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 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش رویداد ورزشی اسب دوانی بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر اشتغال و درآمد در استان 

برای . نفر بودند 195ع توصیفی بوده و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری این  پژوهش گلستان بود. روش تحقیق از نو

محاسبات آماری توسط نرم افزار  تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی)آزمون خی دو( بهره گرفته شد.

SPSS .18 .بین توانمندی استان گلستان و برگزاری رویداد سنتی اسب دوانی در استان اد که یافته های پژوهش نشان د انجام گردید

2=  112/86) گلستان
χ ،01/0 P<)  بین توانمندی برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی و توسعه گردشگری ورزشی در استان گلستان ،

(465/82  =2
χ ،01/0 P<)2=  321/77) جذب گردشگر ، بین توانمندی برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی و

χ ،01/0 P< بین برگزاری ،)

2=  512/62) رویداد ورزشی اسب دوانی و افزایش اشتغال
χ ،01/0 P<) ،2= 866/63) بین برگزاری رویداد سنتی اسب دوانی و افزایش درآمد

χ ،

01/0 P<) 2=  371/68)ات تفریحی و ورزشی بین توانمندی رویداد ورزشی اسب دوانی و افزایش امکان ،مردم بومی استان گلستان
χ ،01/0 

P<  .رابطه معنی داری از دیدگاه شرکت کنندگان در این پژوهش وجود دارد ،) 

 

 : کلیدی هایواژه

 .گردشگری ورزشی،  رویداد ورزشی ، اسب دوانی، اشتغال، درآمد
 

                                                           

  -  : 09117035091نویسنده مسئول : تلفن Email:L.KARKON1388@GMAIL.COM                                                           
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 مقدمه

ای اجتماعی  گردشگری فراتر از یک صنعت، به پدیده

، 1نحصر به فرد اقتصادی)کابناقتصادی، یک فرصت م –

؛ 1997، 3؛ سینکلر و استبلر1994، 2؛ کوپر و الکوود1978

(، 1976، 5(، گذرنامه توسعه) دوکت2000، 4ارباسلی

بخش ترین صنعت برای کشورهای درحال توسعه،  امید

متضمن گسترش صلح، امنیت و آرامش در جهان، بهترین 

(، در سطح 1995، 6راه  بهبود روابط بین المللی )ماسون

آمارهای رسمی  مطابق( . 4جهانی تبدیل شده است)

(، WTTC) 7شورای جهانی مسافرت و گردشگری

میلیارد دالری،  944با درآمد  2008گردشگری در سال 

مهمترین و پردرآمدترین صنعت دنیا معرفی شده است و 

تعداد گردشگران در  2020تا سال  شود بینی می پیش

سازمان جهانی ( .  22نفر برسد) میلیارد  6/1جهان به 

چین  2020بینی کرده است که در سال  گردشگری پیش

میلیون  130به عنوان مهمترین مقصد گردشگری با 

جهانگرد در سال، جایگزین فرانسه و هنگ هنگ به عنوان 

میلیون نفر درسال  57پنجمین مقصد جهانگردی با 

که (. همچنین گردشگری ورزشی، 3شناخته خواهند شد)

از پیوند میان دو صنعت مهم گردشگری و ورزش پدید 

(، به دلیل جذابیت زیاد و گرایش روزافزون مردم 15آمده )

(، به 1به ورزش و به دلیل صنعتی سفید و بدون دود )

(، بهترین 8عنوان بهترین راه بازاریابی صنعت گردشگری )

راه توسعه گردشگری، جذب گردشگر به منطقه، توسعه 

تفریحی و ورزشی، افزایش درآمد و اشتغال مردم امکانات 

به عنوان منبعی مهم جهت بهبود وضعیت (، 5منطقه) 

مهمترین بخش ( و 13اقتصادی، اجتماعی و سیاسی)

                                                           

1- Kuban  
2- Cooper and Lackwood 

3- Sinclair and Stabler 

4- Orbasly 

5- De Kadt 

6- Mason 

7 - World Travel and Tourism Council 

گردشگری با رشد سریع و تجارتی چند میلیاردی،  صنعت

( معرفی 10تریلیون  دالر در سطح جهان) 5/4با ایجاد 

شی به عنوان یک صنعت امروزه گردشگری ورزشده است. 

