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 چکیده
 شده بر یتخصص یحیتفر یو رفتارها یاوقات فراغت جد تأثیر یحاضر بررس قیهدف از تحق

 ،است (مراغه شهرستان آموزان ورزشکار)دانش نیب در سبک زندگی یگریانجیبا نقش م یمکان یدلبستگ

-نفر از دانش 384ه شامل نمون . حجماست یو از نوع همبستگ یشیمایپ -یفیتوص حاضر قیتحقماهیت 

شد.  ایطبقهانتخاب و  یاخوشه یتصادف صورتبهکه  بوده مراغه شهرستان دختر و ورزشکار پسر زانآمو

 یجد فراغت اوقاتی هاپرسشنامه قیتحق نیا در اطالعات یآورزار جمع از هاداده آوریجهت جمع

سازی صصیپرسشنامه تخ ،(2005) ل و همکارانمکانی کایپرسشنامه دلبستگی(، 2011همکاران ) و گولد

 ییایشد و پا دییتأ هاامهپرسشنیی روا، 1398پرسشنامه سبک زندگی خنفیر، و  (1994ریح مک فارلین )تف

 افزارنرم از هاداده لیو تحل هیهت تجزدست آمد که ج( به832/0و  874/0 ،79/0، 95/0) هاپرسشنامه

SPSS و smartpls3 یمعادالت ساختار لیتحلمدل، از  یجهت بررست و همچنین اسه استفاده شد 

 یبر دلبستگ یان داد که اوقات فراغت جدها نشداده لیو تحل هیحاصل از تجز جی. نتاه استاستفاده شد

شده بر  یتخصص یحیتفر یرفتارها جهت مثبت، در و 597/0 زانیبه م سبک زندگی یگریانجیبا م یمکان

و اوقات فراغت  جهت مثبت و معنادار رد و 688/0 زانیبه م سبک زندگی گرییانجیبا م یمکان یدلبستگ

 زانیبه م سبک زندگی گرییانجیبا نقش م یمکان یگشده بر دلبست یتخصص یحیتفر یو رفتارها جدی

 .دارد یمعنادار مثبت و تأثیر( مراغه شهرستان آموزان ورزشکار)دانش نیب در 697/0

 ی.مکان یگدلبست ،شده یتخصص یحیتفر یرهافتا، ریفراغت جد کلیدواژگان:
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The effect of serious leisure and specialized recreational 

behaviors on spatial attachment with the mediating role of 

lifestyle among (athletic students of Maragheh city) 
 

H. A. Mahmoudi Bonab1 
 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of serious leisure and 

specialized recreational behaviors on spatial attachment with the role of 

lifestyle mediation among (student-athletes in Maragheh). The nature of the 

present study is descriptive-survey and correlational. The sample size 

included 384 male and female student-athletes of Maragheh city who were 

randomly selected and classified into clusters. The sample size consisted of 

384 male and female student-athletes of Maragheh city who were randomly 

selected and categorized. To collect data from the field of data collection in 

this study, Gold et al.'s (2011) Serious Leisure Questionnaire, Kyle et al.'s 

(2005) Spatial Attachment Questionnaire, McFarlane (1994) Recreation 

Specialization Questionnaire, and Lifestyle Questionnaire Khanfir, 1398, 

the validity of the questionnaires was confirmed and the reliability of the 

questionnaires (0.95, 0.79, 0.874 and 0.832) was obtained to analyze the 

data from SPSS software and smartpls3 Used. Also, structural equation 

analysis has been used to study the model. The results of data analysis 

showed that serious leisure time on spatial attachment with lifestyle 

mediation of 0.597 and in a positive direction, specialized recreational 

behaviors on spatial attachment with lifestyle mediation of 0.688 and in 

Positive and significant direction and serious leisure and specialized 

recreational behaviors have a positive and significant effect on spatial 

attachment with the role of lifestyle mediator at the rate of 0.697 among 

(student-athletes of Maragheh city). 

Key words: serious leisure, specialized recreational behaviors, spatial 

attachment. 
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  ۱۶۹ ...شده بر یتخصص یحیتفر یو رفتارها یتأثیر اوقات فراغت جد
 

  مقدمه

باا طیامروزی به علت داشتن شرا یزندگ سااا   فااردی ح سااان را  و  حاار تیخااا ، ان

و  ریاااخ ممفاهی جمله از آن گذرانبار آورده است، اوقات فراغت و نحوه رپذیبیآس اریبس

کااه ینینااو ساات  نااا ا عاا یمع صاانعت یواق پاااد ازدوران  شااد  یخااود را  مااع و ر شاادن جوا

لااو مون دایگسترش شهرها پ زیو ن داریهیسرما ناادگ ید. در واقع با توسعه انواع تکنو  یدر ز

صاات یانسان یروین یجا آن به ینیگزیمردم و جا سااا یباارا یاعمال فر کاااه  شااد جااادیا هانان

سااتفاده نمابمی دلخواهشانکه مورد  ین صورتاوقات خود به آ بتوانناد از  ،یاریاا) ناادیاشد ا

صاال یکیاوقات فراغت  امروزه، (1390 ساا یاز موضوعات ا هاام اریو ب ناادگ م صااه ز  یدر عر

 یاتیمقوله به امر ح نیا یدهکده جهان شیدایشدن و پ یجهان کردیکه با رو دیآیشمار مبه

هااابااا کارکر ریناپذاجتناب یو ضرورت ساا ید شااارکت طااهیماارثر در ح اریب  تیااترب ،جااوییم

غاات، (1391 ،ی)نجف تشده اس لیتبد یریپذتیولئو مس یاجتماع کااه در  یازیاان فرا ساات  ا

جاا یامروز یان وجود دارد و به شدت با زندگ یامعه و در اعضاهر ج ساات. نیع بااه  شااده ا

 ازیااآن ن یماعو اجت یفرهنگ تیاهم لیاست که به دل یهمگان ایهدیفراغت پد گریسخن د

ساات و دق نیوب دارد و اطلم یدگیبه توجه و رس شااناخت در بااا  ماار  هاااین قیااا ضااا یاز  یاع

ااااار ک ت)اوقاا غاات ـه ساایفراغات اوقات فرا سااتلزم برر کااه م اااارد دارد  عااه هااایارک  جام

فااریح -4 اجتماعی مشارکت -3 خالقیت -2 استراحت-1: تاس روانشناسانااه و شناسانااه  ت

فااریح ن لذا(. 397 صفانیا،) باارای ت هااا  غاات تن ماایاوقاات فرا کااه  ساات بل نااادی  سااااختن در توا

ماا نقاش اجتمااعی و فاردی زنادگی یاان راه حمه یااد. در ا فااا نما صااادی ی را ای نااافع اقت تاای م

ماال  و جسم افراد نقش دارد.قابل توجه است ـارا کاه در بازسازی روح اوقات فراغت  عوا
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خااود را ب غاات  مااان فرا نااه ز کااه ـگو یااادی در این ااااع مز اااارثر واق ااااذرانیم م  شااوندیگ

قااه کی یاوقات فراغت جد هینظر ،(2012 ،1)تورکیلدسن ناادطب  یهاااتیاااز فعال دیااجد یب

مااروز  1974در سال  2نزیکه توسط استب اوقات فراغت است بااه ا تااا  سااال  مطرح شد و از آن 

کااه در شیپ نیحوزه داشته است. با ا نیدر ا یاکنندهنییحضور تع هیظرن نیا عااه  فرض  جام

جااد پست غاات  تاار یمدرن، اوقات فرا باارا نیبه ناادنگ یروش  قاات ذرا ساات،  هااایو آزاد ا

