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در  پیشــرفتها  مهم تریــن  از  یكــی  مقدمــه: 
تئوریهــای جامعه شناســی افزایــش توجــه بــه ســبك 
ــن  ــدی در تبیی ــوم كلی ــك مفه ــوان ی ــی به عن زندگ
رفتــار اجتماعــی بشــر اســت. ســبك زندگــی شــامل 
ــادات كاری  ــكن، ع ــر، مس ــی، ظاه ــات بدن ترجیح
و اوقــات فراغــت اســت كــه شــهروندان را از هــم 
ــد. ســبك زندگــی ســامت محور در  ــز می كنن متمای
ــرار  ــان ق ــه جامعه شناس ــورد توج ــر م ــالهای اخی س
گرفتــه اســت. توجــه بــه ســبك زندگــی و ســامت 
ــر در  ــا تغیی ــه همــراه دارد كــه ب ــن مضمــون را ب ای
ــاء و  ــه ارتق ــوان ب ــاری می ت ــی و رفت ــوه ذهن وج
ــبك  ــر در س ــرد. تغیی ــك ك ــامت كم ــن س تضمی
طریــق  از  می تــوان  را  ســامت محور  زندگــی 
ــواع  ــون ان ــی همچ ــای اجتماع ــاره ای از مؤلفه ه پ
ــهیل  ــادی( تس ــی و اقتص ــرمایه )اجتماعی،فرهنگ س
نمــود. بــه نظــر می رســد، اســتان كردســتان و شــهر 
ــی و  ــی قوم ــاوت فرهنگ ــطه تف ــه واس ــنندج ب س
ــبك  ــوزه س ــران، در ح ــاط ای ــایر نق ــا س ــی ب مذهب
ــد.  ــی باش ــرای ارزیاب ــب ب ــوردی مناس ــی م زندگ
ــت  ــر مالكی ــا اث پژوهــش حاضــر درصــدد اســت ت
ــات  ــر تنوع ــرمایه را ب ــواع س ــورداری از ان و برخ
ســبك زندگــی ســامت محور زنــان بررســی و 
واكاوی نمایــد و درصــدد پاســخگویی بــه ایــن 

Introduction: One of the most impor-
tant advances in theory of sociology is 
increased attention to lifestyle as a key 
concept in explaining human social be-
havior. Lifestyle includes physical pref-
erences, appearance, housing, work, 
and leisure habits that distinguish citi-
zens from each other. In recent years, 
healthy lifestyle has been attention by 
sociologists. Paying attention to life-
style and health change behavioral and 
mental dimensions due to improvement 
of health. Happyness, confidence, ener-
gy, strength, and health are all qualities 
an individual wants. The real question 
is how bad they want it. It is really not 
as hard as it seems. Gradually changing 
your life into a well balanced, healthy 
lifestyle can be done. It may be hard 
getting rid of old habits, but it is well 
worth it. Start with little changes and 
less excuses. Living a healthy lifestyle 
is not a diet or some ridiculous weight 
loss challenge. Living a healthy life-
style is a melting pot of several factors. 
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One is not able to live a healthy life-
style without a solid diet and workout 
foundation. The harmful side effects 
of processed food, drugs, alcohol, 
and sleep deprivation trump one’s life 
while mental and emotional stabil-
ity aids in a healthy lifestyle. Accord-
ing to the World Health Organization, 
only one in ten people exercise regu-
larly and a majority does not follow a 
healthy diet. The main culprit is our 
penchant for junk food as can be seen 
from the popularity of fast food chains 
and other western eateries. Even local 
foods such as fried noodles, friend rice, 
snacks, and savories are laden with 
fat and calories. Thus, consuming this 
type of food on a daily basis can con-
tribute to weight gain. Overweight and 
obese people suffer from many health 
complications such as diabetes, high 
blood pressure, high cholesterol, and 
even cancer. Leading a healthy life-
style is a conscious decision. One can 
ignore that and lead a life that exposes 
one too many health hazards. It is im-
portant to recognize that a healthy liv-
ing ensures a longer life span as well 
as a life free of disease and complica-
tions. Hence, the emphasis on healthy 
lifestyle should start at young ages. 
Parents must urge their children to eat 

پرســش اســت كــه انــواع و ابعــاد مختلــف ســرمایه 
ــر  ــری ب ــه اث ــی( چ ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع )اقتص
انتخــاب ســبك زندگــی ســامت محور زنــان شــهر 

ــد؟ ــنندج دارن س
توصیفــی  نــوع  از  حاضــر  پژوهــش  روش: 
ــام  ــش انج ــا روش پیمای ــه ب ــت ك ــی اس غیرتجرب
پذیرفتــه اســت. جامعــه  آمــاری تحقیــق شــامل كلیــه 
ــوده اســت  ــاالی 18 ســال شــهر ســنندج ب ــان ب زن
كــه از بیــن آنهــا، تعــداد 310 نفــر براســاس فرمــول 
ــده و  ــاب ش ــه انتخ ــم نمون ــوان حج ــران به عن كوك
ــوده  ــه ای ب ــه ای چندمرحل ــری خوش روش نمونه گی
اســت. همچنیــن ابــزار گــردآوری داده هــا تلفیقــی از 
ــوده اســت  ــتاندارد ب پرسشــنامه محقق ســاخته و اس
ــود.  ــی مناســبی برخــوردار ب ــار و پایای ــه از اعتب ك

ــان در چهــار بعــد )رشــد  یافته هــا: وضعیــت زن
مســئولیت پذیری  شــكوفایی،  خــود  و  معنــوی 
دربــاره ســامت، روابــط بیــن فــردی و تغذیــه( در 
ــت  ــد ورزش و فعالی ــا در دو بع ــط، ام ــد متوس ح
ــن اســت.  ــت اســترس در حــد پایی ــی و مدیری بدن
ــه  ــان داد ك ــی نش ــای تحلیل ــر آن، یافته ه ــاوه ب ع
دو نــوع ســرمایه اقتصــادی و فرهنگــی و ابعــاد آنهــا 
ــرمایه  ــاس س ــی در مقی ــبكه های اجتماع ــد ش و بع
اجتماعــی، البتــه بــا درجــات و شــدت متفــاوت بــا 

ــد. ــاط دارن ــامت محور ارتب ــی س ــبك زندگ س
ــه  ــت ك ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای ــث: ب بح
مؤلفه هــای ســرمایه فرهنگــی و اقتصــادی اثــر 
ــی در  ــبك زندگ ــاب س ــر انتخ ــبی ب ــت و مناس مثب
راســتای ســامت دارنــد و در میــان مؤلفه هــای 
ــه  ــر ب ــه منج ــبكه ك ــد ش ــی، بع ــرمایه اجتماع س
ــی  ــای جمعــی و همگان ــط و فعالیته گســترش رواب
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more vegetables, fruits, juices, whole 
meal and wholegrain foods. Many par-
ents, due to time constraint, usually 
find the easy way out by cooking two-
minute noodles or heading towards the 
nearest fast food joint for quick meal. 
They do not realize however that sets 
the stage for an unhealthy lifestyle for 
their children who quickly become 
addicted to such foods. Thus, parents 
can counter this problem by cooking 
or preparing meals that do not take up 
time such as cheese sandwiches, soup, 
stir fried vegetables or buy pre-packed 
meals from supermarkets which can be 
warmed up in the microwave oven.
Change in healthy lifestyle can be 
made facilitated by a number of fac-
tors including types of capital (social, 
cultural and economic). Therefore, the 
aim of this paper is to investigate the 
relationship between different types of 
Capital and healthy lifestyle. It seems 
that the city of Sanandaj in Kurdistan 
province due to cultural differences in 
ethnic and linguistic terms with other 
parts of Iran, in the field of lifestyle is 
suitable for the evaluation. 
This study intends to analyze effect of 
variety of women’s capital on healthy 
lifestyle and tries to answer this ques-
tion that what is the effect of types and 

مقدمه
ســامت صرفــًا بــه معنــای عدم نشــانگان 
ــاری نیســت. بلكــه  )ســندروم( فیزیكــی بیم
ــن  ــی ســامت« ای ــدگاه »ســازمان جهان از دی
ــاه  ــترده ایی از رف ــف گس ــامل طی ــوم ش مفه
كامــل جســمی، روانــی و اجتماعــی در افــراد 
اســت. بنابرایــن دســتیابی بــه آن نــه به عنــوان 
ــی در  ــه منبع ــه منزل ــه ب ــدف، بلك ــك ه ی
زندگــی روزمــره اســت كــه در نهایــت 
می توانــد منجــر بــه افزایــش احســاس مثبــت 
نســبت بــه زندگــی و توانایــی خویشــتن یابی 
در افــراد شــود« )ســایلور1، 2004(. علیرغــم 
ــای  پیشــرفتهای چشــمگیر پزشــكی، بیماریه

1. Saylor

ــه  ــت. ب ــته اس ــه ای داش ــل ماحظ ــر قاب ــود، اث می ش
عبارتــی بــه نظــر می رســد پیوندهــای زنــان منجــر بــه 
ــاد آن شــده  ــه ســامت و ابع رشــد آگاهــی نســبت ب
ــه انتخــاب  و درگیــری زنــان در جمعهــای مختلــف ب

ــت.  ــرده اس ــك ك ــی كم ــبك زندگ س
واژگان کلیــدی: ســبك زندگــی ســامت محور، 
ســرمایه اقتصــادی، ســرمایه اجتماعــی، ســرمایه فرهنگــی 
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جســمی و اجتماعــی در حــال افزایــش 
عمــر  مــردم  بیشــتر  گرچــه  هســتند. 
ــد،  ــته دارن ــه گذش ــبت ب ــری نس طوالنی ت
ــده اند.  ــدی ش ــای جدی ــار محنته ــا دچ ام
ــكی  ــای پزش ــه گروه ــود ك ــن وج ــا ای ب
بخشــی از بیماریهــای عفونــی را بــه خوبــی 
كنتــرل كــرده و حتــی در مــواردی هــم بــه 
ــا  ــد، ام ــت یافته ان ــاری دس ــه كنی بیم ریش
بیماریهــای جدیــدی در حــال ظهورنــد كــه 
ناشــی از تغییــر در ســبك زندگــی رفتــاری 
ــهای  ــی از ویروس ــی ناش ــی و گاه و غذای
ــدد  ــات متع ــتند. تحقیق ــه هس ــش یافت جه
ــی  ــار جهان ــب ب ــه غال ــد ك ــان داده ان نش
بیماریهــا در دوران معاصــر، ناشــی از رفتــار 
انســان و انتخابهای زیانبخشــی اســت كه از 
ســوی آنــان به صــورت انفــرادی و جمعــی 
انجــام می گیــرد )جمیســن و دیگــران، 
1388(. بــه همیــن دالیــل در دهه هــای 
ــورت  ــی به ص ــبك زندگ ــوم س ــر مفه اخی
ــور«  ــامت مح ــی س ــبك زندگ ــام و »س ع
به طــور خــاص توجــه اغلــب محققــان 
را  پزشــكی  جامعه شناســان  و  ســامت 

sizes of capital (economic, social and 
cultural) on women’s choice of healthy 
lifestyle in Sanandaj?
Method: This paper is a descriptive 
and non-laboratory study was con-
ducted using survey techniques. The 
population were all of the over 18 
year old women of the city of Sanan-
daj. The sample size was chosen based 
on Cochran formula (310) and strati-
fied cluster sampling method is de-
termined. The data collection tool has 
been a combination of questionnaires 
researcher made and standards that 
were valid and reliable. 
Findings: Results of research on the 
status of healthy lifestyle of women 
in Sanandaj based on six dimensions 
show that situation of women is moder-
ate in four dimensions (spiritual growth 
and self-actualization, accountability 
of health, interpersonal relationships, 
and nutrition), but in both the exercise 
and stress management is low. More-
over, the findings indicated two types 
of capital (economic and cultural) and 
their aspects and dimension of social 
networks from social capital index, 
with varying degrees of severity, has 
significant relationship with healthy 
lifestyle.
Discussion: So, it can be argued that 
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ــت  ــت. اهمی ــرده اس ــب ك ــود جل ــه خ ب
ســبك زندگــی بیشــتر از آن جهــت اســت 
ــری  ــی و پیش گی ــت زندگ ــه روی كیفی ك

