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 مقدمه

اسب حیوان پرارزش و سودمند است که از دوران کهن نقش        

های حوزه مهمی در زندگی بشر داشته است. پرورش اسب، ورزش

های سالم و سودمندی دوانی از فعالیتسوارکاری و مسابقات اسب

شود. مراکز مهم تر کشورهای دنیا به آن توجه میهستند که در بیش

گیری از ها در سطح جهان در ارتباط با بهرهی مثل دانشگاهو متعدد

های پزشکی، اقتصادی، گردشگری و اوقات فراغت این حیوان در زمینه

صنعت اسب و سوارکاری نوعی (. 1392زاده، کنند )رحیماستفاده می

یادگیری  برای مؤثری زمینه عنوانهزیرا ب شودمی محسوب فرهنگی تجلی

برای ارائه  های یک اقلیمنمایش ویژگی قبول و ای موردها و باورهارزش

های همکاری برتبادل اطالعات و شود که عالوهبه دنیا، نگریسته می

ها، آکادمی ها،قرنطینه، نمایشگاه بیمه، ترانسفر، ها،هتل قبیل از ایشبکه

تزریق به  ها مورد دیگر که موجب گردش سرمایه وو ده هاحراجی

ورزش  نقشبر آن  . عالوهشودیک بستر امن میهای ساختزیر

از  لملل، نقش یک دیپلماسی عمومی است.اسوارکاری در روابط بین

المللی امروزه بین و همکاری تعامالت برای ورزش سوارکاری هایفعالیت

صنعت ورزش  المللی با اینبین جامعه شود و یافتن پایگاه دراستفاده می

پیوند سه گانه اقتصاد، فرهنگ و سیاست  خورده است. در واقع گره

به اسب اهمیتی دو  های وابستهصنعت اسب و سوارکاری به فعالیت در

)سقایی،  چندان داده که خود نشان از جایگاه اسب در پسامدرنیته دارد

های ورزشی و سازمان ای به تأثیراخیر توجه ویژه (. طی دو دهه1386

گذاری کشورهایی سیاست سطوح در تزیس محیط برابر ها درآن مسولیت

دنبال دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند شده است. به که به

المللی همراه با اجرا نمودن های ورزشی در سطوح بینعبارتی سازمان

مدیریت اماکن در راستای حفظ سالمت و ایمنی ورزشکاران  هایبرنامه

 جهت حفظ محیطهای متعددی را در و کسب سود، مجری برنامه

جاکه ورزش در (. از آن2018و همکاران،  Sartoreزیست هستند )

