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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان 

ۀ آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام جامع .استران ته نور استاندانشگاه پیام 

نفر  384تعداد بوده که بر مبنای جدول مورگان  (N=87433) 1395سال نور استان تهران در 

نامه تصادفی برای نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق نیز از پرسش رطوبه

تن از  15توسط  نامهپرسشده شده است که روایی محقق ساخته سبک زندگی ورزشی استفا

نفر آزمودنی و  30و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با  تأییداساتید رشته مدیریت ورزشی 

های نیز از روش هاداده لیوتحلهیتجزمنظور به نیهمچن محاسبه شد. 91/0 با آلفای کرونباخ

عوامل  عنوانبهعامل  14ایج تحقیق نشان داد ی استفاده گردید. نتو استنباطآماری توصیفی 

ی هامؤلفهمؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان شناسایی شد و ارتباط معناداری بین 

تهران وجود دارد. حال جویان دانشگاه پیام نور استان سبک زندگی ورزشی در بین دانش

مت افراد جامعه کمک ورزش در سبک زندگی افراد تا حد باالیی به سال گنجاندن ازآنجاکه

در جهت تقویت نقاط قوت و حذف نقاط  ربطیذمسئوالن  شودیمخواهد کرد لذا پیشنهاد 

ی هاتیفعاله ورزش و ان( بجوان باألخصضعف در خصوص عوامل مؤثر در گرایش افراد )

 ورزشی کوشا باشند.
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Identifying the factors affecting students' sports lifestyle 

(Case study: students of Payame Noor University of 

Tehran) 

M. Hadi Tahan1 

S.T. Mosavi Rad2 

A. Farahani3 

The aim of this study was to identify the factors affecting the sports 

lifestyle of students of Payame Noor University in Tehran. The statistical 

population of the study included all students of Payame Noor University 

of Tehran in 2016 (N = 87433) that based on Morgan's table, 384 people 

were randomly selected for the sample. To achieve the objectives of the 

research, a researcher-made sports lifestyle questionnaire was used. The 

validity of the questionnaire was confirmed by 15 professors of sports 

management and their reliability was calculated in a pilot study with 30 

subjects and Cronbach's alpha of 0.91. Descriptive and inferential 

statistical methods were also used to analyze the data. The results 

showed that 14 factors were identified as effective factors on students' 

sports lifestyle and there is a significant relationship between the 

components of sports lifestyle among students of Payame Noor 

University in Tehran. Now, because the inclusion of sports in people's 

lifestyles will greatly help the health of people in the community, so it is 

suggested that the relevant authorities to strengthen the strengths and 

eliminate weaknesses in terms of factors affecting the tendency of people 

(especially young people) to sports and sports activities. 
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 مقدمه و بیان مسئله

 و همچنین راهی برای توسعه شیو آسا رفاه سطح ارتقاء برای ابزاری ورزش زهامرو

از  ورزش پیامدهای ترینمهماست.  در آحاد جامعه و روانی جسمی سالمت و حفظ

 و بهداشت سالمت تأمینو اجتماعی شامل  روانی، بهداشتی و جسمانی سالمت ثیح

و  و نشاط ستیابی به شادابیت، دشخصی استقالل برای زمینه جادیو ا روان بدن، پرورش

 یاز طرف (.109:1392 ،و همکاران )مهدی زاده است اجتماعی یهامهارت توسعه

از مظاهر فردی و اجتماعی، ضمن حفظ و بقای سالمت روحی و  یکی عنوانبهورزش 

یز اعی ناجتم ی فردی، خانوادگی وهانقشجسمی آحاد جامعه از جهت ایفای صحیح 

از  بردن (. لذت109: 1390رحمانی و همکاران،) دیآیممار حائز اهمیت به ش

 و ذهن بدن بخشد، به ارتقاء را انسانی و کرامتارزش  تواندیمی ورزشی هاتجربه

: 1392 ،و همکاران)امامی  باشد داشته در پی را کلی فرد پیشرفت دهد و انسان شکل

و  علم فرهیختگان وانعنبهآموزان  و دانش یانانشجود سالمت راستا در همین (113

ی بدنی در هاتیفعال و انجام بوده تیحائز اهماصلی پیکرۀ جامعه جوان  چارچوب

 فتحی،باشد ) داشته یتوجهقابلآنان تأثیر  یریادگیدر  تواندیم یاندوزکنار علم

 ارائه ،عهر جامدراهکارها برای گسترش فرهنگ ورزش  بهترین بنابراین؛ (145: 1388

شناسایی  نیهمچنو  ورزش کردن برای انگیزه جادیا ورزشی، تکاحر آموزش صحیح

ی طورکلبه. (19: 1388 )رون، دیآیمحساب ورزش به بر سر راه و رفع موانع مشکالت

در یک شبکه  را افراد یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که عنوانبهورزش 

است  واداشته متقابل و کنش به تعامل است یدهی پیچدارای روابط اجتماع اجتماعی که
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یی معنادار قرن حاضر شده هاییبازنما و هاارزش، هانگرشظهور رفتارها،  و عرصه

نفوذ نموده  و رسوخ هاانسان زندگی در متن جهان چنانآن ی،چندبعداست. این پدیده 

 ر، سبکز تفکد، طرافرا ی ورزشیهاتیفعالنگرش و  به با توجه توانیمکه امروزه 

(. اصطالح 145: 1388 اجتماعی افراد را بازشناسی کرد )فتحی، سرمایه انو میز زندگی

سبک زندگی، نظریه به نسبت شایعی است که بیشتر اوقات برای اشاره به روش 

برخورد  طرز ی اجتماعی،هاارزشکامل  و دامنه و بازتاب رودیمزندگی مردم به کار 

فتاری و عادات فردی در سراسر رکیبی از الگوهای ردگی تبک زناست. س هاتیو فعال

 سبک است. وجود آمده در طی آن فرایندهای اجتماعی شدن به که ،است زندگی

هم سن و سال و از طریق  افراد متقابل فرد با والدین، دوستان، روابطاز طریق  زندگی

سبک  واقع رد(. 522: 1389 ،و همکارانچرکزی ) شودیمآموخته  ی جمعیهارسانه

اجتماعی گوناگون جامعه تعبیر  هایو گروهزندگی طبقات  شیوه به توانیمرا  زندگی

 یهاارزش و هنجارها خاص، باورها، رفتاری یاز الگوها پیروی با افراد در آن کرد که

ی خاص تا الگوهایی که مبتنی بر و منزلتانتخاب نمادهای فرهنگی  ویژه یا اجتماعی

 تعلقات فراغت هستند، ران اوقاتو نحوه گذ ی فرهنگیاالهاصرف کی مهامؤلفه

 گریدیعبارتبه ؛(1391:22زاده،یهاد کردی،) گذاردیمخود را نسبت به آن به نمایش 

ی فردی و عمومی هاحوزهانتخاب نوع خاصی از سبک زندگی منجر به شکل دادن به 

د را در گی فرز زندی مختلفی اهاعرصه. درواقع سبک زندگی شودیمهر شخص 

پیوسته بر  و افراد داده رییتغ را افراد رفتارهای ی متفاوت زندگی،هاسبک .ردیگیبرم

حتی سعی دارند آن را تغییر  و کنندیمو محیط پیرامونی خود نظارت  اثر آن بر خود
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(. حال گنجاندن ورزش در سبک زندگی 79: 1390ی و همکاران،نوردهند )خواجه

