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Abstract
Considering the importance of understanding different motivations of sports tourists, the aim of this 
study was to investigate the role of gender moderator in the relationship between motivation and 
sustainable participation of tourists in adventure sports activities. This descriptive-correlational study 
was done through structural equation modeling. Using sample size software based on the statistical 
power of 0.80 and the alpha level of 0.01, the population of the current study was 325 sports tourists 
in Ramsar city, selected using simple random sampling method. In the present study, to evaluate each 
of the variables (motivation and sustainable participation), a questionnaire taken from Beckman’s 
dissertation (2013) was used and its face and content validity was approved after a three-stage 
translation confirmed by 6 experts of marketing and sports tourism. In addition, composite reliability 
indices, Cronbach’s alpha, Fornel and Larker criteria and average variance extracted (AVE) were used 
to assess the reliability of questionnaires, internal consistency of questions, divergent and convergent 
validity for each factor, respectively. Based on the findings, among the dimensions considered in 
explaining the motivations of sports tourists on their sustainable participation considering the role 
of gender moderator, the only hypothesis of the effect of nature tourism component on tourists’ 
self-expression was not approved in both groups (male and female). Therefore, it is recommended 
to marketers and officials of sports and recreational centers to consider the differentiation of the 
motivations of male and female tourists in their services for attracting more sports tourists.
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Extended Abstract
Introduction: There are different types of tourism, one of which involves risky 
activities in some way is called adventure tourism. Adventure tourism can be 
divided into two categories of soft and hard adventure activities so that the first type 
was considered in the current study. Reports indicate that adventure tourism is on 
the increase. It is important to understand the needs, preferences, motivations, and 
behaviors of the audience in this part of tourism. Therefore, the aim of this study was 
to investigate the moderator role of gender in the relationships between motivations 
and sustained participation of tourists in adventure sports activities.
Methodology: This descriptive-correlational study was done through structural 
equation modeling. The population in this study consisted of sports tourists interested 
in adventure activities. The estimation of the sample size in this study was based 
on the objectives and hypotheses of the research. Based on the statistical power of 
0.80 with an alpha level of 0.01, 325 persons were  selected using the simple random 
sampling method. According to the research objectives of the appropriate tool, a 
questionnaire was considered (Beckman, 2013). The two main variables of this study 
were (motivations and sustained commitment of tourists). To explain the motivations 
of tourists from five dimensions (Achievement, Risk-taking, Excitement, Physical 
Activity, Nature) which included 14 questions, and to explain the variable of sustained 
participation of adventure tourists from three dimensions (Enjoyment, importance of 
travel, and self-expression) with eight questions were used. SPSS 25 and Smart PLS 
3 software were applied.
Results: The obtained results related to the analysis of descriptive statistics of the 
participants showed that 68.5 and 31.5% were males and females. Moreover, 59.9% 
of tourists were single, and 40.1% were married. Regarding the age of the participants, 
the highest return was related to the age range of 21 to 30 years (53.8%). Only the 
hypothesis concerning the effect of one of the dimensions of tourists’ motivations in 
nature tourism on their self-presentation was not confirmed; other hypotheses were 
confirmed. In other words, nature had a positive and significant effect on the excitement 
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and importance of the trip. Moreover, physical activity affected the dimensions of 
excitement, importance of the trip, and self-expression. The effect of excitement on 
enjoyment, risk taking on self-expression, a performance on enjoyment, and self-
expression was also significantly confirmed. Gender moderated the relationship 
between nature and the importance of travel. The effect of gender moderator on the 
relationship between excitement and nature with enjoyment of adventurous tourists in 
the male group was significant. In contrast, gender did not moderate the relationship 
between these variables in the female group. Gender moderated the relationship 
between adventure tourists’ physical activity, enjoyment, importance of travel, and 
self-expression in males. Finally, gender moderated the relationship between risk 
taking and self-expression in adventure tourists in the malegroup, but the female 
group did not moderate this relationship.
Conclusion: From this study, it was concluded that each of the dimensions considered, 
which express the motivations of sports tourists with different intensity, influences the 
lasting commitment of sports tourists.  Besides, these relationships change depending 
on the factor of gender. In other words, it can be said that in order to attract and then 
retain adventurous sports tourists, recreation and sports service center managers 
and marketers must pay  special attention to the gender of tourists. Gender is one of 
the important and influential factors in consumer behavior because men and women 
behave differently. Therefore, different marketing strategies need to be developed 
according to gender.  In general, it is suggested that managers and marketers of leisure 
and sports service centers pay special attention to the needs of men and women in 
relation to the services they offer. On the other hand, they should try to segment the 
needs of visitors (tourists) if they want to get the most benefit from their presence. . In 
addition, they should implement strategies that are specific to each situation.

Keywords: Motivations, Enduring involvement, Gender, Adventure activities, Sports 
tourists
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چکیده
با توجه به اهمیت درک انگیزه های متنوع گردشگران ورزشی، این مطالعه با هدف بررسی نقش تعدیلگری جنسیت در ارتباط بین 
با  و  بود  انجام شد. روش   پژوهش توصیفی-همبستگی  پایدار گردشگران در فعالیت های ورزشی ماجراجویانه  انگیزه ها و مشارکت 
رویکرد معادالت ساختاری انجام  گرفته است. با استفاده از نرم افزار برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان آماری 0/80 در سطح آلفای 
0/01، جامعۀ آماری این پژوهش 325 نفر از گردشگران ورزشی شهر رامسر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. 
در پژوهش حاضر برای ارزیابی هریک از متغیرهای پژوهش )انگیزه  و مشارکت پایدار( از پرسشنامۀ برگرفته از رسالۀ بکمن )2013) 
و گردشگری  بازاریابی  از صاحب نظران  تن  تأیید شش  به  ترجمۀ سه مرحله ای  از  آن پس  و محتوایی  روایی صوری  استفاده شد که 
استخراج شده  واریانس  میانگین  و  و الرکر  فورنل  معیار  کرونباخ،  آلفای  ترکیبی،  پایایی  از شاخص های  رسید. عالوه براین،  ورزشی 
به ترتیب به منظور ارزیابی پایایی گویه های پرسشنامه، ارزیابی همسانی درونی  سؤال ها و ارزیابی روایی واگرا و همگرا برای هریک از 
عامل ها استفاده شد. براساس یافته ها، از میان ابعاد درنظرگرفته شده برای تبیین انگیزه های گردشگران ورزشی در مشارکت پایدار 
آنان با مالحظۀ نقش تعدیلگری جنسیت، تنها فرضیۀ اثرگذاری مؤلفۀ طبیعت گردی بر خودبیانگری گردشگران به طور مشترک در 
هر دو گروه زنان و مردان به تأیید نرسید؛ در نتیجه به بازاریابان و مسئوالن مراکز تفریحی-ورزشی پیشنهاد می شود به منظور جذب 

گردشگران ورزشی بیشتر، در خدمات ارائه شدۀ خود تفکیک پذیری انگیزه های گردشگران زن و مرد را مدنظر قرار دهند. 

