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چکیده
مفهـوم سـرمایه اجتماعـی یکـی از مفاهیـم رایج در مطالعات جامعهشـناختی معاصر اسـت .برخی
ّ
موفقیـت افـراد بـرای دسـتیابی
از صاحبنظـران معتقدنـد کـه سـرمایه اجتماعـی نقـش مؤثـری در
بـه اهـداف دارنـد .از ایـن رو ،هـدف اصلـی ایـن مقالـه تحلیـل رابطـه سـرمایه اجتماعـی و دانـش
تغذیـهای ورزشـکاران اسـت .بهمنظـور دسـتیابی به این هـدف ،چارچوب نظری تحقیق براسـاس
نظر یـه بوردیـو ،تنظیـم و بـر اسـاس آن فرضیههـای تحقیق مطـرح گردید .جامعه آمـاری این تحقیق
 2300ورزشـکار شـرکت کننـده در المپیـاد ورزشـی سـال  1393بـه میزبانـی دانشـگاه بهشـتی اسـت
کـه بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان و روش نمونهگیـری طبقـهای نسـبی  310نفـر از آنهـا انتخـاب
شـدند .در ایـن مقالـه از روش پیمایشـی و ابـزار پرسشـنامه جهـت گـردآوری داده اسـتفاده شـد.
نتایـج نشـان میدهـد کـه میـان سـرمایه اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران رابطـه مثبـت و
معنـاداری وجـود دارد.
کلیدواژه :سرمایه اجتماعی ،بوردیو ،دانش تغذیهای ،ورزشکاران.
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مقدمه

عامـل کلیـدی رسـیدن بـه اهـداف از پیـش
امـروزه ،در دنیـای ورزش ،تمریـن مکـرر بهعنـوان تنهـا
ِ
تعیینشـده ،محسـوب نمیشـود و پیشـرفت قهرمانـان در رشـتههای ورزشـی گونا گـون تنهـا وابسـته بـه
تمرینهـای دشـوار و مـداوم نیسـت ،بلکـه دانـش و کیفیـت تغذیـه قهرمانـان اسـت که پیـروزی یا عدم
یتـوان
پیـروزی آنـان را در مسـابقات ورزشـی تعییـن مینمایـد .بـه بیـان دیگـر ،دانـش تغذیـهای را م 
بهعنـوان عامـل مسـاعدکننده تمرینهـای ورزشـی در موفقیـت ورزشـکاران بـه حسـاب آورد .گروهـی از
اندیشـمندان بر این باورند که ورزشـکاران هنگامی عملکرد ورزشـی بهتری خواهند داشـت که دانش
تغذیـهای مناسـبی داشـته و در مـورد نحـوه تغذیـه و نیازمندیهای غذایی خود ،آ گاهی کاملی داشـته
باشـند (هینـدری ،کاونـی و کا کـس .)1366 :2008 ،1تغذیـه مهمتریـن عامـل مـوازی با تمرینات ورزشـی
یشـود و تنها عاملی اسـت که اثربخشـی سایر عوامل به آن وابسته
برای رسـیدن به موفقیت محسـوب م 
اسـت .بنابـر ایـن ،دانـش تغذیـهای نقش مهمی در اتخاذ شـیوههای مطلوب تغذیـه ایفا میکند و برای
ارتقـای عملکـرد ورزشـی ورزشـکاران الزم و ضروری اسـت (موتـرام .)69 :1387 ،2به طـور کلی،امروزه
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نقش دانش تغذیهای بر کسـی پوشـیده نیسـت و همه ورزشـکاران ،از مبتدی تا حرفهای ،این نکته را
بـاور دارنـد کـه موفقیتهـای متوالـی ،بـدون داشـتن برنامـه و دانـش غذایی صحیح میسـر نخواهد شـد
(مایـر و همـکاران .)75 :2007 ،3بـه همیـن دلیـل مربیـان و برنامهریـزان ورزشـی درصـدد افزایـش دانـش
غذایی مناسـب ورزشـکاران میباشـند (سـوزین و همکاران.)16 :1997 ،
4

گروهی از اندیشـمندان با اسـتناد به اینکه «سـرمایه اجتماعی 5بهمثابه یک متغیر پیشبینیکننده
میتوانـد عملكـرد افـراد را در زمینـه دسـتیابی بـه اهـداف متفـاوت تقویـت كنـد» ،معتقدند که سـرمایه
اجتماعـی میتوانـد عامـل مؤثـری در زمینـه بهبـود دانش تغذیهای ورزشـکاران باشـد (سـونگ ،سـون و
لیـن .)331 :2010 ،6مفهـوم سـرمایه اجتماعـی از مفاهیمـی اسـت کـه امـروزه مورد ّ
توجه جامعهشناسـی،
مدیریـت ،علـوم سیاسـی ،علـوم ورزشـی واقتصـاد قـرار گرفتـه و موضوعی مشـترکبین این علوم اسـت
( لسـر .)4 :2004 ،7بـه تعبیـر ولـکا ک 8سـرمایه اجتماعـی زبـان تئوریـک مشـترکی اسـت کـه بـه عالمـان
1. Hendrie, Coveney, & Cox
2. Motram
3. Meyer, O’Connor, & Shirreffs
4. Sossin
5. Social capital
6. Song, Son. &Lin
7. Lesser
8. Woolcock

سیاسـی ،جامعهشناسـان ،اقتصاددانـان و سـایر اندیشـمندان امـکان کار بـا همدیگـر را در وضعیتـی
مفیـد میدهـد ( .)11 :1998در رابطـه بـا مفهـوم سـرمایه اجتماعی تعاریف بسـیاری وجـود دارد و همین
کثـرت تعاریـف سـبب نوعـی آشـفتگی و عـدم انسـجام در معنـای آن شـده اسـت (هارپـر.)6 ،2001 ،1
بـه طـور خالصـه میتـوان گفـت کـه سـرمایه اجتماعـی بـه معنـای پیوندهـا و ارتباطـات میـان اعضـای
یـک شـبکه اسـت کـه بـا خلـق هنجارهـا و اعتمـاد متقابـل حمایـت اجتماعـی و انـرژی الزم را بـرای
تسـهیل کنشهـا فراهـم مـیآورد و موجـب تحقـق اهـداف اعضـای آن میشـود (عبداللهـی و موسـوی،
 .)190 :1386بنـا بـر ایـن سـرمایه اجتماعـی منبعی اسـت که کنشـگران به واسـطه ارتباط بـا دیگر اعضا
در گروههـا ،شـبکهها و یـا سـازمانها بـه دسـت میآورنـد (اسـمیت .)4 :2005 ،2حـال بـا توجـه بـه آنکـه
ورزشـکاران در گروههـای ورزشیشـان شـبکه اجتماعـی وسـیعی دارنـد ،و سـرمایه اجتماعـی (بهمثابـه
یـک مفهـوم جامعهشناسـی) در شـبکه اجتماعـی نهفتـه اسـت و دسـتیابی بـه اهداف را بـرای اعضای
ـش
شـبکه تسـهیل میکنـد ،میتـوان از ایـن مفهـوم بهمثابـه یـک متغیـر پیشبینـی کننـده در زمینـه دان ِ
تغذیـهای ورزشـکاران اسـتفاده کرد.
مشـاهدات پژوهشـگران و مسـتندات علمـی از یـک سـو ،حا کـی از آن اسـت کـه دانـش تغذیـهای
ـان ورزشـی سـعی در افزایـش
ورزشـکاران داخـل کشـور ،در سـطح پایینـی قـرار دارد و ورزشـکاران و مربی ِ
آن دارنـد (امیرساسـان ،جعفـری و پوررضـی)1392 ،؛ از سـوی دیگـر ،ورزشـکاران در گرو ههـای ورزشـی
خـود از سـرمایه اجتماعـی (روابـط اجتماعـی ،تبـادل نظـر و مشـارکت اجتماعـی) خاصـی برخوردارنـد
کـه نقـش کارکـردی دارد و دسـتیابی بـه اهـداف را بـرای اعضـای شـبکه تسـهیل میکنـد .مسـئله اساسـی
پژوهشـگران آن اسـت کـه آیـا بـا افزایـش سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران ،میتـوان سـطح دانـش تغذیهای
آنها را بهبود بخشید و به یکی از دغدغههای اصلی ورزشکاران و مربیان ورزشی پاسخ داد؟ به عبارت
دیگر ،چه رابطهای بین سـرمایه اجتماعی و دانش تغذیهای ورزشـکاران وجود دارد و سـرمایه اجتماعی
ورزشـکاران چـه تأثیـری بـر دانش تغذیـهای آنهـا دارد؟
 .1پیشینه تجربی

