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مقدمــه :ســبک زندگــی ســالم بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن راههــای دســتیابی بــه حفــظ ســامتی
و تندرســتی متأثــر از عوامــل متعــددی اســت .در
ایــن بیــن ،دسترســی بــه انــواع ســرمایه مرتبــط بــا
ســامت ،بهویــژه «ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا
ســامت» دارای اهمیــت ویــژهای اســت« .ســرمایه
فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت» بــه آن دســته از منابــع
مبتنــی بــر فرهنــگ اشــاره دارد کــه بــرای حفــظ و
ارتقــاء ســامت ،در دســترس افــراد قــرار دارنــد.
ایــن منابــع نقــش تعیینکننــدهای در پیشــگیری
و مقابلــه بــا بیماریهــای مزمــن دارنــد .هــدف از
پژوهــش حاضــر بررســی اثــرات ســرمایه فرهنگــی
مرتبــط بــا ســامت و ابعــاد آن بــر ســبک زندگــی
ســالم در میــان بیمــاران عــروق کرونــر اســت.
روش :روش پژوهــش حاضــر ،پیمایــش و از نوع
مقطعــی بــوده اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش،
افــراد مبتــاء بــه بیمــاری عــروق کرونــر بــاالی 50
ســال بودهانــد کــه از اوایــل بهمنمــاه  1393تــا
اواخــر اردیبهشــتماه  1394بــرای معالجــه بــه
مرکــز آموزشــی ،تحقیقاتــی و درمانــی قلــب شــهید
رجایــی مراجعــه کردهانــد .حجــم نمونــه برابــر بــا
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Introduction: Healthy lifestyle as
one of the most important measures to
achieve health and wellbeing, is influenced by various factors, among which,
having access to variety of health- related capitals, especially “health- related cultural capital” is particularly
important. “Health-related cultural
capital” refers to all culture-based resources that are available to people in
order to employ in favor of their health.
These recourses have a determining
role in preventing and fighting chronic
diseases. This study aimed to investigate the effects of health-related cultural capital and its various aspects on
healthy lifestyle among coronary artery
patients .
Method: A cross sectional survey
study was applied.. The statistical population included individuals suffering
from coronary artery diseases, aged
over 50 years who were referred to
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نمونهگیــری قابــل دســترس انتخــاب شــدهاند.
ابــزار گــردآوری دادههــا ،پرسشــنامه محققســاخته
بــود .روایــی پرسشــنامه براســاس اعتبــار محتــوی
تأییــد شــد و پایایــی آن بــر اســاس آزمــون آلفــای
کرونبــاخ مــورد ســنجش قــرار گرفــت کــه میــزان
آن بــرای ســبک زندگــی ســالم  0/914و ســرمایه
فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت  0/862بــرآورد شــد.
بــه منظــور تقلیــل دادههــا ،روش تحلیــل عاملــی
بــه کار گرفتــه شــد .جهــت آنالیــز دادههــا نیــز از
نــرم افــزار  SPSSو آزمونهــای آمــاری متناســب
(آزمــون تــی مســتقل ،ضریــب همبســتگی پیرســون
و تحلیــل مســیر) اســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج توصیفــی تحقیــق نشــان داد کــه
وضعیــت ســبک زندگــی ســالم بیمــاران پیــش از
ابتــاء بــه بیمــاری بــر اســاس مقیــاس کل ســبک
زندگــی «پایینتــر از متوســط» بــوده اســت .از
میــان ابعــاد ســبک زندگــی ،بعــد «پرهیــز از مصــرف
دخانیــات و مشــروبات الکلــی» در وضعیــت
«مطلــوب» و بعــد «ورزش و فعالیــت بدنــی» در
حالــت «نامطلــوب» قــرار داشــتند .ســایر ابعــاد
تقریبــ ًا در ســطح «متوســط» بهدســت آمــد .نتایــج
آزمــون تــی نشــان داد کــه تفــاوت معنـیدار آمــاری
در میانگیــن نمــرات ابعــاد «ســرمایه فرهنگــی عینــی
مرتبــط بــا ســامت» و «ســرمایه فرهنگــی نهــادی
مرتبــط بــا ســامت» میــان زنــان و مــردان مشــاهده
شــد .بهطوریکــه میانگیــن نمــرات مــردان بیشــتر
از زنــان بــود .بــا ایــن وجــود ،اختــاف معن ـیدار
آمــاری در بعــد «ســرمایه فرهنگــی متجســم مرتبــط
بــا ســامت» میــان دو گــروه جنســی مشــاهده
نشــد .نتایــج آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون
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cal and Research Center for treatment
from January to June 2015. Using
convenience sampling, 412 patients
in 4 different wards (i.e. men internal
ward, women internal ward, Diplomat
and VIP) participated in this study. A
researcher-designed questionnaire was
used to collect data. The validity of
the questionnaire was confirmed by
content validity and its reliability was
assessed by the Cronbach’s Alpha test
which was equal to 0.914 for the variable “healthy lifestyle” and 0.862 for
the variable “health-related cultural
capital”. Data reduction was carried
out via exploratory factor analysis. The
data were analyzed using the SPSS
software applying appropriate statistical tests such as the Independent Sample t Test, the Pearson’s Correlation
Coefficient and Path Analysis.
Findings: The descriptive findings
showed that based on the total lifestyle
scale, the healthy lifestyle status of the
patients, before being afflicted by the
disease, was lower than average.. Among
various aspects of lifestyle, aspect of “Abstinence from tobacco and alcohol” was
in the “desirable” state. However, aspect
of “exercise and physical activity” was in
the “undesirable” state. All other aspects
were in the “average” state . The results

از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت ...

بیانگــر روابــط مثبــت و معنــیدار آمــاری بیــن
ابعــاد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و
ابعــاد ســبک زندگــی ســالم بــود .همچنیــن ،نتایــج
تحلیــل مســیر مشــخص ســاخت کــه  0/624از
تغییــرات مربــوط بــه ســبک زندگــی بــا اســتفاده
از تغییــرات ابعــاد ســهگانه ســرمایه فرهنگــی
مرتبــط بــا ســامت قابــل تبییــن اســت .در میــان
ابعــاد ســهگانه ســرمایه مرتبــط بــا ســامت ،بعــد
«ســرمایه فرهنگــی متجســم مرتبــط بــا ســامت» بــا
بیشــترین ضریــب ( ،)0/460در پیشبینــی ســبک
زندگــی ســالم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده
اســت.
بحــث :منابــع فرهنگــی از جملــه عوامــل
تعیینکننــده کنشــهای افــراد و پیششــرطهای
اساســی بــرای جهتگیریهــای رفتــار عامــان در
محدودههــای ســاختاری هســتند .ایــن منابــع از
طریــق فراینــد جامعهپذیــری ،گرایشــها و ســایق
افــراد را درون هــر طبقــه اجتماعــی و نســل خــاص،
بــه وجــود میآورنــد ،بــر ایــن اســاس ســبکهای
زندگــی متناســب بــا آن طبقــه یــا نســل ایجــاد
خواهــد شــد .لــذا ،ترویــج منابــع فرهنگــی مرتبــط
بــا ســامت (همچــون آگاهــی ،مهارتهــا ،ارزشــها،
هنجارهــا ،وســایل و امکانــات ارتقاءدهنــده
تندرســتی و )...از عناصــری کلیــدی در تولیــد و
بازتولیــد ســبکهای زندگــی ســالم اســت .پیامــد
ایــن امــر کاهــش نابرابریهــای اجتماعــی -فرهنگــی
در حــوزه ســامت خواهــد بــود ،بهطوریکــه
موجبــات پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای مزمــن
(بیماریهــای قلبــی ،ســرطان ،دیابــت و  )...را بــرای
اغلــب کنشگــران در ســطوح مختلــف (فــردی و

of the Independent Sample t Test showed
that there were statistically significant differences in the mean scores of the variables “Objective Health-related Cultural
Capital” and “Institutional Health-related
Cultural Capital” in terms of gender. That
is, the mean scores of men were higher
than the mean scores of women. Nonetheless, there was no statistically significant difference between men and women
with regard to the variable “Incorporated
Health-related Cultural Capital”. The results of the Pearson’s correlation coefficient indicated that there was a positive
and significant statistical relationship between health-related aspects of cultural
capital and aspects of healthy lifestyle.
Moreover, the results of the path analysis
showed that 0.624 percent of the lifestyle
changes can be explained by changes in
three aspects of health-related cultural
capital. Finally, among the three aspects
of health-related cultural capital, the aspect of “incorporated health-related cultural capital” , withthe highest coefficient
(0.460), was the most important predictor of the healthy lifestyle.
Discussion: Cultural Resources are
one of the most important factors determining the actions of individuals
and it is also a basic prerequisite for
the behavioral orientation of agents
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in structural environments. These reجمعــی) فراهــم خواهنــد ســاخت.
sources, through the process of socialکلیدواژههــا :بیمــاری عــروق کرونــر ،ســبک ization, create behavior and tastes of
زندگــی ســالم ،ســرمایه فرهنگــی ،ســرمایه فرهنگی people in various socio-economic sta-
مرتبــط بــا ســامت
tus and from different generation. That
تاریخ دریافت95/2/26 :
is, the appropriate lifestyles will be
created for that social class or generaتاریخ پذیرش95/8/8:
tion. Promoting health-related cultural
resources (such as knowledge, skills,
values, norms, equipment and health
promoting facilities , etc.) are considمقدمه
ered the key elements in the production
ســامتی و تأمیــن آن یکــی از and reproduction of healthy lifestyles.
Consequently, it leads to a reduction
مهمتریــن پیشنیازهــای زندگــی فــردی
in socio-cultural inequalities in health
و اجتماعــی بشــر اســت کــه در دنیــای domain in a way that prevention and
fight against chronic diseases (i.e. heart
کنونــی از پیچیدگیهــای زیــادی برخــوردار
disease, cancer, diabetes, etc.) will be
اســت .علیرغــم پیشــرفتهای عظیــم در provided for most actors in different
(individual and collective) levels.
علــم پزشــکی و درمــان اغلــب بیماریهــا،
Keywords: Coronary Artery Disease,
نــه تنهــا مشــکالت مربــوط بــه ســامت Cultural capital, Health-related Cul-
tural Capital, Healthy Lifestyle

برطــرف نشــده اســت ،بلکــه در اثــر رشــد

روز افــزون بیماریهــای مزمــن (بیماریهــای قلبــی ،ســرطان ،دیابــت ،فشــار خــون و )..
س�لامتی انساــنها ب��ا چالش��های اساســی مواج��ه شـ�ده اســت« .ایــن نــوع بیماریهــا ،دلیــل
عمــده مــرگ و میــر و از کار افتادگــی انســانهای امــروزی محســوب میشــوند» (علیپــور،
 .)1390از می��ان بیماریهــای مزمنــ« ،بیماریهــای قلبــی -عروقــی» 1و در رأس آنهــا «بیمــاری
1. cardiovascular diseases
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عــروق کرونــر» 1یکــی از جدیتریــن مشــکالت مرتبــط بــا ســامتی و عوامــل ناتوانــی
هــم در کشــورهای توســعهیافته و هــم در کشــورهای درحالتوســعهاند ،چنانکــه رتبــه
نخس�تـ عل�لـ م��رگ و می��ر را ب��ه خـ�ود اختصــاص دادهانــد .بــر اســاس آخریــن آمارهــای
اعــام شــده از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی ناشــی از مطالعــات اخیــر ( بــه نقــل از
جهانــی و همــکاران« )1392 ،بیــش از  %80بیماریهــای قلبــی -عروقــی در کشــورهای
دارای درآمــد کــم و متوســط بــروز پیــدا کــرده و پیشبینیهــا حاکــی از ایــن اســت کــه
بیماریهــای قلبــی -عروقــی تــا ســال  2020میــادی علــت بیــش از  %75مــرگ و میرهــا در
ســطح جهانــی خواهنــد بــود .در صــورت تــداوم رونــد افزایشــی مــرگ و میــر تــا ســال
 2030حــدود  23/4میلیــون نفــر جــان خــود را در اثــر ایــن بیماریهــا از دســت میدهنــد».
«بیماریهــای قلبــی عروقــی علــت اصلــی ابتــا ،مــرگ و میــر و ناتوانــی در سراســر دنیــا
بــوده و از ســوی دیگــر علــت عمــده مــرگ و میــر در ایــران اســت» (عابــدی و همــکاران،
 )1392و «اخیــرا ً گزارشــهای مبنــی بــر کاهــش ســن بــروز ایــن بیماریهــا در کشــور مــا
نیــز منتشــر شــده اســت» (علیپــور.)1390 ،
در دنیــای کنونــی بــه علــت رشــد فزاینــده بیماریهــای مزمــن ،مباحــث مرتبــط با ســبک
زندگــی و رفتارهــای ســالم اهمیــت قابــل مالحظــهای پیــدا کردهانــد« .سببشناســی
بیماریهــای مزمــن ،بهطــور قطــع بیانگــر ســاختار علــی پیچیــدهای اســت .آشــکار اســت
کــه علــت ،رشــد ،و پیامــد ایــن گونــه بیماریهــا ،بــه شــدت وابســته بــه نــوع خاصــی از
ســبک زندگــی اســت کــه نشــان دهنــده تعامــل پیچیــده انتخابهــای فــردی و فرصتهــای
ســاختار اجتماعــی اســت .در مــورد بیماریهــای مزمــن ،ســامت یــا بیمــاری ،اغلــب نتیجــه
تعامــل مســتمر صدهــا یــا هــزاران تصمیــم فــردی انباشــته شــده اســت کــه اغلــب آنهــا
بهطــور چشــمگیری در مجموعــه پیچیــدهای از فرصتهــای اجتماعــی ادغــام شــدهاند .لــذا،
1. coronary Artery disease
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بــا توجــه بــه وجــود عوامــل فــردی و اجتماعــی ســهم مبهمــی بــرای عوامــل ژنتیکــی در
ایــن زمینــه وجــود دارد» (کاکرهــام .)2013 ،1تأکیــد بــر «ســبک زندگــی ســالم» 2بهعنــوان
یکــی از راههــای پیشــگیری از ابتــاء بــه بیماریهــای مزمــن و تأمیــن ســامتی افــراد جامعه،
بحــث تــازهای نیســت .امــا یکــی از مســائلی کــه در مطالعــات مرتبــط بــا ســبک زندگــی
ســالم بایســتی مــورد توجــه قــرار داد ،ایــن اســت کــه از آنجاییکــه در علــم پزشــکی و از
نــگاه گفتمــان «زیست-پزشــکی» 3هنگامــی کــه در مــورد ســبک زندگــی بحــث میشــود،
تمایــل بــه ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه ســبک زندگــی را بــه الگوهــای رفتــار فــردی
ارجــاع دهنــد کــه وضعیــت امــراض را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،در نتیجــه ویژگیهــای
جمعــی (ســاختاری) اغلــب نادیــده گرفتــه میشــوند .ایــن گونــه مطالعــات ،ســبکهای
زندگــی ســالم را بــه مثابــه ا َشــکال ســاخته شــده فــردی نمایــش میدهنــد (فرولیــچ،4
 .)2001در همیــن راســتا اســت کــه کاکرهــام ( )1384معتقـ�د اس��ت ســبک زندگــی ســالم
در برگیرنــده «الگوهــای جمعــی رفتــار مرتبــط بــا ســامت بــر اســاس انتخابهــای مبتنــی بــر
اختیــار و در دســترس افــراد بــا توجــه بــه شانســهای زندگیشــان میباشــد» .همچنیــن ،از
دیــدگاه آبــل )1991( 5ســبکزندگی ســالم «الگوهایــی از رفتارهــای مرتبــط بــا ســامتی،
ارزشــها و نگرشــهای پذیرفتــه شــده توســط گروههایــی از افــراد اســت کــه در پاســخ بــه
محیــط اقتص��ادی ،اجتماع�یـ و فرهنگــی شــکل میگیــرد» .ســبک زندگــی ســالم متأثــر از
عواملــ مختلف��ی استــ و «امــروزه بیشــتر پژوهشــها ،بــه مطالعــه روشــهای زندگــی مرتبـ�ط
بــا ســامت ،اندازهگیــری آنهــا و بررســی عوامــل مؤثــر اجتماعــی -اقتصــادی و اجتماعـ�ی
 فرهنگــی اختصــاص یافتــه اســت» (کاکرهــام.)2001 ،نظـ�ر ب��ه پیچیدگ��ی شـ�کلگیری سـ�بک زندگـ�ی بـ�ه صـ�ورت عـ�ام و سـ�بک زندگـ�ی سـ�الم
		3. bio-medicine
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		 2. healthy lifestyle
5. Abel

