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پژوهش حاضر با هدف بررسـی و مقایسـه   . بایست مورد توجه قرار گیرد ها می شباهت ها و این تفاوت 
اي از  کـه گنجینـه  (هاي فرهنگی سه قوم کرد، فـارس و تـرکمن در اسـتان خراسـان شـمالی       ارزش

بـدین منظـور از چـارچوب هافسـتد شـامل شـش بعـد        . شده است ، انجام)هاي مختلف است فرهنگ
-گرایی، پرهیز از عدم اطمینان، فاصله قـدرت، نگـاه کوتـاه مـدت     معج-زنانگی، فردگرایی-مردانگی

جامعه آماري پژوهش، مردمان سـه  . گیري در مقابل سهل گیري استفاده شده است بلندمدت و سخت
نفـر بـه   115گیـري   قوم کرد، فارس و ترکمن در استان خراسان شمالی بودند که با استفاده از نمونـه 

روایـی و پایـایی   . ابزار این پژوهش، پرسشنامه هافستد بوده اسـت . دندعنوان نمونه آماري انتخاب ش
نتـایج  . ارزیابی شـد ) LISRELنرم افزار (ها و ابعاد مورد بررسی به کمک تحلیل عاملی تائیدي گویه

سـهل   -گیـري  زنانگی، پذیرش فاصله قدرت و نیـز سـخت    -پژوهش نشان داد که در ابعاد مردانگی
یان اقوام فارس، کرد و ترکمن خراسان شمالی وجود ندارد امـا در سـه بعـد    گیري تفاوت معناداري م

کوتاه مـدت میـان سـه قـوم مـورد      -گرایی، پرهیز از عدم اطمینان و نگرش بلندمدت جمع-فردگرایی
  .مطالعه اختالف معناداري وجود دارد

  
  .قومیت، مطالعه هافستد  فرهنگ اقوام، : واژگان کلیدي
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  مقدمه
کـه   سـد ینو یمـ ، "ایـده فرهنـگ  "خود با عنـوان   مقدمه کتاب  در) 2000( 1تري ایلتون

. زبـان انگلیسـی دارد   تـرین پیچیـدگی را در   اي است که بیش فرهنگ یکی از دو یا سه واژه
علوم انسانی، تعـاریف و تعـابیر مختلفـی     مفهوم فرهنگ همانند بسیاري از مفاهیم دیگر در

، 2جیـل (یک تعریف جامع و واضح، مقدور نیسـت  ها در  دارد که یکپارچه ساختن همه آن
دهد کـه اولـین تعریـف جـامع از فرهنـگ       مروري بر تاریخچه این حوزه نشان می). 2013

تیلـور فرهنـگ را   . ارائه شـده اسـت  م / 1871در سال  3شناس به نام تیلور توسط یک انسان
ا تعریف کرده کـه  ه یک مجموعه پیچیده از دانش، باورها، هنرها، اخالقیات، رسوم و عادت

هفتاد ). 2010، 4ملو و اریکسون(شود  توسط یک فرد به عنوان عضوي از جامعه پذیرفته می
ها و  شناس فرهنگی دیگر با تمرکز بر گروه ، یک انسان5و پنج سال پس از تیلور هرسکوایتز

هـا،  مجموعه کلی از دانش، جزاها، باور: گونه تعریف نمود ها فرهنگ را این تفاوت میان آن
اکمسی و (دهنده نحوه زندگی یک دسته از مردم است  ها و اهدافی که شکل رفتارها، ارزش

» تغییر فرهنگ یک کارخانـه «با انتشار کتاب  1952در سال  6اما الیوت ژاك؛)2013دیگران، 
 1970هاي  بعد از وي در دهه. جزو اولین افرادي بود که فرهنگ را وارد علم مدیریت نمود

ن کتاب در زمینه فرهنگ سازمانی نگارش شدند که در صدر فهرست بهترین چندی 1980و 
، 7از ویلیـام اوچـی  » Zنظریه «هایی از قبیل  کتاب. متحده بودند فروشندگان کتاب در ایاالت

 9که توسط پیتـرز و واتـرمن  » در جستجوي کمال«و  8از دیل و کندي» هاي شرکت فرهنگ«
اي در میــان  فرهنــگ سـازمانی جایگــاه ویــژه بــدین ترتیــب . نگـارش تــألیف شــده بودنـد  

هـاي بسـیار مهـم در نظریـه      هاي مدیریت براي خود گشود و به یکـی از مضـمون   پژوهش

                                                 
1 - Terry Eagleton 
2 - Gill 
3 - Taylor 
4 - D'mello&Eriksen 
5 - Herskowitz 
6 - Jacques 
7 - Ouchi 
8 - Deal & Kennedy 
9 - Peters & Waterman 
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هاي بسیار و فراموش  فرهنگ همه آن چیزهایی است که پس از آموختن. سازمان تبدیل شد
بـوم،   تتوانـد از زیسـ   فرهنگ مـی . ماند هاي بسیار، اثرش در روح جمعی بر جاي می کردن

اقتصاد، پیشینه تاریخی، جغرافیا، ارتباطات اجتماعی بیرونی و درونی یا فردي، میـان فـردي   
البتـه فرهنـگ یـک کشـور      ).1392فالحـی،  (و همگانی و عوامل متعدد دیگر متـأثر باشـد   

هاي فرهنگی مختص به  هایی با ویژگی دست نیست بلکه در همه جوامع، گروه همواره یک
هـم  . کند، وجود دارند از فرهنگ اصلی و مسلط جامعه مجزا و متمایز می ها را خود، که آن
کشور ترکیب قومیتی ندارند و جمعیـت   12کشور عضو سازمان ملل فقط  191چنان که در 

اسماعیلی و (کشور داراي ترکیب قومی هستند  170آید و بیش از  ها خالص به شمار می آن
هایی وجود دارند که گرچـه   بطن هر کشور گروهدر واقع در ). 149-169:  1393همکاران، 
هـا، هنجارهـا، زبـان یـا      امـا داراي ارزش  اند کیشرهایی از فرهنگ مسلط جامعه  در بخش

یکـی از  . نـام دارنـد   1فرهنگ ها خرده این گروه. فرهنگ مادي مشخص و ویژه خود هستند
به گروهـی   2قومیت .باشد هاي آن جامعه می هاي یک جامعه، قومیت فرهنگ  ترین خرده مهم

