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  چکیده

بازتولید مفهوم سبک  هدف با. این پژوهش کیفی قرار دارد همگانندگی ورزشکاران نخبه در مرکز توجه ز سبکامروزه 

است. رویکرد گلیزری به دنبال  شده انجامبنیاد داده ةرویکرد گلیزری نظریایرانی با استفاده از  ةزندگی ورزشکاران نخب

نفر از خبرگان  19 این منظور است. برایهت حل آن جیند اجتماعی پایه افرو  کنندگانمشارکت ةکشف نگرانی عمد

 ساختارنیافتهعمیق  هایمصاحبههدفمند و گلوله برفی برای  صورتبهایرانی ورزشکاران سبک زندگی  ةحوزا آشنا ب

 ارینگو یادنوشت انتخابی باز، نظری، هایکدگذاریاز  ایمجموعهبا استفاده از  زمانهم صورتبه هادادهو انتخاب شدند 

نتایج نشان . کردندارزیابی آن را روایی و پایایی های پژوهش، کنندگان با تأیید یافتهچهار تن از مشارکت شدند.تحلیل 

ورزشکاران ایرانی،  در زندگیِای اصول حرفه نشدنرعایت عبارت بود از کنندگانمشارکت هاینگرانی ترینمهمداد 

. (گراییایحرکت به سمت حرفه)یعنی پژوهش  ةیند اجتماعی پایاو فر (ایحرفهتفکر )یعنی پژوهش محوری  ةمقول

مسائل شخصی و پذیری، مصرف، گذران اوقات فراغت، ، سواد مالی، مسئولیتزندگی اندازچشمعاطفی،  هایشایستگی

. گیرندیمقرار  ایحرفهتفکر  تأثیرکه تحت  دشدنتعیین دیگر مقوالت سبک زندگی  عنواننیز به رفتارهای مذهبی

در طول زمان نگرانی  دنتوانمیکه  ندشد بندیطبقهو خرد متوسط یند اجتماعی پایه نیز در سه سطح کالن، افرمقوالت 

راهنمای کنش او در مسائل ورزشی و  ،سبک زندگی ورزشکار نخبه کلی طور به د.کننرا حل  کنندگانمشارکت

از عوامل ابعاد مختلف سبک زندگی ورزشکاران نخبه ای بررسی بر تواندمیپژوهش  هاییافتهزندگی است.  غیرورزشی

  شود.  برده کار بهعینی سبک زندگی  هایمؤلفهتا  مؤثر
 

  گراییایحرفهسبک زندگی، ورزشکار نخبه، رویکرد گلیزری،  واژگان کلیدی:

                                                           
   Email: Ehsan.mohamadi@ut.ac.ir                                                                    نویسنده مسئول *
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 مقدمه 

 ارتقای وازاتم به و ساخته مشغول خود به را بشر ذهن دیرباز از زیستن چگونه خصوص در تأمل

 ارتباطی، نوین هایفنّاوری خصوصبه و فنّاوری و علم پيشرفت نيز و عمومی آگاهی و دانش سطح

 علوم ادبيات در که است مفاهيمی جمله از زندگی سبک. است یافته رواج مختلف زندگی هایسبک

. رودمی کار به نگیفره هایواقعيت ترینمهم از برخی بيان برای و دارد ایگسترده کاربرد اجتماعی

. است جامعه افراد تکتک ترجيحات و تمایالت سالیق، با درآميخته شدتبه ایحوزه زندگی، سبک

 بيشتر که هاستسليقه و هاحالت رفتار، هایشيوه ها،تلقی طرز ها،ارزش از ایمجموعه زندگی سبک

 مشترک زندگی سبک وعن یک صاحب ،افراد از شماری و کندمی ظهور جمع یک ميان در مواقع

 در اند،آمده دست به هاسليقه و هاتلقی ها،ارزش از که هاییرهيافت زندگی هایسبک در .شوندمی

 سبک از که تعریفی ترینساده(. ۱390 زاده، مهدی) دنشومی نمایان زندگی از چيزی هر قالب

 اما(. ۱385 بطحایی، و تاروس) فرد یک زندگی چگونگی از است عبارت کرد، ارائه توانمی زندگی

 و آراء فراوانی و تنوع که است مفاهيمی از دسته آن وجز زندگی سبک ،ساده تعریف این از نظرصرف

 دشوار را آن به پرداختن و کشانندمی سردرگمی به را محقق که است حدی به هاآن در هااندیشه

 گروه یا شخص یک زندگی از یخاص روش را زندگی سبک ترکيب معنای آکسفورد ةلغتنام. ندنکمی

 یا فرد یک هایارزش و هاگرایش ةکنندمنعکس زندگی سبک نيز ۱هاوس رندم ةلغتنام در .داندمی

 طرز هم با کهغيره  و اقتصادی سطح اخالقی، معيارهای ها،سليقه ها،نگرش عادات، ؛است گروه

 که است اصطالحی زندگی سبک(. : ب۱387 کنی، مهدوی) سازندمی را گروهی یا فرد کردنزندگی

 فرهنگ و جامعه آن از پيش تا رسدمی نظر به و یافته رواج انگليسی زبان در بعد به ۱9۲0 ةده از

 برای بيشتر و دارد زیادی ةعاميان کاربرد اصطالح این امروزه. است نداشته مفهوم این به نيازی غربی

 کار به ،داندمی خود لئااید و مطلوب را هاآن فرد که ایاثاثيه و اسباب و خانه ةگون و نوع توصيف

 هارشته در طوالنی ایتاریخچه مفهوم این ،امروزی ةعاميان کاربرد رغمعلی(. ۱39۲ پوالدی،) رودمی

 هایسال طول در. شودمی نيز فراغت اوقات مطالعات شامل که دارد مطالعاتی ةگسترد هایحوزه و

 عمده. است گرفته قرار توجه مورد بيشتر شناسانجامعه یسو از زندگی سبک مفهوم بعد به ۱970

 کسانی و است بوده اجتماعی ساختار با مفهوم این ارتباط خصوص در زمينه این در آنان مطالعات

 اگرچه. اندکرده توجه فراغت مطالعات در مفهوم این ظرفيت به ۲شيز و بوردیو سوبل، مثل

 واقع در اما ،اندکرده بررسی را مفهوم این از ابعادی 3زیمل و وبر همچون کالسيک شناسانجامعه

                                                           
1. The Random House Dic 

2. Sobel, Bourdieu & Scheys 

3. Weber & Simmel 



 73                                                                   بنیاد(سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی )ارائة یک نظریة داده

 طبقه این با همراه و است متوسط طبقة گسترش و رشد دوران به متعلق مفهوم این گفت توانمی

 راستای در ۱970 و ۱9۶0 هایسال در زندگی سبک ةاولي هایدیدگاه. است یافته فزونی آن کاربرد

 طبقة درآمد، سن، مانند متغيرهایی اندیشانهساده ایگونهبه ،فراغت اوقات گذران رفتارهای تبيين

 گوشبر،) دادندمی ارتباط فراغت اوقات گذران چگونگی با را اقتصادی هایشاخص و اجتماعی

 به شناسانجامعه ،انگليس در ۲ویل و شمالی آمریکای در ۱کِلَی فراوان هایسنجش از بعد(. ۱384

 ارچوبهچ ،یادشده هایپژوهش از آمدهدستبه نتایج و شدهانجام تمطالعا که بردند پی موضوع این

 پيش خصوص این در را نظری هایبحث ،اساس این بر ؛اندهنداشت یاستوار و محکم تئوریک

 محيط در بيشتر ،فراغت اوقات و زندگی سبک مطالعات انگلستان مانند کشورها برخی در. کشيدند

 3پارکرپژوهش  ،ه استگرفت انجام شود،می خوانده سازمانی شناسیجامعه آنچه بررسی در و کار

 و اجتماعی طبقة خصوص در دیگر هایپژوهش همچنين. است اهميت حائز زمينه این در( ۱97۱)

به  خانواده زندگی ةچرخ مطالعاتیپژوهش  و( ۱973) 4ویلموت و یانگ به همت زندگی سبک

 متن در را زندگی سبک باید که شد قضيه این به ایویژه توجه به منجر( ۱975) 5راپوپورت کوشش

 انتشار با ۱978 سال در نيز ۶رابرت. کرد بررسی و تحليل اجتماعی هایگروه با ارتباط در و اجتماع

 .پرداخت زندگی سبک از مارکسيستی دیدگاه نقد به ،فراغت رشد و معاصر ةجامع خصوص در کتابی

 این به گوییپاسخ توان مارکسيستی تحليل و ستا نوعیمت ةجامع اروپایی ةجامع بود معتقدایشان 

 با کليدی اصطالح یک از زمينه این در رابرت. ندارد فراغت اوقات و زندگی سبک خصوص در را تنوع

 دارد وجود زندگی سبک الگوهای انتخاب در آزادی دگویمی و بردمی نام« 7فراغت در کثرت» عنوان

 مخالف شدتبهایشان  همچنين. ستا جامعه در اجتماعی فرهنگی گراییکثرت یک آن منشأ که

 خود زندگی هایسبک تعيين در منفصل موجودی را اجتماعی کنشگر که بود هاییدیدگاه

 اسير و دارد انتخاب قدرت کنندهمصرف که بود این زمينه این درایشان  کليدی اصطالح. دانستندمی

 و اقتصادی هایتئوری بود معتقدرابرت . يستن شناسانجامعه ةپرداخت و ساخته ساختارهای

 عقالنيت چون مفاهيمی و هاانگيزه کننده،مصرف فرد خصوص درهایی يهفرض ةپای بر یشناختجامعه

 مفهوم که کندمی استدالل همچنينایشان  .اندانگارانهساده بسيار اقتصادی هایانسان و اقتصادی

 مفاهيم عنوانبه ترپيش که ـ سن و جنسيت تماعی،اج طبقة چون مفاهيمی جایگزین زندگی سبک

                                                           
1. Kelly 

2. Veal 

3. Parker 

4. Young and Willrnott 

5. Rapoport 

6. Roberts 

7. Pluralism in Leisure 
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 تحوالترسد به نظر می(. ۲00۱ ویل،) است شده ـ شدندمی استفاده فراغت تحليل برای ایپایه