سفید در بین کشورهای توسعه یافته به یکی از استراتژی 

مهم جهت افزایش اشتغال، درآمد، توسعه زیرساخت ها، 

بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. بر 

اساس شواهد موجود، ورود هر گردشگر خارجی به کشور، 

(. در 1کند) بشکه نفت را تولید می 20درآمد ارزی برابر با 

گردشگری ورزشی با سرعت باالیی بین انواع گردشگری، 

در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل 

است. در این میان رویداد ورزشی یکی ازمهمترین انواع 

گردشگری ورزشی است که همه ساله تعداد زیادی از افراد 

کنند.  برای تماشای آنها به مکان های مختلف سفر می

قیقات نشان می دهد که مسابقات ورزشی چه بزرگ و تح

چه کوچک می تواند شرکت کنندگان، تماشاگران و 

و توانسته است  (11گردشگران را به خود جلب کند)

هزاران وحتی میلیون ها دالر درآمد برای اقتصاد محلی 

جهانی  ( و جام19مسابقات المپیک)(. 20فراهم کنند)

ورزشی  های مهمرویداد فوتبال خود نمونه گویای این

همه کشورها در تالش هستند (. از این رو 5)هستند

برای برگزاری رویدادهای مهم ورزشی و جذب  مقاصدی

گردشگران مهیا سازند تا بتوانند سهم وسیعی از این 

( 16فعالیت اقتصادی را از آن منطقه و کشور خود سازند )

ترین  چون به لحاظ تاثیر اقتصادی، رویداد ورزشی شاخص

مقوله از گردشگری ورزشی می باشد. به این خاطر توسعه 

توریسم ورزشی و برگزاری رویدادهای مهم ورزشی و رشد 

آن عالقه تعداد زیادی از کشورها و مقامات را بر انگیخته 

به طور مثال کشور ترکیه با سرمایه گذاری بر (. 20است )

، 2003گردشگری ورزشی، خصوصا شهر آنتالیا در سال

تیم ورزشی از  1200، 2007تیم ورزشی و در سال  700

سراسر دنیا حتی ایران را جهت برگزاری اردوهای مقدماتی 
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مبلغی  2007ورزشی را به خود جلب کرده و در سال 

میلیون دالر از این طریق درآمد داشته و باعث  6برابر با 

(. 14اشتغال تعداد زیادی از جوانان منطقه شده است)

جدید در زمینه گردشگری نشان می دهد نظریه های 

های گردشگری بر پایه ورزش در مقایسه با دیگر  جذابیت

های فرهنگی، مزیت های اقتصادی، اجتماعی و   جذابیت

(. تحقیقات نشان داده اگر 15سیاسی بیشتری دارد )

پیامدهای رویدادهای مهم ورزشی موفقیت آمیز باشند، 

طوالنی مدت اجتماعی و اقتصادی  به طور مستقیم یا غیر 

(. اکثر مقاالت 9مستقیم زیادی بر منطقه ایجاد می کنند)

منتشر شده در مورد دوره های بازی المپیک عمدتاً بر 

مزیت های دائمی مناسب مثل توسعه تسهیالت و زیر 

بازسازی شهرها، اعتبار و شهرت بین المللی، رشد بناها، 

گردشگری ، بهبود رفاه عمومی ، فرصت های اشتغال 

تحقیقات . (17،18بومی و اشتغال زایی تمرکز کرده اند )

تی نیز می توانند جلب کننده های سن ورزشنشان داده، 

(. مانند مسابقات سنتی 12تعداد زیادی گردشگر باشند) 

ترین رویدادهای ورزشی دنیا و از  اسبدوانی که از بزرگ

پرطرفدارترین ورزش ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، 

استرالیا،  و دبی می باشد. اسبدوانی از پر رونق ترین 

ار میرود و ساالنه ورزش ها در این کشورها به شم

مسابقات زیادی در تمام فصول در این کشورها برگزار می 

شود و توانسته گردشگران زیادی را به خود جلب کند . 

