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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this study was to design a model of 
perceived freedom in students' sports leisure. 

Materials and Methods: The research method was mixed 

(qualitative-quantitative). The statistical population in the 
qualitative section included elites aware of the research literature. 

The small section also included the midwifery of physical education 

and non-physical education students of the Azad University based 
in Tehran. In the qualitative section, a semi-structured interview was 

conducted with 10 members of the qualitative community to achieve 

theoretical saturation. In the quantitative section, 384 students were 

selected as the statistical sample of the present study. The research 
measurement tool in the qualitative part included a semi-structured 

interview and in the quantitative part a 15-item questionnaire taken 

from the interview. Exploratory and confirmatory factor analysis 
were used to psychometric the research structures. Structural 

equations were used to analyze the data using SPSS and AMOS 

software. Based on fitness indicators (GFI, CFI, RMSEA) and other 

fitness indicators (CFI, NFI, IFI), the perceived freedom model in 
students' sports leisure time has a good fit. 

Findings: Thus, the 5 factors of perceived control of leisure time, 

perceived ability (competence) of leisure time, leisure needs, depth 
of participation in leisure time and vitality (playfulness) affect the 

perceived freedom in students' sports leisure time. 

Conclusion: Therefore, in order to have a successful leisure 

experience, people must feel that they have an acceptable level of 

skills and abilities required and appropriate to that activity. 
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 فراغت اوقات در شده ادراک آزادی مدل طراحی

 جوانان ورزشی

 1صاحبدل سمیه
 مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت ، گروهدکتریدانشجوی 

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
 

 *2زارعی علی
 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه، دانشیار
 .مسئول( نویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 3اسمعیلی محمدرضا

 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه
 .ایران تهران،

 
 دهیچک

 ادراک آزادی مدل طراحی حاضر پژوهش انجام از هدف: هدف
 آمیخته تحقیق روش. بود جوانان ورزشی فراغت اوقات در شده

 .بود( کمی -کیفی)
 آگاه نخبگان شامل  کیفی بخش در آماری جامعه: ها روش و مواد

 شهر جوانان تمامی شامل نیز کمی بخش در و پژوهش ادبیات به
 تا کیفی، جامعه افراد از نفر 10 با کیفی بخش در. بودند تهران

 در. دش انجام یافته ساختار نیمه مصاحبه نظری اشباع به دستیابی
 آماری نمونه عنوان به جوانان از نفر 384 تعداد نیز کمی بخش

 بخش در پژوهش گیریاندازه ابزار. شدند انتخاب حاضر پژوهش
 نامهپرسش کمی بخش در و ساختاریافته نیمه مصاحبه شامل کیفی

 ایه¬سازه روانسنجی برای. بود مصاحبه از برگرفته سوالی 15 ای
 جزیهت جهت. شد استفاده تاییدی و اکتشافی عاملی تحلیل از تحقیق

 افزارنرم از استفاده با ساختاری معادالت از ها داده تحلیل و
SPSS وAMOS برازش های شاخص اساس بر. گردید استفاده 
( GFI، CFI،RMSEA) برازش های شاخص دیگر و 

(CFI، NFI، IFI) فراغت اوقات در شده ادراک آزادی مدل 
 .است بوده مطلوب برازش دارای جوانان ورزشی

 فراغت، اوقات شده ادراک کنترل عامل 5 اساس براین: ها یافته
 مقع فراغت، نیازهای فراغت، اوقات شده ادراک( شایستگی) توانایی

 رب( بازیگوشی) سرزندگی و شادابی و فراغت اوقات در مشارکت
 .دارد تاثیر جوانان ورزشی فراغت اوقات در شده ادراک آزادی
 افراد ق،موف فراغتی تجربه یک داشتن برای بنابراین :گیری نتیجه

 یازن مورد های قابلیت و مهارتها قبولی قابل حد تا کنند احساس باید
  .هستند دارا را فعالیت آن با متناسب و
 

 ورزشی،جوانان، فراغت اوقات شده، ادراک آزادی: کلیدواژه
   ساختاری معادالت

 

_________________________________ 
1 Leisure 

 01/04/1400: افتیدر خیتار
 24/06/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنdr_alizarei@yahoo.com 
 

 مقدمه
از دیر باز مورد توجه بشر بوده است و  1موضوع اوقات فراغت

مطالعات به عمل آمده نشان می دهد که انسان به طور پیوسته در 
 است زمانی فراغت اوقات (.1این باره در پی چاره جویی بوده است )

 فعالیتی و شود می خالص ارتباطات یا ها چالش همه از شخص که
اوقات فراغت فرصت بر این اساس دهد.  می انجام خواهد می که را

آزادی است که برای کار خاصی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد، 
ولی در عین حال می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از فعالیت های 
مختلف باشد که به دلخواه شخص انتخاب و بدان پرداخته می شود. 
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از مباحث تازه ای است که پس از 

الب صنعتی و رشد صنایع و فناوری، توجه جامعه شناسان را انق
برانگیخته و به موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی تبدیل شده 

 (.2) است
 و تحرکی کم باعث تکنولوژی و فناوری از سوی دیگر افزایش

 ار ورزشی فراغت اوقات امر این که گردیده اندک جسمانی فعالیت
کند. ورزش های تفریحی و فراغت یکی  می پراهمیت افراد این برای

از انواع نحوه ی زندگی فراغت فعال هستند. این ورزش ها به تقویت 
کیفی فیزیکی و جسمی، بهبود سالمت جسمی و روانی کمک می 
کنند و افراد را قادر به فعالیت های خالقانه و یادگیری بهتر با انرژی 

 بر های ورزشی لیتفعا آثار مطلوب از افراد . اطالعکنندباال می 

های  فعالیت گرایش به تا شد موجب بدن مختلف های دستگاه
  (.3یابد ) بیشتر روز افزایش هر فراغت اوقات در ورزشی

جهت پر کردن فعالیت های فراغتی به میزان  2استفاده از وقت آزاد
زمانی است که با وظایف اجباری اشغال نمی شود و شامل تمام 
فعالیت هایی است که می تواند پس از تعطیلی زمان های کاری انجام 