		 1. Cockerham
		 4. Frohlich
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بــه ش��کل خـ�اص« ،آش��کار اس��ت ک��ه ه��ر ن��وع مفهومس��ازی در مــورد س�بـک زندگ��ی سـ�الم
نیازمنــد فراتــر رفتــن از پارادایمهــای فردگرایانــه و تأکیــد بــر ویژگیهــای موقعیتی و ســاختاری
مختلـ�ف اســت ک�هـ کنش��های سـ�الم را تحتــ تأثی��ر قــرار میدهندــ .زی��را ســبکهای زندگــی نه
تنهــا بــه خــودی خــود اتفــاق نمیافتنــد ،بلکــه توســط مــردم ،بــه همــراه شــیوههای مشــابه
زندگــی در طــول زمــان و در یــک الگــوی رفتــاری ،تکامــل یافتــه و پدیــدار میشــوند .ایــن
رفتــار مشــخصه گروههــای خاص ،طبقــات اجتماعــی ،جوامع و افــراد درون آن طبقات اســت.
ســنتهای تاریخــی ،فرهنــگ ،ارزشــهای اجتماعــی و ســایق ،ســطح تحصیــات ،فلســفههای
سیاســی ،تمایــات گروهــی و طبقاتــی ،و شــرایط خــاص اجتماعــی اقتصــادی ،همگــی در
شــکلگیری ســبک زندگــی ســهیم هســتند» (کاکرهــام.)1999 ،
بــر ایــن اســاس ،میتــوان اســتدالل کــرد کــه نظــام ســاختاری موقعیتهــای اجتماعــی،
تعیینکننــده منابــع گوناگــون مرتبــط بــه هــم اســت کــه مــردم بــرای کســب تندرســتی
میتواننــد از آنهــا بهرهمنــد شــوند (آبــل ،)2007 ،هــر چــه قــدر مــردم بــه منابــع مــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی بیشــتری دسترســی داشــته باشــند در شــرایط مناســبتری قــرار
خواهنــد داشــت و بالعکــس (مــورگان 1و همــکاران .)2010 ،لــذا ،منابــع مــادی و غیرمــادی
هــم در ســامت اجتمــاع و هــم در ایجــاد خطــر بیمــاری مؤثرنــد (هــاوس 2و همــکاران،
1998؛ مارمــوت و ویلکاکســون .)2000 ،3یکــی از مهمتریــن موضوعــات در مطالعــات
مربــوط بــه حــوزه ســامت ایــن اســت کــه «منابــع فرهنگــی -در مقایســه بــا منابــع
مــادی و اجتماعــی_ در تولیــد پیامدهــای مرتبــط بــا ســامت و بازتولیــد نابرابریهــای
بهداشــتی ،کمتــر مــورد بررســی واقــع شــدهاند» (شــیم2010 ،4؛ آبــل .)2007 ،بنابرایــن،
در تحقیقــات مرتبــط بــا نابرابریهــای ســامت ،تبیینهــای مبتنــی بــر ســرمایه فرهنگــی
						2. House
4. Schim

		1. Morgan
3. Marmot and Wilkinson
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میتواننــد بــه شــفافیت هــر چــه بهتــر تفاســیر نابرابریهــای اجتماعــی در زمینــه عــدم
تندرســتی کمــک کننــد (کریجــر .)2003 ،1ســرمایه فرهنگــی نــه تنهــا از طریــق ســبکهای
زندگــی و اقدامــات مرتبــط بــا ســامت ،وضعیــت ســامت فــرد را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ،بلکــه همچنیــن در شــکل دادن بــه کیفیــت و نحــوه ارائــه خدمــات درمانــی
نقــش بســزایی دارد و از ایــن رو باعــث ایجــاد و یــا بازتولیــد نابرابریهــای اجتماعــی در
تعامــل بیــن «ارائــه کننــدة خدمــات درمانــی و بیمــار» 2میشــود (کامیــن .)2013 ،3بــر
طبــق ایــن مــوارد ،ســرمایه فرهنگــی ممکــن اســت حلقــه مفقــودهای در روابــط بیــن
موقعیــت اقتصــادی اجتماعــی و ســبکهای زندگــی ســالم باشــد .اگــر چــه تحقیــق و
مطالعــه در زمینــه نحــوه روابــط و چگونگــی اثــراث انــواع ســرمایه (بهویــژه ســرمایه
فرهنگــی) بــر ســبک زندگــی ســالم موضــوع تــازهای نیســت ،امــا بایســتی عنــوان کــرد کــه
هنگامــی کــه بحــث از موضوعــات ســامت در میــان اســت ،آن دســته از منابــع فرهنگــی
قابــل دســترس در بیــن افــراد کــه بیشــترین ارتبــاط بــا حــوزه بهداشــت و ســامتی را
دارنــد ،بایــد مــورد تحلیــل و بررســی واقــع شــوند .ایــن منابــع «ســرمایه فرهنگــی مرتبــط
بــا ســامت» 4نــام دارنــد کــه هــر چنــد روابــط بیــن آنهــا بــا ســبکهای زندگــی ســالم
و رفتارهــای ســالم روز بــه روز بیشــتر مــورد توجــه قــرار میگیرنــد (آبــل)2007 ،
امــا تاکنــون از اهمیــت کمتــری در مطالعــات نابرابریهــای اجتماعــی -اقتصــادی ،بهویــژه
رفتارهــای ســالم برخــوردار بودهانــد (کاواجــی و موافــی2007 ،5؛ وینســترا .)2007 ،6بــر
ایــن اســاس ،بــا تأکیــد بــر آراء نظریهپــردازان ایــن حــوزه« ،ایجــاد شــاخصهای نویــن
بــرای توســعه مطالعــه ســرمایه فرهنگــی و ارتبــاط آن بــا ســامت و رفتارهــای ســالم،
ضــرورت دارد» (آبــل.)2007 ،
			3. Kamin
6. Veenstra
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1. Krieger
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نظــر بــه گســتردگی و رشــد روز افــزون بیماریهــای قلبــی -عروقــی و در رأس آنهــا
بیمــاری عــروق کرونــر و ارتبــاط ایــن نــوع بیماریهــا بــا ســبک زندگــی ســالم از یــک
طــرف ،و اثرپذیــری ســبک زندگــی ســالم از منابــع فرهنگــی (بهویــژه آن دســته از منابعــی
کــه بــه حــوزه ســامت مرتبــط هســتند) از طــرف دیگــر ،مطالعــه در زمینــه چگونگــی
نحــوه روابــط و تعامــات میــان آنهــا ضــروری بــه نظــر میرســد .هــدف از پژوهــش
حاضــر ،بررســی وضعیــت ســبک زندگــی ســالم و میــزان بهرهمنــدی افــراد از منابــع
فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت پیــش از ابتــاء بــه بیمــاری عــروق کرونــر بــوده اســت.
بــرای ایــن منظــور بــا بررســی مطالعــات نظــری و تجربــی و بــه کارگیــری رویکــرد
«ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت» تومــاس آبــل ،ســعی در ارائــه تبیینهــای مناسـبتر
مســائل مربــوط بــه حــوزه ســامت و ســبک زندگــی ســالم را دارد .بــر ایــن اســاس،
مطالعــه حاضــر بیشــترین تأکیــد خــود را بــر پاســخ بــه پرسشــهای زیــر نهــاده اســت.

وضعیت سبک زندگی و ابعاد آن در میان بیماران عروق کرونر چگونه است؟
ســطح برخــورداری بیمــاران عــروق کرونــر از ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و
ابعــاد آن بــه چــه میــزان اســت؟
ســبک زندگــی بیمــاران تــا چــه حــد متأثــر از منابــع فرهنگــی از جملــه ســرمایههای
فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت اســت؟ بــه عبــارت دیگــر ،میــزان تبیینکنندگــی ســبک زندگــی
ســالم توســط هــر یــک از ابعــاد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت چقــدر اســت؟
پیشینه تجربی
در ســالهای اخیــر تحقیقــات متعــددی در حــوزه ســبک زندگــی ســالم انجــام شــده
اســت .بعضــی از ایــن پژوهشــها صرفـ ًا بــه توصیــف ابعــاد ســبک زندگــی ســالم بهویــژه
در میــان بیمــاران پرداختهانــد .برخــی نیــز بــه مطالعــه عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی
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تعیینکننــده ســبک زندگــی ســالم در میــان گروههــای مختلــف افــراد اختصــاص
داشـ�تهاند .در اینج��ا آن دس�تـه از مطالعات��ی کهــ ب��ا اه��داف ای��ن پژوه��ش ســازگار هســتند
مــرور شــدهاند .نتایــج مطالعــه محســنی پویــا و همــکاران ( )1394در بیــن دوگــروه دارای
بیمــاری عــروق قلبــی (گــروه دارای تنگــی عــروق بــاالی  %50و گــروه دارای تنگــی
عــروق کمتــر از  )%50نشــان داد کــه میانگیــن نمــره مســئولیتپذیری در قبــال ســامتی،
فعالیــت فیزیکــی ،مدیریــت اســترس و نمــره کل رفتارهــای ارتقاءدهنــده ســامت در
میــان بیمــاران مبتــاء بــه تنگــی عــروق کرونــر کمتــر از ،%50باالتــر از بیمــاران مبتــاء
بــه تنگــی عــروق کرونــر بــاالی  %50بــود و ایــن اختــاف از نظــر آمــاری معنـیدار بــود.
یافتههــای پژوهــش محمدیزیــدی و همــکاران ( )1384در مــورد بیمــاران دارای
بیمــاری قلــب و عــروق در چابهــار نشــان داد کــه  %5/95از بیمــاران از نظــر وضعیــت
ســبک زندگــی ،دارای ســبک زندگــی در معــرض خطــر متوســطی بودنــد .همچنیــن،
یافتههــای آنهــا در کل نشــاندهنده وجــود عادتهــای رفتــاری غلــط و نامناســب بیمــاران
بهویــژه در زمینــه ســیگار و اعتیــاد ،و تحــرک بدنــی بــود کــه بــه همــراه تاریخچــه
بیمــاری در خــود فــرد و نزدیــکان و عــادات تغذیـهای نامناســب و رویدادهــای اســترسزا،
باعــث شــده بــود تــا  %5/95از بیمــاران ســبک زندگــی متوســط خطــری داشــته باشــند.
نتایــج تحقیــق عابــدی و همــکاران ( )1392بیانگــر ایــن بــود کــه اغلــب بیمــاران
مبتــا بــه بیمــاری قلبــی  -عروقــی (تقریبـ ًا  )%41/1دارای ســبک زندگــی متوســط بودنــد.
پــارهای از ابعــاد ســبک زندگــی ایــن بیمــاران از جملــه :عــدم اســتعمال دخانیــات در
وضعیــت خیلیخــوب ،الگــوی خــواب و کنتــرل اســترس در وضعیــت خــوب ،تغذیــه
ســالم در ســطح متوســط ،فعالیــت فیزیکــی و ورزش نیــز در ســطح ضعیــف بودنــد.
نتایــج پژوهــش رشــیدی و بهرامــی ( )1394روی ســالمندان نشــان داد کــه ایــن دســته
از افــراد در حیطههــای مســئولیتپذیری در قبــال ســامتی ،فعالیــت فیزیکــی ،تغذیــه و
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مدیریــت اســترس ،نمرههــای پایینتــر از میانگیــن را کســب کردنــد .امــا از نظــر رشــد
معنــوی و روابــط بیــن فــردی نمــره باالتــر از میانگیــن را بهدســت آوردنــد .بهطــور
کلــی ،میانگیــن نمــره ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت ســالمندان مــورد بررســی
پائینتــر از میانگیــن بــود .همچنیــن ،بیــن رفتارهــای ارتقاءدهنــده ســامت و تعــدادی
از ویژگیهــای واحدهــای مــورد پژوهــش از جملــه وضعیــت تأهــل ،ســطح تحصیــات و
شــغل ارتبــاط معنــاداری یافــت شــد.
عبــاسزاده و همــکاران ( )1393بــا مطالعــه «ســنجش میــزان تأثیــر ســازههای
جامعهشــناختی بــر رفتارهــای ســامتمحور بیــن شــهروندان شــهر ارومیــه» نشــان
دادنــد کــه بیــن انــواع مختلــف ســرمایه (اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی) بــا رفتــار
ســامتمحور مطالعــه شــوندگان همبســتگی مثبــت و معنــیدار آمــاری وجــود داشــته
اســت .همچنیــن ،در میــان انــواع مختلــف ســرمایه ،ســرمایه فرهنگــی بــا بیشــترین ضریــب
نســبت بــه ســایر متغیرهــای مســتقل تحقیــق ،تأثیــر بیشــتری بــر رفتــار ســامتمحور
شــهروندان داشــته اســت.
نتایــج پژوهشــی کــه توســط محمــدی و همــکاران ( )1391روی شــهروندان طبقــه
متوســط ســنندج انجــام شــد حاکــی از رابطــه مثبــت و معنــیدار آمــاری بیــن ســرمایه
فرهنگــی و ا َشــکال آن بــا ســبک زندگــی بــود .همچنیــن ،در بیــن ا َشــکال مختلــف
ســرمایه فرهنگــی ،بعــد ســرمایه فرهنگــی تجس ـمیافته ،دارای بیشــترین رابطــه بــا ســبک
زندگــی بــود .از دیگــر نتایــج ایــن تحقیــق ،نقــش ســرمایه فرهنگــی نهــادی بــود کــه در
پیونــدی دیالکتیــک بــا ســرمایه اقتصــادی ،تعیینکننــده ســایر ســرمایههای فرهنگــی و
در نتیجــه ســبک زندگــی بــود .همچنیــن ،در میــان متغیرهــای زمین ـهای ،تحصیــات در
فراهــم ســاختن زمینــه برخــورداری از انــواع ســرمایهها و میــزان مصــرف فرهنگــی نقــش
بســزایی داشــت.
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نتایــج مطالعــه عبــاسزاده و همــکاران ( )1391بیانگــر ایــن بــود کــه خــود مراقبتــی
شــهروندان بــر حســب وضعیــت تأهــل و طبقــه اجتماعــی آنــان متفــاوت بــوده و متغیرهای
نظیــر ســرمایه اجتماعــی ،ســرمایه فرهنگــی ،ســرمایه اقتصــادی ،شــاخص تــوده بدنــی،
جذابیــت بدنــی ،ارزش ســامتی ،احســاس بیقدرتــی و مدیریــت بــدن رابطــه مثبــت و
معن ـیداری بــا خــود مراقبتــی شــهروندان داشــتهاند.
یافتههــای پژوهــش قاســمی و همــکاران ( )1387بــه روی شــهروندان تبریــزی نشــان
داد کـ�ه ســبکزندگی ســامتمحور آنهــا برحســب متغیرهــای ســاختاری از جملــه:
جنســیت ،ســن و وضعیــت تأهــل متفــاوت بــوده و ا َشــکال متفــاوت ســرمایه انســانی
(اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی) بــا ســبکزندگی ســامتمحور شــهروندان دارای
رابطــه مثبــت و معن ـیدار آمــاری بــوده اســت.
در پژوهشــی دیگــر ،کامفیــاس 1و همــکاران ( )2015اســتدالل کردهانــد ســرمایه
فرهنگــی بهطــور بالقــوه ممکــن اســت در تبییــن نابرابریهــای انتخــاب تغذیــه نقــش
مهمــی ایفــا کنــد .نتایــج مطالعــه آنهــا نشــان داد کــه افــراد دارای تحصیــات باالتــر،
معمــوالً از ســرمایه فرهنگــی باالتــری برخــوردار هســتند .همچنیــن افــراد برخــوردار
از ســرمایه فرهنگــی باالتــر ،دارای تغذیــه ســالمتری بودهانــد .از بیــن ابعــاد ســرمایه
فرهنگــی ،ســطح پاییــن ســرمایه فرهنگــی تجس ـمیافته بــا انتخــاب مــواد غذایــی ناســالم
دارای ارتبــاط مثبتــی بــوده اســت.
نتایــج پژوهــش کامیــن و همــکاران ( )2013بیانگــر ایــن بــود کــه ســرمایه فرهنگــی
دارای اثــرات مثبتــی روی ســامت اســت .افــراد دارای ســرمایه فرهنگــی بــاال ،نســبت بــه
افــراد دارای ســرمایه فرهنگــی پاییــن ،ســامت خوداظهــاری بهتــری را گــزارش کردنــد.
هــر کــدام از ابعــاد س ـهگانه ســرمایه فرهنگــی اثــر مثبتــی روی ســامت خوداظهــاری در
1. Kamphuis
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میــان قشــر زنــان داشــتند ،امــا در میــان مــردان تنهــا ســرمایه فرهنگــی کل دارای اثــرات
قابــل توجهــی بــا ســامت خوداظهــاری بــود.
نتایــج تحقیــق وینســترا و آبــل ( )2015تأییــد کننــده نقــش متقابــل انــواع ســرمایه
و فرایندهــای اجتماعــی در بازتولیــد ســامت در میــان نســلهای بعــدی بــود .آنهــا
دریافتنــد کــه آن دســته از جوانانــی کــه والدیــن آنهــا دارای تحصیــات دانشــگاهی بودنــد
نســبت بــه کســانی کــه والدینشــان دارای تحصیــات ســطح متوســطه بودنــد ،ســامت
خوداظهــاری بیشــتری را گــزارش کــرده بودنــد .در ایــن بیــن ،ســرمایه اقتصــادی والدیــن
عامــل واســطهای مهمــی بــود .همچنیــن ،انــواع ســرمایه والدیــن (ســرمایههای اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی) هــر کــدام بهطــور مســتقل بــا ســامت خوداظهــاری فرزنــدان
رابط��ه مثبت��ی داش��تند.
گاجــن 1و همــکاران ( )2015خاطــر نشــان کردنــد کــه کاربــرد شــاخصهای نویــن
ســرمایه فرهنگــی ممکــن اســت بــه فهــم بهتــر مــا از منابــع اجتماعــی کــه افــراد از طریــق
آنهــا بــه ســمت رفتارهــای ســالم هدایــت میشــوند ،کمــک کنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا
نمایانگــر ایــن بــود کــه ســه شــاخص «ارزشــهای ســامت»« ،تحصیــات و دانــش» و
«منابــع خانودگــی» ،پیشبینیکنندهــای مهمــی بــرای پیامدهــای مصــرف ســیگار بودنــد.
در میــان مــردان جــوان میــزان پاییــن ارزشــهای ســامت ،تحصیــات و دانــش و منابــع
خانودگــی بــا خطــرات گرایــش بیشــتر بــه مصــرف ســیگار در طــول روز ارتبــاط داشــت.
نهایت ـاً ،یافتههــای پژوهــش پینکســتن و لیونــس )2014( 2نشــان داد کــه هــر یــک از
اشــکال ســرمایه ،اثــرات تعیینکننــدهای روی ادراکات ســامت جســمی و روانــی دارنــد.
تنهــا اســتثناء در نتایــج مطالعــه آنهــا ایــن بــود کــه پــس از کنتــرل ســایر ابعــاد ،بیــن
1. Gagne
2. Pinxten and Lievens
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ســرمایه فرهنگــی و ســامت روانــی رابطــه معن ـیدار یافــت نشــد .ایــن امــر نیــز بیانگــر
ارزش رویکــرد بوردیــو اســت کــه خاطــر نشــان میســازد بــرای فهــم بهتــر نابرابــری
اجتماعــی در حــوزه ســامت ،نیازمنــد ایــن هســتیم کــه ســایر ابعــاد ســرمایه را نیــز مــورد
مالحظــه قــرار دهیــم.
مــرور منابــع تجربــی و پیشــینه پژوهــش حاکــی از ایــن اســت کــه وضعیــت ســبک
زندگــی ســالم در میــان اغلــب گروههــا بهویــژه بیمــاران چنــدان «مطلــوب» گــزارش
نشــده اســت .در عیــن حــال در اغلــب مطالعــات ،منابــع فرهنگــی از جملــه عوامــل اساســی
تعیینکننــده شــیوههای زندگــی ســالم تشــخیص داده شــده اســت .بــا ایــن وجــود ،اغلــب
محققــان هنــگام مطالعــه ســرمایه فرهنگــی و بررســی اثــرات آن بــر ســبک زندگــی ســالم،
بــدون کمتریــن تغییراتــی شــاخصهای ارائــه شــده توســط بوردیــو را بــه کار گرفتــه و از
کاربــردی ســاختن شــاخصهای ســرمایه فرهنگــی در حــوزه ســامت صــرف نظــر کردهانــد.
بــر ایــن اســاس ،وجــه تمایــز ایــن پژوهــش بــا پژوهشــهای قبلــی ایــن اســت کــه ســعی در
ارائــه شــاخصهای فرهنگــی کاربردیتــری در تحقیقــات حــوزه ســامت را دارد.
چارچوب نظری
نظریهپــردازان متعــددی بــه مطالعــه ســبک زندگــی پرداختهانــد .بوردیــو و آبــل از
جملــه مهمتریــن متفکرانــی هســتند کــه بــه بررســی مناســبات منابــع فرهنگــی (انــواع
ســرمایه فرهنگــی) و ســبک زندگــی (ســالم) پرداختهانــد .از آنجایــی کــه هــدف از ایــن
تحقیــق مطالعــه چگونگــی روابــط بیــن ســرمایه فرهنگــی و مؤلفههــای ســبک زندگــی
ســالم بــوده اســت ،چارچــوب نظــری آن برگرفتــه از آراء بوردیــو و بهویــژه آبــل اســت
کــه در ادامــه ســعی خواهــد نظریــات آنهــا بــه تفصیــل مــورد بررســی واقــع شــود.

