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Abstract
The aim of this study was to compare cultural
attitudes between athletes and Turkey,is. The study
in the city of Tabriz of Iran 92-1391 among athletes
and athletes in Ankara of Turkey, which has taken
international coverage, is intended. Cronbach's alpha
of the study was 86%, which represents credit is
sufficient. The research hypotheses using the chisquare test and Spearman correlation coefficient
significant level ρ≤0.05, has been analyzed. The
results suggest that the Iranian and Turkish athletes,
cultural panorama size (democracy vs. femininity individualism versus collectivism - uncertainty
avoidance and power distance) to determine
statistically shown that a significant differences
between the four dimensions of culture. Another
result indicates that among the athletes Iran and
Turkey there are significant differences in the
attitudes of male-dominated culture-woman
domination. Iranian athletes are also more likely to
patriarchy. On the other hand athletes individualismcollectivism Iran and Turkey there are significant
differences in cultural attitudes. Turkish athletes are
more likely to collectivism. Cultural attitudes there
are significant differences in the distribution of
power. Turkish athletes also tend to have distribution
of power.
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چکيده
 مقايسه نگرشهای فرهنگی بین ورزشکاران،هدف اين تحقیق
 در بین2932-31  اين تحقیق در سالهای. میباشد،ايران و ترکیه
،ورزشکاران شهرستان تبريز از ايران و ورزشکاران شهر آنکارا از ترکیه
 نمونهی. در نظر گرفته شده است،که پوشش بین المللی به خود گرفته
آماری اين تحقیق به صورت نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شده
 و ابزار اندازهگیری درک مديريت فرهنگ در روابط بین آنها از،است
.طريق چهار بعد فرهنگی هافستد و نگرش هافستد استفاده شده است
 درصد بوده است که بیانگر اعتبار کافی68 آلفای کرونباخ اين تحقیق
 فرضیههای اين تحقیق با استفاده از آزمون خی دو و ضريب.میباشد
 مورد تجزيه و،p≤0.05 همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری
 نتايج اين تحقیق حاکی از اين است که در بین.تحلیل قرار گرفته است
 در ابعاد دورنمايی فرهنگی (مردم ساالری،ورزشکاران ايرانی و ترکیهای
 فردگرايی در مقابل جمع گرايی – اجتناب از- در مقابل زن ساالری
 نشان،عدم اطمینان و فاصله قدرت) که به صورت آماری تعیین شده
 نتیجه.دهندهی اختالف معنی داری بین چهار بعد فرهنگی میباشد
ديگر نشان دهنده اين است که دربین ورزشکاران کشورهای ايران و
 زن ساالری تفاوت معنیداری-ترکیه در نگرش فرهنگی مردساالری
 همچنین ورزشکاران ايرانی گرايش بیشتری به مردساالری.وجود دارد
 از طرفی ديگر بین ورزشکاران کشورهای ايران و ترکیه در نگرش.دارند
. جمعگرايی تفاوت معنیداری وجود دارد-فرهنگی فردگرايی
 در نگرش.ورزشکاران ترکیه نیز گرايش بیشتری به جمعگرايی دارند
 ورزشکاران ترکیه.فرهنگی توزيع قدرت تفاوت معنیداری وجود دارد
.نیز گرايش بیشتری به توزيع قدرت دارند
واژههاي کليدي
 اجتناب از عدم، جمع گرايی، فرد گرايی، زن ساالری،مردم ساالری
 فرهنگ، ورزش، فاصله قدرت،اطمینان
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مقدمه
ورزش ،ابزاری است که برخی از کارهای فرهنگی را به انجام
میرساند .که يکی از اين کارها ،نقش شناساندن فرهنگهای
متفاوت توسط ورزش میباشد .به عنوان مثال در بازیهای
المپیک يا جام جهانی ،در مورد ساختار کلی مناطق میزبان يا
فرهنگ های آنها اطالعاتی به دست میآوريم .مسابقات ورزشی
در زمره سازمانهايی قرار میگیرد که روابط فرهنگی را تحقق
میبخشند ،قرار میگیرد .به ويژه در تورنمتهايی که مدت زمان
مشخصی طول میکشد ،جامهای جهانی و المپیکها ،از آنجايی
که امکان شناساندن عادات غذايی کشورهای میزبان ،بازیهای
محلی ،تاريخ موسیقی فولکلور و شناساندن جاذبههای توريستی
فراهم میگردد ،فرصت مناسبی برای شناساندن فرهنگها
میباشد (.)2
فرهنگ در ورزش ،با ويژگی اجتماعی و دينامیک بودنش
نظر بسیاری از تودهها را به خودش جلب کرده است و به عنوان
شمايل سالمتی و کانون صلح  ،دوستی و نزديکی فرهنگی به
شمار میآيد .پیشرفتهای بزرگ در بخش ورزش ،در ايدهها و
اهداف آن تغییرات بسیار بزرگی به میدان آورده است .در
فرهنگ جوامع مدرن ،ورزش چیزی فراتر از پرکردن اوقات
فراغت يا يک وسیله برای سالمتی يا سرگرمی میباشد و به
عنوان يک بخش بزرگ اقتصادی ،جريان درآمد ،تبلیغات،
چشمانداز تجارت ،نمادی از وحدت ملی و جزء جدايی ناپذير از
سیستم آموزش و پرورش به حساب میآيد (.)1
امروزه فرهنگ يک شیوه زندگی کلی است که ،احساس،
انديشه ،قالبهای رفتاری ،اندوختههای علمی و قابلیتهای يک
ملت در دورههای مشخص ،آگاهی تاريخی درباره موجوديت
خود و کلیه سیستمهای دارای ساختار ظاهری اجتماعی و قابل
رؤيت ،اخالق ،حقوق ،زبان ،هنر ،ادبیات ،اقتصاد و نیز محتوی
عامل و شکل نظريههای تکنولوژيکی آن ملت را دربرمیگیرد
( .)9اهمیت آن در اين است که شامل دانش و فنونی است که
هم زندگی فیزيکی و زندگی اجتماعی انسان را فراهم میآورد
و هم به او امکان تغییر و کنترل محیطش را میدهد (.)4
فرهنگ يک مردم متشکل از باورها ،ارزشها و نُرمهای نظم
دهندهای که در اساسِ عناصر شکل دهنده رفتار منحصر به فرد
آن مردم جای دارد و متمايز کننده آنها از ساير اجتماعات است
( .)1هم چنین  ،فرهنگ يک رويداد اجتماعی است و از طريق
آموزش نسل به نسل انتقال میيابد .فرهنگ عبارتست از روند
و يا اندوختهای که ايده-آلها و شخصیت اجتماعی ملتی را
شکل میدهد .فرهنگ سیستمی است که جامعه را بر اساس
نیازهای آن عصر توسعه و تغییر میبخشد (.)8

