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چکیده
مفهـوم سـرمایه اجتماعـی یکـی از مفاهیـم رایج در مطالعات جامعه شـناختی معاصر  اسـت. برخی 
بـرای دسـتیابی  افـراد  کـه سـرمایه اجتماعـی نقـش مؤثـری در موفقّیـت  از صاحبنظـران معتقدنـد 
بـه اهـداف دارنـد. از ایـن رو، هـدف اصلـی ایـن مقالـه تحلیـل رابطـه سـرمایه اجتماعـی و  دانـش 
تغذیـه ای ورزشـکاران اسـت. به منظـور دسـتیابی به این هـدف، چارچوب نظری تحقیق براسـاس 
گردید. جامعه آمـاری این تحقیق  نظریـه بوردیـو، تنظیـم و بـر اسـاس آن فرضیه هـای تحقیق مطـرح 
کننـده در المپیـاد ورزشـی سـال 1393 بـه میزبانـی دانشـگاه بهشـتی اسـت  2300 ورزشـکار شـرکت 
انتخـاب  آنهـا  از  نفـر   310 نسـبی  طبقـه ای  نمونه گیـری  روش  و  مـورگان  جـدول  از  اسـتفاده  بـا  کـه 
گـردآوری داده اسـتفاده شـد.  شـدند. در ایـن مقالـه از  روش پیمایشـی و ابـزار پرسشـنامه جهـت 
کـه میـان سـرمایه اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران رابطـه مثبـت و  نتایـج نشـان می دهـد 

معنـاداری وجـود دارد. 
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مقدمه 

پیـش  از  اهـداف  بـه  رسـیدن  کلیـدی  عامـِل  تنهـا  به عنـوان  مکـرر  تمریـن  ورزش،  دنیـای  در  امـروزه، 
گـون تنهـا وابسـته بـه  گونا تعیین شـده، محسـوب نمی شـود و پیشـرفت قهرمانـان در رشـته  های ورزشـی 
که پیـروزی یا عدم  کیفیـت تغذیـه قهرمانـان اسـت  تمرین  هـای دشـوار و مـداوم نیسـت، بلکـه دانـش و 
پیـروزی آنـان را در مسـابقات ورزشـی تعییـن می نمایـد. بـه بیـان دیگـر، دانـش تغذیـه ای را می تـوان 
گروهـی از  به عنـوان عامـل مسـاعدکننده تمرین  هـای ورزشـی در موفقیـت ورزشـکاران بـه حسـاب آورد. 
که دانش  که ورزشـکاران هنگامی عملکرد ورزشـی بهتری خواهند داشـت  اندیشـمندان بر این باورند 
کاملی داشـته  گاهی  تغذیـه ای مناسـبی داشـته و در مـورد نحـوه تغذیـه و نیازمندی های غذایی خود، آ
کـس1، 2008: 1366(. تغذیـه مهم تریـن عامـل مـوازی با تمرینات ورزشـی  باشـند )هینـدری، کاونـی و کا
که اثربخشـی سایر عوامل به آن وابسته  برای رسـیدن به موفقیت محسـوب می شـود و تنها عاملی اسـت 
اسـت. بنابـر ایـن، دانـش تغذیـه ای نقش مهمی در اتخاذ شـیوه  های مطلوب تغذیـه ایفا می کند و برای 
کلی،امروزه  ارتقـای عملکـرد ورزشـی ورزشـکاران الزم و ضروری اسـت )موتـرام2، 1387: 69(. به طـور 
کسـی پوشـیده نیسـت و همه ورزشـکاران، از مبتدی تا حرفه ای، این نکته را  نقش دانش تغذیه ای بر 
کـه موفقیت  هـای متوالـی، بـدون داشـتن برنامـه و دانـش غذایی صحیح میسـر نخواهد شـد  بـاور دارنـد 
)مایـر و همـکاران3، 2007: 75(. بـه همیـن دلیـل مربیـان و برنامه ریـزان ورزشـی درصـدد افزایـش دانـش 

غذایی مناسـب ورزشـکاران می باشـند )سـوزین4 و همکاران، 1997: 16(. 
گروهی از اندیشـمندان با اسـتناد به اینکه »سـرمایه اجتماعی5 به مثابه یک متغیر پیش بینی کننده 
که سـرمایه  کنـد«، معتقدند  می توانـد عملکـرد افـراد را در زمینـه دسـتیابی بـه اهـداف متفـاوت تقویـت 
اجتماعـی می توانـد عامـل مؤثـری در زمینـه بهبـود دانش تغذیه ای ورزشـکاران باشـد )سـونگ، سـون و 
کـه امـروزه مورد توّجه جامعه شناسـی،  لیـن6، 2010: 331(. مفهـوم سـرمایه اجتماعـی از مفاهیمـی اسـت 
گرفتـه و موضوعی مشـترک  بین این علوم اسـت  مدیریـت، علـوم سیاسـی، علـوم ورزشـی و  اقتصـاد قـرار 
کـه بـه عالمـان  ک8 سـرمایه اجتماعـی زبـان تئوریـک مشـترکی اسـت  ) لسـر7، 2004: 4(. بـه تعبیـر ولـکا
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کار بـا هم دیگـر را در  وضعیتـی  سیاسـی، جامعه شناسـان، اقتصاددانـان و سـایر اندیشـمندان امـکان 
مفیـد می دهـد )1998: 11(. در رابطـه بـا مفهـوم سـرمایه اجتماعی تعاریف بسـیاری وجـود دارد و همین 
کثـرت تعاریـف سـبب نوعـی آشـفتگی و عـدم انسـجام در معنـای آن شـده اسـت )هارپـر1، 2001، 6(. 
کـه سـرمایه اجتماعـی بـه معنـای پیوندهـا و ارتباطـات میـان اعضـای  گفـت  بـه طـور خالصـه می تـوان 
کـه بـا خلـق هنجارهـا و اعتمـاد متقابـل حمایـت اجتماعـی و انـرژی الزم را بـرای  یـک شـبکه اسـت 
کنش هـا فراهـم مـی آورد و موجـب تحقـق اهـداف اعضـای آن می شـود )عبداللهـی و موسـوی،  تسـهیل 
کنشـگران به واسـطه ارتباط بـا دیگر اعضا  که  1386: 190(. بنـا بـر ایـن سـرمایه اجتماعـی منبعی اسـت 
گروه هـا، شـبکه ها و یـا سـازمان ها بـه دسـت می آورنـد )اسـمیت2، 2005: 4(. حـال بـا توجـه بـه آنکـه  در 
گروه  هـای ورزشی شـان شـبکه اجتماعـی وسـیعی دارنـد، و سـرمایه اجتماعـی )به مثابـه  ورزشـکاران در 
یـک مفهـوم جامعه شناسـی( در شـبکه اجتماعـی نهفتـه اسـت و دسـتیابی بـه اهداف را بـرای اعضای 
کننـده در زمینـه دانـِش  شـبکه تسـهیل می کنـد، می تـوان از ایـن مفهـوم به مثابـه یـک متغیـر  پیش بینـی 

کرد. تغذیـه ای ورزشـکاران اسـتفاده 
کـه دانـش تغذیـه ای  کـی از آن اسـت  مشـاهدات پژوهشـگران و مسـتندات علمـی از یـک سـو، حا
کشـور، در سـطح پایینـی قـرار دارد و ورزشـکاران و مربیـاِن ورزشـی سـعی در افزایـش  ورزشـکاران داخـل 
گروه  هـای ورزشـی  آن دارنـد )امیرساسـان، جعفـری و پوررضـی، 1392(؛ از سـوی دیگـر، ورزشـکاران در 
خـود از سـرمایه اجتماعـی )روابـط اجتماعـی، تبـادل نظـر و مشـارکت اجتماعـی( خاصـی برخوردارنـد 
کارکـردی دارد و دسـتیابی بـه اهـداف را بـرای اعضـای شـبکه تسـهیل می کنـد. مسـئله اساسـی  کـه نقـش 
کـه آیـا بـا افزایـش سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران، می تـوان سـطح دانـش تغذیه ای  پژوهشـگران آن اسـت 
آنها را بهبود بخشید و به یکی از دغدغه  های اصلی ورزشکاران و مربیان ورزشی پاسخ داد؟ به عبارت 
دیگر، چه رابطه ای بین سـرمایه اجتماعی و دانش تغذیه ای ورزشـکاران وجود دارد و سـرمایه اجتماعی 

ورزشـکاران  چـه تأثیـری بـر دانش تغذیـه ای آنهـا دارد؟

1. پیشینه تجربی 

پژوهش هـای فراوانـی در زمینـه تأثیـر سـرمایه اجتماعـی در سـازمان  های دولتـی ماننـد بیمارسـتان ها، 
اّمـا در زمینـه اثرگـذاری سـرمایه اجتماعـی بـر دانـش  مـدارس و نیـروی انتظامـی انجـام شـده اسـت، 

1. Harper
2. Smite



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

158

کـه نویسـنده اطـالع دارد _ تحقیقـی صـورت نگرفتـه اسـت.  تغذیـه ای ورزشـکاران باشـد _ تـا جایـی 
پژوهش هـای مشـابهی در ارتبـاط بـا سـرمایه اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران به صـورت مجـزا 
کـه در ذیـل بـه مهم تریـن آنها اشـاره می شـود. در ابتدا پژوهش های داخلی و سـپس  انجـام شـده اسـت 