22

از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت ...

 )1نظریه پییر بوردیو

بوردیــو در نظریــه فرهنگــی اجتماعــی خویــش بــه تفصیــل بــه بررســی مناســبات

دیالکتیکــی بیــن ســبک زندگــی و ســرمایه فرهنگــی پرداختــه اســت .بوردیــو ( )1986معتقد
اســت کــه ســرمایه در چندیــن شــکل اساســی ظاهــر میشــود )1 :ســرمایه اقتصــادی)2 ،
ســرمایه فرهنگــی )3 ،ســرمایه اجتماعــی و  )4ســرمایه نمادیــن .توزیــع ایــن ســرمایهها
تعیینکننــده موقعیــت طبقاتــی عینــی فــرد در نظــام اجتماعــی اســت .بــه عبــارت دیگــر،
ســاخت طبقاتــی از طریــق ترکیــب انــواع ســرمایهها در ســطح گروههــا مشــخص میشــود.
طبقــات بــاال بیشــترین میــزان ســرمایه اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و نمادیــن را دارنــد.
طبقــات متوســط مقــدار کمتــری از ایــن انــواع را در اختیــار دارنــد و طبقــات پاییــن کمتریــن
مقــدار ایــن ترکیــب از منابــع را مــورد بهرهبــرداری قــرار میدهنــد (ترنــر« .)1998 ،ســرمایه
فرهنگــی بــه کاالهــای غیرمــادی همچــون مــدارک آموزشــی ،انــواع دانــش و تخصــص،
مهارتهــای کالمــی ،و ترجیحــات زیباییشناســانه اشــاره دارد کــه قابلیــت تبدیــل شــدن بــه
ســرمایه اقتصــادی را دارنــد» (اپیلــروث و دســفور ادلــس .)2008 ،1ســرمایه فرهنگــی از
دیــدگاه بوردیــو در ســه شــکل متفــاوت مطــرح اســت:
1.1ســرمایه فرهنگــی تجس ـمیافته( 2درونــی شــده) :ایــن نــوع ســرمایه از طریــق تــاش،
تجربــه و اســتعداد فــرد حاصــل میشــود و بــا مــرگ دارنــده آن از بیــن مــیرود و
نمیتــوان آن را بــه ســایرین انتقــال داد .ایــن نــوع ســرمایه صورتــی از قابلیــت یــا
تواناییهــای را بــه خــود میگیــرد کــه نمیتــوان آن را از حاملــش جــدا کــرد.
2.2ســرمایه فرهنگــی عینیتیافتــه :3ایــن ســرمایه ،آشــکارترین نــوع ســرمایه فرهنگــی
اســت کــه افــراد جامعــه میتواننــد از آن بهرهمنــد گردنــد و شــامل مجموعــهای از
1. Appelrouth and Desfor edles
2. embodied cultural capital
3. objectified cultural capital
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میــراث فرهنگــی همچــون آثــار هنــری ،تکنولــوژی ماشــینی و قوانیــن علمــی اســت کــه
بهصــورت کتــب ،اســناد و اشــیاء در تملــک اختصاصــی افــراد و خانوادههــا اســت.
ویژگــی ایــن نــوع از ســرمایه فرهنگــی قابلیــت انتقــال آن بــه دیگــران اســت.
3.3ســرمایه فرهنگــی نهــادی یــا ضابطــهای :1ایــن شــکل از ســرمایه فرهنگــی بــه مــدد
ضوابــط اجتماعــی و فراهــم کــردن عناویــن معتبــر ،بــرای افــراد موقعیــت کســب میکنــد؛
ماننــد مــدارک تحصیلــی و تصدیــق حرفــه کار .ایــن ســرمایه قابــل واگــذاری نیســت و
کســب آن ب��ه ش��رایط معین��ی بس��تگی دارد (بوردیــو1986 ،2؛ بــه نقــل از محمــدی.)1391 ،
از نــگاه بوردیــو ســبک زندگــی متأثــر از ذائقــه ،3و ذائقــه پیامــد هبیتــاس و هبیتــاس نیــز
محصــول جایــگاه فــرد در ســاختارهای عینــی اجتماعــی اســت .جایــگاه فــرد در ســاختار
اجتماعــی کــه بیانگــر میــزان بهرهمنــدی شــخص از انــواع ســرمایه اســت ،هبیتــاس افــراد
را شــکل میدهــد و هبیتــاس نیــز مولــد دو نــوع نظــام اســت .یعنــی اینکــه ســبک زندگــی
و فرآیندهــای مصرفــی بــه منزلــه تجلــی آن ،هــم نظامــی از اعمــال طبقهبنــدی شــده اســت
و هــم نظامــی از اعمــال طبقهبنــدی کننــده (بوردیــو1986 ،؛ بــه نقــل از خادمیــان.)1390 ،
در نظریــه بوردیــو ســبک زندگــی کــه شــامل اعمــال طبقهبنــدی شــده و طبقهبنــدی
کننــده فــرد در عرصههایــی چــون تقســیم ســاعات شــبانه روز ،نــوع تفریحــات و ورزش،
شــیوههای معاشــرت ،اثاثیــه و خانــه ،آداب ســخن گفتــن و راه رفتــن اســت ،در واقــع
عینیتیافتــه و تجســمیافته جهتگیریهــای افــراد اســت .از یــک ســو ،ســبکهای زندگــی
شــیوههای مصــرف عامــان اجتماعــی اســت کــه دارای رتبهبندیهــای مختلفــی از جهــت
شــأن و مشــروعیت اجتماعیانــد .ایــن شــیوههای مصرفــی بازتــاب نظــام اجتماعــی سلســله
مراتبــی اســت؛ امــا چنانکــه بوردیــو در کتــاب تمایــز بــر حســب منطــق دیالکتیکــی نشــان
1. institutionalized cultural capital
2. Bourdieu
3. taste
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میدهــد مصــرف صرفــ ًا راهــی بــرای نشــان دادن تمایــزات نیســت ،بلکــه خــود راهــی
بــرای ایجــاد تمایــزات نیــز هســت (بــاکاک .)1381 ،همچنیــن ،بوردیــو ســبکهای زندگــی را
فعالیتهــای نظاممنــدی میدانــد کــه از ذوق و ســلیقة افــراد ناشــی میشــوند و بیشــتر جنبــه
عینــی و خارجــی دارنــد و در عیــن حــال بــه صــورت نمادیــن بــه فــرد هویــت میبخشــند
و میــان اقشــار مختلــف اجتماعــی تمایــز ایجــاد میکننــد .معانــی یــا بــه عبارتــی ارزش ایــن
فعالیتهــا از موقعیتهــای آن در نظــام تضادهــا و ارتباطهــا اخــذ میشــوند (بوردیــو .)1986 ،وی
در جــای دیگــر میگویــد« :ســبک زندگــی داراییهایــی اســت کــه اشــغالکنندگان موقعیتهــای
مختلــف چــه بــا نیــت قبلــی یــا بــدون نیــت قبلــی از طریــق آن خودشــان را از دیگــران
متمایــز میکننــد» (بوردیــو .)1984 ،بــر ایــن اســاس ،بوردیــو (« )1373 :1984بررســی ســبک
زندگــی را در مرحلــه اول مطالعــة ،داراییهــای (کاالهــای تجملــی یــا فرهنگــی) میدانــد کــه
افــراد دور خــود جمــع کردهانــد؛ ماننــد :خانــه ،ویــا ،قایــق تفریحــی ،ماشــین ،اثاثیــه ،نقاشــی،
کتــب ،نوشــابهها ،ســیگارها ،عطــر ،لبــاس؛ و در مرحلــه دوم ،فعالیتهایــی کــه از طریــق آن خود
را متمایــز نشــان میدهنــد ،هماننــد :ورزشــها ،بازیهــا ،تفریحــات (پیــادهروی یــا کوهپیمایــی،
اســکی یــا ســوارکاری ،گلــف یــا تنیــس) ،لبــاس پوشــیدن ،رســیدگی بــه ظاهــر بــدن خــود،
نحــوة اســتفاده از زبــان و بودجهبنــدی».
ســهم اساســی بوردیــو در ارتبــاط بــا فهــم مــا از ســبک زندگــی ســالم در برگیرنــده
ســه حــوزه اساســی اســت )1« :مفهــوم وی در مــورد «فاصلــه گرفتــن از نیــاز» بهعنــوان
منشــاء تفاوتهــای طبقاتــی در شــیوههای عمــل ســبک زندگــی؛  )2شناساســی نقــش
هبیتــاس در تولیــد و بازتولیــد ســبکهای زندگــی؛ و  )3تأکیــد بــر ایــن نقــش یــا بــه عبارت
دیگــر فــرا رفتــن از وبــر و گیدنــز بــه ایــن منظــور کــه نشــان دهــد چگونــه ســاختار ،یــا
بــه اصطــاح وبــری «فرصتهــای زندگــی» تعیینکننــده انتخابهــای ســبک زندگــی اســت.
شایســتگی رویکــرد بوردیــو در ایــن نهفتــه اســت کــه معتقــد اســت هنــگام شــیوه عمــل
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ســبک زندگــی ،یــک بعــد ســاختاری وجــود دارد کــه منجــر بــه انتخابهــای تصادفــی
یــا ناهماهنــگ میشــود .آن چیــزی کــه بوردیــو میــان طالیــهداران گفتمــان نظــری
معاصــر تکمیــل نمــوده اســت ،نوعــی رجعــت بــه ســاختار بــر اســاس تأکیــد بــر قــدرت
ســاختارهای عینــی (خارجــی) نامرئــی اســت کــه از طریــق آن شــیوه عمــل افــراد شــکل
میگی��رد .ای��ن س��اختارها  -بهویــژه موقعیــت طبقاتــی -بهطــور فعاالنــهای تأثیرگــذار
هســتند ،و از طریــق تفاســیر ذهنــی اشــخاص در مــورد شــرایط خویــش ،نتایــج رفتــار را
تعییــن میکننــد» (کاکرهــام.)2013 ،
بهطورکلــی میتــوان گفــت اســتفاده از نظریــه بوردیــو دارای چندیــن مزیــت اســت:
اول ،اســتفاده از ایــن چارچــوب پیشزمین ـهای نظــری را بــرای تفســیر تمایــز در ســامت
بــه جــای تأکیــد صــرف بــر آن فراهــم میکند(آبــل)2007 ،؛ دوم ،ایــن امــکان را بــه مــا
میدهــد تــا تبیینــی بــرای ایــن ادعــا داشــته باشــیم کــه مجموعــه متنوعــی از منابــع در
فهــم نابرابریهــای ســامت اهمیــت دارند(گرینیســکی)2009 ،1؛ ســوم ،بینشــی را در مــورد
شــاخصهای غالبــ ًا نادیــده گرفتــه شــده ســاختار اجتماعــی ارائــه میدهــد کــه ســامت
را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد ،مثــل عناصــر فرهنگــی (وینســترا)2007 ،؛ چهــارم،
همانطــور کــه مــورو )1999( 2تأکیــد میکنــد ایــن چارچــوب بهویــژه بــرای ممانعــت
از خاتمهبخشــیدن بــه «ســندروم نظریــه فقــدان» 3مفیــد اســت ،نظری ـهای کــه بــه آن دســته
از رهیافتهایــی اشــاره دارد کــه بــر نوعــی منابــع تأکیــد دارنــد کــه افــراد ناموفــق فاقــد آن
هســتند .نظریــه بوردیــو بــر منابعــی تأکیــد دارد کــه مــردم از آن بهرهمنــد هســتند نــه منابعــی
کــه از آن محــروم هســتند .لــذا ،ایــن امــر نظریــه بوردیــو را در مقابــل «نظریــه نابســندگی»
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(بیکفایتــی) بــه یــک «نظریــه امتیــاز» 5تبدیــل میکنــد (پینکیســتن و لیونــس.)2014 ،
2. Morrow
		3. the deficit theory Syndrome
5. theory of privilege
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 )2نظریه توماس آبل
تومــاس آبــل یکــی از مهمتریــن نظریهپــردازان ســبک زندگــی ســالم اســت کــه
بــا مبنــا قــرار دادن آراء بوردیــو ،نگرشــی نــو را در مــورد انــواع ســرمایه و ســبکهای
زندگــی ســالم فراهــم ســاخته اســت .وی همچــون بوردیــو معتقــد اســت کــه مناســبات و
روابــط دیالکتیکــی بیــن انــواع مختلــف ســرمایه نهفتــه اســت و در میــان انــواع مختلــف
ســرمایه ،نقــش تعیینکننــدهای بــرای ســرمایه فرهنگــی قائــل اســت .بــا وجــود ایــن،
معتقــد اســت کــه بــرای کاربــردی کــردن ســرمایه فرهنگــی در تحقیقــات ســامت،
بایســتی منابــع فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت مــورد توجــه واقــع شــوند .بــر ایــن اســاس،
از دی�دـگاه آبــل ( ،)2008ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت« ،بــه آن دســته از منابــع
مبتنــی بــر فرهنــگ اشــاره دارد کــه بــرای حفــظ و ارتقــاء ســامت در دســترس افــراد قــرار
دارنــد» .ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت شــامل ســه بعــد اصلــی اســت« )1 :ســرمایه
فرهنگ��ی متجســم مرتبــط ب��ا ســامت» شــامل :ارزشــها ،هنجارهــای رفتــاری ،دانــش و
مهارتهــای عملــی مرتبــط بــا ســامت؛ « )2ســرمایه فرهنگــی عینــی مرتبــط بــا ســامت»
شــامل :امکانــات و منابــع در دســترس بــرای ارتقــاء ســامت همچــون کتابهــای بهداشــت
و ســامت ،دسترســی بــه اینترنــت (بــه مثابــه منابــع ســامت) یــا امکانــات و تجهیــزات
تفریحــی؛ « )3ســرمایه فرهنگــی نهــادی مرتبــط بــا ســامت» شــامل :مــدارک تحصیلــی در
حــوزه بهداشــت و ســامت (آبــل.)2007 ،
ســرمایه فرهنگــی متجســم از طریــق الگوهــای متمایــز ســبک زندگی ،به شــکل مســتقیم
بــا ســامت در ارتبــاط اســت (وینیســترا .)2007 ،از آنجاییکــه تعاریــف ســبکهای زندگــی
ســامتمحور ،بــر الگوهــای جمعــی رفتارهــا و جهتگیریهــای ســامت متمرکــز هســتند
(فرولیــچ 2001 ،؛ آبــل و همــکاران .)2000 ،بــر ایــن اســاس ،الگوهــای ســبک زندگی ســالم
بهوســیله گروهــی از افــراد بــر مبنــای منابــع مــادی و غیرمــادی کــه برایشــان فراهــم اســت،
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ایجــاد میشــوند و گســترش پیــدا میکننــد (آبــل .)1991 ،ســرمایه فرهنگــی در قالــب
ارزشــهای ســامت ،ادراکات ،دانــش و هنجارهــای رفتاری ســالم ،منابــع غیرمادی مــورد نیاز
را بــرای الگوهــای ســبک زندگــی ســالم فراهــم میکنــد کــه میتوانــد در زندگــی روزمــره
بــرای شــکلدهی رفتارهــای ســالم اثرگــذار باشــد« .واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کســب
ســرمایه فرهنگــی کــه بــه زمینههــای یادگیــری طبقــات خــاص اجتماعــی وابســته اســت»
(شــوارتز ،)1997 ،میتوانــد تبیینکننــده ایــن موضــوع باشــد کــه چــرا منابــع ســامت بــر
اســاس زمینههــای شکلگیریشــان ،بــه شــکل نابرابــر در میــان طبقــات اجتماعــی توزیــع
شــدهاند .بنابرایــن« ،در ایــن معنــا ،ســرمایه فرهنگــی از طریــق ســبکهای زندگــی جمعــی
ابــراز میشــوند و اثرگــذار خواهنــد بــود ،بهطوریکــه نــه تنهــا ســامت فــرد را تعییــن
میکننــد ،بلکــه همچنیــن از طریــق ســبکهای زندگــی طبقــات خــاص اجتماعــی ،بهعنــوان
عنصــری حیاتــی در بازتولیــد نابرابریهــای ســامت ایفــای نقــش میکننــد» (وینســترا2007 ،؛
بایگــرن« .)2009 ،1ســرمایه فرهنگــی در بــه کارگیــری آن دســته از منابــع مالــی کــه صــرف
ســامت و ســبک زندگــی ســالم میشــوند نیــز از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
«رفتــار تغذیــهای» و «الگوهــای فعالیتبدنــی» دو نمونــه مرتبــط در ایــن زمینــه هســتند.
ارزشــهای مرتبــط بــا ســامت ،دانــش در مــورد خــواص بهداشــتی تولیــدات مــواد غذایــی
خــاص و هنجارهایــی کــه هدایتکننــده رفتارهــای ســالم هســتند از جملــه منابــع فرهنگــی
محســوب میشــوند کــه جهتگیریهــا و انتخابهــای مــردم (همچــون عــادات غــذا خــوردن
و فعالیــت بدنــی) را شــکل میدهنــد» (آبــل.)2008 ،
بــا اقتبــاس از نظریــه فــوق ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ســرمایه فرهنگــی در فرآینــد
