
 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 91، پیاپی سوم، شماره هشتمسال 

 

 

 های توسعه ورزش سوارکاری استان گلستانها و فرصتبررسی چالش

 2مرتضی دوستی، 1*طیبه یانپی

 99/90/9911: پذیرش تاریخ                               91/20/9911: دریافت تاریخ          

 چکیده

 های پیش روی ورزش سوارکاری استان گلستان بود.ها و فرصتهش شناسایی چالشهدف از پژو :هدف

ها ورزش سوارکاری، از روش تحقیق کیفی و برای ها و فرصتبرای شناسایی چالش  :شناسیروش

ی عوامل، از روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه بندرتبهسنجش اهمیت و 

نفر(،  122نفر(، مالکین اسب ) 922نفر(، مربی سوارکاری ) 91ی )کارشناسان هیئت سوارکار

 باًیتقرنفر( و تماشاگران برای هر مسابقه ) 9222دهندگان اسب )نفر(، تولید و پرورش 12) سوارانچابک

نفر(، مربی  4هیئت سوارکاری ) کارشناساننفر به تفکیک،  91نفر( که از بین این تعداد  0222

نفر( و  0دهندگان اسب )نفر(، تولید و پرورش 0سواران )نفر(، چابک 9مالکین اسب ) نفر(، 4سوارکاری )

برای  کنند و در دسترس بودند انتخاب شدند.نفر( که در استان گلستان فعالیت می 0تماشاگران )

های ها نیز از روش مصاحبه نیمه ساختاری و پرسشنامه محقق ساخته و در تحلیل دادهی دادهآورجمع

 دیتائروایی صوری و محتوایی پرسشنامه به  .ماری به روش استنباطی و از آزمون فریدمن استفاده شدآ

تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی رسید که پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد 

(17/2=α .) 

باشد؛ محور می ترینمهمی، زیربرنامهها محور های تحقیق نشان داد که در بخش چالشیافته :هایافته

 .باشدمحور می ترینمهمهمچنین در بخش فرصت، محور تبلیغات و رسانه ، 

ی و رساناطالعی مدون، بازاریابی و زیربرنامهتوسعه ورزش سوارکاری، حمایت مالی  :گیرینتیجه

 افزاید.میان استفاده از تجهیزات مدرن در مجموعه سوارکاری بر رونق این رشته ورزشی در استان گلست

 ها، روش دلفی.ها، فرصتاسب، مسابقات سوارکاری، چالش های کلیدی:واژه
 

 دانشیار دانشگاه مازندران. 0،  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران .9

tayyebeh.yanpi1396@gmail.com نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
ریحات سالم در در حال حاضر ورزش و تف

عنوان یک صنعت مهم در رشد  کشورها به

عنوان اقتصاد ملی شناخته شده است. ورزش به 

رود. به شمار می 09منبع درآمدزا در قرن 

صنعت ورزش با داشتن عوامل متحرک همچون 

سازی بستری مسابقات بزرگ ورزشی و فراهم

ها باعث تعامل بین مناسب برای تبلیغات و رسانه

ورزش و تجارت گردیده است )الهی و  صنعت،

(. اسب حیوان پرارزش و 9977همکاران، 

سودمند است که از دوران کهن نقش مهمی در 

زندگی بشر داشته است. پرورش اسب، 

ی حوزه سوارکاری و مسابقات هاورزش

های سالم و سودمندی دوانی از فعالیتاسب

هستند که در بیشتر کشورهای دنیا به آن توجه 

ها شود. مراکز مهم و متعددی مثل دانشگاهمی

گیری از این در سطح جهان در ارتباط با بهره

های پزشکی، اقتصادی، حیوان در زمینه

کنند گردشگری و اوقات فراغت استفاده می

 (.9919زاده و همکاران، )رحیم

. استسواری یک پدیده فرهنگی اسب

ی ورزشی است که باعث جذب سواراسب

(. 9،0221شود. )هلگادوتیریادی میگردشگران ز

-ترین رویداددوانی از بزرگمسابقات سنتی اسب

های پررونق و از های ورزشی دنیا، یکی از ورزش

های آمریکا، ها در کشورپرطرفدارترین ورزش

باشد. در این انگلستان، استرالیا و دبی می

کشورها ساالنه مسابقات زیادی در فصول سال 

 (.9910کارکن و همکاران، شود )برگزار می

صنعت اسب یکی از صنایع پررونق اقتصادی 

وسیله . ایجاد اشتغال توسط این صنعت به است

                                                  
1. Helgadottir 

پرورش و نگهداری اسب و همچنین جذب 

های تماشاگران و مشتاقان این رشته و رویداد

مختلفی که در این صنعت وجود دارد تا بتوان از 

 یافتاین صنعت به منافع پولی هم دست

(. در فرانسه، تعداد 9914)موالدوست و مقدسی، 

 102222به  0292تا  9110ها از سال اسب

 %90یافته است که تقریباً رأس اسب افزایش

-های اروپایی امروز را تشکیل میجمعیت اسب

سواری برای دهد این رشد، در نتیجه توسعه اسب

باشد کودکان و عالقه رو به رشد مردم فرانسه می

کاری را به عنوان تفریح و شرط بندی که سوار

(. 0299، 0کنند )استکریسنت و جیزانتخاب می

صنعت پرورش اسب در استان گلستان از 

های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دارای دیدگاه

عناوینی همچنین کسب درآمد ملی و استانی از 

های ترکمن، ایجاد طریق فروش اسب

ی زایی از طریق پرورش اسب برااشتغال

روستاییان و شهرهای استان گلستان، گرایش 

، جذب گردشگر از سواریچابکجوانان به حرفه 

-سوارکاری را دارا می طریق برگزاری مسابقات 

(. در ارزیابی 9914باشد )موالدوست و مقدسی،

جمعیت شناختی صاحبان اسب استرالیایی سال 

صاحبان اسب، بر این باور هستند  12%، 0229

دارند، کمی نسبت به اسبکه سطح دانش 

تر و صاحبان اسب بیشتر تمایل دارند که مسن

 (.0290، 9تر باشند )اسمیت و داگلیباتجربه

ای به اهمیت ( در مقاله9910سجادی رادها )

اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن 

در شاهنامه فردوسی پرداختند. نتایج حاکی از 

وانان در اساطیر و آن است که رابطه انسان و حی

ها نمایان بوده است. کاشف و همکاران گذشته

                                                  
2. Cressent & Jez 

3. Smyth & Dagley   
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عنوان بررسی مدل  ای به( مقاله9911)

استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ. 