پژوهش هـای خارجـی مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد.
ایمـان و بنی فاطمـه )1393( در پژوهشـی تأثیـر سـرمایه اجتماعـی زنان را بر میزان مشـارکت ورزشـی 
اسـتفاده  نظـری  چارجـوب  به عنـوان  بوردیـو  نظریـه  از  پژوهـش  ایـن  در  آنهـا  کرده انـد.  بررسـی  آنهـا 
نموده انـد و بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ مسـئله پژوهـش از روش پیمایـش و ابـزار پرسشـنامه بهـره برده اند. 
کـه میـزان مشـارکت ورزشـی زنـان در شـهر یـزد در سـطح متوسـط اسـت. نتایـِج  نتایـج، بیانگـر آن بـوده 
کـه سـرمایه اجتماعـی تأثیـر معنـاداری بـر میـزان مشـارکت ورزشـی  آزمـون فرضیه هـا نیـز بیانگـر آن بـوده 
کـه بـه روش پیمایـش انجـام شـده اسـت بـه ایـن  زنـان دارد. پارسـامهر  و تـرکان )1391( در پژوهشـی 
کـه بیـن سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت پرسـتاران در فعالیت  های ورزشـی رابطه  نتیجـه دسـت یافته انـد 
معنـاداری وجـود دارد. رحمانی فیروزجـاه و همکارانـش )1390( در پژوهشـی میـزان سـرمایه اجتماعـی 
جوانـان ورزشـکار و غیرورزشـکار را مـورد مقایسـه قـرار دادند. آنها به منظور دسـتیابی بـه هدف پژوهش 
که تفـاوت اندکی میـان اعتماد اجتماعی  از روش پیمایـش اسـتفاده نمودنـد. نتایـج، بیانگـر آن اسـت 
یاریگرایانـه دانشـجویان ورزشـکار و  کنـش  بیـن  دانشـجویان ورزشـکار و غیرورزشـکار وجـود دارد و 
دانشـجویان  اجتماعـی  سـرمایه  میـزان  بیـن  نهایـت  در  دارد.  وجـود  معنـاداری  تفـاوت  غیرورزشـکار 
نشـان  میانگین هـا  مقایسـه  کـه،  بـه طـوری  دارد،  معنـاداری وجـود  تفـاوت  غیرورزشـکار  و  ورزشـکار 
در   ،)1390( همـکاران  و  ابوالقاسـمی  اسـت.  ورزشـکار  دانشـجویان  نفـع  بـه  تفـاوت  ایـن  می دهـد 
پژوهشـی رابطـه ابتـکار شـخصی، جهت گیـری مذهبـی و سـرمایه اجتماعـی سـازمانی بـا دانـش شـغلی 
کرده انـد. بـا اسـتفاده از روش  کـز تولیـدی را بـا روش پیمایشـی و ابـزار پرسشـنامه بررسـی  کارکنـان مرا
کـه بیـن ابتـکار  نمونه گیـری خوشـه ای 200 نفـر را به عنـوان نمونـه انتخـاب نمودنـد. نتایـج، نشـان داد 
کـز  کارکنـان مرا شـخصی، جهت گیـری مذهبـی درونـی و سـرمایه اجتماعـی سـازمانی بـا دانـش شـغلی 
تولیـدی همبسـتگی مثبـت و معنـادار وجـود دارد، اّمـا بیـن جهت گیـری مذهبی بیرونی با دانش شـغلی 
کـز تولیـدی رابطـه معنـادار وجـود نـدارد. شـارع پور و حسـینی راد )1387( نیـز در پژوهشـی  کارکنـان مرا
رابطـه سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت ورزشـی را مـورد بررسـی قـرار داده انـد. در ایـن تحقیـق از روش 
گرفته شـد. نتایـج، بیانگر  گـردآوری داده هـا نیـز از ابزار پرسشـنامه بهره  پیمایـش اسـتفاده شـده و بـرای 
کـه مؤلفه  هـای ارتبـاط دوسـتانه، اعتمـاد به دوسـتان، اعتماد به همسـایگان، روابط همسـایگی  آن بـود 

و انجـام فعالیت  هـای داوطلبانـه همبسـتگی معنـاداری بـا مشـارکت ورزشـی دارنـد.
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در پژوهش  هـای خارجـی نیـز، اسـتون1 و دیگـران )2003( در مقالـه ای پژوهشـی بـا عنـوان سـرمایه 
کار را در اسـترالیا بررسـی نموده انـد. آنهـا در بخـش  کار  تأثیـر سـرمایه اجتماعـی در بـازار  اجتماعـی در 
نظـری پژوهـش از نظریـات پاتنـام2 بهـره بـرده و در بخـش عملـی نیـز از روش تحقیـق  کّمـی اسـتفاده 
اسـت.  بـوده  سـاده  تصادفـی  نمونه گیـری  نیـز  نمونه گیـری  روش  و  نفـر   1500 نمونـه  حجـم  نموده انـد. 
کار رابطـه وجـود دارد. به عبارت  کـه بیـن سـرمایه اجتماعـی و موفقّیـت در بـازار  نتایـج، بیانگـر آن بـود 
بـازار، شـبکه  های  افـراد در  انـدازه  کاری مؤثـر هسـتند و هـر  ارتباطـی در موفقّیـت  دیگـر، شـبکه  های 
کسـب می کننـد. در پژوهشـی دیگـر، زریـش3و  گسـترده تری داشـته باشـند، موفقیـت بیشـتری  ارتباطـی 
دیگـران )2005(، در مقالـه ای پژوهشـی بـا عنـوان زندگـی همسـایگی و سـرمایه اجتماعـی، تأثیـر آن بـر 
کرده انـد. آنهـا در ایـن پژوهـش از روش  سـالمتی تأثیـر سـرمایه اجتماعـی بـر سـالمتی افـراد را بررسـی 
گـردآوری داده هـا نیـز پرسشـنامه و مصاحبـه عمیـق  کیفـی( اسـتفاده نمود ه انـد و ابـزار  ترکیبـی )کمـی و 
کـه سـرمایه اجتماعـی هـم بـر سـالمتی فیزیکـی و هـم بـر سـالمتی  بـوده اسـت. نتایـِج پژوهـش نشـان داد 

گروه  هـای بزرگسـاالن تأثیرگـذار اسـت.  روانـی افـراد در 
کـه مهم تریـن آنهـا عبارت انـداز:  در زمینـه دانـش تغذیـه ای نیـز پژوهش هایـی انجـام شـده اسـت 
بـر  امیرساسـان و همـکاران )1392( در پژوهشـی دانـش، نگـرش و عملکـرد تغذیـه ای و عوامـل مؤثـر 
و  مـرد   240 پژوهـش  ایـن  در  کرده انـد.  بررسـی  آذربایجـان شـرقی  اسـتان  نخبـه  ورزشـکاراِن  در  را  آن 
زن ورزشـکار بـه روش انتخابـی هدفمنـد برگزیـده و بـا روش توصیفـی _ پیمایشـی مـورد ارزیابـی قـرار 
گرفته انـد. نتایـج نشـان داد دانـش، نگـرش و عملکـرد تغذیـه ای ورزشـکاران به طـور معنـی داری از حد 
کـه بیـن متغیرهـای دانـش، نگـرش و عملکـرد  مطلـوب پایین تـر بـود. همچنیـن نتایـج بیانگـر آن بـود 
تغذیـه ای رابطـه ا ی مثبـت و معنـا دار وجـود داشـت.  آذربایجانـی و همـکاران )1390( در پژوهشـی بـه 
کـه  بررسـی دانـش تغذیـه ای 60 نفـر از دونـدگان اسـتقامتی )30 نفـر دختـر و 30 نفـر پسـر( پرداختنـد 
کـه بیـن دانـش تغذیـه ای دختـران و پسـران  سـن آزمودنی هـا بیـن 20 تـا 30 سـال بـود. نتایـج نشـان داد 
دانشـجوی دونـده اسـتقامتی در زمینـه ای تغذیـه عمومـی تفـاوت معنـا داری وجـود نـدارد. هامـدی4 
و همـکاران )2014( بـا اسـتفاده از روش پیمایشـی و تکنیـک پرسشـنامه بـه بررسـی دانـش تغذیـه ای 
ورزشـکاران رشـته های مختلـف ورزشـی در دانشـگاه ایالتـی اوهایـو  پرداختنـد. این پژوهش نشـان داد 
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کـه دانـش  کـه تفـاوت معنـا داری بیـن دانـش تغذیـه ای مـردان و زنـان ورزشـکار وجـود دارد. بـه طـوری 
که تفاوت  تغذیـه ای زنـان ورزشـکار باالتـر از مـردان ورزشـکار بـود. دیگـر نتیجه پژوهـش بیانگر آن بـود 
که چنین  معنـاداری بیـن دانـش تغذیه ای زنان در رشـته های ورزشـی مختلف وجـود دارد، در صورتی 
نتیجـه ای در ورزشـکاران مـرد مشـاهده نگردیـد. در پژوهـش دیگری،  کوک بـرن1 و همکاران )2014( با 
اسـتفاده از روش پیمایشـی و تکنیـک پرسشـنامه بـه بررسـی دانـش تغذیـه ای مربیـان ورزشـی درجه دو 
کـه آمـوزش رسـمی  کـه مشـخص شـد مربی هایـی  کشـور انگلسـتان پرداختنـد  کـی در  و سـه در رشـته ها
کـه چنیـن آموزشـی  کـرده بودنـد دانـش تغذیـه ای باالتـری نسـبت بـه افـرادی  مـواد غذایـی دریافـت 
دریافـت نکـرده بودنـد دارنـد. در نتیجـه، مربی هـای ورزشـی بریتانیایـی از پیشـرفت حرفـه ای پیوسـته 
مـواد غذایـی ورزشـی سـود بردنـد تـا فعالیـت مربیگـری خـود را افزایـش بدهنـد. هولـی2 و همـکاران 
)2015( نیـز در پژوهشـی دیگـر، بـا اسـتفاده از روش پیمایشـی و تکنیـک پرسشـنامه بـه بررسـی دانـش 
کـه  تغذیـه ای ورزشـکاراِن اتحادیـه ملـی ورزش دانشـگاهی آمریـکا3 پرداختنـد. نتایـج بیانگـر آن بـود 
که دانـش تغذیه ای  دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران در حـد متوسـط اسـت. دیگـر نتیجه پژوهـش آن بود 

