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 1زاده یامچیداوود حسن

 2دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

 9/10/1394 تاریخ دریافت مقاله:
 27/1/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

 دان اجتماعی موردتوسط اندیشمن های متعدد،حوزه جمله مباحثی است که امروزه در از سبک زندگی،
 زالگوهایی اگروه است که شامل  سبک زندگی، شیوه زندگی شخص یا .گیردمی بررسی قرار بحث و

ررسی ق حاضر به بتحقی ها استها و ارزشچنین نوع نگرشهم و اوقات فراغت مصرف، روابط اجتماعی،
می واحد اسال ده آزامحور( در بین دانشجویان دانشگارابطه بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی )سالمت

همبستگی و از  -یماهیت، توصیف پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر. پردازدشهر میهادی
شهر یرکز هادمزاد آ باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاهنظر روش، پیمایشی می

نظر گرفته  نفر در 317وکران، باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کمی نفر 1800بوده و برابر با آمار 
ایه فرهنگی بهره و پرسشنامه سرم LSQها از دو پرسشنامه سبک زندگی شده است. جهت گردآوری داده

و  ورزشعد ببین  دهد کههای پژوهش نشان میگرفته شد. در این پژوهش ده فرضیه مطرح شد که یافته
مت اعی، سالت اجتمشناختی، سالمها، سالمت روانپیشگیری از بیماری، تندرستی، کنترل وزن و تغذیه

حور و م سالمت ندگیزک بپیشگیری از حوادث از ابعاد س، معنوی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل
رمایه سطی و ود دارد ولی بین سالمت جسمانی و سالمت محیداری وجسرمایه فرهنگی رابطه معنی

 داری وجود ندارد.فرهنگی رابطه معنی
وی، مت معنشناختی، سالمت اجتماعی، سالمحور، سالمت روانسبک زندگی سالمت :واژگان کلیدی

 .سرمایه فرهنگی و سالمت جسمانی، سالمت محیطی
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 مقدمه

هرای نرژادی هگررو و هاقومیت مذاهب، ها،بین خرده فرهنگ های متفاوت زندگی درسبک زندگی شیوه
به معنی  گشت و شناسی غرب معمولحوزه جامعه نیمه دوم قرن بیستم در مفهوم سرمایه فرهنگی در .است

 وه توسرط بوردیرسرمایه فرهنگری کر. است فرد هر کاالهای فرهنگی در قدرت شناخت و قابلیت استفاده از
 عمرال کنتررل نمایردافرهنگی  حوزه تولید در دهداجازه می رمایه فرهنگی به فردمالکیت س ه شده است،ئارا
 . (35 :1380 بوردیو،)

 ،ییکرعالیرت فیزفاعمالی از قبیل: رژیم غذایی، آشامیدن الکل، استعمال دخانیرات،   این سبک شامل
رچره برخری از بهداشت شخصی و دیگر اعمال و رفتارهای مرتبط با سرالمت اسرت. اگمدیریت استرس، 

ها و طبقرات اجتمراعی سربک زنردگی های زندگی در جهت تولید سالمت هستند، تمام افراد، گروهسبک
 (. 2002چانی، )دهندمیخاص خود را دارند که الگوی مصرفشان را نشان 

سران را یزهایی کره اننظر او همه چ از داندسبک زندگی را نتیجه قابل رؤیت یا ابراز عادت می بوردیو
بک س غیره بخشی از و هالباس عطرها، سیگارها، ها،کتاب اسباب و اثاثیه، حاطه کرده است مثل مسکن،ا

 (. 1998پالومتس، )باشندزندگی او می

ا بررود لرذا شمار میه نظران توسعه، سرمایه فرهنگی شاخصی از توسعه فرهنگی بطبق نظریه صاحب
رمایه و ساز این  ت که کارگزاران فرهنگی شناخت کاملیمین سرمایه فرهنگی، الزم اساتوجه به اهمیت ت

ه ایرن نیراز بر مینارای تررا بدانند و منابعی را بر برآوردی از رشد آن در اختیار داشته و چگونگی تحوالت آن
مراعی ، اجتتصادیتواند دارای اشکال مختلف اقکه سرمایه میای مناسب تخصیص دهند مضاف بر اینگونه