تفریحی  های فعالیت در شرکت (. به همین دلیل امروزه4شود )
 برخوردار ریبسیا اهمیت از آزادی ادراک ایجاد دلیل به ورزشی

 فعال مشارکت دهد می نشان که دارد وجود متعددی است. مطالعات
 به که آزادی (. مفهوم5) کند می ایجاد افراد بر مثبت احساسات

 قابل بعد عنوان به شود، می درک احساسات این از یکی عنوان
 (. آزادی2است ) آمده پدید فراغت اوقات رفتار سنجش برای توجهی
 فراغت اوقات های فعالیت درک برای مهم بعد یک شده درک
 برای که است ابزاری شده درک آزادی هایدر تعریف طبق .است

 آزادی شود که شامل احساس می استفاده انسان رفتارهای تخمین
 دیگر می باشد؛ عالوه شخص اعمال برابر در شخص یک شده درک

 ددار قصد و مسئولیت با نزدیکی ارتباط شده درک آزادی این، بر
(6 .) 

 است داوطلبانه رفتار یک فراغت اوقات در آزادی درک که آنجا از
 در رکتش و تجربیات کنترل شایستگی، مانند مهارتهایی باید افراد و

 مفهومی آزادی باشند، ادراک داشته داخلی انتظارات با را فعالیتها
(. 2) است نیاز مورد فراغت اوقات رفتار گیری اندازه برای که است

2 Free time 
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  و همکاران                 صاحبدل سمیه  319

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 فراغت گذران اوقات چگونگی و تفریح کهبر همین اساس است 

 و های جسمانیویژگی فکری، پرورش قوای برای ای مؤثروسیله
 های مختلفپیشگیری از بیماری عاملی برای و است افراد اخالقی

( نشان دادند که میزان فعالیت 7) 1. پلیاس و همکارانرودمی شمار به
دهد. به بدنی سطح رفاه، سالمتی، تندرستی و بهزیستی را بهبود می

( اظهار داشتند که یکی از پیش بین 8) 2طوری که چنگ و فورنهام
( بیان 9) 4می باشد. کاس و همکاران 3های سالمت افراد عزت نفس

رد فراغت مو اوقات اتیکه در ادب یاز مباحث اصل یکمی کنند که ی
 یها تیحاصل از مشارکت در فعال یای، مزاردیگ یاستفاده قرار م

درک  ی، آزادیسالمت جسم یایاوقات فراغت است. عالوه بر مزا
 محققان علوم هاست ک یمثبت جیاز نتا یکیشده در اوقات فراغت 

ای عنوان ( در مطالعه10) 5یالسین اند.اوقات فراغت به آن اشاره کرده
درک شده در اوقات فراغت و منافع اوقات  یآزادمی کند که 

و درک شده متفاوت  یتیجمع-یاجتماع یهایژگیفراغت بر اساس و
 یعمل یامدهایپ( عنوان می کنند 11) 6. پوری و همکارانستین

، یاجتماع طیشامل درک فرد، تمرکز بر محگذران اوقات فراغت 
  حرکت آزاد است. یفرصت ها جیاز دفاع از خود و ترو تیحما

( نیز بیان کردند افرادی که به طور فعال در 2آکدینز و همکاران )
هر فعالیت شرکت می کنند، ممکن است آزادی ادراک شده باالتری 

 داشته باشند.
در بیان ضرورت انجام تحقیق نیز شاید بتوان گفت با توجه به 

از جمله جوانان  اهمیت آزادی ادراک شده فراغتی در زندگی افراد
و نبود تحقیقی در این زمینه که بتواند مدلی کاربردی ارائه دهد 
خالء علمی در این زمینه ایجاد کرده است بنابراین انجام تحقیق 
حاضر برای رفع چنین خالء علمی ضرورت دارد. نتیجة این تحقیق 

ادراک  یآزادتواند راهگشای کشف برخی عوامل اثرگذار بر می
جوانان بوده و توجیه منطقی تری برای ترویج توجه به  یشده فراغت

تر در عوامل و شاخص های ذکر شده در بین جوانان و به طور کلی
جامعه ایجاد کند. از سوی دیگر و با توجه به اینکه امروزه جوانان 
با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی ممکن است با مشکالتی مانند 

ت رفتاری همراه باشند و به خاطر فرسودگی، اضطراب و اختالال
اهمیت سالمت روانی، عاطفی، جسمانی و ... در جامعة جوانان، نیاز 

های بیشتری از عوامل مثبت و منفی مرتبط با سالمت به آزمون
های رضایت از روانی، عاطفی، جسمانی و ... )به عنوان شاخص

 کاهشباشد تا بتوان مداخالت مؤثری برای افزایش یا زندگی( می
 این عوامل فراهم کرد. 

 
 مواد و روش ها

 از نوع تحقیقات آمیختهو پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی 
 املش  یفیدر بخش کاست. با رویکرد اکتشافی  کمی(-)کیفی

مامی تشامل  نیز کمی بخش بود. درپژوهش به ادبیات نخبگان آگاه 
بود. در بخش کیفی  سال35-18شهر تهران در بازه سنی جوانان 

_________________________________ 
1 Peleias 
2 Cheng and Furham, 
3 self-esteem 
4 . kaas et al  

 افراد از نفر 10 با هدفمند گیرینمونه روش از استفاده تحقیق با

 جامعه کیفی، تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختار یافته

انجام شد. با توجه به اینکه حجم جامعه نامحدود بوده است و تعداد 
شد، نفر می با 10000جوانان بر اساس آمار بدست آمده بیشتر از 

نفر از جوانان به عنوان  384مطابق با جدول کرجسی مورگان تعداد 
صورت که در ینبدنمونه آماری پژوهش حاضر انتخاب شدند. 