شود صورت سنتی اجرا میایران نوپاست در بسیاری از مناطق هنوز به

های ها و استانداردتغییر و تحوالت صورت گرفته هنوز با آرمان وجود با و

ان تاسیسات های مدیرجهانی فاصله بسیار دارد. بنابراین یکی از دغدغه

 در کنندگانشرکت و تماشاگران ایمنی و سالمت تأمین ورزشی،

های ورزشی در کنار حفظ محیط زیست و مدیریت سبز است رویداد

مؤثر و کارآمد  یریکارگبه سبز یریتمد(. 1392)جوانمردی و باقری، 

و کنترل سازمان جهت  یتهدا یبرا یو انسان یمنابع ماد امکانات همه

و حفظ  یاجتماع یتمقبول یجادهدف ا با محیطییستاف زبه اهد یلن

سبز،  یریتمد در حوزه مباحث(. Sudin ،2011) زیست استمحیط

 سبز یمنابع انسان یریتتحت عنوان مد ی،منابع انسان یریتاقدامات مد

(GHRM= Green human reasorse management) است آمده وجودبه 

(Arulrajah  2015و همکاران .)با اغلب اسب با مرتبط یهاتیفعال 

 درک و یآگاه که شودیم مشخص یعیطب ای ییروستا ستیز طیمح

 شیافزا هستند، روبرو روستاها که را ییهاچالش و یطیمحستیز مسائل

 ها،چالش ،یسرگرم ،یشاد تا کنندیم کمک مردم به هااسب .دهدیم

 آن، بر غلبه لیدلبه و کنند برآورده را بودن متعلق و پرورش به ازین

، Hofstee؛ Muller ،2007؛ Keaveney ،2009) کنند تجربه را یاتجربه

 به را خود توانسته گردشگری اخیر، در قرن (.ICRT ،2012و  2008

 نماید. معرفی جهان در اقتصادی فعالیت ترینبزرگ از یکی عنوان

 صورت در و دارد دیرینه و پایدار پیوندی گردشگری با اسب صنعت

 به دو این پیوند تواندمی لجستیکی، هایساختزیر از خورداریبر

 گردشگری به توجه کند. لذا کمک جامعه در اجتماعی نشاط گسترش

 اسب، محوریت با گردشگری از گونه یک عنوانبه اسب بر مبتنی

، Ollenburgباشد )می معاصر گردشگری شناسیگونه در تازه ایگونه

 در تنها نه را یمهم نقش اسب با مرتبط یدادهایرو امروزه (.2005

 هاسنت حفظ در نیچنهم بلکه مدرن، یفرهنگ و یاجتماع یازهاین رفع

 یبخش 1912 سال از سوارکاری مسابقات .کنندیم فایا یفرهنگ راثیم و

 با نیچنهم اسب سواری یگردشگر .است بوده کیالمپ یهایباز از

 و یشغل یهافرصت ات،خدم شیافزا، کنندگانشرکت تعداد شیافزا

 طبیعی مناطق توسعه بر یادیز ریتاث ،کشور در یاجتماع یهاتیفعال

 یهاجاذبه. کندیم یبانیپشت اندازچشم حفاظت از نیچنهم .دارد

، FEI) کنند دیبازد هاآن از مردم ترشیب که شد خواهد حفظ محیطی

 در نیچنهم(. 2010و همکاران،  Miraglia؛ Hofstee ،2008؛ 2012

 عنوانبه ،یسوار اسب خصوصاً و اسب یهاتیفعال به کردن فکر هنگام

 همه اگر .ردیگ قرار توجه مورد دیبا یمنیا ،یگردشگر محصول کی

 بتوانند و هستند یاحرفه که یکارکنان با و مناسب زاتیتجه با زیچ

 اسب به مربوط یهاتیفعال کنند، تیهدا یکاف اندازه به را گردشگران

 اسب یگردشگر به ورود ن،یا بر عالوه .خواهد بود منیا آن هب نسبت

 Riders؛ FITE ،2012) کند شرکت تواندیم یکس هر و است آسان

 ستیز طیمح با اغلب اسب با مرتبط یهاتیفعال(. Helmets ،2011 و

 و یطیمح ستیز مسائل درک و یآگاه که شودیم مشخص یعیطب

 طی چند دهه .دهدیم شیافزا ند،هست روبرو روستاها که را ییهاچالش

 اصالحات برای بخشاثر راهکاری عنوانبه سازیخصوصی گذشته

اقتصادی در جهت ارتقاء سطح رفاه اجتماعی مردم در جهان آغاز شد 

نظران و کارشناسان بر (. بسیاری از صاحب1390)ضمیری و رایگان، 

دولت، اند که اقتصاد کشور به سبب مالکیت گسترده این عقیده

های جدی شده دچار آسیب خارج گرایی و تعامل نداشتن با جهاندرون

گری دولت و استقرار ساختار است و تالش در جهت کاهش تصدی

تواند در این سپاری امور است که بخش خصوصی میرقابتی و برون

چنین (. هم1384 ،زادهراستا به ایفای نقش بپردازد )کابلی
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تجدید ساختار و واگذاری به بخش خصوصی هایی که به یکی از بخش

ترین ابزار تربیت جاکه ورزش مهمی ورزش است. از آننیاز دارد حوزه

باشد لذا نهادهای دولتی و غیردولتی از ورزش در جهت هدایت می

(. شرایط موجود بر ورزش کشور، 1385گیرند )رضوی، مردم بهره می

مختلف ورزش  هایبخش گذشته آن است که طی چند دهه دهندهنشان

های سازی فعالیتکه زمینهطوریدر سیطره کامل دولت بوده است به

پذیر طور مناسب و مطلوب امکانبه دولتیهای غیرگذاری بخشسرمایه

قانون اساسی  44(. با عنایت به اصل 1381نبوده است )ذواالکتاف، 

 ر خصوصیورزشی مبنی ب هایدولت و کنفدراسیون ایران و تاکید کشور

های خصوصی جزء ایجاد درآمد از طریق بخش ایها چارهباشگاه سازی،

 بسیاری در جهت خصوصی که مشکالت و موانعتوجه به این را ندارند. با

سازی در کشور وجود دارد، هرگونه اندیشه هوشمندانه در جهت غلبه 

سازی ورزش، نیاز به فراهم آمدن تصویری بر موانع فرآوری خصوصی

طابق با واقع از منابع است و اظهار داشت که موانع اصلی فراروی م

ترتیب عبارتند گرفته به صورت تحقیقات سازی ورزش براساسخصوصی

حقوقی  -فرهنگی، اقتصادی و سیاسی -از: موانع مدیریتی، اجتماعی

های جمعی به توان از نقش و کارکرد رسانهباشد که درنهایت میمی

خصوصی،  بخش مشارکت توسعه زمینه ترین نهادها دریکی از مهم عنوان

در قالب چهار کارکرد اجتماعی، اطالعاتی، فراغتی و احساسی نام برد 

ترین ابزارهای سپاری یکی از کلیدیبرون (.1391)امیری و همکاران،

وری در توسعه سازمان است که در ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بهره

که شاهد رار گرفته است. با توجه به ایندنیای امروز، مورد توجه ق

محدودیت منابع هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی هستیم، 

تواند بهترین گزینه جهت باالبردن کارآیی و ها میسپاری فرآیندبرون

تری برای سازمان باشد )الجوردی و های گستردهفعالیت در عرصه

سپاری را ها به برونمان(. دالیل و مزایای گرایش ساز1389بوالهری، 

ها و دالیل توان در سه حوزه دالیل سازمانی، دالیل مرتبط با هزینهمی

سپاری، به واگذاری انجام مرتبط با نیروی انسانی نسبت داد. لذا برون

کننده خارجی تحت قرارداد مشخص های داخلی به تامیندادن فعالیت

(. 1391و همکاران،  الفت ؛1390 فرد و اتابکی،زاده)قاضی شودمی اطالق

پاسخگو  کشور در ورزشی سرانه که دهدمی نشان مختلف هایبررسی نتایج

آموزی، قابل ویژه نسل جوان و جمعیت دانشاقشار مختلف جامعه به

ترین راه برای افزایش یافته نیست. لذا معقولتوسعه کشورهای با مقایسه

ور نمودن این طریق بهرههای موجود از سرانه ورزش باالبردن ظرفیت

(. 1390پور و همکاران، باشد )فروغیاماکن و تاسیسات ورزشی می

گرفته است های که دولت برای حل این مشکل در پیشیکی از راه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. به  88تصویب ماده 

