
 

 
 
 
 

  ي نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد
 1400 مستانز، 35 شمارة، 9دورة 

 83–102:ص ص

 
صحرا در استان ورزشی بر توسعۀ اقتصادي منطقه ترکمن بررسی نقش گردشگري رویدادهاي

 گلستان
 مسابقات اسب دوانی)(مطالعۀ موردي : 

 
 

  2امیررضا خادم  – 1∗محبوبه نقوي

شگاه هنر، تهران، ایران 1 ستادیار، مدیریت ورزشی، دان شکده تربیت2. ا ستادیار، دان شگاه شهید. ا علوم ورزشی، دان  بدنی و 
شتی، تهران، ایران  به

 )1400 /04 /12، تاریخ تصویب :   1399/ 10 /05 (تاریخ دریافت :

 
 
 
 

 چکیده

ژوهش استان گلستان بود. پدر  صحراترکمني منطقه اقتصاد ۀبر توسع یورزشرویدادهاي  ينقش گردشگر یهدف از پژوهش حاضر، بررس
 مهنی ايهمصاحبه ،یفکی مرحله در هاآوري دادهبود. ابزار جمع متوالی اکتشافی نوع و از آمیخته هاداده يبا توجه به نحوه گردآور

استان گلستان،  يسوارکار يهائتیه يساؤر بیسا و ناؤاستان گلستان، ر یبدنتیترب کل اداره و هااداره رانینفر از مد 19با  افتهیساختار
مسابقات  يبرگزار نیولسواران و مسئچابک ان،یاستان گلستان، مرب يو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیو معاون اداره کل م ریمد

 از ها،داده یفیک مرحله در. اندهانتخاب شد گیري هدفمند و قضاوتینمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهبود. ی استان گلستان دواناسب
 يمحور يذارباز، در کدگ ينشان در کدگذار 81شامل  هاافتهیو  لیوتحلهیتجز یو انتخاب يدر سه مرحله باز، محور يروش کدگذار قطری

سعه توبر  يکه نقش مؤثر گردشگري ورزشی يهامؤلفه سازيبه مدل یانتخاب يشدند. در مرحله کدگذار بنديمفهوم طبقه 13در قالب 
، شدهيبندطبقه ،یصورت تصادفنفر که  به 260نمونه پژوهش شامل  کمی مرحله درصحرا پرداخته شده است. ترکمناقتصادي منطقه 

ز ابا استفاده  يدییو تأ یاکتشاف یعامل لتحلی از. بود ساختهمه محققپرسشنا ق،یتحق یانتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کم
 ،یابیبازار ،ییمدزا، درآینیکارآفري هامؤلفهنتایج نشان داد؛  مدل پژوهش استفاده شده است. یابیجهت ارز AMOSو   Spss 20افزارنرم

 شیماطرح آ ،یبوم يالگوانسانی،  ها، منابعجشنوارهفرهنگی،  – یاجتماعهاي پدیده، يردم محورم ،غاتیرسانه و تبل ،يگذارهیسرما
همیت گردشگري با توجه به ااند. داري داشتهیر معنیتأث صحراترکمندر توسعه اقتصادي منطقه  هاجاذبهرفاهی و  – یرساختی، زنیسرزم

 .نشان دهند صنعت از خود این بالندگی و جهت توسعهدر  را زماهتمام الباید استان گردشگري ورزش  ریزان بخشبرنامه ، مدیران وورزشی
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 مقدمه

اي جهانی یافته است و یکی از مروزه گردشگري گسترها

هاي فناوري جانبه نوآوريهاي برآمده از توسعه همهپدیده

رود. آنچه گردشگري را به عاملی در دوران نوین به شمار می

سرمایه، هاي در روند توسعه مبدل کرده است، جریان

فرهنگ و اطالعات در یک همپوشی با عواملی چون افزایش 

درآمد، سطح رفاه، اوقات فراغت بیشتر و بهبود ارتباطات 

هاي گردشگري یکی از پویاترین فعالیت). 21( است

نقش بسیار مهمی در توسعه  یتازگاقتصادي است که به

پایدار محلی پیدا کرده است. این صنعت از طریق ترکیب و 

زمان از منابع داخلی و خارجی به مزایاي زیادي ستفاده هما

هاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی و فرهنگی دست در زمینه

عنوان تواند بهاساس گردشگري می نیبر هم. یافته است

اجتماعی در مناطق لحاظ  اهرمی براي توسعه اقتصادي و

کننده در هاي تعیینهمچنین یکی از مؤلفه). 34( گردد

ت گردشگري، توجه به ورزش و توسعه و تقویت آن و صنع

المللی برگزاري مسابقات در سطوح مختلف داخلی و بین

هاي اقتصادي، نقش ورزش در بسیاري از زمینهت. اس

گذاري در این مقوله است اجتماعی و فرهنگی، لزوم سرمایه

. رسدو نگاهی اقتصادي به ورزش، امروز ضروري به نظر می

بخش از صنعت کشور  نیترگري یکی از مهمامروزه گردش

اقتصاد  ◌ٴ نهیدر مورد اهمیت ورزش درزم کسچیاست و ه

 ). 10( شکی ندارد

هاي متناسب با شرایط اي از فعالیتگسترش مجموعه

منطقه که حضور پیوسته گردشگران را تضمین کند عنصر 

اقتصاد پایدار  ریتأثکلیدي براي توسعه گردشگري ورزشی و 

آن است. همچنین گرایش مردم جهان به یافتن  ناشی از

ترین راه براي گفتگوها و تبادالت فرهنگی سبب شده آسان

تر جلوه کند حیاتی روزروزبهتا نقش ورزش و گردشگري 

 و هاتیقابل از يشگردگرازنظر  انیرا يشهرها بیشتر .)15(

در صورت  هستند. رداربرخو يشماریب يهالیپتانس

 دنتوانیم صحیح مسیر در دهستفاا و  هاتیقابل ینا شناخت

ند. شو مؤثر يجرخا و يخلدا شگردگر بجذ ۀنیدرزم

 يپیامدها که ستا فعالیتی يشورز يشگردگرازآنجاکه 

 مناطق تتحوال هنگی درفر و عیجتماسی، اسیادي، قتصاا

 املی،فر حسطو درتنها نهخیر ا يهاسالدر  و دارد اههمر به

 گرفته ارقرموردتوجه  لیمح و يامنطقه لیم حسطو در بلکه

 ايبر افتهیتوسعه يهارکشو در انمدیر از ريبسیا ست. ا

 بیشتر سعهتود صددر ورزشی يشگردگر توسعه و ییشکوفا

 يهارساختیز یشافزا و دخو رتنظا تحت احینو

 يشگردگر تخدما دنکر بهینه و ورزشی يشگردگر

هستند  فعالیت یناافزوده ارزش یشافزا جهت در ورزشی

درواقع صنعت گردشگري، داراي آثار اقتصادي گسترده). 6(

اي است. ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزي پایدار و 

 اقتصادي، هاي)، افزایش اشتغال و تنوع فعالیت24مناسب (

درآمد، ارتقاي کاهش بیکاري و ایجاد اشتغال براي مردم کم

از  دها و امکانات موجوسطح زندگی مردم، بهبود زیرساخت

گردشگري به  تأثیرات مثبت اقتصادي توسعه نیترمهم

. عوامل اقتصادي مربوط به رویدادهاي )12( روندشمار می

ورزشی یکی از دالیلی هستند که تمایل مسئوالن شهرهاي 

 انگیزند.هاي ورزشی برمیمختلف را براي برگزاري رقابت

یک فعالیت  عنوانبه). گردشگري در استان گلستان 27(

محصولی تواند جایگزین اقتصاد تکاقتصادي می

) شود و صحراترکمن(کشاورزي) استان گلستان (منطقه 

-اي محسوب میي منطقهاي مهم در حصول توسعهشیوه

 نعتــص دياــقتصا مــمه ياــهیــیژگو از یــیکشود. 

ق اطـمن از لـحاص يدهاـمدرآ فرـمص ي،شگردگر

 ،یناابرــبن. )1ت (ــسق ااطــمن ناــهم در يگرــشدگر

 يالهیوسي صحراترکمندر منطقه  يگرــشدگرگسترش 

 أمبد يهارکشو از يمددرآ یمــعظ ابعــمن لاــنتقا ايرــب

منطقه ت. ـسا  گرـشدگر ايپذیر و اطق مقصدـه منـب

هاي تاریخی و گیري از جاذبهصحرا باوجود بهرهترکمن
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اي براي جذب انسیل بالقوهطبیعی فراوان داراي پت

