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های فرهنگی بین ورزشکاران هدف اين تحقیق، مقايسه نگرش
در بین  2932-31های باشد. اين تحقیق در سالايران و ترکیه، می

ورزشکاران شهرستان تبريز از ايران و ورزشکاران شهر آنکارا از ترکیه، 
ی که پوشش بین المللی به خود گرفته، در نظر گرفته شده است. نمونه

شده  ای انتخابخوشهگیری تصادفی آماری اين تحقیق به صورت نمونه
 ها ازگیری درک مديريت فرهنگ در روابط بین آناست، و ابزار اندازه

طريق چهار بعد فرهنگی هافستد و نگرش هافستد استفاده  شده است. 
درصد بوده است که بیانگر اعتبار کافی  68آلفای کرونباخ اين تحقیق 

ب ی دو و ضريهای اين تحقیق با استفاده از آزمون خباشد. فرضیهمی
، مورد تجزيه و p≤0.05همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری 

تحلیل قرار گرفته است. نتايج اين تحقیق حاکی از اين است که در  بین 
ای، در ابعاد دورنمايی فرهنگی )مردم ساالری ورزشکاران ايرانی و ترکیه

ز ااجتناب  –فردگرايی در مقابل جمع گرايی  -در مقابل زن ساالری 

عدم اطمینان و فاصله قدرت( که به صورت آماری تعیین شده، نشان 
باشد. نتیجه ی اختالف معنی داری بین چهار بعد فرهنگی میدهنده

ديگر نشان دهنده اين است که  دربین ورزشکاران کشورهای ايران و 

اری دزن ساالری تفاوت معنی -ترکیه در نگرش فرهنگی مردساالری

ن ورزشکاران ايرانی  گرايش بیشتری به مردساالری وجود دارد. همچنی
دارند. از طرفی ديگر بین ورزشکاران کشورهای ايران و ترکیه در نگرش 

داری وجود دارد. گرايی تفاوت معنیجمع -فرهنگی فردگرايی

رش گرايی دارند. در نگورزشکاران ترکیه نیز  گرايش بیشتری به جمع
اری وجود دارد. ورزشکاران ترکیه دفرهنگی توزيع قدرت تفاوت معنی

 نیز گرايش بیشتری به توزيع قدرت دارند.
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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 chi-

square 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 individualism-

collectivism 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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 مقدمه
 را به انجام یفرهنگ یاز کارها یاست که برخ یورزش، ابزار

 یهاکارها، نقش شناساندن فرهنگ نياز ا یکي. که رساندیم
 یهای. به عنوان مثال در بازباشدیمتفاوت توسط ورزش م

 اي زبانیمناطق م یدر مورد ساختار کل ،یجام جهان اي کیالمپ
 ی. مسابقات ورزشميآوریبه دست م یآنها اطالعات یفرهنگ ها

 را تحقق یکه روابط فرهنگ ردیگیقرار م يیهادر زمره سازمان
مان که مدت ز يیهادر تورنمت ژهي. به وردیگیقرار م بخشند،یم

 یياز آنجا ها،کیو المپ یجهان یهاجام کشد،یطول م یمشخص
 یهایباز زبان،یم یکشورها يیکه امکان شناساندن عادات غذا

 یستيورت یهافولکلور و شناساندن جاذبه یقیموس خيتار ،یمحل
ا هشناساندن فرهنگ یبرا یفرصت مناسب گردد،یفراهم م

 (.2) باشدیم
بودنش  کیناميو د یاجتماع یژگيدر ورزش، با و فرهنگ

ها را به خودش جلب کرده است و به عنوان از توده یارینظر بس
به  یگفرهن یکيو نزد یو کانون صلح ، دوست یسالمت ليشما

و  هادهيبزرگ در بخش ورزش، در ا یهاشرفتی. پديآیشمار م
. در استآورده  دانیبه م یبزرگ اریبس راتییاهداف آن تغ

فراتر از پرکردن اوقات  یزیفرهنگ جوامع مدرن، ورزش چ
و به  باشدیم یسرگرم اي یسالمت یبرا لهیوس کي ايفراغت 
 غات،یدرآمد، تبل انيجر ،یبخش بزرگ اقتصاد کيعنوان 

از  ريناپذ يیو جزء جدا یاز وحدت مل یانداز تجارت، نمادچشم
 (.1) ديآیآموزش و پرورش به حساب م ستمیس

است که، احساس،  یکل یزندگ وهیش کيفرهنگ   امروزه
 کي هایتیو قابل یعلم هایاندوخته ،یرفتار هایقالب شه،ياند

 تيدرباره موجود یخيتار یمشخص، آگاه هایملت در دوره
و قابل  یاجتماع یساختار ظاهر یدارا هایستمیس هیخود و کل

 یمحتو زیاقتصاد و ن ات،یاخالق، حقوق، زبان، هنر، ادب ت،يرؤ
 ردگیمیبرآن ملت را در یکيتکنولوژ یهاهيعامل و شکل نظر

است که  یاست که شامل دانش و فنون نيآن در ا تی(. اهم9)
 وردآیانسان را فراهم م یاجتماع یو زندگ یکيزیف یهم زندگ

(. 4) دهدیرا م طشیو کنترل مح رییو هم به او امکان تغ
نظم  هاینُرم و هاارزش ا،مردم متشکل از باوره کيفرهنگ 

که در اساسِ عناصر شکل دهنده رفتار منحصر به فرد  ایدهنده
اجتماعات است  ريکننده آنها از سا زيدارد و متما یآن مردم جا

 قياست و از طر یاجتماع داديرو کي، فرهنگ  نی(. هم چن1)
. فرهنگ عبارتست از روند ابديیآموزش نسل به نسل انتقال م