 5مرحله ابتدایی پژوهش از بین شهر تهران به شیوه تصادفی تعداد 
 عنوانبهمنطقه در بخش های )غرب، شرق،مرکز،شمال و جنوب( 

است. همچنین در مرحله دوم از هر  شدهگرفتهخوشه اول در نظر 
صورت تصادفی یک یا دو محله یک از مناطق در بخش های باال به

و یا مجموعه های ورزشی، پارک و فضای سبز انتخاب شدند و از 
بین هر یک از این مجموعه ها، جوانان به صورت تصادفی در 
دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل و 

پرسشنامه بین نمونه تحقیق  400قابلیت استناد به نتایج تحقیق، تعداد 
پرسشنامه پس از  373به صورت تصادفی توزیع شد که از این تعداد 

ابزار حذف موارد ناقص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته  پژوهش یریگاندازه

وضوع ممرتبط با  ینظر یو مبان اتیادب یررسابتدا محقق به ب بود.
ا ب افته،یساختار  مهیپرداخت. سپس مصاحبه، به طور ن تحقیق

 یحاتیعوامل انجام گرفته است. در ابتدا توض نییخبرگان جهت تع
ارائه شد و از آنها خواسته شد تا نظر  قیدر ارتباط با موضوع تحق
از عوامل عنوان کنند و چنانچه عوامل  کیخود را در ارتباط با هر 

اینکار تا زمان اشباع داده ها  مد نظر آنان است، عنوان کنند. گرید
 ر اسپزیالاز نظیافت. ها ادامه تا زمان اشباع دادهادامه یافت. مصاحبه 

دست  عات جدیدی بهالاطزمانی رخ می دهد که شباع ا 7و همکاران
-ندگان قبل از مطالعه مشخص نمیکن اینرو، تعداد مشارکت نیاید. از

اصل عات حالبه اط ره مشارکت کننده بعدیگیری درباشود و تصمیم
 عواملهای قبلی بستگی دارد و تا زمانی که کننده از مشارکت

آمده  دست عات بهالها استخراج شود و اطجدیدی از مصاحبه
ر د هاتحلیل داده و یابد. تجزیهگیری ادامه میتکراری نباشد نمونه

ت و االعات، از طریق سؤالآوری اط این روش، بر اساس جمع
عامل  5در بخش کیفی،  گرفته است.شده انجام  محورهای انتخاب

شناسایی شد. براساس عوامل شناسایی شده در بخش کیفی  پرسشنامه 
سوالی حاصل شد و در اختیار مصاحبه شوندگان به منظور  17ای 

. پس از اعمال نظرات مصاحبه بررسی روایی محتوایی قرار گرفت
 اساس بر ایگزینه 5 سوال 17 با ایپرسشنامه نهایت شوندگان در

 زیاد، زیاد، خیلی هایگزینه دارای و لیکرت ای درجه 5 مقیاس
 تدوین 1 ،2 ، ،3 ،4 ،5 ترتیب به امتیازهای با کم خیلی و کم متوسط،

فاده اکتشافی استهای تحقیق از تحلیل عاملی شد. برای روانسنجی سازه
های شناسایی شده شد. به منظور اطمینان از روایی سازه و تایید عامل

ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تاییدی در مرحله قبل، عامل
استفاده شد. همچنین برای بررسی مدل مفهومی تحقیق از تحلیل مسیر 

5 . Yalcin 
6 . Powrie 
7 . Speziale, Streubert & Carpenter 
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نسخه  1سبا استفاده مدلسازی معادالت ساختاری از نرم افزار اس.پی.ا
 استفاده شد. 23نسخه  2و آموس 23
 

 هایافته
نفر  373ها مشاهده شد که از مجموع وتحلیل دادهبر اساس تجزیه

درصد(  47نفر ) 174درصد( مرد و  53نفر ) 199های تحقیق نمونه
دهد که از های تحقیق نشان میزن بودند. توزیع فراوانی سن نمونه

نفر نمونه جوانان شرکت کننده در تحقیق حاضر در مجموع  373
بوده که بیشترین فراوانی را دارد.  30تا  26درصد( بین  41نفر ) 153

 4/16نفر ) 61سال،  25تا  20درصد(  1/39نفر ) 146همچنین 
سال بودند.  50تا  41درصد(  5/3نفر ) 13سال و  40تا  31درصد( 

های تحقیق درصد( از نمونه 3/49نفر ) 184نتایج نشان داد که 
نان مقطع درصد( جوا 8/40نفر ) 152جوانان مقطع کارشناسی، 

درصد( دانشجوی دکتری بودند.  9/9نفر ) 37کارشناسی ارشد و 
 !Errorهای تحقیق در های مرتبط با درآمد ماهیانه نمونهیافته

Reference source not found. دهد که نشان می
بیشترین فراوانی مربوط به جوانان با درآمد ماهیانه خود یا 

نفر( بود.  136درصد،  5/36میلیون تومان ) 3تا  2شان بین خانواده
میلیون تومان،  2تا  1درصد( درآمد بین  8/33نفر ) 126همچنین 

 2/3نفر ) 12میلیون تومان و  3درصد( بیشتر از  5/26نفر ) 99
 درصد( نیز درآمدی کمتر از یک میلیون تومان در ماه داشتند.

در شبانه »های تحقیق پرسیده شده بود که در پرسشنامه از نمونه
بر اساس نتایج « روز چند ساعت اوقات فراغت یا زمان آزاد دارید؟

درصد( از نمونه بین  3/30نفر ) 113 به دست آمده مشاهده شد که
ساعت  2تا  1درصد( بین  2/28نفر ) 105ساعت و همچنین  4تا  3

در طول شبانه روز زمان آزاد یا اوقات فراغت دارند، بیشترین 
درصد( نیز پاسخ  8/4) نفر 18های تحقیق بود. فراوانی در بین نمونه

طول شبانه روز  اوقات فراغت یا زمان آزاد در« هیچ»اند که داده
ساعت اوقات فراغت یا  5درصد( بیشتر از  3/11نفر ) 42نداشته و 

های تحقیق سؤال شده بود زمان آزاد دارند. در این تحقیق از نمونه
؛ بر «اوقات فراغت شما معموالً چه موقع از شبانه روز است؟»که 

اساس نتایج اکثریت ساعات اوقات فراغت نمونه تحقیق عصرها بین 
 6/36نفر،  121ها )درصد( و شب 5/37نفر،  124) 8تا  5ات ساع

های تحقیق پرسیده درصد( بوده است. محقق در این پژوهش از نمونه
. «باشد؟کنید در چه زمانی از شبانه روز میاگر ورزش می»بود که 