از بیماریهــا مؤثــر می باشــد )پــری و پوتــر، 
ــه  2001(. مفهــوم ســبك زندگــی اشــاره ب
ــی،  ــهای اجتماع ــی از ارزش ــاب كامل بازت
ــن  ــا دارد. همچنی ــورد و فعالیته ــرز برخ ط
ــادات  ــاری و ع ــای رفت ــی از الگوه تركیب
فــردی در سراســر زندگــی )فعالیــت بدنــی، 
تغذیــه، اعتیــاد بــه الــكل و دخانیــات و...( 

factors of cultural and economic capi-
tal have positive effect on selection 
of healthy lifestyle. In addition to the 
components of social capital and net-
work index which leading to the expan-
sion of the collaborative activities and 
public relations have significant effect. 
In other words, it seems that women 
linkage in respect to growth of aware-
ness about health and their engagement 
in different activities has been helpful 
in selection of type of lifestyle. 
Keywords: Cultural capital, Economic 
capital, Healthy lifestyle, Social capi-
tal, Women
ــه وجــود می آینــد )اســتاجی و  ــر می گیــرد كــه در پــی فراینــد اجتماعــی شــدن ب را در ب
همــكاران، 1385( و ســبك زندگــی ســالم به عنــوان شــاخه ای از ســبك زندگــی درصــدد 
اســت تــا رفتارهایــی را شــكل دهــد كــه بــر حفــظ ســامتی افــراد و جلوگیــری از انجــام 
ــراد دارای  ــه اف ــت ك ــر آن اس ــگ1 )2007( ب ــتند. آی كین ــد هس ــر مفی ــای پرخط رفتاره
ــان ســامت محور  ــبك زندگی ش ــه س ــری نســبت ب ــل كمت ــن تمای ــگاه اقتصــادی پایی پای
دارنــد. نتایــج پژوهــش كنســیك2 و همكارانــش )2003( هــم نشــان می دهــد كــه درآمــد، 

ــامتی اســت.  ــا س ــط ب ــی مرتب ــگاه اقتصــادی، اجتماع ــاخص پای ــن ش بهتری
ــت  ــی اس ــر تعیین كننده های ــت تأثی ــر تح ــع معاص ــی در جوام ــبك زندگ ــات س تنوع
كــه هــر یــك بخشــی از ایــن پدیــده چندوجهــی را مــورد تبییــن قــرار می دهنــد. ذخایــر 
ــوان  ــناختی از آن به عن ــه در مباحــث جامعه ش ــرد ك ــر ف ــترس ه ــع موجــود در دس و مناب
ــرمایه های  ــتند. س ــد هس ــن فراین ــر در ای ــل مؤث ــه عوام ــود، از جمل ــاد می ش ــرمایه« ی »س
1. King
2. Kensing
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ــوب  ــه ای محس ــر جامع ــمند در ه ــع ارزش ــزو مناب ــی ج ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص
ــده  ــی تعیین كنن ــرمایه ها عامل ــن س ــب ای ــان تركی ــات جامعه شناس ــر نظری ــوند و بناب می ش
ــزان  ــی، می ــه عبارت ــود. ب ــوب می ش ــراد محس ــار اف ــی رفت ــها و حت ــا و نگرش در باوره

ــی  ــای اجتماع ــا را در فض ــری آنه ــل قرارگی ــرمایه ها مح ــن س ــراد از ای ــورداری اف برخ
مشــخص می كنــد. در واقــع نگــرش افــراد بــه مســائل اجتماعــی بــه میــزان برخــورداری 

ــتگی دارد. ــی بس ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــرمایه های اقتص ــا از س آنه
 عــاوه بــر آن، در كشــور ایــران بیماریهــای غیــر واگیــر یكــی از علــل اصلــی مــرگ و 
ناتوانــی بــوده به طوری كــه در ســال 2002 حــدود 70 درصــد از تمــام مــرگ و میرهــا در 
ایــران بــه علــت ایــن بیماریهــای رخ داده اســت )براتــی و همــكاران، 1389(. بنابــر اعــام 
ــد  ــات، 85 درص ــد از تصادف ــت، بع ــر وزارت بهداش ــای غیرواگی ــز بیماریه ــس مرك رئی
علــت مــرگ و میرهــا در كشــور در ســال 1391 مربــوط بــه بیماریهــای غیرواگیــر بــوده 
ــا یــك  ــران ب ــه اینكــه جامعــه ای ــگاران جــوان1(. باتوجــه ب اســت )ســایت باشــگاه خبرن
گــذار اپیدمولوژیــك، همــراه بــا تغییــرات ســریع الگــوی غذایــی پرانــرژی و كــم ارزش از 
نظــر غذایــی، كاهــش فعالیــت جســمی و افزایــش مصــرف دخانیــات روبــه روســت، در 
معــرض همه گیــری بیماریهــای غیرواگیــر در طــول ســالهای آتــی قــرار دارد )فیاض بخــش 
و همــكاران، 1390(. هرچــه شــهرها بزرگ تــر و ســبك زندگــی افــراد متفــاوت  از 
شــهرهای كوچك تــر باشــد، میــزان بــروز بیماری هــای غیرواگیــردار نیــز بیشــتر می شــود. 
به طــور مثــال بیشــتر زنــان در شــهرهای بــزرگ شــاغل هســتن دیرتــر ازدواج می كننــد و 
دیرتــر بچــه دار می شــوند یــا اصــًا بچــه دار نمی شــوند و اگــر بچــه دار شــوند كمتــر بــه 
فرزندانشــان شــیر می  دهنــد؛ در نتیجــه میــزان ســرطان ســینه بــه مراتــب بیشــتر از زنانــی 
اســت كــه در روســتاها و شــهرهای كوچــك زندگــی می كننــد؛ بــه عبــارت دیگــر زندگــی 

1. www.yjc.ir
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در شــهرهای بــزرگ ســبك زندگــی افــراد را تغییــر می دهــد و افــراد بیشــتر از غذاهــای 
ــی  ــبك زندگ ــه س ــه ب ــاس، توج ــن اس ــر ای ــد )نفیســی، 1392(. ب ــتفاده می كنن ــاده اس آم
ســالم و عوامــل تأثیرگــذار بــر آن مســئله، مهــم و اساســی اســت و در ایــن راســتا، پژوهش 
حاضــر درصــدد اســت تــا اثــر مالكیــت و برخــورداری از انــواع ســرمایه را بــر تنوعــات 
ــه  ــان بررســی و واكاوی كنــد و درصــدد پاســخگویی ب ســبك زندگــی ســامت محور زن
ایــن پرســش اســت كــه انــواع و ابعــاد مختلــف ســرمایه )اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی( 

چــه اثــری بــر انتخــاب ســبك زندگــی ســامت محور زنــان شــهر ســنندج دارنــد؟

پیشینه تجربی 
جامعه شناســی و انسان شناســی پزشــكی در ایــران نســبت بــه ســایر حوزه هــای 
علــوم اجتماعــی، جدیدتــر بــوده و به طــور كلــی پژوهشــهایی كــه در ایــن زمینــه انجــام 
شــده اســت نســبتًا محــدود اســت و گســتردگی و تنــوع چندانــی ندارنــد. بــا ایــن حــال 
تــاش بــرای تولیــد ادبیــات در ایــن حــوزه در ســالهای اخیــر رو بــه فزونــی اســت. در این 
راســتا مطالعــات داخلــی در وهلــه نخســت درصــدد ارزیابــی وضعیــت گروههــای مختلف 
اجتماعــی از منظــر ســبك زندگــی ســامت محــور بوده انــد. در ایــن زمینــه شــواهد بــه 
ــان  ــامت در می ــا س ــط ب ــار مرتب ــود رفت ــی از وج ــی، 1389( حاك ــده )شمس ــت آم دس
ــه شــهروندان از نظــر شــاخصهای  ــد می شــود ك ــن راســتا، تأكی شــهروندان اســت. در ای
ــای  ــتفاده از توصیه ه ــی، اس ــامت روان ــری، س ــع ظاه ــت وض ــون اهمی ــی همچ مثبت
پزشــكی، عــادات غذایــی ســالم، رعایــت اصــول ایمنــی و وضعیــت خــواب پاســخگویان 
ــا از نظــر دیگــر شــاخصها همچــون آگاهــی  ــوده، ام در حــد مناســب و رضایت بخــش ب
ــر  ــه نظ ــد. ب ــبی ندارن ــت مناس ــی وضعی ــت ورزش ــام فعالی ــمانی و انج ــت جس از وضعی
می رســد كــه شــواهد موجــود و شــیوع و گســترش انــواع مختلــف بیماریهــای مرتبــط بــا 
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انتخــاب ســبك زندگــی ناســالم موجــب تردیــد در نتایــج مطالعــه فــوق می گــردد. ایــن 
مــوارد اخیــر در واقــع گواهــی اســت بــر اهمیــت متعینهــای ســاختاری و فرهنگــی بــرای 
انتخــاب ســبك زندگــی ســامت. در ایــن راســتا، مطالعــات مختلــف از جبنه هــای متفاوتی 
ــه  ــش شــهروندان ب ــده گرای ــای تبیین كنن ــی عناصــر و مؤلفه ه ــه ارزیاب ــه مرتبطــی ب و البت
انتخــاب ســبك زندگــی ســالم پرداخته انــد. در پژوهشــی كــه در رابطــه بــا نقــص ســرمایه 
اجتماعــی در ارتقــاء ســبك زنذگــی ســالم بــه انجــام رســیده اســت )قــادری و همــكاران، 
ــای آن  ــی و مؤلفه ه ــرمایه اجتماع ــه س ــیده اند ك ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب 1394( محقق
اثــرات مثبــت و مهمــی بــر ســبك زندگی ســالم و خــرده مقیاســهای آن دارنــد. همچنیــن 
در پژوهشــی كــه در میــان ورزشــكاران و بــا توجــه بــه وضعیــت ســرمایه اجتماعــی انجــام 
پذیرفتــه اســت )محمــدی و همــكاران، 1393( محققــان نشــان داده انــد كــه بیــن ســرمایه 
ــت و معنــادار  ــه ای مثب ــامت محور ورزشــكاران رابط اجتماعــی و ســبك زندگــی س
وجــود دارد. بــه بیــان دیگــر، بــا افزایــش ســرمایه اجتماعــی ورزشــكاران، ســبك زندگــی 
ســامت محور آنهــا بهبــود می یابــد. عــاوه بــر آن، نتایــج بررســی پیونــد میــان ســرمایه 
فرهنگــی و اشــكال مختلــف ســبك زندگی )غائــب، 1386؛ محمــدی، 1390( حاكــی از آن 
بــوده اســت كــه ســرمایه فرهنگــی بــه ویــژه ســرمایه فرهنگــی نهــادی نقــش تعیین كننــده 
در انتخــاب نــوع ســبك زندگــی افــراد ایفــاء می كنــد در واقــع یكــی از اولویتهــای تعییــن 
ــطح  ــش س ــات و افزای ــت تحصی ــین اهمی ــه پیش ــات و در مطالع ــن مطالع ــده در ای كنن
ســواد شــهروندان اســت. امــری كــه بــه نظــر و بــا توجــه بــه تأكیــد نظریه پــردازان حــوزه 
پسانوســازی )اینگلهــارت، 1389( منطبــق بــا واقعیــت جلــوه می كنــد. همچنیــن، بررســی 
تعیین كننده هــای ســاختاری و ســرمایه ای ســبك زندگــی ســامت محور )قاســمی و 
ــی  ــانی )اجتماع ــرمایه انس ــاوت س ــكال متف ــه اش ــت ك ــان داده اس ــكاران، 1387( نش هم
ــاداری داشــته اســت.  ــا ســبك زندگــی شــهروندان رابطــه معن و اقتصــادی و فرهنگــی( ب
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نتیجــه تحقیــق حاكــی از آن بــوده اســت كــه رابطــه كامــا معنــاداری میــان ســرمایه ها و 
ســبك زندگی ســامت محور وجــود دارد. نهایتــاً اینكــه تأثیرگــذاری ســرمایه اجتماعــی در 
ایــن پژوهــش بیشــتر از ســرمایه های اقتصــادی و فرهنگــی بــوده و یــا بــه عبارتــی رابطــه 
ــوده اســت.  بیــن ســرمایه اقتصــادی و ســبك  زندگــی ســامت محور در حــد ضعیفــی ب

