
 

 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای( ریزی منطقه جغرافیا )برنامه

 8331تابستان ، 3سال نهم، شماره 

 363-373صص: 

 

 
 

 ورزشی -های تفریحی تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد در فعالیت

 8فراغتی بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها
 علی بربار

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی، شاهرود، ایران

 2باقر مرسل

 علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی، شاهرود، ایرانگروه تربیت بدنی و 

 نژاد علی فهیمی 
 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی، شاهرود، ایران

 سیدمصطفی طیبی ثانی

 ایران، شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمیواحد شاهرود، ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
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 چکیده

عادات فراغتی شهروندان شهر مشهد و تاثیر ، درگیری فراغتی، های تفریحی ورزشی فراغتی پژوهش حاضر در پی بررسی فعالیت

زنان و مردان باالی ، روش تحقیق تحلیلی و همبستگی است. جامعة آماری آن بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها در ایام تعطیل بود.

به عنوان نمونة آماری انتخاب  ای چندمرحله ای نفر به طور تصادفی خوشه 000 نفر( بود. 801/314/1سال ساکن در شهر مشهد ) 81

ورزشی  -های تفریحی  شارکت در فعالیتهای م نامه ها از پرسش جهت جمع آوری دادهبود.  97/0نامه  شدند. نرخ بازگشت پرسش

نامه رفتار  نامه انگیزه گردشگری در ایام تعطیل و پرسش پرسش، نامه عادت فراغتی پرسش، نامه درگیری فراغتی پرسش، فراغتی

آلفای ، تحلیل عاملی تاییدی، همبستگی پیرسون، اسمیرنف -کلموگروف ،از آمار توصیفیاستفاده شد. گردشگری در ایام تعطیل 

 انجام شد. liserel8.8و  spss22افزار  ها در نرم تحلیل کرونباخ و آزمون معادالت ساختاری استفاده گردید.

های تفریحی ورزشی بر عادت فراغتی شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری داشت.  درگیری فراغتی در فعالیت

بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری  های تفریحی ورزشی عادت فراغتی در فعالیت

های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر  نداشت. درگیری فراغتی در فعالیت

ن شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگری شهروندا معناداری داشت. عادت فراغتی در فعالیت

های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل  معناداری داشت. درگیری فراغتی در فعالیت

 تاثیر معناداری نداشت. انگیزه گردشگری بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری نداشت.

 رفتار گردشگری، انگیزه گردشگری، عادت فراغتی، : درگیری فراغتیگان کلیدیواژ
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 مقدمه

کند.  که فرد یکی شدن با طبیعت را تجربه می، راغتی معموالً با یک احساس خاص از برتری همراه استتجارب ف

کنند. فراغت نوعاً با زمان آزاد یا  فعالیت و حالتی از ذهن بحث می، دانشمندان از فراغت تحت عنوان زمان آزاد

ط بین فراغت و زمان آزاد به حدی قوی است در ارتباط است. این ارتبا، موقعیت هایی که افراد حق انتخاب دارند

ناپذیر زندگی روزمره در دنیای  جزء جدایی 2اوقات فراغت(. 2773، 7شوند)پالمر که غالباً مترادف بکار برده می

هایی است که شخص پس از  اوقات فراغت مجموعه فعالیت"کند:  بیان می 0دومازدیر (.7030، امروزی است.)منادی

، پردازد و غرضش استراحت خانوادگی و اجتماعی به میل و اشتیاق به آن می، تکالیف شغلی رهایی از تعهدات و

خالقیت و یا بسط ، به ظهور رساندن استعدادها، یا به کمال رسانیدن شخصیت خویش، توسعه دانش، تفریح

  (.7030، مشارکت آزادانه در اجتماع است)مرسل

در طول روز و هفته مورد توجه قرار گرفته است. اما امروزه  وقت های آزاد، اغلب، در بحث پیرامون فراغت