درصد( از  7/36نفر ) 137ها نشان داد که وتحلیل دادهنتایج تجزیه
درصد( نیز بین  3/22نفر ) 83بعد از ظهر و های تحقیق در نمونه

 1/16نفر ) 60کنند. همچنین مشاهده شده که صبح تا ظهر ورزش می
کنند. ها ورزش میدرصد( شب 5/15نفر ) 58درصد( صبح زود و 

در زمان اوقات فراغت یا زمان آزاد چند »در پاسخ به این سؤال که 
 373. از مجموع بدین صورت به دست آمد« کنید؟دقیقه ورزش می

ساعت در طول  2تا  1درصد(  37نفر ) 138نفر نمونه تحقیق 
ساعت  2درصد( بیش از  4/24نفر ) 91روز فعالیت ورزشی و شبانه

درصد( نیز پاسخ داده  4/5نفر ) 20فعالیت ورزشی دارند. همچنین 
بودند که در شبانه روز هیچ زمانی در اوقات فراغت خود ورزش 

 کنند.نمی
درک شده در  یآزادررسی اولیه پایایی سواالت پرسشنامه جهت ب

 17که پس از شناسایی عوامل در بخش کیفی و تدوین  اوقات فراغت
ن به همی سوال در مرحله قبل از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد.

دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمینان از کافی بودن 
( و برای KMO) 3اولکین -یِرمِی -از معیار کایرز تعداد نمونه

استفاده  4ها( از آزمون بارتلتتعیین همبستگی بین متغیرها )گویه
 شد.

 
 اولکین و یر می –کیسر  -نتایج آزمون بارتلت. 2جدول 

 پیش فرض

Statistics 
 مقدار

Measures 
 اولکین -میر -کیسر کفایت حجم نمونه مقدار

Kaiser- Meyer- Olkin measure of Sampling Adequacy 
0.727 

 بارتلتآزمون کرویت 

Bartletts’s Test of Sphericity 

 

Approx. Chi-Square 1866.141 
df 136 
sig 0.001 

به دست آمده  KMOمقدار   -2های جدول با توجه به یافته
 هایباشد. این مقدار بیانگر این موضوع است تعداد نمونهمی 727/0

 کند و انجام تحلیل عاملیعاملی کفایت میتحقیق به منظور تحلیل 
ها را به یک توان دادهپذیر بوده و میهای مورد نظر امکانبرای داده

های پنهان تقلیل داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت سری عامل
(001/0=Sig ،141/1866=χ2نشان می )ها دهند بین گویه

_________________________________ 
1 . SPSS 
2. Amos 

تفاده از سایر مراحل رو ادامه و اسهمبستگی باالیی وجود دارد، ازاین
 تحلیل عاملی جایز است.

 5بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج 
عامل در پرسشنامه تحت بررسی، سواالت متناظر با عامل های 

  مستخرج بدین شرح می باشد:

3. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 
4. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . توصیف گویه3جدول 
 بار عاملی اوقات فراغت مشاهده شده یستگیشا یها هیگو ردیف

 0.950 .دهم، خوب هستم یانجام م گرانیکه در زمان اوقات فراغت با د یورزش یها تیدر فعال 1

 0.938 .توانم خالق باشم یدهم م یکه انجام م دیجد یاوقات فراغت یمفرح ورزش یها تیفعال در 2

 0.939 .آسان است میبرا یاوقات فراغت ورزش تیفعال کی انتخاب 3

 یبار عامل کنترل اوقات فراغت مشاهده شده یها هیگو گویه ها
 0.736 .آورم یم شیپ یمفرح یها تیفعال یدر اوقات فراغت ورزش یحیتفر یها تیدر زمان انجام فعال 4
 0.731 .ببرند یشتریلذت ب گرانیتوانم انجام دهم تا د یم یهر کار یپر کردن اوقات فراغت ورزش یط در 5

 0.688 .خواهم شاد و سرگرم کننده سازم یکه م یاوقات فراغت را در حد یورزش یها تیتوانم فعال یم 6

 یبار عامل یفراغت یازهاین یها هیگو گویه ها

 0.889 .نسبت به خودم داشته باشم یدهم که احساس خوب یانجام م نیرا بخاطر ا یحیتفر یورزش یها تیفعال 7

 0.879 .دهم یو متفاوت باشند را انجام م دیجد میکه برا یو ورزش یحیتفر یها تیفعال اغلب 8

 0.875 .رمیکند که آرام بگ یاوقات فراغت به کمک م یورزش یها تیهستم فعال یعصب کهیزمان 9

 یبار عامل عمق مشارکت در اوقات فراغت یها هیگو ها هیگو

 0.800 .رود یاوقات زمان از دستم در م یشوم گاه یدر اوقات فراغت م یورزش تیفعال کی ریدرگ یوقت 10

 0.765 .در درون دارم یدهم احساس خوب یانجام م یورزش یحیتفر یها تیفعال یوقت 11

کنم هر کار و  یم یاحساس راحت یشوم، گاه یدر اوقات فراغت م یورزش تیفعال کی ریدرگ یوقت 12
 0.710 .خواهم، انجام دهم یرا که م یتیفعال

 یبار عامل یگوشیباز یها هیگو ها هیگو
 0.813 .و طنز ها خوب هستم فهیمن در گفتن لط 13
 0.635 .کنم یم تیاذ اریرا بس دوستانم 14
 0.551 .کنم یگفتن فکر م یبه مطالب سرگرم کننده و طنز برا اغلب 15

یری روایی سازه، روش گاندازهی معتبر علمی برای هاروشیکی از 
ی و روابط بین بار عاملییدی است که برآورد تأتحلیل عاملی 

ی معرف بار عاملپردازد. یمو عوامل  هاشاخصای از مجموعه
با عامل مربوطه است و مانند هرگونه  هاشاخصهمبستگی 

به  ی مربوطهاشاخصشود. در این قسمت یمهمبستگی دیگر تفسیر 
نتایج تحلیل عاملی نشان داده شده است،  بر اساسمتغیرهای تحقیق 

