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 دانشجودر بین  مدیریت بدن بر - گانه آنو ابعاد سه -فرهنگیسرمایه  تأثیر بررسیهدف مقاله حاضر، 

استفاده  گانتزو  مارتینشیلینگ، ، بوردیو هاي نظریهاز  .است همدان ان دختر پردیس فرهنگیان شهرمعلم

جامعه آماري . استبوده نامه پرسش اطالعات آوري جمعپیمایشی و ابزار  این پژوهشروش  .ه استشد

فرمول  اساس برکه حجم نمونه  بود همدان ن دختر پردیس فرهنگیان شهرمعلما دانشجوپژوهش شامل کلیه 

 با استفاده ازها داده. استمتناسب با حجم  يا طبقه ي،ریگ روش نمونه. نفر تعیین شد 182کوکران 

   .شدند توصیف و تحلیل AMOS و  Spssآماري افزارهاي نرم

و  رابطه معنادارمدیریت بدن سرمایه فرهنگی و  گانه سهبین ابعاد هاي پژوهش حاکی از آن است که یافته

که مدل از برازش خوبی  معادالت ساختاري نشان داد سازي مدلنتایج حاصل از  .وجود دارد مثبتی

آوري هاي گردداده چنینهم. می دهدر قابل قبولی را نشان هاي برازش مدل مقادیو شاخصبرخوردار است 

بنابراین، مدل مفهومی  .داشتمفهومی پژوهش سازگاري و تناسب الزم را مدل شده از نمونه مورد مطالعه با 

  .استمورد تأیید  شنهادي در این پژوهشکلی پی

  همدان و ردخت دانشجویان، مدیریت بدن ،سرمایه فرهنگی :کلیديواژگان 

                                                           
                               )نویسنده مسئول(دانشگاه پیام نور، ایران ، گروه علوم اجتماعی، استادیار.  1
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  مقدمه 

محصولی  مثابه بهکسانی است که به بدن  ترین مهماجتماعی فرانسوي از اولین و  پرداز نظریه، 1میشل فوکو

پزشکی و پرداختن وي به بدن   حرفهتوجه او به تاریخ . کند میاجتماعی و فراتر از عناصر زیستی نگاه 

وي در  هاي تحلیلو نیز  گیرد میپزشکی قرار   مداخلهاعمال کنترل و   دستمایهموضوعی که  عنوان بهانسان 

بدنی یعنی امور جنسی انسان  هاي فعالیت ترین خصوصی ری که توسط دولت، کلیسا و پزشکی بمورد نظارت

 شدمنجر  »بدن شناسی جامعه«به نام  شناسی جامعهبه ایجاد تخصص جدیدي در عرصه  کرد، میاعمال 

است که  شناسی جامعهاز  اي شاخهبدن،  شناسی جامعه ).2: 1391 ،بهاري گل؛ به نقل از 2001، 2هامکوکر(

حاکم بر بدن، تاریخ اجتماعی بدن و  هاي گفتمانماهیت اجتماعی جسمانیت انسان، تولید اجتماعی بدن، 

خاص به  طور بهکه  شناسی جامعهاخه از شاین . کند میمیان بدن، جامعه و فرهنگ را بررسی   پیچیدهتعامل 

، پردازد میخیل وعی نمادین، بازنمود و عاملی براي تضاجتماعی، مو اي پدیده مثابه به بدنموديمفهوم 

 ترین پیچیدهکال تا شا ترین سادهبافت زندگی روزمره، از  سازنده هاي کنشکه  کند میآوري همواره به ما یاد

  ).38: 1395صادقی فسائی و همکاران، (ازمند دخالت و عامل بدنی هستند ، نیها آن

مرئی بدن است و این مفهوم با کمک  ظاهريهاي مستمر در ویژگی کاري دستمدیریت بدن به معناي 

، رژیم غذایی، ها پیرایهدر لباس پوشیدن، آرایش موي سر، استفاده از  ها عادتانواع  مانند هاي معرف

... هاي آرایشی و بهداشتی، جراحی زیبایی، کنترل وزن وپزشکی، میزان اهمیت دادن به مراقبت کاري دست

  ).64: 1381آزاد ارمکی و چاوشیان، ( شود میسنجیده 

امروزي استانداردهاي جدیدي یافته و  جوامع درو زیبایی جسمانی ازجمله موضوعاتی است که  جذابیت 

-مدیریت بدن در دوران مدرن اهمیت بیش که طوري به؛ رود میروابط افراد به شمار   دهنده شکلاز عوامل 

راي مراقبت الغري و وسایل ورزشی و آرایشی گوناگون ب هاي رژیم ازجمله تري یافته و رفتارهاي مختلف

سیاسی کردن بدن به دست : از اند عبارتاین تحوالت برخی از عوامل  .از بدن ساخته شده است

نوین اطالعاتی و ارتباطی و حرکت از مدرنیته  يها فناوريها، رشد فرهنگ مصرفی، پیدایش  فمینیست

  ).29: 1395احمدي و همکاران، ( متأخر  مدرنیته سوي به

هاي غایی جهان اجتماعی است که در آن قرار داریم،  هاي نهایی و بیانکه بدن یکی از شاخص آنجااز  

کنترل  قدرت و سازوکار، حدودي تاهاي اجتماعی و  ارزش  انهشنتوانیم بپذیریم که داشتن بدن زیبا  می
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هستیم که بر نقش فعال بدن در جهان اجتماعی  رو روبهنظري  اندازي چشمبا  اینجادر  لذا. اجتماعی است

زیبایی ظاهري و   مطالعه. نمایشی تلقی نموداساسی خود  جنبه عنوان به توان میبنابراین، بدن را . کند میتأکید 

فرد در جمع  ،مدرناین امر آن است که در جوامع پیشادلیل . امروزي است  جامعهمهم  مسائلبدن انسانی از 

براي ظهور پیدا  اي زمینهجوامع مدرن امروزي  مانند بهبود و انتخاب و تغییر شرایط موجود  مستحیل

اجتماعی نقشی مهم  هاي شبکهو مشارکت در  گیري تصمیم هاي عرصهدر دوران جدید، افراد در . کرد نمی

 هاي نظریهو  »خود« سوي بهنیز از تأکید بر ساختارهاي کالن  شناسی جامعه هاي نظریهدر همین راستا، . دارند

 شناسی جامعهمطالعات   حوزهوارد  »ساز معناخالق و  کنشگر«براین اساس، مفهوم . خُرد تمایل پیدا کردند

و  نوري خواجه( سازد میها و ساختارهاي کالن را آگاهانه خُود، واقعیت سیالتکه با  کنشگري. شد

  ).22: 1390همکاران، 

 و میزان متقاضیان آن باشند میهان جترین اعمال جراحی در سطح هاي زیبایی یکی از شایعامروزه جراحی

سال گذشته، در جهان  20دهد در  آمارها نشان می). 318: 1388و دیگران،  زاده موسوي( استرو به فزونی 

اگرچه ایران را . درصد بیشتر شده است 80هاي زیبایی،  آرایشی و متقاضیان عمل لوازمکنندگان  شمار مصرف

جراحی  المللی ینبانجمن «گزارش  بر اساساما  ،شناسند هاي زیبایی می عنوان رتبه نخست در جراحی به