را  یملت یاعاجتم تیو شخص هاآل-دهيکه ا ایوختهاند ايو 
است که جامعه را بر اساس  یستمی. فرهنگ سدهدیشکل م

 (. 8) بخشدیم رییآن عصر توسعه و تغ هایازین

 تیاهم یکه دارا احتمالی عناصر هاملت انیم در
صورت هستند، به شرویپ یفرهنگ هایدر تفاوت زکنندهيمتما

 هایاستاندارد ها. ارزشندنمايمی ظهور برابرمان در هاارزش
و هر آنچه را که  اندیشناخته شده به لحاظ فرهنگ یاجتماع

اهداف  ها،ش. ارزسازندیم وجود داشته باشد مشخص یستيبا
و  جاديا یبرا دهد،یادامه م آن راهستند که جامعه  یمشترک

(. 7) ضروری است یاجتماع یهانُرم لیتشک زنی هاادامه ارزش
بر تریقیعم ذهنی استقرار از هانسبت به ارزش هاهیفرض

اعتبار،  جاديا قيزمان قادرند از طر در طول نبنابراي. خوردارند
در تحول  هاهیفرض روازاين. نديانم تيهدا زنی را هاارزش
 در ها(. باور6) کنندیم جاديرا ا یمهم یمقاومت نهیزم یفرهنگ

 یابيدست برای هاقرار دارند که ارزش یرینقطه مس نتريقعمی
افراد باورها  زمانی که. ندنمايیم یط آن رامشخص  ایجهیبه نت

 زین رفتارهايشانو  میتصم دهند،یم رییرا تغ هايشانارزشو 
ارزش و هاباور در سوهم رییتغ کي. در صورت بروز ابديیم رییتغ

 رییجامعه تغ یهاو رفتار میاز افراد، تصم یتعداد مشخص های
درباره  یمهم هایسرنخ هاافسانه و ها(. داستان3) کندیم دایپ

 یاتحکاي اگر مثالعنوانبه. دهندیبه دست م سازمانیفرهنگ
دارند  دیتأک التیتشک کيرقابت در فرهنگ  اي و تيکه بر فرد

یراستا رشد م نیدر هم زین یسازمان هایمتداول باشند، ارزش
 اریخدمات بس درگذشتههستند که  ی(. قهرمانان کسان21) ابندي

خدماتشان،  نیهم لدلی به و اندداده ارائه هارا به سازمان یدیمف
 قهرمانان. اندرسانده یروزیرا به پ التیو تشک دهیرس یبه بالندگ
یژگيو یدارا التیتشک دگاهيهستند که از د افرادی سازمان

 نانيتن باشند. ا کياز  شیب دتواننیبوده و م آلیدهيا های
مرده  ايزنده و  یواقع یهاکه ممکن است انسان گونههمان

 (.22باشند ) زین یالیخ یافراد توانندیباشند، م
تا  ترينپايین یبرا 2)از  یکنار هم قرار دادن نمرات مل با
ه اجاز نيهافستد به ما ا ی(، مدل چهار بعدنيباالتر یبرا 211
ه ها داشتفرهنگ نیب یالملل نیب سهيمقا کيکه  دهدیرا م
 دهیهم نام یاسهيمقا قیتحق کي قیتحق نيا زیو ن میباش

 یکشورها یشاخص فاصله قدرت نمرات باالتر را برا شود؛یم
. دهدیو جهان عرب نشان م يیقايمناطق آفر ،يیایو آس نیالت

 یترفاصله قدرت کم یو آلمان یسیانگل یکشورها گرياز طرف د
 یدانمارک(. برا یبرا 26و  شياتر یبرا 22دارند )تنها نمره 

 41 یهافستد نمره فرهنگ لیو تحل هيمتحده در تجز التيمثال ا
 اریبا گواتماال که فاصله قدرت بس سهيقا. در مباشدیرا دارا م

قرار دارد. در اروپا، فاصله  انهیمتحده در حد م التي( ا31باالست )
و  یجنوب یکمتر و در کشورها یشمال یقدرت در کشورها
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 یبرا 17 ،یرومان یبرا 31مثال، نمره  یباالتر است؛ برا یشرق
 (.21انگلستان ) یبرا 91سوئد و  یبرا 92در مقابل  ا،یاسپان
 نیب یشکاف قابل توجه ،يیدر نظر گرفتن شاخص فردگرا با

 یرقش یطرف و کشورها کياز  افتهيو توسعه  یغرب یکشورها
 یالشم یکايوجود دارد. آمر گرياز طرف د افتهيو کمتر توسعه 

فردگرا با نمرات نسبتاً باال فرض  یو اروپا به عنوان کشورها
کانادا و مجارستان. در مقابل،  یبرا 61مثال نمره  یبرا شوند؛یم

 یهاارزش نیالت یکايو آمر يیقايآفر ،يیایآس یکشورها
 يیرافردگ اسیدر مق ایدارند؛ نمره کلمب یمستحکم يیگراجمع
اختالف در  نيشتری. بباشدیم 24 یبوده و نمره اندونز 29تنها 

 یبرا 8نمره  باشد؛یبعد م نيا یرو يیدو کشور انتها سهيمقا
متحده. ژاپن و جهان  التيا یبرا 32نمره  لگواتماال در مقاب

 بعد دارند.  نيدر ا یمتوسط ريعرب مقاد
 یااروپ ن،یالت یکايآمر یکشورها ديبعد اجتناب از ترد در
و ژاپن  یبا زبان آلمان یاز جمله کشورها یو شرق یجنوب

 و یو شمال یسیانگل ینمره را دارند. کشورها نيشتریب
د. با بعد دارن نيدر ا ینمرات کمتر ینیبا فرهنگ چ يیکشورها

