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 چکیده 

از ورزشکاران نخبه است. افراد  های زندگیامروزه سبک زندگی، مفهومی کارآمد برای مطالعه واقعیت :هدف

که سبک زندگی آنان موردتوجه همگان است. مطالعه سبک زندگی  هستند جامعهدر های مهم گروه

هدف این مقاله ساخت و اعتبارسنجی ابزار سبک بنابراین است.  پایاو  روا نیازمند ابزاریه نخبورزشکاران 

   . استزندگی ورزشکاران نخبه ایرانی 

 63سبک زندگی  هایشاخصبرای شناسایی کیفی که در مرحله  تحقیق از نوع آمیخته است :شناسیروش

گلیزری کیفی با رویکرد  یهاداده فته انتخاب شدند.نفر خبره به شکل هدفمند برای مصاحبه عمیق ساختارنیا

کلیه مرحله کمی تائید شد. جامعه آماری  خبرگاننفر از  62توسط  روایی آننظریه داده بنیاد تحلیل شد و 

نفر از آنان  923 که تبال است، والیبال و بسکفوتبال، فوتسال گروهی ورزشکاران فعال در لیگ برتر چهار رشته

ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. داده یاطبقهفی به شکل تصاد

    مورد تائید قرار گرفت. سؤاالتبرخی  های برازش پس از اصالحمورد تحلیل قرار گرفت و شاخص

 مالی، سواد پذیری،لیتبعد مسئو 62نتایج نشان داد ابزار سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی دارای  :هایافته

 فرهنگی، مصرف مادی، مصرف عاطفی، هایشایستگی زندگی، اندازچشم ای،حرفه تفکر تفریح، و فراغت

ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. همچنین پایایی خرده مقیاسامورات فردی  مذهبی و رفتارهای

    دست آمد. به 33/2 تائید و برای کل مقیاس

برای مطالعه  تواندیمو  از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است شدهتوجه به نتایج ابزار طراحی با :ریگینتیجه

  مورد استفاده قرار گیرد. ورزشکاران نخبه زندگی  یهاسبکتمایزات 
   گراییمصرف، پرسشنامه، یاحرفهسبک زندگی، ورزشکار  :ای کلیدیهواژه
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 مقدمه
 ذهن دیرباز از زیستن چگونه صوصخ در تأمل

 ارتقای موازاتبه و ساخته مشغول خود به را بشر

 علم پیشرفت نیز و عمومی آگاهی و دانش سطح

 ارتباطی، نوین هایفنّاوری خصوصبه و فنّاوری و

. یافته است رواج مختلف زندگی هایسبک

نده مفهوم سبک زندگی و رواج فزای اهمیت

 سنخاست که عیت از این واقظاهراً ناشی 

توانند تنوع و موجود دیگر نمیی هاشناسی

امروزی را توضیح ی دنیای اجتماعی گوناگون

دهند و مفهوم طبقه که برای مدتی طوالنی اصل 

سودمندی و کارایی تدریج ، بهطالیی تبیین بود

داده است. با توجه به این چرخش را ازدستخود 

مبنای  امروزی که برای تعریفشناسی در جامعه

های اجتماعی افراد توجه خود را از فعالیتهویت 

های مصرفی معطوف داشته تتولیدی به فعالی

رسد که مفهوم سبک زندگی نظر میاست، به 

ای مفهوم طبقه شده است بدیل یا جایگزینی بر

 6بوردیواز نظر (. 6936چاووشیان، )اباذری و 

اعمال ندگی شامل سبک ز( 6330)

بندی کننده فرد در طبقهشده و بندیطبقه

روز، نوع چون تقسیم ساعات شبانه هاییعرصه

های معاشرت، آداب تفریحات و ورزش، شیوه

فتن، نوع پوشش، نوع خوراک سخن گفتن، راه ر

سبک زندگی (. 6330بوردیو، است )و غیره 

یابد و که عمالً تحقق میبخشی از زندگی است 

که  ستهایی ادربردارنده طیف کامل فعالیت

دهند. انجام میافراد در زندگی روزمره خود 

های مختلف افراد در هر بنابراین طیف فعالیت

 زندگیتواند سازنده سبک گی میعرصه از زند

                                                      
1. Bourdieu 

، 6931باشد )رضوی زاده،  در آن عرصه هاآن

611.) 

توان به درک بهتری از هایی که مییکی از راه

یافت، بررسی عناصر و مفهوم سبک زندگی دست

هایی است که از طرف اندیشمندان برای مؤلفه

)مهدوی کنی،  شده استسبک زندگی مطرح

ها گستره خیلی وسیعی را این مؤلفه. (6931

داشته و از شیوه تغذیه، خودآرایی، نوع مسکن، 

های گذران اوقات ونقل و شیوهنوع وسیله حمل

 (6333) 9، وبلن(6322) 0فراغت به گفته زیمل

 زندگی، اندازچشم ها،تا ارزش (6306) 0و وبر

ای رسانه شناسی و ترجیحاتزیبایی هایسبک

شود. ( را شامل می0220) 5مطابق نظر وینک

توجه دیگر در مفهوم سبک نکته قابلهمچنین 

انتخابی بودن آن است، بسیاری از مساله  زندگی

اندیشمندان این حوزه، انتخاب را یکی از عناصر 

عنصر سبک زندگی  تریناصلی و حتی ضروری

محسوب کرده و سلیقه، ترجیح، انتخاب و 

خالقیت را عامل تمایز سبک زندگی از مفاهیم 

مشابهی نظیر هویت، فرهنگ، شخصیت و غیره 

دانند، از این دیدگاه در وضعیتی که امکان می

ای از میان تعدادی انتخاب و ترجیح دادن گزینه

ی رفتار ها مطرح نبوده و تنها یک الگو براگزینه

توان از سبک زندگی وجود داشته باشد، نمی

(. همچنانی 6936صحبت نمود )الفت و سالمی، 

معتقد بود جامعه  6313نیز در سال  1که رابرت

اروپایی جامعه متنوعی است و تحلیل 

 مارکسیستی توان پاسخگویی به این تنوع را در

خصوص سبک زندگی و اوقات فراغت ندارد. 

                                                      
2. Simmel  
3. Veblen 
4. Weber 

5. Vyncke 
6. Roberts 
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نه از یک اصطالح کلیدی با ایشان در این زمی

برد و بیان نام می« کثرت در فراغت»عنوان 

دارد که آزادی در انتخاب الگوهای سبک می

گرایی زندگی وجود دارد که منشأ آن یک کثرت

، 6)ویل است فرهنگی اجتماعی در جامعه

0226 .) 

عنوان یک مفهوم اهمیت نظری سبک زندگی به

ربوط به شناختی و فرهنگی بیشتر مجامعه

تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول 

از این تغییرات  است 6312و  6312های دهه

معموالً با اصطالحاتی مانند جابجایی از مدرنیته 

های تولید مدرنیسم یا جابجایی از شیوهبه پست

شود )بل و به پست فوردیسم یاد می فوردیسم

 6312های (. در طول سال5، 0225، 0هولوس

به بعد این مفهوم از سوی جامعه شناسان بیشتر 

موردتوجه قرارگرفته است. عمده مطالعات آنان 

خصوص ارتباط سبک زندگی با  در این زمینه در

ساختار اجتماعی بوده است و کسانی مثل 

و غیره به پتانسیل آن در  0، بوردیو، شیز9سوبل

اند. اگرچه مطالعات فراغت توجه کرده

مچون وبر و زیمل ابعادی از شناسانی هجامعه

اند، اما باید اذعان کرد این مفهوم را بررسی کرده

این مفهوم متعلق به دوران رشد و گسترش 

طبقه کاربرد طبقه متوسط است و همراه با این 

(، 06، 6930آن فزونی یافته است )گوشبر، 

 12و  12های تحوالت سبک زندگی در دهه

ین مفهوم به ا 32میالدی باعث شد که از دهه 

های علوم یکی از مفاهیم مهم در گفتمان

 5اجتماعی بدل شود و به تعبیر کوکرهام

                                                      
1. Veal 
2. Bell & Hollows 

3. Sobel  

4. Scheys 

5. Cockerham 

پیش  06سوی قرن شناسی بههمچنان که جامعه

دهد که ها نشان میرود، همه شاخصمی

رود تا در ها درزمینۀ سبک زندگی میپژوهش

اسی قرار گیرد )فاضلی، شنکانون تمرکز جامعه

6930 ،1.) 

