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Abstract 
Leisure under the effect of socio-economic developments and global values is one 

of the concerns of individuals. Leisure activities can affect people's physical 

health and lead to a better life and successful aging in adults. On the other hand, 

the growth and development of machine life, reduction of working hours and 

activities, most importantly cultural changes, have made it impossible to ignore 

your leisure time. The statistics obtained in this field showed that the average 

lisure time in Iran is 90 days and in the world 80 days per year. The average 

amount of leisure time in Iran is 3 hours and 29 minutes per day, while the world 

average is 5 hours. This means that despite the fact that Iranians have more leisure 

time than the world per capita, the amount of time allocated to it is less and 

Iranians prefer to spend their budget on other things. Therefore, the vacuum 

created in this field is questionable as to what factors prevent people from doing 

leisure activities in their free time, and also the factors that increase leisure 

activities, to what extent can be increased and strengthened. Due to the tendency 

of sports and physical education managers and sports media towards 

championship sports, so far less attention has been paid to leisure sports activities. 

The subject to be investigated in this context is how much leisure time can affect 

the satisfaction of the activity and whether the factors affecting the increase of 

leisure time also increase the satisfaction or not. The purpose of the present study 

was to investigate the effect of serious leisure on satisfaction from lelisure 

activities with the mediation of recreational involvement in amateur volleyball 

athletes. The research method was applied in terms of purpose and correlation in 
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terms of data collection, which was done in the field. Data collection tools were 

questionnaires of Gould et al (2008), Kyle et al (2005) and Ramkisson et al (2012). 

The target population of the study was non-professional athletes of Tehran 

Volleyball House who had at least 6 months of membership in this collection. 

PASS Software was used to determine the sample size and the sampling method 

was available. Finally, 274 questionnaires were used for statistical analysis. The 

face and content validity of the data collection tool was reviewed by 9 experts in 

this field. Cronbach's alpha was 0.95. In order to analyze the data, descriptive and 

inferential statistical methods were used using SPSS software version 26 and PLS 

version 3. The Findings showed  that if a participant has serious leisure traits, more 

likely than others to understand the importance of the activity and enjoy its appeal. 

On the other hand, people should have characteristics such as individual efforts, 

perseverance and commitment in the activity to pursue recreational activities. one 

of the most important factors to increase people's satisfaction with leisure 

activities is recreational participation (Path coefficient 0.519). Among the 

dimensions of recreational participation, attraction has the greatest impact (Path 

coefficient = 0.449 and AVE = 0.747), so it can be said that the more irritable 

people are to an activity, the greater their satisfaction. Entertainment participation 

predicts 49% and serious leisure 42% of changes in leisure satisfaction, and 66% 

recreational involvement of changes depend on the serious leisure of volleyball 

players. taking into account the mediating role of recreational participation in the 

relationship between serious leisure and leisure satisfaction, the results showed 

that despite dimensions such as attraction, self-expression, centrality of lifestyle, 

the relationship between the two variables of serious leisure and leisure 

satisfaction becomes stronger. Recreational participation with its mediating role 

can create a positive experience in people and their satisfaction with recreational 

activities. According to the output of the software used in this research, 51% of 

the changes in satisfaction with leisure activities are related to recreational 

participation and serious leisure of non-professional volleyball players of Tehran 

Volleyball House. Therefore, considering a factor such as recreational 

involvement can be a great help to the officials in the field of leisure to attract and 

satisfy more customers of Tehran Volleyball House. In the present study, the 

relationship between perseverance and customs on leisure satisfaction was not 

significant. This issue can be interpreted as that the researches were conducted on 

old people and adults, but according to the descriptive findings of the research, 

45.6% of the statistical sample of the current research were under 20 years of age, 

so they endure problems and hardships and barriers to leisure. Seriously, it's 

probably difficult for them, and they don't have a proper understanding of customs 

and subcultures. But the identity of volleyball players is very important in their 

leisure time. People who follow volleyball as a serious leisure identify themselves 

with volleyball, and their family and friends also know how important it is for a 

volleyball player to do volleyball activities. With the improvement of athletes' 
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performance in this area and their efforts, their satisfaction with volleyball will 

also increase. Educators should know that by knowing the goals of their students, 

they can help them achieve their goals. The design of exercises that are 

accompanied by pleasure and happiness by volleyball coaches can attract athletes 

more to this discipline, so that they prefer volleyball to other sports. The 

participants in the volleyball field who are satisfied with their leisure activity in 

the volleyball house know that their life is connected to volleyball, so they plan in 

life in such a way that the position of volleyball is always reserved. The managers 

of the complexes can increase the attractiveness for the volleyball players or create 

suitable conditions for the participants who can show a good image of themselves 

to others, causing them to be satisfied with the activities they do, which ultimately 

leads to the loyalty of the volleyball players. For example, having up to date sports 

equipment, designing exercises with joy and pleasure, and giving athletes the 

opportunity to discuss volleyball can be very important in the field of loyalty of 

volleyball players. The participants in the volleyball field who are satisfied with 

their leisure activity in the volleyball house know that their life is connected to 

volleyball, so they plan in life in such a way that the position of volleyball is 

always reserved. 
 

Keywords: Amateur athletes, Attraction, leisure, Recreational involvement, Satisfaction, 

Sport Identity, Volleyball  

 

  



92  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

 

گری مشارکت فراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجی  رابطه اوقات

 تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال

 3سید حسینی ، رسول نوروزی2، فریبا فیاضی*۱مرجان صفاری

 

 چکیده

. هدف تحقیق تافراد اس یهااز دغدغه ،اجتماعی -تحوالت اقتصادی تأثیرت تح گذران فراغت

ورزشکاران  گری مشارکت تفریحیجدی بر رضایت از فعالیت فراغتی با میانجیفراغت  تأثیرچگونگی 

که  ها همبستگی بودآماتور والیبال بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده

ای ، ورزشکاران غیرحرفهه آماری. جامعبودپرسشنامه ها داده یآورابزار جمعمیدانی انجام شد.  صورتبه

ماه سابقه عضویت در این مجموعه را داشتند، بود. جهت تعیین حجم  6انه والیبال تهران که حداقل خ

 حلیلوتتجزیه منظور. بهمورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه  274که استفاده شد  PASSافزار نمونه از نرم

نشان  هاشد. یافته استفاده (3نسخه  PLSو  26نسخه  SPSSافزار نرم) توصیفی و استنباطی آمار ها ازداده

. بین ابعاد استیکی از عوامل مهم برای افزایش رضایت افراد از فعالیت فراغتی، مشارکت تفریحی  داد

پذیری حریکچه افراد نسبت به یک فعالیت تهر ، بنابراینرا دارد تأثیریحی جاذبه بیشترین مشارکت تفر

درصد  42فراغت جدی  درصد و اوقات 49ارکت تفریحی بیشتر است. مش بیشتری داشته باشند، رضایتشان

درصد از تغییرات مشارکت تفریحی، وابسته به  66کنند و بینی میاز تغییرات رضایت از فراغت را پیش

به  تواند کمک زیادیمیمشارکت تفریحی  گرفتن در نظرها است. فراغت جدی والیبالیست تاوقا

 ایت بیشتر مشتریان خانه والیبال تهران کند.حیطه فراغت برای جذب و رض مسئولین

فراغت، جاذبه، رضایت، والیبال، ورزشکاران آماتور، هویت ورزشی اوقاتواژگان کلیدی:   
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 مقدمه
کنند، یهای فراغتی را دنبال متفریحی و ایجاد رضایت در افرادی که فعالیت هایدر فعالیتمشارکت 

 ,Saffari,2020 & Heidariشگران این حیطه )یکی از مسائلی است که مورد توجه پژوه

Heydarinejad, Saffari & Khatibi, 2019تواند سالمت های فراغتی می( قرار گرفته است. فعالیت

 ساالنگبزرآمیز در قرار دهد و موجب زندگی بهتر و سالمندی موفقیت تأثیرجسمی افراد را تحت 

کاهش ساعات کار و  ،ینیماش یزندگ یو توسعه (. از طرفی رشدMeekers & Dorina, 2020شود )

 یریگو شکل یفرهنگ یهایتر دگرگونو از همه مهم یو دانش بشر هایسطح آگاه یارتقا ت،یفعال

فراغت  اوقات امیا یدرباره یو فرد یاجتماع یریگمیاز تصم یپوشها، چشمانسان قیو عال التیتما

نشان داد که متوسط  نهیزم نیدر ا آمدهدستبه آمار. (Kirchengast, 2014)ت ساخته اس رممکنیرا غ

فراغت در  اوقات زانیم .باشدیروز در سال م 80روز و در جهان  90 رانیزمان اوقات فراغت در ا

اعت س نیانگیکه م ستیدرحال نیااست، روز شبانه کیدر  قهیدق 29ساعت و  3متوسط  طوربه رانیا

راغت ف بودن اوقات ترشیاست که با وجود ب یمعن نیبه ا وعموض نیساعت است. ا 5 یفراغت جهان

که  دهندیم حیترج انیرانیبه آن کمتر است و ا افتهیزمان اختصاص  زانیم ،یاز سرانه جهان انیرانیا

بنابراین خالء ایجاد شده در این  .(Heidari et al, 2019کنند ) یگریبودجه خود را صرف موارد د

ود و شهای آزاد میز است که چه عواملی باعث منع افراد از انجام فراغت در زمانبرانگی سؤالزمینه 

ر دشوند، تا چه حد قابل افزایش و تقویت است. فراغت می آمارچنین عواملی که باعث باال رفتن هم

