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 با کارآفرینی استراتژیک تعاملدر  هوش فرهنگی
 

 ∗∗محمدجواد نائیجی، ∗علی رضائیان
 

  چکیده

تواند در  ی است، معیار سنجش هوش فرهنگی میبا وجود آنکه مفهوم هوش فرهنگی دارای اعتبار جهان
ی متنوع ها موقعیتکه توانایی اداره  ،های مختلف هوش فرهنگی جنبه رو هر بافتی متفاوت باشد. از این

برای ارزیابی هوش  د. در این مقالهبافت فرهنگی خاص باش هربا متناسب فرهنگی را ارزیابی می کنند، باید 
ن را مقیاس ایرانی هوش که آ متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی تدوین شده است ابزار سنجشیفرهنگی، 

جامعه بررسی شده است. نیز همچنین رابطه ابعاد هوش فرهنگی با کارآفرینی استراتژیک . نامیم فرهنگی می
دهند که سابقه  تشکیل می نفت، گاز و پتروشیمیصنایع  انو کارشناس انمدیرآماری تحقیق را آن دسته از 
نفر به  413 نهایتاً که، ندالمللی فرهنگی و دو مسافرت خارج از کشور را داشته باش حداقل سه سال تعامالت بین

. نتایج عاملی مورد آزمون قرار گرفت با تحلیلهای بدست آمده  ه آماری تحقیق شناخته شدند. دادهعنوان نمون
یج باشد. همچنین، نتا مشتمل بر سه بعد ادارکی، ارتباطی و انطباقی میبیانگر این است که هوش فرهنگی 

متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن، سطح تحصیالت و در جامعه ایران،  دهد که تحقیق نشان می
نقش هوش در نهایت، های هوش فرهنگی ارتباطی قوی دارند.  قه تعامالت فرهنگی، با برخی جنبهساب

کارآفرینی استراتژیک شناسایی شد که این امر، بیانگر لزوم  موثر برفرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی 
چندفرهنگی  یها محیطی کارآفرینانه در ها فعالیتهوش فرهنگی در مدیران برای انجام  یها قابلیتبه توجه 

  .باشد می
 

 [، کارآفرینی استراتژیکسازگاری فرهنگی، وش فرهنگی: فرهنگ ایرانی، هها کلید واژه
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 مقدمه. 1

ی ها سال، در شود میجدید در علوم رفتاری محسوب  نسبتاًبا وجود اینکه هوش فرهنگی مفهومی 
و مطالعات بسیاری در خصوص آن صورت گرفته است.  بوده پژوهشگرانمورد توجه  ،اخیر به شدت

از آن به مفهوم هوش فرهنگی وجود دارد و  در مورداشتراک نظر در تمامی این مطالعات،  تقریباً
به فرد  ها فرهنگسایر که امکان شناخت و اقدام اثربخش را در مواجهه با  نام برده شدهابلیتی عنوان ق

این مطالعات گسترده، برخی پژوهشگران انتقاداتی جدی به هوش با وجود  .[31و31و19] دهد می
ی بیگانه وارد کرده ها فرهنگنیاز برای برخورد با  ی موردها مهارتسنجش قابلیت آن در فرهنگی و 

ترین انتقاد را مه مهاند ک قادها را دسته بندی و تشریح کردهاین انت 1ترنر و ترومپنارز-ندپاند. هم
یا ای  منطقهدر سطح  یهر بافت فرهنگ جش جداگانه برایسنابزارهای  ضرورت وجودبه توان  می

ی ها پژوهش بیشتردر  تقریباًکه  شود میاین انتقاد در حالی وارد  .[ 47] دانستمربوط ی لحتی م
استفاده  4فرهنگی هوشجهانی رکز مسوالی  42، از پرسشنامه هوش فرهنگیدرباره  صورت گرفته

دهد، روایی و پایایی  نشان می این ابزار سنجشنسخه های مختلف نتایج حاصل از . [ 17] شده است
برای . باشد تعمیم پذیری کمی برخوردار میقابلیت از در جوامع مختلف، بسیار متفاوت است و آن 

روی دو بر را  فرهنگی پرسشنامه مرکز جهانی هوشای گسترده،  در مطالعه 9مثال، انگ و همکاران
 دانشجوی دوره کارشناسی در سنگاپور بود 171که شامل  -. در نمونه اول نمودند آزموننمونه اصلی 

ید یانگیزشی و رفتاری مورد تاچهار عامل شناختی، فراشناختی،  هر اعتبار پس از تحلیل عاملی،  -
آلفای کرونباخ در نمونه ون شد. آزمدانشجویان آمریکایی  روی بر سپس این پرسشنامه .قرار گرفت

 17المللی از  مدیر بین 99روی بر پرسشنامه همین در گام بعدی، بود.  کمتر، به نحو قابل توجهی دوم
این  .[ 12] آلفای کرونباخ پایینی را نشان دادند ،که دو بعد فراشناختی و انگیزشیشد کشور آزمون 

به  ،هوش فرهنگی است. این مسالهدرباره جود های مو پذیری پرسشنامهناتعمیم بیانگر  ،نتایج
تری هستند، بیشیی که دارای پیچیدگی و تنوع ها فرهنگدر سنجش هوشمندی افراد در  ،خصوص

بدون  ،ای در خصوص فرهنگ کشورهای خاورمیانه کند. برای مثال، هیچ مطالعه می بیشتر نمود پیدا
به شدت با باورهای ی خاورمیانه ها فرهنگ ، زیرا خردهباشدموفق  تواند مین ،توجه به نقش مذهب

های  [. این در حالی است که پرسشنامه91و19] رده استومردم این منطقه گره خمذهبی و اعتقادی 
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در مورد نقش عامل مذهب در سنجش هوش افراد  پرسشیفاقد مقیاس یا حتی  ،هوش فرهنگی
 هستند. 