ترین بحث درباره بتوان گفت منسجم شاید

شده مفهوم سبک زندگی توسط بوردیو ارائه

است. ایشان در مطالعه پرآوازه خود تحت عنوان 

با بسط دادن  6330در سال « 1تمایز»

های وبر، زیمل و وبلن سبک زندگی را اندیشه

مفهومی معادل بازتاب منزلت اجتماعی معرفی 

، الدیناز تاجبه نقل  6330کند )بوردیو، می

تمایزات ( 6330)به نظر بوردیو (. 63، 6939

توان در مجموعه متنوعی از اجتماعی را می

اعمال اجتماعی مشاهده کرد ازجمله اعمالی که 

شوند مثل طور سنتی مربوط به فراغت میبه

تعطیالت، ورزش، مطالعه، موسیقی، سینما و هر 

و در شود.، بوردیآنچه به اوقات فراغت مربوط می

هایی را تحلیل کرد که کتاب تمایز شیوه

وسیله آن طبقه خود را بهرده و همهای همگروه

کنند مایز میاز الگوهای مصرفی گروه دیگر مت

پردازان در میان نظریه(. 00، 6930)فاضلی، 

بیش از همه بر  1شناسی گیدنزمعاصر جامعه

کند بخش سبک زندگی تأکید میکارکرد هویت

(. به اعتقاد ایشان در 662، 6930)فاضلی، 

زندگی اجتماعی مدرن مقوله سبک زندگی 

اهمیت خاصی دارد. سنت بیشتر معنای خود را 

اساس  دهد و زندگی روزانه بیشتر براز دست می

بازی دیالکتیکی امر محلی و امر جهانی شکل 

شوند تا از میانگیرد و بیشتر افراد مجبور میمی

                                                      
6. Distinction: A Social Critique of the 

Judgement of Taste 

7. Giddens 
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هایی را گزینش کنند ها چیزمجموعه انتخاب

(. گیدنز سبک زندگی 663-603، 6939)گیدنز، 

وبیش جامع از عملکردها تعبیر را به مجموعه کم

فقط گیرد. چون نهرا به کار می هاآن کرد که فرد

آورند بلکه روایت نیازهای جاری او را برمی

خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود 

سازند. نسجم میبرگزیده است در برابر دیگران م

صورت عملکردهای روزمره های زندگی بهشیوه

آیند عملکردهایی که در نوع پوشش، درمی

خوراک، طرز کار، محیط مطلوب برای مالقات با 

، 6939یابد )گیدنز، جسم میدیگران و ... ت

602 .) 

مشخص گردید، با بررسی مطالعات گذشته 

های ی اندکی برای شناسایی شاخصهاتالش

زندگی ورزشکاران نخبه انجام گرفته است.  سبک

گستردگی مفهوم سبک زندگی همچنین 

پرداختن به همه مفاهیم مرتبط با آن را ممکن 

هایی که ای از پژوهشسازد اما در ادامه پارهنمی

های های سبک زندگی گروهشاخص هاآن در

به شکل مختلف موردبررسی قرار گرفته است، 

( در مطالعه 6932یانی )کاوگردد. زیر مطرح می

کمی سازی و سنجش سبک زندگی اسالمی با 

متغیر را  695مند منابع اسالمی بررسی نظام

برای سنجش سبک زندگی اسالمی استخراج 

کرد که این متغیرها پس از اجرا در جامعه 

شناسی، امنیت، تفکر آماری، تحت ده مؤلفه زمان

القی، و علم، عبادی، سالمت، خانوادگی، مالی، اخ

لعلی، عابدی و . باورها و اجتماعی خالصه گردید

( در ساخت و اعتباریابی 6936کجباف )

 62ابزاری سبک زندگی برای معلمان  نامۀپرسش

عاملی برای سنجش سبک زندگی افراد طراحی 

گانه به ترتیب سالمت 62کردند، عوامل 

جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و 

ها، سالمت اریتغذیه، پیشگیری از بیم

شناختی، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، روان

اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، پیشگیری 

 6از حوادث و سالمت محیطی بود. جفریز

( برای ارزیابی سبک زندگی ورزشکاران 0221)

سؤالی را طراحی کرد  03دبیرستانی یک ابزار 

که تحت پنج عامل شامل الگوهای خواب، الگوی 

تغذیه، مدیریت زندگی، روابط اجتماعی و مسائل 

این بود  شد. ایشان معتقدزندگی خالصه می

عوامل چندگانه تأثیر مستقیم بر عملکرد 

گیری و کنترل این ورزشکاران دارد و با اندازه

توان ورزشکاران را به نحو بهتری موارد می

( برای 0262) 0سوینینن و استورممدیریت کرد. 

زندگی جوانان فنالندی چهار مطالعه سبک 

مؤلفه عشق و دوستی )به خانواده و دوستان(، 

ها ها )اعتقادات و احساسات(، داشتهارزش

)استانداردهای زندگی، تلویزیون و اینترنت( و 

ها و اوقات فراغت( ابراز وجود )از طریق سرگرمی

را در نظر گرفتند و بر اساس آن نشان دادند 

نظر  به محور دوست بسیار فنالندیجوانان 

رسند و برای دوستی، تفریحات متعارف نظیر می

صحبتی باهم یا گوش دادن به موسیقی در هم

 خانواده همچنیناند. کنار دوستان ارزش قائل

ترین معنا را در زندگی هنوز هم برای آنان بزرگ

( در پژوهشی 0260) 9و همکاران . آرایدارد

اران، سه سازی تصویر برند ورزشکبرای مفهوم

های ظاهری و بعد عملکرد ورزشکار، جذابیت

را ارائه کردند، منظور  0عرضهسبک زندگی قابل

هایی از زندگی عرضه ویژگیاز سبک زندگی قابل

بیرون از زمین، ورزشکاران است که در بازار

                                                      
1. Jeffreys 

2. Soininen & Storm  

3. Arai, Ko, & Ross  

4. Marketable lifestyle 
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عرضه دارای عرضه است. سبک زندگی قابلقابل

سه زیر مؤلفه داستان زندگی، مدل نقش 

که  استای های رابطهار و کوششورزشک

های شخصی ورزشکار، کننده ارزشمنعکس

ها، رفتارهای اخالقی، نگرش مثبت جذابیت

نسبت به تعامل با هواداران، تماشاگران، حامیان 

در یک تحقیق دیگر  ها است.مالی و رسانه

کیفی ( با یک رویکرد 0263) 6و همکاران دیوانی

ن جوان را نسبت به نگرانی ورزشکارا قوم نگارانه

مورد بررسی حمایت از سبک زندگی  یهابرنامه

فراروی  یهاچالشقرار داده و نشان دادند 

در پنج نخبه سبک زندگی ورزشکاران حمایت از 

، صورت گرفتهدرک ورزشکاران از حمایت  حوزه

سازگاری با محیط جدید، مدیریت تقاضاهای 

تحصیلی و قراردادهای  یهانهیگزرقابتی، 

و مسائل هویتی در لحظات حساس  یارفهح

 تواندیم هاچالشاین  است. یبنددستهقابل 

احساسات، سالمتی و در نهایت عملکرد بازیکنان 

قرار دهد و بر این اساس باید  ریتأثرا تحت 

مشاوران سبک زندگی ورزشکاران را در مسائلی 

ی و تعامل با محیط حمایت احرفهنظیر روابط 

 کنند. 

 روزافزون اهمیت پذیرش با کلی گاهن یک در

 نظر در با و طرف یک از زندگی سبک مفهوم

 بودن توجه مرکز نظیر مواردی داشتن

 میادین در موفقیت واسطهبه نخبه ورزشکاران

 ملی محبوبیت المللی،بین و ملی ورزشی

 در آنان شدن شناخته حتی و نخبه ورزشکاران

 از نجومی درآمدهای المللی و کسببین عرصه

 محصوالت از گذاریصحه و ورزشی قراردادهای

 ورزشکاران زندگی به سبک پرداختن دیگر طرف

                                                      
6. Devaney, Nesti, Ronkainen, Littlewood, 

& Richardson 

چراکه همواره از  .رسدمی نظر به ضروری

بیشترین و  رودیمورزشکاران نخبه انتظار 

خود را در عرصه ورزش ارائه  یهاتالشبهترین 

 نیترکوچکدهند و همه امورات زندگی خود از 

)در یک کالم سبک  هاآن نیتریاساسمسائل تا 

زندگی خود را( بر پایه اصول علمی و منطقی بنا 

متغیر سبک زندگی  لیوتحلهیتجزنهند. بنابراین 

 تواندیمنخبه با جامعیتی که دارد  ورزشکاراندر 

مختلف  یهاجنبه شناخت راستای گامی مهم در

افراد باشد تا ضمن رصد و کنترل  زندگی این

آنان زمینه برای انجام سایر تحوالت زندگی 

و هدایت  ازیموردن یهاآموزشاقدامات نظیر 

زندگی مطلوب فراهم  یهاسبکورزشکاران به 

ضرورت بعدی انجام این تحقیق به گردد. 