در میان ملتها عناصر احتمالی که دارای اهمیت
متمايزکننده در تفاوتهای فرهنگی پیشرو هستند ،بهصورت
ارزشها در برابرمان ظهور مینمايند .ارزشها استانداردهای
اجتماعی شناخته شده به لحاظ فرهنگیاند و هر آنچه را که
بايستی وجود داشته باشد مشخص میسازند .ارزشها ،اهداف
مشترکی هستند که جامعه آن را ادامه میدهد ،برای ايجاد و
ادامه ارزشها نیز تشکیل نُرمهای اجتماعی ضروری است (.)7
فرضیهها نسبت به ارزشها از استقرار ذهنی عمیقتری بر
خوردارند .بنابراين در طول زمان قادرند از طريق ايجاد اعتبار،
ارزشها را نیز هدايت نمايند .ازاينرو فرضیهها در تحول
فرهنگی زمینه مقاومتی مهمی را ايجاد میکنند ( .)6باورها در
عمیقترين نقطه مسیری قرار دارند که ارزشها برای دستيابی
به نتیجهای مشخص آن را طی مینمايند .زمانی که افراد باورها
و ارزشهايشان را تغییر میدهند ،تصمیم و رفتارهايشان نیز
تغییر میيابد .در صورت بروز يک تغییر همسو در باورها و ارزش
های تعداد مشخصی از افراد ،تصمیم و رفتارهای جامعه تغییر
پیدا میکند ( .)3داستانها و افسانهها سرنخهای مهمی درباره
فرهنگسازمانی به دست میدهند .بهعنوانمثال اگر حکاياتی
که بر فرديت و يا رقابت در فرهنگ يک تشکیالت تأکید دارند
متداول باشند ،ارزشهای سازمانی نیز در همین راستا رشد می
يابند ( .)21قهرمانان کسانی هستند که درگذشته خدمات بسیار
مفیدی را به سازمانها ارائه دادهاند و به دلیل همین خدماتشان،
به بالندگی رسیده و تشکیالت را به پیروزی رساندهاند .قهرمانان
سازمان افرادی هستند که از ديدگاه تشکیالت دارای ويژگی
های ايدهآلی بوده و میتوانند بیش از يک تن باشند .اينان
همانگونه که ممکن است انسانهای واقعی زنده و يا مرده
باشند ،میتوانند افرادی خیالی نیز باشند (.)22
با کنار هم قرار دادن نمرات ملی (از  2برای پايینترين تا
 211برای باالترين) ،مدل چهار بعدی هافستد به ما اين اجازه
را میدهد که يک مقايسه بین المللی بین فرهنگها داشته
باشیم و نیز اين تحقیق يک تحقیق مقايسهای هم نامیده
میشود؛ شاخص فاصله قدرت نمرات باالتر را برای کشورهای
التین و آسیايی ،مناطق آفريقايی و جهان عرب نشان میدهد.
از طرف ديگر کشورهای انگلیسی و آلمانی فاصله قدرت کمتری
دارند (تنها نمره  22برای اتريش و  26برای دانمارک) .برای
مثال ايالت متحده در تجزيه و تحلیل هافستد نمره فرهنگی 41
را دارا میباشد .در مقايسه با گواتماال که فاصله قدرت بسیار
باالست ( )31ايالت متحده در حد میانه قرار دارد .در اروپا ،فاصله
قدرت در کشورهای شمالی کمتر و در کشورهای جنوبی و
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شرقی باالتر است؛ برای مثال ،نمره  31برای رومانی 17 ،برای
اسپانیا ،در مقابل  92برای سوئد و  91برای انگلستان (.)21
با در نظر گرفتن شاخص فردگرايی ،شکاف قابل توجهی بین
کشورهای غربی و توسعه يافته از يک طرف و کشورهای شرقی
و کمتر توسعه يافته از طرف ديگر وجود دارد .آمريکای شمالی
و اروپا به عنوان کشورهای فردگرا با نمرات نسبتاً باال فرض
میشوند؛ برای مثال نمره  61برای کانادا و مجارستان .در مقابل،
کشورهای آسیايی ،آفريقايی و آمريکای التین ارزشهای
جمعگرايی مستحکمی دارند؛ نمره کلمبیا در مقیاس فردگرايی
تنها  29بوده و نمره اندونزی  24میباشد .بیشترين اختالف در
مقايسه دو کشور انتهايی روی اين بعد میباشد؛ نمره  8برای
گواتماال در مقابل نمره  32برای ايالت متحده .ژاپن و جهان
عرب مقادير متوسطی در اين بعد دارند.
در بعد اجتناب از ترديد کشورهای آمريکای التین ،اروپای
جنوبی و شرقی از جمله کشورهای با زبان آلمانی و ژاپن
بیشترين نمره را دارند .کشورهای انگلیسی و شمالی و
کشورهايی با فرهنگ چینی نمرات کمتری در اين بعد دارند .با
اين حال کشورهای کمتری در بعد اجتناب از ترديد نمرات کمی
دارند .برای مثال آلمان نمره باال ( )81و بلژيک نمره ای باالتر
از آن ( )34در مقايسه با سوئد ( )13يا دانمارک ( )19برخالف
نزديکی جغرافیايی در بعد اجتناب از ترديد دارند.
مردانگی در کشورهای شمال اروپا بینهايت کمتر است؛
نمرات نروژ  6و سوئد فقط  1است .در مقابل مردانگی در ژاپن
بسیار باال ( )31بوده و در کشورهای اروپايی مانند مجارستان،
اتريش و سوئیس که تحت تأثیر فرهنگ آلمانی قرار دارند نیز
نمره مردانگی باالست .در جهان انگلیسی ،نمرات مردانگی نسبتاً
باال بوده و برای مثال نمره  88به انگلستان داده شده است.
کشورهای التین نمرات متناقضی را نشان میدهند :برای مثال
ونزوئال نمره  71را دارا است درحالیکه نمره کشور شیلی تنها
 16است.
"مسابقات ورزشی در بطن سازماندهیهايی جای دارند که
روابط فرهنگی را محقق میسازند .بهويژه تورنومنتهايی که
برای مدتی معین ادامه دارند فرصتهای مهمی جهت شناخته
شدن فرهنگهای گوناگون هستند چرا که امکان شناختن
قهرمان دنیا و بازیهای المپیک ،عادات غذايی مکانهايی که
در آنجا برگزار میشوند ،رقصهای محلی ،موسیقی فولکلور و
مکانهای تاريخی و توريستی را فراهم میآورند" (.)2
فرهنگ همواره لوکوموتیو توسعه مثبت بوده است .بی
فرهنگی نیز تودهها را به سمت مشروط کردنهای غلط سوق
میدهد .جامعهای که بهطور نادرست مشروط شده است ،قادر

