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  مقدمه 

رسـد تـا    به بعد در زبان انگلیسی رواج یافته و به نظـر مـی   1920اصطالحی است که از دهه  ،سبک زندگی

کـاربرد عامیانـه    ،امروزه ایـن اصـطالح  . پیش از آن جامعه و فرهنگ غربی نیازي به این مفهوم نداشته است

ل خود ه آرا مطلوب و اید اي که فرد آن زیادي دارد و بیشتر براي توصیف نوع و گونه خانه و اسباب و اثاثیه

بـه بعـد مفهـوم سـبک زنـدگی از سـوي        1970هاي  در طول سال). 9 :1392پوالدي،( رود داند به کار می می

ارتبـاط ایـن    پیرامـون العات آنان در ایـن زمینـه   عمده مط .قرار گرفته است جامعه شناسان بیشتر موردتوجه

بـه  ) 1986( 3شـیز و  )1984( 2، بوردیـو )1981( 1است و کسانی مثل سـوبل مفهوم با ساختار اجتماعی بوده 

از  ابعادي 4شناسانی همچون وبر و زیمل اگرچه جامعه. اند پتانسیل این مفهوم در مطالعات فراغت توجه کرده

توان گفت این مفهوم متعلق بـه دوران رشـد و گسـترش طبقـه      درواقع میاما  ،اند این مفهوم را بررسی کرده

   ). 21: 1384گوشبر، (ن فزونی یافته است متوسط است و همراه با این طبقه کاربرد آ

معتقـد بـود جامعـه اروپـایی جامعـه       ،معاصر و رشـد فراغـت  جامعه باره با انتشار کتابی در) 1978( 5زرابرت

سبک زندگی و اوقات فراغـت  زمینه  و تحلیل مارکسیستی توان پاسخگویی به این تنوع را در استمتنوعی 

دارد کـه   برد و بیان می نام می» کثرت در فراغت«در این زمینه از یک اصطالح کلیدي با عنوان  زرابرت. ندارد

گرایـی فرهنگـی اجتمـاعی در     آزادي در انتخاب الگوهاي سبک زندگی وجود دارد که منشأ آن یـک کثـرت  

معتقد بودند  )1988( 7و دورنتاي )1989( 6افرادي مانند مورهاوس 90همچنین در طول دهه  .باشد جامعه می

این  ها آناستدالل . اوقات فراغت و سبک زندگی صورت گیرد مورد اي در رشته بودند که باید تحقیقات بین

، 8ویـل ( دسـت آورد  توان راهی جهت تحلیـل علمـی اوقـات فراغـت بـه      بود که از طریق سبک زندگی می

2001 .(  

با ساختار شغلی بررسـی   ها آنهاي فراغتی از طریق فهم رابطه  فعالیت  هاي سنتی درباره تحلیلگفت  توان می

از روي  ،گیرد هایی که در وقت آزاد صورت می عنوان فعالیت ها فراغت به در این بررسییعنی  ؛شده است می

ی است که نقش ماهیـت  مدعپرداز این موضوع  ترین نظریه عروفم )1971( 9پارکر. شود شغل افراد تعیین می
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فراغتی وجود ندارد  ،بدون کار. درك است اجتماعی فقط در ارتباط با کار قابل   بر ساخته عنوان یک فراغت به

هر تالشی براي و  شود هاي فراغتی را موجب می هاي کاري جامعه صنعتی است که توسعه فعالیت و فعالیت

در طـول فرآینـدهاي صـنعتی شـدن اسـت      یش آن درك پیدایش مفهوم مدرن فراغت مستلزم بررسـی پیـدا  

گیري  موضع، وارد شده) 1971(از نقدهاي مهمی که بر نظریه پارکر یکی ). 13: 1381ابازري و چاووشیان، (

هاي بعدي شماري از محققـان   طی ساللذا . داند اي از کار می است که فراغت را ضمیمه و دنبالهآن تلویحی 

. هاي رایج پژوهش در مطالعات مربوط به فراغت را نقد کردند ماهوي شیوه طور بنیادي و نظران به و صاحب

یکی از این انتقادها را دیدگاه فمینیسـتی مطـرح    .نقد نفس مفهوم فراغت است ،شالوده اصلی غالب انتقادها

 به نقـل از  1986، 1دیم( به آن نفس طرح مفهوم فراغت درافتادن به تعریفی جنسیتی است کرده است که بنا

 اي  ناچار در فهم رابطه بهدر رابطه با کار  فراغتتعریف  ،تر سادهبه عبارت ). 14: 1381ابازري و چاووشیان، 

مطالعات متعددي نشان داده است که فراغـت بـراي   . خورد زنان باکار و فراغت دارند، شکست می بیشترکه 

هـاي خانـه و خـانواده     فعالیتی که در پس انبوهی از فعالیـت  ؛شود فعالیتی مخفی و پنهان محسوب می ،زنان

   ).14: همان منبع( ماند پنهان می

چهـار   2اخیر مجدداً مورد بازآفرینی قرارگرفته است و رایمر هاي سالرسد مفهوم سبک زندگی در  به نظر می

   :تجدید حیات این مفهوم شمرده استدلیل زیر را براي 

سـرعت   تري را بخصوص براي جوانان در شرایط به آزادي و حق انتخاب بیش فرآیندهاي فردي شدن که. 1

  .اند رو به تغییر جهان داشته

سـوي سـرگرمی و مصـرف اسـت و عمـدتاً       آشکارا بـه  ها آنگیري  رشد طبقه متوسط جدیدي که جهت. 2

  . گیرد اي را در برمی هاي حرفه جوانان شهري داراي مهارت

هاي زنـدگی   ها و سبک مدرنیسم که در آن ظهور ارزش پست موردکادمیک در افزایش روزافزون مباحث آ. 3

  .کنند جدید نقش کلیدي را ایفا می

و  3گیبینـز ( خصوص کتاب او در موضـوع تمـایز   به هاي زندگی  ضوع سبکسهم مؤثر آثار بوردیو در مو. 4

  ).   1999رایمر، 

از سبک زنـدگی دو برداشـت    شناسی ادبیات جامعهدر  دهد میمطالعه سیر تحول مفهوم سبک زندگی نشان 

