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 مقدمه

های گذشته با برگزاری مسابقات ورزشی بزرگ شاهد ورود در دهه       

میزبان با برگزاری گردشگران به کشور میزبان رویدادها هستیم، کشور 

عنوان یک منبع زایی در منطقه، گردشگران را بهمسابقات و اشتغال

مهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

صنعت در  نیترعیسرصنعت گردشگری، (. Emery، 2011دانند )می

سازمان ملل متحد،  (. 2017و همکاران  (Martinsحال رشد است 

عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه اشتغال و اقتصاد ا بهگردشگری ر

های سازمان جهانگردی فعالیت (.1396رفتار و همکاران، )نیک برشمرد

تجاری، طبیعی، مذهبی  فرهنگی، گردشگری هایدسته گردشگری را به

گردشگری  (.1396فرد و همکاران، و ورزشی تقسیم کرده است )بلوری

 باشدیمی خدماتی دنیا هاتیفعال نیترزرگبی تفریحی، هاتیفعال

های بدنی امروزه ورزش فقط فعالیت (.1393)ابراهیمی و همکاران، 

جین شده است. ا فضای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عنیست بلکه ب

طور یقین هگردد بلکه بتعامالت سیاست با ورزش به عصر حاضر برنمی

ای المپیک تأثیرگذار توان گفت که سیاست در شکل گرفتن بازهمی

چون ملی و باشگاهی صرفاً دیگر هایی همهای ورزشی تیماست. رقابت

شود بلکه بعدهای سیاسی، اقتصادی و فقط بازی نیست که انجام می

اند. این ابعاد چنان اهمیت دارد که اجتماعی در ورزش دخیل شده

این امر  ها را بههای خود را ازجمله رسانهها بخشی از دستگاهدولت

اختصاص داده که از این طریق بتوان به این ابعاد دست یابد )فاصلی، 

ترین عوامل ورزش یکی از صنایع مهم در جهان و از متداول (. 1391

ایجاد انگیزه در گردشگری است. ورزش این توانایی را دارد که 

بنابراین رویدادهایی که  ،گردشگران زیادی را به خود جلب کند

 آیند و عامل جلبشمار میاند، نوعی جذابیت بهه ورزشدربردارند

(. 1393کننده گردشگری در شهر یا کشور مقصدند )اندام و همکاران، 

های ورزش مزایای منحصر به فردی نسبت به انواع دیگر جاذبه

گردشگری دارد. سیستم جاذبه توریستی برای جذب گردشگران، 

کنند کنند و استدالل میمی عنوان یک جاذبه جذاب تلقیورزش را به

(. Higham، 2005 و Hinchکه ورزش بازتابی از فرهنگ محلی است )

جهان با دو هدف  رایج در عنوان سومین صنعتکه به گردشگری ورزشی

بسیار مهم هر جامعه در راستای  زایی و درآمدزایی یکی از منابعاشتغال

اشد )صداقتی و برسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

(.  گردشگری ورزشی به پدیده جذب بازدیدکنندگان 1390همکاران، 

و  Woo-Sik Choiالمللی در سراسر جهان تبدیل شده است )بین

عنوان یک بخش (. در ایران نیز صنعت گردشگری، به2016همکاران، 

زیادی در تولید انبوه دارد و قدرت اشتغال  نسبتاًاقتصادی، اثر فزاینده 

ی و همکاران، پورمحمدتر است )ی مختلف اقتصادی بیشهابخش در

که در جذب  شودیم(. ایران یکی از کشورهایی محسوب 1389

گردشگران داخلی و خارجی فعال است. ایران با داشتن منابع طبیعی، 

ی مختلف باعث جذب هارشتهتاریخی و برگزاری مسابقات ورزشی در 

ی رساختیزجود ایران در حوزه گردشگر ورزشی شده است. با این و

های اقامتی، کم بودن امکانات هایی دارد ازجمله، کم بودن مکانضعف

و تفریحات ورزشی مطابق با استاندارد، ارائه ضعیف خدمات رفاهی، 

از مشکالتی  نقلوحملبودن دانش و توجه ناکافی به  روزبهضعف در 

بررسی  (.1396ران، روی ایران قرار دارد )امینی و همکااست که پیش

راه  نیمؤثرترو  نیترسازندهی گردشگری اغلب هازهیانگو کاوش در 

است. بیان چگونگی  مؤثری هادکنندهیبازدی هافرصتبرای تعیین 

و برای  دهدیمقرار  ریتأثانگیزه سفر تمایل رفتار گردشگران را تحت 

کاران، و هم Masonریزان و بازاریابان گردشگری اساسی است )برنامه

جهت معرفی  توسعه گردشگری با رویکرد تاریخی و فرهنگی به (.2016

ی هاجاذبه، به حفظ و نگه داشت هاقوم ی فرهنگیهاارزش و شناساندن

گذارند. می سزاییهب ریتأث هویت مکانی و بومی و حفظ و فرهنگی تاریخی

که با  پسنددیمتر در گردشگری تاریخی و فرهنگی، گردشگران بیش

داب و رسوم و فرهنگ آن منطقه آشنا شوند و به کاوش و بررسی آ

در گردشگری  (.1391بین و کرمی، )نیک پردازندیمی تاریخی هامکان

که با آداب و رسوم  پسنددیمتر تاریخی و فرهنگی، گردشگران بیش

در (. 1393ممقانی و همکاران، و فرهنگ آن منطقه آشنا شوند )ادبی

صورت  هافرهنگ مختلف تعامالتی هم بین رهایگردشگر به کشو جذب

 بر اساستوسعه گردشگری در هر مکانی (. Braz، 2002گیرد )می

ی هاجاذبهی شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، امنطقهی هایژگیو

طبیعی، تاریخی و ورزشی بر حسب کیفیت خدمات ارائه شده به 

فرهنگی  (. از لحاظ1391گردشگران است )سیدعلیپور و اقبالی، 

ای اجتماعی و اقتصادی که ناشی از گذراندن گردشگری در دنیا پدیده

های مختلف جدید با فرهنگ هایمکانطبیعت و دیدن  فراغت در اوقات

(. از لحاظ اقتصادی، گردشگری 1392کاالر و همکاران، است )میرزایی

( اقتصاد از طریق اشتغال و 1 :معیشت مردم یک کشور را از سه روش

ها مانند ( دستاوردهای زیرساخت2 ،های خرد اقتصادیعه تجارتتوس

( توانمندسازی از 3 ،سازی محیطها، آب، برق، مخابرات و پاکجاده

(. Frey ،2010و George ) دهدگیری بهبود میتعامل در تصمیم طریق

با توجه به رابطه بین گردشگری ورزشی و گذراندن اوقات فراغت، 

قاصد گردشگری با اماکن ورزشی رابطه نزدیکی توان بیان کرد، ممی

ترین رویدادها در (. یکی از مهم2012و همکاران  Lamont دارد )