الگودهــی ســبکهای زندگــی جمعــی ،بهویــژه آن دســته از ســبکهایی کــه بــا ســامت مرتبــط
هســتند ،نق��ش حیاتـ�ی باــزی میکنــد .ســرمایة فرهنگــی ایــن امــکان را بــرای مــردم فراهــم
1. Bygren
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میکنــد تــا عناصــر متفــاوت تشــکیلدهندة ســبک زندگــی را بــه ســلیقة خــود برگزیننــد،
بــه هــم پیونــد بزننــد و نهایت ـ ًا آنهــا را بــه الگوهــای متمایــز ســبک زندگــی ســالم منتخــب
خودش��ان تبدی�لـ کنن��د .ایــن فرآیندهــا در درون محیطهــای فرهنگــی اجتماعــی خــاص رخ
میدهنــد و بایســتی خــود را بــا گزینههــا و منابــع مــادی و غیــر مــادی منطبــق ســازند .در
ایــن فراینــد ســه نــوع ارتبــاط یــا پیونــد تعاملــی میتــوان مشــاهده کــرد :در اولیــن قالــب
ارتباطــی ،الزم اســت عناصــر منفــرد مربــوط بــه هــر یــک از ســبکهای زندگــی ســالم ،انتخاب
شــده و بــه شــکل مکمــل یکدیگــر مرتــب چیــده شــوند (بــرای مثــال عــادات غــذا خــوردن
بایســتی متناســب بــا الگــوی فعالیــت بدنــی باشــد ،رفتارهــا بایســتی منطبــق بــا نگرشــها و
منابــع فــردی باشــند) .در دومیــن قالــب ارتباطــی ،الگوهــای ســبک زندگــی ســالم نیازمنــد
مطابقــت بــا زمینههــای فرهنگــی /اجتماعــی و اقتصــادی /اجتماعــی عامــل یــا بازیگــر هســتند
(بهعنــوان مثــال ،الگوهــای ســبک زندگــی تأکیــد بــر بهداشــت و ســامت ممکــن اســت در
محیطهــای خــاص ،متناســب و مقــرون بــه صرفــه باشــند یــا نباشــند) .ســومین نــوع قالبهــای
ارتباطــی امــا تــا حــدودی متفــاوت اســت و طــی آن ســرمایه فرهنگــی نقشــی تعیینکننــده
بــرای ســبکهای زندگــی ســالم ایفــا میکنــد ،بــه دگرگونــی (تبدیــل و تحــول) انــواع ســرمایه،
بهطورکلــی ،و صورتهــای متنــوع ســرمایة فرهنگــی بهطورویــژه و ارزش افــزودة ناشــی از
آن ارجــاع دارد( .مثــال :منابــع مالــی (ســرمایه اقتصــادی) ســرمایهگذاری شــده بــرای خریــد،
اســتفاده و نمایــش اجتماعــی اشــیاء (ماننــد وســایل و لباســهای ورزشــی) کــه نمایانگــر
نگرش�هـا و رفتاره�اـی تندرسـ�تی (س��رمایه فرهنگ��ی) هستــند) .وقتــی صحبــت از تبدیــل و
تحــول انــواع وجــوه یــا وضعیتهــای ســرمایة فرهنگــی میشــود ،منظــور تبدیــل یکــی از
ا نــوع ســرمایة فرهنگــی از جنــس
انــواع و اشــکا ِل ســرمایة فرهنگــی بــه دیگــری اســت ،مثـ ً
اکتســابی (بهعنــوان مثــال ســوادِ ســامت) ،بــه نــوع عینیتیافتــه ســرمایة فرهنگــی (نظیــر
مالکی�تـ و کارب��رد کتابهای��ی بـ�ا محت��وا و پیامه�اـی بهداش��تی) تبدیل ش��ود یاــ بالعک��س .پیوند
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میــان نظریــه ســرمایه فرهنگــی بــا مفهــوم ســبکهای زندگــی ســالم دارای دو نکتــه آموزنــده
اســت )1 :ســبکهای زندگــی ســالم در چارچــوب نظامهــای قشــربندی اجتماعــی نقشــی فعال
ایفــاء میکننــد؛  )2توســعه ،بقــاء و تغییــر ســبکهای زندگــی ســالم بهدسترســی بــه منابــع
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی وابســته اســت .در عیــن حــال ،اجــزای مختلــف ســرمایه
فرهنگــی دارای نقــش حیاتــی هســتند .ایــن دو نکتــه ،میتواننــد شــروع نــو و مناســبی بــرای
اشــاره بــه ایدههــای خالقانــه در مــورد ارتقــاء ســامت باشــند .بــرای مثــال ســبکهای زندگــی
س��الم ،بـ�ه نیازهـ�ای مرتب��ط ب�اـ تمایزیابــی اجتماع��ی کمــک میکنن��د و ای��ن کار را در مــورد
هــر یــک از گروههــای مختلــف اجتماعــی بــه نوعــی متفــاوت از بقیــه بــه انجــام میرســانند
(آبــل .)2007 ،در مجمــوع ،رویکــرد آبــل در مــورد مناســبات بیــن ســرمایه فرهنگــی و ســبک
زندگــی ســالم را میتــوان بــه شــرح زیــر خالصــه کــرد:
 )1ســرمایه فرهنگــی ،همــراه بــا ســایر انــواع ســرمایه نقــش اساســی در تولیــد و توزیع
نابرابــری ســامت ایفــاء میکنــد؛  )2در بحثهــای مربــوط بــه ارتقــاء ســامت ،ســرمایه
فرهنگــی یــک عامــل ضــروری در فرآینــد تبــادل و تحــول مســتمر اشــکال مختلــف
ســرمایه مرتبــط بــا ســامت از جملــه ســرمایه اجتماعــی و اقتصــادی اســت .ســهم
متناســب هــر کــدام از انــواع ایــن ســرمایهها بــرای دسترســی و بهرهمنــد شــدن افــراد
در ســرمایهگذاری ســامت ضــروری اســت .فراتــر از مزایایــی کــه ایــن گونــه ســرمایهها
بــرای ســامت دارنــد ،ســرمایهگذاریهای شــخصی در ســبکهای زندگــی معیــن مرتبــط بــا
ســامت ،میتوانــد بــه نیــاز مــردم بــرای ایجــاد تمایــز اجتماعــی و مبــارزات آنهــا بــرای
کســب امتیــازات و قــدرت کمــک کنــد؛  )3انــواع مختلــف ســرمایه فرهنگــی بــه یکدیگــر
ســامت گروههــا و اقشــار
ِ
وابســته هســتند و اثــرات ترکیبــی آنهــا بــه منظــور بهبــود
مختلــف اجتماعــی ســودمند هســتند؛  )4هنگامــی کــه بحــث دانــش ســامت و ســبکهای
زندگــی ســالم در میــان اســت ،ســرمایه فرهنگــی متجســم (اکتســابی) مهمتریــن نقــش را
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در توســعه و حفــظ آن دســته از ارزشــها ،ادراکات و رفتارهــای بــازی میکنــد کــه هــم بــه
تولیــد تندرســتی و هــم بــه تمایــز اجتماعــی کمــک میکننــد (آبــل.)2007 ،
بــا تأکیــد بــر مباحــث نظــری میتــوان اســتدالل کــرد کــه منابــع فرهنگــی اثــرات
تعیینکننــدهای در جهتگیریهــای رفتــاری افــراد دارنــد .در ایــن خصــوص میــزان
دسترســی و ســطح بهرهمنــدی افــراد یــک اجتمــاع از آن دســته منابــع فرهنگــی کــه مرتبــط
بــا مفاهیــم ســامت و تندرســتی هســتند ،میتوانــد در ایجــاد ســبکهای زندگــی ســالم
و ارتقــاء ســامت جامعــه مؤثــر واقــع شــود .بــر همیــن اســاس ،در پژوهــش حاضــر
بــا تأکیــد بــر رویکــرد نظــری تومــاس آبــل ،آن دســته از ســرمایههای فرهنگــی کــه در
حــوزه ســامت کاربــرد دارنــد ،مــورد مطالعــه و بررســی واقــع خواهنــد شــد.
روش
 -1ماهیت و روش تحقیق
ایــن پژوهــش دارای رویکــرد کمــی و مبتنــی بــر روش پیمایــش بــه صــورت توصیفــی
(غیــر آزمایشــگاهی) از نــوع همبســتگی اســت .در زمینــة گــردآوری دادههــا از تکنیــک
پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،بــا در نظــر گرفتــن معیــار زمــان ،نــوع مطالعــه
مقطعــی ،و از نظــر هــدف نیــز بررســی کاربــردی اســت.
 -2جامعه و نمونه آماری و شیوة نمونهگیری
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،مشــتمل بــر کلیــة بیمــاران قلبــی بــاالی  50ســالهای
بودنــد ک��ه برــای معالج��ه بیم��اری عــروق کرون��ر (عـ�روق قلب��ی) ب��ه مرکـ�ز آموزشــی،
تحقیقاتــی و درمان��ی قل��ب شـ�هید رجایــی تهـ�ران مراجع��ه کــرده بودن��د .ایــن مرکــز از
جملــه مهمتریــن مراکــزی اســت کــه بیمــاران دارای ناراحتیهــای قلبــی از اغلــب نقــاط
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کشــور بــرای درمــان و معالجــه بــدان مراجعــه میکننــد ،بهطوریکــه بنــا بــر ادعــای
اغلــب متخصصــان قلــب ،بیمــاران مراجعــه کننــده بــه ایــن مرکــز نمونــه معــرف و گویــای
بخــش عظیمــی از گروههــا و الیههــای مختلــف در سراســر جامعــه هســتند .بــر ایــن
اســاس ،بــه منظــور جمــعآوری اطالعــات ،آن دســته از بیمــاران مبتــاء بــه بیمــاری
عــروق کرونــر کــه در بخشــهای چهارگانــه (بخــش داخلــی مــردان ،بخــش داخلــی زنــان،
 VIPو دیپلمــات) بســتری بودهانــد ،مــورد مطالعــه واقــع شــدهاند .انتخــاب ایــن چهــار
بخــش بــه ایــن دلیــل صــورت گرفتــه اســت کــه بیمــاران بســتری شــده در ایــن بخشــها
هنــگام مصاحبــه و پاســخگویی بــه پرسشــها از میــزان تمایــل ،هوشــیاری و توانمنــدی
باالتــری نســبت بــه بیمــاران ســایر بخشــها برخــوردار بــوده و همچنیــن ایــن بخشــها از
شــرایط و موقعیتهــای مناســبتری بــرای جمــعآوری اطالعــات برخــوردار بودهانــد.
بنابرایــن ،واحــد مشــاهده و تحلیــل در ایــن تحقیــق ،فــرد مبتــا بــه بیمــاری عــروق
کرونــر 1بــوده اســت .دوره زمانــی جمـعآوری دادههــا از اوایــل بهمنمــاه  1393تــا اواخــر
اردیبهش ـتماه 1394جمع ـ ًا حــدود  4مــاه بــه طــول انجامیــد .در ایــن مــدت کلیــة افــراد
واجــد شــرایط کــه از نقطــه نظــر شــرایط زمینـهای بیشــترین تنــوع را داشــتند مــورد رجوع
گــروه تحقیــق قــرار گرفتــه و بــا جلــب رضایتشــان اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه شــد.
در نتیج��ه برــ اس��اس شـ�یوه نمونهگیــری در دســترس 412 ،بیمــار ( 239مــرد و  173زن)
بهعنــوان «جمعیــت نمونــه» انتخــاب شــدهاند .مالحظــات اخالقــی پژوهــش حاضــر بـ�ه
صــورت کســب اجــازه از مســئولین بیمارســتان جهــت انجــام تحقیــق ،معرفــی پژوهشـ�گر
بــه نمونههاــی پژوهــش و توضیــح اهــداف و نحــوه انجــام کار بــرای هــر یــک از افـ�راد
مــورد مطالعــه ،اخــذ رضایــت از افــراد مــورد مطالعــه جهــت شــرکت در پژوه��ش و آزاد
 .1در این پژوهش منظور از بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر آن دسته از افراد باالی  50سالهای بودهاند که از طریق
آنژیوگرافی تشخیص داده شد بود که یکی از رگهای قلب آنها به میزان  %70دچار انسداد (تنگی) شده است.
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بــودن جهــت انصــراف از ادامــه پژوهــش بــود.
 -3تحلیل دادهها و اطالعات
جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار آمــاری  SPSSver.18اســتفاده شــد.
دادههــا توســط جــداول توزیــع فراوانــی ،میانگیــن ،و انحــراف معیــار توصیــف شــدند.
آزمونهــای تــی ،ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل مســیر بــرای بررســی فرضیههــا
بهــ کار گرفت��ه شدــند .روشــهای متعــارف آزمونســازی از جملــه تعییــن روایــی ،محاســبه
ضرایــب پایایــی و تحلیــل عاملــی نیــز مــورد اســتفاده واقــع شــد.
 -4تعاریف نظری و عملی مفاهیم
 )1سبک زندگی سالم
در ایــن پژوهــش منظــور از ســبک زندگــی ســالم« :الگوهای جمعــی رفتارهــای مرتبــط
بــا ســامت هســتند کــه بــر اســاس انتخــاب گزینههــای در دســترس افــراد بــا توجــه
فرصته�اـی زندگیاش��ان بنــا نه��اده شدــهاند .س��بک زندگ��ی ساــلم مجموعهایــی از اعمــال
از جملــه :رعایــت رژیمهــای غذایــی ،مصــرف نکــردن مشــروبات و دخانیــات ،فعالیتهــای
بدنــی ،کنتــرل اســترس ،آرامــش خاطــر ،رعایــت بهداشــت فــردی و ســایر رفتارهــای
معطــوف بــه ســامت را در بــر میگیــرد» (کاکرهــام .)2013 ،بــرای ســنجش و اندازهگیــری
ســبک زندگــی ســالم از پرسشــنامه محقــق ســاخته کــه حــاوی  44گویــه در قالــب  6بعــد
(تغذیــه  12گویــه ،مدیریــت اســترس  7گویــه ،پرهیــز از مــواد دخانــی و مشــروبات الکلــی
 6گویــه ،ورزش و فعالیتبدنــی  7گویــه ،مســئولیتپذیری ســامت  8گویــه و بهداشــت
خریــد  4گویــه) بــوده اســت ،اســتفاده شــد .ســنجش پرسشــها بــر اســاس طیــف چهــار
ا = ،1کــم=  ،2گاهــی اوقــات=  3و همیشــه=  )4انجــام شــد .بعد از ســنجش
گزینـهای (اصـ ً
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ابعــاد مختلــف و کارهــای مقدماتــی الزم (ازجملــه کدگــذاری مجــدد بعضــی از پرسشــها
بــه منظــور همجهــت شــدن همــه گویــه بــا هــم) ،بعــد از جمــع آوری دادههــا ،از میــان
پرسشــهای مــورد بررســی در بعــد تغذیــه  6پرســش ( .1افــزودن نمــک بــه غذاهــا.2 ،
مصــرف نوشــابهها و نوشــیدنیهای گازدار .3 ،مصــرف غذاهــای آمــاده .4 ،مصــرف شــکر
و شــیرینیجات .5 ،مصــرف غذاهــای پرچــرب.6 ،مصــرف غذاهایــی همچــون جگــر،
گوشــت قرمــز ) و در بعــد پرهیــز از مصــرف دخانیــات و مشــروبات الکلــی  5پرســش (.1
مصــرف ســیگار .2 ،مصــرف قلیــان .3 ،مصــرف نوشــیدنیها و مــواد الکلــی ،مصــرف پیــپ،
مصــرف مــواد مخــدر) مجــددا ً بــه ایــن شــکل ( =1همیشــه = 2 ،گاهی اوقــات = 3 ،کــم= 4 ،
اصـاً) کدگــذاری شــدند .گویههــای زیــر مجموعــه هــر کــدام از ابعــاد را بهطــور جداگانــه
بــا هــم جمــع کــرده و از ایــن طریــق امتیــاز مربــوط بــه هــر کــدام از ابعــاد بهدســت آمــده
اســت .در مرحلــه بعــد ،امتیــازات کل هــر کــدام از ابعــاد ،بــه پنــج دســته مســاوی (از خیلــی
کــم تــا خیلــی زیــاد) تقســیمبندی شــدند ،ســپس آنهــا را بــا هــم جمــع کردیــم و از ایــن
طریــق امتیــاز مقیــاس کل «ســبک زندگــی» بهدســت آمــده اســت .دامنــه امتیــازات کل ایــن
مقیــاس بیــن  6تــا  30در نظــر گرفتــه شــده اســت .امتیــاز باالتــر نشــان دهنــده ســبکزندگی
ســالمتر در میــان بیمــاران بــوده اســت.
 )2سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت
منظ��ور از سرــمایه فرهنگــی مرتبــط بــا س�لامت «آن دســته از منابــع مبتنــی بــر فرهنگی
اســت کــه بــرای حفــظ و ارتقــاء ســامت در اختیــار افــراد قــرار دارنــد» (آبــل.)2008 ،
ایـ�ن نـ�وع سـ�رمایه شـ�امل سـ�ه بعـ�د اسـ�ت :الـ�ف) «سـ�رمایه فرهنگـ�ی متجسـ�م مرتبـ�ط بـ�ا
ســامت» ،1بــه آن دســته از «ارزشــها ،هنجارهــای رفتــاری ،دانــش و مهارتهــای عملــی
1. incorporated health-relevant cultural capital

