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چکیده
تهای اوق هتخادرپ تغارف تا    
پژوهش حاضر به مقایسه انگیزه مشارکت در طبیعتگردی بین مردان و زنان شرکت کننده در فعالی 
است .پژوهش حاضر براساس هدف ،تحقیقی کاربردی و از نوع علی – مقایسهای م ممیباشددد .نمونههه آم ق دادعت هب قیقحت یرا ا لب      

کفایت  259نفر محاسبه شد که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب انتخاب و در پژوهش ش ندش هداد تکر د د تیاهن ر    
پرسش نامه میان آنها توزیع گردید و مورد بهرهبرداری قرار گرفت .ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه  30سوالی انگی تکراشم هز   

گیل (  ) 2000توزیع و جمعآوری شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون مقايسه دو نمونه مستقل یعنی آزمون  -Tاستیودنت
مستقل و آزمون آنوا ( )ANOVAاستفاده گردید .بررسی فرضیههای تحقیق نشان داد که ،بین انگیزه مشارکت در طبیعت گ یدر
بین شرکت کنندگان تفاوت معنی دار وجود ن عبا نیب نینچمه .دراد ا شم هزیگنا د ا ( تکر ا وج دنویپ هزیگن ی و حیرفت هزیگنا ،ی         
تها) در طبیعت گردی بین شرکت کنندگان تفاوت معنی دار وجود ن نیب اما .دراد    
سرگرمی ،انگیزه رقابت طلبی و یادگیری مهار 
تگ نعم توافت یدر ییی ییییدار وج ،تشاد دو
تهای طبیع 
انگیزههای بیرونی در طبیعتگردی بین مردان و زنان شرکت کننده در فعالی 
نتایج آزمون واریانس یکطرفه نیز نتایج فوق را تائید کرد.

کلید واژهها :طبیعت گردی ،گردشگری ،اوقات فراغت ،انگیزه مشارکت

( -1نویسنده مسئول) savadi.mehdi@gmail.com
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مقدمه
سياست فرهنگي جمهوری اسالمي ایران درخصوص اوقات فراغت بر مبناي زمينه سازي جهت گذران مطلوب ،م يف د
و سازنده آن و هدايت فكري و عملي و بارورسازي اوقا يگدنز ت    اس  ت ( (س ،یداو

 .) 24 ،4931از نظررر ه وي و و د

همکاران ( ) 988 1اوقات فراغت عبارتست از اوقات غيرموظف .يعنی اوقات اختياری که پس از اوقات کاری و انجاممم
ف
ت دارد آن را صرف ف
یتواند با آزادی نسبی به هر شکلی کههه دوست ت
یماند و شخص م 
امور مربوط به امرار معاش باقی م 
تو
کند در این بین ،طبیعت گردی در تقسيمبندی اوقات فراغت ،محلی ويژه داشته و در رديف تفريح قرار گرفته است ت
شامل توليد فعال تجربه اوقات فراغت است که در آن شرکت کنندگان تا اندازهای بر فرایند کار تسلط دارند .هدف این
ی.) 28 ،4931،
دوره زمانی آرامش ،تغییر ،تفرج و شرکت آزادانه در فعالیتهای اجتماعی و تفریحی میباشددد (س داو ی ی
زمان فراغت ،زمان رش هدادعتسا ييافوكش و د ا يگنهرف لاعف تكراشم ،هيحور تيوقت ،

يعامتجا و ز و مان   

خودسازي است؛ در عين حال موجب كسب نشاط پايدار ،شادابي ،طراوت ،كارا يي و رفع خس و يركف يگت

     
يناور    

یگردد .از نگاه احسانی ( )3931اوقات فراغت ،ابزارى است براى نيل به اهداف مطل بو
در زندگي فردي و جمعي م 
ش ياا آموزش ييي و ياا باا ديددد
و پذيرفته شده اجتماعى و در نتيجه اغلب با اصطالحاتى مثبت چون درما ين  ،،آرامبخش ش
منفىنگرانهتر با اصطالحاتى نظير جبراني ،پاالينده يا کنترل اجتماعى توصيف مىگردد .اهمیت اوقات فراغت تا ب ناد
جاست که اندیشمندان عقیده دارند هر جامعهای از شش نهاد اصلی سیاست ،اقتصا وناخ ،بهذم ،د ا  شزومآ ،هد و   
پرورش و نهادهای فراغتی و تفریحی تشکیل میشود و نقص یا مشکل در عملکرد هر یک از ای درکلمع ،اهداهن ن    
سایر نهادها و در نتیجه ،عملکرد کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد (اسدی.) 44 ،2931 ،
اوقات فراغت اغلب با زمینههای اجتماعی و فرهنگی زندگی افراد ارتباط دارد در یک نگاه ژرف ،شیوه گذران اوقات
یها ،گردشگری در طبیعت ،فعالیتهای تفریحی
فراغت یک ملت بازتابی از ارزشها و منش آنها در زندگی است .باز 
و برنامههای گروهی که افراد جامعه در اوقات فراغ هب ت    آنهاا م ممیپردازنددد ،ب تخاس یهد لکش ه ا تمالس و ر      
یهاا در فراغت
یها و نا بارب ررر 
خانوادهها ،جوامع و ملتها کمک میکند .عوامل مختلف تقسیمات اجتماعی به ناهمگون 
منجر میشود این تقسیمبندی شامل نابرابرهای درآمد ،دسترسی به وقت آزاد ،دسترس قوا عبانم هب ی ات     

فراغ و ت

ف اس نیا .ت   
نابرابریهای فرهنگی ،در برداشت از مفهوم رفتار صحیح و مفهوم فعالیت برای شرکت کنندگان مختلف ف
ناهمگونیها و نابرابریهای طبیعی از محدودیتها و فرصتها برای اوقات فراغت تبدیل میگ در د د (دیلم ،ی