گردشگری هر کشوری درخواست میزبانی برای یک ورزش یا محصول 

ترین انواع گردشگری داخلی، یا مقصد گردشگری است. یکی از مهم

ی هاراهیکی از  (.Torra، 2014و Claveriaگردشگری تفریحی است )

 املوعگردشگری ورزشی در هر مکانی تعیین، شناسایی و استفاده از 

توجه  .(Shi، 2012؛ 1386بر توسعه آن است )هنرور و همکاران،  مؤثر
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 ها ازجمله مسیرهای حمل و نقل، خدمات رفاهی آمادهبه زیرساخت

 گردشگری امری ضروری هایها و زیرساختهتل تسهیالت مانند سازی

توان است. با توجه به رابطه بین گردشگری ورزشی و اوقات فراغت، می

گفت که مقاصد گردشگری ورزشی امروزه رونق فراوانی گرفته است 

(Lamont  ،2012و همکاران.)  اسب نماد فرهنگ و هویت است نقش

دهنده خدمات فرهنگی و تفریحی برای انسان عنوان ارائهبه هااسب

ی یکی دواناسب(. ورزش 2017و همکاران  Hammer) کندیمایجاد 

شود و نوعی هایی است که مسابقات در محیط باز برگزار میاز ورزش

(. 2009و همکاران،  Tornگردی و تفریح شده است )یعتطبباعث 

دانند عنوان یک تفریح ورزشی میدوانی را بهبسیاری از افراد اسب

(Coulter  ،204و همکاران .)های جالب ی از کاربردیی یکدواناسب

(. مسابقات JComfort ،1996و  Whinam) رودیمشمار تفریحی به

های ورزشی دنیا، یکی از ترین رویداددوانی از بزرگسنتی اسب

های آمریکا، ها در کشورهای پررونق و از پرطرفدارترین ورزشورزش

ابقات باشد. در این کشورها ساالنه مسانگلستان، استرالیا و دبی می

شود که باعث جذب گردشگران داخلی زیادی در فصول سال برگزار می

(. صنعت اسب یکی از 1392و خارجی شده است )کارکن و همکاران، 

وسیله اشتغال توسط این صنعت به . ایجاداستصنایع پررونق اقتصادی 

چنین جذب تماشاگران و گردشگران داری اسب و همپرورش و نگه

های مختلفی که در این صنعت وجود دارد تا بتوان اداین رشته و روید

و مقدسی،  موالدوستیافت )از این صنعت به منافع پولی هم دست

. باشدیمدر کشورهای غربی  ی بخش مهمی از تفریحدواناسب(. 1394

 جذب برای کافی پتانسیل مجارستان و فرانسه مانند کشورهایی

و  هاجشنوارهکه طورهمانی دارند. دواناسبگردشگران برای ورزش 

تری باعث جذب گردشگران بیش ردیگیم انجامفضای روباز  در مسابقات

با اسب مانند، کورس، چوگان، درساژ  شدهشناختهی هارشته. شودیم

گردشگران زیادی  ردیگیمصورت رقابتی انجام و موارد دیگر چون به

 (.gOllenbur، 2005) کندیمرا برای دیدن مسابقات به خود جذب 

عنوان یک رشته مفرح شناخته شده است که ی در کشورها بهدواناسب

شماری است. برگزاری مسابقات سنتی به نوبه خود دارای طرفداران بی

های سنتی و به نوعی حفظ بازی نوعیسواری در استان گلستان بهاسب

رود. در استان گلستان برای شمار میعاملی برای جذب گردشگران به

ی با دارا بودن سه میدان برای برگزاری دواناسبرگزاری مسابقات ب

( ساالنه بندر ترکمنو  قالآقهای )گنبدکاووس، مسابقات در شهرستان

افرادی زیادی را از اقساط نقاط کشور حتی کشورهای همسایه را به 

خود جلب کرده و دارای پتانسیل قوی برای جذب گردشگران ورزشی 

رابطه اسب دوانی به (. 1390زیتونلی و همکاران، یرورزشی است )غو 

گردد که به نوعی رابطه انسان سلسله مراتبی از فرهنگ و طبیعت برمی

بدون چنین هم(. Coulter، 2004دهد )و اسب را تحت تأثیر قرار می

شک استان گلستان با توجه به شرایط اقلیمی و بومی بودن این استان، 

بومی و سنتی  های ورزشیباز برای تماشایساله گردشگران زیادی  همه

ترین شوند. مهمدوانی وارد استان میاز جمله گورش و مسابقات اسب

عواملی از لحاظ گردشگران ورزشی برای تماشای این رویدادها مکان 

 هایآژانس وسیلهبه رفاهی خدمات ارائه مسابقات، زمان مسابقات، برگزاری

دوانی مسابقات اسب (.1394مکاران، گردشگری دانستند )قزلسفلو و ه

داران خاص خود است. تماشاگران ای دارای طرفهای حرفهمانند لیگ

کننده منابع مالی این مسابقه هستند حضور گردشگران تضمین نوعیبه

چنین افزاید. هماز مناطق مختلف بر رونق این رشته از لحاظ مالی می

 برای مسابقات دیدن اًصرف دوانیاسب مسابقات برگزاری از هدف

بندی و درآمدزایی ها به شرطتماشاگران نیست بلکه باعث تشویق آن

عنوان یک دوانی، به(. ورزش اسب2017و همکاران،  Roultشود ) می

المللی و جهانی شناخته شده است که مسابقات بین مهم در ورزش

 (.Dashper، 2201شاهد مسابقات زنان و مردان در کنار هم هستیم )