 واژگان کلیدی: انگیزه ها، مشارکت پایدار، جنسیت، فعالیت های ماجراجویانه، گردشگران ورزشی.
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مقدمه
گردشگری انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن که دربرگیرندۀ فعالیت های مخاطره آمیز است، »گردشگری 
ماجراجویانه«1 نام  دارد. این نوع گردشگری شامل فعالیت های ماجراجویانه ای2 همچون قایق رانی، صخره نوردی، 
این  می شود.  این  دست  از  فعالیت هایی  و  کوهستان  دوچرخه سواری  غواصی،  بالون سواری،  کوهنوردی، 
فعالیت ها اغلب در فضای باز انجام می شوند و برای شرکت کنندگان هیجان انگیز و سرگرم کننده اند )باکلی3، 
انجام دادن  به دو دسته طبقه بندی کرد: دسته ای که درپی  را می توان  2007، 1428(. گردشگران ماجراجو 
فعالیت هایی با ریسک ادراک شده، توأم با سطح پایینی از ریسک واقعی هستند و به حداقل تعهد و مهارت های 
نیاز دارند. این افراد در گروه فعالیت های گردشگران ماجراجوی آرام قرار دارند4؛ گروهی دیگر که به  ابتدایی 
سطح باالیی از تعهد و به نوعی به سطح ریسک باالتری نیاز دارند. این افراد در گروه گردشگران ماجراجوی 
 ،2015 )بوش6،  دارند  جای  غواصی(  و  موج سواری  ارتفاع،  از  پرش  همچون  )فعالیت هایی  مخاطره آمیز5 
فعالیت های  در  برای شرکت  )مبتنی بر طبیعت گردی(  به یک مقصد  ماجراجویانه سفر  گردشگری   .)32-33
ماجراجویانه ای است که از طریق آن تجاربی منحصربه فرد و باارزش کسب خواهد شد و تا حد زیادی بر تجارب 
اماکن خاص متمرکز است؛ این تجربیات از شرکت در فعالیت های توأم با ریسک و از تعامل با محیط طبیعی 
حاصل می شود )بوش، 2015، 11(. از سال 2009 تا 2012، بازار سفرهای ماجراجویی به طور متوسط ساالنه 
به میزان 65 درصد افزایش یافته است و مسافران ماجراجو در مقایسه با مسافران غیرماجراجو، بیشتر از خدمات 
حرفه ای مانند راهنماها، مدرسان، اپراتورهای تور و یا سایر خدمات استفاده کرده اند و مطابق آمار، نزدیک به 
42 درصد از مسافران فعالیت های ماجراجویانه را به عنوان فعالیت اصلی سفر خود در مقایسه با سال 2009 
اعالم  کرده اند. گزارش ها نشان می دهند که گردشگری ماجراجویی به صورت گسترده در حال رشد است. درک 
نیازها، ترجیحات و رفتارهای این بخش بسیار مهم است و پیش بینی می شود در سال های آینده جذب مسافران 
و  کنند  درک  را  گردشگران  نیازهای  می توانند  که  کسب وکارهایی  و  گردشگری  مقاصد  بیشتر  شود.  ماجراجو 
خدماتی متناسب با آن ارائه دهند، می توانند از مزایای اقتصادی که بازار ماجراجویی به  همراه دارد، بهره مند 
 شوند )مطالعۀ بازار گردشگری ماجراجویانه، 2013، 3-2(؛ بنابراین لزوم شناخت و توجه به انگیزه های متنوع 

گردشگران در فعالیت های ماجراجویانه یکی از نکات دارای اهمیت است )بوش، 2015، 50).
در ادبیات روان شناختی، » انگیزه« به عنوان حالتی درونی، انرژی بخش و تقویت کنندۀ رفتار فرد به منظور رسیدن 
به اهداف تعریف شده است؛ به عبارتی  انگیزه ها نیرویی درونی است که رفتار افراد را در راستای رسیدن به هدف 
1. Adventure Tourism
2. Adventure Activities
3. Buckley
4. Soft Adventure Activities
5. Hard Adventure Activities
6. Bosch
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رفتار  تشریح  در  بنابراین  فراهم شود؛  فرد  لذت  و  برای جلب رضایت  درنهایت تالش  که  جهت دهی می کنند 
گردشگران توجه به انگیزه های آنان امری ضروری و مهم به نظر می رسد )پترسون و پن1، 2007، 30(. بازاریابی 
گردشگری مؤثر، بدون درک گردشگران از »انگیزه های سفر« یا به طور خالصه، از راه پاسخ به این سؤال که 
چه چیزی باعث انگیزۀ مردم برای سفر می شود، دشوار خواهد بود )تیدت2، 2011، 2(. انگیزه ها و اولویت ها 
جزو فرایند تصمیم گیری هستند که باید درک شوند تا بازاریابان مقصد بتوانند رفتار گردشگری را تعیین کنند. 
با شناسایی و درک انگیزه، یک محصول/خدمات متناسب با نیازهای گردشگران ارائه می شود؛ بنابراین هدف 
اصلی هر مقصد گردشگری، حفظ و ارتقای انگیزۀ گردشگران است )شومن3، 2010، 35(. نیازها و انگیزه ها 
ابزارهایی هستند که به ارائه دهندگان خدمات تفریحی کمک می کنند تا شخصیت و رفتار جمعی مشتریان خود 
با محوریت فعالیت های ماجراجویانه ای که  تفریحی-ورزشی  را درک کنند )بوش، 2015، 50( و گردشگران 

درپی انجام دادن فعالیت هایی توأم با ریسک پذیری و هیجان اند، از این امر مستثنا نیستند. 
وندر مروه4 (2009( اظهار کرده است که گردشگران ماجراجو از دیگر بازارهای گردشگری متمایزند؛ زیرا نیازها 
و انگیزه های مختلف آن ها برای شرکت در فعالیت های ماجراجویی به طور گسترده ای تحت تأثیر رفتارهای سفر 
خود قرار می گیرند )وندر مروه، 2009، به نقل از بوش، 2015، 50(. در بررسی پیامدهای درک انگیزه های 
افراد در فعالیت های ماجراجویانه می توان از پی بردن به ویژگی های روان شناختی آنان و نیز کمک به ساخت 
محصوالت و بازار گردشگری نام برد )بکمن5، 2013، 13(. این انگیزه برای حوزۀ گردشگری مفید است؛ زیرا 
نه تنها قادر به طبقه بندی رفتار گردشگران است، بلکه می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی از قبل این صنعت 

جهانی شود )لو6، 2014، 22). 
انگیزه های مشارکت کنندگان در فعالیت های ماجراجویانه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: انگیزه های داخلی 
و خارجی. انگیزه های داخلی به عملکرد یک فعالیت مرتبط است و می تواند شامل نیاز به نوآوری، چالش، غلبه 
بر ترس، انجام دادن مهارت های شخصی، افزایش سطح آمادگی جسمانی یا سازگاری با ریسک موقعیتی باشد. 
و  دریا(  و  کوه ها  )جنگل،  مانند طبیعت  فیزیکی یک مقصد  با جنبه های  انگیزه های خارجی  دیگر،  از طرف 
محیط فرهنگی )سایت های میراث فرهنگی و موزه ها( در ارتباط اند. عالوه براین، انگیزه های خارجی می توانند 
به عنوان رسیدگی به موقعیت اجتماعی فرد، مانند صرف وقت با خانواده و دوستان و به دست آوردن اعتبار و رقابت 
در برابر دوستان قلمداد شوند. در فعالیت های ماجراجویانه تاکنون حداقل 14 جنبه از انگیزه های گردشگران 
مشخص  شده است. باکلی )2012( این انگیزه ها را به سه دسته طبقه بندی کرده است: دستۀ اول انگیزه های 

1. Patterson & Pan
2. Tiedt
3. Choeman
4. Van der Merwe
5. Beckman
6. Lou
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تناسب اندام و ریسک پذیری  درونی، فعالیت های عملکردی شامل هیجان، ترس، کنترل، مهارت، موفقیت، 
فعالیت های  از  )برداشتی  هنر  و  طبیعت  روحیه،  شامل  بیرونی  و  درونی  انگیزاننده های  دوم  دستۀ  هستند؛ 
پرطرفدار( هستند و دستۀ سوم موقعیت اجتماعی/انگیزۀ بیرونی شامل دوستان، گریز، رقابت و تصویر است 
)باکلی، 2012، 962(. هال و ویلر1 (1992( اظهار داشتند که انگیزه های اولیه برای مشارکت در فعالیت های 
گردشگری ماجراجویانه در ارتباط با طبیعت، تحرک، ماجراجویی، ارتباطات اجتماعی و خودشکوفایی بوده است 
)هال و ویلر، 1992، به نقل از لو، 2014، 21(. همچنین از ریسک، ترس و هیجان به عنوان سه عامل مهم 
انگیزشی در مشارکت گردشگران فعالیت های ماجراجویانه یاد شده است )اسچلگملیچ و اولبرگ2 2014، 45). 
از طرفی پژوهشگران دریافته اند که انگیزه ها در فعالیت های تفریحی و گردشگری یکی از متغیرهای اثرگذار و 