 BSCو  SWOTشرقی با استفاده از روش 

پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد برای توسعه 

ورزش قهرمانی توجه به راهبرد برای رشد و 

رتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، توسعه، ا

استفاده از کارشناسان، مربیان و داوران و منابع 

مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. قزلسفلو و 

های جذب ( در بررسی چالش9919همکاران )

های بومی و گردشگر ورزشی در جشنواره بازی

سنتی استان گلستان به این نتیجه رسیدند که 

توجه به شرایط اقلیمی، تنوع  استان گلستان با

اقوام و تنوع فرهنگی، همه ساله گردشگران 

زیادی جهت تماشای مسابقات بومی و محلی از 

ی و کشتی محلی دواناسبجمله مسابقات 

کند. سادات الحسینی )گورش( جذب می

ای خود به این نتیجه رسید ( در مقاله9919)

ه مراجع برای برگزاری مسابقات، توجه به مسیر

تماشاگران به ورزشگاه، کنترل موجود در پارک، 

رسانی و آگاهی از اشیای ممنوعه و نکات اطالع

ایمنی، میزان تجهیزات اورژانس موجود در محل 

مسابقه و کنترل جمعیت در رویداد از عواملی 

ای باید به آن توجه هستند که در هر مسابقه

 شود.

(، به این نتیجه رسید واگذاری 9974رضوی )

های خصوصی نقش مهمی در ها به بخشباشگاه

پیشرفت و توسعه ورزش قهرمانی دارد. عیدی 

ها ( در پژوهشی به چالش9914پور و همکاران )

و موانع توسعه ورزش فوتبال پرداختند. عواملی 

ریزی بلندمدت، نابسامانی همچون عدم برنامه

ای، ضعف مدیریتی و داری حرفهنظام باشگاه

ی در توسعه ورزش فوتبال دخیل ضعف بازاریاب

( این نتیجه 9910هستند. کارکن و همکاران )

دوانی استان رسیدند که رویدادهای ورزش اسب

بسزایی دارد.  تأثیرگلستان بر توسعه گردشگری 

کند، که کمبود ( بیان می9910عراقی و کاشف )

امکانات، عدم آگاهی ورزشی، نبود مربیان 

مده مسائل متخصص و مشکالت اقتصادی ع

-دانند. داشتن برنامهتوسعه ورزشی همگانی می

های تبلیغاتی، ایجاد امکانات و میادین ورزشی 

راحتی بتوانند استفاده مناسب که شهروندان به 

بسزایی  تأثیرکنند بر بهبود ورزش همگانی 

( به این 9910گذارد. سجادی و همکاران )می

ان هایی که پیش روی مدیرنتیجه رسیدند چالش

در ورزش وجود دارد از جمله منابع مالی و 

بودجه، منابع کالبدی، منابع فناوری اطالعات و 

های المللی، حضور تیمهای بینارتباطات، سازمان

المللی و آینده سازمان ورزشی در رویدادهای بین

 .استالمللی در سطح بین

( به بررسی 9912قره خانی و همکاران )

-ی باشگاهسازیخصوصی موانع اقتصاد ترینمهم

های فوتبال ایران پرداختند. نتایج حاکی از آن 

 پرداخت ،فروشیبلیت درآمد بودن است که کم

 زمین، دور تبلیغات و پخش تلویزیونی حق نشدن

نبود درآمد کافی از جذب حامی مالی ، 

ی تهیه در درآمدها، ناتوانی با هاهزینه ناهمخوانی

 سر بر مهم موانع از ورزشی استاندارد، فضاهای

باشند. می فوتبال هایباشگاه سازیخصوصی راه

( ارتقای سطح دانش 9971تندنویس و قاسمی )

علمی و فنی مربیان، کنترل و نظارت بر فعالیت 

مربیان، استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و 

کامل مکان  زیو تجهتخصصی، افزایش تأسیسات 

شود. ی میمسابقات باعث پیشرفت ورزش قهرمان

( به این نتیجه دست 9977المیری و همکاران )

بازی، امکانات و خدمات،  یافتند که جذابیت

ورود و خروج آسان از مکان برگزاری مسابقه،
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های مناسب جایگاه مناسب تماشاگران، پارکینگ

است. زردشتیان و  تأثیرگذاربر حضور تماشاگران 

انه ( به این نتیجه رسیدند، رس9910همکاران )

سازی از فواید ورزش همگانی نقش زیادی بر آگاه

بر ابعاد سالمت جسمی و سالمت روانی، آموزش 

رسانی در مورد درباره ورزش همگانی، اطالع

های مناسب ورزش همگانی، تغییر نگرش مکان

مثبت و ایجاد نگرش مثبت بانوان کرمانشاهی به 

کند. الهی و پورآقایی ورزش همگانی ایجاد می

های ( به بررسی وضعیت استادیوم9979کانی)ارد

ی اروپایی پرداختند. به این هاومیاستادکشور با 

های برگزاری نتیجه رسیدند که استادیوم

مسابقات، در حیطه امنیت استادیوم، حیطه 

ها، حیطه امکانات و تسهیالت مناسب برای رسانه

های اولیه امکانات و تسهیالت پزشکی و کمک

ماشاگران و بازیکنان، حیطه مناسب برای ت

در ابعاد قانونی،  بازیزمینهای امکانات ویژگی

حیطه امکانات و تسهیالت برای تماشاگران از 

قبیل امکانات رفاهی، بهداشتی و تسهیالت 

-ایرانیان ارمغان .را باید دارا باشند رسانیاطالع

های متعددی برای بشر به جا گذاشتند. معرفی 

اسب برای موارد متعددی را اسب و استفاده از 

بیان کردند. اسب و سوارکاری را با مسابقات، 

-سرعت، چابکی، رقابت و ورزیدگی اسب می

 برخالفشناسند. این رشته ورزشی ارزشمند 

های های کهن که برای برنده شدن رقابترشته

دادند. در حالی که شدید و خطرناکی را انجام می

آزادگی،  ی بر پایه رقابت سالم،سواراسب

 هماهنگی و فراغت بوده است.