ی ها فعالیتبررسی نقش آن در شکاف تحقیقاتی دیگر در زمینه هوش فرهنگی، به عدم 
یی چون هیجان ها قابلیتپیش از این، . مربوط استو به خصوص، کارآفرینی استراتژیک کارآفرینانه 

نیاز کارآفرینان برای شناخت  ی موردها قابلیتپذیری، هوش اجتماعی و هوش هیجانی به عنوان 
داشتن  در اختیاردر حالی که ، [9]دشده و مورد تائید قرار گرفته بوعوامل ادراکی و شناختی مطرح 

ت افزایش تنوع فرهنگی، کند و در صور ی ایستای فرهنگی کفایت میها محیطتنها در هیجانی هوش 
. برای ارائه [32و44]نیست  رقابتی برای کارآفرینیهای  به تنهایی پاسخگوی پویائی این هوش

کمک ی محیطی ها فرصتدر شناخت به کارآفرینان  ی چندفرهنگیها محیطراهکاری که بتواند در 
د. هر چند هر یک از این جهت ان های متفاوتی را در پیش گرفته کند، مطالعات مختلف، جهت گیری

های با تنوع زیاد را پوشش  محیطی مربوط به کار دشوار کارآفرینان در ها واقعیتها، بخشی از  گیری
جزند. برای مثال، بخش قابل توجهی از ی متنوع عاها محیطدهند، اما از تبیین جامع پویایی  می

این در  .[49و49]اند صورت گرفته1تحقیقات در مورد ابعاد فرهنگی کارآفرینی، از منظر مطالعات هافستد
فاقد ابعاد شناختی و  ها فرهنگبندی  ی ارائه شده توسط هافستد جهت طبقهها شاخصحالی است که 

ی ها ویژگیهمچنین این مطالعات، بر اساس . [94و91] دباش میرفتاری برای تحلیل چرایی رفتار افراد 
ملت، کشور یا قوم را در نظر  فرهنگ ملی تدوین شده است و تفاوت خرده فرهنگی درون یک

های  کننده پیش بایسته هوش فرهنگی بهتر بتواند تبیینرسد  بنابراین به نظر می [ .97] گیرد نمی
 .اشدرهنگی بکارآفرینی استراتژیک در محیط های پویای ف

با  شدهتالش در تحقیق حاضر ، در ایران نجش هوش فرهنگسابزار  ستای رفع فقداندر را  
ی طراحی شده ها شاخصگیری از نظرات طیف گسترده ای از کارشناسان فرهنگی و آزمودن  بهره

فرهنگ  این است کهاعتقاد ما . گرددای منطبق با بافت فرهنگی جامعه ایران تدوین  اولیه، پرسشنامه
های متمایزی چون پیشینه تمدن طوالنی و تنوع قومی، مذهبی و زبانی،  مشخصه دلیلبه  ،ایرانی

بر اساس باید  های کلی هوش فرهنگی شاخصهو لذا به فردی است  ی منحصرها ویژگیدارای 
همچنین در ادامه، رابطه ابعاد شناسایی شده هوش  ی فرهنگی جامعه ایران تعدیل شود.ها واقعیت

ی پویای چندفرهنگی فعالیت ها محیطی کارآفرینی استراتژیک مدیرانی که در ها قابلیتفرهنگی با 
 . شود میمی کنند، سنجیده 
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 چهارچوب نظری تحقیق . مبانی 2

از محققین مدرسه  1مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ارلی و انگ. هوش فرهنگی
در تعامالت  رهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدیداین دو، هوش ف .کسب و کار لندن مطرح شد

معتقد بودند در مواجهه  ها آن های رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرداند. فرهنگی و ارائه پاسخ
 ها آنی فرهنگی جدید، به زحمت می توان عالئم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از ها موقعیتبا 

فرد باید با توجه به اطالعات موجود یک چارچوب  ،در این موارد .در برقراری ارتباط سود جست
شناختی مشترک تدوین کند، ولو این که این چارچوب فاقد درک کاملی از رفتارها و هنجارهای محلی 

در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در  .[19] باشد
ط با باست که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرت یی دانسته شدهها موقعیت

هوش فرهنگی همچنین [. 34]دانند ش را بیشتر یک توانایی شناختی میهوش سازگار است که هو
و تعامالت میان فرهنگی و حضور  ها موقعیتگیرد که برای انطباق با  می بر هایی فردی را در بینش

هوش فرهنگی ما را قادر می سازد از طریق دانش  چند فرهنگی مفید است. موفق درگروه های کاری
ی متفاوت رفتار ها فرهنگی فرهنگی را تشخیص دهیم و بتوانیم به درستی در ها تفاوت ،و آگاهی

همان  ،های بسیار خود ظر فرهنگی قادر است با کمک تجربهیک مدیر هوشمند از ن. [31و99و49]کنیم
ی مطالعاتتمامی  تقریباً .[9]مناسب شرایط موجود باشد ،وز دهد که به طور کاملرفتاری را از خود بر

در  آن ، اهمیت و قابلیت کاربردکه در چند سال اخیر در خصوص هوش فرهنگی صورت گرفته است
. ایرلی و پیترسون، هوش فرهنگی را در قالب رویکردی اند کردهتائید  را ها آنسازمی کاری و ها محیط
هوش دیگر، سطح ای  در مطالعه .[ 41]فرهنگی مدیران به کار گرفته اند موزش میان آ درجدید 

ی درگیر در ها تیمگروهی، انسجام و عملکرد  درون بین اعتماد فرهنگی اعضای تیم، متغیر پیش
های روانشناسی و  سازه برخی. ارتباط میان هوش فرهنگی و [99] تعامالت میان فرهنگی بوده است

 تائید قرار گرفته است همچون سازگاری فرهنگی و قضاوت فرهنگی نیز مورددیگر  جامعه شناسی
 .[11و12]
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 جامعهی هوش فرهنگی متناسب با فرهنگ ها شاخصدستیابی به بر این تحقیق  به علت تمرکز
راهگشا  تواند میانجام شده است،  برای شناسایی ابعاد هوش فرهنگیایران، مرور مطالعاتی که تاکنون 

بر وجود سه بعد  1ایرلی و موساکوفسکی، در این حوزه صورت گرفتاشد. در نخستین تحقیقی که ب
بدن و قلب در سر،  ،تاکید کردند که به صورت نمادین و احساسی/انگیزشی /رفتاریشناختی، فیزیکی

یادگیری های قابل  بعد شناختی )سر( به جنبهاز منظر این دیدگاه اولیه،  .[42] افراد، تبلور می یابد
دهد اشتراکات فرهنگی را درک  ش فرهنگی شناختی به فرد اجازه میهوش فرهنگی اشاره دارد. هو

هوش فرهنگی که در یا رفتاری . بعد فیزیکی [14] در برقراری ارتباط بهره گیرد ها آن کرده و از
درونی افرادی با  بیانگر آمادگی فرد برای ورود به دنیای تواند میرفتارهای بدنی انسان متجلی است، 

در بعضی نقاط  ی متفاوت باشد. تماس فیزیکی یکی از مهمترین این اعمال است. مثالًها فرهنگ
ان یکدیگر را درآغوش گرفته یا جهان مانند آمریکای التین و فرانسه رسم بر این است که همکار

. بعد [19] شود میتلقی  مورد ادبی یا صمیمیت بی ی دیگر این رفتار، بیها فرهنگبوسند. در بعضی  می
ترین جزء هوش فرهنگی است و بیشترین شباهت را به  ترین و ظریف سخت، انگیزشی /احساسی

تعامالت افراد تنها زمانی از عهده ، بر اساس این بعدهوش عاطفی و احساسی )اجتماعی( دارد. 
 . [7] شته باشنداور داه توانایی خود بو ب ر بودهند که از انگیزش زیادی برخورداآی می بر فرهنگی