،3931

 .) 41مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت ،تحت تأثیر ماهیت خود فعالیت نیز قرار دارد .در برخی موارد مشا تکر
ممکن است به مجموعهای از منافع فردی مربوط باشد .افراد با دالی ب یگدامآ ،تذل نوچ یفلتخم ل دنی   ،ا داجی       
چالش ،احساس برتری ،احساس آرامش ،کسب انرژی ،ارتباط با رگید  ا  رارف ،ن از هراشف ا ز و یگدنز ی ی رد نتس    

  

طبیعت ،در فعالیتهای متفاوتی چون طبیعت گردی ،بازدید از اماکن خرید ،دوچرخه سواری ،ک تکرش یدرون هو    
میکنند .میتوان گفت عوامل مربوط به خود فعالیت از جمله سطح مهارت ،تجربه و دشواری بر نوع فعالیت انتخا یب
در اوقات فراغت اثرگذار است (سوادی .) 32 ،4931 ،افراد با در آمدها و سبکهای زندگی مختلف ،وجه و یلغش ه
تحصیالت در گزینش فعالیتهای فراغتیشان انتخابهای متفاوتی دارند ،به این معنی که سبکهای زندگی در خالل
تجربه فردی با توجه به موقعیت مناسب و طبقه مشخص یاد گرفته میشود .به این معنا که سبک زن یگد

یتوانددد
نم مم 

بررسی مقایسه انگیزه مشارکت در97 ...

خریداری شود .مدارکی مبنی بر تفاوتهای جنسیتی در شیوه گ اکشآ روط هب دراد دوجو تغارف تاقوا نارذ ر       
فرصتها از بق یل طبیعت گردی ،کوه نوردی و اتومبیل رانی بیشتر برای مردان است تا زنان ،تفاوتهای زیا نیب ید   
تهای معنادار به اجتماعی ش شقن ند   
حضور مردان و زنان در فعالیتها و رفتارهای اجتماعی وجود دارد .اکثر تفاو 
جنسی مربوط میشود .مردان تمایل دارند ببیشتر شکار کردن ،و ماهیگیری را انجام دهن  نانز هک یلاح رد ،د ا رثک      ًاًا
خرید کردن و مطالعه سبک و تفننی را دوست دارند ،مردان بیشتر به قهوه خانه میروند .در حالی ک امتحا ه ًالًال انز  ن    
یکنند (فتاحی .)0931 ،مهمتر از تشابهها و تفاوتهایی که در انواع فعالیتهای مردان هنانز و ه   
کام ًالًال از آن اجتناب م 
تها تحت تأثیر آن شکل گرفتهاند .از دوره ک  یخرب شریذپ ،یکدو از ا ون اع     
وجود دارد ،فرایندی است که این تفاو 
فعالیتها فقط برای یک جنس تعریف میشوند .این تعاریف با افزایش سن تغییر میکنند .نق انز یعامتجا ش ن رد 
خانه و خانواده یکی دیگر از محدودیتهای مشارکت آنان در فعالیتهای اوقات فراغت است (اس ،ید

  

.) 64 ،2931

یباشد و كشورها يي كه توانستهاند با تجهيززز خودد از ايننن
صنعت گردشگري يكي از بخشهاي پر رونق اقتصادي دنيا م 
صنعت بهره برند به همان ميزان نيز از ر شد اقتصادي برخوردار شدهاند .اهمیت رواب اب یرگشدرگ هدینت مه رد ط

   

یسا  دنز ( (س راکمه و یداو ا ،ن    .) 203 ،5931
سیاستهای بینالمللی و پویایی اقتصاد جهان را بیش از پیش آشکار م 
مطابق گزارش سازمان جهانی گردشگری ،افزایش تعداد مقاصد گردشگری و سرمایهگذاری در بخش گردش رد یرگ
سراسر جهان به عاملی کلیدی در پیشرفت اقتصادی -اجتماعی تبدیل شده است ،زیرا موج جیا و لغش قلخ ب اد     
تها م 
نهادها ،درآمد صادراتی و توسعه زیرساخ 
ت كههه بههه اش اك للل
یشود .گردشگري فعاليتي گسترده و فرابخشي است ت
یگیرد .همچنین بر اساسسس گ مزاس دیدج شراز ا ننن نننن جها ين
گوناگون در سطوح منطقهای ،ملي و بين المللي صورت م 

گردشگري )WTO( 1تعداد گردشگران جهان سا هنايل  4/3درص  دشر د د  درا وو ووو در سال

 2020به  1/6میلیا رفن در   

م
یرسد در همین زمان هزینههای گردشگران در سرتاسر جهان در هر سال  6/7درصد رشد دارد و به  2تریلی رالد نو
یرسد (سازمان جهاني گردشگري .) 2010 ،امروزه بسیاری از دوست داران طبیعت ،خواهان دیدار از مناطق ج باذ
م
طبیعی میباشند که باید با برنامهریزی صحیح در خصوص رفع کمبودها و جذب گردشگر در این زمینه ا .دوش مادق   
طبیعت گردی شکل پایدار جهانگردی مبتنی بر طبیعت است که تمرکز اصلی آن بر تجربه و درک طبیعت و یادگیری
درباره آن میباشد و مدیریت آن به گونهای است که پیامدهای منفی حاص  زیچان نآ زا ل وو ووو منا رب نآ عف ا عماوج ی    