معـرف ثـروت و    ،گردد سـبک زنـدگی   بازمی 1920که سابقه آن به دهه نخست  بندي در فرمول :وجود دارد
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در  ؛رفتـه اسـت   عنوان شاخصی براي تعیین طبقـه اجتمـاعی بـه کـار مـی      به اغلبموقعیت اجتماعی افراد و 

عات قشربندي اجتماعی و راهی براي تعیین طبقه اجتماعی، بلکـه  سبک زندگی نه در مطال ،بندي دوم فرمول

شود که تنها در متن تغییـرات فرهنگـی دوران مـدرن و رشـد و گسـترش       شکل اجتماعی مدرنی دانسته می

هـا، رفتارهـا یـا     نگرش، ها سبک زندگی راهی براي تعریف ارزش ،در این معنا. یابد فرهنگ مصرف معنا می

چاووشـیان،  (روز افـزایش یافتـه اسـت     هاي اجتماعی روزبه یلکه اهمیت آن براي تحلباشد  هویت افراد می

1381 .(  

مردم این است که  این دیدگاهفرض اصلی . یابد سبک زندگی تعریف دیگري مینیز مدرنیته  دیدگاه پستدر 

قیدوبندهاي سنتی . دانند میشان بکنند، مسئول  خواهند با زندگی اکنون بیشتر از قبل خود را در برابر آنچه می

 صورت خودکار دیگر نه ضروري است و نه ممکن شده است و دنبال کردن روش زندگی والدین به  برداشته

هـاي   مدرنیته مردم قدرت و تـوان انتخـاب   در عصر پست ،این استدالل بنا بر). 102: 1999گیبینز و رایمر، (

هایشان را در صورت لزوم بـا همـدیگر عـوض     نی انتخابتوانند در یک عرصه جایگزی فراوانی دارند که می

مدرنیته نسبت به جامعه مدرن و جامعـه   هاي زندگی در جامعه پست ها، سبک مدرنیست به نظر پست. نمایند

راه و روشـی کـه   . وجـود دارد  هـا  آنهاي گوناگون جهت انجام  ها و روش تر و هم شیوه سنتی هم ناهمگون

به نظـر  . ، نداردکند اصالً ربطی به روشی که او در حوزه دیگري عمل می ،دکن اي عمل می شخصی در حوزه

هایی است که شـخص نسـبت بـه     ها و گزینش سبک زندگی نتیجه همه انتخاب ،مدرنیته پست پردازان نظریه

بحـث دوم  . شود هاي مربوط به فراغت نیز می دهد که این شامل انتخاب کار و فعالیت زندگی خود انجام می

هـایی اسـت کـه در زنـدگی روزمـره       نتیجه و محصول انتخاب ،مدرنیته این است که سبک زندگی در پست

هاي مختلف در زندگی روزمره  افرادي که بین حوزهموقتی است و اي  اما این همواره نتیجه ،گیرد صورت می

هرحـال سـبک زنـدگی و تفسـیر و تحلیـل و       بـه . زننـد  هاي جدید می دائماً دست به انتخاب ،اند در حرکت

شـود،   مدرن بررسی مختلف اجتماعی با هر دیدگاهی چه مدرن و یا پست هاي گروهدر  ها آنچگونگی تنوع 

جوان، زنان و افراد واقع در طبقات مختلف اهمیـت   هاي گروهویژه  به ها  عنوان شیوه زیست انسان زه بهامرو

  . یافته است

طـرف و افـزایش آگـاهی مـردم      ازیک ،زمان اوقات فراغت افراد جامعه به بعد با افزایش مدت 1950از دهه 

هـاي   نسبت به اثرات مثبت ورزش از طرف دیگر، شاهد گرایش روزافزون مردم به انـواع مختلـف فعالیـت   

هاي مختلف جامعه به آن در برگـزاري   گفت اوج اهمیت ورزش و توجه بخش توان می، اما ایم بودهورزشی 

هـاي   اي و مسـابقات جـام جهـانی رشـته     هاي قـاره  هاي المپیک، بازي رویدادهاي بزرگ ورزشی نظیر بازي



و چـه در   المللی بینامروزه برگزاري موفق رویدادهاي ورزشی چه در عرصه . مشهود استمختلف ورزشی 

بـه عبـارتی   . دهنـد، وابسـته اسـت    عنوان افرادي که رقابت را شکل مـی  عرصه ملی به وجود ورزشکاران به

دهنـده ایـن    نشـان ) 1385سـجادي،  ( المپیک 1»تر تر، باالتر، قوي ریعس«توان اذعان کرد که تأمل در اصل  می

العاده و جذاب ورزشی،  هاي خارق است که امروزه رقابت در بهترین و باالترین سطح ورزش و خلق صحنه

بخـش نمـودن ورزش بـراي افـراد جامعـه       توسط ورزشکاران برجسته هر رشته ورزشی از عوامل مهم لذت

مندي اقشار مختلف مردم به تماشاي مسابقات ورزشـی و مشـارکت در ورزش را    قههستند که موجبات عال

همچنین همواره وجود ورزشکاران و قهرمانان مطرح ورزشـی در جامعـه نقـش الگـویی     . کنند نیز فراهم می

و ) 1390جاللی فراهانی و علی دوست قهفرخی، ( ویژه نوجوانان و جوانان دارد براي افراد مختلف جامعه به

هـایی   آرزو دارنـد در آینـده تبـدیل بـه سـتاره      ،سیاري از کودکان و نوجوانان با الگو قرار دادن ورزشکارانب

نقـش الگـویی ورزشـکاران در گـرایش افـراد       تـأثیر عالوه بر . هاي مختلف ورزشی شوند معروف در رشته

ل مختلـف ازجملـه   مختلف به ورزش، رفتار و عقاید ورزشکاران محبوب و مطرح در جامعه نسبت به مسائ

عکس وجـود عـادات صـحیح در زنـدگی     لگویی بـراي طرفدارانشـان باشـد و بـر    تواند ا مصرف سیگار می

  ). 1389حسامی و همکاران، ( مثبت خواهد داشت تأثیرورزشکاران بر روي جوانان و نوجوانان 

 وب و بـر  مبتنـی  اجتمـاعی  هـاي  شبکه ویژه به ارتباطی هاي فناوري روزافزون توسعهامروزه  ،از طرف دیگر

 زنـدگی  خصوصی حریم مرزهاي است شده تلگرام و اینستاگرام موجب نظیر همراه تلفن مجازي هاي شبکه

