
 

 

85 

 تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان
 

  8فاطمه شایگان
  5دوستی مرتضی

10.22034/SSYS.2022.648.1440 
 82/88/8837تاریخ دریافت مقاله: 

 83/5/8833تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                 
 

 روش پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان به
، مربیان، نچابکسوارا پژوهش شامل کلیه نخبگان دانشگاهی، آماری آمیخته انجام شد. جامعه

ی استان گلستان بود. در مرحله اول دواناسبتماشاگران، مالکان اسب و کارشناسان فعال در عرصه 
ها شناسایی شد. در مرحله دوم، نفر از جامعه آماری، فرصت  22پژوهش، از طریق مصاحبه با 

نهایی، رسی گردید. در مرحله توسط گروه دلفی در دو دور بر شدهییشناساهای فرصت 
 بندی شد. رتبه SPSSافزار شده با استفاده از آزمون فریدمن در قالب نرمهای شناساییفرصت

سیاسی و حقوقی، برگزاری شرط بندی به  مؤلفهی ارتبهنتایج پژوهش نشان داد با توجه به میانگین 
، در نظر گرفتن اقتصادی و زیرساختی مؤلفه، در 63/4ی ارتبهصورت منسجم و قانونی با میانگین 

اسب اصیل ترکمن به عنوان ثروت ملی و ابزاری جهت ورود به عرصه رقابت جهانی از نظر 
اجتماعی، ضریب نفوذ سوارکاری در  مؤلفه، در 22/14ی ارتبهاقتصادی و ورزشی با میانگین 

ای فناوری، وجود مربیان مجرب بر مؤلفه ، در23/7ی ارتبهخانواده های ترکمن با میانگین 
و  43/1ی ارتبهشناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین 
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، ایران )نویسنده بابلسر، دانشگاه مازندران ورزشی، علوم و بدنی تربیت ، مدیریت ورزشی، دانشکدهدانشیار  -2
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زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی )اکوتورسیم( با  ؤلفهم در
 دیاتنفر از اس 6پرسشنامه توسط  ییمحتوا ییروا بیشترین تاثیر را داشته اند. 11/1ی ارتبهمیانگین 

 Spssافزار از نرم تفادهکل پرسشنامه با اس ییایقرار گرفت. پا یبررس مورد یورزش تیریمدرشته 

 به دست آمد. 11/2عدد  و محاسبه قرار گرفت کرونباخ مورد یآزمون آلفا قی، از طر23
 

 .شرط بندی ورزشی، سوارکاری، گلستان و فرصت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اسبدوانی و سوارکاری یکی از ورزش های رایج و تفریحات سالم است. صنعت اسب در  امروزه

دنیا همواره یکی از صنایع با اشتغال زایی و گردش مالی بسیار بوده است. پرورش اسب در حوزه 
گردشگری ورزشی و اکولوژیکی )اکوتوریسم( هم در دنیا اهمیت اقتصادی زیادی دارد. ورزش 

اسب، نقشی اساسی در اقتصاد و شرایط اجتماعی جوامع ایفا می نماید.  سوارکاری و پرورش
صنعت اسب در جهان بسیار پررونق بوده و همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان 

 (.1334کشور قرار گرفته است )موالدوست ومقدسی، 

نین جذب ورزش سوارکاری باعث ایجاد اشتغال از طریق پرورش و نگهداری اسب و همچ
این صنعت وجود دارد می شود و  تماشاگران و مشتاقان این رشته و رویدادهای مختلفی که در

 (.1334توان از این صنعت به منافع پولی قابل توجهی دست یافت )موالدوست ومقدسی، می
استان گلستان با اتکا بر قابلیت ها و ظرفیت های طبیعی، جغرافیایی و گردشگری به عنوان قطب  

سوارکاری و ورزش های قهرمانی، تفریحی و همگانی کشور، مرکز عمده پرورش یکی از بهترین 
نژادهای اسب اصیل ایرانی یعنی اسب ترکمن می باشد. در این منطقه همه ساله به طور منظم در 
فصول بهار و پاییز مسابقات اسبدوانی برگزار می شود و عالقه مندان زیادی دارد. بی تردید، یکی 

ز پتانسیل های بسیار قوی و توانمندی های ارزشمند و بالقوه در توسعه اقتصادی، اجتماعی، ا
ورزشی و فرهنگی استان گلستان، توسعه صنعت اسب است. صنعت اسب به عنوان یک جاذبه 
طبیعی و اکوتوریسمی در کنار سایر جاذبه ها می تواند حجم قابل توجهی از گردشگران داخلی و 

د به اسب را جذب کند و حتی درآمد ارزی قابل توجهی نصیب کشور نماید خارجی عالقمن
  ( .1332)یزدانی، 

ی ورزشی در کشورمان بخصوص در چند سال اخیر در شمال کشور رو به فزونی گذارده بندشرط
این پدیده به یک  شدنلیتبداز سوی مراجع قضایی و سیاسی کشور گواه  شدهاعالمی آمارهاو 

، با 1332(.  دستاورد اینترنت در اواسط دهه 1331اعی است )علیوردی نیا و همکاران، اجتم مسئله
میسر ساختن جهانی شدن بازار شرط بندی، به رشد فزاینده شرط بندی ورزشی کمک کرده است؛ 

ائه می دادند، اکنون دیگر به طوری که مرزهای ملی که زمانی ساختار پوششی و منظمی ار
ی افراد شرط بند را محدود نمی کنند. بازار بین المللی اکنون وجود دارد و های شرط بندقابلیت

بندی کنند و در هر زمانی بازی می شود، شرط افراد می توانند روی هر ورزشی که در هر جای دنیا
در  هواداران(. با توجه به اهمیت باالی ورزش در کشورهای مختلف و خیل عظیم 2213، 1)ریچ
ی گروهی و هارسانهی صنعتی، هاکارخانهی بزرگ ورزشی، هاشرکتی مختلف ورزشی، هارشته

ی( نگاه رقانونیغی فوتبال در دو شکل قانونی و بندشرطی هابنگاهو  هاتیسای )بندشرطصنعت 
 (. 2221، 2)دالنی اندداشتهی به این عرصه اژهیو
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و شکل قانونی و غیر قانونی آن در حال حاضر شرط بندی در بسیاری ازکشورهای جهان در د
میالدی شکل گرفتند و در پایان سال 1331صورت می گیرد. اولین مکان های شرط بندی در سال 

سایت شرط بندی آنالین شروع به فعالیت نمود که این رقم در سال  11در سراسر جهان  1336
(.  بنابر آمار منتشر شده از سوی 2227و دیگران، 1سایت شرط بندی رسید )ویلیامز 1122به  2222

