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 دهکيچ

ت، قدرت ينند. با در نظر گرفتن حجم فعالکیفا ميالملل انيب عرصهدر  یديلک ینقش یفرامل یهاتکامروزه شر
ن يبسيار مهم صحنه اقتصاد نو گرانيتوان از بازیرا م یفرامل یهاشرکتخاص، سازمانی باال و ساختار  یاقتصاد

است  ی، ضروریبه سازمان تجارت جهانوستن يو پ یجهان هایبحث ورود به بازار یريناپذل اجتنابيدانست. به دل
 یب الگوهااغلاما ؛ کنندسب کآن را  یهاتيآشنا شوند و قابل یالمللنيب یبا قواعد ورود به بازارها یرانيا یهاتکشر

 هانآاقتصادی و  یاسي، سی، اجتماعیفرهنگ یهایژگيو با توجه به و یغرب ینه، در کشورهاين زميا مربوط به
اشد. با ز بين یرانيا یهاشرکت برایتشان يتواند ضامن موفقیط خاص نميک محيدر  هاآنت يو موفق اندشدهارائه

، یقيت تطبن در مطالعاياست و بنابرا یچندخط يیالگو ،شدن یالمللنيبر يرسد مسین موضوع، به نظر ميتوجه به ا
، است شده ز بر آنين یاريد بسيکأکه تط ين شراياز ا یکيت است. يهمار حائز ايکشور بس ط خاص هريشرا یبررس
در ی ملنقش فرهنگ  یبه بررسکه آن است  یمقاله حاضر در پ مطالب فوق،با توجه به  .است یط فرهنگيشرا

ز بپردازد و برای اين منظور ا یفرامل یهاتکو شر یرانيا یهاتکسه فرهنگ حاکم بر شريالملل و مقانيتجارت ب
هافستد،  ردنظرمو یبعد فرهنگ چهاران يآن است که از م ج حاصل بيانگري. نتااستهافستد بهره گرفته  یابعاد فرهنگ

د دارد و وجو یفرامل یهاشرکتن فرهنگ يب یفراوان( تفاوت گونگیمردو  یيدر سه شاخص )فاصله قدرت، فردگرا
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 مقدمه
 ان بوده است.يهمواره در جر یو افراد خارج یان افراد محلينون، تجارت مکها تان تمدنياز زمان نخست

، شدهتهساخا يساخته و  همين یاالهاکوانات، محصوالت، يرنده مبادله مواد خام، حيو جامعه دربرگ اقتصاد
، 1ت )ديامونداسها وجود داشته ش تمدنيداين امر از زمان ظهور و پيه اک استده و افراد يخدمات، پول، ا

 یياروپا یشورهاک یدولت یهانظامان ينون، تجارت مکمدت چند سال از قرن شانزدهم تا یبرا .(1663
 شامل ین تجارتياست. چن شدهفيتعر یالمللنيتجارت ب عنوانبهها مستعمرات آن یهاو شاخه

شد. در اغلب یم یمحل یبازرگانان و رؤسا ،افتهيسازمانجهان، مذاهب  یبزرگ تجار یهاتکشر
 باارزشا و اجناس نادر و االهکها همانند برده دوفروشيخرن تجارت شامل چپاول و غارت، يموارد ا

ر ساه در سرکو معمول شد  یاالها و اجناس عادکشدن جوامع، تجارت شامل  یشد. بعدها با صنعتیم
االها کن يمت ارزان ايرند. قيگیرا م یو محل یمحصوالت بوم یشوند و اغلب جایع ميجهان توز

 یه بازارهاک یاز زمان .(2665کلگ و همکاران، است ) هاآنع و فروش گسترده يتوز یبرا یالهيوس
عنوان  به آن تحت پردازاننظريه یه برخکشد  یدهسازمان یبه نحو وکارکسب ؛افتنديتوسعه  ،یمحل

ا ب یدولت یهاتکه شرکبود  ین بدان معني. اساساً ااشاره نمودند« افتهيسازمان یگذارهيسرما»
ل يماه داشتند تک یو تخصص یتوجه به خبرگش، با يخو یمحل یرومند در بازارهايو ن یقو یهاتيهو

 (.1633، 2د )الش و اورینينمات کحر یمحل ريغ یر بازارهايبه سمت تسخ داشتند
های المللی نقش مهمی در افزايش درآمد و سود شرکتدر طی پنجاه سال گذشته، بازارهای بين

همی در سازی عامل مشود اين روند ادامه داشته باشد زيرا جهانیمی ینيبشيپ چندمليتی داشته است.
 (.2613، 3ت )وايتيکر و همکاراناسها های اين نوع شرکترشد درآمد و کاهش هزينه

درصد کل نيروی کار کشورهای  1مستقيم  طوربههای فراملی برآورد شده است که شرکت
اند. طبق را در استخدام خود درآورده توسعه حال دردرصد کل کارکنان در کشورهای  12و  افتهيتوسعه

های چندمليتی در حال حاضر کنترل بيش از نيمی از تجارت (، شرکت2619) کميسيون اروپا آمار
مثال  یرسد. براهای فراملی به چند صد هزار نفر میکارکنان شرکت. تعداد اردارندياختالملل را در بين

نفر را  191666و  139666، 363666، جنرال موتورز، زيمنس و فورد موتور به ترتيب 2615در سال 
 (.2619، 1د )کوردوس و وجتوويکانداشتهاستخدام در 
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 مسئلهان یب

 35 که اشاره به اين مطلب کافی استهای فراملی در اقتصاد جهانی اهميت جايگاه شرکتدر 
شدن و عامالن جهانی عنوانبهها اين شرکتقرار دارد.  هاآندرصد تجارت جهانی در قلمرو فعاليت 

 یهاتکگر شريد یاز سو (.2619، 1)کوردوس و وجتوويک دارندقرا  موردتوجهمنبع رشد و کارايی 
اد يز یهافرصت، قدرت یز باالکاندازه، تمر) یا چند منبع رقابتي يکمعموالً در  (TNC's) 2یفرامل