مسابقات سالیانه کنتاکی و بریدر کاپ، دو رویداد مهم 

اسبدوانی است که به صورت ساالنه در آمریکا برگزار می 

اه ویژه و اصالت شود. صنعت اسب در استرالیا نیز از جایگ

خوبی برخوردار است. شهر ملبورن از دید گاه ورزشی 

بسیار فعال است و بزرگترین مسابقات اسبدوانی استرالیا با 

نام ملبورن کاپ در این شهر برگزار می شود. کشور 

انگلیس نیز دارای دانشگاهی مجزا در زمینه علوم صنعت 

زمینه اسب می باشد که به صورت بسیار تخصصی در این 

فعالیت می کند و از این جمله می توان به کالج دانکستر 

انگلستان اشاره کرد. عمر ورزش اسب سواری و توسعه آن 

به شکل حرفه ایی در منطقه خلیج فارس به خصوص در 

میان کشورهای عربی همسایه تقریبا به یک دهه اخیر باز 

 می گردد . در این میان دبی با ارتقاء سطح این ورزش به

استاندارهای جهانی ، تبدیل به یکی از قطب های اصلی 

اسب سواری در جهان شده است. کاپ جهانی دبی با مبلغ 

میلیون دالر، از ثروتمندترین  26جایزه ای بیش از 

(.  مسابقات 6مسابقات اسبدوانی اصلی در جهان است )

اسبدوانی در ایران نیز برگزار می شود. مانند استان 

ه ترکمن صحرا که یکی از توانمندترین گلستان و منطق

در زمینه برگزاری مقاصدگردشگری ورزشی کشور 

پیست بین المللی و ملی می  3 مسابقات اسب دوانی با

باشد که طرفداران زیادی در منطقه داشته و از توانمندی 

ها و جاذبه های مهم گردشگری ورزشی استان گلستان 

زیادی  دجهت توسعه گردشگری ورزشی و جذب تعدا

(. اما در کشور ما به علت  5،6)محسوب می شودگردشگر 

فقدان شناخت کافی اثرات گردشگری ورزشی، عدم 

های  مدیریت هماهنگ و نبود برنامه ریزی و استراتژی

مدون و مشخص، باعث غفلت از این حوزه و از دست رفتن 

فرصت های منحصر به فرد اقتصادی موجود در کشور شده 

توجه به اهمیت رویدادهای ورزشی در توسعه است. لذا با 

و افزایش اشتغال و  جذب گردشگر ،گردشگری ورزشی

، محققان در این تحقیق به دنبال درآمد مردم منطقه

بررسی نقش رویداد ورزشی سنتی اسب دوانی بر توسعه 

. هستندگردشگری ورزشی، با تاکید بر اشتغال و درآمد 

ن با استفاده از آن به چون یکی از حیطه هایی که می توا

شناسایی، گسترش گردشگری در کشور کمک نمود، 

گسترش و توسعه رویدادهای ورزشی شاخص در هر 

منطقه است که به طور بالقوه می تواند سبب جلب تعداد 
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کثیری گردشگر داخلی و خارجی  و بهره مندی از اثرات 

 اقتصادی آن گردد. 

 