ی فرصتی مناسب برای اشاعه دواناسبمسابقات 

های سنتی در ایران و نوعی فرهنگ و حفظ بازی

باشد. و جوانان می هاخانوادهتفریح سالم برای 

هایی است ی از مجموعه ورزشدواناسبورزش 

باشد. ورزش که حضور زنان در آن بالمانع می

ای مفرح برای مردم استان سوارکاری رشته

گلستان بوده و برای گذراندن اوقات فراغت خود 

 فرمایشات مورد توجه قرارگرفته است. طبق

 و تیراندازی شنا، یادگیری بر مبنی اکرم پیامبر

سوارکاری به عنوان سه ورزش کلیدی بیان 

کردند. با توجه به اینکه استان گلستان با 

سه شهرستان  های سوارکاری دربرگزاری کورس

(، دارا بودن بندر ترکمنو  قالآق)گنبدکاووس، 

مجموعه سوارکاری و برگزاری مسابقات هفتگی، 

و  هاچالشماهانه به صورت منظم، به بررسی 

هایی که پیش روی این رشته ورزشی فرصت

است پرداخته شد. در استان گلستان اسب به 

عنوان اسب کورسی و ورزشی شناخته شده 

جه به اینکه این مسابقات ورزشی است.با تو

سوارکاری در فصول مختلف سال در استان 

ها در شود، هماهنگی ارگانگلستان برگزار می

برگزاری مسابقات مهم است. توجه مسئولین در 

هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات امری است که 

باید در نظر گرفته شود. مجموعه سوارکاری به 

بعضی از تجهیزات  شیفرسادلیل قدیمی بودن و 

مسئولین باید به بازسازی مجموعه سوارکاری 

برآیند. حضور پرشور مردم استان گلستان برای 

تماشای مسابقات کورس توجه مسئولین برای 

از طریق جایگاه و مسیر رفت  تماشاگرانراحتی 

آمد تماشاگران در نظر گرفته شود. جذب حامی 

اند در توهای خصوصی و دولتی میمالی در بخش

هر چه بهتر شدن مسابقات یاری کند. این رشته 

ی ورزشی تواند جزئی از رشتهورزشی مفرح می

دانشگاهی در استان گلستان در نظر گرفت. که 

های این ها و چالشدر این تحقیق به فرصت

 رشته ورزشی پرداخته شد.
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 شناسی پژوهشروش

روش این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و 

به طور خالصه کل . است آمیخته انجام آن

: مرحله باشدیشامل مراحل زیر م فرایند تحقیق

)با استفاده از ابزار  : تحقیق کیفیتحقیقاول 

مصاحبه و مطالعه مقاالت، اسناد و مدارک(. 

: تحقیق کمی از نوع تحقیقمرحله دوم 

به  پرسشنامه)با استفاده از  تحلیلی -توصیفی

  .(میازپردیبندی موزن دهی و رتبه

 مرحله اول کیفی

شامل کارشناسان هیئت جامعه آماری 

 922نفر(، مربی سوارکاری ) 91سوارکاری )

 سوارانچابکنفر(،  122نفر(، مالکین اسب )

دهندگان اسب نفر(، تولید و پرورش 12)

نفر( و تماشاگران برای هر مسابقه  9222)

. که از بین این تعداد استنفر(  0222 باًیتقر)

هیئت  کارشناساننفر به تفکیک،  91، افراد

نفر(،  4نفر(، مربی سوارکاری ) 4سوارکاری )

نفر(،  0سواران )نفر(، چابک 9مالکین اسب )

نفر( و  0دهندگان اسب )تولید و پرورش

که در عرصه سوارکاری نفر( 0تماشاگران )

 شوندهمصاحبهکنند، به عنوان فعالیت می

ها شناسایی چالشانتخاب شدند. با این افراد به 

پرداخته استان گلستان  های سوارکاریو فرصت

ها به پایان و پس از اشباع نظری مصاحبه شد

آیتم  04 مجموعاًها رسید. پس از پایان مصاحبه

آیتم فرصت در پنج دسته،  97چالش و 

ی و زیربرنامهمدیریت، مالی، تبلیغات و رسانه، 

 خدمات و تجهیزات شناسایی گردید.

  دوم کمی  مرحله

آیتم شناسایی  40پس از پایان مرحله کیفی، 

شده و در قالب پرسشنامه دلفی تنظیم شد. 

نفر  91پرسشنامه در بین افراد دلفی که همان 

بودند توزیع گردید. در دور  شوندهمصاحبهگروه 

 بسته شکل به نظرسنجی پرسشنامهاول دلفی 

بود. مالک در این مرحله، بیش  خیر/بلی پاسخ

برای هر آیتم پاسخ  دهندگانپاسخدرصد  12 از

 در آن بر عالوهبلی را انتخاب کرده باشند. 

شد که طراحی  جدولی پرسشنامه انتهای

ها شوندهمصاحبه مدنظر دیگر مواردی چنانچه

دور دوم دلفی، با  .گردد اضافه لیست به باشد

درصد و باال را از  12توجه به اینکه هر آیتم 

به خود اختصاص داد و  هاندهشومصاحبهطریق 

آیتمی به پرسشنامه اضافه نشد مرحله دوم 

آیتم به صورت لیکرت که  40دلفی با همان 

گردید. در لیکرت  انجامپنج ارزشی انجام است 

= 4= متوسط، 9= کم، 0= خیلی کم، 9عدد 

 خیلی زیاد در نظر گرفته شد. -0زیاد، 

  

 پژوهش هاییافته

شده زن تشکیل 9و  مرد 94جامعه آماری از 

بیشترین فراوانی مربوط به مدرک دیپلم و  است.

که افراد با درحالی استدرصد  4/19تر با پایین

. استدرصد  9/94مدرک باالتر از کارشناسی 

بیشترین فراوانی مربوط به سن افراد مربوط به 

. استدرصد  1/90با  40تا  01رده سنی 

الی  99لی بیشترین فراوانی مربوط به سابقه شغ

. و بیشترین استدرصد  9/01سال با  90

فراوانی در نوع فعالیت کارشناسان و اعضای 

 .استدرصد  0/07هیئت سوارکاری با 

 همه شودمی مشاهده 9جدول  در که طورهمان

 دارای دلفی مرحله در هافرصت و هاچالش

 برای و بودند مثبت پاسخ درصد 12 حداقل

مانندمی قیبا پرسشنامه در بعد مرحله
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 دلفی دور اول .1جدول

 چالش و فرصت ردیف
تعداد پاسخ 

 مثبت
 درصد پاسخ مثبت

 77.09 90 گلستان استان سوارکاری بر گلستان استان ورزش کل اداره طرف از جانبه همه حمایت و کافی پشتیبانی بودن 1

