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 چکیده
در ارتباط  یمطالعات اندک یداخل قاتیتحقدر  .کنندیمهای فراغتی نقش مهمی در زندگی ما ایفا فعالیت

 یینتع رحاض یقهدف تحق به مکان انجام شده است. یو دلبستگ یصورت جد هب اوقات فراغتبا تجربه 
از  یقتحق بود. روش یاحرفهریغورزشکاران  یمکان یدلبستگبر  در اوقات فراغت یتجد تأثیر یچگونگ

معادالت  یسازبر مدل یمبتن یکردو با رو یهمبستگ ،هاداده یگردآور یثو از ح یمنظر هدف، کاربرد
 یورزش یفرهنگ ةمجموع یاحرفهریغپژوهش، تمام ورزشکاران  یآمار ةانجام شد. جامع یساختار

اهداف و  بر اساسحجم نمونه  یینجهت تع. داشتند یتعضو ةسابقماه  6حداقل  کهانقالب تهران بودند 
به ها نامهپرسشدر دسترس  یریگبه روش نمونه .استفاده شد PASSاز نرم افزار  یق،تحق یاتفرض

مورد  یآمار یلتحل یبرا نامهپرسش 334تعداد  یتدر نها. یدگرد یعنمونه توز یانداوطلبانه در م صورت
گولد و  یجد اوقات فراغتاستاندارد،  نامهپرسشها شامل دو داده یآورجمعاستفاده قرار گرفت. ابزار 

( 2005و همکاران ) یلکا یمکان یدلبستگ نامهپرسشو  یهگو 16و  مؤلفه( شامل پنج 2008همکاران )
نظران نفر از صاحب 9ها توسط نامهپرسش ییو محتوا یصور ییروا. بود یهگو 13و  مؤلفهشامل سه 

محاسبه  951/0ها نامهپرسش یبیترک یاییکرونباخ و پا یآلفا یبضر یمقدمات ةمطالع یکدر . شد یبررس
  SPSSبا استفاده از نرم افزار یو استنباط یفیآمار توص یهاها از روشداده یلو تحل یهمنظور تجز بهشد. 

 ییراتدرصد از تغ 21نشان داد  یقتحق یهایافته بهره گرفته شد. 3نسخه Smart PLS و  25نسخه 
 یرتأث یمدل معادالت ساختار یناست. همچن یینقابل تب یجد اوقات فراغت یقاز طر یمکان یدلبستگ

برخوردار بود  یو مطلوب یاز برازش کاف یاحرفهریغورزشکاران  یمکان یدلبستگبر  یجد اوقات فراغت
(059/0 SRMR .)یمکان یدلبستگمنجر به  اوقات فراغتدر  یتنشان داد جد یقتحق ینا یهایافته 

به عبارت . دهد یشرا افزا یجسمان یهایتتواند مشارکت در فعالیشود و میم یاحرفهریغورزشکاران 

                                                           
1. Email: heidari.k70@gmail.com  

2. Email: heydari_s@scu.ac.ir  

3. Email: saffari.marjan@modares.ac.ir  

4. Email: a-khatibi@scu.ac.ir 
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اوقات مند نظام یگیریمردم استفاده از پ یرفتار فراغت یهابر انتخاب یرتأث یهایوهاز ش یکی یگر،د
 است. یحیتفر یبه اماکن ورزش یدلبستگ یجادو ا فراغت

 

 یاحرفهریغ، ورزشکاران یمکان یدلبستگ ی،جد اوقات فراغت ی،رفتار فراغت :یدیواژگان کل

 

 مقدمه
در  ینقش مهمنه تنها کنند و یم یفاا یما نقش مهم یر زندگد اوقات فراغت یورزش یهایتفعال

1و پارکر یاو) دارند یجسمان یبهبود سالمت و آمادگ
 کمک به گوناگون مانند یلبه دالبلکه (، 2002، 1

 یاز زندگ یتچالش، رضا ی،سازیرتصو ید،و روابط جد دوستان یجادشدن، ارتباطات، ا یاجتماع
2 بینکلیو  فوز ،ینز)هاوک

3اسمیث همیلتون و )برچ یرابطه اجتماع یجادا ،(2004، 2
 یرهو غ( 1991، 3

4و سوپا ی)پوماهاچ هستند یدکأمورد ت
5یک، پدرسن و مک کورم ی، لوئ، ه2018، 2

 مشارکت .(2010، 5
در  مثبت( و با احساسات است )معموالً یخاص فرد یازن یکبه عنوان  یاوقات فراغت یهایتدر فعال

 یدافزایم یبه زندگ یارزش مثبت هایتفعال یناست که ا یناعتقاد بر ا .شده است یفتعر یتمورد فعال
6هستند )راغب هایتفعال ینو افراد متعهد به شرکت در ا

 اوقات فراغت(. موضوع مشارکت در 2002، 3
 یاوقات فراغت یهاانتخاب ینو محققان ارتباط ب مورد توجه محققان قرار گرفت 1980سط دهه ااز او

7و مانل یتساند )هاوقرار داده یمردم را مورد بررس
و  یاز آزاد یاغلب با حس اوقات فراغت(. 2005، 4

توان می دیگر بیانی به. است مرتبط( یکه مجبور یزینه چ ی،خواهیکه م یزی)انجام چ یدرون یزهانگ
و انجام امور مربوط به امرار  یکار که پس از اوقات یاریاوقات اخت یعنی اوقات فراغتاظهار داشت 

صرف کند را  آنکه دوست دارد  یبه هر شکل ینسب یبا آزاد تواندیو شخص م ماندیم یمعاش باق
موانع  یرتأثممکن است تحت  اوقات فراغت یجسمان یهایتفعال ،یاز طرف. (2014 ی،)احسان
 یردگیقرار م یاقتصاد-یاجتماع یتو وضع یاییجغراف یتاز جمله موقع شناختییتجمع -یاجتماع

5همکاران و سالیس ریس،)باومن و 

 (. 2002، 9لسلی و اوونو  ؛ هومپل2012، 8

معاونت ورزش  ی،های همگانورزش یونهای متعدد )فدراسها و بخشرغم وجود سازمانیعل یراندر ا

و فنآوری  یقاتها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقوزارت ورزش و جوانان، شهرداری یهمگان

                                                           
1. Yau & Packer 

2. Hawkins, Foose & Binkley 

3. Burch & Hamilton-Smith 

4. Pomohaci & Sopa 

5. Heo, Lee, Pedersen, & McCormick 

6. Ragheb 

7. Havitz & Mannell 

8. Bauman, Reis, Sallis & Et al. 

9. Humpel, Owen, & Leslie 
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دانند، یکردن ورزش مسئول م یو همگان یحیتفر یهادر قبال ورزش یو....( که هر کدام خود را به نوع

ها کشور یرنسبت به سا اوقات فراغت یورزش یهایتفعالکنندگان در که تعداد شرکت یماما شاهد هست

به  یهای ورزشو رسانه یبدنیتورزش و ترب یرانمد یشبه علت گرا .ندارد یچندان مطلوب یتوضع

و  صفاری)است پرداخته شده اوقات فراغت یورزش یهایتتاکنون کمتر به فعال ی،قهرمان ورزش

، یفراغت یهاتیمشارکت مردم در فعال یچگونگ یبررس ینبنابرا. (2013 یانو کوزه چ یریام ،احسانی

 نیبرخوردار است و در ا تیاز اهم یاحرفهریغورزشکار به عنوان فعال  حاتیاز جمله ورزش و تفر

و روابط آنها مد نظر  یاحرفهریغدر ورزشکاران  یمکان یدلبستگبر  یجد اوقات فراغت ریتأث قیتحق

، از جمله در ورزش و اوقات فراغت یحیتفر یهایتدر فعال یفراغت یشناخت رفتارها ینبنابرا است.

