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بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سالمت عمومی با میانجیگری سبک زندگی سالمتمحور
(مطالعۀ موردی :دانشآموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز)
مسعود كوچانیاصفهانی ،كارشناس ارشد جمعيتشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،ايران



حسین محمودیان ،دانشيار ،گروه جمعيتشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،ايران
چکیده
سرمايۀ فرهنگي بخشي از دارايي هر فرد است كه نقش بسزايي در سبک و كيفيت زندگي مرتبط با سالمت ايفا ميكند .هدف پژوهش
حاضر ،بررسي تأثير سرمايۀ فرهنگي دانشآموزان بر ميزان سالمت عمومي بهسبب سبک زندگي سالمتمحور آنهاست .چهارچوب
نظري به كار رفته در اين پژوهش ،نظريۀ سرمايۀ فرهنگي بورديو و سبک زندگي سالمتمحور كاكرهام است .جامعۀ آماري،
دانشآموزان دورۀ دوم متوسطۀ شهر شيراز است و نمونۀ آماري  937نفري پسر و دختر با استفاده از فرمول كوكران بررسي شده است.
روش نمونهگيري ،روش خوشهاي متناسب با حجم بوده است كه با استفاده از آمار گرفته شده از ادارۀ آموزش و پرورش شيراز ،تعداد
جامعۀ آماري و سهم هر خوشه به دست آمده است .نتيجههاي پژوهش نشان داد هر سه متغير سرمايۀ فرهنگي ،سبک زندگي
سالمتمحور و سالمت عمومي همبستگي مثبت و معناداري با هم دارند؛ همچنين نتيجههاي الگوسازي معادلههاي ساختاري نشان داد
سرمايۀ فرهنگي بهطور غيرمستقيم و بهسبب سبک زندگي سالمتمحور بر سالمت عمومي دانشآموزان تأثير مثبت دارد .به طور كلي
نتيجههاي اين پژوهش درستي الگوي مورد بررسي را تأييد ميكند.
واژههای كلیدی :سرمايۀ فرهنگي ،سالمت عمومي ،سبک زندگي سالمتمحور
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آنها اهميت ويژهاي دارند.

مقدمه و بيان مسأله
جامعههاي بشرري طري دو سردۀ اخيرر شراهد پيشررفتهراي

بيشتر پژوهشهاي انجامشده دربارۀ سرمايهها و سرالمت،

چشمگيري در شاخص هاي وضعيت سالمت بوده انرد .كنتررل

اثرگذاري سرمايۀ اجتماعي بر سالمت و رفتارهاي مرتبط با آن

بسياري از بيماريهاي عفروني و كراهش گسرتردۀ مرر وميرر

را بررسي كردهاند

(قاسمي و همكراران707-671 :7900 ،؛ كردزنگنره،

اطفررال ،افررزايش بررارز اميررد برره زنرردگي را برره همررراه داشررت

7937؛ نكونرام و همكراران729-701 :7931 ،؛ ;Lucumí et al., 2014

( .)Wainwright, 2008: 1افزايش اميد به زندگي و پيشرفتهاي

)Chuang et al., 2015: 1-14; Frank et al., 2015: 422-438؛ ايرن

سالمت و بهداشت عمومي ،تا اندازۀ زيرادي بره توانراييهراي

در حالي است كه سرمايۀ فرهنگي نقرش فراوانري را در تغييرر

پزشكي مردرن نسربت داده مريشرود .تصرور عمرومي ،نقرش

رفتارهاي فردي و اجتماعي افراد ايفا ميكند .سرمايۀ فرهنگي،

پژوهشهاي پزشركي در كشرع علرتهراي زيسرتشرناختي

داشتههاي فكري است كه از روشهاي مختلع به فررد انتقرال

بيماري ها و يافتن روشهاي درمان مناسب براي آنها را عامر

مييابد (بون ويتز .)20 :7937 ،سرمايۀ فرهنگي به تمركز بر انروا

اصلي اين تغيير ميداند .با اينكه نبايرد از ترأثير پيشررفتهراي

مختلع كاالهاي ملمروس فرهنگري و قردرر دراختيرارگرفتن

پزشكي در بهبود وضعيت سالمت عمومي افرراد چشرمپوشري

اين كاالها و همچنين اسرتعداد و ررفيرت فررد در شرناخت و

كرد ،بسياري از پژوهشگران علوم اجتماعي ،وجود اين بيرنش

كاربرد اين وساي گفته ميشود (ابراهيمي و ضرياپور.)767 :7937 ،

نسبت به سالمت و بيمراري را متقاعدكننرده نمريداننرد؛ زيررا

برا افررزايش سرررمايۀ فرهنگرري ازطرير تحصرريالر ،آمرروزش،

نقش مهم تأثيرهاي اجتماعي و محيطي را بر الگوهاي سالمتي

حضور در مكان هاي فرهنگري و مصررف كاالهراي فرهنگري،
رفتارهاي مرتبط با سبک زندگي دگرگون ميشود

ناديده ميگيرد (گيدنز.)676 :7900 ،

(خواجهنروري

سررالمت برره معنرراي امررروزي آن ،دربرگيرنرردۀ تعررادل و

و كوچررانياصررفهاني)71-79 :7937 ،؛ بنررابراين ،سرربک زنرردگي

هماهنگي جسمي ،رواني ،عاطفي و اجتماعي ،زنردگي همرراه

سالمت محور به عنوان بخشي از سبک زندگي هر فرد ،ممكرن

بررا شررادي ،كررارآيي و اعترردال و مقاومررت دربرابررر فشررارها و

است متأثر از ميزان و ساختار سرمايۀ فرهنگي آن باشد؛ يعنري

عام هاي خارجي است .با توجه به اين نظر ،سالمت امرروزي

سررالمت كرره بررهطررور مسررتقيم تحررت تررأثير سرربک زنرردگي

به تدريج از طب سنتي فاصله گرفته اسرت و بيشرتر برا نرو و

سالمتمحور قرار دارد ،بهطور غيرمستقيم و برهواسرطۀ سربک

سبک ويژۀ زندگي افراد ارتباط دارد .سبک زندگي و رفتارهاي

زندگي سالمتمحور از سرمايۀ فرهنگي متأثر ميشود.

مرررتبط بررا سررالمت نقررش عمرردهاي را در تعيررين سررالمت و

ايران ساختار جمعيتي جرواني دارد كره بخرش زيرادي از

اذعان دارنرد

جمعيت آن را جوانان و نوجوانان تشكي مريدهنرد .سرالمت

جامعۀ انسراني در مرحلرهاي از انتقرال اپيردميولوکيک بره نرام

اين بخش از جمعيت نه تنها بر وضعيت سالمت فعلي كشرور

هيوبريستيک 7قرار دارد كه در آن ،سربکهراي زنردگي نقرش

تأثيري شگرف دارد بلكه وضعيت سالمت آيندۀ جامعه را نيرز

دارنرد (لوكراس و ميرر،

تعيين ميكند .بنا بر تئوري سرمايۀ انسراني ،سرالمت ،سررمايۀ

 .)07-02 :7901دسررتاوردهاي پزشرركي در كرراهش مررر وميررر

ذخيرهشدهاي است كه با گذشت زمان ،از هنگام تولد تا مر ،

مؤثرند اما تعيينكننردۀ اصرلي سرالمت و بيمراري ،رفتارهرا و

بهتدريج از آن كاسته ميشود تا در نهايت تمام شود .در طرول

سبک زندگيِ مرتبط برا سرالمت اسرت .رفتارهراي مررتبط برا

اين مسير ،بيماري موجب مري شرود كراهش سررمايه سررعت

سالمت طيع وسيعي از اعمال را در بر ميگيرد كه هريرک از

بگيرد و پيشگيري و درمان به هنگام ،سبب جبرران سررمايۀ از

مر ومير ايفا ميكنند؛ چنانكه راجرز و هكنبر

عمدهاي در تعيين سطحهاي مرر وميرر

دست رفته و افزايش طول عمرر
hubristic
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)02 :7903؛ بدين ترتيب ،سالمت نوجوانان و رفتارهاي مررتبط

سالمت فرد در همان زمان يا در طول زمان حاصر مريشرود.

با آن ،در چگونگي وضعيت سالمت آنها در مرحلههاي بعردي

به طور كلري ،رفتارهراي مررتبط برا سرالمت را بره دو دسرته

زندگي نقشي تعيينكننده دارد.