هاي بنیادي از قبیل زبان، آداب و رسوم و میراث تـاریخی، از سـایر    اشاره دارد که با ویژگی
هـا   از قومیـت . هاي اجتماعی که داراي پیوستگی و همبستگی نژادي هستند، متمایزنـد  گروه

 قـوم یـک  . کننـد  فرهنگ فرهنگ عمومی یـاد مـی   ها و گاهی به عنوان خرده به عنوان اقلیت
ي است که در پهنه سرزمینی معین قرار دارد و مردمـی را کـه   ا افتهسازمان اجتماعی شکل ی

انـد را   برقـرار کـرده  ... در طول تاریخ با هم پیوندهاي اقتصادي، فرهنگـی، خویشـاوندي و   
قومیـت را  ) 1986( 3بـورگس  ).133-162:  1385عسـکریان،  (دهـد   تحت پوشش قرار می

تـر کـه    قومیت یا گروه قومی، جمعی است در درون جامعه بـزرگ : کند تعریف می گونه نیا
داراي تبار مشترك واقعی یا خیالی، خاطراتی از گذشته مشترك و تأکیدات فرهنگی بر یـک  

یوسفی و اصـغرپور  (شود  ها، هویتش تعریف می یا چند عنصر نمادي است که بر اساس آن
یک جمعیت "کارآمد کوتاه از قوم عبارت است از  یک تعریف). 125-144: 1388ماسوله، 

                                                 
1 - Subculture 
2 - Ethnicity 
3 - Burgess 



  ...............................................................................................................................................................    

  ...........................................................................................................................................   v  نهمسالv  13 22شماره  

انسانی مشخص با افسانه اجدادي مشترك، عناصر فرهنگی، پیوند با یک سـرزمین تـاریخی   
  ).183-206:  1،1383اسمیت( "یا وطن و میزانی از حس منافع و مسئولیت

سه قوم بزرگ فارس، کرد و تـرکمن در   ي فرهنگیها یژگیوپژوهش حاضر به بررسی 
فرهنگـی ایـن اقـوام از     هـاي  بـه منظـور بررسـی ارزش    .پـردازد  مـی  تان خراسان شـمالی اس

در ادامه مطالعه هافستد بررسـی و شـش بعـد فرهنگـی     . شود چارچوب هافستد استفاده می
  .شده توسط این پژوهشگر مطرح خواهد شد معرفی

  مبانی نظري 
  چارچوب هافستد در بررسی فرهنگ

اي تحقیقـاتی   به عنوان نمونه 2فرهنگی و مرتبط با کار هافستددر سه دهه گذشته، ابعاد 
کاررفتـه   المللـی  بـین در زمینه ارتباطات میان فرهنگی، روانشناسی میان فرهنگـی و مـدیرت   

توجه زیاد به مطالعه هافستد بدین دلیل اسـت کـه پـژوهش    ). wu و2006 : 42-33(است 
المللی انجام شد و نسبت به زمان  ع و بیناي وسی وي، اولین پژوهشی بود که بر مبناي نمونه

ــل  ــود تحلی ــاي خ ــاري و ه ــرح  آم ــط ــرفته  یپژوهش ــه در اي پیش ــار آن ب ــهجک ــد  گرفت .                   ش
)34-329 :Taras Retall ,2012( . بود که گرت هافسـتد بـا    1973تا  1967ي ها سالبین

، مطالعات و تحقیقاتی ها سازمانهاي فرهنگی بر مدیریت و  تفاوتریتأثهدف اثبات نقش و 
بـر  . در کشـورهاي مختلـف انجـام داد   " آي بـی ام "نفر از کارکنان شرکت  11600را روي 
بعد ارزشـی مشـخص    چهارمنتشر شد، م  1982ی که در سال نظرسنجي این ها افتهاساس ی

عـاد  این اب). 20-21: 1385ثمنی، (کند  شد که کشورها را از حیث این چهار بعد مقایسه می
  :از اند عبارت

  فاصله قدرت
این واقعیـت را کـه قـدرت بـه طـور        فاصله قدرت حدي است که اعضاي یک جامعه

شاخص فاصله قدرت، ). Khairullah,2013 :12-1(پذیرند  نابرابر توزیع شده است را می

                                                 
1 - Smith 
2 - Hofstede 
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در کشورهایی با فاصله قـدرت  . سازد ما را نسبت به روابط وابستگی در یک کشور آگاه می
کـه در   درحـالی . پایین، زیردستان وابستگی کمی به روسا دارند و تمایل به مشـورت دارنـد  

ي بـه روسـاي خـود متکـی     ا مالحظـه  قابلکشورهاي با فاصله قدرت باال زیردستان به طور 
  .)Hofstede,1984: 12-1(هستند 

  اجتناب از عدم اطمینان
این بعد فرهنگ به این مطلب اشاره دارد که چه میزان مردم یک کشور تحمل پذیرش 

هاي  ي ساختاریافته را به وضعیتها تیوضعشرایط غیرقطعی را دارند و تا چه اندازه 
 این بعد تحت عنوان مراجعدر برخی از ). 1384لطیفی، (دهند  غیرساختاریافته ترجیح می

پذیري  تواند تمایل به ریسک اجتناب از عدم اطمینان می. پرهیز از ابهام نیز بیان شده است
  ). Drouart,2013(را در افراد یک جامعه نشان دهد 

  جمع گرایی/ فردگرایی
هاي فردگرا  در فرهنگ. هاي درون جامعه اشاره دارد این بعد به ارتباط میان فرد با گروه

به فکر  صرفاًارتباط افراد با یکدیگر شکننده و سست است و از هر فرد انتظار می رود 
گرایی  در طرف مقابل جمع).  Sadeghi ,2014 :124-136(عالیق و منافع خویش باشد 

ی وابسته هستند منسجمهایی قوي و  گروه تولد، به که افراد پس از دشو یماطالق  به جوامعی
شوند  حمایت می ها گروهتمام طول زندگی در عوض حفظ وفاداري، از طرف آن  که در

  ).29-35:  1391نیکومرام و محمدي، (
  زن طبعی/ مرد طبعی
هاي جنسیتی در جامعه  زن ساالري به میزان باور فرد درباره تمایز نقش/ مردساالري

هاي زن و مرد باید مجزا و متمایز باشد  افراد در جوامع مردساالر معتقدند نقش. اشاره دارد
هاي جنسی باور دارند  که افراد معتقد به زن ساالري، به همپوشی و اشتراك نقش که یدرحال