 و بیشـتر  بـودن  دسترس در دلیل به اینستاگرام حاضر حال در ،مثال عنوان به .برود بین از پیش از پیش افراد

 معـروف  و سرشـناس  افـراد  بیشـتر  اکنـون  هم که طوريه ب ؛است رشد حال در سرعت به آن با کار سهولت

 .کننـد  مـی  دنبال را ها آن اجتماعی صفحه هم طرفدارانشان و هستند اینستاگرام عضو ورزشکاران مثل ایرانی

 فوتبـال  و والیبـال  هـاي  رشـته  در ،اینسـتاگرام  در ایرانـی  ورزشکاران پرطرفدارترین که دهد می نشان آمارها

 ورزشکاران نظیر محبوب و معروف افراد زندگی گذشته هاي دهه در اگرچه دهد می نشان فوق موارد. هستند

 از نیـز  افـراد  ایـن  زندگی ریز جزئیات عمالً امروزي هاي فناوري با اما بود، مردم و ها رسانه توجه کانون در

 کـالم  یـک  در و تفـریح  و مصرف الگوهاي پوشش، نوع ترجیحات، عالیق، و ماند نمی دور مردم عموم دید

  .گیرد می قرار موردتوجه بیشتر قبل هاي زمان به نسبت افراد این زندگی سبک

و بـه درك   اشـند متفاوت سبک زندگی در بین شهروندان ب هاي سنخد نشانگر نتوان میبرخی از تحقیقاتی که 

 در جوانـان  زندگی سبک بررسی در) 1391( فالح و زارع. قرار زیرندد، به نتحقیق حاضر کمک نمای مسئله

                                                           
١ Citius, Altius, fortius 



 کارکردگرایانـه،  جویانـه،  لـذت  -شـناختی  زیبـایی  زنـدگی  سـبک  چهـار  ،آن بـر  مـؤثر  عوامل و تهران شهر

زیبایی شناسانه حس تمایز  –ویژگی سبک زندگی لذت جویانه  .کردند شناسایی را منفعالنه و فرهنگی خرده

و تفاوت آن با دیگران بود، در سبک زندگی کارکردگرایانه فرد به دنبـال رشـد آگـاهی و دانـش در اوقـات      

و شخصیت واقعی خـود   ها آرماننمایانگر نزدیک شدن فرد به  فرهنگی خردهسبک زندگی . فراغت خود بود

هـارکر و  . کنـد  مـی و به شکل اتفاقی از آن استفاده  ردنفعالنه فرد هدف خاصی ندابود و در سبک زندگی م

کنندگان آمریکایی و کانادایی با اسـتفاده   هاي مصرف ضمن نشان دادن تفاوتتحقیقی در ) 2004( 1همکاران

 کنندگان ساکن آمریکـاي شـمالی را در هفـت گـروه آگـاه اقتصـادي       مصرف  VALSو  AIOهاي  از سیستم

، )مشارکت در ورزش و استفاده از رژیم غـذایی سـالم  ( محور ، فعال و سالمت)و خریدهاي دقیق جو صرفه(

پوشش بـه خـاطر   ( ، مدگرا)مشارکت اجتماعی باال( ، آگاه اجتماعی)کردن زمان در خانه سپري( خانه محور

مستقل بودن (و مستقل  )ها آنتوجه به اعضاي خانواده و راحتی ( ، خانواده محور)مد و تمایز نه براي راحتی

 يبـر رو  اي مطالعـه  در) 2005( 2پـرون  و ناپونن تالما،. کردند بندي طبقه) بر اطرافیان تأثیرگذاريو توانایی 

 شناسـایی  را زنـدگی  سـبک  پـنج  ،افراد فراغت اوقات گذران هاي شیوه بر اساسجوانان بلژیکی و فنالندي 

 بـا  مالقـات  و مهمـانی  بـه  رفتن( آسان اجتماعی عناوین با را گانه پنج زندگی هاي سبک محققان این. کردند

 خانـه،  امـورات  بـه  کمـک ( اي وظیفـه  هـاي  فعالیـت  ،)خریـد  پسـر، / دختـر  دوست با وقت گذران دوستان،

 نیافتـه  سازمان و یافته سازمان ورزشی هاي رقابت در شرکت( ورزشی ،)درآمد کسب و داوطلبانه هاي فعالیت

 و هنري کارهاي انجام موسیقی،( مستقل هنري و تلویزیون و کامپیوتري هاي بازي و )ورزشی رویدادهاي و

 مؤلفـه  چهـار براي جوانان فنالندي ) 2010( 3استورم و سوینینندر تحقیق دیگري . کردند گذاري نام) دستی

 زنـدگی،  اسـتانداردهاي ( ها داشته ،)احساسات و اعتقادات( ها ارزش ،)دوستان و خانواده به( دوستی و عشق

 دهنـده  شـکل  عوامـل  عنوان به را) فراغت اوقات و ها سرگرمی طریق از( وجود ابراز و) اینترنت و تلویزیون

 بـه  محـور  دوست بسیار فنالندي جوانان داد نشان آنان تحقیق نتایج از بخشی. گرفتند نظر در زندگی سبک

 کنـار  در موسـیقی  بـه  دادن گـوش  یا باهم صحبتی هم نظیر متعارف تفریحات دوستی، براي و رسند می نظر

  . دارد زندگی در را معنا ترین بزرگ آنان براي هم هنوز خانواده همچنین .اند قائل ارزش دوستان

                                                           
١ Harcar & et al  
٢ Telama, Nupponen, & Pieron 
٣ Soininen & Storm  



 1»هاي زنـدگی  ها و شیوه ارزش«بندي  طرح طبقه ،سبک زندگیهاي  سنخ شناسی ترین کاربردياز  دیگر یکی

زیـر  بخـش   هشـت  بـه  منابع و شخصی هویتدو بعد  طبق را آمریکا طرح والس جمعیت .باشد یا والس می

    ).199: 1393 مینور، و موون(کند  تقسیم می

ن را بـر عهـده   اي هستند که با اعتماد به نفس باال مسـئولیت سـایری   افراد موفق و پیچیده ،نوآوران: 2نوآوران

خریـدهاي  . هاي جدیـد هسـتند   ها و فناوري این افراد رهبران را تغییر داده و بیشترین پذیراي ایده. گیرند می