رفتار، عقاید و عادات ورزشکاران بر  یرگذاریتأث

 گرددیبرمویژه کودکان و نوجوانان اقشار مردم به

لیل سبک زندگی وتحبا تجزیه توانیمو 

متفاوت  یهاسنخو آگاهی از ورزشکاران نخبه 

سبک زندگی آنان )که الزمه آن وجود ابزاری روا 

 یهاسبک تأثیرگذاری، میزان و پایا است(

را ورزشکاران بر سایر شهروندان مختلف زندگی 

  کرد. نیز بررسی 

با مرور ادبیات سبک زندگی باید اشاره کرد 

ین محدودیت در تررگبزتوان اذعان کرد می

خصوص سنجش و ارزیابی سبک زندگی 

های مورد تائید ورزشکاران نخبه، نبود شاخص

پژوهشگران حوزه سبک زندگی یا علوم ورزشی 

برای سبک زندگی ورزشکاران نخبه است، 

ها و عناصر حتی استفاده از شاخص کهیطوربه

 هاحوزهشده برای سبک زندگی در سایر  مطرح

تواند ی میشناسروانی و شناسهجامعنظیر 

و عدم موجب سردرگمی پژوهشگر ورزشی 

بنابراین با در نظر حصول به نتیجه مناسب گردد. 
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داشتن توصیه پژوهشگران سبک زندگی مبنی بر 

تحلیل و بررسی سبک زندگی در متن اجتماعی 

توان های اجتماعی هدف میو در ارتباط با گروه

های زندگی ی سبکگفت هرگونه تحلیل و ارزیاب

ورزشکاران نخبه باید با در نظر گرفتن شرایط و 

های خاص زندگی این افراد صورت گیرد. ویژگی

به نبود یک ابزار اختصاصی برای  با توجهلذا 

ارزیابی سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی، 

هدف از این پژوهش ساخت و اعتبارسنجی ابزار 

بود. به  سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی

تر برای ورزشکاران نخبه ایرانی عبارت ساده

ها و عناصر سبک زندگی چیست و ابزار شاخص

ارزیابی سبک زندگی این افراد بر اساس 

  های مذکور چگونه است؟شاخص

 

 شناسی پژوهشروش
ی سبک زندگی بندی پیشینهو جمع مطالعه با

 رغمبهمشخص گردید نظریات این حوزه 

های مختلف زندگی توانند جنبهگستردگی، نمی

ورزشکاران نخبه ایرانی را تحت پوشش خود قرار 

دهند. در این پژوهش، با در نظر داشتن وضعیت 

طرف و زمینه اسالمی ازیک-فرهنگ بومی ایرانی

ورزشی ورزشکاران از طرف دیگر، سعی شده 

است شاخص سبک زندگی ورزشکاران و 

اسایی آن به صورت کیفی مورد شن هایمؤلفه

خبرگان نفر از  63قرار گیرد. به این منظور با 

 ،یورزششناسی جامعه ،یورزش تیریمد

و  انیمرببرخی از شناسی ورزشی، روان

های عمیق مصاحبهباسابقه  ورزشکاران

انجام پذیرفت. دلیل استفاده از  ساختارنیافته

رویکرد  در تحقیق ساختارنیافته یهامصاحبه

نظریه داده بنیاد مورد ( 6گلیزری )ظاهر شونده

( عدم 6333بود که در آن گلیزر )استفاده 

را تاکید  0استفاده از دستورالعمل مصاحبه

. این رویکرد به دنبال کشف نگرانی عمده کندمی

در مصاحبه است و نیازی به  کنندگانمشارکت

طرح سواالت یکسان از همه افراد نیست لذا 

شیوه  نتریمصاحبه عمیق ساختارنیافته مناسب

 روش، مرحلهدر این است.  هاداده یآورجمع

گیری هدفمند بود و به شکل گلوله برفی تا نمونه

رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. هر 

دقیقه طول  12تا  02زمانی بین مدت مصاحبه

زمان با صورت همهای کیفی بهداده کشید.

های باز، ای از کدگذاریاستفاده از مجموعه

، انتخابی و یادنوشت نگاری تحلیل شد و نظری

به و رویکرد گلیزری توجه به ماهیتشان کدها با 

سه طبقۀ کلی تقسیم شدند، طبقۀ اول به 

گیری سبک ساختارهای تأثیرگذار در شکل

کرد، طبقۀ دوم زندگی ورزشکار نخبه اشاره می

های عینی سبک زندگی ورزشکار نخبه به مؤلفه

فرآیند اجتماعی "م نیز مربوط بود، و طبقۀ سو

مربوط به مقوله محوری پژوهش را نشان  "پایه

  (.659و  602: 6935داد )محمدی ترکمانی، می

ساخت و رواسازی  -با توجه به هدف پژوهش 

، کدهای -ابزار سبک زندگی ورزشکاران نخبه

های عینی سبک زندگی مؤلفهطبقه دوم )

 ( مورد توجه قرار گرفته است.ورزشکار نخبه

رویکرد به کار رفته برای این منظور رویکرد کمی 

پیمایشی بود که با  - و روش پژوهش توصیفی

سازی معادالت ساختاری اجرا استفاده از مدل

                                                      
6. Emergent  

0. Interview Guide 
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های اصلی/ فرعی به همراه سؤاالت متناظر مقوله

در یک پرسشنامه فرم روایی محتوایی با  هاآن با

سه گزینه )مناسب، مناسب ولی غیرضروری و 

خبره  5نفر از خبرگان ) 62نامناسب( در اختیار 

خبره دیگر( قرار گرفت و با  5از مرحله کیفی و 

در  بندی نظرات آنان مورد تائید قرار گرفت.جمع

گویه حذف گردید و در سایر  0این مرحله 

 هاآن تغییراتی در راستای بهبودنیز  هاهگوی

 6صورت گرفت و پرسشنامه برای اجرای مقدماتی

نفر از ورزشکاران  92آماده گردید. در این مرحله 

لیگ برتری پرسشنامه را تکمیل کردند و با 

گویه حذف  0بررسی ضریب پایایی سؤاالت، 

جامعه رسید.  10ردید و تعداد سؤاالت به گ

یه ورزشکاران لیگ برتری آماری پژوهش کل

چهار رشته گروهی فوتبال، فوتسال، والیبال و 

 هایانتخاب رشتهاز جمله دالیل بسکتبال بودند. 

برگزاری منظم مسابقات لیگ در  ورزشی گروهی

زشکاران و همچنین تعداد باالی ور هااین رشته

 یآورجمعبود که امکان  هامشغول در آن لیگ

در این مرحله  .دادیم بیشتری را یهاپرسشنامه

با استفاده از واریانس نمونه اجرای مقدماتی، 

 952نفر تعیین گردید و  952حجم نمونه نهایی 

به پرسشنامه بین ورزشکاران چهار رشته مذکور 

توزیع گردید. پس از  یاطبقهشکل تصادفی 

 923ها تعداد آوری و بررسی پرسشنامهجمع

ود. استفاده بپرسشنامه سالم و قابل

های برگشتی سالم با استفاده از پرسشنامه

تکنیک تحلیل عاملی تائیدی مورد تحلیل قرار 

گویه حذف هشت گرفتند که در این مرحله نیز 

سؤالی سبک زندگی  50گردید و درنهایت ابزار 

    ورزشکاران نخبه مورد تائید واقع شد.

                                                      
1. Pilot 

 ی پژوهشهایافته

 نمونه در یهایژگیوتوصیف  6جدول شماره 

دهد، با توجه به جدول را نشان میمرحله کیفی 

های پژوهش توان از متناسب بودن نمونهمی

 اطمینان حاصل کرد.