سایت شرط بندی آنالین با مجوز قانونی مشغول به فعالیت  2121مراجع مرتبط، در حال حاضر 
 124سایت شرط بندی ورزشی و  117کازینو،   317هستند. از میان این سایت های شرط بندی، 

همچنین افرادی که به شرط بندی  (.2213، 2سایت شرط بندی پوکر وجود دارد )مک گووان
صرف شرط بندی بر روی مسابقات  2226میلیون دالر پول در سال  34ورزشی مشغول هستند، 

 3/13منافع حاصل از شرط بندی اینترنتی 2212تا سال   2223فوتبال آمریکایی کرده اند. از سال 
 3/12را   2224ر سال درصد بوده و در آماری دیگر منافع جهانی شرط بندی آنالین ورزشی د

درصد بیان کرده است. آمار نشان می دهد که قاره اروپا در سال  4/41 2212درصد و در سال
درصد در مرتبه دوم و قاره  12/31درصد در مکان اول، قاره آسیا با سود  34/34با سود  2212

 (.2213درصد در مکان سوم قرار گرفته اند )مک گووان،  1/32آمریکای جنوبی 
شرط بندی ورزشی یکی از محبوب ترین بخت آزمایی ها )التاری( در میان شرکت کنندگان    

دائمی و موقتی است. شرط بندی و ورزش، به دلیل عالقه مصرف کننده، مشارکت موقتی او و 
سهل گیری در عدم اطمینان از نتایج رقابت، طبیعتاَ همواره با هم ارتباط داشته اند )کونینگ و 

(. توسعه در فناوری اطالعات، صنعت بخت آزمایی را با نظر به شرط بندی ورزشی، 3222، 3ولزن
، 1و هینگ و همکاران 2212، 4قادر به بسط چشمگیر پیشنهادات تجاری کرده است )گینزبری

درصد از تمام  12-32(. چنین برآورد می شود که شرط بندی ورزشی آنالین، تقریباَ 2216
، 6دهد )انجمن بازی و شرط بندی اروپایین را به خود اختصاص میمایی آنالیمعامالت بخت آز

گونزالز و  -؛ لوپز2214( و انتظار می رود که این رقم همچنان افزایش داشته باشد )گینزبری، 2216
(. با توجه به افزایش سریع بازار شرط بندی 2217، 1و رادریگز و همکاران2211، 7همکاران

اهده باال رفتن گزارش شرط بندی ورزشی آنالین به عنوان ورزشی آنالین و مصرف آن، مش
فعالیت اصلی بخت آزمایی که به این جامعه مشکل دار و در پی درمان آسیب می رساند، موضوع 

 (.2211و هینگ و همکاران ،  2211، 3شگفت آوری نیست )بلسزینسکی و هانت
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خاصی از بخت آزمایی  گرچه به لحاظ تاریخی، شرط بندی ورزشی به عنوان شکل پر خطر
اری از محققان اینطور استدالل (، اما بسی2217گونزالز و همکاران،  -شناخته نشده است )لوپز

رزشی آنالین، به افزایش خطر کنند که گسترش و بسط ویژگی های ساختاری شرط بندی ومی
اینکه، در  (. مهم تر2216شوند )هینگ و همکاران، ای مرتبط با بخت آزمایی منتهی میهآسیب

دسترس بودن آنی و تبدیل شرط بندی ورزشی آنالین به سمت شکلی از بخت آزمایی مستمرتر 
عواملی هستند که احتمال افزایش رفتار بخت آزمایی نابسامان را باال می برند )هینگ و همکاران، 

 (.2211،  2گونزالز و همکاران -؛ لوپز2211، 1؛ کیلیک و گریفیتز 2214
حاکی از آن است که شرط بندهای ورزشی آنالین که مشکالت بخت آزمایی خیلی  تحقیقات اخیر

ه از فناوری تلفن همراه انجام جدی تری داشتند، سهم بیشتری از شرط بندی شان را با استفاد
(. ادبیات موجود نشان می دهد شرط بندی های ورزشی 2211گونزالزو همکاران،  -دهند )لوپزمی

نجام شده اند در مقایسه با شرط بندی در محل را می توان بیش از پیش به که به صورت آنالین ا
صورت چیزی که در ذات خود تابع امیال غریزی است طبقه بندی کرد )هینگ و همکاران، 

(. این امر در تضاد مستقیم با توصیه های مربوط به بخت آزمایی مسئوالنه است که اساسَا 2211
را می سازد و شرط بندی را درون حد و مرزی با زمان و هزینه  انتخاب های شرط بندی آگاهانه

(. تحقیقات اخیر در استرالیا 2216معین، مشخص و قابل فراهم حفظ می کند )هینگ و همکاران، 
الین، از نظر شرکت کننده ها، نشان داده است که بین یک سوم تا نصف شرط بندی های آن

و انتخاب های شرط بندی همراه با ارزیابی آگاهانه بندی هایی تابع امیال غریزی هستند شرط
این کامالَ تصدیق شده است که شرط بندی غریزی، پیش بین مسائل بخت آزمایی است  -نیستند

 (.2216)هینگ و همکاران،
چنین تصور می شد که تغییر ساختاری شرط بندی ورزشی آنالین در سال های اخیر، همراه با 

خت آزمایی آنالین، بخش بیشتری از شرط بندی های غریزی آنالین را عوامل موقعیتی متغیر در ب
( گزارش 2216گونزالز و گریفیتز ) -(. برای مثال، لوپز2211میسر می سازند )هینگ و همکاران، 

دادند که استفاده از گردش پول الکترونیک، در دسترس بودن آنی و جاری و افزایش چشمگیر 
ستند که شرط بندی ورزشی آنالین غریزی را میسر می سازند. بازار بخت آزمایی از عواملی ه

شاید بتوان گفت که مهم ترین تغییر شرط بندی ورزشی در زمینه فناوری اطالعات مدرن، شرط 
دسترسی آنی به بازارهای شرط بندی زنده و ظرفیت بازارهای شرط بندی زنده در نقدینگی قبل از 

 (.2211نزالز و همکاران، گو -وقفه رویدادهای ورزشی است )لوپز
استان گلستان، یکی از مهم ترین مراکز پرورش اسب به شمار می آید و مردم منطقه عالقه فراوانی 
به این امر دارند. سوارکاری در میان مردم این استان به خصوص اقوام ترکمن از ضریب نفوذ بسیار 

برگزاری کورس های و  گلستانتان اس سوارکاری یباال ظرفیتبا توجه به باالیی برخوردار است. 
کورس های سوارکاری گلستان، حضور افراد زیادی  شرط بندی درموضوع  تیاهم سوارکاری،