پژوهشهـای فراوانـی در زمینـه تأثیـر سـرمایه اجتماعـی در سـازمانهای دولتـی ماننـد بیمارسـتانها،
مـدارس و نیـروی انتظامـی انجـام شـده اسـتّ ،امـا در زمینـه اثرگـذاری سـرمایه اجتماعـی بـر دانـش
1. Harper
2. Smite
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تغذیـهای ورزشـکاران باشـد _ تـا جایـی کـه نویسـنده اطلاع دارد _ تحقیقـی صـورت نگرفتـه اسـت.
پژوهشهـای مشـابهی در ارتبـاط بـا سـرمایه اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران ب هصـورت مجـزا
انجـام شـده اسـت کـه در ذیـل بـه مهمتریـن آنها اشـاره میشـود .در ابتدا پژوهشهای داخلی و سـپس
پژوهشهـای خارجـی مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد.
ایمـان و بنیفاطمـه ( )1393در پژوهشـی تأثیـر سـرمایه اجتماعـی زنان را بر میزان مشـارکت ورزشـی
آنهـا بررسـی کردهانـد .آنهـا در ایـن پژوهـش از نظریـه بوردیـو بهعنـوان چارجـوب نظـری اسـتفاده
نمودهانـد و بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ مسـئله پژوهـش از روش پیمایـش و ابـزار پرسشـنامه بهـره بردهاند.
نتایـج ،بیانگـر آن بـوده کـه میـزان مشـارکت ورزشـی زنـان در شـهر یـزد در سـطح متوسـط اسـت .نتایـج
ِ
آزمـون فرضیههـا نیـز بیانگـر آن بـوده کـه سـرمایه اجتماعـی تأثیـر معنـاداری بـر میـزان مشـارکت ورزشـی
زنـان دارد .پارسـامهر و تـرکان ( )1391در پژوهشـی کـه بـه روش پیمایـش انجـام شـده اسـت بـه ایـن
نتیجـه دسـت یافتهانـد کـه بیـن سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت پرسـتاران در فعالیتهای ورزشـی رابطه
معنـاداری وجـود دارد .رحمانیفیروزجـاه و همکارانـش ( )1390در پژوهشـی میـزان سـرمایه اجتماعـی
جوانـان ورزشـکار و غیرورزشـکار را مـورد مقایسـه قـرار دادند .آنها بهمنظور دسـتیابی بـه هدف پژوهش
از روش پیمایـش اسـتفاده نمودنـد .نتایـج ،بیانگـر آن اسـت که تفـاوت اندکی میـان اعتماد اجتماعی
دانشـجویان ورزشـکار و غیرورزشـکار وجـود دارد و بیـن کنـش یاریگرایانـه دانشـجویان ورزشـکار و
غیرورزشـکار تفـاوت معنـاداری وجـود دارد .در نهایـت بیـن میـزان سـرمایه اجتماعـی دانشـجویان
ورزشـکار و غیرورزشـکار تفـاوت معنـاداری وجـود دارد ،بـه طـوری کـه ،مقایسـه میانگینهـا نشـان
میدهـد ایـن تفـاوت بـه نفـع دانشـجویان ورزشـکار اسـت .ابوالقاسـمی و همـکاران ( ،)1390در
پژوهشـی رابطـه ابتـکار شـخصی ،جهتگیـری مذهبـی و سـرمایه اجتماعـی سـازمانی بـا دانـش شـغلی
کارکنـان مرا کـز تولیـدی را بـا روش پیمایشـی و ابـزار پرسشـنامه بررسـی کردهانـد .بـا اسـتفاده از روش
نمونهگیـری خوشـهای  200نفـر را بهعنـوان نمونـه انتخـاب نمودنـد .نتایـج ،نشـان داد کـه بیـن ابتـکار
شـخصی ،جهتگیـری مذهبـی درونـی و سـرمایه اجتماعـی سـازمانی بـا دانـش شـغلی کارکنـان مرا کـز
تولیـدی همبسـتگی مثبـت و معنـادار وجـود داردّ ،امـا بیـن جهتگیـری مذهبی بیرونی با دانش شـغلی
کارکنـان مرا کـز تولیـدی رابطـه معنـادار وجـود نـدارد .شـارعپور و حسـینیراد ( )1387نیـز در پژوهشـی
رابطـه سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت ورزشـی را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .در ایـن تحقیـق از روش
پیمایـش اسـتفاده شـده و بـرای گـردآوری دادههـا نیـز از ابزار پرسشـنامه بهره گرفته شـد .نتایـج ،بیانگر
آن بـود کـه مؤلفههـای ارتبـاط دوسـتانه ،اعتمـاد به دوسـتان ،اعتماد به همسـایگان ،روابط همسـایگی
و انجـام فعالیتهـای داوطلبانـه همبسـتگی معنـاداری بـا مشـارکت ورزشـی دارنـد.

در پژوهشهـای خارجـی نیـز ،اسـتون 1و دیگـران ( )2003در مقالـهای پژوهشـی بـا عنـوان سـرمایه
اجتماعـی در کار تأثیـر سـرمایه اجتماعـی در بـازار کار را در اسـترالیا بررسـی نمودهانـد .آنهـا در بخـش
نظـری پژوهـش از نظریـات پاتنـام 2بهـره بـرده و در بخـش عملـی نیـز از روش تحقیـق ّ
کمـی اسـتفاده
نمودهانـد .حجـم نمونـه  1500نفـر و روش نمونهگیـری نیـز نمونهگیـری تصادفـی سـاده بـوده اسـت.
نتایـج ،بیانگـر آن بـود کـه بیـن سـرمایه اجتماعـی و ّ
موفقیـت در بـازار کار رابطـه وجـود دارد .به عبارت
دیگـر ،شـبکههای ارتباطـی در ّ
موفقیـت کاری مؤثـر هسـتند و هـر انـدازه افـراد در بـازار ،شـبکههای
ارتباطـی گسـتردهتری داشـته باشـند ،موفقیـت بیشـتری کسـب میکننـد .در پژوهشـی دیگـر ،زر یـش3و
دیگـران ( ،)2005در مقالـهای پژوهشـی بـا عنـوان زندگـی همسـایگی و سـرمایه اجتماعـی ،تأثیـر آن بـر
سلامتی تأثیـر سـرمایه اجتماعـی بـر سلامتی افـراد را بررسـی کردهانـد .آنهـا در ایـن پژوهـش از روش
ترکیبـی (کمـی و کیفـی) اسـتفاده نمو دهانـد و ابـزار گـردآوری دادههـا نیـز پرسشـنامه و مصاحبـه عمیـق
بـوده اسـت .نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه سـرمایه اجتماعـی هـم بـر سلامتی فیزیکـی و هـم بـر سلامتی
ِ
روانـی افـراد در گروههـای بزرگسـاالن تأثیرگـذار اسـت.
در زمینـه دانـش تغذیـهای نیـز پژوهشهایـی انجـام شـده اسـت کـه مهمتریـن آنهـا عبارتانـداز:
امیرساسـان و همـکاران ( )1392در پژوهشـی دانـش ،نگـرش و عملکـرد تغذیـهای و عوامـل مؤثـر بـر
ورزشـکاران نخبـه اسـتان آذربایجـان شـرقی بررسـی کردهانـد .در ایـن پژوهـش  240مـرد و
آن را در
ِ
زن ورزشـکار بـه روش انتخابـی هدفمنـد برگزیـده و بـا روش توصیفـی _ پیمایشـی مـورد ارزیابـی قـرار
گرفتهانـد .نتایـج نشـان داد دانـش ،نگـرش و عملکـرد تغذیـهای ورزشـکاران بهطـور معنـیداری از حد
مطلـوب پایینتـر بـود .همچنیـن نتایـج بیانگـر آن بـود کـه بیـن متغیرهـای دانـش ،نگـرش و عملکـرد
تغذیـهای رابطـ های مثبـت و معنـادار وجـود داشـت .آذربایجانـی و همـکاران ( )1390در پژوهشـی بـه
بررسـی دانـش تغذیـهای  60نفـر از دونـدگان اسـتقامتی ( 30نفـر دختـر و  30نفـر پسـر) پرداختنـد کـه
سـن آزمودنیهـا بیـن  20تـا  30سـال بـود .نتایـج نشـان داد کـه بیـن دانـش تغذیـهای دختـران و پسـران
4
دانشـجوی دونـده اسـتقامتی در زمینـهای تغذیـه عمومـی تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد .هامـدی
و همـکاران ( )2014بـا اسـتفاده از روش پیمایشـی و تکنیـک پرسشـنامه بـه بررسـی دانـش تغذیـهای
ورزشـکاران رشـتههای مختلـف ورزشـی در دانشـگاه ایالتـی اوهایـو پرداختنـد .این پژوهش نشـان داد
1. Stone
2. Putnam
3. Zierish
4. hamady
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کـه تفـاوت معنـاداری بیـن دانـش تغذیـهای مـردان و زنـان ورزشـکار وجـود دارد .بـه طـوری کـه دانـش
تغذیـهای زنـان ورزشـکار باالتـر از مـردان ورزشـکار بـود .دیگـر نتیجه پژوهـش بیانگر آن بـود که تفاوت
معنـاداری بیـن دانـش تغذیهای زنان در رشـتههای ورزشـی مختلف وجـود دارد ،در صورتی که چنین
نتیجـهای در ورزشـکاران مـرد مشـاهده نگردیـد .در پژوهـش دیگری ،کوک بـرن 1و همکاران ( )2014با
اسـتفاده از روش پیمایشـی و تکنیـک پرسشـنامه بـه بررسـی دانـش تغذیـهای مربیـان ورزشـی درجه دو
و سـه در رشـته ها کـی در کشـور انگلسـتان پرداختنـد کـه مشـخص شـد مربیهایـی كـه آمـوزش رسـمی
مـواد غذایـی دریافـت كـرده بودنـد دانـش تغذیـهای باالتـری نسـبت بـه افـرادی كـه چنیـن آموزشـی
دریافـت نكـرده بودنـد دارنـد .در نتیجـه ،مربیهـای ورزشـی بریتانیایـی از پیشـرفت حرفـهای پیوسـته
مـواد غذایـی ورزشـی سـود بردنـد تـا فعالیـت مربیگـری خـود را افزایـش بدهنـد .هولـی 2و همـکاران
( )2015نیـز در پژوهشـی دیگـر ،بـا اسـتفاده از روش پیمایشـی و تکنیـک پرسشـنامه بـه بررسـی دانـش
ورزشـکاران اتحادیـه ملـی ورزش دانشـگاهی آمریـکا 3پرداختنـد .نتایـج بیانگـر آن بـود کـه
تغذیـهای
ِ
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دانـش تغذیـهای ورزشـکاران در حـد متوسـط اسـت .دیگـر نتیجه پژوهـش آن بود که دانـش تغذیهای
ورزشـکاران دختـر بیشـتر از پسـر اسـت.
 .2مبانی نظری پژوهش