اختصاص امریکا  به کشور 610 ,042 ,4باالترین میزان جراحی زیبایی با تعداد  (ISAPS) »پالستیک

نفر عمل  6، در ایران نفر 1000که از هر  يا گونه به ؛زیبایی جاي دارد يها عملایران در رتبه بیستم  .دارد

باید توجه داشت که نوع جراحی در کشورهاي مختلف، متفاوت است و ایران تنها  .دهند یمجراحی انجام 

 ینهزم درترین عمل جراحی در ایران  بنابراین رایج .به لحاظ جراحی بینی در صدر سایر کشورها قرار دارد

  ).1397مشرق، اخبار به نقل از ؛ 2018پریونا، (است  جراحی بینی

زنان  يهاي زیبایی از سو میزان تقاضاي عمل ISAPS) »جراحی پالستیک المللی ینانجمن ب«بر اساس آمار 

به دلیل سهم   ).همان( هاي زیبایی مربوط به زنان است عمل درصد 4/86 که يطور به ؛تر استبیش

اي  عنوان پدیده گیرد، جراحی زیبایی به هاي زیبایی روي آنان انجام می حداکثري زنان از کل افرادي که عمل

  ).1396جمالی، (زنانه معرفی شده است 

نگی صورت گرفته سرمایه فره یهرظنگیري از تري با بهرهمدیریت بدن، مطالعات کم زمینهدر  رسد میر ظبه ن

هاي اصلی و تأثیرگذار بر یکی از متغیر عنوان بهیه فرهنگی رماس). 127: 1391یاء پور، ابراهیمی و ض(است 

ذهنی و روانی  هاي گرایشیعنی تمایالت و  یافته تجسمامل بعد شاخصی ترکیبی، ش عنوان بهمدیریت بدن 

حصیلی و علمی فرهنگی رهنگی و بعد نهادي یعنی مدارك و مدارج تافراد به مصرف و استفاده از کاالهاي ف
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همچنین بررسی تحقیقات قبلی در  ).63: 1395عاع و نیازي، ش؛ به نقل از 246: 1986، 1بوردیو(افراد است 

اخیر به آن  هاي سالتر در شوعاتی بوده که بیضاین است که مدیریت بدن یکی از مو دهنده نشاناین حوزه 

 هاي محیطگفت که در  توان می تقریباًده و شمحدود انجام  صورت به ها پژوهشاما این  .ده استشپرداخته 

: 1391سلطانی بهرام و همکاران، ( است صورت گرفتهی پژوهشچنین  ندرت بهگاه شمانند دان یشآموز

مدیریت  آن برعاد فرهنگی و اب  سرمایه تأثیرر بررسی ضحا شهدف پژوه مطرح شد، ی کهیلدالنا به ب ).183

  .استپردیس فرهنگیان همدان  دختر معلمان دانشجوبدن در میان 

عوامل مؤثر بر گرایش  یشناخت جامعهتحلیل «با عنوان ) 1398( پژوهانو  جهرمی نادریان شپژوه یافته هاي

نشان  شد،انجام  یشپیمای شو با رو شهر اصفهان ساله 18-16جوانان که در بین  »جوانان به مدیریت بدن

-ن، تبلیغات ماهوارهگروه دوستان و همساال، تیب فرهنگ عمومی بین جوانان، پذیرش اجتماعیبه تر که داد

عوامل مؤثر  نیتر مهمفرهنگی  ه، عوامل اقتصادي و سرماینارضایتی از بدن، هاي مرجعگروه ،هاهها و رسان

  .استبر گرایش جوانان به مدیریت بدن 

عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در نوجوانان و «با عنوان  پژوهشیدر ) 1396(بدالحسینی و حقیقتیان ع

بین متغیرهاي  کهبه این نتیجه رسیدند با استفاده از روش پیمایش، » جوانان دختر و پسر شهر اصفهان

یریت بدن رابطه هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت جنسی، سرمایه فرهنگی و سطح تحصیالت با مد

  .وجود دارد

مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل  شناختی جامعهتبیین « ی با عنوانشدر پژوه) 1395(احمدي و همکاران 

نامه شپرس فنی و با استفاده از شپیمای شکه به رو» هر تبریزش زنان واجتماعی و فرهنگی در میان دختران 

  سرمایهمیان متغیرهاي پذیرش اجتماعی، احساس فشارهاي اجتماعی، که  صورت پذیرفت، دریافتند

هاي جمعی خارجی با مدیریت بدن  اجتماعی و استفاده از رسانه  طبقهفرهنگی، وضعیت شغلی و تأهل، 

  رابطههاي جمعی داخلی با مدیریت بدن  و استفاده از رسانه داري دینمستقیم و میان متغیرهاي   رابطه

  .معکوس برقرار است

به این  »سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن ارتباط بر تحلیلی فرا«ی با عنوان شدر پژوه) 1395(عاع و نیازي ش

  .کند میدر تبیین واریانس مدیریت بدن ایفا  متوسطی شند که متغیر سرمایه فرهنگی نقنتیجه رسید

 شکه به رو »سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن بین  بررسی رابطه«ی با عنوان شدر پژوه) 1391( بهاري گل 

 هاي آزمونتایج حاصل از که ن نامه صورت پذیرفت، به این نتیجه رسیدندشپرس فنی و با استفاده از شپیمای

                                                           
١
 Bourdieu 



٥ 
 

معنادار و مستقیم بین میزان سرمایه فرهنگی و   ها، حاکی از وجود رابطه داده وتحلیل تجزیههمبستگی و 

  .استمعنادار بین تصویر ذهنی از بدن و متغیر وابسته   همدیریت بدن و عدم وجود رابط

ارتباط سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در میان « ی با عنوانشدر پژوه) 1391(سلطانی بهرام و همکاران 

سطح که  انجام شد، دریافتندنامه شپرس فنی و با استفاده از شپیمای شکه به رو »گاه تبریزشجویان دانشدان

مثبت   رابطهفرهنگی   سرمایهمدیریت بدن در میـان دانـشجویان در حـد متوسط است و بین مدیریت بدن و 

  .ردداري وجـود دا و معنی

که به  »مدیریت بدن در میان زنان شهر تبریز شناختی جامعهتبیین « ی با عنوانشدر پژوه) 1390(کوهی 

 شناختی روانعوامل که  فت، به این نتیجه رسیدصورت پذیرنامه شپرس فنی و با استفاده از شپیمای شرو

مقایسه اجتماعی  مانندعوامل اجتماعی و فرهنگی  ایجاد نشاط و شادي، و نفس اعتمادبهنظیر تصور بدنی، 

هاي ارتباطی و اطالعاتی و  و رسانه داري دینمرجع، سن، تحصیالت، سرمایه فرهنگی،  هاي گروهبدن، 

  .ضعیت شغلی و سرمایه اقتصادي در مدیریت بدن زنان تأثیرگذار هستندعوامل اقتصادي نظیر و

 :مطالعه موردي(بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن جوان« ی با عنوانشدر پژوه) 1389( پور ضیاء

، به این نتیجه رسید انجام شدنامه شپرس فنی و با استفاده از شپیمای شکه به رو »غرب هر گیالنشجوانان 