یکی از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از محققان را ، مسافرت های کوتاه مدت در پایان هفته و روزهای تعطیل

های کوتاه مدت و در پایان هفته و روزهای تعطیل به عنوان یک پدیدة مهم  به خود مشغول کرده است. مسافرت

ریزی  به منظور گذران اوقات فراغت خود در روزهای تعطیل برنامه ها هشود. بسیاری از خانواد میتلقی 

 (.7033، کنند)نادریان می

 تعریف شده است. انجمن، به عنوان سفر دواطلبانه به یک مقصد که جدیدتر از مکان زندگی فرد است 4گردشگری

 به شهروندان شهر موقت و مدت کوتاه حرکت" است: کرده تعریف صورت بدین را گردشگری نیز بریتانیا گردشگری

 و منظور هر با فعالیت هایی مقصد آن در اقامت حین در آنها و آنهاست کار و زندگی معمول مکان از خارج مقصدهایی

 (.7030، )مرسل"دهند می انجام گردش و روزانه بازدیدهای نیز

ود که از این سه ویژگی ش میگری به سفرهایی اطالق گردش"نویسد که  در تعریف گردشگری می، (7300)5گان

، . سازمان جهانی گردشگری"اختیاری باشد و انجام آن منتج به دریافت مزد نباشد، برخوردار باشد: موقتی باشد

و مدت دور بودن ، داند که منجر به اقامت حداقل یک شب در مقصد شود هایی می گردشگری را شامل تمام مسافرت

در تعریف گردشگری در  7300در سال  0ید بیشتر از یک سال شود. کمیسیون ملی گردشگری آمریکااز منزل نبا

فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته است که دربرگیرنده تمام سفرها بجز سفرهای کاری ، داخل این کشور

 (. 7033، شود)اصفهانی می

مسافرت از یک مبدأ به یک مقصد به منظور  نیز معتقد است گردشگری اساساً به معنای، (7300)0لس لومسدن

گیرد. در قانون  سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرآیندهای مبادله فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می
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منظور از گردشگری هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی است که "توسعه صنعت گردشگری ایران نیز آمده است: 

 )همان(."ه و به منظور کسب و کار نباشدساعت بود 4بیش از 

ی ارتباط بین فراغت و گردشگری وجود دارد؛ بسیاری از محققان  در عین حال که مطالعات تجربی اندکی درباره

اند. بیشتر شهروندان شهر در مورد سالمتی و سبک زندگی فعال  درک ارتباط بین فراغت و گردشگری را مهم دانسته

امروزه رایج شده و بسیاری از جوامع از ورزش در راستای  7اع مختلف گردشگری ورزشیخود نگران هستند. انو

رسد که سبک زندگی فعال و مشارکت منظم در فراغت فعال با رواج  کنند. به نظر می جذب گردشگر استفاده می

انتخاب  های کمی در خصوص ارتباط بین فراغت فعال و گردشگری ورزشی فعال مرتبط است؛ هرچند که بررسی

ی فراغت و گردشگری باعث شده که درک  نوع رفتار و فعالیت در ایام تعطیل وجود دارد. کمبود تحقیقات درباره

بیان ، (7330)2آهوال-چگونگی ارتباط بین رفتارهای گردشگری و زندگی روزمره افراد دشوار باشد. مانل و آیزو

در ، (2772)0رفتاری و روانی با یکدیگر دارند. بعدها کار اند که فراغت و گردشگری از دیدگاه تجربی ارتباط کرده

شخصیت و عادات افراد باعث ایجاد الگوهای ، ترجیحات، ها ارزش، ها کند که نرم توسعه این خط ارتباطی بیان می

 (. 7330، شود)مانل و آیزوآهوال های فراغتی و رفتارهای گردشگری می رفتاری مشابه بین فعالیت

باشد. سبک  تفریح و سفر در سراسر یک زندگی سالم و فعال می، الیت بدنی پلی بین فراغتفع، به طور خاص