عــاوه بــر مــوارد فــوق، شــواهدی از منابــع متخلــف و گســترده )كاكرهــام، زریــش، 
ــا  ــط ب ــار رتب ــای رفت ــه الگوه ــد ك ــان می ده ــد، 1988( نش ــوارتز، 2000؛ تاونزن 2004؛ ش
ــی همچــون ســن،  ــناختی و اجتماع ــای جمعیت ش ــا ویژگیه ــور مشــخص ب ســامت به ط
ــوان  ــود. به عن ــز می ش ــا متمای ــی گروهه ــای آموزش ــیت و زمینه ه ــی، جنس ــه اجتماع طبق
ــه  ــد ك ــف )1998، 2000( نشــان داده ان ــات مختل ــكاران در مطالع ــام و هم ــه كاركره نمون
ــا  ــاور آنه ــه ب ــا ب ــی- فرهنگــی ی ــای اجتماع ــر مؤلفه ه ــی ب ــی مبتن انتخــاب ســبك زندگ
متعینهــای اجتماعــی- فرهنگــی انجــام می پذیــرد. زریــش و همــكاران )2004( در پژوهشــی 
تحــت عنــوان »زندگــی همســایگی، ســرمایه اجتماعــی و ســامت« تأثیــر ســرمایه اجتماعی 
بــر ســامت افــراد را مــورد برســی قــرار داده و نشــان دادنــد كــه ســرمایه اجتماعــی بــر 
ســامتی فیزیكــی و روانــی افــراد در گروههــای بزرگســال تأثیــر به ســزایی دارد. شــوارتز1 
ــف را  ــش مختل ــه بخ ــی س ــای فرهنگ ــلیقه ها و داراییه ــای س ــر مبن ــن )2000( ب و مارلی
ــرمایه  ــه س ــی ك ــات عموم ــاغلین در خدم ــه ش ــد ك ــوان می كنن ــد و عن ــایی می كنن شناس
ــد، معمــوالً شــیوه های ســالم و فعال تــری  ــاال و ســرمایه اجتماعــی پاییــن دارن فرهنگــی ب
ــن  ــه »ســرمایه فرهنگــی« پایی ــات اداری ك ــران و مقام ــد. مدی ــرای زندگــی برمی گزینن را ب
ــد ســبكهای ســــنتی دكوراســــیون  ــد و ترجیــح می دهن ــاال دارن و »ســرمایه اقتصــادی« ب
خانــه و مــد را انتخــاب كننــد. ســبك »پســــت مدرنهــا« كــه فاقــد هــر گونــه اصــل تعریف 
ــارد )1995( و راجــرز  ــت و لی ــات همســترم )1996( وای ــن تحقیق ــده اســت. همچنی كنن

1. Schwartz
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ــالم تر  ــرد س ــراد مج ــن از اف ــور میانگی ــل به ط ــراد متأه ــه اف ــد ك ــان می ده )1995( نش
هســتند )ویلیامــز و آمبرســون، 2004(. ای كینــگ1 و همــكاران )2007 و 2009( در تحقیــق 
مشــابهی پیرامــون تبعیــت از منشــهای ســبك زندگــی ســامت محور و تطبیــق بــا شــرایط 

جدیــد ســبك زندگــی ســامت محور بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه اگرچــه میــزان كشــیدن 
ســیگار در بیــن افــراد مــورد مطالعــه )74-4( تغییــر نكــرد، امــا انجــام فعالیتهــای فیزیكــی 
ــراد دارای توده هــای  ــداد اف ــل تع ــت و در مقاب ــوه و ســبزیجات كاهــش یاف و خــوردن می
بدنــی و میــزان مصــرف الــكل افزایــش یافــت و نهایتــاً تبعیــت از الگوهــای ســبك زندگــی 
كاهــش یافتــه اســت. االف كنســیك2 و همــكاران در ســال 2003 در مطالعــه ای تطبیقــی– 
ــاخصهای  ــك از ش ــچ ی ــه هی ــی ك ــه در حال ــد ك ــان دادن ــكا( نش ــان و امری ــی )آلم مقطع
پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی ارتباطــی بــا ســامتی در آلمــان نداشــتند، امــا درآمــد بهتریــن 
ــت.  ــوده اس ــور ب ــامت در آن كش ــا س ــط ب ــادی مرتب ــی، اقتص ــگاه اجتماع ــاخص پای ش
همچنیــن در ایــاالت متحــده ارتبــاط ضعیفــی بیــن پایــگاه اقتصــادی، اجتماعــی بــا ســامتی 
وجــود دارد. از طرفــی دیگــر نتایــج كار آنهــا نشــان داد تفاوتهــای اجتماعــی در ســامتی 
ــن تفاوتهــا در آلمــان  ــا ای ــه كاهــش اســت، ام ــاالت متحــده رو ب ــراد مســن ای ــن اف در بی
ــه نســبت مایم تــری تغییــر می كنــد. همچنیــن، یافتــة ای ســی هونــك )2004( در بیــن  ب
ــد  ــی دارن ــی گیاه ــرف غذای ــه مص ــرادی ك ــان داد اف ــدی نش ــال هلن ــاالی 18 س ــراد ب اف
بیــش از مصرف كننــدگان گوشــتی گرایــش مثبــت بــه ســامتی دارنــد. هینــگ الم3 )2004( 
جهــت بررســی مراحــل ارتقــای ســامت عمومــی و اعمــال ســبك زندگــی ســامت محور 
ــراد هیــچ  در بیــن چینیهــا 64- 18ســاله ســاكن هنــگ كنــگ دریافــت كــه 39 درصــد اف
ــرای  ــد. 12 درصــد اعمــال خاصــی ب ــرای ارتقــای ســامتی انجــام نداده ان ــه عملــی ب گون
1. Iking
2. Kensing
3. Hinglam
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ــه درصــد  ــه س ــد، اگرچ ــه بوده ان ــه آن بی توج ــرای ادام ــا ب ــته اند، ام ــامتی داش ــود س بهب
افــراد هیــچ كنشــی بــرای بهبــود ســامتی نداشــته اند، امــا مایلنــد در شــش مــاه آینــده آن 
را انجــام دهنــد. ایــن درصــد بــرای كســانی كــه می خواهنــد در یــك مــاه آینــده ایــن كار 
را انجــام دهنــد بــه 11 درصــد می رســد و 15 درصــد افــراد اعمــال بــرای بهبــود ســامتی 
در كمتــر از شــش مــاه انجــام داده انــد و مایــل بــه ادامــه هســتند و 21 درصد خواهــان حفظ 

ایــن فعالیــت هســتند )هینــگ الم، 2004(. 
ــی  ــبك زندگ ــه س ــد ك ــكاران )2004( دریافتن ــام و هم ــاوت كاكره ــی متف  در تحقیق
ســامت محور منفــی، تعییــن كننــده  اصلــی بــرای مــرگ و میــر در دولتهــای سوسیالیســت 
ــر از  ــتان بهت ــادی قزاقس ــت اقتص ــه وضعی ــد اگرچ ــان می دهن ــج نش ــت. نتای ــابق اس س
ــن  ــه ای ــت. وی ب ــر اس ــتان مثبت ت ــی در قرقیزس ــبك زندگ ــا س ــت، ام ــتان اس قرقیزس
ــان  نتیجــه رســید در بــاروس، روســیه، اكرایــن و قزاقســتان )2000 و 2004( اگرچــه زن
ــم  ــر اعمــال ســبك زندگــی ســامت محور، روی رژی ــردان دچــار اســترس ب بیشــتر از م
غذایــی روزانــه هســتند، امــا مــردان و زنانــی كــه اســترس كمتــری دارنــد از رژیــم غذایــی 
ــیه  ــد. در روس ــتفاده می كنن ــاال اس ــا اســترس ب ــان ب ــردان و زن ــه م ــری نســبت ب متعادل ت
مصــرف زیــاد الــكل، ســیگار، رژیــم غذایــی پرچــرب و فقــدان ورزش عوامــل اصلــی بــاال 
بــودن بیماریهــای قلبــی و مــرگ و میــر اســت كــه بیشــتر بــرای مــردان میانســال و طبقــه 
كارگــر اتفــاق افتــاده اســت. نهایتــًا انتخــاب ســبك زندگــی تــا حــد زیــادی نتیجــه شــرایط 
ــای زندگــی( و هنجارهــای  ــت )انتخابه ــا عاملی ســاختاری )شانســهای زندگــی( اســت ت
ــه هــر روی  ــام، 2004(. ب ــر می گــذارد )كاكره ــر طــول عمــر تأثی ــا اجتمــاع و ب گــروه ی
آنچــه كــه در مطالعــات تجربــی فــوق حائــز اهمیــت اســت تأكیــد محققــان بــر متعیینهــا 
ســاختاری و زمینــه ای بــر تنــوع انتخابهــای ســبك زندگــی و به ویــژه گرایــش بــه انتخــاب 

ســبك زندگــی ســالم اســت. 
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چارچوب نظری
پیــر بوردیــو از جملــه تأثیرگذارتریــن نظریــه پردازانــی اســت تحلیــل نظــری جامعــی 
دربــاره مفاهیــم مصــرف و ســبك زندگــی ارائــه دهــد. وی بــر ایــن موضــوع تأكیــد می كنــد 
كــه چگونــه اعمــال افــراد بــه وســیلة ســاخت جهــان اجتماعــی آنهــا تحــت نفــوذ و تأثیــر 
قــرار می گیــرد و در مقابــل چگونــه ایــن اعمــال، آن ســاخت را بازتولیــد می كننــد. بوردیــو 
در اثــر مشــهور خویــش بــا عنــوان »تمایــز« به طــور سیســتماتیك الگوهــای فرهنگــی مصرف 
را بــرای تعریــف ذوق و قریحــه در بیــن طبقــات اجتماعــی جامعــه فرانســه مــورد بررســی 
قــرار می دهــد. او در ایــن اثــر تحلیلــی از عــادات غذایــی و ورزشــی اســتفاده كــرده اســت 
كــه نشــان می دهــد چگونــه ســاختارهای ذهنــی حــول یــك طبقــه، جنبه هــای ویــژه ای از 
ســبك زندگــی ســامت را تشــكیل می دهــد )كاكرهــام، 2004(. در نظــر بوردیــو، جامعــه بــا 
عنــوان فضــای اجتماعــی كــه جایــگاه رقابتــی شــدید و بی پایانــی اســت بازنمایــی می شــود 
كــه در جریــان ایــن رقابتهــا تفاوتهایــی ظهــور می كنــد كــه مــاده و چارچــوب الزم بــرای 
هســتی اجتماعــی را فراهــم می كنــد. او جامعــه را موجودیتــی غیریكپارچــه می دانــد كــه در 
آن مدلهــای كوچــك متمایــزی از قواعــد، مقــررات و اشــكال قــدرت وجــود دارد كــه میــدان 
خوانــده می شــوند. میــدان عرصــه رقابــت بــرای كســب پایــگاه در سلســله مراتــب قــدرت 