34

از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت ...

گفتــه میشــود کــه بــا ســامت افــراد در ارتبــاط هســتند» (آبــل .)2008 ،ب) «ســرمایه
فرهنگــی عینــی مرتبــط بــا ســامت»« ،1بــه منابــع ،امکانــات و ابزارهــای قابــل دســترس
مرتبــط بــا بهداشــت و ســامت گفتــه میشــود کــه منجــر بــه ارتقــاء رفتارهــای ســامت
میشــود» (آبــل .)2008 ،ج) «ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده مرتبــط بــا ســامت» ،2بــه
آن دســته از «مــدارک و تخصصهــای گفتــه میشــود کــه فــرد در زمینــه مباحــث ســامت
از مراکــز و ســازمانهای رســمی دریافــت میکنــد» (آبــل .)2008 ،در ایــن پژوهــش،
بــرای ســنجش ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت از پرسشــنامه محقــق ســاخته کــه
مشــتمل بــر  13پرســش (ســرمایه فرهنگــی متجســم مرتبــط بــا ســامت شــامل  9گویــه؛
ســرمایه فرهنگــی عینــی مرتبــط بــا ســامت شــامل  2پرســش اصلــی بــه همــراه زیــر
مجموعههــای مختلــف؛ و ســرمایه فرهنگــی نهادینهشــده مرتبــط بــا ســامت متشــکل
از  2پرسشــ) ب��وده اس��ت ،اس��تفاده شـ�د .بعــد از ســنجش ابعــاد مختلــف و کارهــای
مقدماتــی الزم (ازجملــه کدگــذاری مجــدد بعضــی از پرسشــها بــه منظــور همجهــت
شــدن همــه گویههــا بــا هــم) ،گویههــای زیرمجموعــه هــر کــدام از ابعــاد را بهطــور
جداگانــه بــا هــم جمــع کــرده و از ایــن طریــق امتیــاز مربــوط بــه هــر کــدام از ابعــاد
بهدســت آمــده اســت .در مرحلــه بعــد ،امتیــازات کل هــر کــدام از ابعــاد ،بــه چهــار دســته
(اصـاً ،کــم ،متوســط ،زیــاد) تقســیمبندی شــدند ،ســپس آنهــا را بــا هــم جمــع نمــوده و
از ایـ�ن طری�قـ امتی��از مقی��اس کل «س��رمایه فرهنگــی مرتب��ط بـ�ا ســامت» بهدســت آمــده
اســت .دامنــه امتیــازات کل ایــن مقیــاس بیــن  3الــی  12در نظــر گرفتــه شــده اســت.
امتی��از باالت��ر نشـ�ان دهن��ده بهرهمنــدی متناســب از سـ�رمایه فرهنگـ�ی مرتبـ�ط بـ�ا سـلامت
در میــان بیمــاران بــوده اســت.
1. objectivised health-relevant cultural capital
2. institutionalised health-relevant cultural capital
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 -5روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
تحلیــل روایــی ســازهای متغیرهــای ســبک زندگــی و ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا
ســامت بهوســیله تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــان داد کــه اندازهگیــری متغیرهــای
تحقیــق بــر اســاس گویههــای انتخــاب شــده بــه شــکل مناســب انجــام شــده اســت
(نــک بــه جــداول شــماره 1و  .)2نتایــج تحلیــل عاملــی بــه روش تحلیــل مؤلفههـ�ای
اصلــی نشــان داد کــه مقیــاس ســبکزندگی ســالم ابــزاری چندبعــدی و دارای  6عامـ�ل
ارزش ویــژه در تبییــن ســبکزندگی
ِ
ـس
اســت کــه عوامــل آن بــه ترتیــب درص ـ ِد واریانـ ِ
ســالم عبارتنــد از ) :1مســئولیتپذیری ســامت؛  )2ورزش و فعالیــت بدنــی؛  )3تغذیــه؛
 )4مدیریــت اســترس؛  )5پرهیــز از مصــرف دخانیــات و مشــروبات الکلــی؛ و  )6بهداشــت
خریــد .بــر اســاس نتایــج حاصلــه ،بیشــترین مقادیــر ویــژه بــه ترتیــب بالــغ بــر 10/434
و  5/343مربــوط بــه عاملهــای اول و دوم میشــوند .بــا عامــل اول (مســئولیتپذیری
ســامت) حــدود  %23/714و بــا عامــل دوم (ورزش و فعالیتبدنــی)  %12/142از
واریانــس کل عاملبندیهــا قابــل تبییــن اســت .همچنیــن ،کمتریــن مقــدار ویــژه مربــوط
بــه عامــل «بهداشــت خریــد» بــود کــه برابــر  1/686اســت .ایــن عامــل ،تنهــا %3/831
از واریانــس کل عاملبندیهــا را تبییــن میکنــد .در مجمــوع  %61/381از واریانــس کل
عاملبنــدی و تقلیــل گویههــای 44گانــه بــا  6عامــل اصلــی انجــام شــده اســت کــه
بیانگــر معیــار مطلوبــی اســت.
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جدول ( )1نتایج تحلیل عاملی مقیاس سبک زندگی سالم با روش مؤلفههای اصلی

عامل

بار عاملی

مقادیر ویژه

واریانس تبیینشده

مسئولیتپذیری سالمت

10/434

23/714

ورزش و فعالیت بدنی

3/761

تغذیه

5/343

12/142
8/546

61/383

کسب اطالعات بهداشتی از طریق منابع مختلف
کسب اطالعات در زمینه بیماریها هنگام ابتالء به بیماری
مشورت با متخصصان بهداشت و درمان در مورد مسائل نگران کننده سالمتی
اهمیت قائل شدن برای توصیههای پزشکی
کسب اطالعات جانبی در زمینه عوارض جانبی مصرف داروها
مراجعه به پزشک هنگام مشاهده نشانههای غیرعادی در بدن
مصرف داروها با توجه بهدستورالعمل استفادهاشان
انجام آزمایشات و چکاپ پزشکی
میزان ورزش در طول روز
تعداد دفعات ورزش در هفته
میزان انجام حرکات کششی در طول هفته
انجام ورزشهای پرنشاطی همچون پیادهروی ،بدنسازی و ...در طول هفته
انجام فعالیتهای بدنی حین انجام کارهای روزمره
پرداختن به ورزشهای پرنشاط (شنا ،دوچرخه سواری و  )...هنگام اوقات فراغت
داشتن برنامه منظم و مشخص برای ورزش
افزودن نمک به غذاها
مصرف نوشابهها و نوشیدنیهای گازدار
مصرف غذاهای آماده (همچون ساندویچ ،پیتزا ،کنسرو و )...
مصرف غذاهای حاوی فیبر (حبوبات ،نان سبوسدار و غالت)
مصرف شکر و شیرینیجات
مصرف غذاهای پرچرب حاوی روغن جامد و حیوانی
مصرف غذاهایی همچون جگر ،تخممرغ ،و گوشت قرمز
مصرف غذاهای کمچرب (همچون ماهی ،گوشت سفید و)...
مصرف سبزیجات در طول هفته
مصرف لبنیات در طول هفته
مصرف صبحانه بهطور منظم
مصرف میوه در طول هفته

0/827
0/819
0/782
0/780
0/780
0/745
0/696
0/620
0/887
0/887
0/872
0/853
0/716
0/678
0/670
0/764
0/698
0/683
0/654
0/642
0/635
0/622
0/621
0/616
0/604
0/579
0/563

درصد واریانس
تبیینشده کل

گویه
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مصرف مواد مخدر

0/646

مدیریت اسرتس

مصرف پیپ

0/651

توجه به برچسب (تاریخ تولید و انقضاء) هنگام خرید مواد غذایی

تهیه مایحتاج روزانه خود از فروشگاههای عرضه کننده مواد سالم و بهداشتی

p>0/001

K.M.O. = 0/861

1/686

امتناع از خرید مواد غذایی بدون برچسب استاندارد

3/831

پرهیز از مرصف دخانیات و مرشوبات الکلی بهداشت خرید

امتناع از خرید امکانات و لوازم بهداشتی بدون برچسب استاندارد

0/671
0/642
0/548
0/517

2/996

قرار گرفتن در معرض دود مواد دخانی (سیگار ،قلیان ،پیپ و  )...سایرین

0/652

2/789

مصرف نوشیدنیها و مواد الکلی

0/744

6/810

مصرف قلیان

0/813

مصرف سیگار

6/339

کنار آمدن با مسائل غیر قابل تغییر در زندگی
انجام کارهای آرامبخش برای رفع خستگی
تمرین ورزشهایی همچون یوگا و آرامسازی
میزان خواب مناسب( بدون استرس و اضطراب)
اختصاص دادن وقت خود به کارهای شاد و مفرح
پرورش افکار مثبت در ذهن خود
انجام حرکات کششی با هدف شل کردن عضالت

0/780
0/746
0/741
0/738
0/738
0/737
0/734
0/817

B.T.S= 13064/191

در مــورد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت نیــز نتایــج تحلیــل عاملــی

بیانگــر ایــن بــود کــه ایــن متغیــر شــامل ســه عامــل اساســی اســت کــه عوامــل آن

ارزش ویــژه در تبییــن ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا
ِ
ـس
بهــ ترتیــب درص ـ ِد واریانـ ِ
ســامت عبارتنــد از )1 :ســرمایه فرهنگــی متجســم؛  )2ســرمایه فرهنگــی عینــی و
 )3ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده .بیشــترین مقــدار ویــژه بــه عامــل اول (ســرمایه