 
 کنندگان در مصاحبهجزئیات مشارکت. 1جدول 

 تعداد متغیر 

 تحصیالت

 9 کارشناسی

 9 ارشدکارشناسی

 69 دکتری

سابقه بازی در لیگ 

 برتر

 69 بله

 1 خیر 

 ریسابقه مربیگ
 62 بله 

 3 خیر 

 تخصص اعضاء 

 0 شناس ورزشی روان

 1 سر مربی لیگ برتری 

 9 شناس ورزشیجامعه

 0 مدیر ارشد ورزشی

 6 پزشک تیم

 63 جمع

 
ترین متغیرهای نیز توصیف مهم 0جدول شماره 

های مرحله کمی را جمعیت شناختی آزمودنی

 دهد. مطابق جدول ورزشکاران رشتهنشان می

درصد بیشترین فراوانی را به خود  91فوتبال با 

ها را درصد از آزمودنی 5383اند، اختصاص داده

درصد را ورزشکاران زن  0680ورزشکاران مرد و 

درصد سابقه  91،1اند. همچنینتشکیل داده

 عضویت تیم ملی را داشتند.   
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 شناختی نمونه پژوهشتوصیف متغیرهای جمعیت. 2 جدول

 متغیر
 سابقه عضویت در تیم ملی جنسیت ته ورزشیرش

 جمع
 خیر بله زن مرد بسکتبال والیبال فوتسال فوتبال

 923 635 669 601 636 09 19 31 665 فراوانی

 622 1989 9181 0680 5383 60 06 03 91 درصد

 
شده در آوریهای جمعین بخش دادهدر ا

ازش تحلیل عاملی تأییدی پردافزار لیزرل و با نرم

دلیل استفاده از این آزمون آگاهی از ابعاد شدند، 

برازش »بود. های کیفی اساس یافته سواالت بر

های ای است که دادهدرجهکننده تعیین« مدل

کوواریانس نمونه از مدل معادالت  -واریانس 

: 6933کند )قاسمی، ساختاری حمایت می

های ترین و پرکاربردترین شاخص(. مهم609

های برازش دل در سه دسته شاخصبرازش م

کای اسکوئر و نسبت کای  مطلق )شاخص

(، ریشه میانگین df2X/اسکوئر به درجه آزادی )

(، نیکویی RMSEAمربعات خطای برآورد )

شده ( و نیکویی برازش اصالحGFIبرازش )

(AGFI) ،)های برازش نسبی )شاخصشاخص 

(، شاخص نرم نشده NFIنرم شده برازندگی )

(، شاخص برازندگی فزاینده NNFIندگی )براز

(IFI( و شاخص برازندگی تطبیقی )CFI و ))

های برازش مقتصد )شاخص برازش شاخص

( و شاخص برازش PGFIاصالح شده مقتصد )

(( قرار PNFIهنجار شده و اصالح شده مقتصد )

ی پژوهش گیرگیرند که در بررسی مدل اندازهمی

انجام تحلیل برای  مورداستفاده قرار گرفتند.

عاملی تأییدی بهترین و استانداردترین روش 

، لذا است زمان کلیه متغیرهای مدلتحلیل هم

صورت به هاآن های متناظرو مؤلفه هاکلیه گویه

زمان وارد فرآیند تحلیل شدند. نتایج تحلیل هم

متناظر سبک  هایها و گویهعاملی تأییدی مؤلفه

 9شماره در جدول زندگی ورزشکاران نخبه 

  آورده شده است.

 

 های سبک زندگی ورزشکاران نخبههای تحلیل عاملی تائیدی مؤلفهشاخص. 3جدول 

 گویه مؤلفه ردیف
نماد 

 گویه

بار 

 عاملی
T- 

value 
2R 

1 

شم
چ

ی
انداز زندگ

 

 V1 11/2 02/60 00/2 فعالیت ورزشی در تیمی با هواداران زیاد

 V2 13/2 93/69 03/2 شیداشتن اطالعات کافی در رشته ورز 2

 V3 00/2 11/3 00/2 تمایل برای پذیرش تابعیت کشورهای خارجی  3

 V4 11/2 32/60 01/2 اساس سطح فنی انتخاب تیم و یا لیگ جدید بر 4

 V5 56/2 65/3 00/2 ترجیح برای داشتن تحصیالت دانشگاهی 5

 V6 51/2 31/3 92/2 های اقتصادی در کنار ورزشپرداختن به فعالیت 6

 V7 13/2 09/69 03/2 تمایل برای ایجاد تصویری مطلوب از خود در جامعه 7

 V8 10/2 30/62 91/2 پیشنهادهای باالتر خارجیرای ترک تیم محبوب داخلی ب 8

 V9 31/2 66/60 59/2 ایهای حرفهتمایل برای فعالیت در باالترین لیگ 9

 V10 10/2 59/60 00/2 های سیاسیتمایل برای پرداختن به فعالیت 11

ی 11
سواد مال

 FL1 91/2 23/1 69/2 وخرج در زندگییادداشت و مدیریت دخل 

 FL2 50/2 15/3 96/2 جویی در منابع مالیصرفه 12

 FL3 13/2 13/60 03/2 در اموری نظیر پیدا کردن تیم مناسبگیری از مشاور بهره 13

 FL4 32/2 91/60 53/2 ن جهت اداره بهتر امور مالیگیری از مشاوره اطرافیابهره 14
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 FL5 16/2 51/66 06/2 های مختلف نظیر درمان و آتیهگذاری در بیمهسرمایه 15