توسعه جامعه کمک کرده و در فرایند  یی به سالمت افرادد باالتا ح تواندیمافراد 

ی هاتیفعال(. پس 139: 1390آقاجانی و همکاران، بردارد )فرهنگی و انسانی گام 

را  وجود آورد. این پدیده زندگی به تغییرات جدیدی را در سبک تواندیمورزشی 

. 1(77al et, arabiD :2009 ,.) دینامدر مواردی »بیداری روح«  و جسم« »بیداری توانیم

را برای مشارکت مستمر  بستگیدلبا تعهد و  یک رویه همراه ستیبایمدر نتیجه افراد 

در  منظم طوربهی ورزشی در زندگی روزمره، برای تمام طول عمر خود و هاتیفعالدر 

د گردن مندبهرهآن در تمام طول زندگی  دیفواسبک زندگی خود قرار دهند تا از 

ی هاجنبهالیت بدنی در ا توجه به اینکه تحرک و فع(. حال ب93: 1390امهر،رسپا)

 باألخص، شادابی و نشاط و ...( افراد جامعه و اندامتناسب مختلفی از زندگی )سالمتی،

و شرایط  دهندیمدانشجویان( که حجم زیادی از جمعیت کشور را تشکیل جوانان )

 عنوانبهآنها را  تواندیمجامعه  کردهلیتحص شرق وانعنبه شانیاجتماعسنی و موقعیت 

 الگو برای سایرین قرار داد و انتخاب هر نوع سبک زندگی در زمینۀ رژیم غذایی،

بوده بلکه بر  اثرگذارآنها نه تنها در زندگی شخصی خودشان  لهیوسبهبدنی  تیفعال

: 1388 ران،همکا یان ومنصور) گذاردیمرفتارها و سبک زندگی سایر اقشار نیز تأثیر 

سبک ) یزندگی سبک هاحوزهجه به اینکه تحقیقات متعددی در از طرفی با تو(. و 62

زندگی اسالمی، سبک زندگی سالمت، سبک زندگی ایرانی و ...( صورت گرفته و 

سبک زندگی خاص ورزش( در حوزه ورزش احساس )یی هاپژوهشچنین  خأل
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راهنمای مناسبی در  تواندیمی دانشجویان اهزهینگو اشناخت عالیق  بنابراین؛ گرددیم

ی ورزشی باشد و به شناخت هاتیدر فعال آنان شتریببررسی راهکارهای جذب هر چه 

شایانی کند. محققان امیدوارند نتایج  افراد کمکعلل شرکت یا مشارکت نکردن این 

 سالمتر به این تحقیق بتواند از یک طرف به توسعه ورزش دانشگاهی و از طرف دیگ

دقیق و جامعی  بر اطالعاتکشور کمک نموده و با تکیه  سازانندهیآجسمانی و روانی 

با قابلیت اجرا( را ارائه ) ییراهکارهای دانشجویان دانشگاه از سواز نیازهای اعالم شده 

 در جامعه ورزش دانشگاهی به کاربست. ترقیدقی هر چه زیردر برنامهدهد تا بتوان 

 ی فعالیت ورزشی دانشجویانهازهیانگ تیدر اولو متفاوت نتایج به هبا توج حال

 ( دردانشجویانآنان ) یهازهیانگ مؤثر و اولویت شود عواملتا مشخص  است ضروری

 است؟ فعالیت ورزشی کدام

 ادبیات تحقیق

 مبانی نظری

ی اندیشمندان شاخص در حوزه علوم هادگاهیدچنانچه قرار بر مروری کوتاه بر 

و  توجهجالبنکات  توانیمو ورزش باشد، مقوالت سبک زندگی  ربارهاعی داجتم

، آدلر و چنی ملیز گیدنز، بوردیو، وبر ، چونی شمندانیاندارزشمندی را در آثار 

 یافت.

آمده است در عربی نیز به  «life styleواژه »»سبک زندگی« در زبان انگلیسی با 

گفته  ان قرار گرفته است.ی انسزندگ و برای توصیف شرایط و شیوه «السنه»شکل 
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ابداع این واژه توسط مسلمانان صورت گرفته است. چرا که کلمه »السنه« در  شودیم

ص( در کنار ) محمدمعنای حقیقی خود به سیره و روش زندگی پیامبر اسالم حضرت 

 و تاییدات آن حضرت در مسائل مختلف اشاره دارد )خلیلیان، کردار گفتار،

سبک زندگی« با »ی در تعریف طورکلبه دسریمود اما به نظر ین وجبا ا (.89:1389

 واژه فراگیری روبرو باشیم.

 «1»زیمل. 1

ی خود، تعبیر سبک زندگی را بیشتر در قالب شناسجامعهزیمل، در فلسفه و مکتب 

. وی در کندیمبحث در مورد صورت و سبک و تقابل آن با محتوا و زندگی ارائه 

ی که انسان برای اگونهبهنسان است. زندگی« تجسم تالش ا »سبککه  دیگویمجایی 

و  اشینیعی بنیادی یا به تعبیری »فردیت برتر خود« در فرهنگ هاارزشیافتن 

. زیمل، توان چنین گزینشی را کندیمشناساندن آن با دیگران از این مفهوم استفاده 

 .(51:1387)مهدوی کنی،  مدنایمسلیقه و این اشکال به هم مرتبط را »سبک زندگی« 

 «2. »گیدنز2

بیش از دیگران دغدغۀ هویت انسان در جهان مدرن را دارد.  نیمتأخرکه در میان 

که فرد آنها را  داندیمجامع از عملکردهایی  شیوبکمی امجموعهسبک زندگی را 

 
گئورگ زیمل: جامعه شناس آلمانی و فیلسوف نوکانتی است که از پیشگامان جامعه شناسی به شمار می رود. وی خالق  .1

 به نام جامعه شناسی صوری است.مکتبی در جامعه شناسی 
میک و برای اهل جامعه . آنتونی گیدنز: از مشهورترین جامعه شناسان بریتانیایی است. گیدنز در محافل علمی و اکاد 2

شناسی بیش از همه به دلیل نظریه ساختاربندی و نگاه کل گرایانه به جامعه های مدرن شناخته می شود. به درستی او را به 
 ی مواردی را افزوده است.شناسجامعهکه به علم  شناسندیم هازندهکسی از میان  نیترشدهشناختهو  نیترستهبرجعنوان 
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ورده نیازهای جاری انسان را برآ کارگیری نه تنهای کرده است. این بهریکارگبه

ت شخصی خود برگزیده است، در برابر ی که او برای هوی، بلکه روایت خاصسازدیم

 (.83: 1393 )افشانی و همکاران، سازدیمدیگران مجسم 

 «1. »بوردیو3

شده و طبقه کننده فرد بندیبر این باور است که »سبک زندگی« شامل اعمال طبقه 

ع ، نوروزشبانهاعات سیم سمل تقهای مختلف زندگی است. این اعمال شادر عرصه

ی معاشرت، آداب سخن گفتن، راه رفتن، نوع پوشش، هاوهیشریحات و ورزش، تف

(. وی همچنین در جایی 71: 1390 )ابراهیمی و همکاران، گرددیمنوع خوراک و ... 