رد بررسری هرا مروآن از لحاظ سرمایه فرهنگی نی این امکان وجود دارد که موقعیت افرادو فرهنگی باشد یع
توسرعه  حوزه گیرتصمیم وساز های تصمیمتواند برای الیهرسد که این نظریه مینظر میه چنین ب .قرار گیرد

معنای خود را  امروزیر بش. در طرف دیگر، کید بر ابعاد وحدت و عدالت دارند مفید باشداو اقتدار ملی که ت
ز شرکل اکننرد، می ها خود را در شکل زندگی معناکند، به این معنا که انساندر سبک زندگی جستجو می

راهنمرایی  ها را به آن مسیرارند که شکل زندگی آنگذپذیرند و در همان مسیری قدم میثیر میازندگی ت
برود،  نن پیردا کرردهش با حقایق عالم و سانسبتدر صورتی که قبالً چون بشر معنای خود را در . کندمی

ود را خرکررد زنردگی سبک و شکل زندگی چندان برایش مهم نبود هر چند در آن دوران هم سرعی مری
جرام قیقرات انبررسی تح .طوری شکل دهد که بتواند به بهترین شکل ممکن با حقایق عالم مأنوس باشد

ک د خاص از سربتحقیقات انجام شده به یک بع کدام ازدهد که هر شده در زمینه سبک زندگی نشان می
ندی برده و سنخکجای خالی یک تحقیق که به ابعاد گوناگون سبک زندگی توجه  اند وزندگی توجه کرده

ین سربک بررسری رابطره آن داشت که به بر ه نماید ما را برئاساس ترکیب ابعاد چندگانه آن ارا خود را بر
 دازیم. زندگی و سرمایه فرهنگی بپر
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ی چنرین نقشریابد. سبک زندگی همسبک زندگی به فراخور نوع و میزان سرمایه فرهنگی سامان می
 رد. ها و رفتارها داها، ذائقهها، انتخابها، معناها، نگرشاساسی در برساختن هویت

 

 پیشینه خارجی

هرای نرابرابری  اجتماعی و ( در پژوهشی با عنوان بررسی منظم رابطه بین سرمایه2013)و همکاران  1آپوف
بسریاری از تحقیقرات انجرام   اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر سرمایه فرهنگی به این نتیجه رسیدند کره نترای 

هرای شده حاکی از آن است که این تحقیقات وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی، سررمایه فرهنگری و نرابرابری
 کنند. می اقتصادی را در حوزه سالمت تایید -اجتماعی

های بازتابی بدن، به این نتیجه رسیده است که در اکثرر ( در تحقیقی با عنوان تکنیک2005) 2کراسلی
های نظارتی برر های مدیریت بدن، زنان به صورت چشمگیری بیشتر از مردان به فعالیتهای معرفمولفه

چنرین، کند. هرمهش حاضر را تایید میهای پژوپردازند که ناشی از فرهنگ زنانه است که یافتهبدن خود می
شناختی تراثیر سررمایه فرهنگری برر مردیریت بردن پور در پژوهشی با عنوان بررسی جامعهابراهیمی و ضیاء

)مطالعه تجربی جوانان شهر گیالن غرب( به این نتیجه رسیدند که سرمایه فرهنگی عینیت یافتره و تجسرم 
 دختران دارد.   داری با مدیریت بدن دریافته رابطه معنی

های فرهنگی یهاساس ترکیب سرما بر استونی، سبک زندگ در مورد در تحقیق خود در( 1998)پالومتس
 . دارند که هرکدام سبک زندگی خاصی دهدتشخیص می گروهسه ، بوردیو پیر نظر اقتصادی مورد و

 گرروه، ندگی ایرنزمورد سبک در  و گروه اول کسانی که سرمایه اقتصادی و سرمایه تحصیلی باالیی دارند
صررف براالی مگذراندن اوقات فراغت با تجهیرزات ورزشری، کوهنروردی و تکنولروژی عکاسری و  توان بهمی

 ه کرد.اشار ذاییهای غفرهنگی، کارهای هنری و کلکسیون هنری و کتابخانه، کلبه تابستانی و مصرف مکمل
-شخصهمتوان به ر مورد سبک زندگی آنان میکه سرمایه اقتصادی باالیی دارند و دگروه دوم کسانی