 یمک راتنم ديدر بعد اجتناب از ترد یکمتر یحال کشورها نيا
باالتر  ینمره ا کي( و بلژ81مثال آلمان نمره باال ) یدارند. برا
( برخالف 19دانمارک ) اي( 13با سوئد ) سهي( در مقا34از آن )

 دارند.  ديدر بعد اجتناب از ترد يیایجغراف یکينزد
کمتر است؛  تينهایشمال اروپا ب یدر کشورها یمردانگ

اپن در ژ یاست. در مقابل مردانگ 1و سوئد فقط  6نمرات نروژ 
مانند مجارستان،  يیاروپا ی( بوده و در کشورها31باال ) اریبس
 زید نقرار دارن یفرهنگ آلمان ریکه تحت تأث سیو سوئ شياتر

نسبتاً  یمردانگ نمرات ،یسیباالست. در جهان انگل ینمره مردانگ
به انگلستان داده شده است.   88مثال نمره  یباال بوده و برا

ثال م ی: برادهندیرا نشان م ینمرات متناقض نیالت یکشورها
ا تنه یلینمره کشور ش کهیرا دارا است درحال 71ونزوئال نمره 

 است.  16
دارند که  یجا هايییدر بطن سازمانده یمسابقات ورزش"

که  يیهاتورنومنت ژهوي. بهسازندیرا محقق م یروابط فرهنگ
جهت شناخته یمهم یهاادامه دارند فرصت نیمع یمدت یبرا

گوناگون هستند چرا که امکان شناختن  هایفرهنگ شدن
که  هايیمکان يیعادات غذا ک،یالمپ هاییو باز ایقهرمان دن

فولکلور و  یقیموس ،یمحل هایرقص شوند،یدر آنجا برگزار م
 (.2) "آورندیرا فراهم م یستيو تور یخيتار هایمکان

یبوده است. بتوسعه مثبت  ویهمواره لوکوموت فرهنگ
غلط سوق  هایکردن مشروط سمت به را هاتوده زین فرهنگی

 قادر است، شده مشروط نادرست طورکه به ای. جامعهدهدیم

مالک  تواندینبوده و نم نيريشدن توسط سا تياز هدا رهايی به
 یلساختار ک يیها-دهيپد نیخود باشد. چن یمشکالت ذات

 .سازدیفرهنگ کشور را مشخص م
گذاشته است که  ریتاث یفرهنگ در ورزش به گونه ا یول

 الخصوص در یدشوار است. عل اریبس راتیتاث نيشناختن ا
 یمهم ینظرها نهیزم نيدر ا ه،یورزش و در فرهنگ کشور ترک

کشور که به فرهنگ  نياست. چون که تمدن ا شيدایدر حال پ
 یها تیبه فعال خياز تار یادهد در هر برهه یم تیاهم اریبس

 یانیبه ب ايروزمره  یها را به زندگ تیفعال نيپرداخته و ا یورزش
کرده است. در  لياز فرهنگ تبد یعاد یبه عنوان بخش گريد

 هیفرهنگ و ورزش فقط منحصر به جامعه ترک یدگیهم تن
 ست. ا تياتفاق قابل رو نياثرات ا زین گري. در جوامع دستین

(، فرهنگ 2361) یگرت هافستد محقق هلند دهیعق به
انانس یزندگ طیدر مح یمشترک ذهن یسنويعبارتست از برنامه

 ستیاشخاص ن یمنحصربه فرد برا یژگيو کي فرهنگ. ها
 کساني یو تجربه زندگ میتعل یاست که افراد دارا یژگيبلکه و

 ست،یفرد ن هایاز ژن ست،ین یموروث د،نمايیرا احاطه م
شوار و د اریفرهنگ بس رییاوست. تغ یاجتماع طیاز مح تشکلم

خِرَد  یسنويبرنامه" عنوان(. هافستد فرهنگ را به29کند است )
 گرانيرا از د یرده انسان کي ايگروه و  کي یکه اعضا یجمع
 .دنمايیم فيتعر "سازدیم زيمتما

مختلف بر وجود چهار  هایاز فرهنگ یرگیبا بهره هافستد
است که عبارتند از: بعد فاصله قدرت، بعد  دهيورز دیبُعد تأک

رهنگ بعد ف ،يیگراو جمع يیبعد فردگرا نان،یاجتناب از عدم اطم
 ی( طوالنیو بعد تطابق )سازگار یو زن ساالر یمرد ساالر

 است. هاضافه نمود یمدت و کوتاه مدت که خود و
سازمان افراد و نینابرابر قدرت در ب عيفاصله قدرت با توز بعد

که  کندیمطرح م نی(. هافستد چن24جامعه مرتبط است ) های
 یاز سو نابرابر قدرت عيتوز"است که  نيا انگرينما یفاصله قدرت

کشور  کيداخل  هایو سازمان التیتشک ترفیضع یاعضا
 کينزد رشيتاچه حد مورد انتظار است و تا چه حد به پذ

 (.21) "هستند
جامعه تا چه  کيکه  دهدینشان م نان،یاز عدم اطم زيگر

و ضمن  دنمايینامشخص را احساس م هایتیموقع ديحد تهد
به  باور نسبت کي جاديا ،یرفتار یقطع نیکردن قوان نهينهاد
و اغماض نکردن از  یرسم نیمطلق و ساختن قوان هایتیواقع

 نیاز چن ستا قادر حد چه تا کنندهمنحرف یو رفتارها هادهيا
 (.28) دياجتناب نما نانیعدم اطم طيشرا

ائز ح اسیترک در مق کيآنکه  لیبه دل هیکشور ترک در
دارند، لذا عمل متداول  نانیبه اجتناب از عدم اطم ليتما یتیاهم
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از  به اجتناب ليتما یعیطب جهینت "یاستخدام در طول زندگ"
به  زین ونانيژاپن، پرتقال و  یاست. در کشورها نانیعدم اطم