را مورد ی فرهنگی ها مهارتتوجهات فرهنگی و  ،سه متغیر دانش فرهنگی 4کسوننو ای توماس
تأثیر فرهنگ بر رفتار از طریق مکانیسمهای شناخت و در بعد دانش فرهنگی، . [ 33ند ]توجه قرار داد

ی فرهنگی ها مهارترابط دانش فرهنگی و به عنوان انگیزش صورت می گیرد. توجهات فرهنگی 
نیاز برای تعامالت اثربخش  موردهای  مهارت ،ی فرهنگیها مهارتسرانجام اینکه  .[39] کند عمل می

 د.کن یقی تقسیم بندی میارتباطی و تطب ،حساسیارا در سه حوزه 
ارائه شده بندی  تقسیمهوش فرهنگی بر  درباره با وجود دو تقسیم بندی پیشین، بیشتر مطالعات

 باشد، نش، استراتژی، انگیزش و رفتار میکه شامل چهار بعد دا هوش فرهنگیجهانی کز مرتوسط 
های سه گانه قبلی دارد، بعد  بندی بعدی که همپوشانی زیادی با طبقه نگرش چهاراستوار است. 

دو بعد دانش و در قالب رلی و موساکوفسکی را ارائه شده در تحقیق اشناختی هوش فرهنگی 
بیانگر درک فرد از تشابهات و  ،دانش هوش فرهنگی .[17] کند رهنگی تبیین میهوش فاستراتژی 

. [13] دهد میی دیگر را نشان ها فرهنگی فرهنگی است و دانش عمومی و شناخت فرد از ها تفاوت
کند. این  درک میچگونه فرهنگی را  استراتژی هوش فرهنگی بدین معناست که فرد تجربیات میان
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به کار می برند و فرایندهایی است که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی بیانگر  ،استراتژی

بعد دیگر  کنند. دو افتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود و دیگران قضاوت می زمانی اتفاق می
انگیزش هوش فرهنگی میزان تمایل باشد.  های انگیزشی و رفتاری می هوش فرهنگی، شامل جنبه

 .دهد را نشان می ها فرهنگی دیگر و ارتباط با افراد مختلف درسایر ها فرهنگمودن فرد به تجربه ن
سی است که به فرد این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعامالت چند فرهنگی و اعتماد به نف

 اینکه سرانجام. [49و1] های فرهنگی مختلف به صورتی اثربخش عمل کند یتعقدر مو دهد میاجازه 
نشان دهنده قابلیت فرد در سازگاری با رفتارهای کالمی و غیرکالمی مناسب ، هوش فرهنگیرفتار 

 باشد. های مختلف می جهت برخورد با فرهنگ

کارآفرینی استراتژیک حاصل ایجاد تعادل میان دو اقدام مرتبط و پیوسته .کارآفرینی استراتژیک
مفهوم کلیدی کارآفرینی . [91]تیعنی رفتارهای فرصت طلبانه و رفتارهای مزیت طلبانه اس

ی پایدار، شرکت باید تعادلی میان ها ارزشاستراتژیک این است که برای کسب مزیت رقابتی و خلق 
ی رقابتی ها مزیتکه موضوع بحث کارآفرینی است با حفظ های جدید در بازار  وی فرصتجستج

کارآفرینی براین، مفهوم بنا. [31و92] موجود که تمرکز مدیریت استراتژیک است، برقرار کند
های  توان به عنوان توسعه تدوین استراتژی کارآفرینانه به عنوان یکی از حالت را میاستراتژیک 
گیری سریع متناسب با تغییرات محیط بیرونی در نظر  قی کرد که در آن، توانایی تصمیماستراتژی تل

 .[19] گرفته شده است 

 ها آننی استراتژیک صورت گرفته است که نتایج تاکنون چندین مطالعه در خصوص کارآفری
در آشنایی با کارکردهای مفهومی و عملیاتی این نوع کارآفرینی مفید باشد. آیرلند و  تواند می

اند که شامل تفکر  را یک سازه چهار بعدی معرفی کردهکارآفرینی استراتژیک  ،(4229) 1همکاران
ت جهت مدیریت استراتژیک منابع و بکارگیری خالقیکارآفرینانه، فرهنگ و رهبری کارآفرینانه، 

معتقدند سازمانی که از این چهارچوب به خوبی استفاده  ها آن. [99] باشد توسعه نوآوری در سازمان می
. همچنین کارآفرینی به مزیت رقابتی و توانایی خلق ارزش دست یابد تواند میکند، به راحتی 

ی سازمان برای نوآوری مستمر و تسهیم دانش سازمانی ها تقابلیتواند به افزایش  استراتژیک می
، سه ها فرصتو بکارگیری  ها فرصتبا توجه به دو بعد شناسایی  ،در مقاله دیگریآیرلند منجر شود. 

ی عملیاتی، ساختاری و فرهنگی برای استقرار کارآفرینی ها ویژگیدسته راهکار مختلف در قالب 
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برای مثال، در بعد ساختاری، بر انعطاف پذیری و . [93]ده است کرد پیشنها ها آنسازماستراتژیک در 
ها و در بعد فرهنگی بر پذیرش نیاز به تجربه  گیری غیرمتمرکز کردن تصمیماستقالل عمل در کار و 

کوتاه مدت و بازار محور بودن، تاکید شده  گذاری هدفها،  اشتن انگیزه برای غلبه بر ناکامیکردن، د
 است. 

ی فرهنگی چه در سطح اجتماعی و چه در ها پیچیدگی. و کارآفرینی استراتژیک نگیهوش فره
. باید توجه شود میی کارآفرینانه محسوب ها فعالیت درسطح شرکتی، یکی از عوامل تهدیدکننده 

داشت که به دلیل وجود مخاطرات فراوان در مراحل اولیه ایجاد یک سازمان، نیاز به همدلی و درک 
ذینفعان بیشتر است؛ این در حالی است که افزایش تنوع فرهنگی، قومی و نژادی به مشترک میان 
برای مثال، نتیجه یک . [43و11] انسجام گروه اولیه کارآفرینان را کاهش دهد تواند میصورت بالقوه 
بسیاری از کارآفرینان به علت عدم تمایل یا ناتوانی در کارکردن با سایر  دهد میتحقیق نشان 

  . [41] ی کارآفرینانه اجتناب می کنندها فعالیتو جوامع، از گسترش  ها فرهنگ

ی متنوع فرهنگی، کارآفرینان باید از ها محیطی کارآفرینی در ها دشواریبه علت این الزامات و 
ی شناختی، رفتاری و ارزشی ها پیچیدگیرا در درک صحیح  ها آنیی برخوردار باشند که ها قابلیت

ی غیرانتفاعی که به دلیل عدم اتکا به بخش ها آنسازم. این امر به خصوص در دیگران یاری دهد
 ستند و باید سازوکارهایی کارکنان و حامیان خود متکی هها توانمندیدولتی، برای بقا بیشتر به 