 کنندگاناشغالیی است که به وسیلۀ آن، هاییدارا: »سبک زندگی« دیگویمدیگر 

یز یا بدون قصد آن از دیگران تمان را با قصد تمایز خودشاختلف ی مهاتیموقع

( به تحلیل 1984« )2بوردیو در کتاب »تمایز(. 30Bourdieu :1984 ,) بخشندیم

ی سبک زندگی پرداخته است. از دیدگاه وی، تمایزات اجتماعی و هاانتخاب

ن « بیارهنگیی از رهگذر »صور فروزافزون طوربهساختاری در دهۀ اخیر مدرنیته 

 هایگروهیی پرداخته است که هاوهیشیز به تحلیل ر کتاب تمااست. وی د شدهیم

متمایز  هاگروهوسیلۀ آنها، از الگوهای مصرفی دیگر خود را به طبقههمو  ردههم

 
 سرشناس فرانسوی . شناسمردمو  شناسجامعه: پیر بوردیو . 1

ی شناسجامعهی للالمنیبی قضاوت درباره سالیق« توسط انجمن شناختجامعه. تمایز: کتاب معروف بوردیو به نام » تمایز: نقد 2
 پردازدیم بارهنیدراقرن بیستم شناخته شد، در این کتاب بوردیو به بحث  رگذاریتأثی شناسجامعهششمین کتاب  عنوانبه

که قضاوت در مورد سالیق به جایگاه اجتماعی افراد بستگی دارد و خود عملی ست برای مشخص کردن جایگاه 
 کندیماستفاده  هامصاحبهو  هاعکسی آماری، هادادهی ،شناسجامعهیبی از تئوری اجتماعی افراد. او در این کتاب از ترک

 بژکتیو فائق آید.ی اهاروشتا بر دشواری فهم سوژه از طریق 
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 -طبقات اجتماعی ژهیوبهخاص،  هایگروهکه چگونه  دهدیم. بوردیو نشان کنندیم

ن، غذا خوردن، پوشید ی لباسهاروش صرفی،های مکاال اقتصادی، از میان انواع

 نندیگزیبرمیی را هاانتخابآرایش کردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل و نوع ورزش، 

 & Hamidi) کنندتا روش زندگی مجزای خود را مشخص و خود را از دیگران متمایز 

Faraji, 2007: 65 .)ی هاهیسرمانای بر مبیی که هاذائقهی زندگی و هاسبکنظر وی  از

که تمایز اجتماعی را ایجاد  انجامدیم ، به مصرف کاالهاییردیگیمل مختلف شک

. برای مثال، بوردیو نشان داده است که چگونه ورزشکاران با انتخاب کندیم

ی هارشتهعام و ورزشکاران  طوربهی متفاوتی خود را از غیر ورزشکاران هاسبک

موجب  شی ورزشکاران. مشارکت ورزکنندیمایز و متمخاص، مجزا  طوربهدیگر 

 گونههمان. شودیمی الگوهای رفتاری همساز با یکدیگر در قلمرو فرهنگی ریگشکل

که اشاره شد بوردیو در مباحث خود به طبقۀ اجتماعی و ورزش نیز اشاره کرده است. 

رکت وی معتقد است که عادات و سبک زندگی هر طبقه اجتماعی از طریق مشا

 .( 45: 1388 فتحی،) ددگرمشخص و آشکار میرزشی و

 «1ماکس وبر» .4

های مربوط به سبک زندگی بحث شناس کالسیک دیگر بهبیش از هر جامعه 

مؤلفۀ  دو های زندگی«،ورود پیدا کرده است. به نظر وبر »سلوک زندگی« و »فرصت

ی که هایبانتخابه  مشخصاًزندگی  سلوک .ندیآیماساسی سبک زندگی به حساب 

 
و  دانحقوق، دانخیتار، استاد اقتصاد سیاسی، شناسجامعهماکس وبر: کارل ماکسیمیلیان امیل وبر )معروف به ماکس وبر(  .1

 خود قرار داد.  ریتأثنفوذ و  ریز رای شناسجامعهی ژرف نظریه اجتماعی و اگونهبهود و سیاستمدار ب



 

 

 

 

86  99 پاییز و زمستان ،شانزدهم شماره ،ششم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

اشاره دارد. از سویی دیگر وبر  نندیگزیبرم شانیزندگش سبک افراد در گزین

دهد. بلکه آنها را عنوان »فرصت مطلق« مورد توجه قرار نمیهای زندگی را بهفرصت

شوند شان از آنها برخوردار میداند که افراد به دلیل موقعیت اجتماعیهایی میفرصت

 .(26: 1388، )قاسمی و همکاران

 «1. »آدلر5

 ان اندیشمندان سبک زندگی بر محققان علوم اجتماعی پس از خود بیشترینمی در 

داشته است. آدلر شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و همچنین  را ریتأث

معنای کلیت  به سبک زندگی«،آدلر »داند. از دیدگاه شناخت شیوه زندگی او می

ای عمومی زندگی وی، در ذیل است که همه فرایندهشخص  زندگیو فردی  همتایب

 (.1386:206 گیرد )مهدوی کنی،قرار می آن

 . »چنی«6

تغییرات اجتماعی و  این حوزه است و معتقد است هنوز نظرانصاحباز دیگر 

دیدگاه چنی مردم در زندگی روزمره خود  از فرهنگی در فرهنگ معاصر وجود دارد.