بااهفراغت راوقات  هایتیاست که فعال نیا هینظر یاساس یژگیو لااا  خااش یطور ک  بااه دو ب

صاال تیاافعال کیاا کیستماتیس یریگیپ ،ی. فراغت جدکندیم می( تقسیرجدیغ ،ی)جد  یا

 یرثر برا، جالب و مقابل توجه یندازه کافاست که به اداوطلبانه  ایکننده سرگرم ،یآماتور

جااد کی در کنندگانگذران زمانش است. شرکت یکننده براشرکت غاات  گااذر  یفرا بااا 

ناادیماا دایااخااود پ یباارا ژهیو یهااز مهارت یبیان ترکزم نااش و تج کن شااامل دا بااه و کااه  ر

جاادشودیخا  م یهانهیمهارت در زم غاات ب نیاادر ا ی. وا ه  نااوع  تیاااهم رانگیاانااوع فرا

افراد فراغت خود را به حرفه خود  یباال حت طحافراد است. در سمره روز یدر زندگ تیفعال

 یباااز یو سخت رو یعالقمند به شطرنج به مدت طوالنفرد که  ی. مثل زمانکنندیم لیتبد

باازر  ا کیاابااه  تیو در نها دکنیشطرنج تمرکز م شااکار  بااد نیااورز شااته ت  شااودیم لیر

ماااع حاتیتفراحت، استر ،یربازینظ ییهاتیفعال بنزیبراسا  نظر است  یفعال و مکالمات اجت

جااد .رندیقرار بگ یجد یهاانواع فراغت یبنددر دسته تواندیم غاات  فااه 6 یفرا صاال مرل  یا

تاار  را  ایاادر برابر خطر  یستادگیبه ا ازین -2 ،دارد تیبه پشتکار و ادامه فعال ازین -1 دارد:

باا یو دائم داریپا دیفوا -4 دارد، ازین یدانش خاص دارد، به مهارت، آموزش و  دارد البه دن
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 یزگارابق و سابه تط -5 (.یو جسم یسالمت روح ،یمشارکت اجتماع ،یخودباور )مانند

مااد -6 .انجامدیانتخاب شده م تیو فعال طیبا شرا صاافات  هااا،تیاافعال نیاااوم در ابا تالش 

ثاال  یدجااریفراغت غ یول .دیآیوجود مبه در فرد داریپا صورتبه یمنحصربه فرد و مثبت م

ناار  ردیااگیکه به قصد تفنن فقط صورت م ماندیم یزشهربا کیرفتن به  خااود را  یکااه ا

عااد مدت است که بالفاصله گذرا و کوتاه یتیفعال ،یسطح ای یرجدی. فراغت غدیکن هیتخل ب

ساا ازیاان ی. ـرت زدن، خوردن، ارضاکندیم یما را راض تیاز فعال مااره ا..و یجن  نیاا. در ز

هااوم د یحیو تفر یتخصص هایتیفعال .(2015 ز،ی)استب دشویفراغت محسوب م  یگااریمف

در واقع، مشارکت  ردیگیاستفاده قرار ماغت مورد اوقات فر یالگوها نییتع یاست که برا

هااد هایییاز سرگرم یبرخ ازیتواند به نینم یحیرتف یهاتیساده در فعال سااد د  که افراد پا

کااامل کی یحیتخصص تفر تیفعالشرکت کنند،  حیدر تفر ترقیکه عم مااورد  یروند ت در 

باااالتر  شرفتیپ سااطوح  ماااز افراد به  شااان  شااارکت را ن هاادیم شاافرسااک)ا د (. 2001 ،1ات و 

شااامل د یحیتخصص تفر هایتیمال  فعال نتریجیرا شااان که  هااارت ن نااات، م شااتن امکا ا

ساات ا تیست عضوو درخوا یدادن، انتخاب مکان )شرط(، تجربه قبل شااکا نیااا  رامااوارد آ

بااه یحیتخصص تفر تیفعال انیبرا نیهمچن کندیرا منعکد م یرفتار هاییژگیو عنوان را 

شااد یماا طیو مح تیمربوط به فعال حاتیکه ترج کندیم فیتعر یکل خا  یرفتار کی با

فاار ییآشنا ت،یفعال کیگذشته مربوط به  اتیتجرب یعنیسه بعد،  یکه دارا  ،خااا  حیبااا ت

کاان شرکت یحیتفر اتیکه تجرب هاییتیالفع نیو تعداد حضور در ـن میتنظ ناادگان مم کن

نااد رییتغ یتخصص   وخا هایتیبه فعال یعموم هایتیاست از سطح فعال هاااروارد کن (2 ،
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 نااهیاست که منجر به هز یحیاز تخصص تفر شاخص کی یتعهد اقتصاد ن،ی(. همچن2017

ناادگیم قااات یشود و بعد سبک ز غاات عا کااه او ماافرا شااکل دا یثررماال  ساابک ه باا دندر 

یاات مورد در .(1397 حیدری،افراد است ) تیو هو یزندگ ناادگی ساابک اهم بااه ز شاااره  ، ا

کااه جامعه 1کوکرهام تعبیر نااان  ساایدر این زمینه کافی است. از نظر ایشان همچ سااوی به شنا

ناادگی هادهد که پژوهشنشان می هاشااخص ، هامهرودپیش مای 21قرن   درزمینۀ سبک ز

کااه  ،شناسی قرار گیردجامعه تمرکز کانون در اتا رودمای ساات  سبک زندگی، اصطالحی ا

یااری کاربرد ندارد، ـون مالزم باا ناوعی اناتخاب از میدر فرهنگ سنتی ـندان  ان تعداد کث

یااده انتخاب هایکاناز ام نااادگی زای مااردم در موجود است. به عبارتی، سبک ز یااان هااای  م

کااهمحدودیت ساات  ساااختاری ا فااالح، آن های  ساات )زارع و  تااه ا فاارا گرف از ، (1391هااا را 

خااود میاوقاات  در طرف دیگر، از آنجایی که اناسان کااه فاااراغت  یاازی را  مااان ـ نااد ه توا

یاادانجام دهد و شخصیت اصل پسندد،می ساانایی،  ی خاود را باازیابد و ابراز نما بااا 1392)  ،)

شااتن فعال ظاار دا فااراد مییتدر ن تاای ا بااه هااای فراغ بااارتااوان  پاای  نااان  ناادگی آ از د. ساابک ز

لاای کاااهآناجایی ناادگی رغمع ساابک ز لاای  ظااری و عم یاات ن لااف،  هااایحوزه در اهم مخت

مااورد ز مهمورزشکاران کاه یاکی اآموزان دانشها پیرامون سبک زندگی پژوهش ترین و 

یاان توجه هااار  بااه پااژوهشترین اقشار جوامع هستند خیلی اند  بود، در ا کااایفی ـ شااایوه 

یااه فعالیتآموزان دانشبرای  زندگی سبک باااه ورزشکاران ایرانی بر پا نااان  تاای آ هااای فراغ

حااورت. رد شناسایی قرارگرفشاکل زیار مو کااه در  :سبک زندگی خانواده م ساات  ساابکی ا

نااان رو انجام فعالیت خانواده ورزشکار، باودن در کانارآن فرد  بااا آ لااف  تاارجیح های مخت ا 
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نااد خاانواده محور برای ورزشاکاران، دهدمی فااردی بتوا ، اعتماد ویژگی مهمی است و اگر 

سابک زنادگی ، فراغت با ورزشکار باشد واند در زماانتوارد حلقه اعتماد آنان گاردد مای