است. متوسط  یزهمه چ یایگو ینهزم ینبرخوردار است. آمار موجود در ا یتفعال از اهم یحاتتفر

دبیرخانه شورای فرهنگ ) استروز در سال  80روز در سال و در جهان  90 یراندر ا اوقات فراغتزمان 

 29ساعت و  3به طور متوسط  یراندر ا اوقات فراغت یزاندهند میمطالعات نشان م(. 2011 ی،عموم

است که  یدر حال ین(. ا2013، سلیمانی و عبدالحسینیو  یروز است )مقصودشبانه یکدر  یقهدق

موضوع  ینا(. 2011دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، )ساعت است  5 یساعت فراغت جهان یانگینم

زمان اختصاص  یزانم ی،از سرانه جهان یرانیانا اوقات فراغتبودن  یشتراست که با وجود ب یمعن ینبد

که یکنند. به طور یگریدهند پول خود را صرف موارد دیم یحترج یرانیانبه آن کمتر است و ا یافته

درصد بود  1/1، برابر 1382در سال  یخانوار شهر ینهاز کل سبد هز اوقات فراغت یهاینهدرصد هز

اما با  استآمار مربوط به دهه گذشته  یننداشته است. هر چند ا ییریکه نسبت به دو سال قبل تغ

 انیزتوان گفت میم استداده یرو یسبک زندگو  یدر عرصه فناور یژهکه به و یو تحوالت ییرتغ

 یگر،بنابر آمار د یننداشته است. همچن یریتفاوت چشمگ یز،در زمان حاضر ن یبدنیتتحرک و فعال

( 2013و همکاران،  یدارند )مقصود یتخود رضا اوقات فراغتاز نحوه گذران  یرانیاندرصد ا 1/9تنها 

محسوسی  ییرشاهد تغ 1394تا  1388از سال  یورزش یهایتپرداختن به فعال یتوضع یسهو با مقا

 4سال تنها  6ها در طول که متوسط زمان صرف شده برای این دسته از فعالیتبه طوری .باشیمنمی

های ورزشی برای فعاالن دقیقه افزایش یافته است. متوسط زمان اختصاص داده شده به فعالیت

قایسه بین الگوی روز بوده است. همچنین با مدقیقه در یک شبانه 39دقیقه و برای بیکاران  9اقتصادی 

جاللی تعطیل نیز نیستیم )ورزشی شاهد تفاوتی بین روزهای تعطیل و غیر اوقات فراغتگذران 

امری پیچیده و  اوقات فراغت(. با توجه به آمار ارائه شده واضح است که مشارکت در 2010، فراهانی

، اوقات فراغتهای عالیتکننده در نحوه و تدوام مشارکت در فچند بعدی است. از جمله عوامل تعیین
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1اماکن و فضاهای تفریحی ورزشی هستند )لیو
2؛ استیبنز2012، 1

امروزه اماکن و فضاها در (. 2012، 2

بلکه  ،شوندمدرن در تمام اشکال آن، تنها به عنوان فضاهای کاربردی در نظر گرفته نمی اوقات فراغت

گذار تأثیرناپذیر و بسیار شوند و عنصر جداییگیری تعامالت نیز تلقی میبه عنوان فرصتی برای شکل

3)گیمون و الکینگتونهای فراغتی هستند در تجارب و انتخاب
3 ،6201.) 

4مکانیدلبستگی
گیری و شناسی معاصر، به فرایند شکلترین مفاهیم روانبرجسته به عنوان یکی از 4

5، گراف و منینگ)کایل اشاره داردها و مکان شدن پیوندهای عاطفی میان انسانقطع
5، 2005 .)

وابستگی به مکان، دلبستگی عملی به یک مکان فیزیکی است و برای توصیف سطح دلبستگی فردی 

در  کنند.د عملی و کاربردی احساس میشود که در آن افراد نسبت به مکان خاصی پیوناستفاده می

خاصی حس پیوند دارند تمرکز که چقدر مردم با مکان یک تعریف کلی دلبستگی به مکان بر این

کند و تمایز خدمات و کاالهای فراهم شده در آن مکان و روابط عاطفی و نمادین که با مکان شکل می

5سونکند )ویلگیرد را ثبت میمی

رابطه میان انسان و  دیدگاه اصلی دلبستگی به مکان (.2013، 5

6شرایط محیطی است و شامل سه بعد وابستگی به مکان
7مکان، هویت6

8و پیوند اجتماعی 7
)کایل است  8

که در آن مکانی، رضایت  شودمیوابستگی مکانی به عنوان نوعی دلبستگی تعریف  (.2005و همکاران، 

کند. این دلبستگی های مشابه برآورده میآورد و نیازهای فرد را بیشتر از مکانباالتری را به ارمغان می

های خاص و دلخواه شرایط و محیطی است که از فعالیت ۀرائاهمیت مکان فیزیکی در ا ۀدهندنشان

9)استوکولز و شومیکر کنندپشتیبانی می
مکانی اهمیت نمادین و عاطفی منظور از هویت .(1981، 9

های خاص های روانشناختی است که افراد را غرق در مکانمکان به عنوان منبعی از روابط و وابستگی

11وسک و امزیلی)و کنندیم
12(. کورپال 10،2003

 یطیمح یمیخودتنظ ندیرا فرا یمکانتی( هو1989) 11

 یاست، بلکه تجارب و معان یو قصد اجتماع حیتفر یانجینه تنها م طیخود مح یعنیدر نظر گرفت که 

 یشخص تیهو یمفهوم فرع توانیرا هم م یمکان تیهو. کندیم جادیفرد ا یدر زندگ یزیانگخاطره

 یمکان یدلبستگبعد سوم مربوط است.  یرفتار التیها، افکار و تماارزش د،یعقادر نظر گرفت که به 

                                                           
1. Liu 

2. Stebbins 
3. Gammon & Elkington 

4. Place attachment 

5. Kyle, Graefe & Manning 

6. Wilson 

7. Place dependence 

8. Place identity 

9. Social bonding 

10. Stokols & Shumaker 

11. Williams & Vaske 

12. Korpela 
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 یکیزیف طیمح هیمفهوم اول اشاره دارد که معموالً حیکنندگان در تفرشرکت انیم یبه ارتباطات اجتماع

 را طیمح فرد یعنی دارد، را یاجتماع ارتباط نقش فرد کیبرای  یکه مکان ی، هنگامکندیرا خلق م

کند و با آن یم دایپ تیداند، مکان برای فرد اهمیخود م یهای اجتماعدارید برای یمکان مانند به

1بنزیاست، 2012 و،ی)ل یهاافتهی (.2005 و همکاران، لی)کا کندیبرقرار م یو حس یتباط عاطفار

1 ،

از . است فراغتاوقات گذران  وهیبه مکان، ش یدلبستگ جادیاز عوامل مهم در ا یکی( نشان داد 2017

 .است شده دیکأت اوقات فراغتدر گذران  تیرو بر جد نیا

2یجد اوقات فراغت
3یاحرفهریغفرد  یک اوقات فراغتاز  یشکل 2

4یسرگرم کنندهدنبال ،3
 داوطلب یاو  4

5همکاران و کیم؛ 1992یبنز،شود )استیم یفتعر یتمند )منظم( فعالنظام یگیریاست که به صورت پ
5 ،