اســت )فاضلــی، 1382(. 
بــه اعتقــاد واكوانــت میــدان در وهله اول فضای ســاختمندی از جایگاههاســت )اســتونز، 
1381(. هــر میــدان یــا حــوزه ای بــه كنشــگران و عامــان خــود، فضایــی از امكانــات عرضه 
می كنــد كــه ســبب می شــود، آفرینشــگران در عمــل هماهنگــی یابنــد )بوردیــو، 1381(. از 
ایــن رو میــدان بیانگــر شــرایط اجتماعــی عامان اســت و در ســاختارگرایی تكوینــی بوردیو، 
ــو فضــای  ــان، 1388(. بوردی ــی دارد )خادمی ــاختارهای اجتماع ــن س ــی در تبیی ــش مهم نق



135      

رابطهانواعسرمایهوسبکزندگیسالمتمحور

اجتماعــی را بــر محــور اشــكال مختلــف ســرمایه اعــم از ســرمایة اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــا داده و  ــدان معن ــه می ــن اشــكال ســرمایه ب ــد اســت ای ــد و معتق فرهنگــی ترســیم می كن
حجــم تركیــب آنهــا نــزد افــراد، جایــگاه آنهــا را در سلســله مراتــب میــدان تعییــن می كنــد. 
مفهــوم ســاختار نیــز در اندیشــه بوردیــو بــا توجــه بــه دو مفهــوم میــدان و ســرمایه شــكل 
ــا  ــه ب ــی ك ــه پایگاههای ــت از مجموع ــارت اس ــاختار عب ــه س ــا ك ــن معن ــه ای ــرد؛ ب می گی
ــر  ــا یكدیگ ــه ب ــل مقایس ــا قاب ــود در آنه ــرمایه های موج ــب س ــم و تركی ــه حج ــه ب توج
ــرمایه  ــم س ــری از مفاهی ــا بهره گی ــو ب ــب بوردی ــن ترتی ــه ای ــی، 1382(. ب ــتند )فاضل هس
اقتصــادی و فرهنگــی و اســتفاده از مفهــوم منــش كــه از آن بــه مثابــه الگوهــای اندیشــه، 
درك، مصــرف و ســبك زندگــی تعبیــر می كنــد، بــه تبییــن مدلــی جهــت ســاختار طبقاتــی 
و بازتولیــد طبقــه دســت زد و معتقــد بــود كــه افــراد موقعیــت طبقاتــی خــود را درونــی 
می كننــد و آن را از طریــق انتخابهــای فرهنگــی خویــش بیــان می كننــد )خادمیــان، 1388(. 
او بــه مــدد ایــن مفاهیــم، نظریــه ای منســجم دربــاره شــكل گیری ســبكهای زندگــی ارائــه 
كــرده اســت. طبــق مــدل بوردیــو بــرای ســبك زندگــی، شــرایط عینــی زندگــی و موقعیــت 
فــرد در ســاختار اجتماعــی بــه تولیــد منشــهای خــاص منجــر می شــود كــه مولــد دو دســته 
نظــام، یعنــی نظــام طبقه بنــدی اعمــال و نظــام ادراكات و شــناختها اســت. ســبك زندگــی 

در واقــع تعامــل ایــن دو نظــام اســت. 
ویلیــام كاكرهــام از جملــه متفكرانــی اســت كــه در دوره اخیــر بــه بســط مفهــوم ســبك 
زندگــی در حــوزة ســامت پرداختــه اســت. او نیــاز بــه تئــوری »ســبك زندگــی ســامت« 
را بــا ایــن حقیقــت توجیــه می كنــد كــه بســیاری از عــادات ســبك زندگــی روزمــره درگیــر 
توجــه بــه نتایــج ســامت اســت و همچنیــن بــر ایــن نكتــه تأكیــد دارد كــه برخــاف دوران 
ــه دلیــل تغییــرات ایجــاد شــده در الگوهــای بیمــاری،  تاریخــی قبــل، در دوران معاصــر، ب
مدرنیتــه و هویتهــای اجتماعــی، ســامتی به عنــوان یــك دســتاورد در نظــر گرفتــه می شــود. 
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چیــزی كــه افــراد خــود را موظــف می داننــد تــا بــا ارتقــای كیفیــت زندگیشــان، آن را بــه 
دســت آورنــد، چــه در غیــر ایــن صــورت، متحمــل مــرگ زودرس و یــا ابتــا بــه بیماریهای 
ســخت و مزمــن خواهنــد شــد. در ایــن رابطــه گیدنــز )1991( و ترنــر )1992( نیــز بــا تأكید 
بــر ایــن امــر معتقدنــد كــه انتخابهــای ســبك زندگــی در دوران مدرنیتــه متأخــر، افــراد را در 
برابــر ســامتی و به طــور كلــی بدنهایشــان بیشــتر مســئول كــرده اســت. كاكرهــام در طــرح 
مــدل ســبك زندگــی ســامت از مباحــث وبــر، گیدنــز و بوردیــو در حــوزة ســبك زندگــی 
متأثــر بــوده اســت. وی در پژوهشــی میدانــی بــا اســتفاده از چارچــوب نظریــه بوردیو نشــان 
ــر  ــه، در اواخ ــی اولی ــای اجتماع ــوان اجباره ــی به عن ــی منف ــبكهای زندگ ــه س ــد ك می ده
قــرن بیســتم در روســیه و اروپــای شــرقی باعــث كاهــش امیــد بــه زندگــی شــد. بــر اســاس 
ــد را  ــر بودن ــول عم ــش ط ــرض كاه ــه بیشــتر در مع ــی ك ــای پژوهــش وی، گروه یافته ه

افــراد میانســال و مــردان طبقــه كارگــر تشــكیل می دادنــد. 
اوضــاع زندگــی و موقعیــت بــه نســبت پاییــن و ضعیــف آنهــا در ســاخت اجتماعــی، 
ــرف  ــد مص ــود )مانن ــتی ب ــال غیربهداش ــر اعم ــی ب ــه مبتن ــی داد ك ــرورش م ــی را پ عادات
ــاع از  ــی و امتن ــم غذای ــه رژی ــی ب ــی توجه ــیگار كشــیدن، ب ــی، س ــاد مشــروبات الكل زی
ورزش(. ایــن نــوع ســبك زندگــی باعــث بــاال رفتــن میــزان بیماریهــای قلبــی، تصادفــات 
و دیگــر مشــكات بهداشــتی بــود و در نهایــت منجــر بــه كوتاهــی طــول عمــر می شــد. 
ایــن رفتارهــا هنجارهــای ایجــاد شــده از طریــق تعامــل گروهــی بودنــد كــه بــه واســطه 
فرصتهایــی كــه آنهــا در اختیــار داشــتند، شــكل گرفتــه و بــه وســیله ایــن ســاختار ذهنــی 
ــاختار را  ــت ـ س ــث عاملی ــام بح ــام كاكره ــوان آرا، 1386(. ویلی ــود )كی ــده ب ــی ش درون
به عنــوان چارچوبــی بــرای ســاخت تئــوری ســبك زندگــی ســامت بــه كار گرفتــه اســت. 
بــه نظــر كاكرهــام مباحــث مربــوط بــه همكاریهــا و تعامــل نســبی عاملیــت و ســاختار در 
ــه در گفتمــان نظــری  ــا توســعه نیافت ــم، ام ــن ســبك زندگــی ســامت حــوزه ای مه تعیی
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ــوان  ــامت به عن ــی س ــبك زندگ ــام س ــر كاكره ــت. از نظ ــكی اس ــی پزش جامعه شناس
الگوهــای جمعــی مرتبــط بــا ســامتی بــر اســاس انتخابهایــی از گزینه هــای در دســترس 
ــام،  ــت دارد )كاكره ــا مطابق ــی آنه ــای زندگ ــا فرصته ــه ب ــده اســت ك ــف ش ــردم تعری م

2005(. ایــن تعریــف شــامل رابطــه دیالكتیــك بیــن فرصتهــای زندگــی ارائــه شــده توســط 
ــی  ــای زندگ ــری انتخابه ــه وب ــك زمین ــود. در ی ــی او می ش ــبك زندگ ــوم س ــر در مفه وب
ــه اصــوالً  ــاختار ك ــكلی از س ــی ش ــای زندگ ــت اســت و فرصته ــرای عاملی ــده ای ب نماین
ــد.  ــف و محــدود می كن ــا را تضعی ــه اجتماعــی اســت و انتخابه ــگاه طبق نشــان دهنده جای
در حالــی كــه ســامتی و دیگــر انتخابهــای ســبك زندگــی اختیاری انــد )كاكرهــام، 2005(. 
كاكرهــام برآنســت كــه ســبكهای زندگــی، ســامتی الگوهــای جمعــی از رفتــار مرتبــط 
ــق شانســهای زندگــی آنهــا در  ــی كــه طب ــی از اختیارهای ــر انتخابهای ــا ســامت اند كــه ب ب
ــی  ــه عــاوه ســبكهای زندگ ــون آرا، 1386(. ب ــردم اســت، متكــی هســتند )كی دســترس م
ســامت توســط صنعــت محصــوالت ســامتی گســترده ای از كاالهــا و خدمــات حمایــت 
ــا  ــه ب ــش )1990( در رابط ــرز و همكاران ــه ویك ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــام ب ــود. كاكره می ش
ســبك زندگــی كاركنــان ارتــش آمریــكا برآن اســت كــه رفتارهــای ســامتی مثبــت در دو 
ــاب  بعــد دســته بندی می شــود: یكــی پافشــاری در رفتارهــای مناســب و دیگــری در اجتن
ــر  ــر اث ــی ســامت ب ــای ســاختاری ســبك زندگ ــا متعینه ــد ب ــن در پیون از خطــر. همچنی
حضــور در الیه هــای اجتماعــی در جامعــه تأكیــد می كنــد. برایــن اســاس عنــوان مــی دارد 
كــه عملكردهــای مثبت تــر ســبك زندگــی مربــوط بــه الیه هــای اجتماعــی باالتــر و زنــان 
ــات  ــردان و طبق ــای م ــا و رفتاره ــه عملكرده ــا را ب ــن آنه ــل منفی تری ــت و در مقاب اس
پایین تــر مرتبــط می كننــد )كاكرهــام، 2005(. كاكرهــام همچنیــن بــه نتایــج تحقیــق 
بلكســتر در انگلســتان اشــاره می كنــد و نتیجــه می گیــرد كــه شــرایط اقتصــادی ـ اجتماعــی 
ــری  ــا چــه حــد ســبك زندگــی ســامت به طــور مؤثرت ــه ت ــد ك ــن می كن و محیطــی تعیی
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ــبك  ــرای س ــام ب ــه كاكره ــی ك ــر آن، در مدل ــاوه ب ــام، 2005(. ع ــد )كاكره ــل می كن عم
ــه دیگــر  ــد، »جماعتهــا« و »شــبكه های اجتماعــی« از جمل زندگــی ســامت ترســیم می كن