  . باشد کننده رشد سالیق در محصوالت و خدمات مجلل و لوکس می آنان منعکس

راحـت و   راضـی،  افـراد بـالغ،   متفکـران  .شـوند  ها و منابع زیاد برانگیخته مـی  لاین افراد با ایده آ: 3متفکران

فراینـد   دررا  و جسـتجوي فعـال اطالعـات    بـه تحصـیالت خـوب    تمایـل  هـا  آن. باشـند  مـی  کننده منعکس

  . ارزش محصوالت اهمیت دارد عملکرد و براي این افراد دوام، .گیري دارند تصمیم

گرا دارند که در مرکز آن  افراد موفق سبک زندگی هدف ؛شوند با موفقیت و منابع زیاد برانگیخته می: 4موفقان

هایی کـه درجـات بـاالیی از تحریـک و تغییـر را دارد، اجتنـاب        ها از موقعیت آن. خانواده و شغل قرار دارد

  . دهند که از طریق آن موفقیت خود را به همساالن نشان دهند ها محصوالت برتري را ترجیح می آن. کنند می

هـاي   تجربه کننـدگان از موقعیـت  . شوند این افراد با اظهار وجود و منابع زیاد برانگیخته می: 5تجربه کنندگان

ایـن  . ها فعال، قوي، به دنبال تحریکات جدید، نامتعارف و پرخطـر هسـتند   آن. کنند غیرمتعارف قدردانی می

  . کنند افراد نسبتاً بخش زیادي از درآمد خود را صرف مد، اجتماعی شدن و سرگرمی می

و بـه   هسـتند طـور قـوي سـنتی     شوند، به ها و منابع کم برانگیخته می له آوسیله اید افراد معتقد به: 6معتقدین

کـار هسـتند، در تغییـرات کنـد      طور بنیادي محافظه ها به به علت اینکه آن. گذارند قوانین و قدرت احترام می

  .  کنند این افراد محصوالت و برندهاي آشنا را انتخاب می. می باشندبوده و مخالف فناوري 

ها مطـابق مـد مرسـوم روز و دوسـتدار      آن. شوند تالشگران با موفقیت و منابع کم برانگیخته می: 7تالشگران

تالشگران محصوالت شـیک را  . درآمد کمی داشته و تمایل دارند عالیق محدودي داشته باشند. لذت هستند

 . کنند ز خرید افراد ثروتمند تقلید میترجیح داده و ا

                                                           
١ Values And Lifestyles  
٢ Innovators  
٣ Thinkers  
٤ Achievers   
٥ Experiencers 
٦ Believers  
٧ Strivers  



کارهاي عملی و خودکفـایی ارزش   براي شوند و ود و منابع کم برانگیخته میوسیله اظهار وج به: 1سازندگان

و اوقات فراغت خـود را بـا خـانواده و     می کنندهاي کار با دست را انتخاب  سازندگان فعالیت. قائل هستند

اند، محصـوالت اساسـی را    کاالهاي لوکس ارزش قائل براي به علت اینکه. نمایند دوستان نزدیک سپري می

  . خرند می

انگیـزه   ،به علت اینکه  منابع کمی در اختیار دارنـد  .اند این افراد در زندگی محدود متمرکزشده: 2بازماندگان

ایمنـی و امنیـت   این افراد عمدتاً نگـران  . کنند و اغلب احساس ناتوانی می نمی دهنداصلی را از خود نشان 

  .  و کاالهاي با تخفیف بخرند ندمانببنابراین تمایل دارند وفادار به برند  .خود هستند

  
  )VALSFramework, 2002-09(هاي والس بندي بخش :1شکل 

  

اجتماعی مهم در جوامـع، ورزشـکاران نخبـه و معـروف آن      هاي گروهآنچه گفته شد، همواره یکی از  به بنا

ورزشـکاران نخبـه توانـایی     ،عـالوه بـر ایـن    .قرار دارند ها رسانهکه در مرکز توجه همگان و  ندجامعه هست

) ورزش(بر رفتار و اعمال سایرین را دارند و اعمال و رفتارهاي آنان چه در محیط کار و رقابت  تأثیرگذاري

 درلـذا بـا    .گیـرد  میر جوانان قرا ویژه بهطیف وسیعی از شهروندان  الگوبرداريو چه تفریح و فراغت مورد 

زنـدگی   هـاي  سـبک  مـورد در  دهـد  میداشتن اینکه مرور ادبیات و مطالعات حوزه سبک زندگی نشان  نظر

                                                           
١ Makers 
٢ Survivors  



مهم که باید مطالعـات  داشتن این  نظر درورزشکاران نخبه ایرانی مطالعات جدي صورت نگرفته است و با 

قیق پیش رو بـه دنبـال مطالعـه کیفـی     ورت گیرد، تحاجتماعی مورد نظر ص هاي گروهسبک زندگی در متن 

    .فراغتی است هاي فعالیت بر اساسزندگی ورزشکاران نخبه ایرانی و ارائه یک سنخ شناسی از آن  هاي سبک

  شناسی پژوهش روش

مطـابق   کـه  ازآنجـایی . پـارادایم حـاکم بـر آن تفسـیري اسـت      ،توجه به رویکرد کیفی پـژوهش پـیش رو   با

کـارگیري روش   سبک زندگی ورزشکاران نخبه اطالعات کافی وجود نـدارد، بـه   موردهاي قبلی در  پژوهش

داوري و فرضـیه بـه    دوراز پـیش  دهد با ذهنی باز و به چراکه به پژوهشگر اجازه می ،کیفی قابل توجیه است

بـه   وجهبا تساختارنیافته عمیق بود که  هاي مصاحبه ها دادهابزار گردآوري . ها بپردازد گردآوري و تحلیل داده

جامعه آماري تحقیق . اجرا گردیدسبک زندگی ورزشکاران نخبه  مورددر  کننده مشارکتتجارب خاص هر 

، مدیران ورزشی باتجربهو ورزشکاران  انیمرب ،یورزششناسی  جامعه ،یورزش تیریخبرگان مدافرادي نظیر 

نظیـر داشـتن    هایی مالكا در نظر داشتن بهاي اولیه  شونده توسط مصاحبه بودند که و روان شناسان ورزشی