وجود  یجد اوقات فراغتکننده در ( سه نوع شرکت1992) یبنزاست یهایافتهتوجه به  با(. 2003

6و الروک و داوطلب )گرولل یسرگرم کنندهیب، تعقیاحرفهریغدارد: 
انتخاب ورزشکاران (. 2005، 8

دوستان، ها، برای آن است که عالوه بر بازی منظم، فرصت بیشتری برای تعامل با هم تیمی ایحرفهغیر

ها و دیگر افراد در جامعه داشته باشند که ممکن است خاطرات شخصی ایجاد کنند و خانواده

افراد ها معموالً همتایان ایحرفهغیر (.2012شان را به محل خاصی نیز ایجاد کند )لیو، دلبستگی

عالقه خود پیوند  ای فعالیت موردشوند و ناگزیر با شرایط )زمینه( حرفهنظر گرفته می در ایرفهح

شوند های هنری، علمی، ورزشی و سرگرمی یافت میدر زمینه ها معموالً ایحرفهغیراند. خورده

 اوقات فراغتاند، که به تمایز بین جدی را با پنج ویژگی تعریف کرده اوقات فراغت (.1992 )استیبنز،

8شتکارپ :کندهم کمک می)گاه به گاه( جدی و غیرجدی 
جدی نیاز به  اوقات فراغتاولین ویژگی  :9

و  یتا بر مشکالت روان کندیکمک م اوقات فراغتکنندگان در پشتکار است. ویژگی پشتکار به شرکت

اگر به  یغلبه کنند، حت یزیکیخود، مانند اضطراب، خجالت، و خطرات ف یاتدر طول تجرب یجسمان

منظور است و  6تالش یژگیو ینخود داشته باشند. دوم اوقات فراغتاز  یندیخاطرات خوشا یطور کل

                                                           
1. Stebbins  

2. Serious Leisure 

3. Amateur 

4. Hobbyist Follower 

5. Kim et al 

6. Gravelle & Larocque 

7. Perseverance 

8. Efforts 
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 یبنز،دست آمده است )است هب یژهاساس دانش و مهارت و از تالش، تالش قابل توجه است که بر

است که  ییهاتجربه، آموزش و مهارت ی،دست آوردن و توسعه دانش تخصص به یامر برا ین(. ا2012

؛ 2006 یبنز،دنبال کند )است یاخود را در سطح حرفه فراغتاوقات  یهایتدهد فعالیبه فرد اجازه م

1(. حرفه2010، 1یارنلشان، 
آن در زمان تداوم  یتاست که ماه یجد اوقات فراغتسوم  یژگیو :1

3یتشود. بعد چهارم هویمرتبط با آن نشان داده م یهایتفعال
اوقات کنندگان در شرکت یتهو: 2

 یتسازند و در ابراز شخص یزمتما یگرانسازد تا خود را از دیمکنندگان را قادر شرکت ی،جد فراغت

3و جونز ینکمک کنند )گر یگرانخود به د

5ینکز و ین؛ ک2005، 4
آخر و پنجم،  یژگی( و و2004 ،4

6آداب و رسوم
است که  یمعن ینبه ا یفراغت جداوقات در مفهوم  آداب و رسوم: ت( است)خصل 5

 یاجتماع اوقات فراغت یایها و اهداف مشابه را در دنباورها، ارزشها، نگرش یاحرفهریغورزشکاران 

و آداب و رسوم را درک خرده فرهنگ  ینممکن است ا یبهافراد غر یگرگذارند، اما دیخود به اشتراک م

7یدمن؛ پدرسن و س2006 یبنز،؛ است2010، و همکاران ئونکنند )ه
10 ،2004.) 

 طیمح به و عالقه یمکان یدلبستگ ،یجد اوقات فراغت"خود تحت عنوان  قیتحق( در 2013) لسونیو

 ،یجد اوقات فراغتسطح مشارکت  ریتأث یکه با هدف بررس "نوردان(کوه یدر شاندونگ )برا ستیز

 نامهشپرس 151 عی، با توزصورت گرفت ستیز طی، در ارتباط با عالقه محمکان یدلبستگثر از أمت

و  یط قو، نشان داد ارتباستیزطیو عالقه مح یمکان یدلبستگ ،یجد فراغتاوقات  ریشامل سه متغ

 ویل گر،ید یاز سوبه مکان وجود دارد.  یو دلبستگ یجد اوقات فراغتمشارکت در  نیب یمیمستق

 یمورد به مطالعه "یمکان یدلبستگو  یجد اوقات فراغت نیارتباط ب"عنوان  با( در پژوهش 2012)

8دانشگاه اکالهما یاحرفهریغدرباره ورزشکاران 
 کی یحیتفر یهااستدالل کرد جنبه او. پرداخته است 11

  ود.شیم یاحرفهریغدر ورزشکاران  یمکان یدلبستگ جادیمانند سافتبال باعث ا یرشته ورزش

9اوکانر و براون
و به  یجد اوقات فراغت یادراک دوچرخه سوار ( در پژوهش تحت عنوان2010) 6

 در ییایسواران استرالدوچرخه یجد اوقات فراغت یبا هدف بررسکه  جاده با دوچرخه یگذاراشتراک

 اوقات فراغت یبه بررس یمحدود یهاحال پژوهش هصورت گرفت، اظهار داشتند تا ب یخاص یهاجاده

 پرداخته هستند آن دلبسته که یمکان کیخاص که به عنوان  یهادوچرخه سواران در جاده یجد

                                                           
1. Shen & Yarnal 

2. Career 

3. Identity 

4. Green & Jones 

5. Kane & Zink 

6. Ethos 

7. Pedersen & Seidman 

8. University of Oklahoma 

9. O'Connor & Brown 
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 یهامکان نیچن شیافزا جهت در دیها بایگذاراستیها و سیزیرکردند برنامه شنهادیپ آنها. است

 بپردازند. یسوارباشد تا کاربران با عالقه به دوچرخه

 

 

 

 

 

 

  قیتحق نهیشیبرگرفته از پ یمکان یدلبستگبر  یجد اوقات فراغت ریتأث یچارچوب مفهوم -1شکل 

 (2012 و،ی)ل

 

به عنوان مجموعه  نیا. انتخاب شد تهران بانقال یورزش یمجموعه فرهنگمحدوده پژوهش حاضر 

 کی به کینزد گستره. شودیم دهیدر ارتباط با آن سنج یکه دلبستگخاص  یهایژگیبا واست  یمکان

 گوناگون یفضاها گرید یمین و است سبز یفضا آن از یمین از شیب که دارد، مربع متر ونیلیم

 را التیتسه نیترکامل انقالب یخانوادگ یورزش مجموعه ن،یچنماست. ه یورزش روباز و دهیسرپوش

 ،یرزم یهاورزش ،یسازبدن سونا، شنا، فوتبال، بسکتبال، بال،یوال اسکواش، س،یتن گلف، یهارشته در

 است. کرده جادیا أاعض یهاخانواده و افراد یبرا( نگی)کارت یسوارنیماش و یریگیماه

و مستمر،  یجد به صورت اوقات فراغت یگیریو پ اوقات فراغتمشارکت در  یشافزاامروزه به منظور 

وجود دارند که مورد توجه  یمکان یدلبستگو  یجد اوقات فراغت یلاز قب یمهم و اثرگذار یرهایمتغ