یید یا رد معناداری بارهای عاملی با تأگیرد. یممورد آزمون قرار 
گیرد. در یم( صورت t-Value) tتوجه به اعداد معناداری مقدار 

 t( که مقدار 05/0شود )در سطح خطای یمیید تأصورتی رابطه 
( باشد که به ترتیب -96/1از ) ترکوچک( یا 96/1از ) ترگبزر

رابطه معنادار مثبت و معنادار منفی خواهد بود. پاول کالین معتقد 
 هاآنو یا آماره  3/0کمتر از  هاآنیی که بار عاملی هاشاخصاست 

ضعیف بودن آن  دهندهنشانباشد  96/1 قدر مطلقاز  ترکوچک
ی هامدلشوند. در ادامه یمیری حذف گهاندازشاخص بوده و از مدل 

شود که این کار توسط یمیری این متغیرهای تحقیق آورده گاندازه
 ییدی صورت گرفته است.تأتحلیل عاملی 

_________________________________ 
1. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

در بررسی تحلیل عاملی تأییدی ابزار تحقیق و معادالت ساختاری 
شود استفاده می 1یژه زمانی که از برآورد حداکثر درست نماییوبه

باشد. های انجام آزمون میفرضفرض نرمال بودن متغیرهای از پیش
ی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی به منظور سازمدلدر 

بررسی روایی سازه ابزار تحقیق نرمال بودن تک متغیره باید بررسی 
 رها توسط بررسی مقادیشود. برای این منظور توزیع نرمال بودن داده

(. بایستی در جدول کجی 12شود )ها انجام میکجی و کشیدگی داده
نباشد و مقدار  3هیچ مقدار کشیدگی بیشتر از  قدر مطلقو کشیدگی 

ها نرمالیته داده دهندهنشانباشد که  1و  -1کجی نیز بایستی بین 
ز تر ایقدقدستیابی به ساختار عاملی  منظوربههمچنین (. 12است )

ملی تأییدی مرتبه دوم آزادی درک شده در اوقات روش تحلیل عا
فراغت استفاده شد. هدف این شیوه رسیدن به یک روش معنادارتر 

فرض بر آن است که خود  هامدلگونه ینااست. در  هادادهاز 
یانس مشترک، ناشی از یک یا چند عامل در وارمتغیرهای مکنون 

مرتبه دوم، عامل ی هاعاملیگر دعبارت؛ بهمرتبه باالتر هستند
روند. این روش برای مطالعه مناسب یمی مرتبه اول به شمار هاعامل
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ی ادعایی هامؤلفهبودن ساختار عاملی پرسشنامه و تأیید وجود 
 شود.یمی مربوط استفاده هاپژوهشسازنده و یا 

تأییدی مرتبه اول پرسشنامه آزادی ادراک  . نتایج تحلیل عاملی.Error! No text of specified style in documentجدول 
 شده در اوقات فراغت ورزشی

 هامؤلفه

Components  
 شماره گویه

Item 

number 

 کجی

Tilt 
 کشیدگی

Elongation 

 بار عاملی

Factor 

load 

 tمقدار 

The 

value of 

t 

 شایستگی اوقات فراغت

Adequacy of leisure 

---˂ f1 0.412- 0.745 0.705 - 
---˂ f2 0.777- 0.263 0.680 8.404 
---˂ f3 0.953- 0.457 0.673 7.651 

 کنترل اوقات فراغت

Leisure control 

---˂ f4 0.767- 0.577 0.563 - 
---˂ f5 0.628- 0.397- 0.574 8.380 
---˂ f6 0.242 0.128- 0.512 7.755 

 نیازهای اوقات فراغت

Leisure needs 

---˂ f7 0.316- 0.674- 0.689 - 
---˂ f8 0.622- 0.064 0.686 9.756 
---˂ f9 0.519- 0.388 0.774 9.559 

 عمق مشارکت در اوقات فراغت

In-depth 

participation in 

leisure 

---˂ f10 0.322- 0.509- 0.749 - 
---˂ f11 0.182- 0.790- 0.539 9.065 

---˂ f12 0.200 0.580- 0.341 5.803 

 بازیگوشی

Playful 

 

---˂ f13 0.368- 0.828- 0.702 - 
---˂ f14 0.098 0.661- 0.892 11.838 
---˂ f15 0.631- 0.382 0.463 8.087 

 
 . نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول آزادی ادراک شده در اوقات فراغت )ضرایب رگرسیونی استاندارد شده(1شکل 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شود تمامیبر اساس نتایج در مورد نرمال بودن توزیع داده مشاهده می
 -1تا  1ها( در دامنه مقادیر کجی مربوط به متغیرها تحقیق )گویه

 -3تا  3بوده و همچنین مقادیر مربوط به کشیدگی نیز در دامنه 
 توان گفت که توزیعمی قرار دارد، بنابراین با توجه به این مقادیر

ها به صورت نرمال بوده است. نتایج تحلیل عاملی های گویهداده
های ی مربوط به مؤلفههاشاخصدهد که تمامی یممندرج نشان 

ی بار عاملو  tآزادی ادراک شده در اوقات فراغت ورزشی از مقدار 
 یستگیشا) هامؤلفهمورد قبولی برخوردارند و برای سنجش این 

 ، عمقاوقات فراغت ، نیازهایاوقات فراغت ، کنترلاوقات فراغت
ی مناسبی هاشاخص، بازیگوشی( مشارکت در اوقات فراغت

 شوند.یممحسوب 

 

 گیری پرسشنامه آزادی ادراک شده در اوقات فراغت )تحلیل عاملی مرتبه اول(. شاخص برازش مدل اندازه5جدول 
 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازشاخصش

 - 355.729 - (1کای اسکوآر )کای دو

 - 75 - 2درجه آزادی

 مطلوب 4.743 5کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )
 مطلوب 0.909 9/0بیشتر از  (GFI) 3شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 0.838 8/0از بیشتر  (AGFI) 4شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
 مطلوب 0.076 1/0کمتر از  (RMSEA) 5ریشه دوم میانگین خطای برآورد

 مطلوب 0.045 05/0کمتر از  (RMR) 6ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده
 مطلوب 0.925 9/0بیشتر از  (CFI) 7شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 0.913 9/0بیشتر از  (NFI) 8شاخص برازش هنجار شده
 مطلوب 0.927 9/0بیشتر از  (IFI) 9شاخص برازش افزایشی

گیری مرتبه اول آزادی ادراک برازش مدل اندازه -5نتایج جدول 
های نیکویی دهد مقادیر شاخصشده در اوقات فراغت نشان می

عنوان ( بهCFI( و شاخص برازش تطبیقی )GFIبرازش )
بوده که نشان از برازش مطلوب  9/0برازش باالتر های اصلی شاخص
( AGFI ،NFI ،IFIباشد. همچنین سایر شاخص برازش )مدل می

از مقادیر قابل قبولی برخوردار هستند. درنهایت بر اساس مقادیر 
( و ریشه دوم RMR=045/0ریشه میانگین مجذور باقیمانده )

که توان گفت ( میRMSEA=076/0میانگین خطای برآورد )
 مدل از برازش کافی برخوردار است.