 از یکی به 80 ةده از زندگی سبک مفهوم شد باعث ميالدی 70 و ۶0 هایدهه در زندگی سبک

 به شناسیجامعه که همچنان ۱کوکرهام تعبير به و شود بدل اجتماعی علوم هایگفتمان مفاهيمِ

 زندگی سبک زمينة در هاپژوهش که دندهمی نشان هاشاخص ةهم رود،می پيش ۲۱ قرن سوی

 ةده نخست هایسال از(. ۶ :۱38۲ فاضلی،) گيرد قرار شناسیجامعه تمرکز کانون در تا رودمی

 شيلدز، فدرستون، بوردیو، مانند معاصر یفرهنگ و اجتماعی پردازاننظریه آثار با زندگی سبک ۱990

 با بوردیو ةپرآواز ةمطالع ميان این در. یافت راه شناسیجامعه مباحث به دیگر بار ۲چنی و رایمر

 مفهومی را زندگی سبک 4وبلن و زیمل وبر، هایاندیشه دادنبسط با ۱984 سال در« 3تمایز» عنوان

 بوردیو(. ۱8 :۱393 الدین،تاج از نقل به ۱984 ردیو،بو) کرد معرفی اجتماعی منزلت بازتاب معادل

 اعمال از متنوعی ةمجموع در توانمی را اجتماعی تمایزهای کندمی استدالل خود تمایز کتاب در

 تعطيالت، مثل شوندمی فراغت به مربوط سنتی طوربه که اعمالی جمله از ؛کرد مشاهده اجتماعی

 به توانمی را هازمينه این بوردیو ةعقيد به. ذوقی امور ردیگ و سينما موسيقی، مطالعه، ها،ورزش

 ةنقش و کرد بررسی دارند، جای آنها در که کسانی فرهنگی و اقتصادی هایسرمایه ميزان لحاظ

 نظر از. کرد ترسيم جامعه در را آنها اجتماعی سير خط و اجتماعی موقعيت فرهنگی و اجتماعی

 و هپوشيد عملجامة  که ؛ ترجيحاتیاست افراد ترجيحات ةیافتتجسم ،زندگی سبک بوردیو

 . دارد طبقاتی یماهيت و است غيرتصادفی الگویی . این الگوهستند مشاهدهقابل

( ۱995) رایمر ؛است هشد بازآفرینی مجدداً اخير هایسال در زندگی سبک مفهوم رسدمی نظر به

  :است شمردهبر مفهوم این حيات تجدید برای را زیر دليل چهار

 سرعتبه شرایط در جوانان برای ویژهبه بيشتری انتخاب حق و آزادی که شدنفردی یندهایفرا. ۱

  .اندداشته جهان تغيير به رو

این  ؛است مصرف و سرگرمی سوی به آشکارا آنها گيریجهت که جدیدی متوسط طبقة رشد. ۲

 . گيردمی رب در را ایحرفه هایمهارت دارای شهری جوانان عمدتاً طبقه

 هایسبک و هاارزش ظهور که مدرنيسمپست خصوص در دانشگاهی مباحث روزافزون افزایش. 3

 . کنندمی ایفا آن در را کليدی نقش جدید زندگی

 انصاری،) تمایز با عنوان او کتاب خصوصبه و زندگی هایسبک موضوع در بوردیو آثار مؤثر سهم. 4

۱38۱.)  

                                                           
1. Cockerham 

2. Featherstion, Shields, Reimer & Chaney 

3. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste 

4. Veblen 
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 عنوانبه نه دیگر بار زندگی سبک مفهوم اخير هایسال در( ۱38۱) انچاووشي و ابازری زعمبه

 به ایتازه تحليلی نگاهِ  نشانگر که مستقلی مفهوم عنوانبه بلکه ،طبقه مفهوم سنجش برای شاخصی

 ةدامن و شده اجتماعی علوم ادبيات وارد ،است اجتماعی تحرک و تمایزات و قشربندی مبحث

 و تميز برای مصرفی کاالهای از استفاده به که است برگرفته در را عیاجتما هایپژوهش از وسيعی

 واقعيت این گویای زندگی سبک مفهوم ،مطالعات این در. شوندمی مربوط اجتماعی هویت تثبيت

 قشر یا طبقه از یمتکثرتر و ترکوچک بسيار مقياس و ابعاد اجتماعی هایبندیگروه که است

 هایگروه در آن تنوعو  چگونگی تحليلِ و تفسير و زندگی سبک ،الح هر به. اندیافته اجتماعی

 سبک عنوانبه امروزه شود، بررسی ـ مدرنپست چه و مدرن چه ـ دیدگاهی هر با اجتماعی مختلف

 . است یافته اهميت مختلف طبقات در واقع افراد و زنان جوان، هایگروه ویژهبه و هاانسان زیستن

 جمله از انسان زندگی گوناگون هایبخش بر روزافزونی تأثير ورزشی ایهفعاليت حاضر حال در

 نهادهای عمق تا حتی ورزش که طوری به ؛دارند فرهنگی و سياسی اجتماعی، اقتصادی، هایبخش

 در بانفوذ و کرده رسوخ خصوصی و دولتی هایبخش و مؤسسات مدرسه، خانواده، از اعم گوناگون

 آزادی،) است شده بيستم قرن هایپدیده ترینبزرگ از یکی ،نیهمگا و بزرگ هایرسانه قلب

 و طرف یک از جامعه افراد فراغت اوقات زمانمدت افزایش بعد به ۱950 ةده از همچنين(. ۱384

 موجب دیگر، طرف از جسمانی هایفعاليت و ورزش مثبت اثرات به نسبت مردم آگاهی افزایش

 و ورزش اهميت اوج باید اما. است شده ورزشی هایفعاليت مختلف انواع به مردم روزافزون گرایش

 هایبازی نظير ورزشی بزرگ رویدادهای برگزاری در آن به را جامعه مختلف هایبخش توجه

 واقع در. کنيم مشاهده ورزشی مختلف هایرشته جهانی جام مسابقات و ایقاره هایبازی المپيک،

 ویژهبه ،جمعی هایرسانه از گيریبهره با بعد به ۱950 ةده از صنعت یک ةمثاببه ورزش ةتوسع

 یک عنوانبه ورزش نتيجه در و است شده ورزش به جامعه ةسابقبی اقبال سبب ،تلویزیون

 هایموقعيت ورزشی مسابقات و رویدادها(. ۱38۱ بدنی، تربيت سازمان) است یافته رواج ۱وکارکسب

 ورزشی ةرشت هر ةنخب و برگزیده ورزشکاران از تعدادی هاآن در که هستند ویژه و اختصاصی کامالً 

 ورزشی ةمسابق هر موفق برگزاری در اگر ،بنابراین. پردازندمی رقابت به ورزشی هایمقام کسب برای

 مثل پشتيبان عناصر ردیگ و تجهيزات و تأسيسات اماکن، نظير ساختاری عوامل اجرایی، عوامل همة

 ،دهندمی شکل را رقابت که نخبه ورزشکاران وجود بگيریم، نظر در ارافزسخت عنوانبه را هارسانه

 در تأمل که کرد اذعان توانمی و است ضروری ورزشی رویداد هر موفق برگزاری افزارِنرم عنوانبه

 در رقابت امروزه که است این ةدهندنشان( ۱385 سجادی،) المپيک« ۲ترقوی باالتر، تر،سریع» اصل

                                                           
1. Business 

2. Citius, Altius, fortius 
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 هایصحنه خلق ورزشی در رشتة هر برجستة خالقيتِ ورزشکاران و ورزش سطح ترینباال و بهترین

 افراد برای ورزش یبخشلذت ی است که درمهم عوامل از مختلف، مسابقات در جذاب و العادهخارق

 ةرشت هر مسابقات تماشای به نيزرا  مردم مختلف اقشار مندیعالقه موجبات و دمؤثرن جامعه

 که داندمی کسی را نخبه ورزشکار ،ورزش شناسیروان در پژوهش ۱هندبوک ند،ورآمی فراهم ورزشی

 در(. ۱993 ،۲تنانت و مورفی سينگر،) بپردازد رقابت به ایحرفه یا و المللیبين یا ملی سطح در

 از ترکردهتمرین یا و برتر مستعدتر، که شودمی گفته فردی به نخبه نيز تمرین و ورزش علم فرهنگ

 ارتباط ورزش در نخبگی مفهوم پس(. 7۶ :۲00۶ ،3سارجنت و آدام مک بيتمن،) باشد ندیگرا

 برتر هایليگ سطح در کمدست که را ورزشکارانی و دارد ایحرفه و قهرمانی هایورزش با تنگاتنگی

 هر در نخبه ورزشکاران. کرد محسوب نخبه ورزشکاران وجز توانمی کنند،می فعاليت کشوری

 ،جامعه مختلف افراد برای الگویی نقش شود،می یاد ورزشی هایستاره عنوان با آنان زا که جامعه

 کودکان از بسياری و( ۱390 قهفرخی، دوستعلی و فراهانی جاللی) دارند جوانان و نوجوانان ویژهبه

 ییهاستاره به تبدیل آینده در دارند آرزو خود محبوب ورزشکاران دادن قرار الگو با نوجوانان و

 درآمد کسب و محبوبيت و شهرت همچون منافعی از و شوند ورزشی مختلف هایرشته در معروف

 و رفتار ورزش، به مختلف افراد گرایش در ورزشکاران الگویی نقش تأثير بر عالوه. ندگرد مندبهره

 سيگار مصرف جمله از مختلف مسائل به نسبت جامعه در مطرح و محبوب ورزشکاران عقاید

 روی بر ورزشکاران زندگی در صحيح عادات وجود بلعکس و باشد طرفدارانشان برای الگویی ندتوامی

 (. ۱389 همکاران، و حسامی) داشت خواهد مثبت تأثير نوجوانان و جوانان

 این زندگی، سبک به مختلف هایرشته اندیشمندان و دانشگاهی محافل روزافزون توجه رغمعلی

 مورد در و نيست ساده آن از جامع و دقيق تعریف ةارائ که است مفاهيمی دسته آن وجز مفهوم

 انسانی علوم در مفاهيم ردیگ با مفهوم این تشابه وجوه. دارد وجود نظراختالف آن شرایط و هاویژگی