حاضر  یقحقت، ینبنابرا. استمرار بخشندرا  اوقات فراغتتوانند مشارکت در یاند و ممحققان قرار گرفته

ورزشکاران  یمکان یدلبستگبر  فراغت اوقات در جدیت چگونهسوال است،  ینبه ا ییگوبه دنبال پاسخ

مرتبط با ورزش  یهاسازمان یبرا یقتحق ینا یجاست نتا یدوارگذارد؟ محقق امیم یرتأث یاحرفهریغ

 ،یهمگان یهاورزش ونیوزارت ورزش و جوانان، فدراس یهمگان یهاجمله، معاونت ورزش از یعموم

 ،یورزش یهاتئیها و هها و شهرستانورزش و جوانان استان لها، ادارات کیبخش ورزش شهردار

 جامعه سطح در را خود خدمات دامنه تا باشد، دیمف یورزش -یحیتفر یهاباشگاه و اماکن مسئوالن

 .رندیبهره گتوانند یم مطالعه نیا یهاافتهیاز  اوقات فراغتپژوهشگران حوزه  نیهمچن. بخشند بهبود

فراغت جدیاوقات مکانیوابستگی مکانیدلبستگی   

مکانیهویت  

 پیوند اجتماعی

 آداب و رسوم

 هویت

 حرفه

 تالش

 پشتکار
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 پژوهش یشناسروش
 -یفیآوری داده ها، از نوع توصف، کاربردی است و از نظر روش جمعهد نظر از حاضر قیروش تحق

 تیلقاب در نمونه حجم فراوان تیتوجه به اهم با .دیآی)معادالت ساختاری( به شمار م یهمبستگ

-قیاز دق یکی .جهت برآورد حجم نمونه وجود دارد یمختلف یهاروشآزمون به جامعه،  جینتا میتعم

 اساس نیاست. بر ا یبر توان آمار یبرآورد حجم نمونه مبتن یها استفاده از نرم افزارهاروش نیتر

1حاضر پژوهش در نمونه حجم نییتع برآورد
 PASS1  از استفاده با قیتحق اتیبر اساس اهداف و فرض 

بر  یشده مبن لحاظ یهافرض شیپ اساس بر افزار نرم نی(. در ا2011 ،2،2نتزی)ه شد انجام افزار نرم

ذکر  انینفر در نظر گرفته شد. شا 334حجم نمونه مورد نظر برابر با  90/0ن و توا 05/0 یسطح آلفا

مرکز  از نامهپرسشمجوز پخش  ابتدا .شد انجام دسترس در صورت به زین یریگاست روش نمونه

 یفرهنگ مجموعه به پژوهش میوزارت ورزش و جوانان اخذ و ت یراهبرد یهامطالعات و پژوهش

 یحیمراکز تفر مانکارانیبا پ نامهپرسشبه منظور پخش  سپس. شدند یمعرف تهران انقالب یورزش

 مرکز آن در قیتحق یهانامهپرسش ت،یانجام شد و در صورت رضا یداخل مجموعه هماهنگ یورزش

 مجموعه یتندرست جاده ریمس در زین هانامهپرسشاز  یبخش. گرفتیم قرار کنندگانمراجعه اریاخت در

 دهه تا 96 دناسف یهفته از ابتدا 6حدود  مجموع در .گرفت قرار یهمکار به مندعالقه افراد اریاخت در

 ییهانامهپرسشذکر تنها از  انی. شادیبه طول انجام نامهپرسش یآورجمع و عیتوز 97 نیفرود دوم

 گذشته مجموعه نیاو در ا تیماه از عضو 6اعالم کرده بود حداقل  هدهندکه فرد پاسخ شد استفاده

در نظر گرفته شد. لذا با  نامهپرسشحاضر  قیتحق یابزار مناسب برا ،با توجه به اهداف پژوهش .است

. دیگرد انتخاب کار نیا یمناسب برا یهانامهپرسش ینترنتیا یو جستجوها یامطالعات کتابخانه

مور، مک گولد،  نامهپرسشاز  هیگو 16بعد و  5با  یجد اوقات فراغت یریگاندازه جهت منظور نیبد

3بنزیو است ریگا
و  لیکا نامهپرسشاز  هیگو 13بعد و  3با  یمکان یدلبستگ یابی( و جهت ارز2008) 3

 7 فیط صورت به که رهایمتغ از کی مربوط به هر سؤاالتبر  عالوه شد.( استفاده 2005همکاران )

 مربوط به اطالعات زین یفرم ،شده بودند یگذارموافق( ارزش کامالً مخالف تا  کامالً) از کرتیل یارزش

 اریبود در اخت یهاهنیبه صورت بسته و چند گز سؤال 9 رندهیبرگ که در ینمونه آمار یشناختتیجمع

با ها پس از ترجمه نامهپرسش ،ییو محتوا یصور ییروا یابیقرار گرفت. به منظور ارز دهندگانپاسخ

اوقات  ۀنظران حوزتن از صاحب 9 اریاختدر (، 2002) 44میگ نیبلچکو و بورل یاپروتکل سه مرحله

                                                           
1. Power and Sample Size Software  

2. Hintze  

3. Gould, Moore, McGuire & Stebbins 

4. Blaschko and Burlingame 
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 نامهپرسشآنان،  یحاعمال نظرات اصال و افتیقرار گرفت. پس از در یحیتفر یهاو ورزش فراغت

  .دیرس یو صور ییمحتوا ییروا دییتأمذکور به 

 

 جینتا
1واگرا ییروا یابیها به منظور ارزداده لیو تحل یجهت بررس یدر بخش مربوط به آمار استنباط

از  1

2شاخص فورنل و الکر
3همگرا ییروا یابیو جهت ارز ،2

4استخراج شده انسیوار نیانگیاز روش م 3
استفاده  4

کرونباخ و روش  یاز آلفا بیبه ترت نامهپرسش یهاهیگو ییایو پا یدرون یبرآوردن همسان یبرا شد.

5یبیترک ییایپا
 یسازها از روش مدلهیفرضو جهت آزمون  25نسخه  SPSS با استفاده از نرم افزار 5

 .بهره گرفته شد 3PLS Smart از محور انسیوار کردیبا رو یمعادله ساختار
 

  یارحرفهیغورزشکاران  یشناختیتجمع یهایژگیو -1جدول 

 مرد زن 
 53%/3 46%/7 تیجنس

 سن
 سال 41 از شتریب سال 40 تا 31 نیب سال 30تا  21 نیب سال 20کمتر از 

6/%29 7/%31 1/%23 6 /%15 

 التیتحص
 باالتر و سانسیفوق ل سانسیل پلمیدفوق و پلمید آموزدانش

9/%18 6/%18 %35 2/%27 

 اشتغال تیوضع
 یهاشاغل )سازمان

 (یدولت
 یهاشاغل )سازمان

 (یخصوص
 ریسا دانشجو ایآموز دانش

2/%13 %41 6/%32 2/%13 

 یدرآمد تیوضع
 مدآدربدون  ونیلیم 3 از شتریب ونیلیم 3 تا 2 نیب ونیلیم 2 کمتر از
8/%13 4/%14 4/%32 8/%36 

تعداد جلسات 
 ورزش در هفته

 شتریچهار جلسه و ب سه جلسه در هفته دو جلسه در هفته هفته در جلسه کی
%12 6/%26 3/%35 8/%25 