ها های اجتماعی در رسرتورانها و فلزات گرانبها، مالقاتچون داشتن اتومبیل شخصی، سنگهایی هم -
     .های سیاسی اشاره کردها و فعالیتنمایشگاه ،ها، تئاترهاها، رفتن به کنسرتو کافه

های داشتن آالت رند که سبک زندگی آنان با ویژگیگروه سوم کسانی که سرمایه تحصیلی باالیی دا
دادن به رادیو، خوانردن روزنامره، اهمیرت دادن بره موسیقی، کم اهمیت دادن به دیدن تلویزیون و گوش

فعالیت  47شوند. برگ با پرسش از های خارجی از دو گروه قبل متمایز میپیشرفت ذهنی و یادگیری زبان
ده الگوی سبک زندگی به دست آورده است که  ،هاو با تحلیل عاملی دادهدر بین رانندگان جوان سوئدی 

، بالتکلیرف، های ورزشی، الکلی، عشق رانردن، فرهنگری، رفترار زنانره، مشرارکت اجتمراعیشامل سبک
( در پژوهشری برا 1392)حیردرخانی و همکراران دوستدار فیلم، حساس به لباس و عشق به اتومبیل برود.

                                                 
1. Uphoff 
2.  Crossley 
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داری برین سرمایه فرهنگی و مدریت بدن در زنان به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی عنوان رابطه ابعاد
 .ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و تالش جهت پیشگیری از ابتال به بیماری وجود دارد

 

 پیشینه داخلی

می به النی بر فرهنگ اسمحور مبت( در پژوهشی با عنوان تبیین سبک زندگی سالمت1391)دالوندی و همکاران
 -اساسی روانی یا مشکل رکزیاین نتیجه رسیدند که انحراف از اعتدال فکری، اعتقادی و رفتاری به عنوان متغیر م

 و تحلیل تجزیه ساسا بر .شودمحسوب می محور بر مبنای فرهنگ اسالمیاجتماعی پدیده سبک زندگی سالمت
ن معارف جریا»، «م سالمتگذار در نظااختار سیاستس»، «تعلیم و تربیت اسالمی»ها، هفت طبقه اصلی شامل داده

 تحرک و»، «محور انونقشهروند اخالق و »، «روابط، معاشرت و مشارکت»، «محور اسالمی در زندگی خانواده
 مشخص گردید.« کار، تالش و معاش»و « فراغت اوقات
 

 روش تحقیق

مایه سبت به سرها نافراد و ذهنیت آن جا که این تحقیق بیشتر به سنجش نگرشدر پژوهش حاضر از آن
گی همبسرت -یفیپردازد، از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت، توصرسبک زندگی می فرهنگی و

شرهر دیه آزاد هراباشد و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگامی
باشد که از نفر می 1800دانشگاه، تعداد دانشجویان برابر با  دهد که بنا به گزارششهرستان مرند تشکیل می

ه تحصریل مشرغول بر 1393-94دانشجوی دختر در سال تحصیلی  700پسر و  دانشجوی  1100این تعداد 
جردول  اسرتفاده از باشد که بانفر از دانشجویان می 317نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از  باشند.می

وری منظرور گرردآ اند. برهای انتخاب شدهگیری طبقهافراد بر اساس روش نمونهمورگان به دست آمده و 
خته بهرره و پرسشنامه سرمایه فرهنگی محقق سرا LSQهای پژوهش از دو پرسشنامه سبک زندگی داده

ه بره ترتیرب  است ک بعد 10(، ابزاری چند بعدی و دارای LSQپرسشنامه سبک زندگی ) گرفته شده است.
 ،یرهن و تغذکنتررل وز ،ورزش و تندرسرتی ،سرالمت جسرمانی :و ارزش ویژه، عبارتنرد از درصد واریانس

مرواد  ز داروهرا،ااجتناب  ،سالمت اجتماعی ،سالمت معنوی ،شناختیسالمت روان ،هاپیشگیری از بیماری
 وعرد ذهنری پرسشنامه سررمایه فرهنگری در دو ب پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی. ،مخدر و الکل

-اندارد میای استپرسشنامه LSQمحور و نهادی تنظیم شده است. پرسشنامه سبک زندگی سالمت عینی
نظور احراز مگی و به باشد و روایی آن توسط محققان احراز شده است، در رابطه با پرسشنامه سرمایه فرهن