این بعد از مدل هافستد، تمایل افراد یک جامعه ). 105-123: 1393دعایی، نژادشکوهی و (
گرایی  طلبی و مادي اي همچون شجاعت و جسارت، رقابت ها و روحیات مردانه به ارزش
مجیدي و (دهد  اي نظیر پرورش و کیفیت زندگی را نشان می ها و روحیات زنانه یا ارزش

  ). 7-42: 1391الوند، 
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هاي  به بررسی و مقایسه ارزش چهاربعدگرفتن این  درنظرتد با بدین ترتیب هافس
جایگاه کشور ایران را در  1 شماره جدول. فرهنگی کشورهاي مورد بررسی خود پرداخت

الزم به ذکر است که امتیاز ایران در ابعاد پنجم و ششم . دهد نشان می کشورهامیان سایر 
  .نیامده است دست بههافستد که در ادامه بررسی خواهند شد، 

بر  1990در سال  بود بلکه، نشده یمعرفالبته مطالعات هافستد محدود به چهار بعد 
به ابعاد چهارگانه  2یوسیکنفوس، بعد جدیدي تحت عنوان پویایی 1مبناي کار مایکل بوند

هافستد این بعد فرهنگی شرقی را . )Minkov&Hofstede, 2012: 14-3( قبلی اضافه شد
 افزار نرم: ها سازمانو  ها فرهنگ"بعد فرهنگی مرتبط با کار در کتاب خود، نیپنجمبه عنوان 

ي کوتاه مدت و ریگ جهتهافستد نام این بعد فرهنگی را به . به کار گرفته است "ذهن
ي است که یک جامعه به جاي داشتن دیدگاهی ا درجهاین بعد بیانگر . بلندمدت تغییر داد

منصوري سپهر و (و مبتنی بر آینده است  گرا عملهی مقطعی و کوتاه مدت، داراي دیدگا
نگرند و براي  هاي با گرایش به بلندمدت افراد آینده در فرهنگ). 57- 71: 1393همکاران، 

هاي با گرایش کوتاه مدت افراد به  جویی و سماجت ارزش قایلند اما در فرهنگ صرفه
ا و تعهد اجتماعی تاکید ه دهند و بر توجه و احترام به سنت گذشته و حال اهمیت می

  ).1392رابینز، (کنند  می

  وضعیت ایران در مطالعات فرهنگی هافستد: 1شماره جدول

 جایگاه ایران در بین سایر کشورها ابعاد

 فاصله قدرت

  58: امتیاز ایران
  104: مالزي: حداکثر
  11: ریشتا: حداقل

 52: میانگین

 اجتناب از عدم اطمینان
  59: امتیاز ایران

  112: یونان: حداکثر
                                                 

1 - Michael Bond 
2 - Confucian Dynamism 
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  8: سنگاپور: حداقل
 65: میانگین

 گرایی جمع/ فردگرایی

  41: امتیاز ایران
  91:آمریکا: حداکثر
  12:ونزوئال: حداقل

 50: میانگین

 زن طبعی/ مرد طبعی

  43: امتیاز ایران
  95: ژاپن:حداکثر
  5:سوئد: حداقل

 50: میانگین

  
روي ي کـه مینکـف بـر    ا مطالعههافستد بعد ششم از فرهنگ را بر مبناي  2010در سال 

کشور دنیا انجام داده بود تعریـف نمـود و ایـن     93در  2ریگ سختو  1ي آسان گیرها شرکت
که به آن عدم (بعد سهل گیري ). 2014، 5باالمبو(نهاد  نام 4گیري سخت/3بعد را سهل گیري

اشاره به جوامعی دارد که به افراد اجـازه تفریحـات آزاد بـراي    ) گویند میي نیز دار شتنیخو
کـه بـه آن   (گیـري   در مقابـل بعـد سـخت   . دهـد  شاد بودن و لذت بـردن از زنـدگی را مـی   

بیانگر جوامعی است که هر نوع لذت بـردن از تفریحـات آزاد   ) گویند داري نیز می خویشتن
ــق تنظــ از   هــا را آن را محــدود کــرده و ــنما یمــ یم هنجارهــاي اجتمــاعی ســرکوبطری  .             دی

)1-30 :Driouchi& Gamar, 2014(  ي فرهنگـی  ها نگرشدر این پژوهش، براي سنجش
  .ي مورد مطالعه از الگوي شش بعدي هافستد استفاده خواهد شدها نمونه

   

                                                 
1 - Lenient 
2 - Restrictive 
3 - Indulgence 
4 - Restraint 
5 - Balambo 
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  قومیت هاي خراسان شمالی
در  هاو هیاطله، آمدن اقوام آریایی و تشکیل حکومت مقتدر پارت ها هونسکونت اقوامی از 

خراسان، لشکرکشی اسکندر و اعراب به ماوراءالنهر و خراسان، آمدن اقوام مختلف 
هاي بزرگ مثل غزنویان،  به این خطه و تشکیل حکومت) ، قرقیزهاها ازبک، ها ترکمن(ترك

لشکرکشی تیمور، انتقال و تبعید ایل و  سلجوقیان و خوارزمشاهیان، همچنین هجوم مغوالن،
طوایف مختلف ترك، کرد، زند و بختیاري در دوره صفویه، نادرشاه باعث شده است که شمال 

منطقه غرب آسیا و رد مختلف در طول تاریخ، و ترین کانون تجمع اقوام خراسان بزرگ
هاي  قومیت ترین بزرگ ها ترکمنو  ها ترك، ها فارسامروزه کردها، . خاورمیانه به حساب آید
بندي قومی استان خراسان شمالی را نشان  نمودار زیر گروه. شوند این استان محسوب می

  ).1389انصاري مود و معصومی، (دهد  می

  
  

سـطح ملـی را بـر     هـاي فرهنگـی در   تفـاوت ریتأثهافسـتد   مطالعـات   اگرچه مجموعـه 
ترجیحات رفتاري در سطح سازمان از ابعاد مختلف مورد آزمون قرار داده است ولـی یکـی   

هـاي   تفاوتریتأثاز موضوعاتی که به دلیل ماهیت این مطالعه مورد توجه قرار نگرفته است، 
در واقـع مطالعـه هافسـتد واحـد     . هاي موجود در یک کشـور اسـت   فرهنگ  ناشی از خرده

هـاي ملـی بـه     فرض همگـن بـودن فرهنـگ    فرهنگ ملی در نظر گرفته و با پیشتحلیل را، 
اما در جوامـع چنـد فرهنگـی از جملـه اسـتان خراسـان       . پردازد ها با یکدیگر می مقایسه آن