 روش تحقیق 

کلیه اساتید رشته های جامعه آماری این پژوهش، 

تربیت بدنی و گردشگری دانشگاه ها،  کارشناسان و 

مسئولین تربیت بدنی اداره کل ورزش و جوانان، سازمان 

گردشگری و منابع طبیعی و کارشناسان ارشد تربیت بدنی 

 400آموزش و پرورش بودند. جامعه آماری پژوهش حدود 

ژوهش مورد نفر بودند. چهار گروه نمونه آماری در این پ

استفاده قرارگرفت. گروه اول را اساتید تربیت بدنی و 

گردشگری دانشگاه های استان گلستان، گروه دوم را 

کارشناسان سازمان گردشگری و آژانس های مسافرتی و 

منابع طبیعی، گروه سوم را کارشناسان تربیت بدنی اداره 

 کل و ادارات ورزش و جوانان استان گلستان و گروه چهارم

را کارشناسان ارشد تربیت بدنی آموزش و پرورش استان 

دهند. روش نمونه گیری این پژوهش  گلستان تشکیل می

تصادفی ساده بود که پرسشنامه به صورت تصادفی ساده 

بین نمونه آماری پخش یا ایمیل گردید. حجم نمونه 

برآورد  200آماری در این تحقیق بر اساس جدول مورگان 

عدم پاسخگویی همه نمونه آماری، شد. با توجه به 

نفر نمونه آماری پخش یا ایمیل  300پرسشنامه بین 

پرسشنامه عودت داده شد و  225گردید. که در مجموع 

پرسشنامه  قابل بررسی و پژوهش برای این  195نهایتا 

اساتید تربیت نفر  21پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ) 

کارشناسان سازمان  نفر 52 ؛ها بدنی و گردشگری دانشگاه

نفر  64گردشگری و آژانس های مسافرتی و منابع طبیعی؛ 

کارشناسان تربیت بدنی اداره کل و ادارات ورزش و جوانان 

کارشناسان تربیت بدنی آموزش و نفر  58استان گلستان و 

پرورش استان گلستان(. ابزار گردآوری اطالعات، 

ب های پرسشنامه محقق ساخته بود. پس از بررسی کتا

دانشگاهی، پایان نامه ها، مقاالت متعدد علمی و 

نظرخواهی از اساتید مدیریت ورزشی، صاحب نظران و 

کارشناسان گردشگری ورزشی  پرسشنامه ای برای 

 6گردآوری اطالعات این پژوهش در قالب بخش اول با 

سوال اطالعات فردی) سن، جنس، شغل، مدرک تحصیلی، 

یاس پنج مرتبه ای لیکرت به صورت مق 34تاهل ...(، 

جهت بررسی اهداف پژوهش تنظیم گردید. سرانجام پس 

 6از اصالحات اساتید و کارشناسان، پرسشنامه نهایی با 

 5سئوال با مقیاس  24سوال اطالعات جمعیت شناختی، 

ارزشی لیکرت برای مطالعه راهنما  تنظیم شد. روایی 

ادان صوری و محتوایی پرسشنامه توسط گروهی از است

صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد. برای بررسی پایایی 

پرسشنامه توسط  30پرسشنامه در یک پژوهش آزمایشی، 

نمونه های پژوهش تکمیل و پس از تجزیه و تحلیل داده 

( مورد تایید a= 0.79ها ، پایایی آن با آلفای کرونباخ)

گرفت. برای توصیف و بررسی داده های این پژوهش از  قرار

توصیفی)میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد آمار 

فراوانی، نمودار وجدول فراوانی و درصد فراوانی( و آمار 

محاسبات  استنباطی از آزمون خی دو بهره گرفته شد.

 انجام گردید. SPSS ver.16آماری توسط نرم افزار 

 

 ی تحقیقنتایج و یافته ها

ه کل دهد ک های توصیفی این پژوهش نشان می یافته

نفر است و میانگین سنی نمونه   195نمونه این پژوهش 

نفر( و   41درصد آن ها مجرد)  21سال بود.  34آماری 

نفر( متاهل بودند، از کل نمونه آماری  154رصد)  79

درصد مرد بودند. سطح تحصیالت   5/63درصد زن و  5/36

درصد   9/16درصد آزمودنی ها مدرک دیپلم ،  2/11

 9/20درصد مدرک کارشناسی،  9/45پلم، مدرک فوق دی

درصد مدرک دکتری  1/5درصد کارشناسی ارشد  و 

مدیریت ورزشی و گردشگری بود. یافته ها نشان داد که از 
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نفر(،  اساتید تربیت بدنی و  21درصد)  8/10نفر  195کل 

نفر(، کارشناسان  52درصد ) 7/26گردشگری دانشگاه ها؛  

ای مسافرتی و منابع سازمان گردشگری و آژانس ه

نفر(، کارشناسان تربیت بدنی  64درصد ) 8/32طبیعی؛ 

 7/29اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان گلستان و 

نفر( کارشناسان تربیت بدنی آموزش و  58درصد ) 

همچنین وضعیت سابقه کار  پرورش استان گلستان بودند.