به رهايی از هدايت شدن توسط سايرين نبوده و نمیتواند مالک
مشکالت ذاتی خود باشد .چنین پديده-هايی ساختار کلی
فرهنگ کشور را مشخص میسازد.
ولی فرهنگ در ورزش به گونه ای تاثیر گذاشته است که
شناختن اين تاثیرات بسیار دشوار است .علی الخصوص در
ورزش و در فرهنگ کشور ترکیه ،در اين زمینه نظرهای مهمی
در حال پیدايش است .چون که تمدن اين کشور که به فرهنگ
بسیار اهمیت می دهد در هر برههای از تاريخ به فعالیت های
ورزشی پرداخته و اين فعالیت ها را به زندگی روزمره يا به بیانی
ديگر به عنوان بخشی عادی از فرهنگ تبديل کرده است .در
هم تنیدگی فرهنگ و ورزش فقط منحصر به جامعه ترکیه
نیست .در جوامع ديگر نیز اثرات اين اتفاق قابل رويت است.
به عقیده گرت هافستد محقق هلندی ( ،)2361فرهنگ
عبارتست از برنامهنويسی مشترک ذهنی در محیط زندگی انسان
ها .فرهنگ يک ويژگی منحصربه فرد برای اشخاص نیست
بلکه ويژگی است که افراد دارای تعلیم و تجربه زندگی يکسان
را احاطه مینمايد ،موروثی نیست ،از ژنهای فرد نیست،
متشکل از محیط اجتماعی اوست .تغییر فرهنگ بسیار دشوار و
کند است ( .)29هافستد فرهنگ را بهعنوان "برنامهنويسی خِرَد
جمعی که اعضای يک گروه و يا يک رده انسانی را از ديگران
متمايز میسازد" تعريف مینمايد.
هافستد با بهرهگیری از فرهنگهای مختلف بر وجود چهار
بُعد تأکید ورزيده است که عبارتند از :بعد فاصله قدرت ،بعد
اجتناب از عدم اطمینان ،بعد فردگرايی و جمعگرايی ،بعد فرهنگ
مرد ساالری و زن ساالری و بعد تطابق (سازگاری) طوالنی
مدت و کوتاه مدت که خود وی اضافه نموده است.
بعد فاصله قدرت با توزيع نابرابر قدرت در بین افراد و سازمان
های جامعه مرتبط است ( .)24هافستد چنین مطرح میکند که
فاصله قدرتی نمايانگر اين است که "توزيع نابرابر قدرت از سوی
اعضای ضعیفتر تشکیالت و سازمانهای داخل يک کشور
تاچه حد مورد انتظار است و تا چه حد به پذيرش نزديک
هستند" (.)21
گريز از عدم اطمینان ،نشان میدهد که يک جامعه تا چه
حد تهديد موقعیتهای نامشخص را احساس مینمايد و ضمن
نهادينه کردن قوانین قطعی رفتاری ،ايجاد يک باور نسبت به
واقعیتهای مطلق و ساختن قوانین رسمی و اغماض نکردن از
ايدهها و رفتارهای منحرفکننده تا چه حد قادر است از چنین
شرايط عدم اطمینان اجتناب نمايد (.)28
در کشور ترکیه به دلیل آنکه يک ترک در مقیاس حائز
اهمیتی تمايل به اجتناب از عدم اطمینان دارند ،لذا عمل متداول
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"استخدام در طول زندگی" نتیجه طبیعی تمايل به اجتناب از
عدم اطمینان است .در کشورهای ژاپن ،پرتقال و يونان نیز به
دلیل پايین بودن میزان چشمپوشی از عدم اطمینان ،استخدام
در طول زندگی يک حق مسلّم و بالمنازعه است .علیرغم اين
امر ،در کشورهايی چون دانمارک ،آمريکا ،انگلستان و سوئد که
در آنها سطح اغماض از عدم اطمینان باالست ،تحرک ورود از
شغلی به شغل ديگر به میزان بااليی ديده میشود ( .)27بسیاری
از عالمان علوم اجتماعی بر اين باورند که فردگرايی در اصل
مرتبط با مدرن بودن و جمعگرايی نیز با سنتگرايی (و يا
کهنهپرستی) در ارتباط است .کاغئتچیباشی از کشور ترکیه
ويژگیهای مدرن بودن را چنین طبقهبندی میکند :گرايش از
موفقیت انتسابی به موفقیت بدست آمده ،استقالل در برابر نفوذ
قدرت (ديکتاتوری) خانواده ،پیوستن به گروههای ثانويه،
نوگرايی ،باور بیشتر علم نسبت به دين ،احساس تمايل وافر به
سطح تحصیل و موقعیت باالتر ،ترجیح دادن روش زندگی
شهری ،خواهان توسعه وسايل ارتباط جمعی ،تمرکز بر روی
آينده ،گرايش فردگرايانه ،طرفدار فعالیت و برابری .کاغئتچی
باشی که در اين طبقهبندی به تحقیق النگ در خصوص بیان
ويژگیهای مدرن بودن معطوف است 1-9 ،مورد از  11ويژگی
موجود در لیست را در عینحال جز ويژگیهای فردگرايی نیز
برمیشمارد ،بنابراين مدرن بودن و فردگرايی تقريباً بهصورت
مترادف با يکديگر بهکار میروند (.)26
فردگرايی و جمعگرايی بیشترين عناصر تمايز فرهنگی
هستند که هم در فعالیتهای سازمانی و هم در امور مجرب
تشکیالتی مورد بررسی قرار دارند .اينکه گفته شود يافتههای
حاصله در سطح کشور برای اندازهگیری در سطح فردی نیز
معتبرند ،خطاست .تمايالت فرهنگی افراد ساکن در يک کشور
میتواند متفاوت از هم باشد .اين وضعیت همانطور که در کشور
های مترقی پناهدهنده به ملتهای مختلف مهاجر وجود دارد،
درمورد جوامع در مرحله گذار و کشورهايی همچون ترکیه که
به سرعت تغییر میيابند موضوع بحث است (.)23
با بهرهگیری از ارزشهای غالب منعکس شده در جامعه
ممکن است بتوان مرد ساالری و يا زن ساالری بودن را ،يک
فرهنگ تشخیص داد .به عقیده هافستد اگر در يک جامعه
جسارت ،بدست آوردن پول و تمايالت ماتريالیستی به عنوان
ارزشهای غالب مطرح شوند و اهمیت انسان مورد اهمال قرار
گیرد میتواند گفته شود که در چنین جوامعی ارزشهای غالب،
فرهنگ مرد ساالری را پیشرو قرار دادهاند .نشانههای فرهنگ
زن ساالری نیز به-صورت اهمیت به انسانها و روابط بین آنها
و اولويت دادن به چگونگی کلی زندگی نمايان میگردد .در