 شده صرف نهیهز
 یبرا کسالی یط

 زاتیتجه دیخر
 یورزش

 هزار تومان 500تا 
 ونیلیم1تا  500

 تومان
 تومان ونیلیم 2 یباال تومان ونیلیتا دو م 1

5/%43 %13 1/%17 5/%17 

مدت زمان مشغول 
 بودن به ورزش

 سال ده از شیب سال 10تا  5 سال 5کمتر از 
3/%39 %21 9/%39 

                                                           
1. Discriminant Validity 

2. Fornell-Larcker 

3. Convergent Validity  

4. Average Variance Extractad (AVE) 

5. Composite Reliability 

http://www.ppx12.com/img/cms/Pdf/sample.pdf
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از آن است که از تعداد نمونه  یحاک دهندگانپاسخدست آمده از  هب یفیاطالعات مربوط به آمار توص

 گریدادند. از د لیدرصد نفر را زنان تشک 7/46درصد را مردان و  3/53پژوهش  نیمورد نظر در ا

 3 از شیکنندگان بمشارکت از درصد 1/61 که بود نیکنندگان ااطالعات مستخرج شده مشارکت

 (.1پرداختند )جدول یم ورزش به هفته در جلسه
 

 یجد اوقات فراغت ریمتغ یرونیمدل ب یلتحل یجنتا -2جدول

 نیانگیم هاهیگو هامؤلفه
بار 
 یعامل

 چولگی کشیدگی
 پایایی

 ترکیبی
 یآلفا

 کرونباخ
 روایی
 همگرا

 پشتکار

رو  یاگر با مانع
به برو شوم، 

قدر آن
-یاستقامت م

کنم تا بر آن 
 .غلبه کنم

65/5 851/0 

738/2 097/1- 887/0 809/0 723/0 
استقامت با 
توانم بر یم

خود  یرقبا
 .غلبه کنم

58/5 844/0 

با استقامت بر 
که  یمشکالت

داشتم غلبه 
 .امکرده

57/5 857/0 

 تالش

من سخت 
 تا کنمیتالش م

 .شوم توانمندتر
84/5 846/0 

518/3 224/1- 880/0 796/0 710/0 

بهبود  یبرا
 میهامهارت

 .کنمیم نیتمر
87/5 861/0 

 یبرا لمیما
 شدن تواناتر

 تالش شتریب
 .کنم

94/5 821/0 
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 یاوقات فراغت جد ریمتغ یرونیمدل ب یلتحل یجنتا -2جدولادامة 

 نیانگیم هاهیگو هامؤلفه
بار 
 یعامل

 چولگی کشیدگی
 پایایی

 ترکیبی
 یآلفا

 کرونباخ
 روایی
 همگرا

 حرفه

عملکردم از 
شروع،  زمان

 افتهیبهبود 
 .است

99/5 758/0 

136/2 32/1- 859/0 780/0 603/0 

من احساس 
 کنمیم
 شرفتیپ

 .امکرده

88/5 771/0 

 یهایژگیو
وجود  یخاص

دارند که بر 
مشارکت من 

 ریتأث
 .اندگذاشته

68/5 827/0 

لحظات 
 یاکنندهنییتع

وجود دارد که 
 ییسزابه ریتأث

در مشارکت من 
در آن داشته 

 .است

55/5 748/0 

آداب و 
 رسوم

که مرا  یافراد
-یم شناسندیم

 تیفعال نیدانند ا
 .است مهم میبرا

59/5 834/0 

998/1 995/0- 884/0 802/0 717/0 

 همرا ب غالباً
که  یعنوان فرد

خود را وقف 
 کرده تیفعال

 است،
 .شناسندیم

77/4 863/0 

دانند یم گرانید
 تیکه من هو

 تیفعال با را خود
 .شناسمیم

76/4 843/0 
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 یاوقات فراغت جد ریمتغ یرونیمدل ب یلتحل یجنتا -2جدولادامة 

 نیانگیم هاهیگو هامؤلفه
بار 
 یعامل

 چولگی کشیدگی
 پایایی

 ترکیبی
 یآلفا

 کرونباخ
 روایی
 همگرا

 تیهو

 از یاریبس
 به را احساساتم
-یم اشتراک

 .گذارم

36/5 813/0 

662/2 049/1- 907/0 845/0 766/0 

احساسات 
 یادیمشترک ز

 طرفداران با
 دارم

54/5 918/0 

 گریمن و د
 مشتاقان

 یهاآلدهیا
 یمشترک

 .میدار

37/5 890/0 

 تیهو
 یمکان

اماکن و 
 نیا یفضاها

 میبرا مجموعه
 یادیز تیاهم

 .دارند

65/5 817/0 

065/2 958/0- 907/0 863/0 709/0 

از وقت  واقعاً
گذراندن در 

اماکن و 
 نیا یفضاها

مجموعه لذت 
 .برمیم

72/5 847/0 

با اماکن و 
 نیا یفضاها

 به مجموعه،
 یمکان عنوان

 لذت یبرا
 ارتباط بردن،

 برقرار یقیعم
 .کنمیم

50/5 861/0 

 

به اماکن و 
 نیا یفضاها

 مجموعه
 تعهد /تعصب

 .دارم

5 843/0 
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 یمکان یدلبستگ ریمتغ یرونیمدل ب لیتحل جینتا -3جدول ادامة

 نیانگیم ها هیگو هامؤلفه
بار 
 یعامل

 چولگی کشیدگی
 یاییپا

 یبیترک
 آلفای

 کرونباخ
 ییروا

 همگرا

 یوابستگ
 یمکان

کردن  یاز باز
 مکان نیدر ا

 هر از شیب
 یگرید مکان
 .برمیم لذت

47/5 918/0 

445/1 099/1- 935/0 906/0 783/0 

کردن  یاز باز
 مکان نیدر ا

 هر از شیب
 یگرید یجا

 احساس
 تیرضا

 .کنمیم

47/5 910/0 

 در تیفعال
 از شیب نجایا

 مکان هر
 میبرا یگرید

 .دارد تیاهم

28/5 910/0 

 تیفعال چیه
 را یگرید

 نیگزیجا
 خود حاتیتفر
 مکان نیا در

 .کنمینم

79/4 795/0 

 وندیپ
 یاجتماع

خاطرات خوب 
 نیاز ا یادیز

اماکن و فضاها 
 دارم

61/5 737/0 

543/1 014/1- 892/0 848/0 623/0 
 یکیارتباط نزد

 و اماکن با
و  فضاها

که با  یافراد
 یمن باز

 .دارم کنند،یم

40/5 736/0 
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 بر ه،یگو هر به مربوط یعامل یبارها قسمت در 3 جدول و 2 جدول از آمده دست به جیاساس نتا بر

1سرستدو  نگلیر ،ریاساس نظر )ه

 نانیاطم تیقابل ۀدهند( مناسب گزارش شدند که نشان 2011، 1

 یآلفا بیضر یاز دو آزمون آمار زیها ننامهپرسش ییایپا یابیاست. در قسمت مربوط به ارز هیآن گو

-هیگو ییایپا یابیارز جهت یبیترک ییایها و روش پانامهپرسش یدرون یهمسان یابیکرونباخ جهت ارز

 یابیمناسب ارز یبه دست آمده مربوط به هر دو آزمون آمار جینتا و ها استفاده شدنامهپرسش یها

. در نظر  /7از  شتریکرونباخ ب یآلفا بیو ضر یبیترک ییایشاخص پا یشد. نقطه برش مورد قبول برا

 یابیشد. جهت ارز تیشرط رعا نیپژوهش ا نیدر ا و (2016، 22یهوبونا و ر ،گرفته شده است )هنسلر