اصطالح سرمایه اجتماعی را اولین بار یک معلم جوان به نام هانیفن 4که در آموزش و پرورش ایالت
ویرجینیـای امریـکا خدمـت میکـرد ،بـرای تبییـن دگرگونیهایی کـه در روابط اجتماعـی دانشآموزان
ّ
مشـاهده کـرد ،بـه کار بـرد (هیـررورس .)5 :2004 ،5بعـد از هانیفـن مفهوم سـرمایه اجتماعی برای مدتی
به حاشیه رفت تا اینکه جا کوب6در دهه  1960این مفهوم را در برنامهریزی شهری و در اثر کالسیک
خـود تحـت عنـوان مـرگ و زندگی در شـهرهای بـزرگ امریکا به کاربرد .بعـد از جا کوب ،گلن لوری7و
ایـوان الیـت 8در دهـه  1970مفهـوم سـرمایه اجتماعـی را بـرای شناسـایی منابع مفید اجتماعی و توسـعه
1. Cokburn
2. Holley
)3. National Collegiate Athletic Association (NCAA
4. Hanifan
5. Herreros
6. Jacob
7. Glenn Loury
8. Ivan Light

سـرمایه انسـانی بـه کار بردنـد (فوکویامـاّ .)12-14 :1379 ،امـا گسـترش نظـری و تجربـی مفهوم سـرمایه
ُ
اجتماعـی مرهـون تلاش اندیشـمندانی نظیر کلمن ،1پاتنام ،بوردیو 2و فوکویاما اسـت.
ُ
کلمـن ،یکـی از نظریهپـردازان بـزرگ حـوزه سـرمایه اجتماعـی ،معتقـد اسـت سـرمایه اجتماعـی
برآینـد روابـط میـان افـراد ،گروههـا و اجتمـاع اسـت کـه اعتمـاد میآفرینـد و ایـن روابـط و اعتمـاد
در جـای خـود کنـش جمعـی را در رسـیدن بـه هـدف یـا اهـداف جمعـی یـاری میرسـاند .مفهـوم
سـرمایه اجتماعـی بـرای کلمـن وسـیلهای بـرای تبییـن نحـوه همـکاری و تعـاون افـراد بـا همدیگـر بـود.
او بـر ایـن بـاور بـود کـه سـرمایه اجتماعـی یکـی از وسـایلی اسـت کـه افـراد بـه کمـک آن میتواننـد
منافعـی بـه دسـت آورنـد .کلمـن سـرمایه اجتماعـی را بخشـی از سـاختار اجتماعـی میدانسـت که به
کنشـگر اجـازه میدهـد تـا بـا اسـتفاده از آن بـه منافـع خـود دسـت یابنـد و همچنیـن سـرمایه اجتماعـی
ّ
مولـد میدانـد کـه دسـتیابی بـه اهداف ّ
معینـی را امکانپذیر میسـازد
را هماننـد سـایر اشـکال سـرمایه
(کلمـن .)462 :1377 ،بنابرایـن سـرمایه اجتماعـی از نظـر کلمـن مفیـد و دارای کارکـرد اسـت و بـه
همیـن دلیـل سـرمایه اجتماعـی را بـر مبنـای کارکـرد آن تعریـف میکنـد .میتـوان گفـت کـه کلمـن بـر
جنبـه عمومـی سـرمایه اجتماعـی تأ کیـد میکنـد و آن را بـر خالف سـرمایه فیزیکی و سـرمایه اقتصادی
کـه کاالی خصوصـی هسـتند ،یـک کاالی عمومـی میداند که سـود آن نه تنها شـامل خـود فرد ،بلکه
شـامل افـرادی کـه در آن سـاختار هسـتند نیـز میشـود و بـه همیـن منظـور ،مثـال انجمنهـای مـدارس
را ارائـه مینمایـد (کلمـن .)36 :1988 ،تعریـف او از سـرمایه اجتماعـی ُپلـی بیـن فـرد و جمـع ایجـاد

کـرد .او سـرمایه اجتماعـی را بهعنـوان دارایـی فـرد در نظـر میگیـردّ ،امـا آن را سـاخته منابـع سـاختاری
اجتماعـی میدانـد (تاجبخـش.)45 :1384 ،
پاتنـام نیـز ،یکـی دیگـر از نظریهپـردازان سـرمایه اجتماعـی ،بـر این باور اسـت که سـرمایه اجتماعی
عبـارت اسـت از وجـوه گونا گـون سـازمان اجتماعـی ماننـد اعتمـاد ،هنجارهـا و شـبکههای مشـارکت
اجتماعـی کـه میتواننـد بـا تسـهیل اقدامـات هماهنـگ ،کارایـی جامعـه را بهبـود بخشـند .همچنیـن
ّ
از نظـر ایشـان سـرمایه اجتماعـی هماننـد سـایر سـرمایهها مولـد اسـت و امـکان دسـتیابی بـه اهـداف
مشـخصی را فراهـم میکنـد کـه بـدون آن غیـر قابـل دسترسـی خواهنـد بـود (پاتنـام .)285 :1379 ،وی
سـرمایه اجتماعـی را فراتـر از سـطح فـردی بـه کار میگیـرد و بـه چگونگـی کارکـرد سـرمایه اجتماعـی
ّ
در سـطح منطقـهای و ملـی و تأثیـر آن بـر نهادهـای دموکراتیـک میپـردازد و هـدف سـرمایه اجتماعـی
1. Coleman
2. Bourdieu
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را تأمیـن دموکراسـی کارآمـد و توسـعه اقتصـادی میدانـد (توسـلی و موسـوی .)14 :1384 ،مؤلفههـای
سـرمایه اجتماعـی در نظـر پاتنـام شـامل اعتمـاد ،هنجارهـا و شـبکههای مشـارکت اجتماعـی اسـت کـه
بـا تسـهیل کنشهـا ،قـادر هسـتند کارایـی جامعـه را بهبود بخشـند .الزم به ذکر اسـت که پاتنـام اعتقاد
دارد عواملـی ماننـد عوامـل اقتصـادی ،حضـور زنـان در نیـروی کار ،حومهنشـینی ،حاشیهنشـینی،
پرا کندگـی شـهر ،سـرگرمیهای الکترونیکـی و از همـه بیشـتر تأثیـر تلویزیـون در خصوصی کـردن اوقات
فراغـت و تغییـرات نسـلی از جملـه عواملـی هسـتند کـه سـبب کاهـش سـرمایه اجتماعـی در چنـد دهـه
اخیـر _ بـه ویـژه در کشـور امریـکا _ شـدهاند (.)283 :2000
بوردیـو سـرمایه اجتماعـی و سـرمایه فرهنگـی را اشـکال جدیـد سـرمایه مینامـد .وی سـرمایه
ً
اجتماعـی را انباشـت منابـع بالفعـل و بالقـوهای میدانـد کـه مربـوط بـه داشـتن شـبکهای نسـبتا پایـدار
از روابـط نهادینـه شـده از آشـنایی و شـناخت متقابـل اسـت و آن را ابـزاری جهـت تأمیـن و دسـتیابی
بـه منافـع فـردی میدانـد ( .)49 :1986شـاخصی کـه بوردیـو بـرای سـرمایه اجتماعـی در نظـر میگیـرد
عضویت افراد در کلوپها اسـت .بنابراین ایجاد و اثربخشـی سـرمایه اجتماعی بسـتگی به عضویت
در یـک گـروه اجتماعـی دارد کـه اعضـای آن مرزهـای گـروه را از طریـق مبادلـه اشـیاء و نهادهـا بنیـان
نهادهانـد (فیلـد .)30 :1388 ،1وی سـرمایه اجتماعـی را ابـزاری در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف و
منافـع فـردی میدانـد کـه عاملان اجتماعـی را قـادر میسـازد کـه بهطـور مسـتقیم بـه منابـع اقتصـادی
ّ
متخصصـان ،سـرمایه فرهنگـی خـود را افزایش دهند.
دسـت یابنـد و از طریـق تمـاس بـا فرهیختـگان و
تهـای اجتماعی را
همچنیـن از نظـر وی سـرمایه اجتماعـی دسترسـی بـه فرصتها ،اطالعات و موقعی 
بـرای افـراد افزایـش میدهـد (شـارعپور و حسـینیراد.)139 :1387 ،
فوكویامـا 2نیـز یكـی از نظریهپـردازان سـرمایه اجتماعـی اسـت كـه معتقـد اسـت «سـرمایه اجتماعـی
مجموعـه معینـی از هنجارهـا یـا ارزشهـای غیررسـمی اسـت كه اعضـای گروهی كه همـكاری و تعاون
شهـا و هنجارهـا
میانشـان مجـاز اسـت ،در آن سـهیم هسـتند ».البتـه از نظـر او هرگونـه مشـاركتی در ارز 
منجر به تولید سـرمایه اجتماعی نمیشـود ،بلكه فقط آن دسـته از هنجارهایی كه مبتنی بر صداقت،
انجـام تعهـدات و ارتباطـات متقابـل میباشـند ،میتواننـد در تولیـد سـرمایه اجتماعـی مؤثـر باشـند
(فوکویامـا .)11 :1379 ،فوکویامـا سـرمایه اجتماعـی را همچـون کاالی خصوصـی قلمـداد میکنـد کـه
شـماری از آثـار مثبـت یـا منفـی بـر آن حا کـم اسـت (تاجبخـش .)171 :1384 ،از نظر فوکویاما ،سـرمایه
دانـش اقتصادهـای ُمـدرن دارد و شـرط الزم بـرای ثبـات لیبـرالدمکراسـی
اجتماعـی تأثیـری بسـزا در
ِ
1. Fild
2. Fukuyama