لت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو 88مفهوم دیگر برای ماده 

سپاری که شکلی از تدارک خارجی از فرآیند برون

 از پیش تعیین شده است، در جهت ارائه کاالها یا خدماتی که قبالً 

رسانی گردد )پایگاه اطالعکرده، استفاده میخود سازمان تامین می

شاخص برای  هایروش ( یکی از1389جمهوری، ریاست اجرایی معاونت

، بازسازی و نوسازی یک مکان، اجاره و های ابتداییاجتناب از هزینه

  و Fang) باشدسپاری مکان ورزشی میاستفاده آن در قالب برون

Chen ،2012؛ Butler ،2003( احمدوند .)معتقد است که بر 1374 ،)

اساس هدف مشخص شده باید به انتقال سازمانی و تغییر ساختار که 

خته شود پردا سازیکند در فرآیند خصوصیاز الگوی معینی پیروی می

که درنتیجه برای اصالح ساختار ورزش قهرمانی باید هدف، طرح و 

برنامه مشخصی برای اجرای کار تعیین گردد تا انتقال وظایف سازمانی 

ای موثر مفید واقع شود. از دیدگاه قاسمی و اصالح ساختار به گونه

ی سازها به سبب نقش کلیدی خود، قادر به ظرفیت(، رسانه1387)

سازی ورزش غلبه کنند. توانند بر موانع فراروی خصوصیبوده و می

هایی گذاریهای مردمی و سرمایهباید توجه داشت که در ایران حمایت

دهد کم بوده و در عین که بخش خصوصی در بخش ورزش انجام می

باشد لذا برای تامین گذاری دولت برای اشتغال کافی نمیحال سرمایه

 Barrosست. ا مطلوب، مشارکت بخش خصوصی الزامیگذاری سرمایه

غیرمستقیم  هایکمک با دولت که کندمی بیان خود تحقیقات در (،2006)

ها برای واگذاری به بخش ها و آمادگی آنخود موجب هدایت باشگاه

(، طی تحقیقات خود به این نتیجه 2011) Liuشود. خصوصی می

رزشی دولتی در چین منجر به های وسپاری در باشگاهرسید که برون

ها شده وری و افزایش ساعت کاری باشگاهدار درآمد، بهرهافزایش معنی

 پس که رسید نتیجه این به خود تحقیقات طی ،(1394) است. اسدی

 هایورزش بازاریابی و ورزشی اماکن مالی مدیریت سپاریبرون اجرای از

 از رهایی را سپاریبرون اصلی هدف و است یافته بهبود مختلف

 همکاران و عباسی کند.می بیان سازمان در غیرراهبردی هایفعالیت

 در دولتی هایسازمان آفرینینقش عنوان تحت تحقیقی ، در(1395)

 رسیدند نتیجه این به ،سبز انسانی منابع مدیریت نگاه از ،سبز وریبهره

ارائه  هایراهکار از استفاده با توانندمی ایران دولتی هایسازمان که

 وری،بهره افزایش بر عالوه سبز انسانی منابع مدیریت بحث در شده

 Pascual. بردارند شدن سبز و زیستمحیط حفظ جهت در بزرگ گامی

(، نیز به این نتیجه رسید که بین ورزش و محیط زیست ارتباط 2009)

منشور المپیک اصالح  1994که در سال نزدیکی وجود دارد به طوری

عنوان سومین و رکن محیط زیست پس از ورزش و فرهنگ به گردیده

( و 1392جوانمردی و باقری ) .رکن به منشور المپیک اضافه گردید

و  تاسیسات که در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند (،1387) مظفری

المللی در ایران برای رسیدن به استانداردهای معمول بین ورزشی اماکن

های مدیران ترین نگرانیدارد لذا یکی از مهمراه طوالنی را در پیش 

کنندگان تماشاگران و مشارکت ایمنی و سالمت تامین ورزشی، تاسیسات
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این نگرانی  ،در رویدادهای ورزشی در کنار حفظ محیط زیست است

تری شدت بیش حقوقی امروزه با توجه به مسائل و ابعاد قانونی و دعاوی

تحلیل (، در پژوهشی با عنوان 1393)پور و همکاران یافته است. حجی

میزان  محیطی اماکن ورزشی و رابطة آن با زیست-وضعیت بهداشتی

به این نتایج  ،های خراسانمشارکت در فعالیت بدنی شهروندان استان

مربیان و کاربران در سطح مطلوبی  مدیران، آگاهی میزان که یافتند دست

طی اماکن ورزشی، به محیبهداشتی و زیست قرار دارد. بین وضعیت

داری یترتیب با میزان مشارکت شهروندان ارتباط مستقیم و معن

های زیست محیطی و تخریب با توجه به خطرات آلودگی .مشاهده شد

ای به ادغام مباحث در ایران، در چند ساله اخیر توجه ویژه طبیعی منابع

جاکه به تازگی تا آن ،محیط زیست در مدیریت ورزشی شده است

ها بخشنامه مدیریت سبز وزارت ورزش و جوانان به کلیه مراکز استان

نسبت به اجرایی سازی بخشنامه ها خواسته شده است که ابالغ و از آن

 در ها و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانانمدیریت سبز ساختمان

ها و اماکن ورزشی ها و مجموعهادارات کل ورزش و جوانان استان

ایی نمایند. با توجه به ابالغ چنین بخشنامهرت اقدام تحت نظارت وزا

آلوده و به دور از استانداردهای فنی  اماکنورزش در که جاییو از آن

بهداشتی  مشکالت افزایش باعث زیستمحیط بر زنندهو آسیب بهداشتی و

 به هاآن دادن سوق و دولتی هایفعالیت از ، کاستنگرددجامعه می

 و رشته این به دادن اهمیت و سپاریبرون و سازیخصوصی سمت

 سوارکاری، گردشگری و داخلی نژادهای حفظ اسب، صنعت حوزه

 حفظ با  سوارکاری محیط و اسب مراتع و تسهیالت اماکن، افزایش

 مرتبط هایسازمان در سبز انسانی منابع مدیریت و زیست محیط

 کشور، در محدود مطالعات به توجه با چنینهم سوارکاری هایرشته

 و محیطیزیست عوامل شناسایی جهت کاربردی ایمطالعه انجام

 در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اهمیت دارای تواندمی مدیریتی