 93ند، سال سابقه داشت 5نفر کمتر از   42نشان داد که 

 12سال و  30تا  15نفر بین  48سال،  15تا  5نفر بین 

 سال سابقه کاری داشتند. 30نفر باالی 

 

 آمار توصیفی مربوط به سئواالت تحقیق   -1جدول

 انحراف استاندارد میانگین سواالت

 980/0 08/4 توانمندی استان گلستان در برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی

 035/1 03/4 یداد اسب دوانی در توسعه صنعت گردشگری ورزشیتاثیر برگزاری رو

 000/1 95/3 توانمندی رویداد ورزشی اسبدوانی بر جذب گردشگر به استان گلستان

 156/1 10/3 توانمندی رویداد ورزشی اسبدوانی بر معرفی استان گلستان به عنوان مقصد گردشگری 

 121/1 17/3 ر دوباره گردشگر ان به استان گلستانتوانمندی رویداد اسب دوانی بر بازگشت و سف

 936/0 29/2 توانمندی سیستم های اطالع رسانی رویداد ورزشی اسب دوانی گلستان

 106/1 31/2 توانمندی امکانات و خدمات رفاهی رویداد ورزشی اسب دوانی گلستان

 029/1 62/3 توانمندی رویداد ورزشی اسب دوانی بر اشتغال مردم بومی

 002/1 57/3 توانمندی رویداد ورزشی اسب دوانی بر افزایش درآمد مردم منطقه

 146/1 49/3 توانمندی رویداد اسب دوانی بر غنی سازی اوقات فراغت مردم منطقه

 978/0 21/3 توانمندی رویداد اسب دوانی بر افزایش امکانات تفریحی و ورزشی

 145/1 09/2 میزان سرمایه گذاری بر رویداد ورزشی اسب دوانی جهت توسعه صنعت گردشگری ورزشی

 

 یافته های استنباطی 
 آمار استنباطی مربوط به فرضیات تحقیق -  2جدول 

 
میزان کای  فرضیات  تحقیق

 اسکوار

درجه 

 آزادی

 نتیجه گیری میزان خطا

ارتباط بین توانمندی استان گلستان و 

 زاری رویداد اسب دوانیبرگ
112/86 4 P< 01/0  رد فرضیه صفر 

ارتباط بین توانمندی رویداد اسب دوانی و 

 توسعه گردشگری ورزشی
465/82 4 P< 01/0  رد فرضیه صفر 

ارتباط بین توانمندی رویداد اسب دوانی و 

 جذب گردشگر
321/77 4 P< 01/0  رد فرضیه صفر 

و  ارتباط بین برگزاری رویداد اسب دوانی

 افزایش اشتغال
512/62 4 P≤ 01/0  رد فرضیه صفر 

ارتباط بین برگزاری رویداد اسب دوانی و 

 افزایش درآمد
866/63 4 P≤ 01/0  رد فرضیه صفر 

ارتباط بین توانمندی رویداد اسب دوانی و 

 افزایش امکانات تفریحی و ورزشی
371/68  4 P< 01/0  رد فرضیه صفر 
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دهد که آماره تمامی  اده های جداول فوق نشان می د

و احتمال  4آزمون خی دو محاسبه شده، با درجه آزادی 

خطا بزرگتر از مقدار بحرانی )خی دو بحرانی،  01/0

( بوده،  بنابراین فرض صفر در تمامی فرضیات 28/13

درصد اطمینان  99شود. درنتیجه با  تحقیق رد می

ن فرضیات این تحقیق از نظر آزمودنی ها مورد قبول و بی

 متغیرهای تحقیق رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 بحث ونتیجه گیری

