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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش سبک زندگی اعضاء هیئتعلمی تربیتبدنی در
الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت بود روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از
لحاظ هدف کاربردی بود ،جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مریوان و دانشجویان پیام نور شهر مریوان بودند برای انتخاب نمونه تحقیق بر
اساس جدول مورگان تعداد  175نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای
تحقیق پرسشنامه متناسب با ماهیت تحقیق در  27گویه و  5عامل تهیه شد که تفکر حرفهای
مسئولیتپذیری ،مصرف مادی ،فراغت و تفریح و سرگرمی از ابعاد پرسشنامه بودند .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها درزمینۀ آمار استنباطی از تحلیل عاملی استفادهشده است که نتایج نشان داد
شاخصهای مسئولیتپذیری ،مصرف مادی ،تفکر حرفهای و فراغت و تفریح در الگوپذیری
دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت دانشجویان تأثیرگذار میباشند.
کلیدواژهها :سبک زندگی ،اعضاء هیئتعلمی تربیتبدنی ،الگوپذیری.
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Investigating the role of lifestyle of physical education
faculty members in students' role modeling for proper
leisure time
M. Moharramzadeh1
M. Sivan Nouri2

Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of lifestyle of
physical education faculty members in students' role models for proper
leisure time. The research method was descriptive-analytical and applied
in terms of purpose. The statistical population of the present study was
all physical education students of Islamic Azad University of Marivan
and students. 175 people were randomly selected to select the research
sample based on Morgan table. The research data collection tool was a
questionnaire in accordance with the nature of the research in 27 items
and 5 factors that were professional thinking of responsibility, material
consumption, leisure and entertainment and dimensions of the
questionnaire. In order to analyze the data in the field of inferential
statistics, factor analysis was used. The results showed that the indicators
of responsibility, material consumption, professional thinking and leisure
and recreation are effective in students 'role models for the correct
spending of students' leisure time.
Keywords: Lifestyle, Physical Education faculty members, role
modeling.
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مقدمه
با جهانی شدن ورزش اندیشمندان و صاحبنظران شاهد افزایش تطابق و سازگاری
سبکهای زندگی ،الگوی مصرف ،اوقات فراغت ،جهتگیری ارزشها و عالیق و
سازگاری با شرایط کار ورزشی و آرامش و رفاه هستند (وینبرگ و کولد2018 ،1؛
محرمزاده و نوری .)1396 ،سازمان بهداشت جهانی سبک زندگی را اینگونه تعریف
میکند :اصطالح سبک زندگی به روش زندگی مردم و بازتابی کامل از ارزشهای
اجتماعی ،طرز برخورد و فعالیتها اشاره دارد .بهعبارتی ،سبک زندگی ترکیبی از
الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی شامل تغذیه ،تحرک بدنی،
استرس ،مصرف دخانیات و کیفیت خواب است که در پی اجتماعی شدن به وجود
آمده است .به تبیینی دیگر ،شیوه زندگی پدیدهای چندوجهی است که تمام جنبههای
زندگی روزمره ،خواب ،غذا ،بهداشت ،آداب و رسوم ،کار ،بازی ،سرگرمی،
وقتگذرانی ،روابط اجتماعی ،طرز تفکر ،رفتار ،احساسات و عواطف است (فاضل
قانع .)1392 ،درواقع سبک زندگی را میتوان به شیوه زندگی طبقات و گروههای
اجتماعی گوناگون جامعه تعبیر کرد که در آن افراد با پیروی از الگوهای رفتاری
خاص ،باورها و هنجارها و ارزشهای اجتماعی ویژه با انتخاب نمادهای فرهنگی و
منزلتی خاص تا الگوهایی که منتسب بر مؤلفههای مصرف کاالهای فرهنگی و نحوه
گذران اوقات فراغت هستند ،تعلقات خود را نسبت به آن به نمایش میگذارد
(کردی ،هادیزاده .)1391،برای نخستین بار واژه سبک زندگی برای اشاره به
شخصیت فرد که در کودکی شکل گرفته و ادامه حیات ،زندگی او را کنترل میکند
1. Weinberg & Gould
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در آثار آلفرد آدلر محوریت یافت (آدلر .)1952،امروزه سبک زندگی ،با کل زندگی
مرتبط است و چارچوب کلـی زنـدگی را مشـخص سـاخته و بـهلحـاظ مفهـوم و
کاربرد ،شئون گوناگون زندگی انسانها را دربرمیگیرد .مقام معظم رهبری ،سبک
زنـدگی را بخـش اصـلی و نرمافزاری مدرن نوین اسالمی معرفی کردند و خواستار