و  یهانج یگذارهيسرما یر بر الگوهاي، توان تأثیقو یالمللني، ارتباطات بیعمود يکپارچگی یبرا
ت يابع مزر منيآورند. از سایم به دست يیت باالي( مزیق و توسعه جهانيتحق یهانترل حوزهک يیتوانا
 ت دولتيمختلف، حما یکشورهادر  یگذارمتيق یهاتيتوان به مزیم یفرامل یاهتکشر یرقابت

 یهامتر نسبت به نوسانات نرخک یريرپذيتأث ،یريپذ(، انعطافهدف یشور مادر و چه در بازارهاکچه در )
 ید ناخالص داخليتول درصد 23 یفراملت کشر 356، 1636سال در  باالتر نام برد. یزنارز و قدرت چانه

به  36از دهه  کهینحوبهش بوده يدر حال افزا سرعتبهن روند ي. انددادیمجهان را به خود اختصاص 
ها بوده است. رشد ر بخشيسه برابر سا یفرامل یهاشرکت یخارج یهایگذارهيبعد، رشد سرما

ت کشر يکا يمثال، در شرق آس ینبوده است. برا یغرب یهاتکمنحصر به شر یفرامل یهاشرکت
 (.2665، 3يجانت )ريلاساغذ در جهان شده کننده کدين توليل به ششمي، تبدیاغذ در اندونزکننده کديتول

وستن ينپ ا ويدن یه همراه نشدن با تحوالت اقتصادکرسد ین به نظر مين آمار و ارقام چنياساس ا بر
شورمان کع يان رقابت را از صناکمدت اموتاهکتواند در بلندمدت و یم یو فرامل یتيچندمل یهاتکبه شر

ان ين مي. در ابازداردردن کدن و عمل يشياند یجهان یر و الگوکرا از تف یداخل یهاتکگرفته و شر
 باشد. یرانيا یهاشرکت یتواند راهگشایبه آن م یابيدست یهاوشو ر شدن یالمللنيبتوجه به مقوله 
ک نظام يانتقال ن است که يا قرارداد موردتوجهد ين راه بايکه در ا یار مهمينکته بسگر ياز طرف د

 ار پرخطري، بساست یات متفاوتيخصوص یکه دارا گريد یک فرهنگ خاص به فرهنگياز  یتيريمد
 یبرا ینيتواند تضمیشه نميت همراه بوده، هميک فرهنگ با موفقيدر  ی کهنظام یاجرا کهنياو  است
از ز قبل ين راستا ني. در هم(1333انصاری و همکاران، باشد )گر يت آن در فرهنگ متفاوت ديموفق
 ت آن را در آنيد احتمال موفقيباد در آن، يجد یو حاکم کردن تفکردر سازمان  ینيهر نظام نو یاجرا

 .ت آن را باالتر بردياحتمال موفق یو تا حدود قرارداد یموردبررسفرهنگ خاص 
، یبوم یاهنسبت به فرهنگ یجهان یبازارها ین راهبرد برايد هنگام تدويبا یتيچندمل یهاتکشر
 یه در مورد اشتباهات و خطاهاک يیهاداستان رغمبهر بوده و شناخت داشته باشند. يپذانعطاف

ار يز بسيموفق ن یهاتکتعداد شر یولوجود دارد،  یفرهنگ مسائلاجهه با در مو یالمللنيب یهاتکشر
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عبارت است از  هستند و آن کمشتر زيچکيز در يآمتيموفق یهااست. تمام داستان توجهقابل

 (.1366کاتئورا و گراهام، ) یمحل ورسومآدابمناسب به  يیپاسخگو
 یازهاينشيپ ،ن عرصهيش از ورود به ايد پيستند و باين مستثنان قاعده يز از اين یرانيا یهاشرکت

را انجام دهند. از  یاقدامات بعد ازآنپسو  کنندو فراهم  يیمناسب را در سازمان خود شناسا یفرهنگ
صه ن عريوارد ا نيازاشيپکه  يیهاسازمان یفرهنگ یهایژگيو یرسد بررسیگر به نظر ميطرف د

 ن جهتيه همبن موضوع باشد. يا یبرا یار مناسبيبتواند مع ،اندافتهيدستز ين يیهاتيشده و به موفق
ه ک يیکشورها یفرهنگ یهایژگيآن است ابتدا با استفاده از مدل هافستد، و ین مقاله در پيا

 کنند رایت ميفعال هاآن(، در یفرامل یهاشدن )شرکتیجهان نهيدرزمشرو و موفق يپ یهاشرکت
 يینهادهاشيپ تيدرنهاران بپردازد و يحاکم بر ا بافرهنگ هاآنسه يقرار داده و سپس به مقا یموردبررس

 .دهدنه ارائه ين زميدر ا

 

 هدف تحقیق

های شرکتايرانی به های شرکتهدف اصلی تحقيق حاضر بررسی نقش فرهنگ در پيوستن 
 فرامليتی است.