ییرد شرده آنان تا روایی این پرسشنامه، نظر استادان مجرب دانشگاهی اخذ شده و روایی پرسشنامه توسط
نی، درصد فراوانی، های پژوهش در سطح آمار توصیفی از جدول فراوااست. به منظور تجزیه و تحلیل داده

 ازمرار اسرتنباطی آهای پرژوهش از و نمودار ستونی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه
 آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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 لیاتی متغیرهاعم تعاریف مفهومی و

 سبک زندگی 

سبک زندگی  ای از ترجیحات بین افراد هستند.بیانگر نظم سلسله مراتبی یا مجموعه تعریف مفهومی:
های یک فرد یا گروه است، ها و ارزشکننده گرایششیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکسبه صورت 

کردن فرد یا گروهی که با هم طرز زندگیها، معیارهای اخالقی، سطح اقتصادی ها، سلیقهعادات، نگرش
 (.  2006پارنل و همکاران، )، تعریف شده استسازدرا می

در پژوهش حاضر منظور از سبک زندگی که دارای نه بعد سالمت جسمانی، ورزش تعریف عملیاتی: 
گیری از ها، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، پیشو تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری

ای است که افرد در اجرای باشد، نمرهسالمت محیطی می و و الکل مواد مخدر ،هاحوادث، اجتناب از دارو
 آورند.به دست می LSQپرسشنامه سبک زندگی 

 

 سرمایه فرهنگی

گیرنده تمایالت فرد است که در خالل اجتماعی شدن در وی  سرمایه فرهنگی، در برتعریف مفهومی: 
 (.1391 شود)احمدی و همکاران،انباشته می

ای است که افراد در اجرای پرسشنامه این پژوهش منظور از سرمایه فرهنگی؛ نمره در :تعریف عملیاتی
 آورند.سرمایه فرهنگی به دست می

 

 های توصیفییافته
 

 شناختی پاسخگویانهای جمعیتتوصیف ویژگی(: 1جدول شماره )

 درصد معتبر درصد فراوانی 

 جنسیت
 2/49 6/43 156 زن

 8/50 0/45 161 مرد

سن 

 پاسخگویان

 4/22 8/19 71 سال 21تا 18

 8/26 7/24 85 سال 25تا  22

 7/40 0/37 129 سال 29تا  26

 1/10 9/8 32 سال 35تا  30

وضعیت 

 تاهل

 8/44 7/39 142 مجرد

 2/55 9/48 175 متاهل

رشته 

 تحصیلی

 3/53 2/47 169 علوم انسانی

 3/23 7/20 74 وم پایهعل

 3/23 7/20 74 فنی و مهندسی
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 آماره توصیفی مربوط به سبک زندگی (:2جدول شماره )

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد 

 33250/3 5773/36 43 28 317 بعد جسمانی

 11295/3 9243/30 38 22 317 بعد ورزش

 43979/3 8738/28 38 21 317 بعد کنترل وزن

 82182/2 8770/31 38 25 317 بعد پیشگیری

 64915/4 8801/32 40 26 317 شناختیبعد سالمت روان

 39486/3 2681/23 31 11 317 بعد سالمت معنوی

 49074/2 5647/31 39 21 317 بعد اجتماعی

 49074/2 4479/34 40 26 317 بعد حوادث

 79620/2 2334/24 32 17 317 بعد محیطی

 و  بعد دارو

 مخدرمواد
317 15 32 0315/24 26842/3 

 71307/16 0850/3 355 261 317 سبک زندگی

 (: آماره توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی3جدول شماره )            

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد 

 22311/3 1798/26 34 17 317 بعد ذهنی

 60124/3 2911/31 40 21 317 بعد عینی

 73709/4 4652/57 70 45 317 سرمایه فرهنگی

 

 های استنباطییافته

 ارد.وجود د اداریبین سبک زندگی در بعد سالمت جسمانی و سرمایه فرهنگی رابطه معنفرضیه اول: 
 

 (: بررسی رابطه بین سالمت جسمانی و سرمایه فرهنگی4جدول شماره )

 سالمت جسمانی ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی

 011/0 ضریب پیرسون

 851/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 

با توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سالمت جسمانی و سرمایه فرهنگی 
شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی
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011/0=r 01/0داری ، که با توجه به سطح معنیمحاسبه گردید=p شود؛ بنابراین بین فرض صفر تایید می
 داری وجود ندارد. سالمت جسمانی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی

 ارد.دی وجود عناداربین سبک زندگی در بعد ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی رابطه مفرضیه دوم: 
 

 زش و تندرستی و سرمایه فرهنگیبررسی رابطه بین ور (:5جدول شماره )

 ورزش و تندرستی ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی

 126/0 ضریب پیرسون

 025/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 
با توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی 

از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر  شهردانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی
126/0 = r 01/0داری محاسبه گردیدکه با توجه به سطح معنی=p شود؛ بنابراین بین ورزش فرض صفر رد می

داری وجود دارد. و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده و تندرستی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی
 ولی شدت آن ضعیف است.  جهت رابطه مستقیم
 داری وجود دارد.بین سبک زندگی در بعد کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی رابطه معنیفرضیه سوم: 

 

 (: بررسی رابطه بین کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی6جدول شماره )

 کنترل وزن و تغذیه ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی

 552/0 ضریب پیرسون

 004/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 
با توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین بعد کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی 

شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی
552/0= r 01/0داری معنی محاسبه گردید، که با توجه به سطح=p شود؛ بنابراین بین کنترل فرض صفر رد می

داری وجود دارد و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی
  جهت این رابطه مستقیم و شدت آن متوسط است.

 داری وجود دارد.فرهنگی رابطه معنی ها و سرمایهبین سبک زندگی در بعد پیشگیری از بیماریفرضیه چهارم: 
 
 
 



                                          
 1393 اپيیز، چهارمست و یبشناسی، سال ششم، مشاره مطالعات جامعه                                                       92

  

 ها و سرمایه فرهنگی(: بررسی رابطه بین پیشگیری از بیماری7جدول شماره )

 هاپیشگیری از بیماری ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی

 668/0 ضریب پیرسون

 004/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 
رمایه ها و سماریرتباط بین پیشگیری از بیبا توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ا

ار د و مقدشفاده شهر از همبستگی پیرسون استفرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی
شود؛ فرض صفر رد می p=01/0داری محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی r=668/0همبستگی برابر 

هت رد، و جداری وجود داو سرمایه فرهنگی همبستگی معنیها بنابراین بین بعد پیشگیری از بیماری
 رابطه مستقیم و شدت آن قوی است.

 ارد.دوجود  اریدمعنی شناختی و سرمایه فرهنگی رابطهبین سبک زندگی در بعد سالمت روانفرضیه پنجم: 
 

 و سرمایه فرهنگیشناختی روانسالمت (: بررسی رابطه بین 8جدول شماره )

 شناختیالمت روانس ضریب پیرسون

 فرهنگی سرمایه

 659/0 ضریب پیرسون

 001/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 

هنگی رمایه فری و سشناختنبا توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سالمت روا
رابر مبستگی بهر قدامشهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی

659/0=r 01/0داری محاسبه گردید که با توجه به سطح معنی=p  شود؛ بنابراین بین سالمت یمفرض صفر رد
وی شدت آن ق داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم وشناختی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنیروان
 است. 

 جود دارد.وداری بین سبک زندگی در بعد سالمت اجتماعی و سرمایه فرهنگی رابطه معنیفرضیه ششم: 

 

 و سرمایه فرهنگی اجتماعی(: بررسی رابطه بین سالمت 9جدول شماره )

 شناختیسالمت روان ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی

 859/0 ضریب پیرسون

 001/0 داریسطح معنی

 317 تعداد
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و سرمایه فرهنگی  اجتماعیات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سالمت با توجه به اطالع
شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی

859/0=r 01/0داری محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی=p المت شود؛ بنابراین بین سفرض صفر رد می
داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن قوی شناختی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنیروان
 است. 