هویت و  ترعیوسهای یدگیص کردن و تبیین پیچی مشخا براهای زندگی رسبک

سبک زندگی را الگوهایی از کنش دانسته  برند. با این دیدگاه چنی،پیوستگی بکار می

زعم چنی، از شوند. سبک زندگی بهوسیلۀ آن افراد جامعه تمیز داده میکه به

 
نخستین پیشگام گروه روانشناسی  عنوانبه معموالًاز روانشناسان بنام اتریشی بود. آدلر  1870فوریه  5آدلر: آلفرد زاده  .1

ی را تدوین کرد که »عالیق اهینظرد فروید جدا شد. او از زیگمون 1911، زیرا در سالشودیماجتماعی در روانکاوی تلقی 
ت که یک گروه چهار نفری تشکیل داد که به نام او و او تنها روانشناسی اس کندیمی را ایفا اعمدهاجتماعی« در آن نقش 

 .شودیمنامیده 
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 (.1392:3 تابعیان و همکاران،) شودهای جوامع مدرن تلقی میمشخصه

توان دریافت که ک زندگی میتعاریف فوق در مورد سب با اندکی تأمل در مجموع

ای برخوردار است. در تعریف کلی از دو مفهوم »وحدت« و »تمایز« از جایگاه ویژه

وبیش ای از عناصری کمتوان گفت که سبک زندگی مجموعهسبک زندگی می

مین اتحاد اند. در واقع هردهید آورا پداست که با هم ارتباط داشته و یک کل  مندنظام

کند. وجود کلماتی ی دیگر متمایز میهاکلاین کل را از  کهمندی است و نظام

ها حاکی از هویت« و »تمایز« در تعریف» کلیت«،» مندی«،نظام» همچون »الگو«،

ها مورد توجه قرار گرفته محور دیگری که در بیشتر تعریف .اهمیت این مطلب است

زه بر سر این حقیقت مناقشه اصلی در این حو سبک زندگی« است. دررکرد ت »کااس

 اینکه خود اصالت دارد؟ ااست که آیا سبک زندگی دارای یک جنبه نمادین است و ی

چارچوب نظری این نوشتار بر پایۀ، نظریۀ »بوردیو« بنا نهاده شده است. مالحظه 

و  اجتماعی متفاوترایط به ش نسبت پذیری این نظریهعوامل مختلف و انعطاف

سبب شده  ین ساختار نظری منسجم و غنای نظریۀ بوردیو در مورد سبک زندگیمچنه

شناسان در تحلیل سبک زندگی از این رویکرد نظری استفاده است تا بسیاری از جامعه

شناسانی است که مباحثش پیرامون سبک بوردیو از جمله جامعه کنند. از سویی دیگر

 قی پیدا کرده است.ارکت ورزشی محل تالو مش ورزش زندگی با

 پیشینه تحقیق

های زیادی در ارتباط با عوامل مؤثر در مشارکت افراد در ورزش حال پژوهشتابه
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( به بررسی و تحلیل مسائل و 83:1388 و همکاران، میرغفوریاست )انجام شده 

ران : دختموردیمطالعه )های ورزشی مشکالت مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت

نتایج نشان داد که موانع مؤثر بر مشارکت کمتر  و ( پرداختندیزد هدانشجوی دانشگا

 -خانوادگی و امکاناتی شخصی، فرهنگی، زنان در ورزش در پنج بعد اجتماعی،

های استنباط تأثیرگذاری این موانع مورد اقتصادی شناسایی شد و با استفاده از روش

 تأیید قرار گرفت.

های در تحقیقی با عنوان تفاوت 1(2002Eldredge & B mithS ,20 :) ینهمچن

جنسیتی در انگیزه ورزش و رضایت از تصویر بدنی در میان دانشجویان به این نتیجه 

های ظاهری دو انگیزه اصلی دانشجویان در رسیدند که کسب سالمتی و حفظ ویژگی

 .استانجام تمرین و فعالیت 

(40: 78., 201al et, Lovell)2 شده  ادراکرسی مزایای ورزش نیز در پژوهشی به بر

ی دانشجویان دختر در ایاالت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رورزشیغو موانع 

اجتماعی، بودن در کنار دوستان،  تعامل اندام، حفظ سالمتی،تناسب کسب کنترل وزن،

 آیند.میحساب ی به های بدنهای مشارکت افراد در فعالیتعنوان انگیزهبه

وتحلیل در پژوهشی با عنوان تجزیه 3(180al et, Pakdelan :2012 ,.) همچنین 

های ورزشی برای همه به این نتیجه رسیدند عوامل انگیزشی برای شرکت در فعالیت

شرایط فرهنگ( و انگیزه شرکت در ورزش رابطه مثبت و ) یاجتماعکه بین عوامل 

 
1  . Smith ba 

2. Lovell 
3. Pakdelan 
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 معناداری وجود دارد.

های به بررسی انگیزه 1(48eeMorteza & Andam :2013 ,) گریدی پژوهشدر 

مطالعه موردی: زنان استان خراسان ) یآبهای تفریحی مشارکت زنان در ورزش

های نشان داد که انگیزه مشارکت زنان در فعالیت و نتایج تحقیق اند( پرداختهرضوی

های اجتماعی، جنبه ،ناختو شجذاب(، موفقیت ) کنندهورزشی شامل: عوامل سرگرم

 شودمی هابیماری درمان و پیشگیری برتری، بهداشت، و اندام، سالمتبتناس

(, 2016: 172Azarin Badri & Ghorbani)2.  نیز در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل

اند که رابطه با یافتهمؤثر بر گرایش شهروندان مرد تبریز به ورزش به این نتیجه دست

تأثیر  تواندسی به امکانات ورزشی میستگی اجتماعی، دستر، همبمسایهکشورهای ه

 قابل توجهی در نگرش افراد به ورزش را به همراه داشته باشد.

 های پژوهشفرضیه

بندی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی تفاوت معناداری وجود بین اولویت -

 دارد.

بدنی و غیر ربیتیان تبین میانگین عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجو -

 تفاوت معناداری وجود دارد. دنیبتربیت

 شناسی تحقیقروش

 
1  . Andam 

2. Ghorbani 
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که به شکل میدانی انجام شده و از  استتحلیلی  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

گیرد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می

 و مرد، اعم از زن 1395ل در ساهران شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان ت

(87433 =N )تن از دانشجویان  384. برای نمونۀ تحقیق بر اساس جدول مورگان است

نامه پرسش 400منظور اطمینان بیشتر صورت تصادفی انتخاب شدند. در اینجا بهبه

نامه مورد قبول واقع شد و در فرایند تحلیل پرسش 384توزیع شد که از این میان 

سبک زندگی  ر جهت شناسایی عوامل مؤثر برگرفت. در پژوهش حاضقرار ماری آ

 65عامل و  14نامه محقق ساخته سبک زندگی ورزشی با ورزشی دانشجویان از پرسش

 عامل یا مؤلفه به ترتیب شامل:  14 گویه استفاده شد که این

و ندام اگویه(؛ تناسب 5گویه(؛ سالمتی جسمانی ) 5) یسرگرماوقات فراغت و 

 5فعالیت ورزشی( )) یجسمانگویه(؛ آمادگی  5) یروان متالس گویه(؛ 6رل وزن )کنت

گویه(؛ پیشگیری از  5درآمد )گویه(؛ منابع مالی و  5) زاتیتجهگویه(؛ امکانات و 

 گویه(؛ 3شغل ) گویه(؛ 6) همسال و خانواده هایگروه گویه(؛ 5) یاجتماعهای آسیب

 تعامالت گویه( و 5ی )های گروه(؛ رسانههیگو 4هنگ )فر(؛ هیگو 3) یزمان منابع

گیرد و بر که توسط محقق ساخته شده و مورد استفاده قرار می استگویه(  3) یگروه

شود. پس از ساخت آن روایی صوری گیری میارزشی لیکرت اندازه 5اساس مقیاس 

یز با آن ن درونیاز اساتید و متخصصین رسید و پایایی  تن 15و محتوایی آن به تأیید 

برای روایی سازه آن نیز  مقدماتی انجام شد.آزمودنی  30فای کرونباخ و با استفاده ازآل