فرهنگـی جوامـع مـدرن را _ ،کـه از عصـر روشـنگری بـه َبعـد براسـاس نهادهـای رسـمی،
اسـت و جـزء
ِ
حا کمیـت قانـون و عقالنیـت سـازمان یافتنـد _ تشـکیل میدهـد (تاجبخـش.)169 :1384 ،

در ایـن پژوهـش بـا رجـوع بـه اغلـب دیدگاههـای نظـری و بهرهگیـری از نتایـج بـه دسـت آمـده از مـرور
شـناختی دانـش تغذیـهای ورزشـکاران و تنظیـم چارچـوب
آنهـا ،از نظریـه بوردیـو بـرای تحلیـل جامعه
ِ

نظـری پژوهـش اسـتفاده میشـود .بـا توجـه بـه این نظریـه ،عضویت ورزشـکاران در گروهها و شـبکههای

اجتماعـی ورزشـی ،زمینـه شـکلگیری سـرمایه اجتماعـی آنهـا را فراهـم مـیآورد .یعنـی سـبب شـکلگیری
روابـط اجتماعـی ،مشـارکت اجتماعـی ،هنجارهـای یاریگری و تبادل اطالعـات در زمینههای مختلف
ورزشی در بین ورزشکاران میشود .شکلگیری سرمایه اجتماعی به دلیل دربرداشتن روابط اجتماعی،
مشـارکت اجتماعـی و هنجارهـای یاریگـری در زمینههـای ورزشـی و تبـادل اطالعـات ورزشـی ،سـطح
دانـش تغذیـهای ورزشـکاران را تحـت تأثیـر قـرار داده و موجـب ارتقـای سـطح آن میشـود .بنابرایـن ،بـا
افزایـش میـزان سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران از طریـق ایجـاد گروههـا و شـبکههای اجتماعـی مختلف و
عضویـت ورزشـکاران در آنهـا ،میتـوان میـزان سـطح دانـش تغذیـهای ورزشـکاران را افزایـش داد.
 .3فرضیههای پژوهش

در این پژوهش رابطه سـرمایه اجتماعی با دانش تغذیهای ورزشـکاران بررسـی میشـود .متغیر وابسـته
ایـن پژوهـش عبـارت اسـت از :دانـش تغذیـهای و متغیـر مسـتقل نیـز عبـارت اسـتاز :سـرمایهاجتماعی
(کـه بـا ّ
توجـه بـه مبانـی نظـری شـاخصهای آن عبـارت اسـت از شـبکه روابـط اجتماعـی ،مشـارکت
اجتماعـی و تبـادل نظـر) .بـا ّ
توجـه بـه مطالـب بـاال ایـن پژوهـش دارای دو فرضیـه کلـی و سـه فرضیـه

جزئـی اسـت کـه همـان شـاخصهای متغیرهـای مسـتقل میباشـند.
فرضیههای جزئی

 .1بین روابط اجتماعی و دانش تغذیهای ورزشـکاران رابطه معناداری وجود دارد؛  .2بین مشـارکت
اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران رابطـه معنـاداری وجـود دارد؛  .3بیـن میـزان تبـادل نظـر و
دانـش تغذیـهای ورزشـکاران رابطـه معنـاداری وجـود دارد.
فرضیههای کلی

 .1بیـن سـرمایه اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران رابطـه معنـاداری وجـود دارد؛  .2بیـن
متغیرهـای جمعیتشـناختی (وضعیـت تأهـل ،دانشـگاه ،تحصیلات ،سـن و رشـته ورزشـی) و دانـش
تغذیـهای ورزشـکاران تفـاوت معنـاداری وجـود دارد.
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 .4تعریف نظری و عملیاتی
متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی

از نظـر بوردیـو ،سـرمایه اجتماعـی مجموعـه منابعی اسـت کـه به افراد و گروهها ایـن توانایی را میدهد
تـا شـبکه پایـداری از روابـط کـم و بیـش نهادینـه شـده آشـنایی و شـناخت متقابـل را در اختیـار داشـته
باشـند (فیلـد .)31 :1388 ،شـاخص و مال کـی کـه بوردیـو بـرای سـنجش و اندازهگیـری سـرمایه
اجتماعـی در نظـر میگیـرد عضویـت افـراد در گروههـای اجتماعـی (از جملـه کلوپهـا) اسـت .بنـا
بـر ایـن ایجـاد و اثربخشـی سـرمایه اجتماعـی بـه عضویـت در یـک گـروه اجتماعـی بسـتگی دارد کـه
اعضـای آن ،مرزهـای گـروه را از طریـق مبادلـه اشـیاء و نهادهـا بنیـان نهادهانـد (فیلـد.)30 :1388 ،
سـرمایه اجتماعـی براسـاس مطالعـات تجربـی خارجـی و داخلـی و منابـع موجـود بـه صـورت روابـط
اجتماعـی ،مشـارکت اجتماعـی و تبادلنظـر شاخصسـازی و عملیاتـی شـده اسـت (اسـتون،2001،1
نارایـان 2و دیگـران ،2004 ،روسـتون و ا کینـرودوی ،2002،3ارشـادی ،1388 ،حسـینپور.)1388 ،
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متغیر وابسته :دانش تغذیهای

مجموعـه دانسـتنیها در مـورد غذاهایـی کـه یـک موجـود زنـده بـه آنهـا نیـاز دارد ،طـرز تهیـه و اسـتفاده
از ایـن غذاهـا و روشـی کـه بـرای دفـع مـواد زائـد حاصـل از آنهـا بـکار گرفتـه میشـود دانـش تغذیـه
را تشـکیل میدهـد (فریدمـن و الـوارز .)447 :2010 ،4دانـش تغذیـهای براسـاس مطالعـات تجر بـی
خارجـی و داخلـی و منابـع موجـود بـه صـورت شـناخت میـزان قنـد ،چربـی ،نشاسـته ،پروتئیـن ،فیبـر و
کالـری در مـواد غذایـی روزانـه ،شاخصسـازی و عملیاتـی شـده اسـت.
 .5روششناسی

شـرایط کنتـرل و بـه لحـاظ محتـوی کاری از نـوع پیمایشـی اسـت .ایـن پژوهش
پژوهـش حاضـر از نظـر
ِ
ُ
از نظـر ُبعـد زمانـی از نـوع مقطعـی ،از نظـر هـدف از نـوع کاربـردی و از نظـر دامنـه از نـوع خـرد اسـت،

زیـرا واحـد تحلیـل فـرد (ورزشـکاران) اسـت .در ایـن پژوهـش بـرای سـنجش ّ
متغیـر وابسـته (دانـش
تغذیـهای) از ابـزار پرسشـنامه اسـتاندارد «پارامنتـر و واردل »5و بـرای سـنجش متغیـر مسـتقل (سـرمایه

1. Stone
2. Narayan
3. Ruston &Akinrodoye
4. Freedman & Alvarez
5. Parmenter & Wardle

اجتماعـی) از پرسشـنامه محققسـاخته اسـتفاده شـده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه دو متغیـر اصلـی
پژوهـش در یـک پرسشـنامه واحـد مـورد سـنجش قـرار گرفتهانـد .جامعـه آمـاری پژوهـش نیـز عبـارت
اسـت از همـه ورزشـکاران شـرکتکننده در المپیـاد ورزشـی سـال  1393کـه بـا میزبانـی دانشـگاه شـهید
بهشـتی برگـزار شـد .آﻣﺎر کل ایـن ورزشـکاران  2300ﻧﻔﺮ بـود .بـرای برآورد حجم نمونـه از جدول مورگان
(کـه  310نفـر بـرآورد شـد) و بـرای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری طبقهای نسـبی اسـتفاده گردید،
زیـرا نمونهگیـری طبقـهای نسـبی از یـک سـو ،احتمـال مع ّـرف بودن نمونـه را افزایش میدهد و از سـوی
دیگـر ،هیـچ گونـه انحرافـی از اصـل تصادفـی بـودن نـدارد ،ایـن بـه آن معنـا اسـت کـه قبـل از هـر گونـه
انتخابـی ،جامعـه آمـاری بـه طبقههـای مختلـف تقسـیم شـده سـپس ،نمونـه بـه صـورت تصادفـی از
طبقـه انتخـاب میشـود (دالور .)95-96 :1385 ،بـر همیـن اسـاس در پژوهـش حاضـر بـرای انتخـاب
نهـا در هـر
نمونـه  ،ورزشـکاران بـر حسـب رشـته ورزشـی دسـتهبندی شـده و سـپس تعـداد متناسـبی از آ 
رشـته ورزشـی انتخاب شـدند.
در ایـن پژوهـش بـرای تعییـن اعتبـار ابـزار اندازهگیـری از اعتبـار صـوری اسـتفاده شـده اسـت .برای
ایـن منظـور پرسشـنامه پـس از آزمـون مقدماتـی ّ
اولیـه و اصالحـات انجـام شـده در اختیـار جمعـی از
اسـاتید و محققـان تربیـت بدنـی و علـوم اجتماعـی قـرار گرفـت کـه دارای دانـش نظـری و تحقیقاتـی
ً
در زمینـه مربوطـه بودنـد .از آنجـا كـه غالبـا طـرح سـؤاالت یكسـان از پاسـخگویان در دو مقطـع زمانـی
امكانپذیـر نیسـت ،بـرای تعییـن پایایی ایـن تحقیق از روش آلفای کرونباخ اسـتفاده گردید ،زیرا این
روش سـازگاری درونـی سـؤاالت پرسشـنامه را مـورد بررسـی قـرار میدهـد .بـرای سـنجش پایایـی ابـزار
گـردآوری دادههـا در مرحلـه اول پیشآزمـون بـه عمـل آمـد .پرسشـنامه ّ
اولیـه در میـان  40نفـر ورزشـکار
توزیـع شـد و پـس از گـردآوری دادههـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار اس .پـی .اس .اس 1.آلفـای کرونبـاخ
محاسـبه شد.
جدول  .1ضرایب پایایی
نام متغیر