محلی زیاد میباشد (امیدوار .)911 ، 1387 ،گردشگری طبیعت 2گرایشی نوین در صنعت گردشگری است ک رظانم ه   
زیبای طبیعت از کانونهای جذب گردشگر در این نوع از گردشگری میباشند .كشور ايران از نظر جاذبه ط يب عی بسيا
ر غنی است و امروزه ط يب عت گردي مهمترین بخش صنعت گردشگري به شمارمي آيد .وجود تاالبهای حائز اهميت
کهای ملي و مناطق حفاظت شده كه ذخيره گاه كره مسكون نام گرفته و تنوع بس ايز راي دد ددد گونههههاای
بين المللي ،پار 
لهای اكوتوريسمي بسيار باال يي برخوردار است .شناخت مناطق مستعد گردشگری طبیعت
گياهي و جانوري از پتانسی 
و برنامهریزی دقیق جهت حضور طبیعت گردان و دوستداران محیط زیست و عالقه مندان به فعالیتهای تفریحی در
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این مناطق به عنوان یک ابزار و راهکار اثر بخش ،نقشی اساسی در توسعه پایدار ،ارتقای سطح زندگی جوامع انسانی و
حفظ تعادل طبیعی ایفا نماید (شاه حسینی.) 146 ، 92 ،
تو
س لذت ت
ب نشاط ،،احساس س
یدهد كه افراد با انگیزههای متفا تو ييي مانن سك د بب بب
نتايج تحقيقات مختلف در ايران نشان م 
یکنند (رمضا ژن ين ا ،د    .) 388 1
پيشگيري از بيماري و شادابي و الغر شدن و حفظ سالمتي در طبیعت گردی شركت م 

كلت و همكاران ،) 2004 (1نيز انگيزة حفظ سالمتي و آمادگي جسمانی را در افراد بزرگساللل اس يلارت اا ب ار ييي ش كر تتت در

یکنند .همچنين ميت و فالتز ،) 2001 (2جوانان شركت كننده در فعالیتهای
فعالیتهای تفریحی و گردشگری معرفي م 
تفريحي و رقابتي نشان دادند كه در هر دو گروه توسعة مهارت آمادگي جسماني و رقابت در اولويت قرار دارد .مفه مو

انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه انسانی است (س ،قلآدمحم و یرماعدی     .)1931انگیزهه،3
حالتی از انگیختگی که موجود زنده را وادار به عمل میکند ،و عواملی هستند که رفتارشخص را تحریک میکنند ،در
یسازند .افراد نه تنها از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ اراده انجام کار
جهت معین سوق میدهند و هماهنگ م 

یا انگیزش تفاوت دارند .نظریه خودتصمیم گری (دسی و رایان ) 2000 ،ابعاد انگیزه را شامل :انگیزه درونی ی
ی ،4انگی هز
بیرونی 5و بی انگیزگی 6میداند .انگیزه درونی رفتاری است که در آن فرد ی تذل رطاخ هب ار تیلاعف ک ندرب

رضایت درونی انجام میدهد .در انگیزه بیرونی انجام یک عمل توسط فرد ب تفایرد روظنم ه    

و     

پا اد شششهاای بیرونی

یبینددد
است ،اما بی انگیزگی زمانی روی میدهد که فرد بین عملی که قصد انجام آن را دارد و نتیجه آن وابستگی نم مم 
ت
ط باا مشا کر ت ت
ی م بتر ط ط
(شعبانی بهار ،عرفانی و حکمتی .)2931 ،پیفر و پات ،) 2009 (7در مطالعهههای عوام شزیگنا ل یی یی

تهاای
ت در فعالیت ت
ی مشا کر ت ت
ل انگیزشی ی
فعالیت تفریحی را بررسی کردند .یافتههای تحقیق آنها نشان داد که بین عوامل ل
تها در پسران
تفریحی ،طبیعت گردی و سطح فعالیت زنان رابطۀ معناداری مشاهده نشد .این در حالی بود که این تفاو 
سو
معنادار بود .از سوی دیگر ،عوامل انگیزشی مشارکت دختران با پسران تفا دانعم تو ا پ .داد ناشن ار یر ا یتوگان سسسس سسسس
زاهارادیس ،) 2009 (8در بررسی روابط عوامل انگیزشی و سوگیری هدف در بین افراد شرکت کننده در طبیعت گ یدر

نتایج متفاوتی را ذکر کردند ،به طوری که بین مؤلفههای دوست یابی ،مقام و موقعیت ،رهایی انرژژژی (از مؤلفههههاای

انگیزههای مشارکت ورزشی) با مؤلفههای میل به پیروزی رابطه معناداری مشاهده نش ل یکیو .د ییی یییین ) 2010 (9کسب
سالمتی ،شادابی و تناسب اندام را انگیزه اصلی فعالیتهای تفریحی میداند .با یقحت هجوت  ق  تا ا جن ا هدش م

رگید      

انگیزه طبیعت گردی را میان افراد مختلف کسب سالمتی ،آمادگی جسمانی ،ل هب ،طاشن و تذ ب و یلغش طباور دو    
زندگی ،تعامل اجتماعی و زیباشناختی گزارش کردند (شاه حسینی .) 146 ،2931،انگیزه درونی رفتاری اس رد هک ت   
آن فرد یک فعالیت را به خاطر لذت بردن و رضایت درونی انجام میدهد .در انگیزه بیرونی انجام یک عم طسوت ل   
یدهد که فرد بین عملی که قص اجنا د مم ممم
فرد به منظور دریافت پاداشهای بیرونی است ،اما بی انگیزگی زمانی روی م 
1

Colat
Meat & Faltez
3
Motive
4
Enternal Motivation
5
External Motivation
6
Amotive
7
Peiffer & Pate
8
Panagiotis, Zahariadis
9
Vicky- Lynn
2
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آن را دارد و نتیجه آن وابستگی نمیبیند (شعبانی بهار و همکاران .)2931 ،انگیزه مشارکت را نوعی کنش هدفمند نیز
دانستهاند ،که در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل ب دها ه ا زا و نیعم ف و نییعت شیپ    
تعریف شده ،نمود پیدا م 
ت در گردش یرگ
ی مشا كر ت ت
فها و انگیزههای ی
یکند (عزیزی و همکاران .)0931 ،شناخت هد 
طبیعت ،مورد توجه محققان و دست اندركاران قرار گرفته است .بخصوص رشد بهداشت و فرهنگ عمومي جامعههه و
آگاهي روزافزون مردم از تأثيرات فعالیتهای تفریحی و طبیعت گردی در تندرستي ،موجب روي آوردن عموممم م مدر
به اینگونه فعالیتها شده است .به همين دليل براي رشد و گسترش هر چه بيشتر گردشگری طبیعت ،اف زیگنا شیاز هه ههه
مشارکت افراد از حضور در طبیعت و در نظر گرفتن مزیتهای آن در رسيدن به اهداف سالمتي ،اقتصادي و اجتما يع
م
یباشد .بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین انگیزه مشارکت در طبیعت گردی در مردان و زنان
شهر شیراز تفاوت وجود دارد؟ یا خیر؟
روش تحقیق
ی تحقیقا سا رب ت اس    
یباشد براساس هدف تحقیق ،کاربردی و از نظر دستهبندی ی
پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی م 
مکان ،از نوع میدانی میباشد .از لحاظ معیار زمانی نیز از نوع مقطعی است ،و به دلیل اینکه هدف بررسی تفا ود تو