توانمندی ها، موفقیت توسعه گردشگری مستلزم شناسایی 

های رقابتی و استفاده بهینه از این  ها و مزیت جاذبه

های فرهنگی، طبیعی و  ها است. جاذبه ها و جاذبه توانمندی

ایدار ورزشی به عنوان سه عنصر مهم و موتور توسعه پ

ها  اند و تحلیل و ارزیابی توانمندی گردشگری شناخته شده

های طبیعی ورزشی هر منطقه اولین گام مهم در  و جاذبه

توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی محسوب می 

 از بهینه امکان استفادة ورزشی . گردشگری(5)شود

 گردشگران جذب برای را ورزشی طبیعی های جاذبه

 و دادن اهمیت منظور این برای آورد. می فراهم را ورزشی

 کارشناسان نظر از هایی که جاذبه در گذاری سرمایه

 دارند ورزشی گردشگران جذب در بیشتری اهمیت

دهد که  داده های این تحقیق نشان میست. ا ضروری

رزشی اسب دوانی استان گلستان و توانمندی های رویداد

همچنین تحقیق و توانایی توسعه پایدار گردشگری را دارد 

نشان داد که استان گلستان یکی از مقاصد توانمند در 

و به عنوان زمینه برگزاری رویداد اسبدوانی کشور بوده 

 . مهد این ورزش سنتی معرفی شده است

بین یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است، 

توانمندی استان گلستان و برگزاری رویداد سنتی اسب 

(، بین (P<0.01,X²=86/112ستان دوانی در استان گل

توانمندی برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی و توسعه 

2=465/82) گردشگری ورزشی در استان گلستان
χ ،01/0 

P<) بین توانمندی برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی و ،

2=321/77) جذب گردشگر
χ، 01/0 P<)  و بین توانمندی

کانات تفریحی و رویداد ورزشی اسب دوانی و افزایش ام

2=371/68) ورزشی
χ ،01/0P<) داری از  رابطه معنی

دیدگاه شرکت کنندگان در این پژوهش وجود دارد. 

های استان گلستان در برگزاری رویداد سنتی  توانمندی

امتیاز، میانگین   5ورزشی اسب دوانی، از مجموع حداکثر 

، توانمندی های رویداد ورزشی اسب دوانی بر  08/4

امتیاز،  5گردشگری ورزشی، از مجموع حداکثر  توسعه

، توانمندی های رویداد ورزشی اسب دوانی  03/4میانگین 

امتیاز، میانگین  5بر جذب گردشگر، از مجموع حداکثر 

، توانمندی های رویداد ورزشی اسب دوانی بر  95/3

 5افزایش امکانات تفریحی و ورزشی، از مجموع حداکثر 

را به دست آورد. یعنی ظرفیت های  21/3امتیاز، میانگین 

برگزاری رویداد ورزشی  اسب دوانی استان گلستان برای 

توسعه صنعت گردشگری ورزشی، جذب گردشگر و 

افزایش امکانات تفریحی و ورزشی زیاد است. مکان 

توانمند به عنوان عامل مهم در توسعه گردشگری ورزشی 

قرار  و جذب گردشگر در تحقیقات زیادی مورد تائید

گرفته است. در این پژوهش توانمندی رویداد ورزشی 

سنتی اسب دوانی به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری 

ورزشی مهم استان گلستان مطرح شده است که اهمیت 

رویدادهای سنتی ورزشی به عنوان یکی از جاذبه های 

ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی در تحقیقات 

ی سنتی و ورزش های (، اهمیت ورزش ها5،6،12)

پرطرفدار به عنوان جاذبه، اهمیت جاذبه های ورزشی به 

عنوان منبع انرژی زا وقدرت دهنده به سیستم گردشگری  

ونیروی کششی یا جذب کننده گردشگران در تحقیقات 

(، اهمیت رویدادهای ورزشی به عنوان عامل 5،6،8،12)

در تحقیقات  ،قوی در جذب گردشگران به منطقه
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های  ها و توانمندی اهمیت قابلیت(، 2،6،5،7،8،17،20)

های مهم در کسب  مقاصد گردشگری به عنوان مولفه

(، 8، 5،6،7های ) میزبانی رویدادهای ورزشی در پژوهش

ها و ظرفیت های  ریزی و شناسایی توانمندی اهمیت برنامه

گردشگری ورزشی به عنوان یکی از مراحل چهار گانه 

(، 5،7،8،24های ) در پژوهش توسعه گردشگری ورزشی

شناسایی و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و اهمیت 

و تدوین استراژی گردشگری ورزشی در تهدیدها، 

( مورد تائید و بررسی قرار گرفته 2،7،16،24مطالعات )