جاذبه  همهنیگردشگران داخلی و خارجی است. در کنار ا

شده یا در حال اي فراموشگردشگري، منطقه داراي جاذبه

تواند صنعت گردشگري فراموشی است که توجه به آن می

این جاذبه چیزي نیست جز . در این منطقه را احیا کند

رش آن و برگزاري عالقه مردم این منطقه به اسب و پرو

ها هزار ده که مسابقات سوارکاري در دو فصل پائیز و بهار

خاص پیگیر این  يانفر در مسابقات حاضر شده و باعالقه

صحرا سه پیست بزرگ در ترکمن .مسابقات هستند

براي برگزاري مسابقات سوارکاري وجود دارد که  یدواناسب

هانی دارد و گنبد شهرت ج یدوانها پیست اسباز میان آن

عنوان به صحراترکمنو منطقه سبب شده است تا این شهر 

پایتخت سوارکاري خاورمیانه لقب بگیرد. برگزاري مسابقات 

که در استان  هاي قدرتمندي استیکی از جاذبه یدواناسب

 سه به) 2000( 1دوکسپیریبه عقیده  گلستان وجود دارد،

خدمات و گردشگران  دیدنی،مراکز و فرهنگی آثار عنصر 

مؤثر عوامل  عنوانبه گردشگري مثلثعنوان تحت شده ارائه

-ورزشهمچنین . )35( کندمی اشاره صنعتاین رونق در 

آیند، براي گردشگران می هایی که سنت یک کشور به شمار

هرساله انبوهی از  تواندمی که). 26( پرجاذبه هستند

رجی افراد زیادي را به شوق تماشاي گردشگران داخلی و خا

ها و ها، عکاسی با اسبروي اسب يبندمسابقات، شرط

منطقه  ژهیوتجربه سوارکاري به سمت گلستان و به

گردشگري در حال  .صحرا را به همراه داشته باشدترکمن

حاضر روند رو به رشدي را در مباحث اقتصادي و اجتماعی 

دیگر گردشگري یکی  از سوي در کشورهاي مختلف دارد؛

ترویج رفاه براي عموم مردم و کمک به بهبود  يهااز راه

حضور انبوه  نکهیباوجودا. )33کیفیت زندگی آنان است (

تواند نقش بسزایی در تأمین گردشگر در این منطقه می

معیشت مردمان این مرزوبوم ایفا کند. اما متأسفانه به دلیل 

                                                           
1. Prideaux 

نبود راهبردهاي مدون فقدان شناخت کافی، عدم مدیریت و 

و مشخص تاکنون از نقش مقوله گردشگري ورزشی در 

-غفلت شده و فرصت صحراترکمناقتصادي منطقه  توسعه

است و عمده این  رفتهازدستهاي بسیاري در این صنعت 

سوء مدیریت بیشتر به دلیل نبود آگاهی از چگونگی توسعه 

از  برداري فرهنگی و اقتصاديگردشگري ورزشی و بهره

گردشگري در مسابقات  ◌ٴ نهیدرزمهاي موجود ظرفیت

) معتقدند؛ 1394قزلسفلو و همکاران ( ی است.دواناسب

 ظلحا به شیورز يهاادیدرو نمکا مناسب بنتخاا به توجه

 يهاوالیفست اريبرگزو  خدماتی تهیالــتس دجوو و ئهارا

 انگرــشدگرو  رانکاــشورز غتافر نمادر ز یــشورز بومی

ي جذب گردشگر ورزشی در راهکارها نیتراز مهم یــشورز

) به 1394). پروینی و همکاران (19استان گلستان است (

 توسعه بر ورزشی رویدادهاي برگزاري اثرات بررسی

-پرداخته اقتصادي بعد بر دیتأک با میزبان جامعه گردشگري

 سیاسی، ابعاد بر هاي ورزشیاند، نتایج نشان داد؛ جشنواره

 صنعت توسعه یطیمحستیز و فرهنگی -اجتماعی

 یتوجهقابل اقتصادي منافع اما بوده،مؤثر  استان گردشگري

). نتایج پژوهش شربتی 4است ( نداشته میزبان جامعه براي

هاي شغلی ) نشان داد؛ گردشگري در ایجاد فرصت1394(

ی، افزایش درآمد ساکنین، بهبود دستعیصناجدید، توسعه 

کیفیت زندگی، کاهش نرخ بیکاري و توسعه بازارهاي محلی 

مثبت داشته است  ریتأثدر مناطق مرزي استان گلستان 

اشتغال نیروي انسانی در این صنعت فراوان است؛  ).16(

هاي مختلف زمینه يهاتوسعه گردشگري در مکان رونیازا

وقت را براي نیروي انسانی پاره ایجاد اشتغال دائم و فصلی و

آورد و نرخ بیکاري با تخصص و آموزش متوسط فراهم می

) براین باور است که 1396سوادي ( ).20دهد (را کاهش می

توان اقدامات و راهکارهاي توسعه گردشگري ورزشی را می

در چهار منظر و سطح متوالی شامل محیطی، مدیریت، 
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هاي محیط کرد. استراتژيبندي منابع و مشارکت چارچوب

-شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، استراتژي

هاي مدیریت شامل حقوقی، اجرایی و ارتباطی، استراتژي 

مشارکت شامل فردي، تعاملی و ساختاري و استراتژي منابع 

). 15شامل منابع انسانی، مالی، امکانات و فناوري است (

 دند؛ که صنعت) بیان کر1396رضوانی و همکاران (

 با رقابت در اقتصادي مهم هايشاخه از یکی گردشگري

 و شودمی محسوب کشور هر تجاري محصوالت سایر

 ترین صنعتگسترده و درآمدي منابع از یکیعنوان به

 نیترمهم ).9دارد ( ايویژه جایگاه جهان خدماتی

آثار اقتصادي گردشگري قرار  ریتحت تأث متغیرهایی که

هاي کالن اقتصادي یک هاي اصلی سیاستدارند، هدف

کشور، یعنی رشد اقتصادي، اشتغال کامل و حفظ تراز 

 و هارساختیز دلمتعا یعزتو ). همچنین8پرداخته است (

 سعهتو سیساا تمااقداز ا ،مختلف احینو در يبرانابر تعدیل

) همچنین نتایج پژوهش پروین و 6ست (ا يشگردگر

 درآمدي منابع و ردشگري) نشان داد؛ گ1398همکاران (

 تأثیرگذار و مهم عوامل از تواند یکیمی صنعت این از حاصل

 همچنین. باشد درآمدي پایداري و اقتصادي توسعه در

 هازیرساخت نظیر عواملی از متأثر گردشگري صنعت توسعه

). پاشایی و 3( است تبلیغات و رسانیاطالع تسهیالت، و

اند؛ تمامی ) در پژوهش خود اظهار نموده1398همکاران (

ي مشارکت جامعه محلی در ابعاد اقتصادي، هامؤلفه

اجتماعی، محیطی و نهادي بر توسعه گردشگري ورزشی 

داري دارند و بین این ابعاد، عامل اجتماعی معنی ریتأث

). 2گردشگري ورزشی دارد ( بر توسعهرا  ریتأثبیشترین 

بررسی تأثیر صنعت گردشگري ) به 1399جانی و همکاران (

ي پرداختند، هاي کشور با رویکرد اقتصادبر اشتغال استان

داري معنی راتیتأثنتایج حاکی از آن بود؛ گردشگري داراي 

                                                           
1. Hingtgen 
2. Khoshkam 

بر اشتغال دارد . توسعه آن عالوه بر اینکه اشتغال را در 

دهد، بلکه منجر به افزایش می هاي هدف افزایشاستان

). قزلسفلو و 5شود (هاي مجاور نیز میاشتغال در استان

برگزاري  ) در پژوهشی عنوان کردند؛1399همکاران (

ت النمایش گذاشتن و تباداز طریق به  هاي سنتیجشنواره

باعث توسعه گردشگري  هاي فرهنگی جوامع میزبانارزش

) نشان 2015همکاران ( و 1). هینگتژن18شوند (ورزشی می

 استهاي گردشگري توسعه کارآفرینی داد؛ یکی از پتانسیل

که شامل؛ تولید محصوالت خالقانه، بهبود دسترسی 

و  استمالی و آموزش تجارت  نیتأماینترنتی، توسعه 

). 29کند (سازي را فراهم میکارآفرینی موجبات خصوصی

 ؛ن کردنددر پژوهش خود بیا) 2016و همکاران ( 2خوشکام

در جوامع  یمنظور بهبود کیفیت زندگبه لبگردشگري اغ

 ندیموردتوجه قرارگرفته و در فرا اديیبه میزان ز یمحل

 ییایاست و همچنین پو افتهی یاهمیت روزافزون شدنیجهان

یکی از ). از سوي دیگر 31آورد (یاقتصاد را به ارمغان م

درآمد هاي مهم پایداري اقتصادي، بهبود توزیع شاخص

گوناگونی بر توزیع درآمد مؤثر  يهااست. گردشگري از کانال

ها براي راه است؛ ازآنجاکه گردشگري صنعتی یکی از بهترین

 ۀافزایش اشتغال است، عالوه بر اشتغال مستقیم، زمین

هاي دیگر مرتبط با گردشگري را براي افراد بومی فعالیت

 يهاراي گروهتواند مشکل بیکاري را بکند و میفراهم می

بهبود توزیع  ۀدرآمد به نحو مؤثر برطرف کند و زمینکم

) در 2018و همکاران ( 3کوین .)25درآمد را فراهم آورد (

اند؛ گردشگري از طریق کمک به پژوهشی اظهار نموده

گذاري، توسعه ي نیروي کار، سرمایهریکارگبهکاهش فقر، 

کند راهم میفناوري، درآمدزایی موجبات رشد اقتصادي را ف

، یورزش يدادهایاز رو ندهیطور فزابهها جوامع و دولت). 30(

 يرشد اقتصاد يهاعنوان محركبه هاو جشنواره یحیتفر

3. Kevin 
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 یچالش اساس کیاما . کنندیاستفاده م مختلف در مناطق

و خدمات  التیدر تسه يگذارهیسرما يبندتیو اولو یابیارز

و جوامع  یدولت محل ياست. برا دادهاینوع رو نیا يبرا

را  ي گردشگريهافرصتاز  کیکدام قاًیدشوار است که دق

 نیکالن در تأم يهانهیازجمله هز یمسائل رایدنبال کنند، ز

، رقابت یزبانیم يدادهایو رو التیها، حفظ تسهرساختیز

 گریو موارد د یحیو تفر یمراکز، انواع امکانات ورزش گریاز د

) در مطالعه 2020( 1ناکس و لوید). گایتین36( وجود دارد

عمدتاً  خود به این نتیجه رسیدند؛ توسعه گردشگري ورزشی

 يهارساختیز نیامکانات لوکس و تأم جادیا قیاز طر

 ).28( است تیفیباک یورزش

اقتصادي فیت ظر دهد؛ینشان مپیشین  قاتیمرور تحق 

تان وجود سگل استان مشابه و پنهان در گردشگري ورزش

المللی برگزاري جشنواره بینها شامل: این ظرفیتدارد. 