با توجه به فراز و نیز و برای شرط بندی و گردش مالی باالیی که در هنگام شرط بندی وجود دارد 
محقق  نه،یزم نیگرفته در اانجام هایپژوهشبودن  یخطه و ناکاف نیا سوارکاری در یهابینش
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را از  ی شرط بندی در سوارکاری استان گلستانهافرصت پژوهش نیاست با انجام ا دواریام
، کارشناسان، مربیان و چابکسواران رانیمد نیهمچن واستان  سوارکاریجامعه ورزش  دگاهید

استان  نیا سوارکاری درها از فرصتبهینه تواند موجب استفاده را که می یعواملارزیابی کند و 
 نیترمهماستان گلستان از  کهنیابا توجه به  دیآیمپیش  سؤالحال این  .یی نمایدشود، شناسا

 چابکسوارانی و سوارکاری هاستیپوجود  نیچنهمو  باشدیمی سوارکاری در کشور هاقطب
یی هافرصتی در این مسابقات بندشرطاستان، آیا انجام  ی سوارکاریهالیپتانسی به عنوان احرفه

 را در بردارد؟ 
( بسیاری از بخت 2222؛ گریفیتز و وود، 2222؛ گریفیتز و پارک، 2223، 1طبق تحقیقات )گریفیتز

شوند: )الف( نمایندگی های فروش سراسر دنیا به دو شکل خریداری میآزمایی های ورزشی در 
واند یکی از آسان ترین شکل های بخت سنتی؛ )ب( وب سایت ها. بخت آزمایی اینترنتی می ت

آزمایی از نظر پنهان بودن از دوستان و خانواده باشد. بنا بر یافته ها، طبیعت واسطه و تجربه شرط 
بندی  اینترنتی که آسان، به راحتی در دسترس، ناشناس، جذب کننده و بالقوه راحت تر قابل 

    پرداخت است، شرط بندی مشکل دار را تسهیل می کند. 
( طی پژوهشی دریافتند که ابتال به شرط بندی مشکل ساز در بین زنان 2224) 2پتری و همکاران

( تمام کسانی 2226بسیار شدیدتر از مردان است. طبق گزارش مرکز اعتیاد و سالمت ذهنی کانادا )
 که در شرط بندی افراط می کنند، مشابه نیستند و مشکالتشان نیز شباهتی به هم ندارد.

(، منع بخت آزمایی مسئله ساز شامل طیفی 2224طبق پژوهش های دیگر)بالزینسکی و همکاران، 
از اقدامات نوآورانه می شود که هدف از هر یک، کاهش آسیب احتمالی بخت آزمایی قانونی 
است. اقدامات مبتنی بر به حداقل رساندن آسیب در حوزه اختیارات بین المللی را می توان به سه 

لی تقسیم کرد: برنامه های پیشگیری اولیه، ثانویه و درجه سوم. هر یک از اینها، مجموعه نوع اص
اهداف و شاخص های پیامد خودش را دارد. پیشگیری اولیه، اقدام برای منع افراد از میان عامه 
مردم از درگیر شدن در بخت آزمایی مسئله ساز است. منع ثانویه، تالش برای منع توسعه شرط 

مسئله ساز در افرادی با عوامل خطر باالست. منع درجه سوم، اقدام به متوقف کردن و تغییر بندی 
جهت دادن بالقوه مسائلی است که در بخت آزمایی مسئله ساز موجود اتفاق می افتد. رویکرد 
دیگر طبقه بندی های برنامه پیشگیری، بر طبیعت اقدامات مبتنی است که هم می تواند آموزش 

 د هم سیاست محور.محور باش
برای پیشگیری از دردسرساز شدن شرط گذاران،  (2224) 3گریفیتز و طبق پژوهش های اسمیتون 

بعضی از عوامل توزیع بخت آزمایی ورزشی، با محدود کردن فعالیت های بخت آزمایی از شرط 
علمی، بندی آنالین، ارزیابی های احتیاطی را صورت داده اند. برای مثال، شرکت بازی های 

اپراتور بخت آزمایی ورزشی پیشتاز در دنیا، بخت آزمایان را با معیارهایی مثل توزیع کارت 
بازیکن، لزوم تأیید سن، تعیین حدود حداکثر نرخ شرط بندی و به اجرا در آوردن ممنوعیت خود، 

شی، محدود کرده اند. گرچه چنین مواردی وجود دارد، اما بیشتر عوامل توزیع بخت آزمایی ورز
کمپانی  32مسئولیت اجتماعی شان را در قبال قماربازها و اجتماع نادیده می گیرند. تحقیق بر روی 
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شرط بندی ورزشی نشان داد که سایت های خیلی کمی هستند که خود را درگیر اقدامات مسئوالنه 
 اجتماعی می کنند و برای حمایت از بخش های آسیب پذیر شرط گذاران اقدامات بیشتری می

 توان صورت داد. 
که شرط بندی به دو شکل شرط  ( به این نتیجه رسیدند2221در مطالعه ای )1نیل و دیگران

های تفریحی )مانند شرط بندی که بین دو دوست و یا دو همکار بر سر نتیجه یک مسابقه بندی
شرط صورت می گیرد و منافع حاصل از آن می تواند شامل وجه نقدی، صرف شام و ...باشد( و 

و وقت زیادی را صرف شرط بندی  بندی پاتولوژیک )طی آن فرد با بی پولی مواجه می گردد
 کند که پیامد هایی برای فرد قمار باز، دیگران و جامعه دارد( طبقه بندی می گردد.می

( پیرامون قمار در کلیه فرهنگ ها، در برخی از کشورها همانند آمریکا 2221) 2در پژوهش بیند
بخت آزمایی قانونی است و در برخی کشورها مانند مالزی ویا شهری وجود دارد که دسترسی به 
آن ها آزاد و قمار قانونی است. همچنین در تعدادی از کشورها مانند کشورهای شمال آفریقا، 

ا غرب هند )به غیر از التاری( غیرقانونی است. در برخی دیگر از کشورها مانند خاورمیانه، ایران ت
ایران، عراق و افغانستان، با وجود غیر قانونی و حرام بودن قمار براساس دین اسالم، شرط بندی 
روی مسابقات اسب سواری، شنا و تیر اندازی مجاز است. در کشورهایی که قمار غیر قانونی 

گیرد. به عنوان مثال، در ایران قمار )مثل زمایی به صورت زیرزمینی انجام میت آاست، معموال بخ
قاپ، تاس و شرط بندی بر حیوانات( به عنوان بخشی از سنت های محلی در میان برخی از اقشار 

 جامعه همچنان وجود دارد.
بنی بر (، دالیلی م2221انش )( و گارسیا و همکار2227) 3در مطالعه گارسیا و رودریگوئز

های مهم بین تماشا یا پیگیری رویدادهای ورزشی و شرط بندی ورزشی در الکوینیال در مکمل
 اسپانیا گزارش شد. هیچ گونه شواهد رسمی برای این مکمل ها در دیگر کشورها وجود ندارد.