ورزشـکاران دختـر بیشـتر از پسـر اسـت. 

2. مبانی نظری پژوهش

که در آموزش و پرورش ایالت  اصطالح سرمایه اجتماعی را اولین بار یک معلم جوان به نام هانیفن4 
کـه در روابط اجتماعـی دانش آموزان  ویرجینیـای امریـکا خدمـت می کـرد، بـرای تبییـن دگرگونی هایی 
کار بـرد )هیـررورس5، 2004: 5(. بعـد از هانیفـن مفهوم سـرمایه اجتماعی برای مّدتی  کـرد، بـه  مشـاهده 
کالسیک  کوب6در دهه 1960 این مفهوم را در برنامه ریزی شهری و در اثر  به حاشیه رفت تا اینکه جا
گلن لوری7و  کوب،  کاربرد. بعـد از جا خـود تحـت عنـوان مـرگ و زندگی در شـهرهای بـزرگ امریکا به 
ایـوان الیـت8 در دهـه 1970 مفهـوم سـرمایه اجتماعـی را بـرای شناسـایی منابع مفید اجتماعی و توسـعه 
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گسـترش نظـری و تجربـی مفهوم سـرمایه  کار بردنـد )فوکویامـا، 1379: 14-12(. اّمـا  سـرمایه انسـانی بـه 
اجتماعـی مرهـون تـالش اندیشـمندانی نظیر ُکلمن1، پاتنام، بوردیو2 و فوکویاما اسـت.

اجتماعـی  سـرمایه  اسـت  معتقـد  اجتماعـی،  سـرمایه  بـزرگ حـوزه  نظریه پـردازان  از  یکـی  ُکلمـن، 
اعتمـاد  و  وابـط  ر ایـن  و  اعتمـاد می آفرینـد  کـه  و اجتمـاع اسـت  گروه هـا  افـراد،  میـان  وابـط  ر برآینـد 
کنـش جمعـی را در رسـیدن بـه هـدف یـا اهـداف جمعـی یـاری می رسـاند. مفهـوم  در جـای خـود 
کلمـن وسـیله ای بـرای تبییـن نحـوه همـکاری و تعـاون افـراد بـا هم دیگـر بـود.  سـرمایه اجتماعـی بـرای 
کمـک آن می تواننـد  کـه افـراد بـه  کـه سـرمایه اجتماعـی یکـی از وسـایلی اسـت  او بـر ایـن بـاور بـود 
که به  کلمـن سـرمایه اجتماعـی را بخشـی از سـاختار اجتماعـی می دانسـت  منافعـی بـه دسـت آورنـد. 
کنشـگر اجـازه می دهـد تـا بـا اسـتفاده از آن بـه منافـع خـود دسـت یابنـد و همچنیـن سـرمایه اجتماعـی 
کـه دسـتیابی بـه اهداف معّینـی را امکان پذیر می سـازد  را هماننـد سـایر اشـکال سـرمایه موّلـد می دانـد 
کارکـرد اسـت و بـه  کلمـن مفیـد و دارای  )کلمـن، 1377: 462(. بنابرایـن سـرمایه اجتماعـی از نظـر 
کلمـن بـر  کـه  گفـت  کارکـرد آن تعریـف می کنـد. می تـوان  همیـن دلیـل سـرمایه اجتماعـی را بـر مبنـای 
کیـد می کنـد و آن را بـر خالف سـرمایه فیزیکی و سـرمایه اقتصادی  جنبـه عمومـی سـرمایه اجتماعـی تأ
که سـود آن نه تنها شـامل خـود فرد، بلکه  کاالی عمومـی می داند  کاالی خصوصـی هسـتند، یـک  کـه 
کـه در آن سـاختار هسـتند نیـز می شـود و بـه همیـن منظـور، مثـال انجمن هـای مـدارس  شـامل افـرادی 
را ارائـه می نمایـد )کلمـن، 1988: 36(. تعریـف او از سـرمایه اجتماعـی ُپلـی بیـن فـرد و جمـع ایجـاد 
کـرد. او سـرمایه اجتماعـی را به عنـوان دارایـی فـرد در نظـر می گیـرد، اّمـا آن را سـاخته منابـع سـاختاری 

اجتماعـی می دانـد )تاجبخـش، 1384: 45(. 
که سـرمایه اجتماعی   پاتنـام نیـز، یکـی دیگـر از نظریه پـردازان سـرمایه اجتماعـی، بـر این باور اسـت 
گـون سـازمان اجتماعـی ماننـد اعتمـاد، هنجارهـا و شـبکه  های مشـارکت  گونا عبـارت اسـت از وجـوه 
کارایـی جامعـه را بهبـود بخشـند. همچنیـن  کـه می تواننـد بـا تسـهیل اقدامـات هماهنـگ،  اجتماعـی 
از نظـر ایشـان سـرمایه اجتماعـی هماننـد سـایر سـرمایه ها موّلـد اسـت و امـکان دسـتیابی بـه اهـداف 
کـه بـدون آن غیـر قابـل دسترسـی خواهنـد بـود )پاتنـام، 1379: 285(. وی  مشـخصی را فراهـم می کنـد 
کارکـرد سـرمایه اجتماعـی  کار می گیـرد و بـه چگونگـی  سـرمایه اجتماعـی را فراتـر از سـطح فـردی بـه 
در سـطح منطقـه ای و مّلـی و تأثیـر آن بـر نهادهـای دموکراتیـک می پـردازد و هـدف سـرمایه اجتماعـی 
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کارآمـد و توسـعه اقتصـادی می دانـد )توسـلی و موسـوی، 1384: 14(. مؤلفه  هـای  را تأمیـن دموکراسـی 
کـه  سـرمایه اجتماعـی در نظـر پاتنـام شـامل اعتمـاد، هنجارهـا و شـبکه  های مشـارکت اجتماعـی اسـت 
که پاتنـام اعتقاد  کارایـی جامعـه را بهبود بخشـند. الزم به ذکر اسـت  کنش هـا، قـادر هسـتند  بـا تسـهیل 
حاشیه نشـینی،  حومه نشـینی،  کار،  نیـروی  در  زنـان  حضـور  اقتصـادی،  عوامـل  ماننـد  عواملـی  دارد 
کـردن اوقات  کندگـی شـهر، سـرگرمی  های الکترونیکـی و از همـه بیشـتر تأثیـر تلویزیـون در خصوصی  پرا
کاهـش سـرمایه اجتماعـی در چنـد دهـه  کـه سـبب  فراغـت و تغییـرات نسـلی از جملـه عواملـی هسـتند 

کشـور امریـکا _ شـده اند )2000: 283(. اخیـر _ بـه ویـژه در 
سـرمایه  وی  می نامـد.  سـرمایه  جدیـد  اشـکال  را  فرهنگـی  سـرمایه  و  اجتماعـی  سـرمایه  بوردیـو 
کـه مربـوط بـه داشـتن شـبکه ای نسـبتًا پایـدار  اجتماعـی را انباشـت منابـع بالفعـل و بالقـوه ای می دانـد 
از روابـط نهادینـه شـده از آشـنایی و شـناخت متقابـل اسـت و آن را ابـزاری جهـت تأمیـن و دسـتیابی 
کـه بوردیـو بـرای سـرمایه اجتماعـی در نظـر می گیـرد  بـه منافـع فـردی می دانـد )1986: 49(. شـاخصی 
کلوپ ها اسـت. بنابراین ایجاد و اثربخشـی سـرمایه اجتماعی بسـتگی به عضویت  عضویت افراد در 
گـروه را از طریـق مبادلـه اشـیاء و نهادهـا بنیـان  کـه اعضـای آن مرزهـای  گـروه اجتماعـی دارد  در یـک 
اهـداف و  بـه  ابـزاری در جهـت دسـتیابی  را  نهاده انـد )فیلـد1، 1388: 30(. وی سـرمایه اجتماعـی 
کـه به طـور مسـتقیم بـه منابـع اقتصـادی  کـه عامـالن اجتماعـی را قـادر می سـازد  منافـع فـردی می دانـد 
دسـت یابنـد و از طریـق تمـاس بـا فرهیختـگان و متخّصصـان، سـرمایه فرهنگـی خـود را افزایش دهند. 
همچنیـن از نظـر وی سـرمایه اجتماعـی دسترسـی بـه فرصت ها، اطالعات و موقعیت  هـای اجتماعی را 