 داری وجود دارد.فرهنگی رابطه معنی زندگی در بعد سالمت معنوی و سرمایه بین سبکفرضیه هفتم: 

 

 (: بررسی رابطه بین سالمت معنوی و سرمایه فرهنگی10جدول شماره )

 سالمت معنوی ریب پیرسونض

 سرمایه فرهنگی

 320/0 ضریب پیرسون

 006/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 

باتوجه به اطالعات مربوط به جدول فوق دربررسی ارتباط بین سالمت معنوی و سرمایه فرهنگی دانشجویان 
 r=320/0همبستگی برابر شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی

شود؛ بنابراین بین سالمت معنوی و فرض صفر رد می p=01/0داری محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی
 داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن ضعیف است. سرمایه فرهنگی همبستگی معنی

فرهنگی رابطه و الکل و سرمایه واد مخدرها، مزندگی در بعد اجتناب از دارو بین سبکفرضیه هشتم: 
 داری وجود دارد.معنی
 

 الکل و سرمایه فرهنگی و مخدر مواد ها،دارو (: بررسی رابطه بین اجتناب از11جدول شماره )

 الکل و مخدر مواد ها،دارو از اجتناب ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی

 371/0 ضریب پیرسون

 001/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 

با توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل 
شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی

فرض صفر رد  p=01/0اری دمحاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی r=371/0مقدار همبستگی برابر 
داری وجود شود؛ بنابراین بین اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل و سرمایه فرهنگی همبستگی معنیمی

 دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن ضعیف است. 
 وجود دارد. داریبین سبک زندگی در بعد پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی رابطه معنیفرضیه نهم: 
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 (: بررسی رابطه بین پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی12جدول شماره )

 پیشگیری از حوادث ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی

 712/0 ضریب پیرسون

 007/0 داریسطح معنی

 317 تعداد

 
فرهنگی  سرمایه ادث وبا توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین پیشگیری از حو

گی برابر ر همبستمقدا وشهر از همبستگی پیرسون استفاده شد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی
712/0=r 01/0داری محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی=p شود؛ بنابراین بین یفرض صفر رد م

شدت  ستقیم وابطه مداری وجود دارد و جهت این رپیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی
 آن قوی است. 
 .ود دارداری وجدبین سبک زندگی در بعد سالمت محیطی و سرمایه فرهنگی رابطه معنیفرضیه دهم: 

 

 (: بررسی رابطه بین سالمت محیطی و سرمایه فرهنگی13جدول شماره )

 سالمت محیطی ضریب پیرسون

 سرمایه فرهنگی
 -083/0 ضریب پیرسون

 141/0 داریسطح معنی

 317 تعداد
 

گی یه فرهنسرما با توجه به اطالعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سالمت محیطی و
گی برابر ر همبستمقدا وشهر از همبستگی پیرسون استفاده شد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادی

083/0-=r 01/0داری محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی=p شود؛ بنابراین بین تایید می فرض صفر
 . داری وجود نداردسالمت محیطی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی

 

 گیریبحث و نتیجه

 داری وجود دارد. فرضیه اول: بین سالمت جسمانی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی
ررسی قرار گرفت محور مورد بسبک زندگی سالمت و در این فرضیه، رابطه بین بعد سالمت جسمانی

( در پژوهشی با 1391)زاده و همکاراندار نیست. عباسها معنیدهد که رابطه بین آنکه نتای  نشان می
عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی خودمراقبتی شهروندان به این نتیجه رسیدند 

ها متفاوت است و با متغیرهایی نظیر عی آنکه خودمراقبتی شهروندان بر حسب وضعیت تاهل و طبقه اجتما
سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، شاخص حجم بدن، سالمت جسمانی، جذابیت بدنی، 
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های این پژوهش نتای  داری دارد، که یافتهقدرتی و مدیریت بدن، رابطه معنیارزش سالمتی، احساس بی
 کند.پژوهش حاضر را رد می

 داری وجود دارد.  بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی فرضیه دوم:
در این فرضیه، رابطه بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که نتای  

( در پژوهشی با عنوان 1391)زاده و همکاراندار است. عباسها معنیحاکی از آن است که رابطه بین آن
ل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی خودمراقبتی شهروندان به این نتیجه رسیدند که بررسی عوام

-داری دارد که یافتهقدرتی، مدیریت بدن و احساس تندرستی رابطه معنیسرمایه فرهنگی با احساس بی

 کند.های این پژوهش را تایید می
 داری وجود دارد.ی معنیفرضیه سوم: بین کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی همبستگ