این تحقیق ابتدا از آمار  در اکتشافی( استفاده گردید. -از تحلیل عاملی )تأکیدی 
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استاندارد و از آمار استنباطی که  انحراف توصیفی برای تعیین میانگین، پراکندگی،

های ونها و از آزمنرمال بودن داده ف اسمیرنوف است جهتلموگرمون کشامل آز

وتحلیل اطالعات نیز از منظور تجزیهرگرسیون تک و چند متغیره استفاده گردید و به

 استفاده شد. spss22افزار نرم

 
 مدل تحقیق .1شکل 

 اعتبار مدل

 یکا مجذور مقادیر به با توجه که دهدمی نشان 1شکل  نتایج

( 89/0) 2هنجارشده برازش خصشا ،(68) 1آزادی درجه(، 30/155)

 مربعات نیانگیم دوم شهیر شاخص و( 95/0) 3برازش نیکویی شاخص

 
1. Degree of freedom (df) 
2. Normed Fit Index (NFI) 
3. Goodness of Fit Index (GFI) 
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 نسبت. باشدیم برخورداری خوب برازش از مدل (،06/0) برآوردی خطا

 برازش پیرامون اظهارنظر برای مناسبی شاخص آزادی درجه بر کا مجذور

 نسبت ل،دم نی)در ا باشد 4 از ترمک ایدب نسبت این که است مدل

 شاخص مقدار همچنین( استی مقدار مناسب که است 28/2 برابر ذکرشده

 بهتراست باشد، کمتر چقدر هر 1برآوردی خطا مربعات نیانگیم دوم شهیر

ئه 8 در جدول فوق جینتا. است 06/0 مقدار آن مدل، در این که  شده ارا

 .است

 گیریمدل اندازهرازش ویی بنتایج حاصل از نیک .1 جدول

 وضعیت قبولمقدار قابل مقدار های برازششاخص یفرد

 مناسب 3کمتر از  28/2 نسبت مجذور کا بر درجه آزادی 1

 مناسب 95/0تا  9/0 89/0 شاخص برازش هنجار شده 2

 مناسب 95/0تا  9/0 95/0 شاخص نیکویی برازش 3

 مناسب 08/0کمتر از  06/0 ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد 4

 مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ریفتعا

 . سبک زندگی1

ای نسبتاً هماهنگ از همه رفتارها و به اعتقاد گیدنز سبک زندگی مجموعه

ای از های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعهفعالیت

خاص  که عالوه بر اهمیت دارد وحدت بنابراین نوعی؛ ها استگیریها و جهتعادت

 
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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های فرعی موجود در یک الگوی وجودی پیوند بین گزینشخود از نظر تداوم امنیت 

بوردیو نیز بر این باور است که  .(121: 1385 گیدنز،) کندوبیش منظم را تأمین میکم

های مختلف شده و طبقه کننده فرد در عرصهبندی»سبک زندگی« شامل اعمال طبقه

، نوع تفریحات و ورزش، روزسیم ساعات شبانه. این اعمال شامل تقاست زندگی

های معاشرت، آداب سخن گفتن، راه رفتن، نوع پوشش، نوع خوراک و ... شیوه

(. در پژوهش حاضر منظور از سبک 71: 1390 ابراهیمی و همکاران،) گرددمی

در زندگی ت که یی اسها و هنجارهاها، ارزشزندگی، الگوها، اعتقادات، سلیقه

 رود.کار می روزمره به

 . سبک زندگی ورزشی2

بلوخ شده ریزیمفهوم سبک زندگی ورزش محور، رابطه تنگاتنگی با مفهوم طرح

(Blochبا عنوان سبک زندگی سالمت )محور محور دارد. بلوخ سبک زندگی سالمت

حد ننده کمینعنوان یک راهنما برای جلوگیری از مشکالت بهداشتی و تضرا به

نه رژیم غذایی و ورزش اشاره دارد. داند و در این زمیرای فرد میاعتالی سالمتی ب

مفهوم سبک زندگی ورزش محور، در تعریفی که مورد توجه ماست، از ورزش 

هایی اشاره دارد که شهروندان درباره حفظ سالمت گیرد و به شیوهای فاصله میحرفه

ن یک حرفه محسوب عنواتعریف ورزش بهاین  د. درشونخود، به ورزش متمایل می

منظور باال بردن سالمت عنوان یک نیاز و ضرورت زندگی بهبه بلکه شود،نمی

(. در پژوهش حاضر جهت 1391معین الدینی و همکاران، ) گرددشهروندان مطرح می

 ای سبکماده 65سبک زندگی ورزشی دانشجویان از مقیاس  شناسایی عوامل مؤثر بر
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 ؤلفه آن به ترتیب شامل:عامل یا م 14شی که ی ورززندگ

اندام و گویه(؛ تناسب 5گویه(؛ سالمتی جسمانی ) 5) یسرگرماوقات فراغت و  

 5فعالیت ورزشی( )) یجسمانگویه(؛ آمادگی  6) یروانگویه(؛ سالمت  6کنترل وزن )

از  شگیری(؛ پیگویه 5درآمد )گویه(؛ منابع مالی و  5) زاتیتجهگویه(؛ امکانات و 

 (؛هیگو 3شغل )(؛ هیگو 6و خانواده )همسال  هایگروه (؛هیگو 5) یعاجتماهای آسیب

و تعامالت  گویه( 5) یگروههای (؛ رسانههیگو 4فرهنگ )(؛ هیگو 3) یزمان منابع

 گیرد.که توسط محقق ساخته شده و مورد استفاده قرار می استگویه(  3) یگروه

 هاتحلیل داده

سخگویان را مردان درصد پا 1/59که  حاکی از این است دیای فرهژگینتایج وی

سال قرار  40تابیش از  18ۀ سنی در دامن که اند،درصد را زنان تشکیل داده 9/40و 

درصد غیر  3/70و بدنی درصد پاسخگویان تربیت 7/29 یلیتحصدارند. رشته 

درصد  1/45، شناسیکار انیدرصد پاسخگو 4/53تحصیالت  زانیم .استبدنی تربیت

 باشد.پاسخگویان دکترا می درصد 6/1و ارشناسی ارشد پاسخگویان ک

 ها: نتایج حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده2جدول 

 توزیع سطح معناداری zمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر پژوهش