پیش بین مشارکت پایدار سفر هستند )لو و اسکوئت3، 2014، 72).
به زعم بکمن )2013(، پژوهش هایی که انگیزۀ مشارکت افراد در گردشگری ماجراجویانه را بررسی کرده باشند، 
فعالیت های  در  افراد  که چرا  باشد  این موضوع  بررسی  برای  مناسبی  زمینۀ  امر می تواند  این  و  اندک هستند 
ماجراجویانه شرکت می کنند )بکمن، 2013، 13(. با توجه به اینکه تعیین انگیزه های افراد مهم است، این امر 
پایدار آن ها در گردشگری ماجراجویانه منجر شود )بکمن، 2013، 8(. مشارکت  می تواند به مشارکت قوی و 
به عنوان مفهومی برجسته در راستای شناخت عملیاتی رفتارهای فرد در فعالیت های تفریحی، اوقات فراغت و 
گردشگری تعریف  شده است )فرنس و والس4، 2012، 27(. هاستون و راتچید5 (1978( مشارکت را به عنوان 
تارگا8،  و  پائوال، ماتوت  از فورگاس،  نقل  )به  پایدار7 دسته بندی کردند  واکنشی موقت )وضعیتی(6 و مشارکتی 
خاص  وضعیتی  در  درگیرشدن  )آنی(  موقت  احساسات  منعکس کنندۀ  وضعیتی،  مشارکت   .)246  ،2017
برای  فرد  عاطفی  و  شخصی  وابستگی  پایدار،  مشارکت  درحالی که  155(؛   ،2005 مانوئل9،  و  )هاویتز  است 
انجام دادن فعالیت است که به نوعی نشان دهندۀ نگرش فرد به هدف پایدار و مداوم است )ریتچی، تیکاچنسکی 
و فالکس10، 2010، 412(. نظریه پردازان اوقات فراغت بیان می کنند که مشارکت پایدار نقش مهمی در تقویت 
آشکار رفتارهای تفریحی ایفا می کند؛ به نحوی که چنانچه افراد با فعالیتی درگیر شوند، به  احتمال  زیاد نگرش 
و احساسات آن ها شدت می یابد و به نوبۀ خود این نگرش ها و عواطف به عنوان یک حالت نامشهود انگیزشی بر 

رفتار آتی فرد تأثیر خواهند گذاشت )لو و اسکوئت، 2014، 72). 
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مشارکت پایدار در اصل به معنای صرف و گذراندن زمان طوالنی و مداوم فرد در فعالیت های اوقات فراغت است 
)بکمن، 2013، 8(. مشارکت پایدار با مشارکت در مقصد متفاوت است. مشارکت در مقصد را می توان به عنوان 
ارتباط فرد با مقصد در خالل سفر بیان کرد. ارزیابی مشارکت گردشگر در مقصد، لذت، شادکامی و ارزش های 
نمادین به عنوان هستۀ مرکزی زندگی فرد را به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر مشارکت پایدار سفر بازتاب 
پایداربودن مشارکت طوالنی مدت  نام آن برمی آید،  از  با سفر است. درواقع همان گونه که  ارتباط  رابطۀ فرد در 
و بادوام، جنبۀ اصلی آن است؛ به عنوان مثال، یک فرد ممکن است بسیار درگیر سفر باشد، اما فقط دوست 
داشته باشد هرساله مقصد جدیدی را برای تعطیالت تجربه کند؛ برعکس یک فرد ممکن است عالقۀ کمی به 
مسافرت داشته باشد، اما اغلب جذابیت های مقصدی خاص را مدنظر قرار دهد )فرنس و والس، 2012، 27).

لورنت و کاپفر1 (1985( مقیاس اندازه گیری مشارکت پایدار در فعالیت های تفریحی و گردشگری را در قالب سه 
بعد لذت، اهمیت سفر و خودبیانگری ارائه کردند. بعد لذت به لذت به دست آمدۀ ناشی از مشارکت فرد در سفر 
و فعالیت مدنظر اشاره دارد. بعد اهمیت سفر به معنای درک فعالیت های گردشگر برای مصرف کننده ای است 
که درحقیقت درجۀ اهمیت توجه و تمایل به این چنین فعالیت هایی را می رساند؛ بنابراین چنانچه فعالیتی برای 
مصرف کننده مهم باشد، انتظار درگیری بیشتر وی در آن فعالیت محتمل به نظر خواهد رسید. سومین بعد نیز به 
خودبیانگری فرد در قالب درجه ای اشاره دارد که مشارکت کنندگان فردیت خود را از طریق فعالیت های فیزیکی 
ابراز می کنند )به نقل از بکمن، 2013، 34-33(. هاویتز و هاروارد2 (1995( مدل ارائه شده با این سه بعد را در 
زمینۀ مشارکت پایدار در فعالیت های تفریحی همچون اسکی روی آب، قایق رانی و گلف بررسی کردند )هاویتز و 
هاروارد، 1995، 255(. همچنین این مدل در ارتباط با فعالیت های تفریحی و غیرتفریحی گردشگران و ارتباط 
آن با مشارکت پایدار در پژوهشی دیگر بررسی شد. در این بررسی که مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری 
بود، نتایج نشان دهندۀ اثرگذاری نوع فعالیت کنندگان بر مشارکت پایدار و وضعیتی بود )هاویتز و مانوئل، 2005، 

.(167
خصوصیات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان یکی از مواردی است که نقش مهمی در صنعت گردشگری ایفا 
می کند )آساکر، هالک، آسف و اسد3، 2015، 578(. از منظر روان شناسی تکاملی4 نیز جنسیت نقش مهمی در 
حفظ الگوی رفتارهای اجتماعی افراد دارد )هان، هسو و لی، 2009، 521(. در شناسایی انگیزه های مشارکت 
در فعالیت های تفریحی و ماجراجویی چالش های متعددی وجود دارد و جنسیت مشارکت کنندگان یکی از این 
در  انگیزه های مشارکت کنندگان  در  عامل مهمی  به عنوان  از جنسیت  انجام شده  مطالعات  در  چالش هاست. 
فعالیت های گردشگری ماجراجویانه یاد شده است و تأکید شده است که بین انگیزه های مردان و زنان تفاوت 
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با  ارتباط  در  را  انگیزه  از  باالیی  سطح  اغلب  مردان  فعالیت هایی  چنین  در  مشارکت  برای  درواقع  دارد.  وجود 
ارتباطات اجتماعی را مدنظر قرار می دهند )اورت،  رقابت های چالش برانگیز نشان می دهند؛ درحالی که زنان 
زنان و  براساس نظریۀ نقش اجتماعی2 می توان استدالل کرد که رفتار  لو و ویت1، 2013، 94(.  گیلبرسون، 
با توجه به موقعیت و عوامل مختلف اجتماعی می تواند متفاوت تعریف شود. در مطالعات گردشگری  مردان 
و  )آساکر  قائل شد  تفاوت  باید  دو جنس  هر  الگوی مصرف  بهتر  درک  به دلیل  مسافر  مردان  و  زنان  بین  نیز 
همکاران، 2015، 580(. مک کالری و ویور و لن3 (1994( در مطالعه ای به بررسی این موضوع پرداختند که 
آیا گردشگران مرد و زن دارای معیارهای مشابهی برای انتخاب هتل محل اقامت خود هستند؟ یافته ها حاکی 
از مشاهدۀ برخی ناهمگنی های برجسته دربارۀ رفتارهای بین دو گروه جنسیتی بود )مک کالری و همکاران، 
1994، 51). جانگ، چوی و وانگ4 (2016( در پژوهش خود با عنوان »نقش تعدیلگری جنسیت در ارتباط بین 
کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و رضایت مندی گردشگران« به این نتیجه رسیدند که جنسیت رابطۀ بین 
متغیرهای ذکرشده را تعدیل می کند  )جانگ و همکاران، 2016، 101(. در مطالعه ای دیگر ساکی5 (2014) 
پرداخت.  گردشگر  رضایت  و  هتل  مقصد  خدمات  کیفیت  بین  ارتباط  در  جنسیت  تعدیلگری  نقش  بررسی  به 
با ارائۀ خدمات  نتایج نشان داد که جنسیت به طور معنا داری رابطۀ بین کیفیت خدمات و رضایت گردشگر را 
گردشگری  مطالعات  در  انجام شده،  مطالعات  و  پیشینه  براساس   .)44  ،2014 )ساکی،  می کند  تعدیل  هتل 
توجه نکرده اند )راگوان،  تعدیلگر  به عنوان متغیر  به جنسیت  بر رفتار مصرف کننده، پژوهشگران  تأثیرگذاری  و 

سابرامونیان و شریف6، 2014، 405).
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان مازندران، وجود دریای خزر و همچنین مراکز ارائه دهندۀ خدمات تفریحی-