کرد
0.37

فارس
0.29

ترك
0.27

ترکمن
0.05

سایر اقوام
0.02

گروه بندي قومی خراسان شمالی: 1شکل شماره
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هـاي فرهنگـی اقـوام آن جامعـه نیـز       شود که بـین نگـرش   فرض مطرح می شمالی این پیش
یـز، بحـث جهـانی شـدن فرهنـگ مطـرح       در نقطه مقابل این فرضـیه ن . تفاوت وجود دارد

ها را در خـود ذوب   فرهنگ شود که ادعا دارد فرهنگ غالب مانند دیگ ذوب، تمام خرده می
تفاوت میان ایـن دو نگـاه را    2 شماره جدول. برد یمهاي فرهنگی را از میان  کرده و تفاوت

  ).1393اسماعیلی و همکاران، (سازد  نمایان می

  وهاي جهانی شدن فرهنگ و همزیستی فرهنگیمقایسه الگ: 2جدول شماره

  همزیستی فرهنگی  جهانی شدن فرهنگ

  هاي قداستی حفظ ارزش  غربی شدن فرهنگ

عدم ( زمان یبفرهنگ التقاطی، عام و 
  )تعلق به تاریخ مشخص

ي مادي و غیرمادي ملی ها تمدنحفظ 
  و قومی

  یی فرهنگیگرا تنوعهمزیستی در عین   ي فرهنگیساز همسان

احساس محرومیت نسبی و بحران 
هاي غالب در جذب  هویت در فرهنگ

  فرهنگ جهانی

احساس امنیت روانی با حفظ 
  ي قومی در کنار هویت ملیها تیهو

  
این پژوهش از طریق بررسی اختالفات فرهنگی سه قوم فارس، کرد و ترکمن در استان 

الب ارتباطات در دهه خراسان شمالی در پی آشکار ساختن این موضوع است که آیا انق
از . هاي قومیتی و همسانی میان اقوام گشته است یا خیر اخیر، منجر به از بین رفتن تفاوت

آنجا که قوم ترك در استان خراسان شمالی از حالت طایفه اي بودن خارج و اغلب مردمان 
کمن که هاي کرد و تر اند، لذا قومیت آن وارد زندگی شهري شده و با قوم فارس ادغام شده



  ...............................................................................................................................................................    

  ...........................................................................................................................................   v  نهمسالv  19 22شماره  

اند، در کنار  هاي فرهنگی و زندگی طایفه اي خود را حفظ نموده کماکان تا حدي ویژگی
 .گیرند قوم فارس مورد بررسی قرار می

دانشـجوي   102با پژوهشـی روي  ) 1392(در رابطه با این موضوع دهقانان و همکاران 
میـان   اختالفـات فرهنگـی   هافسـتد بـه بررسـی     مبنـاي الگـوي   دانشگاه عالمه طباطبایی، بـر 

 دونتایج پژوهش حاکی از این امر بود کـه در  . هاي فارس، ترك، کرد و لر پرداختند قومیت
فاصله قدرت و پرهیز از ابهام میان افراد مورد بررسی اختالف معنادار وجـود دارد امـا    بعد

وام مشاهده زنانگی اختالف معناداري میان اق -گرایی و مردانگی جمع -در دو بعد فردگرایی
ي مشـتریان  ریـ گ میتصـم  يهـا  سبکبه بررسی ) 1390(کریمی و شهابی حاجی .نشده است

هاي فارس، کرد و عرب را مورد مطالعـه   نفر از قومیت 200محققین . پرداختنداقوام ایرانی 
در واقع الگوي خرید . نکردند مشاهده ها محسوسی در سبک خرید آن تفاوتقرار دادند و 

بـه  ) 1388(یوسـفی و اصـغرپور ماسـوله    . نزدیک به هم گزارش شده اسـت اقوام مختلف، 
ي فکري ها روشی قومی و تمایل به در نظر گرفتن طلب يبرتر(بررسی میزان قومیت مداري 

. در بین هشت قـوم بـزرگ کشـور پرداختنـد    ) و رفتاري گروه خود به عنوان معیارهاي عام
قـرار دادنـد و بـه ایـن     بررسـی  د مطالعه و نقطه قومی کشور مور 31نفر را در   4000ها آن

هـاي فرهنگـی خـود     یی باالیی دارند و بـه ارزش گرا قومنتیجه رسیدند که همه اقوام کشور 
 3400بـا  (هاي یک شرکت بیمـه بـزرگ    فرهنگ  به بررسی خرده) 1984(هافستد  .پایبندند
ی نشان داد که در ي اي سلسله مراتبا خوشهدر دانمارك پرداخت و از طریق تحلیل ) کارمند

ــرده   ــه خ ــرکت س ــن ش ــود دارد  ای ــاوت وج ــگ متف ــرده . فرهن ــن خ ــگ او ای ــا را  فرهن ه
 1پپـاس . فرهنگ ارتبـاط بـا مشـتري نامیـد     فرهنگ اداري و خرده ي، خردها حرفهفرهنگ خرده

 125امریکـایی در بـین   -امریکایی و اروپـایی -فرهنگ آفریقایی به بررسی دو خرده) 2001(
. ي خصوصی امریکا پرداخـت ها دانشگاهو مدیریت تکنولوژي در یکی از  MBAدانشجوي 

ارزش فرهنگـی کـه از ادبیـات نظـري مـرتبط       10فرهنـگ را بـر اسـاس     ین دو خردهمحقق
ي کرده بودند مقایسه نموده و نتیجـه گرفتنـد کـه ایـن دو گـروه در شـش ارزش       آور جمع

رایی مادي، نگاه به تغییـر، صـراحت   شامل فردگرایی، خوداتکایی، نحوه نگاه به دا(فرهنگی 

                                                 
1 - Peppas 
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، داراي نگاه نزدیک بـه هـم و در چهـار ارزش فرهنگـی     )در مقابل سیاست، سروقت بودن
شامل برابري فرصت براي همگان، رقابت در مقابل همکـاري، کـار سـخت، رسـمیت در     (

   .با هم تفاوت دارند) مقابل عدم رسمیت
  

  روش پژوهش
به منظور جمع آوري اطالعات مربوط به اقوام  ايدر این پژوهش از روش کتابخانه

و روش پیمایشی به منظور جمع آوري داده هاي حاصل از . خراسان شمالی بهره گرفته شد
گانه پژوهش ها و ابعاد ششگویه به منظور تحلیل روایی و پایایی. پرسشنامه استفاده گردید