عوامــل ســاختاری مؤثــر در ســبك زندگــی ســامت اســت. 
ــد  ــگران می دان ــی از كنش ــی را گروههای ــبكه های اجتماع ــت و ش ــام، جماع كاكره
كــه توســط روابــط اجتماعــی خاصــی همچــون خویشــاوند، كار، مذهــب و سیاســتها بــه 
ــی مشــترك  ــای اجتماع ــا و دیدگاهه ــها، ایده آله ــا، ارزش ــده اند و هنجاره ــط ش ــم مرتب ه
آنهــا، اجتمــاع فكــری چنــد فاعلــی را ایجــاد می كنــد كــه فراتــر از فردیــت افــراد بــوده 
و بازتــاب یــك دیــدگاه جمعــی خــاص اســت )كاكرهــام، 2005(.در ایــن رابطــه مذهــب 
ــاراتی  ــه اش ــند ك ــی باش ــای جمع ــی از دیدگاهه ــد نمونه های ــم می توانن ــوژی ه و ایدئول
ــه انتخابهــای ســبك زندگــی ســامت دارنــد. از دیگــر متغیــر ســاختاری كــه كاكرهــام  ب
ــی« اســت  ــد، »شــرایط زندگ ــه آن اشــاره می كن ــا ســبك زندگــی ســامت ب در رابطــه ب
ــته  ــی« آن دس ــرایط زندگ ــیاری دارد. »ش ــت بس ــادی قراب ــرمایه اقتص ــث س ــا بح ــه ب ك
ــت مســكن و  ــه كیفی ــی در زمین ــا تفاوتهای ــط ب ــه مرتب ــاختاری اســت ك ــای س از متغیره
ــرق، گاز، گرمــا، آب لوله كشــی ســالم، فاضــاب  ــه )ماننــد ب ــات اولی ــه امكان دسترســی ب
ــات  ــات ســرگرمی و اوق ــارك و امكان ــد ســوپرماركت، پ ــی )مانن ــات مجاورت و...(، امكان
فراغتــی( و امنیــت شــخصی اســت )كاكرهــام، 2005(. مدلــی كــه كاكرهــام ترســیم كــرده 
ــه  ــراد ب ــل اف ــی تمای ــای زندگ ــا و فرصته ــل انتخابه ــش متقاب ــد كن ــان می ده ــت نش اس
عمــل را تولیــد می كنــد. ایــن تمایــات عادت واره هــا را می ســازند. عادت واره هــا، 
عملكردهــا و كنشــهای افــراد را در حوزه هــای مختلــف شــكل می دهنــد كــه در مجمــوع 
ــه ســبك  ــژه ب ــا توجــه وی ــه ســبكهای زندگــی ســامت می شــوند. كاكرهــام1 ب منجــر ب
زندگــی ســامت محور برآنســت كــه ســبك زندگــی ســالم مجموعــه انتخابهایــی اســت 

1. Cocerham
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كــه فــرد بنابــر موقعیــت اجتماعــی خــود برمی گزینــد و ایــن انتخابهــا برآمــده از موقعیــت 
ســاختاری و فــردی وی هســتند. در حقیقــت فرصتهــای زندگــی یــك شــخص بــه وســیله 
ــام،  ــود )كاكره ــن می ش ــژه تعیی ــی وی ــای منزلت ــای گروه ــی و ویژگیه ــت اجتماع موقعی

2004(. او » تصمیم گیــری دربــاره  مصــرف غــذا، ورزش كــردن، مراعــات بهداشــت 
ــتن  ــدر، بس ــواد مخ ــكل و م ــرف ال ــیگار، مص ــتعمال س ــترس، اس ــا اس ــه ب ــردی، مقابل ف
ــات پزشــكی را جــزو ســبك زندگــی  ــی، مســواك زدن و انجــام دادن معاین ــد ایمن كمربن
ــی  ــل1 در بررس ــس رافائ ــكاران، 1999(. دنی ــام و هم ــد« )كاكره ــامت محور می خوان س

ــد دارد.  ــی تأكی ــدة اجتماع ــرد تعیین كنن ــر رویك ــامت محور، ب ــی س ــبك زندگ س
از نظــر رافائــل مفهــوم اصلــی عوامــل تعیین كننــدة اجتماعــی ســامت از تفكــر یــك 
مــدل پزشــكی، نظریه هــای ســبك زندگــی بــرای درك ســامتی و وســیله ای كــه می تــوان 
براســاس آن بقــا پیــدا كــرد فراتــر مــی رود. در مــدل ســبك زندگــی ســامت محور، عامــل 
ــوه و ســبزیجات،  ــد می ــی فاق ــم غذای ــد رژی ــراد مانن ــای غیرســالم اف ــا در انتخابه بیماریه
ــداوا  ــود. م ــت می ش ــو یاف ــكل و تنباك ــرف ال ــی و مص ــت بدن ــرك و فعالی ــدم تح ع
ــر  ــرای تغیی ــراد ب ــویق اف ــامتی، تش ــوزش دادن س ــامل آم ــف ش ــای ضعی ــرای انتخابه ب
دادن رفتارشــان و حتــی اجبارهــای محیطــی و كنترلهــای اجتماعــی مثــل در نظــر گرفتــن 
ــاختن انتخــاب  ــرای س ــكل ب ــیگار و ال ــتفاده از س ــردن اس ــوع ك ــد ممن ــی مانن جریمه های
ــات  ــه مطالع ــی دارد ك ــار م ــل اظه ــل، 2009(. رافائ ــالم و انتخــاب آســان اســت )رافائ س
ــا و محــل كار و  ــراد در خانه ه ــش روی اف ــادی پی ــی و م ــد شــرایط اجتماع نشــان داده ان
ــكل و  ــد مصــرف ال ــی« مانن ــبك زندگ ــای س ــان از »انتخابه ــرای سامتی ش ــان ب جامعه ش
ــر  ــیار مهم ت ــی بس ــای فیزیك ــركت در فعالیته ــبزیجات و ش ــوه و س ــوردن می ــو، خ تنباك

1. Rapheal
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ــون1، 1997 و تیــش2، 1990( اســت )نتلت
ــت  ــوان گف ــی می ت ــبك زندگ ــرمایه و س ــد س ــا پیون ــه ب ــاس، در رابط ــن اس ــر ای  ب
ــبات  ــی مناس ــوم اجتماع ــوزه عل ــف ح ــران مختل ــه های متفك ــا و اندیش ــه در نظریه ه ك
ــد  ــو معتق ــدون شــده اســت. بوردی ــواع ســرمایه م ــان ســبك زندگــی و ان دیالكتیكــی می
اســت كــه موقعیــت عامــل در زمینــه اجتماعــی بــه حجــم و میــزان ســرمایه )اقتصــادی، 
ــرد بیشــتر باشــد،  ــدر ســرمایه ف ــر ق ــی ه اجتماعــی و فرهنگــی ( وی بســتگی دارد. یعن
در فضــای اجتماعــی در موقعیــت باالتــری قــرار می گیــرد و ایــن خــود، رفتــار و ســبك 
زندگــی او را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد )عبــاس زاده و همــكاران، 1391(. موضــع كلــی 
ــه  ــود ك ــوم می ش ــز معل ــاب تمای ــارت از كت ــن عب ــا ای ــرف ب ــه مص ــال مقول وی در قب
ــدازه  ــان ان ــه هم ــردم ب ــه در آن م ــی ای اســت ك ــای اجتماع ــب دنی ــد طال »اقتصــاد جدی
ــان  ــب ظرفیت ش ــر حس ــوند، ب ــی می ش ــد ارزیاب ــان در تولی ــاس ظرفیت ش ــر اس ــه ب ك
ــی، 1382(.  ــل از فاضل ــه نق ــو، 1984؛ ب ــد شــد« )بوردی ــی خواهن ــز ارزیاب در مصــرف نی
ــی  ــه گروه هــای منزلت ــت اجتماعــی و اســتفاده ای ك ــا مفهــوم منزل ــود ت ــر آن ب ــو ب بوردی
از الگوهــای خــاص مصــرف بــه مثابــه راهــی بــرای مجــزا كــردن روش هــای زندگــی  از 
دیگــران را بــا ایــن ایــده تركیــب كنــد كــه مصــرف متضمــن نشــانه ها، نمادهــا، ایده هــا، 
ــرمایه  ــی س ــوم چندوجه ــر مفه ــوی دیگ ــت. از س ــی اس ــای فرهنگ ــا و داللت ه ارز ش ه
ــام و  ــاختار، نظ ــب تری از س ــی مناس ــا بازنمای ــد ت ــكل می ده ــكان را ش ــن ام ــو ای بوردی
روابــط در هــر فضــای اجتماعــی انجــام پذیــرد. در میــان انــواع مختلــف ســرمایه، ســرمایه 
فرهنگــی نقــش بســیار مهمــی در اندیشــه بوردیــو ایفــا می كنــد. جامعه شناســی مصــرف 
ــن  ــوع ســرمایه متكــی اســت. همچنی ــن ن ــر همی ــاره ســبك زندگــی ب ــل وی درب و تحلی

1. Nettleton 
.2. Tesh
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ــر عوامــل ســاختاری  ــد ب ــو و تأكی ــر و بوردی ــا تأســی از وب ــل ب كاكرهــام و دنیــس رافائ
تعیین كننــده ســبك زندگــی ســالم بــر نقــش انــواع ســرمایه در تنــوع بخشــی بــه ســبك 
زندگــی و هدایــت آن در راســتای زیســت ســالم تأكیــد می كننــد. ایــن مطالعــه بــا تأكیــد 
بــر ســاختاری بــودن انتخابهــا و شانســهای زندگــی و اهمیــت برجســته عوامــل ســاختاری 
)میدانهــا و عادت واره هــا( و تعییــن كننــده )ســرمایه ها( و بــا اتــكا بــر تئوریهــای مرتبــط، 

بــه طــرح، تدویــن و در نهایــت ارزیابــی فرضیــات زیــر دســت یازیــده اســت؛ 
ــر باشــد، احتمــال انتخــاب ســبك  ــان باالت - هــر چــه ســطح ســرمایه اقتصــادی زن

زندگــی ســامت محور افزایــش می یابــد.
ــر باشــد، احتمــال انتخــاب ســبك  ــان باالت - هــر چــه ســطح ســرمایه اجتماعــی زن

زندگــی ســامت محور افزایــش می یابــد.
ــبك  ــال انتخــاب س ــد، احتم ــر باش ــان باالت ــرمایه فرهنگــی زن ــر چــه ســطح س - ه

زندگــی ســامت محور افزایــش می یابــد.

سرمایه اجتماعی )هنجارهای 
جمعی، شبكه های اجتماعی، 

اعتماد(

سبك زندگی 
سامت 
محور، 

مصرف الكل

سیگار كشیدن

متغیرهای ساختاری 
)شرایط طبقاتی، 

سن، وضعیت 
تأهل(

متغیرهای عاملیت 
)انتخاب زندگی(

سرمایه اقتصادی )مالكیت 
مسكن، اتوموبیل، شیوه 

تأمین درآمد(

سرمایه فرهنگی  )مدرك 
تحصیلی، استعدادها، فرهنگ 

شغل(

نمودار شماره 1: مدل تحلیلی پژوهش
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روش 
ماهیت و روش تحقیق

ــا روش پیمایــش انجــام  ــی اســت كــه ب ــوع توصیفــی غیرتجرب پژوهــش حاضــر از ن
ــه اســت.  پذیرفت

جامعه و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
جامعــة آمــاری شــامل كلیــه زنــان بــاالی 18 ســال شــهر ســنندج بــوده اســت. حجــم 

ــاری  ــزان پراكندگــی جامعــه آم ــر می ــی ب ــی براســاس فرمــول كوكــران و مبتن ــه اصل نمون
تحقیــق و میــزان برخــورداری از صفــات، حــدود 330 نفــر تعییــن شــد، امــا بــا توجــه بــه 
ــت.  ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــنامه م ــار 310 پرسش ــتی ناچ ــنامه های برگش ــت پرسش وضعی
ــه  ــوده اســت. ب ــه ای ب ــد مرحل ــوع خوشــه ای چن ــق حاضــر از ن ــری تحقی شــیوه نمونه گی
ایــن صــورت، شــهر ســنندج مبتنــی بــر شــاخصهای اقتصــادی- اجتماعــی بــه خوشــه های 
ــه  ــد خوش ــی چن ــورت تصادف ــه ص ــه ها ب ــان خوش ــپس از می ــد، س ــیم ش ــف تقس مختل
نهایــی انتخــاب شــد و در نهایــت بــا انتخــاب خوشــه های نهایــی، پاســخگویان بــا مراجعــه 
بــه محــل سكونتشــان در خوشــه برگزیــده شــدند. ابــزار تحقیــق و ابعــاد آن بــا توجــه بــه 
اینكــه در ســطح فاصلــه ای ناكامــل بودنــد، بــه صــورت فاصلــه ای بــا آنهــا برخــورد شــد 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــی مقیاســی مــورد تحلی ــر آماره هــای آزمون ــی ب )دواس، 1381( و مبتن

