای ورزشکاران بوجود آورد  ،اين موضوع

چاليپ و گرين  ،)2001براز  )2002و کوزاک )2002

در جريان مساب ات مهم گاهی ديده می شود ،که حضور

همسو می باشد 14 ،15،16 ،11و .)24

ﭘليس های امنيتی ورزشگاه ها تا حدودی از اين ناامنی و

هنرور  )1383بيان کرد که ارایه خدمات و امکانات
ورزشی و تفريحی غير ا تاندارد در کشور ميزبان از عوامل
دفع کننده می باشد .)11

در ورزشگاهها هم برای

خشون جلوگيری خواهند کرد.
يافته های مربوط به عوامل بازدارنده نشان داد که
ﭘايين بودن طز کيفی مساب ات و تيم های ورزشی از

چاليپ و گرين  )2001ﭘيشنهاد کردند که ر توران

نظر گردشگران ورزشی تماشاچيان مساب ات) نيز می

ها ،هتل ها ،اماکن ورزشی ،امکانات و و ايل ورزشی

توان عامل ديگری در بازدارندگی آنها باشد .ﭘايين بودن

وتفريحی منا ب می تواند در قدل و بعد از برگزاری

طز کيفی مساب ات و تيم های ورزشی موجب کاهش
انگيزه گردشگران ورزشی برای حضور در ورزشگاه ها می

رويدادهای ورزشی فوايد زيادی داشته باشد .)16
براز  )2002بيان کرد که گردش در محيط عديع ،

شود زيرا آنها به عل

حرفه ای ندودن ورزش آن شهر و يا

دويدن ،رانندگی ،شنا ،موج واری ،تنيس ،گلف و فراهم

کشور ،طز مساب ات را ﭘايين می ﭘندارند و رغدتی برای

ها به

در آنها از خود نشان نخواهند داد .بنابراين برای

کردن امکانات و تجهيزات الزم برای اين فعالي
عنوان جذابي

شرک

های گردشگری برای گردشگران بازديد

جذب هر چه بيشتر گردشگران ورزشی برای تماشای

کننده از رويدادهای ورزشی همگانی به حساب می

مساب ات در رشته های مختلف ورزشی نه ف ط فوتدال)،

آيند .)14
با توجه به همسو بودن يافته های ﭘﮋوهش با اير
ﭘﮋوهش ها می توان اذعان نمود که کمدود ويا ندود

نياز ا

که ورزش کشور با ي

برنامه اصولی و هماهنگ

به م حرفه ای شدن وق داده شود.
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ضعف در خدمات ر انی با توجه به نياز و خوا ته

بنابراين ،باالبودن هزينه ها نه تنها برای شهر ميزبان

های گردشگران ورزشی از ديگر مواردی بوده که موجب

درآمدی حاصل نمی کند بلکه موجب گريز گردشگران از

شرک

با زداری گردشگران ورزشی جه

در مساب ات می

شود که مورد تثييد گردشگران نيز قرار گرفته ا

آن شهر خواهد شد.

توجه به نيازهای گردشگران موجب می شود که آنها برای

کننده تفاوت معنی داری وجود دارد .به نظر گردشگران

تثمين نيازهای خود اقداماتی را انجام دهند که موجب بر

ورزشی غير فعال تماشاگران) عالقه به ي

رشته ورزشی

هم خوردن نظم شود .بنابراين در ارایه خدمات بايد به

به عنوان مهمترين عامل می تواند باعث جذب تماشاگران
و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در ي

نيازها و خوا ته های گردشگران توجه ويﮋه ای شود.

شهر شود.