 ه خاطربکه فرد  شودیم ییهاتیشامل فعال عمدتاً تفراغ صورت گرفته، اوقات قاتیتحق نهیزم

پس ما آن را آزادانه انجام  ست،یانجام دادن ن یدر آن برا یاجبار چیو ه دهدینجام مخودش ا

فشار  چیاز تعهد است و ه یآزاد یبه معنا فیتعر نیدر ا ی(. هرچند که آزادCarr, 2017) میدهیم

 یهاتیاز فعال یاپرداختن به مجموعه یبه معنا یورزش تفراغ وجود ندارد. اوقات یو خارج یداخل

 یراب تقریباً هاآنبخش و با نشاط در زمان فراغت است که امکان شرکت در ساده، فرح یورزش

 متعدد هایبخشوجود  رغمیعل رانی(. در اLizana & Carrasco, 2019افراد وجود دارد ) یهمه

 ها،یشهردار جوانان، وزارت ورزش و یمعاونت ورزش همگان ،یهمگان یهاورزش ونیفدراس)

 یو همگان یحیتفر یهاورزش در قبال یکه هر کدام خود را به نوعو ...(  وپرورشوزشآموزارت 

 یزشوری هاتیکنندگان در فعالکه تعداد شرکت میاما شاهد هست دانند،یکردن ورزش مسئول م
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ورزش  رانیمد شیبه علت گرا .ندارد یچندان مطلوب تیکشورها وضع ریفراغت نسبت به سا اوقات

 اوقات یورزش یهاتیتاکنون کمتر به فعال ،یبه ورزش قهرمان یورزش یهارسانه و یبدنتیو ترب

های ( و با توجه به پژوهشSaffari, Ehsani, Amiri & Kozechian, 2013) است فراغت پرداخته شده

درصد از این افراد از انجام  1/9های فراغتی مشغول هستند، صورت گرفته بین کسانی که به فعالیت

(. موضوع قابل بررسی در این زمینه آن است Heidari et al, 2019یت فراغتی خود رضایت دارند )فعال

بر افزایش  ثرمؤباشد و عوامل  تأثیرگذارتواند بر رضایت از فعالیت فراغت به چه میزان می که اوقات

یت رضا فراغت بر اوقات ی،در پژوهش مثالًشوند یا خیر. فراغت باعث افزایش رضایت نیز می

(، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که Kim et al, 2011مثبتی دارد ) تأثیرتکواندوکارها 

گونه های گروهی چبر ورزش تأثیرانفرادی است و باید بررسی شود که این  رشته یکتکواندو 

است.  ارانکغیرقابلباشد. بنابراین مشارکت در فراغت، موضوع مهمی است که پیچیدگی آن می

( صورت گرفته 1398-1392سال ) 6 حدوداً فراغت جدی را با توجه به تغییر اندکی که در طول 

های فراغتی و رضایت از آن به عوامل دیگری نیز توان چنین تعبیر کرد که انجام فعالیتاست، می

انی که ت مکهوی مثالًهای ورزشی و فراغتی پنهان مانده است. بستگی دارد که از دید مدیران سازمان

شود شود و یا پیوند عاطفی و احساسی که بین فرد و فعالیت برقرار میدر آن فعالیت فراغتی انجام می

تواند های فراغتی می(، از جمله عواملی است که در زمینه تجارب و انتخاب1)مشارکت تفریحی

 تیبه رضا دنیرس یه برانکته را در نظر داشت ک نیا دیبا (.Cheng & Tsaur, 2012باشد ) تأثیرگذار

، ودشارزش در فرد میجاذبه و  جادیکه باعث ا یعوامل ،فراغت در کنار ابعاد اوقات ،فراغت جدیاز 

 شود،یمل ممتح یفراغت جد ر اوقاتیکه در مس ییهایوجود داشته باشد، تا فرد بتواند در کنار سخت

 .کند تیاحساس رضا

از  فرد یسازمفهوم در مورد عمدتاًاست که  یتماعقضاوت اج یاز تئور یمفهوم مشارکت ناش

 & Sherif( 1947) یانداز تئور. چشمکندیقضاوت بحث م ندینگرش و فرا رییتغ ،یحوادث اجتماع

Cantril  ا هدف ب یهدف اجتماع کی یکه وقت کندیم انیکه ب دهدیمفهوم مشارکت را نشان م منشأ

مشارکت   Havitz & Mannell( 2005هد داد. )و مرتبط باشند، مشارکت رخ خوا سوهم یشخص

 یحیتفر تیعالعالقه نسبت به ف ای کیتحر ای یختگیمشاهده از انگ رقابلیحالت غ عنوانبهرا  یحیتفر

 و کنندیم فی، تعرشودمی جادیخاص ا تیموقع ایمحرک  کیمحصول مرتبط که توسط  ای
                                                      
1. Recreational Involvement 
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 بعدها است. سکیر نیدن و درک اکر سکیر ت،ارزش لذ ن،یمحرکه ارزش نماد نیا یهایژگیو

سبک  مرکزیت و 2یانگری، خودب1به سه ساختار جاذبه یحیمحققان پس از بحث درباره مشارکت تفر

لذت بردن فرد از آن  زانیم نیفرد و همچن یرا برا تیفعال تیاهم زانیاند. جاذبه مدهیرس 3یزندگ

 باارتباط  کنندگان دراست که شرکت یتیجاذبه مقدار جذاب گرید ی. به معنادهدیرا نشان م تیفعال

 یبرا تیکه آن فعال یتیاهم زانیم نیچنو هم تیفعال کینسبت به  یریپذکیخاص و تحر طیشرا

است که افراد دوست دارند  یریتصو یانگری(. خودبCheng at el, 2012) باشدیدارد، م حیاهل تفر

 اوقات اتیتعامل با تجرب قید بپردازند و از طرخو یو معرف انینشان دهند و به ب گرانیاز خودشان به د

 نیبد تیمرکز عنوانبه هاتیفعال نیو قرار گرفتن ا ی. سبک زندگردیگیفراغت خاص صورت م

 یهاجنبه کهیطوربه رند،یفرد قرار بگ یمرکز زندگ عنوانبه هاتیفعال نیاست که ممکن است ا یمعن

 انیسبک متداول ارتباطات م نیهمچن وشوند  دهیسازمان هاتیفعال نیفرد در اطراف ا یزندگ گرید

 کنندیکه در آن شرکت م یفراغت اوقات یهاتیکنندگان و فعالاجتماعات شرکت ایو  یزندگ وهیش

مشارکت در فعالیت Ramkisson (2013) با توجه پژوهش (. Kyle & Chick, 2004) دهدیرا نشان م

یران و برای که در ا سؤالشود. بنابراین پاسخ به این ثبت میفراغتی باعث ایجاد رضایت و احساس م

ه ی فعالیت و احساس مثبت نسبت بورزشی مانند والیبال، افزایش عواملی همچون هویت فرد، جاذبه

شود یا خیر، موضوع مهمی است. چرا که پاسخ به این یک مکان باعث افزایش رضایت افراد می

های ورزشی برای در حیطه ورزش و فراغت و مسئوالن سازمانگذاران تواند به سیاستمی سؤال

 ،یحیفرت یهاتیمشارکت در فعالکننده باشد. از طرفی های بلندمدت و مناسب، کمکریزیبرنامه

 توانو می دهدیرا نشان مفراغت  در اوقاتفعال  ارکتاز مش زیجداگانه و متما یمفهوم یهاجنبه

 & Kuijsters, Goedee) جدا از مشارکت تفریحی است کامالً فراغت یک مفهوم گفت که اوقات

Leenders, 2019) . ًدر پژوهشی که توسط  مثالChun (2021)  ،اوقات فراغتصورت گرفته است 

 های ورزشی و در ایرانباشد. اما این نتیجه در رشته تأثیرگذارتواند بر مشارکت افراد جدی می

ش فراغت جدی، باعث افزای بر اوقات مؤثربا تقویت عوامل  توانمشخص نیست که تا چه اندازه می

فراغت  قاتاو یبه سه دسته فراغت اوقات بنزیاست یهیطبق نظرمشارکت افراد در حیطه ورزش شد. 

 ای به آموزش خاص و ازیاست و ن مدتکوتاه نسبتاًو  باشدیم یو درون یذات صورتبهگاه )بهگاه
                                                      
1. Attraction 

2. Self expression 

3. Centrality to lifestyle 
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 یول تمدکوتاه یفراغت پروژه محور )اوقات فراغت شده ندارد(، اوقات نییتع شیاز پ یزیربرنامه

 (.Stebbins, 1974شود )تقسیم می 1یفراغت جد ( و اوقاتاست یزیرهمراه با برنامه و دهیچیپ نسبتاً

فراغت است که توسط  اوقات یهاتیاز فعال یبندطبقه کی یفراغت جد اوقات هینظر

(1974)Stebbins   فراغت را  اوقات یهاتیاست که فعال نیا هینظر یاساس یژگیو. شدمطرح

فراغت  مفهوم اوقاتکند. بندی میتقسیم و پروژه محور( یرجدیغ ،یبه سه بخش )جد طورکلیبه

 اندازهبه داوطلبانه است که تیفعال ایو  یمنظم سرگرم یریگیپ "شده است:  فیتعر گونهنیا یجد

 ."خاص است یهامهارت یریحرفه و فراگ کیشدن در  یتخصص یقابل توجه و جذاب برا یکاف

است که به افراد  یمقاومت یبه معنا یفراغت جد بعد از ابعاد اوقات کی عنوانبه 2پشتکار

 یهابهکه در طول تجر ییهایتا بر مشکالت و سخت کندیکمک م هاتیفعال نیکننده در اشرکت

 دیگرعبارتبه ند،یفائق آ یکیزیخطرات فو  طراب، خجالتمانند اض شوند،یمواجه م هاآنبا  دخو

