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 چکیده

زندگی مفهومی تمایز بخش در جوامع امروزي محسوب می شود. این پژوهش آمیخته با هدف تحلیل سبک زندگی  سبک
هاي زندگی ورزشکاران انجام گرفت. در مرحلۀ کیفی با انجام شناسی از سبکورزشکاران نخبۀ ایرانی و ارائۀ سنخ

ي از رویکرد ریگبهرهسبک زندگی ورزشکاران ایرانی و  برگان آشنا بانفر از خ 19هاي عمیق ساختارنیافته با مصاحبه
سؤالی از کدهاي  64اي ي سبک زندگی شناسایی شد، سپس براي مرحلۀ کمی پرسشنامههامؤلفهبنیاد گلیزري نظریۀ داده

گ نفري ورزشکاران لی 1574شد. از جامعۀ  دییتأفر از خبرگان هاي سبک زندگی طراحی و توسط پنج نمربوط به مؤلفه
صورت هدفمند و در دسترس پرسشنامه نفر از ورزشکاران به 308برتري در چهار رشتۀ فوتبال، فوتسال، والیبال و بسکتبال 

هاي سبک زندگی گیري مؤلفهمدل اندازه 80/8افزار لیزرل را تکمیل کردند. با اجراي تحلیل عاملی تأییدي در نرم
اي، فکر حرفهعدیل مورد برازش قرار گرفت. این مدل داراي ده مؤلفۀ تورزشکاران نخبه آزمون شد و پس از اصالح و ت

پذیري، مصرف مادي، تمایالت مصرف فرهنگی، فراغت و انداز زندگی، سواد مالی، مسئولیتهاي عاطفی، چشمشایستگی
پنج سبک غالب  Spss 23افزار اي با نرمتفریح، مسائل شخصی و رفتارهاي مذهبی بود. در ادامه از طریق تحلیل خوشه

اي شناسایی شد و با بررسی گرا، روزمره، سودمند، حسابگر و حرفهزندگی در بین ورزشکاران نخبه تحت عناوین مصرف
 هاي هر سبک زندگی بیان شد.  هاي کیفی و کمی ویژگییافته

  
 يدیکل يهاواژه

 نخبه.   اي، سبک زندگی، مصرف، ورزشکاررویکرد گلیزري، زندگی حرفه
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 مقدمه
رود که چند سالی از عمر ورود آن یمشمار موضوعات جدید به جمله ازموضوع سبک زندگی در جامعۀ ما 

دار، مستحکم و تا حدودي اجماعی (به لحاظ به مباحث بومی نگذشته و هنوز به گفتمانی شاکله

 1920که از دهۀ ). در زبان انگلیسی نیز سبک زندگی اصطالحی است 1ي) تبدیل نشده است (سازمفهوم

رسد تا پیش از آن جامعه و فرهنگ غربی نیازي به این مفهوم نداشته است. نظر میبه بعد رواج یافته و به

اي امروزه این اصطالح کاربرد عامیانۀ زیادي دارد و بیشتر براي توصیف نوع و گونۀ خانه و اسباب و اثاثیه

ي نسبتاً هماهنگ امجموعه). سبک زندگی 2رود (کار میداند، بهآل خود میرا مطلوب و ایده که فرد آن

ي از امجموعههاي یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم یتفعالاز همۀ رفتارها و 

) نیز 1984( 1). در نظریۀ بوردیو3ها بوده و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است (یريگجهتو  هاعادت

یی چون تقسیم ساعات هاعرصهکنندة فرد در يبندطبقهشده و يبندطبقه سبک زندگی شامل اعمال

هاي معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است. یوهش، نوع تفریحات و ورزش، روزشبانه

 1963 سال در 2لیزربار ). نخستین4( استیافتۀ ترجیحات افراد تجسمیافته و سبک زندگی عینیت واقع در

 متمایز زندگی شیوة بر دال زندگی سبک او نظر به کرد. تعریف کاال خرید الگوي براساس را زندگی کسب

بدان  که ايشیوه و کندمی خرید کنندهمصرف طریق بدان که ايشیوه است؛ گروهی اجتماعی یا جامعه

 ).5(است  جامعهدر  کنندهمصرف زندگی سبک دهندةبازتاب شود،می مصرف شدهخریداري کاالي طریق

 است، مرتبط با قشربندي حیثیتی و اعتباري که رفتارهایی ) هم1994( همکاران و 3لسلی تعریف براساس

 آنها نمایش چگونگی بلکه نیست، فرد دارد آنچه یک زندگی فقط سبک. شودمی نامیده زندگی سبک

 کسب ناحیه این از که قدرتی هم و شودمی شامل را هم الگوهاي مصرف زندگی سبک. است فرد توسط

با  مرتبط نمادهاي و اجتماعی نردبان در جایگاهی داشتن هاينشانه مد، و سلیقه، آداب معاشرت. شودمی

که معلوم است، سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ گونههمانبنابراین  .)6هستند ( سبک زندگی

ي موجود است، هاامکانسنتی چندان کاربرد ندارد، چون مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از 

). جداي از 7کند (یمۀ گفتمانی در دورة مدرنیسم محسوب مثاببه) نیز سبک زندگی را 1996( 4چنی
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میالدي را آغاز توجه  1980) دهۀ 1995( 1عدد در حوزة سبک زندگی ریمرها و تعاریف متیهنظروجود 

یی گرامصرفرسد با گسترش فرهنگ مصرف و یمنظر ) و به8داند (یمدوباره به مفهوم سبک زندگی 

ي وارد مباحث قشربندي و تمایز اجتماعی شده و حوزة اتازهۀ مفهوم و رویکرد تحلیلی مثاببهسبک زندگی 

ي اجتماعی را در برگرفته است که به استفاده از کاالهاي مصرفی براي تمییز و هاپژوهشاز ي اگسترده

 شود.    تثبیت هویت اجتماعی مربوط می

هاي هاي ورزشی، توجه بخشمردم به انواع مختلف فعالیت روزافزونبه بعد با گرایش  1950از دهۀ 

هاي هاي المپیک، بازيمختلف جامعه به پدیدة ورزش در برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی مانند بازي

یافته است. رویدادها و مسابقات ورزشی یش افزاهاي مختلف نیز اي و مسابقات جام جهانی رشتهقاره

صی و ویژه هستند که در آن تعدادي از ورزشکاران برگزیده و نخبۀ هر رشتۀ هاي کامالً اختصاموقعیت

عنوان توان گفت وجود ورزشکاران بهیمپردازند و هاي ورزشی به رقابت میمنظور کسب مقامورزشی به

دهند، براي برگزاري موفق هر رویداد ورزشی ضروري است و امروزه رقابت را شکل می هارقابتافرادي که 

العاده و جذاب ورزشی در مسابقات، هاي خارقبهترین و باالترین سطح ورزش همراه با خلق صحنه در

بخش ساختن ورزش براي افراد جامعه توسط ورزشکاران برجستۀ هر رشتۀ ورزشی از عوامل مهم لذت

هم مندي اقشار مختلف مردم به تماشاي مسابقات هر رشتۀ ورزشی را نیز فرااست که موجبات عالقه

کند. همچنین همواره وجود ورزشکاران و قهرمانان مطرح در جامعه نقش الگویی براي افراد مختلف می

) و بسیاري از کودکان و نوجوانان با الگو قرار دادن ورزشکاران 9ویژه نوجوانان و جوانان دارد (جامعه به

تلف ورزشی تبدیل شده و از هاي مخهایی معروف در رشتهمحبوب خود آرزو دارند در آینده به ستاره

بر تأثیر نقش الگویی ورزشکاران مند شوند. عالوهمنافعی همچون شهرت و محبوبیت و کسب درآمد بهره

در گرایش افراد مختلف به ورزش، رفتار و عقاید ورزشکاران محبوب و مطرح در جامعه نسبت به مسائل 

ارانشان باشد و برعکس وجود عادات صحیح در تواند الگویی براي طرفدمختلف از جمله مصرف سیگار می

هاي ). در نهایت اینکه جذابیت10زندگی ورزشکاران بر روي جوانان و نوجوانان تأثیر مثبت خواهد داشت (

هاي ها و سازمانورزش در جوامع امروزي و ظرفیت باالي رویدادهاي ورزشی موجب شده است شرکت

 2گذاريمیان مسابقات ورزشی، حق پخش مسابقات و صحههاي بازاریابی مانند حاتجاري از فرصت