شد.  استخراج شده استفاده یانسوار یانگینماز شاخص  زیپژوهش ن نیا یهامؤلفه یهمگرا ییروا

گزارش کردند )هنسلر و همکاران،  5/0از  شتریهنسلر و همکاران نقطه برش شاخص مورد نظر را ب

 یتمام نیب همگرا ییروا شرط زیها نداده جیشاخص در نظر گرفته شده با نتا سهی(. با مقا2016

 هایها از آزموننرمال بودن داده یبررس یبرا همچنین (.3 و 2 شماره)جدول  دیگرد تیرعا رهایمتغ

کرد، یم ییدأها و ابعاد نرمال بودن را تیرتمام متغ یبرا چولگیشد. آزمون  استفاده یدگیکشو  یچولگ

                                                           
1. Hair, Ringle & Sarstedt 

2. Henseler, Hubona & Ray 

 

 مکانی دلبستگی متغیر بیرونی مدل تحلیل نتایج -3جدول ادامة

 نیانگیم ها هیگو هامؤلفه
بار 

 یعامل
 چولگی کشیدگی

 یاییپا
 یبیترک

 آلفای
 کرونباخ

 ییروا
 همگرا

 وندیپ
 یاجتماع

به افراد 
 یادیز

 در میگویم
 و اماکن نیا

 تیفعال فضاها
 .کنمیم

47/5 845/0 

     

خانواده و 
دوستانم را به 

 و اماکن نیا
 .برمیم فضاها

44/5 826/0 

استفاده از 
 و اماکن نیا

 به را فضاها
 دوستانم

-یم هیتوص
 .کنم

66/5 795/0 
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با توجه به  یمکان یتحرفه، آداب و رسوم و هو ی،پشتکار تالش، یهامؤلفهدر  یدگیکه کشیصورت در

 کرد. یفرض را رد م ینا -2تا  2دامنه 

 هامؤلفهدر سطح  زیاعتبار مم یبررس یبراالکر -فورنل سیماتر -4جدول 

 
آداب و 

 رسوم
 حرفه تالش

 یدلبستگ

 یمکان
 پشتکار تیهو

      875/0 آداب و رسوم

     843/0 457/0 تالش

    777/0 634/0 511/0 حرفه

   751/0 350/0 190/0 383/0 یمکان یدلبستگ

  875/0 381/0 511/0 458/0 576/0 تیهو

 851/0 202/0 330/0 486/0 286/0 574/0 پشتکار

 

ها، مؤلفهدر سطح  زیاعتبار مم یبررس یالکر برا-فورنل سیماترواگرا از شاخص  ییروا یابیبه منظور ارز

ستون و سطر  یهااز شاخص دیبا سیماتر نی، هر شاخص مندرج در قطر ا4با توجه به جدول شماره 

 یمکان یدلبستگ ریتغجدی و م اوقات فراغت مؤلفهبرای هر پنج  ریتفس نیا .باشد شتریمربوط به خود ب

 برآورد شده است. یخوب به
 

 کل اثر و مستقیم اثرات بررسی نتایج -5 جدول

 یماثر مستق
 ضریب

 مسیر

 ضریب

 معنی

 داری

 میزان معیار

 اثر
 اثر کل

 148/0 044/0 017/2 148/0 یمکان یدلبستگ  آداب و رسوم

 -135/0 038/0 078/2 -135/0 یمکان یدلبستگ  تالش

 117/0 177/0 352/1 117/0 یمکان یدلبستگ  حرفه

 332/0 001/0 004/4 332/0 یمکان یدلبستگ  یتهو

 107/0 124/0 542/1 107/0 یمکان یدلبستگ  پشتکار

 

نرم افزار نشان داد، به  یبر خروج یمبن 5ها بر اساس جدول داده یلو تحل یهتجز یجطور که نتاهمان

. بر اساس یمقرار داد یو اثرات کل را مورد بررس یماثرات مستق یرنرم افزار مس یخروج یلمنظور تحل
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و  یجد اوقات فراغتابعاد  یننشان داد پنج ارتباط مثبت و معنادار ب یجنتا ،موجود هایفرضیشپ

 (. 5مشاهده شد )جدول  یمکان یدلبستگ
 

 مدل یینها یابیارز یاصل یهاشاخص -6 جدول

یمکان یدلبستگ یمعنادارحالت  حالت استاندارد شاخص  

SRMR 059/0   

d_ULS  001/0  

d_G1  001/0  

d_G2  001/0  

 R2264/0    ضریب تعیین  

 2Q   473/0مدل یکنندگینیبیشتوان پ
 

-شده گرفته نظر در ییارهایمع محور انسیوار کردیبا رو یسازمدل در مدل، تیفیک یابیبه منظور ارز

 ماندهیباق شهیبرازش است که در اصطالح به ر ییکوین یشاخص اصل ارها،یمع نیاز ا یکیاست. 

با  یسازمدل در شاخص نیمرسوم است. نقطه برش در ا SRMR ایمربعات  نیانگیاستاندارد شده م

در سطح  95و % 8/0کمتر از  بیبه ترت یدارامعن و استاندارد حالت دو در محور انسیوار کردیرو

در هر  6دست آمده در جدول  هب جیاساس نتا (. بر2016است )هنسلر و همکاران،  05/0 یمعنادار

مدل در  یابیجهت ارز گریبرخوردار بود. دو شاخص د یدو حالت شاخص مورد نظر از برازش مطلوب

دو  نیاختالف ب نییبا روش بوت استراپ به منظور تع یمعنادارمحور در حالت  انسیوار کردیرو

شده  لیو اختالف تشک d_ULSنشده  عیو برازش شده دو شاخص حداقل اختالف توز یتجرب سیماتر

در نظر گرفته  05/0 یمعناداردر سطح  95با نقطه برش کمتر از %  d_G2و  d_G1 یاز سطوح هندس

 برخوردار مدل برازش در یمطلوب سطح از زین شاخص دو نیا 6جدول  جیاساس نتا شده است. بر

1کسترای)دا هستند
 (.2015و هنسلر،  1

2R دامنه مورد . دهدیم نشان یدرون مدل قالب در را پنهان یرهایمتغ نیب یکنندگینیبشیتوان پ

2اندرسون و نیباب بلک، ،رینظر هطبق  2R یبرا دییتأ
 یمعادالت ساختار ی( در مدل ساز2010) 2

از آن است  یحاک باشد بزرگتر اثر نیا چه هر. است مالک ریهر متغ یبرا 87/0تا حداکثر  1/0حداقل 

3چتریر)  است شتریب مالک ریمتغ با رابطه در نیبشیپ ریمتغ یکنندگینیبشیکه قدرت پ
و همکاران،  3

 یجد اوقات فراغتتوسط  یمکان یدلبستگرات ییاز تغ 264/0آمده  به دست جیمطابق با نتا(. 2016

                                                           
1. Dijkstra 

2. Hair, Black, Babin & Anderson 

3. Richter 
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( است که یسر)استون گا 2Q مدل یکنندگ ینیبیششاخص توان پ ی،بعد یارمع .است شده ینیبشیپ

 ینکویکسو س ینگلرکند. هنسلر،  یوابسته مشخص م یرهایمدل را در متغ یکنندگ ینیب یشتوان پ

آمده  به دست یجنتارا مورد نظر قرار دادند. با توجه به  35/0و  15/0، 02/0سه نقطه برش ( 2009)