رفتارهاي درماني و رفتارهاي پيشگيري تقسيم ميكنند .بيشرتر

نوآوري و تفاور پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشرين،

پررژوهشهرراي انجررام شررده ،رفتارهرراي پيشررگيري را بررسرري

در موضو و جامعۀ آماري آن است .سرمايۀ فرهنگي نوعي از

كردهاند؛ زيرا اين رفتارها طيع وسيعتري دارند و انجرام آنهرا

سرررمايه محسرروب مرريشررود كرره اگرچرره در مطالعررههرراي

تضمين بهتري براي سالمت محسوب ميشود .توجه و انجرام

جامعه شرناختي جايگراه ويرژه داشرته اسرت ،در مطالعره هراي

توصيههاي پزشكي (قاسمي و همكاران )707-671 :7900 ،و الگوي

سالمت كمتر به آن توجه شده است؛ به ايرن ترتيرب ،در ايرن

مصرف دارو

(احمردي و همكراران960-910 :7936 ،؛ & Aluerson

پژوهش الگويي ارائه خواهد شد كه براساس آن تأثير سررمايۀ

 ،)Kessler, 2012: 364-374رفتارهايي اسرت كره پرژوهشهراي

فرهنگي بر سالمت عمرومي بره واسرطۀ رفتارهراي مررتبط برا

پيشين برراي سرنجش رفتارهراي درمراني برهعنروان بععردي از

سالمت بررسي شرود .از طررف ديگرر ،جامعرۀ آمراري مرورد

رفتارهرراي مرررتبط بررا سررالمت ،بررسرري كررردهانررد .رفتارهرراي

بررسرري ،دانررشآمرروزان متوسررطۀ دوم اسررت كرره نسرربت برره

پيشگيري با شاخصهايي چون مراقبرت از خرود و مسرئوليت

دانش آموزان مقطع هاي پايينتر بر مبناي تحصريالر ،مطالعره،

فررردي

درقبررال سررالمت (محمررديان و همكرراران720-702 :7936 ،؛

آموزشها و ...سرمايۀ فرهنگري بيشرتري را ذخيرره مريكننرد.

احمدي و همكراران960-910 :7936 ،؛ طوافيران و آقراماليي-39 :7936 ،

بيشتر افراد در اين مقطع آموزشي و سني شرو به اسرتقالل و

09؛ مظلررومي محمودآبرراد و همكرراران76-67 :7936 ،؛ ؛

تصميم گيري دربرارۀ رفتارهراي خرود مري كننرد .از آنجرا كره

 ،899-908نوروزي نيا و همكراران ،)93-13 :7936 ،بهداشرت فرردي

رفتارهاي مرتبط با سالمت ،كيفيت زندگي فعلي و آينردۀ آنهرا

(رضرايي و همكراران71-27 :7936 ،؛  ،)Leon et al; 2010آگراهي از

را تحت تأثير قرار مريدهرد ،مطالعرۀ سرالمت عمرومي فعلري

وضعيت جسماني و توجه بره رراهر

(قاسرمي و همكراران7900 ،؛

دانش آموزان و رفتارهاي مرتبط با سالمت ضرورر مرييابرد؛

رضايي و همكاران71-27 :7936 ،؛  )Abel, 1991: 899-908و مردر

همچنين تأثيري كه سرمايۀ فرهنگي ممكن اسرت برر سرالمت

زمان كار روزانه و رفتار در محيط كار

(رضايي و همكاران:7936 ،

عمومي بهسبب رفتارهاي سالمتمحور داشته باشد ،بسيار مهم

71-27؛ Xu et al; 2012: 330-338؛ صراد پرور و همكراران:7939 ،

است؛ بنابراين ،پژوهش حاضر در پري بررسري ترأثير سررمايۀ

 )37-777سنجيده ميشود.

فرهنگي دانش آموزان  -به عنروان گرروه مهمري از كرالنشرهر
شيراز  -بر سالمت عمومي آنهاست .ايرن پرژوهش بره دنبرال
پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا سرمايۀ فرهنگي بهطرور
غيرمستقيم و با ميانجيگري سبک زنردگي سرالمتمحرور برر
سالمت عمومي دانشآمروزان ترأثيري داردو و اگرر دارد ،ايرن
تأثير چگونه استو
ادبیات تجربی
رفتارهاي مرتبط با سالمت طيع گستردهاي از اعمال را در برر
مي گيرد كه با انجام آنها تأثيري مثبرت يرا منفري برر وضرعيت

در بررسي سالمت عمومي

Abel, 1991:

(رضرايي و همكراران-27 :7936 ،

71؛ شررجا و همكرراران979-917 :7936 ،؛ رحيميررانبرروگر و همكرراران،
69-91 :7936؛ Grosse Frie & Jassen, 2009: 213-221؛ ايمراني و
همكررراران970-921 :7936 ،؛ 330-338

2012:

;al

et

 )Xuاز

شاخص هاي نشانههاي اختالل و درد جسرماني ،وجودداشرتن
يا نداشتن اضطراب و اختالل خواب ،افسردگي و گررايش بره
خودكشي و اختالل يا حفظ كراركرد اجتمراعي اسرتفاده شرده
است .تحصيالر به عنوان بخش مهمي از سرمايۀ فرهنگري در
بسياري پژوهشها در نظر گرفته ميشود اما سررمايۀ فرهنگري
در بعدها و مفهومهاي كلي آن كمتر بررسي شده است .رابطرۀ
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(قاسرمي و

بازشناسي ويژگي هاي سرمايه بهوضوح نشان دهندۀ اين تشرابه

سرمايۀ فرهنگري برا رفتارهراي مررتبط برا سرالمت

همكررراران707-671 :7900 ،؛ كردزنگنررره7937 ،؛ حسرررنزادهيرررامچي و

انوا سرمايه است؛ سرمايه ازطرير عمليرار سررمايهگرذاري

عليزادهاقدم07-30 :7939 ،؛ احمدي و همكاران770-793 :7937 ،؛ قادري

انباشته ميشود ،بهصورر ميراث انتقال مييابد و فرصتهرايي

و همكاران ،)3-70 :7937 ،رابطۀ تحصيالر والدين و پاسخگو برا
سبک زندگي سرالمتمحرور

(كردزنگنره7937 ،؛ & Grosse Frie

Jassen; 2009: 213-221؛ محمررديان و همكرراران720-702 :7936 ،؛

Brrigan et al; 2004: 615-623؛ Cockerham, 2000: 1313-1324؛
كلدي و كبيران عينالدين )00-37 :7939 ،و سرالمت روان

(شرجا و

همكاران )979-917 :7936 ،پيش از ايرن نشران داده شرده اسرت.
همچنين سرمايۀ فرهنگي با سبک زندگي مخراطرهآميرز رابطره
داشته و بخشي از تغييرهاي آن تبيين شده است (

;Gagne et al

.)2015
در برخي پژوهشها ،سررمايۀ فرهنگري بره طرور كلري و
بدون توجه به بعدهاي آن در نظر گرفته شده و بر تأثير مثبرت
سرمايۀ فرهنگي بر سبک زنردگي سرالمتمحرور تأييرد شرده
اسررت (قاسررمي و همكرراران707-671 :7900 ،؛ حسررنزادهيررامچي و

عليررزادهاقرردم07-30 :7939 ،؛ احمرردي و همكرراران)770-793 :7937 ،؛
همچنين رابطۀ مثبت سرمايۀ فرهنگري برا ورزش و تندرسرتي،
كنترل وزن و تغذيه ،پيشگيري از بيماريها ،دوري از الكر و
مواد مخدر و پيشگيري از حادثهها از يک سو و رابطرۀ مثبرت
سرمايۀ فرهنگي با سالمت روان ،سالمت اجتماعي و سرالمت
معنوي از سوي ديگر نشان داده شده است .پژوهش قرادري و
همكاران ( )7937نشان داده است هر سه بعد سرمايۀ فرهنگي
بر سبک زندگي سالمتمحور تأثير مثبرت و معنراداري دارنرد
ولي سرمايۀ فرهنگي تجسميافته ،عينيتيافته و نهادينهشده بره
ترتيب بيشترين تا كمترين تأثير را دارند.