ندود يستم رايانه ای برای فروش و رزرو بليط از

يافته های اين ﭘﮋوهش با يافته های چاليپ  )1992و تاﭘا

ديگر عوامل بازدارنده ای بود که مورد تثييد گردشگران

و ديگران  )2002همسو می باشد .چاليپ  )1992در

يستم اينترنتی برای رزو

که نوع ورزش می تواند بر عاليق و

ورزشی قرار گرف  .ندود ي

تح يق خود درياف

بليط مساب ات عالوه بر اين که باعث می شود تماشاگران

تمايل افراد به مسافرت تث ير گذار باشد  .)28تاﭘا و ديگران

در ورزشگاه ها برای تهيه بليط صرف

 )2002در تح يق خود به اين نتيجه ر يدند که ترجيز

در

های ديگر برای تفريز عالقه به رشته های

زمان زيادی را ﭘش

کنند ،باعث کاهش ميل و رغد

آنها جه

شرک

دادن فعالي

مساب ات می شود .عالوه بر اين می توان از اين يستم

ورزشی ديگر) از نظر گردشگران ،می تواند بر حضور آنها

برای اعالع ر انی و تدليغ مساب ات در ابعاد و يع

در ي

مساب ه تث ير گذار باشد  .)28با توجه به اين که

ا تفاده کرد .هنرور  )1383در تح يق خود عوامل مؤ ر

ﭘر شنامه ها در مساب ات فوتدال بين تماشاگران ﭘخش

بر تو عه گردشگری ورزشی) به اين نتيجه ر يد که عدم

شده بود می توان به اين نتيجه ر يد که فوتدال به عنوان

د تر ی به بليط می تواند مانعی برای حضور گردشگران

يکی از ورزش های ﭘر عرفدار می تواند بيشتر از ديگر
رشته های ورزشی جذب گردشگر کند .بايد د

در مساب ات شود .)11
باال بودن هزينه فر و اقام

اندر

يکی ديگر از موارد

کاران ورزش با متداول کردن ورزش های ﭘرعرفدار و

بازدارنده گردشگران ورزشی می باشد که مورد مطالعه قرار

گروهی فوتدال ،کشتی و ورزش های با تانی و)...در

گرف  .باال بردن هزينه ها عالوه بر باال بودن مخارج شهر

شهرهای مختلف به جذب گردشگران بپردازند.

ميزبان ،در آمدی نيز ناشی از خريد کاال و رزرو هتل

از موارد مورد مطالعه ديگر در ارتداط با عوامل جذب

تو ط گردشگران) برای شهر ميزبان به دندال نخواهد

کننده گردشگران حضور دو تان و رف ا در ورزشگاه می

داش  .اگر بتوان يافته های حاصله در ﭘﮋوهش حاضر را با

باشد .به نظر گردشگران حضور دو تان و رف ا در اين

يافته های هنرور  )1383همسو دانس

می توان نتيجه

مساب ات يکی از موارد مهمی بوده ا

که باعث شده آنها

که باال بودن هزينه فر و اقام

می تواند عامل

برای ديدن مساب ات به اين ا تان ها فر کنند .با توجه

مهمی در بازدارندگی گردشگران ورزشی نيز باشد .زيرا

به ن ش مهم دو تان و رف ا در جذب گردشگران مسؤلين

عامل بازدارنده گردشگران

ورزش می توانند با ايجاد موقعي های منا ب در مدارس

گرف

آنان اين عامل را به عنوان ي
ورزشی گزارش نمودند.

و دانشگاه ها  ،با برگزاری تورها و اردوهای ورزشی برای
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تببین و شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال...

تماشای مساب ات باعث رونق گردشگری در کشور

عديعی در شهر يا کشور ميزبان به عنوان عواملی که باعث

شوند.زيرا از اين عريق تعداد بيشتری جذب می شوند.

جذب گردشگران ورزشی می شوند ياد کردند .)12

که به نظر گردشگران در حضور آنها در

ديگر تح ي ات ،نشان دادن و معرفی مکانهای تاريخی و

.با توجه به اين که

با تانی عالوه بر ترويج فرهنگ می تواند موجب ﭘيوند

و بيشتر افراد

فرهنگی بين ا تانها و حتی کشورها گردد  ،که اين کار را

عواملی بوده ا

اين مساب ات ن ش مهمی داشته ا

اين مورد جزء خصوصيات فردی افراد ا

عالقه زيادی به مسافرت و گردش بين شهری دارند ،د

می توان از عريق نمايش فيلم ،ﭘخش بروشور قدل از

اندر کاران ورزش و ميراث فرهنگی و گردشگری در شهرها

مساب ات و نصب ﭘو تر و تابلو در ورزشگاه ها انجام داد.

هم داده و شرايط مطلوب را برای

از ديگر موارد مورد مطالعه در زمينه جذب گردشگران

بايد د

به د

جذب هرچه بيشتر اين گونه گردشگران فراهم آورند و با

برگزاری مساب ات در زمان منا ب ا

 .از نظر

زيدا ازی فضای شهر خود باعث ايجاد انگيزه در آنها

گردشگران ورزشی فر کننده به اين ا تان ها بر گزاری

شوند.

مساب ات در زمان منا ب می تواند در جذب آنها بسيار

يافتهها نشان داد که حضور ورزشکاران و تيم های

مؤ ر باشد .با توجه به اينکه امروزه اغلب گردشگران

محدوب نيز می تواند باعث جذب گردشگران ورزشی

ورزشی را قشر جوانی تشکيل می دهد که در حال

اندر کاران و

تحصيل میباشند ،برگزاری مساب ات در فصل امتحانات

مسؤلين ورزش در ا تانها می توانند با دعوت از

دانشگاهی میتواند از انگيزه گردشگران برای حضور در

و رزشکاران محدوب و ﭘيشکسوتان آن ورزش و حضور آنها

مساب ات بکاهد .همننين برگزاری مساب اتی که در هوای

در ورزشگاه ها باعث افزايش طز گردشگری در کشور

آزاد انجام میشوند مانند فوتدال) در هنگام رمای زياد و

شوند.