ابزار اندازه گیری 
ابــزار گــردآوری داده هــا تلفیقــی از پرسشــنامه محقق ســاخته و اســتاندارد بــوده اســت 
ــل  ــی پژوهــش شــامل پروفای ــزار اصل ــود. اب ــی مناســبی برخــوردار ب ــار و پایای كــه از اعتب

ســبك زندگــی ارتقــاء دهنــده ســامت والكـــر و همكـــاران )1987( اســت كــه شــامل 52 
آیتــم اســت و بــا اســتفاده از طیــف پاســـخ 4 نقطـــه ای )=1 هرگـــز، 2 = برخـــی اوقــات، 3 
= اغلــب و 4 = همیشــه و به طــور معمـــول( پاســـخ داده می شــود. ایــن ابــزار، رفتارهــای 
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ارتقــاء دهنــده ســـامت را در 6 بعد اندازه گیری می كنـــد: تغذیـــه )داشـــتن الگـــوی غذایی 
و انتخــاب غــذا بــا 6 پرســش(، ورزش )تعقیــب الگــوی ورزشـــی مـــنظم بــا 5 پرســش(، 
مســئولیت پذیــری در مــورد ســامت )10 پرســش(، مـــدیریت اســـترس )شناســایی منابــع 

اســترس و اقدامــات مدیریــت اســترس بــا 7 پرســش(، حمایـــت بیــن فــردی )حفــظ روابــط 
همراه بـــا احـــساس نزدیكـــی بـــا 7 پرســش(، خودشــكوفایی )داشــتن حس هدفمندی، به 

دنبـــال پیشــرفت فــردی بــودن و تجربــه خودآگاهــی و رضـــایتمندی بــا 13 پرســش(. 
اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری 

ــر اســاس  ــن پرسشــنامه را ب ــان ای ــت اطمین ــار و قابلی ــكاران )1995( اعتب ــر و هم واك
نمونــه ای 712 نفــری از افــراد 92-18 ســاله مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد: اعتبــار ســازه بــا 
تعییــن شــش بعــد بــه وســیله تحلیــل عاملــی تأییــد شــد )KMO=0/861(. اعتبــار معیــار بــا 
ــاره وضعیــت ســامت و كیفیــت زندگــی  ــا ســنجه های موجــود درب مقایســه پرسشــنامه ب
ارزیابــی شــد و ضرایــب معنــادار )r=0/269-0/491( حاكــی از تأییــد اعتبــار معیــار بودنــد. 
ــا شــش شــاخص اندازه گیــری و  ــر ســبك زندگــی ســامت محــور ب همچنیــن، متغی
ــا توجــه  ــرار گرفــت كــه ب ــل ق ــورد تحلی ــدی م ــل عامــل تأیی ــا اســتفاده از روش تحلی ب
بــه مقادیــر ویــژه ابعــاد مختلــف )عامــل اول 14/34، عامــل دوم 9/07، عامــل ســوم 8/71، 
ــه  ــت ك ــوان گف ــم 6/35( می ت ــل شش ــم 14/15، عام ــل پنج ــارم 14/15، عام ــل چه عام
پیــش فرضهــا مناســب هســتند. همچنیــن نتایــج هــردو آزمــون كایــزر و بارتلــت گویــای 

ــرای گویه هــا مناســب اســت.  ایــن واقعیــت اســت كــه انجــام تحلیــل عاملــی ب
همچنیــن، ضریــب آلفــا همســانی درونــی بــرای كل مقیــاس نیــز در وضعیــت مناســب قرار 
داشــت )α=0/943(. ضرایــب آلفــا بــرای زیرمجموعه هــا نیــز در محــدوده مناســب قــرار داشــت 
)0/793-0/872(. عــاوه بــر آن، در ایــن مطالعــه نیــز بــرای ســنجش اعتبــار پرسشــنامه از اعتبــار 

صــوری و ســازه ای و بــرای ســنجش پایایــی از روش آلفــای كرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. 
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جدول )2( نتایج تحلیل عاملی گویه های مربوط به سبک زندگی سالمت محور

لها
عام

ه ها
گوی

لی
عام

ار 
ب

ده
 ش

ین
 تبی

س
ریان

وا

یژه
ر و

ادی
مق

یی
وفا

شك
ود 

وخ
ی 

عنو
د م

رش

0/608احساس می كنم درحال ترقی هستم ومسیررشد مثبتی دارم

5/8403/78

706/برای رسیدن به اهداف بلند مدت زندگی ام تاش می كنم.
0/610بین زمان كار وتفریح تعادل ایجاد می كنم

0/710زندگی ام هدف مند است.
0/653از زندگی خودم راضی و احساس آرامش می كنم.

0/660ازمسائلی كه در زندگی برایم اهمیت دارند، آگاهی دارم.

ت
ام

 س
ارة

درب
ی 

ذیر
ت پ

ولی
سئ

0/683دربارة مشكات ونگرانیهایم با اطرافیانم گفتگو می كنم.م

9/073/07

0/544اطاعاتی از افراد آگاه در مورد نحوه مراقبت درست از خودم می گیرم.
0/669در رژیم غذایی خود از روغن مایع استفاده می كنم. )كم كلسترول(

 بدنم را هر چند وقت یك بار برای بررسی نشانه های خطر و تغییرات
0/551فیزیكی بررسی می كنم

0/453دربرنامه های آموزشی در زمینه مراقبت بهداشت فردی شركت می كنم.
 برچسپ موادغذایی بسته بندی شده )مانند كنسرو حاوی روغن و سدیم( را

0/652می خوانم.

دی
 فر

ین
ط ب

واب
ر

0/633بادیگران رابطه خوب ورضایت بخشی دارم.

8/712/95

0/639بیان نگرانی،عشق وصمیمیت به دیگران برایم آسان است.
0/450زمان خوابیدن بر افكار خوب تمركز می كنم.

0/642وقتم را با دوستان نزدیكم می گذرانم.
0/611در مورد مشكاتم وحل آنها با دیگران گفتگو می كنم.

0/485به راحتی از دیگران برای موفقیتهایشان،تعریف وتمجید می كنم.
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نی
 بد

ت
عالی

 وف
ش

رز
و

0/681برنامه منظمی برای ورزش كردن دارم.

14/153/12

 در جریان كارهای روز مره فعالیت فیزیكی دارم. )مانند استفاده از پله بجای
0/717آسانسور(

0/609هنگام ورزش كردن ضربان قلبم به میزان مطلوب می رسد.
0/752سه بار در هفته به مدت 20دقیقه ورزش می كنم.

0/687اوقات فراغتم را با فعالیت بدنی می گذرانم.

س
ستر

ت ا
یری

مد

0/720استرس خودم را كنترل می كنم.

6/312/51
0/746به اندازه كافی می خوابم.

0/599مسائلی زندگیم را،كه قدرت تغییر شان راندارم، به راحتی می پذیرم.
0/586برای جلوگیری از خستگی قدم می زنم.

ذیه
تغ

0/596صبحانه می خورم.

9/763/12

0/550مصرف شكر وشیرینی خودرا كنترل می كنم.
0/603 بار در روز سبزی مصرف می كنم.

0/639بار در روز میوه می خورم.
0/760بار در روز ماست،شیر ولبنیات می خورم.

0/739با در روز گوشت قرمز،حبوبات خشك،تخم مرغ وآجیل مصرف می كنم.
KMO= 0/772            Bartlett’s Test of Sphericity= 2682/215               p>0/001

تعریف مفاهیم
مفاهیــم مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق دو مفهــوم كلیــدی در مطالعــات جامعه شناســی 
معاصــر اســت. نخســت مفهــوم ســبك زندگــی ســامت محور اســت كــه در ایــن پژوهــش 
توســط پروفایــل ســبك زندگــی ارتقــاء ســامت1 مــورد اندازه گیــری قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن پروفایــل براســاس الگوهــای ارتقــای ســامت پنــدار، ســاخته شــده اســت و احتمــال 

درگیــر شــدن فــرد در رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت را اندازه گیــری می كنــد.
1. Health Promoting Lifestyle Profile
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جدول )1( پایایابی ابعاد و مقیاسهای تحقیق 

αابعادمفهوم مورد بررسی

 سبك زندگی سامت
محور

0/698رشد معنوی وخود شكوفایی
0/648مسئولیت پذیری دربارة سامت

0/596روابط بین فردی
0/792ورزش و فعالیت بدنی

0/737مدیریت استرس
0/844تغذیه
0/904كل

سرمایه اقتصادی

وضعیت طبقه اجتماعی

0/853
داشتن پس انداز بانكی

شیوه تأمین درآمد
مالكیت اتومبیل، مسكن

سرمایه فرهنگی

0/648سرمایه فرهنگی تجسم یافته
0/746سرمایه فرهنگی عینیت یافته

0/814سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای
0/902كل

سرمایه اجتماعی
0/698شبكه های اجتماعی
0/712هنجارهای جمعی
0/823اعتماد اجتماعی

 نســخه جدیــد آن شــكل اصــاح شــده ای اســت كــه بــه وســیله والكــر1 و همــكاران 
توســعه یافتــه اســت و ســبك زندگــی ارتقــاء ســامت را بــا تمركــز بــر كارهــای ابتــكاری و 
ادراك فــرد كــه در راســتای حفــظ یــا افزایــش تندرســتی، خــود شــكوفایی و رضایت منــدی 
ــاخه  ــر ش ــش زی ــور از ش ــش نامة مذك ــد. پرس ــری می كن ــد، اندازه گی ــل می كن ــردی عم ف

1. Valker
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تحــت عنــوان تغذیــه، ورزش و فعالیــت بدنــی، مســئولیت پذیری دربــارة ســامت، مدیریــت 
اســترس، روابــط بیــن فــردی و رشــد معنــوی ایجــاد شــده اســت. از پاســخگو می خواهــد 
تــا بــر روی طیفــی از پاســخ لیكرتــی 4 نقطــه ای )هرگــز، گاهــی اوقــات، اغلــب و به طــور 

معمــول( مشــخص كنــد كــه چقــدر رفتارهــای ارتقــاء ســامت را انجــام می دهــد.
عــاوه بــر مفهــوم ســبك زندگــی، ســرمایه و انــواع آن نیــز مفهــوم دیگــری اســت كــه 
در ایــن تحقیــق مبتنــی بــر تنوعاتــش مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. ســرمایه بنــا بــر 
نظریــه بوردیــو مبتنــی بــر ســه نــوع اســت. ســرمایه اقتصــادی، شــامل انــواع منابــع مالــی 
ــن  ــری ای ــرای اندازه گی ــی، 1387(. ب ــد )فاضل ــوه می كن ــت جل ــب مالكی ــه در قال ــت ك اس
متغیــر از متغیرهــای میــزان درآمــد )در صــورت شــاغل بــودن خــود و یــا همســر(، شــیوة 
تأمیــن درآمــد، مالكیــت منــزل مســكونی و اتومبیــل شــخصی و نیــز وضعیت طبقــه اجتماعی 
اســتفاده شــده اســت. ســرمایه اجتماعــی كــه بنابــر نظــر پاتنــام )1999( بــه خصوصیاتــی از 
ســازمان اجتماعــی نظیــر شــبكه ها، هنجارهــا و اعتمــاد اشــاره دارد كــه همــكاری و هماهنگی 
ــام  ــف پاتن ــه تعری ــا توجــه ب ــن پژوهــش ب ــد. در ای ــل را تســهیل می كن ــع متقاب ــرای مناف ب
بــرای ســنجش و اندازه گیــری ســرمایه اجتماعــی از ســه مؤلفــة شــبكه اجتماعــی، هنجارهــای 
اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی اســتفاده شــده اســت. بعــد اعتمــاد اجتماعــی نیــز خــود با ســه 
مقیــاس فرعــی شــامل اعتمــاد بین شــخصی )اعتمــاد بــه بســتگان و كشــور( اعتمــاد تعمیــم 
یافتــه )اعتمــاد بــه غریبه هــا( و اعتمــاد نهــادی )اعتمــاد بــه نهادهــای رســمی كشــور( مــورد 
اندازه گیــری قــرار گرفتــه اســت. و باالخــره ســرمایه فرهنگــی كــه از نظــر بوردیــو دربرگیرندة 
تمایــات پایــدار فــرد و گرایشــها و عاداتــی اســت كــه طــی فراینــد جامعه پذیــری حاصــل 
ــو،  ــش مشــروعه اســت )بوردی ــواع دان ــا و ان می شــود و شــامل كاالهــای فرهنگــی، مهارته
ــه ســه شــكل تقســیم بندی می كنــد كــه در ایــن پژوهــش  1986(. او ســرمایه فرهنگــی را ب