 اتیجربت ایو  یدچار احساسات منف دیدر کنار لذت بردن شا یفراغت جد کنندگان در اوقاتشرکت

 دگاننکنمشارکت یبعد برا نیشوند که ا یجسم یهابیو آس یروح یهایمانند ناراحت ندیناخوشا

است که  3بعد تالش نی(. دومStebbins, 2012ادامه دهند ) ریمسبتوانند بهتر به  تا کننده هستکمک

فراغت خود را  اوقات یهااست و فرد مهارت آمدهدستبهبر اساس دانش و مهارت  یکوشش

 4تی(. هوCheng & Lu, 2015) کندیتجربه و دانش دنبال م شرفتیتوسعه و پ یبرا یاحرفه صورتبه

 گرانیود به دخ تیو در ابراز شخص شودیم نیریگروه از افراد با سا نیا زیباعث تما گریبعد د عنوانبه

آن در  تیاست که ماه یاز ابعاد گرید یکی 5(. حرفهHeo, Lee & Pedersen, 2010) کندیکمک م

است که  6بعد آداب و رسوم نیآخر و شودیمرتبط با آن نشان داده م یهاتیزمان تداوم فعال

اما  گذارند،یخود به اشتراک م یفراغت اجتماع یایرا در دن یبهورزشکاران آماتور اهداف مشا

 ,Kono & Itoخرده فرهنگ و آداب و رسوم را درک نکنند ) نیممکن است ا گانهیافراد ب گرید

 یرمسرگ کنندهبیکه شامل تعق اردکننده وجود دسه نوع مشارکت یفراغت جد (. در اوقات2020

(. آماتورها در هنر، ورزش، علم و Stebbins, 2012رها هستند )مندان(، داوطلبان و آماتو)عالقه

                                                      
1. Serious Leisure Perspective 

2. Perseverance 

3. Effort 
4. Identity 

5. Career 

6. Ethos 
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. در مقابل پردازندیم تیخود به فعال یاحرفه انیو درکنار همتا شوندیم افتی یسرگرم

 زین هستند و نسبت به آماتورها هایاهحرف یقرار دارند که فاقد تجربه یسرگرم کنندگانبیتعق

  (.Stebbins, 1992) شوندیم فیتعر یاقتصاد طیدر شرا هایااند. حرفهمتفاوت

 (2012 )Stebbins کنندیم قیعم تیمردم احساس رضا فراغت جدی وقاتاظهار داشت که در ا 

فراغت زمانی که به شکل جدی انجام شود، فرد اهداف خود را در  د، زیرا اوقاتدارن یو تجربه بهتر

ملکرد تری برای بهبود عریزی بیشکند و برنامهتر دنبال میجدی صورتبهارتباط با آن تفریح 

فراغتی خود دارد و به دنبال آن احتمال ایجاد رضایت از فعالیت فراغتی صورت گرفته، بیشتر خواهد 

 باشدیم یابیدر بازار یاصطالح تیرضا میبهتر است که بدان تیتر شدن مفهوم رضاروشن یبراشد. 

ست. که از آن استفاده کرده ا یخدمت ایسبت به محصول ن یاز احساس و نگرش مشتر عبارت استو 

و  گرددیم یتوسط شرکت بررس یاست، که در رفتار بلندمدت مشتر یواکنش یمشتر تیرضا

 یباط با مشترخود را بر ارت تیکه فعال شود،یدر نظر گرفته م یابیبازار تیدر فعال یعنوان ابزار مهمبه

که  یاحساسات ایدهنده ادراک مثبت فراغت نشان اوقات طهیدر ح تی. مفهوم رضادینمایم تیریمد

به دست  یحیفراغت و مشارکت تفر اوقات یهاتیشدن در فعال ریاز درگ جهینت کی عنوانبهفرد 

فراغت و  اوقات هایدر فعالیت(. مشارکت Murray & O’Neill, 2015شده است ) فیتعر آورد،یم

 تیارزش و مطلوب عنوانبهاز مکان  یمندتیرضا نیچنهم. ط داردبا سالمت فرد ارتبا هاآناز  تیرضا

 Ramkissonاست ) یکیزیف یهایژگیخدمات و و ،یاساس یازهایبه ن ییپاسخگو یمکان برا کی

& Smith, 2013مزمن،  یهایماریفراغت با کاهش خطر ب اوقات یهاتیدر فعال ی(. دخالت جد

 قیه از طرک افتندیمحققان در نیهمراه است. همچن یالنقدرت عض شیو افزا یکیزیقدرت ف شیافزا

 ،یند شادمان ییهارا تجربه خواهند کرد. جنبه یمثبت یافراد سالمت روان راغت،ف اوقات یهاتیفعال

دقیق مشخص نیست  طوربه حالبااین(. Veal, 2017, Chick & Hsu, 2020)احساسات مثبت  و لذت

گرفته  های صورتت برای ایجاد رضایت چیست؟ اما طبق پژوهشکه انتظارات افراد نسبت به فراغ

ود، آرامش، رشد خ مثالعنوانبهفراغت رشد شخصی را تسهیل کند ) تا جایی که نتایج تجربه اوقات

گیرد و مشارکت افراد یادگیری و...( و امکانات و خدمات فراهم باشد، احساس رضایت شکل می

واند تتوان گفت که ابعاد مشارکت و فراغت، می(. بنابراین میChun & Roh, 2021شود )بیشتر می

ها، فراغت باشد، هرچند که طبق پژوهش تأثیرگذاراز فعالیت صورت گرفته،  هاآنرضایت  بر میزان
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نفر از  434 نیشان بپژوهش یدر ادامه مثالً کند. نیز نقش مهمی بر مشارکت تفریحی را ایفا می

 یپژوهش قبل جیمشغول بودند، به پژوهش پرداختند تا نتا یفراغت یهاتیفعالبه  وانیدر تا کهیکسان

 دنیه رسمنجر ب ،یفراغت جد اوقات یهایژگیاز و یینشان داد که سطح باال جی. نتاندینما لیرا تکم

 یگانهشش از ابعاد کیمطالعه هر  نی. در اشودیم انیگراحیدر تفر یحیتفر تاز مشارک ییسطح باال

 یهایژگیاز و ییدر نظر گرفته شده است. سطح باال یحیبا ابعاد مشارکت تفر یفراغت جد اوقات

. شودیم انیگراحیدر تفر یحیاز مشارکت تفر ییباال طحس دنیمنجر به رس ،یفراغت جد اوقات

 تیهرچه که تالش و هو نیدارد. همچن تفریحیبعد از مشارکت  3با هر  یمعنادار یرابطهپشتکار 

 شیبا افزا فردربهمنحصاخالق  شیو افزا شودیم شتریب زین یزندگ یوهیر رود، جاذبه و تمرکز به شباالت

های طی پژوهشی که در سال در همین راستا (.Cheng et al, 2015) خود همراه است انیجاذبه و ب

باعث  ودجدی انجام ش صورتبه زمانی کههای فراغتی اخیر انجام شد، نتایج نشان داد که فعالیت

ش تواند منجر به افزایشود که این موضوع میافزایش موفقیت و حتی پیدا کردن شغل جدید می

(. بنابراین در حیطه فراغت جدی Ozdemir, 2020با آن فعالیت گردد ) هاآنمشارکت و درگیری 

 یکی ممکن است یحیو مشارکت تفر یفراغت جد اوقات یهایژگیو تیفیکتوان گفت که می

ها بر روی که بررسییطوربه (.Lee & Shen, 2013) وجود داردابعاد  نیا نیمثبت ب یو همبستگ باشد

 یهایژگیاشد، وباالتر ب سیکنندگان در تنشرکت یمشارکت زهیدهد که هرچه انگینشان م بازانتنیس

 یاهیژگیوهمچنین باالتر است،  یحیآشکارتر و درجه تخصص تفر هاآنفراغت  اوقات یجد

در کنار اهمیت فراغت جدی و  (.Tsai, 2018افراد مشهود است ) نیدر ا یفراغت جد اوقات

سطح  یجد فراغت در اوقات هکنندافراد شرکتمشارکت تفریحی باید به این نکته اشاره کرد که 

 تیرضاکردن فعالیت ورزشی از دنبال  نیچنرا دارند و هم یاز زندگ تیاز سالمت و رضا ییباال

ه توسع یبرا یغن یهافرصت ،یاوقات فراغت جد بنابراین .(Heo, Kim &Yang, 2018) ارندکامل د

و  یفراغت جد سطح مشارکت در اوقات نیو ب کندیفراهم م یو ارتقاء سالمت یشخص تیرضا

(. Heo at el, 2018, Park & Lee, 2016) وجود دارد یو سالمت ارتباط معنادار تیاز فعال تیرضا

 شود ودیده می یفراغت یهاتیاز فعال تیو رضا یفراغت جد اوقات نیبت بمث یهمبستگ

 یفراغت یهاتیاز فعال تیبه سطح رضا یقابل توجه زانیبه م یفراغت جد در اوقات کنندگانشرکت

 دراز زنان وجود دا شتریدر مردان ب تیمثبت و رضا یجاذبه و تجربه (.Liu & Yu, 2015) انددهیرس

بر  یقابل توجه تأثیر یاز لحاظ آمار یگرانیو خودب یزندگ وهیش تیعوامل مرکز و
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گیری بر رضایت در ماهی مؤثر. در پژوهشی عوامل (Cheng at el, 2015ند )رکنندگان زن دامشارکت

تفریحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شرایطی مانند میزان صید، بزرگی  صورتبه