تعداد گویهها

تعداد مشاهدات

ضریب آلفای کرونباخ

وضعیت پایایی

سرمایه اجتماعی

21

40

0/74

تأیید

دانش تغذیهای

8

40

0/78

تأیید

1..SPSS
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 .1-5شرکتکنندگان

ویژگیهـای جمعیتشـناختی ورزشـکاران در نمونـه مـورد بررسـی حا کـی از آن اسـت کـه بـه لحـاظ
تأهـل 88/8 ،درصـد از پاسـخگویان ُمجـرد و  11/2درصـد متأهـل هسـتند .از نظـر تحصیلات نیـز،
 10/5درصـد پاسـخگویان در مقطـع کاردانـی 62/7 ،درصـد در مقطـع کارشناسـی 23/2 ،درصـد در
مقطـع کارشناسیارشـد و  3/5درصـد نیـز در مقطـع دکتـری تحصیـل میکنند .به لحاظ رشـته ورزشـی
نیـز  20/8درصـد در رشـته ورزشـی فوتبـال 12/5 ،درصـد در رشـته ورزشـی بسـکتبال 14/7 ،درصـد
در رشـته ورزشـی دو و میدانـی 18/2 ،درصـد در رشـته ورزشـی کشـتی 6/7 ،درصـد در رشـته ورزشـی
پینگپنـگ 5/8 ،درصـد در رشـته ورزشـی بدمینتـون 6/7 ،درصـد در رشـته ورزشـی شـنا و 14/7
درصـد در رشـته ورزشـی والیبـال فعالیـت میکننـد.
جدول  .2فراوانی متغیرهای زمینهای
نام ّ
متغیر
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تأهل

مقطعتحصیلی

رشته ورزشی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مجرد

35

11/2

11/2

متأهل

276

88 /8

100/0

کاردانی

31

10/5

10/5

کارشناسی

192

62/7

73/2

کارشناسیارشد

74

23 /2

96/5

دکتری

11

3/ 5

100

فوتبال

65

20/8

20/8

بسکتبال

39

12/5

33/2

دو میدانی

46

14/7

47/9

کشتی

57

18/2

66/1

پینگپنگ

21

6/7

72/8

بدمینتون

18

5/8

78/6

شنا

21

6/7

85/3

والیبال

46

14/7

100

ﺑﺮ اﺳﺎس دانشـگاه محـل تحصیـل نیـز نتایـج بیانگـر آن اسـت کـه  3/8درﺻﺪ ورزشـکاران

در دانشـگاه تهـران 23/7،درﺻﺪ در دانشـگاه شـهید بهشـتی 1/6 ،درﺻﺪ در دانشـگاه تربیـت

ُمدرس 0/6،درﺻﺪ در دانشـگاه فردوسـی مشـهد 4/5 ،درﺻﺪ در دانشـگاه اصفهان 8/7 ،درﺻﺪ در

دانشـگاه شـیراز 8/7 ،درﺻﺪ در دانشـگاه تبریـز 1/3،درﺻﺪ در دانشـگاه صنعتـی شـریف 9 ،درﺻﺪ
در دانشـگاه مازنـدارن 1 ،درﺻﺪ در دانشـگاه کاشـان 3/2 ،درﺻﺪ در دانشـگاه سـمنان 1/3 ،درﺻﺪ

در دانشـگاه یـزد 3/2 ،درﺻﺪ در دانشـگاه خوارزمـی 6/1 ،درﺻﺪ در دانشـگاه کرمـان 3/8 ،درﺻﺪ
ُ
در دانشـگاه لرسـتان 1/6 ،درﺻﺪ در دانشـگاه قـم 0/6 ،درﺻﺪ در دانشـگاه کردسـتان 2/9 ،درﺻﺪ

در دانشـگاه علمـی کاربـردی 0/3،درﺻﺪ در دانشـگاه اردبیـل 0/6 ،درﺻﺪ در دانشـگاه کرمانشـاه،

 1درﺻﺪ در دانشـگاه تربیـت معلـم کـرج 1 ،درﺻﺪ در دانشـگاه تربیـت دبیـر رجایـی 3/5 ،درﺻﺪ
ُ
در دانشـگاه سیسـتان 1/9 ،درﺻﺪ در دانشـگاه شـهرکرد 0/3 ،درﺻﺪ در دانشـگاه امـام حسـین1/9 ،

درﺻﺪ در دانشـگاه علـم و صنعـت 0/3 ،درﺻﺪ در دانشـگاه گلسـتان 3/2 ،درﺻﺪ در دانشـگاه

گیلان 0/3 ،درﺻﺪ در دانشـگاه زنجـان و  0/3درﺻﺪ ورزشـکاران در دانشـگاه پیـام نـور تحصیـل
ّ
جمعیـت نمونـه بیـن  18تـا  43سـال قـرار دارد کـه بیشـترین
میکنند.بـه لحـاظ سـن ،دامنـه سـنی
افـراد در گـروه سـنی  23سـال قـرار دارنـد .همچنیـن مطابـق بـا نتایـج جـدول فراوانـی ،میانگیـن سـنی
پاسـخگویان  23/8میباشـد و بـه لحـاظ قـد نیـز ،دامنـه قد ورزشـکاران بین  155تا  203سـانتیمتر قرار
دارد کـه بیشـترین افـراد قـد  180سـانتیمتر دارنـد .همچنیـن مطابق با نتایج به دسـت آمـده میانگین قد
ورزشـکاران  180/36اسـت .بـه لحـاظ وزن نیـز ،دامنـه وزن ورزشـکاران بیـن  55تـا  120کیلوگـرم قـرار
دارد کـه بیشـترین افـراد دارای وزن  65کیلوگـرم و میانگیـن وزن ورزشـکاران  74/6اسـت.
 .6یافتههای پژوهش
 .1-6تحلیل توصیفی

توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر حسـب دانـش تغذیـهای بیانگـر آن اسـت کـه در  50/3درصـد از
ورزشـکاران بررسـی شـده دانش تغذیهای در سـطح پایین و 49 /7درصد در سـطح متوسـط هسـتند.
نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه هیـچ کـدام از ورزشـکار ان ،دانـش تغذیـهای باالیـی ندارنـد .در
نهایـت توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر حسـب سـرمایه اجتماعـی نشـان میدهـد کـه در  3/2درصـد از
ورزشـکاران بررسـی شـده ،سـرمایه اجتماعـی در سـطح پاییـن 67 /8 ،درصـد در سـطح متوسـط و در
 29درصـد از ورزشـکاران سـرمایه اجتماعـی در سـطح باالیـی قـرار دارنـد.
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جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دانش تغذیهای و سرمایه اجتماعی
متغیر

دانش تغذیهای

سرمایه اجتماعی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

ضعیف

158

50/3

50/3

متوسط

156

49/7

100

زیاد

0

0

100 /0

ضعیف

10

3/2

3/2

متوسط

213

67/8

71

زیاد

91

29

100

 .6-2تحلیل استنباطی
آزمون مقایسه میانگین متغیر وابسته دانش تغذیهای بر حسب وضعیت تأهل

ـف وضعیـت تأهـل
هـدف از ایـن آزمـون ،مقایسـه میانگیـن متغیـر دانـش تغذیـهای در سـطوح مختل ِ
اسـت.با ّ
توجه به سـطح سـنجش ّ
متغیرهای مسـتقل (تأهل) و وابسـته (دانش تغذیهای) و عدم نرمال
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بـودن توزیـع دادههـا در سـطوح سـنجش متغیـر مسـتقل ،از آزمـون ناپارامتر یـک یومـن ویتنـی بهمنظـور
آزمـودن ایـن فرضیـه اسـتفاده شـد.نتایج ایـن آزمون بیانگر آن اسـت کـه میانگین نمـره دانش تغذیهای
ورزشـکاران ُمجـرد برابـر بـا  154و میانگیـن دانـش تغذیـهای ورزشـکاران متأهـل برابـر بـا 169اسـت .بـا
ایـن نتیجـه مشـخص شـد کـه در نمونـه آمـاری میانگین این دو گروه با همدیگر متفاوت اسـت .سـطح
معنـاداری ایـن آزمـون نیـز برابـر بـا  0/351اسـت کـه بیشـتر از  0/005بـوده و نشـان میدهـد کـه نتیجـه
بـه دسـت آمـده معنـادار و قابـل تعمیـم بـه جامعـه آمـاری نیسـت .بنابرایـن ،طبـق نتایـج ایـن آزمـون
تفـاوت معنـاداری بیـن دو گـروه مجـرد و متأهـل بـه لحـاظ میـزان دانـش تغذیـهای وجـود نـدارد و ایـن
نتیجـه قابـل تعمیـم بـه جامعـه آمـاری نیسـت .بنابرایـن این فرضیه (مبنـی بر وجود تفـاوت معنادار بین
میانگیـن دانـش تغذیـهای ورزشـکاران مجـرد و متأهـل) تأییـد نمیشـود.
جدول  .4نتایج میانگین دانش تغذیهای برحسب وضعیت تأهل
وضعیت