( عوامل موثر بر قوانین شرط بندی تحلیل شده است. او تنش بین 2227در پژوهش سیمونز )
بینند، امی مالی ایالت را منبع عواید میننده ها، یعنی کسانی که شرط بندی انحصاری با حمصرف ک

شناسایی کرد. فعالیت های شرط بندی غیر قانونی ورزشی در بسیاری از کشورها به ویژه در 
 ایاالت متحده به چشم می خورد.

ارتقای دانش فردی،  (، اقدامات آموزشی با هدف2227بر اساس تحقیقات ویلیامز و همکاران )
از شرط بندی مسئله ساز شکل نگرش ها، باورها و مهارت های زندگی برای منصرف کردن 

اند؛ در حالی که اقدامات سیاسی هدفی مبتنی بر پیشگیری شرط بندی مسئله ساز از طریق گرفته
تغییر کنترل محیط خارجی در جهت کاهش دادن یا محدود کردن موجودیت و فراهم سازی بخت 

 آزمایی هستند. 
رای شرط بندی فراهم می کند. ( ورزش، بستری مناسب ب2221و همکاران ) 4به عقیده دالنی

های هفتگی، اهمیت هر مسابقه برای قمار باز را  تضمین می کند. بخت آزمایان همچون بازی
هواداران ورزشی، نتایج مسابقات را دنبال می کنند، پیگیر مصدومیت بازیکنان هستند و حتی به 
وضعیت جوی مسابقه که به احتمال زیاد بر روی نتیجه بازی اثرگذار است، توجه دارند در 
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ی شرط بندی رو به روست و بسیاری از آن ها هاه قشر جوان با تنوعی از فرصتحقیقت، امروز
 (.   2227و دیگران،  1در اشکال متنوعی از شرط بندی مشغول می گردند )ترنر

مرور پیشینه پژوهش های اخیر درباره شرط بندی نشان می دهد که در بین عوامل تسهیل کننده 
لی مانند سن پایین، مرد بودن، تحصیالت کم، متاهل یا مجرد ابتال به شرط بندی مشکل ساز، عوام

و  3: برگ2223و همکاران،  2بودن، درآمد پایین و توانایی سازگاری پایین قرار دارند. )جانسون
 (. 2221و همکاران،  1:واینستاک2221 4:مسرلیان2224همکاران، 

ختالل مرتبط با آن و همچنین قمار ( در پژوهشی به بررسی ارتباط انواع قمار با ا2223) 6الپالنت
مشکل ساز پرداخته و فرض کرده که برخی از انواع قمارها احتمال اعتیاد به قمار را افزایش می 
دهند. در این پژوهش بین انجام قمار در کازینوها )قمارخانه( و بخت آزمایی ها در مردان، انجام 

نان، همچنین مشارکت فعاالنه در قمار مثل بازی با ماشین های قمار و بینگو و بخت آزمایی در ز
بازی های راهبردی در مردان و بازی های مبتنی بر شانس در زنان و میزان مبلغ شرط بندی در 
قمار با افزایش میزان اختالالت مرتبط با قمار و یا قمار مشکل ساز ارتباط معناداری وجود داشت. 

یچ رابطه معناداری بین نقش فرهنگ در قمار و انجام شده، ه 2224در مطالعه موردی که در سال 
 قمار مشکل ساز وجود نداشته است.  

های شرط بندی به عنوان عاملی مهم ( به فراهم بودن فرصت2212و دیگران ) 7در مطالعه شید
برای آغاز مشارکت در فعالیت های شرط بندی اشاره شده است.  به عقیده  پژوهشگران، وجود 

 بالقوه، علت اصلی شکل گیری شرط بندی های ورزشی است.های ساختاری فرصت
( براین باورند که وجود مسابقات خبرساز با کوپن شرط بندی، حجم شرط 2211) 1فورست و پرز

بندی ها را بر روی الکوینیال که یک بازی شرط بندی فوتبال است و توسط التاری ملی اسپانیایی 
 اجرا می شود، باال می برد. 

( پیرامون قمار و آسیب های مرتبط با آن در کشورهایی که قمار در 2211عه مورگاس )نتایج مطال
آن ها قانونی است، نشان داد که زنان دارای اختالالت مرتبط با قمار یک سوم کل افراد دارای 
اختالالت مرتبط با قمار را تشکیل می دهند. آنها بازی های غیر راهبردی و کامال مبتنی بر شانس 

در حالی که  -نقش غیر فعالی در آن ها دارند را به بازی های راهبردی ترجیح می دهند را که
ازی با کارت که باید نقش مردان بازی های راهبردی را که نیاز به مهارت فردی دارند مثل ب

 ای در آن داشته باشند، ترجیح می دهند. فعاالنه
تبدیل شرط بندی ورزشی به بخت آزمایی سریع »( در مطالعه ای با عنوان 2213) 3وجوناتان ادرین

دریافتند « و مستمر: بررسی نظری ریشه دار شرط بندی ورزشی مسئله دار در موقعیت های آنالین
که توجه ها باید به سمت خلق مکانیسم هایی جهت کاهش الگوهای شرط بندی ورزشی آنالین 
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ن کار با باال بردن وقفه در بازی در ساختار فعالیت و با توانمند ساختن مستمر معطوف باشد و ای
مشتریان برای محدود کردن کاربست ویژگی های مرتبط با بازی نابسامان مثل شرط بندی زنده 

 امکانپذیر است.
تبیین شرط بندی ورزشی دانشجویان »( با عنوان 1331در پژوهش علیوردی نیا و همکاران )

مشخص شد که میزان مشارکت  «از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرزدانشگاه رشت 
دانشجویان در فعالیت های شرط بندی و میزان تمایل به چنین فعالیت هایی در بستری اجتماعی 
صورت می گیرد و تغییر چنین الگوی رفتاری منبعث از محیط اجتماعی در وهله اول نیازمند 

هله دوم برنامه های پیشگیرانه حمایتی برای گروه های هدف الگوسازی فرهنگی مناسب و در و
 است.

مطالعه کیفی انواع قمار و پیامدهای »( با عنوان 1331نتایج مطالعه معصومه معارف وند و دیگران ) 
نشان داد که قمار قانونی )شامل شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی، شنا و تیراندازی( و « آن

)شرط بندی روی جنگ حیوانات، شرط بندی روی بازی با ورق، شرط قمار غیر قانونی شامل 
بندی روی ورزش ها، شرط بندی روی بازی هایی که در آن ها تاس یا کارت به کار می رود، 
قاپ بازی و یا شرط بندی روی پالک ماشین( دو نوع اصلی قمار در ایران هستند. قمار غیر قانونی 

نیت آن و عوارض قمار در ایران دو مضمون اصلی این مطالعه و زیر زمینی و چالش های تامین ام
 بودند.

