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 چکیده

آن معطوف شده و در صدد  سازيبومی و ها کردن رشته یو گردشگري به تخصص یورزش زانریو برنامه نیتوجه مسوولامروزه 

موجود در کشور خود اقدام به  هايلیکشورها با توجه به استعدادها و پتانس یبه نحوي که برخ باشند؛یم ینسب تیمز جادیا

بندي  تیاولوشناسایی و با این تفاصیل هدف این مقاله  اند؛ ا چند رشته خاص نمودهی کی تیبا محور یمراکز ورزش جادیا

این تحقیق از حیث هدف کاربردي، به لحاظ ماهیت توصیفی و به است.  النیدر استان گ یورزش سمیتوسعه اکوتور يمحورها

حجم نمونه رهنگی و توریسم هستند. جامعه آماري تحقیق حاضر کارشناسان امور ورزشی، فلحاظ روش پیمایشی است. 

با مطالعه ادبیات تحقیق  نفر برآورد شد که به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. 128تحقیق بر اساس فرمول کوکران 

بعد بود. روایی صوري و محتوایی سؤاالت بر  6 در سوال 53 آوري اطالعات تنظیم شد که شاملپرسشنامه، به عنوان ابزار جمع

برآورد شد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها  7/1س نظر کارشناسان تأیید شد. ضریب آلفاي کرونباخ متغیرها نیز باالتر از اسا

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی )انحراف معیار، میانگین( و آمار استنباطی )تی تک نمونه  و تأیید پایایی بود.

محورهاي اکوتوریسم ورزشی شناسایی شده در بین  بر اساس نتایجاستفاده شد.  spssرم افزار اي و فریدمن( با کاربرد ن

زیر ساخت، رویداد ورزشی، سیاست گذاري، بازاریابی، کارشناسان مورد تایید قرار گرفتند که اولویت آن ها به صورت ذیل بود: 

 توانمندي ورزشی و توسعه منابع و ظرفیت ها.
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