هااا و بروز جدیدترین فعالیت دنبال به طور مداوم ورزشکارکه در آن بهمتمایز: سبکی است 

سااتهرفتارها از خود است. ورزشاکاران  نااد و پیو بااه  ماتمایز، متغیرترین سبک زندگی را دار

مااای خااود  جااهدنبال تغییرات در زندگی و عادات  مااورد تو یاارات  یااان تغی قاارار  باشند و در ا

حاات، دارناد دوسات گرفتن را نیز طلبی، سبک زنادگی ماجازی: سبکی است که در آن را

خااود را رجیح مای. در سبک زندگی مجازی ورزشکار تاترین ویژگی استمهم دهد زمان 

گاااشت هایبازی با لااف،  ـاات و گفتگویمخت ناات،  ماااجازوگذار در اینتر غااایره هااای  ی و 

شااکاران تر سابک زنادگی مجازی، یاکی از دالسپری نماید. هزینه پایین گااارایش ورز یال 

حااوهجوان غاات نگااذرا تر و با اماکانات محدودتر به این ن شااد فرا سااته:. با ناادگی ب  ساابک ز

نااایاز  که است سبکی در آن ورزشکار باه دنابال راحتی و بروز رفتارهایی در جهت ارضای 

شاااکارانقید و شارط مایدی بایباه آزا ساابک ورز  هاااییتفعال خواهندمااای باشد. در این 

جااام د سرال مختلف را به دور از ـشم سایرین و مورد شاادن ان قااع  ناادوا یاار، ه  (.1398 )خنف

ساا ریاابعد فعال و غفراغت به دو  عااال تق ساات فعال میف عااال،  یهاااتیشااده ا غاات ف قااات فرا او

لااه پ شوند؛یم یو ذهن یکیزیف یرف انر هستند که شامل ص ییهاتیفعال  ،ویرادهیاامن جم

هاا ییفعال آنها ریاوقات فراغت غ یهاتی.. فعال.رنج وشط یفوتبال، باز فاارد  کااه  سااتند   چیه

ساا ؛کندیاعمال نم یکیزیف ای یذهن ی نرا بااه  شااا نما،یمثل رفتن  لاا.و ونیاازیتلو یتما و  ی.. )

غاات کا هااهینظر نیاز مهمتر یکیدر  ،(2018، 1همکاران قااات فرا بااا او باااط  ساالردیدر ارت  2د
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-تیاافعال ریخطر پذ یهاتیفعال یـهار بخش فراغت جدرا به  یفراغت یهاتی( فعال2009)

ماات که ده اسکر یبندمیشناسانه تقس بایز یهاتیتخصص و فعال یها ظاار  سااد روش یبه ن ر

ماااریاوقات فراغت ورزشکاران و غ یبررس یبرا یمناسب طااور همز بااه  شااکاران  شااد.ورز  ن با

ساارگرم کیمند نظام یطلبتیها و مشغولتیفعال صورتبه زین یفراغت جد جااو  یآماتور، 

خااود را درگ ابندییان مهم مکنندگان آن را آن ـنکه شرکت یاداوطلبانه تیفعال ای  ریااکه 

گاااهکنند تا مهارتیم یشغل و کار باا یهااا، آ شااان را  بااه خاص نااش و تجر نااد،  روزو دا بده

جااد دهندیعادت انجام م یکه از رو ییهاتیفعال نیچنمه شودیم فیتعر غاات   یجزو فرا

هااوم فعال نی(. همچن2012 ،زی)استب دباشیم صاا تیاامف شاا یتخص شاارکت یرو -کااه در آن، 

ماامعمول به فراغت یشان را از زندگیذهن اتیمحتوگان کنند شااان  ناادینمایشان منتقل  هنر

تاادمی حیرجپرورانند و تیها متیلفعا نیدر ا یاگونهرا به بااه  یهند در اوقات فراغ جااه  بااا تو

نااد و بهر تیفعال کیخود  یهاییتوانا صااا انتخاب کن هااارت پ یصااورت تخص  دایاادر آن م

باااز یدو عامل مهارت و شاند نقش اصل یتخصص تیکنند. در فعال نااد یماا یرا  نااد، مان کن

تااه ابرگر زین ریخطرپذ یهاتی(. فعال2009 ،1ددسلری)ک پوکر یاحرفه کنانیباز -تیااز فعالف

هااا تیدهند و شامل فعالیجام مداوطلبانه در اوقات فراغت ان صورتبه است که افراد ییها

صاادمه د یکه حت ینورد ،رجه،کوهیش ،یمانند اسک یپرخطر یهاو ورزش بااه  دنیااامکان 

سااا  د2005 ،2نگی)ال دهدیفرد را م باار ا شااوماخر یدگاهیاا(.  سااتوکولز و  سااط ا  3کااه تو

هااوم  کیاا عنوانبهرا  یمکان یدلبستگ (،2003) سکیو و امزیلی، ودهش فیتوص (1981) مف
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لااه اثرگذا نیااکه بر ا یموضوعات متعدد یاند و پد از بررسکرده فیتعر ریفراگ نااد،مقو  ر

سااتگ عااد واب کااان یدوب کااان تیااهو و یم ناادردهکاا کیااتفک آن یابیااارز یباارا رای م  و در ا

نااهبه اند.هقرار داد یابیمورد ارز را آن یمختلف یهاپژوهش ماادتا کااهی اگو عااات  در ً ع مطال

کااان یدلبستگ کااان تیااهو سااطح دو از ،یم سااتگ عنوانبااه یم  یناادیدر فرا شااهیکااه ر ،یدلب

کاا یاحساس سااتگ دارد و یو ادرا کااان یواب ساا یناادیفرا کااه یم کااردو  یاحسا ساات،  یعمل ا

ضااا یبه عوامل زین یمکان ی(. وابستگ1393 ،جعفرر)پو شده است صحبت حااد ر  ت،یـون 

کااا ظاارن مورد یهاتیفعال از یفیط وقوع امکان و ازهاین نیتأم در طیمح ییتوانا  نفاارد در م

سااوم، نعنوابه رای اجتماع یوندهایپ 2005 ،1لیکا ،کندیم اشاره ماال  نااد عا ضااافه کرد  و، ا

کااان ،یفااردی هایژگیو به توجه با که یاجتماعی ادهونیپ عااامالت ام ماااع ت فااراهم  را یاجت

تحقیقاتی در زمینه صورت  با توجه به منابع نظری پژوهش حاضر، (.1395 ی،)نقد آوردیم

نااوان بااا ع یقاایتحق 1398 ،یدریااح زیر است. صورتبهه است که نتایج برخی از آنها گرفت

فااه ریورزشکاران غ یمکان یبر دلبستگ در اوقات فراغت تی»ـگونه جد -یماا تااأثیر یاحر

شااان داد هاافتهی ،اندداده گذارد؟« انجام صااد از 21 ن یااتغ در سااتگ راتی  قیاااز طر یمکانیدلب

جااد نییااقابل تب یفراغت جداوقات ساات.  سااتگدر اوقات تیا بااه دلب جاار  غاات من  یمکانیفرا

ساامان یهاتیمشارکت در فعال تواندیم و شودیورزشکاران آماتورم فاازا یج هااد شیرا ا  .د

باااط تبل تحقیقی با عنوان ،1398 خداپرست، بااا  غاااتیارت هااان  بااه د هااان  ضااور  لیااتماد بااه ح

باار . نتایج انجام داده است بالیوال یورزش یهاباشگاه یاعضا طااات  یاار ارتبا نشان داد که متغ