بررسی دقیق و علمی آن شدهاند (بیانات رهبری /23مهر .)1391/تأکیدات رهبر معظم
انقالب مبنی بر پیشرفت در بخش حقیقی و اصلی تمدن که همانا سبک زندگی است
(خامنهای )1391،اهمیت و ضرورت پژوهشهای علمی با رویکرد سبک زندگی را در
این حوزه آشکارتر میسازد .چگونگی گذران اوقات فراغت ،در شکلگیری و تداوم
شخصیت افراد نقش دارد (کیهان .)1391 ،ازآنجا که کشور ما در زمره کشورهای
جوان دنیاست پرداختن به بخش فراغت و هدایت از طریق الگوسازی برای گذران
صحیح این اوقات بهمنظور بهترین دستاورد و شکلگیری شخصیت سالم در جامعه
ضروری و گریزناپذیر است (کیهان .)1391 ،اوقات فراغت نزدیکترین پیوند را با
زندگی فرهنگی افراد دارد و افراد شخصیت و ذائقه خود را در نحوه گذران اوقات
فراغت خود جلوهگر میکنند .سرمایههای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با تعیین
چارچوبهایی ،انتخابهای افراد را تحت تأثیر خود قرار داده؛ و سبب داشتن نوع
خاصی از سبک زندگی میشود .مفهوم سبکها و الگوهای فراغتی و مباحث مرتبط با
آن به دنبال ارائه تفسیر منسجمی از هویت اجتماعی در چارچوب مدرنیته جدید به
وجود آمده و در رابطه با نحوه مدیریت و مصرف هر چه بیشتر کاالها و مرتبط با
مسائل فرهنگی جامعه تشکیل و بهعنوان یک روش زیستن و بیان کنش فردی و
اجتماعی جزئی از نظام فرهنگی است (ریترز .)1374 ،از طرفی مفهوم سبک زندگی
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سابقهای دیرینه در رشتهها و زمینههای مطالعاتی گوناگون از جمله مطالعات مربوط به
اوقات فراغت دارد (ول .)2006 ،1درواقع حوزه فراغت از عرصههای انتخاب آزادانه
فردی و از حوزههای مهم در مطالعات سبک زندگی و درواقع این اصلیترین حوزه
تحلیلهای سبک زندگی است که در آن افراد کلیشهها ،الگوها و قواعد خاص سبک
زندگی را بازگو میکنند (ربانی و شیری .)1388 ،ویژگی اصلی مطالعات اوقات
فراغت تبیین تغییرات رخ داده در الگوهای مشارکت در اوقات فراغت میان افراد و
گروههای اجتماعی بوده است .نخستین رویکرد در دهۀ  ،1960برای تبیین رفتار
فراغتی صرفاً به بررسی متغیرهای مانند سن ،درآمد و طبقۀ اجتماعی در ارتباط با
مشارکت در اوقات فراغت میپرداختند که چنین رویکردی منجر به الگوسازی کمی،
آمارگونه و مبتنی بر اقتصاد سنجی در مورد اوقات فراغت و متناظر با آن شد
(چاالدوری و کلوین .)2017 ،2در این حوزه است که افراد ،نماگرها ،کلیشهها ،الگوها
و قواعد خاص سبک زندگی و هویت اجتماعی خود را بازگو میکنند (ربانی و
شیری .)1388 ،در دهههای اخیر ،جامعه شناسان اوقات فراغت و صاحبنظران
«مطالعات فرهنگی» با پیوند مؤلفههای تشکیلدهندۀ اوقات فراغت با هویت اجتماعی
افقی نوین در این عرصه پژوهشی گشودهاند .تحلیل نقش اوقات فراغت در فضای
مدرن و رابطۀ آن با هویت نشانگر افزایش فراغت در جامعه معاصر است .از این منظر،
مطالعه اوقات فراغت ،افزون بر فراهم ساختن بستر مناسب برای برنامهریزهای فرهنگی
و اجتماعی که این مهم به ویژه در جامعۀ ایرانی از اهمیتی مضاعف برخوردار است
این امکان را فراهم میسازد تا در پرتو نظریههای مختلف و سنجش ارتباط آن با دیگر
1. Veal
2. Chelladurai & Kerwin
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متغیرهای اجتماعی الگوی نظری مناسبی برای تحقیق در این عرصه ارائه گردد
(ابراهیمی و همکاران.)1390 ،
تالشهای اندکی برای شناسایی شاخصهای سبک زندگی در حوزه ورزش انجام
گرفته است .همچنین گستردگی مفهوم سبک زندگی پرداختن به همه مفاهیم مرتبط با
آن را ممکن نمیسازد اما در ادامه پارهای از پژوهشهایی که در آنها شاخصهای
سبک زندگی گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .لعلی ،عابدی و
کجباف ( )1391در ساخت و اعتبار یابی پرسشنامۀ سبک زندگی برای معلمان ابزاری
 10عاملی برای سنجش سبک زندگی افراد طراحی کردند ،عوامل  10گانه به ترتیب
سالمت جسمانی ،ورزش و تندرستی ،کنترل وزن و تغذیه ،پیشگیری از بیماریها،
سالمت روانشناختی ،سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی ،اجتناب از داروها ،مواد مخدر
و الکل ،پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی بود .آرای و همکاران )2014( 1در
پژوهشی برای مفهومسازی تصویر برند ورزشکاران ،سه بعد عملکرد ورزشکار،
جذابیتهای ظاهری و سبک زندگی قابل عرضه 2را ارائه کردند ،منظور از سبک
زندگی قابل عرضه ویژگیهایی از زندگی بیرون از زمین ،ورزشکاران است که در
بازار قابل عرضه است .دیوانی و همکاران )2018( 3با یک رویکرد کیفی قوم نگارانه
نگرانی ورزشکاران جوان را نسبت به برنامههای حمایت از سبک زندگی مورد بررسی
قرار داده و نشان دادند چالشهای فراروی حمایت از سبک زندگی ورزشکاران نخبه
در پنج حوزه درک ورزشکاران از حمایت صورت گرفته ،سازگاری با محیط جدید،