16 

ی
ت فرد

امورا
 I1 95/2 29/1 63/2 جای ازدواجترجیح روابط آزاد به 

 I2 50/2 09/66 02/2 اعتقاد به ارتباط جهت آشنایی قبل از ازدواج 17

 I3 52/2 99/3 03/2 اهمیت داشتن آراستگی ظاهری 18

 I4 12/2 21/66 93/2 محول نکردن انجام امور شخصی روزمره به دیگران 19

 I5 11/2 00/60 01/2 اعتقاد به اینکه ازدواج مانع پیشرفت انسان است 21

21 

ی
ف ماد

صر
م

 C1 36/2 20/66 05/2 تمایل برای پوشش متفاوت نسبت به مردم 

 C2 13/2 00/3 99/2  های ارائه شده گوشی به بازارمدل خرید آخرین 22

 C3 30/2 33/3 96/2  و جدیدترین خودروها  ترینداشتن لوکسعالقه به  23

 C4 30/2 65/3 90/2 معروف شدن تغییر محل سکونت قبلی پس از  24

 C5 32/2 22/3 96/2 تمایل برای خرید کاالهای بادوام 25

26 

ف 
صر

م
ی

فرهنگ
 

 CU1 55/2 31/2 92/2 تماشای یک تئاتر زنده کالسیک

 CU2 93/2 60/66 91/2 رفتن به سینما 27

 CU3 95/2 20/60 06/2 مطالعه کتب و مجالت ورزشی 28

 CU4 00/2 10/3 03/2 شرکت در مراسم شعرخوانی 29

 CU5 12/2 03/60 50/2 رفتن به کنسرت موسیقی زنده 31

 CU6 53/2 22/66 91/2 و مجالت درسی مطالعه کتب 31

 CU7 01/2 39/60 01/2 مطالعه کتاب و مجالت متفرقه 32

 CU8 52/2 12/3 03/2 شرکت در حراج آثار هنری و تاریخی 33

34 

تفکر حرفه
ی

ا
 

 P1 16/2 15/66 06/2 حضور سروقت در تمرینات

 P2 10/2 03/62 99/2 بندی کارها برحسب اهمیت در زندگیاولویت 35

 P3 50/2 52/3 03/2 برخورد مبتنی بر احترام با مربیان و بازیکنان حریف 36

 P4 13/2 92/66 93/2 هاتیمیبرخورد مبتنی بر احترام با مربیان و هم 37

 P5 13/2 32/60 01/2 های مربیپیروی از دستورات و راهنمایی 38

 P6 15/2 10/66 06/2 اعتقاد به رقابت سالم و صادقانه 39

 P7 11/2 00/60 05/2 هاتمایل برای حضور دیروقت در قرار مالقات 41

 P8 13/2 69/66 93/2 های افراد مختلفای به درخواستمنظم و دورهپاسخ  41

42 

ت
سئولی

م
پذیر

 ی

 P9 59/2 60/3 01/2 داشتن کانالی ارتباطی با هواداران

 R1 53/2 39/69 50/2 زشاختصاص بخشی از درآمد خود جهت اشاعه ور 43

 R2 13/2 03/66 02/2 المنفعههای خیریه و عاماعتقاد به مناسب بودن فعالیت 44

 R4 51/2 06/62 99/2 قدم برداشتن در راستای حل مشکالت جامعه 45

ی 46
ی مذهب

رفتارها
 RB1 50/2 52/3 00/2 تالش برای بجا آوردن واجبات دینی 

 RB2 10/2 60/69 03/2 جای ادای واجبات دینیباخدا بهمهم بودن ارتباط قلبی  47

 RB3 10/2 90/62 99/2 احترام به افراد پایبند به امور مذهبی 48

 RB4 13/2 30/3 96/2 عدم ارتباطات با جنس مخالف به دالیل نهی مذهبی 49

 E1 12/2 01/66 02/2 های شرعی پرهیز از حضور در محافل متناقض با ارزش 51

51 

ی
ستگ

شای
ی

ی عاطف
ها

 E2 13/2 53/66 93/2 پذیرش مسئولیت کارها و اعمال خود 

 E3 12/2 96/69 03/2 فردی آمدن شکست و پیروزی براثر تالش بدستاعتقاد به  52

 E4 53/2 20/66 91/2 ترین رفتار در شرایط مختلفسعی در بروز مناسب 53

 E5 32/2 31/60 51/2 ضور در آنورسوم کشور خارجی زمان حاحترام به آداب 54

 E7 13/2 15/60 55/2 پرهیز از مصرف خودسرانه هرگونه دارو 55

 E8 13/2 16/60 51/2 انتخاب رژیم غذایی با نظر متخصصان تغذیه ورزشی 56

 E9 11/2 66/60 50/2 تمایل جهت داشتن اطالعات کامل در خصوص سالمتی 57

ح 58
ت و تفری

فراغ
 L1 01/2 22/1 69/2 نترنت به عنوان یک تفریحوب گردی در ای 

 L2 51/2 13/69 50/2 همراهی با خانواده در اوقات فراغت 59

 L3 53/2 35/69 59/2 تر نسبت به مردم عادیپرداختن به کارهای متفاوت 61

 L4 05/2 36/62 91/2 موبایلی اجتماعی هایمشغولیت در شبکه 61

 L5 53/2 99/69 52/2 های بستهحیطگذران اوقات فراغت در م 62
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باتوجه به  پس از اجرای تحلیل عاملی تائیدی

های برازش، الزم متوسط بودن برخی از شاخص

در روش تحلیل عاملی  مدل اصالح گردد.بود 

هایی نظیر حذف تأییدی برای اصالح مدل روش

، حذف بارهای عاملی 0/2بارهای عاملی کمتر از 

و حذف  31/6ز قدر مطلق با مقادیر تی کمتر ا

 05/2بارهای عاملی دارای ضریب تعیین کمتر از 

 9توجه به جدول شماره  باشود. شنهاد میپی

، V3 ،V5 ،FL1 ،I1 ،CU2 ،CU3هشت گویه 

RB1 وL1  .اجرا و حائز شرایط فوق نبودند

مقایسه خروجی اجراهای متعدد نشان داد 

گویه  هشتشده زمانی که هر های اصالحمدل

گردند دارای زمان حذف میطور همق بهفو

جدول شماره ، است رازشهای ببهترین شاخص

. دهدیمنتایج را نشان  5و جدول شماره  0

 

 های سبک زندگی ورزشکاران نخبه پس از اصالحهای تحلیل عاملی مؤلفهشاخص .4جدول 

 نماد گویه گویه مؤلفه ردیف
بار 

 عاملی
T- 

value 
2R 

1 

شم
چ

انداز زندگ
 ی

 V1 11/2 66/60 00/2 فعالیت ورزشی در تیمی با هواداران زیاد

 V2 10/2 06/60 55/2 داشتن اطالعات کافی در رشته ورزشی 2

 حذف V3 تمایل برای پذیرش تابعیت کشورهای خارجی  3

 V4 11/2 10/60 01/2 اساس سطح فنی انتخاب تیم و یا لیگ جدید بر 4

 حذف V5 ت دانشگاهیترجیح برای داشتن تحصیال 5

 V6 59/2 29/3 01/2 های اقتصادی در کنار ورزشپرداختن به فعالیت 6

 V7 12/2 15/69 56/2 تمایل برای ایجاد تصویری مطلوب از خود در جامعه 7

 V8 53/2 63/62 90/2 ترک تیم محبوب داخلی برای پیشنهادهای باالتر خارجی 8

 V9 31/2 91/60 55/2 ایهای حرفهن لیگتمایل برای فعالیت در باالتری 9

 V10 16/2 91/60 00/2 های سیاسیتمایل برای پرداختن به فعالیت 11

11 

ی
سواد مال

 

 حذف FL1 وخرج در زندگییادداشت و مدیریت دخل

 FL2 50/2 00/3 03/2 جویی در منابع مالیصرفه 12

 FL3 13/2 30/60 03/2 م مناسبگیری از مشاور در اموری نظیر پیدا کردن تیبهره 13

 FL4 32/2 93/60 53/2 گیری از مشاوره اطرافیان جهت اداره بهتر امور مالیبهره 14

 FL5 12/2 93/66 02/2 های مختلف نظیر درمان و آتیهگذاری در بیمهسرمایه 15

16 

ی
ت فرد

امورا
 حذف  I1 جای ازدواجترجیح روابط آزاد به 

 I2 50/2 21/66 02/2 ط جهت آشنایی قبل از ازدواجاعتقاد به ارتبا 17

 I3 52/2 90/3 92/2 اهمیت داشتن آراستگی ظاهری 18

 I4 12/2 66/66 02/2 محول نکردن انجام امور شخصی روزمره به دیگران 19

 I5 13/2 51/60 03/2 اعتقاد به اینکه ازدواج مانع پیشرفت انسان است 21

21 

ی
ف ماد

صر
م

 C1 32/2 20/66 05/2 پوشش متفاوت نسبت به مردم تمایل برای 

 C2 13/2 00/3 90/2 های ارائه شده گوشی به بازار مدل خرید آخرین 22

 C3 30/2 35/3 96/2 و جدیدترین خودروها   ترینعالقه به داشتن لوکس 23

 C4 30/2 60/3 90/2 تغییر محل سکونت قبلی پس از معروف شدن  24

 C5 32/2 20/3 96/2 ای خرید کاالهای بادوامتمایل بر 25

26 

ی
ف فرهنگ

صر
م

 

 CU1 51/2 21/62 90/2 تماشای یک تئاتر زنده کالسیک

 حذف  CU2 رفتن به سینما 27

 حذف  CU3 مطالعه کتب و مجالت ورزشی 28

 CU4 93/2 32/3 01/2 شرکت در مراسم شعرخوانی 29

 CU5 16/2 91/60 55/2 رفتن به کنسرت موسیقی زنده 31

 CU6 10/2 00/66 93/2 مطالعه کتب و مجالت درسی 31

 CU7 05/2 01/60 05/2 مطالعه کتاب و مجالت متفرقه 32

 CU8 56/2 35/3 92/2 شرکت در حراج آثار هنری و تاریخی 33

34 

تفکر حرفه
ی

ا
 P1 16/2 13/66 06/2 حضور سروقت در تمرینات 

 P2 15/2 99/62 99/2 ب اهمیت در زندگیبندی کارها برحساولویت 35

 P3 50/2 00/3 03/2 برخورد مبتنی بر احترام با مربیان و بازیکنان حریف 36

 P4 13/2 92/66 93/2 هاتیمیبرخورد مبتنی بر احترام با مربیان و هم 37

 P5 13/2 10/60 01/2 های مربیپیروی از دستورات و راهنمایی 38
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 P6 15/2 10/66 06/2 ابت سالم و صادقانهاعتقاد به رق 39