انجام دادن  برای  تله کابین  وجود  کارتینگ،  پیست  فعالیت های  ازجمله  گردشگری  منطقۀ  این  در  ورزشی 
قبیل  از  آبی  فعالیت های  امکانات  از  منطقه  این  برخورداری  پاراسیالینگ،  همچون  خاص  فعالیت هایی 
قایق سواری، جت اسکی و فعالیت هایی از این  دست با محوریت هیجان انگیزبودن فعالیت های ارائه شده برای 
گردشگران ورزشی، برخورداری این منطقه از جاذبه های گردشگری و امکانات اقامتی و تفریحی و نیز نزدیکی 
آن به جنگل و دریا، هرساله این منطقه به ویژه در ایام تعطیل و تابستان پذیرای گردشگرانی است که با انگیزۀ 
ثانویه )کسانی که هدف اصلی آن ها ورزش نیست، اما در فعالیت های تفریحی-ورزشی مشارکت دارند( در سفر 
به شهر رامسر از این امکانات استفاده می کنند. درحقیقت ویژگی های این چنینی ازجمله عواملی اند که بر نگرش 
گردشگران اثرگذارند و می توانند زمینه ساز ترغیب گردشگران به سفر و استفاده از این  دست فعالیت هایی شوند 
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که غالبًا توأم با هیجان، نشاط و ریسک پذیری  اند. 
از طرفی با توجه به ادبیات پژوهش مبنی بر اثرگذاری عوامل انگیزشی بر مشارکت پایدار سفر )بکمن، 2013) 
و نیز تعدیلگری عامل جنسیت در اثرگذاری بر شدت روابط متغیرها در پژوهش های حوزۀ گردشگری )راگوان 
و همکاران، 2014(، این مطالعه به نوعی جزو اولین پژوهش های انجام شده در کشور با تمرکز بر گردشگران 
ورزشی است. این پژوهش به منظور پاسخگویی به این مسئله شکل گرفت که آیا عوامل انگیزشی بر مشارکت 
همچون  جمعیت شناختی  متغیر  آیا  بود؟  خواهند  اثرگذار  ماجراجویانه  گردشگری  فعالیت های  در  سفر  پایدار 
جنسیت شدت این رابطه را تعدیل خواهد کرد یا خیر؟ علت استفاده از نقش تعدیلگری جنسیت همان گونه که 
بر وجود  دیگر  دلیلی  امر  این  بود.  پژوهش های خارجی  در  و مرد  متفاوت گردشگران زن  برداشت  بیان شد، 
خأل پژوهشی در داخل کشور مبنی بر بررسی نشدن تفاوت نگرشی جنسیت گردشگران ورزشی )در فعالیت های 
تفریحی توأم با هیجان( بود که در این پژوهش سعی شد به این موضوع نیز پرداخته شود تا با توجه به نتایج 

پژوهش بتوان پیشنهاد های کاربردی به بازاریابان و مدیران مراکز خدماتی، تفریحی-ورزشی ارائه  کرد.

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش
Figure 1- Conceptual Model of Research

روش  پژوهش 
روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-همبستگی به طور مشخص 
مبتنی بر رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری بود. گردشگران ورزشی که با هدف و انگیزۀ ثانویه ضمن سفر 
تابستان 1396 استفاده کردند،  این خدمات در  ارائه دهندۀ  از امکانات تفریحی-ورزشی مراکز  به شهر رامسر 
جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به دسته بندی درنظرگرفته شده برای گردشگران فعالیت های 
ماجراجویانه و نیز محدودیت پژوهشگران مطالعۀ حاضر در دسترسی به نوع دوم مشارکت کنندگان ماجراجو در 
فعالیت های مخاطره آمیز )نوع دوم دسته بندی گردشگران ماجراجو( و ظرفیت موجود در شهر رامسر در ارائۀ 
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پژوهش  این  در  مشارکت کنندگان  اول(،  دسته بندی  نوع  از  )ترجیحًا  ماجراجو  گردشگران  برای  فعالیت هایی 
قایق رانی،  آب،  روی  اسکی  فعالیت های  در  که  گردشگرانی  مشخص  به طور  آرام،  ماجراجوی  گردشگران  را 
جت اسکی و شنا در ساحل دریا که به زعم بوش )2015، 32( می توان آن ها را جزو فعالیت های ماجراجوی آرام 

دسته بندی کرد، تشکیل دادند. 
برآورد حجم  نرم افزار  از  پژوهش  فرضیه های  و  اهداف  براساس  پژوهش حاضر،  در  نمونه  تعیین حجم  برای 
نمونه1 استفاده شد )هینتس و کایسویل2، 2011(. در این نرم افزار براساس پیش فرض های لحاظ شده مبنی بر 
با  برابر  نمونه  حجم  مالک،  متغیر  هر  برای   )0/05)  R2 حداقل  و   0/80 آماری  توان  و  آلفای 0/01  سطح 
به اهداف  توجه  با  از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.  برآورد شد. شایان  ذکر است که  نفر   325
پژوهش، ابزار مناسب، پرسشنامه درنظر گرفته شد؛ بنابراین با مطالعات کتابخانه ای و جست وجوهای اینترنتی 
پرسشنامه های مناسب برای این کار انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای بود که 
بکمن )2013( در رسالۀ دکتری خود در دانشگاه تنسی، ناکسویل آمریکا از آن استفاده کرده بود. بخشی از 
بود.  پایدار گردشگران ماجراجو  انگیزه ها و مشارکت  این پژوهش یعنی  این رساله دربرگیرندۀ دو متغیر اصلی 
بدین منظور از دو پرسشنامه استفاده شده است. برای تبیین انگیزه های گردشگران از پرسشنامه ای حاوی پنج 
بود،  و طبیعت گردی که دربرگیرندۀ 14 سؤال  بدنی  فعالیت های  بعد موفقیت طلبی، ریسک پذیری، هیجان، 
هشت  پرسشنامه ی  از  ماجراجو  گردشگران  پایدار  مشارکت  متغیر  تبیین  برای  همچنین  است؛  شده  استفاده 
سؤالی مشتمل بر سه بعد لذت، اهمیت سفر و خودبیانگری استفاده شده است. به منظور بررسی روایی صوری و 
محتوایی، پرسشنامه ها پس از ترجمۀ سه مرحله ای3 و تطبیق دادن گویه ها با اهداف پژوهش، در اختیار شش تن 
از صاحب نظران حوزۀ بازاریابی گردشگری ورزشی قرار گرفتند و تأیید شدند. عالوه براین، فرمی دربارۀ اطالعات 
در  بود،  چندگزینه ای  و  بسته پاسخ  به صورت  سؤال  هفت  دربرگیرندۀ  که  مشارکت کنندگان  جمعیت شناختی 
اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت. همچنین در بررسی و تحلیل داده ها به منظور ارزیابی روایی واگرا4 از معیار 
فورنل و الرکر5، برای ارزیابی روایی همگرا6 از روش میانگین واریانس استخراج شده7، به منظور برآورد همسانی 
درونی و پایایی گویه های پرسشنامه به ترتیب از آلفای کرونباخ و روش پایایی ترکیبی8 و برای آزمودن فرضیه ها 
نرم افزار  از  استفاده  با  تحلیل ها  استفاده شد.  واریانس محور  رویکرد  با  از روش مدل سازی معادالت ساختاری 
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اس. پی. اس. اس. 1نسخۀ 22 و اسمارت پی .ال .اس.2 نسخۀ سه انجام شد.

نتایج
نتایج تحلیل آمار توصیفی مشارکت کنندگان حاکی از آن بود که از تعداد 325 نفر نمونۀ آماری پژوهش، 68/5 
درصد را مردان و 31/5 درصد را زنان تشکیل دادند. همچنین 59/9 درصد از گردشگران افراد مجرد و 40/1 
درصد متأهل بودند. در ارتباط با سن مشارکت کنندگان نیز بیشترین بازه به بازۀ سنی 21 تا 30 سال با 53/8 
با اعضای  درصد مربوط بود. عالوه براین در بین همراهان سفر بیشترین سهم را همراهی مشارکت کنندگان 
خانواده با 45/3 درصد به خود اختصاص داد. سایر اطالعات مربوط به فرم جمعیت شناختی مشارکت کنندگان 

به تفصیل در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول 1- اطالعات جمعیت شناختی
Table 1- Demographic Factors

اطالعات جمعیت شناختی
(Demographic)

درصد فراوانی
(Frequency 

Percent)

اطالعات جمعیت شناختی
(Demographic)

درصد فراوانی
(Frequency 

Percent)

جنسیت
(Gender)

(Male( 68.5مرد

سن
 (Age)

کمتر از 20
(20 Less than)11.3

(Female( 21 تا 31.530زن
(30-21)53.8

وضعیت تأهل
(Marital Status)

(Single( 31 تا 59.940مجرد
(40-31)22.9

(Married( 41 تا 40.150متأهل
(50-41)8.6

همراهان سفر
(Travel Companions)

(Family( باالتر از 45.351خانواده
(51 Above)3.4

(Friends( 34.9دوستان

تحصیالت
(Education)

کمتر از دیپلم
(Less than a Diploma)4

(Singly( دیپلم19.9تنها
(Diploma)14.1

تعداد سفر  تفریحی در سال
(Number of Recre-

ational Trips)

(once( کارشناسی60.9یک  بار
(Bachelor)36.7

(Twice( کارشناسی ارشد و باالتر33دو بار
(Master or Ph.D.)