بــرای اندازه گیــری ســرمایه فرهنگــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
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جدول )3( ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان

%ابعادمتغیر

گروه سنی

29-20
39-30
49-40
59-50

60 به باال

44/5
38/4
12/3
3/2
1/3

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
مطلقه

39/4
59/4
1/3

تحصیات

بیسواد
سیكل
دیپلم

فوق دیپلم و لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

2/3
18/4
20

52/6
5/8

سالموضعیت سامتی
بیمار

90/3
9/7

الــف: ســرمایه فرهنگــی تجســم یافتــه: كــه بــه واســطه تــاش، تجربــه و اســتعداد فــرد 
حاصــل می شــود. و نمی تــوان آن را بــه دیگــران انتقــال داد. ماننــد اســتعداد نویســندگی، 

ــای خارجی. دانســتن زبانه

ــوع ســرمایه  ــوع ســرمایه آشــكارترین ن ــه: ایــن ن ــت یافت ب: ســرمایه فرهنگــی عینی
اســت كــه افــراد جامعــه می تواننــد از آن بهره منــد گردنــد و عبــارت از مجموعــه میراثهــای 
فرهنگــی ماننــد آثــار هنــری، تكنولــوژی آموزشــی كــه بــه صــورت كتــب، اســناد و اشــیاء 

در تملــك اقتصــادی افــراد اســت. ایــن نــوع ســرمایه قابلیــت انتقــال بــه دیگــران را دارد.
پ: ســرمایه فرهنگــی نهــادی و ضابطــه ای: ایــن شــكل از ســرمایه فرهنگــی بــه مــدد 
ضوابــط اجتماعــی و فراهــم آوردن عناویــن معتبــر بــرای افــراد موفقیــت كســب می كنــد. 
ــه  ــل واگــذاری ب ــوع ســرمایه قاب ــه و كار. ایــن ن ــد مــدرك تحصیلــی، تصدیــق حرف مانن
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دیگــران نیســت. در مجمــوع بــرای ســنجش ایــن متغیــر 17 گویــه مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه اســت. ماننــد مراجعــه بــه كتابخانــه، گــوش دادن موســیقی، مــدرك تحصیلــی خــود 

و پــدر و مــادر، بازدیــد از مــوزه و نمایشــگاه و غیــره.

یافته ها
یافته هــای پژوهــش در دو قســمت ارائــه می گــردد. در قســمت اول شــاخصهای 
توصیفــی ابعــاد مختلــف ســبك زندگــی ســامت محــور و ســرمایه اجتماعــی، اقتصــادی و 
فرهنگــی ارائــه شــده و در قســمت دوم فرضیــات تحقیــق مبنــی بــر رابطــه انــواع ســرمایه 

ــود. ــون می ش ــان آزم ــامت محور زن ــی س ــبك زندگ و س

توصیف متغیرهای اصلی
متغیرهــای اصلــی در ایــن پژوهــش همانگونــه كــه ذكــر شــد شــامل ســبك زندگــی 
ســامت محــور، ســرمایه اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت كــه در زیــر توصیــف 
ــترین  ــت بیش ــهود اس ــماره )3( مش ــدول ش ــه در ج ــه ك ــود. همانگون ــه می ش ــا ارائ آنه
ــوع  ــه در مجم ــد ك ــرار دارن ــال ق ــنی 39-20 س ــای س ــخگویان در گروهه ــی پاس فراوان
ــر جــدول حاكــی  ــن مقادی حــدود 83 درصــد از پاســخگویان را شــامل می شــود. همچنی
از آن اســت كــه بیشــترین فراوانــی پاســخگویان مربــوط بــه افــراد متأهــل، بــا تحصیــات 

ــوده اســت. ــه لحــاظ وضعیــت ســامتی، ســالم ب فــوق دیپلــم و لیســانس و ب
همانگونــه كــه در جــدول )4( نمایــان اســت، میــزان رشــد معنــوی و خــود شــكوفایی، 
ــورد مطالعــه، مقــداری  ــان م ــردی زن ــن ف ــط بی ــاره ســامت و رواب ــری درب مســئولیت پذی
باال تــر از حــد متوســط می باشــد )بــه ترتیــب: میانگیــن=71/17 از حداقــل نمــره 6 و حداكثــر 
ــل 7 و  ــن= 70/ 16 از حداق ــر 28؛ میانگی ــل9 و حداكث ــن= 16/68 از حداق نمــره 24؛ میانگی
حداكثــر28(. همچنیــن ســطح مدیریــت اســترس و ورزش و فعالیــت بدنــی زنــان، پایین تــر 

از حــد متوســط و ســطح توجــه بــه تغذیــه توســط آنهــا در حــد متوســط اســت. 
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جدول )4( آماره های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق و ابعاد آنها

nminmaxمتغیر
 میانگین
rangeMSDمفروض

310481507510279/4512/17سبك زندگی سامت محور

310624121817/713/78رشد معنویی و خودشكوفایی

310832161516/683/011مسئولیت پذیری درباره سامت

310728141716/702/951روابط بین فردی

310416132510/522/512مدیریت استرس

310520101511/943/762ورزش وفعالیت بدنی

310824121616/8063/124تغذیه

31022110558846/287/52سرمایه فرهنگی

310858275022/0295/84سرمایه فرهنگی تجسم یافته

310524121912/3584/26سرمایه فرهنگی عینیت یافته

31041914/51511/8963/520سرمایه فرهنگی نهادی

31072311/51615/943/006سرمایه اقتصادی

310113919/52824/425/24شبكه های اجتماعی

310764325716/264/507هنجارهای اجتماعی

31063115/52512/463/235اعتماد بین شخصی

31062311/51713/432/566اعتماد به غریبه ها

310530152516/933/932اعتماد به نهادهای رسمی كشور
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جدول )5( آزمون  رابطه بین متغیرهای مستقل و سبک زندگی سالمت محور

سبك زندگی سامت محور
 r p

0/3270سرمایه فرهنگی تجسم یافته
0/001<0/304سرمایه فرهنگی عینیت یافته

0/001<0/314سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای
0/001<0/373سرمایه فرهنگی
0/001<0/449سرمایه اقتصادی

0/001<0/203شاخص سرمایه اجتماعی
0/0670/214هنجارهای جمعی
0/0760/123اعتماد بین شخصی
0/001<0/367شبكه های اجتماعی
0/1020/094اعتماد به غریبه ها

عــاوه بــر آن، ســرمایه اقتصــادی زنــان مــورد مطالعــه 94/ 15 از حداقــل 7 و حداكثــر 
28 بــه دســت آمــده كــه بیانگــرآن اســت كــه وضعیــت ســرمایه اقتصــادی زنــان پاســخگو 

در حــد متوســط و تاحــدودی متوســط رو بــه پاییــن اســت. 
همچنیــن، یافته هــا نشــان داد كــه ســطح كلــی ســرمایه فرهنگــی زنــان مــورد مطالعــه 
و ابعــاد ســه گانه )ســرمایه فرهنگــی تجســم یافتــه، عینیــت یافتــه و نهــادی و ضابطــه ای( 
ــج  ــی، نتای ــاد ســرمایه اجتماع ــورد ابع ــا اینكــه در م ــوده اســت. و نهایت ــن ب در حــد پایی
حاكــی از آنســت كــه میانگیــن شــبكه های اجتماعــی زنــان پاســخگو پایین تــر از متوســط، 
میانگیــن هنجارهــای جمعــی، در حــد متوســط و باالخــره بعــد اعتمــاد اجتماعــی بــا ســه 
زیرمجموعــه )اعتمــاد بیــن شــخصی، اعتمــاد بــه غریبه هــا و اعتمــاد بــه نهادهــای رســمی 

كشــور( نیــز پایین تــر از حــد متوســط قــرار دارد.
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جدول )6( آماره های  تحلیل رگرسیونی چندمتغیره سبک زندگی سالمت محور بر اساس متغیرهای اثرگذار

RR2R2
Adj.

0/5760/3320/326

آزمون فرضیات
همانگونــه كــه در چارچــوب نظــری نیــز توضیــح داده شــد، تنــوع در ســبك زندگــی 
ــورد  ــان م ــان زن ــرمایه در می ــواع س ــرات در ان ــی از تغیی ــد ناش ــور می توان ــامت مح س
مطالعــه باشــد. از ایــن منظــر در ادامــه ارتبــاط ســبك زندگــی ســامت محــور بــا انــواع 

ــود. ــنجش می ش ــا س ــای آنه ــرمایه و زیرمجموعه ه س
ــرمایه  ــادی، س ــرمایه اقتص ــرمایه، س ــی س ــاخص كل ــه ش ــت ك ــر آنس ــج بیانگ نتای
فرهنگــی و زیرمجموعه هــای آن و شــاخص ســرمایه اجتماعــی و همچنیــن بعــد 
ــی و  ــاط مثبت ــی ارتب ــرمایه اجتماع ــاخص س ــه ش ــی در زیرمجموع ــبكه های اجتماع ش
معنــاداری بــا انتخــاب ســبك زندگــی ســامت محــور توســط زنــان مــورد مطالعــه دارد. 
ــبك  ــرمایه اقتصــادی و س ــاط س ــدت ارتب ــه ش ــر اســت ك ــب شــدت بیانگ ــدار ضری مق
زندگــی ســامت محــور )0/449( بیــش از ســایر متغیرهاســت. نتایــج جــدول همچنیــن 
حاكــی از آن اســت كــه ســه بعــد شــاخص ســرمایه اجتماعــی یعنــی هنجارهــای جمعــی، 
اعتمــاد بیــن شــخصی و اعتمــاد بــه غریبه هــا ارتبــاط معنــاداری بــا متغیــر وابســته ندارنــد. 

پیش بینهای سبک زندگی سالمت محور
ــه گام1  ــا اســتفاده از روش گام ب ــره، ب ــل رگرســیون چندمتغی ــن پژوهــش، تحلی در ای
ــر 0/576 و مجــذور آن یعنــی  ــه براب صــورت گرفتــه اســت، ضریــب همبســتگی چندگان
ــرمایه 33/2% از  ــواع س ــای ان ــن متغیره ــت، بنابرای ــا 0/332 اس ــر ب ــن براب ــب تعیی ضری

1-Stepwise
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ــن  ــه را تبیی ــه در معادل ــورد مطالع ــان م ــور زن ــامت مح ــی س ــبك زندگ ــس س واریان
می كننــد. 