نوشته شده  SIMPLISنویسی مدل به زبان  برنامه و شده گرفتهبهره  LISRELافزار از نرم
به  1هاي مختلف برآورد مدل، از روش حداقل مجذورات بدون وزنروش از میان. است

این روش در شرایطی که مقیاس مورد . منظور تخمین پارامترهاي مدل استفاده شده است
استفاده از اطالعات  گیري متغیرهاي یکسان است کاربرد دارد، به دلیل استفاده براي اندازه

از نظر  وشود خوانده می» 2اطالعات کامل«هایی است که با عنوان کل مدل، از جمله روش
به منظور آزمون فرضیات نیز از ). 1388کالنتري، (گردد آماري روشی کارآمد محسوب می

   .استفاده شد) اسمیرونوف، دانکن، و تی -هاي کلموگروفآزمون( Spssنرم افزار 
  

  ه و نمونه آماريجامع
رد، ترکمن و فارس استان خراسان شمالی می  جامعه آماري پژوهش، کلیه اقوام کُ

هاي جمع آوري شده، محل سکونت اصلی اقوام مذکور در به منظور صحت داده. باشند
  .خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفت

از مدل هاي تحلیل را با استفاده  کارلو مونتسازی نتایج مطالعات شبیه) 1992(لوهلین 
که براي  ردیگ یمي پژوهش نتیجه ها نهیشیپگزارش کرده و پس از بررسی  تأییديعاملی 

ریزي کند  مورد برنامه 100این طبقه از مدل ها، پژوهشگر باید روي گردآوري دست کم 
با توجه به نامحدود بودن جامعه از فرمول ذیل براي تعیین حجم ).1388به نقل از هومن، (

  )14 :1382حسینی، (شود  هاي آماري استفاده می نمونه جهت انجام سایر آزمون

                                                 
1 - Unweighted least squares (ULS) 
2- Full-InformationTechniques 
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رد، ترکمن  30گیري از تعداد نمونهبه منظور برآورد واریانس جامعه، پیش نفر از اقوام کُ
تعیین  بهمنظورمیزان واریانس برآورد شده، و سایر متغیرهاي الزم . و فارس  انجام گرفت

  :باشدصورت ذیل میحجم نمونه، به
605/0 =        ،05/0=α       ،96/1=  

اي، مطابق فرمول باال  مقایسه يها گروهبنابراین تعداد نمونه مورد نیاز براي هر یک از 
هاي کرد، ترکمن و  آوري شده از قومیت جمع هاي کل تعداد پرسشنامه. باشد می 33حدود 
نامه توسط  پرسش 42 کرد، توسط قوم نامه پرسش 34این تعداد  از بود؛عدد  115تعداد  فارس

با توجه به . پرسشنامه توسط قوم فارس در خراسان شمالی تکمیل شد 39قوم ترکمن و 
نامه مربوط  پرسش 40آوري شده به تفکیک جنسیت، به ترتیب  جمع هاي اینکه پرسشنامه

یی به فرضیه گوخپاساین تعداد نمونه براي پرسشنامه مربوط به مردان بود،  72به زنان و 
  .دوم نیز کافی است

  روایی پرسشنامه
با اخذ نظرات متخصصین و افراد فعال در صـنعت اسـتفاده    1روایی ظاهري و محتوایی

 توان یم2تأییدياز تحلیل عاملی .آن با شرایط مورد استفاده متناسب گردد هايگردید تا گویه
و نیز سـنجش روایـی و   ) 1388هومن، (ها  با داده شده نییتعبه منظور تطبیق ساختار عاملی 

نتایج اعمال تحلیـل عـاملی تأییـدي بـه منظـور      . گیري استفاده کرد اندازه هاي پایایی مقیاس
در  ذکرشـده  هـاي  شـاخص گانـه فرهنگـی بـر اسـاس      هماهنگی عوامـل شـش      تعیین میزان

پرسشـنامه، فاقـد همبسـتگی بـا عوامـل       سـؤال ي حاصل، نشان داد دو ها نامه با داده پرسش
پرسشـنامه کـه    21 سؤالهستند؛ این سؤاالت عبارت بودند از ) عدم روایی(مربوط به خود 

پرسشـنامه بـراي    30 سـؤال بود، و » بلندمدت/ نگاه کوتاه مدت«هاي ارزیابی بعد  از مقیاس
عد  نیز کـه   27و  23سؤاالت . منظور شده بود» يدار عدم خویشتن/ داري خویشتن«ارزیابی ب

                                                 
1 - Face and Content validity 
2 - Confirmatory Factor Analysis  
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طراحـی معکـوس،    رغم یعلبودند » بلندمدت/ نگاه کوتاه مدت«هاي ارزیابی بعد  از مقیاس
بار عاملی مثبت را در مدل نشان دادند؛ لذا چهار سـؤال مـذکور حـذف، و آزمـون تحلیـل      

سـتگی بـا عوامـل    با توجه به حذف دو سؤال کـه فاقـد همب  .اجرا شد مجدداً عاملی تأییدي
قـرار  ) -96/1، + 96/1(هـا خـارج از بـازه    تمام گویه t-valueمربوط به خود بودند، میزان 
هاي باقیمانده از حداقل اعتبار الزم برخوردارند؛ البتـه بررسـی    دارد از این رو تمامی مقیاس

پـایین تـري    1ها اعتبـار همگرایـی  دهد برخی از گویه نشان می استانداردشدهبارهاي عاملی 
-به عنـوان مثـال گویـه   . هاي مورد استفاده براي ارزیابی هر عامل دارندنسبت به سایر گویه

شـود از ایـن    گرایـی اسـتفاده مـی    جمـع /که براي متغیر نهفته فردگرایـی  IC4و  IC1هاي 
  .اند جمله

ــه منظــور بررســی ــانس  ) واگرایــی(روایــی تفکیکــی  ب ــانگین واری ــل، مقــدار می عوام
نشان داده شـده اسـت؛    3 شماره هر عامل و ضریب تعیین عوامل در جدول 2شده استخراج

بیشـتر بـودن   . دهد شده براي هر عامل را نشان می مقادیر قطري، میانگین واریانس استخراج
شده هر عامل از ضرایب تعیین آن عامل با سـایر عوامـل مـدل،      میانگین واریانس استخراج

همان طـور کـه   ). 209 :1392رامین مهر و چارستاد، ( دهد روایی تفکیکی عامل را نشان می
ضـرایب  ( شـده  استاندارددر جدول نشان داده شده است، از پانزده مورد مجذور کواریانس 

 .شده عوامل مربوط کمتر است ، چهار مورد آن از میانگین واریانس استخراج)تعیین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Convergent validity 
2 - Average Variance Extracted (AVE) 
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  یین متغیرهاي نهفتهشده و ضرایب تع میانگین واریانس استخراج: 3جدول
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پ
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طمی
ا

U
.A

.
 