و  هستند، اما عوامل دیگری مانند جذابیت مؤثرکنندگان بسیار مشارکت ماهی صید شده بر رضایت

ست ا تأثیرگذارنیز در رضایت افراد  آمدهدستبهکیفیت محیط و فعالیت انجام شده و آرامش 

(Birdsong, 2021  &Hunt.) رتأثیهای صورت گرفته در حیطه فراغت جدی و بسیاری از پژوهش 

ش مثبت ابعاد فراغت و مشارکت بر رضایت همراه بوده است. آن بر رضایت از فراغت با نق

و علوم ورزشی  بدنیتربیتنفر از دانشجویان  250در پژوهش صورت گرفته بر روی  مثالعنوانبه

استانبول با هدف تعیین ارتباط بین رضایت از فراغت و ناامیدی، نتایج نشان داد هر چه میزان رضایت 

یابد میزان ناامیدی در بین دانشجویان جامعه آماری پژوهش کاهش می از فراغت افزایش پیدا کند،

(Avunduk, 2021هم .)مرکزیت سبک عنوانبهفراغت  چنین در پژوهشی که به روابط بین اوقات 

پرداخته بود، نتایج حاکی از آن است که رضایت افراد حتی باعث  هاآنزندگی افراد و رضایت 

مت جسمانی، مثبتی بر سال تأثیرتواند های فراغتی میبنابراین فعالیت شود.می هاآنانگیزش ذاتی 

(. در این پژوهش هدف از سنجش Cho & Chiu, 2021)روانی و رضایت از زندگی افراد بگذارد 

فراغت جدی، مشارکت تفریحی و رضایت از فراغت( این است  ارتباط متغیرهای پژوهش )اوقات

 قرار دهد. چرا که اگر افراد نسبت به یک وتحلیلتجزیهاغت را مورد بر رضایت از فر مؤثرکه عوامل 

 هانآباعث وفاداری  بلندمدتکنند و در آن را تکرار می مجدداًفعالیت رضایت داشته باشند، 

 شناختیزیباییدر پژوهش صورت گرفته در استخرهای کرمانشاه ایجاد جاذبه و ابعاد  مثالً  گردد.می

 & Kiani, Nazari) فاداری و ایجاد رضایت در مشتریان شده استدر افراد منجر به و

Shahbazpour,1401) های صورت گرفته  خارجی )با توجه به پژوهشHunt,2021 & Ozdemir, 

باشند. فراغت جدی و مشارکت تفریحی می ( دو متغیر اثرگذار بر رضایت از فراغت، اوقات2020

ضایت توانیم رمی هاآنی کنندهدومتغیر و عوامل تقویتاین  تأثیربنابراین با در نظر گرفتن 

تماعی فرهنگی و اجکنندگان را افزایش دهیم که این موضوع برای جامعه از نظر اقتصادی، مشارکت

ها، های ورزشی و باشگاهدر حیطه ورزش برای سازمان مثالًتواند دستاوردهای مهمی داشته باشد. می

 صورتبهر حائز اهمیت است، از طرفی ایجاد فرهنگ فراغت ورزشی داشتن مشتریان وفادار بسیا

های جوانان رویتواند مانع سالمندی زودرس و همچنین تا حد زیادی باعث کنترل کجمداوم می
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آینده  تواند درجدی برای یک فرد، می صورتبهشود و در خیلی از مواقع دنبال کردن یک فعالیت 

در نهایت  شود واین دانستن عواملی که باعث پیگیری فراغت جدی میبرای وی درآمدزا باشد. بنابر

ها در که بیشتر این فعالیترضایت را به دنبال دارد، خالی از لطف نیست و از طرفی به دلیل این

توان گفت کنندگان با افراد زیادی در تعامل هستند، پس میگیرد که مشارکتهایی صورت میمحیط

های شود. با توجه به جستجوهای محقق، بیشتر پژوهشاجتماعی بین افراد می منجر به ایجاد روابط

که  اند و تحقیقاتیفراغت را با مفهوم عام و کلی در نظر گرفته صورت گرفته در ایران، اوقات

در  طلبیوعتنشود. از طرفی ی رفتارهای فراغتی با نگاه بازاریابی باشد، کمتر دیده میدهندهنشان

 یهحلق کیممکن است  یفراغت جد عبارت اوقات نیفراغت غالب شده است، بنابرا اتحوزه اوق

 شیکه افزا ییجااز آن. متناقض است یریتفس نیچن ییباشد، چراکه از لحاظ معنا طهیح نیدر ا یجالب

و  ابانیزاراب ران،یکه بتواند مد یقاتیملموس است، وجود تحق یکنون یایدر دن یفراغت یهاتیفعال

 دهیچیپ یفراغت یرفتارها نیچنهمکننده است. کمککند،  ییراستا راهنما نیرا در ا گذاراناستیس

 یدر کشور ما مطالعات اندک .مهم است یفراغت یرفتارها نیبر ا تأثیرگذارهستند و شناخت عوامل 

 واملهم کمتر بر ع یورزش یهاسازمان رانیو مد ییاجرا نیمسئول یوجود دارد و حت نهیزم نیدر ا

به  ریجامعه در دهه اخ یمندعالقه زانیاند. با توجه به مدر ورزش پرداخته یفراغت یهاتیاثرگذار فعال

 بالیوال یهاگاهیدر پا بالیمندان به والنام عالقهثبت دهدیموجود که نشان م یرسم ریغ آمارو  بالیوال

فراغت جدی یکی از  اوقات جایی که.  از آن1ش داشته استیدرصد افزا 70سراسر کشور حدود 

وان آن تهایی است که فرد در انجام آن نیاز به پشتکار، تالش، هویت و... را دارد، نمیانواع فراغت

 6ی افراد عادی مورد سنجش قرار داد و در این پژوهش یک فعالیت فراغتی که حداقل را برای همه

(، Heidari, Heydarinejad, Saffari & Khatibi, 2020 & Liu, 2012مستمر انجام شود ) صورتبهماه 

 ،مطالعه نیر اد گاه است، بنابراینبهنوع فراغتشان بیشتر از نوع گاه احتماالًمورد نظر است و افراد عادی 

پرطرفدار در کشورمان مد نظر قرار  یهااز رشته یکی عنوانبه بالیمندان به والفراغت عالقه اوقات

 یمورد موشکاف لبایمندان به والعالقه یفراغت یرفتارها یهاانتخاب کنندهنییعوامل تع گرفته است تا

 وقاتمند انظام یریگیپژوهش عوامل اثرگذار بر پ نیا یبر آن است که در انتها دیام گیرد. قرار

ائه ورزش ار قیفراغت از طر در امر اوقات یگذاراستیس یبرا یدیمف یفراغت و اطالعات کاربرد

                                                      
 به نقل از دبیرکل سابق فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران. 1
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. ه شودکارهای مناسبی دادراه فراغت مشغول به کار هستند، اوقات یطهیکه در ح یابانیبازارو به  داده

افراد  نیه اب یادیز یهاکمک توانندیاند مقرار گرفته یمورد بررس قیتحق نیکه در ا یچرا که عوامل

ستری برای  بهای بازاریابی باعث ایجاد از طرفی استفاده از فرصت .کند شتریب انیجذب مشتر یبرا

 (Kordlu & Mohammadi, 1399تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش شده است )

 یفراغت یهاتیاز فعال تیو رضا یفراغت جد نیب یاچه رابطهی، نظر یمبان یلذا با توجه به بررس

اند ولی یک فعالیت فراغتی جدی انتخاب کرده عنوانبهیی که ورزش والیبال را هاستیبالیدر وال

ای و ورزشکاران حرفه حد واسطورزشکاران آماتور Stebbins  (2006 )آماتور )طبق نظریه صورتبه

 ست؟یبطه چرا نیدر ا یحیمشارکت تفر یانجیوجود دارد؟ نقش م افراد مبتدی هستند( فعالیت دارند،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Cheng, 2012, Liu, 2014 & kyle, 2005چارچوب مفهومی پژوهش برگرفته از پیشینه تحقیق ) .1شکل 

 شناسیروش

و از  ام شدانج یدانیم صورتبهاست که  همبستگی – یفینوع توص روش تحقیق این پژوهش از

خود  فردمنحصربه یهایژگیو لیدلخانه والیبال تهران که به . نظر هدف یک پژوهش کاربردی است

المللی( بین ی و داشتن مربیانجات، حضور بازیکنان تیم مل)مانند میزبان مسابقات لیگ برتر و دسته

 ر نظردمکانی برای این پژوهش  عنوانبه، برخوردار است یخاص تیاز محبوب هاستیبالیوال نیدر ب

ماه سابقه عضویت داشتند،  6جامعه آماری، مشتریان خانه والیبال تهران هستند که حداقل  . گرفته شد.