گردد؛ برای مثال بر اساس آمار انجمن والکسپورت  زندگی فعال موجب افزایش تقاضا برای تعطیالت فعال می

د روزانه در آمریکا رخ رویدا 0777روی در سراسر آمریکا وجود دارد و بیش از  باشگاه پیاده 057، (2773)4آمریکا

شود در مسیرهای دورتر نیز  کنند که باعث می روی می کنندگان در نزدیکی محل زندگیشان پیاده دهد. مشارکت می

شنا و اسکی مشارکت ، سواری های دیگری نظیر دوچرخه اند که در ورزش وری کنند؛ همچنین گزارش کرده پیاده

دهد که افرادی که در طول  ها نشان می  کنند. این نمونه ها سفر می عالیتدارند که بعدها نیز برای شرکت در همین ف

شوند؛ تمایل دارند که در تعطیالت نیز در همان  می 5فعالیت بدنی و تفریحات فضای باز، فراغتشان جذب ورزش

 (.2773، ها درگیر باشند)انجمن والکسپورت آمریکا فعالیت

گردشگری به عنوان شکلی خاص از فراغت در ، شناسی گردشگری انسانشناسی و  در روزهای اولیه مطالعه جامعه

ای است که  نشان داد که تفریح در حوزه فراغت قرار دارد؛ زیرا تفریح تجربه، (7337)0شد. میسکوزکی نظر گرفته می

بیان ، باتلر، تفریحی است. بر این اساس، های گردشگری هد و طبیعت اغلب فعالیت در طول اوقات فراغت رخ می

دهد.... همچنین گردشگری که شامل سفر باشدف  دارد گردشگری که گاهی اوقات در طول اوقات فراغت رخ می می

 (.2773، 0های گردشگر نوعاً بخشی از فراغت و تفریح است)چانگ و برخی فعالیت
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و احتماالً با ، تندتفریح و سفر با هم مرتبط هس، فراغت، های بدنی کند که فعالیت پیشنهاد می، (2775)7هندروسن

بخش از  شود.منافع روانی مانند تجارب لذت منافع روانی کسب شده از سبک زندگی فعال و سالم توضیح داده می

ای که ممکن است افراد را تشویق  به گونه، های تفریح را تسهیل نموده است فعالیت بدنی در زندگی روزانه انتخاب

(. 2775، های روزمره آنها بخشی از برنامه سفر باشد)هندرسون آن فعالیت به این کند که در گیر سفری شوند که در

 بخش از فراغت برای گردشگری ممکن است به افزاش کیفیت کلی زندگی کمک کند این میزان از تجربه لذت

بر تعداد ، رسد که فراغت فعال از نظر جسمانی به عنوان بخشی از سبک زندگی فعال (. بنظر می2775، 2)گودبی

، 0تاثیر گذارد)فالکر و ترنر، های گردشگری مرتبط با ورزش درگیر باشند افرادی که در تعطیالت فعال و فعالیت

، شناختی های اجتماعی و جمعیت تر از ویژگی تواند دقیق گذران فراغت می از محققین معتقدند که سبک (. برخی2777

 (.2774، 4الگوهای گردشگری را توضیح دهد)بیگر و لیسر

های گردشگری و هم  های بدنی و تفریحات فضای باز فعال مردم را هم تحت عنوان فعالیت فعالیت، ها زشور

تنیس و گلف همان اندازه که به عنوان ، شنا، سواری دوچرخه، دویدن، روی کند. پیاده های فراغتی جذب می فعالیت

، شوند)بری و لتو های گردشگری نیز شناخته می همان اندازه به عنوان فعالیت، شوند های فراغتی شناخته می فعالیت

های عادی یا جدی درگیر  های بدنی و تفریحات فضای باز فعال به روش فعالیت، ها . مردم در این ورزش(2770

های بدنی و تفریحات فضای باز فعال غالباً با مفهوم فراغت مرتبط هستند)جونز و  فعالیت، ها ورزش، هستند. در واقع