ورزشـکاري و ارتبـاط فعلـی بـا ورزشـکاران      تجربه زنـدگی  سبک زندگی، سابقه طوالنی  زمینۀ درتألیفات 

هـا   ابتـدا نمونـه   هـا  مصـاحبه بـراي انجـام   . شـده بودنـد  مناسب تشخیص داده و معرفی  .... عنوان مربی و به

صورت گلوله برفی ادامـه پیـدا کـرد و بـا انجـام       گیري به فرآیند نمونه بعد. ندشد صورت هدفمند انتخاب به

مـدت زمـان هـر یـک از      .نفر خبره و رسیدن به معیار اشباع نظري به اتمام رسـید  19هاي عمیق با  مصاحبه

اقـدام بـه    ،همصـاحب  زمـان و محقق ضمن ضبط نمودن مکالمات در طی  بودقیقه د 70تا  30بین  ها مصاحبه

تحلیـل تـم مـورد     فـن تایـپ و بـا   ي حاصل از آن ها داده ،پس از انجام هر مصاحبه .نمود داريبر یادداشت

فهمـی   ،انجام شـده   براي این منظور ابتدا سعی شد با خواندن چندباره متن مصاحبه. واقع شد وتحلیل تجزیه

مـتن  کـد در   75، 1افـزار اطلـس تـی آي    سپس با نـرم . کلی از عبارت و مفاهیم موجود در متن حاصل گردد

ده نیز بر اساس مشابهت خانوا 12تبدیل شد و  2خانواده 12کدهاي موردنظر به  .گذاري شد عالمتکشف و 

کـدها بـه   (اي صـورت گرفتـه   ه بندي ذکر است که در طبقه قابل. بندي شد طبقه 3خانواده بزرگ 4معنایی در 

پذیر و ملموس محتـواي مـتن و هـم محتـواي      هاي مشاهده هم جنبه) ها به خانواده بزرگ خانواده و خانواده

  . پنهان متن در نظر گرفته شده است

                                                           
١ Atlas.ti ٧٫٥ 
٢ Family 
٣ Super Family 



شده در باال، کدهاي تولید شده  عالوه بر رعایت اصول گفته ،در این پژوهش براي دستیابی به روایی و پایایی

ا پنج ستون طراحی شد که ستون این فرم ب. شوندگان قرار گرفت در یک فرم در اختیار چهار نفر از مصاحبه

فرعـی زیـر مجموعـه آن، سـتون سـوم کـدها و در سـتون چهـارم          هـاي  تـم سبک فراغتی، ستون دوم  اول

کننـدگان خواسـته شـد نظـرات اصـالحی و       از مشارکتپنجم در ستون . هر سبک بیان شده بود هاي ویژگی

بنـدي   درنهایـت بـا جمـع   انجام شده یادداشـت نماینـد کـه     هاي بندي طبقهکدها و  مورد درتکمیلی خود را 

بـراي محاسـبه ضـریب قابلیـت اعتمـاد      همچنین . روایی و پایایی نتایج تأیید شد ،کنندگان ارزیابی مشارکت

. دهد این آزمون میزان توافق بین کدگذاران مختلف را نشان می -استفاده شد 1ها از آزمون اسکات کدگذاري

ها انتخاب و  درصد از محتواي مصاحبه 20ها توسط نفر اول،  ز کدگذاري متن مصاحبهبراي اجراي آن پس ا

محاسـبه   81/0موردتوافق ضریب مذکور کدهاي توسط نفر دیگري کدگذاري مجدد شد و با در نظر داشتن 

  . دگردی

   ي پژوهشها یافته

نفر مورد مصـاحبه  نوزده  ،در این مرحله .دهد شان میجزئیات نمونه در مرحله مصاحبه را ن 1جدول شماره 

و حوزه فعالیت فعلی ر، سابقه مربیگري، ی نظیر سابقه بازي در لیگ برتهای ویژگیقرار گرفتند که با توجه به 

   .  اند بودهسبک زندگی ورزشکاران نخبه مناسب  مورد درکه این افراد جهت اظهار نظر  گفت توان میغیره 

کنندگان در مصاحبه جزئیات مشارکت :1جدول   

 تعداد متغیر 

 تحصیالت

 3 کارشناسی

 3 کارشناسی ارشد

 13 دکتري

 سابقه بازي در لیگ برتر
 13 بله

 6 خیر

 سابقه مربیگري
 10 بله

 9 خیر

 حوزه فعالیت فعلی

 10 دانشگاه

 7 مربیگري

 2 سایر

 19 جمع

                                                           
١ Scott 



  

چهار سبک زندگی  یاد شده،  مطابق جدول .دهد میرا نشان  ها مصاحبهکیفی حاصل از  هاي یافته ،2جدول 

نکته مهم این است که . الگوهاي گذران اوقات فراغت مورد شناسایی قرار گرفت بر اساس متفاوت از هم 

بلکه  ،نبود) شاي فیلممثالً مطالعه کتاب یا تما(مذکور مهم انجام دادن اعمال خاصی  هاي سبکدر شناسایی 

ممکن است دو نفر ورزشکار هر دو به  به عنوان مثال،. دادن آن عمل بود انجامالگو، چگونگی و مکان  مهم

این کار را در یک کتابخانه عمومی انجام دهد و با توجه به  ها آناما یکی از  ،دنبال مطالعه کتاب باشند

در این حالت این ورزشکار به دنبال بروز  -نیز قرار گیرد ها رسانهمورد توجه افکار عمومی و معروفیت 

که نمایانگر سبک فراغتی  اما نفر دوم مطالعه کتاب را در یک فضاي بسته انجام دهد - سبکی متمایز است

ست تحت اذات مطالعه و هدف از آن که کسب دانش و آگاهی  ،اولیزیاد در سبک  احتمال به. بسته است

اما در سبک دومی ورزشکار واقعاً به دنبال مطالعه و  ،گیرد میهدف دیگري که بروز تمایز است، قرار  تأثیر

.یک مورد بحث قرار خواهد گرفت ره ها ویژگیدر ادامه تعریف هر سبک و . کسب دانش است

هاي کیفی جزئیات یافته :2 جدول  

  ردیف
  تم اصلی

  )فراغتیسبک (
  برخی از کدهاي معرف سبک تم فرعی

  خانواده محور  1

  محور اعتماد

  دوري از قضاوت افراد

  پرتعداد هاي خواستهاجتناب از 

 