 ، دارای اهمیت است. [41] ندی پویا بیابها محیطخالقانه ای برای حفظ و تداوم بقای خود در 
ی کارآفرینی ها قابلیتای که به صورت مستقیم رابطه هوش فرهنگی و  مطالعههرچند تاکنون 

، اما برخی تحقیقات مرتبط، از وجود این رابطه نداده استمدیران را مورد بررسی قرار  استراتژیک
که  دهد مینشان وزارت نفت در ( 1991)عباسعلی زاده نتایج تحقیق پشتیبانی می کنند. برای مثال، 

، مدیران این وزارتخانه ارتباط عمیقی داردچهار بعد هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی  نه تنها هر
. [9] بلکه میان هوش فرهنگی شناختی و فراشناختی با انگیزه توفیق طلبی رابطه علی برقرار است

 "مپناشرکت  رانیمدی رهبر سبک بای فرهنگ هوش رابطهی بررس"نتایج مطالعه دیگری با عنوان 
ری به استفاده از سبک رهبری گر این است که مدیران با هوش فرهنگی باالتر، تمایل بیشتبیان

  .[1] آفرین و تمایل کمتری به سبک رهبری رها شده دارند تحول
 مدارس مدیران عملکرد اب فرهنگی هوش و عاطفی هوش رابطه بررسی با (1997)جعفر غفاری 

ار داشتن این دو هوش، به مدیران این مدارس در دستیابی به این نتیجه رسید که در اختی علمیه حوزه
که هوش  دهد میاین تحقیق، همچنین نشان  .کند ی عملکردی باالتر کمک میها شاخصبه 
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 تری نسبت به هوش عاطفی داشته است رد مدیران مورد بررسی، نقش پررنگفرهنگی در بهبود عملک

[3].  
شرکت کوچک و متوسط در صنعت  191ه مدیران نتایج یک تحقیق روی رفتارهای کارآفرینان

تمام ابعاد هوش فرهنگی با سه بعد رفتارهای کارآفرینانه شامل نفت ایران بیانگر ارتباط مثبت 
که در این میان، بیشترین تاثیر هوش  باشد می، قوه ابتکار و ریسک پذیری، ها فرصتشناسایی 

مرتبط ترین تحقیق در آن را یگری که می توان در تحقیق د. [32] فرهنگی بر قوه ابتکار بوده است
ی کارآفرینانه ها ویژگیتاثیر هوش فرهنگی بر  رابطه هوش فرهنگی و کارآفرینی دانست،خصوص 
ی غیردولتی بررسی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر رابطه مثبت هوش فرهنگی ها آنسازممدیران 
ی، تحمل ابهام، خالقیت طلبی، مرکز کنترل درون وفیقی کارآفرینانه مدیران شامل تها ویژگیبا بیشتر 

هوش فرهنگی رفتاری و دهد که  باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می میطلبی  و استقالل
  [ . 1] شناختی، تنها ابعاد هوش فرهنگی محسوب می شوند که بر کارآفرینی تاثیرات علی مثبت دارند

 تحقیقشناسی  روش. 3

در جامعه  ای برای سنجش هوش فرهنگی طراحی پرسشنامه ،پژوهشز این ا هدف که آنجا از
 - توصیفی ،اطالعات گردآوری نحوه از نظر و کاربردی ،هدف نظر از ما تحقیق باشد، میایران 

 بررسیاز  هدف زیرا ،است استفاده شده عاملی تحلیل از تحقیق این در همچنین .است پیمایشی

با کارآفرینی  ها آنو بررسی رابطه ی موثر بر هوش فرهنگی اصل عوامل شناسایی و کشف ،ها داده
برای سنجش کارآفرینی استراتژیک در این تحقیق، از پرسشنامه رضائیان و . باشد میاستراتژیک 
سوال، ابعاد مختلف کارآفرینی استراتژیک شامل  19( استفاده شده است که در قالب 1991همکاران )

طلبانه، رقابت پذیری بیش فعال، مخاطره پذیری و ارزش آفرینی را می نوآوری مستمر، رفتار فرصت 
سنجش  برای و گرفت قرار بررسی مورد محتوا روایی نامه،پرسش روایی برای سنجش .[4] سنجد
آلفای کرونباخ برای  .گردید محاسبه SPSS 15افزار  نرم از استفاده با کرونباخ آلفای مقدار، آن پایایی

به دست  92/2و برای پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک معادل  97/2 نگی معادلهوش فرهپرسشنامه 
 آمد. 

مدیران و کارشناسان آن دسته از  حاضر، تحقیق آماری جامعه. جامعه آماری و روش نمونه گیری
از آنجا که پرسشنامه هوش تعامالت گسترده فرهنگی دارند. که هستند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

سنجد، هر چه پاسخ دهندگان  ی متنوع فرهنگی میها موقعیتانایی افراد را در مواجهه با فرهنگی تو
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رود. بنابراین  تر میباشند، اعتبار نتایج حاصل از پرسشنامه باال ها موقعیتدارای تجربه بیشتری در این 
اری حداقل اینکه تمام اعضای جامعه آم عبارت است از که معه آماری اعمال شدبرای جا  محدودیتدو 

کشور خارجی  4 و حداقل به در سطح بین الملل را داشته سال سابقه تعامالت فرهنگی 9باید 
 . نفر( 392) مسافرت کرده باشند

ینی عدم به دست آمد که با توجه به پیش ب 413 ها نمونهبا استفاده از فرمول کوکران، تعداد 
 441توزیع گشت که  روش تصادفی ساده با پرسشنامه 492ها، تعداد  بازگشت برخی از پرسشنامه

  درصد(. 71پرسشنامه بازگشت داده شد)نرخ بازگشت 
 19و زنان تنها  مرد هستندی تحقیق ها نمونهبخش قابل توجهی از جمعیت شناختی، از نظر 

نزدیک به  است که از آن حاکی ها نمونه . توزیع سنیاند ه خود اختصاص دادهها را ب درصد از نمونه
 11نیز با  ها نمونهقرار دارند و کمترین  سال 31باالی در رده سنی  درصد( 9/39) پاسخ گویانز نیمی ا

یی است که برای ها محدودیتاین امر به علت سال اختصاص دارد.  92به گروه سنی زیر درصد، 
ده و تمرکز تحقیق را به سوی مدیران مسن تر و باتجربه تر سوق دا گرفته شده جامعه آماری در نظر

دهندگان  ها، بیشترین تعداد پاسخ های حاصل از پرسشنامه دادهاز لحاظ تحصیالت، مطابق با است. 
به ترتیب کارشناسی ارشد و دکتری و پس از آن، دو گروه درصد(  1/11) کارشناسی دارای مدرک