 و عناصر ها،ویژگی خصوص در متفاوت هایدیدگاه و آن دربرگيری ةگستر سليقه، فرهنگ، همچون

 و مفهوم این هایویژگی مورد در همسویی هایدیدگاه شده وجبم ،زندگی سبک هایشاخص

های جنبه مورد در تفکر مستلزم مفهوم این به پرداختن هرگونه. باشد نداشته وجود آن تعریف

 تعامل و ارتباط بودن، جمعییا  فردی ،بودن ذهنی یا عينی همچون هاییجنبه مختلف آن است؛

 عصر در از این رو. آن بخشی تمایز قدرت و زندگی سبک نبودانتخابی سبک، یک در حاضر افراد

 سریع بسيار نيز زندگی هایسبک خود و اندشده متنوع و متکثر بسيار زندگی هایسبک که حاضر

 زمان هر از بيش مختلف جوامع در زندگی سبک مفهوم ةمطالع ،(۱38۱ انصاری،) کنندمی تغيير

                                                           
1. Handbook 

2. Singer, Murphey & Tennant 

3. Bateman, McAdam & Sargeant 
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 امروزی، جوامع در ورزش رشد به رو اهميت توجه با همچنين. است کرده پيدا اهميت دیگری

 مرکز در که هستند جامعه در مطرح و مهم هایگروه از یکی برگزیده و نخبه ورزشکاران همواره

 تعداد مواقع بيشتر در اینکه رغمعلی و دارند قرار جامعه عمومی افکار و ملی هایرسانه توجه

 تأثيرگذاری ميزان است، کم خيلی جمعيت کل به نسبت جامعه در برگزیده و نخبه ورزشکاران

 مشهود خيلی ،نوجوانان و کودکان ویژهبه ،مردم مختلف اقشار بر زندگی در آنها عادات و عقاید رفتار،

 و خوشحالی موجبات ورزشکاران افتخارِ کسب و موفقيت ،ورزش ةعرص در تنها که طوریبه ؛است

 حتی و مختلف ميادین در ورزشکاران ناکامی ،مقابل رد ؛دآورمی فراهم را جامعه شهروندان غرور

 و یأس ،اندک هرچند ،شخصی زندگی در ورزشکاران منفیِ  و ناشایست اعمال برخی دادنرخ

 در ایران واليبال ملی تيم ضعيف نتایج کسب از پس ،مثال رایب. دارد دنبال به را شهروندان دلسردی

 محمودی اما کردند مختلفی نظرات اظهار کارشناسان از بسياری ،ژاپن ۲0۱5 جهانی جام مسابقات

: است معتقد واليبال ملی تيم فتنگرن نتيجه به نسبت متفاوت نگاه یک با ملی تيم پيشين بازیکن

 گویممی بپرسيد من از اگر اما بتراشم برایتان تاکتيکی و فنی ایرادهای از دليل هزار توانممی ناآل»

 زمانی همه این ؛زنممی مثال را خودم برادر. است فرهنگی چالش ،زندمی لطمه تيم این به ناآل آنچه

 شده باعث ما واليبال ةگونحباب رشد این گذارد؟می کسی چه ،گذارندمی مجازی فضای برای که را

 بروید مثالً اما ،هستند هابهترین از همه هابچه. برود پيش شانظرفيتی توان از جلوتر هابچه شهرت

 شاندنيای تمام یعنی این. دیپلم از ترپایين شاید است؟ چقدر آکادميکشان سواد سطمتو بپرسيد

 به را دیگر مشکل جور هزار نگاه این ؟خوردمی دردمان چه به درس گویندمی. واليبال و پول شده

 زندگی سبک وتحليلتجزیه با گفت توانمی از این رو .(۱394مهر  ۲ سه، ورزش) «آوردمی همراه

 حتی و رصد بر عالوه تا برداشت افراد این شناخت راستای در مهم گامی توانمی نخبه ارانورزشک

  .کرد بررسی نيز دیگران بر را افراد این زندگی سبک تأثيرگذاری ميزان آن، تحوالت کنترل

 یفراوان تعاریف و رائه کرده زندگی سبک ةحوز در یمتعدد هاینظریه مختلف محققان با وجود آنکه

 نخبه ورزشکاران زندگی سبک ماهيت توصيف توانایی آنان از کدامهيچ اند،به دست داده مفهوم این

 ایرانی ةنخب ورزشکاران زندگی سبک کيفی صورتبه دارد سعی رو پيش پژوهش ،بنابراین. ندارد را

 ترینمهم به نسبت را علمی ةجامع شناخت آن، ماهيت کردنمشخص ضمن تا دکن علمی واکاوی را

 در غيرورزشی و ورزشی مسائل نسبی اهميت و آنها از هرکدام اهميت ميزان زندگی، سبک عناصر

 . دهد افزایش ورزشکاران زندگی
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 پژوهش شناسیروش

که بتواند به بازتوليد مفهوم  رویکردیرو ضروری است از  پيشِ پژوهش به رویکرد کيفی  توجه با

از  .د، بهره گرفته شودکنلف آن کمک ایی ابعاد مختایرانی و شناس ةسبک زندگی ورزشکاران نخب

به  ـبنياد داده ةنظریراهبرد به  تحقيق این در. همچنين استتفسيری پژوهش این  رویکردِ این رو

 وقتیمعتقد است: ( ۱387) که بازرگان. همچنانشده است توجه ـ آن خاص هایویژگی برخی دليل

 که است راهبردی از استفاده مستلزم امر این شيم، تحققبا نظریه نيازمند فرایندی تبيين برای

 پيشنهاد را بنيادداده ةنظری روش از استفاده نمحققا شرایط، این تحت. باشد نظریه ساخت متضمن

 کمک به نباشند، فرایندی تبيين چنين به خوبی قادرموجود به هاینظریه که زمانی ،ویژهبه .انددهکر

 را اینظریه ،مشاهده مورد افراد یا مشکل یا فرایند این وقوع ةدربار نتوامی بنيادداده ةنظری

در خصوص  اینظریهقبلی  هایپژوهشمطابق  ،که اشاره شد گونههمان از این رو. کرد بندیصورت

 ؛د قابل توجيه استبنياهداد ةروش نظری کارگيریبهندگی ورزشکاران نخبه وجود ندارد و سبک ز

و فرضيه به گردآوری و تحليل  داوریپيش از دور بهبا ذهنی باز و  دهدمیجازه به پژوهشگر ا زیرا

 بپردازد.  هاداده

بهره گرفته  ۱گليزریرهيافت از  ،بنيادداده سازیِنظریه مختلفِ هایرهيافتاز بين پژوهش در این 

بنياد ادهد ةکالسيک نظری ةنسخ ،در برخی منابع ،معرفی شد ۱99۲که در سال  رهيافتاین  شد.

با  هاییمشابهت رغمعلی رهيافتاین (. ۱ :۲009، ۲)آرتينين، گيسکه و کوون است شده معرفی

 هایویژگیدارد. از مذکور اساسی با رویکرد  هایتفاوتدر مواردی  ،3رویکرد استراوس و کوربين

يشتر از ب کنندگانمشارکتبه نگرانی پژوهش و توجه تمرکز  این است که رویکرد گليزریاساسی 

 زمانمدتدارد  نيازمحقق گليزری رویکرد ر همچنين د(. 44، ۱998)گليزر،  استخود محقق 

 طوری به ؛را شناسایی کند کنندگانمشارکت 4ینگرانی اصلبماند تا بتواند پژوهش ط طوالنی در محي

 آنجا از ود.ظهور داده ش ة، اجازکشدمیمحوری یا فرایندی که پاسخ مشکل را به تصویر  ةبه مقول که

نيست، بلکه کشف نگرانی  سؤاالتاز  ایمجموعهدریافت پاسخ از هر شخص برای هدف پژوهش  که

به تواند مناسب باشد می ایو یا مشاهده سؤالاست، هر  کنندگانمشارکتاصلی و الگوهای رفتاری 

ن است، کنندگان در جریابه محقق در درک اینکه چه چيزی در دنيای تجارب مشارکت شرطی که

ی پاسخ دهند )آرتينين، مشابه سؤاالتنياز ندارند به  کنندگانمشارکت ةهماز این رو، د. کنکمک 

  (.۱9، ۲009گيسکه و کوون، 

                                                           
1. Glaserian Grounded Theory 

2. Artinian, Giske & Cone  

3. Strauss and Corbin's Approach 

4. Main Concern  
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. در اولين مرحله ۲ساده و واقعی :دو نوع یا مرحله برای کدگذاری وجود دارد ۱در رویکرد ظاهر شونده

 ،و در کدگذاری واقعی یا باز ندگردمی بندیگروهو سپس به لحاظ مفهومی  شوندمیشکسته  هاداده

از دیگر اقداماتی که در رویکرد  (.5 :۲0۱۱، 3)جونز و آلونی شودمیتوليد  آنها هایویژگیو  هامقوله

بی و نگاری، کدگذاری نظری، کدگذاری انتخااز یادنوشت عبارتند بدانها توجه کرد،گليزری باید 

که  ندسته آنهابين در مورد کدها و روابط  هاییایدهپردازانه ش نظریهها گزاریادنوشت نگارش نظریه.