1. Arai, Ko, & Ross
2. Marketable lifestyle
3. Devaney, Nesti, Ronkainen, Littlewood,
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مدیریت تقاضاهای رقابتی ،گزینههای تحصیلی و قراردادهای حرفهای و مسائل هویتی
در لحظات حساس قابل دستهبندی است.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدانی انجام شده و از
نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرد ،جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل تمامی دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان و دانشجویان
پیام نور شهر مریوان در سال  1399اعم از دختر و پسر بودند ( .)N=320برای نمونه
تحقیق بر اساس جدول مورگان 175 .نفر از دانشجویان بهصورت تصادفی انتخاب
شدند .در اینجا بهمنظور اطمینان بیشتر  200پرسشنامه توزیع شد که از این میان 170
پرسشنامه مورد قبول واقع شد و در فرآیند تحلیل آماری قرار گرفت .در پژوهش
حاضر جهت شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی هیئتعلمی تربیتبدنی از
پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی ورزشی با  5عامل و  27گویه استفاده شد؛ که
این  5عامل یا مؤلفه به ترتیب شامل چشمانداز زندگی ( 10گویه) ،مصرف مادی (5
گویه) ،تفکر حرفهای ( 8گویه) ،مسئولیتپذیری ( 4گویه) ،فراغت و تفریح (5
گویه) ،است و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازهگیری میشود .روایی
صوری و محتوایی آن به تأیید  15تن از اساتید و متخصصین رسید و پایایی درونی آن
نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و با  30آزمودنی مقدماتی انجام شد برای روایی سازه
آن نیز از تحلیل عاملی (تأکیدی اکتشافی) استفاده گردید .در این تحقیق با استفاده از
نرمافزار  SPSSو  AMOSبه بررسی نقش سبک زندگی اعضاء هیئتعلمی
تربیتبدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت پرداخته شده
است.
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جدول  :1شاخصها و گویههای مورد بررسی