 طبیعی 08/0 27/1 37/0 72/3 سبک زندگی ورزشی

( 1در جدول )گونه که گروف اسمیرنوف، هماننتایج آزمون کالمو جه بهبا تو

 (.p>05/0لحاظ آماری نرمال است ) از عیتوزشود، مشاهده می
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 بررسی سؤال تحقیق

عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران کدام 

 است؟

ک ی عوامل مؤثر بر سبناسایرای شدر این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی ب

همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی،  به اده شد.زندگی ورزشی دانشجویان استف

و برای  1اولکین -می یر -منظور اطمینان از کافی بودن تعداد نمونه از معیار کایزربه

 گویه ها( از آزمون بارتلت استفاده شد.) رهایمتغتعیین همبستگی بین 

 KMOو بارتلت  آزمونتایج ن. 3 جدول

 مقدار فرضپیش

 811/0 می یر و اوکلین )کفایت حجم نمونه( –کایرز مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت

 11/10733 (χ2مقدار کای اسکوآر )

 2080 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

. این مقدار است 811/0به دست آمده  KMOمقدار  2جدول  هایبا توجه به یافته

کند. کفایت می منظور تحلیل عاملیهای تحقیق بهنمونه بیانگر این موضوع است تعداد

ها دهند بین گویهنشان می( Sig=0/000 ،11 /= 107332χهمچنین نتایج آزمون بارتلت )

رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی همبستگی باالیی وجود دارد؛ ازاین

ها به تفکیک با مقدار ادامه نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مؤلفه جایز است. در

 
3. kmo 
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 ی به دست آمده برای هر عامل ارائه شده است.بار عامل

 

 

 

 ی ورزشی دانشجویانزندگنتایج بررسی سهم واریانس هریک از عوامل مؤثر بر سبک  .4جدول 

 بار عاملی واریانس عامل

 69/0 01/4 زاتیامکانات و تجه

 65/0 88/3 یهای اجتماعاز آسیب یریگشیپ

 64/0 27/4 یجسمان یآمادگ

 63/0 81/3 گروه همسال و خانواده

 63/0 23/3 یتعامالت گروه

 62/0 92/5 یجسمان یسالمت

 62/0 45/3 یمنابع زمان

 60/0 17/6 یاوقات فراغت و سرگرم

 60/0 73/4 و کنترل وزن اندامتناسب

 59/0 73/4 سالمت روانی

 58/0 00/4 منابع مالی و درآمد

 57/0 24/3 یهای گروهرسانه

 49/0 31/3 فرهنگ

 47/0 80/3 شغل

در تحقیق قابل تقلیل  موردنظرگویه  65بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی از ترکیب 
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عامل مؤثر بر سبک زندگی  14توان چنین گفت که عامل بوده است. بنابراین می 14به 

هایی که در هر عامل قرار اسایی شدند، که بر مبنای گویهورزشی دانشجویان شن

ها شود عاملها برداشت میاند و با در نظر گرفتن مفهوم مشترکی که از این گویهگرفته

 اند. شده گذارینام

 های تحقیقبررسی فرضیه

بندی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی تفاوت معناداری وجود بین اولویت -

 دارد.

 نتایج حاصل از آزمون فریدمن جهت سنجش .5جدول 

 های سبک زندگی ورزشیبندی مؤلفهرتبه 

 384 تعداد
 52/1267 مقدار آزمون مربع کای

 13 درجه آزادی
 001/0 سطح معناداری

و ( 52/1267) دهد که با توجه به مقدار آزمون مربع کاینشان می 5نتایج جدول 

توان . لذا میاستمعنادار  هامؤلفه ین رتبهتفاوت ب( 001/0) همچنین سطح معناداری

 ها را انجام داد.بندی بین مؤلفهرتبه

 های سبک زندگی ورزشیبندی مؤلفهنتایج حاصل از رتبه .6جدول 

 میانگین رتبه مؤلفه ردیف
 84/10 یهای اجتماعاز آسیب یریشگیپ 1

 69/9 یاوقات فراغت و سرگرم 2

 57/9 یجسمان یسالمت 3
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 32/9 یهای گروهنهرسا 4

 99/8 فرهنگ 5

 76/8 و کنترل وزن اندامتناسب 6

 44/8 زاتیو تجه امکانات 7

 92/6 شغل 8

 21/6 یروان سالمت 9

 07/6 یجسمان یآمادگ 10

 45/5 همسال و خانواده هایگروه 11

 34/5 یگروه تعامالت 12

 95/4 یزمان منابع 13

 44/4 و درآمد یمال منابع 14

 های سبک زندگی ورزشی، مؤلفهدهد که در میان مؤلفهنشان می 6ج جدول نتای

 منابعدر رتبه اول و مؤلفه  (84/10 ی )با میانگین رتبههای اجتماعاز آسیب یریشگیپ

 ر رتبه آخر قرار دارد.( د44/4 )با میانگین رتبه و درآمد یمال

بدنی و غیر بیتبین میانگین عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان تر -

 بدنی تفاوت معناداری وجود دارد.تربیت

مقایسۀ  جهت های مستقل،برای گروه tهای آماری نتایج حاصل از آزمون

نشان داده شده  7بدنی در جدول بدنی و غیر تربیتهای دانشجویان تربیتمیانگین

 است.