 922 91 گیریتصمیم زمینه در متخصص افراد کم حضور 2

 14.90 91 گلستان استان سوارکاری ورزش کل اداره مدیران برای سوارکاری اهمیت و ورتضر به کم توجه 3

 77.90 94 سوارکاری مسابقات کیفیت بر مسئولین کم توجه 4

 14.90 91 سوارکاری هایزیرساخت توسعه جهت خصوصی بخش ترغیب برای سوارکاری هیئت به پایین توجه 5

 77.09 90 ترکمن اسب پرورش و تولید حوزه در کشاورزی جهاد وزارت با استان یسوارکار هیئت مدیران کم همکاری 6

 11.41 99 ترکمن اسب پرورش بخش در گذاریسرمایه شدهداده اختصاص بودجه کمبود 7

 12.01 90 سوارکاری رشته در مالی حامیان گذارانسرمایه کمبود 8

 14.19 99 سوارانچابک و مربیان شغلی آینده تأمین عدم 9

 77.90 94 سوارانچابک و مربیان به دستمزد موقعبه پرداخت و حمایتعدم 11

 14.90 91 سوارانچابک و مربیان اسکان سوارکاری، سوارکاری)مجموعه رشته تجهیزات و وسایل کمبود 11

 11.41 99 بلیت فروش و ماهانه هفتگی، مسابقات برگزاری طریق از گلستان استان سوارکاری هیئت کافی درآمد نبود 12

 77.09 90 سوارکاری مجموعه در تماشاگران و مندانعالقه به توجهیبی 13

 14.12 99 سوارکاری مسابقات برگزاری در استانی رسانه کم حمایت 14

 12.07 90 سوارکاری ورزش درباره کشور سطح در تبلیغات و کم رسانیاطالع 15

16 
 سوارکاری سطح ارتقای برای استان هیئت مدیران توسط بلندمدت و مدتمیان ،مدتکوتاه هایریزیبرنامه نبود

 گلستان استان
99 11.41 

 14.12 99 درآمد کسب و سوارکاری مسابقات هایمزیت شناساندن برای ریزیبرنامه نبود 17

 77.90 94 سوارانچابک و مربیان مالکین، ترغیب و تشویق برای مدون برنامه نبود 18

 14.90 91 اسپانسر و مالی حامیان جذب برای مدون برنامه داشتنن 19

 77.09 90 سوارکاری مجموعه اماکن و هازیرساخت توسعه برای برنامه نداشتن 21

 77.90 94 سوارکاری مجموعه توسعه راستای در پیشرفته آوریفن و تجهیزات نبود 21

 77.09 90 شهرستان سه اریسوارک مجموعه در تماشاگران جایگاه بودن نامناسب 22

 12.07 90 )ترکمن بندر ،قالآق گنبد،) شهرستان سه سوارکاری مجموعه در بروز هایفناوری از کم استفاده 23

 922 91 همسایه هایکشور به ترکمن اسب صادرات به کم توجه 24

 14.90 91 گلستان استان هیئت مسئوالن اهداف با اسب مالکین و سوارانچابک مربیان، اهداف بودن همسو 25

 11.41 99 )ترکمن بندر و قالآق )گنبد، شهرستان سه مسئولین با استان ورزش کل اداره بین قوی ارتباط 26

 14.12 99 سوارکاری حوزه در متخصص انسانی نیروی از گیریبهره 27

 77.90 94 گلستان استان سوارکاری هیئت سطح در قوی مدیریتی 28

 12.07 90 استان جوانان و ورزش کل اداره توسط مربیان کافی زیابیار و نظارت 29

 77.09 90 گلستان استان مسئولین توسط قوانین اجرای حسن بر کافی نظارت 31

 14.12 99 اسب پرورش تحقیقاتی مراکز ایجاد خصوص در دولتی هایارگان ترغیب در سوارکاری هیئت توجه 31

 12.07 90 اسب مالکین از لیما حمایت و مالکین به توجه 32

 14.12 99 سوارانچابک و مربیان دانش سطح افزایش 33

 14.12 99 سوارکاری حیطه در آموزشی کارگاه و کالس منظم برگزاری 34

 11.41 99 سوارکاری هایباشگاه در ترکمن اسب از استفاده برای ریزیبرنامه 35

 77.90 94 سوارکاری مجموعه در ایمنی فضای ایجاد 36

 14.90 91 مسابقات میادین در )تروبرد( خارجی هایاسب ورود برای کشور تائید 37

 11.41 99 استان سوارکاری به توجه و استان گردشگری هایجاذبه مورد در مناسب تبلیغات 38

39 
 منطقه در هاارچمنز و هادامنه در ترکمن( هایاسب نمایش سوارکاری، )مسابقات سوارکاری با مرتبط هایجاذبه

 صحراترکمن
90 77 

 12.07 90 استانی هایرسانه در سوارکاری مسابقات مناسب بازتاب 41

 14.19 99 گلستان استان بدنیتربیت کل اداره با سوارکاری مجموعه مدیران متقابل همکاری 41

 77.09 90 کورس مسابقات در بانوان شرکت و مسابقات برگزاری در جنسیتی هایدیدگاه 42
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 همه شودمی مشاهده 9جدول  در که طورهمان

 دارای دلفی مرحله در هافرصت و هاچالش

 برای و بودند مثبت پاسخ درصد 12 حداقل

 مانند.می باقی پرسشنامه در بعد مرحله

ها در توسعه سوارکاری استان گلستانبندی چالشاولویت .2جدول

 خدمات و تجهیزات یزیرنامهبر تبلیغات و رسانه مالی مدیریت هاچالش

 71/0 04/9 71/0 17/0 24/9 میانگین رتبه
 

با استفاده از آزمون فریدمن،  0در  جدول

ها، های مربوط به هر یک از محورمؤلفه

 های پژوهش نشان میبندی شود. یافتهاولویت

درصد  04/9ریزی با دهد که بخش برنامه

 .است بیشترین درصد را به خود اختصاص داده

دیدگاه جامعه تحقیق بر اساسبرای توسعه در بخش مدیریت  هاچالشبندی اولویت .3جدول

 رتبه میانگین رتبه ی بخش مدیریتهامؤلفه ردیف

 9 79/9 سوارکاری مسابقات کیفیت بر کم مسئولین توجه 1

 0 01/9 اریسوارک هایزیرساخت توسعه جهت خصوصی بخش ترغیب برای سوارکاری هیئت توجه کم 2