گویه ها

مؤلفهها

فعالیت ورزشی در معتبرترین سالنهای ورزشی
تمایل برای پذیرش تابعیت کشورهای خارجی
چشمانداز زندگی

پرداختن به فعالیتهای اقتصادی در کنار ورزش
تمایل برای ایجاد تصویری مطلوب از خود در جامعه
تمایل برای فعالیت در معتبرترین دانشگاههای کشور
تمایل برای پرداختن به فعالیتهای سیاسی
تمایل برای پوشش متفاوت نسبت به مردم
خرید آخرین مدلهای ارائه شده گوشی به بازار

مصرف مادی

عالقه به داشتن لوکسترین و جدیدترین خودروها
تغییر محل سکونت قبلی پس از معروف شدن
تمایل برای خرید کاالهای بادوام
حضور سروقت کالسها
اولویتبندی کارها برحسب اهمیت در زندگی

تفکر حرفهای

برخورد مبتنی بر احترام با دانشجویان
اعتقاد به رقابت سالم و صادقانه
تمایل برای حضور دیروقت در قرار مالقاتها
پاسخ منظم و دورهای به درخواستهای افراد مختلف
وب گردی در اینترنت بهعنوان یک تفریح
همراهی با خانواده در اوقات فراغت

فراغت و تفریح

پرداختن به کارهای متفاوتتر نسبت به مردم عادی
مشغولیت در شبکههای اجتماعی موبایلی
گذران اوقات فراغت در محیطهای بسته
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گویه ها

مؤلفهها

داشتن کانالی ارتباطی با دانشجویان
اختصاص بخشی از درآمد خود جهت اشاعه ورزش

مسئولیتپذیری

اعتقاد به مناسب بودن فعالیتهای خیریه و عامالمنفعه
قدم برداشتن در راستای حل مشکالت جامعه

تجزیهوتحلیل یافتهها

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه
جدول  :2شاخص KMOو آزمون کرویت بارتلت برای سبک زندگی

شاخص آماری

مقدار

شاخص KMO

0/894

آزمون کرویت بارتلت

آماره

2182/14

درجه آزادی

0/351

احتمال )(sig

0/000

الزم به ذکر است ،اندازه کفایت نمونه ( )KMOآماره ای که برای تشخیص سهم
واریانس در متغیرهایی که دارای واریانس مشترک هستند و همچنین آزمون معناداری
کرویت نمونه بارتلت ( )Bartlettدر تحلیل عاملی اکتشافی توسط  SPSSبه ترتیب
برابر  0/894و  0/000است .لذا میتوان نتیجه گرفت که دادهها برای تحلیل عاملی
مناسب است.
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جدول  :3واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای سبک زندگی