(. ۱۱۱ :۱394فرد، الوانی و آذر، )دانایی دنکنمیدر هنگام کدگذاری خطور  گرتحليلبه فکر 

و نوشتن یک  هاداده آوریجمعميانی بين  ةنگاری را مرحلبنياد یادنوشتداده پردازاننظریه

 5بندیدستهها یادنوشت ،قدم بعدی(. در ۱۶۶ :۲008، 4)چارمز کنندمیعریف از نظریه ت نویسپيش

کدها و  که هنگامی .ارائه به دیگران است کردن نظریه برایکه این کار کليد فرموله شوندمی

کدگذاری نظری  ،یندا. این فرکنيممی آنهاها انباشته شدند، شروع به دریافتن روابط بين یادنوشت

، نظریه هافرضيه صورتبهشده به هم بافتن مفاهيم شکسته ةوسيلبهکدهای نظری  .دشومیخوانده 

اصلی  ةو دغدغ کنندمیعمل  هم بادر یک نظریه  هافرضيه. این کنندمیرا یکپارچه 

نيز کدگذاری انتخابی (. ۱۱۲ :۱394فرد، الوانی و آذر، )دانایی دنکنمیرا تشریح  کنندگانمشارکت

دکردن کدگذاری به آن دسته از متغيرهایی است که مربوط به متغير محوری به معنای محدو

مختلف به همدیگر و  هایمقولهکه زمانی  ،نهایت در(. ۶3 :۲009)آرتينين، گيسکه و کوون،  هستند

نظریه  به و شبيه گيردشکل میبنياد داده سازینظریهمحصول  ،شدندبه متغير مرکزی مرتبط 

  .شودمی

، کسوتشيو ورزشکاران پ انيمرب ،یورزش شناسیجامعه ،یورزش تیریخبرگان مدر افرادی نظي

 هامصاحبهکيفی برای انجام پژوهش جامعه آماری این شناسان ورزشی روانمدیران ورزشی و 

سبک زندگی،  ةدر زمين تأليفات. مالک انتخاب این افراد مواردی نظير داشتن شوندمیمحسوب 

و مربی و مناسب تشخيص داده شدن  عنوانبهو ارتباط فعلی با ورزشکاران  طوالنی ورزشکاری ةسابق

 معموالً  کيفی تحقيق درگلوله برفی( بود.  گيرینمونه) اوليه هایشوندهمصاحبهتوسط معرفی شدن 

و  غنی اطالعات با افراد یافتن برای مناسبی روش این زیرا کنند؛می خودداری احتمالی گيرینمونه از

ابتدا پژوهش در این  از این رو(. ۲۱ :۱389باقری، الی و ادیب حاج)پرویزی، صلص نيستار خود ابز

گلوله برفی ادامه پيدا کرد و با  صورتبه گيرینمونهیند افرو  ندشد انتخابهدفمند  صورتبه هانمونه

                                                           
1. Emergent  

2. Simple & Substantive 

3 Jones & Alony 

4. Charmaz 

5. Sorting 



 1395، پاییز و زمستان 11پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                        80

به  بنا معيار اشباع نظری به اتمام رسيد.سيدن به رخبره و نفر  ۱9عميق با  هایمصاحبهانجام 

زمان مصاحبه و تحليل هم، انجام مراحل پژوهشمدت در محيط گليزر مبنی بر ماندن طوالنی ةتوصي

محوری  ةنی اصلی و مقولزمانی برابر با چهار ماه به خود اختصاص داد تا محقق از انتخاب نگرامدت

 د. کناجتناب نامناسب 

قيقه طول د 70تا  30بين  زمانیدتم کنندگانمشارکتاز  هرکدامعميق فردی با  هایمصاحبه

 ،یکسانی پاسخ ندادند سؤاالتبه  شوندگانمصاحبه ةهمپژوهش  یگليزربه رویکرد  توجه با .کشيد

 تا هاداده آوریجمعو  هامصاحبهیند انجام افر د.شوندایت ه هامصاحبهسعی شد  سؤاالتیاما با طرح 

 جدیدتر هایداده به یابیدست امکان که جایی تا ،ترواضح بيان به و هامقوله نظری اشباعة مرحل

  .یافت ادامه نبود، فراهم

 هایاستراتژی کنندمیپيشنهاد  ،کيفی هایپژوهشبرای اطمينان از روایی و پایایی  پژوهشگران

جای ه که روایی و پایایی پژوهش ب وریط به ؛گيردیند پژوهش مدنظر قرار ادر فرمميزی پژوهشی 

حساسيت پژوهشگر، انسجام به طور فعال حاصل شود.  ،از جانب داوران خارجیتأیيد و یا رد 

این موارد است  جمله از هاداده زمانهمبودن نمونه، گردآوری و تحليل ، متناسبشناسیروش

عالوه بر رعایت  ،برای دستيابی به روایی و پایایی نيزپژوهش (. در این ۱387و مظفری،  فرددانایی)

قرار  شوندگانمصاحبهاز نفر در اختيار چهار در یک فرم در باال، کدهای توليدشده  شدهگفتهاصول 

اصلی، ستون دوم مقوالت فرعی  ةگرفت. این فرم با پنج ستون طراحی شد که ستون اول مقول

ستون چهارم ميزان در  ؛داشت مقوله را در برهر  هایویژگیستون سوم تعریف و آن و  ةزیرمجموع

شد و در ستون آخر از  پرسيده هاویژگیه تعاریف و با توجه بفرعی و اصلی  هایولهمقبودن بمناس

با  ،نهایت درند. کنی و تکميلی خود را یادداشت خواسته شد نظرات اصالح کنندگانمشارکت

تن از متخصصان  همچنين دو .شد تأیيدروایی و پایایی نتایج  ،کنندگانمشارکتارزیابی  بندیجمع

، استخراج مقوالت و تدوین نظریه سازیمفهومبر مراحل مختلف کدگذاری، بنياد داده ةیآشنا با نظر

   نظارت داشتند.

 

  نتایج

با توجه به جدول  .دهدمیرا نشان  هامصاحبهدر  کنندگانمشارکتجزئيات  یکجدول شماره 

 های پژوهش اطمينان حاصل کرد. بودن نمونهتوان از متناسبمی
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 در مصاحبه کنندگانمشارکتئیات جز -1جدول 

 تعداد متغیر 

 تحصيالت
 3 کارشناسی

 3 کارشناسی ارشد
 ۱3 دکتری

 بازی در ليگ برتر ةسابق
 ۱3 بله

 ۶ خير

 گریمربی ةسابق
 ۱0 بله

 9 خير

 فعاليت فعلی ةحوز
 ۱0 دانشگاه

 7 گریمربی
 ۲ سایر

 ۱9 جمع
 

 شدهمطرح مباحث کل به توجه و شدهپياده هایمصاحبه رةچندبا خواندن با محقق پژوهش این در

 ؛دکن پيدا را کنندگانمشارکت اصلی نگرانی و بدیا دست هامصاحبه از کلی فهمی به کرد سعی

 و جمالت عبارات، کلمات، تکتک تحليل و مصاحبه هر مختلف هایبخش خواندن با سپس

 . یدگرد توليد هامقوله و کدها مفاهيم، هاپاراگراف

سبک زندگی در مورد  کنندگانمشارکتاولين مفهومی که : سبک زندگی ورزشکار نخبهماهیت 

بود.  آناین مفهوم و توضيحات پيرامون از  تعاریفی مختلف ةارائایرانی ذکر کردند،  ةورزشکاران نخب

  آمده است.، ۲در جدول شماره  شدهارائهتعاریف  ترینمهمبرخی از 
 

 کنندگانمشارکتبک زندگی از دیدگاه تعاریف س -2جدول 

 تعریف کنندهمشارکت

 1م 

 هـاویژگی ایـن .شـودمیورزشی او مشخص  ةرشت هایویژگی اساس برسبک زندگی ورزشکار نخبه 
اصـول آن  ةهمـ بایـد رشـته یک در فعاليت پذیرش با افراد عبارتی به ؛هستند جنسيت یا دین مثل

 .دکنن رعایترا رشته 

 2م 
آن مسائل زندگی خود را در بستر محـيط متغيـر حـل  اساس برارچوبی که یک ورزشکار همدل یا چ

 .کندمی

 3م 

دارد.  آنهـاسبک زندگی ورزشکاران قبل از بروز نخبگی بيشترین اثر را بر سبک زندگی زمان نخبگی 
از  ؛دشـومیبه سبک زندگی فرد اضـافه  ،رفاه نسبی اقتصادی و شهرت ةمسئلبعد از بروز نخبگی دو 

  د.کنالزم را برای مدیریت زندگی خود کسب  هایمهارت ،باید فرد ورزشکار نخبهاین رو 

 4م 

از مسائل زندگی خود را  دسته دوکه بدان طریق  ایشيوهسبک زندگی یک ورزشکار نخبه یعنی 
 امورات زندگی ةدوم شامل هم ةاول امورات درون ميدان ورزش است و دست ةدست ؛کندمیمدیریت 

  خارج از مستطيل سبز.
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 کنندگانتعاریف سبک زندگی از دیدگاه مشارکت -2ادامة جدول 

 تعریف کنندهمشارکت

 5م 
زندگی اوست که از یک ورزشکار به  فردمنحصربه هایویژگی ةزندگی هر فرد ورزشکار هم سبک

بودن ایحرفهم ناه ب ایباید در خطوط کلیهمه ورزشکاران اما  ؛ورزشکار دیگر متفاوت است
 د. نمشترک باش

 6م 
خطوط کلی اجتماعی و  تأثيرسبک زندگی طرز مشخص زندگی هر ورزشکار نخبه است که تحت 

 . رسدمیظهور  ةفرد ورزشکار به منص هایانتخابو با  است گرفته شکلاقتصادی جامعه 

 7م 

و برای یک  دهدمیشان سبک زندگی یک ورزشکار نخبه فلسفه و دیدگاه او را نسبت به زندگی ن
بودن، یعنی تالش برای رسيدن به ایحرفه، یعنی کوشیسختورزشکار نخبه سبک زندگی یعنی 

 موفقيت.  هایقله

 

پس از توصيف ماهيت در مورد سبک زندگی ورزشکار نخبه:  کنندگانمشارکتنگرانی اصلی 

وجود مشکالت متعددی در  به کنندگانمشارکتبيشترین تمرکز  ،سبک زندگی یک ورزشکار نخبه

ایرانی  ةبه سبک زندگی ورزشکاران نخب کنندگانمشارکتایرانی بود.  ةزندگی فعلی ورزشکاران نخب

در امورات مختلف زندگی، نداشتن سواد مالی  نظمیبی :نسبت دادند ازقبيل موارد زیر را هاییویژگی

به تغيير  گیهعالقبیزشکار معروف، ارتباطی مناسب یک ور هایمهارتنبودن به و اقتصادی، مسلط

یافتن تيم،  برای ایرسانهبازی هود، مغلطبروز خ به منظور ازحدبيش لیمتجنوع زندگی، مصرف 

رژیم غذایی مناسب،  نکردنمختلف، رعایت هایزمينهاز مشاوران متخصص در  نگرفتنهرهب

 ةمطالع نداشتندر شوهای تبليغاتی،  ازاندازهبيش، درگيرشدن بيداری و خوابساعات  نکردنرعایت