در این فرضیه، رابطه بین کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که نتای  
( در پژوهشی با عنوان 1391)دار است. سلطانی بهرام و همکارانها معنیدهنده آن است که رابطه بین آننشان

نشجویان دانشگاه تبریز به این نتیجه رسیدند که بین ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دا
 کند.داری وجود دارد که نتای  پژوهش حاضر را تایید میمدیریت بدن و سرمایه فرهنگی رابطه مثبت و معنی
 داری وجود دارد.ها و سرمایه فرهنگی همبستگی معنیفرضیه چهارم: بین بعد پیشگیری از بیماری

 دهدها و سرمایه فرهنگی بررسی شد که نتای  نشان میپیشگیری از بیماری در این فرضیه، رابطه بین
( در پژوهشی با عنوان رابطه ابعاد 1392)داری وجود دارد. حیدرخانی و همکارانها رابطه معنیکه بین آن

مایه داری بین ابعاد مختلف سرسرمایه فرهنگی و مدریت بدن در زنان به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی
 .کندهای پژوهش حاضر را تایید میفرهنگی و تالش جهت پیشگیری از ابتال به بیماری وجود دارد که یافته

 داری وجود دارد. شناختی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنیفرضیه پنجم: بین سالمت روان
که نتای   شناختی و سرمایه فرهنگی اختصاص داردفرضیه پنجم به بررسی رابطه بین سالمت روان

ررسی ب( در پژوهشی با عنوان 1389)ها است. احمدی و همکاراندار بین آنحاکی از وجود رابطه معنی
روانی دانشجویان دانشگاه شیراز به این نتیجه رسیدندکه بین فرهنگی مرتبط با سالمت -عوامل اجتماعی

داری وجود ل فرهنگی( رابطه معنیهای عوامپذیری )از مولفهداری و مشارکتسالمت روانی و میزان دین
 کند.های پژوهش حاضر را تایید میدارد که یافته

 داری وجود دارد.فرضیه ششم: بین سالمت اجتماعی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی
های تحقیق این فرضیه به بررسی رابطه بین سالمت اجتماعی و سرمایه فرهنگی پرداخته است که یافته

( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین 1387)زادهدار است. حسینها معنیرابطه بین آندهد که نشان می
سرمایه فرهنگی و سالمت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فرهنگی و 

 .کندابعاد سالمت اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد که نتای  پژوهش حاضر را تایید می
 داری وجود دارد.فرضیه هفتم: بین سالمت معنوی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی
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ا هیافته فت کهاین فرضیه، رابطه بین سالمت معنوی و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گر در
ژوهشی با عنوان تبیین پ( در 1391)دار است. دالوندی و همکارانها معنیدهد که رابطه بین آننشان می

کری، عتدال فاز ا محور مبتنی بر فرهنگ اسالمی به این نتیجه رسیدند که انحرافبک زندگی سالمتس
 اسالمی فرهنگ سالمت محور برمبنای پدیده سبک زندگیاعتقادی و رفتاری به عنوان متغیر مرکزی 

 کند.های پژوهش را رد نمیکه یافتهشود محسوب می
 داری وجود دارد.یگی معنمخدر و الکل و سرمایه فرهنگی همبستوادفرضیه هشتم: بین اجتناب از داروها، م

ررسی قرار مورد ب هنگیدر این فرضیه، رابطه بین اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل و سرمایه فر
ر پژوهشی تحت عنوان د( 1387)ها است. عزیزیدار بین آندهنده وجود رابطه معنیکه نتای  نشانگرفت

به این  میراناتو ش و سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین جوانان شهر تهران فقر اقتصادی
روبات خدر و مشممصرف موادهای تحقیق نشان داد بین دومتغیر فقر اقتصادی و سوءیافتهنتیجه رسیدکه 

ساز ، زمینهاسطای وتغیرهمتواند با تاثیر بر الکلی رابطه مستقیم خطی وجود ندارد، اما فقر اقتصادی می
 زهکاری،بفرهنگ  نتای  نشان داد متغیرهایچنین هم .مخدر و مشروبات الکلی باشدسوء مصرف مواد

کلی وبات المشر ومخدر سرمایه اجتماعی و احساس ناامیدی دارای بیشترین تاثیر بر سوء مصرف مواد
 کند. های پژوهش حاضر را تایید می، که یافتههستند