ميكند ،بهره مندي بيشتر از آن را ممكن ميكنرد .بورديرو سره
شك سرمايۀ فرهنگي تجسميافته ،عينيتيافته و نهادينهشده را
از هم متمايز ميكند .سرمايۀ تجسميافته با كوشرش ،تجربره و
استعداد فرد حاص ميشود و با مر

دارندۀ آن از بين ميرود

و نمي توان آن را بره ديگرري واگرذار كررد

(روحاالمينري:7927 ،

)917؛ به عبارر ديگر ،اين نو سرمايه به مجمو خصلتهاي
پرررورشيافترره در افررراد اشرراره دارد كرره ازطريرر فراينررد
اجتماعيشدن ،در آنها دروني ميشود.
سرررمايۀ فرهنگرري عينيررتيافترره يكرري از بررديهيترررين و
عيني ترين شك هراي سررمايۀ فرهنگري اسرت و بره مصررف
كاالهاي مختلع فرهنگي در ميان قشرهاي جامعره اشراره دارد
كه خود ممكن است ترابعي از متغيرهراي گونراگون فرردي و
اجتماعي قرار گيررد .ايرن سررمايۀ فرهنگري در اشرياي مرادي
انتقال پذير است ولري آنچره شايسرتگي انتقرال دارد ،مالكيرت
قانوني است نه استعدادي كه آن تابلوي نقاشي را خلر كررده
است .پس كاالهاي فرهنگي را هم مي توان به صرورر مرادي
به تملک درآورد كه مستلزم سرمايۀ اقتصادي اسرت و هرم بره
صورر نمادين كه مسرتلزم سررمايۀ فرهنگري اسرت

(بورديرو،

 .)720 :7937سرمايۀ فرهنگي نهادينهشده به كمک ضرابطههراي
اجتماعي و بهدستآوردن عنوانها ،براي افراد موقعيت كسرب
ميكند؛ مانند مدرک تحصريلي و تصردي حرفره و كرار .ايرن
سرمايه نيز انتقالپذير نيست و نميتوان آن را واگذاري كررد و
بهدست آوردن آن براي افرراد ،بسرتگي بره شررايط معرين دارد

چارچوب نظری
بورديو سرمايه را هر منبعي ميداند كه در عرصرۀ خاصري اثرر
بگذارد و به فرد امكان دهد سود خاصي را از راه مشاركت در
رقابت بر سر آن ،به دسرت آورد

كه صاحب سرمايه با انجام سودمندترين جابهجراييهرا فرراهم

(شرار پرور و حسرينيراد:7900 ،

 .)797انگارۀ سرمايه از رويكرد اقتصادي سرچشرمه مريگيررد.

(روحاالميني.)917 :7927 ،
بيشتر كارهاي مرتبط با جامعه شناسي سالمت بورديرو در
كتاب تمايز 7او آمده است؛ جايي كه او برهصرورر نظراممنرد
الگوهاي مصرف و رقابت فرهنگي فراترر از ذائقرۀ طبقرههراي
Distinction
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7

اجتماعي فرانسه را گزارش مي كند .تمايز بورديرو دربردارنردۀ

ميانسال طبقۀ كارگر ،بيشترين تأثير را در كراهش طرول عمرر

تحلي هايي از عادرهاي غذايي و ورزش اسرت كره توضريح

داشتهاند .شرايط زندگي اين مردان و موقعيرت اجتمراعي آنهرا

ميدهد چگونه عادرواره7هاي مربوط به يک طبقه ،جنبههراي

كه بهطور عمده بدون قدرر بود يا قدرر انردكي داشرت ،در

خاص سبک زندگي مرتبط با سالمت را شك ميدهد .نظريرۀ

ساختار اجتماعي ،يک عادروارۀ پرورش دهندۀ اعمال ناسرالم

عمرر بورديررو براسرراس مفهرروم عررادرواره و تعامرر ايررن

مانند مصرف زياد الك و اسرتعمال دخانيرار ،ناديردهگررفتن

عادروارهها با ميدان ،تالش مي كنرد اصرول مولرد رفتارهراي

رکيم غذايي و بياعتنايي به ورزش را توليد كرد و يک سربک

انساني را ارائه كند؛ بنابراين ،آشكار ميشود كه موقعيت عامر

زندگي را به وجود آورد كه سبب ايجراد بيمراريهراي قلبري،

در فضاي اجتمراعي ،نقرش عمردهاي در تبيرين رفترار او ايفرا

سانحهها و مشك هايي شد كه به كوتاهشدن طول عمرر منجرر

ميكند (جمشيديها و پرستش .)0 :7902 ،ازنظرر برديرو ،موقعيرت

ميشود .اين رفتارها هنجارهايي بودند كه با تعام گروه ايجاد

عام در فضاي اجتماعي بسرتگي بره حجرم و ميرزان سررمايه

ميشدند ،با فرصتهاي موجود در آنهرا شرك مريگرفتنرد و

شام سرمايۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگري او دارد؛ بره ايرن

بهوسيلۀ عادرواره دروني ميشدند .ساختار زنردگي روزمرره،

معنا كه هرچه سرمايۀ فرد بيشرتر باشرد ،در فضراي اجتمراعي

انتخابهاي مرتبط با سالمت را در حوزهاي قالببندي ميكرد

موقعيت باالتري خواهرد داشرت و ايرن موقعيرت ،رفتارهرا و

كه در آن سبکهاي زندگي به مر هاي زودرس منجر ميشد

سبک زندگي او را تحت تأثير قرار ميدهد

(قاسرمي و همكراران،

(.)Cockerham, 2010: 20-19
بهزعم بورديو ،سررمايۀ فرهنگري عراملي تعيرينكننرده در

.)700 :7900
كاكرهام چارچوب نظري بورديو در نظريۀ سبک زنردگي

رفتارها و سبک زندگي افراد محسوب مريشرود .ايرن نرو از

مرتبط با سالمت را دنبال كرد و سبکهاي منفي زندگي مرتبط

سرمايه كه بورديرو انروا آن را توضريح داده اسرت ،موقعيرت

با سالمت را بهعنوان عامر اجتمراعي اصرلي نرزول اميرد بره

اجتماعي افراد را تحت تأثير قررار مريدهرد و ايرن موقعيرت،

 .)Cockerham,او برره

فرصت هايي را براي عام اجتماعي فرراهم مريآورد ترا از آن

پيروي از وبر ،سبکهاي زندگي سالمتمحرور را مجموعرهاي

طري سبک زندگي مرتبط با سالمت خود را انتخاب كننرد .از

از الگوهاي رفتاري مرتبط با سرالمت مريدانرد كره مبتنري برر

ديدگاه كاكرهام ،سبک زندگي سالمتمحور بهطور مستقيم برر

انتخررابهرراي افررراد از گزينررههررا و فرصررتهرراي موجررود در

وضعيت سالمت افراد تأثير مريگرذارد؛ بنرابراين ،ايرن سربک

)Cockerham,؛ بره ايرن ترتيرب ،او

زندگي متغيرر واسرطهاي مناسربي برراي تبيرين ترأثير سررمايۀ

براساس انتخاب ها و فرصت هاي زندگي افرراد مفهروم سربک

فرهنگي بر سرالمت عمرومي محسروب مريشرود .نمرودار ،7

زندگي را بررسي ميكند .فرصرت هراي زنردگي شرام سرن،

الگوي بررسي شده در پژوهش حاضر را نشان مي دهد .در اين

جنس ،نژاد ،قوميت و ديگر متغيرهاي مرتبطري اسرت كره برر

پژوهش ،فرض شده است كره سررمايۀ فرهنگري برر سرالمت

انتخاب هاي سبک زندگي تأثير مي گذارد .رفتار برآمده از ايرن

عمومي به واسطۀ سبک زندگي سالمت محور تأثير غيرمسرتقيم

انتخابها ميتواند نتيجههاي مثبت و منفي براي بردن و ذهرن

دارد.

زنردگي در روسرريه ،مطالعره كرررد

زنردگيشران اسرت

(2007

(2010

افراد در پي داشته باشد ( .)Cockerham & Ritchey, 1997
كاكرهام در مطالعۀ وضعيت سالمت و سبک زندگي منفي
مرتبط با سالمت در روسيه ،به ايرن نتيجره رسريد كره مرردان
Habitus
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سبک زندگي سالمتمحور

سالمت عمومي

سرمايۀ فرهنگي

نمودار  - 1الگوی بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سالمت عمومی بهواسطۀ سبک زندگی سالمتمحور

روش پژوهش

است .ابتدا اطالعار جامعۀ مورد مطالعه ،به تفكيک منطقههاي

اين پژوهش از نو كمي و روش انجام آن پيمايش بوده است.