مثال منظور توسعۀ بازار و افزایش فروش بهره ببرند. براي محصوالت توسط ورزشکاران محبوب و معروف به

                                                           
1. Reimer 
2. Endorsement  
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گذاري محصوالت مختلفی در حال حاضر در بیشتر کشورها ورزشکارانی از جمله دیوید بکهام به صحه

مد «پردازند و اصطالح واپیمایی، محصوالت الکترونیکی، شکالت و ... میهاي همانند اتومبیل، آژانس

آموزان و دانشجویان طرفداران که برگرفته از ظاهر، تیپ و موي این فوتبالیست است، در بین دانش» 1بکهام

همواره ورزشکاران نخبه و برگزیده که معلوم است گونههمان). بنابراین 11شماري پیدا کرده است (بی

هاي ملی و افکار عمومی جامعه هاي مهم و مطرح در جامعه هستند که در مرکز توجه رسانهیکی از گروه

کل جمعیت قرار دارند و با اینکه در بیشتر مواقع تعداد ورزشکاران نخبه و برگزیده در جامعه نسبت به

ي زندگی هاسبکر خالصه طوتوان گفت میزان تأثیرگذاري رفتار، عقاید و عادات و بهیم، استخیلی کم 

  ویژه کودکان و نوجوانان خیلی مشهود است.  آنها بر اقشار مختلف مردم به

توان به موارد زیر اشاره یمي حوزة سبک زندگی نزدیک به موضوع این تحقیق هاپژوهش جمله از

براساس  ) در بررسی فعالیت بدنی جوانان در بافت سبک زندگی2005( 2تالما، ناپونن و پرونکرد. 

هاي هاي گذران اوقات فراغت افراد پنج سبک زندگی مختلف را شناسایی کردند. این محققان سبکشیوه

(رفتن به مهمانی و مالقات با دوستان، گذران وقت با » اجتماعی آسان«را با عناوین  گانهپنجزندگی 

هاي داوطلبانه و کسب الیت(کمک به امور خانه، فع» ايهاي وظیفهفعالیت«دختر/ پسر، خرید)، دوست

نیافته و رویدادهاي ورزشی)، یافته و سازمانهاي ورزشی سازمان(شرکت در رقابت» ورزشی«درآمد)، 

گذاري (موسیقی، انجام کارهاي هنري و دستی) نام» هنري مستقل«و » هاي کامپیوتري و تلویزیونبازي«

سؤالی  28ندگی ورزشکاران دبیرستانی یک ابزار ) براي مطالعۀ نیمرخ سبک ز2006( 3). جفریز12کردند (

ۀ الگوهاي خواب، الگوي تغذیه، مدیریت زندگی، روابط اجتماعی و مؤلفرا طراحی کرد که شامل پنج 

مسائل زندگی بود. ایشان معتقد است این عوامل چندگانه تأثیر مستقیم بر عملکرد ورزشکاران دارد و با 

ابراهیمی و بهنوئی  ).13نحو بهتري مدیریت کرد (توان ورزشکاران را بهیگیري و کنترل این موارد ماندازه

آن در بین دختران و پسران شهر  هايمؤلفهو جوانان  سبک زندگی شناختیجامعهبررسی ) در 1389(

نشان دادند که گرایش جوانان دختر و پسر به رفتارهاي مصرفی فرهنگ مدرن بیش از گرایش آنان  بابلسر

به رفتارهاي مصرفی فرهنگ سنتی است. همچنین تفاوت معناداري بین سبک زندگی دختران و پسران 

یریت هاي زمان فراغت و مدهایی مانند مصرف فرهنگی، فعالیتها در مؤلفهوجود داشت که این تفاوت
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یۀ روابط و بر پا) در مطالعۀ سبک زندگی جوانان فنالندي 2010( 1). سوینینن و استورم14بدن بود (

ها (اعتقادات و احساسات)، زندگی روزانۀ آنها چهار مؤلفۀ عشق و دوستی (به خانواده و دوستان)، ارزش

ها و اوقات فراغت) را طریق سرگرمیها (استانداردهاي زندگی، تلویزیون و اینترنت) و ابراز وجود (از داشته

دهندة سبک زندگی جوانان درنظر گرفتند. بخشی از نتایج این تحقیق نشان داد عنوان عوامل شکلبه

صحبتی با رسند و براي دوستی، تفریحات متعارف نظیر هممینظر به محوردوست بسیار فنالنديجوانان 

هنوز هم براي آنان  خانواده همچنیناند. زش قائلهم یا گوش دادن به موسیقی در کنار دوستان ار

) در بررسی سبک زندگی جوانان در شهر 1391). زارع و فالح (15ترین معنا را در زندگی دارد (بزرگ

جویانه، کارکردگرایانه، لذت -شناختیتهران و عوامل مؤثر بر آن چهار سبک زندگی متمایز زیبایی

یی کردند. همچنین هر سه نوع سرمایۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فرهنگی و منفعالنه را شناساخرده

هاي زندگی رابطۀ مثبت معنادار داشتند و نکتۀ مهم برتري نقش سرمایۀ اقتصادي نسبت به با انواع سبک

هاي زندگی شناسی سبک) در مطالعۀ کیفی سنخ1393دوست (). قادرزاده و ایران16سایر متغیرها بود (

محور، شادزیست و هاباد شش سبک زندگی متفاوت شامل پیشامدرن، مدرن، علمی، ورزشجوانان شهر م

سازي تصویر برند ورزشکار ) در مطالعۀ مفهوم2014( 2آراي، کو و راس). 8جهان محلی را شناسایی کردند (

ارائه   3 عرضه هاي ظاهري و سبک زندگی قابلمدلی داراي سه بعد شامل عملکرد ورزشکار، جذابیت

هایی از زندگی بیرون از زمین ورزشکاران عرضه ویژگیکردند. در این مطالعه منظور از سبک زندگی قابل 

عرضه داراي سه زیرمؤلفۀ داستان زندگی، مدل نقش عرضه است. سبک زندگی قابل است که در بازار قابل 

ها، رفتارهاي ر، جذابیتهاي شخصی ورزشکاکنندة ارزشاي و منعکسهاي رابطهورزشکار و کوشش

 ).     17ها است (اخالقی، نگرش مثبت نسبت به تعامل با هواداران، تماشاگران، حامیان مالی و رسانه

توان گفت سبک زندگی مفهومی تازه در مطالعۀ تمایزات یمتاکنون  شدهمطرحبه موضوعات  با توجه

لعۀ آن بیش از گذشته اهمیت دارد. از و با رواج فرهنگ مصرفی در جوامع مختلف مطا استاجتماعی 

یرگذارترین تأثین و ترمهمطرفی همگام با سایر کشورها و جوامع در جامعۀ ایرانی نیز ورزشکاران نخبه از 

نظر به نخبۀ ایرانی ضروري ورزشکاران زندگی سبک مقولۀرو پرداختن به شوند، ازاینیماقشار محسوب 

 گیري درتصمیم و گذاريسیاست هرگونه است، ) معتقد1996( چنی کهگونههمچنین همان .رسدمی
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. )7(است  مردم یک جامعه زندگی سبک شماربی اندازهايچشم کشف مستلزم اجتماعی، زمینۀ مدیریت

ي زندگی ورزشکاران نخبۀ کشور باشیم، این امر تنها در سایۀ هاسبکرو اگر در پی رصد و کنترل ازاین

محقق خواهد شد، بنابراین با توجه به نبود تحقیقی مشابه در خصوص  هاسبکمطالعه و تحلیل این 

ها و ارزش و ها، هنجارهانگرش از آگاهی ي زندگی ورزشکاران نخبۀ ایرانی و در راستاي کسبهاسبک

ي زندگی ورزشکاران نخبۀ ایرانی و هاسبکدنبال تحلیل ي زندگی ورزشکاران، تحقیق پیش رو بههاعادت

 .  استي زندگی موجود آنان هاسبکشناسی از یک سنخارائۀ 

 

 ی پژوهششناسروش

ها و ابعاد مختلف سبک زندگی ورزشکاران توانند جنبههاي متعدد سبک زندگی نمیبا توجه به اینکه نظریه

یفی بنیاد که روشی کنخبۀ ایرانی را تبیین کنند، در مرحلۀ اول تحقیق با استفاده از استراتژي نظریۀ داده

سبک زندگی شناسایی و در مرحلۀ بعدي و با روش کمی تمایزات ورزشکاران  موردنظري هامؤلفهاست، 

ي زندگی ورزشکاران ارائه شود. بر هاسبکشناسی از بررسی شد تا سنخ آمدهدستبهي هامؤلفهنخبه در 