 9 40/9 گیریدرزمینة تصمیم متخصص افراد حضور کم 3

 4 42/9 ترکمن اسب پرورش و تولید حوزه در کشاورزی جهاد وزارت با استان سوارکاری هیئت مدیران توجه کم 4

 0 01/9 نگلستا استان سوارکاری بر گلستان استان ورزش کل اداره طرف از جانبههمه حمایت و کافی پشتیبانی نبود 5

 1 07/9 گلستان استان سوارکاری ورزش کل اداره مدیران برای سوارکاری اهمیت و ضرورتبه توجه کم 6

 

 9طور که در جدول همان پژوهشی هاافتهی

طورکلی با توجه به میانگین شود، بهمشاهده می

 ، بخش مدیریتی، عدمهای چالشای مؤلفهرتبه

سوارکاری با  قاتمساب کیفیت بر مسئولین توجه

 توجه ، مؤثرترین و عدم79/9 ایمیانگین رتبه

 اداره مدیران برای سوارکاری اهمیت و ضرورتبه

گلستان با میانگین  استان سوارکاری ورزش کل

در  هامؤلفهترین مانع در بین ، کم اثر07/9ای رتبه

این بخش در برابر توسعه ورزش سوارکاری استان 

 .استگلستان استان 
دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسبرای توسعه در بخش مالی  هاچالشبندی اولویت .4دولج

 

 رتبه میانگین رتبه ی بخش مالیهامؤلفه ردیف

 9 19/9 ترکمن اسب پرورش بخش در گذاریسرمایه شدهداده اختصاص بودجه کمبود 1

 0 12/9 سوارکاری رشته در مالی حامیان گذارانسرمایه کمبود 2

 9 11/9 (سوارانچابک و مربیان اسکان سوارکاری، مجموعه)سوارکاری رشته تجهیزات و وسایل کمبود 3

 4 19/9 سوارانچابک و مربیان به دستمزد موقعبه پرداخت و حمایت کم 4

 0 10/9 سوارانچابک و مربیان شغلی آینده تأمین عدم 5

 1 11/9 بلیت فروش و ماهانه هفتگی، مسابقات برگزاری طریق زا گلستان استان سوارکاری هیئت کافی درآمد نبود 6

 

 شود، بهمشاهده می 4طور که در جدول همان

های ای مؤلفهطورکلی با توجه به میانگین رتبه

 اختصاص بودجه چالش، بخش مالی، کمبود

 اسب پرورش بخش در گذاریسرمایه شده داده

رین و ، مؤثرت19/9 ایترکمن با میانگین رتبه

 استان سوارکاری هیئت کافی درآمد نبود
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 هفتگی، مسابقات برگزاری طریق از گلستان

، 11/9ای بلیت با میانگین رتبه فروش و ماهانه

ها در این بخش ترین مانع در بین مؤلفهکم اثر

در برابر توسعه ورزش سوارکاری استان گلستان 

 .استاستان 

 

دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسبرای توسعه در بخش تبلیغات و رسانه  هاچالشبندی اولویت. 5جدول 

 

 شود، بهمشاهده می 0طور که در جدول همان

های ای مؤلفهکلی با توجه به میانگین رتبه طور

 به توجهی، بخش تبلیغات و رسانه، بیچالش

سوارکاری  مجموعه در تماشاگران و مندانعالقه

 ثرترین و عدم، مؤ01/9 ایبا میانگین رتبه

 درباره کشور سطح در تبلیغات و رسانیاطالع

، کم 49/9ای سوارکاری با میانگین رتبه ورزش

ها در این بخش در ترین مانع در بین مؤلفهاثر

برابر توسعه ورزش سوارکاری استان گلستان 

 .استاستان 

دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسی زیربرنامهبرای توسعه در بخش  هاچالشبندی . اولویت6جدول

 

 شود، بهمشاهده می 1طور که در جدول همان

های ای مؤلفهی با توجه به میانگین رتبهطور کل

 برای برنامه ریزی، نداشتن، بخش برنامهچالش

سوارکاری  مجموعه اماکن و هارساختیز توسعه

 هایمزیت شناساندن برای ریزیبرنامه و نبود

درآمد با میانگین  کسب و سوارکاری مسابقات

 هایریزیبرنامه ، مؤثرترین و نبود12/9 ایرتبه

 مدیران توسط بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه

 سوارکاری سطح ارتقای برای استان هیئت

-، کم اثر02/9ای گلستان با میانگین رتبه استان

ها در این بخش در برابر ترین مانع در بین مؤلفه

استان گلستان استان توسعه ورزش سوارکاری 

 .است

 

 رتبه میانگین رتبه ی بخش تبلیغات و رسانههامؤلفه ردیف

 9 01/9 سوارکاری مجموعه در تماشاگران و مندانعالقه به توجهیبی 1

 0 00/9 سوارکاری مسابقات برگزاری در استانی کم رسانه حمایت 2

 9 49/9 سوارکاری ورزش درباره کشور سطح در تبلیغات و کمرسانی اطالع 3

 رتبه میانگین رتبه ریزیی بخش برنامههامؤلفه ردیف

1 
 مجموعه اماکن و هاساخت زبر توسعه برای برنامه نداشتن

 سوارکاری
12/9 9 

2 
 و سوارکاری مسابقات هایمزیت شناساندن برای ریزیبرنامه نبود

 درآمد کسب
12/9 0 

 9 17/9 همسایه رهایکشو به ترکمن اسب صادرات به توجه کم 3

 4 14/9 اسپانسر و مالی حامیان جذب برای مدون برنامه نداشتن 4

5 
 و مربیان مالکین، ترغیب و تشویق برای مدون برنامه نبود

 سوارانچابک
12/9 0 

6 
 توسط بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه هایریزیبرنامه نبود

 گلستان استان سوارکاری سطح ارتقای برای استان هیئت مدیران
02/9 1 
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دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسبرای توسعه در بخش خدمات و تجهیزات  هاچالشبندی اولویت .7جدول
 

 
 

 رتبه میانگین رتبه ی بخش خدمات و تجهیزاتهامؤلفه ردیف

 9 17/9 سوارکاری مجموعه توسعه راستای در پیشرفته آوریفن و تجهیزات نبود 1

2 
 قال،آق گنبد،) شهرستان سه سوارکاری مجموعه در بروز هایفناوری از کماستفاده 

 )ترکمن بندر
01/9 0 

 9 02/9 شهرستان سه سوارکاری مجموعه در تماشاگران جایگاه بودن نامناسب 3

 