  .باشند میگذار اد آن بر متغیر مدیریت بدن تأثیرمتغیر سرمایه فرهنگی و ابع که

که به  »اهر و جوانانظفرهنگی، مدیریت   سرمایه« ی با عنوانشدر پژوه) 1389(گدنه  بهنوديابراهیمی و 

اهر در میان جوانان از ظمدیریت  که دریافتند ،نامه صورت پذیرفتشپرس فنی و با استفاده از شپیمای شرو

بود که هرچه میزان  حاکی از آن ها فرضیهنتایج حاصل از آزمون  چنینهم. برخوردار است اي ویژهاهمیت 

تري شاهر نیز در میان دختران و پسران جوان اهمیت بیظد، نحوه مدیریت شتر باشفرهنگی افراد بی  سرمایه

اهر در میان ظکه الگوي رایج مدیریت  نشان دادتوصیفی از سوي دیگر، نتایج حاصل از جداول . کند میپیدا 

  .مرتبط با دنیاي مدرن است هاي مؤلفهمتأثر از نوگرایی و  جوانان

 اندام و وزن از نگرانی و بدن بر نظارت بررسی«پژوهش با عنوان  طی) 2011( 1فیتزسیمونز و باردون کان

 ها نگرانیبه این نتیجه رسیدند که بین نظارت بدن و » هندواروپایی و آمریکایی آفریقایی کالج زنان میان در

؛ به این معنا که افراد با گذارند د دارد و این دو بر یکدیگر تأثیرشکل و وزن بدن روابط متقابلی وجو  درباره

افرادي که  قابلدر مکنند و مداوم بر بدن خود نظارت می طور بهخود، و وزن  ظاهر  به تر نسبتنگرانی بیش
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تري ، نگرانی بیشکنند میگرایش به استاندارهاي فرهنگی بدن، نظارت بدنی مداومی را اعمال   یجهدرنت

  .اند رداوزن و ظاهر بدن خود  درباره

  تودهاقتصادي مرتبط با شاخص  -ابعاد موقعیت اجتماعی«با عنوان در پژوهشی ) 2009( 1همکاران گروث و

. ندپرداختجنسیتی  هاي تفاوتبه تعامالت بین ابعاد مختلف و » در میان زنان و مردان دانمارکی بدن و چاقی

 برخوردار بود و نشانگربدن و چاقی   تودهارتباط با شاخص  ترین ثابتبعد آموزش، از  دادنتایج نشان 

فزونی مرتبط با وزن بدن براي زنان با شرایط مادي  چنینهم. در اهمیت وزنی است اهمیت سرمایه فرهنگی

  .کند نمیاما این براي مردان صدق  ،اجتماعی نامساعد مرتبط است

وعاتی بوده که ضاین است که مدیریت بدن یکی از مو دهنده نشانقبلی در این حوزه  هايپژهشبررسی 

 تقریباًده و شمحدود انجام  صورت به ها پژوهشاست؛ اما این  شده  پرداختهاخیر به آن  هاي سالتر در شبی

در  .صورت گرفته است هاي پژوهشچنین  ندرت  بهگاه شمانند دان یشآموز هاي محیطگفت که در  توان می

لحاظ به محیط هاي آموزشی و دانشگاهی که افراد با سرمایه هاي فرهنگی متنوع حضور پیدا می کنند و 

روزنامه، مجالت گوناگون و (امکان استفاده از محصوالت فرهنگی وارد شدن در محافل دانشگاهی و 

در معرض رفتارهاي مدیریت بدن قرار  بیش تربیشتري برخوردارند و  از نظام فرهنگ علمی...) اینترنت و 

و مدیریت بدن در محیط هاي آموزشی و دانشگاهی  بین سرمایه فرهنگی به رابطه ، ضروري استدارند

  . پرداخته شود

 هاي معادالت ساختاري مانندافزار از نرممدیریت بدن،  زمینهدر  شده هاي انجام پژوهشدر چنین هم

AMOS نشده است  ها استفاده تحلیل داده براي.  

تا حدي  موجود هاي ضعف، در این پژوهش سعی بر آن است که شده انجام مطالعات  هاي کاستیبا توجه به 

برطرف گردد و تحقیق با محور تأثیر سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در بین دانشجو معلمان دختر انجام 

  .گردد

  پژوهش چوب نظريرچا

  ســرمایه فرهنگــی

. را بــه کار بــرده اســت) 1990( ـر بوردیــو بــراي اولیــن بــار مفهــوم ســرمایه فرهنگــییپ

اي از نمادهــا  طبقــه مســلط در بازتولیــد مجموعــه هاي گذاري سرمایهمقصــود وي از ایــن اســتعاره، 
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را  ها آنغلــط درك و درونــی شــده و  طور بهو معانــی اســت کــه از ســوي طبقــه تحــت ســلطه 

 ايه  درکنش گذاري سرمایهطبــق ایــن نظریــه، . انــد نمادهــا و معانــی طبقــه خــود پذیرفتــه مثابه به

همچــون تعلیــم و تربیــت قــرار دارد کــه هــدف از آن تلقیــن  آموزشــی فراینــد بازتولیــد

بــه نظــر بوردیــو، انتخــاب  .هــاي ایــن نمادهــا و معانــی اســت هــا و درونــی کــردن ارزش توده

بهتــر  در فراگیــري  نقــش مهمــی خانواده در  اســبفرهنگــی من  گــذاري راهکارهــاي ســرمایه

بــه عقیــده وي، از بعضــی جهــات، ســرمایه فرهنگــی . افــراد دارد هاي اندوختهآمــوزش و 

 صورت بهروش انتقــال ســرمایه موروثــی اســت، زیــرا تــا حــد زیــادي  مؤثرترینبهتریــن و 

بوردیــو، مالکیــت  ازنظر. عینــی انجــام گرفتــه و بنابرایــن از کنتــرل کمتــري برخــوردار اســت

خانوادگــی ، بلکــه ناشــی از شــرایط کند نمیســرمایه فرهنگــی تنهــا از ســرمایه مــادي حکایــت 

؛ به نقل 139: 1389بوردیو، ( کند می، تــا حــدي از ســرمایه اقتصــادي مســتقل عمــل اي مدرسهیــا 

 استه نوع سرمای ترین ثابتسرمایه فرهنگی پابرجاترین و  ،بوردیو ازنظر ).10: 1394نیازي و همکاران،  از

پرورش خانوادگی، : از اند عبارتبوردیو  ازنظرسه منبع عمده سرمایه فرهنگی ). 119: 1992بوردیو، (

سرمایه فرهنگی در افراد نیز ناشی از انباشت این نوع سرمایه  میزان تفاوت. آموزش رسمی و فرهنگ شغلی

فرهنگـی سـه   سرمایهاین اندیشمند اجتماعی براي ). ٢٢٥ :١٩٨٦ ,Bourdieu( در دارندگان است

  :سـویه قائل است

  ؛شود میرپاي ذهن و بدن را شامل یافته که ترتیبات دی تجسم  سویه .1 

کاالهاي فرهنگـی ماننـد تصـاویر، کتـب، کـامپیوتر و هنـر بـروز  صورت بهکه  یافته عینیت  سویه .2 

  یابد؛ می

. شود که از طریق مدارك رسمی و دیگر نشانگرهاي پایگاه فرهنگی بازنمایی می شده نهادینه  سویه .3 

اي از روابـط، معلومـات و امتیـازات اسـت کـه کنشگر براي حفظ کردن یا به  فرهنگی مجموعه  سرمایه