سوال اصلی پژوهش، عواملی زیست محیطی و  .باشد سوارکاری رشته

 مدیریتی بر توسعه ورزش سوارکاری کدامند؟
 

 هامواد و روش

لحاظ روش اجرا های کاربردی، بهشاین پژوهش از نوع پژوه

روش کیفی پیماشی و رویکرد آن آمیخته اکتشافی است، که ابتدا  به

و سپس با روش کمی انجام شد. جامع آماری تحقیق در مرحله کیفی 

افراد آگاه در حوزه صنعت اسب و رشته سوارکاری کشور شامل اعضای 

 چابکسواران، ان،دار باشگاه و فدراسیون و هیئت سوارکاری، مربیان

 اسب، گاندهنده پرورش سوارکاری، پژوهشگران و دانشگاهی مدرسان

 و دامپزشکان کارشناسان علوم دامی جهاد کشاورزی جهادکشاورزی،

احتمالی، از نوع گلوله صورت غیرگیری بهبودند. روش نمونه تماشاگران

اشباع آوری اطالعات تا مرحله نفر خبره، به جمع 26برفی بود که با 

 شناسایی برای هاداده آوریجمع پیدا کرد. ابزار ادامه (saturation) نظری

کیفی، با توجه به مبانی  مرحله در سوارکاری ورزش آینده موثر عوامل

 اطالعات ثبت منظوربه که بود یافته ساختارنیمه نظری و مصاحبه

 دمور محل، در مصاحبه مکان. شد بردارییادداشت مصاحبه از حاصل

کیفی، روندهای شناسایی  پس از پایان مرحله. بود شوندهمصاحبه توافق

شده مورد تأئید خبرگان، در قالب پرسشنامه دلفی تنظیم گردید. 

جامعه آماری مرحله کمی شامل افراد فعال در رشته سوارکاری و 

صنعت اسب کشور به تعداد نامحدود بود. بر مبنای فرمول کوکران 

فی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. در مرحله طور تصادهنفر ب 384

ها از آوری دادهبندی این عوامل موثر، ابزار جمعکمی برای رتبه

ای لیکرت بود. با توجه به گزینه 5نامه محقق ساخته طیف پرسش

در سه پیشران  روند 25اهداف تحقیق و بررسی سواالت مصاحبه، 

روند(، پیشران محیط  15) تنظیم گردید که شامل: پیشران مدیریتی

روند( بود که روایی صوری و  6روند(، پیشران کالبدی ) 4زیست )

نفر از متخصصان و خبرگان  17نامه با استفاده از نظر محتوایی پرسش

(. 1و از طریق تحلیل عاملی بررسی و تایید گردید )جدول شماره 

 94/0پایایی آن از طریق ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد که عدد 

آوری و تحلیل دست آمد. در مرحله کیفی، اجرای تحقیق، جمعبه

زمان انجام شد. در بخش کمی جهت تجزیه و تحلیل طور همهها بداده

های آمار توصیفی، برای توصیف متغیرها و در سطح ها از روشداده

آمار استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل موثر 

 استفاده شد. SPSS 25افزار رکاری با استفاده از نرمبر آینده ورزش سوا
 

 بارتلت کرویت آزمون نتایج و آماره: 1 جدول

دست به 87/0برابر  KMOار معیار یک، مقدبا توجه به جدول 

آن  عالوه بر تحلیل عاملی است. مناسب بودن روش که بیانگر آمده است

 بیانگر همین امر است. شده برای آماره بارتلت نیز داری ارائهسطح معنی

 

 نتایج 
زیست در های موثر مدیریتی و محیطروندحاضر، پژوهش هدف        

مصاحبه( و کمی )کیفی  این پژوهش در دو مرحله است. سوارکاری

 هایدادهآماری مناسب،  هایروشبا استفاده از انجام شد که 

اطالعات مربوط به اند. قرارگرفتهوتحلیل مورد تجزیه شده وآوریجمع

شناختی در مرحله کیفی و کمی، جنست )مرد و  جمعیت

 KMO مایر و الکین )کفایت حجم نمونه(  -تحلیل عاملی  کیسر 87/0

 آماره 349/7648

 درجه آزادی 325 آزمون کرویت بارتلت

 داریسطح معنی 00/0
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(، 55تر از سال و بیش55تا45سال، 45تا 35سال، 35زن(، سن )زیر 

کننده، عضو فدراسیون سوارکاری، مدرس ت که شامل )تولیدنوع فعالی

باشگاه، چابکسوار،  کشاورزی، مربیجهاد دامی علوم کارشناسان دانشگاه،

لیسانس و دامپزشک و تماشاگر( و تحصیالت )دیپلم، لیسانس، فوق

( و درصد فراوانی نفر 384و  26ترتیب فراوانی) هباشد. بدکتری( می

ترین فراوانی در مرحله کیفی در متغیر یشآورده شده است. که ب

، 45-55درصد(، متغیر سن  46/88نفر ) 23مربوط به مرد با جنسیت 

 6درصد(، متغیر نوع فعالیت، تولیدکنندگان به تعداد  61/34نفر) 9

 11درصد( و متغیر تحصیالت، کارشناسی ارشد به تعداد  07/23نفر)

ترین فراوانی در ین بیشچندادند. همدرصد را تشکیل می 3/42نفر )