بااتمایل حضور افراد به ناااداری )طور مستقیم اثر مث صااد(، دارد 183/0ت و مع یاار در کااه متغ ؛ 
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حاادود اعتماد بر تمایل حضور افراد به ناااداری دارد و  صاا 20طور مستقیم اثر مثبت و مع د در

ثاار بهکند. همچنین متغیر تخصص بر تمایل حضور افراد این متغیر را تبیین می سااتقیم ا طور م

بااتحقی ،مطلق یهاشمدارد.  درصد(323/0) مثبت و معناداری نااوانقی  حاایط  1397 ا ع ثاار م ا

تماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان منطقۀ شده و حمایت اجادرا 

ساات، سیزده دانشگاه آزاد حاایط ادرا  اسالمی انجام داده ا بااین م شااان داد  تااایج ن بااا ن شااده 

جااوحمایت  ناااداری و باات و مع طااۀ مث باادنی راب د اجتماعی و بین حمایت اجتماعی با فعالیت 

قااات  تفریحی تخصصی و هایرابطه بین فعالیتا عنوان تحقیقی ب 2020 ،1اشتراسب .دارد او

شااغلیی در فراغت جدنقش  و شناختیو منابع روان فراغت شااابه  ساات ت جااام داده ا تااایج  ان ن

شااناختی او و غت درفرا اوقات که اثرات نشان داد که نااابع روان ماال  شغل فرد باتوجه به م تعا

عااارض، نیروابط ب ن( تحقیقی با عنوا2018) 2تام مولر افراد دارد، نیب هااای  ت صااصرفتار  تخ

شااگاه  یاعضا نیبمکانی دلبستگیو تفریحی  لااآ آمر)با تااایج جااام دایی( انکااایآ ساات. ن ده ا

صااصنشان دهنده آن است که رفتارهای  خاای  تخ فااتفری ضااای در حیردر ت نااد ماایباااز  ف توا

کااان را پ یریااو درگ یدلبستگو  هاتخصص نااد یناایبشیم کااارانکن لاای و هم ر ( د2018) 3، 

سااازگاری به بررسی ارتباط بین فعالیت پژوهشی ماااعی و  یاات اجت جاادی، حما غاات  های فرا

سااتفاده ازالمللی آسیایی در دانشگاهنشجویان بینمدرسه در بین دا بااا ا حااده  یاااالت مت  هااای ا

شااد قااات مدلسازی معادالت ساختاری پرداختند. نتایج حاکی از این بود که درگیر  ن در او

یااق تی با دستیابی به حمایت اجتماعی از دوستان دارد. یافتهفراغت جدی ارتباط مثب های تحق
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هااای مندان استرالیایی نشان داد که ویژگینفر از سال 514 ( بر رروی2017) 1ـنگ، و پاکر

یاات،) اوقات فراغت گااروه هو یااان  جااه( در م باال تو تااالش قا فاارد و  صااربه  خااالم منح هااای ا

سااالمندان از ها بر سطح رضایتیشناختی متفاوت است و این ویژگیتمختلف جمع مندی 

ماا هااا ک بااودن آن ماایزندگی اثرگذار است و به فعال بودن و غیرفعال  نااد،ک  نااین در  ک همچ

بااا اوقات فراغت جدی و رفتارهای تفریحی تخ تأثیرمورد  کااانی  سااتگی م صصی شده بر دلب

قاااتی در پیشینه تح ان مراغه(زان شهرستآمو)دانش بین نقش میانجیگری سبک زندگی در قی

فااینتیجه پااردازد و از طر ناادگی ب ساابک ز نااش ای یافت نشد که مستقیما  به بحث  مااوزاندا  آ

حاار  و پو ییالزم است تا در فضا یاز روزمرگ ییهار برای بااه را دارد  ییایااکه فرصت ت

شاااط یهایو سرگرم حیتفر جااوانسازنده و ن نااد. نو مااوزیشو دوره دان یآور بپرداز دوره  آ

صاات ریباسا سهمقای در آموزانست دانشفراغت ااوقات  یازهایاوج ن -افراد وقت آزاد، فر

غاات  یترکم هایتیمسول دیشاو  شتریب های قااات فرا بااا او نااد و  و  نااهیزم کیاا عنوانبااهدار

ساای . وندشیرو مروبه شیخو تیکل دادن به هوشدن و ش یفرصت اجتماع همچنین با برر

شااغل،  قات فراغت جدی(وا( ها که در این تحقیقمرلفهاز  میزان اثر هریک پشتکار، تالش، 

زندگی( در دلبستگی )تعهد اقتصادی، تجربه و سبک  هویت و اخالم( و تخصص تفریحی

گااذران  ستگی به مکان، اجتماعیمکان )واب حااوه  نااشپیوند( ن ناایمدا سااایی ک مااوزان را شنا  آ

باارآن  لذا در تحقیق حاضر، محقق ر دارد.(. در تحقیق حاضر، محقق در نظ2019)حیدری، 

صاای سراست به این  حاای تخص هااای تفری جاادی و رفتار ال پاسد دهد که آیا اوقات فراغت 

موزان شهرستان آ)دانش گری سبک زندگی در بینگی مکانی با نقش میانجیشده بر دلبست
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 راغه( به ـه میزان اثرگذار است؟م

  روش پژوهش

 ریو مس یتراتژظر اساز ن ،یکاربرد قیتحق ،ییاجرا اریحاضر از نظر هدف و مع قیتحق

-اطالعات جزء روش یگردآور وهیاز نظر ش ،یا همبستگ یفیتوص قاتیاجرا، جزء تحق

حدوده ، م1398-1399پژوهش سال  ی. محدوده زماناست یدانیو م یاسناد قیتحق های

 یحیتفر یتارهاو رف یاوقات فراغت جد تأثیر یشهرستان مراغه و محدوده موضوع یمکان

 نیا ی. جامعه آماراست (مراغه شهرستان آموزان)دانش یمکان یتگشده بر دلبس یتخصص

 از گیریاین تحقیق جهت نمونهاجرای . درباشدیم ن شهرستان مراغهآموزادانش قیتحق

 .همزمان استفاده شده است ایو طبقه یاخوشه گیرینمونه روش

به دو قطب مناطق آموزش و پرورش مراغه  اسب،انتخاب نمونه من یها: برایمودنزآ

-خوشه یریگروش نمونه دیگرد نییدر دو سطح تع یریگشدند، سپد روش نمونه میتقس

د و سپد انتخاب ش یتصادف وهیمنطقه به ش هیابتدا از هر قطب  ب،یترت نیبد ،یاقهو طب یا

از هر مدرسه  انیپا و در دیو نوع مدرسه انتخاب گرد دجن کیاز منطقه دو مدرسه به تفک

 لیشد که به دال عیپرسشنامه توز 400 دیکال  انتخاب گرد کیساده  یروش تصادف به

پرسش  16حدود  گر،یو موارد د بتیآموزان، غدانش یبرخ یعدم همکار بر مختلف نظر

 ندیدر فرآ ت.قرار گرف لیلو تح هیمورد تجز 384 تیکه در نها نامه بازگشت داده نشد،

استفاده شده است.  SMARTPLSو  SPSS یآمار یافزارهااز نرم یآمار لیو تحل هیتجز

انجام شده  ینباطاستو  یفیپژوهش در دو بخش آمار توص نیا هایداده لیو تحل هیجزت
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در بخش  اف و استناد متغیرها ومیانگین و انحرو فیبه توص یفیاست. در بخش آمار توص