فرهنگــی متجســم) حــدود  %5/554و کمتریــن مقــدار ویــژه بــه عامــل ســوم
(ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده) حــدود  1/144اختصــاص داشــت .در مجمــوع
ایــن ســه عامــل توانســتهاند  %65/384از واریانــس کل ســرمایه فرهنگــی مرتبــط

بــا ســامت را تبییــن کننــد کــه نشــاندهنده معیــار مطلوبــی اســت.
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جدول ( )2نتایج تحلیل عاملی مقیاس سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت با روش مؤلفههای اصلی

عامل

بار عاملی

میزان آگاهی و معلومات در مورد خواص انواع سبزیجات

0/560

داشتن مهارت یا تخصص عملی در حوزه بهداشت و سالمت

0/777

1/801

داشتن مدرک یا گواهینامه خاص در مورد مسائل بهداشت و سالمت

0/900

1/144

میزان استفاده از امکانات و وسایل ورزشی و تفریحی

0/895

13/857

میزان دسترسی به امکانات و منابع برای کسب اطالعات پزشکی

0/911

8/808

سرمایه سرمایه فرهنگی
فرهنگی عینی نهادینه شده

میزان اهمیتبخشی پذیرایی از مهمانان با استفاده از غذاهای سالم و
کمچرب

5/554

میزان آگاهی و معلومات در مورد خواص انواع غذاها

میزان آگاهی و معلومات در مورد خواص گیاهان دارویی

0/791
0/782
0/773
0/737
0/715
0/713
0/693

42/725

میزان آگاهی و معلومات در مورد خواص میوهها

0/801

65/384

سرمایه فرهنگی متجسم

میزان آگاهی و معلومات در مورد عالیم و نشانههای ظاهری بیماری

میزان تمایل و عالقمندی به بحث و تبادل اطالعات در مورد مباحث سالمت

مقادیر ویژه

میزان آگاهی و معلومات در مورد شیوههای پیشگیری از امراض

واریانس تبیین شده

میزان تمایل و عالقمندی به تماشای اخبار و ویژه برنامههای پزشکی
و سالمت

درصد تبیین شده کل

گـــــویه

2725/874 K.M.O. = 0/836 p >0/001

=B.T.S

ضرایــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــده نشــان داد کــه پایایــی گویههــای هــر کــدام از ابعــاد
مــورد بررســی در حــد بــاال و پایــداری درونــی میــان گویههــای هــر کــدام از ابعــاد از وضعیــت
قابـ�ل قبولـ�ی برخـ�وردار اسـ�ت (ضرایـ�ب آلفـ�ای کرونباخ کلیـ�ه ابعـ�اد باالتـ�ر از  0/70بهدســت آمد).
همچنیـ�ن ،ضریـ�ب آلفـ�ای کل سـ�بک زندگـ�ی سـ�الم برابـ�ر بـ�ا  0/914و ســرمایه فرهنگــی مرتبط با
سـلامت برابـ�ر بـ�ا  0/862بــود کــه حاکــی از مطلوبیــت پاپایــی آنهاســت (نک جــدول شــماره .)3
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جدول ( )3معرفها و ضریب پایایی نهایی ابعاد متغیرهای مستقل و وابسته
مفهوم

سبک زندگی
سالم

سرمایه فرهنگی
مرتبط با سالمت

ابعاد

تعداد گویه

α

تغذیه

12

0/879

مدیریت استرس

7

0/876

پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی

6

0/805

ورزش و فعالیت بدنی

7

0/930

مسئولیتپذیری سالمت

8

0/916

بهداشت خرید

4

0/919

سرمایه فرهنگی متجسم

9

0/892

سرمایه فرهنگی عینی

2

0/729

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

2

0/751

 αکل

0/914

0/862

یافتهها

 -1بررسی ویژگیهای فردی و جمعیتی نمونه

جمعیــت نمونــة  412نفــری ایــن تحقیــق مشــتمل بــر  %58مــرد ،و  %42زن .از لحــاظ

وضعیــت تأهــل %88/3 ،متأهــل %1/7 ،مجــرد %6/6 ،بیهمســر در اثــر فــوت همســر و
 %3/4نی��ز فاق��د همســر در اث��ر طــاق بودهاندــ .در ایــن بیــن ،بیشــترین فراوانــی (364
نف��ر) متعل��ق ب�هـ متأهلی�نـ بودهانــد .از لحــاظ قومیــت %34/2 ،متعلــق بــه قــوم فــارس،
 %20/9متعلــق بــه قــوم آذری %17/7 ،متعلــق بــه قــوم کــرد %14/1 ،متعلــق بــه قــوم لــر،
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 %5/3متعلــق بــه قــوم بلــوچ %4/6 ،متعلــق بــه قــوم عــرب و باالخــره  %3/2بــه قومیــت
ترکمـ�ن تعل��ق داشــتهاند .بیشــترین فراوانــی ( 141نفــر) بــه قــوم فــارس تعلــق داشــتهاند.
از نظــر ســطح تحصیــات %21/8 ،بیســواد %14/8 ،در مقطــع ابتدایــی %26/5 ،در مقطــع
راهنمایــی %17/7 ،در مقطــع متوســطه %4/9 ،دارای مقطــع کاردانــی %10/2 ،دارای مقطــع
کارشناســی %2/9 ،دارای مقطــع کارشناســی ارشــد ،و  1/2نیــز دارای مــدرک دکتــری
بودنــد .در ایــن بیــن ،بیشــترین فراوانــی ( 109نفــر) مربــوط بــه بیمارانــی بــوده اســت کــه
از لحــاظ تحصیــات در مقطــع راهنمایــی بــه ســر میبردهانــد .از نظــر وضعیــت اشــتغال،
 %43شــاغل %5/6 ،بیــکار %15/5 ،بازنشســته و  %35/9نیــز خانــهدار بودنــد .بیشــترین
فراوانــی بیمــاران در بعــد وضعیــت اشــتغال بــه افــراد شــاغل ( 177نفــر) اختصــاص
داشــت .از لحــاظ ســابقه بیمــاری قلبــی در میــان اعضــای خانــواده %42/7 ،از بیمــاران
دارای ســابقه بیمــاری قلبــی در میــان اعضــای خانــواده و  %57/3نیــز دارای عــدم ســابقه
بیمــاری در میــان اعضــای خانــواده بودنــد .از لحــاظ ســابقه بیمــاری جســمی%25/7 ،
از بیمــاران ،بجــز بیمــاری قلبــی از ســایر بیماریهــای جســمی نیــز رنــج میبردنــد .از
لحــاظ ســابقه بیمــاری روحــی روانــی %7/5 ،از بیمــاران ســابقه بیمــاری روحــی روانــی
را گــزارش کردنــد و  %92/5نیــز هیــچ نــوع بیمــاری روحــی -روانــی را تجربــه نکــرده
بودنــد .از لحــاظ ســابقه عمــل جراحــی %60/7 ،از بیمــاران پیــش از ابتــاء بــه ناراحتــی
قلبــی ،تحــت عمــل جراحیهــای متعــدد نیــز قــرار گرفتــه بودنــد و  %39/3نیــز بــرای اولیــن
بــار بــود کــه مجبــور بــه جراحــی بودنــد.
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جدول ( )4توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک میان بیماران عروق کرونر
متغیر

%

مقوله

f

مرد

239

58

متغیر

مقوله

زن

173

42

ابتدایی

61

14/8

متاهل

364

88/3

راهنمایی

109

26/5

مجرد

7

1/7

متوسطه

73

17/7

بیهمسر در اثر فوت
همسر

27

6/6

کاردانی

20

4/9

بیهمسر در اثر
طالق همسر

14

3/4

کارشناسی

42

10/2

فارس

141

34/2

کارشناسیارشد

12

2/9

ترک

80

20/9

دکتری

5

1/2

کرد

73

17/7

لر

58

14/1

سابقه بیماری
قلبی در خانواده

دارد

176

42/7

ندارد

236

57/3

بلوچ

22

5/3

عرب

19

4/6

سابقه بیماری
جسمی

دارد

106

25/7

ندارد

306

74/3

ترکمن

13

3/2

شاغل

177

43

سابقه بیماری
روحی -روانی

دارد

31

7/5

ندارد

381

92/5

بیکار

23

5/6

دارد

250

60/7

بازنشسته

64

15/5

خانهدار

148

35/9

ندارد

162

39/3

جنسیت

90

21/8

وضعیت تأهل

تحصیالت

قومیت
وضعیت اشتغال

سابقه عمل
جراحی

بیسواد

f

%

 -2توصیف مقیاسهای اصلی تحقیق

مطالعــه وضعیــت ســبک زندگــی ســالم و ابعــاد آن در میــان مطالعــه شــوندگان

نشــان داد کــه متوســط نمــرات تغذیــه  ،)SD=3/4( 29/2متوســط نمــرات مدیریــت
اســترس  ،)SD=2/9( 17متوســط نمــرات پرهیــز از مصــرف دخانیــات و مشــروبات
42
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الکلــی  ،SD=2/5( 21متوســط نمــرات ورزش و فعالیــت بدنــی،)SD=4/3( 13

متوســط نمــرات مســئولیتپذیری ســامت  )SD=7/8( 21/5و متوســط نمــرات
بهداشــت خریــد  )SD=2/9( 11/7بــوده اســت .متوســط نمــرات مقیــاس کل ســبک
زندگــی ســالم نیــز  )SD=3/8( 19بهدســت آمــد (نــک جــدول شــماره  .)5بــر ایــن

اســاس ،وضعیــت ســبک زندگــی بیمــاران در حــد متوســط بــوده و از مطلوبیــت
چندانــی برخــوردار نبــوده اســت .از میــان ابعــاد مربوطــه ،ســطح ورزش و فعالیــت

بدنــی در حــد پاییــن؛ وضعیــت تغذیــه و مدیریــت اســترس کمــی پایینتــر از
متوســط؛ ســطح مســئولیتپذیری ســامت کمــی باالتــر از متوســط؛ ســطح
بهداشــت خریــد باالتــر از متوســط و نهایتـ ًا وضعیــت پرهیــز از مصــرف دخانیــات

و مشــروبات الکلــی در ســطح بــاال و مطلوبــی تلقــی میگــردد.

در مــورد وضعیــت ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و ابعــاد مربوطــه

نیــز نتایــج نشــان داد کــه متوســط نمــرات بعــد ســرمایه فرهنگــی متجســم 23/5

()SD=5/42؛ متوســط نمــرات بعــد ســرمایه فرهنگــی عینــی  )SD=1/61( 4/7و
متوســط نمــرات بعــد ســرمایه فرهنگــی نهــادی ( )SD=0/82بــوده اســت .همچنین،

متوســط نمــرات مقیــاس کل ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت )SD=1/82( 6/8

بهدســت آمــد .نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه ســطح ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا
ســامت در میــان بیمــاران پایینتــر از حــد متوســط بــوده و از وضعیــت نامطلوبــی

برخــوردار بــوده اســت (نــگاه کنیــد بــه جــدول شــماره  .)5از میــان ابعــاد سـهگانه،
ســطح ســرمایه فرهنگــی متجســم و عینــی کمــی باالتــر از حــد متوســط و ســطح

ا نامناســبی
بعــد ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده مرتبــط بــا ســامت در حــد کامـ ً
قــرار داشــت.
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جدول ( )5توزیع پراکندگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

متغیر
تغذیه
دامنه نمرات ( 12الی )48
مدیریت استرس
دامنه نمرات ( 7الی )28

پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات
الکلی دامنه نمرات ( 6الی )24
ورزش و فعالیت بدنی
دامنه نمرات ( 7الی )28
مسئولیتپذیری سالمت
دامنه نمرات ( 8الی )32
بهداشت خرید
دامنه نمرات ( 4الی)16

مقیاس کل سبک زندگی سالم
دامنه نمرات ( 6الی )30

سرمایه فرهنگی متجسم مرتبط با سالمت
دامنه نمرات ( 9الی )36
سرمایه فرهنگی عینی مرتبط با سالمت
دامنه نمرات ( 2الی) 8

سرمایهفرهنگینهادینهشدهمرتبطباسالمت
دامنه نمرات ( 2الی )8
مقیاس کل سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت
دامنه نمرات ( 3الی )12
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M

SD

Skew

K

Min

Max

29/2

3/4

-0/123

-0/216

22

37

17

2/9

-0/216

0 /795

8

26

21/2

2/5

-2/1

4/445

10

24

13

4/3

0/831

-0/509

9

24

21/5

4/8

0/138

-0/939

12

31

11/7

2/9

-0/442

-0/502

4

16

19

3/8

0/223

-0/013

9

30

23/5

5/42

0/206

-0/815

13

36

4/7

1/61

0/530

-1/060

2

8

2/7

0/82

1/38

1/047

2

5

6/8

1/82

0/885

-0/130

4
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 -3تفاوتهای جنسیتی در میزان برخورداری از ابعاد سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت

بــه منظــور بررســی و مقایســه ابعــاد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت

در میــان مــردان و زنــان از آزمــون تــی دو گــروه مســتقل اســتفاده شــده اســت.

جــدول شــماره ( )6مقــدار آزمــون تــی و آمارههــای مربوطــه را نشــان میدهــد.

براس��اس دادهه��ای ایــن ج��دول ،میانگیــن نمــرات «ســرمایه فرهنگــی متجســم

مرتبــط بــا ســامت» در میــان مــردان برابــر  )SD=5/5( 23/23و در میــان زنــان

برابــر  )SD=5/4( 23/80بــود .نتایــج آزمــون تــی نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات
ایــن بعــد در میــان دو گــروه جنســی از لحــاظ آمــاری دارای تفــاوت معن ـیداری
نبــود ( .)p=0/299بنابرایــن فــرض ( H1فــرض محقــق) مبنــی بــر وجــود تفــاوت
میانگیــن بیــن دو گــروه رد شــد .ایــن بــه معنــای ایــن اســت کــه میــزان دسترســی

و بهرهمنــدی هــر دو جنــس بــه منابــع ســرمایه فرهنگــی متجســم تقریبـ ًا یکســان و

مشــابه بــوده اســت و تفــاوت قابــل مالحظـهای بیــن مــردان و زنــان مشــاهده نشــد.
میانگیــن نمــرات «ســرمایه فرهنگــی عینــی مرتبــط بــا ســامت» در میــان مــردان

برابــر  )SD=1/6( 4/93و در میــان زنــان برابــر  )SD=1/5( 4/40بــود .نتایــج آزمــون
تــی نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات ایــن بعــد در میــان دو گــروه جنســی از لحــاظ

آمــاری دارای تفــاوت معنــیداری بــود ( .)p=0/001بنابرایــن فــرض ( H1فــرض

محقــق) مبنــی بــر وجــود تفــاوت میانگیــن بیــن دو گــروه پذیرفتــه شــد .ایــن بــه
معنــای ایــن اســت کــه مــردان نســبت بــه زنــان از منابــع ســرمایه فرهنگــی عینــی

بیشــتری بــرای تأمیــن ســامتی خــود برخــوردار بودهانــد.