41

بیش از دو بار 
(More than Twice)6.1

سارشتد3  و  رینگل  هالت،  هیر،  نظر  براساس  واریانس محور  رویکرد  با  ساختاری  معادالت  مدل سازی  ارزیابی 
(2013، 169( از رویکردی سیستماتیک در قالب پنج مرحله تشکیل  شده است. این مراحل پس از تأیید قابلیت 

1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
2. Partial Least Squares (Smart PLS 3)
3. Hair, Hult, Ringle & Sarstedt
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اعتماد مدل اندازه گیری )مدل بیرونی( در جهت ارزیابی نتایج مدل ساختاری است که این امر شامل بررسی 
قابلیت های پیش بینی مدل و روابط بین سازه هاست.  این مراحل عبارت اند از: 1- ارزیابی مدل ساختاری برای 
 ،R2 بررسی روابط خطی بین متغیرها، 2- ارزیابی معناداری روابط متغیرها در مدل ساختاری، 3- ارزیابی سطح

 .Q2 و 5- ارزیابی قدرت پیش بینی کنندگی روابط f2 4- ارزیابی اندازۀ اثر

نتایج تحلیل مدل بیرونی
براساس نتایج جدول شمارۀ دو، در قسمت بارهای عاملی مربوط به هر گویه، براساس نظر هیر و همکاران 
(2013، 103(، تمامی گویه ها مطابق با نقطۀ برش بیشتر از 0/7 تأیید شدند. از طرفی تمامی گویه ها نیز معنا دار 
ارزیابی شدند. در قسمت مربوط به ارزیابی پایایی پرسشنامه ها نیز از دو آزمون آماری ضریب آلفای کرونباخ برای 
ارزیابی همسانی درونی پرسشنامه ها و روش پایایی ترکیبی به منظور ارزیابی پایایی گویه های پرسشنامه ها استفاده 
و همکاران،  )هیر  ارزیابی شد  مناسب  از 0/7  بیشتر  مقادیر  به دست آوردن  با  آماری  آزمون  دو  نتایج هر  شد. 
2013، 102(. برای ارزیابی روایی همگرای مؤلفه های این پژوهش از شاخص میانگین واریانس استخراج شده 
استفاده شد. نقطۀ برش شاخص مدنظر بیشتر از 0/5گزارش  شده است )هیر و همکاران، 2013، 103( که 

این شاخص نیز مناسب برآورد شد. 
جدول 2- نتایج تحلیل مدل بیرونی، میانگین و معنا داری هر گویه

Table 2 - Results of External Model Analysis, Mean and Significance of each Item

)Item( گویه
بار عاملی
 Factor(
)loading

TαCRAVE

N1.0.88351.770.7260.880.785ترغیب شدن به انجام دادن چنین فعالیت هایی در طبیعت بودن است

N2 ترغیب شدن به انجام دادن چنین فعالیت هایی لذت بردن از چشم انداز
0.88952.31طبیعی است.

P1 ترغیب شدن به انجام دادن چنین فعالیت هایی، انجام دادن
0.8584.830.8290.8970.745فعالیت های فیزیکی است.

P2 انجام دادن این فعالیت ها کمک خواهد کرد که در فکر حفظ تناسب
0.85437.57 اندامم باشم. 

P3 .0.87746.3پس از انجام دادن چنین فعالیت هایی احساس خوبی خواهم داشت

E1 دلیل اصلی انجام دادن چنین فعالیت هایی ماهیت هیجان انگیزبودن
0.87545.910.8380.9030.756فعالیت مدنظر است.

E2 به واسطۀ انجام دادن این فعالیت ها تجربه ای هیجان انگیز به دست
0.87644.62خواهم آورد.
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)Item( گویه
بار عاملی
 Factor(
)loading

TαCRAVE

E3 به واسطۀ انجام دادن این فعالیت ها احساس شادی و لذت کسب
0.85739.32خواهم کرد.

R1 به واسطۀ انجام دادن این فعالیت ها مخاطره آمیزبودن این فعالیت ها را
0.85555.420.8350.9010.752تجربه خواهم کرد.

R2 به واسطۀ انجام دادن این فعالیت ها حضور در موقعیت های توأم با
0.87863.13خطر را تجربه خواهم کرد )از قبل برنامه ریزی نشده و خودجوش(.

R3 در حین انجام دادن چنین فعالیت هایی و خطرات ناشی از آن، با
0.83331.03درگیری ذهنی مواجه خواهم شد. 

A1 به واسطۀ انجام دادن این فعالیت ها حس موفقیت طلبی به دست
0.88645.990.8870.9240.802خواهم آورد.

A2 به واسطۀ انجام دادن این فعالیت ها اعتمادبه نفس مناسبی کسب
0.90866.1خواهم کرد.

A3 انجام دادن چنین فعالیت های بدنی موجب بهبود مهارت ها و
0.89252.89توانایی های فردی ام خواهد شد.

J1 انجام دادن فعالیت های مدنظر یکی از لذت بخش ترین کارهایی است
0.85239.520.7910.8780.705که انجام می دهم.

J2 وقتی فشار زندگی زیاد می شود، لذت انجام دادن چنین فعالیت هایی
0.83533.62من  را آرام می کند.

J3 انجام دادن چنین فعالیت هایی یکی از رضایت بخش ترین کارهایی
0.83229.8است که انجام می دهم.

I1.0.90257.470.7860.9030.824خیلی کم یا هیچ عالقه ای به انجام دادن چنین فعالیت هایی ندارم

I2 از بحث کردن دربارۀ چنین فعالیت هایی با دوستانم لذت می برم و به
0.91369.55آن اهمیت می دهم.

S-E1 انجام دادن  چنین فعالیت هایی بخش زیادی از آنچه هستم را بیان
0.86645.240.8080.8860.722می کند. 

S-E2 زمانی که به  چنین فعالیت هایی می پردازم، دیگران مرا آن طورکه من
0.84236.8می خواهم می بینند.

S-E3 انجام دادن چنین فعالیت هایی به اظهارنظر دیگران دربارۀ من منجر
0.84135.46می شود.
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در بخش ارزیابی روایی واگرا به منظور اطمینان از اعتبار ممیز باید ریشۀ میانگین واریانس استخراج شدۀ هریک 
از متغیرها بیشتر از همبستگی دیگر متغیرهای مکنون باشد؛ ازاین رو برای بررسی این عامل از معیار فورنل و 
الرکر استفاده شد )هیر و همکاران، 2013، 107( که این شاخص نیز مناسب ارزیابی شد )جدول شمارۀ سه(.

جدول 3- نتایج ارزیابی روایی واگرای مؤلفه ها )معیار فورنل و الرکر(
Table 3- Results of Divergent Validity Evaluation of Components (Fornell & Larcker criterion) 

12345678

10.895. موفقیت طلبی

20.8160.84. لذت

30.8440.7910.869. هیجان

40.7210.7040.7240.908. اهمیت

50.770.720.7260.5940.886. طبیعت گردی

60.8380.7720.8240.6840.7280.863. فعالیت های فیزیکی

70.830.8130.8370.7010.7360.8390.867. ریسک پذیری

80.8030.8250.8150.7390.6890.7710.790.85. خودبیانگری

نتایج تحلیل مدل درونی
R2 توان پیش بینی کنندگی بین متغیرهای پنهان را در قالب مدل درونی نشان می دهد. طبق نظر هیر و همکاران 

(2013(، دامنۀ تأییدشده برای R2 در مدل سازی معادالت ساختاری برای هر متغیر مالک صفر تا یک است. 
با متغیر  اثر بزرگ تر باشد، حاکی از آن است که قدرت پیش بینی کنندگی متغیر پیش بین در رابطه  هرچه این 
مالک بیشتر است. همچنین سه نقطۀ برش )0/25، 0/5 و 0/75( به عنوان حدود پیش بینی کنندگی ضعیف، 
متوسط و قوی ارائه شده است )هیر و همکاران، 2013، 175(. در این راستا و مطابق با نتایج، به ترتیب 0/71، 
0/48 و 0/7 از تغییرات لذت، اهمیت سفر و خودبیانگری توسط ابعاد انگیزشی گردشگران ماجراجو تبیین شده 
است. معیار بعدی، شاخص توان پیش بینی کنندگی روابط Q2 )استون گایسر1( است که توان پیش بینی کنندگی 
روابط را در مدل ساختاری ارزیابی می کند. هیر و همکاران )2013، 178( بیان کردند که پژوهشگران به منظور 
ارزیابی مدل ساختاری باید عالوه بر گزارش R2، شاخص Q2 را که سه  نقطۀ برش )0/2، 0/15 و 0/35( برای 
آن گزارش کردند، بررسی کنند؛ بر همین اساس و با توجه به نتایج جدول شمارۀ چهار، مقدار Q2 به ترتیب برای 
ابعاد مشارکت پایدار در نقش مالک )لذت، اهمیت سفر و خودبیانگری( برابر با 0/47، 0/38 و 0/47 به دست 
آمد. با استناد به مقادیر درنظرگرفته شدۀ Q2 در راستای توان پیش بینی کنندگی روابط مدل ساختاری می توان 