استخدام  نان،یاطماز عدم  پوشیچشم زانیبودن م نيیپا لیدل
 نيا رغمیحق مسلّم و بالمنازعه است. عل کي یدر طول زندگ

انگلستان و سوئد که  کا،يچون دانمارک، آمر يیامر، در کشورها
باالست، تحرک ورود از  نانیدر آنها سطح اغماض از عدم اطم

 یرای(. بس27) شودیم دهيد يیباال زانیبه م گريبه شغل د یشغل
 در اصل يیباورند که فردگرا نيبر ا یتماعاز عالمان علوم اج

 اي)و  گرايیبا سنت زین گرايیمرتبط با مدرن بودن و جمع
 هیاز کشور ترک باشیی( در ارتباط است. کاغئتچیپرستکهنه

از  شي: گراکندیم بندیطبقه نیمدرن بودن را چن هاییژگيو
 فوذبدست آمده، استقالل در برابر ن تیبه موفق یانتساب تیموفق

 ه،يثانو هایبه گروه وستنی( خانواده، پیکتاتوريقدرت )د
وافر به  لياحساس تما ن،يعلم نسبت به د شتریباور ب ،يینوگرا

 یدادن روش زندگ حیباالتر، ترج تیو موقع لیسطح تحص
 یتمرکز بر رو ،یارتباط جمع ليخواهان توسعه وسا ،یشهر

یتچ. کاغئیابرو بر تیطرفدار فعال انه،يفردگرا شيگرا نده،يآ
 نایالنگ در خصوص ب قیبه تحق بندیطبقه نيکه در ا باشی

 یژگيو 11مورد از  1-9مدرن بودن معطوف است،  یهایژگيو
 زین يیفردگرا هاییژگيجز و حالنیرا در ع ستیموجود  در ل

 صورتبه باًيتقر يیمدرن بودن و فردگرا نيبنابرا شمارد،یبرم
 (.26) روندمی کاربه گريکديبا  مترادف

 یفرهنگ زيعناصر تما نيشتریب گرايیو جمع يیفردگرا
و هم در امور مجرب  یسازمان هایتیهستند که هم در فعال

 هایافتهيگفته شود  نکهيقرار دارند. ا یمورد بررس یالتیتشک
 زین یدر سطح فرد یرگیاندازه یحاصله در سطح کشور برا

 شورک کيافراد ساکن در  یفرهنگ التيمعتبرند، خطاست. تما
همانطور که در کشور تیوضع نيمتفاوت از هم باشد. ا تواندیم

مختلف مهاجر وجود دارد،  هایملت به دهندهپناه یمترق های
که  هیهمچون ترک کشورهايی و گذار مرحله در جوامع مورددر

 (. 23ت )موضوع بحث اس ابنديیم رییبه سرعت تغ
غالب منعکس شده در جامعه  هایاز ارزش یرگیبهره با

 کيبودن را،  یزن ساالر ايو  یممکن است بتوان مرد ساالر
جامعه  کيهافستد اگر در  دهیداد. به عق صیفرهنگ تشخ

وان به عن یستیاليماتر التيجسارت، بدست آوردن پول و تما
 رانسان مورد اهمال قرا تیغالب مطرح شوند و اهم هایارزش

غالب،  هایارزش یجوامع نیگفته شود که در چن تواندیم ردیگ
فرهنگ  هاینشانه. اندقرار داده روشیرا پ یفرهنگ مرد ساالر

آنها  نبی روابط و هابه انسان تیصورت اهم-به زین یزن ساالر
. در گرددیم انينما یزندگ یکل یدادن به چگونگ تيو اولو

آن،  یسنت یدر معنا یرمرتبط با زن ساال میمفاهجوامع، 
ادب و نزاکت، صداقت و  ،یهمچون محبت، مهربان يیهاارزش

در برابر  تی. حساسشودینسبت به کودکان را شامل م یمهرورز
بودن و رفتار  دهیفهم ،یپرمهر ن،يريدرک احوال سا گران،يد

زود. از موارد اف نيبر ا توانیهستند که م هايییژگيو زیگرم ن
جوامع،  یمرد ساالر هایارزش یبررس تدر صور گريد یسو

دن نشان یبه کرس شرفت،یبودن، طمع پ یچون تهاجم یموارد
 یرگیبودن، اتخاذ موضع یو رقابت یخود، ورزشکار هایگفته

 رندهگیمسلط و سرکوب کننده، اعتماد به خود، مستقل و موضع
 (. 11) شودیبودن ظاهر م

مردان و زنان  انیم یاجتماع هایجوامع زنانه نقش در
ه نه و عالق یمهربان ت،یدارند. متواضع بودن، حساس یهمپوشان

باال بودن  کنی. لرودیانتظار م زیفقط از زنان بلکه از مردان ن
کم  ايو فیضع یمردانگ یبه معنا ایزنانه هر جامعه التيتما

. بهستین کنندیم یکه در آن جامعه زندگ یقدرت بودن مردان
از  یاریروزمره بس یکه بر اساس مدل هافستد، در زندگ طوری
ه شد فيتعر يیزنانه آنها در سطح باال التيکه تما یجوامع

 دارای هم و ترندکه مردان هم غالب شودیاست، مشاهده   م
 (.12هستند ) یشتریب اریبس یحقوق اجتماع

همچون  هايیلتیبه فض قيتشو ع،یبا دامنه وس یسازگار 
نه با دام یاراده و قناعت است. سازگار ژهيبه و نده،يبه آ ليتما