مقادیر ویژه
عوامل

واریانس توضیح داده شده

کل

درصد

درصد تجمعی

کل

درصد

درصد تجمعی

1

9/32

34/52

34/52

9/32

34/52

34/52

2

2/68

9/93

44/45

2/68

9/93

44/45

3

1/41

5/22

49/68

1/41

5/22

49/68

4

1/28

4/74

54/42

1/28

4/74

54/42

5

1/22

4/54

58/96

1/22

4/54

58/96

6

1/10

4/10

63/07

1/10

4/10

63/07

7

1/00

3/72

66/80

1/00

3/72

66/80

با توجه به جدول فوق درصد کل واریانس تبیین شده برابر با  66/80است و مقادیر
ویژه هر یک از این عاملها بزرگتر از یک بوده ،نتیجه میگیریم که اعتبار عاملی این
متغیر با قبول پیشفرض مناسب است .پس میتوان نتیجه گرفت اجرای تحلیل عاملی
بر اساس ماتریس همبستگی حاصل در گروههای نمونه مورد مطالعه ،قابل توجیه
خواهد بود.
جدول  :4شاخصهای مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش

CHI-SQUARE

DF

P-VALUE

RMSEA

GFI

AGFI

4/741

5

0/001

0/073

0/93

0/89
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جدول  :5شاخصهای برازش

شاخص
خی دو نسبی

x2

مقدار

مقدار مطلوب

وضعیت

2/95

کمتر از 5

مطلوب

کمتر از 0/05

قابلقبول
قابلقبول

شاخص میانگین مجذور پسماندها

df
()RMR

0/07

شاخص تعدیل برازندگی

()AGFI

0/89

بیشتر از 0/9

شاخص برازندگی

()GFI

0/94

بیشتر از 0/9

مطلوب

ریشه دوم واریانس خطای تقریب

()RMSEA

0/09

کمتر از 0/1

مطلوب

نتایج برازش مدل نشان میدهد با توجه به مقدار معناداری ( )P -Valueتأثیر
سبک زندگی اعضاء هیئتعلمی تربیتبدنی بر الگوپذیری دانشجویان برای گذران
صحیح اوقات فراغت در سطح خطای  0/05معنادار است؛ بنابراین فرضیه پژوهش
مورد تأیید است .مقدار آماره کای اسکوئر نیز  346/128با درجه آزادی  313و
معناداری  0/001ارائه شده است همچنین شاخص  RMSEمدل برابر  0/09ارائه شده
است که نشان میدهد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است (در برازش مطلوب این
معیار کمتر از  0/1است)؛ بنابراین در سطح اطمینان  95درصد ادعا میکنیم سبک
زندگی اعضاء هیئتعلمی تربیتبدنی بر الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح
اوقات فراغت تأثیر دارد.
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نمودار  :2شاخص سبک زندگی در حالت استاندارد