 P7 11/2 03/66 05/2 هاتمایل برای حضور دیروقت در قرار مالقات 41

 P8 13/2 69/66 93/2 های افراد مختلفای به درخواستپاسخ منظم و دوره 41

42 
ت

سئولی
م

ی
پذیر

 P9 59/2 06/3 01/2 داشتن کانالی ارتباطی با هواداران 

 R1 53/2 06/69 56/2 خشی از درآمد خود جهت اشاعه ورزشاختصاص ب 43

 R2 13/2 50/66 02/2 المنفعههای خیریه و عاماعتقاد به مناسب بودن فعالیت 44

 R4 53/2 91/62 90/2 قدم برداشتن در راستای حل مشکالت جامعه 45

ی 46
ی مذهب

رفتارها
 حذف RB1 تالش برای بجا آوردن واجبات دینی 

 RB2 12/2 55/60 01/2 جای ادای واجبات دینیبودن ارتباط قلبی باخدا به مهم 47

 RB3 16/2 39/3 92/2 احترام به افراد پایبند به امور مذهبی 48

 RB4 11/2 50/3 03/2 عدم ارتباطات با جنس مخالف به دالیل نهی مذهبی 49

 E1 10/2 95/60 05/2 های شرعی پرهیز از حضور در محافل متناقض با ارزش 51

51 

ی
ستگ

شای
ی

ی عاطف
ها

 E2 11/2 01/66 93/2 پذیرش مسئولیت کارها و اعمال خود 

 E3 12/2 65/69 01/2 فردی آمدن شکست و پیروزی براثر تالش بدستاعتقاد به  52

 E4 51/2 33/62 95/2 ترین رفتار در شرایط مختلفسعی در بروز مناسب 53

 E5 32/2 31/60 51/2 کشور خارجی زمان حضور در آنورسوم احترام به آداب 54

 E7 32/2 31/60 51/2 پرهیز از مصرف خودسرانه هرگونه دارو 55

 E8 13/2 31/60 59/2 انتخاب رژیم غذایی با نظر متخصصان تغذیه ورزشی 56

 E9 11/2 61/60 59/2 تمایل جهت داشتن اطالعات کامل در خصوص سالمتی 57

58 

ت و تف
فراغ

ح
ری

 حذف  L1 وب گردی در اینترنت به عنوان یک تفریح 

 L2 51/2 15/69 50/2 همراهی با خانواده در اوقات فراغت 59

 L3 53/2 11/69 59/2 تر نسبت به مردم عادیپرداختن به کارهای متفاوت 61

 L4 01/2 36/62 91/2 موبایلی اجتماعی هایمشغولیت در شبکه 61

 L5 53/2 02/69 56/2 های بستهغت در محیطگذران اوقات فرا 62

 
 شدههای برازش مدل اصالحشاخص. 5جدول 

 توضیح شدهمقدار محاسبه مقدار استاندارد شاخص

/df2Χ 9-6 90/0 برازش عالی 

RMSEA  برازش عالی 219/2 23/2کمتر از 

GFI  برازش متوسط 10/2 3/2بیشتر از 

AGFI  برازش متوسط 16/2 3/2بیشتر از 

NFI  برازش عالی 32/2 3/2بیشتر از 

NNFI  برازش عالی 30/2 3/2بیشتر از 

IFI  برازش عالی 30/2 3/2بیشتر از 

CFI  برازش عالی 30/2 3/2بیشتر از 

PGFI  برازش خوب 11/2 5/2مقادیر نزدیک به 

PNFI  برازش متوسط 30/2 5/2مقادیر نزدیک به 

 
های شاخصدهد، کلیه نشان می 5جدول شماره 

اصالحی قابل قبول هستند و  برازش مدل

شده توان گفت میزان توان مدل اصالحمی

یابی به منظور دستدر ادامه به پژوهش باال است.

تر، از روش تحلیل عاملی ساختار عاملی دقیق

تائیدی مرتبۀ دوم استفاده شد. مدل عاملی 

های مرتبۀ دوم مدلی است که در آن عامل

پذیر استفاده از متغیرهای مشاهده پنهانی که با

شوند، خود تحت تأثیر گیری می)سؤاالت( اندازه

تر و به عبارتی متغیر پنهان یک متغیر زیربنایی

گیرند )قاسمی، ار میدر یک سطح باالتر قر

مدل مذکور  (. نتایج نشان داد021: 6933

نیز قابل رازش مدل های بمعنادار بوده و شاخص

توان گفت و می (1 جدولو  6 )شکل است قبول

گیری سبک زندگی ورزشکاران نخبه مدل اندازه

 دارای برازش مطلوب است.    
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 های برازش مدل مرتبه دومشاخص. 6جدول 
 توضیح شدهمقدار محاسبه مقدار استاندارد شاخص

/df2Χ 9-6 20/0 برازش عالی 

RMSEA  برازش عالی 253/2 23/2کمتر از 

GFI  برازش متوسط 19/2 3/2بیشتر از 

AGFI  برازش متوسط 16/2 3/2بیشتر از 

NFI  برازش عالی 36/2 3/2بیشتر از 

NNFI  برازش عالی 30/2 3/2بیشتر از 

IFI  برازش عالی 39/2 3/2بیشتر از 

CFI  برازش عالی 35/2 3/2بیشتر از 

PGFI  برازش خوب 19/2 5/2مقادیر نزدیک به 

PNFI  برازش متوسط 30/2 5/2مقادیر نزدیک به 

 

 
 مدل مرتبه دوم سبک زندگی ورزشکاران نخبه در حالت ضرایب استاندارد. 1شکل 
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محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  رغمبهدرنهایت 

تک سؤاالت در مراحل ابتدایی، دوباره برای تک

ده مؤلفه و کل مقیاس محاسبه  ضریب پایایی

انداز چشم یهامؤلفهگردید، که به ترتیب برای 

امورات (، 100/2ی )مال سواد(، 355/2ی )زندگ

 مصرف(، 320/2ی )ماد مصرف(، 195/2) فردی

(، 329/2ی )احرفه تفکر( 360/2ی )فرهنگ

ی مذهب یرفتارها(، 113/2ی )ریپذتیمسئول

( و 136/2ی )عاطف یهایستگیشا(، 395/2)

پایایی کل مقیاس ( بود، 330/2) حیو تفر فراغت

 مد.بدست آ 332/2نیز 

 