. رودیمشمار عنوان یک پتانسیل مهم در بخش اقتصادی بهصادرات به

عنوان یک کاالی صادراتی در کشورهای مختلف شناخته شده اسب به

 ورزش گردشگری توسعه هدف .(2009و همکاران،  Torn) است

تر بازدیدکنندگان از این رشته و رشد دوانی شناخت هرچه بیشاسب

ترین اهداف برای جذب گردشگران ست. مهممشتاقان به این رشته ا

 مدیریت قوی، سطح مسابقات، خدمات رفاهی، رضایت بازدید ورزشی،

مجارستان از چندین قرن پیش  .کنندگان در حوزه گردشگری است

مجارستان پیشگام در  .دوانی ارتباط داشته استبا اسب و ورزش اسب

هزار گردشگر  ینچند دوانی است.طریق ورزش اسب گردشگران از جذب

 و Konyvesکنند )خارجی برای دیدن مسابقات به این کشور سفر می

Suta، 2009) .های صنعت پرورش اسب در استان گلستان از دیدگاه

چنین کسب درآمد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دارای عناوینی هم

زایی از های ترکمن، ایجاد اشتغالملی و استانی از طریق فروش اسب

پرورش اسب برای روستاییان و شهرهای استان گلستان، گرایش  طریق

برگزاری مسابقات  طریق گردشگر از جذب سواری،به حرفه چابک جوانان

 توسعه (.1394 مقدسی، و )موالدوست باشدمی دارا را سوارکاری

 سنتی ورزش در خصوصهب گلستان در استان ورزشی گردشگری

 قابلاشتغال و درآمدزایی  ی باعث جذب گردشگر و باعثدواناسب

و همکاران  Magalhaes (.1390همکاران،  و )زیتونلی شودمی یامالحظه

ی یک فرصت مهمی برای دواناسبنشان دادند که گردشگری  (2015)

ها چنین تحریک اقتصاد کشورصالحیت و تمایز گردشگری ملی و هم

ای های جذب گردشگران برعامل Suta (2009) و Konyves است.

تماشای مسابقات را توسعه خدمات رفاهی و برآورده کردن نیازهای 

( نشان داد 1393زاده و همکاران )مهدینتایج گردشگران دانستند. 

درنظر گرفتن افراد متخصص در زمینه ، هاکیفیت اسکان در هتل
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گردشگری، توجه به جذب حامی مالی و توجه به داد و ستد باعث 

 Chevalierو Pickel شود. ورزشی می بهتر شدن وضعیت گردشگری

عنوان عامل در کشورهای مختلف بهرا دوانی ( صنعت اسب2015)

نشان  (2015و همکاران ) Garcíaنتایج پژوهش درآمدزایی دانستند. 

های تاریخی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی داد، گردشگران به مکان

( توسعه 2018) Steinthorsson و Sigurðardóttirدارند.  تریبیش توجه

-González. کندیمی را تقویت دواناسبگردشگری رونق ورزش 

García ( 2018و همکاران) طور ورزشی به یهاتیفعال کنندبیان می

 گذاشته است. ریای بر توسعه گردشگری مبتنی بر جامعه تأثفزاینده

ترین فرصت بر جذب و حضور ( از مهم1395مهر و همکاران )خسروی

ان ورزشی و غیرورزشی را دارا بودن امنیت باال در منطقه گردشگر

مسابقات و وجود افراد متخصص در حوزه گردشگری دانستند.  برگزاری

Cho (2001)  ی هاورزشدر تحقیق خود عامل جذب گردشگران را

ی از قبیل شرکت هامثالسنتی یک کشور دانستند. در این تحقیق 

ش سنتی چین یعنی کونگ فو در تکواندو، غذاهای سنتی چین، ورز

 و Mirandaباعث شده گردشگران زیادی را به خود جذب کند. 

Andueza (2005 در پژوهشی به بررسی گردشگری ورزشی در کشور )

درصد،  3/78ی طبیعی با هاجاذبهداد که  اسپانیا پرداختند. نتایج نشان

درصد  58/31ی و گردش روادهیپدرصد و  84/36ی آبی هاورزش

 Preussو  Solbergجذب گردشگران ورزشی دانستند.  عوامل نیترمهم

 راتیتأثی مهم ورزشی و دادهایرو( در تحقیق تحت عنوان 2007)

را انجام دادند. بیان کردند که برگزاری  مدتیطوالنگردشگری در 

در تقاضای گردشگری  مثبتی تغییر باعث تواندمی بزرگ ورزشی مسابقات

گردشگران برای تماشای رویدادهای  تقاضای فزایشا با شود، درازمدت در

کشورها  وخرجدخلسزایی برای هب ریتأثورزشی از لحاظ اقتصادی 

( گردشگری ورزشی ژاپن و 2018) Ito و Hinchگذارد. یمیر تأث

یدبخش امهای دنبال مکانیزمی گردشگری ورزشی در ژاپن بههاآژانس

راتژیک برای توسعه گردشگری و اجرای است هماهنگی ی،زیربرنامه برای

هایی از از نظر گردشگران ورزشی توجه به زیرساختورزشی هستند. 

های اعتباری جهانی، وجود امکان و تجهیزات جمله استفاده از کارت

استاندارد، به روز بودن تکنولوژی در برگزاری مسابقات شهر میزبان، 

ات بدون وجود رابطه سیاسی خود شهر میزبان، امنیت برگزاری مسابق

های طبیعی و غیرطبیعی، های تروریستی، توجه به جاذبهجنگ و گروه

دستی شهر میزبان و برگزاری توجه به معماری امکان تاریخی، صنایع

شود ها میمیزبان باعث جذب آن های سنتی شهرمسابقه و بازی

دوانی فرصتی مسابقات اسب (.1391)محمودی یکتا و همکاران، 

های سنتی در ایران و نوعی اشاعه فرهنگ و حفظ بازی مناسب برای

دوانی از باشد. ورزش اسبها و جوانان میتفریح سالم برای خانواده

باشد. هایی است که حضور زنان در آن بالمانع میمجموعه ورزش

ای مفرح برای مردم استان گلستان بوده و ورزش اسب دوانی رشته

 مورد توجه قرارگرفته است. طبقبرای گذراندن اوقات فراغت خود 

اسب دوانی  و تیراندازی شنا، یادگیری بر مبنی اکرم پیامبر فرمایشات

که استان به عنوان سه ورزش کلیدی بیان کردند. با توجه به این

 های اسب دوانی در سه شهرستان )گنبدگلستان با برگزاری کورس

دوانی و برگزاری بدارا بودن مجموعه اس قال و بندرترکمن(،کاووس، آق

 هاییفرصتو  هاچالش منظم، به بررسی صورتبه ماهانه هفتگی، مسابقات

که پیش روی این رشته ورزشی است پرداخته شد. در استان گلستان 

با توجه به  عنوان اسب کورسی و ورزشی شناخته شده است.اسب به

که این مسابقات ورزشی اسب دوانی در فصول مختلف سال در این

ها در برگزاری مسابقات شود، هماهنگی ارگانگلستان برگزار می ستانا

مهم است. توجه مسئولین در هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات امری 