هایی  واره فرهنگی به عادت  سرمایهبـدین ترتیب، . کند دست آوردن موقعیتی اجتماعی از آن استفاده می

 هاي متنوع بینجامد سرمایهشود تا به حفظ، بازتولید یا ارتقاي  گردد که در میدان زندگی استفاده می برمی

  ).81: 1395، شناس حقبقایی سرایی و (

   یافته تجسمسرمایه فرهنگی 
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، نوعـی ثـروت بیرونـی درواقع .دارد یابـد، ارتبـاط نزدیک ایـن سـرمایه بـا شـخصی کـه در آن تجسـم می

 است که بوردیو آن را یهمان بخش ایـن. از فـرد درآمـده اسـت ناپذیري جداییبخـش  عنوان بهاسـت کـه 

از راه هدیـه، خریـد و یـا مبادلـه را تـوان آن  نامـد کـه نمی می »فرهنگـی همـراه بـا تولـد  سـرمایه بعد«

یابد  ذهـن و جسـم، تجلـی می آمادگـی مـداوم صورت بهایـن نـوع سـرمایه، . بـه دیگـري منتقـل کـرد

زمان در شکل یادگیري افزایش  گذاري سرمایهبا  تواند میاین سرمایه  ).10: 1393قاسمی و نامدار جویمی، (

آنـی انتقـال  طور بهتوانـد  بنابرایـن نمیو  شود میاین سرمایه در فرد عجین شده، نوعی از رفتار فرد . یابد

  ).60: 1386نصرآبادي،  کارکنان نیازي و( یابد

  سرمایه فرهنگی عینیت یافته 

مختلف فرهنگی در میان اقشار  کاالهايترین اشکال سرمایه فرهنگی، مصرف  عینیترین و  یکی از بدیهی 

سرمایه . دتواند تابعی از متغیرهاي گوناگون فردي و اجتماعی قرار گیر مختلف جامعه است که خود می

مادیت  در طورکلی بهها نظیر نوشتار، نقاشی، ابزار و نظایر آن و  در اشیاي مادي، رسانه یافته عینیتفرهنگی 

که منجر به سرمایه  مادي تخصیص داد صورت بهتوان  فرهنگی را می کاالهايلذا . است انتقال قابلآن، 

: 1396ارع پور و همکاران، ش( شود که منجر به سرمایه فرهنگی می نمادي صورت بهو هم  شود میاقتصادي 

35.(  

  دهشسرمایه فرهنگی نهادي 

گاهی و تحصیلی شیدن به سرمایه فرهنگی از طریق مدارك دانشده، عینیت بخشسرمایه فرهنگی نهادي  

 کند میواقعیت پیدا  بیولوژیکیو  تجسمیمادي و عینی فرهنگی، سرمایه  هاي داراییاست که خارج از 

  ).171: 1389فرجی و فعلی، (

  ارتباط سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن

مرئی بدن است و این مفهوم با کمک  هاي ظاهريکاري مستمر در ویژگی مدیریت بدن به معناي دست

ها، رژیم غذایی،  ها در لباس پوشیدن، آرایش موي سر، استفاده از پیرایه هاي مانند انواع عادت معرف

... هاي آرایشی و بهداشتی، جراحی زیبایی، کنترل وزن وکاري پزشکی، میزان اهمیت دادن به مراقبت دست

  ).64: 1381 آزاد ارمکی و چاوشیان،(شود  سنجیده می

  سازي از سرمایه سهم بوردیو در مفهوم. زند بوردیو تحلیل خود از بدن را به تولید و تبدیل سرمایه پیوند می 

یکی از انواع   مثابه بهبدن را   بوردیو سرمایه. شناسی بدن داشته است در رشد جامعه فراوانیفیزیکی نیز تأثیر 
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بوردیو معتقد است . است  گذاري شده که در بدن سرمایه داند میفرهنگی، نوعی منبع فرهنگی   فرعی سرمایه

. به بدنش تأثیرگذار است نسبت فرهنگی فرد بر نگرش وي  سرمایه ویژه بهفرد  هاي سرمایهکه هرکدام از 

آن بدن حاصل  موجب بهداند که  توسعه و گسترش بدن می درگرورا  فیزیکی  بوردیو همچنین تولید سرمایه

  ).1392:62حیدر خانی و همکاران، ( گردد هاي اجتماعی قلمداد می نهارزش در زمی

بازاندیشی کنشگران در تعریف  هبراي تلفیق ساختار و عاملیت و تبیین نحو هاي بوردیو بندي صورت

سرمایه فرهنگی و   رابطهي در راستا تواند میوجوه مختلف سرمایه  بر  تکیهدر فضاي اجتماعی با  شان کیستی

هویتی  اي رسانه عنوان به تواند میدن نیز در فضاي بصري فرهنگ مدرن بمدیریت . تحلیل شود مدیریت بدن

 راهبرداین نکته در قالب بحث . در چارچوب نظم مدرن در تعریف کیستی فرد نقش بسزایی داشته باشد

ختلف رفتارهاي مربوط به مدیریت ظاهر را وجوه م توان میدر این زمینه . تمایز بوردیو قابل بررسی است

ترکیب  هاي نمادینی دید که در فضاي اجتماعی از سوي کنشگران بر اساس حجمه در ارتباط با مبارز

ابراهیمی و ضیاء پور، ( پذیرد میصورت  شان کیستی بازتعریفجایگاه و  تثبیتمختلف براي  هاي سرمایه

1391 :146.(  

فنی در مداخله و  شکاربرد دان ،اولین اصل: وژه بدن بر دو اصل تکیه داردرپ مورددر  1یلینگشه شاندی 

یابند  فزاینده از این امر اطالع می طور بهکه  می شوداصل دوم به تعداد مردمانی مربوط . استتغییر در بدن 

و  عباس زاده(گیرد  مختلفی قرار می هاي موقعیتدر  بدنشانیوه زندگی، شکه با انتخاب نوع خاصی از 

هاي  داند که از طریق توانایی گروه ند بوردیو بدن را نوعی سرمایه مییلینگ نیز مانش). 201: 1392همکاران، 

اي ناتمام  وي بدن را پروژه. ودش واال تبیین و تعریف می مند وشمسلط در معرفی بدن و سبک زندگی ارز

و معتقد است مدرنیته متأخر نوعی تفرد سازي یابد  می یرارکت در جامعه تغیشداند که طی فرایند م می

 شآن معناها مستور گردیده و بدن به حامل ارز اساس بررا در باب بدن خلق کرده است که  سابقه بی

 درمعتقـد اسـت کـه   2مـارتین ).69: 1395عاع و نیازي، ش؛ 132: 1384، نیا احمد(ده است شنمادین مبدل 

هایی  توصیف راه ،اصـطالح تـصور بـدن. شـود تصور نوینی از بدن مـیتغییر و اصالح بدن باعث  حقیقت

صورت خودآگاه و ناخودآگاه  کـرده، آن را به سازي مفهوماست که فرد بدن خـود را بـه لحـاظ اجتمـاعی 

گیرد و پیوسته در حال تجدید شدن  زندگی فرد شکل می طول در وست پویـا ،تصور بـدنی .کند تجربه می

کند، در  هاي مسلط در بسترهاي اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن زندگی می و گفتمان ها ایده. اسـت
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بدن و سالمتی و بیمـاري با   دربارهبنابراین، تصورات افراد . سـاخت تصورات بدنی او نقش مهمی دارند

  ).184: 1391سلطانی بهرام و همکاران، ( شود فرهنگی تعیین می هاي تحلیل

و بر آن نظارت دارند که  می دهنددختران جوان به آن ظواهري از زندگی خود اهمیت  گانتز، بر اساس نظر

بدن حامل هویت براي آنان است و از طریق کنترل و . تحت کنترل و در حوزه قدرت خود دارند

  .)138: 1391ابراهیمی و ضیاء پور، ( کنند میدیگر را جبران  هاي حوزهبر آن، ضعف خود در  کاري دست

  :بدین ترتیب، فرضیه هاي پژوهش حاضر به قرار زیر است

 وجود دارد رابطه معنادار و مثبتی مدیریت بدنو  شده نهینهاد یفرهنگ هیسرما نیب.  