گیری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پرسشنامه آزادی مدل اندازه
 ادراک شده در اوقات فراغت ورزشی

در این بخش تحلیل عاملی مرتبه دوم پرسشنامه آزادی ادراک شده 
این اساس، گیرد. بر در اوقات فراغت ورزشی مورد بررسی قرار می

وایی سازۀ پرسشنامه آزادی ادراک شده در اوقات برای تأیید ر
شدۀ مرتبة  خرده مقیاس )مؤلفه( تأیید 5فراغت و بررسی ارتباط 

اول با عامل آزادی ادراک شده در اوقات فراغت ورزشی ، تحلیل 
دیگر در این مرحله عبارتعاملی تأییدی مرتبة دوم اجرا گردید؛ به

ر اوقات فراغت ورزشی درستی سنجش ابعاد آزادی ادراک شده د
شود. در این بخش به دلیل اینکه وضعیت نرمال بودن مشخص می
ها( در تحلیل عاملی مرتبه اول گزارش ها متغیرها )گویهتوزیع داده

های کجی و کشیدگی، بارهای عاملی و شده و مورد تأیید آماره
های آزادی های ارائه نشده و تنها مؤلفهمربوط به گویه tمقادیر 

 دراک شده در اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفته است.ا
 

  

_________________________________ 
1. Chi-Square 
2. Degrees of Freedom (df) 
3. Goodness of Fit (GFI) 
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
6. Root Mean Squared Residuals (RMR) 
7. Comparative Fit Index (CFI) 
8. Normed of Fit Index (NFI) 
9. Incremental of Fit Index (IFI) 
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 . تحلیل عاملی مرتبه دوم پرسشنامه آزادی ادراک شده در اوقات فراغت ورزشی6جدول 

 مسیر 

Route  
 یبار عامل

Factor 

load 

 tمقدار 

The 

value 

of t 

 - 0.658 شایستگی اوقات فراغت ˂--- آزادی ادراک شده در اوقات فراغت

 7.615 0.980 کنترل اوقات فراغت ˂--- آزادی ادراک شده در اوقات فراغت

 7.677 0.806 نیازهای اوقات فراغت ˂--- آزادی ادراک شده در اوقات فراغت

 8.627 0.961 عمق مشارکت در اوقات فراغت ˂--- آزادی ادراک شده در اوقات فراغت

 7.186 0.686 بازیگوشی ˂--- شده در اوقات فراغتآزادی ادراک 

  

 
 . تحلیل عاملی مرتبه دوم پرسشنامه آزادی ادراک شده در اوقات فراغت ورزشی2شکل 

گیری دهد که مدل مرتبه دوم اندازهنشان می -7نتایج جدول 
پرسشنامه آزادی ادراک شده در اوقات فراغت ورزشی مناسب بوده 
و تمامی اعداد و پارامترهای مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل 

معنادار  05/0قبولی برخوردار بوده و در سطح معناداری کمتر از 

تایج تحلیل عاملی مرتبة اول و دوم مجموع، بر اساس ناست. در
توان گفت که پرسشنامه آزادی ادراک شده در اوقات فراغت می

قبول و بسیار خوبی در جامعه مورد ورزشی از روایی سازۀ قابل
 تحقیق برخوردار است.

 

 شده در اوقات فراغت ورزشی )تحلیل عاملی مرتبه دوم(گیری پرسشنامه آزادی ادراک .  شاخص برازش مدل اندازه7جدول 

 های برازششاخص

Fit indicators 

 مقدار مطلوب

Optimal 

amount 

 هامقادیر شاخص

Indicator 

values 

 تفسیر

Interpretation 

 - 365.021 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 80 - درجه آزادی

 مطلوب 4.563 5از کمتر  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )
 مطلوب 0.909 9/0بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 0.837 8/0بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )
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  و همکاران                 صاحبدل سمیه  325

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مطلوب 0.078 1/0کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 0.047 05/0کمتر از  (RMRریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده )
 مطلوب 0.923 9/0بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 0.919 9/0بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )
 مطلوب 0.925 9/0بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )

گیری مرتبة دوم پرسشنامه های برازندگی مدل اندازهمقادیر شاخص
آزادی ادراک شده در اوقات فراغت ورزشی همانند مرتبة اول 

های برازندگی )تناسب( قبول و مناسب بودن شاخصدهندۀ قابلنشان
 گیری است. نتیجه، برازش و مطلوب بودن مدل اندازهو در

 
 نتیجه گیری 

کیفیت اوقات فراغت هر فرد نماد های آزادی  یک عامل کلیدی در
است هر فرد نیاز دارد که به منظور مشارکت در یک فعالیت و 
تجربه کردن آن فعالیت به عنوان اوقات فراغت احساس آزادی 
نمایند. افرادی با سطح باالیی از آزادی درک شده احساس می کنند 

ان رای افراد آسکه توانمند بوده و داشتن حس استحقاق مشارکت را ب
تر می سازد. زمانی که فردی احساس می کند که انگار مجبور به 
مشارکت بوده و یا توسط آن فعالیت محدود شده است، از آن 
فعالیت بیشتر درکی شبیه به یک شغل خواهد داشت تا فراغت. یک 
شغل شامل تنها یک پاداش بیرونی و یا انجام چیزهایی برای دریافت 