ه در اسب ترکمن در منطقه صوفیان کالله که هرسال

حضور تعداد زیادي از کشورهاي فعال در  ماه با اردیبهشت

تان، سصنعت اسب از قبیل ترکمنستان، آذربایجان، عرب

تان و حتی حضور گردشگرانی از کشورهاي اروپایی از سپاک

داراي مشترکات فرهنگی و تاریخی با قبیل آلمان که 

جشنواره  شود.برگزار می باشند،ساکنان این منطقه می

کبدي ، کشتی سنتی آلیش و گورش در منطقه 

 یدوانالمللی کورس اسبت بینسو وجود دو پی صحراترکمن

 تیبا توجه به اهم .)18( و بندر ترکمن است گنبدکاووس

 ۀنیکه درزم يادیمطالعات ز رغمعلی گردشگري ورزشی و

 یپژوهشنبود انجام شده است،  ي در این استانگردشگر

بر  دیتأکبررسی نقش گردشگري ورزشی با  ۀنیدرزم

 نیتراز مهم ی در اقتصاد استان گلستاندواناسبمسابقات 

که در تحقیق حاضر  خألهاي موجود در این بخش است

اهمیت صنعت گردشگري در  سعی شده است با تکیه به

در سطح  یدواناسب مسابقاتاي به نگاه ویژهجهان، سراسر 

                                                           
1. Gaitanakis & Leivadi 

برداري از تر بهرهسب بیترتنیااستان شکل بگیرد. تا به

در  موجود در این حوزهاقتصادي ي هاي ویژهرفیتظ

به  شدنلیتبدراستاي توسعۀ اقتصادي استان گلستان و 

و  گذارانرا براي سیاستی قطب برتر گردشگري ورزش

 مایند.نعت گردشگري ورزشی فراهم ننهادهاي متولی ص

 
 روش پژوهش

ش رو، روش انجام پژوهشبا توجه به پژوهش حاضر 

 ابتدا روش کیفی و سپس(آمیخته از نوع اکتشافی متوالی 

روش کمی) بود. براي ساخت مدل مفهومی پژوهش در ابتدا 

 و از تحلیل محتوا (مصاحبه کیفی با افراد متخصص)

استفاده  ه)(مطالعه مقاالت، اسناد و مدارك و ابزار مصاحب

گیري روش نمونه در بخش کیفی، نمونه تحقیق بهشد. 

نفر از 19اند، که شامل؛ انتخاب شده هدفمند و قضاوتی

ی استان گلستان، بدنتیتربها و اداره کل مدیران اداره

 استان گلستان، ي سوارکاريهائتیهروساي و نایب روساي 

و  یدستعیصنای، فرهنگ راثیاداره کل ممدیر و معاون 

و  سوارانچابکي استان گلستان، مربیان، گردشگر

 مرحله باشند. دری میدواناسبمسئولین برگزاري مسابقات 

در تحقیق، بیشترین  شدهارائهارزیابی مدل  منظوربه کمی

توجه در مباحث مرتبط با حجم نمونه به پیچیدگی مدل 

است. در مباحث مرتبط با پیچیدگی مدل  افتهیاختصاص

 شدهمشاهدهمربوط به تعداد متغیرهاي  عمدتاًتوجه اصلی، 

ها و تعداد پارامترهاي آزاد ها یا عاملها، تعداد سازهیا معرف

 پارامترهاي تعداد به توجه با براي برآورد است. در تحقیق

-ب شدهانتخا نمونه  20پارامتر  هر ازاي به مدل، در موجود

). تعداد نمونه تحقیق با توجه به تعداد پارامترهاي 32اند (

ها و اداره کل نفر که شامل؛ مدیران اداره 260موجود 

ی استان گلستان، روساي و نایب روساي بدنتیترب

اداره استان گلستان، مدیر و معاون  ي سوارکاريهائتیه
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ي استان و گردشگر یدستعیصنای، فرهنگ راثیکل م

و مسئولین برگزاري  سوارانچابکان، مربیان، گلست

 مؤسساتها و ی و کارشناسان سازماندواناسبمسابقات 

هاي دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگري بخش

هاي . با توجه به متفاوت بودن گروهاستاستان گلستان 

اي گیري طبقهنمونه موجود در جامعه آماري، از روش

 ).1(جدول، تصادفی استفاده شده است 

 : نمونه آماري تحقیق در بخش کمی1جدول 
 درصد فراوانی گروه

 )3%/8(  10 بدنی استان گلستانیتتربمدیران و معاونین گردشگري و 
 )3%/8( 10 استان گلستان سوارکاري هايیئته يروسا بیو نا يروسا

 )1%/9( 5 قال، گنبد، بندر ترکمن)(آق صحراترکمنهاي منطقه ورزشی شهرداري –معاونت فرهنگی 
 )19%/23( 50 سوارانچابکمربیان و 

 )38%/46( 100 ی استان گلستاندواناسبکارکنان برگزاري کورس 
 )32%/69( 85 )ی(دفاتر خدمات مسافرت يگردشگر مدیران و کارکنان

 100 260 جمع

از  ق،یتحق کمی مرحله در هاداده يمنظور گردآوربه

 یفیبخش ک میمحقق ساخته برگرفته از مفاه ۀپرسشنام

وزن هم هايهیپرسشنامه شامل گو نیشده است. ااستفاده

 یلیکم تا خ یلی(خ یپنج ارزش اسیبود که با استفاده از مق

پرسشنامه  ییو محتوا يصور ییشده بود. روا ی) طراحادیز

استان  یورزش يحوزه گردشگر نیو متخصص رانیمدتوسط 

 يآلفا بیضر قیپرسشنامه از طر ییایشده است. پا دییتأ

گزارش شده )α=873/0( زانیمحاسبه و م یابیکرونباخ ارز

و  یاکتشاف یعامل لیاز تحل قیتحق یاست. در مرحله کم

 افزارو نرم Spss 20افزاربا استفاده از نرم ییديسپس تأ

AMOS پژوهش  يرهایمتغ يمدل ساختار یررسجهت ب

 .مدل پژوهش استفاده شده است یابیو ارز

 هاي پژوهشیافته 

پردازي داده بنیاد فرایند تحلیل اطالعات در نظریه

کدگذاري محوري و ، مبتنی بر سه مرحله کدگذاري باز

ها در کدگذاري باز مصاحبه. کدگذاري انتخابی است

ها استخراج و وتحلیل، نکات کلیدي مصاحبهیهتجز

ها مرحله دوم به تحلیل مفاهیم، نشاندر کدگذاري شدند و 

نقش گردشگري ورزشی بر  و کدگذاري گزینشی بر اساس

 تمسابقا: رديمو (مطالعهتوسعه اقتصادي استان گلستان 

ها در نشان. است) پرداخته شدهصحراترکمنی دواناسب

ینی؛ درآمدزایی؛ کارآفر مفهوم که شامل؛ 13 قالب

ی؛ فرهنگ - یاجتماع(مشارکت محوري)؛ بازاریابی؛ 

ها؛ رسانه و تبلیغات؛ توسعه منابع انسانی؛ طرح جشنواره

ها؛ مالی و رفاهی؛ جاذبه – ساختاریرزآمایش سرزمین؛ 

 ).2بندي شدند (جدول اداري  طبقه –سیاسی 
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 )هاو مقوله میمفاه یی(شناساي باز و محور ي: کدگذار 2جدول
 مقوله مفهوم نشان

 زاییاشتغال
 صنایع مربوط به پرورش اسب توسعۀ

 هاي بومیترویج ظرفیت
 محصوالت داخلی  سازي تنوع

 هابخش سایر زادما يهاونیر بجذو  فصلی رانبیکا يابر لشتغاا نمکاا نشد همافر
 در زمان برگزاري کورس بهاره و پاییزهفصلی و  وقتپاره ،موقت لشتغاا یشافزا

 یشغل يهاتنوع فرصت
 صحراترکمنمردم  دستیصنایعرونق و احیاي 

 کشاورزي غیر یشغل يهافرصت جادیا
 یخدمات ◌ٴ درزمینهاشتغال  زانیم شیافزا

 کارآفرینی
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 یو محصوالت بوم دستیصنایعافزایش تولید و  فروش 
 هاي بومی اقتصاديظرفیت توسعۀ

 پرورش اسب ◌ٴ درزمینهبهبود درآمد مردم منطقه ایجاد درآمد ارزي 
 ترکمن دستیصنایعو باال رفتن قیمت تقاضا  یشافزا

 نفروش به گردشگرا يبرا اتدینوع تول رییتغ
 محلی دآورسو صنایعتوسعه 

 ترکمن دستیصنایعکمیت و کیفیت 
 دستیصنایعخرید سوغات و محصوالت 

 و مشاغل مردم محلی وکارهاکسب يدآورسو یشافزا
 وابسته به پرورش اسب نایعــص سعۀتو

 درآمدزایی

 يشگردگر سعهتودر  دممر يرمحو نقش
 يشگردگر توسعه هايبرنامهو  هاحرــطدر مشارکت جامعه محلی 

 آشنا کردن مردم منطقه با ابعاد و آثار گردشگري ورزشی
 متخصص طلبیداو يهاونیر زمینه مشارکت دنبو همافر

 بومی و محلی –ورزشی   برگزاري منظم رویدادهاي گردشگري منظوربهحفظ نیروهاي داوطلب 
 ایجاد تشکیالت مناسب براي جذب داوطلبین

 محلی و بومی – ورزشی گردشگري در متخصص نیروهاي از اطالعات بانک تهیه
 ساخت اماکن ورزشی در راستاي توسعه رشته سوارکاري منظوربهگیري از توان خیرین بهره

 محوري مردم
 
 

 مشارکت(
 )محوري

 دوانیاسببرگزاري مسابقات  درزمینۀالمللی ایجاد فرصت بین
 فروش  محصوالت يبرا مختلف استان يدر شهرها ییبازارها جادیو ا يهااستان گریبه دقالیچه ترکمن و  یعرضه قال

 لمللیابین  يشگردگر يهازاربادر  قابتر
 يمنطقه گردشگر المللینیو ب یشهرت مل

 صحراترکمنایجاد بازارهاي جدید براي محصوالت کشاورزي و تولیدان محلی منطقه 

 بازاریابی

 ترکمن ورسومآدابجهت شناساندن فرهنگ و  یبوم هايتیاز ظرف يرگیبهره
 جاذبه گردشگري عنوانبهتبلیغ مراسم اجتماعی (عروسی، عزاداري و ...) 