( به این نتیجه رسیدند که رویدادهای ورزش اسبدوانی  استان گلستان بر 1332کارکن و همکاران )
 توسعه گردشگری تاثیر بسزایی دارد.

سب همچنین یافته های پژوهشی که به بررسی نقش اسب اصیل ترکمن و تعاونی های پرورش ا
در توسعه گردشگری خارجی پرداخته بود نشان داد که صنعت اسب ایران به عنوان یک جاذبه 
طبیعی و اکوتوریسمی در کنار سایر جاذبه ها می تواند حجم قابل توجهی از افراد عالقمند به 
اسب را به کشور جذب کند و درامد ارزی قابل توجهی نصیب کشور نماید. سوارکاری یکی از 

رویدادهای ورزشی دنیا با جذابیت و هیجانات فراوان و با پتانسیل بسیار باال برای جذب  مهم ترین
 .(1332گردشگر از سراسر دنیاست)یزدانی، 

( استان گلستان به عنوان یکی از مهم ترین مراکز پرورش اسب 1331بر اساس تحقیقات قره باش )
اری جهت تلفیق گردشگری ورزشی و ترکمن با داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی، پتانسیل بسی

طبیعی )اکوتوریسم( دارد. با اتکا بر قابلیت ها و ظرفیت های طبیعی، جغرافیایی و گردشگری خود 
به عنوان قطب سوارکاری ورزشی قهرمانی، تفریحی و همگانی کشور، در بردارنده معتبرترین 

ین مراکز پرورش اسب اصیل مراکز پرورش اسب و سوارکاری در سطح ملی و منطقه ای و بزرگتر
ایرانی است. بنابراین برای شکوفایی و رونق صنایع و حرف نوین مرتبط با صنعت اسب و 
سوارکاری در این استان نیاز به برنامه ریزی راهبردی است. در همین عرصه، شناسایی و معرفی 

منحصر به فرد توانمندی های گردشگری اسب های ایرانی به عنوان یک منبع و جاذبه گردشگری 
 و خاص قلمرو فرهنگی ایران می تواند برای ایران اسالمی بسیار سودمند واقع شود. 

 

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی است. مصاحبه هایی که انجام شد به صورت -پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی

از  توصیفی و برای جمع آوری اطالعات می باشد و تحلیل آن از طریق بررسی اطالعاتی است که
 ازها، آمیخته و نحوه گردآوری داده برحسبپژوهش  دل مصاحبه ها به دست آمده است. روش

شود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان هدف، کاربردی محسوب می لحاظ
نفر(، مالکان  1222نفر(، تماشاگران)بیش از 122نفر(، مربیان) 42)چابکسواران نفر(،12دانشگاهی)
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ی گلستان تشکیل می دادند. نمونه آماری دواناسبنفر( 122نفر(، کارشناسان)1222اسب)بیش از 
 1نفر(، تماشاگران)2نفر(، مربیان) 4)چابکسواران نفر(،2در این تحقیق شامل نخبگان دانشگاهی)

نفر( استان گلستان بودند. در بخش کیفی،  1ی )دواناسب نفر( و کارشناسان2نفر(، مالکان اسب)
مصاحبه انجام شد و در بخش کمی، با همین تعداد افراد کار به پایان رسید. روش  22تعداد 
 افتهیساختار مهینبود. در مرحله اول، مصاحبه  در دسترسگیری در این پژوهش، هدفمند و نمونه

ها متوقف شد. در این مرحله نفر از جامعه آماری انجام و پس از اشباع نظری، مصاحبه 22با
های شرط بندی سوارکاری گلستان شناسایی شد. در مرحله بعد از طریق تکنیک دلفی فرصت

)دومرحله( به استخراج فرصت های شرط بندی در سوارکاری گلستان پرداخته شد. در مرحله اول 
شده در مصاحبه با پاسخ بلی/ خیر برای استخراج بخش دلفی پرسشنامه حاصل از عوامل شناسایی

طیف پنج  صورتبههای شرط بندی سوارکاری گلستان و مرحله دوم عوامل اصلی فرصت 
نفر( توزیع شد. برای تعیین 22بندی این عوامل در بین گروه دلفی )ای لیکرت برای رتبهگزینه

تن از اساتید مدیریت ورزشی مشورت گردید و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات  6روایی پرسشنامه با 
بعد  1پرسشنامه مورد نظر شامل  -قرار گرفت مورداستفادهپرسشنامه اصالحی و تغییرات ضروری، 

(. α=11/2متغیر می باشد.  همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد ) 37و 
ها، نظرات مختلف در ها، در مصاحبه پس از اجرا و ویرایش مصاحبهبرای تجزیه تحلیل داده

و در مرحله اول بخش دلفی  شدندکیفی تحلیل  صورتبهبندی و های مفهومی یکسان، طبقهگروه
درصد پاسخ مثبت بودند، برای مرحله نهایی  62گروه دلفی، مواردی که بیش از نظراعمالپس از 

ها از طریق آزمون فریدمن و در در پرسشنامه باقی ماندند. در مرحله دوم دلفی تجزیه تحلیل داده
 انجام شد. SPSSافزار و در قالب نرم قالب آمار توصیفی و استنباطی

 
 های پژوهشیافته

 یت شناختی نمونه پژوهش آمده است:ی جمعهایژگیو 1در جدول 
 

 پژوهش نمونه شناختی جمعیت یهایژگیو :8جدول 
 درصد فراوانی متغیر

 
 
 سن

21-31 1 42 
36-41 6 32 
46-11 4 22 

 12 2 و باالتر 16

 122 22 مرد جنسیت
 2 2 زن

 سابقه

1-1 3 11 
6-12 4 22 
11-11 7 31 
16-22 1 1 
 21 1 باال به 22

 
 تحصیالت

 11 11 دیپلم و پایین تر
 22 4 لیسانس

 12 2 کارشناسی ارشد
 11 3 دکترا
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درصد و کمترین تعداد در  42سال با  31-21بیشترین افراد در دامنه سنی  دهدیمنشان  1جدول 
درصد قرار دارند. در بخش جنسیت، مردان حضور داشتند و  12سال به باال با  16دامنه سنی 

را به خود اختصاص دادند. در بخش میزان سابقه در فعالیت های سوارکاری نیز بین  122درصد 
درصد کمترین میزان را به خود اختصاص  1سال با 16-22الترین و درصد  با 31سال با  11-11

درصد بیشترین و کارشناسی ارشد با  11دادند. همچنین در زمینه تحصیالت، دیپلم و پایین تر با 
 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. 12

 
 

 درصد عوامل )دور اول دلفی( :5جدول 
 درصد شدهییشناسامتغیرهای  ردیف مولفه هااخصش

ت
ص

فر
های شرط بندی  سوارکاری گلستان

 