بـرای افـراد افزایـش می دهـد )شـارع پور و حسـینی راد، 1387: 139(. 
کـه معتقـد اسـت »سـرمایه اجتماعـی  فوکویامـا2 نیـز یکـی از نظریه پـردازان سـرمایه اجتماعـی اسـت 
که همـکاری و تعاون  گروهی  که اعضـای  مجموعـه معینـی از هنجارهـا یـا ارزش  هـای غیررسـمی اسـت 
میان شـان مجـاز اسـت، در آن سـهیم هسـتند.« البتـه از نظـر او هرگونـه مشـارکتی در ارزش هـا و هنجارهـا 
که مبتنی بر صداقت،  منجر به تولید سـرمایه اجتماعی نمی شـود، بلکه فقط آن دسـته از هنجارهایی 
باشـند  مؤثـر  تولیـد سـرمایه اجتماعـی  متقابـل می باشـند، می تواننـد در  ارتباطـات  و  تعهـدات  انجـام 
کـه  کاالی خصوصـی قلمـداد می کنـد  )فوکویامـا، 1379: 11(. فوکویامـا سـرمایه اجتماعـی را همچـون 
کـم اسـت )تاجبخـش، 1384: 171(. از نظر فوکویاما، سـرمایه  شـماری از آثـار مثبـت یـا منفـی بـر آن حا
اجتماعـی تأثیـری بسـزا در دانـِش اقتصادهـای ُمـدرن دارد و شـرط الزم بـرای ثبـات لیبـرال  دمکراسـی 
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کـه از عصـر روشـنگری بـه َبعـد براسـاس نهادهـای رسـمی،  اسـت و جـزء فرهنگـِی جوامـع مـدرن را، _ 
کمیـت قانـون و عقالنیـت سـازمان یافتنـد _ تشـکیل می دهـد )تاجبخـش، 1384: 169(.  حا

در ایـن پژوهـش بـا رجـوع بـه اغلـب دیدگاه  هـای نظـری و بهره گیـری از نتایـج بـه دسـت آمـده از مـرور 
آنهـا، از نظریـه بوردیـو بـرای تحلیـل جامعه شـناختِی دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران و تنظیـم چارچـوب 
گروه ها و شـبکه  های  نظـری پژوهـش اسـتفاده می شـود. بـا توجـه بـه این نظریـه، عضویت ورزشـکاران در 
اجتماعـی ورزشـی، زمینـه شـکل گیری سـرمایه اجتماعـی آنهـا را فراهـم مـی آورد. یعنـی سـبب شـکل گیری 
روابـط اجتماعـی، مشـارکت اجتماعـی، هنجارهـای یاریگری و تبادل  اطالعـات در زمینه  های مختلف 
ورزشی در بین ورزشکاران می شود. شکل گیری سرمایه اجتماعی به دلیل دربرداشتن روابط اجتماعی، 
مشـارکت اجتماعـی و هنجارهـای یاریگـری در زمینه  هـای ورزشـی و تبـادل اطالعـات ورزشـی، سـطح 
دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران را تحـت تأثیـر  قـرار داده و موجـب ارتقـای سـطح آن می شـود. بنابرایـن، بـا 
گروه هـا و شـبکه های اجتماعـی مختلف و  افزایـش میـزان سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران از طریـق ایجـاد 

عضویـت ورزشـکاران در آنهـا، می تـوان میـزان سـطح دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران را افزایـش داد. 

3. فرضیه های پژوهش 

در این پژوهش رابطه سـرمایه اجتماعی با دانش تغذیه ای ورزشـکاران بررسـی می شـود. متغیر وابسـته 
ایـن پژوهـش عبـارت اسـت از: دانـش تغذیـه ای و متغیـر مسـتقل نیـز عبـارت اسـت از: سـرمایه اجتماعی 
)کـه بـا توّجـه بـه مبانـی نظـری شـاخص  های آن عبـارت اسـت از شـبکه روابـط اجتماعـی، مشـارکت 
کلـی و سـه فرضیـه  اجتماعـی و تبـادل نظـر (. بـا توّجـه بـه مطالـب بـاال ایـن پژوهـش دارای دو فرضیـه 

کـه همـان شـاخص  های متغیر  هـای مسـتقل می باشـند.  جزئـی اسـت 
فرضیه  های جزئی

1. بین  روابط اجتماعی و دانش تغذیه ای ورزشـکاران رابطه معناداری وجود دارد؛ 2. بین مشـارکت 
اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران رابطـه معنـاداری وجـود دارد؛ 3. بیـن میـزان تبـادل نظـر و 

دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران رابطـه معنـاداری وجـود دارد.
کلی فرضیه  های 

بیـن   .2 دارد؛  وجـود  معنـاداری  رابطـه  ورزشـکاران  تغذیـه ای  دانـش  و  اجتماعـی  سـرمایه  بیـن   .1
متغیرهـای جمعیت شـناختی )وضعیـت تأهـل، دانشـگاه، تحصیـالت، سـن و رشـته ورزشـی( و دانـش 

دارد. وجـود  معنـاداری  تفـاوت  ورزشـکاران  تغذیـه ای 
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4. تعریف نظری و عملیاتی 

متغیر مستقل: سرمایه اجتماعی

گروه ها ایـن توانایی را می دهد  کـه به افراد و  از نظـر  بوردیـو، سـرمایه اجتماعـی مجموعـه منابعی اسـت 
کـم و بیـش نهادینـه شـده آشـنایی و شـناخت متقابـل را در اختیـار داشـته  تـا شـبکه پایـداری از روابـط 
سـرمایه  اندازه گیـری  و  سـنجش  بـرای  بوردیـو  کـه  کـی  مال و  شـاخص   .)31  :1388 )فیلـد،  باشـند 
کلوپ هـا( اسـت. بنـا  گروه  هـای اجتماعـی )از جملـه  اجتماعـی در نظـر می گیـرد عضویـت افـراد در 
کـه  گـروه اجتماعـی بسـتگی دارد  بـر ایـن ایجـاد و اثربخشـی سـرمایه اجتماعـی بـه عضویـت در یـک 
گـروه را از طریـق مبادلـه اشـیاء و نهادهـا بنیـان نهاده انـد )فیلـد، 1388: 30(. اعضـای آن، مرزهـای 
سـرمایه اجتماعـی براسـاس مطالعـات تجربـی خارجـی و داخلـی و منابـع موجـود بـه صـورت روابـط 
اجتماعـی، مشـارکت اجتماعـی و تبادل نظـر شاخص سـازی و عملیاتـی شـده اسـت )اسـتون2001،1، 

کینـرودوی2002،3،  ارشـادی، 1388، حسـین پور، 1388(. نارایـان2 و دیگـران، 2004، روسـتون و ا
متغیر وابسته: دانش تغذیه ای

کـه یـک موجـود زنـده بـه آنهـا نیـاز دارد، طـرز تهیـه و اسـتفاده  مجموعـه دانسـتنی ها در مـورد غذاهایـی 
گرفتـه می شـود دانـش تغذیـه  کـه بـرای دفـع مـواد زائـد حاصـل از آنهـا بـکار  از ایـن غذاهـا و روشـی 
تجربـی  براسـاس مطالعـات  تغذیـه ای  دانـش   .)447 :2010 الـوارز4،  و  )فریدمـن  تشـکیل می دهـد  را 
خارجـی و داخلـی و منابـع موجـود بـه صـورت شـناخت میـزان قنـد، چربـی، نشاسـته، پروتئیـن، فیبـر و 

کالـری در مـواد غذایـی روزانـه،  شاخص سـازی و عملیاتـی شـده اسـت.