که با توجه به سه نقطه  ،آمد به دست 473/0 یاوقات فراغت جد یرمتغ یبرا 2Q، مقدار 5از جدول 

-ینیبیشپ قدرتآمده نشان از  به دست یجکرد نتا یانب ینتوان چن یم ی،متوسط و قو یف،ضعبرش 

 .(6)جدول  دارد یقو یکنندگ

 

 
  3Smart PLS نرم افزار یخروج -2شکل 

 یریگیجهنتبحث و 
ورزشکاران  یمکان یدلبستگبر  فراغت اوقات در جدیت تأثیر گیچگون تعیین حاضر پژوهش از هدف

 یکیانقالب تهران به عنوان  یورزش یمجموعه فرهنگ یانمشتر یمطالعه بر رو ینا .بود یاحرفهریغ

اوقات نشان داد  یقتحق یهایافتهکالن شهر تهران انجام شد.  اوقات فراغت گذران مراکز یناز مهمتر

 . معنادار دارد یرتأث یاحرفهریغورزشکاران  یمکان یدلبستگبر  یجد فراغت

معنادار بود.  یاحرفهریغورزشکاران  یمکان یدلبستگبر  یجد اوقات فراغت یرتأثحاضر  یقدر تحق

1و اسکنالن ینمارت یهایافته
 یلسونو ،(2019) خطیبیو  صفاری نژاد، حیدری ،حیدری ،(2014) 1

                                                           
1. Wilson, Szolosi, Martin, & Scanlan  
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را  یهفرض ینا یجهنت (2014و همکاران ) یلسونو( و 2010براون ) و کانر(، او2012) یو(، ل2013)

نرم  یاساس خروج بر یهفرض ینصورت گرفته در ا یلو تحل یهتوجه به تجز با یکنند. از طرفیم ییدأت

 یلسونواست.  یینقابل تب یجد اوقات فراغت یقاز طر یمکان یدلبستگ ییراتدرصد از تغ 21افزار، 

 مکان به یدلبستگ و یجد اوقات فراغت در مشارکت ینب یمیمستق و یارتباط قو داد ( نشان2013)

مند نظام یگیریبه آن را پ یو دلبستگ یزیکیکنندگان در مکان فحضور مشارکت یلدارد و دال وجود

 ی( حاک2014و همکاران ) یلسونو یقتحق یهایافته یج،نتا ینا ییدتأدانست. در  یجد اوقات فراغت

است. الزم  به مکان گزارش شده یدلبستگ یرتأثتحت  اوقات فراغتدر  یاز آن بود که مشارکت جد

 .یافتن یردو متغ یننشدن ارتباط ا ییدتأدال بر  یقاتیبه ذکر است، محقق تحق

بر آداب و رسوم  و یتتالش، حرفه، هو پشتکار، ؛یجد اوقات فراغتابعاد  یرتأث یحاصل از بررس یجنتا

صورت  یلو تحل یهتوجه به تجز با ین. همچناست یمعنادارثبت و م یرتأث ۀدهندنشان یمکان یدلبستگ

ابعاد  یقاز طر یمکان یدلبستگ ییراتدرصد از تغ 26نرم افزار،  یخروج بر اساس یهفرض ینگرفته در ا

 اوقات فراغتابعاد  ینپنج ارتباط مثبت و معنادار ب یهفرض یندر ااست.  یینقابل تب یجد اوقات فراغت

اوقات بعد آداب و رسوم ها نشان داد آن p یربتا و مقاد یبشد که ضر مشاهده یمکان یدلبستگو  یجد

 -135/0بتا  یببا ضر یجد اوقات فراغتبعد تالش (؛ > 044/0pو ) 148/0بتا  یببا ضر یجد فراغت

اوقات  یتبعد هو(؛ > 177/0pو ) 117/0بتا  یببا ضر یجد اوقات فراغتبعد حرفه (؛ > 038/0pو )

. /107بتا  یببا ضر یجد اوقات فراغتبعد پشتکار ( و > 001/0p. و )/332بتا  یببا ضر یجد فراغت

( 2012) یول یهایافته. (5)جدول  دارد یمکان یدلبستگبر  یمعنادارمثبت و  یرتأث( > 124/0pو )

کند. یم یبانیپشت یهفرض ینحاضر را در ارتباط با ا یقتحق یجکرد و نتا ییدتأرا  یردو متغ ینارتباط ب

 یمکان یدلبستگبر ابعاد  یجد اوقات فراغتابعاد  ینرابطه ب یخود به بررس یق( در تحق2012) یول

 یجد اوقات فراغتو آداب و رسوم  یتدر رابطه با ابعاد هو معنادارمثبت و  یرتأثدو  یافتاخت و دردپر

 ینو آداب و رسوم، بهتر یتابعاد هو یافت( در2012) یول یجه،وجود دارد. در نت یمکان یدلبستگبر ابعاد 

 یوستنکننده پیلتسه ین، و همچنمعنادار یرابطه اجتماع ۀدهندنشانها هستند که کننده ینیبیشپ

1یوناست یقاتحضور در مکان هستند. اگر چه تحق یکنندگان براشرکت

ابعاد  ین( ارتباط ب2009) 1

در  یرهامتغ یان( روابط م2012) یونشان داد، اما ل معناداررا  یمکان یدلبستگو  یجد اوقات فراغت

ابعاد پشتکار و حرفه و  یرتأثنشدن  ییدتأ یلاز دال احتماالًبرآورد کرد.  یفضع را نسبتاً یختارمدل سا

جامعه  یفرهنگ_یاجتماع یهایژگیتوان به وی( م2012) یودر مطالعات ل یمکان یدلبستگتالش بر 

( ساکن اکالهما بودند و 2012) یول یقکنندگان تحقدرصد از مشارکت 77اشاره کرد که  یمطالعه و

 ینا یهاداده یلو تحل یهتجز( داشتند. یرهوغ یاییاسپان ی،فقازق یکا،آمر یان)بوم یمختلف یهایتقوم

                                                           
1. Stevens 
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ارتباط مثبت با  یدارا یاحرفهریغتوسط ورزشکاران  فراغت اوقاتنظامند  یگیریمطالعه نشان داد پ

 یمند و جدمشارکت نظامدهند. یخود را انجام م اوقات فراغت یهایتاست که در آنجا فعال یمکان

را به همراه داشته باشد.  یمکان یوابستگو  یمکان یتهو ی،اجتماع یوندتواند پیم ،اوقات فراغت در

حضور  یلدل یبه صورت جد اوقات فراغت یگیریبه پ یاحرفهریغورزشکاران  یمنداحتماالً عالقه

-یتجمع یهاداده یلامر است. تحل ینا ؤیدمخواهد بود و تحقق حاضر  یآنان در مکان خاص یشترب

جلسه در مجموعه  3از  یشب یادرصد افراد به طور مستمر هفته 60از  یشنشان داد ب یزن یشناخت

 ینگذرانند. بنابرایمکان م ینخود را در ا اوقات فراغتشوند و یانقالب تهران حاضر م یورزش یفرهنگ

گذرانند، یکنند، میبرقرار م یعاطف یوندکه با آن پ یخود را در مکان اوقات فراغتکه افراد  یزمان

ات اوق یرمتغ یتاز وضع یفیتوص یهایافتهخواهد داشت. به همراه و مستمر آنان را  یشترحضور ب

(. یانگینم 54/5باالتر از حد متوسط است ) یرمتغ ینتمام ابعاد ا یانگینآن بود که م یانگرب یجد فراغت