 های فرعی بيان کرد:هدف عنوانبهتوان های زير را نيز میهدف
 ،های فرهنگ ملی ايرانشناسايی ويژگی -
 ،فراملی در سطح جهانیهای شرکتهای بررسی ويژگی -

 .و جهانی المللیبين عرصهها در و توسعه فعاليت شرکت شدنیجهانآشنايی بيشتر با فرايند  -

 

 قیتحق سؤال

به  رانیايهای شرکتآيا بين فرهنگ ملی و پيوستن  کهنيااز است عبارت تحقيق حاضر  سؤال
 حونتواند در آيا فرهنگ ملی می گريدعبارتبهای وجود دارد؟ چندمليتی و فراملی رابطههای شرکت

 در سطح جهانی نقش داشته باشد؟ هافعاليت شرکت

 

 تحقیق شناسیروش
جهت ای منابع موجود با بررسی کتابخانهروش تحقيق حاضر توصيفی است. همچنين 

ها در است و سپس نقش فرهنگ در فعاليت شرکت شدهاستفادهاز مباحث نظری ها داده ليوتحلهيتجز
 است. قرارگرفته موردبحثسطح جهانی 
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 شدنیجهان

 واحد جامعه يک در جهان مردم یپارچگيک نديشدن فرایجهان ،1البرو نيمارت و گروکم دگاهيد از

شوند. یم یمحل یرخدادها یريگلکش سبب دوردست، ینواح در اتفاقات و حوادث کهینحوبه است،
 و مرزها تياهم از و شودیم هادولت از فراتر متقابل ارتباطات و وندهايپ گسترش شدن سببیجهان

 دانندینم سانيک يیگراجهان با را یسازیجهان نديگر فرايد یا. عدهداهکیم يیايجغراف یهافاصله

 فرهنگ و تمدن انتقال و گسترش و بسط یمعن به يیگراجهان ،ینونک مباحث در هک معتقدند و

 جهان استقبال به یعني یسازیجهان کهیدرصورت است، جهان یورهاشک ريسا به ايکآمر متحدهاالتيا

 گرانيد ینف نه گران،يد یهاهينظر و ءآرا به گذاشتن احترام و گريد یهابافرهنگ شدن آشنا رفتن،

 ،3د الويويگر ديد يیدرجا .(1665، 2)هو و ون گلينو کيدئولوژيابرخورد  و هاآن فرهنگ در نفوذ و
 فيتعر کي . به هر صورت در(2663د )الو، کنیم یمعن ايکآمر اقتصاد با ارتباط در شدن رایجهان

 انيم یفرهنگ و یاسيس ،یاقتصاد تعامالت و روابط گسترش حاصل شدن رایجهان توانیم ساده،

 دانست. گريکدي با جوامع و هادولت
ال بودن موضـــوع يو ســـ یدگيچيبه علت پ یعـالمان علوم اجتماعتوان گفـت، یم یطورکلبـه

ــان،يتعر ــدیجهان گردند.یم موردبحثم يائه مفاهدر ار یدر اغلب موارد دچار تناقض و ابهامات فش  نش
از  شدن،یف جهانين ابهام، اختالف و تناقض مضاعف موجود در تعريست؛ اين مستثنان مقوله يز از اين

دن شـــیند جهانياا فريده يبودن پد ین عوامل، چندوجهياز ا يکیرد. يگیم نشـــأت یعوامل گوناگون
هم  رموردنظند ياد و فرريپذیر ميشدن تأثیند جهانياز فر شيوبکم، یهمه جوانب زندگاسـت. امروزه 

 (.2661)اندرسون،  یفرهنگو هم  یاسياست، هم س یاقتصاد
استخراج ان ک، امشوندیمدر کنار هم مرور ف مختلف يتعار کهیهنگامن مشکالت، يبا همه ا

ش يافزا"، "مختلف جهان یهاوابسته شدن بخش"، "یجهان یفشردگ". آيدوجوهی مشترک پديد می
 یهاادغام همه جنبه"، "جهان  یهمگون سازردن و ک یند غربيا، فر"یجهان یدگيتنو درهم یوابستگ
 یاجتماع یهانشک یريرپذيو تأث یرگذاريپهناورتر شدن گستره تأث"، " یجهان یادر گستره یاقتصاد

ه در آن کاست  فرايندی شدنیجهان" ."زمان و  مکانتوسط  شدهليتحم یهانهياهش هزک"، "
ادغام "، "تر قيتر و عمعيادغام وس" ،"خورد یو مقررات آن برنم یدولت مل یهاوارهيگر به دياقتصاد، د

 یوستگيپهمه ب"، " هيسرماو مبادله  یديمناسبات تول یالمللنيگسترش ب"، " یجهان یشتر بازارهايب
ابسته رد دولتشان وکگر فقط به عملي، دیا زن عاديمرد  يکه رفاه ک یتيوضع"، "اقتصادها شتر يب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.McGerw & Martin Elbro 
2.Huo & Von Glinow 
3.David S. Law 
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شدن یف جهانيتعار گريداز  "قاره نده در پنج کل از بشر پراکمتش یجهان یادهکجاد دهيا"و  " ستين

 (.2662، 1هستند )ساميها
 (:1335بهکيش، است )ر يناپذخدشه ،ت چند مقولهيمحور ،شدهارائهف يگذرا بر تعار یبا تأمل
 .است یعيانتخاب طب يکن ياست و مب یانسان یمفهوم شدنیجهان -
ش ينده پيآ یسوبهو  شدهشروعاز گذشته  یجيتدر صورتبهه ک استند يافر يک شدنیجهان -

 رود.یم

 گر است.جلوه یبشر یابعاد زندگ یند در تماميان فريا -

 شود.یافت ميف ين تعاريا یدر تمام یمضمون گسترش ارتباطات انسان -

 .استف ين تعاريا یهااستنتاجگر يدر سطح جهان از د یجاد همبستگيو ا یهمگون ساز -

 با دو نگرش ،یهمگون سازند يان فريشود؛ ایز برداشت ميعمده ن نظراختالف يکف ين تعارياز ا
 :(1335بهکيش، شود )یم یابيمنشأ متفاوت 

 دانند.یر ميذزناپيدانسته و آن را گر یعيند را طبيان فريا ،دهندیل مکيت را تشيثرکه اکگروه اول  (الف
اژه نجا دو ويدانند. لذا در ایر نظر غرب مينقاط جهان ز یز آن را گسترش تجدد به اقصين یب( گروه

 :گردندین موضوع ارائه مييجهت تع مختلف
 .یجامعه جهان يکو همگون شدن جهان در قالب  يیند همگراياعبارت است از فر شدنیجهان -

 ند.يگو یسازیتوسط بشر را جهان شدنیجهانند ياع آگاهانه فريتسر -

 