دلیل قدیمی است که باید در نظر گرفته شود. مجموعه اسب دوانی به

بودن و فرسایش بعضی از تجهیزات مسئولین باید به بازسازی مجموعه 

رآیند. حضور پرشور مردم استان گلستان برای تماشای اسب دوانی ب

مسابقات کورس توجه مسئولین برای راحتی تماشاگران از طریق 

جایگاه و مسیر رفت آمد تماشاگران درنظر گرفته شود. جذب حامی 

تواند در هر چه بهتر شدن های خصوصی و دولتی میمالی در بخش

ی تواند جزئی از رشتهمیمسابقات یاری کند. این رشته ورزشی مفرح 

ورزشی دانشگاهی در استان گلستان درنظر گرفت. در این تحقیق به 

که توجه به این باهای این رشته ورزشی پرداخته شد. ها و چالشفرصت

استان گلستان از لحاظ اقلیمی دارای شرایط مساعد برای جذب 

های بنیهگردشگران داخلی و خارجی از لحاظ آب و هوا، جنگل، دریا، ا

چنین برگزاری مسابقات کورس )اسب دوانی( است. توجه تاریخی و هم

تر هیئت اسب دوانی به جذب گردشگران برای تماشای هرچه بیش

زایی، شناخته مسابقات ورزشی کورس باعث تبادل فرهنگ، اشتغال

های مدیران مجموعه شود.تر ورزشی بومی منطقه میشدن هرچه بیش

های دیشیدن تدابیر الزم و بازسازی و احداث مجموعهدوانی با  اناسب

تر دوانی بر توسعه و جذب هرچه بیشهای اسبکنار مجموعه در دیدنی

دوانی در که رشته اسبگردشگران کمک کنند. با درنظر گرفتن این

استان گلستان قدمت دیرینه دارد و مسابقات کورس در سه منطقه 

گنبدکاووس( برگزار  و ال، بندرترکمنقهای آق)شهرستان گلستان استان

مندان به این ورزش سنتی شماری از عالقهشود و شاهد حضور بیمی

هستیم بنابراین توجه به جذب گردشگران داخلی و خارجی بر توسعه 

حفظ این ورزش  منطقه، زایی برای مردماشتغال دوانی،ورزش اسب خود

بنابراین کند. کمک می تر بر این رشتهمالی بیش سنتی و جذب حامیان

این پژوهش سعی بر آن است که رهکارهایی برای توسعه گردشگری  در

سواری استان گلستان ارائه گردید. بنابراین مدل مفهومی پژوهش اسب

 ( پیشنهاد گردید.1)شکل
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 هامواد و روش 

لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام آن آمیخته این پژوهش از        

است در واقع روش تحقیق آمیخته از روش تحقیق کیفی و کمی 

گیری هدفمند و در دسترس بود روش تحقیق باشد. روش نمونهمی

آمیخته )کیفی و کمی( است که در این پژوهش ابتدا روش کیفی و 

مل مؤثر سپس کمی انجام گرفت. در آغاز پژوهش برای شناسایی عوا

سواری از روش مصاحبه و در ادامه کار به بر توسعه گردشگری اسب

بندی عوامل از روش کمی با تشکیل گروه منظور تائید و اولویت، رتبه

بخش کیفی )مصاحبه  در پژوهش دلفی در دو مرحله صورت گرفت. ابزار

نامه محقق ساخته( بود. نیمه ساختاریافته( و در بخش کمی )پرسش

 17دوانی )ماری پژوهش از بین کلیه کارشناسان هیئت اسبجامعه آ

سواران نفر(، چابک600مالکین اسب ) نفر(،300دوانی )مربی اسب نفر(،

نفر(، تماشاگران 1000دهندگان اسب )نفر(، تولیدکننده و پرورش 60)

نفر( بودند. در مرحله 6000داخلی و خارجی )برای هر مسابقه تقریباً 

، مصاحبه نیمه ساختاریافته از بین جامعه آماری اول در بخش کیفی

نفر(، مربی 3دوانی )نفر به تفکیک کارشناسان هیئت اسب 17به تعداد 

 نفر(، تولید2سواران )نفر(، چابک3نفر(، مالکین اسب )2دوانی )اسب

نفر(، تماشاگران داخلی و خارجی 2دهندگان اسب )کنندگان و پرورش

انتخاب شدند و مصاحبه به این افراد نفر( که در دسترس بودند 5)

صورت گرفت پس از رسیدن به اشباع نظری مصاحبه متوقف شد. 

و  17ترتیب شامل بنابراین جامعه آماری در مرحله کیفی و کمی به

دوانی، مالکین دوانی، مربی اسبنفر از کارشناسان هیئت اسب 50

، تماشاگران دهندگان اسبو پرورش تولیدکنندگان سواران،چابک اسب،

در مرحله بعد عواملی که باعث توسعه  داخلی و خارجی بودند.

شود شناسایی شد. در بخش کیفی دوانی میگردشگری در ورزش اسب

 های مؤلفه، مدیریتی، زیرعامل شناسایی شد که در زیر مجموعه 32

محیطی قرار ساختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و زیست

حله بعد از طریق تکنیک دلفی )دو مرحله( به استخراج گرفتند. در مر

دوانی پرداخته شد. در مرحله اول عوامل توسعه گردشگری در اسب

 گروه مصاحبه اختیار در ساخته با پاسخ بلی/خیر نامه محققپرسش دلفی

نفر به  17نفر بودند قرار گرفت از این تعداد  17شونده که شامل 

 70نامه و رسیدن سؤاالت به ائید پرسشبا تپرسشنامه پاسخ دادند 

که با توجه به این. درصد تمامی سؤاالت برای مرحله بعد باقی ماندند

صورت نامه اضافه یا حذف نگردید. در مرحله دوم بهسؤاالت پرسش

دست آمده در بندی عوامل بهای برای رتبهطیف لیکرت پنج گزینه

ال که شامل کارشناسان نفر از گردشگران فعال و غیرفع 50اختیار 

 سواران، تولیدچابک مالکین اسب، دوانی،مربیان اسب دوانی،هیئت اسب

اسب، تماشاگران داخلی استان، تماشاگران  دهندگانپرورش و کنندگان

نفر از  8نامه به خارج استان قرار گرفت. برای تعیین روایی پرسش

های یه پیشنهاداساتید مدیریت ورزشی مشورت شده و بعد از اعمال کل

 ،نامه مورد استفاده قرار گرفتاصالحی و تغییرات ضروری، پرسش

بررسی گردید  %82کرونباخ  طریق آلفای نامه ازچنین پایایی پرسشهم

دهد. تجزیه قبول نشان مینامه را در حد قابلکه قابلیت اعتماد پرسش

و با های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و تحلیل داده

های نظیر میانگین توزیع فراوانی استفاده شد و پس استفاده از شاخص

از آزمون فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی با  آوری اطالعات،از جمع