 (.2770، 5گرین

متغیرهای مهمی در درک ارتباط رفتاری ، های فراغتی و عادت مرتبط با مشارکت در فراغت فعال درگیری در فعالیت

و روانی بین فراغت و گردشگری و فعالیت در ایام تعطیل هستند. در خصوص تأثیر درگیری فراغتی بر رفتارهای 

ها و  دانش کمی وجود دارد. در حالی که عادت گردشگری و به ویژه ارتباط بین فراغت فعال و گردشگری فعال

تواند تأثیر داشته باشد؛ انگیزه مشارکت در  درگیر فراغتی بر رفتارهای گردشگری و فعالیت در ایام تعطیل می

، 0ها در ایام تعطیل ممکن است ارتباط بین فراغت و گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد)مک دوناف و کراکر فعالیت

2770.) 

تواند یک  انگیزه و رفتار مشارکت در ایام تعطیل می، 3عادت فراغتی، 0ی ارتباط بین درگیری فراغتی دربارهتحقیق 

( باشد. تحقیق 2772اساس تجربی و نظری اولیه برای پیوستار خطی فراغت و گردشگری ارائه شده توسط کار)

 کند ظری از این ارتباط را ایجاد میحاضر به آزمون ارتباط خطی بین فراغت و گردشگری کمک کرده و یک مدل ن

وفاداری و عادت ارتباط متفاوتی با سازگاری در ، تعهد، نشان داد که درگیری، (2775نتایج تحقیق چانگ و گیبسون)

رفتار فراغتی و گردشگری دارد. هر فعالیت دلخواهی که در ایام فراغت دنبال گردد در ایام گردشگری نیز دنبال 
                                                                                                                                                               
1 Henderson  
2 Godbey  
3 Falker and Turner 
4 Bieger and Laessser 
5 Jones and Green 
6 mc donough& crocker 
7 Leisure involvement  
8 Leisure habit  



 363 ...تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد

کنند که درگیری فراغتی)مانند جذابیت و خودابرازی( و تعلق به مقصد)مانند  بین می، (2770لی و شن) شود. می

بینی  های شهری را پیش زننده با سگ در پارک وابستگی( به طور دقیق وفاداری به مقصد افراد قدم هویت مقصد و

جام داد. نتایج نشان داد که تحقیقی با عنوان ارتباط بین فراغت فعال و تعطیالت فعال ان، (2773چانگ)کند.  می

درگیری فراغتی و عادت فراغتی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر انگیزه و رفتار فرد در ایام تعطیل دارد که رابطه فراغت 

های مشابهی را در طول اوقات فراغت و در  کنندگان فعالیت کند. همچنین بسیاری از شرکت و گردشگری را تایید می

های دلخواه فراغتی و در ایام تعطیل تفاوت کمی وجود  البته در فعالیت، کردند انتخاب می طول ایام تعطیل خود

اما همچنان سبک زندگی ، رسد که اغلب آنها تمایل دارند در تعطیالت تجربه جدیدی را کسب کنند داشت. بنظر می

، درگیری فراغتی، شی فراغتیورز -های تفریحی پژوهش حاضر در پی بررسی فعالیتفعال خود را نیز حفظ نمایند. 

و رفتار گردشگری آنها در ایام  عادات فراغتی شهروندان شهر مشهد و ارتباط بین آنها و همچنین ارتباط با انگیزه

 تعطیل است.