گرایی بود. هاي آماري اثباتهاي تحقیق در مرحلۀ اول تفسیري و در مرحلۀ آزمونپارادایماین اساس 

هاي مستمر ترکیبی از دو یسهمقاي نظري و انجام بردارنمونهدلیل بنیاد را بهمحققان استراتژي نظریۀ داده

بنیاد مورد رد نظریۀ داده). همچنین رویک18( نامندیم 1عبارتی شیوة استفهامیشیوة استقرا و قیاس یا به

زمان  کنندگان، ماندن مدتبود، توجه و تمرکز به نگرانی مشارکت 2یافت ظاهرشوندة گلیزرياستفاده ره

ها و پذیري کدگذاريکنندگان و انعطافمنظور کشف نگرانی اصلی مشارکتطوالنی در محیط پژوهش به

 ).   19( ستهاي این رویکرد ااز جمله ویژگی پیرامون مقولۀ محوري 3ظهور یک فرایند اجتماعی پایه

و  انیمرب ،یورزششناسی جامعه ،یورزش تیریخبرگان مدجامعۀ آماري مرحلۀ کیفی افرادي مانند 

ي عمیق بودند، که از هامصاحبهشناسان ورزشی براي انجام ، مدیران ورزشی و روانشکسوتیورزشکاران پ

تا رسیدن به معیار اشباع  هامصاحبهمصاحبه گرفته شد. انجام برفی هدفمند و گلوله صورتبهخبره  19

هاي باز، نظري، انتخابی و اي از کدگذاريها  همزمان با استفاده از مجموعهنظري ادامه داشت و داده

آمده به سه طبقۀ کلی تقسیم شد. طبقۀ اول به ساختارهاي دستنگاري تحلیل و مقوالت کیفی بهیادنوشت

                                                           
1. Abductive 
2. Glasserian Emergent Approach 
3. Basic Social Process 
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گیري سبک زندگی ورزشکار نخبه اشاره داشت؛ طبقۀ دوم نظام تمایالت نسبتاً بادوام تأثیرگذار در شکل

داد و طبقۀ سوم نیز فرایند یمي سبک زندگی را نشان هامؤلفهدر زندگی ورزشکاران نخبه یعنی همان 

ي مربوط به هالهمقواجتماعی پایۀ مربوط به مقولۀ محوري بود. در ادامه براي مرحلۀ کمی تحقیق 

ی شد، این پرسشنامه در اختیار پنج نفر از سؤال 64ي اپرسشنامهي سبک زندگی تبدیل به هامؤلفه

 نیز قرار گرفت و روایی صوري و محتوایی آن تأیید شد.  هامصاحبهدر  کنندگانمشارکت

وتسال، والیبال و تمامی ورزشکاران لیگ برتري در چهار رشتۀ فوتبال، ف هاي کمیبراي انجام تحلیل

عنوان جامعۀ آماري مدنظر قرار گرفتند. مالك انتخاب ورزشکاران این چهار رشتۀ ورزشی بسکتبال به

از نظر برخی  کهيطوربهي بیشتر آنان بود. ارسانههمچنین بازتاب  وها مردم به این رشتهبیشتر اشتیاق 

 ما شود و در کشوراجتماعی جامعه می طنشا افزایش تیمی سبب و گروهی يهاتقویت رشته کارشناسان

. در دشومی بسکتبال و والیبال فوتبال، مانند ییهارشته به ياژهیو توجه دنیا کشورهاي از خیلی مانند نیز

ي مورد اقبال جامعه هارشتهبه جایگاه برتر کشور ما در دنیا این رشته از  با توجهمورد رشتۀ فوتسال نیز 

و مردم  هارسانهدر مرکز توجه  هارشتهگفت ورزشکاران این چهار رشته بیشتر از سایر  توانیماست و 

ها در دو لیگ برتر آقایان و بانوان و تعداد بازیکنان حجم جامعۀ مذکور با درنظر گرفتن تعداد تیمقرار دارند. 

آمد. شیوة  دستهبنفر  310نفر محاسبه شد و حجم جامعۀ آماري با کمک جدول مورگان 1574یک تیم، 

هاي هدفمند و در دسترس بود و با توجه یريگنمونهصورت ترکیبی از گیري در این مرحله نیز به بهنمونه

پرسشنامۀ کامل ادامه داد. همچنین  308ها را تا تکمیل آوري دادهگیري محقق جمعبه این شیوة نمونه

 دستبه 90/0شده و با استفاده از آلفاي کرونباخ يآورجمعپرسشنامۀ ابتدایی  30پایایی ابزار با تحلیل 

 تحلیل شد.   80/8و لیزرل  Spss v.23افزارهاي هاي کمی با استفاده از نرمآمد. داده

 

  هاافتهی

 دهد. یمشناختی مرحلۀ کمی را نشان ي از توصیف متغیرهاي جمعیتاخالصه 1جدول 
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 شناختیجمعیت متغیرهاي . توصیف1 جدول
 درصد فراوانی متغیر

 رشته ورزشی

  37 115 فوتبال
  28 87 فوتسال
 21 63 والیبال

  14 43 بسکتبال

 جنسیت
  8/58  181 مرد
  2/41 127 زن

 سابقۀ عضویت در تیم ملی 
  7/36 113 بله 
  3/63 195 خیر 

 100 308 جمع

 
گیري از تحلیل عاملی تأییدي تحلیل شد. دلیل با پرسشنامه با بهره شدهيآورجمعي هادادهدر ادامه 

هاي کیفی محققان از اینکه هر سؤال مربوط به استفاده از تحلیل عاملی تأییدي این بود که براساس یافته

 ها در حالت ضرایب استاندارد،بار عاملی گویه، آگاه بودند. پس از اجراي مدل در گام اول ستا مؤلفهکدام 

ي برازش مدل بررسی شد. هاشاخصها و سپس منظور تعیین معناداري، ضرایب تعیین گویهشاخص تی به

و  4/0هاي برازش مدل، پایین بودن بار عاملی دو گویه کمتر از توجه به متوسط بودن برخی از شاخص با

اي برازش مدل ه، محققان در پی اصالح مدل و افزایش شاخص25/0ضرایب تعیین چهار گویه کمتر از 

تک حذف شد و در دفعات متعدد مدل صورت کلی و تکبه موردنظرهاي رو در ادامه گویهبرآمدند. ازاین

که هر شش زمانی شدهاصالحهاي مورد اجرا قرار گرفت. مقایسۀ خروجی اجراهاي متعدد نشان داد مدل

 2در جدول  هاشاخص. این تسهاي برازش اشوند، داراي بهترین شاخصگویۀ مذکور همزمان حذف می

 ارائه شده است.  

شدههاي برازش مدل اصالح. شاخص2جدول   
شدهمحاسبهمقدار  مقدار استاندارد شاخص  تفسیر  
Χ2/df 1-3  98/1  برازش عالی 

RMSEA  08/0کمتر از  057/0  برازش عالی 
AGFI 

9/0بیشتر از   

72/0  برازش متوسط 
GFI 74/0  برازش متوسط 
NFI 91/0  برازش عالی 

NNFI 95/0  برازش عالی 
IFI 95/0  برازش عالی 
CFI 95/0  برازش عالی 
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شده و توجه به بارهاي عاملی، مقادیر تی هاي برازش مدل در حالت اصالحیت بررسی شاخصنها در

ۀ مؤلف 10و تحت  سؤال 58یري سبک زندگی ورزشکاران نخبه با گاندازهو ضرایب تعیین نشان داد مدل 

اي، پذیري، سواد مالی، مصرف مادي، تمایالت مصرف فرهنگی، فراغت و تفریح، تفکر حرفهمسئولیت

هاي عاطفی، رفتارهاي مذهبی و مسائل شخصی داراي برازش مطلوب بوده و انداز زندگی، شایستگیچشم

مون آماري براي ترین آزیاصلي اخوشهبه اینکه در تحقیق حاضر تحلیل  با توجهتوان مدل باالست. 