 12/78نفر ) 300مربوط به مرد با  مرحله کمی در متغیر جنسیت

نوع فعالیت،  متغیر درصد(، 23/32نفر) 124، 45-55متغیر سن  درصد(،

درصد( و متغیر تحصیالت،  48/49نفر) 190تماشاگران به تعداد 

 دادند.درصد( را تشکیل می 93/41نفر ) 161کارشناسی به تعداد 
 

 )دور اول دلفی(، (RK) (، کالبدیRE) محیط زیست(، RM) : روندهای مدیریتی2جدول 

که طورهمان بخش کیفی و کمی(:)شده روندهای شناسایی       

 مؤثرهای کیفی شناسایی روند شود، در بخشمشاهده می 2در جدول 

آینده ورزش سوارکاری از مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک و بر 

روند در سه پیشران مدیریتی، محیط  25مقاالت، انجام شد که 

زیست، کالبدی مشخص گردید. در مرحله کمی، دور اول دلفی نیز 

در دور اول  توسط گروه دلفیچنین خبرگان نیز تائید کردند. هم

 عامل یا ریز عاملی به این مجموعه اضافه نشد.

 
 

  ردیف
تعداد پاسخ 

 مثبت

درصد پاسخ 

 مثبت
  ردیف

تعداد پاسخ 

 مثبت

درصد پاسخ 

 مثبت

RM1 
برون سپاری ارائه خدمات عمومی و تخصصی ورزش 

 سوارکاری توسط دولت
17 100 RM14 

زه صنعت توسعه صنعت گردشگری فعال در حو

 برداری از منافع اقتصادیاسب جهت بهره
17 100 

RM2 
افزایش گستره و انتظارات ذینفعان و مدیریت ارتباط با 

 (CRM) مشتری
14 47/76 RM15 

ایجاد نظام جامع و وجود ابزارهای الزم 

 استعدادیابی
17 100 

RM3 
های اصیل در روند زمانی تکمیل شجره کامل اسب

 مربوطهآینده توسط سازمان 
16 11/94 RE16 

بسترسازی و تغییر کاربری اراضی مستعد جهت 

 برداری در صنعت اسببهره
17 100 

RM4 
ای سوارکاری داران حرفهگیری  از تجارب باشگاهبهره

 کشورهای خارجی پیشرو
17 100 RE17 

های طبیعی جهت برگزاری استفاده از پیست

 هامسابقات و جشنواره
16 11/94 

RM5 
ای و جهانی و ارتقاء ی میزبانی مسابقات مهم قارهقبول

 سطح کیفی
17 100 RE18 100 17 گسترش سواد اکولوژیک جامعه سوارکاری 

RM6 
ای و کشورهای همسایه برای وجود بازار معتبر منطقه

 مبادله نژادهای اسب اصیل
17 100 RE19 

گسترش مدیریت منابع انسانی سبز و صنایع سبز 

 متولی هایوسیله سازمانهب
17 100 

RM7 

های اسب اصیل و تولیدات داخل سازی در نژادبرند

جهت صادرات و مدیریت حساب شده واردات جهت 

 وارد شده خارجی های قبالًاصالح نژاد

16 11/94 RK20 
 افزاری و )سخت هاگذاری در زیرساختسرمایه

 افزاری( و مجموعه سوارکاری پیشرفتهنرم
17 100 

RM8 
های متولی صنعت اسب و تر بین سازمانگی بیشهماهن

 ورزش سوارکاری
17 100 RK21 

مناسب بودن مکان برگزاری مسابقات )دسترسی 

 آسان برای عموم(
17 100 

RM9 مدیریت سیستم یکپارچه (ISMدر ورزش سوارکاری ) 11/94 16 RK22 
های سوارکاری ها در باشگاهها و مانژکیفیت اصطبل

 کشور
15 23/88 

RM10 
فراهم ساختن زمینه اصالح نژاد در سطح مسابقات 

 جهانی و المپیک
17 100 RK23 

 های سوارکاری  با طراحی استاندارد زمین

 های روز دنیاطراح
17 100 

RM11 
های حمایتی برای ورود بخش خصوصی تصویب سیاست

 گذار خصوصی و ایجاد انگیزه برای ورود()شناسایی سرمایه
15 23/88 RK24 

های آموزش عمومی و تخصص ایجاد باشگاه

 سوارکاری
17 100 

RM12 
تدوین همکاری و اتحاد استراتژیک در رشته سوارکاری 

 با کشورهای فعال و پیشرو در این صنعت
17 100 RK25 

ساخت کلینیک دامپزشکی در مکان برگزاری 

 مسابقات
16 11/94 

RM13 

پزشکی تسهیل روال قانونی قرنطینه توسط سازمان دام

المللی و دولت و تسهیل در قوانین و مقررات بین

 صادرات و واردات اسب

17 100     
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 : واریانس کل تبیین شده3جدول 

 درصدتجمعی واریانس مقدار ویژه بعد از چرخش درصدواریانس مقدار ویژه قدار ویژهم روندها ردیف