 هاي وابسته به رویداد ورزشیمندي و مشارکت مردم منطقه در انواع فعالیتافزایش سطح عالقه
 صحراترکمنسبک زندگی، هنر، موسیقی و رقص خنجر مردم 

 مردان ترکمنپوشش خاص زنان و 
 صحراترکمني وازنمهمان هیو روح یومقتنوع 

 جذب گردشگر باهدف یدر مردم بوم زهیانگ جادیو ا سازيفرهنگ
 صحراترکمندر منطقه  یحیتفر هايتیهمراه با فعال دوانیاسبمسابقات  يبرگزار
 دوانیاسب هايمیدان  در حضور از هاو آرامش خاطر خانواده تیامن تأمین

 دوانیاسبکورس  يبا برگزار زمانهم هايسرگرمی
 یارتباطات اجتماع هايشبکه توسعه
 یباستان ورسومآدابو  یسنت يهنرها ياشاعهو  حفظ
 آن هايارزشاز منطقه و  المللیبینشناخت  ارتقاء

 نستاا در گردشگر شپذیر فرهنگ

 اجتماعی
- 

 فرهنگی
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 گردشگري هايتوانمندي یـمعرف باهدف المللیبینو  ملی هايجشنوارهو  هانمایشگاه ياربرگز
 برگزاري جشنواره زیباترین اسب ترکمن

 هاي مربوط به کشاورزي)برگزاري جشن گندم (جشن 
 آش، سویدقازان، )(آق صحراترکمنها  و جشنواره مربوط به رسوم منطقه برگزاري جشن

غوشاق  ، م باشیپلله(کشتی گورش،  دوانیاسبمحلی همراه با برگزاري مسابقات  –برگزاري جشنواره مسابقات بومی 
  آتدي
 رانی و ...دوانی مانند شترسواري، قایقدر حاشیه مسابقات اسب محلی -بومی تفریحات ياربرگز

-جشنواره
 ها

 دوانیاسب مسابقات ايرسانه تبلیغات و تلویزیون پوشش
  ترکمن اسب به مربوط هايفعالیت و دوانیاسب مسابقات معرفی رویکرد با هايبرنامه تولید
 اجتماعی هايشبکه در گردشگر جذب و دوانیاسب مسابقات برگزاري مثبت اثرات تبلیغ
  ترکمن اسب به مربوط هايفعالیت و دوانیاسب مسابقات معرفی رویکرد با هايبرنامه تولید

 تبلیغات امر در اجتماعی هايشبکه کیفیت
 يگردشگر غاتیتبل و رسانیاطالع تیفیک و زانیم

 و رسانه
 تبلیغات

 ورزشی گردشگري در نوین هايآموزش جهت معتبر مراکز به دوانیاسب مسابقات کارشناسان اعزام
 انسانی نیروي تربیت منظوربه استان هايدانشگاه در هتلداري و جهانگردي مدیریت جغرافیا، دانشگاهی هايرشته ایجاد

 گردشگري ◌ٴ درزمینه  متخصص
 اسب پرورش ◌ٴ درزمینه بنیاندانش و علمی دستاوردهاي توسعه

 منابع
 انسانی

 عنوانبه توانندمی که تخصصی شیورز شتهر چند به طمربو تمکاناو  ا هازیرساخت ن،ستاا بااستعداد متناسب
 یابد توسعهمطرح باشد،  نستاا آورالمد هايرشته

آمایش 
 سرزمین

 دوانیاسبهاي برگزاري مسابقات تسهیالت استادیوم
 بهاي خدمات

 يگردشگر با مرتبط هايزیرساخت و امکانات
 درمانی و بهداشتی امکانات

 قامتیا ماکنو ا فاهیر  ،یــتفریح تدماــخ بــمناس خرــن

 زیر
 - ساختار

 یرفاه

 ونقلحملهاي زیرساخت
 هاي سکونتی براي گردشگراناقامتگاه یا مکان

 دوانیاسبطراحی فضاهاي شهري با رویکرد گسترش مشارکت شهروندان در مسابقات 
 ابجذ يرمعما بادوانی در فضایی مطلوب برگزاري مسابقات اسب يفضاطراحی 

 ویژه تماشاگران زنان  دوانیاسب هايمیداناحداث فضاهاي در 
 فراهم آوردن حداکثر دسترسی به خدمات ورزشی با کمترین هزینه ممکن

 در مدت اقامت هیاسکان و تغذ نهیهز
 حیو تفر یدر مراکز ورزش انیبا مشتر  ارتباط

 دوانیفراهم آوردن زمینه حضور گروهی (خانواده، زنان و ...) در رویدادهاي اسب
 مدت اقامتدر  هیاسکان و تغذ نهیهز

 حیو تفر یدر مراکز ورزش انیبا مشتر  ارتباط
 دوانیفراهم آوردن زمینه حضور گروهی (خانواده، زنان و ...) در رویدادهاي اسب

 زیرساختار
 یرفاه -

 

 نو بکر بود یعیطب يهاطیتنوع مح
 یغن یفرهنگ راثیو م یخیآثار تار
 هاها و چمنزارهاي مرتبط با سوارکاري در دامنهجاذبه

 هاي طبیعی استاندسترسی سریع به جاذبه

  هاجاذبه

 گردشگري در خصوصی بخش گذاريسرمایه
 رفاهی خدمات بخش در گذاريسرمایه
 يشگردگر با مرتبط يتولید هايفعالیت ◌ٴ درزمینه گذاريسرمایه
 يشگردگر با مرتبط یربناییز تتأسیسا ◌ٴ درزمینه گذاريسرمایه
 منطقه در يشگردگر به طمربو فاهیر تخدما ◌ٴ درزمینه گذاريسرمایه
 منطقه يشگردگر در بومی ادفرا گذاريسرمایه

 منطقه يشگردگر در خصوصی بخش هايسرمایه بجذ

-سرمایه
 گذاري
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 منطقه يشگردگر در جیرخا هايسرمایه بجذ
   يشگردگر بخشیتحرك در هاسرمایه بجذ يابر يدما هايمشوق

 يشگردگر صنعت حقوقیو  تیرنظا هايدستگاه
 صحراترکمنو جذب گردشگر در  يدر جهت توسعه ورزش سوارکار یاسیس رانینگرش مد رییتغ