م مقاله از ي سبک زندگی ورزشکاران نخبۀ ایرانی است و با درنظر داشتن محدودیت حجهاسنخشناسایی 

 شود.یم نظرصرفها ارائۀ جداول بارهاي عاملی و مقادیر تی گویه

 يبندخوشهاز روش  مؤلفههاي مربوط به هر ها و گویِهپس از انجام تحلیل عاملی و تأیید مؤلفه

 استبراي شروع  هاخوشهاستفاده شد. مشکل اصلی این تکنیک نیاز به مشخص بودن تعداد  1چندمیانگین

ها دقیق انتخاب نشود ممکن ها اهمیت زیادي دارد و اگر تعداد خوشهکه انتخاب تعداد خوشهو از آنجا 

و  2مراتبیاي سلسلهخوشهبا واقعیت مطابقت نداشته باشد، ابتدا با روش تحلیل  آمدهدستبهاست نتایج 

ترین ورودي تعداد دست آمد و در ادامه مناسبها بهتعداد بهینۀ خوشه 3کار بردن مربع فاصلۀ اقلیدسیبه

هاي مراتبی یکی از روشاي سلسلهاي چندمیانگین شد. در تحلیل خوشهبهینۀ خوشه وارد تحلیل خوشه

ها زمانی ترین تعداد خوشه، بهینهاستده از نسبت فاصله ها استفاگیري در زمینۀ تعداد بهینۀ خوشهتصمیم

مراتبی در اي سلسله). با انجام تحلیل خوشه20است که تغییري بزرگ در نسبت فاصله مشاهده شود (

افزار اکسل شد و تغییرات فاصله بین مراحل وارد نرم آمدهدستبههاي نسبت فاصله Spss 23افزار نرم

بندي آمده بهترین مرحله براي توقف خوشهدستترین فاصلۀ بهست آمد، بزرگدبندي بهمختلف خوشه

اي خوشه، تحلیل خوشه 5خوشه این فاصله بیشترین مقدار بود، با ورود تعداد  5بود که با تعداد 

دهد. منظور از مراکز نهایی خوشه مراکز نهایی پنج خوشه را نشان می 3چندمیانگینی اجرا شد. جدول 

ة پاسخ دهندانعکاسها توان گفت این میانگینعبارتی می، بهاستهر متغیر در داخل هر کالستر میانگین 

 شده در هر خوشه براي متغیرهاي مختلف است.هر پاسخگوي واقع

، سواد استترین بعد سبک زندگی در خوشۀ اول مؤلفۀ مصرف مهم 3هاي جدول با توجه به داده

رو این خوشه تحت عنوان ریح نیز میانگین باالیی دارند، ازاینمالی، مصرف فرهنگی و فراغت و تف

                                                           
1. K- mean cluster analysis  
2. Hierarchical Cluster Analysis 
3. Square Euclidean distance 
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ها نمرة پایینی را به خود اختصاص داده گذاري شد. در خوشۀ دوم میانگین همۀ مؤلفهنام» گراهامصرف«

رسد پاسخگویان این خوشه نظر میهاست. بهتر از سایر مؤلفهاست، البته در این خوشه نیز مصرف مهم

به آنها اختصاص داده شد. پاسخگویان » هاروزمره«رو عنوان جام کاري خاص ندارند، ازاینتمایلی به ان

تر از میانگین جامعه و مصرف پذیري باالیی هستند، مؤلفۀ مصرف در آنها پایینخوشۀ سوم داراي مسئولیت

اسخگویان به این خوشه اختصاص یافت. پ» سودمندان«فرهنگی باالتر از میانگین جامعه است. عنوان 

انداز زندگی براي آنها از میانگین جز چشمها نیز بهخوشۀ چهارم سواد مالی باالیی دارند، البته سایر مؤلفه

گذاري این خوشه درنظر گرفته شد. پاسخگویان خوشۀ براي نام» حسابگران«رو عنوان باالتر است، ازاین

هاي عاطفی در انداز زندگی و شایستگی، چشماي باال هستند، همچنین سواد مالیپنجم داراي تفکر حرفه

 به این خوشه اختصاص یافت.» هاايحرفه«رو عنوان ، ازاینستخوشۀ پنجم باال

 ها. مراکز نهایی خوشه3جدول 
هامؤلفه 1خوشۀ   2خوشۀ   3خوشۀ   4خوشۀ   5خوشۀ    

یانداز زندگچشم  54/2  40/2  31/2  84/1  44/3  
یمال سواد  57/3  30/2  11/3  30/4  51/3  
یشخص مسائل  89/2  85/1  72/2  52/3  71/2  

04/4 مصرف  42/3  89/2  62/3  73/2  
یمصرف فرهنگ تمایالت  43/3  44/2  02/3  80/3  55/3  

ياحرفه تفکر  21/3  35/2  32/3  71/3  82/3  
پذیريمسئولیت  05/3  81/1  05/4  52/3  71/2  
یمذهب رفتارهاي  94/2  08/2  57/2  95/3  42/3  

یعاطف هايشایستگی  98/2  15/2  67/2  84/3  48/3  
یحو تفر فراغت  35/3  47/2  09/3  97/3  55/3  

 
ها دهد، هرچه میزان این فاصله بین خوشهها را نشان مینیز فاصلۀ اقلیدسی بین مراکز خوشه 4جدول 

ها دهد که تفاوت بین آنها بیشتر است و برعکس فاصلۀ کمتر بر تشابه بیشتر خوشهبیشتر باشد، نشان می

، اما این فاصله است 58/3ها ايهها با حرفبا همدیگر داللت دارد. با توجه به جدول مثالً فاصله بین روزمره

ها تشابه ايدهد حسابگران و حرفهاست. مقایسۀ این دو عدد نشان می 76/1ها ايبین حسابگران و حرفه

 ها. ايها با حرفهزیادي به هم دارند تا روزمره
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ها    فاصلۀ اقلیدسی بین مراکز خوشه. 4جدول   
گراها. مصرف1   هاخوشه ها. روزمره2  . سودمندان3  . حسابگران4  هااي. حرفه5   

44/3 0  گراهامصرف. 1  85/1  08/2  57/1  

08/2 0   هاروزمره. 2  13/5  58/3  

. سودمندان3    0 28/3  91/1  

. حسابگران4     0 76/1  

هاياحرفه. 5      0 

 

ین تربزرگی پاسخگویان در هر خوشه چقدر است، مطابق جدول فراواندهد که نیز نشان می 5جدول 
 60/27گراها با ها را در خود جاي داده است. مصرفدرصد از آزمودنی 52/30که  استخوشه حسابگران 

 34/12ها هستند، سودمندان ايدهندگان حرفهدرصد پاسخ 40/22درصد دومین خوشۀ بزرگ هستند، 
 .     استدرصد  14/7ها با تعلق به روزمرهین خوشه نیز مترکوچکدرصد و 

 
 . فراوانی پاسخگویان در هر خوشه5جدول 

هاخوشه  درصد فراوانی  فراوانی 

گراهامصرف. 1  85 60/27  

هاروزمره. 3  22 14/7  

. سودمندان3  38 34/12  

. حسابگران4  94 52/30  

ها ياحرفه. 5  69 40/22  

 100 308 مجموع 

 
ي مختلف نشان هاسبکي ورزشی در داخل هارشته دهندگانپاسخ قرار گرفتنوضعیت  6در نهایت در جدول 

ي احرفهدرصد از آنها  64/26و فقط  گرامصرف هاستیفوتبالدرصد  70/44داده شده است، براي مثال مطابق جدول 

 گرامصرفدرصد از آنها  12/14ي و فقط احرفهدرصد از بازیکنان در سبک  43/30، در مقابل در رشتۀ والیبال ندهست

 هستند.
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 ي مختلف ورزشی در هر خوشههارشته. فراوانی پاسخگویان 6جدول 
گرامصرف  ياحرفه حسابگر سودمند روزمره   جمع 

70/44 فوتبال  38 45/45  10 21/34  13 36/39  37 64/26  17 115 

59/30 فوتسال  26 64/13  3 68/23  9 85/30  29 99/28  20 87 

12/14 والیبال  12 18/18  4 68/23  9 09/18  17 43/30  21 63 

59/10 بسکتبال  9 73/22  5 43/18  7 70/11  11 94/15  11 43 
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 يریگجهینتبحث و 

ي هاسبکشناسی از ي زندگی ورزشکاران نخبۀ ایرانی و ارائۀ یک سنخهاسبکدر این تحقیق براي تحلیل 

ایرانی با  نخبۀ ورزشکاران زندگی سبک هايزندگی موجود از رویکرد آمیخته بهره گرفته شد و مؤلفه

هاي باز، نظري، انتخابی اي از کدگذاريآمد. مجموعه دستبهبنیاد یافت گلیزري نظریۀ دادهاستفاده از ره

ي سبک زندگی استخراج هامؤلفه عنوانبهوشش مقولۀ فرعی را یستبنگاري نه مقولۀ اصلی و دنوشتو یا

که به میزان حساسیت و احساس وظیفۀ ورزشکاران در » پذیريمسئولیت«کرد که شامل موارد زیر بود. 