 انجام شد. 22نسخه  Spssافزار استفاده از نرم

 

 نتایج
ترین نمونه در شود بیشمشاهده می 1 جدولدر که طورهمان       

تا 26%(، دامنه سنی باالتر از  86نسیت مرد با )بخش کمی دارای ج

تا  8دوانی در سال در %(، تعداد مراجعه به مجموعه اسب 38با ) 33

دوانی، تماشای %( و هدف از مراجعه به مجموعه اسب 32بار با ) 10

 همان ترین درصد را به خود اختصاص دادند.%( بیش 62مسابقات با )

بندی عوامل توسعه شود به اولویتمشاهده می 2طورکه در جدول 

دوانی استان گلستان پرداخته شد. با توجه گردشگری در ورزش اسب

دست آمده از آزمون فریدمن، از دیدگاه کل ای بهبه میانگین رتبه

 12/5ای میانگین رتبه طور کلی مؤلفه اقتصادی بانمونه پژوهش، به

کم اثرترین عواملی  85/2ای مؤثرترین و مؤلفه سیاسی با میانگین رتبه

استان گلستان  سواریگردشگری اسب توسعه توانند باعثکه می هستند

نامه شناسایی عوامل مؤثر بر جهت تعیین روایی سازه پرسش شوند.

دوانی در استان گلستان از تحلیل عاملی توسعه گردشگری اسب

ایت اکتشافی استفاده شد. جهت انجام تحلیل عاملی در ابتدا آزمون کف

 نمونه حجم کفایت از اطمینان حصول برای (،KMO) یبردارنمونه

همبستگی بین سؤاالت آزمون زیربنای  جاکهآن ازمحاسبه شد. پس 

که مشخص شود همبستگی بین متغیرها تحلیل عوامل است، برای این
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نتایج در جدول  .برابر صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد

مقدار دهد که نشان می 3جدول  نتایج ارائه شده در شود.مشاهده می 3

که بیانگر این است که  دست آمدبه 706/0ی ریگنمونهشاخص کفایت 

چنین آزمون کرویت بارتلت، حجم نمونه مناسب و مطلوب است. هم

همبستگی  سؤاالتبین  شودیمداری آن است و مشخص یبیانگر معن

طورکلی با شود، بهاهده میمش 5طورکه در جدول همان وجود دارد.

ریزی استراتژیک برنامههای مدیریتی، ای گویهتوجه به میانگین رتبه

 40/8ای دوانی با میانگین رتبهبرای توسعه گردشگری در ورزش اسب

های گردشگری با میانگین مؤثرترین و کنترل و نظارت بر فعالیت

 شناخته شد.های مدیریتی کم اثرترین در بین گویه51/6ای رتبه

طورکلی با توجه به میانگین به شود،می مشاهده 6جدول در طورکههمان

ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی برای  های زیرساختی،ای گویهرتبه

مؤثرترین و دانش و فناوری  10/9ای حفظ گردشگران با میانگین رتبه

 کم  82/6ای الزم از لحاظ علمی در حوزه گردشگری با میانگین رتبه

 7جدول  طورکه درهمان باشد.های زیرساختی میگویه اثرترین در بین

، اقتصادی هایگویه ایرتبه میانگین به توجه با طورکلیبه شود،می مشاهده

ترین بیش 58/7ای های شغلی مختلف با میانگین رتبهایجاد فرصت

میانگین با  دوانیاسب ورزشی رشته طریق از دولت برای تأثیر و درآمدزایی

طورکه همان های اقتصادی بودند.ترین تأثیر در گویهکم 41/6ای رتبه

ای طورکلی با توجه به میانگین رتبهشود، بهمشاهده می 8در جدول 

های داشتن سنتنگه زنده تأثیر ترینبیش فرهنگی و اجتماعی، هایگویه

رفاه و  و کم اثرترین، افزایش13/9ای دیرینه و ملی با میانگین رتبه

 شناخته شد. 92/6ای کیفیت کار و زندگی مردم با میانگین رتبه

توجه به میانگین  با طورکلیبه شود،می مشاهده 9 جدول طورکه درهمان

های سیاسی، گویه برقراری ارتباط بین اقوام و ملیت هایای گویهرتبه

سطح ترین تأثیر و گویه برقراری بیش 16/9ای مختلف با میانگین رتبه

ترین تأثیرات را به خود کم 39/8ای امنیت در جامعه با میانگین رتبه

طورکلی شود، بهمشاهده می 10جدول  در طورکههمان اختصاص دادند.

محیطی، گویه محافظت های زیستای گویهبا توجه به میانگین رتبه

ترین بیش 62/8ای از منابع طبیعی )جنگل، کوه، دریا( با میانگین رتبه

ترین کم 14/5ای اثرگذاری و ارتقا سطح بهداشت با میانگین رتبه

محیطی به خود اختصاص داد.های زیستاثرگذاری را در بین گویه
 

 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیت: ویژگی1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاای مؤلفه: تجزیه و تحلیل میانگین رتبه2جدول

 

 

 
 

 و آزمون بارتلت KMOون برداری و کرویت بارتلت نتایج آزمآزمون کفایت نمونه: 3 جدول

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی مقیاس متغیر

 جنسیت
%86 43 مرد  

%14 7 زن  

 رده سنی

25تا  18  12 24%  

33تا  26  19 38%  

42تا  34  11 22%  

به باال 43  8 16%  

 دوانی در سالتعداد مراجعه به مجموعه اسب

بار 1  3 6%  

بار 4تا  2  10 20%  

بار 7تا  5  14 28%  

بار 10تا  8  16 32%  

%14 7 بیش از ده بار  

 دوانیاسبهدف از مراجعه به مجموعه
%38 19 تفریح و گردشگری  

ی مسابقاتتماشا  31 62%  

 سیاسی محیطیزیست فرهنگی واجتماعی زیرساختی مدیریتی اقتصادی هامؤلفه

 85/2 12/3 42/3 77/3 62/4 12/5 ایمیانگین رتبه

برداریآزمون کفایت نمونه شاخص  دارییسطح معن آزمون کرویت بارتلت 

 >P 01/0 83/20156 706/0 مقادیر
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: ماتریس عوامل چرخش یافته4جدول   