يا گرمای شديد فصول نامنا ب) می تواند از ورود

بيشتری در شهرها باشد .بنابراين د

از موارد ديگر در ارتداط با عوامل جذب کننده ،وجود

تماشاچيان به ورزشگاه ها جلوگيری کند .يافته های اين

مکان های با تانی و تاريخی می باشد که گردشگران

ﭘﮋوهش با يافته های محمودی يکتا  )1387همسو می

ورزشی آن را تاييد نموده و اظهار داشتند که اين عامل

باشد .همسو بودن يافته های ﭘﮋوهش حاضر با ﭘﮋوهش

.

و ن ش زمان منا ب

ن ش مهمی د ر حضور آنها در اين ا تان ها داشته ا

های مذکور نشان دهنده اهمي

وجود مکان های با تانی ،نشان دهنده تاريخ گذشتگان

برای برگزاری مساب ات برای جذب گردشگران می باشد.

شهر يا کشور ميزبان می باشد و می تواند اعالعات

بنابراين مديران ورزشی کشور و ا تان ها بايد به گونه ای

تاريخی خوبی به گردشگران بدهد .يافته های ﭘﮋوهش

برنامه ريزی کنند تا مساب ات را با توجه به تنوع آب و

حاضر با يافته های هنرور و همکاران  )1384همسو

هوايی در کشور ،در مناعق مختلف و در زمان منا ب

میباشد.

برگزار کنند.

هنرور و همکاران  )1384در تح يق توصيفی تحليلی

عالقه به فرهنگ ،هنر ،مو ي ی و آداب ور وم از ديگر

خود از معماری و مکان های با تانی و مناظر و جاذبههای

عواملی بود که در زمينه عوامل جذب کننده در اين
ﭘﮋوهش مورد مطالعه قرار گرف  .يافته نشان داد که اين
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عامل در جذب گردشگران مفيد بوده ا

فرهنگ ريشه دار و غنی

ورزشی عوامل جذب کننده را قويتر از عوامل بازدارنده

در

گزارش نموده اند و معت دند تمرکز بر عوامل جذب کننده

مساب ات می شود.برگزاری جشن ها ،مرا م و برنامه های

می تواند بسياری از عوامل بازدارنده را کاهش دهد.

متنوع نتی و فرهنگی در هنگام برگزاری مساب ات ،برای

بنابراين نياز ا

که برنامه ريزی بر روی عوامل جذب

شادی و نشاط و رگرمی تماشاگران و حتی ورزشکاران

کننده با دق

گردشگران ورزشی وجود ي

موجب تمايل و انگيزه بيشتر در آنها ،جه

برای جذب آنها بسيار مفيد ا

شرک

بيشتری انجام شود زيرا ت وي

آنها موجب

.عالوه بر اين برگزاری

ضعيف شدن عوامل بازدارنده و تا حدودی از بين رفتن

مرا م نتی موجب آشنايی بيشتر گردشگران با فرهنگ

که در

اين عوامل خواهد شد .يافته ها حاکی از آن ا

شهر ميزبان می شود .بنابراين برگزاری جشن ها و

جذب کننده ها داشتن عالقه به ي

مو ي ی در حين مساب ه عالوه بر جذب گردشگران،

مهمترين عامل برای جذب گردشگران می باشد .و ندود

موجب ترويج فرهنگ شهر ميزبان خواهد شد .در را تای

امکانات و تث يسات ورزشيو تفريحی که مربوط زير اخ

عامل فرهنگ  ،برگزاری آ ار هنری و برگزاری کنسرت

های ي

های مو ي ی نتی و محلی نيز مورد تثييد گردشگران

گردشگران ورزشی در آن منط ه باشد .قابل ذکر ا

قرار گرفته و در جذب آنها مؤ ر بوده ا

جامعه ا

رشته ورزش خاص

می توان مهمترين عامل برای دفع
که

 .اين يافتهها با

تمامی موارد که در رابطه با عوامل جذب کننده و

ﭘﮋوهش های هنرور  ،)1383هنرور و همکاران ،)1384

بازدارنده در ﭘر شنامه آمده بود به نحوی بر دفع و جذب

محمودی يکتا  ،)1387چاليپ و گرين  ،)2001چو

گردشگران ورزشی تث يرگذار بوده اند.