سیاسی و 
 حقوقی

 122 برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی  .1

2.  
حضور نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت و جلوگیری از 

 122 شرط بندی های غیر قانونی

 122 تعدیل و بروزرسانی قوانین در حوزه شرط بندی  .3

اقتصادی و 
 زیر ساختی

 12 آوردن اسب ها برای شرکت در مسابقات از سراسر ایران  .4

 11 جذب و توسعه گردشگر ورزشی با ایجاد هیجان و درآمد  .1

 122 ایجاد فرصت شغلی از طریق شرط بندی  .6

7.  
غنی سازی اوقات فراغت مردم منطقه و درآمد از محل شرط 

 31 بندی

1.  
درآمد مردم بومی منطقه و کمک به اقتصاد زمینه برای افزایش 

 122 محلی

3.  
توسعه باشگاه های سوارکاری برای پرورش اسب و ایجاد 

 12 اصطبل های استاندارد در سطح بین المللی

 12 عالقمندی سرمایه گذاران غیر بومی در مسابقات و شرط بندی  .12

11.  
های شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و قدرت اسب 

 72 شرکت کننده در مسابقه

12.  
شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و مهارت 

 72 چابکسواران

13.  
معرفی صحیح و کامل اسب ها، چابکسواران و پرورش 

دهندگان توسط گزارشگر حاضر در ورزشگاه جهت اتخاذ 
 تصمیم درست برای شرط بندی

31 

 32 منصفانهپرداخت جوایز شرط بندی به موقع و   .14

11.  
های پیش بینی در شرط بندی کنندگان از طریق تقویت توانایی

 31 آموزش

16.  
وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران 

 122 جهت شرکت در مسابقات شرط بندی

 31فراهم آوردن زمینه های ایجاد اشتغال دائم فصلی و نیمه وقت   .17
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 آموزش متوسطبرای نیروی انسانی با تخصص کم و 

 32 کاهش نرخ بیکاری  .11

 اجتماعی

 31 عالقه نژاد ترکمن به سوارکاری و  شرط بندی  .13

 122 ایجاد زمینه برای عمومی سازی اسب دوانی در استان گلستان  .22

21.  
برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی و پرورش نونهاالن 

 31 عالقمند به این رشته

 32 در خانواده های ترکمن ضریب نفوذ سوارکاری  .22

23.  
همجورای با کشور ترکمنستان که در زمینه صنعت اسب پیشگام 

 71 هستند

24.  
برگزاری مسابقات محلی سوارکاری به مناسبت های جشن های 

 31 عروسی و تولد و شرط بندی روی آن

 32 نقش مهم مراکز سوارکاری در زمینه حفظ فرهنگ جامعه  .21

 32 نشریات و کتب حوزه شرط بندی در سوارکاریافزایش چاپ   .26

 32 های سوارکاری و صنعت اسببرگزاری همایش  .27

 71 تقویت مشروعیت شرط بندی و اقبال عمومی  .21

 32 موانع فرهنگی کم در استان گلستان در زمینه شرط بندی  .23

 فناوری

 11 تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در باشگاه های سوارکاری  .32

 32 وجود باجه های شرط بندی منظم و پر تعداد در ورزشگاه  .31

 31 توزیع به موقع و مناسب برگه های شرط بندی  .32

33.  
افزایش روحیه ریسک پذیری در شرط بندی بوسیله افزایش 

 31 اطالعات در دسترس

34.  
اینترنی شدن شرط بندی و عدم نیاز به حضور فیزیکی پیش 

 31 بینی کنندگان در پیست

31.  
وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران 

 31 جهت شرکت در مسابقات شرط بندی

36.  
اشراف پیش بینی کنندگان بر توانایی و مهارت چابکسواران از 

 122 طریق معرفی و بیوگرافی

زیست 
  .37 محیطی

داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، 
 122 سرسبز کوه، دریا و جلگه های

 
های مرحله شود، همه متغیرهای شناسایی شده در فرصت  مشاهده می 2همانطور که در جدول 

درصد پاسخ مثبت بودند و متغیرهای شناسایی شده برای مرحله بعد در  62 دلفی دارای حداقل
 پرسشنامه باقی مانند.
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 های ابعاد تحقیقرتبه بندی مولفه های فرصت
 

 

 های شرط بندی سوارکاری در مولفه سیاسی و حقوقیاولویت بندی فرصت :8جدول 
 رتبه میانگین رتبه سیاسی و حقوقی مؤلفه

 1 63/4 برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی

های مین امنیت و جلوگیری از شرط بندیحضور نیروهای امنیتی به منظور تا
 غیر قانونی

31/3 2 

 3 61/3 قوانین در حوزه شرط بندیتعدیل و بروزرسانی 

 

 
سیاسـی و حقـوقی، برگـزاری شـرط بنــدی  مؤلفـهی ارتبـه، بـا توجـه بـه میـانگین  3در جـدول 

، بیشـــترین تـــاثیر و تعـــدیل و 63/4ی ارتبـــهبـــه صـــورت منســـجم و قـــانونی بـــا میـــانگین 
ــانگین  ــا می ــدی ب ــوانین در حــوزه شــرط بن ــهبروزرســانی ق ــرین درصــد را 61/3ی ارتب ــه  کمت ب

 خود اختصاص داده است.
 

 های شرط بندی سوارکاری در مولفه اقتصادی و زیر ساختیاولویت بندی فرصت :0جدول 

 اقتصادی و زیرساختی مؤلفه
میانگین 

 رتبه
 رتبه

 1 13 جذب و توسعه گردشگر ورزشی با ایجاد هیجان و درآمد

ورزشی و  پتانسیل قوی، توانمند و بالقوه در توسعه اقتصادی، اجتماعی،
 فرهنگی استان

11/12 2 

 3 12/12 غنی سازی اوقات فراغت مردم منطقه و درآمد از محل شرط بندی

 4 22/12 آوردن اسب ها برای شرکت در مسابقات از سراسر ایران

پتانسیل رشته سوارکاری برای احداث مرکز خرید و فروش اسب و نیز 
 برگزاری جشنواره زیبایی اسب

12 5 

باشگاه های سوارکاری برای پرورش اسب و ایجاد اصطبل های توسعه 
 استاندارد در سطح بین المللی

13/11 6 

فراهم آوردن زمینه های ایجاد اشتغال دائم فصلی و نیمه وقت برای 
 نیروی انسانی با تخصص کم و آموزش متوسط

12/11 7 

 8 12/11 ایجاد فرصت شغلی از طریق شرط بندی

برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت  وجود مربیان مجرب
 در مسابقات شرط بندی