  شناسی تحقیق روش

از نظر زمان ، ها کاربردی آوری داده تحقیق حاضر از نظر هدف جمعبود.  میدانینوع  از، روش تحقیق همبستگی

تمامی زنان و مردان ، جامعة آماری .نگر بود نگر و در بخش معادله ساختاری از نوع آینده ها حال آوری داده جمع

 ای چند مرحله ای نفر به طور تصادفی خوشه 077عداد ت نفر( بود. 772/420/2سال ساکن در شهر مشهد ) 73باالی 

به چهار خوشه تقسیم شد ، ازده گانه شهرداری مشهدبه عنوان نمونة آماری انتخاب شد. بدین صورت که مناطق دو

ها در بین شهروندان توزیع  نامه که در هر خوشه سه منطقه وجود داشت. از هر خوشه دو پارک انتخاب شد و پرسش

ها از  آوری داده جهت جمع بود. 03/7نامه  پرسشنامه قابل استفاده بود. نرخ بازگشت پرسش 404شد. نهاتیاً 

سؤال  27که شامل  2نامه درگیری فراغتی پرسش، 7ورزشی فراغتی -های تفریحی ی مشارکت در فعالیتها نامه پرسش

 باشد؛ می 0و خطرپذیری 0خودشناسی، 5اجتماعی، 4عالقه، 0در مقیاس هفت ارزشی لیکرت و در پنج بعد لذت

و  77خودکار، 3منظمسؤال در مقیاس هفت ارزشی لیکرت و در سه بعد  77که شامل  3نامه عادت فراغتی پرسش

ورزشی فراغتی که شامل سه سؤال بسته  -های تفریحی  نامه الگوهای مشارکت در فعالیت باشد؛ پرسش می 77متداوم

ورزشی فراغتی در ایام تعطیل که شامل پنج سؤال  -های تفریحی  نامه الگوهای مشارکت در فعالیت باشد؛ پرسش می

در ایام تعطیل که شامل یک سؤال است؛  ورزشی -های تفریحی  تنامه مشارکت در فعالی باشد؛ پرسش بسته می

سؤال در مقیاس هفت ارزشی لیکرت و در چهار بعد  70که شامل  72نامه انگیزه گردشگری در ایام تعطیل پرسش
                                                                                                                                                               
1 Active leisure activity 
2 Leisure involvement   
3 Hedonic  
4 Central  
5 Social  
6 Self-identity  
7 Risk  
8 Leisure habit  
9 Regular  
10 Automatic  
11 Resistant  
12 Vacation motivation  
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نامه رفتار گردشگری در ایام  باشد؛ و پرسش می 4و ذهنی 0پرهیز از محرک، 2مهارت یا شایستگی، 7اجتماعی شدن

 استفاده شد.، باشد می0و تصمیم  0سؤال در مقیاس هفت ارزشی لیکرت و در دو بعد مشارکت 77که شامل  5تعطیل

همبستگی پیرسون استفاده ، آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، اسمیرنف -آزمون کلموگروف، از آمار توصیفی

ته از روش آماری مدل یابی معادالت و بررسی تأثیرات متغیرهای مستقل بر وابس، جهت آزمون الگوی تحقیق شد.

 استفاده شد. SPSS 21 ،LISREL 8.8 از نرم افزار  ها جهت تحلیل داده ( استفاده شد.SEMساختاری )

 ها یافته

های  استفاده از پارک، روی درصد آنها زن بودند. پیاده 3/07دهندگان را مردان تشکیل دادند و  درصد پاسخ 7/03

دهندگان در طول اوقات  های دلخواه پاسخ نیک رتبه اول تا پنجم فعالیت پیک، ویدن آرامد، نوردی کوه، داخل شهر

نوردی  روی و کوه پیاده، پیک نیک، های خانوادگی بازی، های خارج شهر دهند. استفاده از پارک فراغت را تشکیل می

 دهند. تشکیل می دهندگان در سفر و ایام گردشگری را های دلخواه پاسخ رتبه اول تا پنجم فعالیت
 های تحقیق میانگین و انحراف استاندارد شاخص 1جدول 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

انگیزه ، 44/00عادت فراغتی ، 00/00نمره میانگین درگیری فراغتی ، شود مشاهده می، 7همانطور که در جدول شماره

 است. 72/00و رفتار گردشگری  75/00گردشگری 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که:

های گردشگری در طول ایام  یزه مشارکت در فعالیتهای تفریحی ورزشی و انگ بین عادت فراغتی در فعالیت -

 تعطیل در بین شهروندان شهر مشهد ارتباط معناداری وجود ندارد.