 ،خــواهران  و بــرادران  و مــادر  پــدر،  ازجملــه  خــانواده  اعضــاي 

   . هستند بودن هم کنار در براي افراد اعتمادترین قابل

 افـراد  ترین نزدیک به توان می تنها که است شده طوري جامعه وضعیت

  . داد انجام را دلخواه هاي سرگرمی و تفریح ها آن کنار در و کرد اعتماد

 شخصــیت دتوانــ مــی آدم کــه هســتند کســانی تنهــا خــانواده اعضــاي

   .دهد بروز ها آن کنار در را اش واقعی

کمتر مـورد   مادر و پدر خانواده به خصوص اعضاي با بودن آدم هنگام

و این مزیت بزرگی براي گذران وقـت   گیرد میقضاوت و داوري قرار 

  .با خانواده است

 و بهتـر  خویشاوندان و بستگان هاي خواسته و انتظارات با شدن روبرو

  . آشناست غیر افراد هاي خواسته با شدن روبرو از تر راحت

  . خواهند میخانواده تنها کسانی هستند که آدم را به خاطر خودش 

  متمایز  2

  نوگرا

  طلب شهرت

 متمایز

کـه جدیـدترین   اولین نفراتی باشـند   وجز دهند میورزشکاران ترجیح 

  . کنند میرا تجربه  ها سرگرمی

اینکه دیگران من را به خاطر انجام کاري متفاوت، فردي خاص بدانند، 



  

  گیري نتیجهبحث و 

همچنان که از نظر ایشان  .در این زمینه کافی است 1کوکرهاماشاره به تعبیر  ،اهمیت سبک زندگی مورددر 

سبک زندگی  درزمینۀها  دهد که پژوهش ها نشان می رود، همه شاخص پیش می 21سوي قرن  شناسی به جامعه

اصطالحی است که در  ،سبک زندگی ).6، 1382فاضلی، (شناسی قرار گیرد  رود تا در کانون تمرکز جامعه می

                                                           
١ Cockerham 

  . تر از خود آن کار است بخش لذت

 با افرادي از طبقات خـاص نظیـر هنرمنـدان    ورزشکاران دوست دارند

  . زمانشان را سپري کنند

به حراج گذاشته شـده   تاریخی و هنري بودن در جمعی که در آن آثار

  .تجربه خوبی استاست، براي برخی ورزشکاران 

شـلوغ   هـاي  خیابـان در  بـا ماشـین   در وقت آزادشـان  دهند میترجیح 

  . رانندگی کنند، حتی اگر خسته شوند

، انجـام آن  برخی از ورزشکاران حتی اگر بخواهند به مطالعه بپردازنـد 

  . دهند میکتابخانه عمومی را ترجیح در یک 

کـه بـه تفریحـاتی نظیـر شـکار و تیرانـدازي        این افراد دوستانی دارند

  . پردازند می

  مجازي  3

  طلبی راحت

  بودن روز بهحس 

  مسئولیت بی

 

  . است تر بخش لذت برایشان اینترنتی خرید

   . دارند بودن روز به احساس اینترنت در وگذار گشت با

 از تـر  هزینه کمتر و بهتر مجازي ارتباطاتنظر برخی از ورزشکاران  به

  . است معمولی مراودات

 و شـدن  شـناخته  بـدون  مجازي دنیاي در شود می باعث بودن معروف

  . بگذارنند وقت آن پیامدهاي

  . دارند دوست را اینترنت از استفاده راحتی

  بسته  4

  طلبی راحت

  مسئولیت بی

  خواهی آزاديحس 

 

 جمـع  یک در بودن که است شده باعث معروفیتدر بسیاري از مواقع 

 دهنـد  مـی  ترجیح همین براي .بزند هم به راورزشکار  آرامش عمومی

   . برسند عالقه مورد کارهاي به بسته فضاي یک در

 یـا  تفـریح  یـک  از اعـم  اي سـاده  کار هر خاطر بهندارند  دوست ها آن

  . گیرند قرار خبرنگاران ازجمله مختلف افراد سؤال مورد سرگرمی

 آن در را  کـاري  هـر  بتـوان  کـه  اسـت  زمـانی  فراغـت  اوقات نظرم به

  . داد انجام راحتی به

 پـرورش  نظیـر  کارهایی انجام به خصوصی محیط یک در دارم دوست

   .کند می ایجاد من در خوبی حس کار این. بپردازم گیاه و گل



به  .موجود است هاي امکانچون مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از  ،فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد

را فرا گرفته است  ها آنساختاري است که  هاي محدودیتمردم در میان  هاي انتخابسبک زندگی زاییده  ،عبارتی

د همان چیزي را که توان میاز آنجایی که انسان در اوقات فراغت خود  ،از طرف دیگر ).1391زارع و فالح، (

استنباط کرد  توان می، )1392سنایی، (نماید و ابراز  بدبازیاو شخصیت اصلی خود را  هد، انجام دپسندد می

بنابراین با در نظر داشتن . مهم بروز و نمود سبک زندگی است هاي عرصهاوقات فراغت یکی از  هاي فعالیت

  . به سبک زندگی آنان پی برد توان میفراغتی افراد  هاي فعالیت

پیرامون سبک زندگی  ها پژوهش ،مختلف هاي حوزهاهمیت نظري و عملی سبک زندگی در  رغم علیاز آنجایی که 

به در این پژوهش بود،  خیلی اندك و مورد توجه ترین اقشار جوامع هستند ترین مهمورزشکاران نخبه که یکی از 

مورد به شکل زیر فراغتی آنان  هاي فعالیتورزشکاران نخبه ایرانی بر پایه براي چهار سبک زندگی شیوه کیفی 

  .گرفتشناسایی قرار 

 هاي فعالیتبودن در کنار خانواده و انجام  ،سبکی است که در آن فرد ورزشکار :محورسبک زندگی خانواده 

مطالعه، تماشاي فیلم و کارها نظیر  ترین سادهفرد ورزشکار از  ،در این سبک. دهد میمختلف با آنان را ترجیح 

 ،براي ورزشکاران خانواده محور .دهد میافراد و احتماالً خویشاوندان خود انجام  ترین نزدیکتلویزیون و غیره را با 