5. روش شناسی 

کاری از نـوع پیمایشـی اسـت. ایـن پژوهش  کنتـرل و بـه لحـاظ محتـوی  پژوهـش حاضـر از نظـر شـرایِط 
کاربـردی و از نظـر دامنـه از نـوع ُخـرد اسـت،  از نظـر ُبعـد زمانـی از نـوع مقطعـی، از نظـر هـدف از نـوع 
زیـرا واحـد تحلیـل فـرد )ورزشـکاران( اسـت. در ایـن پژوهـش بـرای سـنجش متغّیـر وابسـته )دانـش 
تغذیـه ای( از ابـزار پرسشـنامه اسـتاندارد »پارامنتـر و واردل5« و بـرای سـنجش متغیـر مسـتقل )سـرمایه 

1. Stone
2. Narayan
3. Ruston &Akinrodoye
4. Freedman & Alvarez
5. Parmenter & Wardle
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کـه دو متغیـر اصلـی  اجتماعـی( از پرسشـنامه محقق سـاخته اسـتفاده شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 
گرفته انـد. جامعـه آمـاری پژوهـش نیـز عبـارت  پژوهـش در یـک پرسشـنامه واحـد مـورد سـنجش قـرار 
کـه بـا میزبانـی دانشـگاه شـهید  اسـت از همـه ورزشـکاران شـرکت کننده در المپیـاد ورزشـی سـال 1393 
کل ایـن ورزشـکاران 2300 نفر بـود. بـرای برآورد حجم نمونـه از جدول مورگان  بهشـتی برگـزار شـد. آمار 
گردید،  )کـه 310 نفـر بـرآورد شـد( و بـرای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای نسـبی اسـتفاده 
زیـرا نمونه گیـری طبقـه ای نسـبی از یـک سـو، احتمـال معـّرف بودن نمونـه را افزایش می دهد و از سـوی 
گونـه  کـه قبـل از هـر  گونـه انحرافـی از اصـل تصادفـی بـودن نـدارد، ایـن بـه آن معنـا اسـت  دیگـر، هیـچ 
انتخابـی، جامعـه آمـاری بـه طبقه  هـای مختلـف تقسـیم شـده سـپس، نمونـه بـه صـورت تصادفـی از 
طبقـه انتخـاب می شـود )دالور، 1385: 96-95(. بـر همیـن اسـاس در  پژوهـش حاضـر بـرای انتخـاب 
نمونـه،  ورزشـکاران بـر حسـب رشـته ورزشـی دسـته بندی شـده و سـپس تعـداد متناسـبی از آن هـا در هـر 

رشـته ورزشـی انتخاب شـدند. 
در ایـن پژوهـش بـرای تعییـن اعتبـار ابـزار اندازه گیـری از اعتبـار صـوری اسـتفاده شـده اسـت. برای 
ایـن منظـور پرسشـنامه پـس از آزمـون مقدماتـی اولّیـه و اصالحـات انجـام شـده در اختیـار جمعـی از 
کـه دارای دانـش نظـری و تحقیقاتـی  گرفـت  اسـاتید و محققـان تربیـت بدنـی و علـوم اجتماعـی قـرار 
کـه غالبـًا طـرح سـؤاالت یکسـان از پاسـخگویان در دو مقطـع زمانـی  در زمینـه مربوطـه بودنـد. از آنجـا 
گردید، زیرا این  کرونباخ اسـتفاده  امکان پذیـر نیسـت، بـرای تعییـن پایایی ایـن تحقیق از روش آلفای 
روش سـازگاری درونـی سـؤاالت پرسشـنامه را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. بـرای سـنجش پایایـی ابـزار 
گـردآوری داده هـا در مرحلـه اول پیش آزمـون بـه عمـل آمـد. پرسشـنامه اولّیـه در میـان 40 نفـر ورزشـکار 
کرونبـاخ  گـردآوری داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار اس. پـی. اس. اس.1 آلفـای  توزیـع شـد و پـس از 

محاسـبه شد.

جدول 1. ضرایب پایایی

وضعیت پایاییضریب آلفای كرونباختعداد مشاهداتتعداد گویه هانام متغیر

تأیید21400/74سرمایه  اجتماعی

تأیید8400/78دانش تغذیه ای

1..SPSS



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

166

5-1. شرکت کنندگان

کـه بـه لحـاظ  کـی از آن اسـت  ویژگی  هـای جمعیت شـناختی ورزشـکاران در نمونـه مـورد بررسـی حا
تأهـل، 88/8 درصـد از پاسـخگویان ُمجـرد و 11/2 درصـد متأهـل هسـتند. از نظـر تحصیـالت نیـز، 
کارشناسـی، 23/2 درصـد در  کاردانـی، 62/7 درصـد در مقطـع  10/5 درصـد پاسـخگویان در مقطـع 
کارشناسی ارشـد و 3/5 درصـد نیـز در مقطـع دکتـری تحصیـل می کنند. به لحاظ رشـته ورزشـی  مقطـع  
نیـز 20/8 درصـد در رشـته ورزشـی فوتبـال، 12/5 درصـد در رشـته ورزشـی بسـکتبال،  14/7 درصـد 
کشـتی،  6/7 درصـد در رشـته ورزشـی  در رشـته ورزشـی دو و میدانـی، 18/2 درصـد در رشـته ورزشـی 
پینگ پنـگ،  5/8 درصـد در رشـته ورزشـی بدمینتـون،  6/7 درصـد در رشـته ورزشـی شـنا و  14/7 

درصـد در رشـته ورزشـی والیبـال فعالیـت می کننـد. 

جدول 2. فراوانی متغیرهای زمینه ای

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانینام متغّیر

تأهل
3511/211/2مجرد

8100/0/ 27688متأهل

مقطع تحصیلی

3110/510/5کاردانی

19262/773/2کارشناسی

296/5/ 7423کارشناسی ارشد

5100 /113دکتری

رشته ورزشی

6520/820/8فوتبال

3912/533/2بسکتبال

4614/747/9دو میدانی

5718/266/1کشتی

216/772/8پینگ پنگ

185/878/6بدمینتون

216/785/3شنا

4614/7100والیبال

ورزشـکاران  درصد   3/8 کـه  اسـت  آن  بیانگـر  نتایـج  نیـز  تحصیـل  محـل  دانشـگاه  اساس  بر 
تربیـت  دانشـگاه  در  درصد   1/6 بهشـتی،   شـهید  دانشـگاه  در  درصد  تهـران،23/7  دانشـگاه  در 
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ُ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 
کاشـان، 3/2 درصد در دانشـگاه سـمنان، 1/3 درصد  در دانشـگاه مازنـدارن، 1 درصد در دانشـگاه 
کرمـان، 3/8 درصد  در دانشـگاه یـزد، 3/2 درصد در دانشـگاه خوارزمـی، 6/1 درصد در دانشـگاه 
ُکردسـتان، 2/9 درصد  در دانشـگاه لرسـتان، 1/6 درصد در دانشـگاه قـم، 0/6 درصد در دانشـگاه 
کرمانشـاه،  کاربـردی،0/3 درصد در دانشـگاه اردبیـل،  0/6 درصد در دانشـگاه  در دانشـگاه علمـی 
کـرج، 1 درصد در دانشـگاه تربیـت دبیـر رجایـی، 3/5 درصد  1 درصد در دانشـگاه تربیـت معلـم 
در دانشـگاه سیسـتان، 1/9 درصد در دانشـگاه شـهرُکرد، 0/3 درصد در دانشـگاه امـام حسـین، 1/9 
دانشـگاه  در  درصد   3/2 گلسـتان،  دانشـگاه  در  درصد   0/3 صنعـت،  و  علـم  دانشـگاه  در  درصد 
گیـالن، 0/3 درصد در دانشـگاه زنجـان و  0/3 درصد ورزشـکاران در دانشـگاه پیـام نـور تحصیـل 
بیشـترین  کـه  دارد  قـرار  تـا 43 سـال  بیـن 18  نمونـه  دامنـه سـنی جمعّیـت  لحـاظ سـن،  می کنند.بـه 
گـروه سـنی 23 سـال قـرار دارنـد. همچنیـن مطابـق بـا نتایـج جـدول فراوانـی، میانگیـن سـنی  افـراد در 
پاسـخگویان 23/8 می باشـد و بـه لحـاظ قـد نیـز، دامنـه قد ورزشـکاران بین 155 تا 203  سـانتیمتر قرار 
کـه بیشـترین افـراد قـد 180 سـانتیمتر دارنـد. همچنیـن مطابق با نتایج به دسـت آمـده میانگین قد  دارد 
کیلوگـرم قـرار  ورزشـکاران 180/36 اسـت. بـه لحـاظ وزن نیـز،  دامنـه وزن ورزشـکاران بیـن 55 تـا 120 

کیلوگـرم و میانگیـن وزن ورزشـکاران 74/6 اسـت.  کـه بیشـترین افـراد دارای وزن 65  دارد 

6. یافته  های پژوهش

6-1. تحلیل توصیفی

از  درصـد   50/3 در  کـه  اسـت  آن  بیانگـر  تغذیـه ای  دانـش  حسـب  بـر  پاسـخگویان  فراوانـی  توزیـع 
ورزشـکاران بررسـی شـده دانش تغذیه ای در سـطح پایین و7/ 49 درصد در سـطح متوسـط هسـتند. 
در  ندارنـد.  باالیـی  تغذیـه ای  دانـش  ان،  ورزشـکار  از  کـدام  هیـچ  کـه  اسـت  آن  توجـه  قابـل  نکتـه 
کـه در 3/2 درصـد از  نهایـت توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر حسـب سـرمایه اجتماعـی نشـان می دهـد 
ورزشـکاران بررسـی شـده، سـرمایه اجتماعـی در سـطح پاییـن، 8/ 67 درصـد در سـطح متوسـط و در 

29 درصـد از ورزشـکاران سـرمایه اجتماعـی در سـطح باالیـی قـرار دارنـد.
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جدول 3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دانش تغذیه ای و سرمایه اجتماعی

فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسطوحمتغیر

دانش تغذیه ای

15850/350/3ضعیف

15649/7100متوسط

0/ 00100زیاد

     سرمایه اجتماعی

103/23/2ضعیف

21367/871متوسط

9129100زیاد

2-6. تحلیل استنباطی

آزمون مقایسه میانگین متغیر وابسته دانش تغذیه ای بر حسب وضعیت تأهل

هـدف از ایـن آزمـون، مقایسـه میانگیـن متغیـر دانـش تغذیـه ای در سـطوح مختلـِف وضعیـت تأهـل 
اسـت.با توّجه به  سـطح سـنجش متغّیرهای مسـتقل )تأهل( و وابسـته )دانش تغذیه ای( و عدم نرمال 
بـودن توزیـع داده هـا در سـطوح سـنجش متغیـر مسـتقل، از آزمـون ناپارامتریـک یومـن ویتنـی به منظـور 
کـه میانگین نمـره دانش تغذیه ای  آزمـودن ایـن فرضیـه اسـتفاده شـد.نتایج ایـن آزمون بیانگر آن اسـت 
ورزشـکاران ُمجـرد برابـر بـا 154 و میانگیـن دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران متأهـل برابـر بـا 169اسـت. بـا 
گروه با همدیگر متفاوت اسـت. سـطح  کـه در نمونـه آمـاری میانگین این دو  ایـن نتیجـه مشـخص شـد 
کـه نتیجـه  کـه بیشـتر از 0/005 بـوده و نشـان می دهـد  معنـاداری ایـن آزمـون نیـز برابـر بـا 0/351 اسـت 
بـه دسـت آمـده معنـادار و قابـل تعمیـم بـه جامعـه آمـاری نیسـت. بنابرایـن، طبـق نتایـج ایـن آزمـون 
گـروه مجـرد و متأهـل بـه لحـاظ میـزان دانـش تغذیـه ای وجـود نـدارد و ایـن  تفـاوت معنـاداری بیـن دو 
نتیجـه قابـل تعمیـم بـه جامعـه آمـاری نیسـت. بنابرایـن این فرضیه )مبنـی بر وجود تفـاوت معنادار بین 

میانگیـن دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران مجـرد و متأهـل( تأییـد نمی شـود.

جدول 4. نتایج میانگین دانش تغذیه ای  برحسب  وضعیت تأهل

سطح معناداری آماره یومن ویتنی میانگین تعداد وضعیت

0/351 4/366

154 276 مجرد

169 35 متأهل

- 312 مجموع
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آزمون مقایسه میانگین متغیر وابسته دانش تغذیه ای بر حسب دانشگاه

هـدف از بررسـی مقایسـه دانشـگاه محـل تحصیـل ورزشـکاران بـا دانـش تغذیـه ای، مقایسـه میانگیـن 
متغیر وابسـته در سـطوح مختلف دانشـگاه محل تحصیل اسـت.با توجه به سـطح سـنجش متغیرها و 
کروسکال _ والیس جهت آزمون این فرضیه استفاده  نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتریک 
که بیشـتر از  کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا 0/609 می باشـد  شـد. نتایـج ایـن آزمـون نشـان داد 
کـه میانگیـن نمـره دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران در  0/05 اسـت. ایـن سـطح معنـاداری اعـالم مـی دارد 
دانشـگاه  های مختلف،یکسـان بـوده و تفـاوت معنـاداری بیـن میانگیـن دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران 
در دانشـگاه  های مختلـف وجـود نـدارد. در نتیجـه، فرضیـه ایـن آزمـون مبتنـی بر وجود تفـاوت معنادار 

بیـن میانگیـن دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران در دانشـگاه  های مختلـف، تأیید نمی شـود.

جدول 5. نتایج میانگین دانش تغذیه ای برحسب متغیر دانشگاه

سطح معناداری درجه آزادی آماره كروسكال- والیس متغیر

0/609 30 27/274 دانشگاه

بررسی رابطه متغّیر مقطع تحصیلی با متغّیر وابسته دانش تغذیه ای

که میزان همبسـتگی متغّیر مسـتقل  گویای آن اسـت  نتایج آزمون همبسـتگی اسـپیرمن بین این دو متغّیر 
مقطـع تحصیلـی بـا میـزان دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران برابـر بـا 0/070 اسـت. ایـن نتیجـه نشـان دهنده 
وجـود همبسـتگی مسـتقیم بیـن مقطـع تحصیلـی و دانـش تغذیه ای اسـت. بـه عبارت دیگر، بر اسـاس 
نتایـج ایـن آزمـون بـا افزایـش مقطـع تحصیلـی میـزان دانـش تغذیه ای ورزشـکاران نیـز افزایـش می یابد. 
کـه میـزان همبسـتگی بین ایـن دو متغیر خیلی ضعیف می باشـد. نتایج سـطح  البتـه الزم بـه ذکـر اسـت 
که بیشـتر از 0/05  که سـطح معناداری این آزمون برابر با 0/219 می باشـد  معناداری نیز نشـان می دهد 
کـه نتایج آزمون همبسـتگی بین دو متغیـر مقطع تحصیلی  می باشـد. چنیـن نتیجـه ای بیانگـر آن اسـت 
و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران معنـادار نیسـت و نمی تـوان ایـن نتیجـه را بـه جامعـه آمـاری تعمیم داد. 

بنابرایـن ایـن فرضیه تأیید نمی شـود.

جدول 6. نتایج آزمون همبستگی  مقطع تحصیلی و دانش تغذیه  ای

متغّیر  وابستهمتغیر   مستقل
همبستگی اسپیرمن

نتیجه
سطح معناداریمقدار

تأیید نشدن رابطه0/0700/219دانش تغذیه ایمقطع تحصیلی
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بررسی رابطه متغّیر سن با متغّیر وابسته دانش تغذیه ای

کـه میـزان همبسـتگی متغّیـر  کـی از آن اسـت  نتایـج آزمـون همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو متغّیـر حا
مسـتقل سـن با دانش تغذیه ای ورزشـکاران برابر با 0/055 اسـت. این نتیجه بیانگر وجود همبسـتگی 
مثبـت بیـن سـن و دانـش تغذیـه ای اسـت. بنابـر ایـن طبـق نتایـج آزمـون بـا افزایـش سـن میـزان دانـش 
تغذیـه ای ورزشـکاران نیـز بهبـود می یابـد. البتـه میـزان همبسـتگی بیـن ایـن دو متغیـر خیلـی ضعیـف 
کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا 0/333  اسـت. نتایـج سـطح معنـاداری نیـز نشـان می دهـد 
که نتایج آزمون همبسـتگی بین دو  که بیشـتر از 0/05 اسـت. چنین نتیجه ای نشـان می دهد  می باشـد 
متغیـر سـن و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران معنادار نیسـت و نمی تـوان با اطمینان 95 درصـد این نتیجه 

را بـه جامعـه آمـاری تعمیـم داد. بنابرایـن ایـن فرضیـه نیـز تأییـد نمی شـود.

جدول 7. نتایج آزمون همبستگی سن و دانش تغذیه ای

متغّیر وابستهمتغیر مستقل
همبستگی پیرسون

نتیجه سطح معناداریمقدار

 عدم تأیید رابطه0/0550/333دانش تغذیه ایسن

آزمون مقایسه میانگین دانش تغذیه ای بر حسب رشته ورزشی

کروسـکال _ والیـس اسـتفاده شـد. نتایـج ایـن آزمـون  بـرای آزمـودن ایـن فرضیـه از آزمـون ناپارامتریـک 
کـه میانگیـِن نمـره دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران بـا هم دیگـر متفاوت اسـت. به طوری  بیانگـر آن اسـت 
رشـته  در   ،143/43 بـا  برابـر  فوتبـال  ورزشـی  رشـته  در  ورزشـکاران  تغذیـه ای  دانـش  میانگیـن1  کـه 
کشـتی برابر با  153/39،  بسـکتبال برابر با 160/15، در رشـته دو و میدانی برابر با 153/82، در رشـته 
در رشـته پینـگ پنـگ برابـر بـا 171/26، در رشـته بدمینتـون برابـر بـا 150/94، در رشـته شـنا برابـر بـا 
190/57 و در رشـته والیبـال برابـر بـا  161/71 اسـت. بـر ایـن اسـاس، نمونـه آمـاری میانگیـن دانـش 
تغذیـه ای ورزشـکاران در رشـته  های ورزشـی مختلـف، متفـاوت، اّمـا سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر 
کـه ایـن نتیجـه  کـه بیشـتر از 0/005 اسـت. ایـن سـطح معنـاداری نشـان می دهـد  بـا 0/618 می باشـد 
قابـل تعمیـم بـه جامعـه آمـاری نیسـت. بنابرایـن تفـاوت معنـاداری بین ورزشـکاران رشـته  های ورزشـی 
مختلـف در زمینـه دانـش تغذیـه ای وجـود نـدارد. در نتیجه این فرضیه )مبنی بر وجـود تفاوت معنادار 

بیـن میانگیـن دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران در رشـته  های ورزشـی مختلـف( تأییـد نمی شـود.