یی
گرا

فرد
 /

مع
ج

 -

یی
گرا

I/
C

  

  

گراي      جمع/ فردگرایی  14/0          
I/C  

پرهیز از عدم   71/0  25/0        
 .U.Aاطمینان

 F/Mزنانگی/مردانگی  12/0  20/0  43/0      

پذیرش فاصله   13/0  07/0  06/0  20/0    
 .P.Dقدرت

کوتاه /نگاه بلند  13/0  0  01/0  0  32/0  
 .S.Lمدت

عدم / داري خویشتن  64/0  52/0  0  0  09/0  22/0
 .I.Rداري خویشتن

  

  پایایی پرسش نامه

دهد، پایایی  نشان می 4 شماره کرونباخ در جدولαو  Pcهاي شاخصبررسی 
نگاه «، »پذیرش فاصله قدرت«، »پرهیز از عدم اطمینان«، »مردانگی«پرسشنامه براي عوامل 

حداقل مقدار . پایین است» گیري سخت«، و »گرایی جمع«مطلوب و براي عوامل » بلندمدت
ر و رامین مه ؛Bagozzi&Yil,1988: 81(باشد  می 6/0کرونباخ، αمناسب پایایی ترکیبی و 

باشد که رقم  می 69/0نامه  کرونباخ کلی پرسش αالبته میزان ). 104 :1392چارستاد، 
 .دهد قبولی را نشان می قابل
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  پایایی متغیرهاي ساختاري مدل  کننده منعکسهاي شاخص: 4جدول

  متغیر نهفته

ار 
شک

ر آ
متغی

)
عد

ب
(  

خ 
ونبا

 کر
اي

آلف
(α

)
  

بی
رکی

ی ت
ایای

پ
  

(P
C

)
 

  زنانگی/مردانگی
F/M  

FM1 

78./  78/0  
FM2  
FM3  
FM4  
FM5  

  گراییجمع/ فردگرایی
I/C  

IC1 

46/0 41/0  
IC2  
IC3  
IC4  

IC5  

  پرهیز از عدم اطمینان
U.A. 

UA1 

65/0  62/0  
UA2  
UA3  
UA4  
UA5  

  پذیرش فاصله قدرت
P.D. 

PD1 

53/0  60/0  
PD2  
PD3  
PD4  
PD5  

  کوتاه مدت/نگاه بلند
S.L. 

SL2 

64/0  65/0  
SL4  
SL5  
SL6  

سهل / گیري سخت
  گیري
I.R. 

IR1 
46/0  45/0  IR2  

IR4  
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  ارزیابی بر ارزش کل مدل

 دهنده نشان 066/0با میزان  (RMSEA)ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب 
آن برازش  08/0تا  05/0خطاهاي معقولی براي تقریب جامعه است چرا که مقادیر بین 

 :1388کالنتري، (نشانه برازش خوب است  05/0دهد و کمتر از  مدل را نشان می قبول قابل
ي مطلوب و متداول براي ارزیابی برازندگی مدل به شمار ا اندازهاین شاخص، ). 131
دهد در  است که نشان می 020/0برابراین شاخص، P-value). 245 :1388هومن، (رود  می

 Standardized=095/0مقدار .برابر صفر در نظر گرفت را آن توان یم 01/0سطح خطاي 

RMR  ریشه میانگین مجذور پس ماند ها است؛ از آنجا که مقادیر  استانداردشدهکه میزان
است مقدار این شاخص در برازش مدل قبول بودن برازش مدل  بیانگر قابل 05/0کمتر از 

باشد تا مدل پذیرفته  90/0باید حداقل  IFIشاخص برازندگی فزاینده . کند تردید ایجاد می
 NNFIو  NFI هاي شاخص .دهد نشان می 41/1شود ؛ نتایج حاصل مقدار این شاخص را 

حداقل هاي خوبی براي برازندگی مدل هاي نظري به شمار می روند نیز باید  که شاخص
را به خود اختصاص داده  49/1و  1باشد که در مدل پژوهش حاضر به ترتیب مقادیر  9/0

قبول  حاکی از برازش قابل 9/0نیز اندازه هاي بیشتر از  AGFIو  GFIدر مورد مقادیر . است
  .دهد را نشان می 82/0و  85/0مدل است  که در این پژوهش به ترتیب مقادیر 

  تحلیل عاملی مرتبه دوم
رابطه میان ابعاد فرهنگ با خود فرهنگ در تحلیل عاملی مرتبه دوم مورد ارزیابی قرار 

عد . گرفته است پرهیز «، »گرایی جمع/فردگرایی«مطابق نتایج حاصل از مدل، به ترتیب سه ب
ارزیابی مفهوم  در ج  را روایی ترین بیش» داري عدم خویشتن/داري خویشتن«و  »از عدم اطمینان

عد نشان. دارند» فرهنگ« پذیرش فاصله «دهنده ارتباط منفی ویژگی   بارهاي عاملی هر ب
  .با سایر ابعاد است» قدرت
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  تجزیه و تحلیل داده ها
بین اقوام کرد، ترکمن و  :شود فرضیات آماري شش فرضیه اول به صورت ذیل بیان می

با توجه به  .ندارد تفاوتی وجود گانه فارس خراسان شمالی در هر یک از ابعاد فرهنگی شش
 2، از آزمون پارامتریک دانکن)1اسمیرنوف - کلموگروف(معنادار نبودن آزمون نرمال بودن توزیع 

 داري  گانه فرهنگی در سطح معنی بندي اقوام به تفکیک ابعاد شش رتبه و به منظور آزمون تفاوت
  .شود درصد استفاده می 5

/ میـان ویژگـی مردانگـی    معنـاداري   تفـاوت  عبـارت دیگـر   به. شود می  تأیید 1-1فرضیه 
رد، ترکمن و فارس خراسان شمالی وجود نـدارد  زنانگی در اقوام دهـد   نتـایج نشـان مـی   . کُ

  .میانگین این ویژگی، بیش از متوسط است و به زنانگی گرایش دارد
گرایـی قـوم کُـرد، بـاالترین و قـوم       مطابق آزمون دانکن، جمع. شود رد می 1-2فرضیه 