 و شناخت از اثرات جذب گردشگران در منطقه  یآگاه
 یبخش دولت هايتیحما

 -سیاسی 
 اداري

باز و  يکدگذار جیمحقق بر اساس نتا يدر گام بعد

(شکل  پردازدیم هیو ارائه نظر یانتخاب يبه کدگذار يمحور

 يهادر دهه يشگردگر ونفزروزا شگستر به توجه با). 1

و  ننادداقتصااز ا ريبسیاموردتوجه  صنعت ینا ،خیرا

 ذتخاا جهت س،ساا ینا بر. ستا گرفته ارقر گذارانیاستس

 يباهدف توسعه اقتصاد يشگردگردر  مناسب هايیاستس

 يگردشگر مؤثر ملاعومطالعه  ،يمنطقه هدف گردشگر

 یافته ايهیژو همیتمنطقه ا ياقتصاد ۀتوسع بر یورزش

 يستادر را مؤثر تمااقدا نیازیشپ یگرد يسواز . ستا

 ملاعو تأثیراز  گاهیآ ي،شگردگر صنعت يتوسعه

 هايیاستس ذتخاا با انبتو تا ستآن ا يکنندهیینتع

 يگردشگر یتوضع دبهبو جهتدر  يمؤثر دعملکر ،منطقی

کالن  طیاست به مح يضرور ندیفرا نیدر ا ؛شتدا یورزش

هیسرما ؛ینیکه شامل؛ کارآفر یورزش ياقتصاد گردشگر

توجه  اداري – یاسیو عوامل س ییدرآمدزا ؛یابیبازار ؛گذاري

 ندیفرآ بهوابسته  ياقتصاد تیفعال کی يشود. گردشگر ژهیو

در بازار  گذاريیهو اقتصاد بازار است و نقش سرما هیسرما

 نیاست؛ به هم يادیو بن یاصل ،یاتینقش ح کی يگردشگر

کامل به  یوابستگ یورزش يتوسعه گردشگر لیدل

در هر منطقه دارد و  یو خارج یداخل يهايگذارهیسرما

 انیجر يریگشکل یحت ها،يگذارهیسرما نیبدون ا

است.  یرممکنغ ياقتصاد یرگذاريبا تأث يگردشگر

در منطقه بندر ترکمن  يمنظور توسعه اقتصادبه نیهمچن

 نانیو کارآفر ینیبه کارآفر یاست توجه خاص يضرور

 جادیو ا يو گردشگر ینیکارآفر تیشود و تقو يگردشگر

 يو توسعه شرفتیآن از ابزار پ يتوسعه يبستر مناسب برا

منطقه یوقت د؛آییشمار م بهصحرا منطقه ترکمن ياقتصاد

مسابقات  یگردشگران ورزش زبانیصحرا مترکمن ي

 یباشد، در صورت رونق و تداوم گردشگران ورزش یدواناسب

خوب  اریبس ییمنجر به درآمدزا تواندیدر منطقه مطمئناً م

 رایکند ز دایخرد آن منطقه رونق پ يوکارهاشود و کسب

 ،يمنجر به توسعه اقتصاد نانهیکارآفر کردیبا رو تیفعال کی

با توجه به ویژگی نی. همچنشودیم یطیو مح یاجتماع

 يصحرا و برگزارمنطقه ترکمن فرهنگی تنوع خاص، هاي

 اينقش بازاریابی از اهمیت ویژه ،یدوانمسابقات اسب

 بالقوه، گردشگران به توانمی بازاریابی با زیرا. است برخوردار

 راها آن و نموده عرضهصحرا ترکمن منطقهدرباره  اطالعاتی

 وجوددرواقع  کرد؛ ترغیب منطقه آن از بازدید به نسبت

 افراد که است گردشگري مقصد در هاجاذبه بازاریابی و تبلیغ

صحرا منطقه ترکمن ان،یم نی. در اکندیبه سفر جذب م را

 ياالعادهاستعداد فوق ،یعیو طب یمتنوع فرهنگ يهابا جاذبه

بهره نیدارد.  همچن یورزش يگردشگر تتوسعه صنع يبرا

 ازمندیمنطقه ن نیدر ا يو توسعه صنعت گردشگر برداري

 است.  یزيرو برنامه ينهادساز ،گذاريقانون ،گذارياستیس

 قیاز طر يمنظور توسعه اقتصادبه گرید ییسو از

است به  یصحرا ضرورتندر منطقه ترکم یورزش يگردشگر

 ؛يهاکه شامل مؤلفه یورزش يخرد اقتصاد گردشگر طیمح

 ؛فرهنگی – اجتماعی عوامل ها؛جاذبه ؛يمشارکت محور

 يالگو ؛یمنابع انسان ؛یرفاه - هارساختزی ها؛جشنواره

از راه یکیشود.  ژهیتوجه و نیسرزم شیو طرح آما یبوم

توسعه صنعت گردشگري در این منطقه، مشارکت  هاي

و  یخدمات یعنوان صنعتبه يمردم است در گردشگر
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توسعه  ياست به نقش سازنده مردم برا يمحور، ضرورانسان

 نیمردم در توسعه ا دیگردشگري ورزشی توجه ویژه شود. با

وارد نمود تا در  هاگذاريیاستو س هايسازمیصنعت و تصم

 صنعت در. باشند داشته مشارکت  هابرنامه ياجرا

پررنگ است و  اریبس یانسان يروینقش ن زین گردشگري

 تیفیموجود در منطقه ک یمهارت و دانش منابع انسان

توسعه گردشگري  نیب نی. همچنزندیرا رقم م يگردشگر

 توانیوجود دارد م یرابطه متقابل هارساختیز جادیو ا

تنها توسعه گردشگري در منطقه سبب بهبود گفت، نه

 هايجاذبه ها،رساختیبلکه توسعه ز شودیم هارساختیز

سبب توسعه  یساخت و خدمات رفاهانسان - یعیطب

. اثرات شودیم زیصحرا نگردشگري در منطقه ترکمن

 هايانیگردشگري قادر است که بن یرفاه - هارساختیز

هدف را دگرگون سازد و باعث  یشمنطقه گرد ییایجغراف

و  یاقتصادي، اجتماع ،ییابعاد مختلف فضا یرشد و ترق

ورسوم منطقه شود. خصوصیات فرهنگی و آداب یفرهنگ

صحرا به مسابقات اجتماعی و نوع نگاه مردم ترکمن

 و ریزيدر برنامه یتبااهم يهااز مؤلفه یکی یدواناسب

است. در  یزشور يگردشگر التتسهی و هاسیستم طراحی

 برگزاري و خاص هايصحرا و با تدارك برنامهمنطقه ترکمن

 ةبراي آشنایی و استفاد یمختلف فرهنگ ياهجشنواره

 و فرهنگی خاص هايورسوم و ویژگیگردشگران از آداب

ورسوم، سنت آداب يایبه جامعه و اح امپی انتقال اجتماعی

 تمسابقا ياربرگز قیصحرا از طرو فرهنگ منطقه ترکمن

 بومی کشتی ارهجشنوو  یدواناسب رهبهاو  هپاییز رسکو

ترکمن و... بر جذابیت و بی يبایگورش، جشنواره اسب ز

. از دافزاییم یورزش يشده گردشگرارائه التتسهی همتایی

منظور توسعه به نیسرزم شیطرح آما ياجرا گرید يسو

صحرا با توجه به در منطقه ترکمن یورزش يگردشگر

 دانش و هامنطقه و وجود استعداد نیمردم ا يمندقهعال

است؛ اعتبارات  ازمندین یدوانورزش اسب ◌ٴ ینهدرزم بومی

به سمت توسعه ورزش  یتیریو توجه خاص حوزه مد

 یطراح يهارساختیشود و امکانات و زمعطوف  یدواناسب

 یورزش گلستان به سمت رشته شده در استانو ساخته

 یريکارگو به توسعه نی. همچنشوند تیهدا یدواناسب

 ممکنو  بمطلو يدهاهبررا یکی ،بومی يگردشگر يالگو

در منطقه  یورزش يگردشگر يتوسعه اقتصاد ايبر

منطقه و  یبوم هايتیصحرا است که بر اساس ظرفترکمن

است  ياز صنعت گردشگر ايدرون جامعه ازین کیبرآمده از 

 ياقتصاد شرفتیپ يبرا یمناسب اریراهکار بس تواندیم

 ). 1منطقه باشد (شکل،  نیدر ا یورزش يگردشگر

آمده از مرحله دستبه یکم جینتا یدر خصوص بررس

و  نیمعاون ران،یو توسط مد هیته ايپرسشنامه ،یفیک

سا و ؤاستان گلستان، ر بدنییتو ترب يکارکنان گردشگر

 انیاستان گلستان، مرب يسوارکار هايیئته يساؤر بینا

استان  یدوانکورس اسب يسواران، کارکنان برگزارو چابک

و  لیتکم یدوانمسابقات کورس اسب اشاگرانگلستان و تم

 لیسازه پرسشنامه از روش تحل ییروا يرگیاندازه يبرا

شاخص ج؛یشده است. با توجه به نتااستفاده ییديتأ یعامل

ها و آماره آن 3/0سؤاالت باالتر از  یتمام یبار عامل هایی

شاخص یتمام نیاست. بنابرا 96/1تر از قدر مطلق بزرگ

 يدر توسعه اقتصاد یورزش يبه عوامل گردشگر طمربو هاي

 یمورد قبول یو بار عامل t ریصحرا، از مقادمنطقه ترکمن

 یمناسب هايشاخص ریمتغ نیسنجش ا يبرخوردارند و برا

 ).3(جدول  باشندیم
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 استان گلستان صحراترکمنمنطقه  يبر توسعه اقتصاد یورزش ينقش گردشگر یبررس: 1شکل 
 

منطقه   يمؤثر بر توسعه اقتصاد یورزش يسازه) پرسشنامه عوامل گردشگر یی(روا يدییتأ یعامل لیتحل جینتا : 3ل جدو
 )یدواناسب تمسابقا: رديمو مطالعه(استان گلستان در  صحراترکمن
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q21 871/0 830/4 
q2 611/0 589/4 q22 774/0 227/4 
q3 674/0 129/4 q23 801/0 910/4 
q4 639/0 234/4 q24 764/0 100/4 
q5 711/0 581/4 q25 754/0 816/4 
q6 819/0 978/4 q26 780/0 507/4 
q7 763/0 584/4 q27 883/0 639/4 
q8 721/0 739/4 q28 762/0 414/4 
q9 826/0 912/4 q29 853/0 639/4 

q10 853/0 801/4 q30 801/0 762/4 
q11 677/0 418/4 q31 780/0 259/4 
q12 792/0 578/4 q32 820/0 374/4 
q13 787/0 769/4 q33 708/0 264/4 
q14 837/0 589/4 q34 671/0 472/3 
q15 898/0 823/4 q35 707/0 539/4 
q16 784/0 602/4 q36 769/0 471/4 
q17 737/0 245/4 q37 855/0 649/4 
q18 883/0 753/4 q38 848/0 845/4 
q19 743/0 342/4 q39 817/0 781/4 
q20 801/0 913/4 q40 765/0 582/4 

 استان گلستان  منطقه ترکمن صحرا در  نقش گردشگري ورزشی بر توسعه اقتصادي
 نی)واسبدا تمسابقا: رديمو (مطالعه
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گذاريسرمایه  کارآفرینی درآمدزایی اداري -سیاسی   

 محیط کالن توسعه اقتصادي منطقه هدف گردشگري 
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عوامل  ییو شناسا نییتع يپژوهش برا نیدر ا

ي منطقه مؤثر بر توسعه اقتصاد یورزش يگردشگر

 یاکتشاف یعامل لیاستان گلستان از تحل در صحراترکمن

 ،یعامل لیاز انجام تحل شیپ لیدل نیاستفاده شد. به هم

 -رزیکا ارمعی ازبودن تعداد نمونه  یاز کاف نانیمنظور اطمبه

1نیاولک -ریِیم )KMO(نیب یهمبستگ نییتع يو برا 

 ).4(جدول استاستفاده شده  2از آزمون بارتلت هاهیگو

 KMO: نتایج آزمون بارتلت و 4 جدول
 مقدار 

 779/0 ت حجم نمونه)ی(کفا نیر و اوکلی یم –کایرز مقدار 
 χ2( 97/167مقدار کاي اسکوآر ( ت بارتلتیآزمون کرو