 

 دوانیاسبهای مؤلفه مدیریت در توسعه گردشگری : تجزیه و تحلیل گویه5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دوانیهای مؤلفه زیرساختی در توسعه گردشگری اسب: تجزیه و تحلیل گویه6جدول 
 

 

 

 

 

 

 
 

 دوانیهای مؤلفه اقتصادی در توسعه گردشگری اسب: تجزیه و تحلیل گویه7جدول 
 

 

 

 

 

 بارعاملی هاگویه بار عاملی هاگویه ردیف

 845/0 های دیرینه و ملیداشتن سنتزنده نگه 756/0 ریزی استراتژیک برای توسعه گردشگری در ورزش اسب دوانیبرنامه 1

 798/0 های بومیحفظ و درک فرهنگ 912/0 دوانیافزایش نیروی انسانی متخصص در بخش توسعه گردشگری ورزش اسب 2

 762/0 نگی به دنیاهای فرهانتقال ارزش 787/0 دوانیهای اسبهای مختلف در گردشگری ورزشی و هیئتالزم بین ارگان هماهنگی و همکاری 3

 792/0 های فرهنگی در بین افراد جامعهسازی تجاربغنی 953/0 های استانیتوجه مدیران بر جاذبه 4

 934/0 ارتقا و بهبود سطح تسهیالت فراغتی 825/0 گذاری بخش خصوصی و دولتی در گردشگریسرمایه 5

 867/0 د به نفس در بین میزبان و گردشگرایجاد اعتما 784/0 های گردشگریکنترل و نظارت بر فعالیت 6

 835/0 افزایش رفاه زندگی مردم 758/0 ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی برای حفظ گردشگران 7

 846/0 همکاری بین ذینفعان داخلی و خارجی گردشگری 834/0 دوانیتأسیسات اقامتی برای اقامت گردشگران در کنار مجموعه اسب 8

 806/0 در گردشگری از طریق جوامع مختلف سیاسی تعامالت افزایش 954/0 دوانیاهی به گردشگران در مجموعه اسبارائه خدمات رف 9

 791/0 برقراری سطح امنیت در جامعه 871/0 ونقل )هوایی، ریلی و زمینی(بهبود در سیستم حمل 10

 873/0 منابع طبیعی )جنگل، کوه، دریا( محافظت از 806/0 دانش و فناوری الزم از لحاظ علمی در حوزه گردشگری 11

 862/0 زیستسازی و بازسازی محیطبه 971/0 های شغلی مختلفایجاد فرصت 12

 924/0 زیستبهبود در مدیریت محیط 867/0 تراحداث هتل، رستوران و مکان تفریحی برای درآمدزایی بیش 13

 854/0 توجه و حفاظت از خاک 763/0 های خارجیجذب سرمایه 14

 756/0 توجه به کاهش زباله در محیط طبیعی 930/0 دوانی از طریق تبلیغات مناسبافزایش رفاه اقتصادی رشته اسب 15

 835/0 ارتقا سطح بهداشت 696/0 دوانیدرآمدزایی برای دولت از طریق رشته ورزشی اسب 16

 رتبه میانگین رتبه های مدیریتیگویه ردیف

 1 40/8 دوانیریزی استراتژیک برای توسعه گردشگری در ورزش اسببرنامه 1

 2 10/8 دوانیافزایش نیروی انسانی متخصص در بخش توسعه گردشگری ورزش اسب 2

 3 80/7 دوانیهای اسبیئتهای مختلف در گردشگری ورزشی و ههمکاری و هماهنگی الزم بین ارگان 3

 4 36/7 های استانیتوجه مدیران بر جاذبه 4

 5 92/6 گذاری بخش خصوصی و دولتی در گردشگریسرمایه 5

 6 51/6 های گردشگریکنترل و نظارت بر فعالیت 6

 رتبه میانگین رتبه های زیرساختیهگوی ردیف

 1 10/9 ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی برای حفظ گردشگران 1

 2 64/8 دوانیتأسیسات اقامتی برای اقامت گردشگران در کنار مجموعه اسب 2

 3 55/7 دوانیارائه خدمات رفاهی به گردشگران در مجموعه اسب 3

 4 20/7 یلی و زمینی(ونقل )هوایی، ربهبود در سیستم حمل 4

 5 82/6 دانش و فناوری الزم از لحاظ علمی در حوزه گردشگری 5

 رتبه میانگین رتبه های اقتصادیگویه ردیف

 1 58/7 های شغلی مختلفایجاد فرصت 1

 2 15/7 و مکان تفریحی برای درآمدزایی بیشتر احداث هتل، رستوران 2

 3 94/6 های خارجیجذب سرمایه 3

 4 75/6 دوانی از طریق تبلیغات مناسب افزایش رفاه اقتصادی رشته اسب 4

 5 41/6 دوانیدرآمدزایی برای دولت از طریق رشته ورزشی اسب 5

     (DOI): 10.22034/aej.2020.121493     
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 دوانیاعی در توسعه گردشگری اسبهای مؤلفه فرهنگی و اجتم: تجزیه و تحلیل گویه8جدول
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 دوانیهای مؤلفه سیاسی در توسعه گردشگری اسب: تجزیه و تحلیل گویه9جدول 
 

 

 

 

 
 

 دوانیمحیطی در توسعه گردشگری اسبهای مؤلفه زیست: تجزیه و تحلیل گویه10جدول 

 
 

 

 

 
 

 بحث 

که امروزه  های اقتصادیبخش ترینیکی از مهم عنوانبه گریگردش      

مالی به بخش  دستیابی به عوامل رشد است. کشورهای جهان برای رو به

ای از درآمدها امروزه از تری دارند. سهم عمدهگردشگری توجه بیش

آید. هدف از پژوهش حاضر تأثیر ورزش دست میورود گردشگران به

دوانی شگران )مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی بر جذب گرداسب