به شرح زیر  کنندگانمشارکت هایقولنقلاز  هایینمونه .تخصصو استای باال بردن دانش کافی در ر

  است:
و  خوردنمیصبحانه و  شودمیصبح بيدار  ۱۱ورزشکار ساعت این چه سبک زندگی است که »

برای  ایبرنامهورزشکاران هيچ  تعداد زیادی از»(. ۱م ) «؟ناهارش یک کيک شکالتی است
ورزشکاران ایرانی  بسياری از که طوری به ؛کنندمیکتاب خرج وحساببیخود ندارند و  وخرجدخل

خالی  شانو دست مانندمی هاهزینه ترینکوچکپس از اتمام دوران ورزشی در  ،درآمد خوب با وجود
مختلف از وجود  هایزمينه دریک ورزشکار است که  شده پذیرفتهر نقاط دنيا دیگدر »(. ۲م ) «است

 ایرسانهبازی به مغلطه کارها اینجای ه ورزشکاران ما ب متأسفانهاما  ،بردمیمشاوران متخصص بهره 
دیدگاه خوبی در مورد  نه صاحب اندمالینه صاحب تخصص معموالً  اینها»(. 8م ) «آورندمیروی 

به »(. 9م ) «از افراد آگاه نيز کمک بگيرند نيستند حتی در بسياری از مواقع حاضر ؛مسائل مالی
نيز که به  اینهااز  ایعدهحتی  ؛بگویم ميزان مطالعه در ورزشکاران ما صفر است توانممی جرأت

اگر  که حالی در .اکراه زیادی در مطالعه و یادگيری دارند ،گری هستنددنبال مدارک و مدارج مربی
اخالقی و فرهنگی  هایدورهبلکه  ،فنی هایدوره فقط نه ه است؛دید دوره ابتدا ،شودمیزیدان مربی 
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دهيم که باید ببه او یاد  ایمنتوانستهورزشکار ما هنوز یاد نگرفته یعنی »(. ۱0م ) «ی دیگرو چيزها
 ةبازی با یک مصاحببعد از  ؛ در نتيجهمنشور باشگاه باشد اساس براو  هایمصاحبه تباطات وار تمام

بررسی کليت (. ۱۱م ) «خواهد داشتبرای او  یکه تبعاتش سنگين زندمیی احساسی حرف
 ترینمهممختلف آن نشان داد که  هایبخش جزءجزءبهو همچنين تحليل  اجراشده هایمصاحبه
 «.ای را در زندگی رعایت نکنندورزشکاران ایرانی اصول حرفه»این بود که  کنندگانمشارکتنگرانی 

 هایمصاحبه ،پژوهشمحوری  ةو مقول کنندگانمشارکتبه نگرانی اصلی  توجه با در ادامهاز این رو، 
  بيشتر به سمت غنی کردن این مقوله هدایت شد.

به همراه  اجراشده هایمصاحبهکدگذاری ایرانی:  ةسبک زندگی ورزشکار نخب هایمقوله
 ۱5 آنها بندیدستهو  اهمشابهتهای محقق انبوهی از کدها را توليد کرد که با بررسی یادنوشت

یم کرد هامقولهشروع به دریافتن روابط بين  سپس ؛شناسایی گردیدفرعی  ةمقول 49اصلی و  ةمقول
در  آمدهدستبه مقوالتایرانی داشته باشيم.  ةتا بتوانيم درکی جامع از سبک زندگی ورزشکار نخب

سبک زندگی  گيریشکلر د رتأثيرگذااول به ساختارهای طبقة  :اندتقسيمقابلکلی  ةطبق سه
از تمایالت نسبتاً بادوام در زندگی فرد ورزشکار است  نظامیدوم  طبقة، کندمیورزشکار نخبه اشاره 

 «۱یند اجتماعی پایهافر»نيز سوم طبقة  و دهدمیامورات مختلف زندگی بروز خودش را در که 
 شکلو پژوهش  هایمقوله جدول شماره سه جزئيات .دهدمیمحوری را نشان  ةمربوط به مقول

    .دهدمیرا نشان  آنهاروابط بين  ترینمهمو بصری مقوالت اصلی  صورتبهشماره یک 
 

  پژوهش هایمقولهجزئیات  -3جدول 

 منبع کد ةنمون فراوانی تکرار فرعی ةمقول اصلی ةمقول طبقه ردیف
1 

ل
شک

ی 
ها

تار
اخ

س
ی

دگ
 زن

ک
سب

دة 
هن

د
 

 
 
 کالن
 

 ۱5، م ۱۱، م 9، م 5، م 4م  ۱۲ ساختار اقتصادی
 ۱۶، م ۱3، م ۱0، م 8، م ۱م  9 فرهنگی ـ اجتماعی ساختار 2
 ۱۲، م ۱۱، م 7، م 3، م ۲م  8 قانونی ـ ساختار سياسی 3
 ۱9، م ۱۲، م 8، م ۶، م 4م  ۱۱ ساختار ورزش کشور 4
 ۱۶، م ۱3، م ۶، م 5، م 3م  8 مذهب 5
6 

 خرد
 ۱7، م ۱4، م ۱۱، م 7، م 5م  9 نیای جهاهای حرفهسبک

7 
های استبدادی سبک

 نخبگان سنتی
 ۱5، م ۱۲، م 7، م 3، م ۱م  ۱۲

8 

شرایط فردی 
 ورزشکار

 ۱۲، م 8، م ۶، م 3، م ۲م  8 شرایط خانوادگی فعلی
 ۱۶، م ۱4، م ۱3، م ۶، م 4م  7 های فردلآه اید 9
 ۱7، م ۱5، م ۱4، م 8، م 4م  9 عوامل روانی شخصيتی 10

 ۱8، م ۱3، م 9، م 3، م ۲م  ۱0 کمبودهای دوران کودکی 11

                                                           
1. Basic Social Process (BSP) 
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 های پژوهشجزئیات مقوله -3جدول 

 نمونة منبع کد فراوانی تکرار مقولة فرعی مقولة اصلی طبقه ردیف
12 

وام
اد

اً ب
بت

نس
ت 

یال
ما

ز ت
ی ا

ظام
ن

 
 

 مسئوليت
 پذیری

 ۱4، م ۱۲، م 9، م ۶م ، 5، م 3م  ۱3 اجتماعی

 ۱8، م ۱3، م 7، م 8، م ۶، م ۱م  ۱۱ نسبت به ورزش 13

14 
 سواد مالی

 ۱5، م 9، م 8، م 3، م ۱م  ۱4 نگری مالیآینده
 ۱۲، م ۱۱، م 7، م 4، م ۲، م ۱م  ۱۲ مقتصد مالی 15
 ۱8، م ۱۱، م 9، م 5، م 4م  ۱5 گيری از مشاورة مالیبهره 16
17 

 مصرف
 ۱5، م ۱3، م 8، م 4، م 3م  ۱۲ مادی

 ۱7، م ۱0، م 7، م 3، م ۱م  9 فرهنگی 18
19 

فراغت و 
 تفریح

 ۱8، م ۱3، م 9، م 7، م 4م  8 خانوادگی
 ۱7، م ۱3، م 8، م 5، م 3، م ۱م  9 مجازی 20
 ۱5، م ۱۲، م 7، م 9، م ۶، م 4م  ۱۱ متمایز 21
 ۱9، م ۱4، م ۱۱، م 8، م ۶م  ۱0 بسته 22
23 

تفکر 
 ایحرفه

 ۱4، م ۱0، م 7، م 5، م ۲، م ۱م  ۱4 نظم و انضباط
 ۱5، م ۱۱، م 9، م ۶، م 4، م ۲م  ۱0 منش ورزشی 24
 ۱3، م ۱۱، م 8، م 7، م 3، م ۱م  ۱3 ایروابط حرفه 25

 ۱3، م ۱0، م 7، م 5، م 3م  ۱۱ شناسیوقت 26

27 
انداز چشم

 زندگی

 ۱۶، م ۱۱، م 9، م ۶، م 4، م ۲م  8 تحصيلی

 ۱4، م ۱3، م 8، م ۶، م 5، م 4م  9 سياسی 28
 ۱۶، م ۱۱، م 7، م 5، م 4، م ۱م  ۱۱ شغلی ـ اقتصادی 29
 ۱7، م ۱0، م 8، م 7، م 3، م ۱م  ۱0 نامیخوش 30
31 

 شایستگی
 های عاطفی

 ۱5م ، ۱3، م 9، م 7، م 5، م 3م  8 هوش عاطفی

 ۱3، م ۱0، م 8، م ۶، م 4م  9 خودمدیریتی 32

 ۱۱، م 9، م 8، م 7، م ۶، م ۱م  9 خودمراقبتی 33
فتارهای ر 34

 مذهبی
 ۱4، م ۱0، م 9، م 5، م 3، م ۲م  7 وظایف شرعی

 ۱4، م ۱۲، م 9، م ۶، م 3، م ۲م  8 روابط مذهبی 35
36 

مسائل 
 شخصی

 ۱۲، م ۱۱، م 9، م 5، م 3م  7 ازدواج 
 ۱۶، م ۱3، م 8، م ۶، م 3، م ۲م  9 وابستگی به دیگران  37
 ۱۲، م ۱0، م 8، م ۶، م ۲م  ۶ بهداشت 38
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 های پژوهشجزئیات مقوله -3جدول ادامة 