 شود، بهمشاهده می 1طور که در جدول همان

های ای مؤلفهطور کلی با توجه به میانگین رتبه

 ش خدمات و تجهیزات، نبود، بخچالش

 توسعه راستای در پیشرفته آوریفن و تجهیزات

، 17/9 ایسوارکاری با میانگین رتبه مجموعه

 در تماشاگران جایگاه بودن مؤثرترین و نامناسب

شهرستان با میانگین  سه سوارکاری مجموعه

ها ترین مانع در بین مؤلفه، کم اثر02/9ای رتبه

توسعه ورزش سوارکاری در این بخش در برابر 

 .استاستان گلستان استان 
 

 ها در توسعه سوارکاری استان گلستانبندی فرصتاولویت. 8جدول

 خدمات و تجهیزات یزیربرنامه تبلیغات و رسانه مالی مدیریت هافرصت

 02/9 70/0 24/4 10/0 71/9 میانگین رتبه
 

با استفاده از آزمون فریدمن،  7در جدول

ها، ی مربوط به هر یک از محورهامؤلفه

های پژوهش نشان بندی شد. یافتهاولویت

 24/4دهد که بخش تبلیغات و رسانه با می

 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داد.

دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسبرای توسعه در بخش مدیریت  هافرصتبندی . اولویت9جدول

 رتبه ین رتبهمیانگ ی بخش مدیریتهامؤلفه ردیف

 9 17/9 اسب پرورش تحقیقاتی مراکز ایجاد خصوص در دولتی هایارگان ترغیب در سوارکاری هیئت توجه 1

 0 17/9 اسب مالکین از مالی حمایت و مالکین به توجه 2

 9 11/9 گلستان استان مسئولین توسط قوانین اجرای حسن بر کافی نظارت 3

 4 11/9 سوارکاری حوزه در متخصص انسانی نیروی از گیریبهره 4

 0 09/9 گلستان استان هیئت مسئوالن اهداف با اسب مالکین و سوارانچابک مربیان، اهداف بودن همسو 5

 1 41/9 گلستان استان سوارکاری هیئت سطح در قوی مدیریتی 6

 1 44/9 استان جوانان و ورزش کل اداره توسط مربیان کافی ارزیابی و نظارت 7

 7 42/9 (ترکمن بندر و قالآق گنبد،) شهرستان سه مسئولین با استان ورزش کل اداره بین قوی رتباطا 8
 

شود، به مشاهده می 1طور که در جدول همان

های ای مؤلفهی با توجه به میانگین رتبهطور کل

 سوارکاری هیئت ، بخش مدیریت، توجهفرصت

 ادایج خصوص در دولتی هایارگان ترغیب در

 ایاسب با میانگین رتبه پرورش تحقیقاتی مراکز

 کل اداره بین قوی ، مؤثرترین و ارتباط17/9

 گنبد،) شهرستان سه مسئولین با استان ورزش

، 42/9ای ، با میانگین رتبه(ترکمن بندر و قالآق

ها در این بخش ترین فرصت در بین مؤلفهکم اثر

ستان در برابر توسعه ورزش سوارکاری استان گل

 .استاستان 



 83 یاپیپ ،9 ماره، ش8938 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                               … توسعه هایفرصت و هاچالش بررسی    39  

دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسی برای توسعه در بخش مالی هافرصتبندی . اولویت11جدول

 رتبه میانگین رتبه ی بخش مالیهامؤلفه ردیف

1 
 در( ترکمن هایاسب نمایش سوارکاری، مسابقات) سوارکاری با مرتبط هایجاذبه

 صحراترکمن منطقه در چمنزارها و هادامنه
72/9 9 

 0 40/9 استان سوارکاری به توجه و استان گردشگری هایجاذبه مورد در مناسب تبلیغات 2

 

شود، به مشاهده می 92طور که در جدول همان

های ای مؤلفهی با توجه به میانگین رتبهطور کل

 با مرتبط هایبخش مالی، جاذبه فرصت

 نمایش سوارکاری، مسابقات) سوارکاری

 در چمنزارها و هادامنه در( کمنتر هایاسب

، 72/9 ایصحرا با میانگین رتبهترکمن منطقه

 هایجاذبه مورد در مناسب مؤثرترین و تبلیغات

استان با  سوارکاری به توجه و استان گردشگری

ترین فرصت در ، کم اثر40/9ای میانگین رتبه

ها در این بخش در برابر توسعه ورزش بین مؤلفه

 .استان گلستان استان سوارکاری است

 

دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسی برای توسعه در بخش تبلیغات و رسانه هافرصتبندی اولویت .11جدول

 رتبه میانگین رتبه ی بخش تبلیغات و رسانههامؤلفه ردیف

 9 92 های استانیبازتاب مناسب مسابقات سوارکاری در رسانه 1

 

شود، ده میمشاه 99طور که در جدول همان

های ای مؤلفهطورکلی با توجه به میانگین رتبهبه

های درونی و بیرونی بخش تبلیغات و فرصت

رسانه، بازتاب مناسب مسابقات سوارکاری در 

، 92 ایهای استانی با میانگین رتبهرسانه

ها در این بخش مؤثرترین فرصت در بین مؤلفه

ستان در برابر توسعه ورزش سوارکاری استان گل

 .استاستان 
 

دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسی زیربرنامهی برای توسعه در بخش هافرصتبندی اولویت. 12جدول

 رتبه میانگین رتبه ریزیی بخش برنامههامؤلفه ردیف

 9 12/9 های جنسیتی در برگزاری مسابقات و شرکت بانوان در مسابقات کورسبرداشتن دیدگاه 1

 0 01/9 سوارانش مربیان و چابکافزایش سطح دان 2

 9 02/9 برگزاری منظم کالس و کارگاه آموزشی در حیطه سوارکاری 3

 4 42/9 های سوارکاریریزی برای استفاده از اسب ترکمن در باشگاهبرنامه 4
 

شود، به مشاهده می90طور که در جدول همان

های ای مؤلفهکلی با توجه به میانگین رتبه طور

ریزی، های درونی و بیرونی بخش برنامهتفرص

های جنسیتی در برگزاری برنداشتن دیدگاه

مسابقات و شرکت بانوان در مسابقات کورس با 

ریزی ، مؤثرترین و برنامه12/9 ایمیانگین رتبه

های برای استفاده از اسب ترکمن در باشگاه

ترین ، کم اثر42/9ای سوارکاری با میانگین رتبه

ها در این بخش در برابر بین مؤلفهفرصت در 

توسعه ورزش سوارکاری استان گلستان استان 

 .است
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دیدگاه جامعه پژوهش بر اساسی برای توسعه در بخش خدمات و تجهیزات هافرصتبندی اولویت .13جدول