چون  یليبه فضا قيکوتاه که در قطب مخالف آن قرار دارد، تشو
احترام به سنت، حفظ شهرت و  ژهويبا گذشته و حال، به وندیپ

 (.11است ) اجتماعی تعهدات شدن آورده جابه
راجع به نگرش یرجو خا یداخل قاتیتحق نکهيا رغمیعل
با توجه به مباحث  قیتحق نياست، در ا زیناچ یفرهنگ های

کاران ورزش نیب ايکه آ میهست نيمطرح شده بدنبال پاسخ به ا
وجود دارد  یاختالف معنادار یدر ابعاد فرهنگ ایهیو ترک یرانيا
 .ریخ اي

  
 قیتحق روش
 یکاربرد قاتیحاضـر به لحاظ اهداف آن، جزو تحق قیتحق

 نيا یاست. کل جامعه آمار یشيمایاز نوع پ تیو از لحاظ ماه
و از جدول  یدانینفر بوده که بصورت م 21111شامل  قیتحق

جامعه  نيا انیحجم نمونه استفاده شده، از م نییتع یمورگان برا
از کشور  یجانشرقيورزشکاران زن و مرد )استان آذربا ،یآمار

جامعه  ني. ادندي( انتخاب گردهیو استان آنکارا از کشور ترک رانيا
 ،يیگراو جمع يیگرامانند فرد یمشترک اتیخصوص یآمار
قدرت و اجتناب از عدم  عيتوز ،ساالریزن – یساالرمرد
لذا حجم نمونه مناسب و برطبق  شود،یرا شامل م نانیاطم
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ها  پرشسنامه داده یآوربزارجمعنفر است. ا 964جدول مورگان 
 هاییژگيشسنامه شامل اطالعات و وبوده که بخش اول پر

 یهاافراد و در بخش دوم، سواالت مربوط به نگرش یفرد
ست که ا هیو ترک رانيورزشکاران کشور ا نیب یفرهنگ تيريمد

تد هافس یچهار بعد فرهنگ مل رندهیبخش در برگ نيسواالت ا
در مقابل  يیفردگرا ،یساالردر مقابل زن یساالر(، مرد2361)

درت( ق عيفاصله قدرت )توز نان،یاجتناب از عدم اطم ،يیگراجمع
 بيپرسشنامه از ضر يیايپا یبررس یمشخص نموده است. برا

 یبرا کرونباخ یآلفا بيکرونباخ استفاده شده است. ضر یآلفا
 -فردگرايی ی، برا743/1ساالری برابر زن -مردساالری

 یرا، ب687/1توزيع قدرت برابر  ی، برا799/1برابر  گرايیجمع
 689/1کل پرسشنامه برابر  ی، برا787/1عدم اطمینان برابر 

 7/1آلفا بزرگتر از مقدار استاندارد  ريمقاد نکهياست. با توجه به ا
رد. قرار دا یکرونباخ ما در سطح مناسب یالفا نياست، بنابرا

ر هستند. برخوردا یخوب يیايپا زا که پرسشنامه ميریگیم جهینت
 آزمون از هاتشخصص نرمال بودن داده یبرا نیهمچن

و  هيتجز ی(. برا2استفاده شد )جدول  رنفاسمی کلموگروف
 یفیپژوهش از آمار توص یها هیداده ها و آزمون فرض لیتحل
 بيضر) ی(، آمار استنباطیچولگ ار،یانحراف مع انه،یم ن،یانگی)م

 . استفاده شد 26SPSSافزار نرم و( رمنیاسپ یهمبستگ

 قیتحق یها افتهی
 1/16 رانيورزشکاران ا نیدر ب ،یاز کل نمونه مورد بررس

 یانفراد یهادرصد در رشته 1/72و  یمیت یهادرصد در رشته
درصد  6/28 پلم،يد ريدرصد ز 6 رانيورزشکاران ا نیهستند. در ب

درصد  98 پلم،يدرصد فوق د 6/4درصد دانشجو،  9/13 پلم،يد
ان ورزشکار نیبهستند. در  سانسیدرصد فوق ل 9/1و  سانسیل

درصد  3/98 پلم،يدرصد د 1/12 پلم،يد ريدرصد ز 1/7  هیترک
 4/4و  سانسیدرصد ل 2/19 پلم،يدرصد فوق د 3/8دانشجو، 

 4/11 هیورزشکاران ترک نیهستند.در ب سانسیدرصد فوق ل

 یانفراد یهادرصد در رشته 8/44و  یمیت یهادرصد در رشته
، 61/19سن برابر  نگینمیا رانين اورزشکارا نیهستند. در ب

 نیاست. در ب 91مقدار برابر  نيشتریو ب 21مقدار برابر  نيکمتر
مقدار برابر  ني، کمتر28/19میانگین سن برابر  هیورزشکاران ترک

نفر مرد  93پاسخگو،  66است. از  91مقدار برابر  نيشتریو ب 21
 6/16و  3/89حدود  بیبه ترت گرينفر زن بودند. بعبارت د 43و 
مردان و حدود  رانيو ا هیرا در ترک یاز افراد نمونه آمار صددر
. دهندیم لیزنان تشک رانيو ا هیدرصد را در ترک 9/42و  4/98

نفر مجرد و  847 ه،یو ترک رانيپاسخگو در ا  731از  نيبنابرا
و  2/61حدود  بیبه ترت گرينفر متاهل بودند. بعبارت د 249

مجرد و  رانيو ا هیدر ترک را یز افراد نمونه آماردرصد ا 6/62
 لیها  تشکمتاهل رانيو ا هیدرصد را در ترک 9/26و  3/27حدود

 دهند.-یم
از آزمون  رهایبررسی نرمال بودن توزيع نمرات متغ برای

 آزمون اين در صفر فرض. شد استفاده اسمیرنوف –کولموگروف 
 مترک آزمون داریمعنی سطح اگر. است متغیر توزيع بودن نرمال