د در زمان فراغت با ورزشکار توان میاعتماد ویژگی مهمی است و اگر فردي بتواند وارد حلقه اعتماد آنان گردد 

و براي  گزینند میو افراد دوري  ها رسانهسایرین نظیر  شمار بی هاي قضاوتورزشکاران خانواده محور از  .باشد

  . دهند میبودن در کنار نزدیکان و خانواده را ترجیح  ،مختلف افراد هاي خواستهجلوگیري از روبرو شدن با 

و رفتارها از  ها فعالیتمداوم ورزشکار به دنبال بروز جدیدترین  طور بهآن  سبکی است که در :سبک زندگی متمایز

متغیرترین سبک زندگی را دارند و پیوسته به دنبال تغییرات در زندگی و عادات  ،ورزشکاران متمایز. خود است

 ورزشکاران متمایززیاد  احتمال به. را نیز دوست دارندو در این تغییرات مورد توجه قرار گرفتن  باشند میخود 

استفاده از محصوالت جدید و نو مستلزم خرید و  هاي فعالیتچون بروز  ،تمایل زیادي به مصرف نیز داشته باشند

  . نیز باشد برتر هزینه ،ها سبکبنابراین شاید بتوان گفت سبک زندگی متمایز به نسبت دیگر  .و خدمات جدید است

در سبک زندگی مجازي  .ویژگی است ترین مهم ،طلبی راحتسبکی است که در آن  :سبک زندگی مجازي

مجازي  هاي گفتگويدر اینترنت، چت و  وگذار گشتمختلف،  هاي بازيزمان خود را با  دهد میورزشکار ترجیح 

تر روز بهورزشکار با سبک زندگی مجازي خود را از سایرین از نقطه نظر استفاده از فناوري . و غیره سپري نماید

 ها دوستیورزشکار هزینه کمتري بابت برقراري ارتباطات و همچنین نکته مهم این سبک این است که . داند می

دوري از پیامدهاي کارها . دست رفتن آن ارتباط دارد از در خصوصزیاد نیز نگرانی کمتري  احتمال بهو  دازندپر می



سبک  تر پایینهزینه  رسد میبه نظر همچنین . زشکاران با سبک زندگی مجازي استور هاي ویژگیاز  ها فعالیتو 

  . و با امکانات محدودتر به این نحوه گذران فراغت باشد تر جوانیکی از دالیل گرایش ورزشکاران  ،زندگی مجازي

سبکی است که در آن ورزشکار به دنبال راحتی و بروز رفتارهایی در جهت ارضاي نیاز به : سبک زندگی بسته

مختلف را به دور از چشم سایرین  هاي فعالیت خواهند میدر این سبک ورزشکاران . باشد میو شرط  قید بیآزادي 

تعداد افرادي که وارد حریم خصوصی ورزشکار  ،در سبک زندگی بسته. واقع شدن انجام دهند سؤالو مورد 

زیاد این افراد  احتمال بهخیلی کمتر است و با افراد مورد اعتماد در سبک خانواده محور نیز تفاوت دارد و  شوند می

سبک زندگی بسته . هستند مند القهعبسته  هاي فراغتنیز به  ها آنکه  باشد میشامل دوستان خاص و نزدیک 

به عبارتی ممکن است کارها و امورات ساده و معمولی که جنبه  .د پیوستاري منفی مثبت به خود بگیردتوان می

به بسته  با توجهاما  ،مثبت دارند نظیر پرورش گل و گیاه یا مطالعه توسط ورزشکار در حریم خصوصی انجام شود

ر، مشروبات الکی و یا سایر اعمال متضاد و بروز رفتارهاي منفی نظیر مصرف سیگااحتمال رخداد  ،بودن این سبک

  . در آن بیشتر است ها باارزش

د انتخاب و بروز نتوان میگفت عوامل مختلفی  توان میچهار سبک ارائه شده در این تحقیق  از بندي جمعدر یک 

این عوامل و شرایط که خاص و ویژه  ترین مهمیکی از  .دنقرار ده تأثیرسبکی خاص را در ورزشکاران نخبه تحت 

 هاي واکنش ،در بسیاري از موارد .باشد میزندگی ورزشکاران نخبه است مشهور، محبوب و مورد توجه بودن آنان 

که آنان به  شود میگوناگون زندگی ورزشکاران منجر  هاي جنبهنسبت به مختلف از طرف مردم و هواداران 

معتقدند  چراکه ،تفریحات بسته روي آورند و حتی اعمال مثبت و ساده خود را به دور از چشم دیگران انجام دهند

 ؛باشند ها رسانهپرتعداد  سؤاالتاز عادات و تفریحات ورزشکاران باید منتظر  ها رسانهیافتن سایرین و  بااطالع

تماشاي فیلم و یا مطالعه آثار یک نویسنده خاص  ،موسیقی خاص ري و گوش دادن به سبکمواردي از قبیل طرفدا

سبک  کند میسعی  ها رسانهمتعدد بعدي  سؤاالتکه یک ورزشکار براي اجتناب از پاسخگویی به  اند جملهاز این 

برخورداري از  رسد میبه نظر  اجراشده هاي مصاحبههمچنین مطابق با بررسی و تحلیل . زندگی بسته را برگزیند

زیاد  احتمال به .باشد مؤثرمتمایز و مجازي  هاي سبکدر گرایش ورزشکاران به  ،مکانات و سایر لوازم زندگیا

 .است تر هزینه کمکمتري در اختیار دارد بیشتر متمایل به تفریحات مجازي و و منابع زمانی که ورزشکار امکانات 

تمایل براي بروز سبک زندگی متمایز بیشتر و در دسترس بودن منابع بیشتر در مقابل با کسب درآمدهاي باالتر 

ي براي ورزشکاران با سبک زندگی خانواده محور نیز یکی از دالیل مهم وابستگی و قوي بودن پیوندها. گردد می

 هاي آسیبمعروفیت خود در معرض  واسطه بههمچنین امروزه ورزشکاران نخبه  .با اعضاي خانواده استعاطفی 

مورد اعتمادترین افراد را اعضاي خانواده و نزدیکان خود  ،ها آسیبمختلفی هستند و جهت اجتناب از این اجتماعی 