خود  اوقات فراغتانقالب تهران  یورزش یمجموعه فرهنگ یانمشتر. توان اذعان داشت یم یجهدر نت

 یفراغت یهایتمند فعالنظام پیگیر آنها که معنا بدین. یندنمایمکان صرف م یندر ا یجد به صورترا 

 یو حت کنندمی یزمتما یگرانخود را از د یورزش–یحیمکان تفر ینخود هستند و با صرف زمان در ا

 ینمرات باال یگر،دیگذارند. از سویم یشمکان را به نما ینخاص مربوط به ا یها و باورهاارزش

 یبرا ییهاافراد در زمان فراغت خود فرصت یناست ا یحاک یدهندگان به ابعاد اوقات فراغت جدپاسخ

 آورند.یخود فراهم م یو روان یو غلبه بر مشکالت جسمان یادگیری

-پاسخ ینرا در ب یانگینم ینتالش باالتر ی،جد اوقات فراغتابعاد  ینکه در بینبا توجه به ا یاز طرف

کننده  ینیبیشفرد، پهمنحصر بتوان عنوان داشت که تالش یدهندگان به خود اختصاص داده بود، م

 یاحرفهریغورزشکاران که  یزماناست.  یاحرفهریغبه ورزشکاران  یت مکانیهو یدنبخش یبرا یقو

نسبت  یخاص یتکنند؛ هویتالش م یدر اماکن خاص ینددر جهت کسب مهارت، دانش و تجربه خوشا

 یفراغت یهایتاست که در فعال یورزشکاران یبرا یدیعنصر کل یتکنند و هویم یدابه آن مکان پ

خانواده،  أبا اعض یورزش یهادر مجموعه یامکان وجود تعامالت اجتماع ین،کنند. همچنیشرکت م

-یتبه فعال یوستنپ یلتسه یمهم برا یمشابه، عامل یفراغت یهایتمندان به فعالعالقه یردوستان و سا

شدن در اماکن  ینبه اجتماعج ین،شود. عالوه بر ایمحسوب م یجد اوقات فراغت یها

موجود  یحیتفر یهابا توجه به برنامه دارد.به همراه به مکان را  یشترو اتصال ب یوندپ ی،ورزش_یحیتفر

را  یورزش یدادهایها و رودر جامعه بتوانند پروژه اوقات فراغت خدمات دهندگانشود، ارائهیم یهتوص

 یشتریمنظم در اماکن، فرصت ب ینعالوه بر امکان تمرارائه دهند که ورزشکاران بتوانند  یابه گونه

 چراافراد جامعه داشته باشند  یگرها، دوستان، خانواده و دیمیبا هم ت ارتباط یتعامل و برقرار یبرا
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-یدلبستگ یشافزاباعث  یبه همراه داشته باشد و حت یشانرا برا یندیکه ممکن است خاطرات خوشا

 یمکان یدلبستگمنجر به  اوقات فراغتدر  یتنشان داد جد یقتحق ینا یهایافته. شان به مکان شود

به عبارت . دهد یشرا افزا یجسمان یهایتمشارکت در فعال تواندیشود و میم یاحرفهریغورزشکاران 

و  اوقات فراغتمند نظام یگیریمردم استفاده از پ یفراغت یهابر انتخاب یرتأث یهایوهاز ش یکی یگرد

در کرد  یانتوان بیمموجود،  یهایشینهبا توجه به پاست.  یحیتفر یبه اماکن ورزش یدلبستگ یجادا

و روابط  یورزش اوقات فراغت یهایتدر فعال یمکان یدلبستگ یرمتغ یبررسکمتر به  یداخل یقاتتحق

 یشترمکان ب ، نقشاوقات فراغتدر مطالعات  شودیم یشنهادپ ینبنابرا .است پرداخته شدهآنها  ینب

انگارانه و صورت ساده هدر کشورمان ب اوقات فراغتبه  معموالً یگر،د یانیبه ب .یردمورد توجه قرار گ

 یاربس یانسان یو در زندگ یچیدهبه شدت پ یفراغت یکه رفتارهایدر حال .شودیپرداخته م یسطح

بر اماکن و فضاها هستند و  یمبتن یاوقات فراغت یرفتارها هاییاز الگو یاریکننده هستند. بسیینتع

در  دانیممی امروزه. شودیمشخص انجام م یدر مکان ینیمع یفراغت یتساختار آن فضا، فعال اساس بر

 نیز توجهیقابل درآمد معموالً ،آیندیم دست بهدر آنجا  فراغت اوقاتکه تجارب  ییاماکن و فضاها

نشان داد  ،فراغت اوقاتدر  یتبر جد یمبتن یفراغت یرفتارها ینا ی. شناخت چگونگشودمی حاصل

 دیگر عبارت به. باشد یحیتفر یورزش یبه اماکن و فضاها مکانی دلبستگی کنندهتعیین تواندمی

 یاحرفهریغورزشکاران  میان زمان طول در توجهیجالب پیوندهای داد نشان حاضر مطالعه هاییافته

 بود موضوع این بیانگر هایافته ینانقالب تهران شکل گرفته است. همچن یورزش یبا مجموعه فرهنگ

-شکل برای فرصتی بلکه نیست تفریحی یا ورزشی صرفاً  مکانی ،انقالب ورزشی فرهنگی مجموعه که

 قرار پژوهشگران و اندرکاران دست نظر مد تواندمی که هست نیز شدن اجتماعی و تعامالت گیری

 یشنهادپ .بود نامهپرسش یقاطالعات از طر آوریجمع حاضر تحقیق هایمحدودیت از یکی. گیرد

 ترعمیق موشکافی منظور به آمیخته و کیفی اطالعات آوریجمع هایشیوه از آتی مطالعات در شودیم

 .یردمد نظر پژوهشگران قرار گ یاحرفهریغورزشکاران  مکانی دلبستگیو  یجد فراغت اوقاتمفهوم 
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Abstract 
Although leisure activities play an important role in our lives, a few domestic studies have 
been conducted in Iran on serious leisure and place attachment. The present study aimed 
to determine the effects of serious leisure on place attachment in amateur athletes. The 
present research was an applied-correlational study based on structural equation modeling. 
The statistical population consisted of all amateur athletes who had a membership record 
of at least 6 months in Enghelab Sports Complex of Tehran. The sample size was 
determined using PASS based on the research objectives and hypotheses. The respondents 
were selected based on convenience sampling method and questionnaires were distributed 
among them. Finally, a total of 334 questionnaires were used for data analysis. The 
required data were collected using Serious leisure questionnaire (Gold et al., 2008), 
consisting of 5 subscales and 16 items and place attachment questionnaire (Kyle et al., 
2005), consisting of 13 items in 3 subscales. The face and content validity of 
questionnaires were assessed by 9 academics. A pilot study was also conducted in order 
to evaluate the construct validity and Cronbach’s alpha of questionnaires was equal to 
0.951, respectively. The data were statistically analyzed using descriptive and inferential 
statistics in SPSS-25 and Smart PLS-3. The results showed that serious leisure can predict 
21% of variances of and place attachment, respectively. Based on the results of structural 
equation modeling, the impact of serious leisure on place attachment of amateur athletes 
was adequately fitted (SRMR=0.059). The findings of this study showed, that seriousness 
in leisure leads to the place attachment of amateur athletes, and can increase participation 
in physical activity. And can also increase participation in physical activity. In other 
words, one of the ways to influence people's leisure Behavior choices is to use systematic 
pursuit of leisure and to create a place attachment in sports places. 
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