سابقه  سه گروه مشخص شده بر اساساز میان را به خود اختصاص می دهند.  ها نمونهبیشترین 
رین تعداد پاسخگویان را بیشتدرصد،  1/31با  ،سال 12بیش از سابقه افراد با  تعامالت فرهنگی،

بیشترین تعداد را به خود  (درصد 9/99)سال  12تا  1این گروه، افراد با سابقه  بعد از دهند. تشکیل می
ال سابقه اختصاص س 1به گروه کمتر از درصد(  1/19) ها نمونهاختصاص داده اند. در نهایت، کمترین 

درصد  92درصد از مدیران میانی،  19از مدیران ارشد،  ها نمونهدرصد  17از نظر پست سازمانی،  دارد.
 درصد از کارشناسان فعال در صنایع دفاع، گاز و پتروشیمی هستند. 93از مدیران عملیاتی و 

 پژوهشیافته های ها و  تحلیل داده. 4

 پیدا ،تحقیق این فاز آنجا که هد. پرسشنامه هوش فرهنگیهای مربوط به طراحی  تحلیل داده

 ها داده از ای مجموعه تلخیص و شده گیری اندازه متغیر مجموعه یک مکنون متغیرهای کردن

با بررسی ادبیات نظری و ارائه یک  ،در این راستااست.  شده استفاده عاملی تحلیل از ،باشد می
 هوش فرهنگیبر موثر )آیتم(  متغیر 44ابتدا حقیق، پرسشنامه باز به صاحبنظران در موضوع ت

 تعیین برای سپس .تائید شدند حداقل سه نفر از صاحبنظران توسطشد. تمامی این متغیرها شناسایی 

 تحلیل انجام از پسصورت گرفت.  عاملی تحلیل و تجزیه ها آن اهمیت ضرایب و اصلی فاکتورهای
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رعایت شناخت نهادهای اجتماعی فرهنگ مقابل، ) متغیر 3 که گردید مشخص اول مرتبه عاملی

 (ها فرهنگاز تعامل با سایر  بردن لذت و بیان فعاالنه احساسات در طول تعامل، خطوط قرمز فرهنگی
 این حذف از ندارند و لذا پس شده استخراج فاکتورهای از یک هیچ با ای مالحظه قابل همبستگی

 .رفتگ انجام دوم مرتبه عاملی تحلیل متغیرها،

 مفهومی در مدل استفاده مورد اصلی های مؤلفه یک از هر برای به دست آمده KMOمقدار     

 برای بارتلت آزمون اجرای از به دست آمده دو کایسطح معناداری و  1/2 از بزرگتر باید تحقیق،

به  KMOشاخص برای این تحقیق، ، 1 جدول؛ مطابق باشد 21/2باید کمتر از  ،شده یاد های مؤلفه
که سطح معناداری این آزمون کمتر از  دهد مینتایج آزمون بارتلت نشان به دست آمد و  799/2مقدار 

که بیانگر مناسب بودن ساختار مدل تحلیل عاملی است و فرض شناخته بودن  باشد میدرصد  1
 . شود میماتریس همبستگی رد 

 
 KMOنتایج آزمون بارتلت و شاخص  .1 جدول

 KMO 799/2شاخص 

 43/471 مقدار کای دو آزمون بارتلت

 222/2 سطح معناداری آزمون بارتلت

 

عامل اصلی است که با توجه به  9بیانگر شناسایی  دوم مرتبه عاملی تحلیل به مربوط نتایج
ی می انطباقو  ارتباطی ، ادراکی را عوامل ها آنادبیات نظری و مفاهیم جامعه شناختی و مدیریتی، 

با استفاده از شده  تبیین واریانس در اهمیت ترتیب به آمده دست به های عامل نام، 4 جدولنامیم. در 
درصد از کل واریانس  3/73 ،عامل 9، این روش واریماکس چرخش یافته آمده است که در مجموع

  کنند. را تبیین می هوش فرهنگی
 

 سازی نرمال با واریماکس چرخش روش هوش فرهنگی با اصلی های مولفه تحلیل روش  .2 جدول
 تجمعی درصد واریانس رصد واریانسد هوش فرهنگیعوامل موثر بر  ردیف

 1/91 1/91 ادراکیعوامل   1

 4/19 7/41 ارتباطیعوامل  4

 3/73 4/11 انطباقیعوامل  9
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متشکل -ساختارهای هر عامل  و یی تحقیق بر اساس بارهای عاملها دادهدر ادامه تحلیل عاملی 
که دارای بار  ندشناسایی گردید و تنها عواملی در ساختار گنجانده شد -ها آنربوط به از متغیرهای م
 آمده است:   9 جدولدر ها  واریماکس شاخص در ساختار عوامل جابجا شدههستند.  1/2عاملی بیش از 

 
 ها واریماکس شاخصدر ساختار عوامل جابجا شده . 3 جدول

 بار عوامل عوامل فرعی عوامل اصلی

 

عا
مل اول

- 
 

ی
ی ادراک

ش فرهنگ
هو

 

 779/2 آگاهی از حساسیت های فرهنگی دیگران

 717/2 ی برجسته فرهنگیها ویژگیشناخت 

 734/2 ی دیگرها فرهنگنگرش مثبت به 

 994/2 و هنجارهای مذهبی ها ارزششناخت 

 931/2 ی دیگرها فرهنگشناخت تاریخ و تمدن 

 999/2 نگیانگیزه توفیق طلبی در تعامالت فره

 199/2 ی دیگرها فرهنگاعتماد به نفس در برخورد با 

 792/2 ها فرهنگآگاهی از آداب و رسوم سایر 

 

عامل دوم
- 

 

ی
ی ارتباط

ش فرهنگ
هو

 921/2 گوش دادن فعال در تعامالت میان فرهنگی 

 114/2 استفاده از زبان بدن

 719/2 ی متفاوتها فرهنگنفوذ در افراد دارای 

 994/2 فرهنگی-ن متقاعدسازی در تعامالت میانتوا

 971/2 برقراری رابطه اولیه

 792/2 همدلی

 

سوم
عامل 

- 

ی 
ش فرهنگ

هو

ی
انطباق

 

 794/2 سازگاری وضعیت ظاهری

 921/2 جلوگیری از بروز تعارض

 791/2 کنترل احساسات در صورت بروز تعارض

 199/2 انعطاف پذیری رفتاری

 

رسشنامه اولیه هوش فرهنگی، پایایی باالیی را نشان داد، پس از مشخص شدن پبا وجود آنکه 
، یک بار دیگر پایایی هر عامل، و تدوین نهایی مقیاس ایرانی هوش فرهنگی عوامل هوش فرهنگی

های آن عامل مورد آزمون قرار گرفت که آلفای کرونباخ  با محاسبه آلفای کرونباخ مجموع پرسش
، هر یک از عوامل هوش دهد می. اعداد حاصله نشان آمده است 3 جدولبرای این عوامل، در 