  رابطه وجود داردرابطه معنادار و مثبتی بدن  تیریمدت یافته و سرمایه فرهنگی عینیبین.  

 رابطه وجود دارد معنادار و مثبتی رابطه مدیریت بدن و افتهی تجسمفرهنگی  سرمایه نیب.  

 و مدیریت بدن رابطه معنادار و مثبتی  )یافته تجسمنهادینه، عینیت یافته و (ابعاد سرمایه فرهنگی  بین

  .داردوجود 

  پژوهش شناسی روش

 شامل این پژوهش موردمطالعهجامعه آماري . است شده  انجامتحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی 

تحقیق، در این دانشگاه  زمان انجامکه در  بود همدانشهر گاه پردیس شدختر دان معلم دانشجو 344 تمامی

 دانشجو(واحد تحلیل در این تحقیق، فرد انجام شد و  1398این پژوهش در سال  .ندبودمشغول تحصیل 

متناسب با حجم  يا طبقه يریگ پژوهش از روش نمونه نیدر ا. بود) دختر دانشگاه پردیس همدان معلمان

حجم نمونه پس از . بهره گیري شداز فرمول کوکران  ،يمحاسبه حجم نمونه آمار يبرا و دگردیاستفاده 

نامه پرسش هاي سؤالپایایی نامه بود که پرسش ،اطالعات يآور جمع ابزار .آمد دست نفر به=n 182محاسبه 

ه از ضریب آلفاي کرونباخ مشخص استفاد با و آزمون پیشدر مرحله توزیع شده  نامه پرسش 30از طریق 

 و SPSS يافزارها نرم استفاده از با ها داده وتحلیل یهتجز. آورده شده است 1مقادیر آلفا در جدول . شد

AMOS است شده پردازش.  

  آزمون پیشآمده در مرحله  دست بهمقدار آلفاي کرونباخ  :1جدول 

  

  مقدار آلفا  متغیرها

  85/0  مدیریت بدن

 70/0  نسبت به آرایشنگرش 

 83/0  تیشبهدا -آرایشی لوازم
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 70/0  اندام تناسبکنترل وزن براي 

 76/0  سرمایه فرهنگی

 79/0  شده ینهنهادسرمایه فرهنگی 

 70/0  سرمایه فرهنگی عینیت یافته

 69/0  یافته تجسمسرمایه فرهنگی 

  هاتعریف مفهومی و عملیاتی متغیر

  مدیریت بدن: متغیر وابسته

 .شودمیبدن تعریف  مرئیظاهري و  هاي ویژگیکاري مستمر  به معناي نظارت و دست مدیریت بدن

براي نمایش قیافه و  هایی فعالیتشامل تفکر درباره چگونگی قیافه شخصی، بلکه شامل  فقط نهمدیریت بدن 

که به خریداري و پوشیدن لباس و نیز فرآیندهاي تغییر بدن مانند  یهر نوع تفکر و فعالیت .شود ظاهر نیز می

 شودمدیریت بدن در نظر گرفته می بخشی از عنوان به شود، رژیم هاي غذایی و ورزش و غیره منجر می

نگرش نسبت به  در سه بعد شاخص 20براي تعریف عملیاتی متغیر مدیریت بدن از . )63:،1395ي،جعفر(

  .ده استشو کنترل وزن براي تناسب اندام استفاده  تیشبهدا –آرایشی لوازمآرایش، 

شدن کمک  زیباتر و تر جوانبه  جراحی صورت یا بینی اگر شاخص، 9از طریق  :نگرش نسبت به آرایش

اغلب که  تاس سالی میانآرایش براي زنان ، گیردمی قرار مورد توجهتر اندام ظریف بیش، کند خوب است

... و میهمانی و مجالس است تر مخصوصمن آرایش بیش نظر به، جوانی را ندارند شادابی وطراوت 

  .سنجیده شده است

از ناخن  استفاده ،گونه رژاز  استفاده، اودکلن عطر و از استفاده، شاخص 5از طریق  :تیشبهدا - آرایشی لوازم

  .سنجیده شده است کننده مرطوبهاي از کرم استفاده و از اپیالسیون استفاده ،مصنوعی

، کنترل وزن از طریق رژیم غذایی، روي پیاده از استفاده، شاخص 6از طریق : اندام تناسبکنترل وزن براي 

  .سنجیده شده است... و کنترل وزن از طریق ورزش

  )سرمایه فرهنگی و ابعاد آن(متغیر مستقل

 ترین یاساسسرمایه فرهنگی همان مصرف کاالها و خدمات فرهنگی است که تحصیالت یکی از 

مربوط به  يها معرفیا به معناي تصاحب کاالها و اطالعات فرهنگی است که با  استآن  هاي شاخص

، يا ازهاند تا ،خیلی کم، کم طیفهایی با پنج سینما، تئاتر و موسیقی به متغیر ، فیلم ویخوان کتابکتاب و 

سرمایه فرهنگی بعد این سرمایه در سه  مطالعات نظري بر اساس. ده استش سنجیدهخیلی زیاد و زیاد 

براي تعریف عملیاتی متغیر ). 89: 1389یاء پور، ض(، عینیت یافته و نهادي قابل مطالعه است یافته تجسم
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ده شاستفاده  یافته تجسمعینیت یافته و  نهادي، سرمایه فرهنگیدر سه بعد شاخص  20سرمایه فرهنگی از 

  .است

  .پدر و مادر سنجیده شده استمدرك تحصیلی  شاخص 2از طریق : سرمایه فرهنگی نهادي

عتیقه مثل تابلوي  ياشیا آوري جمعمیزان عالقه شما به  شاخص 11از طریق : سرمایه فرهنگی عینیت یافته

دیدن  سراها فرهنگو  ها نمایشگاه و ها گالري، ها موزهشما ماهانه تا چه حد از ، است نقاشی و عکس چقدر

موجود در  غیردرسی هاي کتاب، دارید... ، مجسمه ودر منزل چه تعداد آثار هنري از قبیل نقاشی، کنید می

  .سنجیده شده است... و  خانه شما چه تعداد است؟

خارجی مانند عربی، زبان  هاي زبانشما تا چه حدي به  شاخص 7از طریق : یافته تجسمسرمایه فرهنگی 

صرف گوش دادن به موسیقی  شما روزانه تا چه حدي وقت خود را ،، فرانسه و غیره تسلط داریدانگلیسی