 259 درجه آزادي
 001/0 سطح معناداري

 KMOمقدار  4جدول  هايافتهیبا توجه به 

موضوع  نیا انگریمقدار ب نیاست. ا 779/0آمده دستبه

 تیکفا یعامل لیمنظور تحلبه قیتحق هاياست تعداد نمونه

موردنظر امکان هايداده يبرا یعامل لیو انجام تحل کندیم

پنهان  هايعامل يسر کی به را هاداده توانیبوده و م رپذی

، Sig=001/0آزمون بارتلت ( جینتا نیداد. همچن لیتقل

97/167 =2χ( یهمبستگ هاهیگو نیب دهندینشان م 

 يبرا یعامل لیاستفاده از تحل رونیوجود دارد، ازا ییباال

استان  يمؤثر بر توسعه اقتصاد یورزش يگردشگر ییشناسا

 یعامل لیتحل جیگلستان مناسب است. بر اساس نتا

که  قیموردنظر در تحق هیگو 40 بیکه از ترک یاکتشاف

گفت  نیچن توانیعامل بوده است. م زدهیبه س یلتقلقابل

مؤثر بر  یورزش يعنوان عوامل گردشگرعامل به زدهیکه س

شدند. توان  ییاستان گلستان شناسا يتوسعه اقتصاد

این عوامل بر اساس مجموع درصد واریانس پیشگوئی 

 يبرا نبنابرای است؛ درصد %84 با برابر هاعامل یتجمع

استان  يمؤثر بر توسعه اقتصاد یورزش يگردشگر ییشناسا

 -2)، 02/15(ینیکارآفر -1عامل،  زدهیگلستان س

-هیسرما -4)، 38/17( یابیبازار -3)، 37/18( ییدرآمدزا

مردم  -6)، 74/12( غاتیرسانه و تبل -5)، 58/14( يگذار

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 
2. Bartlett’ Test of Sphericity 

 -8) 047/10( فرهنگی – یاجتماع -7)، 45/10( يمحور

 يالگو -10)، 56/6( انسانی منابع -9 ،)37/16( هاجشنواره

  -12)، 91/3( نیسرزم شیطرح آما  -11)، 12/3( یبوم

 13 ،)46/11( هاجاذبه -13)، 20/8( رفاهی –ساختار  یرز

براي آزمون اینکه آیا مدل  ).5شدند (جدول  شناسایی

بر توسعه اقتصادي استان  مؤثرعوامل گردشگري ورزشی 

هاي گلستان از برازش مناسبی برخوردار است، از شاخص

برازش استفاده شد. در مدل یابی معادالت ساختاري با 

باید براي تعیین برازش مدل از  AMOS افزارنرمتأکید بر 

لق، تطبیقی و مقتصد استفاده کرد. سه شاخص برازش مط

) برابر χ2نتایج؛ مقدار نسبت آماره کاي اسکوآر ( بر اساس

است. و  647/2برابر با  383به درجه آزادي  639/268با 

تأیید مدل  دهندهنشانقرار دارد که  3الی  1این مقدار بین 

است که  GFI (962/0(3. شاخص نیکویی برازشاست

بودن این میزان براي برازش مطلوب  قبولقابل دهندهنشان

مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي 

که شاخص دیگر نیکویی برازش است  RMSEA(4برآورد(

است،  08/0که با توجه به اینکه کمتر از  است 068/0نیز 

. دیگر استتأیید مدل پژوهش  دهندهنشانو  قبولقابل

 -هاي نیکویی برازش که شامل؛ مقدار شاخص توکرشاخص

3 . Goodness Fit Index 
4 . Root Mean Squared Error of Approximation 



 
 95                      گلستان صحرا در استانورزشی بر توسعۀ اقتصادي منطقه ترکمن بررسی نقش گردشگري رویدادهاي

 

 

 -؛ شاخص برازش بنتلر TLI(1 931/0لویس(

 CFI(3؛ شاخص برازش تطبیقیBBI(2 96/0 )بونت(

و شاخص برازش مقتصد هنجار  913/0

برازش  دهندهنشاناست، همگی  PNFI(4631/0شده(

دهی بر شکل مؤثراي مطلوب و تأیید مدل عوامل رسانه

 .)6(جدول  استاي ایران اران حرفهرفتار ورزشک

 

 در استان گلستان صحراترکمنبر توسعه اقتصادي منطقه  مؤثر: نتایج بررسی سهم واریانس گردشگري ورزشی 5جدول 

 کرون باخآلفاي  درصد واریانس عامل عامل
 914/0 02/15 ینیکارآفر

 927/0 37/18 درآمدزایی
 821/0 45/10 مردم محوري

 862/0 24/10 یفرهنگ – یاجتماع
 919/0 38/17 بازاریابی
 917/0 37/16 هاجشنواره

 852/0 74/12 رسانه و تبلیغات
 923/0 56/6 منابع انسانی
 811/0 12/3 الگوي بومی

 786/0 91/3 طرح آمایش سرزمین
 756/0 20/8 رفاهی –زیرساختار 
 859/0 46/11 هاجاذبه
 846/0 58/14 گذاريسرمایه

 
در استان  صحراترکمنقتصادي منطقه ابر توسعه  مؤثرهاي برازش مدل عوامل گردشگري ورزشی : شاخص6جدول 

 گلستان
 تفسیر مالك میزان شاخص برازش 

 - - χ2( 639/268کاي اسکوآر ( مطلق
 - - df( 259درجه آزادي (

 برازش مطلوب 3تا  1بین  χ2/df( 647/2( نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي
 برازش مطلوب 90/0بیش از GFI( 962/0شاخص نیکویی برازش (

 برازش مطلوب 90/0بیش از TLI( 931/0لویس ( -شاخص توکر تطبیقی
 برازش مطلوب 90/0بیش از BBI( 96/0ونت (ب -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0بیش از CFI( 913/0شاخص برازش تطبیقی(
 

 مقتصد
 برازش مطلوب 08/0کمتر  RMSEA( 068/0ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از PNFI( 631/0شاخص برازش مقتصد هنجار شده (

 گیريبحث و نتیجه

هاي جهانی است که ترکیب گردشگري یکی از پدیده

نمایش می یخوبو فرهنگی را به امور اقتصادي، اجتماعی

. مزایا و منافع اقتصادي حاصل از گردشگري، )17دهد (

                                                           
1 . Tucker- Lewis Index 
2 . Bentler- Bonett Index 

هاي مفرح آن، بسیار اي طبیعی و جغرافیایی و ویژگیجلوه

هاي مهم توجه است و ورزش یکی از فعالیتجالب

ردشگري ورزشی گ ت.گردشگران در حین گردشگري اس

اقتصادي در  -ی اي اجتماعفراتر از یک صنعت، به پدیده

3 . Comparative Fit Index 
4 . Parsimonious Normed Fit Index 
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سطح جهانی تبدیل شده است. این صنعت سفید بیش از 