 فرهنگی در ابزارسنجش مورد بررسی در این مقاله، از پایایی قابل قبولی برخوردارند.
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 آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از عوامل هوش فرهنگی .4 جدول
 آلفای کرونباخ عامل

 79/2 هوش فرهنگی ادراکی

 91/2 اطیهوش فرهنگی ارتب

 71/2 هوش فرهنگی انطباقی

 

 عوامل تاثیربررسی  ،فرهنگیهای مطالعات  ترین جنبه و کاربردیهمترین م از یکی

جنسیت، شناختی شامل  جمعیت متغیرهای تحقیق است. در این راستا، تاثیر عوامل بر شناختی جمعیت
با استفاده از  هوش فرهنگی ، بر ابعاد شناسایی شدهسابقه تعامالت فرهنگیو  سن، سطح تحصیالت

به  1 جدولاست. نتایج این تحلیل در  گرفته قرارمورد سنجش  تحلیل واریانس یک طرفهروش 
 بین معناداری تفاوت هیچ است، مشخص نیز جدول این در که طور هماننمایش درآمده است. 

به  هوش فرهنگی ارتباطیبه جز در بعد عوامل  مطالعه مورد آماری جامعه مردان و زنان جمعیت
ارتباطی  هوش فرهنگیاز  زنان دهد مینشان  ها دادهنتایج تحلیل ، بعد ایندر مورد خورد.  چشم نمی

مورد سه متغیر گوش دادن فعال، استفاده از زبان  و به خصوص در نسبت به مردان برخوردارندباالتری 
   است.از مردان  باالتر، به طور قابل توجهی، های زنان بدن و همدلی، میانگین پاسخ

هم شناخت افراد از اثرگذار است؛ بدین معنا که با باالرفتن سن،  ادراکیمتغیر سن نیز تنها بر بعد 
سطح . یابد افزایش میفرهنگی -در تعامالت میان ها آنبه نفس  و هم اعتماد ها فرهنگسایر 

ای با عوامل  ا هیچ رابطهام ،موثر است ارتباطیو هم بر عوامل  ادراکیهم بر عوامل نیز تحصیالت 
سابقه تعامالت فرهنگی پاسخ دهندگان، آخرین متغیر جمعیت شناختی تحقیق حاضر  .نداردانطباقی 

میانگین  .داشته استاثر مثبت ادراکی، ارتباطی و انطباقی هوش فرهنگی که بر هر سه  باشد می
که افراد با سابقه  دهد مین نشا ،از لحاظ سابقه فرهنگی ده،های هر یک از طبقات پاسخ دهن پاسخ

 تعامالت فرهنگی با افزایش سابقه لذا از باالترین هوش عاطفی برخوردارند.سال  12بیش از 
  یافته است.نیز افزایش  ها آنهوش فرهنگی  ،دهندگان پاسخ
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 هوش فرهنگیشناختی و عوامل  جمعیت متغیرهایواریانس یک طرفه میان  تحلیل  .5 جدول
عیت متغیرهای جم

 شناختی

و  Fمقادیر 

 معناداری

 انطباقی عوامل ارتباطی عوامل ادراکی عوامل

 F 11/4 99/9 23/1مقدار  جنسیت

 19/2 24/2 17/2 ر معناداریمقدا

 F 11/7 41/9 94/2مقدار  سن

 39/2 41/2 23/2 مقدار معناداری

 F 29/14 44/9 72/9مقدار  سطح تحصیالت

 99/2 24/2 21/2 مقدار معناداری

سابقه تعامالت 

 فرهنگی

 F 91/11 33/14 11/7مقدار 

 29/2 21/2 22/2 مقدار معناداری

 
با توجه به روابط . ی مربوط به رابطه هوش فرهنگی و کارآفرینی استراتژیکها دادهتحلیل 

به جز اینکه ، چندین نتیجه قابل استخراج است. نخست 1 جدولهمبستگی متغیرهای تحقیق در 
ی بیش فعال، طلبانه، رقابت پذیر فرینی استراتژیک شامل رفتار فرصتمستمر، سایر ابعاد کارآنوآوری 

رابطه مثبت داشته اند.  21/2آفرینی با تمامی ابعاد هوش فرهنگی در سطح  مخاطره پذیری و ارزش
 همبستگی هوش فرهنگی ادراکی باالترین و ترین ارتباطی پایینهوش فرهنگی  این در حالی است که

  را با ابعاد کارآفرینی استراتژیک داشته است.

 

 ضرایب همبستگی میان متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق .6 جدول

 ابعاد
کارآفرینی 

 استراتژیک

نوآوری 

 مستمر

رفتار 

فرصت 

 طلبانه

رقابت 

پذیری بیش 

 فعال

مخاطره 

 پذیری

قابلیت 

ارزش 

 آفرینی

 319/2** 921/2** 919/2** 437/2** 319/2** 921/2** هوش فرهنگی کلی

 919/2** 437/2** 319/2** 921/2** 213/2 921/2** هوش فرهنگی ادراکی

 411/2** 199/2* 491/2** 192/2* 291/2 921/2** هوش فرهنگی ارتباطی

 493/2** 411/2** 914/2** 449/2** 123/2* 921/2** هوش فرهنگی انطباقی

 21/2در سطح خطای  *؛ 21/2در سطح خطای  **توضیح:              

 
، از آزمون رگرسیون سلسله کارآفرینی استراتژیک تاثیر ابعاد هوش فرهنگی بربرای بررسی 

 به عنوان متغیرهای پیش بین و سه بعد هوش فرهنگی. در این آزمون، شده استمراتبی استفاده 
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این آزمون در که نتایج  گرفته شده استمتغیر مالک در نظر  به عنوان ،کارآفرینی استراتژیک

هوش فرهنگی ادراکی و نتایج آزمون رگرسیون، تنها رابطه علی مطابق ، آمده است. 7 جدول
و هوش فرهنگی  مورد تأیید قرار گرفته است کارآفرینی استراتژیکبا  هوش فرهنگی انطباقی

 .، تاثیری بر کارآفرینی استراتژیک نداشته است21/2ارتباطی در سطح 
 

 ابعاد هوش فرهنگی با کارآفرینی استراتژیکیون آزمون رگرس .7 جدول

 مدل
ضرایب 

 (B) راستانداردیغ

ضرایب استاندارد 

 (Beta)شده

 مقدار
t 

 میزان خطا

 191/2 -194/2  -211/2 )مقدار ثابت( 1

 222/2 131/14 347/2 992/2 هوش فرهنگی ادراکی

 742/2 -119/2  -294/2 )مقدار ثابت( 4

 222/2 279/14 319/2 914/2 هوش فرهنگی ادراکی

 217/2 919/9 993/2 941/2 هوش فرهنگی انطباقی

 