بیان کرد که نتایج به دست آمده برای هر سه متغیر مدنظر مبین رابطه ای قوی است.
1. Stone-Geisser
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جدول 4- نتایج تحلیل مدل درونی
Table 4- Results of Internal Model Analysis

لذت
(Enjoyment)

اهمیت سفر
(Importance of Travel)

خودبیانگری
(Self-Expression)

(R2( 0.7170.4880.701ضریب تعیین

(Q2( 0.4760.3810.473توان پیش بینی کنندگی مدل

نظر  در  معیارهایی  واریانس محور  رویکرد  با  ساختاری  معادالت  مدل سازی  در  مدل،  کیفیت  ارزیابی  به منظور 
گرفته  شده است. یکی از این معیارها، شاخص  اصلی نیکویی برازش است که در اصطالح به ریشۀ باقی ماندۀ 
استانداردشدۀ میانگین مربعات1 مرسوم است. نقطۀ برش در این شاخص در مدل سازی با رویـکرد واریـانس محور 
در دو حالت استاندارد و معنا داری به ترتیب  0.08 < و 95٪ < در سطح معنا داری )P = 0/05( است. براساس 
دیگر  دو شاخص  بود.  برخوردار  مطلوبی  برازش  از  مدنظر  حالت شاخص  دو  هر  در  پنج،  نتایج جدول شمارۀ 
به منظور ارزیابی مدل در رویکرد واریانس محور در حالت معنا داری با روش بوت استرپینگ2 برای تعیین اختالف 
بین دو ماتریس تجربی و برازش شدۀ دو شاخص حداقل اختالف توزیع نشده3 و اختالف به دست آمده از سطوح 
هندسی4  با نقطۀ برش کمتر از )95 درصد( در سطح معنا داری )0/05 ( در نظر گرفته  شده است )هنسلر، 

هابونا و رای5، 2016، 12(. این دو شاخص نیز از سطح مطلوبی در برازش مدل برخوردار بودند.
جدول 5- شاخص های اصلی ارزیابی نهایی کیفیت مدل

Table 5 - The Main Indicators of The Final Evaluation of The Model Quality

شاخص
)Indicator(

حالت استاندارد
)Standard Mode(

حالت معنا داری
)Significant(

نقطۀ برش
 Evaluation(

)Criterion

منبع
)Source(

SRMR0.045-> ٪95
هنسلر و 0.08 <

همکاران 
 ،2016)

(12
d-ULS-0.001> ٪95

d-G-0.001> ٪95

درنظرگرفته شده  مقادیر  است.  کوهن(  اثر  )اندازۀ   f2 اثر  اندازۀ  شاخص  بعدی،  مدنظر   معیار 
(0/2، 0/15 و 0/35( به ترتیب اندازۀ اثر ضعیف، متوسط و قوی یک سازه بر سازه دیگر است )هیر و همکاران، 
2013، 178(. در این راستا و با توجه به نتایج جدول شمارۀ شش می توان استنباط کرد که موفقیت طلبی بر 
لذت با ضریب 0/1 یک اندازۀ اثر ضعیف، مسیر موفقیت طلبی بر خودبیانگری با ضریب 0/08 یک اندازۀ اثر 
1. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
2. Bootstrapping
3. Unweighted Least Squares Discrepancy (d-ULS)
4. Geodesic Discrepancy (d-G)
5. Henseler, Hubona & Ray
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ضعیف، مسیر هیجان بر لذت با ضریب  0/04 یک اندازۀ اثر ضعیف، مسیر طبیعت گردی بر لذت و اهمیت 
سفر با ضریب 0/03 و بر خودبیانگری با ضریب 0/01 یک اندازۀ اثر ضعیف، مسیر فعالیت های فیزیکی بر 
لذت و خودبیانگری با ضرایب 0/01 و 0/02 یک اندازۀ اثر ضعیف و بر اهمیت سفر با ضریب 0/26 یک اندازۀ 
اثر نسبتأ مناسب و قوی و درنهایت مسیر ریسک پذیری بر خودبیانگری گردشگران با ضریب 0/06 یک اندازۀ 

اثر ضعیف به دست آمد.
جدول 6- نتایج فرضیه های پژوهش

Table 6- Results of Research Hypotheses

اثر تعدیلگری جنسیت
(Moderating Gender)

سطوح اطمینان
(Confidence levels)

β2.5%97.5%Pf2

موفقیت طلبی
(Achievement)

لذت
(Enjoyment)

(Male( 0.360.220.480.0010.1مردان
(Female)0.390.160.720.004زنان

موفقیت طلبی
(Achievement)

خودبیانگری
(Self-Expression)

(Male( 0.370.250.480.0010.08مردان (Female( 0.320.080.550.005زنان
هیجان

(Excitement)
لذت

(Enjoyment)
(Male( 0.440.090.390.0010.04مردان (Female( 0.040.050.450.316زنان

طبیعت گردی
(Nature)

لذت
(Enjoyment)

(Male( 0.170.060.280.0020.03مردان (Female( 0.260.212-0.110.1زنان
طبیعت گردی
(Nature)

اهمیت سفر
(Importance of travel)

(Male( 0.190.070.30.0010.03مردان (Female( 0.480.04-0.260.02زنان
طبیعت گردی
(Nature)

خودبیانگری
(Self-Expression)

(Male( 0.170.0910.01-0.080.01مردان (Female( 0.240.576-0.060.21زنان
فعالیت های فیزیکی

(Physical Activity)
لذت

(Enjoyment)
(Male( 0.280.0490.01-0.140.01مردان (Female( 0.420.409-0.060.25زنان

فعالیت های فیزیکی
(Physical Activity)

اهمیت سفر
(Importance of Travel)

(Male( 0.590.460.70.0010.26مردان (Female( 0.390.10.580.001زنان
فعالیت های فیزیکی

(Physical Activity)
خودبیانگری

(Self-Expression)
(Male( 0.210.10.330.0010.02مردان (Female( 0.320.864-0.030.39زنان

ریسک پذیری
(Risk-Taking)

خودبیانگری
(Self-Expression)

(Male( 0.240.110.360.001مردان
0.06

(Female( 0.120.120.850.189زنان
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شکل 2- خروجی نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. سه )در حالت معنا داری(
Figure 2 - Output of Smart PLS 3 Software (Significance Mode)

بحث و نتیجه گیری 
در  گردشگران  پایدار  مشارکت  و  انگیزه ها  بین  ارتباط  در  جنسیت  تعدیلگری  نقش  بررسی  هدف  با  مطالعه  این 
سؤالی   22 پرسشنامۀ  و  شد  مطالعه  پژوهش  ادبیات  اساس  این  بر  شد؛  انجام  ماجراجویانه  ورزشی  فعالیت های 
متناسب با اهداف پژوهش تهیه شد. این پرسشنامه در بین مشارکت کنندگان پژوهش متشکل از 325 گردشگر که 