ادراک آزادی فراغتی  یک بعد مهم در ارتباط  .ستچیزهای دیگر ا
با اندازه گیری رفتار اوقات فراغت می باشد. نیلنگر  پیشنهاد کرد 
که ادراک آزادی معیار اصلی در اوقات فراغت بوده و به عنوان 

دهد با در یک فرد چه احساساتی دارد، چه چیزی انجام می نکهیا
ود آن با خواسته خ انجامنظر گرفتن داشتن اختیار و شانس انتخاب و 

. تحقیق حاضر در دو بخش انجام گردید. در بخش شود یم فیتعر
عامل شناسایی گردید که در بخش  5مصاحبه انجام گردید  10کیفی 

 کمی مرورد بررسی قرار گرفت که نتایج به شرح ذیل می باشد. 
دراک ا یآزادبر  اوقات فراغت یستگیشان داد که نتایج تحقیق نشا

افرادی که به ادراک آزادی فراغتی تاثیر دارد.  شده در اوقات فراغت
اعتقاد دارند، تمایل دارند تا سطح باالتری از شایستگی، کنترل، 
 .انگیزش درونی و احساسات لذت بخش کامل بازی را نشان می دهند

ن کرد که شایستگی اوقات شایستگی اوقات فراغت می توان بیا
فراغت سبب می شود جوانان از مشارکت در فعالیت های ورزشی 
اوقات فراغت احساس رضایت و شادی می کند. به بیان دیگر دارا 
بودن جوانان تربیت بدنی از مهارت ها و توانایی های الزم در جهت 
شرکت کردن فعالیت های فراغتی، خالق بودن در فعالیت های 

قات فراغت، خوب بودن آنان در این گونه فعالیت ها و ورزشی او
در نهایت آزاد بودن و آسان انتخاب کردن فعالیت های فراغتی 
 ورزشی سبب می شود که در مجموع منجر به رضایت جوانان گردد. 

شده  ادراک یآزادبر  کنترل اوقات فراغتنتایج تحقیق نشان داد که 
کنند  یو همکاران عنوان م یپور تاثیر دارد. در اوقات فراغت

گذران اوقات فراغت شامل درک فرد، تمرکز بر  یعمل یامدهایپ
 یفرصت ها جیاز دفاع از خود و ترو تیحما ،یاجتماع طیمح

خود نشان دادند  قیآکگول و همکاران در تحق حرکت آزاد است.

 یها تیادراک شده در فعال یآزاد نیمثبت ب یرابطه خط کی
آن  ینگرش نسبت به فراغت و نمره ها یها سایمق ریو ز یفراغت

ادراک شده در  یوجود دارد. به عالوه، نگرش مورد نظر بر آزاد
 کرد. نییتب اادراک شده در فراغت ر یدرصد از آزاد 38فراغت 

خود این ادعا را مطرح می  LDBالیس و ویت در ارزیابی های 
نمایند که سطح بیشتر آزادی ادراک شده در فعالیت های فراغتی 
موجب درجه بیشتری از توانایی، کنترل و انگیزش درونی شده و 
افراد می توانند به صورت آزاد فعالیت های فراغتی خود را به پیش 

 یدمهم از آزا یفراغت مولفه ا طیکنترل ادراک شده در شرا ببرند.
باشد. طبق نظر جکسون و همکارانش ،  یادراک شده در فراغت م

سطح  یتواند موجب ارتقا یها م تیمذاکرات موفق در مورد محدود
 یها یژگیو ای یداشت که رفتار فرد انیب یفراغت شود. کن یتجرب

نسبت  ینگرش منف شینما ن،ینابراگذارد؛ ب یاثر م گریفرد بر افراد د
ت نسب یرا نگرش و یگریتواند اقدام د یم نیوالد یبه فراغت از سو

ا ه یاز هم گروه یکی کهیدهد. در صورت رییبه اوقات فراغت را تغ
نسبت به فراغت داشته باشد و به آن عالقه نشان دهد،  یدیینگرش تا

 (. 13) دینما یم دایپ شیدر فراغت افزا یو آزاد تیرضا
ادراک  یآزادر ب اوقات فراغت یازهایننتایج تحقیق نشان داد که 

و همکاران معتقد است  زیآکدانتاثیر دارد.  شده در اوقات فراغت
مورد بهره  یکار خاص یاست که برا یاوقات فراغت فرصت آزاد

 فیتواند مورد استفاده ط یحال م نیدر ع یول رد،یگ یقرار نم یبردار
مختلف باشد که به دلخواه شخص انتخاب و  یها تیاز فعال یعیوس

از مباحث  نشود. اوقات فراغت و نحوه گذران آ یبدان پرداخته م
 ،یو فناور عیو رشد صنا یاست که پس از انقالب صنعت یتازه ا

مهم در حوزه علوم  یو به موضوع ختهیتوجه جامعه شناسان را برانگ
 یاحت و رفع خستگبه استر ازیشده است. انسان ها ن لیتبد یاجتماع
و  استراحت یبرا یدر انجام کارها و نبود زمان کاف یوستگیدارند.پ

 یفرد فعال م یپرخاشگر زیکار و ن تیفیفراغت موجب نزول ک
باشد که  یبه نحو دیگذران اوقات فراغت بااز سوی دیگر  گردد.