های بدنی در مؤلفهربیتبدنی و غیر تدانشجویان تربیتهای نتایج مقایسة میانگین .7 جدول

 سبک زندگی ورزشی
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سطح 

 معناداری
انحراف  tآمارۀ 

 معیار
 هاشاخص                  تعداد میانگین

 هاگروهعامل مقایسه 
 بدنیتربیت 114 25/4 52/0 49/2 0039/0

 اوقات فراغت و سرگرمی
 بدنیغیر تربیت 270 85/3 63/0

 بدنیتربیت 114 16/4 54/0 81/4 0097/0
 سالمتی جسمانی

 بدنیغیر تربیت 270 86/3 65/0

 بدنیتربیت 114 10/4 52/0 56/5 0049/0
 اندام و کنترل وزنتناسب

 بدنیغیر تربیت 270 73/3 63/0

 بدنیتربیت 114 66/3 33/0 45/5 0033/0
 سالمت روانی

 بدنیغیر تربیت 270 43/3 48/0

 بدنیتربیت 114 82/3 66/0 46/7 0001/0
 آمادگی جسمانی

 بدنیغیر تربیت 270 24/3 78/0

 بدنیتربیت 114 94/3 71/0 34/2 0267/0
 امکانات و تجهیزات

 بدنیغیر تربیت 270 75/3 80/0

 بدنیتربیت 114 38/3 61/0 46/4 0010/0
 منابع مالی و درآمد

 بدنیغیر تربیت 270 08/3 60/0

های پیشگیری از آسیب بدنیتربیت 114 31/4 52/0 98/2 0620/0

 بدنیغیر تربیت 270 12/4 64/0 اجتماعی

های همسال و گروه بدنیتربیت 114 60/3 57/0 29/5 0020/0

 بدنیغیر تربیت 270 26/3 57/0 خانواده

 بدنیتربیت 114 85/3 74/0 14/5 0042/0
 شغل

 بدنیغیر تربیت 270 43/3 73/0

 بدنیتربیت 114 60/3 61/0 07/7 0002/0
 منابع زمانی

 بدنیغیر تربیت 270 05/3 72/0

 بدنیتربیت 114 11/4 60/0 86/4 0017/0
 فرهنگ

 بدنیغیر تربیت 270 78/3 61/0

 بدنیتربیت 114 12/4 47/0 31/4 0013/0
 های گروهیرسانه

 بدنیغیر تربیت 270 87/3 62/0

 بدنیتربیت 114 63/3 73/0 14/6 0020/0
 تعامالت گروهی

 بدنیغیر تربیت 270 12/3 74/0

 بدنیتربیت 114 97/3 29/0 96/9 0002/0
 سبک زندگی ورزشی

 بدنیغیر تربیت 270 62/3 36/0
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مؤلفه  14دهد که با توجه به سطوح معناداری، در تمامی نشان می 7نتایج جدول 

. از طرف استبدنی معنادار بدنی و غیر تربیتویان تربیتتفاوت بین دو گروه دانشج

مؤلفه،  14شود که در تمامی های دو گروه، مشاهده میدیگر، با توجه به میانگین

. استتر بدنی بزرگبدنی از دانشجویان غیر تربیتمیانگین مربوط به دانشجویان تربیت

ی، دانشجویان رشته های سبک زندگی ورزشتوان گفت: در تمامی مؤلفهلذا می

به عبارت  ؛اندبدنی برتر بودهمعناداری از دانشجویان غیر تربیت طوربهبدنی تربیت

بدنی بودن عامل رسد متغیر مستقل تحقیق، یعنی دانشجوی رشته تربیتدیگر، به نظر می

بدنی نسبت به تأثیرگذاری بر داشتن سبک زندگی ورزشی بهتر در دانشجویان تربیت

 شجوها بوده است.سایر دان

 هاشنهادیپو  گیریبحث، نتیجه

دف از پژوهش حاضر مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی ه

. در این پژوهش ابتدا از تحلیل عاملی است دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران

 اکتشافی برای شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان استفاده شد.

منظور اطمینان از کافی بودن تعداد نمونه به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به

گویه ها( از ) رهایمتغاوکلین( و برای تعیین همبستگی بین  -می یر -کایزر) اریمعاز 

گویه مورد  65آزمون بارتلت استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی از ترکیب 

 14توان چنین گفت که بنابراین می؛ عامل بوده است 14یل به نظر در تحقیق قابل تقل

هایی که بر مبنای گویه عامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان شناسایی شدند

ها با در نظر گرفتن مفهوم مشترکی که از این گویه اند.که در هر عامل قرار گرفته



 

 

 

 

  101 .....بر سبک زندگی ورزشی مؤثرشناسایی عوامل 
 

به  هرکدامبه همراه واریانس  گذاری شدند،که این عواملها نامشود عاملبرداشت می

(، 92/5) یجسمانسالمتی  (،17/6) یسرگرماند از: اوقات فراغت و تفکیک عبارت

(، 27/4) یجسمان(، آمادگی 73/4) یروان(، سالمت 73/4وزن )اندام و کنترل تناسب

های (، پیشگیری از آسیب00/4(، منابع مالی و درآمد )01/4امکانات و تجهیزات )

(، 45/3(، منابع زمانی )80/3(، شغل )81/3(، گروه همسال و خانواده )88/3اجتماعی )

(. همچنین نتایج 23/3(، تعامالت گروهی )24/3های گروهی )(، رسانه31/3فرهنگ )

 بندی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی افراد رتبهتحقیق نشان داد که در اولویت

ی، اوقات فراغت و سرگرمی، تماعهای اجاز آسیب یریشگیپشامل:  ترتیب به آنها

و  امکانات، و کنترل وزن اندامتناسب، فرهنگی، های گروهرسانهی، جسمان یسالمت

، همسال و خانواده هایگروهی، جسمان یآمادگی، روان سالمت، شغل، زاتیتجه

 . است و درآمد یمال منابعی و زمان منابعی، گروه تعامالت

 :استنیز نتایج تحقیق به شرح ذیل  تحقیق نظر مورد فرضیات بررسی در

بندی عوامل مؤثر بر سبک زندگی برای آزمون فرضیه اول یعنی بین اولویت -

های سبک زندگی بندی مؤلفهرتبه جهت ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد،

ورزشی از آزمون فریدمن استفاده شد، نتایج نشان داد که با توجه به مقدار آزمون مربع 

ها معنادار بوده و نتایج نشان ین سطح معناداری تفاوت بین رتبه مؤلفهکای و همچن

های های سبک زندگی ورزشی، مؤلفه پیشگیری از آسیبدهد که در میان مؤلفهمی

اجتماعی در رتبه اول، مؤلفه اوقات فراغت و سرگرمی در رتبه دوم، مؤلفه سالمتی 

در رتبه آخر قرار دارد. نتایج  جسمانی در رتبه سوم و مؤلفه منابع مالی و درآمد
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همکاران اندام و  (،2012همکاران )و  پاکدالن (،2010همکاران )تحقیقات لول و 

در بررسی  ( با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.2016همکاران )(، قربانی و 2013)

( 10/84های اجتماعی با )میانگین رتبه نتایج فرضیه حاضر نیز مؤلفه پیشگیری از آسیب

توان ابراز عنوان مؤثرترین عامل شناخته شد. با توجه به شواهد پژوهشی متعدد میبه

های اجتماعی از جمله مسائل مهم و اساسی جامعه به ها و ناهنجاریداشت که آسیب

های ی، سیاسی و امنیتی آسیباجتماع شمار آمده و از طرفی دیگر پیامدهای اقتصادی،

رسد یکی از با توجه به موارد فوق به نظر می اجتماعی بسیار گسترده است. پس

های رفتاری و های جلوگیری از مفاسد، انحرافات و ناهنجاریپایدارترین راه

 سازی محیط و زندگی اجتماعی، توسعه ورزش و توجه به سبک زندگی ورزشیسالم

توان اذعان داشت که ورزش از لحاظ اجتماعی، ابزار مفیدی برای میجرئت . به است

های اجتماعی در نتیجه تراکم ها به شمار آمده و بسیاری از آسیبجلوگیری از آسیب

؛ کنندای است که جوانان و نوجوانان در خویش احساس مینیازهای پاسخ داده نشده

دانشجویان( جوانان )بنابراین وجود محیطی مساعد برای تخلیه انرژی جسمانی و روانی 

 های موجود جلوگیری کند.یبتواند از بروز بسیاری از آسمی

برای آزمون فرضیه دوم یعنی بین میانگین عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی  -