 منظم و متداوم انگیزه گردشگری ارتباط معناداری وجودارد.، بین بعد مهارت انگیزه گردشگری با ابعاد خودکار -

 متداوم انگیزه گردشگری ارتباط معناداری وجودارد. بین بعد پرهیز از محرک انگیزه گردشگری با ابعاد منظم و -

های تفریحی ورزشی و رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل  بین درگیری فراغتی در فعالیت -

 ارتباط معناداری وجود ندارد.

اط معناداری وجود مرکزیت و خودشناسی درگیری فراغتی با ابعاد مشارکت و رفتار گردشگری ارتب، بین ابعاد لذت -

 دارد.

 خودشناسی و خطرپذیری با بعد تصمیم گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.، مرکزیت، بین ابعاد لذت -
                                                                                                                                                               
1 Socializing  
2 Master/competency  
3 Stimulant- avoidance 
4 Intellectual  
5 Vacation behavior 
6 Participation  
7 Decision  

 حداقل حداکثر انحراف استاندارد میانگین شاخص

 درگیری فراغتی

 عادت فراغتی

 انگیزه گردشگری

 رفتار گردشگری

0052/00 

4402/00 

7502/00 

7227/00 

37354/2 

75334/0 

04003/7 

70274/0 

773 

05 

727 

02 

20 

70 

27 

70 
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های تفریحی ورزشی و رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل  بین عادت فراغتی در فعالیت -

 ارتباط معناداری وجود دارد.

 گردشگری با بعد منظم انگیزه گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد. بین بعد مشارکت رفتار -

 بین بعد تصمیم و مشارکت رفتار گردشگری با بعد متداوم انگیزه گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد. -

های تفریحی ورزشی و رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل  بین انگیزه مشارکت در فعالیت -

 باط معناداری وجود ندارد.ارت

های تفریحی ورزشی با بعد مشارکت رفتار گردشگری ارتباط  بین بعد پرهیز از محرک انگیزه مشارکت در فعالیت -

 معناداری وجود دارد.

های تفریحی ورزشی با بعد تصمیم و مشارکت رفتار گردشگری ارتباط  بین بعد ذهنی انگیزه مشارکت در فعالیت -

 رد.معناداری وجود دا
 بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته تحقیق 2جدول 

 

 

 
 

 

 
*p<0.05 

 های پژوهشمنبع: یافته

و برآورد استاندارد و غیراستاندارد نشان  pمقدار ، نتایج آزمون معادالت ساختاری، 2همانگونه که در جدول شماره 

 حاصل: pداده شده است. با توجه به مقدار 

تی شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر های تفریحی ورزشی بر عادت فراغ درگیری فراغتی در فعالیت -

 (.0.05>0/000) معناداری دارد

های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل  عادت فراغتی در فعالیت -

 .0.05<0/618)) تاثیر معناداری ندارد

گری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردش درگیری فراغتی در فعالیت -

 (.(0.05>0/000 تاثیر معناداری دارد

های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر  عادت فراغتی در فعالیت -

 (.(0.05>0/000 معناداری دارد

ی شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگر درگیری فراغتی در فعالیت -

 (.(0.05<0/455 تاثیر معناداری ندارد

انگیزه گردشگری بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری ندارد  -

(0/482>0.05.) 