تعداد

میانگین

مجرد

276

154

متأهل

35

169

مجموع

312

-

آماره یومن ویتنی

4/366

سطح معناداری

0/351

آزمون مقایسه میانگین متغیر وابسته دانش تغذیهای بر حسب دانشگاه

هـدف از بررسـی مقایسـه دانشـگاه محـل تحصیـل ورزشـکاران بـا دانـش تغذیـهای ،مقایسـه میانگیـن
متغیر وابسـته در سـطوح مختلف دانشـگاه محل تحصیل اسـت.با توجه به سـطح سـنجش متغیرها و
نرمال نبودن توزیع دادهها از آزمون ناپارامتریک کروسکال _ والیس جهت آزمون این فرضیه استفاده
شـد .نتایـج ایـن آزمـون نشـان داد کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا  0/609میباشـد که بیشـتر از
 0/05اسـت .ایـن سـطح معنـاداری اعلام مـیدارد کـه میانگیـن نمـره دانـش تغذیـهای ورزشـکاران در
دانشـگاههای مختلف،یکسـان بـوده و تفـاوت معنـاداری بیـن میانگیـن دانـش تغذیـهای ورزشـکاران
در دانشـگاههای مختلـف وجـود نـدارد .در نتیجـه ،فرضیـه ایـن آزمـون مبتنـی بر وجود تفـاوت معنادار
بیـن میانگیـن دانـش تغذیـهای ورزشـکاران در دانشـگاههای مختلـف ،تأیید نمیشـود.
جدول  .5نتایج میانگین دانش تغذیهای برحسب متغیر دانشگاه
متغیر

آماره کروسکال -والیس

درجه آزادی

سطح معناداری

دانشگاه

27/274

30

0/609
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متغیر مقطع تحصیلی با ّ
بررسی رابطه ّ
متغیر وابسته دانش تغذیهای

متغیر گویای آن اسـت که میزان همبسـتگی ّ
نتایج آزمون همبسـتگی اسـپیرمن بین این دو ّ
متغیر مسـتقل
مقطـع تحصیلـی بـا میـزان دانـش تغذیـهای ورزشـکاران برابـر بـا  0/070اسـت .ایـن نتیجـه نشـاندهنده
وجـود همبسـتگی مسـتقیم بیـن مقطـع تحصیلـی و دانـش تغذیهای اسـت .بـه عبارت دیگر ،بر اسـاس
نتایـج ایـن آزمـون بـا افزایـش مقطـع تحصیلـی میـزان دانـش تغذیهای ورزشـکاران نیـز افزایـش مییابد.
البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه میـزان همبسـتگی بین ایـن دو متغیر خیلی ضعیف میباشـد .نتایج سـطح
معناداری نیز نشـان میدهد که سـطح معناداری این آزمون برابر با  0/219میباشـد که بیشـتر از 0/05
میباشـد .چنیـن نتیجـهای بیانگـر آن اسـت کـه نتایج آزمون همبسـتگی بین دو متغیـر مقطع تحصیلی
و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران معنـادار نیسـت و نمیتـوان ایـن نتیجـه را بـه جامعـه آمـاری تعمیم داد.
بنابرایـن ایـن فرضیه تأیید نمیشـود.
جدول  .6نتایج آزمون همبستگی مقطع تحصیلی و دانش تغذیهای
متغیر مستقل

ّ
متغیر وابسته

مقطعتحصیلی

دانش تغذیهای

همبستگیاسپیرمن
مقدار

سطح معناداری

0/070

0/219

نتیجه

تأیید نشدن رابطه

رابطه سرمایه اجتماعی و
دانش تغذیهای ورزشکاران

متغیر سن با ّ
بررسی رابطه ّ
متغیر وابسته دانش تغذیهای

متغیـر حا کـی از آن اسـت کـه میـزان همبسـتگی ّ
نتایـج آزمـون همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو ّ
متغیـر
مسـتقل سـن با دانش تغذیهای ورزشـکاران برابر با  0/055اسـت .این نتیجه بیانگر وجود همبسـتگی
مثبـت بیـن سـن و دانـش تغذیـهای اسـت .بنابـر ایـن طبـق نتایـج آزمـون بـا افزایـش سـن میـزان دانـش
تغذیـهای ورزشـکاران نیـز بهبـود مییابـد .البتـه میـزان همبسـتگی بیـن ایـن دو متغیـر خیلـی ضعیـف
اسـت .نتایـج سـطح معنـاداری نیـز نشـان میدهـد کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا 0/333
میباشـد که بیشـتر از  0/05اسـت .چنین نتیجهای نشـان میدهد که نتایج آزمون همبسـتگی بین دو
متغیـر سـن و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران معنادار نیسـت و نمیتـوان با اطمینان  95درصـد این نتیجه
را بـه جامعـه آمـاری تعمیـم داد .بنابرایـن ایـن فرضیـه نیـز تأییـد نمیشـود.
جدول  .7نتایج آزمون همبستگی سن و دانش تغذیهای
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متغیرمستقل

ّ
متغیروابسته

سن

دانش تغذیهای

همبستگیپیرسون
مقدار

سطح معناداری

نتیجه

0/055

0/333

عدم تأیید رابطه

آزمون مقایسه میانگین دانش تغذیهای بر حسب رشته ورزشی

بـرای آزمـودن ایـن فرضیـه از آزمـون ناپارامتریـک کروسـکال _ والیـس اسـتفاده شـد .نتایـج ایـن آزمـون
میانگیـن نمـره دانـش تغذیـهای ورزشـکاران بـا همدیگـر متفاوت اسـت .بهطوری
بیانگـر آن اسـت کـه
ِ
کـه میانگیـن 1دانـش تغذیـهای ورزشـکاران در رشـته ورزشـی فوتبـال برابـر بـا  ،143/43در رشـته

بسـکتبال برابر با  ،160/15در رشـته دو و میدانی برابر با  ،153/82در رشـته کشـتی برابر با ،153/39
در رشـته پینـگ پنـگ برابـر بـا  ،171/26در رشـته بدمینتـون برابـر بـا  ،150/94در رشـته شـنا برابـر بـا
 190/57و در رشـته والیبـال برابـر بـا  161/71اسـت .بـر ایـن اسـاس ،نمونـه آمـاری میانگیـن دانـش
تغذیـهای ورزشـکاران در رشـتههای ورزشـی مختلـف ،متفـاوتّ ،امـا سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر
بـا  0/618میباشـد کـه بیشـتر از  0/005اسـت .ایـن سـطح معنـاداری نشـان میدهـد کـه ایـن نتیجـه
قابـل تعمیـم بـه جامعـه آمـاری نیسـت .بنابرایـن تفـاوت معنـاداری بین ورزشـکاران رشـتههای ورزشـی
مختلـف در زمینـه دانـش تغذیـهای وجـود نـدارد .در نتیجه این فرضیه (مبنی بر وجـود تفاوت معنادار
بیـن میانگیـن دانـش تغذیـهای ورزشـکاران در رشـتههای ورزشـی مختلـف) تأییـد نمیشـود.
1..Mean Rank

جدول  .8نتایج میانگین دانش تغذیهای برحسب متغیر رشته ورزشی
رشته ورزشی

میانگین

فوتبال

143/43

بسکتبال

160/15

دو و میدانی

153/82

کشتی

153/39

پینگ پنگ

171/26

بدمینتون

150/94

شنا

190/57

والیبال

161/71

آماره کروسکال -والیس

5/344

سطح معناداری

0/618

 .6-3آزمون فرضیهها

ارزیابـی فرضیههـای پژوهـش مهمتریـن بخـش فرآینـد تحقیـق اسـت .ایـن تحقیـق شـامل یـک فرضیـه
کلـی (اصلـی) اسـت 1کـه در مـورد رابطـه دو متغیـر مسـتقل سـرمایه اجتماعـی بـا متغیـر وابسـته دانـش
تغذیـهای اسـتّ ،امـا چـون متغیـر سـرمایه اجتماعـی دارای سـه شـاخص میباشـد سـه فرضیـه جزئـی
نیـز تدویـن شـده اسـت .در ایـن بخـش بـرای نتیجهگیـری بهتـر ،فرضیههـا در دو بخـش مجـزا  ،تحـت
عناویـن فرضیههـای جزئـی و کلـی بررسـی شـدهاند.
 .6-3-1آزمون فرضیههای جزئی