 خودبیانگری سبک زندگی جاذبه

فراغت اوقات

 جدی

مشارکت 

 تفریحی

رضایت از 

 فراغت

 حرفه

 هویت

 آداب و رسوم

 تالش

 پشتکار



۱02  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

بود. در دسترس ن هاآنولین تعداد دقیقی از که عالوه بر مراجعات مکرر و جستجوی دقیقی از مسئ

 یتنبرآورد حجم نمونه مب یافزارهااستفاده از نرمبرای تعیین حجم نمونه ها روش نیترقیاز دق یکی

 یبراPASS افزار پژوهش از نرم نیا یآمارنامشخص بودن جامعه  لیبه دل نیتوان است و همچن بر

 نیاستفاده از ا یینها یجهیبا توجه به نت(. Hintz, 2011) مورد استفاده قرار گرفتحجم نمونه  نییتع

نفر در نظر گرفته  274ها تعداد نمونه 90/0و توان آماری  05/0با آلفای  پژوهش حاضر، یافزار برانرم

کامل پاسخ داده نشده و یا  صورتبه هاآنعدد از  26پرسشنامه توزیع شد که  300 حدوداً که  شد

 گرفته شد. در نظر پژوهشپرسشنامه سالم جهت انجام  274ودند و بدون پاسخ ب کامالً 

 افزار پسهای پژوهش با استفاده از نرمخروجی تعداد نمونه . 1جدول 

 تعداد نمونه تعداد متغیرهای وابسته بتا آلفا توان آماری

90/0 05/0 09/0 3 274 

 

مشارکت (، Gould et al, 2008فراغت جدی ) های اوقاتنامهت پرسشاطالعا یگردآور روش 

( با طیف هفت ارزشی Ramkissoon at el, 2013( و رضایت از فراغت )Kyle et al, 2005) تفریحی

ها از نامهبرای ترجمه پرسش. شناختی بودموافق( و یک فرم جمعیت کامالًمخالف تا  کامالً لیکرت )

 ییو محتوا یصور ییرواشد.  استفاده Blaschko & Burlingame( 2002ای )پروتکل سه مرحله

متخصصان در حیطه  مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و پس تن از  9ها توسط نامهپرسش

خش پ منظوربهروایی محتوایی و صوری رسید.  تأییداز دریافت و اعمال نظرات اصالحی آنان، به 

های ی از آن در کالسهای الزم انجام شد. بخشنامه با مسئولین این مجموعه هماهنگیپرسش

مندان قرار گرفت و بخشی دیگر توسط حضوری در اختیار عالقه صورتبهآموزشی خانه والیبال 

های مجازی در اختیار ورزشکاران آماتور الکترونیک در گروه صورتبهمربیان فعال در این مجموعه 

نامه آوری پرسشیع و جمعتوز 98تا اوایل پاییز  97این مجموعه گذاشته شد و در مجموع از بهمن 

و پایایی  1نامه از ضریب آلفای کرونباخبه طول انجامید. برای به دست آوردن روایی و پایایی پرسش

 استفاده شد. 2ترکیبی

                                                      
1. Cronbach’s Alpha 

2. Composite Reliability 
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 نتایج ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش . 2جدول

 ترکیبی پایایی آلفای کرونباخ متغیر

 935/0 892/0 جدی اوقات فراغت

 905/0 880/0 مشارکت تفریحی

 906/0 915/0 رضایت از فعالیت فراغتی

 

 نتایج 

وهش، فرم پژ جیبهتر نتا وتحلیلتجزیه یبرا یشناخت تیجمع یهایژگیو تیبا توجه به اهم

در  تیوو سابقه عض التی، سن، تحصتأهل تیوضع ت،یجنس نهیدر زم سؤاالتیبا  یشناخت تیجمع

پژوهش، زن و  یآمار ینمونه %8/58نشان داد که  هایران در نظر گرفته شد، بررسته بالیخانه وال

 نیسال، افراد ب 27تا  21 نیب %37سال سن داشتند،  20کمتر از  %6/45افراد  نیمرد بودند. در ب 2/41%

رد و افراد مج نیا %7/77دادند.  لیرا تشک یآمار یاز نمونه %5سال  35و باال  %4/12سال،  35تا  28

 سانسیل %23 ،دیپلمفوق %19 پلم،ید %27 ،زیر دیپلم %1/20 التیبودند. از جهت تحص متأهل 3/22%

سال عضو خانه  1ماه تا  6که  یافراد ت،یعضو یسابقه ثیو باالتر بودند. از ح لیسانسفوق  %9/10و 

 .شامل شدند را  %8/28سال  3از  ترشیو ب %4/49سال  3تا  1،  %8/21تهران بودند  بالیوال

 (2کرر)شاخص فورنل و ال 1واگرا ییروا یابیبه ارز یاستنباط آمارها در داده وتحلیلتجزیه یبرا

 PLS افزاربا استفاده از نرم یمعادالت ساختار یسازپژوهش از روش مدل یهاهیآزمون فرض یو برا

نسخه   SPSSافزار ده از نرم( با استفا4استخراج شده انسیوار نیانگی)م 3همگرا ییرواو برای  3نسخه 

  استفاده شد. 26

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Discriminant Validity 
2. Fornell-Larcker 

5. Converagent Validity 

6. Average Variance Extractad (AVE) 



۱0۴  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

 یجد اوقات فراغت ریمتغ یریگمدل اندازه لیتحل جی.  نتا3جدول

 

 

   CR                          AVE     چولگی           میانگین     بارعاملی     کشیدگی                                 ها                گویه                           مؤلفه

 

 

 

 ارپشتک

تا بر  کنممیاگر با منعی روبرو شوم آنقدر استقامت 

 آن غلبه کنم.

33/6 893/0  

 

 

  195/2           334/1-         815/0          911/0        790/0 

 

بر رقبای خود در والیبال غلبه  توانممیبا استقامت 

 کنم.

25/6 888/0 

ام غلبه با استقامت، بر مشکالتی که در والیبال داشته

 ام.کرده

20/6 885/0 

 

 

 تالش

  856/0 26/6 تا در والیبال توانمند شوم. کنممیمن سخت تالش 

 

   06/1          243/1-           823/0          885/0         713/0 
 817/0 30/6 .کنممیهایم در والیبال تمرین برای بهبود مهارت

 858/0 39/6 مایلم برای کسب مهارت تالش کنم. 

 

 

 حرفه

بود ام، بهوالیبال را شروع کرده زمانی کهعملکردم از 

 یافته است.

35/6 806/0  

  

 

 

 535/1         317/1-            886/0           880/0        664/0 

 790/0 33/6 ام.هکه در والیبال پیشرفت کرد کنممیمن احساس 

های خاصی وجود دارند که بر مشارکت من ویژگی

 دارد. تأثیردر والیبال 

31/6 822/0 

ر زیادی د تأثیرهست که  ایکنندهتعیینلحظات 

 مشارکت من در والیبال دارد.

17/6 840/0 

 

 

 هویت

م دانند که والیبال برایشناسند میافرادی که من را می

 مهم است.

20/6 865/0  

 

  836/1         11/1-          859/0          877/0          695/0 

 

 

فردی که خود را وقف والیبال  عنوانبهمن را  غالباً

 شناسند.کرده است، می

08/6 823/0 

دانند که من هویت خود را با والیبال دیگران می

 شناسم.می

05/6 813/0 

 

 

وآداب

 رسوم

 ساتم را در ارتباط با والیبال با دیگرانبسیاری از احسا

 گذارم.به اشتراک می

13/6 814/0  

 

 857/0 07/6 احساسات مشترک زیادی با طرفداران والیبال دارم. 741/0        895/0         852/0           -954/0          52/0   

های مشترکی آلمن و دیگر مشتاقان والیبال ایده

 داریم.

12/6 909/0 
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 گیری متغیر مشارکت تفریحینتایج تحلیل مدل اندازه . 4جدول 

 CR                      AVE   چولگی           کشیدگی         بارعاملی میانگین هاگویه مؤلفه

 

 

 جاذبه

  839/0 43/6 والیبال برای من مهم است. 

 

    331/2           575/1-        900/0        925/0       748/0 

  

 هایی است که بهوالیبال از جمله فعالیت

 مندم.آن عالقه

43/6 815/0 

 887/0 39/6 والیبال فعالیت محبوب من است.

های بازی والیبال را به سایر فعالیت

 دهم.ورزشی ترجیح می

35/6 915/0 

 

 

 خود بیانگری

ودم خ توانممی، کنممیوقتی والیبال بازی 

 را به دیگران بیان کنم.

14/6 880/0  

 

 

   743/0          008/1-          835/0         812/0      568/0 

به دیگران اجازه دهم  توانممیبا والیبال 

 که سبک بازی من را بشناسند.

13/6 840/0 

دهد مشارکت در والیبال به من اجازه می

 .بدست آورم از خوددرک بهتری 

93/5 794/0 

از اینکه در والیبال عملکرد خوبی نداشته 

 .کنممیباشم، احساس ناامیدی 

29/5 402/0 

 

 

 سبک زندگی

ه ب شدتبهام که زندگی من متوجه شده

 والیبال متصل است.

09/6 820/0  

 

ل، نقش مهمی در انجام بازی والیبا 741/0       892/0           860/0        -399/1         455/2  

 کند. زندگی من ایفا می

22/6 869/0 

دوست دارم که با دوستانم در مورد 

 والیبال بحث و گفتگو کنم.

24/6 892/0 

 
 

 از فراغت تیرضا ریمتغ یریگمدل اندازه لیتحل جیتا.  ن5جدول 

 CR              AVE     کشیدگی      چولگی  بارعاملی میانگین هاگویه مؤلفه

رضایت 

از 

 فراغت

 ه در فراغت خود والیبالتصمیم گرفتم ک زمانی کهمعتقدم 

 ام.بازی کنم، کار درستی کرده

 

39/6 

 

840/0 

 

 

 

   375/4     857/1      906/0    915/0  644/0 

 760/0 38/6 ام. از تصمیم انجام والیبال در زمان فراغت خود، راضی

 806/0 50/6 از تصمیم برای بازی والیبال در زمان فراغت، خوشحالم.