 برآورد استاندارد شده Pمقدار  آماره انحراف استاندارد برآورد فرضیه

 007/7 *777/7 002/0 574/7 73/0 تاثیر درگیری فراغتی بر عادت فراغتی

 -744/7 073/7 -433/7 700/7 -700/7 تاثیر عادت فراغتی بر انگیزه گردشگری

 03/7 *777/7 240/5 40/7 254/2 تاثیر درگیری فراغتی بر انگیزه گردشگری

 435/7 *777/7 775/4 73/7 002/7 تاثیر عادت فراغتی بر رفتار گردشگری

 705/7 455/7 040/7 232/7 277/7 تاثیر درگیری فراغتی بر رفتار گردشگری

 747/7 432/7 074/7 750/7 74/7 تاثیر انگیزه گردشگری بر رفتار گردشگری
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 گیری بحث و نتیجه

پیک نیک رتبه اول ، دویدن آرام، نوردی کوه، شهر های داخل استفاده از پارک، روی های تحقیق نشان داد که پیاده یافته

های  دهند. و البته استفاده از پارک دهندگان در طول اوقات فراغت را تشکیل می های دلخواه پاسخ تا پنجم فعالیت

های دلخواه  نوردی رتبه اول تا پنجم فعالیت روی و کوه پیاده، پیک نیک، های خانوادگی بازی، خارج شهر

اعالم کرده ، (2777کمیسیون میراث طبیعی اسکاتلند ) دهند. ن در سفر و ایام گردشگری را تشکیل میدهندگا پاسخ

، تماشای حیات وحش، ها هبازدید اماکن دیدنی و جاذب، انواع دوچرخه سواری، که اغلب مردم در انواع پیاده وری

روی و پیک نیک با تحقیق حاضر  پیادهپیک نیک و تماشای پرندگان و در دویدن شرکت کردند. این نتایج در بخش 

نیز اعالم شد ، انجام شد، (2773در پیمایشی که توسط انجمن حومة شهر و کمیسیون جنگل ویلز ) همخوانی دارد.

% در زمین 40نیک و  % در پیک40، % در تماشای مناظر07، % بزرگساالن ساکن در ولش در پیاده روی30که شد که 

دوچرخه ، %(3تماشای مناظر)، %(04پیاده روی)، فعالیت های مورد عالقة آنان به ترتیبهای بازی مشارکت داشتند. 

%( و ورزش های آبی بدون 5شنا در فضای روباز)، %(0ی ناهموار)ها هدوچرخه سواری در جاد، %(0سواری جاده)

، (2774ا و همکاران)این نیز تا حدود زیادی با تحقیق حاضر همخوان است. نتایج تحقیق پاتریشی %( بود.5وسیله)

رفتن به ، %(07های مقیم سانفرانسیسکو شامل پارک رفتن) آسیایی -های تفرحی آمریکایی فعالیت نشان داد که

شنا در ، %(2043دویدن)، %(04435رانندگی برای لذت)، %(4344نیک) پیک، %(5244پیاده روی)، %(5440ساحل)

، شنا در رودخانه و دریاچه، بسکتبال، دوچرخه سواری، نگکمپی، و مشاهدة حیات وحش، %(7344استخرهای روباز)

بنیاد  سافتبال و ...بود. این نتایج نیز با تحقیق حاضر تا حدود زیادی همراستاست.، اسکی، گلف، تنیس، گیری ماهی

سته دویدن/ آه، گیری های تفریحی آمریکاییان شامل: ماهی اعالم کرد که فعالیت، (2777تفریحات فضای باز آمریکا)

دوچرخه ، دویدن/ آهسته دویدن، دوچرخه سواری و پیاده روی روزانه و فعالیت های محبوب آنها، کمپینگ، دویدن

های تحقیق حاضر همخوانی  این نتایج با یافتهبود.  گیری تماشای حیات وحش و ماهی، تماشای پرندگان، سواری

فاوت مردم آمریکا با جامعه آماری پژوهش حاضر ندارد. علت این ناهمخوانی شاید در نوع فرهنگ و امکانات مت

درصد در  3/74، درصد کل افراد در تفریحات خشکی 0/32 در رساله دکتری خود بیان کرده که، (7030مرسل) باشد.