فرضیـات جزئـی پژوهـش در مـورد رابطـه بیـن مؤلفههـای سـرمایه اجتماعـی و متغیـر دانـش تغذیـهای
اسـت .در سـاخت هـر کـدام از متغیرهـای فـوق از جمعبنـدی پاسـخ بـه سـؤاالت دارای طیـف لیکرت
اسـتفاده شـده اسـت .لـذا ایـن متغیرهـا را میتـوان دارای مقیـاس اندازهگیـری فاصلـهای دانسـت
(سـاعی .2)88 :1387 ،بنابرایـن ،بـرای ارزیابـی رابطههـا و تأثیـرات آنهـا میتوانیـم از ضر یـب
همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون خطـی سـاده اسـتفاده نماییـم.
فرضیـه اول پژوهـش در مـورد رابطـه روابـط اجتماعـی و دانـش تغذیـهای اسـت .نتایـج آزمـون
متغیـر حا کـی از آن اسـت کـه میـزان همبسـتگی ّ
همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو ّ
متغیـر مسـتقل روابـط
اجتماعـی بـا میـزان دانـش تغذیـهای ورزشـکاران برابـر بـا  0/239اسـت .ایـن نتیجـه نشـان میدهـد
 .1البتـه یکـی دیگـر از فرضیههـای کلـی ،متغیرهای جمعیتشـناختی میباشـند کـه در بخشهای قبلی بـه کمک آزمونهای
ناپارامتریک و همبسـتگی پیرسـون مورد آزمون قرار گرفت.
 .2از طریق محاسبه مجموع نمرهها ،متغیر ترتیبی ویژگی یک متغیر فاصلهای را پیدا میکند (ساعی.)88 :1387 ،
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بیـن روابـط اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران همبسـتگی مثبـت (مسـتقیم) وجـود دارد .نتایج
سـطح معنـاداری نیـز نشـان میدهـد کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون کمتـر از  0/05و برابـر بـا 0/000
میباشـد .چنیـن نتیجـهای مشـخص میکنـد کـه نتایـج آزمـون همبسـتگی بیـن دو متغیـر شـبکه روابـط
اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران معنـادار اسـت و میتـوان با اطمینان  95درصـد این نتیجه را
بـه جامعـه آمـاری تعمیـم داد .بنابرایـن ،ایـن فرضیـه تأییـد میشـود.
فرضیـه دوم پژوهـش در مـورد رابطـه مشـارکت اجتماعـی و دانـش تغذیـهای اسـت .نتایـج آزمـون
متغیر حا کی از آن اسـت که میزان همبسـتگی ّ
همبسـتگی پیرسـون بین این دو ّ
متغیر مسـتقل مشـارکت
اجتماعـی بـا میـزان دانـش تغذیـهای ورزشـکاران برابـر بـا  0/195اسـت .ایـن نتیجـه بیانگـر وجـود
همبسـتگی مثبـت (مسـتقیم) بیـن مشـارکت اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران اسـت .نتایـج
سـطح معنـاداری نیـز نشـان میدهـد کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا  0/001میباشـد کـه کمتـر
از  0/05اسـت .چنیـن نتیجـهای بیانگـر آن اسـت کـه نتایـج آزمـون همبسـتگی بیـن دو متغیـر مشـارکت
اجتماعـی و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران معنـادار اسـت و میتـوان با اطمینان  95درصـد این نتیجه را
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بـه جامعـه آمـاری تعمیـم داد .بنـا بـر ایـن ایـن فرضیـه نیـز تأییـد میشـود.
فرضیـه سـوم پژوهـش در مـورد رابطـه میـزان تبادل نظر و دانش تغذیهای ورزشـکاران اسـت .نتایج
متغیـر حا کـی از آن اسـت کـه میـزان همبسـتگی ّ
آزمـون همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو ّ
متغیـر تبـادل
نظـر بـا میـزان دانـش تغذیـهای ورزشـکاران برابـر بـا  0/273اسـت .بـا ایـن نتیجـه وجـود همبسـتگی
مثبـت (مسـتقیم) بیـن میـزان تبـادل نظـر و دانـش تغذیـهای ورزشـکاران اثبـات میشـود .نتایـج سـطح
معنـاداری نیـز نشـان میدهـد کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا  0/000میباشـد که کمتـر از 0/05
اسـت .چنیـن نتیجـهای بیانگـر آن اسـت کـه نتایـج آزمـون همبسـتگی بین دو متغیـر میزان تبـادل نظر و
دانـش تغذیـهای ورزشـکاران معنـادار اسـت و میتـوان بـا اطمینـان  95درصـد ایـن نتیجـه را بـه جامعـه
آمـاری تعمیـم داد .بنابرایـن ،ایـن فرضیـه تأییـد میشـود.
جدول  .9ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی و دانش تغذیهای
ّ
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

نتیجه ارزیابی

ّ
متغیرمستقل

ّ
متغیروابسته

مقدار

سطح معناداری

روابط اجتماعی

دانش تغذیهای

0/239

0/000

تأیید رابطه

مشارکتاجتماعی

دانش تغذیهای

0/195

0/001

تأیید رابطه

تبادل نظر

دانش تغذیهای

0 /273

0 /000

تأیید رابطه

 .6-3-2آزمون فرضیه کلی

فرضیـه ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه بیـن سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران و دانـش تغذیـهای آنـان رابطـه
مسـتقیم وجـود دارد (هـر انـدازه سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران بیشـتر  /کمتـر باشـد ،دانـش تغذیـهای
آنـان بیشـتر  /کمتـر اسـت) .نتایـج آزمـون همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو ّ
متغیـر حا کـی از آن اسـت
کـه میـزان همبسـتگی ّ
متغیـر مسـتقل سـرمایه اجتماعـی بـا میـزان دانـش تغذیـهای ورزشـکاران برابـر بـا

 0/255میباشـد .ایـن نتیجـه بیانگـر وجـود همبسـتگی مثبـت (مسـتقیم) بیـن سـرمایه اجتماعـی و
دانـش تغذیـهای ورزشـکاران اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،نتایـج آزمـون حا کـی از آن اسـت کـه بـا افزایش
میـزان سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران ،میـزان دانـش تغذیـهای آنهـا نیـز افزایـش مییابـد .نتایـج سـطح
معنـاداری نیـز نشـان میدهـد کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا  0/001میباشـد که کمتـر از 0/05
اسـت .چنیـن نتیجـهای بیانگـر آن اسـت کـه نتایج آزمون همبسـتگی بین دو متغیر سـرمایه اجتماعی و
دانـش تغذیـهای ورزشـکاران معنـادار اسـت و میتـوان بـا اطمینـان  95درصـد ایـن نتیجـه را بـه جامعـه
آمـاری تعمیـم داد .بنابرایـن ،ایـن فرضیـه تأییـد میشـود.
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متغیرمستقل

ّ
متغیروابسته

سرمایه اجتماعی

دانش تغذیهای

همبستگیپیرسون
مقدار

سطح معناداری

0/255

0/001
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 .6-4آزمون اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر دانش تغذیهای

بـرای بررسـی اثـر متغیـر مسـتقل بـر متغیـر وابسـته از آزمـون تحلیـل رگرسـیون اسـتفاده میشـود .در ایـن
قسـمت سـعی میشـود بـا اسـتفاده از ایـن آزمـون اثـر متغیـر مسـتقل را مـورد ارزیابـی قـرار دهیـم .نتایـج
آزمـون رگرسـیون خطـی سـاده بیانگـر آن اسـت کـه ّ
متغیر مسـتقل سـرمایه اجتماعـی به تنهایـی حدود 5
درصـد از تغییـرات دانـش تغذیـهای ورزشـکاران را تبییـن میکنـد .بـه عبارت دیگر ،حـدود 5درصد از
اطالعـات دانـش تغذیـهای ورزشـکاران در سـرمایه اجتماعـی آنهـا نهفتـه اسـت.
جدول  .11نتایج رگرسیون خطی ساده
متغیر مستقل

ضریبهمبستگی

ضریب تعیین ()R2

ضریب تعیین استاندارد ()R2

سرمایه اجتماعی

0/255

0/051

0/050

رابطه سرمایه اجتماعی و
دانش تغذیهای ورزشکاران

نتیجهگیری

ا گرچـه دسـتیابی بـه موفقیـت در عرصههـای ورزشـی مسـتلزم فعالیـت و تمرینـات مسـتمر اسـتّ ،امـا
حالـت آن ،بـه تنهایـی نمیتوانـد زمینـه موفقیـت ورزشـکاران را
انجـام ایـن تمرینـات حتـی در بهتریـن
ِ
فراهـم آورد ،زیـرا تحقـق ایـن مهـم نیازمنـد وجـود عواملی دیگر اسـت کـه یکی از مهمتر یـن آنها ،دانش
تغذیـهای مناسـب ورزشـکاران اسـت .متأسـفانه یکـی از مهمتریـن معضالتـی کـه امـروزه در جامعـه مـا
در زمینـه ورزش وجـود دارد ،دانـش تغذیـهای نامناسـب و ضعیـف اسـت .عـده کثیـری از ورزشـکاران
مشـکالت ناشـی از تغذیـه قـرار دارنـد و ایـن مسـئله تبعـات جبرانناپذیـری را بـرای جامعـه
در معـرض
ِ
ورزشـی کشـور بـه همـراه داشـته اسـت.جای هیـچ گونـه تردیـدی نیسـت کـه بـا توسـعه و بهبـود دانـش
تغذیـهای میتـوان در توسـعه ورزش جامعـه گامهـای مؤثـری برداشـت.
نتایـج پژوهـش حاضـر بیانگـر آن اسـت کـه میـزان دانـش تغذیـهای ورزشـکاران در سـطح پایینـی
قـرار دارد ،یعنـی ورزشـکاران مـا بـه دانـش تغذیـهای خـود ّ
اهمیـت نمیدهنـد .در صورتـی کـه افزایـش
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دانـش تغذیـهای مناسـب بـر رشـد جسـمی و فعالیتهـای ورزشـی ورزشـکاران تأثیـر ب هسـزایی دارد،
بهطوری که موفقیت ورزشـی ورزشـکاران در عرصههای مختلف ورزشـی به دانش تغذیهای مناسـب
آنهـا بسـتگی دارد .چنیـن نتیجـهای بـرای ورزش جامعـه مـا از ّ
اهمیـت شـایانی برخوردار اسـت ،زیرا به
برنامهریـزان ورزشـی کمـک میکنـد تـا برنامههایـی در راسـتای افزایش و بهبود دانـش تغذیهای تدوین
نماینـد .همچنیـن ایـن نتیجـه بیانگـر آن اسـت کـه دانش تغذیهای نامناسـب یکی از عوامـل بازدارنده
در موفقیـت ورزشـی ورزشـکاران ایرانـی اسـت ا گرچـه مهـارت ورزشـی آنهـا در سـطح باالیی باشـد.
یکـی دیگـر از نتایـج مهـم پژوهـش حاضـر آن اسـت کـه سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران بـا دانـش
تغذیـهای آنهـا رابطـهای مسـتقیم دارد .یعنـی بـا افزایـش سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران ،میـزان دانـش
تغذیهای آنها نیز افزایش مییابد .این بدان معناست که عضویت ورزشکاران در گروهها و شبکههای
اجتماعـی ورزشـی سـبب شـکلگیری روابـط اجتماعـی ،مشـارکت اجتماعـی ،هنجارهـای یاریگـری و
تبـادل اطالعـات در زمینههـای مختلـف ورزشـی در بیـن ورزشـکاران شـده و زمینـه شـکلگیری سـرمایه
اجتماعـی آنهـا را فراهـم مـیآورد .شـکلگیری سـرمایه اجتماعی بـه دلیل دربرداشـتن روابط اجتماعی،
مشـارکت اجتماعـی و هنجارهـای یاریگـری در زمینههـای ورزشـی و تبـادل اطالعـات ورزشـی ،سـطح
دانـش تغذیـهای ورزشـکاران را تحـت تأثیرقـرار داده و موجـب ارتقـای سـطح آن میشـود.بنابراین ،بـا
افزایـش میـزان سـطح سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران از طریـق ایجـاد گروههـا و شـبکههای اجتماعـی
مختلـف و عضویـت ورزشـکاران در ایـن گروههـا ،میـزان سـطح دانـش تغذیـهای ورزشـکاران نیـز