ي اجتماعی و پذیرپذیري شامل مسئولیتکند. مقوالت فرعی مسئولیتقبال جامعه و افراد آن اشاره می

هاي ورزشکار در زمینۀ مدیریت که به میزان توانایی» سواد مالی«پذیري نسبت به ورزش بود. مسئولیت

نگري مالی، مقتصد مالی و مسائل مالی زندگی اشاره دارد، این مقوله شامل سه مقولۀ فرعی آینده

ه ورزشکار براي مدیریت بهتر دخل گیرد کگیرنده از مشاوران مالی است و تمامی اعمالی را در برمیبهره

اي کلی است و شامل تمامی اعمال مربوط به انتخاب، خرید که مقوله» مصرف«برد. کار میو خرج خود به

رو با درنظر گرفتن کاالها و خدمات فرهنگی، این مقولۀ اصلی . ازاینستو استفاده از انواع مختلف کاالها

که فراغت بخشی از ساعات روزانۀ » فراغت و تفریح«نگی است. شامل دو مقولۀ فرعی مصرف مادي و فره

افراد از جمله ورزشکاران است که با رضایت خاطر و انتخاب آزادانه به استراحت و تفریح یا سایر امور 

پردازند. این مقوله بیشتر الگوهاي گذران فراغت را در ورزشکاران مدنظر داشت و شامل چهار مقولۀ می

که حرکت فرد در داخل چارچوب و اصول » ايتفکر حرفه«مجازي، بسته و متمایز بود.  فرعی خانوادگی،

اي که از آن دهد، یعنی دیدگاه فرد نسبت به فعالیت منظم و منطقی در حرفهاي را نشان میورزش حرفه

شناسی اي و وقتکند. این مقوله خود از سه مقولۀ فرعی منش ورزشی، روابط حرفهکسب درآمد می



 633                                                                               ي زندگی ورزشکاران نخبۀ ایرانیهاسبکحلیل ت 
 

 

که به دیدگاه فرد نسبت به مسائل مهم و اساسی زندگی اشاره » انداز زندگیچشم«شکیل شده است. ت

هاي شایستگی«شغلی و خوشنامی بود.  -هاي فرعی تحصیلی، سیاسی، اقتصاديدارد که داراي مقوله

زندگی هاي مختلف ها و الگوهاي ویژة هر شخص در مدیریت مناسب موقعیتبه مجموعه توانایی» عاطفی

ها داراي سه مقولۀ فرعی هوش جهت مراقبت از سالمت جسمانی و روانی خود اشاره دارد. این شایستگی

به انجام پایدار اعمال مذهبی در شخص » رفتارهاي مذهبی«عاطفی، خودمدیریتی و خودمراقبتی است. 

که باورهاي مذهبی در اشاره دارد. رفتارهاي مذهبی با باورهاي مذهبی متفاوت است. البته بدیهی است 

مسائل «بروز این رفتارها تأثیرگذارند. این مقوله داراي دو مقولۀ فرعی وظایف شرعی و روابط مذهبی بود. 

هاي فرعی وابستگی به دیگران دهد و مقولهکه دیدگاه فرد به مسائل روزمره زندگی را نشان می» شخصی

 و بهداشت زیرمجموعه آن هستند.

و از آنجا که این  استها با تحقیقات قبلی هر تحقیق مقایسۀ نتایج و یافته ي مهمهابخشیکی از 

ي اساسی با تحقیقات قبلی حوزة سبک زندگی داشت، انجام هاتفاوتتحقیق ماهیت بنیادي داشته و 

توان به برخی تحقیقات مشابه اشاره کرد. گستردگی یمهایی چندان مناسب نخواهد بود، اما یسهمقاچنین 

که سبک زندگی مورد توجه  1920هاي سبک زندگی موجب شده در طول یک قرن اخیر (از سال مفهوم

ها و مصادیق عینی سبک زندگی عنوان مؤلفهقرار گرفته است)، محققان مختلف عناصر متنوعی را به

کند که بندي اشاره می) در یک جمع2002( 1پیشنهاد کنند و در مطالعات خود از آنها بهره ببرند.  وینک

کردند. یممطالعه  2ها، عالیق و عقایدمحققان در ابتدا سبک زندگی را معموالً با استفاده از عبارات فعالیت

تري شامل هاي زندگی را با استفاده از مفاهیم باثباتشناسی سبکاین محقق رویکرد جدیدي براي گونه

). موسیس و 21کند (اي ارائه میانداز زندگی و ترجیحات رسانهشناختی، چشمهاي زیباییها، سبکارزش

اي با شش مؤلفۀ ) در تحلیل سبک زندگی بازیکنان فوتبال لیگ زنان نیجریه پرسشنامه2013( 3اوالداپو

رژیم غذایی و تغذیه، استرس، ورزش و کنترل وزن، مصرف دخانیات، استعمال داروها و الکل و بهداشت و 

هاي این پژوهش همپوشانی کنند. مؤلفهمحور بازیکنان ارائه میمنی را براي ارزیابی سبک زندگی سالمتای

). در تحقیق آراي، کو و راس 22زیادي با مقوالت فرعی پژوهش ما مانند خودمراقبتی و بهداشت دارد (

عرضه . سبک زندگی قابل عرضه بود ) نیز یکی از ابعاد مهم مدل برند ورزشکاران سبک زندگی قابل2014(

                                                           
1. Vyncke 
2. Activities, Interests and Opinions 
3. Moses & Oladapo 
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اي است که هر کدام از این هاي رابطهداراي سه زیرمؤلفۀ داستان زندگی، مدل نقش ورزشکار و کوشش

هاي او، رفتارهاي اخالقی هاي شخصی ورزشکار و جذابیتکنندة ارزشترتیب منعکسها بهزیر مؤلفه

ت به تعامل با هواداران، تماشاگران، حامیان ورزشکار که از نظر جامعه قابل تقلید است و نگرش مثبت نسب

ها عبارتی یک ورزشکار براي ایجاد تصویر مطلوبی از خود باید داراي این ویژگیها است، بهمالی و رسانه

هایی مانند ها و زیرمقولهها نیز بیانگر همخوانی آنها با مقولهها و زیرمؤلفه). توجه به این مؤلفه17باشد (

هاي عاطفی این نامی) و شایستگیاي)، هدفمندي (خوشاي (روابط حرفه، تفکر حرفهپذیريمسئولیت

 پژوهش است.  

ي انجام اخوشهي زندگی ورزشکاران نخبۀ ایرانی با استفاده از تحلیل هاسبکشناسی یت سنخنها در

هی در گروگروهی و تمایزات بینهاي دروناي پاسخگویان براساس مشابهتگرفت، در تحلیل خوشه

شده در یک خوشه سبک زندگی توان گفت ورزشکاران واقعرو میگیرند، ازاینهاي جداگانه قرار میخوشه

هاي زندگی متمایزند. با بررسی هاي مختلف داراي سبکمشابهی دارند و در مقابل ورزشکاران خوشه

ت هر مؤلفه در هر خوشه گانه در هر خوشه اطالعات مفیدي در مورد میزان اهمیهاي دهمیانگین مؤلفه

هاي هر خوشه ها سعی شد ویژگیآید. همچنین با بررسی دوبارة کدهاي تولیدشده از مصاحبهیمدست به

به شرح زیر  آنهاهاي و برخی از ویژگی آمدهدستبهي هاخوشهکنندگان استخراج شود. از زبان مشارکت

 بود. 