جوامع ،مفاهیم مرتبط با زن ساالری در معنای سنتی آن،
ارزشهايی همچون محبت ،مهربانی ،ادب و نزاکت ،صداقت و
مهرورزی نسبت به کودکان را شامل میشود .حساسیت در برابر
ديگران ،درک احوال سايرين ،پرمهری ،فهمیده بودن و رفتار
گرم نیز ويژگیهايی هستند که میتوان بر اين موارد افزود .از
سوی ديگر در صورت بررسی ارزشهای مرد ساالری جوامع،
مواردی چون تهاجمی بودن ،طمع پیشرفت ،به کرسی نشاندن
گفتههای خود ،ورزشکاری و رقابتی بودن ،اتخاذ موضعگیری
مسلط و سرکوب کننده ،اعتماد به خود ،مستقل و موضعگیرنده
بودن ظاهر میشود (.)11
در جوامع زنانه نقشهای اجتماعی میان مردان و زنان
همپوشانی دارند .متواضع بودن ،حساسیت ،مهربانی و عالقه نه
فقط از زنان بلکه از مردان نیز انتظار میرود .لیکن باال بودن
تمايالت زنانه هر جامعهای به معنای مردانگی ضعیف ويا کم
قدرت بودن مردانی که در آن جامعه زندگی میکنند نیست .به
طوری که بر اساس مدل هافستد ،در زندگی روزمره بسیاری از
جوامعی که تمايالت زنانه آنها در سطح بااليی تعريف شده
است ،مشاهده میشود که مردان هم غالبترند و هم دارای
حقوق اجتماعی بسیار بیشتری هستند (.)12
سازگاری با دامنه وسیع ،تشويق به فضیلتهايی همچون
تمايل به آينده ،به ويژه اراده و قناعت است .سازگاری با دامنه
کوتاه که در قطب مخالف آن قرار دارد ،تشويق به فضايلی چون
پیوند با گذشته و حال ،بهويژه احترام به سنت ،حفظ شهرت و
بهجا آورده شدن تعهدات اجتماعی است (.)11
علیرغم اينکه تحقیقات داخلی و خارجی راجع به نگرش
های فرهنگی ناچیز است ،در اين تحقیق با توجه به مباحث
مطرح شده بدنبال پاسخ به اين هستیم که آيا بین ورزشکاران
ايرانی و ترکیهای در ابعاد فرهنگی اختالف معناداری وجود دارد
يا خیر.
روش تحقیق
تحقیق حاضـر به لحاظ اهداف آن ،جزو تحقیقات کاربردی
و از لحاظ ماهیت از نوع پیمايشی است .کل جامعه آماری اين
تحقیق شامل  21111نفر بوده که بصورت میدانی و از جدول
مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شده ،از میان اين جامعه
آماری ،ورزشکاران زن و مرد (استان آذربايجانشرقی از کشور
ايران و استان آنکارا از کشور ترکیه) انتخاب گرديدند .اين جامعه
آماری خصوصیات مشترکی مانند فردگرايی و جمعگرايی،
مردساالری – زنساالری ،توزيع قدرت و اجتناب از عدم
اطمینان را شامل میشود ،لذا حجم نمونه مناسب و برطبق
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جدول مورگان  964نفر است .ابزارجمعآوری دادهها پرشسنامه
بوده که بخش اول پرشسنامه شامل اطالعات و ويژگیهای
فردی افراد و در بخش دوم ،سواالت مربوط به نگرشهای
مديريت فرهنگی بین ورزشکاران کشور ايران و ترکیه است که
سواالت اين بخش در برگیرنده چهار بعد فرهنگ ملی هافستد
( ،)2361مردساالری در مقابل زنساالری ،فردگرايی در مقابل
جمعگرايی ،اجتناب از عدم اطمینان ،فاصله قدرت (توزيع قدرت)
مشخص نموده است .برای بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب
آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضريب آلفای کرونباخ برای
مردساالری -زنساالری برابر  ،1/743برای فردگرايی-
جمعگرايی برابر  ،1/799برای توزيع قدرت برابر  ،1/687برای
عدم اطمینان برابر  ،1/787برای کل پرسشنامه برابر 1/689
است .با توجه به اينکه مقادير آلفا بزرگتر از مقدار استاندارد 1/7
است ،بنابراين الفای کرونباخ ما در سطح مناسبی قرار دارد.
نتیجه میگیريم که پرسشنامه از پايايی خوبی برخوردار هستند.
همچنین برای تشخصص نرمال بودن دادهها از آزمون
کلموگروف اسمیرنف استفاده شد (جدول  .)2برای تجزيه و
تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی
(میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی) ،آمار استنباطی (ضريب
همبستگی اسپیرمن) و نرمافزار  SPSS26استفاده شد.
یافته های تحقیق
از کل نمونه مورد بررسی ،در بین ورزشکاران ايران 16/1
درصد در رشتههای تیمی و  72/1درصد در رشتههای انفرادی
هستند .در بین ورزشکاران ايران  6درصد زير ديپلم 28/6 ،درصد
ديپلم 13/9 ،درصد دانشجو 4/6 ،درصد فوق ديپلم 98 ،درصد
لیسانس و  1/9درصد فوق لیسانس هستند .در بین ورزشکاران
ترکیه  7/1درصد زير ديپلم 12/1 ،درصد ديپلم 98/3 ،درصد
دانشجو 8/3 ،درصد فوق ديپلم 19/2 ،درصد لیسانس و 4/4
درصد فوق لیسانس هستند.در بین ورزشکاران ترکیه 11/4
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درصد در رشتههای تیمی و  44/8درصد در رشتههای انفرادی
هستند .در بین ورزشکاران ايران میانگین سن برابر ،19/61
کمترين مقدار برابر  21و بیشترين مقدار برابر  91است .در بین
ورزشکاران ترکیه میانگین سن برابر  ،19/28کمترين مقدار برابر
 21و بیشترين مقدار برابر  91است .از  66پاسخگو 93 ،نفر مرد
و  43نفر زن بودند .بعبارت ديگر به ترتیب حدود  89/3و 16/6
درصد از افراد نمونه آماری را در ترکیه و ايران مردان و حدود
 98/4و  42/9درصد را در ترکیه و ايران زنان تشکیل میدهند.
بنابراين از  731پاسخگو در ايران و ترکیه 847 ،نفر مجرد و
 249نفر متاهل بودند .بعبارت ديگر به ترتیب حدود  61/2و
 62/6درصد از افراد نمونه آماری را در ترکیه و ايران مجرد و
حدود 27/3و  26/9درصد را در ترکیه و ايران متاهلها تشکیل
می-دهند.
برای بررسی نرمال بودن توزيع نمرات متغیرها از آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد .فرض صفر در اين آزمون
نرمال بودن توزيع متغیر است .اگر سطح معنیداری آزمون کمتر
از  1/11باشد فرض صفر رد شده و نتیجه میگیريم که توزيع
متغیر مورد نظر نرمال نمیباشد.
با توجه به سطوح معنیداری به دست آمده نتیجه میگیريم
که متغیرهای مردساالری – زنساالری و نگرشهای فرهنگی
در بین ورزشکاران ترکیه و ايران و همچنین در مجموع دارای
توزيع نرمال میباشند (سطوح معنیداری بزرگتر از  .)1/11ولی
متغیرهای فردگرايی –جمعگرايی ،توزيع قدرت و عدم اطمینان
در بین ورزشکاران ترکیه و ايران و همچنین در مجموع دارای
توزيع غیرنرمال میباشند (سطوح معنیداری کمتر از .)1/11

