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Macera rekreasyonu, katılımcıların macera aktivitelerine katılma arzularını karşılamak
için çeşitli ekipmanlar yardımıyla yapılan, heyecanlı ve tehlike içeren aktiviteleri
kapsamaktadır. Macera rekreasyonu aktivitelerine yönelik algılanan zorluklar ise bu
aktivitelere katılımı etkileyen zorluk kaynaklarıdır. Araştırmanın amacı, macera
aktivitelerine katılımdaki algılanan zorluk boyutları ile algılanan zorlukların aktivite türü,
deneyim düzeyi ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktadır.
Fenomenolojik yaklaşım ile ele alınan çalışmada, macera rekreasyon aktivitelerinden olan
doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışında algılanan zorluklara odaklanmıştır. Bu aktivitelere
katılan katılımcılarının algılanan zorluk kaynaklarını belirlemede, nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı yapan katılımcıların öznel
deneyimlerinden yararlanmak için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler elde
edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesi için ise içerik analizi ve
betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu, macera aktivitelerinin
zorluk kaynakları, beş boyutta ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak katılımcıların macera
aktivitelerine katılmadaki algılanan zorluk kaynakları; içsel zorluklar, bireyler arası
zorluklar, aktivitelerin zorluk düzeyi, çevresel zorluklar ve ekipman eksikliği olarak ortaya
çıkmıştır. Ayrıca, algılanan zorluklar, aktivite türü, cinsiyet ve deneyim düzeyi
bakımından kısmen farklılık göstermiştir.
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Adventure recreation contains exciting and dangerous activities with the help of various
equipment to meet the desire of the participants to participate in adventure activities.
Perceived challenges in adventure recreation activities are an important factor to
participate in these activities. The study aims to reveal whether the dimensions of
perceived challenges in participating in adventure activities and perceived challenges
differ according to activities, experience level, and gender. The study, which was handled
with a phenomenological approach, focused on the perceived challenges in trekking and
rock climbing, which are among the adventure recreation activities. Qualitative research
method was used to determine the perceived challenges of the participants who
participated in these activities. To benefit from the subjective experiences of the trekking
and rock climbing participants, data were obtained using the semi-structured interview
technique. Content analysis and descriptive analysis techniques were used to analyze the
data obtained from the participants. As a result of the analysis, the perceived challenges of
adventure activities emerged in five dimensions. Consequently, perceived challenges of
participants to participate in adventure activities are internal challenges, interpersonal
challenges, difficulty level of activities, environmental challenges, and lack of equipment.
In addition, according to results, perceived challenges partially differed in terms of
activities, experience level, and gender.
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