ع گیريم که توزيباشد فرض صفر رد شده و نتیجه می 11/1ز ا
 باشد.متغیر مورد نظر نرمال نمی

 
 ميریگیم جهیبه دست آمده نت یداریتوجه به سطوح معن با

 فرهنگی هاینگرش و ساالریزن –مردساالری  یرهایکه متغ
در مجموع دارای  نیو همچن رانيو ا هیورزشکاران ترک نبی در

 ی(. ول11/1داری بزرگتر از باشند )سطوح معنیتوزيع نرمال می
ن و عدم اطمینا رتقد توزيع گرايی،جمع–فردگرايی  یرهایمتغ
در مجموع دارای  نیو همچن رانيو ا هیورزشکاران ترک نیدر ب

 (.11/1داری کمتر از باشند )سطوح معنیمی رنرمالیتوزيع غ
 
 

 

 تنمرا توزيع بودن نرمال بررسی برای اسمیرنوف –آزمون کولموگروف  جينتا .2 جدول
 داریسطح معنی اسمیرنوف -کولموگروف  Zآماره  تعداد کشور متغیر

 زن ساالری-مردساالری

 138/1 378/1 411 ايران

 186/1 912/2 931 ترکیه

 117/1 861/2 731 کل

 جمع گرايی-فردگرايی

 12/1 812/2 411 ايران

 114/1 712/2 931 ترکیه

 111/1 932/1 731 کل

 توزيع قدرت
 111/1 118/1 411 ايران

 111/1 136/1 931 ترکیه
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 111/1 147/9 731 کل

 عدم اطمینان

 111/1 461/2 411 ايران

 128/1 119/2 931 ترکیه

 119/1 739/2 731 کل

 فرهنگینگرشهای 

 263/1 168/2 411 ايران

 129/1 116/2 931 ترکیه

 187/1 914/2 731 کل

 
 

 پژوهش پرداخته خواهد شد.  اتیفرض یدر ادامه به بررس
در  هیو ترک رانيا یورزشکاران کشورها نی: ب2 هیفرض

 یدارمعنی تفاوت ساالریزن –نگرش فرهنگی مردساالری 
 وجود دارد.

 ریمتغ انسيوار یبرابر ها،نیانگیمقايسه م یالزم برا شرط

 با آزمون هاانسيوار یوابسته در دو گروه است. لذا آزمون برابر
ن آزمون لوي یداریلوين انجام شده است. با توجه به سطح معن

 ديیتا هاانسيوار یبرابر باشد،یم 11/1( که کمتر از 112/1)
شده  ليتعد یدرجات آزاد با  tاز آزمون ني. بنابراشودینم

 .میکنیاستفاده م

 هیو ترک رانيورزشکاران ا نیزن ساالری در ب -مستقل برای مقايسه نگرش فرهنگی مردساالریtآزمون   .1 جدول

 میانگین تعداد کشور متغیر وابسته
انحراف 

 معیار

 t آزمون  آزمون لوين

 Fآماره 
سطح 

 داریمعنی
 درجه آزادی tآماره 

سطح 
 داریمعنی

 -مردساالری
 زن ساالری 

 824/1 911/9 411 ايران
438/21 112/1 434/8 711/788 111/1 

 716/1    143/9 931 ترکیه

ــ ــورها نی: ب1 هیفرض ــکاران کش در  هیو ترک رانيا یورزش
 یداریگرايی تفــاوت معنجمع -نـگرش فرهنگی فردگرايی 

 وجود دارد.
. کنیمدو استفاده میآزمون اين فرضـیه از آزمون خی برای

ــفر در ا ــت. اگر  نيفرض ص ــتقل بودن متغیرها اس آزمون مس
ــطح معن ــفر رد  11/1آزمون کمتر از  یداریس ــد فرض ص باش

 . شودیم

و  2رجــه آزادی برابر ، د62/99دو برابر آزمون خی مقــدار
است. با توجه به اينکه  1112/1داری آزمون برابر سـطح معنی
است فرض استقالل دو  11/1داری آزمون کمتر از سطح معنی

ــود. يعنی بمتغیر رد می ــورها نیش ــکاران کش  و رانيا یورزش
 تســـاالری تفاوزن-در نگرش فرهنگی مردســـاالری هیترک
ــکاران ا یداریمعن ــتریب شيگرا رانيوجود دارد. ورزش به  یش

 دارند یمردساالر

 هیو ترک رانيورزشکاران ا نیجمع گرايی در ب-ويتنی برای مقايسه نگرش فرهنگی فردگرايی -آزمون من .9جدول 

متغیر 
 وابسته

 Zمقدار  ويتنی-من U هامجموع رتبه میانگین رتبه تعداد کشور
سطح 

 داریمعنی

-فردگرايی
 جمع گرايی

 241/11 981/16 411 ايران
811/111 112/4- 1112/1 

 286/11 492/81     931     ترکیه   

 

در  هیو ترک رانيا یورزشکاران کشورها نی: ب9 هیفرض
 وجود دارد. یدارینگرش فرهنگی توزيع قدرت تفاوت معن

 عيبودن توز رنرمالیغ لیآزمون اين فرضیه به دل یبرا
ويتنی استفاده شده است.  -ومني یها، از آزمون ناپارامترداده

وزيع نگرش فرهنگی ت یهارتبهفرض صفر برابر بودن میانگین

ست. اگر سطح ا هیو ترک رانيا یقدرت در ورزشکاران کشورها
 خواهد شد. ردباشد فرض صفر  11/1آزمون کمتر از  یداریمعن

 نینگرش فرهنگی توزيع قدرت در ب یهارتبه میانگین
ر براب هیورزشکاران ترک نیو در ب 16/981برابر  رانيورزشکاران ا