1..Mean Rank
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جدول 8. نتایج میانگین دانش تغذیه ای برحسب متغیر رشته ورزشی

سطح معناداری آماره كروسكال- والیس میانگین رشته ورزشی

0/618 5/344

143/43 فوتبال

160/15 بسکتبال

153/82 دو و میدانی

153/39 کشتی

171/26 پینگ پنگ

150/94 بدمینتون

190/57 شنا

161/71 والیبال

3-6. آزمون فرضیه  ها

ارزیابـی فرضیه  هـای پژوهـش مهم تریـن بخـش فرآینـد تحقیـق اسـت. ایـن تحقیـق شـامل یـک فرضیـه 
کـه در مـورد رابطـه دو متغیـر مسـتقل سـرمایه اجتماعـی بـا متغیـر وابسـته دانـش  کلـی )اصلـی( اسـت1 
تغذیـه ای اسـت، اّمـا چـون متغیـر سـرمایه اجتماعـی دارای سـه شـاخص می باشـد سـه فرضیـه جزئـی 
نیـز تدویـن شـده اسـت. در ایـن بخـش بـرای نتیجه گیـری بهتـر، فرضیه هـا در دو بخـش مجـزا ، تحـت 

کلـی بررسـی شـده اند.  عناویـن فرضیه  هـای جزئـی و 
1-3-6. آزمون فرضیه  های جزئی

فرضیـات جزئـی پژوهـش در مـورد رابطـه بیـن مؤلفه  هـای سـرمایه اجتماعـی و متغیـر دانـش تغذیـه ای 
کـدام از متغیرهـای فـوق از جمع بنـدی پاسـخ بـه سـؤاالت دارای طیـف لیکرت  اسـت. در سـاخت هـر 
دانسـت  فاصلـه ای  اندازه گیـری  مقیـاس  دارای  می تـوان  را  متغیرهـا  ایـن  لـذا  اسـت.  شـده  اسـتفاده 
ضریـب  از  می توانیـم  آنهـا  تأثیـرات  و  رابطه هـا  ارزیابـی  بـرای  بنابرایـن،   .2)88  :1387 )سـاعی، 

همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون خطـی سـاده اسـتفاده نماییـم.
آزمـون  نتایـج  رابطـه روابـط اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای اسـت.  مـورد  فرضیـه اول پژوهـش در 
کـه میـزان همبسـتگی متغّیـر مسـتقل روابـط  کـی از آن اسـت  همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو متغّیـر حا
اجتماعـی بـا میـزان دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران برابـر بـا 0/239 اسـت. ایـن نتیجـه نشـان می دهـد 

کمک آزمون  های  کـه در بخش  های قبلی بـه  کلـی، متغیرهای جمعیت شـناختی می باشـند  1. البتـه یکـی دیگـر از فرضیه  هـای 
گرفت. ناپارامتریک و همبسـتگی پیرسـون مورد آزمون قرار 

2. از طریق محاسبه مجموع نمره ها، متغیر ترتیبی ویژگی یک متغیر فاصله ای را پیدا می کند )ساعی، 1387: 88(.  
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بیـن روابـط اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران همبسـتگی مثبـت )مسـتقیم( وجـود دارد. نتایج 
کمتـر از 0/05 و  برابـر بـا 0/000  کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون  سـطح معنـاداری نیـز نشـان می دهـد 
کـه نتایـج آزمـون همبسـتگی بیـن دو متغیـر شـبکه روابـط  می باشـد. چنیـن نتیجـه ای مشـخص می کنـد 
اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران معنـادار اسـت و می تـوان با اطمینان 95 درصـد این نتیجه را 

بـه جامعـه آمـاری تعمیـم داد. بنابرایـن، ایـن فرضیـه تأییـد می شـود. 
فرضیـه دوم پژوهـش در مـورد رابطـه مشـارکت اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای اسـت. نتایـج آزمـون 
که میزان همبسـتگی متغّیر مسـتقل مشـارکت  کی از آن اسـت  همبسـتگی پیرسـون بین این دو متغّیر حا
وجـود  بیانگـر  نتیجـه  ایـن  اسـت.   0/195 بـا  برابـر  ورزشـکاران  تغذیـه ای  دانـش  میـزان  بـا  اجتماعـی 
همبسـتگی مثبـت )مسـتقیم( بیـن مشـارکت اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران اسـت. نتایـج 
کمتـر  کـه  کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا 0/001 می باشـد  سـطح معنـاداری نیـز نشـان می دهـد 
کـه نتایـج آزمـون همبسـتگی بیـن دو متغیـر مشـارکت  از 0/05 اسـت. چنیـن نتیجـه ای بیانگـر آن اسـت 
اجتماعـی و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران معنـادار اسـت و می تـوان با اطمینان 95 درصـد این نتیجه را 

بـه جامعـه آمـاری تعمیـم داد. بنـا بـر ایـن ایـن فرضیـه نیـز تأییـد می شـود. 
فرضیـه سـوم پژوهـش در مـورد رابطـه میـزان تبادل نظر و دانش تغذیه ای ورزشـکاران اسـت. نتایج 
کـه میـزان همبسـتگی متغّیـر تبـادل  کـی از آن اسـت  آزمـون همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو متغّیـر حا
نظـر بـا میـزان دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران برابـر بـا 0/273 اسـت. بـا ایـن نتیجـه وجـود همبسـتگی 
مثبـت )مسـتقیم( بیـن میـزان تبـادل نظـر و دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران اثبـات می شـود. نتایـج سـطح 
کمتـر از 0/05  که  کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا 0/000 می باشـد  معنـاداری نیـز نشـان می دهـد 
کـه نتایـج آزمـون همبسـتگی بین دو متغیـر میزان تبـادل نظر و  اسـت. چنیـن نتیجـه ای بیانگـر آن اسـت 
دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران معنـادار اسـت و می تـوان بـا اطمینـان 95 درصـد ایـن نتیجـه را بـه جامعـه 

آمـاری تعمیـم داد. بنابرایـن، ایـن فرضیـه تأییـد می شـود. 

جدول 9. ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه ای

ضریب همبستگی پیرسونمتغّیرها
نتیجه ارزیابی

سطح معناداریمقدارمتغّیر وابستهمتغّیر مستقل

تأیید رابطه0/2390/000دانش تغذیه ایروابط اجتماعی
تأیید رابطه0/1950/001دانش تغذیه ایمشارکت اجتماعی

تأیید رابطه000/ 2730/ 0دانش تغذیه ایتبادل نظر
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کلی 2-3-6. آزمون فرضیه   

کـه بیـن سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران و دانـش تغذیـه ای آنـان رابطـه  فرضیـه ایـن پژوهـش ایـن اسـت 
کمتـر باشـد، دانـش تغذیـه ای  مسـتقیم وجـود دارد )هـر انـدازه سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران بیشـتر / 
کـی از آن اسـت  کمتـر اسـت(. نتایـج آزمـون همبسـتگی پیرسـون بیـن ایـن دو متغّیـر حا آنـان بیشـتر / 
کـه میـزان همبسـتگی متغّیـر مسـتقل سـرمایه اجتماعـی بـا میـزان دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران برابـر بـا 
0/255 می باشـد. ایـن نتیجـه بیانگـر  وجـود همبسـتگی مثبـت )مسـتقیم( بیـن سـرمایه اجتماعـی و 
کـه بـا افزایش  کـی از آن اسـت  دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران اسـت. بـه عبـارت دیگـر، نتایـج آزمـون حا
میـزان سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران، میـزان دانـش تغذیـه ای آنهـا نیـز افزایـش می یابـد. نتایـج سـطح 
کمتـر از 0/05  که  کـه سـطح معنـاداری ایـن آزمـون برابـر بـا 0/001 می باشـد  معنـاداری نیـز نشـان می دهـد 
کـه نتایج آزمون همبسـتگی بین دو متغیر سـرمایه اجتماعی و  اسـت. چنیـن نتیجـه ای بیانگـر آن اسـت 
دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران معنـادار اسـت و می تـوان بـا اطمینـان 95 درصـد ایـن نتیجـه را بـه جامعـه 

آمـاری تعمیـم داد. بنابرایـن، ایـن فرضیـه تأییـد می شـود.

جدول 10. نتایج آزمون همبستگی سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه ای

متغّیر وابستهمتغیر مستقل
همبستگی پیرسون

نتیجه ارزیابی فرضیه
سطح معناداریمقدار

تأیید رابطه0/2550/001دانش تغذیه ایسرمایه  اجتماعی

4-6. آزمون اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر دانش تغذیه ای

بـرای بررسـی اثـر متغیـر مسـتقل بـر متغیـر وابسـته از آزمـون تحلیـل رگرسـیون اسـتفاده می شـود. در ایـن 
قسـمت سـعی می شـود بـا اسـتفاده از ایـن آزمـون اثـر متغیـر مسـتقل را مـورد ارزیابـی قـرار دهیـم. نتایـج 
کـه متغّیر مسـتقل سـرمایه اجتماعـی به تنهایـی حدود 5  آزمـون رگرسـیون خطـی سـاده بیانگـر آن اسـت 
درصـد از تغییـرات دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران را تبییـن می کنـد. بـه عبارت دیگر، حـدود 5درصد از 

اطالعـات دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران در سـرمایه اجتماعـی آنهـا نهفتـه اسـت.