افزایـش مییابـد .ایـن نتیجـه بـه لحـاظ نظـری مؤید نظریه بوردیو اسـت که ایجاد و اثربخشـی سـرمایه
اجتماعـی را بسـتگی بـه عضویـت افـراد در یک گـروه اجتماعی میداند (فیلد )30 :1388 ،و سـرمایه
اجتماعـی ،بهمثابـه یکـی از اشـکالجدید سـرمایه ،دسترسـی به فرصتها ،اطالعـات و موقعیتهای
اجتماعـی را بـرای افـراد افزایـش میدهـد و دسـتیابی بـه اهـداف و منافـع فـردی را تسـهیل میسـازد
(بوردیـو .)49 :1986 ،بـه لحـاظ تجربـی نیـز ،نتایـج ایـن پژوهـش بـا نتایـج پژوهشهـای امیرساسـان
ورزشـکاران داخلـی در
و همـکاران ( )1392همسـو میباشـد کـه حا کـی از آن اسـت دانـش تغذیـهای
ِ
سـطح پایینـی قـرار دارد و همچنیـن بـا نتایـج پژوهشهـای ایمـان و بنیفاطمـه ( ،)1393شـارعپور و
حسـینیراد ( ،)1387پارسـامهر و تـرکان ( )1391و ابوالقاسـمی و همـکاران ( )1390نیـز همسـو اسـت؛
مبنـی بـر ایـن کـه سـرمایه اجتماعـی دسـتیابی بـه اهـداف را بـرای اعضـای شـبکه تسـهیل میکنـد.
مزیـت مهـم ایـن نتیجـه آن اسـت کـه برای بهبـود دانش تغذیهای ورزشـکاران نیازی بـه بودجههای
کالن نیسـت ،بلکه با سـرمایهگذاری اندک و برنامهریزی مناسـب در راسـتای افزایش سرمایه اجتماعی
ورزشـکاران ،از طریـق ایجـاد گروههـا و شـبکههای اجتماعـی مختلـف و متعـدد ،میتـوان دانـش
تغذیـهای آنهـا را بهبـود بخشـید و در عرصـه ورزشـی بـه موفقیتهـای باالیـی دسـت یافـت و بـه دغدغه
ورزشـکاران و مربیـان در زمینـه دسـتیابی بـه راهحلـی بـرای افزایـش دانـش تغذیـهای ورزشـکاران پاسـخ
داد .نتیجـه ایـن پژوهـش بـدان سـبب دارای ّ
اهمیت اسـت کـه در جامعه امروزی ما تعداد ورزشـکاران
در عرصههـای مختلـف افزایـش یافتـه اسـت و مربیـان ورزشـی بـرای دسـتیابی بـه موفقیـت ورزشـی این
ورزشـکاران سـرمایهگذار یهای هنگفتـی انجـام میدهنـد ،ولـی بـه دلیـل نبـود دانـش مناسـب تغذیـه،
تلاش و کوشـش ایـن ورزشـکاران اغلـب اوقـات بـا شکسـت مواجـه میشـود .بـا ّ
توجـه بـه نتایـج ایـن
پژوهـش ،مربیـان ورزشـی میتواننـد بـا افزایـش سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران ،دانـش تغذیـهای آنهـا را
ارتقـا بخشـند و زمینههـای موفقیـت ورزشـی آنهـا را مسـاعد نماینـد .بـه عبـارت دیگـر ،مربیـان ورزشـی
بایسـتی شـبکههای اجتماعـی مبتنـی بـر اعتمـاد ،ارتباطـات ،تبـادل نظـر و مشـارکت اجتماعـی را بیـن
ورزشـکاران بـه وجـود آورنـد تـا سـرمایه اجتماعـی در بیـن ورزشـکاران شـکل بگیـرد و بهمثابـه منبعـی
تسـهیلکننده و کارکردی ،ورزشـکاران را بهمنظور دسـتیابی به اهداف خود و گروه ورزشـی یاری دهد.

فصلنامه علمی _ پژوهشی

175
رابطه سرمایه اجتماعی و
دانش تغذیهای ورزشکاران

منابع
ابوالقاسـمی ،عبـاس؛ مـرادی ،سـروش؛ نریمانـی ،محمـد؛ و زاهـد ،عـادل ( .)1390رابطـه ابتـکار شـخصی،
جهتگیـری مذهبـی و سـرمایه اجتماعـی سـازمانی با دانش شـغلی کارکنـان مرا کز تولیدی .دانـش و پژوهش در
روانشناسـی کار بـردی.86-94 ،)1(12 ،

ارشـادی ،فاطمـه ( .)1388بررسـی رابطـه میـزان برخـورداری از سـرمایه اجتماعـی و رضایـت شـغلی دبیـران زن
دبیرسـتانهای شبسـتر (پایاننامـه کارشناسـی ارشـد) .دانشـگاه تهـران.
امیرساسـان،رامین؛ جعفری ،افشـار؛ پوررضی،حسـن ( .)1392بررسـی آ گاهی ،نگرش و عملکرد تغذیهای و عوامل
مؤثر بر آن در ورزشـکاران نخبهاسـتان آذربایجانشـرقی .فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی.885-903 ،10 .

ایمان ،محمدتقی؛ و بنیفاطمه ،زهراسـادات ( .)1393بررسـی رابطه سـرمایه اجتماعی بانوان جوان و مشـارکت آنان
در فعالیتهای ورزشـی در شـهر یزد .علوم اجتماعی دانشـگاه آزاد اسلامی _ واحد شوشـتر.25-50 ،)2(8 ،

فصلنامه علمی _ پژوهشی

176
دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

آذربایجانـی ،محمدعلـی؛ همایـی ،حسـن؛ و شـوقیان ،پنـدار ( .)1390ارزیابـی نگـرش و دانـش تغذیـهای عمومـی و
اختصاصی قهرمانان دوی اسـتقامت لیگ برتر ایران (پایاننامه کارشناسـی ارشـد) .دانشـکده تربیت بدنی،
دانشگاه شـهید بهشتی.
ت دی .)1379( .دموکراسـی و سـنتهای مدنـی :سـرمایه اجتماعـی و سـنتهای مدنـی در ایتالیـای
پاتنـام ،رابـر 
مـدرن (ترجمـه :محمدتقـی دلفـروز) .تهـران :دفتـر مطالعـات و تحقیقـات سیاسـی وزارت کشـور.
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 مطالعـه: بررسـی رابطـه سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت ورزشـی.)1387(  علـی، محمـود؛ و حسـینیراد،شـارعپور
.131-153 ،37 ، مجلـه حرکـت. سـاله شـهر بابـل29-15 مـوردی شـهروندان
 دورنمـای آینـده و، وضعیـت موجـود، سـرمایه اجتماعـی در ایـران.)1386(  میرطاهـر، محمـد؛ موسـوی،عبداللهـی
.195-233 ،25 ، رفـاه اجتماعـی.امکانشناسـیگذار
. جامعه ایران: تهران.) غالمعباس توسلی: سرمایه اجتماعی و حفظ آن (ترجمه، پایان نظم.)1379(  فرانسیس،فوکویاما
. نشرکویر: تهران.) سرمایه اجتماعی (ترجمه غالمرضا غفاری و حسین رمضانی.)1388(  جان،فیلد
. نشرنی: تهران.) منوچهر صبوری: بنیاد نظریههای اجتماعی (ترجمه.)1377(  جیمز،کلمن
 انتشـارات جهـاد دانشـگاهی مرکز پزشـکی: تهـران.) مهشـید لطفـی: تغذیـه انسـان (ترجمـه.)1387( ف. آر،موتـرام
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Abstract
Nowadays the concept of social capital is one of the most popular concepts in
sociological studies. Some experts believe that social capital is among the most
important factors with a significant part in individuals’ success in achieving their
goals. So, the main purpose of this study is to analyze the relationship between
social capital and the nutritional knowledge of athletes. For this purpose, the
theoretical framework and hypotheses of the research are set based on Pierre
Bourdieu’s theory. The statistical population of the research includes 2300
athletes in the 2014 Sports Championship held at Shahid Beheshti University;
310 persons were selected by means of Morgan’s table and the stratified sampling
method. The survey method and questionnaires were employed to collect the
data. The findings of the research indicate that there is a positive and significant
relationship between social capital and the nutritional knowledge of athletes.
Keywords: Social capital, Bourdieu, nutritional knowledge, athletes.
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