جنسیت در میزان مشارکت در طبیعت گردی است ،از نوع علی – مقایسهای م ممیباشددد .جامع قيقحت نيا يرامآ ه     

طبیعت گردان و گردشگران فضاهای طبیعی شهر شیراز بودند که با استفاده از فرمول کوکران براسا دعت س اد هعماج     
هدف نمونهای برابر با  259نفر محاسبه شد که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب انتخا شهوژپ رد و ب   

شرکت داده شدند .جهت سنجش انگیزه مشارکت ورزشکاران از پرسشنامه انگیزه مشا کر ت ت
ت 1گی  ل ( (  ،) 2000اس هدافت

ک (خیلی
شد ،این پرسشنامه دارای  30سؤال میباشد که آزمودنی با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت از دامنه یک ک
س ( جو
مهم است) تا پنج (بدون اهمیت) برای پاسخگویی به سؤاالت استفاده شد ،این پرسش زا همان  5خ هدر مقیاس س
گروهی ،تفریح و سرگرمی ،انگیزههای بیرونی ،برانگیختگی یا رقابت طلبی ،یادگیری مهارتها) تشکیل ش .تسا هد
روایی و پایایی این پرسشنامه را شفیع زاده و همکاران ( ،) 385 1تأیید کردهاند .مس تمعن و نایظفحت   

  

اله ههی (،)2931

جهت محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند و پایایی را برابر با  0/ 84گزارش کردند .همچن قبط نی   
جدول ( )1-3در پژوهش حاضر پایایی متغیر اصلی و ابعاد آن به روش هم سانی درون رک یافلآ قیرط زا ی ووو وووونباخ
یباشد.
محاسبه شده که میزان آن نشاندهنده پایایی قابل بق ولی برای این پرسشنامه م 
جدول ( )1میزان پایایی ابعاد پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
مؤلفهها

سؤاالت

پیوند جویی یا کار گروهی

6-1

تفریح و سرگرمی

12 -7

ضریب آلفای کرونباخ
0/ 708
0/217

انگیزههای بیرونی

20 - 13

0/ 786

برانگیختگی یا رقابت طلبی

25 - 21

0/ 768

30 -62

0/ 779

یادگیری مهارتها
کل

0/ 879

Participation motivation questionnaire

1
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پس از بررسی و جمع آوری اطالعات از طری نشسرپ ق ا  اب هم ا  هدافتس از    روشهاای آما رامآ لماش یر     توص صصیفی
(فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آزمون مقايسه دو نمون نعی لقتسم ه ییی ییی
ی آزم نو

 -Tاس تندویت

مستقل و آزمون آنوا ( )ANOVAبراي آزمون فرضیههای اين تحقيق استفاده گردید .آناليز دادههاا با مرن زا هدافتسا     
افزار  SPSS18انجام گرفت.
نتایج و یافتههای تحقیق
نتایج توصیف ویژگیهای فردی نمونه آماری پژوهش در جدول شماره ( )2آورده شده است.
جدول ( :)2توصیف ویژگیهای فردی نمونه آماری
مشخصه

مجموع

مؤلفه
شاغل

اشتغال

جنسیت

تأهل

ب ی کا ر

فراوانی

07

189

درصد

27 /3

72 /7

زن

مرد

فراوانی

130

129

درصد

50 /4

49 /6

متأهل

مجرد

 259نفر

فراوانی

48

112

درصد

48 / 55

18/15

منبع :یافتههای پژوهش

در جدول شماره ( )3مقادیر شاخصهای توصیفی انگیزه مشارکت و ابعاد آن (انگیزه پیوند ج یو ی و حیرفت هزیگنا ،
تها) آورده شده است.
سرگرمی ،انگیزههای بیرونی ،انگیزه رقابت طلبی و انگیزه یادگیری مهار 
جدول ( )3مقادیر شاخصهای توصیف کمی متغیرهای تحقیق ( )n= 259
مت غی ر

کمینه

بیشینه

میانگین

ابعاد

3/39

1/ 030

0/ 233

1

5

انگیزه تفریح و سرگرمی

4/ 06

0/ 998

-1/ 020

0/ 724

1

5

انگیزههای بیرونی

3/ 98

1/ 023

-0/ 905

0/915

1

5

انگیزه رقابت طلبی

4/ 23

0/ 804

-1/212

1/ 597

1

5

تها
انگیزه یادگیری مهار 

3/ 59

1/ 355

-0/513

0/ 485

1

5

کل

3/ 60

1/ 06

0/ 667

0/151

1

5

انگیزه پیوند جویی

انگیزه مشارکت

انحراف معیار

ک شی دگی

چ و لگ ی
-/118

منبع :یافتههای پژوهش

برای بررسی فرض نرمال بودن انگیزه مشارکت (انگیزه پیوند جویی ،انگیزه تفریح و س ،یمرگر