جهت مقایسه  بدنی تفاوت معناداری وجود دارد،بدنی و غیر تربیتدانشجویان تربیت

های سبک زندگی ورزشی بر اساس رشته تحصیلی از آزمون تی استفاده میانگین مؤلفه

مؤلفه تفاوت بین دو  14یج نشان داد با توجه به سطوح معناداری، در تمامی نتا که شده،

. از طرف دیگر، با توجه به استبدنی معنادار بدنی و غیر تربیتگروه دانشجویان تربیت
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مؤلفه، میانگین مربوط به  14شود که در تمامی های دو گروه، مشاهده میمیانگین

توان گفت: . لذا میاستتر بدنی بزرگغیر تربیت بدنی از دانشجویاندانشجویان تربیت

 طوربهبدنی های سبک زندگی ورزشی، دانشجویان رشته تربیتدر تمامی مؤلفه

رسد به عبارت دیگر، به نظر می ؛اندبدنی برتر بودهمعناداری از دانشجویان غیر تربیت

ثیرگذاری بر بدنی بودن عامل تأمتغیر مستقل تحقیق، یعنی دانشجوی رشته تربیت

بدنی نسبت به سایر دانشجوها داشتن سبک زندگی ورزشی بهتر در دانشجویان تربیت

 بوده است.

همکاران  و اندام (،2010همکاران ) و (، لول2002) یب اسمیت تحقیقات نتایج

در  آمدهدستبهدر خصوص نتایج  با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. (2013)

قاعده اشباع اطالعات این  بر اساس: استنکته حائز اهمیت  فرضیه حاضر توجه به این

مسئله اثبات شده است که معموالً افراد در حوزه تخصصی خود بیشتر به منابع 

ها این در حالی ها و سایتدانشگاهی و مکتوب توجه دارند تا مطالب موجود در رسانه

ارند برای به است که افراد غیرمتخصص به جهت اشراف کمی که در حوزۀ خاص د

های گروهی اعتماد دست آوردن اطالعات مورد نظر خود غالباً به اخبار و منابع رسانه

توان دریافت که این قاعده در خصوص کنند که با توجه به نتیجه تحقیق میمی

طرفی دیگر نتیجه این  از بدنی نیز اتفاق افتاده است.بدنی و غیر تربیتدانشجویان تربیت

. بوردیو استعنوان مبنای نظری این تحقیق( نیز همسو به)یج تحقیق بوردیو تحقیق با نتا

های در تحقیقات خود نشان داده است که چگونه ورزشکاران با انتخاب سبک

طور های دیگر بهعام و ورزشکاران رشته طوربهمتفاوتی خود را از غیر ورزشکاران 
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گیری کاران موجب شکلکنند. مشارکت ورزشی ورزشخاص، مجزا و متمایز می

شود. وی معتقد است که الگوهای رفتاری همساز با یکدیگر در قلمرو فرهنگی می

عادات و سبک زندگی هر طبقه اجتماعی از طریق مشارکت ورزشی مشخص و 

 گردد.آشکار می

نتایج تحقیقات پیشین که در این مقاله بدان اشاره شد و نظریۀ بوردیو در مورد 

های گوناگون از طبقه، ذائقه و سبک زندگی بار دیگر در تحقیق پشتیبانی سرمایه

گیرد. اینکه سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین حاضر مورد تأکید قرار می

ها آنها یکسان است. در پژوهش ما نیز افراد با طبقۀ اجتماعی، سبک زندگی و ذائقه

هنگی تحصیالت ورزشی و همچنین افراد برابر سرمایۀ نمادین ورزشکاری، سرمایه فر

ها، افراد و جامعه، باز در اثر های متقابل با گروهسرمایه اجتماعی ناشی از کنش

به سمت سبک زندگی  -باشد چنانچه از راه ورزش-درآمدها و شیوۀ گذران زندگی 

بدنی التحصیل تربیتیابد. ظاهر چاق و غیرورزشی از فارغمی متناسب با آن سوق

بدنی و ورزشکاری با سبک زندگی های تربیتدیده نیست. نمادها و نشانهچندان پسن

های پشتیبان موضوع نیز همین تطابق را ورزشی همگون باید باشد کما اینکه سرمایه

 دهند.نشان می

دانیم که امروزه تمدن و پیشرفت روزافزون خوبی میکالم آخر اینکه، همه ما به

نام »فقر حرکتی« برای بشر به ارمغان آورده و بر کمتر به  ایپدیده های مدرن،فناوری

های تحرکی و فقر حرکتی با تحت تأثیر قرار دادن جنبهکسی پوشیده است که کم

های ها و خسرانمختلف جسمی، روانی و اجتماعی زندگی بشر، موجبات نارسایی
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در زندگی های بدنی شود؛ به عبارتی دیگر کاهش تحرک و فعالیتناپذیری میجبران

های نوین روزمره که به واسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه

ازپیش بدنی را بیشزندگی به وجود آمده، ضرورت پرداختن به امر ورزش و تربیت

سازد. در این گذار انجام مستمر و منظم حرکات بدنی، امری الزم و حیاتی آشکار می

ی، اثرات زیادی را در چندبعدعنوان ابزاری اند بهتوورزش می ازآنجاکهاست. حال 

بررسی عوامل مؤثر در گرایش افراد به ورزش و  رونیازازندگی افراد بر جای بگذارد. 

نوشتار کوشیده است تا  نیا رسد.های بدنی بسیار ضروری و مهم به نظر میفعالیت

بک زندگی ضمن بررسی تاریخچه ورود ورزش به زندگی بشر و در نظر گرفتن س

ترین عوامل تأثیرگذار در سبک زندگی ورزشی انسان مدرن ماشینی بشر امروز، مهم

تواند های دانشجویان میشک شناخت عالیق و انگیزهامروزی را بررسی نماید. بی

های راهنمای مناسبی در بررسی راهکارهای جذب هر چه بیشتر آنان در فعالیت

ا مشارکت نکردن این افراد کمک شایانی ورزشی باشد و به شناخت علل شرکت ی

کند. محقق امیدوار است نتایج این تحقیق بتواند از یک طرف به توسعه ورزش 

سازان کشور کمک دانشگاهی و از طرف دیگر به سالمت جسمانی و روانی آینده

و با تکیه بر اطالعات دقیق و جامعی از نیازهای اعالم شده از سوی دانشجویان  نموده

ریزی هر چه اه، راهکارهایی )با قابلیت اجرا( را ارائه دهد تا بتوان در برنامهدانشگ

 .تر در جامعه ورزش دانشگاهی به کار بستدقیق
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