چهارگانۀ آموزش و پرورش ،جنس و نو مدرسه (دبيرستان و

ابزار پژوهش پرسشنامره بروده اسرت كره دادههراي پرژوهش

هنرستان) براساس اطالعرار آمروزش و پررورش كر اسرتان

ازطرير آن جمررع آوري شررده اسررت .واحررد تحلير  ،فرررد و

فارس گردآوري شد؛ سپس با توجه بره نسربت جمعيرت هرر

محدودۀ زماني پژوهش سال  7931بوده است .جامعرۀ آمراري

گروه به جمعيت ك دانش آموزان متوسرطۀ دوم شرهر شريراز،

پژوهش ،دانشآموزان دختر و پسر پايههاي اول تا سوم مقطرع

تعداد مناسب پرسشنامه به هريک از آنها تعل گرفت .سرپس

متوسطۀ دوم ناحيه هراي چهارگانرۀ آمروزش و پررورش شرهر

در هر منطقه ،تعدادي مدرسه به تناسب تعداد پرسشنامههراي

شيراز در سال تحصيلي  7939-7931بوده است كره برابرر برا

تعل گرفته به آن منطقه ،بهصورر تصادفي انتخراب شرد و در

 13606نفر اسرت .برراي بررآورد تعرداد افرراد جامعرۀ مرورد

هر مدرسه تعدادي كالس به صورر تصادفي برگزيرده شرد و

بررسي ،ابتدا آمار مدرسههاي ناحيههاي چهارگانرۀ آمروزش و

درنهايت افراد آن كالس پرسشنامهها را تكمي كردند.

پرورش ،جنس و نو مدرسه ازطري آموزش و پررورش كر

سرمايۀ فرهنگي شام تماي ها و عادرهاي ديريني است

استان فارس تهيره شرد .مدرسره هراي غيرحضروري ،برهدلير

كه در فراينرد جامعرهپرذيري و انباشرتهشردن اشرياي فرهنگري

دسترسينداشتن به دانشآموزان ،مدرسههاي بزرگساالن بهدلي

باارزش مث نقاشي و صالحيتهاي تحصيلي و آموزش رسمي

پراكندگي سني و مدرسههاي تيزهوشان و غيرانتفاعي برهدلير

حاص ميشود (شار پور و حسينيراد .)797 :7900 ،سبک زنردگي

همكارينكردن و نداشتن مجوز ورود به آنها حذف شدند.

سالمتمحور شام رفتارهايي ميشود كه فرد براي اجتنراب از

حجم نمونۀ آماري پژوهش با استفاده از فرمول كروكران

7

بيماري يا تشخيص آن انجرام مريدهرد .ايرن اقردامهرا شرام

با سطح معناداري  37درصد و خطاي  7درصرد برابرر برا 907

رفتارهاي مختلفي چون ورزشكردن ،خوردن غرذاهاي سرالم،

نفر برآورد شده است .براي جلروگيري از كراهش ايرن تعرداد

بهانجامرساندن معاينههاي دورهاي دندان و واكسيناسيون اسرت

براثر مخدوشبودن يا پاسخ ندادن ،تعرداد نمونره بره  177نفرر

(سارافينو .)603 :7901 ،به تعبير سازمان بهداشت جهاني ،سالمت

افزايش يافت و درنتيجره  937پرسرش نامره جمرعآوري شرد.

به معناي خوببودن جسمي ،روانري و اجتمراعي در بيشرترين

روش نمونهگيري مورد استفاده ،خوشرهاي متناسرب برا حجرم

حد ممكن است (زنجراني و همكراران02 :7903 ،؛

& Cockerham

 .)Ritchey, 1997در پژوهش حاضر سالمت ازطري چهار بعرد
Cochran

1

بررسي تأثير سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمومي با ميانجيگري سبک زندگي سالمتمحور (مطالعۀ موردي :دانشآموزان متوسطۀ دوم شهر شيراز)

0

عالمت هاي جسرماني مناسرب ،نداشرتن اضرطراب و اخرتالل

جرردول  7آزمررون آلفرراي كرونبررای هريررک از متغيرهرراي

خررواب ،كرراركرد اجتمرراعي مناسررب و نداشررتن عالمررتهرراي

پژوهش را نشان ميدهد كه براساس آن بعدهاي هر سه متغيرر

افسردگي سنجيده شده است.

سررالمت عمررومي ،سرربک زنرردگي سررالمتمحررور و سرررمايۀ

در اين پژوهش جهت ساخت ابزار پيمايش از پرسشنامۀ

فرهنگي ،پايايي مناسبي دارند؛ چنانكه ضريب آلفاي كرونبرای

سالمت عمومي ،7پرسرش نامرۀ نمايرۀ سربک زنردگي ارتقراي

آنها بيشتر از  7/27است .اين ضريب براي متغيرهاي سرالمت

سالمت پندر )Walker et al., 1995( 6و سرمايۀ فرهنگري مبتنري

عمومي ،سبک زندگي سرالمتمحرور و سررمايۀ فرهنگري بره

بر پژوهش ابراهيمي و ضرياپور ( )767 - 710 :7937اسرتفاده

ترتيب برابر با  7/022 ،7/079و  7/027است .همچنين اعتبرار

شرده اسرت .گلردبر  9در سررال  1972پرسرشنامرۀ سررالمت

پژوهش از نو صروري اسرت و هريرک از گويرههراي مرورد

عمومي را ابردا كررد .ايرن پرسرشنامره ازجملره معتبرتررين

استفاده را – كه پيش از ايرن نيرز اسرتفاده شرده  -تعردادي از

ابزارهاي غربالگري سالمت عمومي است كه تأثير بسرزايي در

متخصصان مربوط تأييد كردهاند.

پيشرفت علوم رفتاري داشته است .فرم  60سؤالي كره در ايرن
پژوهش به كار گرفته شده است ،توسط گلردبر

و هيليرر در

سال  1979تدوين شد كه دربرگيرندۀ  1مقيراس عالمرتهراي
جسررماني ،اضررطراب و اخررتالل خررواب ،اخررتالل در كرراركرد
اجتماعي و عالمتهاي افسردگي است

(نورباال و همكاران:7900 ،

 .)13در اين پژوهش با توجه به موضو  ،جنبۀ مثبت اين بععدها
در نظر گرفته شده و با تغيير كدها ،هريرک از ايرن بعردها برا
عنوانهاي عالمت هاي جسماني مناسب ،نداشرتن اضرطراب و
اختالل خواب ،كاركرد اجتماعي مناسب و نداشتن عالمتهاي
افسردگي بررسي شده است .پرسشنامۀ نمايرۀ سربک زنردگي
ارتقاي سرالمت پنردر جهرت ارزيرابي رفتارهراي ارتقادهنردۀ
سالمت افراد استفاده شده است؛ به ايرن ترتيرب كره فراوانري
رفتارهررراي ارتقادهنررردۀ سرررالمت در شرررش بعرررد حرررس
مسئوليت پذيري ،فعاليت جسماني ،عادر هاي تغذيهاي ،رشرد
معنوي ،ارتباط بين فردي و مديريت استرس ارزيابي ميشرود.
ابزار جمع آوري اطالعار سرمايۀ فرهنگي براساس مؤلفههراي
پژوهش ابراهيمي و ضياپور ( )767-710 :7937و متناسب برا
جامعۀ آماري موردبررسي ساخته شرده اسرت .ايرن بخرش از
پرسش نامه ،سه بعد سرمايۀ فرهنگي تجسميافته ،عينيتيافته و
نهادينهشده را در بر دارد.
1

)General Health Questionnaire (GHQ
Pender’s Health-Promotion Lifestyle Profile
3
Goldberg
2
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0

جدول -1ضریب آلفای كرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیر
عالمتهاي جسماني
مناسب
نداشتن اضطراب و
اختالل خواب
اجتماعي
كاركرد
مناسب
نداشتن عالمتهاي
افسردگي
سالمت عمومي