انگی ییزههاای بیرون ،ی

انگیزه رقابت طلبی و انگیزه یادگیری مهارتها) از آزمون کولموگوروف -اسمیرنف یک نمونهای استفاده شده است.
نتایج نشاندهنده آن است که فرض نرمال بودن برای متغیر اصلی و ابعاد آن تائید م مم 
یگ در دد (  .)P<0/ 05نتا نیا جی   
یتوان از آزمونهای پارامتریک جهت تحلیل فرضیههای تحقی هدافتسا ق   
آزمون در جدول ( )4آورده شده است .لذا م 
کرد.
جدول ( )4نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
پیوند جویی

تفریح و سرگرمی

انگیزه بیرونی

رقابت طلبی

 Zکالموگروف -اسميرنوف

0/ 853

0/ 776

1/ 042

1/ 464

حد معني داري (یک سويه)

0/ 46

0/ 58

0/ 22

0/ 98

یدار
*در سطح  0/ 05معن 

منبع :یافتههای پژوهش

تها
یادگیری مهار 
1/ 200
0/11
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در جدول شماره ( )5آماره آزمون تی مستقل بین انگیزه مشارکت و ابعاد آن در طبیعت گردی در بین مردان و زنان
شرکت کننده در فعالیتهای طبیعت گردی آورده شده است.
جدول ( )5آماره آزمون تی مستقل تفاوت بین انگیزه مشارکت و ابعاد آن در طبیعت گردی
انحراف معیار

مت غی ر

گروه

تعداد

میانگین

انگیزه مشارکت

مرد

129

122 / 74

51/ 67

زن

130

123 / 31

14 / 74

انگیزه

مرد

129

23 / 66

3/ 96

پیوندجویی

زن

130

23 / 12

5/ 02

انگیزه تفریح و سرگرمی

مرد

129

25 / 57

3/ 35

زن

130

62/ 05

3/ 20

مرد

129

32 / 60

4/ 99

زن

130

33 / 98

5/ 17

مرد

129

19 / 61

3/ 74

زن

130

19 / 41

3/ 84

مرد

129

32 / 60

4/ 99

زن

130

62/ 05

3/ 20

درجه       

واریانس

t

سطح معنی داری

آزادی

انگیزههای بیرونی
انگیزه رقابت طلبی
ت ها
انگیزه یادگیری مهار 

257
257
257
257
257
257

0/ 27 0
0/236
0/121
0/ 096
0/ 0001
0/ 096

-0/ 302
0/ 966
-1/171
-2/ 184
0/ 435
-2/ 184

0/ 76
0/ 33
0/ 24
0/ 03
0/ 66
0/ 03
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ی در م نادر
تحلیل یافتهها طبق جدول ( ،)5نشان داد که ،میانگین و انحراف معیار انگیزه مشا درگ تعیبط رد تکر ییی ییی
(  )M= 122 / 74 ،SD=51/ 67 , t ) 257 (= -0/ 302 , p>. 0.05و در زنان با میانگین و انحراف معیا  ر ( (-0/ 302 , p>. 0.05 ,
یباشد پس نتیجه
گتر از  0/ 05م 
یباشد .بنابراین با توجه به اینکه مقدار  Pبزر 
=(  )M= 123 / 31 ،SD= 14 / 78 , t ) 257م 
یشود که بین انگیزه مشارکت در طبیعت گردی مردان و زنان تفاوت وجود ندارد .همچنین تحلیل یافتههههاا
گرفته م 
ی در م  نادر ( ( 0.05
طبق جدول ( ،)5نشان داد که ،میانگین و انح رایعم فار    انگی درگ تعیبط رد ییوجدنویپ هز یییی یییی

,

 )M= 23 / 66 ،SD=3/ 96 , t ) 257 (= 0/ 966 p>.و در زنان با میا رحنا و نیگن ا رایعم ف     (, t ) 257 (= 0/ 966 , p>. 0.05 ,

یباشددد پ هتفرگ هجیتن س    
گتررر از  0/ 05م مم 
یباشد .بنابراین با توجه به اینکه مقدار  Pب رز گ گ
 )M= 23 / 12 ،SD=5/ 02م 
یشود که بین انگیزه پیوندجویی در مردان و زنان شرکت کننده در گردشگری طبیعت تفاوت معنی دار وجود ندارد.
م
ح و س تعیبط رد یمرگر   
در ادامه تحلیل یافتهها طبق جدول ( ،)5نشان داد که ،میانگین و انحراف معیار انگیزه ت یرف ح ح
گردی در مردان (  )M= 25 / 57 ،SD=3/ 35 , t ) 257 (= -1/171, p>. 0.05و در زنان با میانگین و انحراف معیار (, 0.05 ,

یباشددد
گتر از  0/ 05م 
یباشد .بنابراین با توجه به اینکه مقدار  Pبزر 
 )M=62/ 05 ،SD=3/ 20 , t ) 257 (= -1/171p>.م 
یشود که بین انگیزه تفریح و سرگرمی در م  تکرش نانز و نادر ک شدرگ رد هدنن گر تعیبط ی
پس نتیجه گرفته م 

    

تفاوت معنی دار وجود ندارد.
ی
همچنین تحلیل یافتهها طبق جدول ( ،)5نشان داد که ،میانگین و انحراف معیار انگیزههای بیرونی در طبیع درگ ت یی یی
در م  نادر ( (  )M= 25 / 57 ،SD=3/ 35 , t ) 257 (= -1/171, p<. 0.05و در زنا یگنایم اب ن ن  رایعم فارحنا و  ((((( ((((((, 0.05 ,

کتررر از 0/ 05
یباشد .بنا ب هجوت اب نیارب ه رادقم هکنیا         Pکوچک ک
 )M=62/ 05 ،SD=3/ 20 , t ) 257 (= -1/171p<.م 
یشود که بین انگیزههای بیرونی در مردان و زنا  هدننک تکرش ن در گر بط یرگشد ی تع     
یباشد پس نتیجه گرفته م 
م
تفاوت معنی دار وجود دارد .تحلیل یافتهها طبق جدول ( ،)5نشان داد که ،میا رحنا و نیگن ا رایعم ف     انگی تباقر هز   
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طلبی در ورزش همگانی در م  نادر ( (  )M= 25 / 57 ،SD=3/ 35 , t ) 257 (= -1/171, p<. 0.05و در زنا یگنایم اب ن ن و 
یباشد .بنابراین با  هب هجوت  ا رادقم هکنی       P
انحراف معیار ( )M=62/ 05 ،SD=3/ 20 , t ) 257 (= -1/171, p<.0. 05 ,م 

