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 چکیده :

باشد. این تحقیق  هدف این تحقیق عبارت است از یک مقایسه بین ورزشکاران ایران و ترکیه، از دیدگاه فرهنگی می

در بین ورزشکاران شهرستان تبریز از ایران و ورزشکاران شهر آنکارا از ترکیه، که پوشش بین  1921-29های  در سال

بین المللی، شهری و کشوری انتخاب -ی تحقیق که در سطح ملیها المللی به خود گرفته ، در نظر گرفته شده است.گروه

ی  اند انجام شده است.نمونه شده است، و همچنین این تحقیق ورزشکاران که به صورت فردی و گروهی مشارکت کرده

الت ی سوا آماری این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است، و ابزار اندازه گیری این تحقیق به وسیله

های اطالعاتی این تحقیق از طرف محقق بین ورزشکاران ایرانی و ترکیه توزیع شده  استاندارد طراحی شده است و شکل

ها از طریق چهار بعد فرهنگی هافستد و نگرش هافستد  است. بدین منظور درک مدریت فرهنگ در روابط بین آن

 باشد. بوده است که بیانگر اعتبار کافی می α = 0.86 یق انتخاب و به کار گرفته شده است. آلفای کرونباخ این تحق

جمع آوری متغییرها در طول این تحقیق به وسیله نمونه آماری از طرف محقق از ورزشکاران به عمل آورده است. 

 ی روش درصد فراوانی تجمعی از بین ورزشکاران به کار گرفته شده است و ها و اطالعات به وسیله ی داده جهت محاسبه

       ( و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری   های این تحقیق با استفاده از آزمون خی دو ) فرضیه

ای ،  ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که  در  بین ورزشکاران ایرانی و ترکیه

اجتناب از عدم  –فردگرایی در مقابل جمع گرایی  –ل زن ساالری در ابعاد دورنمایی فرهنگی )مردم ساالری در مقاب

ی اختالف معنی داری بین چهار بعد فرهنگی  اطمینان و فاصله قدرت( که به صورت آماری تعیین شده ،نشان دهنده

باشد. نتیجه دیگر  نشان دهنده این است که  دربین ورزشکاران کشورهای ایران و ترکیه در نگرش فرهنگی  می

داری وجود دارد. همچنین  ورزشکاران ایرانی  گرایش بیشتری به مردساالری  زن ساالری تفاوت معنی-ردساالریم

جمع گرایی تفاوت -دارند.  از طرفی دیگر بین ورزشکاران کشورهای ایران و ترکیه در نگرش فرهنگی فردگرایی

جمع گرایی دارند. در نگرش فرهنگی توزیع قدرت داری وجود دارد.  و ورزشکاران ترکیه نیز  گرایش بیشتری به  معنی

 .داری وجود دارد.  و ورزشکاران ترکیه نیز گرایش بیشتری به توزیع قدرت دارند تفاوت معنی
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COMPARING THE CULTURAL ATTITUDES OF IRAN AND TURKIY 

ATHLETE 
   

ABSTRACT 
The research purpose is devoted to a comparison between Iranian and Turkish athletes in term of 
cultural view. This research has took place between 2012-2013 years in Tabriz city of Iran and city  of 

Ankara, Turkey  that  has covered the international and national City-Country  groups of research  and 
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athletes who participate in individual or in team competitions. 12000 athletes of the Ankara city and 

10000 athletes of Tabriz city of Iran are forming the basic group of the research. The research sample 
group has accrued between 2012-2013 years in Tabriz city, Iran that the participants in the contest 

who have been selected by random sampling method, are 400 people (165 %41,2 women- 235 %58,8 

men); on the other hand, in Ankara city of Turkey that the participants in the contest who have been 

selected by random sampling method, are 390 people (142 % 36,4 women– 248 % 63,6’men) which 
consists of a total of 790 athletes. The measuring tools in the research are designed by researcher and 

extra research information forms by the researcher distributed between Iranian and Turkish athletics, 

in field of understanding cultural management in relationship with expanded thoughts four demotions 

Hofstid and selection of Hofstid cultural views in this research have been used. The Krumbach   was 

equal    0.86 and it has enough cedit. The gathering variables have been exerted among the 

considered athletics by statistical sample from the researcher. The obtained information has been 

calculated by using the method of Cumulative frequency percent from considered athletics. The 
hypotheses of this research are analyzed by Chi-square test of statistical test. The results of this 

research have shown that Turkish and Iranian athletics between the dimensions of the cultural 

perspectives of the "masculinity - femininity", "Individualism - Collectivism" and "Power Distance" 
values were determined statistically and have significant differences p<0.05. The aspect of 

masculinity of Iranian athletics in contrast with Turkish athletics has more preference. In the 

individualism-collectivism, and power distribution in the cultural aspect of Hofstid, Turkish athletics 
ratio to Iranian athletics collectivism culture and power distribution is more. In other word, if Turkish 

athlete’s educational level improves, the volume of collectivism will be increased. Iranian athletics 

who Graduated from secondary level, have more tend to collectivism. In term of masculinity and 

feminism, the understanding of athletic teams from two countries in the concept of masculinity, “the 
demotion of individualism-collectivism” the collectivism understanding of athletic teams from two 

countries have been improved. The results show that masculinity characteristic in athletes raises the 

chance of victory, passion, self-confidence and tendency to make money. By extending power 
distribution in athletic organizations, the centralism of power and inside managing fundamentals, the 

existence of injustice approach  and the volume of instruction of athletics increased, our imagination , 

group of dedicated and the worth of hidden profits increased and Turkish athletics to Iranian athletics 
ratio have lower intendance to do risk, can be cited. 
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