 نمونة منبع کد  فراوانی تکرار  مقولة فرعی مقولة اصلی طبقه ردیف
39 

فه
حر

ت 
سم

ه 
ت ب

رک
ح

ی
ا

ی
رای

گ
 

 سطح کالن

 ۱۶، م ۱5، م ۱۲، م ۱0، م 7م  ۱۱ های حمایت تحصيلی برنامه

40 
تدوین الگوی مناسب سبک 

 زندگی 
 ۱۶، م ۱3، م ۱۱، م 3، م ۱م  ۱0

41 
های ویژة ایجاد دانشکده

 ورزشی
 ۱9، م ۱4، م ۱۱، م ۶، م ۲م  ۱۲

42 
ایجاد ساختارهای ورزش 

 ایحرفه
 ۱۱، م ۱0، م 9، م 3، م ۱م  ۱4

43 

سطح 
 سطمتو

های دقيق نامهتدوین آیين
 هابرای باشگاه

۱۲ 
، م ۱۱، م ۶، م 5، م 3، م ۲م 

۱9 
 ۱۲، م ۱۱، م ۱0، م 7، م 4م  ۱3 حمایت اجتماعی از ورزشکار 44

45 
ای در گيری از افراد حرفهبهره

 ها باشگاه
 ۱9، م ۱5، م ۱3، م ۱0، م 9م  ۱5

 ۱5، م ۱3، م 9، م 7 ، م4م  ۱۱ توجه ویژه به مدارس ورزشی 46

47 
های تخصصی در آموزش

 های مختلفحوزه
۱5 

، م ۱۲، م 8، م 7، م 5، م ۱م 
۱4 

48 
 سطح خرد

 ۱8، م ۱۲، م ۱0، م 7، م ۶م  ۱۲ گزینی مناسب فردیهدف

49 
انتخاب الگوی مناسب 

 ورزشی
۱0 

، م ۱۲، م 9، م ۶، م 5، م 4م 
۱7 

 

 
 ک زندگی ورزشکار نخبهسب هایمقولهروابط بین  -1شکل 

 



 1395، پاییز و زمستان 11پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                        86

ترین مشکل سبک زندگی ورزشکاران مهم ،کنندگاناز دیدگاه مشارکت شد گفتهکه  گونههمان

در  ایحرفهبا نبود تفکر  را آن توانمیگرایی در زندگی بود که ایحرفهاصول  نکردنرعایت ،ایرانی

 ،در بين ورزشکاران ایحرفهتفکر  به اهميت توجه بااز این رو بين ورزشکاران ایرانی مرتبط دانست. 

 کنندگانمشارکتبودن از دیدگاه ایحرفهمحوری انتخاب گردید. اهميت  ةمقول عنوانبهاین مقوله 

حتی  باشد. ایحرفهشئون زندگی خود  ةهمبود که معتقد بودند یک ورزشکار باید در  قدری به

بر ساختارهای  تأثيرگذاریقابليت  ،ندگیز هایجنبهر دیگبر  تأثيرگذاریگرایی عالوه بر ایحرفه

به  کنندگانمشارکت سخناناز چند مورد . درا دارسبک زندگی ورزشکار نخبه  ةدهندشکلخرد 

 شرح زیر است: 

منظور از حرفه یعنی از آن  ؛بودن باشدایحرفه اساس بربرای یک ورزشکار باید سبک زندگی »

منظور از رژیم  ؛باید در رژیم باشد اشزندگیار کل یک ورزشک»(. ۱م ) «کندمیطریق کسب درآمد 

مثالً ورزشکار باید بداند کجا حرف بزند،  ؛ابعاد زندگی است ةبلکه کنترل هم ،رژیم غذایی فقط نه

ورزشکار پس از رسيدن به نخبگی باید برای خودش »(. 3م ) «کی حرف بزند و چگونه حرف بزند

کل زندگی او را حتی پس از اتمام که  ایپروسه ؛ه باشدقهرمانی در نظر داشت ةسالده ةیک پروس

بکند که کامالً با معيارهای  هاییانتخابباید  از این رو .قرار خواهد داد تأثيرورزش تحت 

در ارتباطات با خانواده،  معاشرت آداب»(. ۱۲م ) «دنش همخوانی داشته باشاهبودن در رشتایحرفه

 ةو عالوه بر برقراری ارتباط باید این ارتباط بر پای استمهم  العادهفوقو...  بازیهممربی، سرپرست، 

 ایحرفهما به این افراد  .های مختلف مشاور دارندهنزمي در هاایحرفه»(. ۱3م  ) «احترام باشد

 داریمو مالک فقط پول گرفتن و نگرفتن نيست. حتی در بين نوجوانان و جوانان افرادی  گویيممی

م ) «گيرندنمیندارند و یا پولی فعاًل قراردادی  که حالی در ،هستند ایحرفه هایرنامهبکه به دنبال 

 هایارچوبهچبر  ،عالوه بر مدیریت زندگی خود تواندمی معناتمامبه ایِحرفهتنها یک ورزشکار »(. 9

  (.۱۱م )« کندغلبه  نيز غلط زندگی تحميلی از طرف برخی نخبگان سنتی

یند افریک دارد،  دکه هميشه وجو محوری ةمقولبنياد عالوه بر ظهور داده ةنظری در رویکرد گليزری

 ةدهندنشانپایه  اجتماعیِیند افر واقع در .شودمیمحوری ظاهر  ةدر پيرامون مقولنيز  اجتماعی پایه

و  مسئلهبرای حل یک که  دهدمییند در طول زمان است و الگوهای رفتاری را نشان اتحول یک فر

اما  ،ل استئایندهای اجتماعی پایه ایدابنياد ظهور فرداده ةنظری درکار برد. ه ب آنها را توانمی مشکل

پژوهش که در این گرایی در زندگی ورزشکاران ایرانی ایحرفهاصول  نشدنرعایتالزامی نيست. 

حرکت » ةیند اجتماعی پایامشکل اجتماعی سبک زندگی ورزشکاران در نظر گرفته شد، فر عنوانبه

ودش یک مقوله است و حاصل را به دنبال داشت. این اصطالح نيز خ «گراییایحرفهبه سمت 

یندهایی دارد که یک اهای محقق است و اشاره به فره و تلفيق یادنوشتمتون مصاحب هایکدگذاری
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که  ودشمییند بودن این مقوله از آنجا ناشی احرکت کند. فر آنهازمان در  گذشت باورزشکار باید 

 .ندکنو باید عوامل متعددی در حصول آن همکاری  يستن بعدیتکگرایی مفهومی ایحرفه

دقت واهد بود. خ برزمان فراینددر ورزشکاران یک  ایحرفهبه  ایغيرحرفههمچنين گذر از زندگی 

در زندگی ورزشکاران  ایحرفهاصول  نشدنکه رعایت دهدمینشان  یکشماره شکل سمت چپ در 

و نقش  تأثيرایرانی دالیل متعددی دارد و تنها به خود شخص ورزشکار وابسته نيست و شاید  ةنخب

از او بيشتر  مراتببهاز جانب یک ورزشکار  ایغيرحرفهدر ترجيح زندگی  متوسطساختارهای کالن و 

 ةنبودن ورزشکاران نخبایحرفهبه شکل هرگونه حرکت به سمت حل مشکل  توجه با. همچنين باشد

کن نباشد و باید عوامل متعدد خرد، خود ورزشکار شاید مم و تالش فقط با خواستایرانی نيز 

 کنند. و کالنی در این راستا همکاری متوسط 
 

   گیرینتیجهبحث و 
ایرانی  ةبه دنبال بازتوليد مفهوم سبک زندگی برای ورزشکاران نخببا روش کيفی در این پژوهش 

با  .درسي کنندگانمشارکتبه تأیيد  هایافتهپژوهش ایی و پایایی برای اطمينان از روبودیم. 

توان این تعریف را از سبک زندگی ورزشکار نخبه ارائه کرد: می کنندگانمشارکتنظرات  بندیجمع

های فرد و تحت تأثير نيروهای اجتماعی و اقتصادی جامعه اساس انتخاب که بر است ارچوبیهچ

زندگی قرار  غيرورزشیحل مسائل ورزشی و  درو رفتارهای ورزشکار  هاکنشو راهنمای  گرفتهشکل

يدن به اوج و رسورزشکار نخبه را به تداوم موفقيت مطلوب در حالت باید  چارچوباین  .گيردمی

مشابهت ( ۱984)و بوردیو ( ۱95۶)آدلر نظرات دو جنبه از تعریف مذکور با د. کنعملکرد هدایت 

  .شودمیاشاره  آنها، که به دارد

 گيردمی شکلاو  هایانتخاب اساس برایرانی  ةارچوب سبک زندگی ورزشکار نخبهچاول اینکه  ةنکت

 ،ی فردیهاانتخاببر  تأثيرگذاری رغمعلیساختارهای جامعه و  رسدمیظهور  ةو به منص

بر اهميت عوامل پژوهش در این  .نيستند به ورزشکار نخبهیک سبک زندگی خاص  ةکنندتحميل

نيروهای  عنوانبهفرهنگی، ساختار ورزش کشور و مذهب  ـ قانونی، اجتماعی ـ ساختاری، سياسی

 هایسبکنيروهایی نظير گسترش  ،حال عين در ؛شد تأکيدسبک زندگی  ةدهندشکلکالن 

سبک زندگی یک  گيریشکل استبدادی نخبگان سنتی نيز در بعضاً هایسبکدر دنيا و  ایحرفه

ارچوب هی خودش چاز این نيروها و شرایط شخص تأثيرپذیری. فرد با ثيرگذارندتأورزشکار نخبه 

 هایتفاوتانتخابی است که  جهت آن از ارچوبهچاین . دهدمیبرای زندگی را شکل  موردنظر

بودن شرایط کسانی رغمعلی ـایرانی  ةمختلف عينی زندگی ورزشکاران نخب هایجنبهدر زیادی 

 بيشتر . همچنين به اعتقادکنيممیمشاهده  ـ شرایط فردی هایتمشابهکالن و خرد و حتی 
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 تأثيرگذاریایرانی نه حاصل  ةزندگی ورزشکاران نخب هایسبکبودن نامناسب ،کنندگانمشارکت

 یو. بوردستاگی ر زندورزشکاران د هایانتخاب ةبلکه زایيد ،آنهاستمحيط و نه شرایط فردی 

 از اصطالح گيریبهرهسبک زندگی با  گيریشکلدر  اجتماعیساختارهای جهان بر اهميت ( ۱984)

 شدهترجمهوارده، ملکه، خصلت و ساختمان ذهنی که در زبان فارسی به ریختار، عادت ۱توسهبي

ذهن شدن  ةمحصول ملک ،از جهت دیالکتيکی ساختمان ذهنی(. ۱390)بابایی،  کندمی تأکيداست، 