1 

 1مدیریت 

672/9 200/37 316/4 599/16 

 3مدیریت 

 2مدیریت 

 6مدیریت 

 8مدیریت 

2 

 21کالبدی 

 14مدیریت  556/16 304/4 013/9 343/2

 9مدیریت 

3 
 16محیط زیست 

658/1 375/6 892/2 
124/11 

 4مدیریت  

4 
 23کالبدی 

425/1 482/5 387/2 179/9 
 19محیط زیست 

 055/9 354/2 442/4 155/1 11مدیریت  5
 

 : ماتریس روندهای چرخش یافته با روش پروماکس4جدول 

دست آمده ، در این پژوهش پنج عامل اصلی به3توجه به جدول  اب

درصدی تغییرات را درپی داشته  62که در کل این عوامل پوشش  است

است. عالوه بر آن در ستون چرخش یافته درصد پوشش تغییرات این 

روندها نیز ارائه شده است که باالترین درصد برای روند اول حدودا 

پس از بررسی  باشد.درصد می 9پنجم حدود  درصد و برای عامل 16

که این روندها تحت  شدپیدا  رسیعامل اصلی دست 5به  ،4جدول 

معرفی  )اکتشافی( هایچرخش، با تعدادی از روندهای دیگر، عامل

اند. های چرخش داده شده ارائه شدهمولفه ها در جدولعامل شدند. این

ترین سهم از پوشش تغییرات ای بیشهای اول که داررو مولفهاز این

و تخصصی برون سپاری ارائه خدمات عمومی است پنج عامل توسعه 

های اصیل در تکمیل شجره کامل اسب توسط دولتورزش سوارکاری 

افزایش گستره و انتظارات ، روند زمانی آینده توسط سازمان مربوطه

 و یانطقهم معتبر بازار وجودتری، ذینفعان و مدیریت ارتباط با مش

تر هماهنگی بیشو  لیاص اسب ینژادها مبادله یبرا هیهمسا یکشورها

را شامل  صنعت اسب و ورزش سوارکاریهای متولی بین سازمان

، 620/0، 657/0، 744/0، 801/0ها ترتیب بار عامل آنشود که بهمی

 دست آمده است.ه، ب603/0

 

 بار عاملی روند ها اختصاری عالمت عامل اکتشافی )اصلی( ردیف

 و ارائه خدمات سوارکاری سپاریبرون 1

RM1  801/0 توسط دولتو تخصصی ورزش سوارکاری برون سپاری ارائه خدمات عمومی 

RM3 774/0 های اصیل در روند زمانی آینده توسط سازمان مربوطهتکمیل شجره کامل اسب 

RM2 657/0 افزایش گستره و انتظارات ذینفعان و مدیریت ارتباط با مشتری 

RM6 620/0 لیاص اسب ینژادها مبادله یبرا هیهمسا یکشورها و یامنطقه معتبر بازار وجود 

RM8 603/0 صنعت اسب و ورزش سوارکاریهای متولی تر بین سازمانهماهنگی بیش 

2 
مدیریت واحد در صنعت اسب، افزایش 

 توسعه گردشگری و منافع اقتصادی

RK21 813/0 سترسی آسان برای عموم(مناسب بودن مکان برگزاری مسابقات )د 

RM14 684/0 برداری از منافع اقتصادیتوسعه صنعت گردشگری فعال در حوزه صنعت اسب جهت بهره 

RM9 619/0 یسوارکار ورزش در کپارچهی تیریمد 

3 
حمایت از تولیدکنندگان برای الگو 

 ای دنیاداران حرفهگرفتن از باشگاه
RE16 701/0 برداری در صنعت اسببری اراضی مستعد جهت بهرهبسترسازی و تغییر کار 

RM4 619/0 پیشروخارجی سوارکاری کشورهای ای داران حرفهباشگاهاز تجارب گیری بهره 

4 
گسترش مدیریت منابع انسانی سبز 

 های سوارکاریجهت طراحی استادیوم
RK23 744/0 روز دنیا هایهای سوارکاری با طراحطراحی استاندارد زمین 

RE19 727/0 های متولیوسیله سازمانهگسترش مدیریت منابع انسانی سبز و صنایع سبز ب 

5 
ورود بخش خصوصی در حوزه صنعت 

 اسب و ورزش سوارکاری
RM11 

گذار خصوصی و های حمایتی برای ورود بخش خصوصی )شناسایی سرمایهتصویب سیاست

 ایجاد انگیزه برای ورود(
805/0 
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 بحث 

 آینده ورزش بر ثرمو روندهای شناساییهدف از تحقیق حاضر        

روند موثر  5های پژوهش نشان داد که سوارکاری بود. یافته قهرمانی

سپاری و ارائه خدمات سوارکاری و منافع اقتصادی، مدیریت واحد برون

حمایت ، در صنعت اسب، افزایش توسعه گردشگری و منافع اقتصادی

، گسترش دنیاای حرفه دارانگرفتن از باشگاه تولیدکنندگان برای الگو از

، های سوارکاریمدیریت منابع انسانی سبز جهت طراحی استادیوم

در آینده  خصوصی در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری بخش ورود

های تحقیق نشان داد یافته گذار باشد.تواند تأثیرورزش سوارکاری می

سپاری و ارائه خدمات سوارکاری و برونکه اولین روند تاثیرگذار، 

الجوردی و بوالهری،  ها با نتایجفع اقتصادی است. این یافتهمنا

چنین با خوانی دارد. همهم( 1391( و الفت و همکاران )1389)

مدت اماکن ورزش سوارکاری که از طریق مزایده به سپاری بلندبرون

تواند نسبت به ساخت، احیاء و های خصوصی، میها و سازمانشرکت

  Liuن ورزش موثر باشد ولی با نتایج تجهیز اماکن و تاسیسات ای

رضایت داری و ( مبنی بر عدم مدیریت نگه1390) و اسدی( 2011)