 فراهم را یو اجتماع یفرد ییشکوفا  یالزم را برا یها نهیزم
 تیو ترب میتعل فیشکوفا کردن استعدادها از اهم وظا رایآورد.ز

 ییاست که به خود شکوفا یفرد مازلو است.و انسان بالنده در تفکر
 یم  فرد کمک ییکه به خود شکوفا یاز عوامل یکیباشد و  دهیرس

ذران گ نی،گذران اوقات فراغت است.در ح رویآلن ب ریکند ،به تعب
است ، فرد به دلخواه خود  یاریاخت آزاد و یتیاوقات فراغت که فعال

 تیپردازد که استعداد انجام آن را دارد و به آن فعال یم یتیبه فعال
 باشد. یم زیمند ن عالقه

 یادآزبر  عمق مشارکت در اوقات فراغتنتایج تحقیق نشان داد که 
برخی مطالعات اندک تاثیر دارد.  ادراک شده در اوقات فراغت

نشان از ارتباط بین سطح ادراک آزادی و انجام شده در این زمینه 
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ویژگی   1آیزو آهوالمشارکت در فعالیت اوقات فراغتی می باشند. 
ادراک آزادی را به عنوان یک معیار منظم در تعیین میزان درگیر 
شدن افراد در فعالیت های اوقات فراغتی برشمرده است. اگر 

ی یکی از همانطور که آهوال و هاسیه ذکر نمودند، ادراک آزاد
اجزاء مهم مشارکت در فعالیت فراغتی باشد پس سطح پایین ادراک 
آزادی می تواند منجر به سطح پایین تر از مشارکت در فعالیت 
فراغتی بشود و این امر باعث از دست دادن بسیاری از مزایای منشعب 
شده ناشی از مشارکت در فعالیت فراغتی اعم از سالمتی روانی و 

ش بهزیستی روانشناختی، عزت نفس و تعامالت جسمانی، افزای
اجتماعی خصوصا در مورد جوانان دانشگاهی که درمورد تحصیل 

. بنابراین عمق مشارکت در اوقات شودخود نگران می باشد، می 
فراغت سبب می گردد که زمانی که جوانان درگیر فعالیت های 

ن ورزشی در زمان فراغت شوند، احساس خوب و پرنشاطی در درو
خود دارند و آنقدر احساس راحتی و آرامش می نمایند که هر گونه 
فعالیت ورزشی و بدنی که بخواهند انجام می دهند که مجموع این 
عوامل سبب می گردد آنان رضایت بیشتری را کسب نمایند. چرا که 

ا باید احساس کنند تجوانان برای داشتن یک تجربه فراغتی موفق، 
های مورد نیاز و متناسب با آن  ا و قابلیتحد قابل قبولی مهارته

جوانان تواند در فعالیت را دارا هستند. فقدان مهارت و توانایی می
احساس یأس و دلسردی ایجاد کند. با توجه به این موضوع بنابراین 

به هنگام شرکت در یک فعالیت جوانان های  درک فرد از توانایی
 فراغتی ضروری و حیاتی است. 

 ادراک شده در اوقات یآزادی بر گوشیبازیق نشان داد که نتایج تحق
تاثیر دارد. یک عامل کلیدی در کیفیت اوقات فراغت هر  فراغت

فرد نمادهای آزادی است. هر فرد نیاز دارد که به منظور مشارکت 
در یک فعالیت و تجربه کردن آن فعالیت به عنوان اوقات فراغت 
احساس آزادی نمایند. افرادی با سطح باالیی از آزادی درک شده 

داشتن حس استحقاق مشارکت  احساس می کنند که توانمند بوده و
را برای افراد آسان تر می سازد. ازین رو زمانی که جوانان احساس 
می کنند که تمایل به مشارکت بیشتری نسبت به اوقات فراغت و 
فعالیت های جسمانی دارند، میزان رضایت آنان نیز بیشتر می گردد. 

 فرد آن در که شود می تعریف حالتی آزادی درک شده عنوان
 و بوده وی خود انتخاب به دهد می انجام وی آنچه کند می حساسا

های  پژوهش بیفتد. اتفاق اینگونه خواهد می او که است دلیل این به
فعالیت ورزشی بر سالمتی جسمی، روانی،  انجام شده در مورد اثر 

سازی اوقات طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی و غنی
مردم در ورزشها و به ویژه شرکت  فراغت باعث شده تا مشارکت

های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین  آنها در انواع ورزش
-هیجهان در برنامه پیشرفت دلیل است که امروزه اغلب کشورهای

وسازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها  هاریزی
برای  های خالقکنند و بطور مداوم درحال ارائه برنامهرقابت می

  .رشد این ورزش هستند
ی درک شده از سوی قوای تشخیص دهنده اوقات آزادبه طور کلی 

مقیاس به نام کنترل  5فراغت اندازه گیری شده است که شامل 

_________________________________ 
1 Iso-Aloha 

ادراک شده اوقات فراغت، توانایی )شایستگی( ادراک شده اوقات 
و   فراغت، نیاز های فراغت، عمق مشارکت در اوقات فراغت

ی باشد. کنترل ادراک شده و شایستگی در اوقات فراغت م بازیگوشی
در میان مقیاس هایی بودند که آزادی درک شده اندازه گیری کرده 
است، افرادی که درک باالتری از آزادی دارند خود را شایسته تر و 
تواناتر درک می کنند و می توانند بر انچه قبال اتفاق می افتاده کنترل 

این فرایند در طول اوقات فراغت آنها رخ می بیشتری داشته باشند. 
دهد. ولی در مقابل، افرادی که سطح پایینی از آزادی درک شده را 
در این اوقات تجربه می نمایند ممکن است در برابر ناتوانی اموخته 
شده قرار گیرند که بحث شده است که اهدافی مخالف با پیوستاری 

شایستگی رایه می نماید. با آزادی ادراک شده در اوقات فراغت ا
هایی داللت دارد که فرد خود را واجد آنها ادراک شده بر مهارت

های شود وی از مشارکت در تفریحات و فعالیتداند و باعث میمی
ا هتفریحی احساس رضایت کند. به بیان دیگر حس دارا بودن توانایی

 کههای مورد نیاز برای مشارکت در یک فعالیت فراغتی و مهارت
شود. برای داشتن یک تجربه فراغتی منجر به رضایتمندی فرد می

ای هموفق، افراد باید احساس کنند تا حد قابل قبولی مهارتها و قابلیت
مورد نیاز و متناسب با آن فعالیت را دارا هستند. فقدان مهارت و 

تواند در فرد احساس یأس و دلسردی ایجاد کند. با توجه توانایی می
های خود به هنگام موضوع بنابراین درک فرد از تواناییبه این 

شرکت در یک فعالیت فراغتی ضروری و حیاتی است. مثال فردی 
که هیچ توانایی در ورزشی مثل فوتبال ندارد قاعدتا حضور در فوتبال 
برایش حس ناخوشایندی خواهد داشت و لذتی را تجربه نخواهد 

  .را تجربه خواهد کرد حس درماندگی کرد و
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