 گیریبحث و نتیجه

برای ارزیابی سبک زندگی ورزشکاران نخبه 

ایرانی به ابزاری نیاز است که با توجه به شرایط و 

های خاص زندگی ورزشکاران تهیه گردد ویژگی

حال نیز از روایی و پایایی مناسبی و درعین

برخوردار باشد. در این پژوهش پس از طراحی 

نخبه، از روش های سبک زندگی ورزشکار گویه

تحلیل عاملی تائیدی برای رواسازی مدل 

گیری سبک زندگی ورزشکاران نخبه اندازه

دهد که های پژوهش نشان میاستفاده شد. یافته

ابزار سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی دارای 

، 6پذیری. این ابعاد شامل مسئولیتاست بعد 62

، 0ای، تفکر حرفه9، فراغت و تفریح0سواد مالی

، 1های عاطفی، شایستگی5انداز زندگیچشم

، رفتارهای 3، مصرف فرهنگی1مصرف مادی

                                                      
1. Responsibility 

2. Financial Literacy 

3. Leisure 

4. Professional Thinking 

5. Life Vision 

6. Emotional Competencies 

7. Consumption 

8. Cultural Consumption 

بود. باید اذعان کرد  62امورات فردیو  3مذهبی

گستردگی مفهوم سبک زندگی موجب شده در 

که  6302های طول یک قرن اخیر )از سال

سبک زندگی موردتوجه قرارگرفته است( 

عنوان محققان مختلف عناصر متنوعی را به

ها و مصادیق عینی سبک زندگی پیشنهاد مؤلفه

بهره ببرند. در  هاآن کرده و در مطالعات خود از

بندی ( در یک جمع0220) این راستا وینک

کند مفهوم سبک زندگی هسته اشاره می

های بازار بوده )به بندیهای بخشپژوهش

برای  تواندمیعبارتی مفهوم سبک زندگی 

به کار  کنندگانمصرفان مطالعه تمایزات می

سبک  یشناختجامعهبرده شود، در تبیین 

زندگی نیز تمایزات میان افراد در گستره وسیعی 

( و در ابتدا معموالً با شودیماز اعمال مطالعه 

ها، عالیق و عقاید استفاده از عبارات فعالیت

شد، این محقق رویکرد جدیدی برای انجام می

با استفاده افراد  های زندگیگونه شناسی سبک

های ها، سبکتری شامل ارزشاز مفاهیم باثبات

انداز زندگی و ترجیحات شناختی، چشمزیبایی

باتوجه به کند. بنابراین را ارائه می ایرسانه

خاص سبک زندگی ورزشکاران نخبه  یهایژگیو

آنان آمده برای سبک زندگی دستهای بهشاخص

های ای با شاخصهای عمدهدر برخی ابعاد تفاوت

حوزه سبک زندگی دارد. این مطرح در 

کیفی پیش  یهاافتهیها با درنظر داشتن شاخص

 :  گردندیمتعریف مرحله این تحقیق به شکل زیر 

پذیری: این بعد به میزان حساسیت و مسئولیت

احساس وظیفه ورزشکاران در قبال جامعه و 

پذیری کند و مسئولیتافراد آن اشاره می

پذیری نسبت به ورزش زیر اعی و مسئولیتاجتم

                                                      
9. Religious Behavior 

10. Individual Issues 
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نشان می  پذیریمسئولیتی آن هستند. هامؤلفه

دهد همواره از یک فرد ورزشکار نخبه انتظار 

نسبت به مسائل اجتماعی جامعه خود  رودمی

تفاوت نبوده و مشارکت فعالی در امورات بی

مختلف اجتماعی داشته باشد. در این زمینه 

( در آمریکا 0266) 6بیاکپژوهش تاینسکی و با

نشان داد که امروزه بیش از گذشته ورزش و 

طوری که خورده است بهدوستی به هم گرهانسان

 ای توجهی بیش از آنچه کهبه ورزشکاران حرفه

شود و دهند، میانجام می یبازنیزمدر  هاآن

ذینفعان مختلف از ورزشکار انتظار دارند در 

ستانه مشارکت خیریه انسان دو یهاتیفعال

  نمایند.

های ورزشکار سواد مالی: ناظر به میزان توانایی

درزمینۀ مدیریت مسائل مالی زندگی است. این 

نگر مالی، صرفه آینده مؤلفهبعد شامل سه زیر 

جوی مالی و بهره گیرنده از مشاوران مالی است 

گیرد که ورزشکار برای و کلیه اعمالی را در برمی

  برد.وخرج خود به کار میمدیریت بهتر دخل

فراغت و تفریح: فراغت بخشی از ساعات روزانه 

افراد ازجمله ورزشکاران است که با رضایت خاطر 

و انتخاب آزادانه به استراحت و تفریح و یا سایر 

پردازند. این بعد بیشتر الگوهای گذران امور می

فراغت را در ورزشکاران مدنظر قرار دارد و شامل 

مؤلفه خانوادگی، مجازی، بسته و چهار زیر 

 متمایز است. 

ای: بعدی است که حرکت فرد در تفکر حرفه

ای را نشان داخل چارچوب و اصول ورزش حرفه

دهد، یعنی دیدگاه فرد نسبت به فعالیت می

ای که از آن کسب منظم و منطقی در حرفه

کند. این بعد خود از سه زیر مؤلفه درآمد می

                                                      
6. Tainsky & Babiak 

شناسی ای و وقتحرفهمنش ورزشی، روابط 

همواره از یک ورزشکار که در  .بودتشکیل شده 

مراتب ورزش به سطوح باالی هرم سلسله 

، مدیران و مسئوالن، هاباشگاه، پردازدیمفعالیت 

مربیان، هواداران و در یک کالم عموم شهروندان 

بوده  یاحرفهبه معنای واقعی دارند انتظار جامعه 

بودن را رعایت کند.  یاحرفهو همه معیارهای 

گرایی باید اشاره کرد  یاحرفهدرخصوص مفهوم 

 0که مطابق نظر داولینگ، ادوارد و واشنگتن

سال است که این مفهوم در  32( بیش از 0260)

ریشه دوانده  شناسیجامعهمدیریت و  هایرشته

 ایحرفهمشابه استفاده از مفهوم  طوربهاست و 

در رشته مدیریت گرایی سابقه نسبتاً طوالنی 

ورزشی نیز دارد، اما تاکنون علی رغم این 

استفاده مداوم و اهمیت آن تالش کمی برای 

بررسی نحوه عملیاتی شدن آن در مدیریت 

ورزشی صورت گرفته است. لذا این محققان در 

گرایی در  ایحرفهیک مطالعه مروری از ادبیات 

یک  شناسیجامعهمدیریت و  هایرشته

گرایی  ایحرفهامل سه طبقه ش یبندطبقه

 ایحرفهگرایی سیستماتیک و  ایحرفهسازمانی، 

گرایی شغلی را برای مطالعات بیشتر پیشنهاد 

، همچنین به اعتقاد این محققان گستره کنندیم

گرایی فعال ناشناخته  ایحرفهوسیعی از مفهوم 

باقی مانده است. بنابراین باتوجه به توصیه 

تحقیق  یهاافتهیف و محققان فوق از یک طر

 ایحرفه رسدیمحاضر از طرف دیگر به نظر 

گرایی مفهومی مهم در زندگی ورزشکاران نخبه 

این زمینه  باشد که انجام تحقیقات بیشتر در

و باید محققان معیارهای  شودیماحساس 

                                                      
0. Dowling, Edwards, & Washington 
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گرایی را برای یک ورزشکار نخبه تبیین  ایحرفه

 نمایند. 

زندگی به دیدگاه  اندازانداز زندگی: چشمچشم

فرد نسبت به مسائل مهم و اساسی زندگی اشاره 

های تحصیلی، سیاسی، دارد که دارای زیر مؤلفه

 اندازچشم نامی بود.شغلی و خوش -اقتصادی

را نسبت به یک ورزشکار ی تمایالت زندگ

در کنار اموراتی نظیر اقتصاد، علم، سیاست و ... 

ید اشاره نشان می دهد. با ورزشی یهاتیفعال

زندگی در تحقیقات  اندازچشمبه مفهوم  کرد

وینک  کمتر اشاره شده است و فقط در تحقیق

برای سبک زندگی از  یامؤلفه( به عنوان 0220)

آن یاد شده است. این محقق معتقد است که این 

مفهوم از ثبات بیشتری برای مطالعه سبک 

زندگی برخوردار است. البته قابل ذکر است که 

زندگی یک  اندازچشممدنظر برای  هایگویه

زیادی با افراد معمولی دارد  یهاتفاوتورزشکار 

   که در این تحقیق نشان داده شد. 

ها و های عاطفی: مجموعه تواناییشایستگی

الگوهای ویژه هر شخص در مدیریت مناسب 

های مختلف زندگی جهت مراقبت از موقعیت

ین . ااست سالمت جسمانی و روانی خود

ها دارای سه زیر مؤلفه هوش عاطفی، شایستگی

 خود مدیریتی و خود مراقبتی است. 

مصرف مادی: بعدی است که شامل کلیه اعمال 

مربوط به انتخاب، خرید و استفاده از انواع 

. این بعد دارای دو زیر است مختلف کاالها مادی

 مؤلفه مصرف متمایزانه و اقتصادی است.

ت که به خرید و مصرف فرهنگی: بعدی اس

گیری از خدمات و کاالهای فرهنگی نظیر بهره

سینما، تئاتر، کتاب و ... اشاره دارد، مصرف 

فرهنگی دارای دو زیر مؤلفه مصرف فاخرانه و 

 عادی است. 

رفتار مذهبی: بعدی است که به انجام پایدار 

اعمال مذهبی در شخص اشاره دارد، رفتار 

ت است. البته مذهبی با باورهای مذهبی متفاو

بدیهی است که باورهای مذهبی در بروز این 

رفتارها تأثیرگذارند. این بعد دارای دو زیر مؤلفه 

 وظایف شرعی و روابط مذهبی است.  