ها سپاری مقطعی که هدف آندلیل  برونمشتریان از اماکن ورزشی به

از مواردی  یکی ندارد. خوانیتر است همبیش تر و کسب منفعتکم هزینه

ترین پیمانکار( بیشتوان با واگذاری موردی و بخش امور به )که می

ترین خطر و هزینه را در رشته سوارکاری ایجاد وری و کممزایا و بهره

سپاری در باشد. با برونسپاری در بخش اماکن ورزشی میکرد، برون

این بخش و استفاده مناسب از منابع انسانی متخصص، کارآمد و دلسوز 

فراد خبره در گفته شاهدان و اوری را داشت. بهتوان بهترین بهرهمی

های اصیل ترکمن، عرب، کاسپین، واگذاری جشنواره اسب پژوهش، این

ها که بر طبق قوانین تصدی آن با وزارت شوری و کرد و حراج آندره

های تجربه در زمینه اسبهای باعهده گروهکشاورزی است، بهجهاد

ای طقههای جهانی و منبازار ایران،سپاری گردد. در مختلف ایرانی برون

ها و حمایت محدودی در صنعت اسب وجود دارد که با تقویت این بازار

جمله های مختلف این صنعت ازسپاری بخشدولت نسبت به برون

ها، برطرف کردن مسئله دار کردن اسبگذاری و شناسنامهمیکروچیت

)سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد  های متولیقرنطینه از سوی سازمان

چنین تخصیص بودجه توسط دولت نسبت به این امر همکشاورزی(، 

های مهم در رشته سوارکاری و گشای مناسبی است. یکی از عاملراه

باشد. صنعت اسب، توسعه گردشگری فعال در حوزه صنعت اسب می

  Hofstee  (2008) ،Ollenburg (2005) ،FITEهایاین نتایج با یافته

(2004،)Schmudde ( ،2015 و )Sigurðardóttir( ،2018) سویی هم

تواند عاملی کلیدی در اهمیت دادن به این رشته و صنعت می داشت.

های سوارکاری عنوان یکی از رشتهدوانی بهگردشگرپذیری باشد. اسب

هرساله گردشگران زیادی را از داخل و خارج کشور با توجه به حفظ 

ادی، چنین توجه به رشد اقتصسنت و فرهنگ و عالقه مردم و هم

کند. از دالیل اصلی ماندگاری این رشته فرهنگی و اجتماعی جذب می

هاست. بینیجذب گردشگر )داخلی و خارجی( در این مسابقات پیشو 

در مصاحبه با تمامی خبرگان به این مسئله اذعان داشتند که اگر 

بینی از مسابقات حذف گردد، جذب گردشگر بسیار محدود پیش

تولید، پرورش و اصالح نژاد و تخصصی کردن به  شود. اهمیت دادنمی

های عنوان یکی از رشتهتواند بهسوارکاری، می هایاسب و رشته صنعت

گردشگرپذیر باشد. ساخت و تجهیز اماکن ورزشی، مخاطب، و پر جذاب

آوری در این رشته که های تخصصی و تکامل سریع فنتقویت سایت

باشد، در تمام مناطق مختلف میمرتبط با زمینه گردشگری سوارکاری 

ریزی های محیطی در کشور مدنظر قرار گیرد. لذا برنامهتفاوت و اقلیمی

اران کالن کشور و زیرمجموعه گردشگری و تعامل زگراهبردی سیاست

کشاورزی، سازمان محیط ها مثل وزارت ورزش، جهادبرخی سازمان

ند به احیاء صنعت توانها میمیراث فرهنگی و شهرداری سازمان زیست،

اسب بپردازند که گامی در جهت کسب درآمد و رشد تولید ناخالص 

باشد. در جذب گردشگر سوارکاری در داخلی و منفعت اقتصادی می

جواری مناسب و هم داخلی هایتوجه شناسایی اسب المللی بابینسطح 

ی عنوان مرکز اصلتوان ایران را بههای فعال در صنعت اسب میبا کشور

گردشگری منطقه برای جذب گردشگر داخلی تبدیل کرد. سومین 

داران کنندگان و الگو گرفتن از باشگاهعامل مهم حمایت از تولید

باش های قرهنتایج پژوهش با یافتهای دنیا شناسایی گردید. حرفه

نظر بهخوانی داشت. ( هم1394موالدوست و همکاران ) و (1395)

ز صنعتی که استقالل داخلی برای برآورده رسد دولت نتوانسته امی

کردن انتظارات جمعیت در حال رشد خود دارد، خوب حمایت کند. 

های تفریحی، رقابت در این رشته را وسعت بازار سوارکاری و جشنواره

سواران ان و چابکگدهندداشتن پرورشنگه راضی برای و است برانگیخته

های یشگی، تنوع فعالیتای گرفته تا رقبای هماز توریست منطقه

پرورش و تربیت اسب را برای آمادگی در مسابقات سوارکاری باال برده 

است.  با توجه به نتایج محقق و نظر خبرگان افراد محدودی در ایران 

ای و بدون حمایت نهادهای دولتی های حرفههستند که دارای باشگاه

ها در اروپا و اشگاهکه اکثر بحالیشوند. درو مشکالت مالی اداره می

در سطح جهانی و المپیک، رشد  ورزشی هایبرخی نقاط جهان موفقیت

گردشگری سوارکاری و توسعه منافع  زایی،اشتغال داخلی، ناخالص تولید

های سوارکاری بهتر اقتصادی برای کشورهایشان ایجاد کردند. باشگا

داری کنند خارجی در ورزش سوارکاری الگوبر معتبر هایاست از باشگاه

نظر مشاوران مجرب طراحی و المللی زیرهای استاندارد و بینو پیست

احداث گردد که قابلیت مسابقات پرش با اسب، درساژ، محل نمایش 

ها، کلینیک درمانی سازی اسب، محل گرم کردن اسبمرتع آماده اسب،
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های سوارکاری های قرنطینه که مورد تأیید انجمناسب و اصطبل

های پیشرفت در فعالیتاست در آن تعریف شده باشد.  معتبر یهاکشور

های متولی در سوارکاری فواید زیادی برای صنعت دارد که سازمان

کند. تر شدن میایصنعت اسب و رشته سوارکاری را وادار به حرفه

های داخل جهت حفظ نژاد بومی، ها از پرورش اسبهدف باشگاه

های های مختلف و اختالط با اسبیآموزش سوارکاران پایه، کاربر

ای شرکت داشتند، برای حضور خارجی برنددار که در مسابقات حرفه

های صنعتی و افزایش کاربریالمللی مشخص گردد. در مسابقات بین

ناپذیری را به محیط تجاری و کاهش فضاهای ورزشی آسیب جبران

های یافتهه است. ت رسانده و توسعه پایدار را مورد تهدید قرار دادسیز

(، 1387(، مظفری )1395درمحمدی و همکاران )پژوهش با نتایح 

( مطابقت 1393پور و همکاران )( و حجی1392عظیمی و همکاران )

های فعالیت گسترده انسانی فضاهای ورزشی که یکی از عرصه داشت.