جدول  .2نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزيع نمرات
متغیر
مردساالری-زن ساالری

فردگرايی-جمع گرايی
توزيع قدرت

کشور
ايران
ترکیه
کل
ايران
ترکیه
کل
ايران
ترکیه

تعداد
411
931
731
411
931
731
411
931

آماره  Zکولموگروف  -اسمیرنوف
1/378
2/912
2/861
2/812
2/712
1/932
1/118
1/136

سطح معنیداری
1/138
1/186
1/117
1/12
1/114
1/111
1/111
1/111
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کل
ايران
ترکیه
کل
ايران
ترکیه
کل

عدم اطمینان

نگرشهای فرهنگی

731
411
931
731
411
931
731

1/111
1/111
1/128
1/119
1/263
1/129
1/187

9/147
2/461
2/119
2/739
2/168
2/116
2/914

وابسته در دو گروه است .لذا آزمون برابری واريانسها با آزمون
در ادامه به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته خواهد شد.
لوين انجام شده است .با توجه به سطح معنیداری آزمون لوين
فرضیه  :2بین ورزشکاران کشورهای ايران و ترکیه در
( )1/112که کمتر از  1/11میباشد ،برابری واريانسها تايید
نگرش فرهنگی مردساالری – زنساالری تفاوت معنیداری
نمیشود .بنابراين از آزمون tبا درجات آزادی تعديل شده
وجود دارد.
استفاده میکنیم.
شرط الزم برای مقايسه میانگینها ،برابری واريانس متغیر
جدول  .1آزمون tمستقل برای مقايسه نگرش فرهنگی مردساالری -زن ساالری در بین ورزشکاران ايران و ترکیه
آزمون لوين
متغیر وابسته

مردساالری-
زن ساالری

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

ايران

411

9/911

1/824

ترکیه

931

9/143

1/716

کشور

فرضــیه  :1بین ورزشــکاران کشــورهای ايران و ترکیه در
نـگرش فرهنگی فردگرايی  -جمعگرايی تفــاوت معنیداری
وجود دارد.
برای آزمون اين فرضـیه از آزمون خیدو استفاده میکنیم.
فرض صــفر در اين آزمون مســتقل بودن متغیرها اســت .اگر
ســطح معنیداری آزمون کمتر از  1/11باشــد فرض صــفر رد
میشود.

آزمون t

آماره F

سطح
معنیداری

آماره t

21/438

1/112

8/434

درجه آزادی

سطح
معنیداری

788/711

1/111

مقــدار آزمون خیدو برابر  ،99/62درجــه آزادی برابر  2و
سـطح معنیداری آزمون برابر  1/1112است .با توجه به اينکه
سطح معنیداری آزمون کمتر از  1/11است فرض استقالل دو
متغیر رد میشــود .يعنی بین ورزشــکاران کشــورهای ايران و
ترکیه در نگرش فرهنگی مردســـاالری-زنســـاالری تفاوت
معنیداری وجود دارد .ورزشــکاران ايران گرايش بیشــتری به
مردساالری دارند

جدول  .9آزمون من -ويتنی برای مقايسه نگرش فرهنگی فردگرايی-جمع گرايی در بین ورزشکاران ايران و ترکیه
متغیر
وابسته
فردگرايی-
جمع گرايی

کشور

تعداد

میانگین رتبه

مجموع رتبهها

 Uمن-ويتنی

مقدار Z

سطح
معنیداری

ايران
ترکیه

411
931

16/981
81/492

11/241
11/286

111/811

-4/112

1/1112

فرضیه  :9بین ورزشکاران کشورهای ايران و ترکیه در
نگرش فرهنگی توزيع قدرت تفاوت معنیداری وجود دارد.
برای آزمون اين فرضیه به دلیل غیرنرمال بودن توزيع
دادهها ،از آزمون ناپارامتری يومن -ويتنی استفاده شده است.
فرض صفر برابر بودن میانگینرتبههای نگرش فرهنگی توزيع

قدرت در ورزشکاران کشورهای ايران و ترکیه است .اگر سطح
معنیداری آزمون کمتر از  1/11باشد فرض صفر رد خواهد شد.
میانگین رتبههای نگرش فرهنگی توزيع قدرت در بین
ورزشکاران ايران برابر  981/16و در بین ورزشکاران ترکیه برابر
 492/81و سطح معنیداری برابر  1/111است .با توجه به سطح
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معنیداری آزمون که کوچکتر از  1/11است فرض صفر رد
میشود .در نتیجه میزان نگرش فرهنگی توزيع قدرت در بین
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ورزشکاران ترکیه بطور معنیداری بیشتر از ورزشکاران ايران
میباشد.