بحث و نتیجهگیری
مفهوم سبک زندگی ازآنجا ناشی میشود کــه ســنخ شنا ســیهای دی گــر نمیتوان نــد
تنوع زندگی روزمره امروز را به مفهوم برسانند و نــوع زی ســتن د هــههای ق بــل به تــدریج
ســودمندی و کــارایی خــود را از د ســت داده ا ســت .بــا تو جــه بــه ا یــن چــرخش در
جامعهشناسی امروزی که برای تعریف مبنای هو یــت اجت مــاعی ا فــراد تو جــه خــود را از
فعالیتهای تولیدی به فعالیتهای مصرفی معطوف دا شــته ا ســت ،بــه ن ظــر میر ســد کــه
مفهوم سبک زندگی بدیل یا جایگزینی بــرای مف هــوم طب قــه شــده ا ســت .بــرای برر ســی
نقش سبک زندگی اع ضــاء هی ئــتعلمی تربیت بــدنی در الگو پــذیری دان شــجویان بــرای
گذران صحیح اوقات فراغت ابعادی از جمله چشمانداز زندگی ،مصرف مــادی ،تف کــر
حرفهای مسئولیتپذیری و فراغت و تفریح مورد بررسی قرار گرفتند با یــد اذ عــان کــرد
گستردگی مفهوم سبک زندگی موجب شده در طول یک قرن اخیر محق قــان مخت لــف
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عناصر متنوعی را بهعنوان مؤلفهها و مصادیق عینی ســبک ز نــدگی پی شــنهاد کــرده و در
مطالعات خود از آنها بهره ببرند .در این راستا وینک )2002( 1در یک جمعبندی اشاره
میکند مفهوم سبک زندگی هسته پژوهشهای بخشبندیهای بــازار بــوده بــه ع بــارتی
مفهوم سبک زندگی میتواند برای مطالعه تمایزات میان مصرفکنندگان به کــار بــرده
شــود؛ ب نــابراین در برر ســی ن قــش ســبک ز نــدگی اع ضــای هی ئــتعلمی در الگو پــذیری
دانشجویان برای گذران اوقات فراغت نتایج نشان داد که چ شــمانداز ز نــدگی ،م صــرف
مادی ،تفکر حرفهای مسئولیتپذیری و فراغت و تفریح تأثیرگذار است .در ا یــن زمی نــه
پژوهش تاینسکی و بابیاک )2001( 2در آمریکا ن شــان داد کــه ا مــروزه بــیش از گذ شــته
ورزش و انسان دوستی به هم گره خورده ا ســت بهطوری کــه بــه ورز شــکاران حر فــهای
توجهی بیش از آنچه آنها در زمین بازی انجام میدهند ،میشود و ذینف عــان مخت لــف از
ورزشکار انتظار دارند در فعالیتهای خیریه ان ســان دو ســتانه م شــارکت نمای نــد .خوا جــه
نوری و همکاران ( )1393در پژوهش خود پنج شاخص مصرف محصوالت فرهن گــی،
فعالیت فراغتی ،مدیریت بــدن ،م یــزان ا ســتفاده از ر ســانهها و ال گــوی خر یــد را بــهعنوان
سبک زندگی در نظر گرفتند که در این پژوهش ،زیر مؤلفه روا بــط حر فــهای در تف کــر
حرفهای به استفاده مناسب و مطابق برنامه از رسانهها اشاره داشت .در مــورد ســه مؤل فــه
مصرف ،مصرف فرهنگی و فعالیتهای فراغتی همانگونه که باکاک )2011( 3اهم یــت
مصرف در سبک زندگی مردمان و جوا مــع بــه ا نــدازهای ا ســت کــه ب ســیاری از جام عــه
شناسان را به این باور سوق داده که مصرف و مصرفگرایی را دین جوامع قرن حا ضــر

1. Vyncke
2. Tainsky & Babiak
3. Bocock
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میدان نــد .در مطال عــه جفر یــز )2006( 1ج هــت ارز یــابی ســبک ز نــدگی ورز شــکاران
دبیرستانی مؤلفههایی نظیر الگوهای خواب ،ال گــوی تغذ یــه ،مــدیریت ز نــدگی ،روا بــط
اجتماعی و مسائل زندگی مطرح شد که الگویهای خواب و تغذیه مشابه با زیر مؤل فــه
خود مراقبتی پژوهش حاضر ا ســت .در پــژوهش آرای و هم کــاران ( )2014ن یــز ســبک
زندگی ورز شــکاران دارای ســه ز یــر مؤل فــه دا ســتان ز نــدگی ،مــدل ن قــش ورز شــکار و
کوششهای رابطهای است که هرکدام از ا یــن ز یــر مؤل فــهها بــه ترت یــب منعکسکن نــده
ارزشهای شخصی ورز شــکار و جــذابیتهای او ،رف تــار اخال قــی ورز شــکار کــه ازن ظــر
جامعه قابل تقلید است و نگرش مثبت نسبت به تعامل با هواداران ،تما شــاگران ،حام یــان
مالی و رسانهها است.

1 Jeffreys

99  پاییز و زمستان، شماره شانزدهم، سال ششم،جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی
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