ضیات، آزمون فرری یک رویکرد جامع برای یابی معادالت ساختامدل ی ازآمار استنباط

(. در این پژوهش از 1387من، درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است )هو

جهت آزمون فرضیات و صحت مدل  Plsافزار نرم به کمکمعادالت ساختاری یابی مدل

مکانی پرسشنامه دلبستگی -1 های مذکور استفاده شد.و از پرسشنامه فاده شده استاست

-ی)روابط با مردم و هم محل یاجتماع وندیپلفه شامل سه مره ک (،2005) کارانکایل و هم

)افتخار، ارزش، اشتراکات،  یمکان تیهو ،ل(در مح انیالقه به دوستان و آشناها، ع

 یمکانیوابستگ ،(یسنت یهایژگیو ،یذاتپندارهم ،یوجهه،شهرت، اتفاقات مهم زندگ

 -2 ی(،آموزش ،یتبهداش خدمات ،یروزانه و هفتگ یازهاین ،ی)بهداشت، خدمات عموم

، تالشاستقامت مقیا  خرده 5 شامل که ،(2011گولد و همکاران ) یجد فراغتاوقات

در تحقیق  شنامهروایی صوری و محتوایی پرسکه گویه است. هویت  واخالم  ها، حرفه،

ی ضریب آلفای العه مقدماتو در یک مط هنفر از اساتید بررسی شد 9توسط  2019حیدری 

پرسشنامه سبک  -3 .محاسبه شد 798/0و  876/0ها و پایایی ترکیبی پرسشنامه کرونباخ

ورزشکاران ایرانی بر پایه آموزان دانشبرای  زندگی ار سبکهـ، 1398زندگی خنفیر، 

ه سبک زندگی خانوادت. ی فراغتی آنان باه شاکل زیار مورد شناسایی قرار گرفهافعالیت

 که است؛ جازی سابک زنادگی متمایزندگی مسبک ز سبک زندگی متمایز، ،محور

پرسشنامه  -4 محاسبه شد. 790/0ها پرسشنامه یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیضر

تعهد اقتصادی و  ،جربیات گذشتهکه شامل ت( 1994سازی تفریح مک فارلین )خصصیت

 9توسط  2019در تحقیق حیدری  امهروایی صوری و محتوایی پرسشنسبک زندگی،که 
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و در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی  هز اساتید بررسی شدنفر ا

 .محاسبه شد 917/0و  951/0ها هترکیبی پرسشنام

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 (n=384) قیتحق یرهایمتغ یکم فیتوص یاهشاخص :1جدول 
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یمکان یدلبستگ  763/3  4 00/4  801/0  00/1  00/5  

یزندگ سبک  695/3  75/3  00/4  751/0  00/1  00/5  

یفراغت جد اوقات  010/4  00/4  00/4  840/0  00/1  00/5  

یتخصص یها تیفعال  627/3  67/3  00/4  191/0  00/1  00/5  

گرایی در متغیر جمع دهد که میانگین مربوط بهنشان می 1نتایج مندرج در جدول 

ی بیشترین اوقات فراغت جدو ( 87/2) های تخصصی کمترین میانگینتمقابل فعالی

 اده است.( را به خود اختصا  د4میانگین )

 فرض نرمال یبررس

 رنوفیاسم-از آزمون کولموگروف قیتحق یرهایمتغ عینرمال بودن توز یبررس یبرا

(k-s) آزمون  یبرا آمدهدست به یـنانچه مقدار سطح معنادار(k-s) از  شتریب ریدر هر متغ

 عینرمال بودن توز یکه به معنا گرددیو فرض مقابل رد م رفتهیباشد فرض صفر پذ 05/0

باشد  05/0ز کمتر ا ریمتغ یآمده برا ستدبه یکه سطح معنادار یو در صورت است ریمتغ
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 ریمتغ عیبودن توز مالرنریغ یکه به معنا گرددیم رفتهیفرض صفر رد و فرض مقابل پذ

 .است

 

 قیتحق یرهایمتغ یبرا رنوفیاسم-آزمون کولموگروف یخروج :2 جدول
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یمکان یدلبستگ  873/2  801/0  154/0  000/0 لرنرمایغ   

یتخصص یها تیفعال  695/3  751/0  128/0  000/0 رنرمالیغ   

یفراغت جد اوقات  001/4  840/0  156/0  000/0 رنرمالیغ   

627/3 سبک زندگی  911/0  143/0  000/0 رنرمالیغ   

مااوگروف یه به خروجتوج بادهد که نشان می 2نتایج مندرج در جدول  مااون کول -آز

ماا یها)داده قیتحق یرهایمتغ یبرا رنوفیاسم سااطوح  شااودیجدول مذکور(، مشاهده  کااه 

ساات 05/0از  کمتر رهایمتغ ریسا یبدست آمده برا یمعنادار ماا ا فاات  جااهینت تااوانیکااه  گر

مااام عیتوز نیبنابرا ؛شودینم دییفرضیه نرمال بودن آنها تأ هااایمتغ یت مااالیغ ق،یااقتح یر  رنر

 است.

 آزمون مدل تحقیق

 مشاهده متغیرهای روابط آزمون برای جامع رویکرد یک ساختاری معادالت یابیمدل
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  .است مکنون و شده

 
 بیضرا یش در حالت معنادارمدل پژوه :1 شکل

 :آزمون فورنل و الرکر 3ل جدو
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یمکان یدلبستگ  849/0     

یتخصص یهاتیفعال  427/0  776/0    

یفراغت جد اوقات  502/0  269/0  840/0   

348/0 سبک زندگی  129/0  299/0  688/0  



 

 

 

 

  ۱۸۳ ...شده بر یتخصص یحیتفر یو رفتارها یتأثیر اوقات فراغت جد
 

 رینسبت به هر متغ ریسئواالت هر متغدهنده این است که شانن 3نتایج مندرج در جدول 

( یبحران یهمبستگ ای یعدم وجود هم خط یعنیشند)داشته با یینسبت به هم واگرا دیبا زین

 ،یقطر اصل یرو کیاعداد  یمکنون به جا یرهایمتغ نیب یرو در جدول همبستگنیاز ا

 دیبا گرید یرهایبا متغ ریآن متغ یاز همبستگ ریهر متغ AVE. جذر گذاشته است AVEجذر 

 باشد. شتریب

 

  Inner Mode یمدل ساختار یبررس

دلی که در آن روابط بین متغیرهای مکنون مستقل )برونزا( و وابسته ساختاری، م مدل

آنها  ا( مدنظر است. مدل ساختاری تنها متغیرهای پنهان را به همراه روابط میان)دروانز

 :استآزمون مدل ساختاری شامل موارد ذیل  کند. معیارهایبررسی می
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اول از بررسی برازش مدل  رمعیا (t-valueضرایب مسیر )بتا( و معناداری آن )مقادیر 