میانگیــن نمــرات «ســرمایه فرهنگــی نهــادی مرتبــط بــا ســامت» در میــان مردان

برابــر  )SD=0/85( 2/64و در میــان زنــان برابــر  )SD=0/78( 2/46بــود .نتایــج
آزمــون تــی نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات ایــن بعــد در میــان دو گــروه جنســی
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از لحــاظ آمــاری دارای تفــاوت معن ـیداری بــود ( .)p= 0/530بنابرایــن فــرض H1

(فــرض محقــق) مبنــی بــر وجــود تفــاوت میانگیــن بیــن دو گــروه تأییــد شــد.
ایــن نشــان میدهــد در جامعــه مــورد بررســی مــردان نســبت بــه زنــان از شــرایط

بهتــری بــرای کســب ســرمایه فرهنگــی نهــادی مرتبــط بــا ســامت برخــوردار بــوده
و در مقابــل زنــان از فرصتهــای محدودتــری در ایــن زمینــه بهرهمنــد بودهانــد.
جدول ( )6آزمون تفاوت میانگین ابعاد سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت در بین مردان و زنان

متغیر

گروهها

M

SD

سرمایه فرهنگی متجسم مرتبط با
سالمت دامنه ( 9الی )36

مرد

23/23

5/5

زن

80/23

5/4

مرد

4/93

1/6

زن

4/40

1/5

مرد

2/64

0/85

زن

2/46

0/78

سرمایه فرهنگی عینی مرتبط با سالمت
دامنه ( 2الی )8
سرمایه فرهنگی نهادینه شده مرتبط با
سالمت دامنه ( 2الی )8

t

p

0/299

1/040

0/001

3/363

0/035

2/110

 -4همبستگی ابعاد سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت با ابعاد سبک زندگی سالم
تحلیــل روابــط ســرمایه فرهنگــی و ابعــاد آن بــا مؤلفههــای ســبک زندگــی ســالم
حاکــی از رابطــة مثبــت و تعیینکننــده میــان آنهــا بــود (نــک جــدول شــماره  .)7نتایــج
نشــان داد کــه بیــن «ســرمایه فرهنگــی متجســم مرتبــط بــا ســامت» و کلیــه ابعــاد
ســبک زندگــی ســالم همبســتگی مثبــت وجــود داشــت .در ایــن بیــن بیشــترین ضریــب
همبسـ�تگی بـ�ا بعـ�د «مسـ�ئولیتپذیری سـلامت» ( )0/660و کمتریــن ضریــب همبســتگی
بـ�ا بعـ�د «پرهیـ�ز از مصـ�رف دخانیـ�ات و مشـ�روبات الکلـ�ی» ( )0/232بهدســت آمــد.
بیــن «ســرمایه فرهنگــی عینــی مرتبــط بــا ســامت» و کلیــه ابعــاد ســبک زندگــی ســالم
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نیــز همبســتگی مثبــت مشــاهده شــد .در ایــن بیــن بیشــترین ضریــب همبســتگی بــا بعــد
«مس��ئولیتپذیری س�لامت» ( )0/680و کمتریــن ضریــب همبســتگی بــا بعــد «پرهیــز از
مصـ�رف دخانیـ�ات و مشـ�روبات الکلـ�ی» ( )0/105بهدســت آمــد.

همچنیــن ،بیــن «ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده مرتبــط با ســامت» و کلیــه ابعاد

ســبک زندگــی ســالم همبســتگی مثبــت مشــاهده شــد .در ایــن بیــن بیشــترین ضریــب
همبسـ�تگی بـ�ا بعـ�د «ورزش و فعالیـ�ت بدنـ�ی» ( )0/431و کمتریــن ضریــب همبســتگی بــا
بعـ�د «پرهیـ�ز از مصـ�رف دخانیـ�ات و مشـ�روبات الکلـ�ی» ( )0/115بهدســت آمــد.
نتایــج حاضــر ،بیانگــر تأییــد فــرض ( H1فــرض محقــق) مبنــی بــر وجــود روابــط
مثبــت بیــن ابعــاد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و مؤلفههــای ســبک زندگــی ســالم

بــود .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه هــر انــدازه افــراد در طــول زندگــی از منابــع فرهنگــی

مرتبــط بــا ســامت بیشــتری بهرهمنــد باشــند ،بــه همــان انــدازه نیــز میتــوان انتظــار
داشــت کــه ســبکهای زندگــی ســالمتری از خــود بــه نمایــش بگذارنــد.

جدول ( )7آزمون همبستگی بین ابعاد سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت با ابعاد سبک زندگی سالم
ابعاد سبک زندگی سالم
تغذیه

ابعاد سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت
سرمایه فرهنگی متجسم

سرمایه فرهنگی عینی

سرمایهفرهنگینهادینهشده

**0/419

**0/148

**0/366

پرهیز از مصرف دخانیات
و مشروبات الکلی

**0/431

**0/247

**0/283

**0/232

*0/105

*0/115

ورزش و فعالیت بدنی

**0/437

** 0/511

**0/431

**0/660

** 0/680

**0/382

**0/529

** 0/597

**0/289
** p<0/05*p <0/01

مدیریت استرس

مسئولیتپذیری سالمت
بهداشت خرید
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 -5تحلیل مسیر تأثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی سالم

بررســی اثــرات ابعــاد ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و مکانیســم ایــن

اثرگــذاری (مســتقیم یــا غیرمســتقیم) روی ســبک زندگــی ســالم ،بــر اســاس مــدل

تحلیــل مســیر نشــان داد کــه از میــان ابعــاد ســهگانه ســرمایه فرهنگــی مرتبــط

بــا ســامت ،بعــد ســرمایه فرهنگــی متجســم بــا بیشــترین ضریــب (،)β=0/460
در پیشبینــی ســبک زندگــی ســالم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده اســت.

یعنــی بــا کنتــرل ســایر ابعــاد ،بــه ازای یــک انحــراف اســتاندارد تغییــر در ایــن

بعــد ،ســبک زندگــی ســالم بــه میــزان  0/460انحــراق اســتاندارد تغییــر میکنــد.
بعــد ســرمایه فرهنگــی عینــی نیــز بــا ضریــب ( ،)β=0/319پــس از ســرمایه فرهنگی
متجســم ،بیشــترین تأثیــر را در پیشبینــی ســبک زندگــی ســالم داشــته اســت.

ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده مرتبــط بــا ســامت نســبت بــه ســایر ابعــاد از

ضریــب مســیری کمتــری ( )β=0/169برخــوردار بــوده اســت .بهطــور کلــی،

ضرایــب بهدســت آمــده حاکــی از ایــن هســتند کــه روابــط مثبتــی بیــن ابعــاد
ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و ســبک زندگــی ســالم وجــود دارد.

همچنیــن ،ســرمایه فرهنگــی عینــی از طریــق ســرمایه فرهنگــی متجســم بــه

صــورت غیرمســتقیم بــه میــزان ( )β=0/206بــر ســبک زندگــی ســالم اثــر دارد.
ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده نیــز از طریــق ابعــاد ســرمایه فرهنگــی ذهنــی و
عینــی بــه صــورت غیرمســتقیم نیــز بــه میــزان ( )β=0/339بــر ســبک زندگــی ســالم

اثــر دارد .در مجمــوع  %62/4از تغییــرات مربــوط بــه ســبک زندگــی توســط ایــن
سهــ متغیرــ تبیینــ میشوــد .میــزان واریانــس تبییــن نشــده ،متأثــر از متغیرهــای

خــارج از چارچــوب مــدل نظــری ایــن تحقیــق اســت.
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بحث
یافتههاــی پژوهــش حاضــر مبنــی بــر رابطــة بیــن ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا
سلـامت و س��بک زندگ��ی افرــاد پیـ�ش از ابت�لاء ب��ه بیمــاری عـ�روق کرونـ�ر نشــان داد کــه
وضعیــت ســبک زندگــی بیمــاران از نقطــه نظــر ســامتمحوری بهطــور کلــی در ســطح
مطلوبــی گــزارش نشــده اســت .بهطوریکــه میانگیــن نمــره مقیــاس کل ســبک زندگــی
آنهــا در حــد «متوســط» بــوده اســت .نتایــج تحقیــق حاضــر ،بــا یافتههــای محســنی پویــا
و همــکاران ( ،)1394محمــدی زیــدی و همــکاران ( )1384و رشــیدی و بهرامــی ()1394
مبنــی بــر اینکــه ســبک زندگــی در میــان بیمــاران قلبــی نامطلــوب اســت ،مطابقت داشــت.
ایــن امــر بیانگــر ایــن اســت کــه افــراد مــورد مطالعــه شــاخصههای زندگــی ســالم و
رفتارهــای ارتقاءبخــش ســامت را کمتــر در زندگــی رعایــت کردهانــد .از میــان ابعــاد
مــورد بررســی ســبک زندگــی ،ســطح «ورزش و فعالیتبدنــی» در وضعیــت «نامطلــوب»
گــزارش شــده بــود .در ابعــاد «تغذیــه» و «مدیریــت اســترس» میانگیــن نمــرات بیمــاران
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«کمــی پایینتــر از حــد متوســط» بــود .ســطح «مســئولیتپذیری ســامت» نزدیــک بــه
حــد «متوســط» و وضعیــت «بهداشــت خریــد» «باالتــر از حــد متوســط» بهدســت آمــد.
تنهــا در بعــد «پرهیــز از مصــرف مــواد دخانــی و مشــروبات الکلــی» ،میانگیــن نمــره
بیمــاران در وضعیــت «مطلــوب» قــرار داشــت ،بهطوریکــه ،عــده زیــادی از بیمــاران یــا
ا هیــچ نــوع مــواد دخانــی یــا مــاده الکلــی مصــرف نکــرده بودنــد یــا اینکــه هیــچ نوع
اصـ ً
تمایلــی بــرای اســتعمال ای��ن م��واد نی��ز نداشــتهاند .ای�نـ یافتههــا ،بــا نتایــج مطالعــات
محمدیزیــدی و همــکاران ( ،)1384عابــدی و همــکاران ( )1392و رشــیدی و بهرامــی
( )1394همســو بــود ،زیــرا نتایــج تحقیقــات آنهــا نشــان داد کــه بیمــاران قلبــی دارای
فعالیــت بدنــی پاییــن ،تغذیــه نامناســب ،و مدیریــت اســترس در حــد متوســط بودهانــد.
همچنی��ن ،یافتههــای ایــن پژوهــش در رابطــه بــا اینکــه کــه وضعیــت مســئولیتپذیری
س�لامت در می�اـن بیم��اران در س��طح متوس��ط بــود ب�اـ یافتههـ�ای محســنی پویــا و
همــکاران ( )1394همســو و بــا یافتههــای رشــیدی و بهرامــی ( )1394مغایــرت داشــت.
نهای��ت اینک��ه ،نتایــج ایــن پژوهــش ،در زمینــه گرایــش بیمــاران بــه مصــرف دخانیــات و
مش��روبات الکلیــ مؤیدــ نتای�جـ تحقی��ق عابــدی و همــکاران ( )1392مبنــی بــر وضعیــت
مطلــوب بیم��اران در ایـ�ن زمینـ�ه ب��ود .ب��ا ایـ�ن وجوــد ،ب�اـ نتای�جـ دادههــای محســنی پویــا
و همــکاران ( )1394و محمــدی زیــدی و همــکاران ( )1384مغایــرت داشــت .ایــن امــر
بــه معنــای ایــن اســت کــه افــراد مطالعــه شــونده برخــاف انتظــار در طــول زندگــی
گرایشــات کمتــری بــه مصــرف ســیگار و مشــروبات الکلــی داشــته و مصــرف اینگونــه
مــواد بهعنــوان یــک از مهمتریــن ریســک فاکتورهــای بیماریهــای قلبــی عروقــی در میــان
آنهــا در ســطح پایینــی بــوده اســت.
در رابطــه بــا وضعیــت ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت در میــان بیمــاران ،یافتههــا
نشــان داد کــه ســطح برخــورداری مطالعــه شــوندگان از ایــن مقیــاس« ،پایینتــر از حــد
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متوســط» و از وضعیــت نامطلوبــی برخــوردار بــود .از میــان ابعــاد س ـهگانه مــورد مطالعــه،
ســطح ســرمایه فرهنگــی متجســم و عینــی مرتبــط با ســامت کمــی باالتــر از حد متوســط ،و
ا نامطل��وب» بود« .ســرمایه
س�طـح س��رمایه فرهنگ��ی نهادین�هـ ش�دـه مرتب��ط ب��ا س�لامت «کام�ل ً
فرهنگ��ی دارای سـ�ه منشــاء اســت :تربیــت خانوادگــی ،آموزشــهای رســمی و فرهنــگ
ش��غلی .انباشــت ســرمایه فرهنگــی از طریــق ایــن ســه منبــع ســبب بــروز تفاوتهایــی در میان
دارنــدگان آن و کســانی کــه فاقــدش هســتند ،میشــود» (فاضلــی .)1382 ،از آنجاییکــه
واگــذاری ســرمایه فرهنگــی و ابعــاد مختلــف آن (بهویــژه ســرمایه فرهنگــی نهادینــه شــده)
بــه آســانی میســر نیســت و کســب آن بــه شــرایط معینــی بســتگی دارد ،میتــوان اســتدالل
کــرد کــه دسترســی بــه منابــع ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و بهرهمنــدی از ایــن
منابــع نیــز متأثــر از عوامــل مختلــف و زمینههــای فکــری ،فرهنگــی خاصــی اســت کــه
طــی نســلهای متعــدد ایجــاد خواهــد شــد« .بــا توجــه بــه نابرابریهــای آشــکار توزیــع منابــع
و امکانــات در جامعــه ایــران» (تقوایــی )1390 ،بــه همــراه ســطح تحصیــات و منزلــت
شــغلی پاییــن عــده زیــادی از نمونههــا در ایــن پژوهــش (نــگاه کنیــد بــه جــدول شــماره )4
میتــوان ادعــا کــرد کــه اغلــب مطالعهشــوندگان در طــول زندگــی بــا موانــع و مشــکالت
عمــدهای مواجــه بــوده و بدیــن ترتیــب فرصتهــا و شانســهای کمتــری بــرای کســب انــواع
ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت پیرامــون آنهــا وجــود داشــته اســت.
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه جنســیت نقــش مهمــی در میــزان بهرهمنــدی و دسترســی
بــه اشــکال مختلــف ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت ایفــا میکنــد .در میــان ابعــاد
س ـهگانه ســرمایه فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت ،میانگیــن نمــرات دو بعــد (بعــد عینــی و
نهادینــه شــده) بــا توجــه بــه جنســیت متفــاوت بــود ،بهطوریکــه اختــاف معن ـیداری
آمــاری میــان دو گــروه جنســی مشــاهده شــد .بــا وجــود ایــن ،میانگیــن نمــرات دو گــروه
جنســی در بعــد ســرمایه فرهنگــی متجســم مرتبــط بــا ســامت بــا هــم متفــاوت نبــود.
51