: دیدگاه فرد نسبت به مسائل امورات فردی

های دهد، زیر مؤلفهروزمره زندگی را نشان می

ن و بهداشت زیر مجموعه آن وابستگی به دیگرا

 تند. هس

در مطالعات سبک زندگی از ده مؤلفه فوق 

های مصرف یا الگوی خرید، بیشتر بر مؤلفه

های فراغتی تأکید شده مصرف فرهنگی و فعالیت

، پذیرییتمسئولشامل  هامؤلفهاست و سایر 

، یانداز زندگ، چشمیا، تفکر حرفهیسواد مال

امورات و ی ، رفتار مذهبیعاطف هاییستگیشا

خاص در این پژوهش به دست آمد  رطوبه فردی

اشاره چندانی نشده  هاآن ها بهو در سایر پژوهش

هایی از ده است. در برخی تحقیقات زیر مؤلفه

عنوان شاخص سبک زندگی در نظر مؤلفه فوق به

نوری و گرفته شده است. برای مثال، خواجه

( در پژوهش خود پنج شاخص 6939همکاران )

فعالیت فراغتی، مصرف محصوالت فرهنگی، 

ها و الگوی مدیریت بدن، میزان استفاده از رسانه

عنوان سبک زندگی در نظر گرفتند خرید را به

ای در که در این پژوهش، زیر مؤلفه روابط حرفه

ای به استفاده مناسب و مطابق برنامه تفکر حرفه

ها اشاره داشت. در مورد سه مؤلفه از رسانه

ی های فراغتیتو فعال یمصرف، مصرف فرهنگ

 کندمی( بیان 6931) 6که باکاک گونههمان

                                                      
6. Bocock 
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اهمیت مصرف در سبک زندگی مردمان و جوامع 

ای است که بسیاری از جامعه شناسان را به اندازه

ی گرایبه این باور سوق داده که مصرف و مصرف

دانند )باکاک، را دین جوامع قرن حاضر می

در  هامؤلفه(. بنابراین بدیهی است که این 6931

شکار نخبه نیز اهمیت داشته سبک زندگی ورز

 باشد. 

های این پژوهش با به دو دلیل مقایسه یافته

آید؛ ها چندان منطقی به نظر نمیسایر پژوهش

 های سبکی که به شاخصهایپژوهشاوالً تعداد 

اند خیلی زندگی ورزشکاران نخبه پرداخته

محدود است، ثانیاً متمایز و خاص بودن زمینه 

این مطالعه با سایر مطالعات سبک زندگی باعث 

گردد انجام مقایسه و بحث پیرامون همخوانی می

ها چندان کاربردی نباشد. اما با و ناهمخوانی

توجه به برخی مطالعات محدود در حوزه سبک 

توان به زشکاران در خارج از کشور میزندگی ور

ها اشاره کرد. در مطالعه برخی همپوشانی یافته

( جهت ارزیابی سبک زندگی 0221جفریز )

هایی نظیر الگوهای ورزشکاران دبیرستانی مؤلفه

خواب، الگوی تغذیه، مدیریت زندگی، روابط 

اجتماعی و مسائل زندگی مطرح شد، که 

 مؤلفه ابه با زیرهای خواب و تغذیه مشالگوی

ی پژوهش حاضر است. همچنین خود مراقبت

ای در بعد تفکر روابط اجتماعی با روابط حرفه

ای این پژوهش همسو است. موسیس و حرفه

رژیم غذایی و "( شش مؤلفه 0269) 6اوالداپو

، "ورزش و کنترل وزن"، "استرس"، "تغذیه

و  "استعمال داروها و الکل"، "مصرف دخانیات"

را برای ارزیابی سبک زندگی  "ت و ایمنیبهداش"

محور بازیکنان فوتبال لیگ زنان نیجریه سالمت

                                                      
1. Moses & Oladapo 

های این پژوهش همپوشانی کنند. مؤلفهارائه می

خودمراقبتی، امور فردی  یهامؤلفه زیادی با زیر

و بهداشت در این پژوهش دارد. در پژوهش آرای 

( نیز سبک زندگی ورزشکاران 0260و همکاران )

ی سه زیر مؤلفه داستان زندگی، مدل نقش دارا

ای است که هرکدام های رابطهورزشکار و کوشش

کننده ها به ترتیب منعکساز این زیر مؤلفه

، "های اوهای شخصی ورزشکار و جذابیتارزش"

رفتار اخالقی ورزشکار که ازنظر جامعه قابل "

نگرش مثبت نسبت به تعامل با "و  "تقلید است

 "هااشاگران، حامیان مالی و رسانههواداران، تم

ها نیز بیانگر است. توجه به این زیر مؤلفه

هایی نظیر با شاخص هاآن همخوانی

ای(، ای )روابط حرفهپذیری، تفکر حرفهمسئولیت

های عاطفی نامی( و شایستگیهدفمندی )خوش

 این پژوهش است.

های توجه دیگر این است که شاخصنکته قابل

بک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی مطرح برای س

های سبک اشتراک و شباهت بیشتری با شاخص

شده توسط محققان زندگی اسالمی ایرانی معرفی

توان جامعیت و داخلی دارد. علت این امر را می

عناصر مطرح در این  ها وگستردگی شاخص

طرف، و در نظر گرفتن زمینه پژوهش ازیک

ران ایرانی از ایرانی و اسالمی جامعه ورزشکا

های پژوهش با طرف دیگر است. مقایسه یافته

دهد ( نشان می6932کاویانی )نتایج پژوهش 

شناسی، سواد مالی، منش ورزشی، وقت

های عاطفی و رفتار مذهبی مشابهت شایستگی

شناسی، های مالی، اخالقی، زمانمؤلفهزیادی با 

در این مطالعه برای سبک سالمت و باورها دارند. 

ندگی ورزشکاران نخبه در کنار متغیرهای ز

پرکاربردی نظیر الگوهای مصرف و فراغت، 

تواند تری معرفی گردید که میمفاهیم جامع
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 بندیبرای بررسی تمایز بین ورزشکاران و دسته

های زندگی مختلف مورد استفاده در سبک هاآن

این  یهامؤلفهعالوه بر این جامعیت  قرار گیرد.

در مدیریت زندگی ورزشکاران  ندتوامیتحقیق 

مفید باشد،  هاجنبهنخبه در همه ابعاد و 

که در تحقیق دیوانی و همکاران  گونههمان

( نیز اشاره شد همواره ورزشکاران نخبه 0263)

در سبک زندگی خود روبرو  ییهاچالشبا 

ی احرفهتحصیالت و قراردادهای  هستند که

مایتی از ی حهابرنامهی از آن است و انمونه

سبک زندگی باید در این زمینه کمک کننده 

 دهدیمورزشکاران باشد. لذا این مقایسه نشان 

زندگی )تحصیالت بخشی از آن  اندازچشمکه 

گرایی از یاحرفهاست( و مسائل مربوط به 

ی مهم سبک زندگی ورزشکاران نخبه هامؤلفه

 .  گرددیممحسوب 

رت گرفته های صوبا توجه به تحلیلدر نهایت 

ی سبک زندگی نامهتوان ادعا کرد که پرسشمی

ورزشکار نخبه دارای روایی و پایایی کافی برای 

سنجش سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی 

آمده طیف وسیعی از دستهای بهاست و شاخص

گیرد. این برمی مسائل زندگی آنان را در

تواند موردتوجه محققان علوم ها میشاخص

شناسان شناسان و روانجمله جامعهمختلف از

ورزشی قرار گیرد. درنهایت با توجه به کارکرد 

تمایز بخشی سبک زندگی در جوامع امروزی، به 

های گیری از شاخصرسد با بهرهنظر می

شده در این پژوهش بتوان تمایزات موجود معرفی

های بین ورزشکاران را بررسی نمود و سبک

در نظر  هاآن برایزندگی متفاوت و متمایزی 

 گرفت.
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Abstract 

Objective: Nowadays, lifestyle is an effective concept for studying the facts of 

life of different people. Elite athletes are always one of the most important 

groups in societies that their lifestyle is of interest to all. Studying the elite 

athletes’ lifestyles requires a valid and reliable tool. Therefore, the aim of this 

study was to construct and validate Elite Athletes Lifestyle Questionnaire.  
Methodology: The study was mix method that in qualitative phase for 

identifying lifestyle indicators 19 experts selected for deep unstructured 

interview in targeted sampling. Qualitative data was analyzed using the Glaser 

approach of grounded theory and its validity was verified by 10 experts. The 

statistical population of the quantitative phase was all of the athletes in premier 

League of football, futsal, volleyball and basketball that 308 of them completed 

the researcher-made questionnaire in stratified random sampling. Data were 

analyzed using confirmatory factor analysis and Fitting Model Indexes were 

confirmed after correction of some questions.  

Results: The results showed the Iranian elite athletes’ lifestyle tool has 10 

dimensions include Responsibility, Financial Literacy, Leisure, Professional 

Thinking, Life Vision, Emotional Competencies, Consumption, Cultural 

Consumption, Religious Behavior and individual Issues. Also, the reliability of 

sub scales was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and for the whole 

scale of 0.89. 
Conclusion: Due to the results the designed tool, has a good validity and 

reliability and can be used to study the distinctions of elite athletes lifestyles.  
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