خود اصرار و تأکید  نظر برمیزان  چه تا در صورتی که نظرتان با نظر کل گروه مخالف باشد، کنید می

  .سنجیده شده است... و ؟کنید می

  هشیافته هاي پژو

  توصیفی هاي یافته

در رشته  گویان پاسخدرصد  3/20، چنین هم .بود 23و حداکثر آن  18بر مبناي حداقل سن  گویان پاسخسن 

توزیع  .ندتحصیل می کردادبیات درصد در رشته  9/9درصد در رشته علوم تربیتی و  8/69، علوم اجتماعی

 7/2دیپلم،  درصد 7/24، درصد پدران زیر دیپلم 1/51 ،میزان تحصیالت والدین نظر ازگویان پاسخفراوانی 

 .بودندو باالتر      ارشد کارشناسی  هم داراي تحصیالتدرصد  7/7 وکارشناسی  درصد7/13، دیپلم فوق درصد

، دیپلم فوقدرصد  3/3درصد دیپلم،  2/19، دیپلم زیر مادران درصد 68/ 7توصیفی  هاي یافتهمطابق  چنین هم

  .بودنددرصد هم داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر  8/3درصد کارشناسی و  9/4

  هاي مستقل و متغیر وابسته ها در متغیر ترین نمره آزمودنیترین و کممیانگین، انحراف معیار، بیش: 2 جدول

 شاخص

  متغیر 
  تعداد گویه  ترینبیش  ترینکم  انحراف معیار میانگین

 2 10 2 180/2 58/3 شده نهادینهسرمایه فرهنگی 

 11 38 15  571/5  92/25 سرمایه فرهنگی عینیت یافته

 7  29 10  635/3  47/19 یافته سرمایه فرهنگی تجسم

  20  77  33  752/8  97/48 سرمایه فرهنگی

  20  88  24  181/12  19/46  مدیریت بدن
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انحراف معیار  و 58/3 شده برابر انگین سرمایه فرهنگی نهادینهشود، می مالحظه می 2گونه که در جدول  همان

. شده در میان پاسخگویان است میزان پایینی از سرمایه فرهنگی نهادینه  دهنده است که نشان 180/2 برابر آن

  دهنده که نشان می باشد 571/5 برابر و انحراف معیار آن 92/25 برابر میانگین سرمایه فرهنگی عینیت یافته

یانگین سرمایه فرهنگی چنین مهم. گویان استسرمایه فرهنگی عینیت یافته در میان پاسخ میزان متوسط

میزان متوسطی از سرمایه   دهنده که نشانمی باشد  635/3 برابر و انحراف معیار آن 47/19برابر یافته تجسم

 و انحراف معیار آن 97/48 میانگین سرمایه فرهنگی برابر. ویان استگ یافته در میان پاسخ فرهنگی تجسم

همچنین . زان متوسطی از سرمایه فرهنگی در میان پاسخگویان استمی  دهنده که نشان می باشد 752/8 برابر

میزان پایین   دهنده که نشانمی باشد  181/12 برابر و انحراف معیار آن 19/46 برابر میانگین مدیریت بدن

و  18/19 برابر یانگین متغیر نگرش نسبت به آرایش م. گویان است میان پاسخ توجه به مدیریت بدن در

گویان  میزان پایین نگرش به آرایش در میان پاسخ  دهنده که نشان می باشد 965/6 برابرار آن انحراف معی

 162/4 برابر و انحراف معیار آن 11/15 برابر آرایشی ـ بهداشتی میانگین متغیر میزان استفاده از لوازم .است

چنین هم. اندـ بهداشتی استفاده کرده آرایشی گویان در سطح پایینی از لوازم دهد پاسخ نشان می که است

دهد  است که نشان می 238/3 برابر و انحراف معیار آن 90/11 برابر اندام میانگین کنترل وزن براي تناسب

  . انداندام استفاده کرده هاي کنترل وزن براي تناسب گویان در سطح پایینی از شاخص پاسخ

  تحلیل استنباطی

  .وجود داردرابطه معنادار و مثبتی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و مدیریت بدن  بین: فرضیه اول

  و مدیریت بدن شده نهادینهنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي دو متغیر سرمایه فرهنگی : 3 جدول

 متغیرها
نگرش نسبت به 

 آرایش

 -آرایشی لوازم

 بهداشتی

کنترل وزن براي 

اندام تناسب  
  مدیریت بدن

سرمایه فرهنگی 

  شده نهادینه

  276/0  294/0  248/0  166/0  ضریب همبستگی

  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

و سطح معناداري برابر  276/0، ضریب همبستگی پیرسون برابر شود میمالحظه  3که در جدول  گونه همان

بر تصادفی بودن شده، فرض صفر مبنی  05/0تر از از آنجا که سطح معناداري آزمون کم. شده است 000/0

و با توجه به مثبت  شود مینبودن آن رد  دار معنیو  و مدیریت بدن شده نهادینهسرمایه فرهنگی رابطه میان 

  9  45  9  965/6  18/19 نگرش نسبت به آرایش

  5  25  5  162/4  11/15  بهداشتی -آرایشی لوازم

  6  24  6  986/3  90/11  اندام کنترل وزن براي تناسب
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 شده نهادینهن از میزان باالتري از سرمایه فرهنگی اکه هرچه پاسخگوی شود میبودن ضریب پیرسون مشخص 

همچنین ضریب . عکسو بر یابد میها افزایش مدیریت بدن نیز در بین آن بهتوجه برخوردار باشند، 

نتیجه  توان میدرنهایت . که شدت رابطه ضعیف است دهد میدو متغیر نشان  همبستگی پیرسون براي هر

 رابطه معنادار و مثبتیدرصد اطمینان  99و مدیریت بدن در سطح  شده نهادینهگرفت بین سرمایه فرهنگی 

  .گیرد میقرار  تأییدرد و این فرضیه مورد وجود دا

  .وجود داردرابطه معنادار و مثبتی رهنگی عینیت یافته و مدیریت بدن سرمایه ف بین: فرضیه دوم

  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي دو متغیر سرمایه فرهنگی عینیت یافته و مدیریت بدن: 4 جدول

  

سطح معناداري برابر  و 336/0، ضریب همبستگی پیرسون برابر شود میمالحظه  4که در جدول  گونه همان

شده، فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن  05/0تر از از آنجا که سطح معناداري آزمون کم. شده است 000/0

و با توجه به مثبت بودن  شود مینبودن آن رد  دار معنیسرمایه فرهنگی عینیت یافته و مدیریت بدن و   رابطه

میزان باالتري از سرمایه فرهنگی عینیت یافته  گویان ازکه هرچه پاسخ شود میضریب پیرسون مشخص 

همچنین ضریب . برعکسو  یابد میها افزایش توجه به مدیریت بدن نیز در بین آنبرخوردار باشند، 

نتیجه  توان میدرنهایت . که شدت رابطه متوسط است دهد میدو متغیر نشان  همبستگی پیرسون براي هر

رابطه معنادار و مثبتی درصد اطمینان  99گرفت بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و مدیریت بدن در سطح 

  .گیرد میقرار  تأییدوجود دارد و این فرضیه مورد 

  .وجود داردرابطه معنادار و مثبتی و مدیریت بدن  یافته تجسمسرمایه فرهنگی  بین: فرضیه سوم