31/12 9 

واگذاری مجموعه های سوارکاری به بخش خصوصی و طرح سرمایه 
 گذاری بلند مدت

71/3 10 
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 11 72/3 های پیش بینی در شرط بندی کنندگان از طریق آموزشتقویت توانایی
 12 11/3 کاهش نرخ بیکاری

 13 12/3 افزایش درآمد مردم بومی منطقه و کمک به اقتصاد محلیزمینه برای 
 14 61/1 پرداخت جوایز شرط بندی به موقع و منصفانه

 15 41/1 عالقمندی سرمایه گذاران غیر بومی در مسابقات و شرط بندی

 16 62/6 شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و مهارت چابکسواران
اسب ها، چابکسواران و پرورش دهندگان توسط معرفی صحیح و کامل 

گزارشگر حاضر در ورزشگاه  جهت اتخاذ تصمیم درست برای شرط 
 بندی

16/6 17 

شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و قدرت اسب های شرکت 
 کننده در مسابقه

32/1 18 

 

جـذب و توسـعه  اقتصـادی و زیرسـاختی، مؤلفـهی ارتبـه، بـا توجـه بـه میـانگین  4در جدول 
ــانگین  ــا می ــد ب ــان و درآم ــاد هیج ــا ایج ــی ب ــگر ورزش ــهگردش ــاثیر و 13یارتب ــترین ت ، بیش

ــده در  ــرکت کنن ــای ش ــب ه ــدرت اس ــایی و ق ــدگان از توان ــی کنن ــیش بین ــبی پ ــناخت نس ش
 ، کمترین  تاثیر را دارا هستند. 32/1ی ارتبهمسابقه با میانگین 

 

 های شرط بندی سوارکاری در مولفه اجتماعیاولویت بندی فرصت :2جدول 
 رتبه میانگین رتبه اجتماعیمؤلفه

 1 23/7 ضریب نفوذ سوارکاری در خانواده های ترکمن
 2 31/6 عالقه نژاد ترکمن به سوارکاری و  شرط بندی

 3 31/6 همجورای با کشور ترکمنستان که در زمینه صنعت اسب پیشگام هستند
برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی و پرورش نونهاالن عالقمند به این 

 رشته
71/6 4 

 1 61/6 افزایش چاپ نشریات و کتب حوزه شرط بندی در سوارکاری
 6 62/6 ایجاد زمینه برای عمومی سازی اسب دوانی در استان گلستان

 7 21/6 های سوارکاری و صنعت اسببرگزاری همایش
 1 42/1 مراکز سوارکاری در زمینه حفظ فرهنگ جامعهنقش مهم 

 3 11/1 تقویت مشروعیت شرط بندی و اقبال عمومی
برگزاری مسابقات محلی سوارکاری به مناسبت های جشن های عروسی و 

 تولد و شرط بندی روی آن
13/4 12 

 11 21/4 موانع فرهنگی کم در استان گلستان در زمینه شرط بندی
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ــانگین  1در جــدول  ــه می ــا توجــه ب ــه، ب ــهی ارتب ــوارکاری در مؤلف ــوذ س ــاعی، ضــریب نف اجتم
، بیشـترین تـاثیر و موانـع فرهنگـی کـم در اسـتان 23/7ی ارتبـهخانواده های ترکمن بـا میـانگین 

 ، کمترین  تاثیر را دارا هستند. 21/4ی ارتبهگلستان در زمینه شرط بندی با میانگین 
 

 های شرط بندی سوارکاری در مولفه فناوریبندی فرصتاولویت  :6جدول 

 رتبه میانگین رتبه فناوری مؤلفه

وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت 
 1 43/1 شرکت در مسابقات شرط بندی

 2 12/4 تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در باشگاه های سوارکاری

نیاز به حضور فیزیکی پیش بینی اینترنی شدن شرط بندی و عدم 
 3 12/4 کنندگان در پیست

اشراف پیش بینی کنندگان بر توانایی و مهارت چابکسواران از طریق 
 4 11/3 معرفی و بیوگرافی

افزایش روحیه ریسک پذیری در شرط بندی بوسیله افزایش اطالعات در 
 1 61/3 دسترس

 6 32/3 ورزشگاهوجود باجه های شرط بندی منظم و پر تعداد در 

 7 13/3 توزیع به موقع و مناسب برگه های شرط بندی

 
فناوری، وجود مربیان مجرب برای شناسایی و  مؤلفهی ارتبه، با توجه به میانگین  6در جدول 

، بیشترین تاثیر 43/1ی ارتبهآموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین 
، کمترین  تاثیر را دارا 13/3ی ارتبهو توزیع به موقع و مناسب برگه های شرط بندی با میانگین 

   هستند.

 های شرط بندی سوارکاری در مولفه زیست محیطیاولویت بندی فرصت :7جدول 

 رتبه میانگین رتبه زیست محیطی مؤلفه

  ورزشی و طبیعی )اکوتورسیم(پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری 

11/1 
 

1 

داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا و 
 جلگه های سرسبز

 

41/1 
 

2 

 
زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق  مؤلفهی ارتبه، با توجه به میانگین  7در جدول 

، بیشترین تاثیر و داشتن 11/1ی ارتبهگردشگری ورزشی و طبیعی )اکوتورسیم( با میانگین 
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های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا و جلگه های سرسبز با میانگین جاذبه
 . ، کمترین  تاثیر را دارا هستند41/1ی ارتبه

 
 گیریبحث و نتیجه

ی شرط بندی سوارکاری استان گلستان بود. نتایج هاهدف اصلی این پژوهش، تحلیل فرصت
سیاسی و حقوقی، برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و  ترین مؤلفهنشان داد که اولین و مهم

 قانونی می باشد. 
برگزاری شرط بندی به صورت منسجم از طریق رعایت استانداردهای فدراسیون سوارکاری از 

دوپینگ، استاندارد سازی پیست های سوارکاری، جمله میکروچیپ گذاری اسب ها، تست 
پذیرد که با نتایج می ممانعت از شرط بندی به صورت مجزا از مجموعه و گروه محورانه انجام 

  .خوان استهم (1331پژوهش معصومه معارف وند و همکاران )
 اقتصادی و زیرساختی، جذب و توسعه گردشگر ورزشی با ایجاد هیجان و درآمد در مؤلفه

(،  همسو 1332( و یزدانی)1332بیشترین تاثیر را دارد. این تحقیق با پژوهش کارکن و همکاران )
 می باشد.

های ترکمن ، ضریب نفوذ سوارکاری در خانوادهاجتماعی ای در مؤلفهبا توجه به میانگین رتبه
نفوذ (، ضریب 1332بیشترین تاثیر را داراست. طبق پژوهش های انجام شده توسط کارکن )

سوارکاری در اقوام ترکمن مهم ترین مولفه اجتماعی می باشد. سوارکاری نیز به نوعی معرف 
فرهنگ استان گلستان می باشد که با دارا بودن سه میدان ملی و برگزاری مسابقات جذاب و دیدنی 
 اسب دوانی هزاران نفر را از تمام نقاط کشور حتی کشورهای همسایه به خود جلب نموده است.