است. با توجه به سطح  111/1برابر  یداریو سطح معن 81/492
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است فرض صفر رد  11/1آزمون که کوچکتر از  یداریمعن
 نینگرش فرهنگی توزيع قدرت در ب زانیم جهی. در نتشودیم

 رانياز ورزشکاران ا شتریب یداریبطور معن هیورزشکاران ترک
  .باشدیم

 هیو ترک رانيورزشکاران ا نیويتنی برای مقايسه نگرش فرهنگی توزيع قدرت در ب -آزمون من .0جدول 

متغیر 
 وابسته

 Zمقدار   ويتنی-من U هامجموع رتبه میانگین رتبه تعداد کشور
سطح 

 داریمعنی

توزيع 
 قدرت

 244/11 981/16 411 ايران
893/111 421/4- 111/1 

 286/11   492/81    931     ترکیه   

 در نگرش هیو ترک رانيا یورزشکاران کشورها نی: ب4 هیفرضـ
 وجود دارد. یداریتفاوت معن نانیفرهنگی عدم اطم

ـــتفاده میآزمون اين فرضـــیه از آزمون خی برای کنیم. دو اس
ــفر در ا ــت. اگر  نيفرض ص ــتقل بودن متغیرها اس آزمون مس

ــطح معن ــفر رد  11/1آزمون کمتر از  یداریس ــد فرض ص باش
 . شودیم

و ســـطح  2، درجه آزادی برابر  37/2دو برابر ون خیآزم مقدار
اســـت. با توجه به اينکه ســـطح  28/1داری آزمون برابر معنی
ـــت فرض اســـتقالل دو  11/1داری آزمون بزرگتر از معنی اس

و  رانيا یورزشــکاران کشــورها نیشــود. يعنی بمتغیر رد نمی
 فــاوتدر نگرش فرهنگی اجتنــاب از عــدم اطمینــان ت هیــترک
 وجود ندارد.  یداریمعن

 هیو ترک رانيورزشکاران ا نیاجتناب از عدم اطمینان در ب سهيمقا یبرا دویآزمون خ جينتا .1جدول 

 
 اجتناب از عدم اطمینان

 کل
 باال پايین

 کشور

 ايران
 411 276 111 تعداد مشاهده شده

 211 1/44 1/11 درصد

 ترکیه
 931 239 237 تعداد مشاهده شده

 211 1/43 1/11 درصد

 کل
 731 972 423 تعداد مشاهده شده

 211 47 19 درصد

 
 داریسطح معنی درجه آزادی دومقدار آماره خی

371/2 2 281/1 

در  هیو ترک رانيا یورزشـــکاران کشـــورها نی: ب1 هیفرضـــ
 وجود دارد. یداریفرهنگی تفاوت معن یهانگرش

مستقل استفاده شده است.  tآزمون اين فرضیه از آزمون  یبرا
فرهنگی در  یهــافرض صـــفر برابر بودن میــانگین نگرش

اســـت. اگر ســـطح  هیو ترک رانيا یورزشـــکاران کشـــورها
ــفر رد خواهد  11/1آزمون کمتر از  یداریمعن ــد فرض ص باش
 شد.

 ریمتغ انسيوار یبرابر ها،نیانگیم مقايســـه یالزم برا شـــرط
 با آزمون انسهايوار یوابسـته در دو گروه است. لذا آزمون برابر

 سطح  یلوين انجام شده است. با توجه به بررس

ــد،یم 11/1( که کمتر از 1112/1آزمون لوين ) یداریمعن  باش
با درجات   tاز آزمون ني. بنابراشودینم ديیتا انسـهايوار یبرابر
 .میکنیشده استفاده م ليتعد یآزاد

رابر ب رانيورزشـــکاران ا نیفرهنگی در ب یهانگرش میانگین
و ســـطح  42/9برابر  هیــورزشـــکــاران ترک نیو در ب 93/9
 یداریاســـت. با توجه به ســـطح معن 132/1برابر  یداریمعن

. در شودیاسـت فرض صفر رد نم 11/1که بزرگتر از  tآزمون 
ــکاران ا نیهنگی در بفر یهانگرش زانیم جهینت  و رانيورزش

 ندارد. یداریتفاوت معن هیترک
 

 های فرهنگی در بین ورزشکاران ايران و ترکیهمستقل برای مقايسه نگرشt آزمون  .6جدول 
 t آزمون  آزمون لوينانحراف  میانگین تعداد کشور 
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 معیار متغیر وابسته

 Fآماره 
سطح 

 داریمعنی
 tآماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 های فرهنگینگرش
 11131/1 9637/9 411 ايران

619/29 111/1 196/1- 481/717 132/1 
 42424/1 4177/9 931 ترکیه

 یریگ جهیو نت بحث
ورزش در مفهوم امروزی دارای نمودی نوين در فرهنــگ 

به اين صورت نبوده و  درگذشتهباشـدکه اين موضوع میمردم 
در ادواری از تــاريخ حتی تربیــت و پرورش تن را مــذموم هم 

دانستند. فرهنگ ورزش امروزه در بین جوامع مختلف رونق می
و گسـترش بسزايی پیدا نموده و موجب بروز تحوالت شگرفی 
در زندگی ابنای بشـــر شـــده اســـت. ترويج فرهنگ ورزش و 

رش آن به عنوان يکی از باورها، هنجارها و عادات مفید در پذي
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 

 گرو تعمیم و ترويج عوامل مؤثر بر اين امر می باشد. ای در

 مطالعه با يان - بايلی که دهدمروری بر تحقیقات نشان می
 کاامري درمردم شخصیت تغییر تئوری و ورزش شـناسی جامعه
ــیاری بود، کرده اعالم ــکار طريق از افراد از بس ودن يا ب ورزش