  و مدیریت بدن یافته تجسمنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي دو متغیر سرمایه فرهنگی : 5 جدول

  متغیرها
نگرش نسبت به 

 آرایش

 -آرایشی لوازم

  بهداشتی

کنترل وزن براي 

  اندام تناسب
  مدیریت بدن

سرمایه فرهنگی 

  یافته تجسم

  373/0    437/0    362/0  187/0  ضریب همبستگی

  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

سطح معناداري برابر  و 373/0، ضریب همبستگی پیرسون برابر شود میمالحظه  5گونه که در جدول همان

بر تصادفی بودن شده، فرض صفر مبنی  05/0از آنجا که سطح معناداري آزمون کمتر از . شده است 000/0

 متغیرها
نگرش نسبت به 

 آرایش

 -آرایشی لوازم

  بهداشتی

کنترل وزن براي 

  اندام تناسب
  مدیریت بدن

سرمایه فرهنگی عینیت 

  یافته

  336/0    185/0    383/0  252/0  ضریب همبستگی

  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري
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و با توجه  شود مینبودن آن رد  دار معنیو مدیریت بدن و  یافته تجسمهاي سرمایه فرهنگی رابطه میان متغیر

ن از میزان باالتري از سرمایه فرهنگی اگویشود که هرچه پاسخه مثبت بودن ضریب پیرسون مشخص میب

همچنین . برعکسو  یابد میها افزایش توجه به مدیریت بدن نیز در بین آنبرخوردار باشند،  یافته تجسم

 توان می درنهایت. که شدت رابطه متوسط است دهد میضریب همبستگی پیرسون براي هردو متغیر نشان 

رابطه معنادار درصد اطمینان  99و متغیر مدیریت بدن در سطح  یافته تجسمنتیجه گرفت بین سرمایه فرهنگی 

  .گیرد میقرار  تأییددارد و این فرضیه مورد و مثبتی 

رابطه و مدیریت بدن  )یافته تجسمنهادینه، عینیت یافته و ( سرمایه فرهنگیابعاد  بین: چهارمفرضیه 

  .وجود داردمعنادار و مثبتی 

  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي دو متغیر سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن: 6 جدول

  متغیرها
نگرش نسبت به 

 آرایش

 -آرایشی لوازم

  بهداشتی

کنترل وزن براي 

  اندام تناسب
  مدیریت بدن

  437/0    373/0    456/0  279/0  ضریب همبستگی  سرمایه فرهنگی

  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

سطح معناداري برابر  و 437/0، ضریب همبستگی پیرسون برابر شود میمالحظه  6گونه که در جدول همان

بر تصادفی بودن شده، فرض صفر مبنی  05/0تر از از آنجا که سطح معناداري آزمون کم. شده است 000/0

و با توجه به مثبت  شود مینبودن آن رد  دار معنیهاي سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن و رابطه میان متغیر

ن از میزان باالتري از سرمایه فرهنگی برخوردار اگویکه هرچه پاسخ شود میبودن ضریب پیرسون مشخص 

همچنین ضریب همبستگی پیرسون . برعکسو  یابد میها افزایش نیز در بین آنتوجه به مدیریت بدن باشند، 

نتیجه گرفت بین متغیر  توان می درنهایت. که شدت رابطه متوسط است دهد میبراي هردو متغیر نشان 

و این  وجود داردرابطه معنادار و مثبتی درصد اطمینان  99سرمایه فرهنگی و متغیر مدیریت بدن در سطح 

  .گیردقرار می تأییدفرضیه مورد 

  نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره: 7 جدول

  سطح معناداري tمقدار  Beta  اشتباه استاندارد B  متغیرها هاشاخص

  002/0  172/3    887/4  503/15  مقدار ثابت

  046/0  013/2  156/0  169/0  340/0  شده نهینهادسرمایه فرهنگی 

  000/0  722/3  277/0  250/0  929/0  یافته سرمایه فرهنگی عینیت

  008/0  700/2  189/0  250/0  056/1  افتهی تجسمسرمایه فرهنگی 
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سرمایھ 

  فرھنگی

مدیریت 

 بدن

نھادینھ 
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عینیت 

 

 تجسم

  نگرش

 بهداشت

  وزن

، سرمایه فرهنگی شده نهینهادنتایج مربوط به تحلیل رگرسیون مدیریت بدن با متغیرهاي سرمایه فرهنگی 

 Fمیزان  که دهدمی نشان 7جدول  در) Enterبه روش (، افتهی تجسمعینیت یافته و سرمایه فرهنگی 

از  208/0ضریب تعیین محاسبه شده حدود  بر اساسچنین هم). ٠/٠١>p(دار است محاسبه شده معنی

این جدول . شود واریانس مربوط به متغیر مدیریت بدن با متغیرهاي ارائه شده در مدل، توضیح داده می

سرمایه فرهنگی که طبق آن،  هدد نشان مینیز میزان همبستگی بین متغیرهاي مدل و مدیریت بدن را 

بنابراین اطالعات  . بوده اندمعنادار  افتهی تجسم، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و سرمایه فرهنگی شده نهینهاد

  .تحلیل شده حاکی از اهمیت این سه بعد است

  معادله ساختاري سازي مدل

است که نشان  00/1میزان تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن  شود میمشاهده  1طور که در شکل همان

یعنی افزایش میزان سرمایه فرهنگی باعث افزایش میزان متغیر  ؛دهنده رابطه مستقیم این دو متغیر است

  .شود میمدیریت بدن در میان دانشجویان 

 
 
 

  

  مدل ساختاري سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن: 1شکل 

برازش مطلق، برازش : اندسه دسته  ،شوند میکه براي بررسی برازش مدل استفاده  هایی شاخصکلی  طور به 

که تا چه میزان مدل فرضی  دهند میهایی از نوع برازش مطلق نشان شاخص. مقتصد و برازش تطبیقی

، درجه ها ماندهماتریس  اساس برها مقدار این دسته از شاخص. دات استپیشنهادي شبیه به مدل مشاه

هاي دیگر مقایسه مدل با مدل اساس برمحاسبه و از آنجایی که این  شود میآزادي و تعداد نمونه تعیین 

هاي شاخص. برازش مطلق هستند هاي شاخص جمله از GFI .گویند می »برازش مطلق«نیست به آن 

. هستند) یک(ن برازش و بهتری) صفر(برازش عیت نسبی مدل بین بدترین موق  دهنده نشان ،برازش تطبیقی
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 ازجمله CFI, IFI, NFI .است 90/0هاي این گروه براي برازش خوب باالي آستانه پذیرش شاخص

هاي هاي مختلف با پارامترمقایسه مدلهاي برازش مقتصد، براي شاخص. تطبیقی هستند هاي شاخص

و  رود نمیروي پذیرش یا رد کردن مدل به کار  گیري تصمیمها براي و مقدار آن شوند میمتفاوت استفاده 

  .استهاي برازش گروه مقتصد شاخص جمله از CMIN/DF. ندانه پذیرشی براي این منظور ندارآست