 یفرامل یهاتکشر یهایژگیو

اقتصاد بزرگ  156از بين  اخير تقريباً دو برابر شده است. هدهچندمليتی در طی های شرکتتعداد 
 یفرامل یهاتکشر (.2612، 2د )کاتلر و آرمسترانگهستن شـرکت ،مورد 96مورد کشـور و  31در دنيا 
ت وابســته توســط کشــر 566،666امروزه  کهیطوربه ،هســتند یالمللنيد بيان تولکاز ار يکیامروزه 

 یهاتکون نفر در شريليم 9ش از يت هستند و بياند و مشغول فعالت مادر به وجود آمدهکشر 96،666
 یفراملت کشر نيتربزرگ 3وال مارتت کشردر حال حاضر  .هسـتندار کها مشـغول به بسـته به آنوا
بزرگ متعلق به  یفراملت کشر صدکياز  درصـد 66د. حدود يآیم حسـاببه( زان درآمديم برحسـب)

ــتند، يکه اروپا، ژاپن و آمرياتحاد ــر کهیدرحالا هس ره کاز  5از ونزوئال و دوو 1وسيت پترولکفقط دو ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Samiha 
2.Kotler and Armstrong 
3.Wal-Mart 
4.Petroleos 
5.Daewoo 
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جهان  یشرکت فرامل 566ان ياز م کهآن توجهقابلنکته  .اندتوسعهدرحال یشـورهاکمتعلق به  یجنوب
 153با  متحدهاالتيا هاآنان يکه از مهستند کشور  16شرکت متعلق به  166، حدود 2663در سـال 

ــرکت دارا ــت.يباالتر یش ــهم اس تجارت جهانی کاال و خدمات در  ،(2613طبق گزارش آنکتاد ) ن س
ــال  ــت.يتريل 5و  19به ترتيب برابر با  2615س ــرمايه ون دالر بوده اس گذاری جهانی طبق گزارش س
درصد افزايش به  16با  2615گذاری مسـتقيم خارجی در سال (، جريان جهانی سـرمايه2619آنکتاد )

دول جدر  مساوی توزيع نشده است. طوربهتريليون دالر رسيد؛ هرچند اين رشد در تمام کشورها  3/1
 است. شدهدادهنشان  2615و  2616، 2665های در سال ی کاالالمللبازيگران اصلی تجارت بين 1

شرکت چندمليتی در  5666ای ( ميزان مخارج سرمايه2619گذاری جهانی آنکتاد )گزارش سرمايه
درصد کاهش داشته است که شايد اين کاهش بازتابی از وضعيت اقتصاد کالن  11حدود  2615سال 

ــددر ســطح جهانی  ــرمايهباش ــورهای . طبق همين گزارش، ميزان س ــتقيم خارجی در کش گذاری مس
ميليارد  692به  2611ميليارد دالر در سال  522درصـد افزايش از  31با  2615در سـال يافته توسـعه

 26های مختلف و در گذاری مستقيم خارجی در مناطق مختلف دنيا در سالدالر رسيد. ميزان سرمايه
 است شدهدادهنشان  1و نمودار  2به ترتيب در جدول  2615کشور برتر در سال 

 
 المللی کاال ی تجارت بين: بازيگران اصل1جدول 

 )ارقام به ميليارد يورو(

 واردات صادرات 

 2615 2616 2665 2615 2616 2665 کشور

 36 53 15 61 66 33 نروژ

 223 133 162 291 113 165 سويس

 155 139 56 132 116 65 برزيل

 333 269 253 363 316 363 کانادا

 1519 1653 536 2653 1166 912 چين

 352 291 113 233 199 31 هند

 591 521 115 593 531 133 ژاپن

 359 223 133 313 225 132 مکزيک

 195 133 36 316 366 161 روسيه

 293 231 191 312 295 135 سنگاپور

 363 321 216 135 352 226 کره جنوبی

 2635 1135 1362 1513 1632 363 آمريکا

Source: Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu) 
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 )ميليارد دالر( گذاری مستقيم خارجی در مناطق مختلف دنياميزان سرمايه: 2جدول          
 2615 2611 2613 2616 2665 منطقه/ کشور

 1392155 1239666 1123131 1333321 656125 کل دنيا

 391936 963161 992169 925336 331352 توسعهدرحالاقتصادهای 

 31633 59193 31566 93961 36993 اقتصادهای در حال گذر

 692169 522613 936235 966336 533316 افتهيتوسعهاقتصادهای 

 135916 123566 123611 111331 32169 چين

 5612 6231 12393 6163 13913 کره جنوبی

 11263 31532 23166 23113 3922 هند

 2656 2165 3656 3916 2336 ايران

 3196 1332 5131 1369 515 عراق

 3111 3612 3395 26233 1266 عربستان سعودی

 19563 12131 12231 6639 16631 ترکيه

 16639 16323 6161 3363 16666 امارات

 53 51 96 211 231 افغانستان

 2261 2622 1333 1395 395 پاکستان
Source: UNCTAD Handbook of Statistics, 2016, 192-196. 