عامل مؤثر،  5های پژوهش نشان داد یافته .بود استان گلستان(

دوانی، ریزی استراتژیک برای توسعه گردشگری در ورزش اسببرنامه

ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی برای حفظ گردشگران، ایجاد 

رینه و ملی، های دیداشتن سنتهای شغلی مختلف، زنده نگهفرصت

همکاری بین ذینفعان داخلی و خارجی گردشگری و محافظت از منابع 

طبیعی )جنگل، کوه، دریا( در توسعه گردشگری و توسعه ورزش 

دوانی تأثیرگذار است. نتایج پژوهش در مؤلفه مدیریت نشان داد اسب

ریزی استراتژیک برای توسعه گردشگری در ورزش که عامل برنامه

توجه مدیران به سزایی در جذب گردشگران دارد. هثیر بدوانی تأاسب

های مختلف از جمله، ی استراتژیک و برقراری ارتباط با ارگانزیربرنامه

 طیمحی استان، سازمان دواناسبهیئت  ها،گردشگری، هتل هایآژانس

ی و جذب دواناسبو سازمان میراث فرهنگی باعث رونق ورزش  ستیز

امینی و همکاران  . نتایج پژوهش باشودرجی میداخلی و خا گردشگران

(، 1386) هنرور و همکاران(، 1394قزلسفلو و همکاران )، (1396)

Hinch و Ito (2018،) Mason ( 2016و همکاران ،)George  وFrey 

(2010)، Konyves و Suta (2009)  وOllenburg (2005) سو استهم. 

امکانات تفریحی و ورزشی نتایج پژوهش در مؤلفه زیرساختی، ایجاد 

 ترین تأثیرگذاری را داشت. با توجه به اینبرای حفظ گردشگران، بیش

دوانی در سه شهرستان )گنبدکاووس، های اسبکه در فضای مجموعه

باشد های زراعی میترکمن( در فضای باز و در بین زمین قال و بندرآق

ر مجموعه توجه به محوطه این مجموعه امری ضروری است. در کنا

دوانی برای تفریح و تهییج گردشگران داشتن فضای سبز، اسب

هایی باشگاه و دارا بودن سنتی هایخانهها، سفرهمتل سنتی، هایبازارچه

سزایی دارد. نتایج دوانی بر جذب گردشگران تأثیر بهبرای آموزش اسب

Torra و Claveria(، 2012و همکاران ) Lamontاین پژوهش با 

 رتبه میانگین رتبه های فرهنگی و اجتماعیگویه ردیف

 1 13/9 های دیرینه و ملیداشتن سنتزنده نگه 1

 2 01/9 های بومیحفظ و درک فرهنگ 2

 3 67/8 های فرهنگی به دنیاانتقال ارزش 3

 4 92/7 های فرهنگی در بین افراد جامعهسازی تجاربغنی 4

 5 45/7 ارتقا و بهبود سطح تسهیالت فراغتی 5

 6 31/7 ایجاد اعتماد به نفس در بین میزبان و گردشگر 6

 7 92/6 افزایش رفاه زندگی مردم 7

 رتبه میانگین رتبه های سیاسیگویه ردیف

 1 16/9 ری بین ذینفعان داخلی و خارجی گردشگریهمکا 1

 2 76/8 افزایش تعامالت سیاسی در گردشگری از طریق جوامع مختلف 2

 3 39/8 برقراری سطح امنیت در جامعه 3

 رتبه رتبهمیانگین  محیطیمؤلفه زیست ردیف

 1 62/8 محافظت از منابع طبیعی )جنگل، کوه، دریا( 1

 2 95/7 زیستبهسازی و بازسازی محیط 2

 3 72/6 زیستبهبود در مدیریت محیط 3

 4 51/6 توجه و حفاظت از خاک 4

 5 49/5 توجه به کاهش زباله در محیط طبیعی 5

 6 14/5 ارتقا سطح بهداشت 6

     (DOI): 10.22034/aej.2020.121493     
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نتایج پژوهش در  سو است.( هم2009و همکاران) Tornو  (2014)

ترین اثرگذاری های شغلی مختلف بیشایجاد فرصتاقتصادی،  مؤلفه

گلستان به کشاورزی  مردم استان که اغلبدرنظر داشتن این را داشت. با

زایی که اشتغال شودتوسعه گردشگری باعث می پردازند.می و دامپروری

دوانی، هایی در کنار مجموعه اسبید. ایجاد غرفهوجود آدر منطقه به

داری فروش محصوالت سنی منطقه و اشتغال در حوزه تولید و نگه

در بین افراد بومی منطقه باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی منطقه  اسب

های اقامتی در کنار مجموعه و احداث چنین با ایجاد مکانهم .شودمی

شود. نتایج ت منطقه و درآمدزایی میهای ورزشی باعث پیشرفباشگاه

همکاران ی و پورمحمد (،1396رفتار و همکاران، )پژوهش با نیک

(1389،) Solberg وPreuss (2007،) Emery (2011 ،)Magalhaes 

 Freyو  Chevalier (2015) Georgeو  Pickel، (2015و همکاران )

ماعی، زنده مؤلفه فرهنگی و اجت در نتایج پژوهش سو است.هم (2010)

ترین اثرگذاری را داشت. با های دیرینه و ملی بیشداشتن سنتنگه

در استان گلستان  سنتی هایدوانی از ورزشکه ورزش اسبتوجه به این

داشتن این ورزش شناخته شده و قدمت دیرینه دارد. حفظ و زنده نگه

ی هاافزاید. برگزاری جشنوارهسنتی بر هویت و برتری این استان می

های زیبایی های اصیل ترکمن، جشنوارهسنی، تولید و پرورش اسب

داری و تشویق به حضور گردشگران اسب ترکمن باعث حفظ و نگه

ها نشان داد که گردشگران به مناطقی که شود. با توجه به بررسیمی

تر از خود های بومی محلی عالقه بیشاز لحاظ فرهنگی و داشتن بازی

ها برای حفظ این ورزش ها و روشبراین اتخاذ شیوهدهند. بنانشان می

و همکاران ممقانی ادبیقدیمی الزم و ضروری است. نتایج پژوهش با 

، سیدعلیپور و اقبالی (1392کاالر و همکاران )میرزایی (،1393)

(، 2017و همکاران ) Hammer، (1391) بین و کرمینیک (،1391)

García ( 2015و همکاران) ،Emery (0112 ،)Coulter (2004و ) 