۱06  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

ها از ضریب آلفای نامهبرای سنجش پایایی پرسش 5و  4، 3های از جدول آمدهدستبهبر اساس نتایج 

 یاو آلف یبیترک ییایپا یشاخص مناسب برا Hensler  (2016) .کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد

، که نتایج هر دو آزمون این پژوهش مناسب ارزیابی شد. اندگرفته نظردر  7/0از  شتریکرونباخ را ب

دهد که اگر این مقدار های یک سازه با آن سازه را نشان میبارهای عاملی مقدار همبستگی شاخص

 Hensler (2016) .گیری قابل قبول استدهد که پایایی  مدل اندازهباشد، نشان می 4/0برابر یا بیشتر از 

که برای تمامی . در نظر گرفت 5/0مناسب برای شاخص میانگین استخراج شده را  نقطه برش

 دست آمد.متغیرهای پژوهش، مقادیر مناسبی به
 هامؤلفهالکر برای بررسی اعتبار واگرا در سطح -ماتریس فورنل . 6جدول 

مشارکت  هویت پشتکار

 تفریحی

سبک 

 زندگی

رضایت 

 ازفراغت

خود 

 بیانگری

فراغت  شتال جاذبه حرفه

 جدی

آداب و 

 رسوم

 

 ورسومآداب 861/0          

 فراغت جدی 806/0 910/0         

 تالش 600/0 739/0 844/0        

 جاذبه 567/0 745/0 683/0 865/0       

 حرفه 690/0 /707 823/0 694/0 850/0      

 خودبیانگری 629/0 753/0 815/0 809/0 701/0 854/0     

رضایت  539/0 648/0 653/0 680/0 601/0 625/0 703/0    

 ازفراغت

 سبک زندگی 698/0 728/0 580/0 720/0 642/0 772/0 600/0 861/0   

مشارکت  685/0 815/0 804/0 780/0 748/0 591/0 702/0 800/0 898/0  

 تفریحی

 هویت 516/0 600/0 697/0 639/0 752/0 680/0 604/0 654/0 720/0 834/0 

 پشتکار 623/0 701/0 808/0 656/0 795/0 650/0 527/0 609/0 703/0 655/0 0/ 889

که هر عددی که در قطر این یطوربهپردازد. می هامؤلفهروایی واگرا به اعتبار ممیز در سطح 

تر باشد که این ماتریس وجود دارد باید از اعداد موجود در سطر و ستون مربوط به خود بزرگ

 به خوبی برآورد شده است. هامؤلفهی همهموضوع برای 
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 نتایج بررسی اثرات مستقیم، اثر غیرمستقیم و اثر کل . 7جدول 

 اثرکل مغیرمستقیاثر T P اثر مستقیم ارتباط بین متغیرها

 815/0 - 001/0 168/20 815/0 مشارکت تفریحی  فراغت جدی   اوقات

 225/0 - 001/0 186/2 225/0 رضایت از فراغت  فراغت جدی   اوقات

 519/0 - 001/0 450/5 519/0 رضایت از فراغت  مشارکت تفریحی    

 - 422/0 - - - رضایت از فراغت  مشارکت تفریحی   فراغت جدی   اوقات

جدی بر مشارکت تفریحی و رضایت از  فراغت دهد اوقاتنشان می 7طور که جدول همان

مثبت و معناداری دارد و مشارکت تفریحی با ضریب مسیر  تأثیرفراغت ورزشکاران آماتور والیبال 

ای خود، چنین مشارکت تفریحی با نقش واسطهمعنادار دارد، هم تأثیربر رضایت از فراغت  519/0

 شود.ز فراغت میفراغت جدی و رضایت ا تر بین اوقاتباعث ارتباط قوی

 فراغت جدی بر رضایت از فراغت نتایج بررسی اثرات مستقیم ابعاد اوقات . 8جدول 

 T P اثر مستقیم فراغت جدی و رضایت از فراغت ارتباط بین ابعاد متغیر اوقات

 644/0 486/0 -015/0 رضایت از فراغت پشتکار

 040/0 854/1 200/0 رضایت از فراغت  تالش  

 044/0 012/2 173/0 رضایت از فراغت حرفه  

 010/0 514/2 335/0 رضایت از فراغت هویت

 261/0 142/1 037/0 رضایت از فراغتآداب و رسوم

یانگر بتفریحی است،  مشارکتفراغت جدی و  که نشان دهنده رابطه بین ابعاد اوقات 9جدول 

ن پشتکار های فراغتی است و بیارتباط مثبت و معنادار بین تالش، حرفه و هویت با رضایت از فعالیت

 های فراغتی ارتباط معناداری وجود ندارد.و آداب و رسوم با رضایت از فعالیت

 فراغت جدی بر مشارکت تفریحی نتایج بررسی اثرات مستقیم ابعاد اوقات . 9جدول 

 T P اثر مستقیم یفراغت جدی و مشارکت تفریح بعاد متغیر اوقاتارتباط بین ا

 012/0 645/2 155/0 مشارکت تفریحی پشتکار 

 016/0 576/2 168/0 مشارکت تفریحی تالش  

 023/0 329/2 197/0 مشارکت تفریحی حرفه   

 001/0 556/3 250/0 مشارکت تفریحی هویت 

 050/0 812/2 150/0 مشارکت تفریحی آداب و رسوم 



۱08  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

فراغت جدی بر مشارکت تفریحی  ، تمامی ابعاد اوقات10با توجه به نتایج حاصل از جدول 

را بر مشارکت  تأثیرترین بیش 250/0مثبت و معناداری دارد و هویت با ضریب مسیر  تأثیرها والیبالیست

 ی دارد. تفریح

 نتایج بررسی اثرات مستقیم ابعاد مشارکت تفریحی بر رضایت از فراغت . 10جدول

 T P اثر مستقیم ارتباط بین ابعاد مشارکت تفریحی بر رضایت از فراغت

 001/0 067/5 449/0 رضایت از فراغت جاذبه  

 046/0 006/2 114/0 رضایت از فراغت خودبیانگری

 007/0 633/2 195/0 رضایت از فراغت مرکزیت سبک زندگی 

ی بین ابعاد مشارکت تفریحی بر رضایت از فعالیت فراغتی، جاذبه با ضریب مسیر در بررسی رابطه

( بر رضایت از فعالیت فراغتی 114/0و خودبیانگری با کمترین اثر )ضریب مسیر=  تأثیربیشترین  449/0

 شد. نشان داده

 های ارزیابی کیفیت مدلشاخص .11جدول 

 2R 2Q SRMR متغیر

 76/0 328/0 664/0 مشارکت تفریحی

 289/0 510/0 رضایت از فراغت

رای بو   دهدیرا نشان م یکه مناسب بودن مدل تجربیی است هااز شاخص یکی  SRMRشاخص

به اتصال بخش  نییتع بیضر .(Kline, 2011) باشندیم رشیمورد پذ 08/0 ریز ریمقاداین شاخص 

   Chine(1998)است.  1صفر تا  نیب بیضر نی. مقدار اپردازدیمدل م یو بخش ساختار یریگاندازه

 یبرازش مدل معرف یبرا یمتوسط و قو ف،یضع ریمقاد عنوانبهرا  67/0و  33/0، 19/0سه مقدار 

  Hensler(2016) .هستند یقو هسازهر دو  یبرا آمدهدستبهاعداد  8 کرده است. با توجه به جدول

 نییرا تع 35/0، 15/0، 02/0زا، سه مقدار درون یهامدل در سازه ینیبشیدر مورد شدت قدرت پ

فریحی که برای متغیر مشارکت ت دهدیرا نشان م یمتوسط و قو ف،یضع ینیبشیاند که قدرت پکرده

 گی متوسطی دارد. کنندبینیقوی و متغیر رضایت از فراغت قدرت پیش نسبتاً
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 Smart PLS 3افزار  نرم یخروج . 2شکل

فراغت جدی بر  که مدل کلی پژوهش حاضر است، ضریب مسیر اوقات 2با توجه به شکل 

فراغت جدی بر رضایت از فعالیت فراغتی  ( بیشتر از ضریب مسیر اوقات815/0مشارکت تفریحی )

 دی بر مشارکت تفریحی است. تر فراغت جبیش تأثیرگر ( است که بیان225/0)

 
 Smart PLSافزار نرم یخروج . 3شکل 



۱۱0  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

اشد. در این بی ارتباط ابعاد مشارکت تفریحی بر رضایت از فعالیت فراغتی میدهندهنشان 3شکل 

 دهد.یهای فراغتی نشان مرا بر رضایت از فعالیت تأثیرترین بیش 449/0خروجی جاذبه با ضریب مسیر 

 

 

 
 Smart PLS افزارنرم یوجخر . 4شکل 

 

 

فراغت جدی بر رضایت از فعالیت فراغتی نشان داده شده است. در  ابعاد اوقات تأثیر 4در شکل 

های فراغتی بر رضایت از فعالیت 335/0فراغت جدی، هویت با ضریب مسیر  بین ابعاد اوقات

راغت ب و رسوم با رضایت از فچنین ارتباط بین پشتکار و آدااز سایر ابعاد است. هم تأثیرگذارتر

 نشد.  تأیید
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 Smart PLSافزار نرم یخروج . 5شکل 

فراغت جدی و مشارکت تفریحی پرداخته  به بررسی ارتباط بین اوقات  5شکل  افزارنرمخروجی 

ان های آماتور خانه والیبال تهراست. تمامی ابعاد فراغت جدی بر مشارکت تفریحی والیبالیست

 ت.اس تأثیرگذار
 Smart PLS افزارنرمخروجی   .12جدول 

 رضایت از فراغت مشارکت تفریحی متغیر فرعی ضریب مسیر وابسته متغیر مستقل

 

 

 

 