 

 
 
د پردازنیت ميدر آن به فعال یفرامل یهاکه شـــرکت یعين صـــنـايو پرطرفـدارتر نيتربزرگاز 

و  ید غذائ، موایسازليش نفت و گاز، صنعت اتومبي، پاالیمال مؤسساتو  یع بانکداريتوان از صنایم
ــال یمه و ... نام برد. هرچند طي، صــنعت بیداروئ ع يانه را صــنين زميرشــد در ان يشــترير بيان اخيس

   اند.ار داشتهيدر اخت وسازساختو  ونقلحمل، معدن، صنعت یمال مؤسساتو  یبانکدار
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ــر ــرمختلف نســبت  یهااز جنبه یفرامل یهاتکش ــونیز ميگر متمايد یهاتکبه ش ، 1د )روموش
 :از اندعبارتها آن نيترمهمه ک( 2662

 ندازها
شـــورها باالتر اســـت. کاز  یاريبســـ ید ناخالص مليتولاز  یفرامل یهاتکدرآمد ســـاالنه شـــر

دالر داشته  ارديليم 166 بربالغ یاروپا درآمد یشرکت فرامل نيتربزرگ 2ال داچ شـليرو مثالعنوانبه
سهم بازار را در  درصـد 25 يیتنهابه 3مانند دوپونت یتکشـر ،اسـاس گزارش سـازمان ملل اسـت. بر

. در است یفرامل یهاتکار شريدر اخت یتجارت محصوالت کشاورز درصـد 66تا  36ن يار دارد. بياخت
ــال  ــر 1662س ــيت اکش ــنال پاپر، فروش ــت  ارديليم 9/13در حدود  ینترنش د يل تولک کهیدرحالداش

 (.2661ت )اندرسون، اسارد دالر بوده يليم 9/9سلند يناخالص ا

 قدرتز کتمر

جهان را به خود اختصاص  یداخلد ناخالص يتول درصد 23 یفراملت کشـر 356، 1636در سـال 
 یهایگذارهيرشد سرما ،به بعد 36از دهه  کهینحوبهش بوده يدر حال افزا سرعتبهن روند ياند. اداده

 منحصر به یفرامل یهاشرکتها بوده اسـت. رشد ر بخشيسـه برابر سـا یفرامل یهاشـرکت یخارج
، یدونزر اناغذ دکننده کديت تولکشر يک مثالعنوانبها ينبوده اسـت. در شرق آس یغرب یهاتکشـر
 اغذ در جهان شده است.کننده کدين توليل به ششميتبد

 یعمود یپارچگیک

ــر ــتفاده از  يیاز توانا یفراملبزرگ  یهاتکش ــرويپرو و پَس یعمود یپارچگيکالزم در اس در  ش
و حذف رقبا منجر  یقدرت رقابت العادهفوقش ين عـامـل به افزايه اکـره ارزش خود برخوردارنـد يزنج

 شود.یم

 یالمللنیارتباطات ب

ا در هتکاز شــر یاريد، با بســننکیت ميشــور فعالکش از صــد يدر ب یفراملبزرگ  یهاتکشــر
 یارکهم یو خصوص یع دولتياز صنا یاريدارند و با بس کمشـتر یگذارهيهدف خود سـرما یبازارها

ش توان يع رشد ارتباطات مدرن، به افزايو تسـر یالمللنيب ونقلحملگر توسـعه يد ینند. از سـوکیم
 ها منجر شده است.تکن شريا یارتباط

 

 یجهان یگذارهیسرما یالگوهابر  ریثتأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Romo 
2.Royal Dutch Shell 
3.DuPont 
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در توسعه جهان سوم  یديلکنقش  ،خود یگذارهيسـرما یراهبردهاق ياز طر یفرامل یهاشـرکت

سات ادها و مؤسيبن یاندازر، راهيفق یشورهاکبه  کمک یو اعطا یت ماليحما یهانند. برنامهکیفا ميا
 است. یفرامل یهاتکنفوذ شر یگر ابزارهايفلر و فورد از دکاد راير بنينظ یو آموزش یپژوهش

 

 یق و توسعه جهانیند تحقیبر فرار یتأث
ــ ــرکت اريدر اخت یقاتيتحق یهااز بودجه یاريبس ن يل اياز دال يکیرد. يگیقرار م یفرامل یهاش
ن عامل يهاست. اتکن شريا یمال یريپذو انعطاف یقو یه انساني، سرمافنّاورانه یتوان باالموضـوع 

در  باألخصها، از دولت یاريبس گردد.یها منجر متکن شريا یش توان دانشـيو افزا یخود به بالندگ
ــورهاک ــ يیر، توانايفق یش ــيمقابله با نفوذ س ــاد یاس ــر یو اقتص فهوم م را ندارند. یفرامل یهاتکش

ه شــامل کدر نظر گرفته شــود  یچندبعدو  ینهاد دهيپد يک صــورتبهد يبا یفرامل یهاشــرکت
 يکه به يت از حالت اولکشر يکل يند تبدياست. فرا یو اقتصاد یور، فنایاسيس، یفرهنگ یهانهيزم
به  یمراتبه سلسلهکل شبکش آن است.الن ک یراهبردهار در يياول مستلزم تغ وهلهدر  یت فراملکشر

را باال  مبادالت یريپذاهش داده و انعطافکنه مبادله را يه هزکدهد یفرصــت م یفرامل یهاشــرکت
ز خود کن قرارداد خود منتقل نموده تا تمريت را به طرفيفعال یهاکسير ،هاتکن شريا عالوهبهد. نربب

 یت رقابتينند. مزکمتر منتقل ک یريپذسکيباالتر و ر یاقتصـاد افزودهارزش دارای یهاتيرا بر فعال
ــر ــیرا از دو بعد م یفرامل یهاتکش ــختک یتوان بررس ه ک یافزاررمنو عوامل  یافزاررد: عوامل س

 (.1661، 1)ساليوان اندشدهدادهنشان  1ل کخالصه در ش طوربه

 
 یفرامل یهاشرکت یت رقابتي: منابع مز1ل کش

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Sullivan 

  1661منبع: سوليوان،
 

 پويای سازمانفرهنگ

 های باالی مديريتمهارت
 دانش فنی

روابط يکپارچه با 
کنندگان/ عرضه
 کنندگانتوليد

منابع مزيت رقابتی 
 های فراملیشرکت

 عوامل
 افزارینرم

  عوامل
 افزاریسخت

 های فيزيکیدارايی

 فناوری انحصاری
های توليد سيستم

 پذيرانعطاف
 محصوالت متنوع
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 یفرامل یهاتکشرانواع 