بدست آمده بیشتر از حداقل آماره در است. ـنانچه مقدار  t ساختاری، ضرایب معناداری

ود. در سطح شمید ییأباشد، آن رابطه یا فرضیه ته شده سطح مورد اطمینان در نظر گرفت

 ،64/1با حداقل آماره  بیمقدار به ترت نیدرصد ا 99درصد و  95درصد،  90یمعنادار

 .ودشمی سهیمقا 58/2، 96/1

 کلی مدل بررسی

 وهشپژ متغیرهای GOF : ضرایب4جدول

GOF ریمقاد نیانگیم  مقادیراشترا  میانگین 

43/0  34/0  56/0  

برازش مدل که برای  است؛مدل کلی تحقیق دهنده برازش قوی نشان 4جدول نتایج  

مقادیر ضعیف،  عنوانهب GOF وجود دارد. سه مقدار GOF کلی تنها یک معیار به نام

  .معرفی شده است 36/0و  26/0، 01/0 متوسط و قوی

 مکنون متغیرهای بین t مقدار و شده استاندارد عاملی بار ضرایب :5ول جد

 یات تحقیقفرض
ضریب مسیر 

 یا بتا
t-value p-value نتیجه 

 نقش با مکانی دلبستگی بر جدی فراغت اوقات

 زندگی سبک تبلیغات میانجیگری
 معنادار شد 001/0 44/10 604/0

 دلبستگی بر شده تخصصی تفریحی رفتارهای

 زندگی سبک میانجیگری نقش با نیمکا
 معنادار شد 001/0 58/9 608/0
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 تفریحی و رفتارهای جدی غتاوقات فرا

 نقش با مکانی دلبستگی بر شده صیتخص

 زندگی سبک میانجیگری

 معنادار شد 001/0 57/8 508/0

است و مسیر  604/0مقدار ضریب بتا مسیر اول برابر برابر با  اول مدل:بررسی مسیر 

 لبستگید بر جدی فراغت بنابراین اوقات ؛درصد معنادار است 99طه در سطح اطمینان مربو

 گذار است.تأثیرزندگی  سبک تبلیغات یمیانجیگر نقش با مکانی

و مسیر  608/0بر مقدار ضریب بتا مربوط به مسیر دوم برا بررسی مسیر دوم مدل:

 تخصصی تفریحی فتارهایبنابراین ر ؛درصد معنادار است 99 مربوطه در سطح اطمینان

  است. زندگی سبک میانجیگری نقش با مکانی دلبستگی بر شده

و مسیر  508/0قدار ضریب بتا مربوط به مسیر سوم برابر م بررسی مسیر سوم مدل:

 بنابراین اوقات فراغت جدی و رفتارهای ؛تدرصد معنادار اس 99مربوطه در سطح اطمینان 

گذار تأثیرزندگی،  سبک میانجیگری نقش با انیمک دلبستگی بر شدهتخصصی تفریحی

 است. 

محاسبه شده بین  tاری، مقادیر سازی معادالت ساختیری در مدلبا توجه به الگوی تفس

 99و در سطح  بوده 96/1تمامی متغیرهای مستقل و وابسته موجود در مدل بزرگتر از 

 دهد.نشان می درصد معنادار هستند و به عبارتی مناسب بودن مدل ساختاری را

 گیری هنتیج

قااات ف تأثیرو موضوع  یآمار پژوهش در جامعه یمدل مفهوم دییأبا توجه به ت غاات او را
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کااان یشده بر دلبستگ یتخصص یحیتفر یو رفتارها یجد قااش م یم ساابک  یگریانجیاابااا ن

 لیااذ جیمختلف نتا یهانآزمو یریبکارگ با (مراغه شهرستان آموزاننش)دا نیب درزندگی 

 .رائه داداروابط را  نییو تب یکم هایداده هیرفته از تجزکه برگ

و  یاست که اوقات فراغت جد نیا رانگبی هاداده یآمار لیو تحل یرگیجهینت -1

 در سبک زندگی یگریانجیبا نقش م یمکان یشده بر دلبستگیتخصص یحیتفر یرفتارها

محاسبه  β توجه به با ارد.د یمعنادار تأثیر (مراغه شهرستان آموزان ورزشکار)دانش نیب

 رب تأکید ضمن تحقیق این هایتهیافگفت  توانی( م001/0=ی)سطح معنادار شده در

موزان آدانش زندگی سبک مطالعه در فاراغتی هایفاعالیت از اساتفاده سودمندی

-دانش زندگی سبک جاهت زیاد احتمالبه که است نیز خا  نکته ینا ورزشکار، مرید

 هناحو فاراغتی، هایفعالیت نوع از ترمهم فراغتی هایفعالیت اسا  کار برموزان ورزشآ

 ورزشکاران زندگی خا  شرایط دیگر، عبارتبه است؛ الیتفع آن اجرای مکان و انجام

 خوردن خرید، نظیر خا  فعالیت یک ارورزشک فرد که گاردد ایان به منجر تواندمی

 یبه شخص تاسدهد  انجام مختلفی هایسبک به ار غیره و فایلم تاماشای خوراکی، یک

رت، دانش و تجربه جهت کسب مها در یارحرفهیان غکه ورزشکار یزمان شود لیتبد

 کنندیم دایآن مکان پ به نسبت یخاص تیهو کنند؛یم ی تالشدر اماکن خاص ندیخوشا

 شرکتی فراغت یهاتیاست که در فعال یورزشکاران یبرا یدیعنصر کل تیو هو

ضأ با اع یورزش یهادر مجموعه یامکان وجود تعامالت اجتماع ن،ی. همچنکنندیم

 لیتسه یمهم برا یمشابه، عامل یفراغت یهاتیبه فعالمندان قهعال ریو سا دوستان خانواده،

 یجنبه اجتماع ن،یبر ا عالوه. شودیمحسوب م یجد اوقات فراغت یهاتیبه فعال وستنیپ
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 نای به مکان را به همراه دارد. شتریو اتصال ب وندیپ ،یزشور -یحیتفر شدن در اماکن

(، 2012میا"و"(، )ها2020 سب،(، )اشترا2013 واسکات،ی)ل قاتیبا تحق قیتحق

 دارد، یخوانهم( 2009 دسلرد،ی(، )ک2015 ز،ی(، )استب1395 (، )کردلو،1398، )خداپرست

-دانشاگر با مشارکت کرد،  بیترک نتوایو اوقات فراغت را م یحیتخصص تفر بعادا

را  حیاشکال تفر ریکت مردم در ساتوانند مشاری، آنها محیتفر در سازگار باشد،آموزان 

 یجد حیاوقات فراغت و تفر نیب ب،یترت نیدر اوقات فراغت به هم کنند،ی ابیکامال  ارز

صص ها تختیکرد: اول، افراد در فعال دایپ نهیزم نیتوان سه رابطه در امی انآموزدانش

 یراغت جدقابل توجه اوقات ف یهاها و دانش موجود در تالشمهارت کنند،یم دایپ

دهد، یمربوط به آن را نشان م یاست که تعهد شخص یحیصص تفررابطه تخ نیاست. دوم

مکان به  دلبستگی به و نیزات فراغت که ممکن اوق هایتیبه فعال یعاطف دیشد وابستگی

 و فرهنگی به آن جااذب لحاظ حسیبه افراده دارد کاه تأثیر عاطفی یک ماکان اشاار

 به دلبستگی تفکر مرکز انسان، بر مکان درونی و عااطفی حاسای، اأثیرتا. شااوندماای

 قرارگاه یاا و محله مان،ساخت خانه، شیء یک به توانندمی هاانسان ـراکه است، مکان

نمادین با مکان اسات کاه باا  یرتباطا مکان، باه دلبستگی واقع در. شوند جذب طبیعی،

ا  یا یک فرهنگی، توسط افراد به مکان خدادن معاانی عااطفی و حسای مشاتر  

فرد از مکان و نحوه ارتباط وی بااا  یا گیرد و مبنای نحوه ادرا  گروهسرزمین شکل می

 د را جزئی ازشود که انسان خودلبستگی به مکان به پیوند فرد با مکان منجر می آن اسات،

نی، عملکردها و شخصیت ناقشی ها، معاهای خود از نشانهداند و بر اسا  تجربهمی مکان

و  شودسازد و مکان بارای او مهم و قابل احترام میارای مکان در ذهن خود متصور میب
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ورزشکاران مورد  یمکانتیو هو یدلبستگ ،یورزش -یحیگفت در اماکن تفرتوان یم زین