  برازش مدل هاي شاخص: 8جدول 

  نتیجه  اندازه در مدل  قبول قابل ي بازه  نام کامل  شاخص برازش

GFI Goodness-of-fit index  90/0 > قبول غیرقابل ٠/٩٦  قبول قابل  

NFI fit index normed 90/0 > قبول غیرقابل  ٠/٩١  قبول قابل  

IFI fit index incremental 90/0 > قبول قابل  ٠/٩٣  قبول قابل  

CFI  fit index comparative 90/0> قبول قابل  ٠/٩٣  قبول قابل  

CMIN/DF  
Minimum discrepancy function 
by degrees of freedom divided  

  خوب > 3

  قبول قابل > 5
  قبول قابل  508/3

  

که مدل از برازش خوبی برخوردار  دهند میهاي برازش مدل نشان شاخص ،8به نتایج جدول  توجه با

  .است

  در الگوي معادالت ساختاري t، استاندارد و آماره غیراستانداردمیزان ضرایب : 9جدول 

   ضریب مسیر استاندارد  یراستانداردغضریب مسیر   اصلی یرهايمس ردیف
T Statistic  

  579/3  00/1  92/2  یریت بدندسرمایه فرهنگی و م  1

  

یعنی سرمایه فرهنگی به مدیریت بدن میزان ضریب مسیر استاندارد  دهد که مسیر اصلینشان می 9جدول  

این فرضیه یعنی رابطه سرمایه  ،ترتیب این به. است 96/1نیز بیشتر از عدد  Tو قدر مطلق آماره  00/1

  .شود میفرهنگی و مدیریت بدن تأیید 

اي مدیریت بدن در بین دانشجویان از اهمیت عمده مقولهکه توجه به بر اساس این یافته می توان گفت  

سهم مهمی را در تبیین مدیریت بدن دارد و توجه به موقعیت سنی سرمایه فرهنگی . برخوردار است

بسیاري را از سوي پژوهشگران اجتماعی و  و اهتمام مهم است) براي دختران(ها سیت آندانشجویان و جن

  .طلبد میاجرایی  متصدیان
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  گیري نتیجهبحث و 

 معلمان دانشجوکه طی آن پرداخته است  مدیریت بدنبر سرمایه فرهنگی  تأثیربررسی به حاضر، پژوهش 

هاي پژوهش نشان  یافته .گرفته شدنددر نظر  مطالعه مورد عنوان به دختر دانشگاه پردیس فرهنگیان همدان

، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و یافته تجسمسرمایه فرهنگی یعنی سرمایه فرهنگی و ابعاد آن که دهد  می

سرمایه  بر تأثیرق تأکید این تحقی که اینبه  توجه با. تأثیر دارند بر مدیریت بدن شده نهادینهسرمایه فرهنگی 

سرمایه فرهنگی بر معادالت ساختاري نیز تأثیر متغیر  سازي مدلنتایج  بوده، مدیریت بدن بر فرهنگی

متري اپار عنوان  به سرمایه فرهنگی توان گفتمی ،دیگر  عبارت  به. ه استرا تأیید کرد مدیریت بدن

توجه ، گویاندر میان پاسخ سرمایه فرهنگییعنی با افزایش میزان  ؛است مدیریت بدنگذار در رابطه با تأثیر

، در تحلیل این نتیجه بوردیوتوجه به نظریه  با .برعکسو  یابد میها افزایش به مدیریت بدن نیز در بین آن

به بدنش  نسبت بر نگرش وي اوفرهنگی   سرمایه ویژه  بهفرد  هاي سرمایههرکدام از توان گفت که  می

وجوه مختلف رفتارهاي مربوط به مدیریت ظاهر بر اساس هم چنین وي معتقد است که . تأثیرگذار است

  .پذیرد هاي مختلف صورت می ترکیب سرمایه حجم

هاي مسلط در بسترهاي  و گفتمان ها ایده که معتقد است مـارتینبر اساس نظریه  فرضیه اینچنین، هم

و  تصورات بدنی او نقش مهمی دارند کند، در سـاخت اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن زندگی می

 .، قابل تبیین استشود فرهنگی تعیین می هاي تحلیلبدن و سالمتی و بیمـاري با   دربارهتصورات افراد 

عبدالحسینی و حقیقتیان ، )1398( پژوهانو  جهرمی نادریان داخلی يها پژوهش با تحقیقهاي این  یافته

 و )1391( سلطانی و همکاران، )1391( يبهار گل، )1392(، ابراهیم نژاد )1395(شعاع و نیازي ، )1396(

) 2009(و گروث و دیگران ) 2011(خارجی فیتزسیمونز و باردون کان  هاي پژوهشو  )1389( پور ضیاء

بدن دارد سرمایه فرهنگی سهم مهمی را در تبیین مدیریت این که در پژوهش حاضر، به  توجه با .ستسوهم

پژوهشگران  ، اهتمام ویژه)راي دخترانب(ها چنین لزوم توجه به موقعیت سنی دانشجویان و جنسیت آن و هم

  .ضرورت دارداجتماعی و متصدیان اجرایی 

در عرصه  متصديمختلف  هاي سازمانآنچه امروزه بیش از پیش ضرورت دارد، این است که نهادها و 

، ها مجله، ها روزنامهفرهنگی ازجمله کتاب،  هاي سرمایهاستفاده افراد از  براي مناسبی ریزي برنامه فرهنگ،

کارکرد آگاهی بخشی و دادن بصیرت الزم به  در داشته باشند تا ...و ها سخنرانیبرگزاري نمایشگاه، ، ها فیلم

بر  توانند میمنفی که  هاياز تأثیر و بر جاي بگذاردتأثیر مثبتی  ها آن افراد در مورد چگونگی مدیریت بدن

  .اجتناب شودتا حد امکان  داشته باشند چگونگی مدیریت بدن
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 شهر همدان دختر پردیس فرهنگیان معلمان دانشجو بین درو  همداناین پژوهش در شهر  از آنجا که

به . ادکشور تعمیم د کل بهآن را  توانقابلیت تعمیم دارد و نمی بر آنهاتنها نتایج آن ، بنابراین شده انجام

پرداخته  مدیریت بدنبر  سرمایه فرهنگی تأثیرجداگانه به بررسی  طور بههایی که پژوهششمار  عالوه،

  .با دشواري همراه بوده استو به همین دلیل انجام این پژوهش  بسیار اندك بود ،باشند

بعد از روش کیفی  هاي پژوهشدر  شود میروش این پژوهش از نوع کمی بود، پیشنهاد  که اینبا توجه به 

  .استفاده شود
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The study is to investigate the effects of cultural capital (and its three 
dimensions) on body management among female student teachers of Farhangian 
Campus in Hamedan. The theories of Bourdieu, Schilling, Martin and Gantz 
have been used.  The method of this research was survey and the data collection 
tool was a questionnaire. The statistical population included all female student 
teachers of Farhangian campus in Hamedan. The sample size was determined 
based on Cochran's formula (١٨٢ people). The sampling method was categories 
proportional to the volume. The data were described and analyzed using SPSS 
and AMOS statistical softwares.  
The findings indicated that there was a significant and positive relationship 
between the three dimensions of cultural capital and body management. The 
results of structural equation modeling showed that the model is of a good fit 
and model fit indices have shown acceptable values. Also, the data collected 
from the study sample was of necessary compatibility with the conceptual 
model of the research. Therefore, the general conceptual model proposed in this 
study was approved. 
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