زیست و کاهش تواند نقش مهمی در فرآیند حفظ محیطاست می

ی داشته باشد که با طراحی هوشمندانه از انرژی های محیطآلودگی

زیست در اماکن مرتبط با صنعت اسب را حفظ پاک، کیفیت محیط

سازی مصرف ناپذیر و بهینهنمود و در کاهش مصرف منابع تجدید

 های تجدیدپذیر موثر باشد. عالوه بر آن با مطالعه آثار زیستانرژی

رشته سوارکاری از لحاظ ها، تاسیسات و اماکن در محیطی از زمین

های ریزیطور کامل در برنامهبه زیستمحیط و بهداشتی سالمت ،ایمنی

های متولی قرار گیرد. استفاده از معماری پایدار، راهبردی سازمان

محیطی اماکن ورزشی سوارکاری، در معماری سبز و یا معماری زیست

ر دارد امری های شکننده و حساس قراجهانی که انسان با اکوسیستم

باید در  رسد. وزارت ورزش و جواناننظر میضروری و راهبردی به

 سوارکاری در راستای جهت جانمایی، طراحی و ساخت اماکن ورزشی

های کشور شدن در همه استان سبز سمت به زیستمحیط به کمک

سامانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست گام موثر بردارد که 

(HSE= Environment, Safety, Health) ترین و موثرترین یکی از کامل

توان محیطی را ایجاد های مدیریتی است که با تکیه بر آن میسامانه

رسان شناسایی، ارزیابی، حذف یا کنترل نمود که تمامی عوامل آسیب

گردیده تا  شرایط سالمت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی 

هش ورود بخش خصوصی در ورزش پنجمین عامل پژوتضمین گردد. 

 همکاران و امیری ،(1385) رضوی هاییافته با که شد شناسایی سوارکاری

 کیفیت کهاین بر مبنی (1381) ذواالکناف و (1374) احمدوند ،(1391)

 از تر بخشرضایت و ترمطلوب خصوصی باشگاه در شده ارائه خدمات

ها و وضعیت رنامهدلیل بهب. داشت مطابقت ،است دولتی هایباشگاه

و تقویت اشتغالزایی، کاهش تصدی  بحران بیکاری کشور و رفع اقتصادی

ها و اماکن به بخش خصوصی در اولویت قرار دولت و واگذاری باشگاه

دارد که بخش ورزش و ورزش سوارکاری نیز پیرو همین سیاست است. 

های خصوصی در رشته سوارکاری در همین اساس افزایش باشگاهبر

گذاری در دهد که استقبال بازار کار از سرمایههای اخیر نشان میالس

بخش ورزش سوارکاری و اسبدوانی شده است. رضایت از تاسیسات و 

چنین نحوه برخورد مدیریت، مربیان و محیط فیزیکی باشگاه و هم

باشد. علت های دولتی میهای خصوصی فراتر از باشگاهکارکنان باشگاه

خاطر وجود اختالف در اهداف باشگاه دولتی است بهاین تفاوت ممکن 

ترین هدف بخش خصوصی، سودآوری است. و خصوصی باشد که مهم

که در بخش دولتی منافع عمومی موردنظر است. بهتر آن است درحالی

مستعد  جذب افراد منظوربه حمایت از باشگاه خصوصی با دولتی نهادهای

بند، متخصص دامپزشک، نعل سوار،کاری )مربی، چابکدر رشته سوار

جمله ایت تماشاگران در ارائه خدمات ازتر و رضتغذیه ... (، جذب بیش

باال بردن کیفیت محیط فیزیکی، کوششی دوچندان داشته باشند. 

های متولی در ورزش برای واگذاری و بخش چنین دولت و سازمانهم

ر نقاط توانند همانند اکثخصوصی مسابقات اسبدوانی و سوارکاری می

های ای و مالکان اسبداران حرفهها، باشگاهکالبجهان از جاکی

های متولی در کاری سازمانبا توجه به موازیورزشی بهره گیرند. 

کاری نسبت به وظایف اصلی های سوارکاری و کمصنعت اسب و رشته

ها از محدودیت زیست توسط نیروی انسانیبه محیط ندادن اهمیت خود،

وسیله اسب هگردشگری سوارکاری بگردد. وزه محسوب میدر این ح

 اقتصادی، اجتماعی و زیست هایی برای رشد و توسعهعنوان فاکتوربه

 ؛Schmudde ،2015محیطی در بسیاری از کشورها مطرح شده است)

Sigurðardóttir ،2018) .های متولی در صورت رفع دولت و سازمان

د بخش خصوصی به صنعت اسب مشکالت ساختار اقتصادی برای ورو

و ورزش سوارکاری، اهمیت به صنعت گردشگری اسب با محوریت 

تواند گامی موثر در جهت حفظ نژاد اسب اصیل حفظ زیست بوم می

 بردارد. اقتصادی و توسعه رشد
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