دهد هـر   این ویژگی نشان می مقدار. خود اختصاص داده است ترین مقدار را به یینفارس پا
  .اند داشته گرایی متوسط و متمایل به جمع سه قوم میانگین بیش از

مطابق نتایج آماري، پرهیز از عدم اطمینان در میان اقوام کُرد و . شود رد می 1-3فرضیه 
دهد میزان  نتایج نشان می. وم فارس استترکمن با هم برابر و بیش از آن ویژگی در ق

  .اجتناب از ابهام در هر سه قوم بیش از متوسط است
به عبارت دیگر تفاوت معناداري در پذیرش فاصله قدرت . شود می تأیید 1-4فرضیه 

رد، ترکمن و فارس خراسان شمالی وجود ندارد دهد میزان  نتایج نشان می. میان اقوام کُ
  .بیش از متوسط است پذیرش فاصله قدرت کمی

                                                 
1 - K-S 
2 - Duncan 
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ترکمن خراسان شمالی با یکدیگر  نگاه بلندمدت در اقوام کُرد و. شود رد می 1-5فرضیه 
با توجه به نتایج حاصل، . تفاوت معنادار نداشته و بیش از آن ویژگی در قوم فارس است

  .نگري در هر سه قوم بیش از میانگین است آینده
سهل  -گیري ویژگی سخت ر تفاوت معناداري دردیگ به عبارت. شود تأییدمی 1-6فرضیه 

رد، ترکمن و فارس ویژگی هر سه قوم در . خراسان شمالی وجود ندارد گیري میان اقوام کُ
  .دهد این مطالعه، گرایش بیشتر به سهل گیري را نشان می

  :شود فرضیات آماري شش فرضیه دوم به صورت ذیل بیان می
در هر یک از ) اقوام خراسان شمالی(مرد و زن هاي  جنسیت بین: 2- 6تا  2- 1فرضیات 

  .تفاوتی وجود ندارد گانه ابعاد فرهنگی شش
، از آزمون )اسمیرونوف -کالماگروف(بودن توزیع  نبودن آزمون نرمال با توجه به معنادار
1پارامتریک تی مستقل

گانه فرهنگی میان مردان  به منظور آزمون تفاوت هر یک از ابعاد شش 
ها  تجزیه و تحلیل داده. شود درصد استفاده می 5  داري ان شمالی در سطح معنیو زنان خراس

به عبارت . شوند رد شده و چهار فرضیه دیگر تأییدمی 2-3و  2-1دهد، فرضیات  نشان می
بلندمدت و  -گرایی، فاصله قدرت، نگاه کوتاه مدت جمع -چهار بعد فردگرایی دیگر در
 معناداري میان مردان و زنان وجود ندارد اما ویژگیسهل گیري داري تفاوت  - گیري سخت

همچنین پرهیز از عدم اطمینان . مردانگی در مردان خراسان شمالی بیش از آن در زنان است
  .در مردان بیش از زنان است

  :نتیجه گیري
هاي سه قوم فارس، کرد و ترکمن در خراسان شمالی  در این پژوهش به بررسی نگرش

گانه وي در بررسی فرهنگ ملل  ابعاد شش منظور از چارچوب هافستد وبدین . پرداخته شد
اي که توسط هافستد در کشورهاي  پژوهش اولیه است که در الزم به ذکر. استفاده شده است

گرایی، پرهیـز از عـدم    جمع -زنانگی، فردگرایی -شده بود، چهار بعد مردانگی مختلف انجام
شده توسـط محققـان     انجام هاي ند و اغلب پژوهششده بود اطمینان و فاصله قدرت معرفی

                                                 
1 - Independent T test 
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این مطالعه ضـمن بررسـی    محققین در اما. اند بر مبناي این چهار بعد هافستد صورت گرفته
عـدم   -داري کوتـاه مـدت، بعـد ششـمی تحـت عنـوان خویشـتن        و  مـدت  بلنـد   بعد نگـاه 
توسط گرت هافستد ارائه شده است، نیز مورد بحـث و بررسـی    راًیاخداري را که  خویشتن
هـاي فرهنگـی در بـین     هدف از انجام این پژوهش در وهله اول مقایسه ارزش. اند قرار داده

شـده در    بعالوه وضعیت فرهنگی مشـاهده . سه قوم بزرگ استان خراسان شمالی بوده است
اي  نتایج پژوهش با مطالعه گذشته تاًینهابین این اقوام بین مردان و زنان مقایسه شده است و

بدین ترتیب شش فرضـیه اول بـه   . که هافستد در ایران انجام داده است، مقایسه شده است
شده توسط هافستد در بـین سـه قـوم مـورد بررسـی       گانه فرهنگی معرفی مقایسه ابعاد شش

ی بـر اسـاس ایـن    اي میان مردان و زنان خراسان شمال پردازد و شش فرضیه دوم مقایسه می
هـاي فرهنگـی میـان اقـوام      شـباهت (در موردشـش فرضـیه اول   . دهـد  شش بعد انجام مـی 

زنـانگی، پـذیرش فاصـله    -، نتایج پژوهش حاکی از این بود که در ابعـاد مردانگـی  )مختلف
سهل گیري تفاوت معناداري میان اقوام فـارس، کـرد و تـرکمن     -گیري قدرت و نیز سخت

گرایی، پرهیز از عدم اطمینان و  جمع -د اما در سه بعد فردگراییخراسان شمالی وجود ندار
. کوتاه مدت میان سه قوم مورد مطالعه اخـتالف معنـاداري وجـود دارد    - نگرش بلندمدت

اند که با توجه به ارتباطات جهـانی و تعامـل زیـاد     فرضیات پژوهش بر این امر استوار بوده
ایـن  . انـد  ها به هم نزدیـک شـده   هاي میان آن ژگیها و وی میان افراد و اقوام مختلف، ارزش

هـاي فرهنگـی خـویش را     هاي خراسان شمالی تا حـدي ارزش  مطالعه نشان داد که قومیت
دهنده نسبی بـودن فرهنـگ در یـک کشـور و عـدم تشـابه         نشان مسألهاین . اند حفظ کرده

آشـکار بـر   توانـد نقـدي    امري کـه مـی  . هاي یک جامعه واحد است فرهنگ  فرهنگی خرده
زیرا در پژوهش هافستد فقـط کارکنـان یـک شـرکت مـورد بررسـی       . مطالعه هافستد باشد