 اوقات

فراغت 

 جدی

 -015/0 155/0 پشتکار 916/0 پشتکار

 200/0 108/0 تالش 910/0 تالش

 173/0 197/0 حرفه 977/0 حرفه

 335/0 250/0 هویت 909/0 هویت

 037/0 150/0 آداب و رسوم 871/0 داب و رسومآ

  جاذبه  815/0 مشارکت تفریحی

- 

449/0 

 114/0 خودبیانگری 225/0 رضایت از فراغت

 

مشارکت 

 تفریحی

 

 195/0 مرکزیت سبک زندگی 980/0 جاذبه

  991/0 گریخودبیان

مرکزیت سبک 

 زندگی

933/0 

 519/0 رضایت از فراغت



۱۱2  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

ضریب مسیر تمامی متغیرهای پژوهش حاضر )اصلی و فرعی( بر متغیرهای وابسته، با  12در جدول 

 آورده شده است.  Smart PLSافزار توجه به خروجی نرم

 گیریبحث و نتیجه

 یهاتیاز فعال تیضاربا و ابعاد آن  یحیمشارکت تفر تأثیری موجود در ارتباط با پیشینهبا توجه به 

حاضر  هدف از پژوهش یحیبر مشارکت تفر یفراغت جد ودن ابعاد اوقاتب مؤثر یو از طرف یفراغت

ای خانه فراغت بر رضایت از فراغت ورزشکاران غیرحرفه جدیت در اوقات تأثیرتعیین چگونگی 

د. نتایج نشان گرفته ش در نظرمتغیر میانجی  عنوانبهچنین مشارکت تفریحی والیبال تهران بود و هم

تمال های آماتور با مقدار احهای فراغتی والیبالیستجدی بر رضایت از فعالیت اوقات فراغتداد که 

رضایت  فراغت جدی و دارد و مشارکت تفریحی با نقش میانجی خود ارتباط بین اوقات تأثیر 001/0

و قدرت  664/0چنین اوقات فراغت جدی با ضریب تعیین کند. هماز فراغت را تقویت می

و  فراغت جدی گذارد. در بین ابعاد اوقاتمی تأثیربر مشارکت تفریحی  328/0کنندگی بینیپیش

( را به خود اختصاص 748/0( و )790/0مشارکت تفریحی، پشتکار و جاذبه بیشترین میزان میانگین )

 اند. داده

اند، های فراغتی متوالی شرکت کردهنشان داد، افرادی که در دوره   Smith(2011تحقیقات )

تری ایت بیششناختی و رضاند، مزایای اجتماعی، روانافرادی که در این زمینه فعالیتی نداشته نسبت به

د.  بنابراین شوهای تفریحی منجر به بهبود رفاه و سالمت روانی میاند و دخالت جدی در فعالیتداشته

از آن  رروند و اگتوان گفت که افراد برای رسیدن به فراغت به سمت یک فعالیت خاص میمی

جدید  هایدهند، که در نهایت منجر به یادگیری مهارتفعالیت رضایت داشته باشند، آن را ادامه می

تواند اثرات مثبتی بر چنین می(، همBrown & Raymond, 2007شود )و رشد فرد در آن حیطه می

تواند با (  رضایت از فراغت میCho,2021 & Avunduk, 2021فرد و زندگی شخصی او بگذارد )

ایجاد احساس مثبت در فرد، بدست آوردن شغل جدید، بهبود هویت فرد، تقویت اراده و پشتکار 

کننده، رضایت از مکانی که در آن فعالیت فراغتی صورت گرفته است، به وجود آید. در مشارکت

ی ررسجدی بر رضایت تکواندوکارها مورد ب اوقات فراغتتمامی ابعاد  Kim et al (2011) پژوهش 

دی دانستند. ج صورتبهقرار گرفت و یکی از عوامل ایجاد رضایت از فعالیت را انجام فعالیت فراغتی 

( ارتباط مثبت و معناداری بین Brown et al, 2007 & Smith et al, 2011ها )در تمامی این پژوهش
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ین حاضر ارتباط ب فراغت جدی و رضایت از فعالیت فراغتی وجود دارد، ولی در پژوهش ابعاد اوقات

ر کرد توان چنین تعبیپشتکار و آداب و رسوم بر رضایت از فراغت معنادار نبود. این موضوع را می

ای هبوده است، اما با توجه به یافته  سالبزرگهای انجام شده بر روی افراد مسن و که پژوهش

بنابراین تحمل  سال سن داشتند، 20نمونه آماری پژوهش حاضر، زیر  %6/45توصیفی پژوهش 

چنین درک صحیحی دشوار است هم احتماالً هاآنها و موانع فراغت جدی برای مشکالت و سختی

های انفرادی )رقص ها بر روی فعالیتندارند. از طرفی این پژوهش هافرهنگخردهاز آداب و رسوم و 

گروهی  صورتبهاست که و تکواندو( انجام شده است، ولی فعالیت مورد نظر در این پژوهش والیبال 

ر است.  تهای انفرادی پررنگی افراد در رشتهبعد پشتکار و اراده احتماالًشود، بنابراین انجام می

های دیگری نیز بدون در نظر گرفتن ابعاد فراغت جدی، به بررسی مفهوم کلی این متغیر با پژوهش

( با Ozdemine 2020 & Hunt et al,2021های )در پژوهش مثالً رضایت از فعالیت پرداخته است. 

وجود تفاوت در حیطه و نوع فعالیت تفریحی مورد بررسی، نتایج با پژوهش حاضر همسو بود و 

افزار روجی نرمخ وتحلیلتجزیهکرد. پس از  تأییدارتباط فراغت جدی و رضایت از فعالیت فراغتی را 

PLS و 977/0، نتایج نشان داد که  بعد حرفه با ضریب بتا (001/0>Pبیش ) را بر رضایت  تأثیرترین

هایی یکنندگان دارای ویژگمشارکت هرچه قدرتوان گفت که از فعالیت فراغتی دارد. بنابراین می

ه فرد شود. هرچه کتر میاز فعالیت فراغتی بیش هاآنتالش، حرفه و هویت باشند، رضایت  همچون

ها ستهای فراغتی والیبالیند و خود را در ویژگیتر کتالشش را برای رسیدن به مهارتی خاص بیش

. با توجه به تری دارداز دیگران متمایز ببیند، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، احساس رضایت بیش

بین  دهند کهآماری پژوهش حاضر را افرادی تشکیل می نیمی از نمونه حدوداًهای توصیفی که داده

ند افرادی شناخته شو عنوانبهبرای این افراد در این سن مهم است  سال سن دارند، بنابراین 19تا  13

 یمهم یارهااز ک یکی نیشناخته شود. بنابرا بالیبا وال هاآن تیو هواند که خود را وقف والیبال کرده

 یوباست که بتوانند به خ یانیانجام دهند، استخدام مرب توانندیم یورزش یهامجموعه نیا رانیکه مد

 نیا کنند، که تیرا در ورزشکاران تقو تیهو و تالش، حرفه  مانند یفراغت جد اوقات یاهیژگیو

وعه مجم نیبازگشت مجدد به ا تیو در نها بالیاز مشارکت در وال هاآن تیرضا شیامر باعث افزا

 .شودیم



۱۱۴  گری مشارکت تفریحی درفراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجیرابطه اوقات...  

میت هتواند اتر از سایرین میفراغت جدی باشد، بیش ای دارای صفات اوقاتکنندهاگر مشارکت

های تفریحی فعالیت را درک کند و از جذابیت آن لذت ببرد. از طرفی افراد برای پیگیری فعالیت

وقات اهای فردی، پشتکار و تعهد در فعالیت را داشته باشند. ابعاد هایی همچون تالشباید ویژگی

 أثیرگذارت جدی بر مشارکت تفریحی افرادی که در تایوان به فعالیت فراغتی مشغول بودند، فراغت

شود تر میتر شود، جاذبه و مرکزیت شیوه زندگی نیز بیشکه هرچه تالش و پشتکار بیشطوریبود. به

به، سبک گری، جاذمثبت و معناداری بر هر سه بعد مشارکت تفریحی )خودبیان تأثیرو پشتکار 

ضوع است و گر همین مو(. نتایج پژوهش حاضر نیز بیانCheng & Tsaur, 2015زندگی( دارد )

رای رسیدن دهد. یعنی بفراغت جدی و مشارکت تفریحی را به خوبی نشان می ارتباط بین ابعاد اوقات

دی دنبال ج صورتبهگری و اولویت زندگی نیاز است که افراد یک فعالیت را به جاذبه و خودبیان

م کنند، به چشیجدی دنبال م صورتبهفراغت در افرادی که تنیس را  های اوقاتکنند. ویژگی

(. Tsai, 2018های فراغتی هستند )ی فراوانی برای شرکت در فعالیتخورد. این افراد دارای انگیزهمی

جدی دنبال  ورتصبهگری نیاز است که افراد یک فعالیت را برای رسیدن به جاذبه و خودبیان بنابراین

الش، حرفه، آداب و رسوم و هویت های پشتکار، تکنند که در این صورت این افراد دارای ویژگی

واند صفات تهستند. وجود یک مربی مناسب، فضای ورزشی با کیفیت و ایجاد هدف برای آینده، می

تی در فعالیت فراغ هاآنها را پرورش دهد که خود به افزایش مشارکت فراغت جدی در والیبالیست

فراغت  فریحی از طریق اوقاتدرصد از تغییرات مشارکت ت 66شود. در پژوهش حاضر منجر می

فراغت  اوقات هایمؤلفهتوان گفت که در خانه والیبال، جدی است، که این درصد  باالیی است و می

ی که تمامی این ابعاد باعث افزایش پیوند شناختیطوربهجدی بر مشارکت تفریحی اثرگذار است 