Braz (2002و هم ).نتایج پژوهش در مؤلفه سیاسی، برقراری  سو است

تری در بین مؤلفه های مختلف تأثیر بیشارتباط بین اقوام و ملیت

. فرهنگ و هویت هر جایی مختص همان مکان است، با توجه داشت

ر کدام باشد و همیهای مختلف که استان گلستان دارای قومیتبه این

آداب و رسوم خاص خود را دارند بنابراین با جذب گردشگران و 

ها بر ترویج آداب ها و برقراری ارتباط مقابل بین آنآشنایی با قومیت

دوانی باعث ایجاد تبادل ارتباطات و اطالعات و رسوم و ورزش اسب

(، 1393ممقانی و همکاران )ادبیشود نتایج پژوهش با ها میبین آن

و  García (،2017و همکاران) Hammer(، 1391یپور و اقبالی)سیدعل

سو است. نتایج پژوهش در ( هم2004) Coulterو  (2015همکاران )

محیطی، محافظت از منابع طبیعی )جنگل، کوه، دریا( مؤلفه زیست

باشد. استان گلستان با دارا بودن منابع طبیعی مثل کوه، دریا و می

گردشگران داخلی و خارجی شده است.  جذب های مختلف باعثجنگل

های بومی سنتی بر چنین در کنار این منابع طبیعی وجود ورزشهم

افزاید. برگزاری مسابقات کورس در استان می تر گردشگرانجذب بیش

گردشگران داخلی و خارجی  شده نشین باعثمنطقه باز و دل در گلستان

برند بنابراین با می دوانی لذتهای اسباز فضای باز کنار مجموعه

کنار مجموعه  در هاییپارک دوانی و ایجاداسب محیط سازیو به بازسازی

زیست شده و هم محیط دوانی و فضای سبز هم باعث بهبود دراسب

نتایج پژوهش با  ،شودتشویقی برای تماشای مسابقات کورس می

 Frey (2010 ،)Hinch وGeorge (، 1391یکتا و همکاران )محمودی

Ollenburg و Andueza (2005) و Higham (2005 ،)Miranda و

دوانی استان گلستان باید مدیران و هیئت اسب سو است.( هم2005)

تمام تالش خود را در زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته 

دوانی هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات اسب برای مناسب و زمینه باشند

های سواری با ارگانزیاد مسئولین هیئت اسب اریرا مهیا سازند و همک

گردشگری، اداره ورزش و جوانان، اداره  هایمختلف ازجمله آژانس

کشاورزی، نیروی انتظامی و ... باعث جذب و اثرگذاری در گردشگران 

شده تا تشویق شوند که دوباره برای تماشای مسابقات به این استان 

دوانی در بیرون از شهر برگزار قات اسبکه مساببیایند. با توجه به این

های شغلی برای افراد بومی بر اشتغال شود بنابراین با ایجاد فرصتمی

هتل  های تفریحی، ساختکند. احداث مکانافراد بومی کمک زیاد می

تواند بر توسعه و ورود گردشگران برای های غذایی میو متل، مکان

د. استفاده از تبلیغات از طریق کندوانی کمک میدیدن مسابقات اسب

کند. می کمک خارجی و داخلی گذاریسرمایه استانی به جذب هایرسانه

استان گلستان  در سنتی ورزش عنوان یککه این ورزش بهتوجه به این با

های مختلف بومی که در استان رود بنابراین حفظ فرهنگشمار میبه

افزایند. حفظ ردشگران میتر گجذب هرچه بیش گلستان وجود دارد بر

داشتن این ورزش بومی باعث ارتقای این ورزش دیرینه و زنده نگه

دوانی تماشاگران فراوانی را به خود جذب که اسبدلیل اینشده و به

های مختلف آشنا شده تر افراد استان با فرهنگکند بنابراین راحتمی

کند. همکاری و زمینه الزم برای توسعه و جذب گردشگران کمک می

تواند سرآغاز دوانی میمیراث فرهنگی استان گلستان با هیئت اسب

زمینه گردشگری  در پذیریمسئولیت شود. گردشگری توسعه در نو تحولی

زیست در و نهادینه شدن مسئولیت در زمینه حفاظ و مسائل از محیط

 تفاوت نیست و تأثیر رفتار خود در محیط و رعایت هنجارها راسفر بی

زیست و شود. لزوم بقای محیطهای گردشگری احساس میدر مکان

زیست آگاه بوده کند که به محیطارتقای سطح زندگی انسان ایجاد می

های الزم را برای حفاظت و بهبود آن بپردازند ها و دیدگاهو ارزش

های بنابراین تالش در زمینه بازسازی و بهسازی محیط مجموعه

دوانی امری ضروری ط اطراف مسابقات اسبدوانی و حفظ محیاسب

به  این مطالعه، در شدهییشناسا به عوامل توجه با وعدرمجم است.
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 باکه  شودیمدوانی پیشنهاد مسئولین و هیئت برگزارکننده اسب
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of 

equestrian tourism in Golestan province. The research method is a mixed type of qualitative and 

quantitative method. The sampling method was purposeful and available. In the qualitative 

phase, semi-structured interviews identified the factors affecting the development of equestrian 

tourism. The research instrument consisted of a researcher-made questionnaire including 6 

managerial, infrastructure, economic, cultural, social, political and environmental components 

total 32 questions were collected.  The content validity of the questionnaire was confirmed by a 

number of sport management professors whose reliability was calculated as 0.82 by Cronbach's 

alpha. after collecting the questionnaire, the data were analyzed by descriptive and inferential 

statistics spss22.The findings of the study showed that the average rank of strategic planning for 

tourism development in equestrian sport (8.40), recreational and sports facilities for tourist 

preservation (9.10), Creating different job opportunities (7.58), keeping the long-standing and 

national traditions alive (9.13), collaborating between domestic and foreign tourism stakeholders 

(9.16) and protecting natural resources (8.62), in attracting tourists and developing Horse riding 

has a huge impact. Conclusion: Tourism planning can lead to economic diversification and 

prosperity of organized economic activities in the field of tourism and pave the way for tourism 

development for equestrian sport. Reducing and eliminating restrictions on the motivation and 

satisfaction of tourist’s results from horse riding. 

* Corresponding Author’s email: tayyebeh.yanpi1396@gmail.com 

jhafezieh@yahoo.com 

 

     (DOI): 10.22034/aej.2020.121493     

mailto:jhafezieh@yahoo.com