رویدادهای ورزشی بر افزایش (. همچنین اهمیت 5است)

ی (، اهمیت رویدادها5،6،14،15های شهر میزبان) جاذبه

ورزشی به عنوان عامل مهم در افزایش زیرساخت های 

، 5،6گردشگری، ورزشی و تفریحی در تحقیقات )

و با نتایج این و بررسی قرار گرفته تائید مورد ( 10،20،21

 پژوهش مطابقت دارد. 

های پژوهش حاضر حاکی از این است که بین  یافته

 دوانی در استان گلستان و برگزاری رویداد سنتی اسب

 افزایش اشتغال مردم بومی و جوانان استان رابطه معنی

2= 512/62) داری وجود دارد
χ ،01/0 P<) . توانمندی

های رویداد ورزشی اسب دوانی بر افزایش اشتغال مردم و 

 62/3امتیاز، میانگین  5جوانان منطقه، از مجموع حداکثر 

اکثر شرکت کنندگان در این پژوهش را به دست آورد. 

رویداد سنتی اسب دوانی در استان گلستان را از برگزاری 

بهترین و سریعترین راه های اشتغال مردم ذکر کرده اند. 

های  از دیدگاه شرکت کنندگان در این پژوهش، توانمندی

استان در ورزش سنتی اسب دوانی و برگزاری این رویداد 

ورزشی می تواند به نحو مطلوبی زمینه های ایجاد اشتغال 

لی ونیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص دائم، فص

از نرخ بیکاری بکاهد و  کم وآموزش متوسط فراهم آورد و

)حمل و نقل، هتل  عالوه بر اشتغال مستقیم مردم استان

داری، ارائه خدمات تفریحی و ورزشی( بر اشتغال غیر 

مستقیم مردم )تاسیسات زیر بنایی، ، صنایع دستی،، 

 دن اتومبیل ، دست فروشی ( تاثیر گذارتعمیرات ، کرایه دا

. اهمیت رویدادهای ورزشی بر توسعه اشتغال در باشد

تائید مورد ( 2،5،6،9،10،11،12،18،20تحقیقات زیادی )

 و با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. و بررسی قرار گرفته 

های پژوهش حاکی از این است که بین  همچنین یافته

دوانی در استان گلستان و  برگزاری رویداد سنتی اسب

داری  افزایش درآمد مردم بومی استان گلستان رابطه معنی

2=  866/63) وجود دارد
χ ،01/0 P<). های  توانمندی

رویداد ورزشی اسب دوانی بر افزایش درآمد مردم منطقه، 

را به دست  57/3امتیاز، میانگین  5از مجموع حداکثر 

ژوهش برگزاری رویداد کنندگان در این پ اکثر شرکتآورد. 

اسبدوانی را بر درآمد مردم بومی استان وتوسعه اقتصاد 

محلی تأثیرگذار دانسته اند. اهمیت رویدادهای ورزشی بر 

 افزایش درآمد مردم منطقه در تحقیقات محققین

و بررسی قرار تائید مورد ( 5،6،7،9،10،11،18،19،20)

اکثر  درو با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. گرفته 

به عنوان تحقیقات اهمیت میزبانی رویدادهای ورزشی 

بر افزایش منبع درآمد مردم منطقه و عامل و عنصری مهم 

مطرح  مردم منطقه بهبود سطح اقتصادیو کشور میزبان 

شده است. در مجموع می توان گفت رویدادهای ورزشی 

می شود.  مردم کیفیت زندگی سطح موجب باال رفتن 

گذاری بر روی رشد  دهای ورزشی در اثرتوانایی رویدا

اقتصادی، فرهنگی و محیطی به خوبی مستند است و 

گردشگری ورزشی و رویدادهای مهم ورزشی به عنوان 

یکی از مهمترین منابع  افزایش اشتغال و درآمد در اقتصاد 

 جهانی محسوب می شود. 
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