ر تعداد موجود از منظ یورزش -یحیبهبود اماکن تفر گر،ید یاز سو رد،یقرارگ رانیمدنظر 

 اهدبازخو یدر فضا یحیتفر یهاتیدر فعال یمشارکت تخصص شیو امکانات، باعث افزا

 د.ش

جااد نیااا انگربی هاداده یآمار لیو تحل یرگیجهینت -2 غاات  قااات فرا کااه او ساات  باار  یا

کااان یدلبستگ قااش م یم ناادگی ییگرانجیاابااا ن نااش نیباا در ساابک ز شااکار)دا مااوزان ورز  آ

ساااتان غاااه شهر ناااادار تاااأثیر( مرا باااه یمع جاااه  شااا β دارد. باتو سااابه  ساااطح  ده درمحا (

گااو توانی( م001/0=یمعنادار هااا هاااییگفت معموال  ال تاا یرفتار قااات فراغ ناا یاو باار  یمبت

سااتند و در ااما هاااش انیاام نیااکن و فضاها ه ماااشارکت در پژو سااااختار  قااا یهاسااهم   تاو

عااات  اریها بسحوزه نیتوجه است و اها قابلآموزان و سازماندانش فراغت، بااا مطال ماارتبط 

بااان  و سرگرمی صاحبان ها،ای؛ فراغت جدی برای غیرحرفههاستند یورزش تیریمد داوطل

لااین به فرد از فراغت غیرجدی یا تفریحی متمایز میویژگی منحصر نیشغلی با ـند شود. او

مااداوم ،و بیگاهویژگی نیاز گاه  مااوارد  خاای  بااا  ،و در بر هااه  خااالل مواج شاای در  بااه سختکو

کااه  .ن پیگیری جدی یک فعالیت استمشقت ضم گاای،  سختکوشی همچنین به دومین ویژ

ناا تااالش مع بااه یبه کارگیری  فااردی  نااشدار  صاایل دا سااعه و تح خااا   منظور تو هااارت  و م

جاار  ،مربوط به فعالیت است شااانشاامیمن گاای، ن سااومین ویژ یااک  ایهود.  فااه در  یااک حر از 

یااای ـهارم .دستیابی و نقاط عطف است ،پیگیری به شکل پیشرفت ین ویژگی مربوط به مزا

جااود  یژگیدگار است که موجب پیگیری تعهددار شده است. پنجمین ومان فراغت جدی و

سااعیک منش منحصربه فرد یا  خااودش را در تو کااه  ماااعی  ۀخرده فرهنگ است  یااای اجت دن
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ماای شااان  شااخص ن هاادم هااا، آن در کااه د هااا هااا،ارزش معیار  باارای خااا  هایساانت و باور

قااش  یو معان هاامیادراکات حاصل از پ یانیاند. بن مشترککنندگاشرکت در ذهن مخاطب ن

شااکل م ارتباط یو ـگونگ بنددیم کااان  هاادیمخاطب را با م جااد بااا تو بااه نظر.  کاانش  ۀیااه 

طااه ندیمتقابل ادرا  در فرا سااو ایااپو یاادرا  راب حاا انیاام هیو دو طااب و م قاارار  طیمخا بر

سااتگ نیو از ا ابدییازمخود را ب یازهایو مخاطب براسا  تجربه، ن شودیم کااان یرو دلب  یم

سااا  نداده نشیو گز یآورجمع لو هدفمند شام ایپو ،یذهن یندیبا ادرا ، فرا  ازیااها برا

عاااملشکل ،یطیو فهم اطالعات مح یدهسازمان رامون،یپ طیمحاز  سااان و  یدهندة رابطۀ ت ان

غاات یهاااتمام تالش یمورد برا نیو معنادارکردن آن است. ا طیمح شاادن یجااد فرا  یاجرا

 اه،یاول یهاپژوهش الششده در تشده و مصاحبهاز موارد مشاهده یتعداد یرا، باما ؛ستین

باااارا نااادقالب یپااااداش  غااات سااااختار یب باااه یجاااد فرا بااااود.   گر،یدعبارتمااااشهود 

 ؛دهندیم یماختلف شاخص یهابه پاداش یمختلف یهاوزن یجدکنندگان فراغت شرکت

ضااعهباا ین داد که همواره بازده مالناشا جیکه نتا غاات پاااداش در نیترفیعنوان   یجااد فرا

جااذامعنا امدیپ نیشده است. آخر یبندطبقه قااۀ  ماااع ت،یبدار در طب بااۀ اجت کااه  یجاذ ساات  ا

جااد یهاتیدر فعالو مشارکت  یبا جهان اجتماع ارتباط عنوانبه شاااده  فیتاااعر یفراغت 

سااا ، ساات. اسا بااه ا ماااع یهاجاذ بااوط یاجت صاال از ارت مر پاااداش حا بااا دبااه   گااریباااط 

بااا ای یکنندگان فراغت جدشرکت باااط  نااش ارت مااوزاندا مااورد گاارید آ جااام در هااا ان  یکار

ماال باه تیطبقۀ جاذاب ریآمده در مسدستبه یهاافتهیلبانه است. با توجه به داوط سااال عوا  میا

قااه همان نیگرفت که تماشاگران ا جهینت توانیم کااه طب نااامش پطور بااه دایاااز  ساات،  دنبال ا

ساال ا یمق یساطح بااال عاواملطبقه،  نیا در ،نیهمچن هستند یورزش یهااذبهج نااد  میا مان
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تاار  یریسبب درگ که به نشد معنادار ،یینفد و خودشکوفا یارضا ،یشخص یسازیغن کم

 یهاااتیاااست. فعال یورزش یهاتیفعال ها بهو تعهد کم آن یوفادار ن،یو هامچن افاراد نیا

ماا یهاتیمنجر به تنوع فعال آموزانانشد نیدر ب تخصص یحیتفر نااان  غاات آ -یاوقات فرا

نااد یم یو گذراندن اوقات فراغت جد یتخصص تیفعالآنها به شرکت در  لیتما شود، توا

یاابه نوع بهتر شدن سبک ز نااد ا مااک ک نااان ک قااات بااا قیااتحق نندگی آ ساات)خ تحقی ، داپر

لااااو، (،1398 سااااتب (،1395 )کرد ساااالرد،ی)ک (،2015 ز،ی)ا  (،1398، انیااااملک) ،(2009 د

مااان ادیااز احتمالبه دارد. یخوانهم (2018 ،ی)ل (،2018 )مولر، (،2020 )اشتراسب، کااه  یز

جاااز حاااتیبااه تفر لیااتمام شااتریدارد ب اریاادر اخت یورزشکار اماکانات و منابع کمتر و  یم

سااتر  و در باااالتر یمدهادرآ کاسب است. در ماقابل باا ترنهیهزکم نااابع بباا د  شااتریودن م

ناادگسابک  بااورزشکاران  ی. براگرددیم شتریب زیمتما یزندگ سبک بروز یبرا لیتما  یز

عاااضا یعاااطف یوندهایپ بودن یو قو یمهم وابستگ لیاز دال یکی زیخانواده محور ن  یباااا ا

ناا خاانواده ساات. همچ بااه نیا شااکاران نخ مااروزه ورز سااطهبه ا عاارض  تیاامعروف وا خااود در م

ساا نیااهستند و جهت اجاتناب از ا یمختلف یاجتماع یهابیسآ مااادتر مااورد ،هابیآ  نیاعت