ضمن سفر به شهر رامسر در تابستان 1396 از امکانات تفریحی-ورزشی این شهر استفاده کردند، توزیع شد. 
اطالعات  به  نخست  بخش  شد:  استفاده  بخش  دو  در  پژوهش  فرضیه های  بررسی  برای  استنباطی  آمار  از 
استخراجی )شکل شمارۀ یک( مبنی بر تحلیل روابط عّلی متغیرها بدون مالحظۀ عامل جنسیت مربوط بود؛ 
بخش دوم )جدول شمارۀ شش( نیز به بررسی اثر تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین متغیرهای پژوهش مربوط بود. 
در تحلیل بخش نخست و براساس خروجی نرم افزار پی.ال.اس. درمجموع می توان چنین بیان کرد که فقط 
فرضیۀ مربوط به اثرگذاری یکی از ابعاد انگیزه های گردشگران در قالب طبیعت گردی بر خودبیانگری آنان با 
ضریب )P > 0/05 ،β = 0/07( تأیید نشد؛ هرچند نتایج پژوهش های معدود انجام شده از اثرگذاری عامل 
طبیعت گردی بر خودبیانگری یاد کرده اند )کیل1 و همکاران، 2006؛ کوتوریس،2 2009؛ بکمن، 2013(. شاید 
1. Kyle
2. Kouthouris
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دلیل این نبود همخوانی در ابتدا در ماهیت سؤال ها و ادراک گردشگران در تبیین مؤلفۀ عامل طبیعت گردی 
بر خودبیانگری آنان و نیز احتمال تفاوت نگرشی و شناخت متأثر از وضعیت فرهنگی گردشگران نهفته باشد؛ 
چراکه گردشگران داخلی هریک دارای فرهنگ های متفاوت بودند و مسلم است که تفاوت خرده فرهنگ های 
گردشگران  خرده فرهنگ های  با  مقایسه  در  آنان  خودبیانگری  بر  طبیعت گردی  تبیین  در  داخلی  گردشگران 
خارجی در مطالعات انجام شدۀ گذشته متفاوت است. فرضیه های دیگر پژوهش پس از بررسی ضرایب معنا داری 
تأیید شدند؛ به نحوی که در تشریح نتایج می توان چنین بیان کرد که طبیعت گردی بر لذت و اهمیت سفر به ترتیب 
با به دست آوردن ضرایب )P = 0/01 ،β = 0/15( ؛ )P = 0/01 ،β = 0/2( اثر مثبت و معنا دار داشت که 
مطابق با نتایج پژوهش بکمن )2013( بود. دیگر بعد انگیزه های گردشگران در قالب فعالیت های فیزیکی، 
به ترتیب بر ابعاد لذت و خودبیانگری با ضرایب )P = 0/05 ،β = 0/14( و )P = 0/05 ،β = 0/17( و بر بعد 
اهمیت سفر با ضریب )P = 0/01 ،β = 0/53( اثر مثبت و معنا دار داشت که با نتایج مطالعات کیل و همکاران 
(2006(، کوتوریس )2009( و بکمن )2013( همسو بود. فرضیۀ بعدی مبنی بر اثرگذاری هیجان بر لذت با 
ضریب )P = 0/01 ،β  = 0/24( نیز مبنی بر وجود رابطۀ عّلی مثبت و معنا دار تأیید شد که این یافته ها نیز 
مطابق با نتایج مطالعات کوتوریس )2009( و بکمن )2013( بود. ریسک پذیری بر خودبیانگری گردشگران نیز 
با به دست آوردن ضریب )P = 0/01 ،β = 0/29( اثر مثبت و معنا دار داشت و با نتایج پژوهش های کوتوریس 
(2009( و بکمن )2013( همسو بود. موفقیت طلبی گردشگران ماجراجو، به ترتیب بر ابعاد لذت و خودبیانگری 
با ضرایب )P= 0/01 ،β  = 0/37( ؛ )P= 0/01 ،β  = 0/35( رابطۀ عّلی مثبت و معنا دار داشت که این 

نتیجه با پژوهش های کیل )2006(، کوتوریس )2009( و بکمن )2013( همسو بوده است. 
درمجموع می توان بیان کرد که از دیدگاه گردشگران ورزشی ماجراجو مشارکت پایدار آنان به عوامل انگیزشی 
وابسته است. پیش  از مطالعۀ حاضر، تنها سه مطالعه )صرفًا در خارج از کشور( به بررسی اثرگذاری انگیزه های 
براساس هریک  این مطالعات  نتایج  پرداختند که  آنان  پایدار  بر مشارکت  تفریحی  فعالیت های  در  گردشگران 
می توان  به طورکلی  ازاین رو  شد؛  بررسی  حاصل شده  نتایج  با  مقایسه  در  پژوهش  این  در  موجود  مؤلفه های  از 
مداوم  حضور  از  بهره مندی  به منظور  تفریحی  فعالیت های  و  گردشگری  خدمات  ارائه دهندگان  که  کرد  بیان 
گردشگران ورزشی با محوریت فعالیت های هیجان انگیز الزم است متناسب با هریک از نیازهای گردشگران 
انجام شده شاهد آن  نیز پژوهش های  و  این مطالعه  اتخاذ کنند؛ چراکه همان گونه که در  را  تمهیدات خاصی 
بودیم، انگیزه های گردشگران ماجراجو متفاوت است و طبیعی است که این تفاوت، راهبرد1 خاصی را در جهت 
رفع نیازهای آنان می طلبد. از پیامدهای درک انگیزه های افراد در فعالیت های ماجراجویانه می توان پی بردن به 
ویژگی های روان شناختی وی و نیز کمک به ساخت محصوالت و بازار گردشگری نام برد )بکمن، 2013، 13). 
انگیزه های کلیدی آن  از  از فعالیت های گردشگری ماجراجویانه و یکی  عنصر ریسک جنبۀ منحصربه فردی 

1 . Strategy
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به شمار می رود. به  زعم بکمن )2013(، ریسک یکی از پیش بین های مشارکت پایدار در فعالیت های ماجراجویانه 
نیز است )بکمن، 2013، 14(؛ ادعایی که در این پژوهش نیز تأیید شد. در بیشتر مطالعات گردشگری ماجراجویانه 
بررسی شده است، عواملی همچون  فعالیت هایی  انگیزه های مشارکت کنندگان در چنین  به صورت کیفی  که 
ریسک، هیجان، ترس، کنترل، مهارت، موفقیت، تناسب  اندام، طبیعت، هنر، روحیه، دوستان، تصویر و گریز 
به عنوان عوامل انگیزشی در گردشگری ماجراجویانه شناسایی شده اند )بکمن، 2013، 15(. از طرفی بسیاری 
از فعالیت های گردشگری ماجراجویانه به صورت فعالیت های فیزیکی مشارکت کنندگان را به چالش می کشند 
ماجراجو درپی  )بکمن، 2013، 16(. مشارکت کنندگان  فرد کمک خواهد کرد  به سالمت عمومی  امر  این  و 
کسب موفقیت در انجام دادن فعالیت هایی همچون سعود از کوه، پرش موفقیت آمیز از ارتفاع، قایق سواری و 
جت اسکی هستند؛ ازاین رو موفقیت آمیز عامل دیگر انگیزشی مؤثر در گردشگری ماجراجویانه است که براساس 
بوده  مؤثر  گردشگران  لذت  و  بیانگری  خود  بر  پژوهش  این  در  ماجراجو  گردشگران  موفقیت آمیز  بررسی  ها، 
آورد  به دست خواهند  فعالیت هایی  آن ها هنگام مشارکت در چنین  متأثر است که  اهدافی  از  امر  این  و  است 
توجه جدی دارند،  به آن  )بکمن، 2013، 17(. عامل بعدی که مشارکت کنندگان در گردشگری ماجراجویانه 
گردشگری  فعالیت های  دسته بندی  در  فعالیت هایی  حقیقت  در  است.  فعالیت هایی  چنین  هیجان انگیز بودن 
ماجراجویانه جای می گیرند که از دید مصرف کنندگان مهیج است. آلمن1 و همکاران )2009( خاطرنشان کردند 
که انگیزۀ مشارکت گردشگران در فعالیت های ماجراجویانه هیجان انگیزبودن آن فعالیت در ذهن آنان است؛ 

ادعای دیگری که در این پژوهش نیز تأیید شد. 
یکی دیگر از انگیزه های مهم در گردشگری ماجراجویانه محیط طبیعی یا به اصطالح  »نزدیک بودن به طبیعت« 
است. بیشتر فعالیت های گردشگری ماجراجویانه تجربه ای است که عبارت است از انجام دادن آن فعالیت در 
فضای باز. براساس تحلیل و بررسی داده ها از دیدگاه گردشگران، بودن در طبیعت بر حس خودبیانگری آن ها 
اثرگذار نبوده است؛ هرچند اهمیت سفر و لذت بردن گردشگران به عامل طبیعت گردی وابسته بودند؛ ازاین رو 
به صورت کاربردی می توان با تمرکز بر ویژگی ها و جذابیت های موجود در طبیعت اقداماتی را در راستای تبیین 
حس خودبیانگری گردشگران اتخاذ کرد که این امر می تواند اثرات مثبتی بر نگرش و رفتار آنان داشته باشد؛ 
بنابراین می توان درمجموع به این امر اشاره کرد که ازجمله اقدامات کاربردی متناسب با هر مؤلفه که می تواند 

مدنظر مسئوالن و بازاریابان مقاصد قرار بگیرد، بخش بندی انگیزه های گردشگران ماجراجوست.
در بخش دوم، اثر تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین هریک از مؤلفه ها براساس جدول شمارۀ شش بررسی شد. 
براساس نتایج این جدول، به صورت کلی می توان بیان کرد که مسئوالن و بازاریابان مراکز خدمات تفریحی-