ه ها بزماناسن يابود.  مشاهدهقابلت ومتفا یهايیبا توانا یسـه نوع سازمان فرامل 1636در دهه 
 :(131-5 ،1363سرشت، رحماناست )ر يشرح ز

 یتيچندمل یهاتکالف( شر
گاه ين جاياند، اردهکجاد يخود ا یرا برا یخاصـــ یو ســـاختار یت راهبرديها موقعتکن شـــريا

ــاختار به  یراهبرد ــ هاآنو س ــاس ز را يمتما یمل یهاطيت باال نســبت به محياجازه نشــان دادن حس
ها با تکشر نيا .ديآیها به شمار متکن شريا یديلک يیط، توانايبه شرا يیت پاسـخگويقابلدهد. یم

الزم در  یرهاييجاد تغيا یبرا یو آمادگ یمحل ینهفتـه در بازارها یهـابـه فرصـــت يیگوپـاســـخ
ور و يليونيت کشر ابند.يیم یقو یمختلف حضور یشـورهاکخود در  وکارکسـب یمحصـوالت و حت

 نام برد. یتيچندمل یهاتکشر ازجملهتوان یرا م ی، تی، تیت آکشر

 یجهان یهاتکب( شر
ــطح جهان يکات هماهنگ در يدن به عمليت مبادرت ورزيقابل ــريت اک، محور حریس ها تکن ش

 یاوهيها عمدتاً به شــتکن شــريا یو راهبرد یاتيعمل یهایريگمين جهت تصــميبوده اســت. به هم
ـــود. یز انجـام مکمتمر ن يا یديلک يی، توانارقابتقابلامالً ک یانهيرد بـاال بـا هزکو عمل يیاراکـش
ه ک یع محصوالتيد و توزيتول منظوربه یالتيجاد تسهيها با اتکن شريشود. ایها محسـوب متکشـر

 یهاتکشر یبرا یت فورد مصــداقکشـرابند. يیدسـت م ،اسـت رقابترقابليغباً يها تقرنهيهز ازنظر
 رود.یبه شمار م یجهان

 یالمللنيب یهاتکج( شر
 گر ويد یشورهاکت مادر به کخود را عمدتاً بر اساس انتقال دانش شر یها راهبردهاتکن شـريا
 يیاتوان ،دانش و تجربه سازند. انتقالیشـورها اسـتوار مکط خاص آن يق دادن آن دانش با شـرايتطب

خود  یرا برا یاديز یرگذاريت تأثينفوذ و قابل يیت مادر تواناکآورد. شـــریم باوجودرا  هاآن یديـلک
را در هماهنگ ســـاختن  یمحل یار واحدهايقدرت و اخت وجهچيهبهن امر يدارد، اما ایمحفوظ نگه م

رند با يگیم نشـــاءتمادر  یه از واحدهاک يیهاها و نمونهطرح یو حت باالردهران يات مديار، نظرکاف
سون کيا و اريک. ام آمری. بیت آکتوان به شریمثال م یبراند. کیسلب نم هاآناز  یات محليمقتضـ

 آمده است. 3ن سه نوع سازمان در جدول يا یهایژگيو یبرخ رد.کسوئد اشاره 
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 (ی)فرامل یت تراملکت شريريو مد یگذارانيبن: 3جدول 

 تيريف مديوظا یسازمان یهایژگيو یراهبرد يیتوانا 

 یت رقابت جهانيابلق یتيچندمل
متفرق  یهايیمنابع و دارا

 وابسته به هم یول
ها و دگاهيدن به ديت بخشيمشروع

 متنوع یهايیتوانا

 یجهان
 یريپذانعطاف
 یتيچندمل

 یتخصص یتبع یهانقش
 زيو متما

چندگانه و  یهانديفرا یطراح
 نترلکر يپذانعطاف

 یجهان یريادگي یالمللنيب
م يو تسه کتوسعه مشتر

 یدانش جهان
و احساس  یرت جمعيسب بصک

 یتعهد انفراد
 .133، 1363سرشت، منبع: رحمان

 

 المللنیتجارت ب و نقش آن در یمل فرهنگ

ه چالش ب یو فرهنگ یاســيســ، ی، قانونی، ماليیايموانع مختلف جغرافها توســط تکت شــريموفق
را يز ؛نندکیم یباز یترمهمان نقش ين ميدر ا یاد، عوامل فرهنگيل زياما به دال؛ شــودیده ميشــک

 (.2662، 1اســت )گراهامار دشــوار يبســ هاآنردن ک یمّکو بوده اغلب ناملموس  یفرهنگ یهاتفاوت
ه سازمان کاست  يیهاتفاهم ها، باورها، هنجارها واز ارزش یامجموعه دهندهنشانفرهنگ سـازمان 

ت يرفتار و رعا ینوعبهها مربوط ن ارزشيه اکان دارد کدارند. ام کنان وجوه مشـــترکارکبا  هاآندر 
 هانآه همه ک باشند یخدمت به مشـتر ارائها ي يیاراکنان، کارک، تعهد در برابر یاصـول اخالق یبرخ
رتبط گر ميديکق به يسازمان بدان طر یو اعضـا رنديگیقرار م مورداسـتفادهل يابزار و وسـا عنوانبه
 یها، نوع لباس و نمابا توجه به شعارها، جشن یاست ول یاز نانوشـتهيشـوند. فرهنگ سـازمان چیم

 (.1335دفت، است ) مشاهدهقابلسازمان 
ها و مفروضـات بنيادينی اسـت که اعضای يک گروه ارزش مجموعهترين عنصـر فرهنگ، عميق

ــامل ارزش فرهنگاند. انســانی پذيرفته ــبههای مشــترک در ميان گروهی از مردم اســت و ش  لهيوس
در داخل و خارج از سازمان  هاآناست و بر رفتارهای  شدهنييتعکنند، محيطی که افراد در آن رشد می