اند از: ترتیب اهمیت عبارتهاي سبک زندگی بهگراها مؤلفهگراها: براي سبک زندگی مصرفمصرف

درصد)، فراغت و  43/3درصد)، تمایالت مصرف فرهنگی ( 57/3درصد)، سواد مالی ( 04/4مصرف مادي (

هاي عاطفی درصد)، شایستگی 05/3پذیري (درصد)، مسئولیت 21/3اي (درصد)، تفکر حرفه 35/3تفریح (

 54/2انداز زندگی (درصد) و چشم 89/2صئ)، مسائل شخصی (در 94/2درصد)، رفتارهاي مذهبی ( 98/2(

دهد مصرف مادي اهمیت گراها نشان میها در سبک زندگی مصرفدرصد). توجه به میانگین این مؤلفه

فراوانی بر این گروه دارد. بنا به اهمیت داشتن مصرف مادي سواد مالی نیز در این خوشه باالست. فراغت 

دهد، در این خوشه باالست. تفکر شکل متمایز که خودش را در مصرف بروز میو تفریح نیز البته به 

توجه به جامعۀ آماري  پذیري این گروه نیز باالتر از میزان متوسط است که بااي و مسئولیتحرفه

هاي عاطفی، رفتارهاي مذهبی، مسائل شخصی درك است. در این سبک زندگی شایستگیورزشکاران قابل 

ها را در نفر از آزمودنی 85تري از حد متوسط دارند. این خوشه زندگی میانگین پایین اندازو چشم

ها دومین شود و هنگام مقایسه با حجم سایر خوشهدرصد از نمونۀ آماري را شامل می 60/27گیرد که برمی
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گروه از گرا این است که این هاي ورزشکاران مصرف. از ویژگیاستخوشۀ بزرگ بین ورزشکاران نخبه 

برند، بررسی نمرة عنوان ابزاري براي ایجاد تمایز بین خود و سایرین بهره میورزشکاران از مصرف به

دهد در این سبک زندگی تمایل براي ایجاد تمایز باالست و این افراد هاي مربوط به مصرف نشان میگویه

اند. ي لوکس اهمیت زیادي قائلبراي پوشش متفاوت، تغییر محل سکونت پس از معروفیت و خرید کاالها

توان رو میگراها کم است. ازایندر مقابل تمایل براي خرید و استفاده از کاالهاي بادوام در بین مصرف

گراها همان ورزشکارانی هستند که با به گفت نمایش مصرف براي این گروه اهمیت فراوانی دارد و مصرف

 انگیزند.   هاي مجازي واکنش سایر افراد را برمیشبکهگذاري زندگی لوکس و تجملی خود در اشتراك

اند از: مصرف ترتیب اهمیت عبارتهاي سبک زندگی بهها مؤلفهها: براي سبک زندگی روزمرهروزمره

انداز درصد)، چشم 44/2درصد)، تمایالت مصرف فرهنگی ( 47/2درصد)، فراغت و تفریح ( 42/3مادي (

هاي عاطفی درصد)، شایستگی 30/2درصد)، سواد مالی ( 35/2اي (فهدرصد)، تفکر حر 40/2زندگی (

درصد).  81/1پذیري (درصد) و مسئولیت 85/1درصد)، مسائل شخصی ( 08/2)، رفتارهاي مذهبی (15/2(

جز مصرف مادي میانگینی کمتر از متوسط هاي سبک زندگی بهها تمامی مؤلفهدر سبک زندگی روزمره

نوعی توان گفت ورزشکاران این خوشه تمایلی براي انجام هیچ کاري ندارند و بهمی عبارتی) دارند، به3(

کنند اند. در این سبک زندگی برنامۀ خاصی وجود ندارد و اگر افراد خسته باشند، بیشتر استراحت میخسته

ناسب با آنها ها تحت تأثیر محیط یا دوستان هستند و متخورند. روزمرهو اگر گرسنه باشند، بیشتر غذا می

دهد براي مثال هاي مختلف نیز نشان میهاي مؤلفهدهند. بررسی نمرات گویهاز خود واکنش نشان می

باال بودن اوقات فراغت و تفریح در این خوشه که در حالت کلی از فراغت و تفریح خوشۀ اول یعنی 

ها تمایل زیادي دارد و روزمره گراهاهاي اساسی با فراغت و تفریح مصرفگراها پایین است، تفاوتمصرف

توان گفت این گروه از ورزشکاران آنهایی طور عامیانه میدهند. بهبه فراغت و تفریح بسته از خود نشان می

درصد از نمونۀ آماري در  14/7ها یعنی نفر از آزمودنی 22اند. چیز بریدهکس و همه هستند که از همه 

 .    است آمده دستبهترین خوشه بختانه کوچکاین سبک زندگی قرار دارند که خوش

پذیري اند از: مسئولیتترتیب اهمیت عبارتهاي سبک زندگی بهسودمندان: براي سودمندان مؤلفه

درصد)،  09/3درصد)، فراغت و تفریح ( 11/3درصد)، سواد مالی ( 32/3اي (درصد)، تفکر حرفه 05/4(

درصد)،  72/2درصد)، مسائل شخصی ( 89/2ف مادي (درصد)، مصر 02/3تمایالت مصرف فرهنگی (

درصد).  31/2انداز زندگی (درصد) و چشم 57/2درصد)، رفتارهاي مذهبی ( 67/2هاي عاطفی (شایستگی

پذیري در آنان است. ورزشکاران این سبک ترین ویژگی ورزشکاران سودمند باال بودن متغیر مسئولیتمهم
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کنند. حتی باشند و در قبال جامعه و اعضاي آن احساس وظیفه میدوست دارند نسبت به جامعه مفید 

دهد ورزشکاران اي و فراغت و تفریح که در این خوشه باالست، نشان میهاي تفکر حرفهبررسی نمرات گویه

طور منظم نیز به آنها پاسخ دهند. سودمند دوست دارند کانالی ارتباطی با هواداران داشته باشند و به

عبارتی ن افراد تمایل دارند اوقات فراغت خود را بیشتر با خانواده و سایر نزدیکان سپري کنند؛ بههمچنین ای

ویژه مصرف متمایزکننده از خود نشان براي آنان مفید واقع شوند. سودمندان تمایل کمی براي مصرف به

ي اخالق و جوانمردي هاتوان گفت این گروه همان ورزشکارانی هستند که تحت عنوان اسوهدهند. میمی

گیرند درصد از نمونۀ آماري در این خوشه قرار می 34/12ها یعنی نفر از آزمودنی 38شوند. شناخته می

 .   استشده چهارمین خوشه که در بین پنج خوشۀ شناسایی

اند از: سواد ترتیب عبارتهاي سبک زندگی بهحسابگران: در سبک زندگی حسابگران اهمیت مؤلفه

هاي درصد)، شایستگی 95/3درصد)، رفتارهاي مذهبی ( 97/3درصد)، فراغت و تفریح ( 30/4(مالی 

درصد)، مصرف مادي  71/3اي (درصد)، تفکر حرفه 80/3درصد)، تمایالت مصرف فرهنگی ( 84/3عاطفی (

 84/1انداز زندگی (درصد) و چشم 52/3درصد)، مسائل شخصی ( 52/3پذیري (درصد)، مسئولیت 62/3(

رصد). حسابگران افرادي هستند که امور مالی براي آنان اهمیت فراوانی دارد، این گروه از ورزشکاران د

کنند از شرایط موجود خود بهترین نفع مالی را ببرند. نگري مالی باالیی دارند و همواره سعی میآینده

ترین قراردادهاي مالی را با کنند بهگیري از مشاوران و متخصصان سعی میبراي مثال این افراد با بهره

هاي ورزشی براي این ها و تواناییعبارتی بازاریابی و فروش سودآور قابلیتهاي مختلف داشته باشند. بهتیم

اي شود، تفکر حرفهکه مشاهده میگونهرو همانتر از خود ماهیت آن توانایی ورزشی است. ازاینافراد مهم

گیرد، در این افراد اهمیت کمی دارد. فراغت و شناسی را در برمیقتاي و وکه منش ورزشی، روابط حرفه

گراها هاي حسابگران است، یعنی این افراد در مؤلفۀ فراغت برعکس مصرفتفریح بسته از دیگر ویژگی

تر دهند و براي آنان رسیدن به نفع مالی مهمکنند و تمایلی براي نمایش تمایز از خود نشان نمیعمل می

دهد ورزشکاران حسابگر همگامی و همسویی با . رفتارهاي مذهبی باال نشان میاستتفاخري  از مصرف

دانند و باال بودن هاي مالی و اقتصادي الزم میهاي مذهبی حاکم را براي موفقیت در عرصهجریان

شد هاي عاطفی نیز مبین این است که حسابگران دوست ندارند موقعیت مناسب مالی و رو به رشایستگی

هایی توان گفت این گروه از ورزشکاران همانخود را مثالً با حضور در مهمانی نامناسب از دست بدهند. می

درصد از  52/30ها یعنی نفر از آزمودنی 94شوند. هستند که تحت عنوان مغزهاي اقتصادي شناخته می

ترین خوشه شده بزرگنمونۀ آماري داراي سبک زندگی حسابگري هستند که بین پنج خوشۀ شناسایی
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شود که وجود مسائل و مشکالت اقتصادي احتمال زیاد باال بودن حجم این خوشه از آنجا ناشی می، بهاست

شود اي و کسب درآمد در ورزش از طرف دیگر سبب میطرف و کوتاه بودن دوران حرفه در جامعه از یک

هاي اقتصادي و حسابگري در تمایل به فعالیترو تر باشند و ازاینورزشکاران به آیندة مالی خود حساس

 زندگی آنان افزایش یابد. 