 يهاي چندبعدهعنوان پدیدهر زمان دیگر جایگاه خود را به

در جوامع بشري باز کرده است و بسیاري از کشورها، با 

گذاري فراوان، فواید و اثرات این صنعت را خوب سرمایه

وضعیت عنوان منبعی مهم جهت بهبود درك کرده و به

اقتصادي، اجتماعی و سیاسی، افزایش اشتغال، درآمد، 

مقصد  يندسازر، افزایش شهرت و بهایرساختتوسعه ز

میان توجه جدي و هدفمند به  نیا).  در 13اند (درآورده

با توجه  صحراترکمنمنطقه در  یژهوبه ورزشیگردشگري 

ها و ی، فعالیتدواناسبیی که مسابقات هاي باالظرفیتبه 

گردشگري  ◌ٴ ینهدرزمورزشی  –ها فرهنگی جشنواره

این  اديتواند به رونق اقتصیبرخوردار هستند مورزشی 

 یو خصوص یهاي دولتدرآمد براي بخش شیو افزامنطقه 

منجر  صحراترکمنمردمان منطقه  یو ارتقاء سطح معیشت

و  کنونی طیشرا یابیهدف ارز نیبه ا یشود. براي دستیاب

 . است یرناپذاجتناب یشروپهاي شناخت چالش

با توجه به نتایج پژوهش محیط کالن گردشگري 

 مؤثر صحراترکمنورزشی که در توسعه اقتصادي منطقه 

کارآفرینی، درآمدزایی، بازاریابی،  -هستند شامل؛ عوامل 

باشند. نتایج پژوهش با گذاري، رسانه و تبلیغات میسرمایه

)؛ 1396و همکاران ()؛ رضوانی 1394نتایج پژوهش شربتی (

)؛ 1398)؛ پروینی و همکاران (1397خانزادي و همکاران (

)؛ 1399)؛ مرتضایی و همکاران (1399جانی و همکاران (

) 2016)؛ خوشگام و همکاران (2015هینگتژن و همکاران (

، 16، 9، 5، 3) همسو است (2018و کوئین و همکاران (

هاي فرهنگی، ). به دلیل وجود جاذبه31، 29، 25، 23، 22

گذاري هاي مناسبی براي سرمایهاجتماعی و طبیعی فرصت

در این منطقه وجود دارد و به لحاظ مزایاي بسیاري که از 

گردد هاي خارجی نصیب این منطقه میراه جذب سرمایه

رفع موانع از سر راه و اطمینان خاطر در  منظوربهتالش 

 است. گذاران از اهمیت کلیدي برخوردارذهن سرمایه

مانند تقاضــاي  هایییژگیبــا و گردشــگريهمچنین 

متغیر و خواهان نوآوري، قابلیت تولید ثروت در جوامع و 

و اجتماعی، بستري مناســب براي  اقتصادي عهتوســ

. بعالوه )11(رود هاي کارآفرینانه به شمار مــیفعالیت

در  تواندرویکرد جدیدي اســت که میورزشی گردشگري 

انســانی،  عه منابعنمندســازي مردم محلی و توســتوا

هاي شغلی و بخشی اقتصادي و رشد آن، خلق فرصتتنوع

ارتقاء اســتانداردهاي زندگی از طریق تأمین خدمات 

اگر رشد  نیبنابرا .اي را ایفا نمایداجتماعی نقش عمده

صحرا ادامه ترکمنمنطقه گردشگري و جذب گردشگران در 

-یاستمرار پیدا کند م گذاري در این منطقه سرمایهو  ابدی

 به توسعه کمکاز عوامل مؤثر در  یکیعنوان به تواند

 فایا یتوجهنقش قابل منطقهدرآمدي  داريیو پا اقتصادي

 .دیتضمین نماتوسعه اقتصادي در این منطقه را نموده و 

 هايیتاز ظرف مناسب یريگبهره که ستابدیهی 

 ايبر ستا قیقد یزيرو برنامه سیربر ،مندزنیا يشگردگر

و  هااربزاز ا ارثرگذا دهستفاا يابرنامه چنین ینوتد

 منظا با بطهدر را یابیزاربا علمدر  دموجو يمترهاراپا

 ضرورت و . اهمیتآیدیم نظر به هندزساو  مفید يشگردگر

 گاهی که استي ااندازهبه گردشگري بازاریابی ریزيبرنامه

 توسعه اصلی رکن عنوانبه آن از گردشگري ادبیات در حوزه

 ارکان شامل بازاریابی فرآیند درواقع .شودمی یاد این صنعت

 بر آن غیرمستقیم و مستقیم طوربه هریک که است فراوانی

بازاریابی گردشگري به علت خدماتی بودن . گذارندمی تأثیر

برخوردار است. ناملموس بودن،  ايیژهاز حساسیت و

و غیر تملکی بودن از  ناپذیريیک، ناهمگونی، تفکناپایداري

این صنعت خدماتی هستند که در فرآیند  هايیژگیو

گیري از یک مدل براي بازاریابی، لزوم بهره یزيربرنامه

از  دیگر). یکی 7سازد (یترکیبی بازاریابی را نمایان م

 توسعه ايبر تتحوالاز  ريبسیا منشأ تواندیم که ییهاجنبه

از  دموجو ضعو قیقدشناسایی  ،باشد يشگردگر ارپاید
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یکی  صحراترکمننطقه مست. ا يشگردگر یابیزاربا طریق

 ورزشی، هاي گردشگرياز مناطقی است که داراي جاذبه

طبیعی، فرهنگی و تاریخی فراوانی است و جهت جذب 

هاي مطلوبی در گردشگران داخلی و حتی خارجی ظرفیت

شده تاکنون از این ارائه شواهداختیار دارد. اما طبق 

به اهمیت  یتوجه اي نشده و کمها استفاده شایستهظرفیت

هاي مرتبط با توسعه بازاریابی و اجراي نادرست برنامه

گردشگري به سمت  عدم حرکتموجب  ورزشیگردشگري 

ورزشی مربوط  هاي گردشگرياند و عمده جاذبهتوسعه شده

حرا براي گردشگران صترکمنی منطقه دواناسببه مسابقات 

هاي گیري مناسب از ظرفیتناشناخته مانده است. بهره

صحرا نیازمند مطالعه، ترکمنورزشی منطقه گردشگري 

ریزي دقیق است. درواقع تدوین یک برنامه بررسی و برنامه

جامع و منسجم که جایگاه و وضعیت موجود این فعالیت را 

بی را براي مشخص نموده و راهکارها و راهبردهاي مناس

و ضروري به  امیرسیدن به وضعیت مطلوب ارائه دهد، الز

جذب گردشگران  باهدفریزي . فرایند برنامهرسدنظر می

ورزشی باید با راهبردهاي تبلیغاتی هماهنگ و مرتبط باشد. 

 ايیژهامروزه تبلیغات در صنعت گردشگري از جایگاه و

 ینتراز مهمبرخوردار است و باید اذعان کرد که این صنعت 

صنایعی است که تحت تأثیر تحوالت فناورانه و انقالب 

 روزاطالعاتی بوده و فرایند ایجاد اطالعات و تبادل آن روزبه

 توسعه بیشتري در این صنعت یافته است. در صنعت

یکی از  عنوانگردشگري ورزشی نیز باید از تبلیغات به

زیرا تبلیغات  اي استفاده کرد،حرفه صورتابزار به ینترمهم

اي براي پیشرفت اهداف (در ابزار برنده عنوانتواند بهمی

داخل و خارج) مدنظر قرار گیرد، در غیر این صورت هدر 

ها ها که از آننقش رسانه ).38( وقت و سرمایه است دادن

شود در این عنوان حامالن پیام و اطالعات نام برده میبه

ه گردشگري یک پدیده تغییرات بسیار مهم است. ازآنجاک

هر پدیده اجتماعی، خواه مثبت و  اًاجتماعی است و اساس

و مضر براي بروز و ظهور خود در جامعه،  مفید و یا منفی

ها با توجه به نیاز به بستري مناسب و کافی دارد، رسانه

سازي براي هایی که دارند نقش مهمی را در زمینهتوانمندي

-بوط به این بخش ایفا میهاي مرگسترش یا رکود فعالیت

شده هاي دقیق و کنترلریزيبرنامه کنند و قادرند با

هاي مردم یک جامعه را شکل دهند و رفتار آنان را اندیشه

وسو بخشند و دیدگاه موردنظرشان صورت دلخواه سمتبه

همچنین اهمیت انتخاب صحیح . )22( را گسترش دهند

نادیده گرفت، مبلغان هاي پیام تبلیغاتی را نیز نباید حامل

ها را براي تبلیغات خود گزینش کنند. باید بهترین رسانه

ها را که با مقاصد و اهداف راهبرد تبلیغات بهترین آن درواقع

گردشگري هماهنگ و متناسب است، انتخاب کنند و به 

چنین با نحوي کارآمد و اثربخش از آن بهره بگیرند. هم

ارتباطات نوین در عرصه علوم و نقش  جانبههمهپیشرفت 

هاي نوین در عرصه ها، توجه ویژه روشاین پیشرفت

تبلیغات جاي بحث دارد. ابزارهاي نوین ارتباطی، ترکیبی از 

ی، انفورماتیک و جمعارتباطچندین فناوري، شامل وسایل 

هایی نظیر ارتباطات دور است. این ابزارها داراي ویژگی

پذیري، حضور در ، تبدیلپذیريتعاملی بودن، تحرك، اتصال

هر زمان، در دسترس بودن و ... است. اینترنت، سیستم پیام 

هاي نوین اي از روشکوتاه، بیلبوردهاي دیجیتالی، نمونه

توان در عرصه تبلیغات گردشگري ارتباطات هستند که می

 ).  14بهره گرفت ( هاآناز 

ه ریزان در امر توسعاز سوي دیگر نقش مدیران و برنامه

همچنین . استپوشی چشمیرقابلغگردشگري ورزشی 

ي تبلیغات مناسب ریزان مسئول باید با ارائهمدیران و برنامه

رسانی در این مورد، موجب افزایش آگاهی و اطالع

هاي سنتی و گردشگران ورزشی شوند. شناسایی ورزش

هاي ي سازماني هر منطقه نیز به عهدههاي ویژهقابلیت

تا موجبات جلب گردشگران ورزشی را فراهم . مسئول است

 هايیئتدر همین راستا مدیران ستادي ه). 23(آورند 
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با توان ، میمسابقات ورزشیدر برگزاري  ولسئورزشی م