ــ(2666بروکس، گذارد )تأثير می ــتعارهي، تعرف از فرهنگين تعريد بهتريا. ش ــد  یاگونهف اس ه کباش
افزار نرم»فرهنگ عبارت است از:  یو دهيعقرده است. به ک ارائه (2616) 2نو همکارا رت هافسـتديگ
ه يتشب« یاشـهيب»ا در ژاپن، فرهنگ را به يکر اسـبق آمريسـف ،(2666) 1هاجسـون یمز ديج«. 3رکف
 رد.کاز آن عبور  توانیو تالش م یر است اما با سعدشواه عبور از آن کند کیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Graham 
2.Hofstede et al 
3.Software of the mind 
4.James Day Hodgson 
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 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــی فراملی ـــــــــــهاهای ايرانی به شرکتش فرهنگ ملی در پيوستن شرکتنق

ها، انتظارات و ه فرهنگ شامل ارزشکچرخند ین محور ميحول ا ،از فرهنگ یف علمياغلب تعار
گردند و یم مي، تسهشدهآموخته (یگروه فرهنگ یا به عبارتيگروه ) یه توسط اعضاکاست  يیرفتارها

عوامل  نيترمهماز  يکی یفرهنگ یآگاه .(1663، 1د )ارز و ارلیشونیگر منتقل ميبه نسل د ینسـل از
ی تي، مزندهست يیهاتيقابل یدارانه ين زميه در اک يیهاتکو شر است یجهان یدر بازارها موردتوجه

 یهاتکه شرکاست  یدر رفتار سازمان یعامل مهم ،ن فرهنگيبنابرا؛ خوددارند ینسبت به رقبا خاص
 (.1665، 2د )جين و تاکربماننتوانند از آن غافل ینم یو فرامل یتيچندمل

 یو آگاه سب اطالعک یرا برا یافکا منابع ين است وقت کمم یالمللنيران بيمده کل ين دليبه ا
ان يو وجوه تفاوت م یفرهنگ یهاارزش یبرخ با يیآشنا خاص نداشـته باشـند، یهافرهنگ یاز برخ

. ( است1636استفاده از چارچوب هافستد ) ین شـناختيسـب چنک راهکي اسـت. یها، ضـرورفرهنگ
د سـه سطح يگویم یکند. ویبحث م یذهن یزير( راجع به فرهنگ در مفهوم برنامه1636) هافسـتد

 یو موروث یعت انسان است که همگانيه، طبيها وجود دارد. سطح پاانسان یذهن یزيرمجزا در برنامه
 و یموروث یو بخش استز ين اشخاص متمايکه ب داردت قرار ين سـطح شـخصـياسـت. در محدودتر

ک گروه و ين دو سطح، فرهنگ قرار دارد که مختص ين اي( است. بی)اکتساب یگر فراگرفتنيد یبخش
 یشــه اکتســابيشــود. فرهنگ همیده ميا ســازمان ديک قوم و يک ملت، ياز مردم مانند  یا اجتماعي

ن يتریسازد. در سطحیان مياسـت. بر اسـاس گفته هافسـتد، فرهنگ خود را در سـطوح مختلف نما
تر شاهد قيعم ی. در سطحاست نظاير آندن، حالت مو و يشـکل شـامل اصطالحات، طرز لباس پوش

ــت ــطورهي یا مرده و واقعيزنده  یافراد هانيام. يقهرمانان فرهنگ هس ــمند  یاا اس ــتند که ارزش هس
 لهيسونيبد. استشامل مذهب و شعائر  ینحوه رفتار هسـتند. سطح بعد یبرا يیو الگو شـدهشـمرده

کنند. یا مديهستند، معنا پ یضرور یاجتماع ازنظر یباشند ول یرضروريد واقعاً غيکه شـا يیهاتيفعال
 یگريت به ديک موقعيها ارزش لهيوسبهرند. يگیها شکل مارزش لهيوسبهها هسته فرهنگ هرحالبه

 هاآن يیشناسا یبرا يیشود و مبنایص داده مياز بد تشخ بخو هاآن لهيوسـبهشـود. یح داده ميترج
ــوند و معموالً پس از ســن یم فراگرفته یها در کودکد. ارزشيآیم به دســت ــالگ 16ش رات ييتغ یس

مختلف،  یو متداول در کشورها یعموم یهاف ارزشيتوص منظوربه شود.یجاد نميا هاآندر  یاساس
هنده دبعد شــکل چهارن ينمود که به گفته خودش ا يیرا شــناســا یاصــل یبُعد فرهنگ چهارهافســتد 

 :(1339، یلباف و دلواز ) اندعبارتبعد  چهارن ي. اهستندک کشور يدر  یت فرهنگيموقع
 .دارداشاره  امعهمختلف ج اقشارن يتوازن قدرت و ثروت ب یکنواختيريبه غ که :فاصله قدرت -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Erez & Early 
2.Jain & Tucker 
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ه و ديک فرد مجزا ديل دارند خودشان را اصوالً يجوامع افراد تما یدر بعض :يیگراو جمع يیفردگرا -

که فرد بدان تعلق دارد  یگر جوامع گروهيشان باشد. در دک خانوادهينزد یشان به خود و اعضاتوجه
 .استتر از خود فرد ار مهميبس
 و یقطسخت و خشن، من یهاش به سمت ارزشيگرا ونهدر جوامع مردگ :یگونگزنو  گونگیمرد -

 .است ینگر و احساس، کلیعاطف یهاش به سمت ارزشيگرا ونهگدر جوامع زن اما ،یليتحل
دارند  شينان باال گرايک کشور با اجتناب از عدم اطميافراد  :(یزيابهام گر) نانياجتناب از عدم اطم -

شورها ن کيدات متفاوت باشند. در ايجهات مانند خطر و تهد یتوجه کنند که در بعض يیهادهيبه پد
از  یبعض 1شود. جدول ین و مقررات ميبر قوان یشتريد بيکأش باالتر است و تيسطح اضطراب و تشو