 که است ایشده ذهن ةملک ساختار ذهنی، اختمانس اگرچه ؛ساختارهای جهان اجتماعی است

 ،عبارتی هب ؛نيست کنش و اندیشه جبریِ  ةکنندتعيين اما کند،می مقيد را کنشگر گزینش و اندیشه

 را خاصی کنش آگاهانه هاانسان و است کنش و اندیشه ةپيشنهاددهند تنها ،ذهنی ساختمان مفهوم

آیا من »با عنوان پژوهشی در نيز  (۲0۱5) ۲و های دونالدمکنگ، پ. (۱380، ثالثی)گزینند برمی

کار بردن مفاهيم بوردیویی نظير ميدان، ساختمان ذهنی و سرمایه برای ه ضمن ب «؟کنممیانتخاب 

جوانان در انتخاب  ةفرهنگی خانواد ةو سرمای هاارزشبر سبک زندگی جوانان چينی بازتوليد تحليل 

ساختارهای  تأثيرگذاری رغمعلیاستنباط کرد  توانمیبر این اساس  .ندکنمی تأکيدسبک زندگی 

 ند. کنایرانی سبک زندگی خود را انتخاب می ةورزشکاران نخب ،خرد و شرایط فردیکالن، 

ند یا دارایرانی همگی سبک زندگی یکسانی  ةدیگر این است که آیا ورزشکاران نخب تأملقابل ةنکت

در نظریات  تأملدر این خصوص با شناسایی کرد؟  آنها بين راتفاوتی زندگی م هایسبک توانمی

به تعداد افراد انسانی سبک زندگی متمایز در نظر  وکه سبک زندگی را فردی دانسته ( ۱95۶)آدلر 

زندگی متفاوت بين ورزشکاران پی برد.  هایسبکبر وجود  توانمی ،(۶۶: ۱38۲)فاضلی،  گيردمی

مفهوم سبک زندگی گویای این واقعيت است امروزه ( ۱38۱) چاووشيانزری و اباهمچنين به اعتقاد 

و متکثرتر از طبقه یا قشر اجتماعی  ترکوچکبسيار  یابعاد و مقياس ،اجتماعی هایبندیگروهکه 

 اجتماعیزندگی و طبقات  هایسبک( نيز در بررسی ارتباط ۲0۱3) 3همچنان که پيتو ؛یافته است

زندگی در  هایسبکبه تغييرات در تنوع  ،آمریکا ةدر جامع ۲0۱0تا  ۱974 هایسال ةدر فاصل

منظور از تنوع در داخل و بين طبقات اجتماعی  .دکنمیداخل و بين طبقات مختلف اجتماعی اشاره 

 هم بازیادی  هایتفاوتزندگی طبقات مختلف اجتماعی  هایسبکاین است که عالوه بر اینکه 

اجتماعی نيز  ةغير امروزی تغييرات در سبک زندگی افراد داخل یک طبقحتی در شرایط مت ،دندار

به با یک طبقه یا قشر تنها این انتظار که در شرایط کنونی از این رو، است.  مشاهدهقابلمحسوس و 

این انتظار را  توانمیو  رسدنمیچندان منطقی به نظر  ،رو هستيمهایرانی روب ةنام ورزشکاران نخب

در  کنندگانمشارکتزندگی متفاوتی بين ورزشکاران ایرانی وجود داشته باشد.  هایکسبداشت که 

                                                           
1. Habitus 

2. Pang, Macdonald & Hay 

1. Petev 
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خاص هر سبک  هایویژگیمختلف زندگی در بين ورزشکاران با  هایسبکنيز به وجود پژوهش 

( معتقد است سبک زندگی ۱95۶آدلر ) ،. همچنين در خصوص کارکرد این مفهوماندکردهاذعان 

و راه یکتا و فردی زندگی و دستيابی به  دهدمیزندگی را تحت پوشش قرار یندهای عمومی افر ةهم

سبک زندگی ورزشکار نخبه عالوه بر  بنابراین، .الف( :۱387)مهدوی کنی،  کندمیهدف را معين 

باید رسيدن در شرایط فعلی  ،زندگی غيرورزشیِارچوبی برای حل مسائل ورزشی و هردن چآوفراهم

  د.کنحمایت در آینده ن را نيز به موفقيت و تداوم آ

عمده  ةه مقولنُ ،آن هایمؤلفهاسایی ایرانی و شن ةاما در خصوص تبيين سبک زندگی ورزشکار نخب

، مصرف، گذران پذیریمسئوليتعاطفی، هدفمندی، سواد مالی،  هایشایستگی، ایحرفهشامل تفکر 

از این  هرکدامکه  گردیدسایی و رفتارهای مذهبی شنا اوقات فراغت، امورات فردی و بهداشت

اساس معيارهایی نظير تکرار زیاد،  سپس بر. شوندمیمقوالت نيز ابعاد متعددی را شامل 

و ایجاد تغييرات در  ی دیگرها، توانایی تأثيرگذاری بر مقولهی دیگرهابودن، ارتباط با مقولهمرکزی

ایرانی در نظر گرفته شد.  ةرزشکار نخبسبک زندگی و محوریِ ةمقول عنوانبه «ایحرفهتفکر »آنها، 

گرایی از جانب ایحرفهاصول  نشدنعایتر ،کنندگانمشارکتنگرانی  ترینعمده ،مقابل ةدر نقط

حرکت  ،در زندگی دارد. در همين راستا آنهازیادی برای  که تبعات منفیایرانی بود  ةورزشکاران نخب

یندی دارد اانتخاب شد و نشان از فرپژوهش  ةپای یِ یند اجتماعافر عنوانبهگرایی ایحرفهبه سمت 

 . کندایرانی را حل  ةزمان مشکل مربوط به سبک زندگی ورزشکاران نخب گذر در تواندمیکه 

که سبک  ۱9۲0 هایسالمفهوم سبک زندگی موجب شده در طول یک قرن اخير )از  گستردگی

و مصادیق  هامؤلفه عنوانبهتنوعی را است( محققان مختلف عناصر م گرفته قرار موردتوجهزندگی 

در یک ( ۲00۲) ۱وینکبهره ببرند.  آنهاو در مطالعات خود از  نندعينی سبک زندگی پيشنهاد ک

و  است بودهبازار  هایبندیبخش هایپژوهش ةهست ،مفهوم سبک زندگی کندمیاشاره  بندیجمع

این محقق رویکرد  .شدمییق و عقاید انجام ، عالهافعاليتاستفاده از عبارات  با معموالًدر ابتدا 

، هاارزششامل  تریباثباتاز مفاهيم زندگی با استفاده  هایسبکشناسی جدیدی برای گونه

 ۲. موسيس و اوالداپوکندمیارائه  ایرسانهزندگی و ترجيحات  اندازچشم، شناختیزیبایی هایسبک

 ةمؤلفبا شش  ایپرسشنامه ،گ زنان نيجریهبازیکنان فوتبال ليل سبک زندگی ( در تحلي۲0۱3)

و الکل و  داروهارژیم غذایی و تغذیه، استرس، ورزش و کنترل وزن، مصرف دخانيات، استعمال 

این  هایمؤلفه .کنندمیبازیکنان ارائه  محورسالمتبهداشت و ایمنی برای ارزیابی سبک زندگی 

بهداشت ، امورات فردی و خودمراقبتیير ما نظپژوهش همپوشانی زیادی با مقوالت فرعی پژوهش 

                                                           
1. Vyncke 

2. Moses & Oladapo 
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مدل برند تصویر برند ورزشکار یکی از ابعاد مهم  سازیمفهوم( نيز در ۲0۱4) ۱آرای، کو و راسد. ندار

از  هاییویژگی ،عرضهقابلمنظور از سبک زندگی و  دانندمی ۲عرضهقابلسبک زندگی ورزشکاران را 

سه  عرضهقابلسبک زندگی . هستند عرضهقابلدر بازار است که  ورزشکاران زندگی بيرون از زمينِ

از این  هرکدامکه  دارد ایرابطه هایکوششداستان زندگی، مدل نقش ورزشکار و  ةمؤلفزیر

رفتارهای »، «او هایجذابيتار و شخصی ورزشک هایارزش» ةکنندمنعکسبه ترتيب  هامؤلفهزیر

نگرش مثبت نسبت به تعامل با هواداران، »و « هستندتقليد جامعه قابل نظر ازاخالقی ورزشکار که 

یک ورزشکار برای ایجاد تصویر مطلوبی از  ،به عبارتی هستند. «هارسانهتماشاگران، حاميان مالی و 

با  آنهانيز بيانگر همخوانی  هامؤلفهو زیر هامؤلفهباشد. توجه به این  را داشته هاویژگیخود باید این 

(، هدفمندی ایحرفه)روابط  ایحرفه، تفکر پذیریمسئوليتنظير  هاییمقولهو زیر هامقوله

ای است که با ابعادی نظير ای مقولهماست. تفکر حرفهپژوهش عاطفی  هایشایستگی( و نامیخوش)

شود و هرچه یک ورزشکار از شناسی شناخته میای و وقتنظم و انضباط، منش ورزشی، روابط حرفه

ای ورزشکاران های زندگی حرفهاش به سبکی برخوردار باشد، سبک زندگیای باالترتفکر حرفه

 ةتواند بر همتر خواهد بود. این مقوله عالوه بر اهميت فراوان میدر جهان نزدیکو سرآمد بزرگ 

ها کمتر سبک زندگی تأثيرگذار باشد که البته این تأثيرگذاری بر روی برخی مقوله دیگرِ ةهشت مقول

تواند بر تر میای باالخی دیگر بيشتر خواهد بود. حتی یک ورزشکار با تفکر حرفهبر بر روی و

ای در سطح جهان و تأثيرگذاری بر عنوان یک حرفهساختارهای خرد )از طریق الگو شدن به

آمده در این دستهای بهمؤلفه ةمقایس ( تأثيرگذار باشد.های زندگی سنتی مصطلح در جامعهسبک

با  ایهای اساسیدهد مصادیق عينی سبک زندگی یک ورزشکار نخبه تفاوتنشان میپژوهش 

شده در این شناخته ةه مقولتوان گفت از نُکه می طوری به ؛شناسان داردهای موردنظر جامعهمؤلفه