جدول  .0آزمون من -ويتنی برای مقايسه نگرش فرهنگی توزيع قدرت در بین ورزشکاران ايران و ترکیه
متغیر
وابسته
توزيع
قدرت

کشور

تعداد

میانگین رتبه

مجموع رتبهها

 Uمن-ويتنی

مقدار Z

سطح
معنیداری

ايران
ترکیه

411
931

16/981
81/492

11/244
11/286

111/893

-4/421

1/111

فرضـیه  :4بین ورزشکاران کشورهای ايران و ترکیه در نگرش
فرهنگی عدم اطمینان تفاوت معنیداری وجود دارد.
برای آزمون اين فرضـــیه از آزمون خیدو اســـتفاده میکنیم.
فرض صــفر در اين آزمون مســتقل بودن متغیرها اســت .اگر
ســطح معنیداری آزمون کمتر از  1/11باشــد فرض صــفر رد
میشود.

مقدار آزمون خیدو برابر  ، 2/37درجه آزادی برابر  2و ســـطح
معنیداری آزمون برابر  1/28اســـت .با توجه به اينکه ســـطح
معنیداری آزمون بزرگتر از  1/11اســـت فرض اســـتقالل دو
متغیر رد نمیشــود .يعنی بین ورزشــکاران کشــورهای ايران و
ترکیـه در نگرش فرهنگی اجتنــاب از عــدم اطمینــان تفــاوت
معنیداری وجود ندارد.

جدول  .1نتايج آزمون خیدو برای مقايسه اجتناب از عدم اطمینان در بین ورزشکاران ايران و ترکیه

ايران
کشور
ترکیه
کل

تعداد مشاهده شده
درصد
تعداد مشاهده شده
درصد
تعداد مشاهده شده
درصد

فرضـــیه  :1بین ورزشـــکاران کشـــورهای ايران و ترکیه در
نگرشهای فرهنگی تفاوت معنیداری وجود دارد.
برای آزمون اين فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده شده است.
فرض صـــفر برابر بودن میــانگین نگرشهــای فرهنگی در
ورزشـــکاران کشـــورهای ايران و ترکیه اســـت .اگر ســـطح
معنیداری آزمون کمتر از  1/11باشــد فرض صــفر رد خواهد
شد.
شـــرط الزم برای مقايســـه میانگینها ،برابری واريانس متغیر
وابسـته در دو گروه است .لذا آزمون برابری واريانسها با آزمون
لوين انجام شده است .با توجه به بررسی سطح

اجتناب از عدم اطمینان
باال
پايین
276
111
44/1
11/1
239
237
43/1
11/1
972
423
47
19
درجه آزادی
مقدار آماره خیدو
2
2/371

کل
411
211
931
211
731
211
سطح معنیداری
1/281

معنیداری آزمون لوين ( )1/1112که کمتر از  1/11میباشــد،
برابری واريانسـها تايید نمیشود .بنابراين از آزمون tبا درجات
آزادی تعديل شده استفاده میکنیم.
میانگین نگرشهای فرهنگی در بین ورزشـــکاران ايران برابر
 9/93و در بین ورزشـــکــاران ترکیـه برابر  9/42و ســـطح
معنیداری برابر  1/132اســـت .با توجه به ســـطح معنیداری
آزمون  tکه بزرگتر از  1/11اسـت فرض صفر رد نمیشود .در
نتیجه میزان نگرشهای فرهنگی در بین ورزشــکاران ايران و
ترکیه تفاوت معنیداری ندارد.

جدول  .6آزمون  tمستقل برای مقايسه نگرشهای فرهنگی در بین ورزشکاران ايران و ترکیه
آزمون t
آزمون لوين
انحراف
تعداد میانگین
کشور
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متغیر وابسته

نگرشهای فرهنگی

معیار

ايران

411

9/9637

1/11131

ترکیه

931

9/4177

1/42424

بحث و نتیجه گیری
ورزش در مفهوم امروزی دارای نمودی نوين در فرهنــگ
مردم میباشـدکه اين موضوع درگذشته به اين صورت نبوده و
در ادواری از تــاريخ حتی تربیــت و پرورش تن را مــذموم هم
میدانستند .فرهنگ ورزش امروزه در بین جوامع مختلف رونق
و گسـترش بسزايی پیدا نموده و موجب بروز تحوالت شگرفی
در زندگی ابنای بشـــر شـــده اســـت .ترويج فرهنگ ورزش و
پذيرش آن به عنوان يکی از باورها ،هنجارها و عادات مفید در
بین مردم از جملـه اهـدافی اســـت که مديران و برنامه ريزان
جوامع در صـــدد آن بوده و تمام تالش و مســـاعی خود را در
جهت توســـعه و گســـترش فرهنگ ورزش مبذول می دارند.
فرهنگ پذيری و عمومیت بخشـــیدن به ورزش در هر جامعه
ای در گرو تعمیم و ترويج عوامل مؤثر بر اين امر می باشد.
مروری بر تحقیقات نشان میدهد که بايلی  -يان با مطالعه
جامعه شـناسی ورزش و تئوری تغییر شخصیت درمردم امريکا
اعالم کرده بود ،بســیاری از افراد از طريق ورزشــکار بودن يا
حداقل هواداری از يک تیم ورزشی کسب میشود .ورزش ،گاه
مهمتر از عاملهای هويتآفرينی چون تحصــیالت ،شــغل يا
خانواده به فرد هويت میدهد ( .)2نیکســـون و همکاران در
بررســی شــیوه های زندگی مردم از ديدگاه جامعهشــناســی
دريافتند که جامعهپذيری از طريق ورزش به افراد ياد میدهد
کـه چگونـه میتوان با اقتدار با بزرگســـاالن خارج از محدودة
خانواده ارتباط برقرار کرد ( .)1صداقتزادگان با بررسی عوامل
مؤثر بر نگرش فرهنگپذيری و پايگاه اجتماعی اقتصـــادی
مردم تهران ،چنین بیان کرد که عضــويت افراد در گروههای
داوطلب غیرخويشـاوند ،به ويژه ورزشـی ،سبب مرور و تمرين
گروهی ارزشهـا و هنجارهای اجتماعی میشـــود و با تقويت
همبستگی و انسجام اجتماعی ،زمینه امنیت و آرامش را فراهم
میآورد ( .)9کارل ديم در آلمان ،جامعهشـناسان فرانسوی بويه
و تیوان در کـانـادا ،در تحقیقات خود بر نقش مثبت ورزش در
جامعه پذيری اقشــار مختلف جامعه صــحه گذاردند و فرهنگ
ورزش را عامل مهمی در اجتماعی شدن و رشد شخصیت افراد
معرفی کردند ( .)4گلوور اشــاره میکند ،اســاتید در کالسهای
درســی به دانشــجويان در کنار دروس اصــلی میآموزند که به