تعداد

آلفای

گویه

كرونباخ

متغیر

تعداد

آلفای

گویه

كرونباخ

0

7/077

حس مسئوليتپذيري

3

7/001

0

7/022

فعاليت جسماني

0

7/009

0

7/207

عادرهاي تغذيهاي

3

7/202

0

7/002

رشد معنوي

3

7/031

60

7/079

ارتباط بين فردي
مديريت استرس
زندگي
سبک
سالمتمحور

3
0
76

7/070
7/231
7/022

متغیر
سرمايۀ فرهنگي
تجسميافته
سرمايۀ فرهنگي
عينيتيافته
سرمايۀ فرهنگي
نهادينهشده
سرمايۀ فرهنگي

تعداد

آلفای

گویه

كرونباخ

79

7/077

77

7/230

6

7/060

97

7/027

تجزيه و تحلي دادههاي پژوهش در دو سطح دومتغيره و

سرمايۀ فرهنگي را نشان ميدهرد .ميرانگين بعردهاي سرالمت

چندمتغيره انجام شده است .براي آزمون روابط بين متغيرها در

عمومي نشان مي دهد به جز بعرد كراركرد اجتمراعي مناسرب،

سررطح دو متغيررره ،از همبسررتگي 7و بررراي بررسرري روابررط

بعدهاي ديگر ميانگيني نزديک به هرم دارنرد؛ همچنرين همرۀ

چندمتغيره و تعيين نو و ميزان ارتباط برين متغيرهرا از روش

بعدها نمررهاي بريش از دو سروم نمررۀ حرداكثر را دارنرد كره

الگوسازي معادلههاي ساختاري 6استفاده شرده اسرت .بررسري

وضعيت نسبتاً مناسب سالمت عمرومي را نشران مريدهرد .در

روابط دومتغيرره برا اسرتفاده از نسرخۀ  66نررمافرزار  SPSSو

مقاب  ،ميانگين بعدهاي سبک زندگي سالمتمحور پراكنردگي

جهت بررسي الگوي پژوهش بهوسيلۀ الگوسازي معادلرههراي

بيشتري دارند و حس مسئوليتپذيري سالمت و رشد معنروي

ساختاري از نسخۀ  66نرمافزار  Amosاستفاده شده است.

به ترتيب كمترين و بيشترين ميانگين را داشتهاند .به جز رشرد
معنوي ،همۀ بعدهاي سربک زنردگي سرالمتمحرور كمترر از

یافتههای پژوهش

نصع بازۀ ممكن (صفر تا  )60نمرههاست .درنهايت ،سررمايۀ

در پژوهش حاضر ،ك نمونرۀ بررسريشرده شرام  730پسرر

فرهنگي نهادينه شده ،عينيرتيافتره و تجسرميافتره بره ترتيرب

( 7702درصد) و 739دختر ( 1301درصد) است .بازه سني اين

بيشترين تا كمترين ميانگين را داشتهاند.

نمونه ،طيفي از سننهاي  71تا  70سال را شرام مريشرود و
ميانگين سني برابر با  77/09است .بيشتر افراد نمونه در طيرع
سني  77تا  70سال قرار دارند و تعداد كسراني كره سنشران را
 71و  70سال اعالم كرده اند ،معدودند .پايره هراي اول ،دوم و
سوم متوسرطه بره ترتيرب  97/0 ،72/0و  76/7درصرد از كر
نمونه را تشكي داده اند .جدول  ،6آماره هاي توصيفي بعدهاي
متغيرهاي سالمت عمرومي ،سربک زنردگي سرالمت محرور و
Correlation
Structural Equation Modeling

1
2

3

بررسي تأثير سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمومي با ميانجيگري سبک زندگي سالمتمحور (مطالعۀ موردي :دانشآموزان متوسطۀ دوم شهر شيراز)

جدول  - 2آمارههای توصیفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش
متغیرها

بعدها

سالمت عمومي

سبک
سالمتمحور

تعداد گویهها

عالمتهاي جسماني مناسب
نداشتن اضطراب و اختالل خواب
كاركرد اجتماعي مناسب
نداشتن عالمتهاي افسردگي
حس مسئوليتپذيري
فعاليت جسماني
عادرهاي تغذيه
رشد معنوي
تعام بين فردي
مديريت استرس
تجسميافته
عينيتيافته
نهادينهشده

زندگي

سرمايۀ فرهنگي

0
0
0
0
3
0
3
3
3
0
79
71
6

میانگین
71/330
71/327
71/601
71/310
0/372
3/002
77/673
71/373
77/097
77/707
9/037
1/979
2/172

انحراف معیار
1/962
7/700
9/907
7/993
1/397
7/701
1/977
7/370
1/072
1/600
7/632
7/006
7/370

كمترین

بیشترین

حد

حد

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

67
67
67
67
60
60
60
60
60
60
77
77
77

جدول  9رابطۀ دومتغيره (همبستگي) بعضي از متغيرهاي

سرربک زنرردگي سررالمتمحررور بررر سررالمت عمررومي بررسرري

سالمت عمومي ،سبک زندگي سالمتمحور و سرمايۀ

ميشود .شاخصهاي برازش الگوي مورد بررسي در جدول 1

فرهنگي را نشان ميدهد .براساس اين جدول ،سبک زندگي

نشان داده شده است .شاخص هراي بررازش الگرو ،معيارهراي

سالمتمحور و سرمايۀ فرهنگي دانشآموزان به ترتيب در

علمي پذيرفتني براي تأييد نظري الگوي تدوين شده با استفاده

سطح  33و  37درصد اطمينان با سالمت عمومي آنها رابطۀ

از داده هاي گردآوري شده است .براساس اين جردول ،مقردار

مثبت و معناداري دارد؛ همچنين سرمايۀ فرهنگي با سبک

 CMIN/DFبرابر با  7/213و بين  7تا  7اسرت .شراخصهراي

زندگي سالمتمحور در سطح  33درصد اطمينان رابطۀ مثبت

 PNFIو  PCFIبيشتر از  ،7/2شراخصهراي TLI ،IFI ،NFIو

و معناداري دارد.

 ،CFIبيشتر از  7/3و شراخص  RMSEAهرم نمررۀ  7/702را
نشان داده است كه كمتر از  7/70است و همه برازش مناسرب

جدول  - 3همبستگی میان متغیرهای سالمت عمومی ،سبک زندگی

الگو را نشان ميدهند .هرچند معناداري نمرۀ كاي اسكوئر ()P

سالمتمحور و سرمایۀ فرهنگی

و  RFIدر بازۀ پذيرفتني قرار ندارد ولي ذكر اين نكته ضروري

سالمت عمومي
زندگي

سبک

سالمت

سبک زندگی

سرمایۀ

عمومی

سالمتمحور

فرهنگی

7
**

7/902

ميكند .درنهايت 0 ،شاخص ،برازش الگوي مرورد بررسري را

سالمتمحور
سرمايۀ فرهنگي

*

7/773

**p<0.01

قبولكردن يا نكردن الگو باشد (قاسمي )733 :7936 ،و در بيشرتر
مواقع مناسب بودن سه شاخص برازش براي تأييد الگو كفايت

7
**

است كه اين شاخصها نمي توانرد بره تنهرايي معيراري برراي

7/199

7

تأييد كرده اند كه براسراس آن مري تروان گفرت الگروي مرورد

*p<0.05

بررسي ،برازش مناسبي دارد.

پررس از بررسرري روابررط دومتغيررره ،اثرگررذاري سرررمايۀ
فرهنگي بر سبک زندگي سالمتمحرور و سرالمت عمرومي و
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جدول  - 4شاخصهای برازش الگوی مورد بررسی
شاخص

اندازۀ شاخص

به اين ترتيب ،احتمال دارد با افزايش سرمايۀ فرهنگي

بازۀ پذیرفتنی

CMIN

679/609

P

7/777

بيشتر از 7/77

CMIN/DF

9/660

بين  7تا 7

PNFI

7/276

بيشتر از 7/27

PCFI

7/291

NFI

7/377

RFI

7/007

IFI

7/370

TLI

7/377

CFI

7/377

RMSEA

7/702

دانشآموزان ،رفتارهاي مرتبط با سالمت آنها افزايش يابد و
همينطور با افزايش رفتارهاي مرتبط با سالمت ،سالمت
عمومي دانشآموزان ارتقا يابد .از اين تحلي  ،تأثير غيرمستقيم
سرمايۀ فرهنگي دانشآموزان بر سالمت عمومي آنها نمايان
ميشود كه در ادمۀ تحلي ها بيشتر به آن پرداخته خواهد شد.