هایی نظير حتی مقوله ؛ای مختص ورزشکاران نخبه هستندها نظير تفکر حرفهبرخی مقوله ،پژوهش

های زندگی سبک ةهای مهم در سنجش و مطالعقات فراغت نيز که از شاخصمصرف و گذران او

ورزشکار قرار ای یک هایی نظير تفکر حرفهتحت تأثير فراوان مقوله ،روندامروزی به شمار می

ها و اساس ویژگی توان گفت سبک زندگی یک ورزشکار نخبه باید برمید. به عبارتی نگيرمی

یکی  ،مثال رایب زندگی او را پوشش دهد. هایجنبه ةریف گردد و همبودن تعایهای حرفهشاخص

 ةمؤلفبه دو زیرکه در این پژوهش  ستاو پذیریمسئوليت ،سبک زندگی ورزشکار نخبه هایمؤلفهاز 

 تأثيرخود تحت  مؤلفهاین  .نسبت به ورزش تقسيم شد پذیریمسئوليتاجتماعی و  پذیریمسئوليت

 رودمیورزشی  ةاین انتظار از یک نخب .است تأثيرگذارو بر آن نيز  يردگمی قرار ایحرفهتفکر  ةمؤلف

                                                           
1. Arai, Ko, & Ross 

2. Marketable Lifestyle 
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 مختلفو مشارکت فعالی در امورات  باشدن تفاوتبیخود  ةکه نسبت به مسائل اجتماعی جامع

امروزه بيش از  که ( در آمریکا نشان داد۲0۱۱) ۱تاینسکی و بابياکاجتماعی داشته باشد. پژوهش 

بيش توجهی  ایحرفهکه به ورزشکاران  طوری به اند؛خوردهگرهبه هم  دوستینانساگذشته ورزش و 

فعان مختلف از ورزشکار انتظار دارند در ذینو  شودمی، دهندمیدر زمين بازی انجام  آنهااز آنچه که 

و  ترمسند. این پژوهشگران نشان دادند ورزشکاران کنندوستانه مشارکت انسان ةخيریهای فعاليت

در  ،مقابل ةند. در نقطاجتماعی دار ةدوستانبته با درآمد باالتر تمایل بيشتری به رفتارهای انسانال

مواد، اعتياد به الکل و خشم  مصرف سودچار مشکالتی از قبيل  ایحرفهبسياری از مواقع ورزشکاران 

اد ورزشکار و ایجاد تغييرات در زندگی افرکه این نکته لزوم  شوندمیعصبانيت در زندگی خود و 

  (.۲0۱۶اوت  ۱0، ۲)گيری مترز دهدمیرا نشان  های زندگی به آنهامهارتآموزش 

انتخابی است که با در نظر  ،گفت سبک زندگی ورزشکار نخبه توانمیکلی  گيرینتيجهیک  در

ارچوبی هچ هاانتخاباین  .شودمیحاکم بر جامعه انجام  گرفتن دیالکتيک ساختارهای کالن و خردِ

تحت اجتماعی، مادی و معنوی او را  عد فردی،اعم از بُ ،که تمام ابعاد زندگی ورزشکار آورندمیفراهم 

 هایفعاليتگرایی خود در که با حفظ هم دآورمیارچوب کليتی فراهم ه. این چدهدمیقرار پوشش 

ران نخبه به توان برای ورزشکایعنی می ؛بخشدمیبه ورزشکار نخبه هویتی متمایز  ،مختلف زندگی

های متفاوتی که باعث ایجاد انتخاب ؛دکررا تصور سبک زندگی های متفاوت تعداد آنها انتخاب

چنين استنباط کرد  توانمی هایافته اساس برد. نشوحتی در شرایط یکسان می ،های مختلفکنش

چندان  ،ایرانی برای زندگی ةنخب ورزشکارانِ انتخابیِ بِارچوهچمختلف  هایبخشتناسب که 

مشکالت متعددی را به وجود آورده است که عالوه بر  بودن،تناسبناممناسب نيست و این 

قرار خواهد داد.  الشعاعتحتورزشکار را نيز  ةآیند هایانتخاببر زندگی حال حاضر،  تأثيرگذاری

الن، برای تقليل مشکالت زندگی ورزشکار نخبه الزم است حرکتی هماهنگ در سه سطح ک ،بنابراین

فعلی به  ایغيرحرفهزندگی  ازایرانی  ةورزشکاران نخب که نحوی به ،متوسط و خرد انجام پذیرد

  مناسب ورزشکاران نخبه برسند. ایحرفهزندگی 

پيشنهاد کرد در راستای بهبود سبک زندگی ورزشکاران  توانمیاین پژوهش  هاییافتهبا توجه به 

البته ایجاد  .دشوندر کشور ایجاد و یا تقویت  ایهحرفایرانی باید ساختارهای ورزش  ةنخب

و الزم است عوامل مختلفی در کنار هم قرار  است برزمان ایپدیده ایحرفهساختارهای ورزش 

بنا به دالیلی  .ورت گيردمناسب اجتماعی ص هایحمایتگيرند. همچنين باید از ورزشکاران نخبه 

 هایآسيببيشتر در معرض  هر جامعه ةنخبکاران ورزش ،باال درآمدهاینظير معروفيت و کسب 

                                                           
1. Tainsky & Babiak 
2. Grey Matters International 
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مختلف  هایآسيبد که ورزشکاران نخبه در برابر شواجتماعی مختلف هستند و باید ترتيبی اتخاذ 

ورزشی، باید آموزش  هایرشتهفنی و تخصصی  هایآموزشعالوه بر  ،بنابراین .توانمندتر گردند

 موردتوجهاقتصادی و مدیریت منابع مالی  هایمهارتاجتماعی،  هایمهارتزندگی،  هایمهارت

قرار گيرد. همچنين باید متناسب با شرایط فردی و  هادانشگاهو حتی  هاباشگاهمسئول،  هایسازمان

به مناسب از ورزشکار  هایحمایت ،عوامل دیگربدنی و ورزشی و  هایظرفيتخانوادگی، عالیق، 

عالوه بر ایجاد توازن در زندگی  که یاگونه به ؛گيرد هرچه بهتر در زندگی انجام گزینیهدف منظور

 گردد.  تأمينحتی پس از دوران ورزش نيز  ،ورزشکار نخبه ةبودن زندگی آیندی، مناسبکنون

های حاصل شد دادهگستردگی مفهوم سبک زندگی بود که باعث می ،های این پژوهشاز محدودیت

در راستای غلبه بر این  ؛ از این رو،شته باشدکنندگان تنوع زیادی دااز مصاحبه با مشارکت

شده از های انجامبنياد استفاده کردیم تا کدگذاریداده ةاز رویکرد گليزری نظری ،محدودیت

د. همچنين کننتوصيف را کنندگان و نگرانی اصلی مشارکت اشندپذیری بيشتری برخوردار بانعطاف

ر پژوهش، هماهنگی و گرفتن مصاحبه از ورزشکاران رغم استقبال افراد دانشگاهی از مشارکت دعلی

ها ها و تحليلزمان چهار ماه مصاحبهبر بود که با صبر و تحمل در مدتو مربيان ليگ برتری زمان

 اجرا شد. 

از مفهومی  این تنوع، و وجود داردسبک زندگی  پيرامون شناسی نظریات متعددیجامعه ةدر حوز

 با درآميخته شدتبه ایحوزه ،مفهوم این. کندمیحکایت اجتماعی های قشربندی ةجدید در مطالع

 ،خالقيت و انتخاب ترجيح، سليقه، همچنين. است جامعه افراد تکتک ترجيحات و تمایالت سالیق،

 مفاهيم از زندگی سبک تمایز عامل که ندهست زندگی سبک عناصر ترینضروری حتی و ترینمهم از

 سبک ةحوز در متعدد نظریات رغمعلی. اندشده دانسته شخصيت فرهنگ، هویت، نظير مشابهی

 ةدهندشکل عوامل و ایرانی ةنخب ورزشکاران زندگی هایسبک خصوص در یاندک اطالعات زندگی،

 زندگی سبک. یمکوشيد آن سازیمفهوم در کيفی رویکرد یک با پژوهش این در که داشتيم آن

 هایانتخاب اساس بر و ورزشکار شخصی هایویژگی و خرد کالن، شرایط تأثير تحت نخبه ورزشکار

 پيشنهاد نهایت در. دهدمی پوشش زندگی در را او هایگيریجهت ترینمهم و گيردمی شکل او

 بر مؤثر عوامل از اعم) پژوهش این هاییافته مختلف هایبخش ینده،آ هایپژوهش در گرددمی

 شناسایی و نخبه ورزشکاران زندگی سبک هایمؤلفه نخبه، ورزشکاران زندگی سبک گيریشکل

 مختلف هایگروه با محوریت( هامؤلفه اساس بر نخبه ورزشکاران زندگی سبک مختلف هایگونه

 .    دده شوآزمو ایرانی ورزشکاران
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Abstract 
 

Today, elite athlete’s lifestyle is at the center of public attention. The goal of this 

qualitative study reproduces the concept of Iranian elite athlete’s lifestyles by using 

Glaserian Approach of Grounded Theory to be done. Glaserian Approach wants to 

discover main concern of participants and basic social process to solve it. For this 

purpose, 19 experts aware of the Iranian athletes’ lifestyle selected by targeted and 

snowball for depth unstructured interviews and the data simultaneously analyzed by 

using a set of open, theoretical, selective coding and memos. The validity and reliability 

of research were evaluated with confirmation of findings by four participants. The 

results showed that the main concern of participants was “lack of professional in Iranian 

athlete’s life, the core category of study was “Professional Thinking” and the basic 

social process was “moving towards Professionalism”. Emotional Competencies, Life 

Visions, Financial Literacy, Responsibility, Consumption, Leisure, Personal Issues and 

Religious Behaviors were determined other categories of lifestyle that are affected by 

professional thinking. The categories of basic social process classified in three levels 

of macro, meso and micro that can fix the main concern of participants over time. 

Overall, elite athlete lifestyle is a guide for action in sport and non-sport issue of life. 

The findings can be applied for examine different aspects of elite athletes’ lifestyle such 

as effective factors and objective components.   

 

Keywords: Lifestyle, Elite Athlete, Glaserian Approach, Professionalism  
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