یشود که بین انگیزه رقابت طل و نادرم رد یب
یباشد پس نتیجه گرفته م 
بزرگتر از  0/ 05م 

انز ن رد هدننک تکرش       

گردشگری طبیعت تفاوت معنی دار وجود ندارد .در نهایت تحلیل یافتهها طبق جدول ( ،)5نشان داد ک و نیگنایم ،ه
تهاا در طبیع درگ ت یی ییی در م  نادر ( ( ،SD=3/ 47 , t ) 257 (= 1/ 288 , p>. 0.05
انح رایعم فار    انگی ریگدای هز ی    مهارت ت
یباشددد.
 )M= 21 / 29و در زنان با میانگین و انح  رایعم فار (( ((( )M= 20 / 75 ،SD=3/ 28 , t ) 257 (= 1/ 288 , p>. 0.05 ,م مم 
یشود د که ب یریگدای هزیگنا نی    
یباشد پ هتفرگ هجیتن س     م مم 
بنابراین با توجه به اینکه مقدار  Pبزرگتر از  0/ 05م 
مهارتها در مردان و زنان شرکت کننده در گردشگری طبیع رادن دوجو راد ینعم توافت ت دد د دد دددددد .در بررس رتشیب ی   
تفاوت متغیرهای تحقیق در دوجنس (زن و مرد) تحلیل دادهها به کمک آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشاننن داد ،در
ی
میزان انگیزه مشارکت و ابعاد (پیوندجویی ،رقابت طلبی ،یادگیری مهارتها و تفریح و سرگرمی) در طبیع درگ ت یی یی
ی بیرون و نادرم رد ی
برحسب جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد ،اما بین انگیزهههای ی

انز ن رد هدننک تکرش       

گردشگری طبیعت تفاوت معنی دار وجود دارد.
جدول ( )6آزمونهای اثرهای بین آزمودنیها -طرح واریانس یکطرفه انگیزه مشارکت در طبیعت گردی و ابعاد آن برحسب جنسیت
متغیرها

منابع تغییرات

مجموع مجذورها

درجا تتتت ت

میانگین مجذورها

F

آزادی
انگیزه مشارکت
پیوندجویی

بین گروهی

21 / 13

درون گروهی

59 226/ 73

257

جم ع

59643 / 86

258

بین گروهی
درون گروهی

انگیزه بیرونی

تفریح و سرگرمی

رقابت طلبی

1

4625/62

257

جم ع
بین گروهی
درون گروهی

2 64 6/ 80

257

جم ع

6766 / 10

258

بین گروهی

258
1

1

درون گروهی

2771 / 41

جم ع

6 78 2/ 34

258

بین گروهی

2/ 71

درون گروهی
بین گروهی

3696 / 72
81/39

0/ 934

0/ 33

20 / 48
123 / 30

257

3694 / 01

0/ 091

0/ 76

231 / 99
19 / 12

123 / 30

14 /39

معناداری
21 / 13

6 78 2/ 34

جم ع
یادگیری مهارت

19 / 12

1

سط حححححح ح

1
257

4/ 77

0/ 03

25 / 84
14 /39

1/ 38

0/ 24

10 / 78
2/ 71

0/ 189

0/ 66

14 / 37

258
81/39

1

درون گروهی

2392/ 92

257

جم ع

2951 / 86

258

1/ 65

0/ 19

11/ 41

منبع :یافتههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری
تهاای طبیعت
پژوهش حاضر به مقایسه انگیزه مشارکت در طبیعت گردی بین مردان و زنان شرکت کننده در فعالیت ت
گردی پرداخته است .بررسی فرضیههای تحقیق با استفاده از آمار استنباطی از جمله -tاستیودنت مس سنایراو و لقت   
یکطرفه ( )ANOVAنشان داد که ،بین انگیزه مشارکت در مردان و زنان شرکت کننده در طبیعت گردی تفاوت معنی
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دار وجود ندارد .همچنین بین ابعاد (انگیزه پیوند جویی ،انگیزه تفریح و سرگرمی ،انگی یبلط تباقر هز یریگدای و     
ی بیرونی
مهارتها) در مردان و زنان شرکت کننده در طبیعت گردی تفاوت معنی دار وجود ندارد .اما بین انگیزههای ی
در مردان و زنان شرکت کننده در فعالیتهای طبیعت گردی تفاوت معنی دار وجود داش  نومزآ جیاتن ،ت و یرا ا سن     
یکطرفه نیر نتایج فوق را تائید کرد .این یافته با نتایج تحقیق مظفری ،گنجویی و حاجی انزهایی ( ،)3931که گ شراز
کردند زنان در مقایسه با مردان از انگی وخرب یرتشیب تکراشم هز ردا نتسه ر ددددد دددددد ،مغا قیقحت جیاتن اباما .دراد تری     
حاجیبکلو و سلیمانی (  ) 2014که نشان داد بین انگیزه مشارکت در فعالیتهای تفریحی و گردشگری در میان پس نار
و دختران تفاوتی وجود ندارد ،همخوانی دارد .در تبیین این اختالف م 
یتوان گفت مطابق نظريه مبادله ،نظريههه نك ش ش
ش
یکنیممم و آنچههه انجاممم
متقابل نمادين بندورا  1عوامل مح يطي و موقعیتی به طرز پيوسته جهت تع يي ن آنچههه ماا فكررر م مم 
یگردد كه تع يي ن کنندههای بيروني و تع يي ن کنندههای فردي رفتار،
یها اظهار م 
یباشند .در اين تئور 
یدهیم ،در تعامل م 
م
یباشد .از سوي ديگر بندورا در تئوري يا ريگد ييي اجتماع ييي
شها ،هنجارها ،باورها بر رفتار افراد تأثیر گذار م 
مانند نگر 
یتوانند تاثيراتي مث و تب
یباشد و دیگران م 
شها ،انگیزهها و رفتار افراد متأثر از ديگران مهم م 
یدارد كه نگر 
خود بيان م 
یا بازدارندهای بر رفتار و کنش افراد داشته باشند ،لذا حمایت اجتماعی و خانوادگی برای افراد در جه رد روضح ت   
طبیعت و فعالیت بدنی غیرحرفهای م 
تهاای
یتواند تأثیر گذار باشد (فتحی .) 388 1 ،همچنین انگيزۀ مشارکت در فعالی 
ف م درو
تها ،نوع انگيزش افراد در دستيابي بههه اه اد ف ف
یگردد .زيرا با توجه به تفاو 
تهای فردي بر م 
گردشگری به تفاو 
نظر اهمیت خاصی دارد .همچنین نتایج نشان داد که ،بین انگیزه پیوند جویی در طبیعت گ درم نیب یدر ا نانز و ن     
شرکت کننده در فعالیتهای گردشگری تفاوت معنی دار وجود ندارد .این تحقیق با نتایج تحقی هارف ،یحتف ق ااااااانی و
 ،ناتسود ت هیلخ       