هاي فرهنگی میان ملـل مختلـف را    تواند تا حدي تفاوت اند و اگرچه نتایج آن می قرارگرفته
تواند بیانگر تصویري دقیق از فرهنگ تام یک جامعه باشد، چـرا کـه هـر     بیان نماید اما نمی

نکتـه  . ها و طوایف مختلفی را دارد ها و قومیت فرهنگ ها، خرده دل خود اقلیت اي در جامعه
توجه دیگر که از این مطالعه بدست آمده اسـت ایـن اسـت کـه اقـوام کـرد و تـرکمن         قابل

هاي ترکمن و کرد در  تمرکز جغرافیایی بیشتر قوم .هاي فرهنگی نزدیکی به هم دارند ارزش
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هاي تـرکمن و کـرد از قومیـت     هاي فرهنگی قوم که ویژگیشود  مقابل قوم فارس باعث می
  .فارس جدا باشد
دهد که  قوم در کنار هم نشان می هرسههاي فرهنگی  هاي مربوط به ارزش بررسی داده
زنانگی بیشتر به زنانگی -مردانگی  بعد در هاي مورد مطالعه نمونه فرهنگی هاي میانگین ویژگی

پرهیز از ابهام . گرایی نزدیک تر است گرایی به جمع جمع -در بعد فردگرایی. گرایش دارد
    .باشد از این پژوهش می متوسط نیز دیگر نتایج حاصل بیشترازو همچنین فاصله قدرت 

دهد پول و  می برمطالعه هافستد است نشان مطالعه که منطبق مورد جامعه زن طبعی
 افراد باالتر در  توجه به کیفیت زندگیزند و  جامعه نمی این در را حرف آخر هاي مالی موفقیت

با . خوانی دارد بین افراد نیز با مطالعه هافستد هم در گرایی چنین ویژگی جمع هم .باشد می
اي تا حد  این بود که کماکان زندگی طایفه  توجه به اینکه نتایج پژوهش به نوعی حاکی از

کرد که این  چنین تفسیر  این توان وجود دارد، می خراسان شمالی اقوام بین زیادي در
گرایی درون گروهی بوده و نزدیکی میان افراد در هر قومیت را  گرایی به نوعی جمع جمع

ي ها سنتقوم فارس،  از بیشتر که ترکمن قوم کرد و درمورد ژهیو به. هدد می انعکاس
ویژگی هاي قومی خود دارند،  اند و پایبندي بیشتري به ارزش فرهنگی خود را حفظ نموده

دهد که امنیت و ثبات  متوسط نشان می ابهام باالتر از از پرهیز. باشد گرایی پررنگ تر می جمع
 وکار کسببا توجه به اوضاع نامناسب . ي و تغییر استریپذ سکیراز  تر مهمدر بین افراد 

 دهند تا بیشتر به فکر امنیت افراد ترجیح می عتاًیطبدر استان و ضعف سیستم هاي اقتصادي 
این نتیجه تا حدي با مطالعه هافستد در . شغلی باشند و از ریسک کردن دوري نمایند

با نمونه مورد مطالعه در  IBMتفاوت در وضعیت اقتصادي کارکنان شرکت . تناقض است
در مورد فاصله قدرت، نتایج مطالعه حاضر . باشد این اختالف می کننده هیتوجاین پژوهش 

 رندیپذ یمرا  مراتب  سلسلهبه صورتی که افراد مورد بررسی . اردبا نتایج هافستد مطابقت د
فاصله  بودن باالترین دلیل  دیرینگی استبداد مهم. پدرمآبانه دارند و مدیران حالتی مستبدانه و

ي افراد و فضاي تملق و ریپذ میتسلتوان به  هاي این امر نیز می از نشانه. بوده استقدرت 
کوتاه مدت در میان افراد  -بعد نگاه بلندمدت. ستان اشاره کردارادت ساالري در ادارات ا

هرچند هافستد . نگري افراد دارد این امر نشان از آینده مدت سوق دارد و به سمت نگاه بلند
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نکرده است اما پژوهش چلبی با عنوان بررسی تجربی  را بررسی فرهنگی ایرانیان این ویژگی
آخرین بعد مورد بررسی در . کند مطالعه حاضر حمایت مینظام شخصیت در ایران از نتایج 

گرایش بیشتر  ها نشان از بررسی داده مقابل سهل گیري است که گیري در سخت این پژوهش،
نتایج پژوهش حاکی از سهل گیري  درواقع .افراد دارد در) داري خویشتن عدم(گیري  به سهل

  .ي مورد پسند خود استها یسرگرمجامعه و آزادي عمل افراد براي انجام تفریحات و 
 هـاي  ویژگـی  کـه در   بـین اقـوام مـورد مطالعـه نشـان داد      در  فرضـیه دوم  شـش  بررسی

داري  کوتاه مدت و خویشتن -فردگرایی، پذیرش فاصله قدرت، نگاه بلندمدت -گرایی جمع
تفاوت معناداري میان مردان و زنان اسـتان خراسـان شـمالی وجـود نـدارد امـا در دو بعـد        

. چنین پرهیز از عدم اطمینان میان مردان و زنان اختالف وجود دارد زنانگی و هم-ردانگیم
چنین مردان اجتناب از عـدم   به طوري که در مردان ویژگی مردانگی پررنگ تر است و هم

اینکه مردان ویژگی مردانگی بیشتر از زنان دارند، با توجه به فرهنگ . اطمینان باالتري دارند
ریسک  تأملاما نکته قابل . ، قابل توجیه استها خانوادهن شمالی و مردساالري استان خراسا

بـا   رسـد  یمـ در این مورد به نظر . گریزي و پرهیز از ابهام باالتر مردان نسبت به زنان است
توجه به اینکه آمار اشتغال مردان در اسـتان بیشـتر از زنـان اسـت، نامسـاعد بـودن فضـاي        

نیز رکود اقتصادي اخیر، باعث شـده اسـت کـه نگـرش مـردان       در این استان و وکار کسب
  .نسبت به ریسک و ابهام تغییر کند

فرهنگـی سـایر اقـوام کشـور بـر مبنـاي الگـوي هافسـتد          هاي مطالعه و بررسی ویژگی
آن جا که هنوز بعد ششم هافستد  بعالوه از. موضوعات تحقیقاتی آتی باشد تواند یکی از می

مطالعات داخلـی مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت،        در )گیري سهلمقابل  گیري در سخت(
توانـد موضـوع پـژوهش     هاي مختلف مـی  فرهنگ  این بعد و سنجش آن در خرده تمرکز بر

 .دیگري باشد
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