 .داری وجود داردپیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی همبستگی معنیفرضیه نهم: بین 
ها ه یافتهکگرفت قرار دراین فرضیه، رابطه بین بعد پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی مورد بررسی

درپژوهشی باعنوان بررسی  (1393)ها وجود دارد. اللهیاری و همکارانآنداری بیننشان دادکه رابطه معنی
سیدند رنتیجه  ه اینبخطا و پیامدهای ایمنی دربین کارکنان صنعت پتروشیمی ه بین فرهنگ مدیریترابط

تای  نارد که دجود دار وکه بین فرهنگ مدیریت خطا با حوادث جزئی و خسارت به تجهیزات روابط معنی
 کند.پژوهش حاضر را تایید می

 داری وجود ندارد. ی معنیفرضیه دهم: بین سالمت محیطی و سرمایه فرهنگی همبستگ
نتای   د کهشدر فرضیه دهم و آخر پژوهش، رابطه بین سالمت محیطی و سرمایه فرهنگی بررسی 

ر پژوهشی با عنوان ( د1392)خالد و همکارانها وجود ندارد. رستگارداری بین آننشان داد که رابطه معنی
 ین هربدند که ه رسیشهر تهران به این نتیجبررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی جوانان 

سرمایه  رتیب کهته این بداری وجود دارد، فرهنگی رابطه معنی یههای کیفیت زندگی با سرمایک از مولفه
ژوهش پهای تهفکه یادهدرا افزایش میمحیطی و روابط اجتماعی ،باال، کیفیت جسمانی، شناختیفرهنگی

 کند.حاضر را رد می
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 یری گنتیجه

سبک زندگی سالمت محور به عنوان یک پدیده چند علتی، چنرد بعردی، و چنرد داللتری بره الگوهرای 
کننده سالمت بررای فررد توانند برای جلوگیری از مشکالت مربوط به سالمت و تضمینجمعی رفتار که می
رلی، رفتارهرای شود و از ابعاد متنروعی چرون، ورزش، تغذیره مناسرب و نامناسرب، خرودکنتباشد، مربوط می

شرهر و قابلیرت محدود شدن تحقیق به دانشرجویان دانشرگاه آزاد هرادی پیشگیرانه و ... تشکیل شده است.
باشرند. برا توجره بره نترای  های پژوهش میتعمیم آن و کم بودن موارد تحقیقاتی مشابه از جمله محدودیت

ثر برر سربک زنردگی برا ووان عامل مرعنسازی سرمایه فرهنگی به شود در جهت غنیپژوهش، پیشنهاد می
در رابطه با نترای  پرژوهش در  های مختلف سالمت خصوصاًهای فرهنگی در زمینهگنجاندن آموزش مهارت

هرای هرای رسرانههای درسی آموزش و پرورش و برنامهکتاب مورد سالمت جسمانی و سالمت محیطی در
کرردن  ین، ارائه تصویری درسرت از چگرونگی پررنچویژه تلویزیون تمهیدات الزم انجام شود و همه جمعی ب

       هرا نظرام آموزشری و رسرانه ،هراثر بر سبک زندگی توسط خرانوادهواوقات فراغت به عنوان یکی از عوامل م
 تواند مطرح باشد. می

 

 های پژوهشیپیشنهاد

 ی انجام شود.نوان با تمرکز بر ابعاد سرمایه فرهنگعشود که پژوهشی با همین پیشنهاد می.  1
 شود که پژوهشی با همین عنوان به تفکیک جنسیتی انجام شود.شنهاد مییپ.  2

 

 های کاربردیپیشنهاد

سازی سرمایه فرهنگی به عنوان عامل موثر بر سبک زندگی با گنجاندن آموزش تالش در جهت غنی. 1
  پژوهش در مورد سالمت جسمانی در رابطه با نتای های مختلف سالمت خصوصاًهای فرهنگی در زمینهمهارت

 جمعی به ویژه تلویزیون.های رسانههای درسی آموزش و پرورش و برنامهو سالمت محیطی در کتاب
کردن اوقات فراغت به عنوان یکی از عوامل موثر بر سبک زندگی ارائه تصویری درست از چگونگی پر. 2

 ها.نظام آموزشی و رسانه ،هاتوسط خانواده
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