
Dr. Agathe Colléony;  Prof. Assaf Shwartz; Danielle Bashan; 

Liat Hadar; Ramat Hanadiv’s team

ביקורלפני-- 2018

ביקוריאחר-- 2018

ביקוראחרי-- 2019

)הקורונהסגראחרי (ביקוראחרי-- 2020

הנדיבברמתמבקריםסקריהשוואת



משתנים שנמדדו–סקרי מבקרים ברמת הנדיב 
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דמוגרפיה



((GLMניתוח הנתונים 

oהבדלים בין שנים עבור כל משתנה שנמדד

o (השכלה מקום מגורים בילדות ובהווה, הכנסה, מגדר, גיל)המודל שיקלל גם דמוגרפיה

oמדד הקשר לטבע הוכנס כמשתנה בלתי תלוי, עבור כל מודל



?מה מצאנו

o(נלקחה בחשבון בניתוח, אחרי ביקור2018ירידה קלה בהכנסה /למעט הבדל)לא השתנתה בין הסקרים הדמוגרפיה

oלא השתנה משמעותית בין הסקרים–מדד הקשר לטבע

oOVERALL HAPPINESS–(0.001>)אנשים עם קשר חזק יותר לטבע הראו ערכים גבוהים יותר של מדד זה . ללא שינוי

o לא השתנה בין הסקרים–"(אני והטבע)"חיבור לטבע

o מדד הקשר לטבע(אוניברסאלי ,NISBET)–לא השתנה בין הסקרים

oדיווחו  ;פחות צילמו טבע ופחות ראו טבע, אחרי הקורונה המבקרים דיווחו שפחות נגעו בטבע–התנהגויות בטבע

ללא שינוי-שמיעת קולות של טבע;שיותר הריחו טבע



;לא השתנה בזמן( סדר החשיבות של המוטיבציות)המדרג –מוטיבציות לביקור 

למידה, ריגוש, חברתית: ירידה מובהקת במוטיבציות–אחרי הקורונה 

ללא שינוי מובהק–RELAXרגיעה 



oWELL-BEING - REFLECTION- ללא שינוי בין סקרים

oWELL-BEING - ATTACHMENT- ללא שינוי בין סקרים

oWELL-BEING - IDENTITY-ללא שינוי בין סקרים

o מצב רוח כללי(PANAS)- ללא שינוי בין סקרים

oאנשים מבוגרים ואנשים בעלי קשר חזק לטבע הראו ערכים גבוהים יותר  , נשים

ומצב הרוח החיוביWELLBEING–במדדי ה 

oהאם המבקרים תופסים את רמת הנדיב כשמורת טבע או כפארק אורבני?

o 2020–ו 2018לא נמצא הבדל בין

oמשכילים פחות ובעלי קשר חזק לטבע תפסו את רמת  , אנשים מבוגרים יותר

.ולהיפךהנדיב יותר כשמורת טבע 



סיכום 

ונקודות להתייחסות 

,  WELLBEING-הראו ערכים גבוהים במובהק בכלל מדדי ה –בעלי קשר חזק לטבע 

....(ל.ש.מ(ומדד האושר ( מצב רוח)רגשות חיוביים 

.  לא השתנתה גם כששאר המוטיבציות ירדו-כמוטיבציה לביקור " רגיעה"

!זו אחת החוזקות שלנו שלא נרצה לפגוע בה

ROBUSTמראה שהמדדים שבחרנו מאוד . התוצאות שלנו עקביות בין סקרים ובזמן
ומתאימים להערכת וניטור חוויית הביקור בטווח הארוך  ( עמידים)