محرم زاده ( ،) 388 1که گزارش کردند بین عوامل انگیزشی معروفیت ،پیش هب قلعت ،تراهم تفر

انرژی ،گروه پذیری ،رقابت ،هیجان افراد و تمایل به شرکت در فعالیتهای گردشگری و حض امتجا رد رو عع ععع راب هط
مثبت و معناداری وجود دارد ،مغایرت دارد .نتایج تحقیق رمضانی نژاد و همکاران ( ،) 388 1نیز نشان داد ک هسیاقم ه   
انگیزه شرکت در فعالیتهای تفریحی بیشتر به منظور کسب سالمتی ،لذت و نشاط ،بهبود در روابط شغلی و زندگی،
تعامل اجتماعی و دالیل دیگر در اولویت قرار دارند ،مغایرت دارد .پیوندجویی یک انگیزه درونی ب رد تکراشم یار   
طبیعت است و انگیزه درونی برای مشارکت به تهییج ،تفریح ،عالقه به عمل ،و فرصتی برای اثبات تواناییهای خ دو
در بهبود مهارتها منجر میشود (امامی ،حیدری نژاد و شفیع نیا .)2931 ،اما این مغايرت در نتا  هدمآ تسدب جی در   
ح آگا توافت رد ای یه    
این تحقیق با دیگر پژوهشهای انجام گرفته ممکن است ناشی از عواملی چون تفاوت سطح ح
سنی نهفته باشد (چالدوری.) 1990 ،
همچنین نتایج نشان داد که ،بین انگیزه تفریح و سرگرمی در طبیع تکرش نانز و نادرم نیب یدرگ ت
فعالیتهای گردشگری تفاوت معنی دار وجود ندارد .این یافته با یقحت جیاتن  ق تاپ و رفیپ      

هدننک

رد        

(  ،) 2009ب لماوع نی   

انگیزشی مشارکت دختران با پسران تفاوت معناداری را نشان دادن و .دراد تریاغم ،د تن اب نینچ مه ا  جی ت قح یق       
میرسافین ،محمدی نژاد (  ) 2013که اعالم کردن ب هجوت اب د ه س ،سنج ن تالیصحت حطس ،
تفاوتهای مختلف انگیزشی وجود داشت ،مغایرت دارد .ام ممروزه پیش و ملع تفر

یلیصحت هتشر و           

لابندب نآ صن  و تع ت یژولونک      
Bandoura
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موجبات تغییرات زیادی در زندگی انسانها شده است .نهضت ماشینی شدن جوامع با هم ب هک یتمدخ ه ه ب تیرش      
کرده ،مشکالت فقر حرکتی و افسردگی را به دنبال داشته است .انسان درگیر زندگی ماشینی ش  نکمم هک هد ا تس     
دیگر فرصتی برای گذراندن اوقات فراغت وتفریح و سرگرمی نداشته باشد و مدت زما فرص هک ین    

تهاای
فعالیت ت

یشود در سه دهه اخیر بطور عمدهای کاهش یافت هوژپ .تسا ه ششش ششش
گردشگری م 
تهاای تفریح و ی
ش نشاننن داد فعالیت ت
حضور در طبیعت اولويت سوم فعالیتهای فراغتي شرکت کنندگان است ونقش زيادی درگذران اوقات فراغ غغت آنهاا
ندارند چرا که موانع و راهكارهای توسعه سهم گردشگری و طبیعت گردی در اوقات فراغت از نگاه آنهاا وج دراد دو
(نظریان و رمضانی.)2931 ،
یافتههای تحقیق نشان داد که ،بین انگیزههای بیرونی در طبیعت گردی بین مردان و زنان شرکت کننده در فعالیتهای
گردشگری تفاوت معنی دار وجود دارد .این یافته با تحقیق امامی ،حیدری نژاد و شفیع نیا ( ،)2931که اظها دندرک ر   
ط و شا باد ييي و
ت ورزشي ،،نشاط ط
انگیزههای دروني مثل کسب سالمتي ،تعامل و شناخت اجتماعي ،محیط زیست ،رقابت ت
پيشرفت در مهارت در ميزان مشارکت شرکت کنندگان مؤثر است ،اما بین انگیزه مشارکت در م یتوافت نانز و نادر    
مشاهده نکردند ،همخوانی دارد .این یافته با نتا یدمحم ،نیفاسریم قیقحت جی