 82/3اي (اند از: تفکر حرفهترتیب اهمیت عبارتهاي سبک زندگی بهها مؤلفهايها: براي حرفهايحرفه

)، 51/3درصد)، سواد مالی ( 55/3درصد)، فراغت و تفریح ( 55/3درصد)، تمایالت مصرف فرهنگی (

درصد)،  42/3درصد)، رفتارهاي مذهبی ( 44/3انداز زندگی (درصد)، چشم 48/3اي عاطفی (هشایستگی

ها کسانی ايدرصد). حرفه 71/2درصد) و مسائل شخصی ( 71/2پذیري (درصد)، مسئولیت 73/2مصرف (

اد هاي سبک زندگی دارد. این افراي براي آنان اهمیت زیادي نسبت به سایر مؤلفههستند که تفکر حرفه

اند. مصرف فرهنگی شناسی در فعالیت ورزشی خود اهمیت قائلاي، منش ورزشی و وقتبراي روابط حرفه

تر است. متناسب بودن تر است و حتی مصرف مادي از متوسط جامعه پایینبراي آنان از مصرف مادي مهم

مناسب و باالتر از متوسط هاي آنان است؛ سواد مالی انواع مختلف گذران اوقات فراغت نیز از دیگر ویژگی

ها مالی نیست، یعنی این افراد به خود ورزش و ايچیز مثل حسابگران براي حرفهجامعه دارند، اما همه 

دهند و معتقدند که باید این کار را درست و منطبق با اصول علمی و اي بودن در آن اهمیت میحرفه

اي تر اینکه در سبک زندگی حرفهالست؛ از همه مهمهاي عاطفی در آنان بااخالقی انجام دهند. شایستگی

انداز زندگی باالست که این باال بودن نیز بیشتر در مؤلفۀ خوشنامی بود. نسبت به چهار سبک قبلی چشم

ها و ورزشکاران و حتی افراد اي مورد استفاده توسط رسانهاي دقیقاً همان واژة حرفهسبک زندگی حرفه

اي بودن در ورزش فقط قراردادهاي با مبلغ باال را کاران و حتی سایرین از حرفهعادي جامعه نیست، ورزش

توان گفت که میگیرند، درحالیاي بودن را درنظر نمیهاي حرفهدرنظر دارند، اما سایر ملزومات و شرط

لی اي بودن معادل پول گرفتن در ورزش نیست و ممکن است ورزشکاري از بابت فعالیت در ورزش پوحرفه

اي داشته باشد. مثل ورزشکاران نوجوانی که شاید در حال حاضر قراردادهاي دریافت نکند، اما تفکر حرفه

دنبال پیشرفت اي بهکنند، اما با تفکر حرفهاي ندارند و پولی نیز در قبال فعالیت خود دریافت نمیحرفه

د از نمونۀ آماري در سبک زندگی درص 40/22ها یعنی نفر از آزمودنی 69در رشتۀ ورزشی خود هستند. 

 شوند. ها سومین خوشۀ بزرگ محسوب میاياي قرار داشتند و از نظر حجم خوشه حرفهحرفه

هاي هر سبک زندگی شده و بررسی ویژگیي کلی با توجه به پنج سبک زندگی شناساییبندجمعدر 

گرا به سمت سایر مره و مصرفهاي زندگی روزتوان گفت باید تالش شود ورزشکاران نخبه از سبکمی
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اي مساعدترین و هاي زندگی سودمند و حرفهرسد سبکنظر میبین به ها حرکت کنند که در اینسبک

ترین سبک براي ورزشکاران نخبه باشد. البته هرگونه قضاوت در مورد مطلوب یا نامطلوب بودن مطلوب

مسلم است ورزشکاران سبک روزمره حالت  آنچه ي موجود نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است، اماهاسبک

گفت  توانیم، دهندینمي در زندگی دارند و تمایلی به انجام هیچ کاري از خود نشان اخستهمنفعل و 

با  همراستاهمان افرادي هستند که تمایل دارند سبک زندگی خود را  گرامصرفورزشکاران سبک زندگی 

نیز به آن  هامصاحبهدر  کنندگانمشارکتي که ایژگیوة تبلیغی نشان دهند، زدمصرفي زندگی هاسبک

اذعان کرده بودند؛ یعنی از نظر خبرگان تحقیق بیشتر ورزشکاران غرق در مصرف (بهتر است بگویم مصرف 

اي بر کنندگانمشارکت، البته تمایل دانندیمو مصرف را راهی براي ابراز وجود  اندشده) ازحدشیبتجملی 

ي این سبک زندگی هایژگیوشود که برجسته کردن این سبک زندگی در بین ورزشکاران از آنجا ناشی می

آید و حتی موجبات واکنش سایر شهروندان را در پی دارد، به چشم می هاسبکي سایر هایژگیوبیش از 

که اشاره د. همچناندومین سبک زندگی غالب بو گراهامصرفدر عین حال از نظر آماري نیز سبک زندگی 

سبک زندگی براي  نیترمطلوبي مساعد و احرفهي زندگی سودمند و هاسبک رسدیمنظر شد، به

در تحقیق مربوط به سبک زندگی حسابگران  آمدهدستبهسبک زندگی  نیتربزرگورزشکاران باشند، اما 

معنا نیست که سبک زندگی بدین هاياحرفهسبک به سودمندان و  نیترمطلوببود. نسبت دادن عنوان 

ي با احرفهحسابگران مساعد یا مطلوب نیست و شاید بتوان گفت در شرایط جامعۀ ما که ورزشکاران 

رو هستند، سبک زندگی ي از جمله روشن نبودن آینده پس از بازنشستگی از ورزش روبهادهیعدمشکالت 

مالی زندگی  نیتأمفرد همۀ تالش خود را بر سبک زندگی باشد، سبکی که در آن  نیتریمنطقحسابگري 

عبارتی سبک زندگی حسابگري پاسخ و واکنشی . بهدسازیمدر حال و آینده متمرکز  اشخانوادهخود  و 

 دییتأي است. در احرفهپس از بازنشستگی از ورزش  ژهیوبه ورزشکارانبه وجود مشکالت متعدد در زندگی 

توسط ورزشکاران اسبق اشاره کرد، براي مثال  هگرفتانجامي هاحبهمصابه برخی  توانیماین استدالل 

در زندگی شخصی و تحصیالت نیز شود و اسطورة فوتبال یاد می عنوانبهکه از او  هاستیفوتبالیکی از 

ش و رمز موفقیت بین فوتبال و بیزینست، در پاسخ به انتخاب اس افتهی دست ییهاتیهمپاي ورزش به موفق

شدنم وارد بیزینس شدم. اولین پولی که گرفتم مربوط من از ابتداي فوتبالیست: دیگویم تجاري ۀدر عرص

هایی که شود. آن موقع بهترین بازیکن و آقاي گل شدم. با پولجهانی آمریکا میمقدماتی جام 93به سال 

تا اآلن این شراکت  93اي در منیریه خریداري کردیم. از سال با شراکت دوستم، مغازه ،جمع کرده بودم

کرد و قبل از آن در ادامه دارد. من دنبال ماشین عوض کردن نبودم و با توجه به اینکه پدرم کار فرش می
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با بیزینس غریبه نبودم و به آن عالقه داشتم. سالی که در هیروشیما  ،اردبیل براي خودش تجارتی داشت

کردم؟ اگر بیزینسی براي خودم نداشتم چه میپرسپولیس تمام حق و حقوقم را قطع کرد.  ،مصدوم شدم

). هدف از آوردن این مصاحبه قرار دادن سبک زندگی این بازیکن 23م (من از همان روزها به اینجا رسید

در تحقیق حاضر نیست، بلکه فقط اشاره به اهمیت  شدهییشناسااسبق و مربی فعلی در یکی از پنج سبک 

محور، روشن نبودن وضعیت نامناسب بودن سبک زندگی مصرفدر زندگی،  اندازپسیی و جوصرفه

در زندگی (مانند  هاییتواناو  هامهارتی و توجه به سایر دگیدبیآسخصوص در دوران ورزشکاران به

گفت سبک زندگی یک ورزشکار باید با یک  توانیمرو ) یا تحصیل است، ازاینوکارکسبي هامهارت

تا در صورت بروز مشکالتی در زندگی امکان مدیریت و حل آن مشکالت شکل بگیرد  نگرندهیآدیدگاه 

   براي فرد ورزشکار وجود داشته باشد.