اطالعات مقتضی در خصوص مکان و زمان برگزاري  ارائه

، از طریق ادارات ورزش و جوانان، ی دواناسبمسابقات 

فرهنگی و همچنین  نیرادهاي گردشگري و مسازمان

 هاي الزم را در راستايریزيهاي گردشگري برنامهسآژان

 فراهم آورند. حضور بهتر گردشگران 

گردشگري آثار مثبت اقتصادي  براي تحقق توسعه

توجه به محیط خرد  صحراترکمنورزشی در منطقه 

ها؛ گردشگري ورزشی که شامل؛ مشارکت محوري؛ جاذبه

 -ها ها؛ زیرساختهنگی؛ جشنوارهفر –عوامل اجتماعی 

 رفاهی؛ منابع انسانی؛ الگوي بومی و طرح آمایش سرزمین

ریزي برنامه تیاست در اولو يضرورو  .است یرناپذاجتناب

. نتایج پژوهش قرار گیردمنطقه  عرصه گردشگري رانیمد

در محورهاي مختلف با نتایج پژوهش قزلسفلو و همکاران 

)؛ رضوي و همکاران 1394ان ()؛ پروینی و همکار1394(

آبادي )؛ چقاجردي و ملک1396)؛ سوادي (1395(

)؛ قزلسفلو و همکاران 1398)؛ پاشایی و همکاران (1397(

) 2020ناکس و لوید () و گایتین2019)؛ رافل (1399(

). توجه به  36، 28، 19، 18، 15، 10،6، 4، 2( استهمسو 

یکی از تواند ، بدون شک میمردم حضور و مشارکت

 منظوربه .عوامل توسعه گردشگري نیز قلمداد شود ینترمهم

-یکی از مهم عنوانبهتوجه به مفهوم مشارکت جوامع محلی 

ي صنعت گردشگري، باید بدانیم صنعت هامؤلفهترین 

کند و یک منبع استفاده می عنوانبهگردشگري از جامعه 

یت بر درنهارساند و آن را مانند یک محصول به فروش می

). از سوي 38گذارد (یر میتأثزندگی هر یک از افراد جامعه 

در  مؤثررفاهی از عوامل  –ها ها و زیرساختدیگر جاذبه

ها و در این خصوص جشن باشند.رونق گردشگري می

اي جانبی در ههامبرندیگر هاي سنتی و مراسم، برنامه

 از عوامل مهم ترغیب گردشگران ورزشی موردنظري منطقه

ها، کنند، فعالیتاست. براي گردشگرانی که سفر می

 موردنظري محلی ت فرهنگی جامعهالرویدادها و محصو

گذارد. و جذاب بر آنان اثر می بخشالهامنیرویی  عنوانبه

و تبلورهاي بیرونی  هاتجلیفرهنگی شامل تمام  هايجاذبه

را در  هاآنتوان و رسمی فرهنگ هر کشور است که می

نمایش قرار داد و گردشگران زیادي را جذب کرد. معرض 

صنعت گردشگري ورزشی با تمرکز بر بهبود  يتوسعه

وضعیت اجتماعی و ایجاد مراکز سرگرمی، فرهنگی و فراهم 

جذب سرمایه انسانی  منظوربهنمودن امکانات رفاهی 

-جدید به یکی از اساسی وکارهايکسبو توسعه  موردنیاز

بسیاري از شهرها و مناطقی تبدیل شده  ها برايترین برنامه

  ).23( است

ریزي گردشگري ورزشی اکنون نکته مهم در برنامه

هاي طبیعی و تاریخی جاذبه، توجه به صحراترکمنمنطقه 

که  ،وجود دارداست که در این منطقه  يفردمنحصربه

بلندترین برج آجري جهان تا  ؛اند ازها عبارتآن يازجمله

هاي اصیل ها، گورستان سنگی مرموز و اسبهزار دره

تواند دلیلی براي سفر به می ییتنهاهرکدام به و... ترکمن

ها، فرهنگ غنی و صحرا باشد. در کنار این جاذبهترکمن

بها براي موسیقی مردم ترکمن نیز میراثی گران

، نیاز اندشناخته نشده یدرستکه هنوز به. صحرا استترکمن

هاي در گیري از این جاذبههست؛ چگونگی توسعه و بهره

ریزي در عرصه گردشگري ورزشی قرار گیرد. اولویت برنامه

توجه در این منطقه،  درخورهاي گردشگري جاذبه باوجود

هاي وارد تعداد گردشگرانی که براي بازدید از این جاذبه

یرگذار تأثاست. اگر دالیل گیر نبوده شوند، چشماستان می

شک به کمبود امکانات، این روند را بررسی کنیم، بی

ی زیرساخت گردشگري خواهیم رسید. طورکلبهتسهیالت و 

است، هکتار  150 مساحت مجموعه سوارکاري گنبدکاووس

هکتار آن به محوطه مسابقات سوارکاري و جایگاه  40

و  یازوردنتماشاگران، اسطبل، توقفگاه و دیگر اماکن م

 یرهم به زهکتار دیگر آن 110محوطه اختصاص دارد و 
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مشتاقان ورزش  .رودکشت محصوالت کشاورزي می

سوارکاري که در ایام برگزاري مسابقات در مجموعه 

 هايرساختیز، نبود یابندسوارکاري گنبد حضور می

آسفالت راه عدم  ،یرائیو پذ یمثل اماکن اقامت یازموردن

شمال و معابر داخلی محوطه پارك  ورودي از قسمت

-توجه به فضاي سبز مجموعه و حذف علفعدم ها، وخودر

هاي هرز آن، افزایش ظرفیت جایگاه تماشاگران، ایجاد 

هاي هاي رفاهی و بهسازي سرویسبرخی زیرساخت

ونقل منظم و استاندارد، حمل يهابهداشتی سیستم

از  آمدکار یشبکه بانک ،ینترنتیا یارتباط يهاسیستم

 نیبراي نیل به ا. تماشاگران بود يشده از سومسائل مطرح

گذاري و صرفاً هدف بهتر است دولت نقش سیاست

زمینه را با  نیگري در اکند و نقش تصدي فایا یحاکمیت

 یطور کامل به بخش خصوصهاي الزم بهو نظارت هاتیحما

 گذاريیهبا سرما شودپیشنهاد می همچنین. دیواگذار نما

مناسب امکانات این مجموعه را ارتقا داد و زمینه را براي 

برگزاري مسابقات مختلف سوارکاري در سطوح ملی، 

زمینه پویایی اقتصادي اي و یا جهانی فراهم کرد و منطقه

 صحرامنطقه ترکمنحاصل از گردشگري ورزشی را در 

هاي اجتماعی، جشنواره –شود. عوامل فرهنگی  فراهم

اره ملی زیباي اسب ترکمن، جشنواره مختلفی (جشنو

 نستاا محلیو  بومی کشتی ارهجشنوموسیقی محلی، 

)، جشنواره فرش دستباف و رشگو کشتی(نگلستا

 و داري و پرورش اسبدستی ترکمن و...) و نگهیعصنا

این هاي گردشگري در دوانی از جلوهاسب برگزاري مسابقات

مندان ن و عالقهکه هرساله گردشگرا رودبه شمار می منطقه

ترتیب منطقه ینابه. کندجذب میمنطقه زیادي را به این 

هاي فرهنگی و  تواند با برگزاري برنامهمی صحراترکمن

ي حضور گردشگران ورزشی سبب فراهم آوردن زمینه

شود. همچنین هاي مولد اقتصادي نیز تسهیل جریان

اجتماعی  -ي فرهنگی هامؤلفهشود؛ توجه به پیشنهاد می

ریزي و طراحی این عنوان الگویی براي برنامهبهدر منطقه، 

هاي متنوع گردشگري به کار رود و و سایر برنامه یساتتأس

 ةهاي خاص براي آشنایی و استفادبا تدارك برنامه

هاي خاص فرهنگی و ورسوم و ویژگیگردشگران از آداب

-جذابیت و بی رمیزبان ب ۀجامع اجتماعی مردم منطقه و

. شده بیفزایدارائه رفاهی  –ها و زیرساخت تیالهمتایی تسه

با توجه به خدماتی بودن صنعت گردشگري، منابع انسانی 

یک عامل اصلی در ترین منابع موجود و یتبااهمیکی از 

باشند. نکته مثبتی که ی صنعت گردشگري میبخشتوسعه

ریزي و نامهدر بر است يضروربا توجه به نتایج پژوهش 

گسترش این صنعت در این منطقه ترسیم شود، توجه ویژه 

به ارتقاء سطح علمی شاغالن در این صنعت و پرورش 

ی دواناسببرگزاري مسابقات  ◌ٴ ینهدرزمنیروهاي متخصص 

و صنایع مربوط به پرورش اسب و تقویت بنیه اجراي 

مدیریت گردشگري ورزشی  ◌ٴ ینهدرزمساکنین این منطقه 

توسعه صنعت گردشگري  منظوربهسویی دیگر  . ازاست

 دانش؛ است يضروری دواناسبمسابقات  ◌ٴ ینهدرزمورزشی 

ساکنین منطقه که  ییبهاارزشمند و گرانبومی 

حامالن آن هستند را پرورش اسب  ۀیندرزم صحراترکمن

خود و به  ییاجرا يهايریگمیو تصم يزیردر تفکر ، برنامه

 صنعت گردشگري ورزشیتوسعه  ندیعبارت بهتر در فرآ

اسب  و پرورش  ◌ٴ ینهدرزمقوم ترکمن . دانش ندیلحاظ نما

-هیاز سرما یتوجه که جزء قابل یتحت عنوان دانش بومآن 

شود، حاصل یمحسوب م مردم این منطقه یدانش يها

 ◌ٴ ینهو تجارب آنان درزم عتیها  تعامل گذشتگان با طبسال

است که نسل به نسل  عتیاز طب يریگو بهره پرورش اسب

 جانبهیکمنتقل گشته است. توسعه  سینهبهینهو س

و عدم  یبدون در نظر گرفتن تجارب محل گردشگري ورزشی

 باهدفي توسعه گردشگري ورزشی هاربرد آن در طرحاک

جز عدم  ياثمرهي از مزایایی اقتصادي این صنعت مندبهره

. همچنین استنداشته  صنعت گردشگري در تیموفق
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توسعه حداکثري از مزایاي اقتصادي گردشگري  منظوربه

با عنایت به طرح آمایش  صحراترکمنورزشی در منطقه 

ها و منابع موجود در ابعاد مادي سرزمین، استفاده از ظرفیت

قرار  موردتوجهی دواناسبتوسعه ورزش  ۀیندرزمو انسانی 

ترین امکانات موجود در راستاي توسعه گیرد و مناسب

ی طراحی گردند. که این طرح از طریق دواناسبش ورز

سازي نظام جامع آمایش سرزمین در این منطقه پیاده

 محقق خواهد شد.
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the role of sporting events tourism in 
the economic development of the Turkmen Sahara region in Golestan province. The 
research was a series of exploratory experiments based on the data collected. Data 
collection tools in the qualitative phase were semi-structured interviews. The statistical 
sample in the qualitative section includes; 19 tourism managers and managers of 
Golestan General Department of Physical Education, heads and vice presidents of 
equestrian boards of Golestan province, director and deputy director of Golestan 
province's cultural heritage, handicrafts and tourism department, coaches, agile riders 
and officials of Golestan province horse race. The research samples were selected using 
purposive and judgmental sampling methods. In the qualitative stage of the data, 
through coding method, in three stages of open, axial and selective analysis and 
findings, including 81 marks in open coding, in axial coding, in the form of 13 concepts 
were classified. In the selected coding stage, sports tourism components are modeled, 
which has played an effective role in the economic development of the Turkmen Sahara 
region. In the quantitative stage of the research sample, 260 people were randomly 
selected. The research instrument at this stage was a researcher-made questionnaire.  
Exploratory and confirmatory factor analysis using 20 Spss and AMOS software has 
been used to evaluate the research model. The results showed; Entrepreneurship, 
income generation, marketing, investment, media and advertising, people-centered, 
socio-cultural phenomena, festivals, human resources, indigenous model, land 
management plan, infrastructure - welfare and attractions in the economic development 
of the Turkmen Sahara region have a significant impact .Due to the importance of sports 
tourism, managers and planners of the province's sports tourism sector must show the 
necessary care for the development and growth of this industry.  
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