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

یافتههــای حاضــر از لحــاظ نظــری بــا مفروضــات آبــل ( )2008و بوردیــو ( )1986مطابقــت
دارنــد .از آنجاییکــه از دیــدگاه آنهــا کســب انــواع مختلــف ســرمایه در گــرو موقعیــت
طبقاتــی و انــواع فرصتهــای ســاختاری اســت کــه عامــان اجتماعــی از آن برخــوردار
هســتند ،میتــوان اســتدالل کــرد کــه در جامعــه ایــران ،زنــان در مقایســه بــا مــردان از
موقعیتهــا و فرصتهــای ســاختاری محدودتــری بهرهمنــد هســتند .لــذا ،شانســهای کمتــری
بــرای دســتیابی بــه ابعــاد عینــی و نهادینهشــده ســرمایههای فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت
در اختیــار آنهــا وجــود دارد .در مــورد عــدم تفــاوت میانگیــن ســرمایه فرهنگــی متجســم
مرتبــط بــا ســامت در میــان زنــان و مــردان نیــز میتــوان ادعــا کــرد کــه طبــق مطالعــات
قبلــی (آبــل ،)2008 ،انتظــار بــر ایــن بــوده اســت کــه قشــر زنــان نســبت بــه مــردان از
ایــن نــوع ســرمایه بــه مراتــب بیشــتر بهرهمنــد باشــند ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از
مهمتریــن مولفههــای کســب ایــن نــوع ســرمایه ،میــزان دانــش و آگاهــی اســت و از
آنجاییکــه قشــر زنــان در ایــن پژوهــش نســبت بــه مــردان از میــزان تحصیــات پایینتــری
برخــوردار بودهانــد ،بنابرایــن میــزان دسترســی و بهرهمنــدی آنــان از منابــع و ابزارهــای
اطالعاتــی کــه بــه تقویــت ایــن نــوع ســرمایه بیانجامــد کمتــر بــوده اســت و اختــاف معنی
دار آمــاری در وضعیــت نمــرات بیــن دو گــروه جنســی مشــاهده نشــده اســت.
نتایــج مطالعــات پیشــین (کامفیــاس و همــکاران2015 ،؛ کامیــن و همــکاران2013 ،؛
گاجــن و همــکاران2015 ،؛ عبــاسزاده و همــکاران 1391 ،و  )1393بیانگــر رابطــه مثبــت
ابعــاد مختلــف ســرمایه فرهنگــی بــا مؤلفههــای ســبک زندگــی ســالم بودنــد .نتایــج ایــن
پژوهــش نیــز همجهــت بــا یافتههــای ســابق ،بیانگــر همبســتگی مثبــت ابعــاد ســرمایه
فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت (متجســم ،عینــی و ذهنــی) بــا ابعــاد مختلــف ســبک زندگــی
ســالم بــود .ایــن نتایــج نیــز بهطــور کامــل تأییدکننــده مبانــی نظــری پژوهــش هســتند،
زیــرا مفروضــات نظــری آبــل ( )2008و بوردیــو ( )1984بــر روابــط مثبــت ابعــاد ســرمایه
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فرهنگــی بــا مولفههــای ســبک زندگــی ســالم تأکیــد داشــتهاند .در همیــن راســتا آبــل
( )2008ادعــا میکنــد «ســرمایه فرهنگــی در بــه کارگیــری آن دســته از منابــع مالــی کــه
صــرف ســامت و ســبک زندگــی ســالم میشــوند نیــز از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت« .رفتــار تغذیــهای» و «الگوهــای فعالیتبدنــی» دو نمونــه مرتبــط در ایــن زمینــه
هســتند .ارزشــهای مرتبــط بــا ســامت ،دانــش در مــورد خــواص بهداشــتی تولیــدات
مــواد غذایــی خــاص و هنجارهایــی کــه هدایتکننــده رفتارهــای ســالم هســتند از جملــه
منابــع فرهنگــی محســوب میشــوند کــه جهتگیریهــا و انتخابهــای مــردم (همچــون
عــادات غــذا خــوردن و فعالیــت بدنــی) را شــکل میدهنــد».
نظــر بــه ایــن کــه در ایــن تحقیــق یافتههــا حکایــت از ایــن داشــت کــه  %62/4از
تغییــرات مربــوط بــه ســبک زندگــی بــا اســتفاده از تغییــرات ابعــاد ســهگانه «ســرمایه
فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت» قابــل تبییــن اســت ،در ایــن بیــن ،بعــد ســرمایه فرهنگــی
متجســم مرتبــط بــا ســامت بــا بیشــترین ضریــب ( ،)β=0/460در پیشبینــی ســبک
زندگــی ســالم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده اســت کــه بــا نظریــه آبــل ()2007
همراستاســت .زیــرا وی اســتدالل میکنــد کــه انــواع مختلــف ســرمایه فرهنگــی بــه
یکدیگــر وابســته هســتند و اثــرات ترکیبــی آنهــا بــه منظــور بهبــود ســامت گروههــا و
اقشــار مختلــف اجتماعــی ســودمند هســتند .همچنیــن ،هنگامــی کــه بحــث ســوادِ ســامت
و ســبکهای زندگــی ســالم در میــان اســت ،ســرمایه فرهنگــی متجســم مهمتریــن نقــش
را در توســعه و حفــظ آن دســته از ارزشــها ،ادراکات و رفتارهــای بــازی میکنــد کــه هــم
بــه تولیــد تندرســتی و هــم بــه تمایــز اجتماعــی کمــک میکننــد.
بــا توجــه بــه یافتههــای حاضــر میتــوان اســتدالل کــرد کــه منابــع فرهنگــی ازجملــه
عوامــل تعیینکننــده کنشــهای افــراد و پیششــرطهای اساســی بــرای جهتگیریهــای
رفتــار عامــان در محدودههــای ســاختاری هســتند .ایــن منابــع از طریــق فراینــد
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جامعهپذیــری ،گرایشــها و ســایق افــراد را درون هــر طبقــه اجتماعــی و نســل خــاص،
بــه وجــود میآورنــد ،بهطوریکــه ســبک زندگــی متناســب بــا آن طبقــه یــا نســل ایجــاد
خواهــد شــد .لــذا ،ترویــج منابــع فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت (همچــون آگاهــی ،مهارتها،
ارزشــها ،هنجارهــا ،وســایل و امکانــات ارتقــاء دهنــده تندرســتی و )...عناصــری کلیــدی در
تولیــد و بازتولیــد ســبکهای زندگــی ســالم هســتند .پیامــد ایــن امــر کاهــش نابرابریهــای
اجتماعی-فرهنگــی در حــوزه ســامت خواهــد بــود ،بهطوریکــه موجبــات پیشــگیری
و مبــارزه بــا بیماریهــای مزمــن (بیماریهــای قلبــی ،ســرطان ،دیابــت و )...را بــرای اغلــب
کنشگــران در ســطوح مختلــف (فــردی و جمعــی) فراهــم خواهنــد ســاخت.
پژوهــش حاضــر علیرغــم نقــاط مثبــت و یافتههــای نــو ،بــا موانــع و محدودیتهــای
نیــز روبــه رو بــوده اســت .ایــن محدودیتهــا شــامل مــورد زیــر بودهانــد )1 :نــو بــودن
حــوزه مطالعاتــی جامعهشناســی ســامت و محدودیــت رویکردهــای نظــری و جامــع در
زمینــه ســبک زندگــی ســالم )2 .اغلــب ابزارهــا و مقیاســهای طراحــی شــده بــرای ســنجش
مســائل مربــوط بــه ایــن حــوزه دارای نواقــص و اشــکاالت زیــادی بــوده و طراحــی
شــاخصها و مقایســهای کاربردیتــر در ایــن پژوهــش نیازمنــد تخصیــص وقــت و زمــان
بیشــتری بــود )3 .از آنجاییکــه مطالعــه حاضــر نوعــی مطالعــه گذشــتهنگر بــوده اســت،
ممکــن اســت افــراد مطالعــه شــونده در اثــر گذشــت زمــان و حساسشــدن نســبت بــه
ســبک زندگــی خــود تــا حــدودی ســبک زندگــی خــود را ســالمتر ارزیابــی کــرده باشــند.
 )4مقطعــی بــودن مطالعــه حاضــر از لحــاظ زمانــی ،تاحــدودی باعــث کاهــش قــدرت
تعمیــم یافتههــا شــده اســت )5 .دشــواریهای انجــام مصاحبــه بهویــژه بــا آن دســته از
بیمارانــی کــه دارای درد و ناراحتــی بیشــتری بودنــد )6 .ناهماهنگــی در میــان نهادهــا و
ارگانهــای ذیربــط همــراه بــا وجــود فرایندهــای بوروکراتیــک و طوالنیمــدت جهــت
صــدور انــواع مجوزهــا بــرای انجــام پژوهــش حاضــر.
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بــه منظــور رفــع نواقــص و کاســتیهای پژوهــش در ایــن حــوزه و انجــام مطالعــات
بهتــر توســط محققــان و پژوهشــگران پیشــنهادات زیــر ارائــه میگــردد:

1.1اســتفاده و بهرهگیــری از روشــهای کیفــی بــه مثابــه روشــی بــرای درک
الیههــا زیریــن و کشــف دالیــل جهتگیریهــای رفتــاری ســالم یــا ناســالم در
بیــن بیمــاران.

 2.تــاش بــرای انجــام پژوهشــهای میــان رشــتهای بــا تلفیــق رویکردهــای

پزشــکی ،جامعهشــناختی و روانشــناختی در حــوزه ســامت.

3.3انجــام مطالعــات طولــی بــا هــدف شــناخت در مــورد میــزان و چگونگــی
ســرمایههای فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت و نقــش آنهــا بــر تغییرپذیــری ابعــاد

ســبک زندگــی ســالم در میــان گروههــای مختلــف.

4.4انجــام پژوهشــهای مقایسـهای بــا هــدف بررســی اثــرات ســرمایههای فرهنگــی
مرتبــط بــا ســامت بــر ســبک زندگــی ســالم بیــن گروههــای جمعیتــی ســالم و
بیما ر .

5.5تــاش بــرای انجــام تحقیقــات علمــی گســتردهتر بــا هــدف شــناخت و
کشــف انــواع گوناگــون ســرمایههای فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت در میــان

خــرده فرهنگهــا و گروههــای قومــی مختلــف و اثــرات ایــن نــوع ســرمایهها بــر

جهتگیریهــای رفتــاری ســالم یــا ناســالم.

6.6انجــام مطالعــات مقایسـهای بــا هــدف بررســی میــزان و چگونگــی ســرمایههای
فرهنگــی مرتبــط بــا ســامت در میــان انــواع بیمــاران مبتــاء بــه بیماریهــای مزمن

(بیماریهــای قلبــی عروقــی ،ســرطان ،دیابــت و  )...بــا هــدف درک بهتــر تمایــزات

ابعــاد ســبک زندگــی ســالم در میــان آنهــا.

55

			
منابع و مآخذ

References

-باکاک ،ر .)1381( .مصرف (خ .صبوری ،ترجمه) .تهران :نشر شیرازه.-جهانــی ،ع .و همــکاران ( .)1392ارتبــاط ســامت معنــوی بــا کیفیــت زندگــی درمبتالیــان بــه بیمــاری عــروق کرونــر .مجلــه ســبک زنــد گــی اســامی بــا محوریــت
ســامت.19-24 ،)1(2 ،
-تقوایــی ،م ،.وارثــی ،ح .ر .و شــیخ بیگلــو ،ر .)1390( .تحلیــل نابرابــری هــای توســعهناحیــه ای در ایــران .فصلنامــه پژوهشــهای جغرافیــای انســانی (پژوهــش هــای
جغرافیایــی).153-168 ،)7( 43 ،
-رشــیدی ،س .و بهرامــی ،م .)1394( .عوامــل مرتبــط بــا ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــدهســامت در ســالمندان بســتری در بیمارســتانهای منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهــان .مجلــه پرســتاری و مامایــی ارومیــه.90-98،)2(۱۳ ،
-خادمیــان ،ط .)1390( .ســبک زندگــی و مصــرف فرهنگــی ،مطالعـهای در حــوزهجامعهشناســی فرهنگــی و دیباچــهای بــر ســبک زندگــی فرهنگــی ایرانیــان.
تهــران :انتشــارات جهــان کتــاب ،چــاپ ســوم.
-عابــدی ،ح .ع ،.بیکمحمــدی ،س ،.عبدیــزدان ،غ .ح .و نظــری ،ح .)1392( .بررســیســبک زندگــی بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای قلبی-عروقــی پــس از ترخیــص از مرکــز
آموزشــی درمانــی قلــب و عــروق سیدالشــهدا (ع) ارومیــه در ســال  .۱۳۹۱مجلــه
پرســتاری و مامایــی ارومیــه.944-954 ،)12(۱۱ ،
-عبــاسزاده ،م ،.علیــزاده اقــدم ،م .ب .و رحیمیدهــگالن ،ن .)1393( .ســنجش میــزانتأثیــر ســازههای جامعهشــناختی بــر رفتارهــای ســامتمحور بیــن شــهروندان شــهر
ارومیــه .مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی در ایــران.239-260،)2(3 ،
-عبــاسزاده ،م ،.علیــزاده اقــدم ،م .ب ،.بــدری گرگــری؛ ر .و ودادهیــر ،ا .ع.)1391( .بررســی عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی مؤثــر بــر ســبک زندگــی خودمراقبتــی
شــهروندان .فصلنامــه مطالعــات توســعه اجتماعــی -فرهنگــی.119-141 ،)1(1 .
-علیپور ،ا .)1390( .مقدمات روانشناسی سالمت .تهران :انتشارات دانشگاه پیامنور.-فاضلی ،م .)1382( .مصرف و سبک زندگی .تهران :نشر صبح صادق.-قاســمی ،و ،.ربانــی ،ر ،.ربانیخوراســگانی ،ع .و علیــزاده اقــدم ،م .ب.)1387( .تعیینکنندهــای ســاختاری و ســرمایهای ســبک زندگــی ســالم .مســائل اجتماعــی
ایــران.181-213،)63(16 ،
-محمــدی ،ج ،.ودادهیــر ،ا .ع .و محمــدی ،ف .)1391( .مناســبات ســرمایه فرهنگــیو ســبک زندگــی :پیمایشــی در میــان شــهروندان طبقــه متوســط شــهر ســنندج .مجلــه
جامعهشناســی ایــران.1-23،)4(13 ،
-محمدیزیــدی ،ع ،.حیدرنیــا ،ع .ر .و حاجـیزاده ،ا .)1384( .بررســی ســبکزندگی بیمارانقلبــی و عروقــی .دو ماهنامه علمی -پژوهشــی دانشــور پزشــکی.49-56،)61(13 ،

56

References

			
منابع و مآخذ

- Abel, T. (1991). Measuring Health Lifestyles in a Comparative Analysis:
Theoretical Issues and Empirical Findings. Social Science and Medicine, 32,
899–908.
- Abel, T. (2007). Cultural capital in health promotion, In: D. V. McQueen, I. Kickbusch & L. Potvin (Eds.). Health and Modernity: The Role
of Theory in Health Promotion (41-71). New York: Springer Press.
- Abel, T. (2008). Cultural Capital and Social Inequality in Health.
Journal of Epidemiological Community Health, 62, 7.
- Appelrouth, S. & Ddesfor Edles, L. (2008). Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings, London, Pine Forge Press.
- Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of theJudgemant
of Taste. London: Routledge.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.).
Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. New
York: Greenwood Press.
- Bygren, L. O., Weissglas, G., Wikstrom, B. M. & Konlaan, B. B. (2009).
Cultural Participation and Hhealth: A Randomized Controlled Trial among
Medical Care Staff, Psychosomatic Medicine, 71(4), 469– 73.
- Cockerham, W. C. (2001). Medical Sociology. 8th Ed. New Jersey:
Prentice Hall.
- Cockerham, W. C. (2013). Bourdieu and an Update of Health Lifestyle Theory. In W. C. Cockerham (Ed.). Medical Sociology on the Move.
London: Springer.
- Frohlich, K. L., Corin, E. & Potvin, L. (2001). A Theoretical Proposal
for the Rrelationship between Context and Disease. Sociology of Health
& Illness, 23(6), 776–797.
- Gagne, T., Frohlich, K. L. & Abel, T. (2015). Cultural Capital and
Smoking in Young Adults: Applying New Indicators to Explore Social
Inequalities in Health Behaviour. European Journal of Public Health,
25 (5), 818–823.
- Grineski, S. E. (2009). Parental Accounts of Children’s Asthma Care:
The Role of Cultural and Social Capital in Health Disparities, Sociological Focus, 42 (2), 107–32.
- House, J. S., Landis, K. R. & Umberson, D. (1998). Social Relationships and Health. Science, 241(4865), 540–545.

57

References

			
منابع و مآخذ

- Khawaja, M. & Mowafi, M. (2007). Types of Cultural Capital and Selfrated Health among Disadvantaged Women in Outer Beirut, Lebanon.
Scandinavian Journal of Public Health, 35(5), 475–480.
- Krieger, N. (2003), Theories for Social Epidemiology in the twentyfirst century: an ecosocial perspective. In: R. Hofrichter (Ed.). Health
and Social Justice (428-450). San Francisco: Jossey- Bass Press.
- Kamphuis, C. B. M., Jansen, T., Mackenbach, J. P. & Van Lenthe, F.
J. (2015). Bourdieu’s Cultural Capital in Relation to Food Choices: A
Systematic Review of Cultural Capital Indicators and an Empirical Proof
of Concept. PLoS ONE, 10(8), 1-19.
- Kamin, T. Kolar, A. M. & Steiner, P. (2013). The Role of Cultural Capital
in Producing Ggood Health: A Propensity Sscore Study. Slovenian Journal
of Public Health, 52(2), 108–118.
- Marmot, M. & Wilkinson, R. (2000), Social Determinants of Health.
Oxford: University Press.
- Morgan, A., Davies, M. & Ziglio, E. (Editors) (2010). Health assets in
a global context - theory, methods, action. London: Springer.
- Morrow, V. (1999). Conceptualising Social Capital in Relation to the
Well-being of Children and Young People: A Critical Review. The Sociological Review, 47(4), 744–765.
- Pinxten, W. & Lievens, J. (2014). The Importance of Economic, Social and Cultural Capital in Understanding Health Inequalities: Using a
Bourdieu-based Approach in Research on Physical and Mental Health
Perceptions. Sociol Health Illn, 36(7), 1095-1110.

- Swartz, D. (1997), Culture and Power: The Sociology of
Pierre Bourdieu. Chicago: University of Chicago Press.
- Shim, K. J. (2010). Cultural Health Capital: A Theoretical Approach
to Understanding Health Care Interactions and The Dynamics of Unequal
Treatment. J Health Soc Behav, 51(1), 1–15.
- Turner, J. H. (1998). The Structure of Sociological Theory. Belmont,
CA: Wadsworth Publishing Company.
- Veenstra, G. (2007). Social space, social class and Bourdieu: health
inequalities in British Columbia, Canada. Health & Place, 13(1), 14–31.
- Veenstra, G. & Abel, T. (2015). Capital Interplays and The Sself-rated
Health of Young Men: Results From a Ccross-sectional Study in Switzerland. International Journal for Equity in Health, 14, 38.

58