جدول 11. نتایج رگرسیون خطی ساده

ضریب تعیین استاندارد )R2(ضریب تعیین )R2(ضریب همبستگیمتغیر  مستقل

0/2550/0510/050سرمایه  اجتماعی
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نتیجه گیری

گرچـه دسـتیابی بـه موفقیـت در عرصه  هـای ورزشـی مسـتلزم فعالیـت و تمرینـات مسـتمر اسـت، اّمـا  ا
انجـام ایـن تمرینـات حتـی در بهتریـن حالـِت آن، بـه تنهایـی نمی توانـد زمینـه موفقیـت ورزشـکاران را 
کـه یکی از مهم تریـن آنها، دانش  فراهـم آورد، زیـرا تحقـق ایـن مهـم نیازمنـد وجـود عواملی دیگر اسـت 
کـه امـروزه در جامعـه مـا  تـی  تغذیـه ای مناسـب ورزشـکاران اسـت. متأسـفانه یکـی از مهم تریـن معضال
کثیـری از ورزشـکاران  در زمینـه ورزش وجـود دارد، دانـش تغذیـه ای نامناسـب و ضعیـف اسـت. عـده 
در معـرض مشـکالِت ناشـی از تغذیـه قـرار دارنـد و ایـن مسـئله تبعـات جبران ناپذیـری را بـرای جامعـه 
کـه بـا توسـعه و  بهبـود دانـش  گونـه تردیـدی نیسـت  کشـور بـه همـراه داشـته اسـت.جای هیـچ  ورزشـی 

گام  هـای مؤثـری برداشـت. تغذیـه ای می تـوان در توسـعه ورزش جامعـه 
کـه میـزان دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران در سـطح پایینـی   نتایـج پژوهـش حاضـر بیانگـر  آن اسـت 
کـه افزایـش  قـرار دارد، یعنـی ورزشـکاران مـا بـه دانـش تغذیـه ای خـود اهمّیـت نمی دهنـد. در صورتـی 
دانـش تغذیـه ای مناسـب بـر رشـد جسـمی و فعالیت  هـای ورزشـی ورزشـکاران تأثیـر به سـزایی دارد، 
که موفقیت ورزشـی ورزشـکاران در عرصه  های مختلف ورزشـی به دانش تغذیه ای مناسـب  به طوری 
آنهـا بسـتگی دارد. چنیـن نتیجـه ای بـرای ورزش جامعـه مـا از اهمّیـت شـایانی برخوردار اسـت، زیرا به 
کمـک می کنـد تـا برنامه هایـی در راسـتای افزایش و بهبود دانـش تغذیه ای تدوین  برنامه ریـزان ورزشـی 
کـه دانش تغذیه ای نامناسـب یکی از عوامـل بازدارنده  نماینـد. همچنیـن ایـن نتیجـه بیانگـر آن اسـت 

گرچـه مهـارت ورزشـی آنهـا در سـطح باالیی باشـد.  در موفقیـت ورزشـی ورزشـکاران ایرانـی اسـت ا
کـه سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران بـا دانـش  یکـی دیگـر از نتایـج مهـم پژوهـش حاضـر آن اسـت 
تغذیـه ای آنهـا رابطـه ای مسـتقیم دارد. یعنـی بـا افزایـش سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران، میـزان دانـش 
گروه ها و شبکه های  که عضویت ورزشکاران در  تغذیه ای آنها نیز افزایش می یابد. این بدان معناست 
اجتماعـی ورزشـی سـبب شـکل گیری روابـط اجتماعـی، مشـارکت اجتماعـی، هنجارهـای یاریگـری و 
تبـادل اطالعـات در زمینه  هـای مختلـف ورزشـی در بیـن ورزشـکاران شـده و زمینـه شـکل گیری سـرمایه 
اجتماعـی آنهـا را فراهـم مـی آورد. شـکل گیری سـرمایه اجتماعی بـه دلیل دربرداشـتن روابط اجتماعی، 
مشـارکت اجتماعـی و هنجارهـای یاریگـری در زمینه  هـای ورزشـی و تبـادل اطالعـات ورزشـی، سـطح 
دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران را تحـت تأثیرقـرار داده و موجـب ارتقـای سـطح آن می شـود.بنابراین، بـا 
گروه هـا و شـبکه های اجتماعـی  افزایـش میـزان سـطح سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران از طریـق ایجـاد 
نیـز  ورزشـکاران  تغذیـه ای  دانـش  سـطح  میـزان  گروه هـا،  ایـن  در  ورزشـکاران  عضویـت  و  مختلـف 
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که ایجاد و اثربخشـی سـرمایه  افزایـش می یابـد. ایـن نتیجـه بـه لحـاظ نظـری مؤید نظریه بوردیو اسـت 
گـروه اجتماعی می داند )فیلد، 1388: 30( و سـرمایه  اجتماعـی را بسـتگی بـه عضویـت افـراد در یک 
اجتماعـی، به مثابـه یکـی از اشـکال  جدید سـرمایه، دسترسـی به فرصت ها، اطالعـات و موقعیت  های 
اجتماعـی را بـرای افـراد افزایـش می دهـد و دسـتیابی بـه اهـداف و منافـع فـردی را تسـهیل می سـازد 
)بوردیـو، 1986: 49(. بـه لحـاظ تجربـی نیـز، نتایـج ایـن پژوهـش بـا نتایـج پژوهش  هـای امیرساسـان 
کـی از آن اسـت دانـش تغذیـه ای ورزشـکاراِن داخلـی در  کـه حا و همـکاران )1392( هم سـو می باشـد 
سـطح پایینـی قـرار دارد و همچنیـن بـا نتایـج پژوهش  هـای ایمـان و بنی فاطمـه )1393(، شـارع پور و 
حسـینی راد )1387(، پارسـامهر و تـرکان )1391( و ابوالقاسـمی و همـکاران )1390( نیـز هم سـو اسـت؛ 

کـه سـرمایه اجتماعـی  دسـتیابی بـه اهـداف را بـرای اعضـای شـبکه تسـهیل می کنـد. مبنـی بـر ایـن  
کـه برای بهبـود دانش تغذیه ای ورزشـکاران نیازی بـه بودجه  های  مزیـت مهـم ایـن نتیجـه آن اسـت 
کالن نیسـت، بلکه با سـرمایه گذاری اندک و برنامه ریزی مناسـب در راسـتای افزایش سرمایه اجتماعی 
دانـش  می تـوان  متعـدد،  و  مختلـف  اجتماعـی  شـبکه های  و  گروه هـا  ایجـاد  طریـق  از  ورزشـکاران، 
تغذیـه ای آنهـا را بهبـود بخشـید و در عرصـه ورزشـی بـه موفقیت  هـای باالیـی دسـت یافـت و بـه دغدغه 
ورزشـکاران و مربیـان در زمینـه دسـتیابی بـه راه حلـی بـرای افزایـش دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران پاسـخ 
کـه در جامعه امروزی ما تعداد ورزشـکاران  داد. نتیجـه ایـن پژوهـش بـدان سـبب دارای اهمّیت اسـت 
در عرصه  هـای مختلـف افزایـش یافتـه اسـت و مربیـان ورزشـی بـرای دسـتیابی بـه موفقیـت ورزشـی این 
ورزشـکاران سـرمایه گذاری  های هنگفتـی انجـام می دهنـد، ولـی بـه دلیـل نبـود دانـش مناسـب تغذیـه ، 
کوشـش ایـن ورزشـکاران اغلـب اوقـات بـا شکسـت مواجـه می شـود. بـا توّجـه بـه نتایـج ایـن  تـالش و 
پژوهـش، مربیـان ورزشـی می تواننـد بـا افزایـش سـرمایه اجتماعـی ورزشـکاران، دانـش تغذیـه ای آنهـا را 
ارتقـا بخشـند و زمینه  هـای موفقیـت ورزشـی آنهـا را مسـاعد نماینـد. بـه عبـارت دیگـر، مربیـان ورزشـی 
بایسـتی شـبکه  های 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 به مثابـه منبعـی 
گروه ورزشـی یاری دهد. کارکردی، ورزشـکاران را به منظور دسـتیابی به اهداف خود و  تسـهیل کننده و 
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منابع

شـخصی،  ابتـکار  رابطـه   .)1390( عـادل  زاهـد،  و  محمـد؛  نریمانـی،  سـروش؛  مـرادی،  عبـاس؛  ابوالقاسـمی، 
کز تولیدی. دانـش و پژوهش در  کارکنـان مرا جهت گیـری مذهبـی و سـرمایه اجتماعـی سـازمانی با دانش شـغلی 

.86-94  ،)1(12 کاربـردی،  روان شناسـی 

از سـرمایه اجتماعـی و رضایـت شـغلی دبیـران زن  برخـورداری  میـزان  رابطـه  بررسـی  ارشـادی، فاطمـه )1388(. 
تهـران. دانشـگاه  ارشـد(.  کارشناسـی  )پایان نامـه  شبسـتر  دبیرسـتان  های 
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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. 
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