بيشتر از 7/37

همچنين نتيجههاي اين جدول نشان ميدهد از بين چهار
زيرمقياس سالمت عمومي با توجه به مقدارهاي استاندارد
برآورد شده براي پارامترهاي المدا (وزن استاندارد شدۀ
رگرسيوني) ،زير مقياسهاي عالمتهاي جسماني مناسب،
بيشترين همبستگي را با سالمت دارد و بنابراين بيشترين وزن

كمتر از 7/70

را در تعريع اين متغير پنهان دارد .پس از آن ،نداشتن
جدول  7نتايج برآورد تحلي مسير الگوي مورد بررسي

اضطراب و اختالل خواب ،نداشتن عالمتهاي افسردگي و

را نشان ميدهد .براساس اين جدول ،سرمايۀ فرهنگي در

كاركرد اجتماعي مناسب به ترتيب ،بيشترين تا كمترين وزن را

سطح  33درصد اطمينان بر سبک زندگي سالمتمحور تأثير

در تعريع متغير سالمت دارند .اين بارهاي عاملي در سطح

مثبت دارد .همچنين سبک زندگي سالمتمحور در سطح 33

 33درصد اطمينان معنادار است (براي متغير مرجع نسبت

درصد اطمينان بر سالمت عمومي تأثير مثبت و معناداري دارد؛

بحراني و به تبع آن سطح معناداري ذكر نميشود).

جدول  - 5نتایج برآورد تحلیل مسیر الگوی مورد بررسی
وزن

وزن استاندارد

انحراف

نسبت بحرانی

سطح

رگرسیونی

شدۀ رگرسیونی

استاندارد

)(C.R

معناداری

سبک زندگي سالمتمحورسالمت عمومي

7/972

7/967

7/702

1/907

7/777

سرمايۀ فرهنگي سبک زندگي سالمتمحور

7/972

7/777

7/777

7/706

7/777

سالمت عمومي  نداشتن عالمتهاي افسردگي

7

7/037

سالمت عمومي  كاركرد اجتماعي مناسب

7/161

7/799

7/717

3/170

7/777

سالمت عمومي  نداشتن اضطراب و اختالل خواب

7/327

7/003

7/720

71/660

7/777

سالمت عمومي  عالمتهاي جسماني مناسب

7/067

7/071

7/770

71/170

7/777

سبک زندگي سالمتمحور  مديريت استرس

7

7/013

سبک زندگي سالمتمحور  روابط بين فردي

7/770

7/021

7/722

77/901

7/777

سبک زندگي سالمتمحور  رشد معنوي

7/673

7/072

7/703

77/620

7/777

سبک زندگي سالمتمحور  عادرهاي تغذيهاي

7/069

7/230

7/727

79/297

7/777

سبک زندگي سالمتمحور  فعاليت جسماني

7/371

7/210

7/709

76/773

7/777

سبک زندگي سالمتحور  حس مسئوليتپذيري

7/037

7/221

7/707

76/161

7/777

سرمايۀ فرهنگي  سرمايۀ فرهنگي تجسميافته

7

7/366

سرمايۀ فرهنگي  سرمايۀ فرهنگي عينيتيافته

7/691

7/716

7/717

7/012

7/777

سرمايۀ فرهنگي  سرمايۀ فرهنگي نهادينهشده

7/732

7/772

7/790

6/766

7/776
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بررسي بارهاي عاملي مربوط بره متغيرر پنهران رفتارهراي

آن سررمايۀ فرهنگرري عينيرتيافترره و نهادينررهشرده برره ترتيررب

مرتبط با سرالمت و رفتارهراي آشركار بارشرده برر آن ،نشران

بيشترين تا كمترين وزن را در سنجش متغير سررمايۀ فرهنگري

مي دهد رفتارهاي مربروط بره مرديريت اسرترس ،روابرط برين

دارند .بار عاملي بعد سرمايۀ فرهنگي عينيتيافته در سرطح 33

فردي ،رشد معنوي ،عادرهاي تغذيه ،حس مسئوليتپذيري و

درصد اطمينان و بعد سرمايۀ فرهنگي نهادينهشده در سطح 37

فعاليتهاي جسماني به ترتيب بيشترين تا كمتررين وزن را در

درصد اطمينان معنادار است.

تعريررع متغيررر رفتارهرراي مرررتبط بررا سررالمت دارنررد .سررطح

نمودار  ،6نحوۀ تأثيرگذاري غيرمستقيم سرمايۀ فرهنگي بر

معناداري اين روابط ،معنادار بودن آنهرا در سرطح اطمينران 33

سالمت عمرومي بره واسرطۀ سربک زنردگي سرالمتمحرور و

درصد را نشان ميدهد .از ميان سه متغير آشكار مورد اسرتفاده

همچنين وزن رگرسيوني استاندارد هر يک از مسيرها را نشران

براي سنجش سرمايۀ فرهنگي ،سررمايۀ فرهنگري تجسرميافتره

ميدهد.

بيشترين وزن را در تعريع متغير سرمايۀ فرهنگي دارد .پس از

مدیریت استرس
روابط بین فردی

22092
220.9
2200.

رشد معنوی

عالئم نداشتن افسردگی
كاركرد اجتماعی مناسب

سبک زندگی

220.0

سالمت عمومی

سالمتمحور

22090

2230.

عادتهای تغذیهای
220.0

2200.

22.33
22009

2201.
22.1.

فعالیت جسمانی

نبود اضطراب و اختالل
خواب

عالئم جسمانی مناسب

سرمایۀ فرهنگی

حس مسئولیتپذیری

22900

221.0
22..0

تجسم یافته

عینیت یافته

نهادینه شده

نمودار  -2الگوی تحلیل مسیر تأثیر غیرمستقیم سرمایۀ فرهنگی بر سالمت عمومی بهواسطۀ سبک زندگی سالمتمحور

نتيجههاي حاص از الگوسازي معادلههاي ساختاري براي

نشان داده شده است .تأثير سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمومي

بررسي تأثير غيرمستقيم سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمرومي و

كرره بررهصررورر غيرمسررتقيم و بررهواسررطۀ سرربک زنرردگي

تأثير مستقيم آن بر سبک زندگي سرالمتمحرور در جردول 2

سالمتمحور اعمال شده است ،نشان ميدهد سرمايۀ فرهنگري
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بر سالمت عمومي و همۀ بعدهاي مورد بررسي آن تأثير مثبت

نتیجه

دارد؛ همچنررين سرررمايۀ فرهنگرري بررر عالمررتهرراي جسررماني

سالمت سرمايۀ مهمي است كه هر فرد در طول زنردگي خرود

مناسررب و كرراركرد اجتمرراعي مناسررب برره ترتيررب بيشررترين و

همررواره بررراي حفررظ و ارتقرراي آن مرريكوشررد و مهررمترررين

كمترين تأثير را دارد و بر بعدهاي نداشتن اضطراب و اخرتالل

تعيينكنندۀ كيفيت و كميت زندگي افراد اسرت .برراي دورهاي

خواب و نداشتن عالمتهاي افسرردگي ترأثيري يكسران دارد.

طوالني از زندگي بشر ،سالمت تحرت ترأثير بالهراي طبيعري،

به اين ترتيب ،به طور كلري احتمرال دارد برا افرزايش سررمايۀ

جنگها و اپيدميها بوده است .اين عام ها هنوز هم در تعيين

فرهنگي ،سالمت عمومي ارتقا يابد؛ يعني برا افرزايش سررمايۀ

سررالمت انسرران امررروزي نقررش دارد ولرري رفتارهررا بررهويررژه

فرهنگي افراد ،سالمت جسماني آنهرا نسربت بره سراير بعردها

رفتارهاي مرتبط با سالمت عام هراي اصرلي مشرخصكننردۀ

ارتقاي بيشتري داشته باشد .درحالي كه كاركرد اجتماعي آنهرا

وضعيت سالمت و طول عمر انسانند .اين تغيير و اهميتيافتن

در مقايسه با ساير بعدها ،ارتقاي كمتري خواهد داشرت .ترأثير

رفتارها در تعيين سالمت ،موجب افزايش توجه بيش از پريش

سرمايۀ فرهنگي بر بعدهاي سبک زندگي سالمتمحرور نشران

علوم اجتماعي به اين موضو شده است.