 و پیشنهادهانتیجه گیری 

و تدوین یک ابزار سنجش برای این هوش،  شناسایی ابعاد هوش فرهنگیهدف تحقیق حاضر، 
. بود کارآفرینی استراتژیکو بررسی رابطه ابعاد هوش فرهنگی با جامعه ایران متناسب با بافت 

 هوش فرهنگینگونه که در مرور ادبیات نظری تحقیق اشاره شد، اگر چه در خصوص مفهوم هما
هر بافت درون در  تواند می ،هوش فرهنگی گیری ی اندازهها شاخصاشتراک نظر وجود دارد، اما 

ی خاص و متنوع جامعه ایران، یک مقیاس ها ویژگیدر این مقاله، با توجه به اجتماعی متفاوت باشد. 
، شامل کلی مجموعه عامل 9 مشتمل برتدوین شده است که هوش فرهنگی ی برای سنجش ایران

همچون  متغیرهای دانشی و شناختیبیشتر بر  ادراکیبعد . باشد می، انطباقیو  ارتباطیی، ادراک عوامل
و هنجارهای مذهبی و شناخت تاریخ و تمدن  ها ارزشی برجسته فرهنگی، شناخت ها ویژگیشناخت 
ی دیگر، انگیزه ها فرهنگنگرش مثبت به  متغیرهای نگرشی مانندو همچنین بر  ی دیگرها فرهنگ

دسته دوم از عوامل شناسایی شده در این تحقیق، عوامل تمرکز دارد.  توفیق طلبی و اعتماد به نفس
به به نحوی  اشاره دارد که هوش فرهنگی عواملآن دسته از به  ارتباطیبعد هستند.  ارتباطی

مربوط برقراری رابطه و به نتیجه رساندن موثر آن برای ی از رفتارهای کالمی و غیرکالمی گیر بهره
دسته توان در این  میاستفاده از زبان بدن و توانایی نفوذ و متقاعدسازی را  گوش دادن فعال،هستند. 
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 شاره شده بودا ارتباطی برخی متغیرهایات قبلی به ققرار داد. با وجود آنکه در تعداد محدودی از تحقی
ان یک عامل اصلی درنظر گرفته هیچگاه به عنوتوانایی برقراری ارتباط اثربخش اما  ،[33و11]

تغییر سرعت یا لحن  متغیرهایی چونهوش فرهنگی، جهانی مقیاس مرکز در شد. برای مثال،  نمی
دانسته  اریرفتتر یعنی عامل  را جزئی از یک عامل کلی ها آناما شده بود،  صحبت کردن شناسایی

هایی مانند برقراری رابطه اولیه و همدلی، که برای نخستین بار در این  ضمن آنکه شاخصه .بودند
در سنجش ها  دهندگان دارای باالترین میانگین اند، از دیدگاه پاسخ اشاره قرار گرفته تحقیق مورد

ی ها فرهنگشتر بیهمانند ن، از منظر جامعه ایرا دهد میاین امر نشان اند.  هوش فرهنگی ارتباطی بوده
ایفا  مهمی در برقراری ارتباطات فرهنگینقش  ،شرقی دیگر، نحوه تنظیم روابط اولیه مانند احوالپرسی

به دست آمده بود؛ به نیز ی چینکنندگان  رفتار مذاکرهتحلیل در پیش از این چنین نتایجی کند.  می
ایجاد جوی صمیمانه در همان ها،  چینی ین موانع مذاکرات اثربخش بایکی از دشوارتر نحوی که

به عنوان سومین دسته از عوامل  انطباقیعامل  ،در این تحقیق. [33] ابتدای مذاکره دانسته شده است
به معنای تغییر یا تعدیل نحوه تعامل در صورت نیاز که گیری هوش فرهنگی شناخته شد  هانداز
و  جلوگیری از بروز تعارض واری وضعیت ظاهری سازگشامل اقالمی است که به  . این عامل،باشد می

ی انطباقی در ها مهارتدر مطالعات پیشین، به . شود میمربوط  یا کنترل تعارض در صورت بروز آن
تعدیل دانش قالب برخی اقالم هوش فرهنگی رفتاری و فراشناختی اشاره شده بود. برای مثال، 

های مهم هوش فرهنگی  عنوان یکی از شاخصهی غریبه، به ها فرهنگفرهنگی در تعامل با مردم 
، در این تحقیق به عنوان خاص فرهنگی موقعیتهر ؛ اما توان انطباق با فراشناختی شناخته می شد

 شناسایی قرار گرفته است.    یک عامل مستقل مورد
شامل جنسیت، سن، سطح  ی تحقیق حاضریافته های حاصل از متغیرهای جمعیت شناخت

هوش  ارتباطیجنسیت تنها بر عوامل . استچندین نکته ، حاوی ه تعامالت فرهنگیو سابق تحصیالت
در بررسی  انگ و همکارانکند.  قبلی نیز این یافته را تائید می موثر است. نتایج تحقیقات فرهنگی

دانستند،  موثر هوش فرهنگیتنها در عامل فراشناختی ، جنسیت را مدیران جهانیدر  هوش فرهنگی
 باشد میاندکی بیش از مدیران مرد  هوش فرهنگی مدیران زن مورد بررسی،کردند که سطح اما تاکید 

در این تحقیق، بخش زیادی از تفاوت معنادار جمعیت زنان و مردان از لحاظ عامل ارتباطی به  .[11]
نان در شاخص استفاده از زبان بدن مربوط است؛ بدین معنا که از دیدگاه جامعه تحت بررسی، ز

متغیر جمعیت شناختی دیگر در این تحقیق، سن . کنند تر از مردان عمل می اده از زبان بدن موفقاستف
بدین معنا که با نشان داد.  یارتباط مثبت هوش فرهنگی ادراکیتنها با بعد جامعه آماری بود که 

فرهنگی  ی ادراکی برای برقراری ارتباطها مهارتاز  ها آنگیری  توان بهرهافزایش سن پاسخگویان، 
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با افزایش سن  دهد مییافته های حاصل از نتایج این تحقیق نشان  رود. باالتر می نیز اثربخش

نسبت به مولفه های فرهنگی سایر جوامع افزایش می یابد، بلکه  ها آندهندگان، نه تنها شناخت  پاسخ
 . شود میاعتماد به نفس افراد نیز به نحو قابل توجهی بیشتر 

رابطه مثبت  ارتباطیو  ادراکییر جمعیت شناختی دیگری بود که با دو عامل سطح تحصیالت متغ
با افزایش سطح تحصیالت، به علت باالرفتن  افراد البته انتظار اولیه محققین این بود کهنشان داد. 