ي از ورزش، ریگکنارهابعاد مختلف بازنشستگی و  در خصوصهمچنین مطالعات متعدد موجود 

به درك اهمیت ایجاد تعادل در  تواندیمي ورزشکاران در مواجهه با این پدیده، هاواکنشمشکالت آن یا 

) نشان 1392( گشامشکلبین ابعاد مختلف سبک زندگی ورزشکاران نخبه کمک کند. براي مثال تجاري و 

ي و آمادگی زیربرنامهي ملی در صورت داشتن هامیتدادند که ورزشکاران بازنشسته با سابقۀ عضویت در 

اجتماعی، فشار شغلی،  شأنالی، کاهش جایگاه و ی، مشکالت متیکفایبمعنادار درجۀ  طوربهقبلی، 

). 24( اندکردهي از ورزش تجربه ریگکنارهمشکالت مربوط به مربی و مشکالت خانوادگی کمتري را هنگام 

مشکل ورزشکاران بازنشستۀ ایرانی مشکالت شغلی  نیترمهم) نیز 1393صالحی و همکاران (در تحقیق 

غیر از ورزش، مشکل یافتن شغل جدید و افی در شغلی خاص بهشامل مشکالت مالی، نداشتن دانش ک

 2016در سال  هگرفتانجامدر یکی از تحقیقات خارجی ). 25مشکل سازگاري با نیازهاي شغل جدید بود (

درصد ورزشکاران برزیلی مورد مطالعه در مورد آیندة  2/43و همکاران نیز نشان دادند که  1دوسانتوس

ي پس از بازنشستگی از ورزش را هایبانیپشتو  هاکمکدرصد از آنها  7/74خود نگرانی باالیی دارند، 

زنشستگی شغلی خود پس از با اندازچشمدرصد از آنها مشکالت جدي در مورد  3/78و  دانندیمناکافی 

ي براي زیربرنامهکه داشتن آمادگی قبلی و  استاین نکتۀ مهم  دیمؤ شدهاشاره). تحقیقات 26دارند (

ي از ورزش در ورزشکاران (داخلی و خارجی) جلوگیري ریگکنارهبازنشستگی، از مشکالت عدیدة پس از 

در تحقیق حاضر و همچنین  آمدهدستبهي زندگی هاسبکو تحلیل  هاافتهخواهد کرد. با مقایسۀ این ی

                                                           
1. Dos Santos  
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چنین استنباط کرد، اگر ورزشکاران نخبه بتوانند بین ابعاد مختلف  توانیمتوجه به ابعاد سبک زندگی 

رشد و توسعۀ  توانندیمزندگی تعادل ایجاد کنند و سبکی مطلوب را براي خود برگزینند، در این صورت 

بر ایجاد آرامش عالوه تواندیم جانبههمهد و این رشد ي را در ابعاد مختلف زندگی داشته باشناجانبههمه

ي از ورزش نیز جلوگیري کند. ریگکنارهخاطر در زمان فعلی، از بروز مشکالت متعدد در زندگی پس از 

در این  آمدهدستبهي سبک زندگی هامؤلفهدر تمامی ابعاد زندگی باید به  جانبههمهبراي درك رشد 

در این تحقیق براي ورزشکاران  شدهفیتعري مفهوم سبک زندگی هایژگیو تحقیق توجه کرد. یکی از

ي هامؤلفهعبارتی . بهدهدیمنخبۀ ایرانی جامعیت آن است که همۀ ابعاد زندگی را تحت پوشش خود قرار 

یی مانند مصرف و هامؤلفهي اساسی با هاتفاوتمدنظر در این تحقیق براي سبک زندگی ورزشکاران نخبه 

ي زندگی امروزي) دارد، بنابراین اگر براي ورزشکاري هاسبکي مهم در سنجش هاشاخصو تفریح ( فراغت

ي و سواد مالی ریپذتیمسئولي عاطفی، هایستگیشازندگی،  اندازچشمي، احرفهیی مانند تفکر هامؤلفه

ي، سودمند یا اهحرفگفت به احتمال زیاد سبک زندگی آن ورزشکار  توانیماهمیت فراوانی داشته باشد، 

 ترتیپراهمحسابگر خواهد بود. در مقابل اگر مصرف مادي و فراغت و تفریح (از نوع متمایز) براي ورزشکار 

اهمیت  هامؤلفهنزدیک خواهد بود و اگر براي ورزشکاري همۀ این  گرامصرفباشد، سبک زندگی به سبک 

گفت ورزشکار  توانیمرو در تحلیل کلی ایناندکی داشته باشند، سبک زندگی آن روزمره خواهد بود. از

ي هایستگیشازندگی،  اندازچشمي، احرفهزندگی یعنی تفکر  ترمهمنخبه باید اهمیت بیشتري براي مسائل 

حتی مصرف و فراغت و تفریح ورزشکار نیز  کهيطوربهي و سواد مالی قائل باشد، ریپذتیمسئولعاطفی، 

از مناسب بودن  توانیمشکل بگیرد و در تعادل با آنها باشد، تنها در این صورت  هامؤلفهمتناسب با این 

 نیتأمحتی آیندة ورزشکار را  تواندیمسبک زندگی اطمینان حاصل کرد و این تناسب سبک زندگی فعلی 

نی گفت در راستاي بهبود سبک زندگی ورزشکاران نخبۀ ایرا توانیم هاافتهبه ی با توجهکند. در نهایت 

اي اي در کشور ایجاد یا تقویت شود، البته ایجاد ساختارهاي ورزش حرفهباید ساختارهاي ورزش حرفه

بر است و الزم است عوامل مختلفی در کنار هم قرار گیرند. همچنین باید از ورزشکاران اي زمانپدیده

کسب درآمدهاي باال  هاي مناسب اجتماعی صورت گیرد، بنا به دالیلی مانند معروفیت ونخبه حمایت

هاي اجتماعی مختلف هستند و باید ترتیبی اتخاذ کرد ورزشکاران نخبۀ هر جامعه بیشتر در معرض آسیب

هاي فنی و بر آموزشهاي مختلف توانمندتر شوند، بنابراین عالوهکه ورزشکاران نخبه در برابر آسیب

هاي اقتصادي و هاي اجتماعی، مهارتتهاي زندگی، مهارهاي ورزشی، باید آموزش مهارتتخصصی رشته

ها قرار گیرد. همچنین باید ها و حتی دانشگاههاي مسئول، باشگاهمدیریت منابع مالی مورد توجه سازمان
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هاي مناسب هاي بدنی و ورزشی و سایر عوامل حمایتمتناسب با شرایط فردي و خانوادگی، عالیق، ظرفیت

بر ایجاد توازن در که عالوه نحويه بهتر در زندگی انجام گیرد، بهگزینی هرچمنظور هدفاز ورزشکار به

 زندگی فعلی، مناسب بودن زندگی آیندة ورزشکار نخبه حتی پس از دوران ورزش نیز تأمین شود.   
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Abstract  
Lifestyle is a distinctive concept in modern societies. This mixed study 
aimed to analyze the Iranian elite athletes' lifestyle and offer a typology of 
their lifestyle. In the qualitative phase, 19 experts familiar with Iranian 
athletes' lifestyle had unstructured deep interviews; then, lifestyle 
components were identified using the Glaserian approach of the grounded 
theory. In the quantitative phase, a questionnaire with 64 items consisting of 
the codes of lifestyle components was designed and approved by 5 experts. 
Out of the statistical population (1574 premier league athletes in soccer, 
futsal, volleyball and basketball), 308 athletes completed the questionnaire 
by convenience and purposive sampling methods. The model measuring elite 
athletes’ lifestyle components was tested with confirmatory factor analysis in 
LISREL8.80 software and was fitted after modification. This model had 10 
components: professional thinking, emotional competencies, life vision, 
financial literacy, responsibility, material consumption, cultural consumption 
tendencies, leisure, personal issues and religious behaviors. In addition, 5 
dominant lifestyles among elite athletes were identified: consumerist, 
quotidian, beneficent, accountant and professional using cluster analysis in 
Spss23 software. Characteristics of each lifestyle were discussed by a review 
of the qualitative and quantitative findings.   
 
Keywords 

Consumption, elite athlete, Glaserian approach, lifestyle, professional 
life.  
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