 رتبه میانگین رتبه ی بخش خدمات و تجهیزاتهامؤلفه ردیف

 9 44/9 کاریایجاد فضای ایمنی در مجموعه سوار 9

 0 94/9 بدنی استان گلستانهمکاری متقابل مدیران مجموعه سوارکاری با اداره کل تربیت 0

 

 شود، بهمشاهده می99طور که در جدول همان

های ای مؤلفهطور کلی با توجه به میانگین رتبه

های درونی و بیرونی بخش خدمات و فرصت

ه تجهیزات، ایجاد فضای ایمنی در مجموع

، مؤثرترین 44/9 ایسوارکاری با میانگین رتبه

همکاری متقابل مدیران مجموعه سوارکاری با 

بدنی استان گلستان با میانگین اداره کل تربیت

ترین فرصت در بین ، کم اثر42/9ای رتبه

ها در این بخش در برابر توسعه ورزش مؤلفه

 .استسوارکاری استان گلستان استان 

 

 یگیرحث و نتیجهب
ها و هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش

های توسعه ورزش سوارکاری در استان فرصت

ها و گلستان بود. در پژوهش حاضر چالش

ها در پنج دسته مدیریت، مالی، تبلیغات فرصت

ی و خدمات و تجهیزات در زیربرنامهو رسانه، 

ورزش سوارکاری شناسایی و مطرح شدند. 

ی استان ها نشان داد که سوارکاربررسی

ها هایی زیادی نسبت به فرصتگلستان با چالش

رو به رو است که نتایج حاصل از این پژوهش 

ها به ترتیب گویای آن است که بیشتر چالش

(، 24/9(، مدیریت )04/9ی )زیربرنامهمربوط به 

(، خدمات و تبلیغات 71/0تبلیغات و رسانه )

ها به ( است. بیشتر فرصت17/0( و مالی )71/0)

(، خدمات و 24/4ترتیب تبلیغات و رسانه )

(، مالی 70/0ی )زیربرنامه(، 02/9تجهیزات )

( است. با توجه به 71/9( و مدیریت )10/0)

اینکه مدیران ورزشی نقش اساسی در سازمان 

باید تمهیداتی را در نظر  رانیمدرا دارند لذا 

هایی که پیش روی ورزش بگیرند که چالش

لستان است را حذف سوارکاری در استان گ

کنند. در بررسی نتایج مربوط به بخش 

مدیریت، نتیجه حاصله بیانگر این است که 

توجه مدیران به هر چه بهتر برگزاری مسابقات 

سوارکاری، همگانی کردن ورزش سوارکاری در 

استان گلستان، همکاری با مسئولین سه 

(  بندر ترکمنو  قالآقشهرستان )گنبدکاووس، 

ر حسن اجرای قوانین مسابقه و نظارت ب

 آمدهدستبهبیشترین اهمیت را دارا بودند نتایج 

( و 9914با نتایج عیدی پور و همکاران )

( همسو است. که 9919عسگریان و آزادیان )

تواند نقش مهم مدیریت در دلیل همسویی می

ها دانست. بنابراین مدیران هیئت سازمان

کنند تا  سوارکاری استان گلستان  باید تالش

زمینه مناسب برای هر چه بهتر برگزار شدن 

مسابقات سوارکاری را مهیا سازند. همکاری 

های مختلف به ویژه جهاد مدیران با ارگان

کشاورزی استان گلستان برای تولید و پرورش 

ای برای حفظ این رشته ورزشی در اسب، زمینه

باشد. مدیران هیئت استان گلستان می

گلستان باید با اداره ورزش سوارکاری استان 

جوانان همکاری الزم داشته باشند؛ زیرا این یک 

رشته ورزشی مفرح و جذاب است که با 

همکاری مدیران سوارکاری و اداره ورزش و 

ها و جوانان باعث ارتقای این رشته در دانشگاه

شود. در مدارس به عنوان رشته ورزشی می
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این است بررسی بخش مالی نتایج حاصله بیانگر 

ناتوانی مدیران در جذب حامی مالی، نبودن 

درآمد کافی هیئت سوارکاری از برگزاری 

مسابقات و عدم توجه به جذب گردشگر برای 

تماشای مسابقات سوارکاری مواردی بودند که 

ای برخوردار بودند که این از اهمیت ویژه

(، قره 9977ها با نتایج الهی و همکاران )یافته

(، کارکن و همکاران 9912ران )خانی و همکا

( ، 9910(، سجادی و همکاران )9910)

( عیدی پور و 9919قزلسفلو و همکاران )

(، موالدوست و مقدسی 9914همکاران )

(، هلگادوتیر 9414(، کاشف و همکاران )9914)

(، سولبرگ و 0221) 9(، آلسون و مارتا0221)

-( همسو می0294) 9( و آنلوکن0221) 0پروس

تواند نقش مهم مالی لیل همسویی میباشد. د

در هر رشته ورزشی باشد. لذا مدیران باید 

بسترهای الزم برای جذب حامیان مالی در 

های سوارکاری جهت پوشش بخشی از هزینه

مسابقات و توسعه سوارکاری استان گلستان را  

ی بسترهای قانونی در سازفراهمفراهم سازند. با 

گذاران در سرمایه مؤثرو  پررنگزمینه حضور 

های بخش خصوصی، صنعتی، تجاری و شرکت

تولیدی در راستای حمایت از این رشته ورزشی 

شود. همچنین باعث رونق این رشته ورزشی می

شناسایی منابع جدید درآمد مالی جهت توسعه 

سوارکاری استان گلستان الزم و ضروری است. 