نتایــج تحلیــل در مــدل بــرازش ســبك زندگــی ســامت محــور بــا توجــه بــه مقــدار 
ــی دار  ــیونی معن ــدل رگرس ــه م ــان داد ك ــده )F=50/381 ،p>0/001( نش ــت آم F بدس
ــرات ســبك زندگــی ســامت محور  ــی تغیی ــه پیش بین ــادر ب ــوده و متغیرهــای مســتقل ق ب

می باشــند.
جدول )7( خالصه رگرسیون چندمتغیره جهت پیش بینی تغییرات سبک زندگی سالمت محور

BStd. E.βtpنام متغیر

0/001<11/887-76/0776/4عرض  از مبدأ
0/001<1/0700/0520/3296/525سرمایه اقتصادی

0/3370/0570/1123/2630/048شبكه های اجتماعی

0/001<1/0700/2270/2564/722سرمایه فرهنگی
ــان متغیرهــای وارد شــده در  ــوق مشــخص اســت، از می ــه از جــدول ف همان طــور ك
مــدل نهایــی، متغیــر وابســته از مؤلفــه  ســرمایه اقتصــادی و ســپس مؤلفــة ســرمایه فرهنگــی 
ــه  ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــر می پذی ــی تأثی ــبكه های اجتماع ــر ش ــد از آن از متغی و بع
ــر  ــرمایه فرهنگــی و متغی ــرمایه اقتصــادی، س ــاخصهای س ــر در ش ــك واحــد تغیی ازای ی
ــب حــدود 32/0، 26/0  ــه ترتی ــی ســامت محــور ب ــبك زندگ ــی، س ــبكه های اجتماع ش
ــا ســبك  ــط ب ــل مســیر عوامــل مرتب ــر آن، تحلی ــد . عــاوه ب ــر می كن و 11/0 واحــد تغیی

زندگــی ســامت محــور بــه شــرح دیاگــرام زیــر اســت.
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شکل )1( مدل رگرسیونی عوامل مرتبط با سبک زندگی سالمت محور
  

 
  
  

 
256/0  

 
  

  
  
  
  

 

378/0
 

 اجتماعي هاي شبكه

سبك زندگي سالمت محور

 سرمايه اقتصادي

135/0
 

294/0
  329/0

 
112/0

 

  سرمايه فرهنگي

ــادی تأثیرگذارتریــن  همان طــور كــه در نمــودار مشــاهده می شــود ســرمایه اقتص
عامــل بــر روی ســبك زندگــی ســامت محــور اســت. یعنــی بــا كنتــرل ســایر متغیرهــا، بــه 
ازای یــك واحــد تغییــر در ســرمایه اقتصــادی، ســبك زندگــی ســامت محــور 0/32 واحــد 
ــبكه های  ــر ش ــن متغی ــد و همچنی ــی 0/25 واح ــرمایه فرهنگ ــل س ــد، عام ــر می كن تغیی

ــد. ــر ایجــاد می كنن ــی 0/11 واحــد تغیی اجتماع

بحث 
ــبك  ــوزه س ــت در ح ــت؛ نخس ــیر اس ــل تفس ــه قاب ــه در دو جنب ــن مطالع ــج ای نتای
زندگــی ســامت محــور میــان زنــان كــه از ایــن زاویــه در ابعــاد میــزان رشــد معنــوی و 
خودشــكوفایی، مســئولیت پذیری دربــاره ســامت و روابــط بیــن فــردی، رفتارهــای زنــان 
ــا در  ــی می شــود، ام ــا تلق ــده ســامت آنه ــر متناســب و ارتقاء دهن ــه نظ ــه ب ــورد مطالع م
ــوب  ــی، رفتارهــای پاســخگویان نامطل ــت بدن ــت اســترس و ورزش و فعالی ــه مدیری زمین
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ــًا اینكــه در  ــا می شــود و نهایت ــد آنه ــت ســامتی و تهدی ــوده و موجــب كاهــش وضعی ب
ــی  ــل توجه ــرات قاب ــر تغیی ــالیان اخی ــد در س ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه تغذی ــه ب حــوزه توج
ــه وقــوع پیوســته اســت و از ایــن منظــر آنهــا در وضعیــت  ــان ســنندجی ب در جامعــه زن

ــدان رضایــت بخــش نیســت. ــن وضعیــت چن ــد، اگرچــه  ای متناســبی برخوردارن
دوم آنكــه دربــاره اثــر متغیرهــای تحقیــق بــر تنــوع رفتــاری در ســبك زندگی ســامت 
ــرمایه  ــته س ــادار و برجس ــر معن ــی از اث ــج حاك ــه نتای ــود ك ــوان نم ــوان عن ــور می ت مح
اقتصــادی زنــان بــر الگــوی رفتــاری آنهــا در حــوزه ســبك زندگــی ســامت محــور بــوده 
اســت. چنیــن نتیجــه ای در واقــع مویــد نظــرات متفكــران بســیاری اســت كــه بــر اهمیــت 
ســرمایه اقتصــادی بــر تنــوع رفتــاری تأكیــد دارنــد. ایــن تئوریهــا از نظریــه كارل ماركــس 
آغــاز شــده و تــا بوردیــو و دنیــس رافائــل و... را شــامل می شــود. بــر اســاس نظــر رافائــل 
عواملــی خــارج از سیســتم مراقبــت ســامت به طــور واضــح بــر ســامتی تأثیــر دارنــد و 
ــبكه های  ــی، ش ــگاه اجتماع ــد و پای ــامل درآم ــده ســامت را ش ــل تعیین كنن ــن عوام او ای
حمایــت اجتماعــی، تحصیــات و... می دانــد. ایــن نتیجــه همچنیــن بــا یافته هایــی 
ــران  ــارج از ای ــكاران، 1388( و در خ ــمی و هم ــران )قاس ــی در ای ــات پژوهش از مطالع
)كنســیك و همــكاران، 2003( همخوانــی دارد. عــاوه بــر آن، نتایــج تحقیــق حاكــی از اثــر 
مهــم ســرمایه یــا داراییهــای فرهنگــی زنــان بــر نــوع رفتــار آنهــا در حــوزه ســامت بــوده 
اســت. از ایــن منظــر نتایــج مطالعــه مویــد ایــن نظــر اســت كــه هــر چــه ســرمایه فرهنگــی 
ــر  ــت بخش ت ــا رضای ــان آنه ــا ســامت در می ــط ب ــر باشــد، رفتارهــای مرتب ــان افزون ت زن
ــه  ــو جامعه شــناس معاصــر اســت ك ــر بوردی ــه پی ــد نظری ــن نتیجــه موی ــود. ای خواهــد ب
ــراد در فضــای  ــت اف ــار ســرمایه اقتصــادی در موقعی ــر اهمیــت ســایر ســرمایه ها در كن ب
ــی  ــای اجتماع ــل در فض ــت عام ــو موقعی ــر بوردی ــق نظ ــد. مطاب ــد می كن ــی تأكی اجتماع
بســتگی بــه حجــم و میــزان ســرمایه )ســرمایه اقتصــادی، اجتماعــی و ســرمایه فرهنگــی( 
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دارد، یعنــی هــر قــدر فــرد ســرمایه بیشــتری داشــته باشــد، موقعیــت او در ســطوح باالتــری 
ــدون  ــز ب ــی نی ــای اجتماع ــرد در فض ــت ف ــرد. موقعی ــرار می گی ــی ق ــای اجتماع در فض
ــرام، 2000(.  ــد )كاك ــرار می ده ــر ق ــراد را تحــت تأثی ــی اف ــبك زندگ ــار و س ــد رفت تردی

ــون  ــی همچ ــبك زندگ ــی س ــخصه  های اصل ــی )2002( مش ــر چان ــق  نظ ــن، مطاب همچنی
ــا قریحــه را می تــوان به طــور تجربــی از طریــق بررســی  ســطحها، خودهــا، احساســات ی
ــبك  ــه » س ــی دارد ك ــان م ــام بی ــرد. كاكره ــه ك ــراد مطالع ــی اف ــرمایه و مصــرف فرهنگ س
زندگــی ســامت محــور، مجموعــه انتخابهایــی اســت كــه فــرد بنابــر موقعیــت اجتماعــی 
خــود برمی گزینــد و ایــن انتخابهــا برآمــده از موقعیــت ســاختاری و موقعیــت فــردی وی 
هســتند. در حقیقــت فرصتهــای زندگــی یــك شــخص بــه وســیله موقعیــت اجتماعــی و 
ــی  ــبك زندگ ــام، 2004(. س ــود )كاكره ــن می ش ــژه تعیی ــی وی ــای منزلت ــی گروهه ویژگ
ــی  ــه مبتن ــامتی اســت ك ــا س ــط ب ــای مرتب ــی از رفتاره ــی جمع ســامت محــور، الگوی
برانتخابهایــی اســت كــه افــراد برحســب شــرایط اجتماعــی و زیســتی شــان در دســترس 
ــی در  ــات تجرب ــای مطالع ــا یافته ه ــن ب ــه همچنی ــن نتیج ــام، 2008(. ای ــد« )كاكره دارن
ــام و  ــران )كاكره ــب، 1386( و در خــارج از ای ــران )محمــدی و همــكاران، 1390؛ غائ ای

همــكاران، 2004( ســازگاری دارد.
ــی  ــبكه های اجتماع ــر ش ــا متغی ــی تنه ــرمایه اجتماع ــای س ــان مؤلفه ه ــن از می همچنی
بــر ســبك زندگــی ســامت محــور زنــان در شــهر ســنندج مؤثــر بــوده اســت. ایــن نتیجــه 
نشــان از كــم اهمیــت بــودن ســایر ابعــاد و مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعــی از جملــه انــواع 
اعتمــاد در رابطــه بــا تنوعــات رفتــاری زنــان در حــوزه ســامت اســت. چنیــن نتیجــه ای 
بــا نظریــات نظریــه پــردازان حــوزه ســرمایه اجتماعــی از كلمــن و فوكویامــا تــا بوردیــو 
كــه بــر نقــش و اهمیــت ســرمایه اجتماعــی در تعییــن رفتارهــای انســانی تأكیــد می كننــد، 
ــمی و  ــد قاس ــی مانن ــات تجرب ــج مطالع ــا نتای ــن ب ــه همچنی ــن نتیج ــت. ای ــازگار اس ناس
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همــكاران )1388( و ســایرین مغایــر اســت.
ــه  ــت ك ــن اس ــه در ای ــن مطالع ــی ای ــری اصل ــاوت و نتیجه گی ــه متف ــع وج در واق
نخســت، ســرمایه اجتماعــی به عنــوان یــك شــاخص كلــی اثــرات متفاوتــی بــا خــود دارد 
كــه ایــن اثــرات در پــاره ای از موضوعــات حتــی متضــاد هســتند. بــه عبارتــی، ســنجش 
ــری  ــر ام ــه نظ ــی ب ــای اجتماع ــر مقوله ه ــك كل ب ــوان ی ــی به عن ــرمایه اجتماع ــر س اث
مســئله دار می آیــد. ســپس اینكــه در بــاب موضــوع ســامت و ســبك زندگــی، آن بخــش 
ــرون گروهــی اســت  ــط ب ــژه رواب ــط به وی ــده رواب ــت كنن ــه تقوی از ســرمایه اجتماعــی ك
ــان  ــاری زن ــوع رفت ــر تن ــدیدتری ب ــر ش ــی اث ــبكه های اجتماع ــط در ش ــد رواب ــی بع یعن
پاســخگو برجــای گــذارده اســت. ایــن موضــوع را می تــوان اینگونــه تفســیر كــرد كــه بــه 
ــان در نهادهــای مردم نهــاد، امــكان تغییــر در آگاهــی را باعــث  نظــر می رســد شــركت زن
ــان  ــت زن ــی عضوی ــه عبارت ــود. ب ــان می ش ــر در رفتارش ــث تغیی ــر باع ــن ام شــده و همی
ــن  ــود، ای ــان می ش ــی و رفتارش ــر در آگاه ــث تغیی ــاد باع ــی و مردم نه ــای مدن در نهاده
تغییــر آگاهــی و رفتــار ممكــن اســت تغییــر در عــادات غذایــی و تحــرك جســمی بیشــتر 
باشــد. در پایــان و بــا احتیــاط می تــوان اظهــار داشــت كــه عضویــت زنــان در نهادهــای 
ــه در  ــی ك ــبك زندگ ــی س ــد، نوع ــان خواه ــبك زندگی ش ــر در س ــث تغیی ــاد باع مردم نه

خدمــت ســامت بیشــتر آنــان اســت. 
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