پذیری و انعطاف بیشتری نیز از خود  انطباق، تعامالت فرهنگی به نتیجه رساندندر  شانتمایل و اشتیاق
های بعد انطباقی، کنترل  در میان شاخصکه نتایج، خالف این پیش بینی را نشان داد. ز دهند برو

بدان  این امرترین رابطه را با سطح تحصیالت نشان داد  حساسات در صورت بروز تعارض، ضعیفا
به حالت طبیعی در میان که در صورت بروز تعارض، احتمال بازگرداندن وضعیت معنی است 
بود  سابقه تعامالت فرهنگیشناختی چهارم در این مطالعه،  متغیر جمعیتها کمتر است.  تحصیلکرده

سابقه رابطه داشته است. در واقع،  هوش فرهنگی ادراکی، ارتباطی و انطباقیکه با هر سه بعد 
افراد  هوش فرهنگی نسبت به سایر متغیرهای جمعیت شناختی، بیشترین تاثیر را درتعامالت فرهنگی 

 ،در بررسی تاثیر سوابق فرهنگی روی هوش فرهنگیانگ و همکاران نیز گذارد.  می یایران هنگدر فر
ز سابقه فرهنگی با سه عامل شناختی، یدست یافتند. در مطالعه آنان ن مشابهی تقریباًبه نتایج 

نکته  .[12] ارتباط نبود و تنها با بعد رفتاری هوش فرهنگی در فراشناختی و انگیزشی رابطه نشان داد
رابطه متغیر سابقه تعامالت فرهنگی با بعد ادراکی هوش فرهنگی این بود  مورددر این تحقیق جالب 

اعتماد به نفس افراد در  ی شناختی افزایش یابد،ها شاخصکه با باالرفتن این سابقه، بیش از آنکه 
   ذارد.یک اثر روانی بر جای می گ ،تجربه بیشترتعامالت باالتر می رود و در واقع، 

ی ها قابلیتافته های این مقاله، بیانگر وجود روابط همبستگی قوی میان هوش فرهنگی و ی
های فرعی هوش  شاخصه ، به نحوی که وجود ارتباط میان تمامیباشد می کارآفرینی استراتژیک

های  کسب مزیتتائید شد. به جز در مورد بعد نوآوری مستمر  استراتژیک کارآفرینیابعاد فرهنگی با 
ی ها فرهنگی فراوان و تعامل با ها دشواریبه علت  ،در ایران چندفرهنگیی ها آنسازمدر  رقابتی 

رو،  ای است. از این ارتباطی ویژه یها مهارتمستلزم تالش و تعهد باال و برخورداری از  متنوع، معموالً
 تواند میقبولی باشد،  ، کارآفرین از لحاظ هوش فرهنگی در سطح قابلها آنسازمچنانچه در اینگونه 

، به عنوان فرصتی برای ارزش ها آنو حتی از  ردهکمنابع بروز تعارضات فرهنگی را از قبل شناسایی 
کارآفرینان را افزایش  های فرهنگی حساسیت. همچنین هوش فرهنگی، آفرینی در بازار استفاده نماید

رفتارهای متنوع فرهنگی که در  ودنقضاوت درباره خوب یا بد ببه جای  ها آن شود میو سبب  داده
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و با کمک تجربیات و  را داشته باشند ها تفاوتآمادگی پذیرش این جامعه ایران جریان دارد، 
  را از خود بروز دهند.مناسب و مورد تائید محیط پیچیده بازار و کسب و کار های خود، رفتاری  انگیزه

به  انطباقیهوش فرهنگی ادراکی و گی هوش فرهنکه ، دهد میتحلیل روابط علی تحقیق نشان 
د. به عبارت دیگر، می توان انتظار داشت با نکن ی کارآفرینانه عمل میها ویژگیبین  عنوان متغیر پیش

ی کارآفرینی ها قابلیت، به صورت مستقیم شاهد افزایش بروز ادراکی و انطباقیتقویت هوش فرهنگی 
ارتباطات فرهنگی، یافتن نقاط اشتراک با طرف مقابل و مهمترین نکته در برقراری  باشیم. استراتژیک
 دهد مینشان  استراتژیک با کارآفرینی ادراکیهوش فرهنگی  رابطه علی .ستا ها آنتاکید بر 

سطح باالیی از تعامالت میان فرهنگی  که معموالً در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایرانکارآفرینان 
ی ها فرهنگهای درونی  الیهتوانند به  خود می ادراکی رهنگیهوش فرا تجربه می کنند، از طریق 

 های مرتبطی که تاکنون صورت گرفته است، نتایج این بخش، با بیشتر پژوهش دیگر راه یابند.
ی کوچک و متوسط در صنعت ها شرکتهای یک مطالعه که بر روی  همخوانی دارد. برای مثال، یافته

فرهنگی با  گر وجود روابط علی میان برخی ابعاد هوشنفت ایران صورت گرفته است نیز بیان
همچنین، تاثیر هوش  .[32] است ها فرصتای چون ابتکار عمل و شناسایی  رفتارهای کارآفرینانه

( که 1992های نائیجی و عباسعلی زاده ) آفرینی استراتژیک با نتایج یافتهفرهنگی انطباقی بر کار
آمادگی کارآفرینان برای انطباق با شرایط محیطی و برخورداری  کسب مزیت رقابتی در بازار را مستلزم

 [ .1]سازگاری دارد، ی پیش رو دانسته اندها فرصتاز انعطاف برای بهره گیری از 
اینکه تبیین کامل مفاهیم  تحقیق حاضر دارای دو محدودیت روش تحقیقی نیز بوده است. نخست

نیازمند مطالعاتی در سطح چندفرهنگی ایران، در جامعه متنوع و  هوش فرهنگیای چون  گسترده
از  ها نمونهو با حجم و تنوع نمونه بسیار باالست؛ در این مطالعه، علیرغم آنکه سعی شده است  تر وسیع

ای بر مطالعات  نتایج آن را می توان تنها مقدمه حداکثر قابلیت تعمیم پذیری برخوردار باشند، اما
سنجی  اده از ابزارهای نگرشبه استف، این پژوهشمحدودیت دوم  تر در این حوزه دانست. گسترده

علت خودابرازی که این ابزارها به چرا گردد  می زبا هوش فرهنگیبرای تحلیل دیدگاه افراد نسبت به 
 خطای سیستماتیک را به وجود می آورند. بودن، امکان ایجاد

مناسب هنگی با روایی و پایایی یک ابزار سنجش هوش فری فوق، این مقاله ها محدودیتعلیرغم  
ی هوش فرهنگی و تقویت ابعاد مختلف ها قابلیتدر تبیین  تواند میکه کند  ارائه می در فرهنگ ایرانی

با توجه به گسترش استفاده از مفهوم هوش فرهنگی و مطالعات روزافزونی که در این  .آن مفید باشد
های این مقیاس  نند با استفاده از ابعاد و شاخصهتوا انجام است، پژوهشگران فرهنگی می حوزه در حال

 های پیشین بسنجند. جدید، هوش فرهنگی را با قابلیت اتکای بیشتری نسبت به مقیاس
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