گردشگران  جنسیت  عامل  به  است  الزم  ماجراجو  ورزشی  گردشگران  حفظ  سپس  و  جذب  به منظور  ورزشی 
توجه ویژه ای داشته باشند؛ چراکه جنسیت یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر رفتار مصرف کننده است؛ زیرا 
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رفتار مردان و زنان با هم متفاوت است؛ ازاین رو راهبردهای مختلف بازاریابی نیازمند توسعه براساس جنسیت 
است. چنانچه ارائه دهندگان خدمات به مردان و زنان به این نکته توجه داشته باشند، بهتر می توانند خدماتی 
را متناسب با نیاز مصرف کنندگان ارائه دهند )هان1 و همکاران، 2016، 6(. در بررسی اطالعات مربوط به اثر 
تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین مؤلفه موفقیت طلبی با لذت و خودبیانگری گردشگران بین نگرش هر دو گروه 
مردان و زنان تفاوت معنا داری وجود داشت. شاید بتوان گفت از دیدگاه گردشگران ماجراجو عامل موفقیت آمیز 
که  تأیید می کند  امر  این  که  است  مردان گردشگر  و  زنان  گروه  دو  موردتوجه هر  اساسی  پارامترهای  از  یکی 

انگیزه های درونی گردشگران عاملی اساسی در نگرش آنان خواهد بود.
از طرفی اثر تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین هیجان و  طبیعت گردی با لذت در گروه مردان معنا دار بود، اما در 
گروه زنان جنسیت رابطۀ بین متغیرهای ذکرشده را تعدیل نکرد. درحقیقت توجه به عامل طبیعت یا به تعبیری 
در طبیعت بودن و نیز ماهیت هیجان انگیزبودن فعالیت های ماجراجویانه از دیدگاه گردشگران مرد در مقایسه با 

زنان دارای ارجحیت بود که این امر بر معنا داری شدت اثر بر روابط بین این متغیرها اثرگذار بوده است.
با  عالوه براین مطابق با تحلیل یافته های فرضیۀ بعدی، در گروه مردان و زنان رابطۀ عّلی بین طبیعت گردی 
اهمیت سفر تعدیل شد. این امر دلیلی بر آن بود که گردشگران ماجراجوی مرد و زن اهمیت سفر خود را به 
عوامل طبیعی، فضا و جذابیت های مهم در طبیعت بودن وابسته می دانند و این خود می تواند بستری مناسب 
به منظور اندیشیدن تمهیداتی در راستای جذب هر دو گروه گردشگران باشد؛ هرچند در بررسی و تحلیل یافته ها 
دیدگاه گردشگران  از  متغیرها  بین  عّلی  رابطۀ  بر خودبیانگری گردشگران  بین عامل طبیعت گردی  ارتباط  در 
ماجراجوی مرد در مقایسه با زنان تعدیل شد. به طور خاص با استناد به نتایج این فرضیه می توان بیان کرد که 
حس خودبیانگری گردشگران ماجراجوی مرد در مقایسه با زنان بیشتر و پررنگ تر بوده است و شاید بتوان گفت 

که این عامل دلیلی بر تأیید اثر تعدیلگری جنسیت در این رابطه بوده است.
در ارتباط با رابطه عّلی فعالیت های فیزیکی گردشگران ماجراجو با لذت، اهمیت و خودبیانگری گردشگران، 
مطابق با نتایج پژوهش، در هر سه رابطه اثر تعدیلگری جنسیت در گروه مردان تأیید شد و در گروه زنان تنها در 
رابطه با خودبیانگری آنان تأیید نشد. براساس این یافته می توان بیان کرد که از دیدگاه گردشگران ماجراجوی 
آنان مؤثر بود است، اما این عامل بر حس  زن لزوم پرداختن به فعالیت های فیزیکی بر لذت و اهمیت سفر 
خودبیانگری آنان اثری معنا دار نداشته است که این امر دلیلی دیگر بر لزوم تفکیک خدمات ارائه شده از سوی 
مراکز خدماتی-تفریحی متناسب با نیازها و نگرش گردشگران ماجراجوی مرد و زن است؛ چراکه همان گونه که 
بیان شد، حس خودبیانگری گردشگران در گروه مردان حسی مشهود است، اما در گروه زنان چندان به آن 
تقویت  به منظور  راهکارهایی  به  اندیشیدن  راستای  در  تمهیداتی  می شود  پیشنهاد  بنابراین  است؛  نشده  توجه 
عوامل مؤثر بر این حس در گروه مردان و نیز مالحظۀ عوامل مداخله گر دیگر بر این حس در گروه زنان به کار 
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گرفته شود.
کرد،  تعدیل  را  ماجراجو  گردشگران  با خودبیانگری  ریسک  بین  عّلی  رابطۀ  مردان  گروه  در  درنهایت جنسیت 
انجام دادن  یافته تصریح می کند که در مردان گردشگر ماجراجو  این  تعدیل نکرد.  را  این رابطه  اما گروه زنان 
فعالیت های توأم با ریسک به تقویت مثبت حس خودبیانگری آنان منجر شده است؛ این در حالی است که در 

گروه زنان این اثر ناچیز و غیرمعنا دار بود.
ارائه  بازاریابان مراکز خدمات تفریحی-ورزشی دربارۀ خدماتی که  درمجموع پیشنهاد می شود که مسئوالن و 
می کنند، به نیازهای هر دو گروه مردان و زنان توجهی ویژه  داشته باشند و چنانچه درپی بیشترین استفاده از 
مزایای حضور آنان هستند، باید اقدام به تفکیک نیازهای آنان کنند و راهبردهای مخصوص به هر موقعیت 
را پیاده سازی کنند؛ از این رو به صورت را هکار عملی و با استناد به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود به منظور 
حفظ گردشگرانی پایدار و نیز جذب گردشگران بیشتر، الزم است مسئوالن و بازاریابان چنین مراکزی به لزوم 

تفکیک نیازهای هر دو گروه مردان و زنان گردشگر ماجراجو توجه کنند.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود به علت اهمیت معنا دارنبودن حس  خودبیانگری گردشگران ماجراجو در 
براساس  و  کنند  بررسی  گروه   این  در  را  تجربه  و  سن  همچون  مداخله گری  عوامل  خاص  به طور  زنان  گروه 
پیشنهاد می شود  ارائه دهند. همچنین  کاربردی  پیشنهاد هایی  به مسؤالن ذی ربط  پژوهش های خود،  نتایج 
پژوهشگران در پژوهش های آتی ویژگی های مقصد و نیز نیات رفتاری گردشگران ورزشی ماجراجو را در ارتباط 
با این متغیرها بررسی کنند. عالوه براین با توجه به محدودیتی که پژوهشگران مطالعۀ حاضر با آن مواجه بودند، 
پیشنهاد می شود پژوهشگران آتی در سایر نقاط کشور که به نوعی ظرفیت انجام دادن فعالیت های مخاطره آمیز 
نتایج  با  را  خود  مطالعۀ  نتایج  و  دهند  انجام  مشابه  پژوهشی  دارد،  ماجراجو(  گردشگران  از  دیگری  )گروه  را 

پژوهش حاضر به لحاظ تنوع نوع گردشگران ورزشی در فعالیت های ماجراجویانه بررسی کنند.
به طورکلی آنچه قباًل برداشت می شد آن بود که پیش  از انجام شدن این پژوهش تنها در سه پژوهش خارجی به 
بررسی اثرگذاری انگیزه های گردشگران در فعالیت های تفریحی بر مشارکت پایدار آنان پرداخته شده است و در 

این پژوهش ها نیز گاهی اثرات کلی انگیزه ها بر مشارکت  پایدار گردشگران بررسی شده است.
آنچه نتایج این پژوهش نشان داد این موضوع مهم بود که هریک از ابعاد درنظرگرفته شده که بیانگر انگیزه های 
می دهند.  قرار  تحت تأثیر  را  ورزشی  گردشگران  پایدار  مشارکت  متفاوت  شدتی  با  بودند،  ورزشی  گردشگران 
نتایج پژوهش  بنابراین براساس  با مالحظۀ عامل جنسیت دستخوش تغییر خواهند شد؛  همچنین این روابط 
حاضر می توان این پیشنهاد را به بازاریابان و مسئوالن ارائه دهندۀ خدمات تفریحی-ورزشی ارائه کرد که به منظور 
بیشترین جذب گردشگران در مراکز تفریحی-ورزشی نیازهای هر دو گروه زنان و مردان را مدنظر قرار دهند و 
تمهیداتی بیندیشند که به بخش های متنوع نیازهای گردشگران ورزشی توجه کافی شود. مسلم است که این 

امر مشارکت مداوم آنان را درپی خواهد داشت. 
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