 یرو یخانواده محور یزنادگ و به سبک نندیبیم خود کانیو نزد خانواده یرا اعضا راداف

 .آورندیم

 یتخصص یحیتفر یفتارهااست که ر نیا انگربی هاداده یآمار لیو تحل یریگجهینت -3

 ورزشکار آموزان)دانش نیب درسبک زندگی  یگریانجیبا نقش م یمکان یدلبستگشده بر 

با  یی، آشناتیفعال کیگذشته مربوط به  اتیدارد. تجرب یعنادارم تأثیر شهرستان مراغه(

-شرکت یحیتفر اتیتجرب هاییتیفعال نیحضور در ـن ت، و دفعامیظتن حیتفر کی
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-تیبه فعال یعموم یهاتیمکن است از فعالدر سطح سطح باشد، م تیفعال یتکنندگان وق

نوبه خود، تعهد  که در ابدییم شیافزا یحیتخصص تفر یکند رفتارها رییخا  تغ یها

 یسرگرم یبرا پول شود،یم نهیاست که منجر به هز حیشاخص تخصص در تفر یاقتصاد

-یم نیز راغت خود را صرف آن کند ودارد اوقات ف لیاست که تما یدهنده فردو نشان

دلبستگی باه مکان، ارتباطی نمادین با مکان اسات کاه باا دادن  واقع درکه  ن گفتاتو

توسط افراد به مکان خا  یا یک سرزمین  عااطفی و حسای مشاتر  فرهنگیمعاانی 

 ا آن اساتفرد از مکان و نحوه ارتباط وی باا یا گیرد و مبنای نحوه ادرا  گروهیشکل م

-می مکان شود که انسان خود را جزئی ازپیوند فرد با مکان منجر می دلبستگی به مکان به

، عملکردها و شخصیت ناقشی بارای ها، معانیود از نشانههای خداند و بر اسا  تجربه

 یرفتارها، شودسازد و مکان بارای او مهم و قابل احترام میمتصور میمکان در ذهن خود 

 یرفتارها هاییمعموال  الگو ـندگانه هستند، نآ نندهکنییو عوامل تع دهیچیپ یراغتف

 یفراغت تیو براسا  ساختار آن فضا، فعال هستند بر اماکن و فضاها یمبتن یاوقات فراغت

 ،انیملک، )(2017 ،تونی)دتحقیقات  تحقق با نی. اودشیم انجام مشخص یدر مکان ینیمع

 دسلرد،ی)ک (،2015 ز،ی)استب (،1395 همکاران، و )کردلو (،1398 ،)خداپرست (،1398

، استمسو ه (1398، یدری)ح، (2018 ،ی)ل (،2018 )مولر، (،2020 )اشتراسب، (،009

 یفضاها عنوانبهنها امروزه اماکن و فضاها در اوقات فراغت مدرن در تمام اشکال آن، ت

 زیتعامالت ن یریگشکل یبرا یتفرص عنوانبهبلکه شوند، یدر نظر گرفته نم یکاربرد

 یفراغت یهاتخابدر تجارب و ان گذارتأثیر اریو بس ریناپذ ییو عنصر جدا شوندیم یتلق

 موجود در هنگام اوقات فراغت خود ورزشی از جاامعۀ تاحقیق از امکاناتا  هستن، اکثر
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عصر  . دراست ورزشکار فرد یحیترج یزندگ سبک افتنی رییتغ ،ناراضی هستند

 نیوسته بیمتکثر و متنوع شده و فرد پ اریبس ییاز سو یزندگ یهامدرن سابکپست

 یزندگ یهاسبک خود ،گرید یسو حرکت است و از در یو عموم یخصوص یهاحوزه

 اکیورزشکار در  کیانتظار وجود دارد که  نیا ن،یبنابرا ؛کنندیم رییتغ عیسر اریبس

 تغییر با از خود نشان دهد و یا زیرا ن متفاوت سبک بروز دو یهانشانه یزماان واحد حت

های مذکور را ضای سبکمتفاوت برای خود برگزیند. لذا باید ف سبکی زندگی شرایط

های زندگی در داخل ت در تنوع سبکتغییر تصور کنیم. تغییرا پذیر و قابلخیلی انعطاف

تنوع در داخل  منظور از آموزان مشهود است،شدر بین دان و بین طبقات مختلف اجتماعی

های زندگی طبقات مختلف اجتماعی این است که عالوه بر اینکه سبک طابقات و باین

سبک  های زیادی باهم دارد حتی در شرایط متغیر امروزی تغییرات درجتماعی تفاوتا

 ،یسواد مال ،اتمشاهده اسنیز ماحسو  و قاابل اجتماعی زندگی افراد داخل یک طبقۀ

-با مرلفه یادیز مشابهت یو رفتار مذهب یعاطف یهایستگیشا ،یشناستوق ،یمنش ورزش

های مورد انتظار در یکی از بخش .و باورها دارند سالمت ،یشناسزمان ،اخالقی ،یمال یها

یی آنجا از ها با سایر تحقیقات آن حوزه است، امای مقایسه نتایج و یافتههار کاار پژوهاش

اجرا شاد، قایا   آموزان ورزشکاردانشزمینه  و در یکم شکل که تحقیق حاضر به

 .رسدمنطقی به ناظر نامیهای آن با سایر تحقیقات موجود ـندان یاافته

ی رهایدر کنار متغ کارآموزان ورزشدانش یزندگ سبک یمطالعه برا نیدر ا

. دتوانیکه م دیگرد یمعرف یترعجام میمفاه مصرف و فراغت، یالگوها رینظ یپرکاربرد

رسد نظر مینهایت با توجه به کارکرد تمایز بخشی سبک زندگی در جوامع امروزی، به در
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شده در این پژوهش بتوان تمایزات موجود بین های معرفییری از شاخصگبا بهره

های زندگی متفاوت و متمایزی برای آنها در نظر ران را بررسی نمود و سبکورزشکا

د در مطالعات اوقات فراغت، نقش مکان بیشتر مورد توجه شوپیشنهاد میبنابراین  ؛گرفت

انگارانه و ساده صورتبهفراغت در کشورمان  به اوقاتالقرار گیرد. به بیانی دیگر، معمو

که رفتارهای فراغتی به شدت پیچیده و در زندگی یشود. در حالسطحی پرداخته می

ی رفتارهای اوقات فراغتی مبتنی بر هاده هستند. بسیاری از الگویکننانسانی بسیار تعیین

معینی در مکانی مشخص  اماکن و فضاها هستند و بر اسا  ساختار آن فضا، فعالیت فراغتی

که تجارب اوقات فراغت در آنجا  دانیم در اماکن و فضاهاییشود. امروزه میانجام می

ونگی این شود. شناخت ـگهی نیز حاصل میتوج درآمد قابل ال آیند، معمودست میبه

کننده تواند تعیینرفتارهای فراغتی مبتنی بر جدیت در اوقات فراغت، نشان داد می

 یحیرتف یهابا توجه به برنامه .ی مکانی به اماکن و فضاهای ورزشی تفریحی باشددلبستگ

ها و توانند پرو هدهندگان خدمات اوقات فراغت در جامعه بارائه شودپیشنهاد می موجود

 نیبر امکان تمر عالوهارائه دهند که ورزشکاران بتوانند  یاگونه به را یورزش یدادهایرو

دوستان،  ها،یمیارتباط با هم ت یتعامل و برقرار یبرای شتریت بمنظم در اماکن، فرص

 .افراد جامعه داشته باشند گرید خانواده و
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