دهد. دهد را افزایش میل اختصاص میای که یک فرد به والیباشود و درجهبین فرد و والیبال می

ت توانند با ایجاد بستری برای ابراز شخصیتوان گفت مسئولین اماکن ورزشی میمی طورکلیبه

ت برای ها و ایجاد شرایطی برای تداوم فعالیها با سایر گروهورزشکاران به دیگران و تمایز والیبالیست

ی وعهها را در مجمن و تکرار، مشارکت والیبالیستای شدن و ایجاد فضای مناسب برای تمریحرفه

ن تمامی گر آن بود که میانگیجدی بیان اوقات فراغتهای توصیفی متغیر خود افزایش دهند. یافته

ی است که ترین عنصر برای ورزشکارانابعاد این متغیر، باالتر از حد متوسط است که پشتکار کلیدی

 کند. د و جذابیت والیبال امکان تداوم آن را بیشتر میکننهای فراغتی شرکت میدر فعالیت
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پیگیری منافع شخصی یک کلید برای افزایش سطح مشارکت تفریحی است که به دنبال آن رضایت 

جدی  فراغت اوقاتکنندگان تر در تفریحآید که این موضوع بیشهای فراغتی به وجود میاز فعالیت

بیان داشت که سطح باالیی از مشارکت  Cheng (2015)(. Havitz et al, 2005خورد )به چشم می

شود که وفاداری را به همراه دارد، که طبق پژوهش ی مثبت در افراد میتفریحی باعث ایجاد تجربه

Eom (2020) توجه به  شود. باهای فراغتی باعث بازگشت مجدد مشتریان میایجاد رضایت از فعالیت

ای فراغتی، هبر رضایت از فعالیت تأثیرگذارضر، یکی از عوامل های گفته شده و پژوهش حاپژوهش

تا = بعد بر رضایت از فراغت، خودبیانگری بود )ضریب ب تأثیرگذارترینمشارکت تفریحی است و 

سطح باالیی از مشارکت تفریحی باعث ایجاد دو پیامد  Ramkisson (2013) (. طبق پژوهش991/0

الیت رفاه و تجربه مثبت تفریحی( و دوم نگرش مثبت نسبت به فعشود: اول احساس مثبت تفریحی )می

و مکان فعالیت )رضایت نسبت به فعالیت و تعهد به آن(. که در پژوهش حاضر نیز یکی از عوامل 

برای والیبال است، چون در بین ابعاد  هاآنمهم در ارتباط با رضایت مشتریان، ایجاد جاذبه در 

(. بنابراین هرچقدر که افراد نسبت 748/0رین میزان میانگین را دارد )مشارکت تفریحی، جاذبه باالت

از  هاآنایت تر باشد، رضپراهمیت هاآنتر تحریک شوند و آن فعالیت برای به فعالیت والیبال بیش

و با انجام آن  دهدبه فعالیت فراغتی خود اهمیت می کنندهمشارکت زمانی کهشود. والیبال بیشتر می

ماند، رضایت خاصی نسبت به آن فعالیت پیدا رد و خاطرات مثبت در ذهن او باقی میبلذت می

جایی که شود. از آنکند که همین امر منجر به اختصاص زمان بیشتر برای تکرار آن فعالیت میمی

سال هستند و  19اند و بیشتر این افراد زیر درصد از پژوهش حاضر را افراد مجرد تشکیل داده 7/77

های کمتر و زمان آزاد توان نتیجه گرفت که این افراد درگیریدرصد(، می 5/59مدی ندارند )درآ

است. بازی گروهی والیبال این  هاآنتری دارند و به همین دلیل والیبال اولویت مهم زندگی بیش

ها مجموعه رانیمدبنابراین  دهد که درک بهتری از خود به دست آورند.می هاآنفرصت را به 

کنندگان که مشارکت یمناسب برا یطیشرا جادیا ایو  هاستیبالیوال یجاذبه برا یشبا افزا توانندیم

که انجام  ییهاتیاز فعال هاآن تینشان دهند، باعث رضا گرانیاز خود به د یمناسب ریبتوانند تصو

 زاتیوجود تجه ثالًم. شودیم هاستیبالیوال یمنجر به وفادار تیامر در نها نیکه ا ،شوند دهند،یم

ث بح یبه ورزشکاران برا فرصت دادنو لذت و  یهمراه با شاد یهانیتمر یبه روز، طراح یورزش

های زیادی ژوهشپ . ها پر اهمیت باشدتواند در زمینه وفاداری والیبالیستمی بالیوال درزمینهو گفتگو 
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است.  ای دیگر صورت گرفتهوامل واسطهجدی بر رضایت از فراغت با ع اوقات فراغت تأثیر درزمینه

کنند، مورد بررسی قرار دادند. جدی رقصیدن را دنبال می صورتبهدر پژوهشی افرادی را که  مثالً

 جاذبه داشت. در این افراد هاآنیک تفریح درآمده بود و برای  صورتبهبرای این افراد رقصیدن 

ضایت از زندگی، روابط بین فردی قوی و لذت و دارای ر هاآنهای جدید رشد پیدا کرده و مهارت

 یهیفرض زی( نChun, 2021)پژوهش صورت گرفته توسط  نیهمچن (.Heo et al, 2010شادی بودند )

 هاآن افراد شود، مشارکت یفراغت باعث رشد شخص جیکه هرچه نتا کندیم تأییدپژوهش حاضر را 

ارکت ای مشبا در نظر گرفتن نقش واسطه در پژوهش حاضر .شودیم ترشیبدر فعالیت فراغتی 

فراغت جدی و رضایت از فراغت، نتایج نشان داد که با وجود ابعادی  تفریحی در رابطه بین اوقات

گری و مرکزیت سبک زندگی، ارتباط بین دو متغیر فراغت جدی و رضایت از مانند جاذبه، خودبیان

بیان کردند که  Cheng et al (2018)طور که همان(. 422/0شود )اثر غیرمستقیم = تر میفراغت قوی

 هاآنت ی مثبت در افراد و رضایتواند باعث ایجاد تجربهای خود میمشارکت تفریحی با نقش واسطه

درصد از  51افزار مورد استفاده در این پژوهش، از فعالیت تفریحی شود. با توجه به خروجی نرم

دی ج اوقات فراغتوابسته به مشارکت تفریحی و  های فراغتیتغییرات رضایت از فعالیت

 ای خانه والیبال تهران است.های غیرحرفهوالیبالیست

 تیارض شیافزا یاز عوامل مهم برا یکیگفت که  توانیپژوهش م جیو نتا هاافتهیبا توجه 

 تیفعال کی افراد هرچه قدر که نسبت به یعنیجاذبه است.  جادیا شانیفراغت تیاز فعال هاستیبالیوال

 رد هاستیالبیوال تیاست. هو شتریهم ب شانتیرضا زانیداشته باشند، م یشتریب یریپذکیتحر

 کنند،یدنبال م یفراغت جد کی عنوانبهرا  بالیکه وال یاست. افراد تیحائز اهم اریشان بسفراغت

انجام  ست،یالبیوال کی یراکه ب دانندیم زیو خانواده و دوستانشان ن شناسندیم بالیرا با وال تشانیهو

 شتریه بو تالش هرچ طهیح نیدارد. با بهبود عملکرد ورزشکاران در ا تیچقدر اهم بالیوال یهاتیفعال

شاگردانشان،  یهابدانند که با دانستن هدف دیبا انی. مربابدییم شیافزا بالیهم از وال تشانی، رضاهاآن

وسط باشد، ت یکه همراه با لذت و شاد ییهانیتمر یطراح کنند. یاریبه اهدافشان  دنیرا در رس هاآن

 ریرا به سا بالیوال هاآنتا  ،رشته کند نیجذب ا شتریورزشکاران را ب تواندیم بال،یخانه وال انیمرب

خود در  یفراغت تیکه از فعال بالیوال طهیکنندگان در حدهند. مشارکت حیترج یورزش یهارشته

به  یندگدر ز نیمتصل است، بنابرا بالیبه وال شانیکه زندگ دانندیم دارند، تیرضا بالیخانه وال

 محفوظ بماند. بالیوال گاهیجا شهیدارند که هم یزیربرنامه یاگونه
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در  یفراغت را با مفهوم عام و کل اوقات ران،یانجام گرفته در ا یهاپژوهش شتریبرسد به نظر می

موجود،  یاهپژوهش نیصورت گرفته است و در ب یکم یدفراغت ج اند و مطالعات اوقاتنظر گرفته

که در این  ودشیم دهیباشد، کمتر د یابیبازار از منظر یفراغت یرفتارها یدهندهکه نشان یقاتیتحق

 کارهایی برای افزایش مشتریان و جذبفراغت در نظر گرفته شد و راه پژوهش یک بعد مهم از اوقات

د. در این پژوهش یک رشته ورزشی گروهی در خانه والیبال تهران مورد ها داده شتر والیبالیستبیش

و  های گروهی و انفرادی دقت و احتیاط شودبررسی قرار گرفت که باید در تعمیم آن به سایر رشته

های ورزشی دیگر مورد های ورزشی را در مجموعهشود که سایر رشتهبه محققان آتی پیشنهاد می

 پژوهش قرار دهند.

 اخالقی مالحظات

با  بطای مرتحرفه القدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخ

 ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفینها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

-رضایت هایپژوهش در مطالعه حاضر رعایت شده و فرم القرعایت شده است. پیروی از اصول اخ

 .ها تکمیل شدنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی 

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع 

 در هیچ البنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است و این مقاله قب

العات مط اپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامهای اعم از داخلی یا خارجی چنشریه

 .بازاریابی ورزشی ارسال شده است
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