  . آورند میو به سبک زندگی خانواده محوري روي  بینند می



بحث ، گردد برمیبه ماهیت سبک زندگی نیز  حدي تاچهارگانه فوق که  هاي سبک مورددر نکته قابل توجه دیگر 

 مدرن پستدر عصر ) 1999(مطابق نظر گیبینز و رایمر . تغییر یافتن سبک زندگی ترجیحی فرد ورزشکار است

 درحرکتخصوصی و عمومی  هاي حوزهزندگی از سویی بسیار متکثر و متنوع شده و فرد پیوسته بین  هاي سبک

یک این انتظار وجود دارد که  ،ابراینبن. کنند میزندگی بسیار سریع تغییر  هاي سبکخود  ،است و از سوي دیگر

بروز دو سبک متفاوت را نیز از خود نشان دهد و یا با تغییر شرایط  هاي نشانهورزشکار در یک زمان واحد حتی 

تصور  تغییر قابلو  پذیر انعطافمذکور را خیلی  هاي سبکلذا باید فضاي  .ی سبکی متفاوت براي خود برگزیندزندگ

هاي  هاي زندگی و طبقات اجتماعی در فاصله سال نیز در بررسی ارتباط سبک) 2013( 1پیتودر این راستا  .کنیم

هاي زندگی در داخل و بین طبقات مختلف اجتماعی  در جامعه آمریکا به تغییرات در تنوع سبک 2010تا  1974

هاي زندگی  نکه سبکمنظور از تنوع در داخل و بین طبقات اجتماعی این است که عالوه بر ای. نماید اشاره می

هاي زیادي باهم دارد حتی در شرایط متغیر امروزي تغییرات در سبک زندگی افراد  طبقات مختلف اجتماعی تفاوت

  .است مشاهده داخل یک طبقۀ اجتماعی نیز محسوس و قابل

اما از  ،با سایر تحقیقات آن حوزه است ها یافتهمقایسه نتایج و مورد انتظار در هر کار پژوهشی  هاي بخشیکی از 

آن با سایر تحقیقات  هاي یافتهورزشکاران نخبه اجرا شد، قیاس  درزمینهآنجایی که تحقیق حاضر به شکل کیفی و 

  .رسد میموجود چندان منطقی به نظر ن

دگی تحقیقات زن هاي سبکزندگی ارائه شده در این تحقیق مشابه برخی از  هاي سبکگفت  توان می در مجموع، 

  :زیر است

زیبایی شناسانه و سبک زندگی بسته مشابه با سبک  –ز مشابه با سبک زندگی لذت جویانهسبک زندگی متمای 

مایز در در دو تحقیق حس ت ها سبکنکته اشتراك این  .است )1391( فالح و در تحقیق زارع فرهنگی خردهزندگی 

. است فرهنگی خردهزیبایی شناسانه و حس بروز شخصیت واقعی در سبک بسته و  –سبک متمایز و لذت جویانه

و سبک زندگی  خانه محور و خانواده محور هاي سبکمشابه با همچنین سبک زندگی خانواده محور تحقیق حاضر 

ن سبک همچنی. است مشابه )2004(همکاران  و هارکر متمایز این تحقیق مشابه با سبک زندگی مدگرا در تحقیق 

 تالما،مستقل در تحقیق  هنري و تلویزیون و کامپیوتري هاي سبک زندگی بازي شبیهزندگی مجازي تحقیق حاضر 

 استورم و سوینیننخانواده براي جوانان فنالندي در تحقیق و مرکزي بودن اهمیت . است) 2005( پرون و ناپونن

ارائه شده در  هاي سبکالبته باید اذعان کرد . نیز مشابه با سبک زندگی خانواده محوري این تحقیق است )2010(

 که درحالی ،در یک زمینه خاص و با در نظر داشتن شرایط ورزشکاران نخبه در ایران ارائه شده استحاضر تحقیق 

انجام شده طبقه شده است، همچنین در تحقیق حاضر  هاي فعالیت بر اساساشاره شده بیشتر  سنخ شناسی هاي

                                                           
١ Petev 



تفاوت در نحوه بروز و مکان و  بر اساسبلکه  ،ها آنرخ داده در  هاي فعالیتتفاوت  بر اساسزندگی نه  هاي سبک

  . مورد شناسایی قرار گرفته است ها فعالیتزمان اجراي 

فراغتی در  هاي فعالیتسودمندي استفاده از بر  تأکیداین تحقیق ضمن  هاي یافتهکلی باید گفت  بندي جمعدر یک 

زیاد جهت سنخ شناسی سبک  احتمال بهاین نکته خاص نیز است که  مؤید ،مطالعه سبک زندگی ورزشکاران نخبه

و مکان اجراي  نحوه انجامی، فراغت هاي فعالیتاز نوع  تر مهمفراغتی  هاي فعالیت بر اساسزندگی ورزشکاران نخبه 

شکار ورزفرد د منجر به این گردد که توان میشرایط خاص زندگی ورزشکاران  ،دیگر  عبارت  به ؛آن فعالیت است

  . مختلفی انجام دهد هاي سبکبه یک فعالیت خاص نظیر خرید، خوردن یک خوراکی، تماشاي فیلم و غیره را 

مختلف ورزشکاران مورد  هاي گروهکمی در  صورت بهارائه شده در این تحقیق  هاي سبک گردد میدر پایان پیشنهاد 

  .  آزمون قرار گیرد
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Lifestyle is a choice able area of living activities and one of the most important 
indicators in measuring modern lifestyle is leisure activities. Today, elite athletes are 
one of the most important groups in societies whose their lifestyles are at the center 
of public attention. In this regard, the research is to study the typology of elite 
athletes' leisure lifestyle. The research method was qualitative and data collection tool 
were in-depth interviews. The statistical population of the study was expert people 
familiar with the life of elite athletes with an unknown number, which ١٩ of them 
were chosen purposeful and snowball as sample. The data were analyzed by using the 
thematic analysis technique and ٧٥ codes were identified in ١٢ sub themes and four 
main themes. The four main themes addressed were the lifestyles of the elite athletes, 
with a family- centered style, distinctive style, virtual style and closed style. 

 In continue, the characteristics of each style were expressed. Also, analyzes showed 
that in typology of elite athletes' lifestyles, the way of occurrence and place of leisure 
activities are more important than leisure activities themselves and because of 
changes in the living conditions of athletes, there may be a variety of life styles over 
time.   
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