های  . در واقع در تحقیق حاضر نیز اولویتدرصد در فعالیت های هوایی مشارکت داشتند 3/2 فعالیت های آبی و

 توان گفت که با نتایج تحقیق حاضر همخوان است. های خشکی بود. می دهندگان ورزش اول تا پنجم پاسخ

 72/00و رفتار گردشگری  75/00انگیزه گردشگری ، 44/00عادت فراغتی ، 00/00نمره میانگین درگیری فراغتی 

دگان کسب دهن ای که پاسخ نمره، است.در نمرات میانگین درگیری و عادت فراغتی و همچنین رفتار گردشگری

اند در حد متوسط بود و تنها در انگیزه گردشگری نمره میانگین کسب شده کمی باالتر از حد متوسط است.  کرده

توان چنین گفت که از نظر عوامل مورد نظر در تحقیق حاضر مردم مشهد در حد متوسط نسبت به استاندارد  می

 المللی هستند. بین

رزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر های تفریحی و عادت فراغتی در فعالیت

معناداری ندارد؛ اما بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری دارد. درگیری 

ثیر های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تا فراغتی در فعالیت
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معناداری دارد؛ اما بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری ندارد. چانگ و 

در تحقیق خود ارتباط بین درگیری فراغتی و عادت فراغتی و سازگاری در رفتار گردشگری را ، (2775گیبسون)

ر تحقیق حاضر ارتباط بین عادت و انگیزه گردشگری تایید نموده است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. د

بررسی شده ، بررسی شده اما در تحقیق چانگ و گیبسون سازگاری در رفتار گردشگری که انگیزه بخشی از آن است

نشان داد که درگیری فراغتی و عادت ، (2773و احتماالً علت تفاوت در نتایج همین مساله باشد. نتایج تحقیق چانگ)

اثیر مستقیم و غیرمستقیم بر انگیزه و رفتار فرد در ایام تعطیل دارد. در تحقیق حاضر عادت فراغتی بر رفتار فراغتی ت

گردشگری و درگیری فراغتی بر انگیزه گردشگری تاثیر معناداری دارد که با تحقیق چانگ همخوانی دارد؛ اما در 

توان چنین بیان  ر رفتار گردشگری ناهمخوان است. میبخش تاثیر عادت فراغتی بر انگیزه و تاثیر درگیری فراغتی ب

به مرور تبدیل به یک نوع ، های تفریحی ورزشی در طول اوقات فراغت کرد که عادت افراد به شرکت در فعالیت

شود که بر رفتار گردشگری آنها نیز تاثیر گذاشته و احتماالً در ایام سفر و  عادت رفتاری شده و همین امر موجب می

های تفریحی ورزشی  های تفریحی ورزشی بپردازند. همچنین درگیری بودن افراد در فعالیت ری نیز به فعالیتگردشگ

 موجب ایجاد انگیزه در ایام سفر و گردشگری برای انتخاب نوع فعالیت گردشگری خواهد شد.

های تفریحی ورزشی  ه فعالیتسفر و گردش نیز ببرای اینکه مردم در ایام گردد  با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

به ، ریزی گردد های تفریحی ورزشی در برنامه اوقات فراغت آنان برنامه برای گنجاندن هرچه بیشتر فعالیت، بپردازند

برای مشارکت ، پرهیز از محرک و مهارت انگیزه گردشگری، به ابعاد ذهنی های فراغتی توجه بیشتری شود. فعالیت

 به این ابعاد توجه گردد.، برای فعال بودن در سفر دادن و انگیزش بیشتر مردم

 منابع
. دانشگاه تربیت پایان نامه کارشناسی ارشد(. توصیف نحوه گذران اوقات فراغت نابیانایان تهران با تأکید بر فعالیت های ورزشی. 7030)باقر، مرسل

 معلم تهران.

رضایت فراغتی و رضایت ، موانع، ها با توجه به انگیزه، در تفریخات ورزشی فضای باز ریزی مشارکت مردم تهران (. مدیریت و رنامه7030باقر.)، مرسل

 از زندگی. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

 . نشربامداد. تهران.مبانی جامعه شناسی ورزشی(.7033نادریان جهرمی.)
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