 .هنرور و همکاران ،)1384

يافتههای ﭘﮋوهش حاضر با يافته های قيامی راد و

 )2006نيز همسو بوده ا

عالقه به فرهنگ ،هنر ،مو ي ی و آداب ور وم  ،وجود

محرم زاده  ،)1387محمودی يکتا  ،)1387چاليپ و

جشنها ،مرا م و برنامه های نتی ،آشنايی با فرهنگ،

گرين  ،)2001چو  )2006و کوزاک  )2003همخوانی

اعت ادات ،آداب و ر وم و ويﮋگی های شهر ميزبان را از

دارد .قيامی راد و محرم زاده  )1387در يافته های خود

جمله مواردی که در جذب گردشگران ورزشی ن ش

به اهمي بيشتر عوامل جذب کننده و وق دهنده نسد

مهمی دارند ،عنوان کرد  .)12کوزاک  )2002در ﭘﮋوهش

به عوامل بازدارنده گردشگران اشاره نموده اند .)7

خود يکی از مهم ترين داليل گردشگران آلمانی برای

محمودی يکتا  )1387عنوان کرد که عوامل جذب کننده

انتخاب ترکيه برای فر را فرهنگ ،آداب ور وم و نن

و

برای جذب گردشگران مهمتر از عوامل دفع کننده ا

مردم ترکيه بيان کرد  .)24با توجه به همسو بودن يافته

د

های ﭘﮋوهش در اين زمنه با تح ي ات مذکور می توان

عوامل تمرکز بيشتری داشته باشند تا بتوانند گردشگران

بيان کرد که توجه به فرهنگ و ارایه مرا م نتی و هنری

بيشتری را جذب کنند .)10

در اين را تا ،عالوه بر جذابي

اندرکاران ورزش و ميراث فرهنگی بايد بر روی اين

و خوشايندی گردشگران ،

 -1با توجه به يافته های ﭘﮋوهش مدنی بر« برگزاری

موجب ترويج فرهنگ شهر ويا کشور ميزبان نيز می شود،

مساب ات در زمان منا ب» و همننين يافته های ديگر

در برگزاری مساب ات ورزشی به

ﭘﮋوهش ها در همين را تا ،به مديران ورزشی کشور

به همين منظور نياز ا
آن توجه شود.

توصيه می شود با ا تفاده از تنوع آب و هوايی کشور در
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فصول مختلف مساب ات را در مناعق مختلف ودر زمان

نام و ﭘيشکسوت در رشته های مختلف ورزشی برای

منا ب برگزار کنند.

حضور در ورزشگاه دعوت به عمل آيد.

امکانات و تث يسات ورزشی ا تاندارد در ورزشگاه ها بر

های با تانی در شهرها برای جذب هر چه بيشتر

جذب گردشگران به مسﺌولين ورزشی ﭘيشنهاد می شود

گردشگران ﭘيشنهاد می شود که  ،با همکاری و هماهنگی

اماکن ورزشی از ا تانداردهای جهانی

بدنی و ميراث فرهنگی در ا تان ها ،

که برای اخ
ا تفاده شود.

 -3با توجه به يافته های ﭘﮋوهش مدنی بر تث ير
بازارهای بزرگ خريد بر جذب گردشگران ورزشی ،به

بين اداره ی تربي

بروشورها و ﭘو ترهای از اماکن با تانی و ديدنی ا تان
تهيه و در ورزشگاه نصب و يا در بين گردشگران توزيع
گردد.

مسﺌولين ورزشی اين ا تان ها ﭘيشنهاد می شود که در

 -6با توجه به يافته های ﭘﮋوهش مدنی بر ن ش ورزش

کنار ورزشگاه ها بازارچه های کوچکی تث يس کنند و در

های ﭘرعرفدار در جذب گردشگران ورزشی به د

اندر

اين بازارچه ها به ارایه وغات و صنايع د تی آن منط ه

کاران ورزش ﭘيشنهاد ی شود که با برگذاری مساب اتی

بپردازند تا بدين گونه عالوه بر جذب مجدد گردشگران ،

مانند فوتدال و کشتی و ...به جذب گردشگران بپردازند.

موجدات ترويج فرهنگ آن منط ه را فراهم کنند.
 -4با توجه به يافته های ﭘﮋوهش مدنی بر ن ش حضور
ورزشکاران و تيم های محدوب بر جذب گردشگران
ورزشی به مسﺌولين ورزشی ا تان ها ﭘيشنهاد می شود
که از تيم های بزرگ و رشناس و همننين افراد صاحب
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