 .دارد خوانیهم( 1332این تحقیقات با پژوهش لیال کارکن )
فناوری، وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش  ای مؤلفهبا توجه به میانگین رتبه

، بیشترین تاثیر را دارد. 43/1ای چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین رتبه
موضوعاتی است که دنیای امروز ورزش به ضرورت  بحث مربیگری در ورزش یکی از مهمترین

 آن پی برده و از این رو سرمایه گذاری های زیادی بر روی این مقوله مهم انجام می گیرد.
درک نقش و وظایف مربی، مسئولیت ها، معیارها و ضوابط اخالقی او برای توسعه و پیشرفت  

پیشرفت و بهبود تکنیکی و تاکتیکی  سوارکاری بسیار اهمیت دارد. همین طور تأثیر زیادی بر
 گذارد.های چابکسواران و نتایج آنها می مهارت

طبق تحقیقات میدانی محقق، در استان گلستان چابکسواران معموال از سنین بسیار کم وارد 
مسابقات می شوند و سطح سواد پایینی )زیر دیپلم( دارند.  لذا قالب شخصیتی آنها به طور کامل 

است. پس وظیفه مربی در رشد و توسعه شخصیت چابکسواران بسیار مهم می باشد. شکل نیافته 
مشکالت مربوط به رشد شخصیتی چابکسواران می تواند سطح کیفی مسابقات را به طور 
چشمگیری پایین آورد. مربی می تواند با قالب ریزی شخصیت چابکسوار و رشد صفات اخالقی 

جلسه های تئوری، شجاعت، پشتکار، پایداری و تالش و  از جمله نظم برای حضور در تمرین و
 ... به کیفیت مسابقات کمک کند.

بسیار ضروری است که یک مربی به عنوان یک آموزگار، خوب آموزش دیده باشد و از نظر 
شخصیتی از رشد باالیی برخوردار باشد. ظاهر، رفتار، اعمال و تصمیمات او باید ممتاز و نمونه 

 باشد.
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باید بر تئوری های سوارکاری و نظریه های علمی تسلط کامل داشته و نیز با مواردی از مربیان 
اری، نحوه نزدیک شدن به اسب، جمله: نگهداری و بهداشت اسب، آشنایی با لوازم سوارک

گذاری و نحوه استفاده از ابزار سواری، هدایت اسب به سمت مانژ، نحوه سواره و پیاده شدن زین
کار زمینی با اسب )قدم، یورتمه، چهارنعل( و رفتار صحیح با اسب پس از و نشست صحیح، 

تمرین، آشنایی کامل داشته باشند، زیرا بروز سانحه در ورزش سوارکاری، می تواند خطرات جانی 
یا حتی آسیب دیدگی دائمی به همراه داشته باشد. به همین دلیل مربیان باید با تمامی تکنیک ها 

 انند آنها را به طور کامل به چابکسواران انتقال دهند.آشنا باشند و بتو
طبق پژوهش انجام شده وجود مربیان مجرب و کارآزموده برای شناسایی و آموزش چابکسواران 
به طور مستقیم تأثیر بسزایی در شرط بندی دارد. هرچه سطح کیفی و تکنیکی چابکسوران باالتر 

ب کنند و هیجان مسابقات را باالتر ببرند. در نتیجه، باشد، می توانند تماشاگران بیشتری را جذ
 حجم شرط بندی بیشتر گردد. 

زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و  با توجه به میانگین رتبه ای مؤلفه
، بیشترین تاثیر را داشته است. هر ساله تعداد بسیار 11/1ای طبیعی )اکوتورسیم( با میانگین رتبه

دی گردشگر از کشورهای ثروتمند دنیا به سراسر نقاط جهان سفر می کنند و برای حجم انبوهی زیا
از نیازهای متنوع خود مبالغ باالیی را هزینه می کنند. این مبالغ آنقدر از نظر عددی باالست که 

 استان امروزه از صنعت گردشگری به عنوان یکی از سه رشته فعالیت بزرگ پولساز یاد می شود.
گلستان به عنوان یکی از مهم ترین مراکز پرورش اسب ترکمن با داشتن جاذبه های گردشگری 

پتانسیل از  جلگه های سرسبز و دشت های هموار، دریا، کوه، جنگل، :طبیعی فراوان از جمله
یافته های تحقیق . برخوردار است جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی )اکوتوریسم( یبسیار

کارکن و همکاران  و (1331آشور محمد قره باش ) ،(1332هش های بهنام یزدانی )با پژو حاضر
 ( همسو می باشد.1332)
 استان و کشور ورزشی مدیران حاضر، به مطالعه در شدهییشناسا به فرصت ها توجه با وعدرمجم 

 های پژوهش و پژوهش این در شدهارائه  هایاولویت در نظر گرفتن با گرددمی پیشنهاد گلستان
تقویت فرصت های شرط بندی  با تا درنهایت نمایند راهبردی هایریزیبرنامه به اقدام مشابه

 .فراهم آید موجبات رشد و شکوفایی در سوارکاری استان گلستان
ها و عوامل تأثیرگذار های شرط بندی و مؤلفههای این پژوهش در بخش فرصتبا توجه به یافته

شود که مسئوالن به عوامل مهمی سوارکاری استان گلستان، توصیه می های شرط بندیبر فرصت
مانند برگزاری مسابقات به صورت منسجم و قانونی و یکپارچه نمودن تمامی پیش بینی کنندگان 
در سامانه، برگزاری دوره های تخصصی مربیگری و نیز شرکت دادن مربیان در دوره های آموزشی 

شغلی از طریق شرط بندی و نیز غنی سازی اوقات فراغت مردم خارج از کشور،  ایجاد فرصت 
منطقه، زمینه افزایش درآمد مردم بومی منطقه و کمک به اقتصاد محلی از طریق جذب گردشگر 
ورزشی و شرکت کردن در پیش بینی، و پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی 

دشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا و )اکوتورسیم( با توجه به داشتن جاذبه های گر
 جلگه های سرسبز اهتمام بیشتری بورزند.

با توجه به ضریب نفوذ باالی سوارکاری در خانواده های ترکمن و شور و اشتیاق فراوان آنها 
جهت حضور در میادین سوارکاری و شرکت در شرط بندی، در صورت ایجاد یک سیستم شرط 

منسجم می توان از این پتانسیل به عنوان یک فرصت برای توسعه سوارکاری در بندی کارامد و 
 استان گلستان بهره جست.
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