ورزش، گاه شود. حداقل هواداری از يک تیم ورزشی کسب می
ــیالت، چون آفرينیهويت هایعامل از ترمهم ــغل يا  تحص ش

 در همکاران و نیکســـون(. 2) دهدخانواده به فرد هويت می
ــی ــیوه بررس ــیجامعه ديدگاه از مردم زندگی های ش ــناس  ش
دهد ياد می افراد به ورزش طريق از پذيریجامعه که دريافتند

ن خارج از محدودة توان با اقتدار با بزرگســـاالکـه چگونـه می
زادگان  با بررسی عوامل (. صداقت1خانواده ارتباط برقرار کرد )

 اقتصـــادی  اجتماعی پايگاه و پذيریمؤثر بر نگرش فرهنگ
ــويت که کرد بیان چنین تهران، مردم  هایگروه در افراد عض

ه ورزشـی، سبب مرور و تمرين ويژ به غیرخويشـاوند، داوطلب
شـــود و با تقويت هـا و هنجارهای اجتماعی میگروهی ارزش

همبستگی و انسجام اجتماعی، زمینه امنیت و آرامش را فراهم 
شـناسان فرانسوی بويه (. کارل ديم در آلمان، جامعه9آورد )می

و تیوان در کـانـادا، در تحقیقات خود بر نقش مثبت ورزش در 
ــحه گذاردند و فرهنگ جامعه پذيری  ــار مختلف جامعه ص اقش

ورزش را عامل مهمی در اجتماعی شدن و رشد شخصیت افراد 
های کند، اســاتید در کالس(. گلوور اشــاره می4معرفی کردند )

آموزند که به درســی به دانشــجويان در کنار دروس اصــلی می

ديگران بها بدهند، پیشنهاد دهنده باشند، مسائل را حل کنند و 
ا يکـديگر کـار کننـد. فردی کـه خود را متعلق بـه يک تیم بـ

ورزشی می داند، همانند اساتید و دانشجويان ياديگیرد که خود 
را مســـئول بداند، مســـئوالن بهتر عمل کند و اســـاس کنش 

(. 1متقـابــل اجتمــاعی را در ذات فیزيکی خود فعــال نمـايــد )
موضــوع اجتماعی شــدن از طريق ورزش در کنفرانس علمی 

المپیک مونیخ توســط محققین و صــاحب نظران  2371ل ســا
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 

 (. 4ورزشی کسب و تجربه می کنند ) هایطیمح

و  یرانيورزشکاران ا نیش بیانگر آن اسـت که بپژوه نتايج
 در مقابل ی)مردم ســـاالر یفرهنگ يیدر ابعاد دورنما یاهیترک
 دمع از اجتناب – يیگرادر مقابل جمع فردگرايی – یساالرزن

 شــده و نییتع یو فاصــله قدرت( که به صــورت آمار ناناطمی
ود جمو یچهار بعد فرهنگ نیدار ب یاختالف معن ینشان دهنده

 .باشدیم

ضمن اشاره به متغیرهای واسط، معتقد است که آنها  مارتیز
 گیرند وبین مشــارکت در ورزش و متغیرهای اجتماعی قرار می

سـازند. ورزش، آمادگی جسمانی را در اين ارتباط را ممکن می
پی دارد و نیازهای هر دو جنس زن و مرد را از حیث سالمت و 

تحت  شـــکارانکند. به طور معمول ورزعزت نفس، تأمین می
مراقبت هستند که دارای سالمت روان بوده و از بزهکاری آنان 

آيد. ورزش به اظهار و بیان فرد در هر دو ممـانعت به عمل می
ها سالمت عاطفی را کند و مجموعه اين عاملجنس کمک می

در پی دارد. تقريبـاً نتـايج اکثر تحقیقات بیانگر آن اســـت که 
ــفرهنگ یهانگرش ــتر یپذيری ورزش ــهیل  نيبیش نقش تس

های بدنی به . زيرا مـاهیت فعالیتبـاشـــدیکننـدگی را دارا م
ــورت فعالیت ــرکت ص ــت که در آن افراد ش های اجتماعی اس

کنند. به ويژه در بین کننـده دوســـتـان جـديـدی نیز پیدا می
دختران، حمايت اجتماعی دوســـتان يک انگیزاننده قوی برای 

(. در تحقیقی با 1) اشدبمشـارکت در فعالیت های ورزشـی می
بررسـی نقش وسـايل ارتباط جمعی در اشاعه فرهنگ "عنوان 

ورزش همگانی به اين نتیجه رسـیدند که وسايل ارتباط جمعی 
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اثر معناداری در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی دارد با توجه به 
ريزی بیشتر میزان اثرگذاری خود اين امر که با تمرکز و برنامه

د. از نتايج ديگر اين تحقیق می کنن تررا روی مخـاطب بیشـــ
ــاً  ــوص ــويری خص ــانه های تص ــتر رس توان به اثرگذاری بیش

 (.8تلويزيون اشاره کرد )

مجموع از نتايج تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که  در
 یگفرهن يیدر ابعاد دورنما یاهیو ترک یرانيورزشـــکاران ا نیب

ــاالر ــاالردر مقابل زن ی)مردم س مقابل در  فردگرايی  – یس
و فاصله قدرت( اختالف  ناناطمی عدم از اجتناب – يیگراجمع

در اين ابزار  هبینی شـــدوجود دارد. که عوامل پیش یمعنـادار
جهـت تبیین عوامل فرهنگ پذيری در ورزش مطلوب و معتبر 

ــند و میمی ــطحی عالی عوامل مذکور را مورد باش توانند در س
 پردازش قرار دهند.
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