در بررسی بخش تبلیغات و رسانه نتایج حاصله 

انگر این است که بازتاب مناسب مسابقات بی

های استانی و ملی، سوارکاری در رسانه

ی، بازاریابی و تبلیغات برای هر چه رساناطالع

                                                  
1 .Alison   & Martha  

2 .Solberg & Preuss 

3 .Unlucan 

بهتر شناخته شدن این رشته در بین عموم 

مردم مواردی بود که اهمیت بسزایی داشت که 

( 9977ها با نتایج المیری و همکاران )این یافته

( همسو است.که 9910ن )و سجادی و همکارا

تواند به هر چه بهتر شناخته دالیل همسویی می

های ملی شدن این رشته ورزشی از طریق رسانه

باشد. لذا تعامالت مسئولین برگزاری مسابقات 

های استانی و ملی در ی با رسانهسواراسب

ی باعث سواراسبجهت تهیه و پخش مسابقات 

شود. میشناخته شدن هر چه بیشتر این رشته 

های استانی، استفاده از همچنین در کنار رسانه

فعالی که در  مؤسساتهای اینترنتی و سایت

کنند باعث حوزه صنعت اسب فعالیت می

تشویق عموم به سوارکاری و دنبال کردن این 

شود. همچنین در بررسی بخش رشته می

ی نتیجه حاصله بیانگر این است که زیربرنامه

داز بلندمدت و داشتن برنامه انمدیران به چشم

های بلندمدت، استراتژیک توجه داشته و برنامه

مدت برای توسعه سوارکاری مدت و کوتاهمیان

در استان گلستان در نظر داشته باشند 

ی برای تشویق و ترغیب زیربرنامههمچنین 

دهندگان ، مربیان و تولید و پرورشسوارانچابک

 سوارانچابک اسب، دانش علمی و فنی مربیان،

ی مدیران برای حضور بانوان زیربرنامهو داوران، 

ی مدیران برای استفاده زیربرنامهدر مسابقات و 

های آموزشی مواردی ها و مکاناسب در باشگاه

ها با ای داشتند که یافتهبودند که اهمیت ویژه

(، عیدی پور و 9974نتایج تندنویس و قاسمی )

(، 9914مکاران )(، کاشف و ه9914همکاران )

(، فلچر و 9912نادری نسب و همکاران )

(، 0292) 0(، میکلین و مالت0292) 4اسکات

                                                  
4. Fletcher & Scott 

5 .Mclean & Mallett 
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(، هان و 0299) 9کارتاکولیس و همکاران

 9(، گاالروتیس و همکاران0291)0همکاران

 0( و کوبایی و همکاران0291) 4(، نجورای0291)

تواند ( همسو است. که دالیل همسویی می0291)

ت موجود و توجه به آینده باشد. لذا بهبود وضعی

های مدون برای برگزاری ریزی مدیران با برنامه

، ماهانه، ساالنه مسابقات به صورت هفتگی

توانند بر توسعه این ورزش کمک کنند. در می

ی توجه به حضور بانوان در مسابقات در زیربرنامه

نظر گرفته شد. با توجه به اینکه مسابقات 

استان گلستان با حضور مردان انجام سوارکاری در 

شود مدیران باید بسترهای فرهنگی و می

اجتماعی را بین مردم استان گلستان مهیا سازند 

تا بانوان هم در مسابقات شرکت کنند. یکی از 

هایی که در سوارکاری استان گلستان وجود ضعف

دارد. تحصیالت آکادمیک مربیان، چابسکواران و 

با توجه به اینکه این رشته در  باشد.داوران می

استان گلستان قدمت دیرینه دارد برگزاری 

گیرد و افراد مسابقات به صورت سنتی صورت می

تحصیالت آکادمیک کمتری دارند. ایجاد 

های عمومی و بسترهای مناسب برای ارائه آموزش

، سوارانچابکتخصصی به تولیدکنندگان اسب، 

بر بهتر شدن این  بسزایی تأثیرمربیان و داوران 

 ورزش دارد.

همچنین در بررسی بخش خدمات و تجهیزات 

توجه به مجموعه سوارکاری سه شهرستان، 

استاندارد بودن زمین کورس، ایجاد امکانات و 

تجهیزات مدرن، استفاده از فناوری پیشرفته ، در 

راستای توسعه مجموعه سوارکاری، توجه به 

ان و فضای ایمنی برای تماشاگران، مربی

                                                  
1 . Kartaoullis, Vrontis & Thrassou & 

Kriemadis 

2. Haan, Sotiriadou & Henry 

3. Galariotis, Germain & Zopounidis 

4 .Njororai 

5. Kubayi,  Toriola & Didymus 

سواران، امکانات رفاهی، بهداشتی، باعث چابک

شود امنیت و آرامش در مجموعه سوارکاری می

ها با نتایج الهی و پورآقایی ارکانی که یافته

(، فراهانی و 9971(، تندنویس و قاسمی )9979)

( و سادات الحسینی 9970عبدوی بافتانی )

تواند ( همسو است. که دالیل همسویی می9919)

اری بهتر مسابقات از طریق تجهیز امکانات برگز

مکان مسابقه و ارائه خدمات به تماشاگران باشد. 

با توجه به اینکه مجموعه سوارکاری استان 

باشد استفاده از گسلتان یک بخش خصوصی می

تجهیزات به روز برای مجموعه سوارکاری، ایجاد 

های مناسب برای تماشاگران، ایجاد نگیپارک

ب برای تماشاگران و میزان تجهیز جایگاه مناس

اورژانس در محل برگزاری مسابقات الزم و 

 ضروری است.

 های کاربردی مدیرانپیشنهاد

 .های خصوصی و دولتیجذب منابع مالی در بخش

استفاده از فناوری اطالعات در عرصه ورزش 

 .سوارکاری

پرورش نیروهای انسانی که در حوزه سوارکاری 

 .طریق فناوری اطالعاتکنند از فعالیت می

 .ی جامع برای ورزش سوارکاریزیربرنامه
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to identify the challenges and 

opportunities facing Golestan province. 
Methodology: To identify the challenges and opportunities of equestrian 

sport, qualitative research methodology has been used to measure the 

importance and ranking of factors. The statistical population of the study 

consisted of all experts in the horse riding board (17 people), horse riding 

instructor (300 people), horse owners (600 people), rabbits (60 people), horse 

breeders (1000 people) and spectators for each race (approximately 5000 

people) Of these, 17 were distinguished, horse riding experts (4 people), horse 

riding coach (4people), horse owners (3 people), chefs (2 people), horse 

breeders and breeders (2 people) And spectators (2 people) who were active in 

Golestan province and were available. Semi-structured interviews and a 

researcher-made questionnaire were used to collect data. Inferential statistics 

were used to analyze the data and Friedman test was used. The face and 

content validity of the questionnaire was confirmed by a number of sports 

management professors and its reliability was calculated through Cronbach's 

alpha (α = 0.78). 

Results: The findings of the research showed that the focus of the challenge is 

the planning axis, and the most important axis in the Opportunity, advertising 

and media axis. 
Conclusion: The development of equestrian sport, financial support for 

coding, marketing and information, and the use of modern equipment in 

horseback riding, has added to the flourishing of this sport in Golestan 

province. 
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