     ن  داژ ( (  ،) 2013ک اد ناشن ه د فده     

مشارکت در طبیعت گردی حفظ تناسب فیزیکی ،سالمت روانی و داشتن یک بدن سا  ناونع هب مل ان تکرش هزیگ      
یباشد ،در حالی که صرف اوقات فراغت ،بودن با تسود  ا ،ن   
کنندگان برای حضور در فضاهای طبیعی و گردشگری م 
و شرکت در رویدادهای مختلف به عنوان پایینترین ابعاد انگیزشی پیدا شده بود ،عالوه بر این ،بین شرکت کنن ناگد
تهای مختل جو یشزیگنا ف و یناوخمه ،تشاد د      
با توجه به جنس ،سن ،سطح تحصیالت ،و رشته تحصیلی تفاو 
یدهند انگیزههای مختلف (تعامل اجتماعي ،لذت و نشاط) ،پيشگيري و درمان ،،کاهش ش
ش
دارد .تحقيقات متعدد نشان م 
فشارهاي رواني ،کنترل وزن ،روابط شغلي و زندگي ،سالمتي و انگيزش بيروني در جريان طبیعت گردی باعث گرايش
یشود (مظفری ،گنجویی و گرجی.)3931 ،
به امر گردشگری طبیعی و تفریحی م 
ع
ی هررر دو منبع ع
تهاای تفریحی ی
ت در فعالیت ت
در اين جا توجه به اين نكته ضروري است که از يک طرف ،براي مشا کر ت ت
ث ت واد ممم و اس رارمت
انگیزههای دروني و بيروني داراي اهميت هستند ،ولي در نهايت اين انگیزهی دروني است که باعث ث
یرسد که فرد احساس شايستگي کند
یشود و انگيزه دروني زماني به بيشترين حد خود م 
عادتها و رفتارهاي فردی م 
و نسبت به محيط خود داراي خود مختاري باشد ،از طرف ديگر با توجه به اين که در سالهای اخير توجه بههه توسعههه
گردشگری طبیعی و فعالیتهای تفريحي درجامعه بیشتر شده است سن جامعه وسا رفا ری ا نک نییعت شقن د ن د هد ررررر رررررر
برداشت مثبت فرد از خود دارند (گنجی.)0931 ،
نتایج نشان داد که ،بین انگیزه رقابت طلبی در طبیع تکرش نانز و نادرم نیب یدرگ ت

هدننک

تهاای
رد         فعالیت ت

گردشگری تفاوت معنی دار وجود ندارد .این یافته با نتایج تحقیق ویکی لین (  ،) 2010که کسب س داش ،یتمال ا و یب
تناسب اندام را انگیزه اصلی حضور در فعالیتهای تفریحی میدانند مغایرت دارد .با توجه به تحقیقا هدش ماجنا ت    
دیگر انگیزه حضور در طبیعت را میان افراد مختلف کسب سالمتی ،آمادگی جسمانی ،ل هب ،طاشن و تذ ب طباور دو     
شغلی و زندگی ،تعامل اجتماعی و زیباشناختی گزارش کردند (فتحی ،محرم زاده و فراهانی ،) 388 1 ،مغایرت دارد.
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تهاای
تها در طبیعت گردی بین مردان و زنان ش نک تکر ن رد هد    فعالیت ت
نتایج نشان داد که ،بین انگیزه یادگیری مهار 
گردشگری تفاوت معنی دار وجود ندارد .این یافته با تحقیق استوارت ( ،)6 00 2که انگیزه مشارکت ش نک تکر ن ناگد   
را با عواملی همچون گروههای سنی ،جنس مرتبط دانستند و در سطح فعالیت بدنی ب رد تکراشم هزیگنا توافت ر

  

دورههای سنی در فعالیتهای تفریحی مختلف تاکید داشتند ،مغایرت دارد .فعالیتهای طبیعت گردی نيازمند برنامههه
ريزي و رعايت قوانين و مقررات که حتمًاًا بايد توسط افراد حرفهای ،تجهيزات مناسب و داوران با تجربه هدايت ش دنو
(مقصودی و همکاران .) 29 ،0931 ،همچنین فعالیتهای تفریحی و بدنی در نقش مهمي در تربيت عمومي و تقويت ت
ت
تهاای مف ّرّر ححح و
ابعاد جسماني ،رواني حرکتي ،عاط يف  ،عقالني ،اخال يق و اجتماعي جامعه از طريق پرداختن به فعالیت ت
تهاای
سالمت بخش به صورت آزاد و داوطلبانه ا في ا نمايد (الفته و سوادی .) 85 ،5931 ،به طور کلي شرکت در فعالیت ت
یشود .اين که در زمان فراغت افراد
گردشگری و طبیعت گردی باعث بهره مندي شرکت کنندگان از مزاياي منتج آن م 
یکنند ،در ايجاد
فهای مادي فقط جهت تفنن ،استراحت و ارضاي خاطر خود فرد در طبیعت حضور پیدا م 
فارغ از هد 
حس مشارکت اجتماعي نقش عمدهای دارد.
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر عدم تفاوت انگیزه مشارکت در طبیعت گردی بین مردان و زنان به مسئوالن پیش داهن
یشود:
م
ی بیرون هم ینورد و ی م    
• جهت سوق دادن شهروندان به فعالیتهای طبیعت گردی توجه به هر دو منبع انگیزههای ی
یباشد.
م
یشود د و انگ زي هه
• در نهايت اين انگیزهی دروني است که باعث تداوم و استمرار عادتها و رفتارها یرگشدرگ ي    م مم 
یرسد که فرد احساس شايستگي کند و نسبت به محيط خود داراي خود مختار ييي
دروني زماني به بيشترين حد خود م 
باشد.
• مسئوالن مرتبط با امر طبیعت گردی باید براي جذب اعتبارات بيشتر در اين زمينه تالش نمايند و فضاها ،امكانات و
تجهيزات به همراه برنامه ريزي مناسب را فراهم نمايند تا از طريق تقويت عوامل انگيزشي بيروني ،آحاد جامع ر ه اا باا
توجه به عاليق ،نيازها و انگیزههایشان بتوانند از مزايا و فوايد جسماني رواني اجتماعي فعالیتهاای گردش هرهب یرگ   
مند شوند.
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