مي دهد تأثير سرمايۀ فرهنگي بر همۀ بعردهاي سربک زنردگي

همزمان با ايجاد نگرش اجتماعي به سالمت ،مفهوم هراي

سالمتمحور مثبت است .به اين معنا كره برا افرزايش سررمايۀ

جديدي همچون سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگري بره ادبيرار

فرهنگي افراد احتمال دارد رفتارهاي مرتبط با ارتقاي سرالمت

علوم اجتماعي وارد شرد .مررور پرژوهشهراي پيشرين نشران

افزايش يابد؛ همچنين نتيجهها ثابت ميكنرد سررمايۀ فرهنگري

مي دهد ميان انوا سرمايه ،تأثير سرمايۀ اجتماعي بر سالمت و

بيشترين تأثير را بر مديريت استرس دارد؛ درحالي كه اين تأثير

رفتارهاي مرتبط با آن بيشتر از سراير سررمايههرا (اقتصرادي و

براي ساير بعدها تقريباً يكسان بوده است.

فرهنگي) بوده است .با اين وجرود سررمايۀ فرهنگري متغيرري
مهم در تبيين سبک زندگي محسوب ميشود .بورديو بر نقرش

جدول  - 6تأثیرهای سرمایۀ فرهنگی بر سالمت عمومی (غیرمستقیم) و

انوا سرمايه در كنار سرمايۀ اقتصادي در تعيين موقعيت افرراد

سبک زندگی سالمتمحور (مستقیم)

در اجتما تأكيد دارد .سرمايۀ فرهنگي مجموعرهاي از روابرط،

سرمایۀ فرهنگی

معلومررار و امتيازهاسررت كرره فرررد ،بررراي حفررظكررردن يررا

سالمت عمومي

7/720

نداشتن عالمتهاي افسردگي

7/763

كاركرد اجتماعي مناسب

7/700

نداشتن اضطراب و اختالل خواب

7/763

سالمت محور موقعيتي مطلوب انگاشته شود ،سرمايۀ فرهنگري

عالمتهاي جسماني مناسب

7/799

ميتواند نقش مهمي را در تعيين آنها ايفا كند.

سبک زندگي سالمتمحور

7/777

مديريت استرس

7/190

روابط بين فردي

7/939

رشد معنوي

7/903

عادرهاي تغذيهاي

7/973

از ديدگاه بورديو ،سرمايۀ فرهنگي عاملي مرؤثر برر رفتارهرا و

فعاليت جسماني

7/999

سبک زنردگي افرراد در دنيراي امرروزي محسروب مريشرود.

حس مسئوليتپذيري

7/916

كاكرهام با پيروي از بورديو در زمينۀ سبک زندگي ،رفتارهراي

بهدستآوردن يک موقعيت اجتمراعي از آن اسرتفاده مريكنرد
(صالحي اميرري .)21 :7902 ،اگرر سرالمت و سربک زنردگي

بورديو سه شك سرمايۀ فرهنگي تجسميافته ،عينيتيافته
و نهادينه شده را مشخص كرده است .هريک از اين سه بخش،
نارر بر سرمايه گذاري فرد در يک حوزۀ معين فرهنگي اسرت.

مرررتبط بررا سررالمت را بررسرري مرريكنررد و سرربک زنرردگي

بررسي تأثير سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمومي با ميانجيگري سبک زندگي سالمتمحور (مطالعۀ موردي :دانشآموزان متوسطۀ دوم شهر شيراز)
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سالمتمحور را تحت تأثير فرصرتهرا و انتخرابهراي افرراد

بورديو ،به طور كلي ،سبک زندگي مترأثر از حجرم و سراختار

ميداند .سرمايۀ فرهنگي ،موقعيت اجتماعي مولد فرصتهرا را

سرمايۀ فرهنگي است و سبک زندگي سالمتمحور برهعنروان

ايجاد ميكند و ازطري اين فرصتهرا برر انتخراب رفتارهراي

بخشي از سبک زندگي ،تحت ترأثير سررمايۀ فرهنگري اسرت.

مرتبط با سالمت تأثير ميگذارد؛ همچنرين ،كاكرهرام سرالمت

پيش از اين پژوهش ،رابطۀ سرمايۀ فرهنگي

(قاسمي و همكراران،

عمومي را تحت تأثير سبک زندگي سرالمت محرور مري دانرد.

707-671 :7900؛ كردزنگنرره7937 ،؛ احمرردي و همكرراران-793 :7937 ،

بنابراين ،فرضيۀ تأثير غيرمستقيم سرمايۀ فرهنگري برر سرالمت

 )770و تحصريالر (كردزنگنرره7937 ،؛

عمومي دانش آموزان بهواسطۀ سربک زنردگي سرالمتمحرور،
فرضيۀ اصلي پژوهش در نظر گرفته شده است.
يافته هاي توصيفي نشران داد درحرالي كره دانرشآمروزان
سالمت عمومي نسبتاً خوبي دارند ،توجه كمتري به رفتارهراي
مرتبط با سالمت دارند .ميانگين هر چهار بعد سالمت عمومي،
نشان ميدهد دانشآموزان بيش از دو سوم نمررۀ ممكرن را در
سالمت عمومي كسرب كرردهانرد .نمررههراي بععردهاي سربک
زندگي سالمت محور پراكنردگي بيشرتري دارد .بره طروركلي،
دانشآمروزان بره سربک زنردگي سرالمتمحرور كمترر توجره
كردهاند .اين كم توجهي در دو بعد مسئوليتپذيري سرالمت و
فعاليت هاي جسرماني بره مراترب بيشرتر اسرت .درحرالي كره
دانشآموزان به سه بعد عادرهاي تغذيه ،تعام برين فرردي و
مديريت استرس تقريباً به يک اندازه توجه ميكنند ،بعد رشرد
معنوي آنها بيشترين نمرره را نشران داده اسرت .رشرد معنروي
شام رفتارهاي رشد و تغيير ،داشتن هدف ،اهميت زنردگي و
ارتباط معنوي مي شود كه بيشتر با سالمت رواني و نگرش بره
آينده در ارتباط است؛ بنابراين ،دانشآموزان در چنين سني بره
رفتارهاي مرتبط با سالمت روان بيشرتر از سرالمت جسرماني
توجه دارند .درحالي كه در زمينۀ سرمايۀ نارر بر تحصيالر و
اندوختههاي آموزشي (سررمايۀ فرهنگري نهادينرهشرده) غنراي
خوبي دارند ،سرمايۀ فرهنگي عينيتيافتره و برهويرژه سررمايۀ
فرهنگي تجسميافتۀ كمتري دارند.
بررسي روابط دومتغيره ،رابطۀ مثبت بين سرمايۀ فرهنگري
و سبک زندگي سالمتحور را نشان داد .تأثير سرمايۀ فرهنگي
بر سبک زندگي سالمت محرور كره در الگروي مرورد بررسري
به صورر مسرتقيم فررض شرده برود ،مثبرت برود .از ديردگاه