آماره F

سطح
معنیداری

آماره t

29/619

1/111

-1/196

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

717/481

1/132

ديگران بها بدهند ،پیشنهاد دهنده باشند ،مسائل را حل کنند و
بـا يکـديگر کـار کننـد .فردی کـه خود را متعلق بـه يک تیم
ورزشی می داند ،همانند اساتید و دانشجويان ياديگیرد که خود
را مســـئول بداند ،مســـئوالن بهتر عمل کند و اســـاس کنش
متقـابــل اجتمــاعی را در ذات فیزيکی خود فعــال نمـايــد (.)1
موضــوع اجتماعی شــدن از طريق ورزش در کنفرانس علمی
ســال  2371المپیک مونیخ توســط محققین و صــاحب نظران
مختلفی بحث شـد .اسـتپووی و کرازويک اظهار داشتند که از
طريق ورزش ،زمینه اجتماعی شدن در افراد بیشتر و بهتر پديد
آمــده و ورزشـــکــاران اين ويژگی را مطلوب تر از ديگران در
محیطهای ورزشی کسب و تجربه می کنند (.)4
نتايج پژوهش بیانگر آن اسـت که بین ورزشکاران ايرانی و
ترکیهای در ابعاد دورنمايی فرهنگی (مردم ســـاالری در مقابل
زنساالری – فردگرايی در مقابل جمعگرايی – اجتناب از عدم
اطمینان و فاصــله قدرت) که به صــورت آماری تعیین شــده و
نشان دهندهی اختالف معنی دار بین چهار بعد فرهنگی موجود
میباشد.
مارتیز ضمن اشاره به متغیرهای واسط ،معتقد است که آنها
بین مشــارکت در ورزش و متغیرهای اجتماعی قرار میگیرند و
اين ارتباط را ممکن می سـازند .ورزش ،آمادگی جسمانی را در
پی دارد و نیازهای هر دو جنس زن و مرد را از حیث سالمت و
عزت نفس ،تأمین میکند .به طور معمول ورزشـــکاران تحت
مراقبت هستند که دارای سالمت روان بوده و از بزهکاری آنان
ممـانعت به عمل میآيد .ورزش به اظهار و بیان فرد در هر دو
جنس کمک میکند و مجموعه اين عاملها سالمت عاطفی را
در پی دارد .تقريبـاً نتـايج اکثر تحقیقات بیانگر آن اســـت که
نگرشهای فرهنگپذيری ورزشــی بیشــترين نقش تســهیل
کننـدگی را دارا میبـاشـــد .زيرا مـاهیت فعالیتهای بدنی به
صــورت فعالیتهای اجتماعی اســت که در آن افراد شــرکت
کننـده دوســـتـان جـديـدی نیز پیدا میکنند .به ويژه در بین
دختران ،حمايت اجتماعی دوســـتان يک انگیزاننده قوی برای
مشـارکت در فعالیت های ورزشـی میباشد ( .)1در تحقیقی با
عنوان "بررسـی نقش وسـايل ارتباط جمعی در اشاعه فرهنگ
ورزش همگانی به اين نتیجه رسـیدند که وسايل ارتباط جمعی
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مقایسهی نگرشهای فرهنگی بین ورزشکاران کشور ایران و ترکیه
(مردم ســاالری در مقابل زنســاالری – فردگرايی در مقابل
جمعگرايی – اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت) اختالف
 که عوامل پیشبینی شـــده در اين ابزار.معنـاداری وجود دارد
جهـت تبیین عوامل فرهنگ پذيری در ورزش مطلوب و معتبر
میباشــند و میتوانند در ســطحی عالی عوامل مذکور را مورد
.پردازش قرار دهند

اثر معناداری در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی دارد با توجه به
اين امر که با تمرکز و برنامه ريزی بیشتر میزان اثرگذاری خود
 از نتايج ديگر اين تحقیق می.را روی مخـاطب بیشـــتر کنند
ًتوان به اثرگذاری بیشــتر رســانه های تصــويری خصــوصــا
.)8( تلويزيون اشاره کرد
در مجموع از نتايج تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که
بین ورزشـــکاران ايرانی و ترکیهای در ابعاد دورنمايی فرهنگی
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