213-221

Grosse Frie & Jassen,

2009:؛ محمررررررديان و همكرررررراران720-702 :7936 ،؛

Cockerham, 2000: 1313-1324; Brrigan et al., 2004: 615-623؛
كلرردي و كبيررران عررينالرردين )00-37 :7939 ،بررا سرربک زنرردگي
سالمت محور نشان داده شده است .اين بخش از نترايج نشران
ميدهد انباشتن سررمايۀ فرهنگري در هرر بعرد از آن ،موجرب
به كارگيري رفتارهاي سالمتمحور ميشرود .بره ايرن ترتيرب،
احتمال دارد با افزايش سرمايۀ فرهنگي دانشآمروزان ،جايگراه
رفتارهاي سالمت محور در سبک زندگي آنان مهرمترر شرود و
درنهايت توجه بيشتري به آنها نشان دهند.
در بررسي الگوي مورد بررسري پرژوهش ،ترأثير سررمايۀ
فرهنگي بر سالمت عمومي بهصورر غيرمستقيم فررض شرد.
سرمايۀ فرهنگي سبک زندگي سالمتمحور را تحت تأثير قرار
مرريدهررد و رفتارهرراي سررالمتمحررور ،سررالمت عمررومي
دانشآموزان را متأثر ميكند .از ديدگاه كاكرهام ،بخرش عمردۀ
سالمت افراد در جامعه هاي امرروزي ،تحرت ترأثير رفتارهراي
سالمتمحور است .رفتارهراي مررتبط برا سرالمت كره طيرع
گستردهاي دارند ،ممكن است تأثير مثبت يا منفي برر سرالمت
عمومي افراد داشته باشرند .در ايرن پرژوهش ،سربک زنردگي
سالمتمحور ،به آن دسته از رفتارهايي توجه كررده اسرت كره
احتمال دارد موجب باالرفتن سالمت عمومي شود .همبسرتگي
سرمايۀ فرهنگي با سالمت عمرومي در يرک رابطرۀ دومتغيرره
مثبررت و معنررادار بررود و نتيجررههرراي حاصر از الگررو ،رابطررۀ
غيرمستقيم سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمومي دانش آموزان را
تأييد كرد .بنابراين ،تأثير سرمايۀ فرهنگي بر سرالمت عمرومي،
فرضيۀ اصلي پژوهش قرار گرفت؛ به اين ترتيب ،احتمال دارد
انباشته شدن سرمايۀ فرهنگي هر فرد نره تنهرا موجرب تقويرت

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930
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سبک زندگي سالمت محور دانش آموزان شرود بلكره سرالمت

عمومي گلدبر  ،»7937-مجلۀ پزشركي هرمزگران ،س

عمومي آنها را ارتقا دهد.

 ،70ش  ،1ص .970 - 921

اهميت سرمايۀ فرهنگي در تعيين سرالمت دانرشآمروزان
لزوم تقويت زيرساختهراي توسرعهدهنردۀ سررمايۀ فرهنگري
بررراي ارتقرراي سرربک زنرردگي سررالمتمحررور و سررالمت
دانشآموزان بهعنوان يكي از مهرمتررين و وسريعتررين گرروه
حاضر در اجتما را آشكار مريكنرد .درواقرع برراي شرناخت
وضع فعلي و آيندۀ سرالمت دانرشآمروزان ،توجره بره سربک
زندگي مرتبط با سالمت و سرمايۀ فرهنگي آنها ضرورر دارد.

بورديو ،پ .)7937( .تمرايز؛ نقرد اجتمراعي قضراورهراي ذوقري،
ترجمۀ :حسن چاوشيان ،تهران :ثالث.
بون ويتز ،پ .)7937( .درسهرايي از جامعرهشناسري پيرر بورديرو،
ترجمۀ :جهانگير جهانگيري و حسن پورسرفير ،تهرران:
آگه.
جمشيدي ها ،غ .و پرستش ،ش« .)7902( .ديالكتيک منش و ميردان
در نظريۀ عم پي ير بورديو» ،نامۀ علوم اجتمراعي ،ش
 ،97ص .7 - 96

مهررمترررين محرردوديت پررژوهش حاضررر ،همكررارينكررردن

حسنزادهيامچي ،د .و عليزادهاقدم ،م« .)7939( .بررسي رابطرۀ برين

همهجانبۀ آموزش و پرورش و مرديرهاي مدرسرههرا برود .در

سبک زندگي (سالمتمحور) و سرمايۀ فرهنگي در برين

پايرران ،برره پژوهشررگران ايررن عرصرره پيشررنهاد م ريشررود بررا

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحرد هراديشرهر در

درنظرگرفتن سرمايههاي اقتصادي و اجتماعي و بعدهاي آنهرا،

سال تحصيلي  ،»7939-31مطالعار جامعه شناسري ،س

الگوي پژوهش حاضر را گسترش داده ،با درنظرگرفتن جامعرۀ

 ،2ش  ،61ص .07 - 30

آماري گستردهتر ،درستي اين الگو را بسنجند.

خواجهنوري ،ب .و كوچانياصفهاني ،م« .)7937( .سرمايۀ فرهنگري

و مصرررف غررذاهاي مرردرن و سررنتي» ،مطالعررار علرروم
اجتماعي ايران ،س  ،79ش  ،10ص .76 - 27

منابع
ابراهيمي . ،و ضياپور ،آ« .)7937( .بررسي جامعرهشرناختي ترأثير
سرمايۀ فرهنگي بر مديريت بدن؛ مطالعۀ تجربي جوانان
شهر گيالن غرب» ،جامعهشناسي كراربردي ،س  ،69ش
 ،7ص .767 - 710
احمدي ،ب.؛ فررزدي ،ف.؛ دکمران ،م.؛ وامقري ،م.؛ محمردي ،ف.؛
محتشرررمي ،ب.؛ صرررديقي ،ک .و تررراجور ،م.)7936( .
«چهررارچوب نظررري مرردل سررالمت زنرران ايررران :مرردل
فرمهر» ،حكيم ،د  ،72ش  ،1ص .960-910
احمدي ،ي.؛ محمدزاده ،ح .و عليرمائي ،س« .)7937( .رابطۀ انوا
سرمايه و سبک زنردگي سرالمتمحرور در زنران شرهر
سنندج» ،فصلنامۀ رفراه اجتمراعي ،س  ،72ش  ،27ص
.770 - 793
ايماني ،الرع.؛ خرادمي ،ز.؛ سروداگر ،س .و نقريزاده ،ف.)7936( .
«بررسي وضعيت سالمت دانشجويان پرستاري دانشرگاه
علوم پزشكي هرمزگان با استفاده از پرسشنامۀ سرالمت

رحيميان بوگر ،الرع.؛ محمرديفرر ،م.؛ نجفري ،م .و دهشريري ،غ.
(« .)7936تأثير مهاررهاي زندگي بر سرالمت عمرومي
دانشجويان» ،روانشناسري براليني و شخصريت ،س ،67
ش  ،0ص .69 - 91
رضايي ،ز.؛ حسنزاده ،ر .و ميرزاييان ،ب« .)7936( .مقايسۀ رضايت
زناشويي ،سبک زندگي و سالمت روان در مردان و زنان

بازنشسرررته و غيربازنشسرررته» ،دانرررش و پرررژوهش در
روانشناسرري كرراربردي ،س  ،71ش ( ،71 )1ص - 27
.71
روحاالميني ،م .)7927( .زمينۀ فرهنگشناسي ،تهران :اتعطار.
زنجرراني ،ح.؛ شررادپور ،ک.؛ ميرزايرري ،م .و مهريررار ،الررع.)7903( .
جمعيت ،توسعه و بهداشت باروري ،تهران :بشري.
سارافينو ،الرع .پ .)7901( .روان شناسري سرالمت ،ترجمرۀ :الهره
ميرزايي ،تهران :رشد.
شار پور ،مو حسينيراد« .)7900( . ،بررسري رابطرۀ برين سررمايۀ
اجتماعي و مشاركت ورزشي :مطالعۀ موردي شهروندان

بررسي تأثير سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمومي با ميانجيگري سبک زندگي سالمتمحور (مطالعۀ موردي :دانشآموزان متوسطۀ دوم شهر شيراز)
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در سال  ،»7936مجلۀ مطالعار توسعۀ اجتماعي ايرران،

.797

س  ،2ش  ،1ص .00 – 37

شجا  ،م.؛ ريماز ،ش.؛ اسديالري ،م.؛ باقري يزدي . ،و گروهري،
م« .)7936( .بررسي سالمت روان و رابطۀ آن با سرمايۀ
اجتماعي سالمندان» ،پرايش ،س  ،76ش  ،1ص - 979
.917

گيدنز ،آ .)7900( .جامعهشناسي ،ترجمۀ :حسرن چاوشريان ،تهرران:
نشر ني.
لوكرراس ،د .و ميررر .پ .)7901( .درآمرردي بررر مطالعررار جمعيترري،
ترجمۀ :حسين محموديان ،تهران :دانشگاه تهران.

صاد پور ،الرع.؛ صراد پرور ،م .و حسريني ،م« .)7939( .بررسري

محمديان ،ه.؛ افتخار ،ح.؛ تقديسري ،م.؛ موسروي ،غ .و صرباحي ،م.

ارتباط بين سطوح فعاليت بدني با سالمت روان :مطالعۀ
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