 است. شدهداده، نشان شودیمشاهده م یکار یهاطيبعد را که در مح چهارن ياثرات ا
 

 هات سازمانيهافستد بر نحوه فعال یفرهنگ دابعا: اثر 1جدول 
 اديفاصله قدرت ز فاصله قدرت کم

 شدهليتشک نابرابر یهااز نقش یااز مجموعه یسازمان مراتبسلسله
. عدم تمرکز وجود داشته و کارکنان اندجادشدهيا یراحت منظوربهکه 

است  یکس آل دهياس يرند. رئيانتظار دارند که مورد مشورت قرار گ
 ک دموکرات کاردان باشد.يکه 

راد ن افيب ید عدم برابرودهنده وجنشان یسازمان مراتبسلسله
. تمرکز وجود دارد و کارکنان انتظار دارند استن يباال و رده پائرده
 کي آل دهياس ي. رئانجام دهند یکارچهگفته شود که  هاآنبه 

 رخواه است.يخ یحاکم مستبد ول

 يیفردگرا يیگراجمع

ک خانواده است. نقش ي یکارفرما مانند اعضا ن کارگر ويروابط ب
 ف.ينه کنترل وظا استن افراد يت، اداره روابط بيريمد

سود  رمبتنی باست  یکارفرما بر اساس قرارداد ن کارگر ويروابط ب
ف هر فرد را بر عهده دارد نه ياداره وظا فهيوظت يريدوطرفه. مد

 .هاآنن يروابط ب

 یگونگمرد یگونگزن

ک يه کنند تا بیرت و تالش خود استفاده مينش و بصيران از بيمد
ت يفيو ک یجام، برابردر سازمان برسند. تمرکز بر انس یمتوافق عمو

حل  ن افراديافراد است. تعارضات با مذاکره و سازش ب یکار یزندگ
 شود.یم

کرد عملرود که قاطع باشند. تمرکز بر حقوق، یران انتظار مياز مد
ود شیبر سر تعارضات نزاع م قدرآن. استن همکاران يو رقابت ب

 ک گروه برنده گردد.يتا 

 ینان قوياجتناب از عدم اطم فينان ضعياجتناب از عدم اطم

ند د وجود داشته باشياست با یکه واقعاً ضرور يیدرجاهان فقط يقوان
 یده زشيانگد. ينامتعارف و جد یها و رفتارهادهيرش ايشتر. پذينه ب
 شرفت.يپ لهيوسبه

ها و دهيشود. سرکوب ایاز مين احساس نيبه قوان یاحساس طوربه
 ت.يامن لهيوسبه یده زشيانگد. ينامتعارف و جد یرفتارها

 .53-45، 6831، یمنبع: لباف و دلو

 

 رانیا یفرهنگ مل

 است از سه نوع فرهنگ: یبيران ترکي( معتقد است فرهنگ حاکم بر ا1631) یاسد یبن
 ،سال 9666حدود  یبا قدمت یفرهنگ باستان -1
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 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــی فراملی ـــــــــــهاهای ايرانی به شرکتش فرهنگ ملی در پيوستن شرکتنق

 ،سال 1166حدود  یبا قدمت یفرهنگ اسالم -2

 .سال 266حدود  یبا قدمت یفرهنگ غرب -3

 ینعي یو موردنظر یهاران در شاخصيدهنده آن است که اقات هافستد نشانيگر تحقياز طرف د
به را  12و  56، 53، 11ب نمرات يبه ترت گونگیو مرد ناني، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطميیفردگرا
رد مشاخص  جزبهها شاخص یتمامگر کشورها در ين نمرات ديانگيبه مآورده است که با توجه  دست
 یگر کشورهايسه با ديران در مقايگاه ايدهنده جانشان 5. جدول هستنددر حد متوسط  یگونگ

 .استهافستد  موردمطالعه

 
 هافستد یران با توجه به ابعاد فرهنگياگاه ي: جا5جدول 

 رانيگاه ايجا ابعاد

 يیگرا/جمعيیفردگرا
 ش، انگلستانيکا، اترين: آمريفردگراتر

 ن: گواتماال، اکوادور، پانامايگراترجمع
 کشور 53ان يدر م 21ران: رتبه يا

 فاصله قدرت
 ، گواتماال، پاناماین: مالزيشتريب

 دانمارکل، ييش، اسراين: اتريکمتر
 کشور 53ان يدر م 26ران: رتبه يا

 اجتناب از عدم اطمينان
 ونانين: ژاپن، پرتغال، يشتريب
 ، دانمارکگن: سنگاپور، هنگ کنيکمتر

 کشور 53ان يدر م 32/31ران: رتبه يا

 گونگیزن/ مردگونگی 
 ش، ونزوئالي: ژاپن، اتریگونگمردن يترشيب

 : سوئد، نروژ، هلندگونگیزنن يترشيب
 کشور 53ان يدر م 39/35ران: رتبه يا

Source: Bani-Asadi, 1984, 15 ؛1339لباف و دلوی، .  

 

 یفرامل یهاشرکت یفرهنگ یهایژگیو
در کشورها و مناطق مختلف  هاآنت ي، فعالیفرامل یهابارز شرکت یهایژگياز و یکيهرچند 

اکم از فرهنگ ح یداست که بخش اعظمياما ناگفته پ ،ی متفاوتهافرهنگ یاست که دارا يیايجغراف
از  یکيکه گفته شد  طورهمان. است که متعلق به آن یها برگرفته از فرهنگ کشورن شرکتيبر ا

خش ز بين هاآنکه خود  استآن  گذارانيانبن، فرهنگ یسازمانفرهنگ دهندهيلتشک یمنابع اصل
شرکت  566ان ياز مگر ياند. از طرف دگرفتهکه به آن تعلق دارند  یاز فرهنگ خود را از کشور یمهم
ن، يس، چيکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگليمرکشور آ 16شرکت متعلق به  166ش از ي، ببزرگ یفرامل

 بافرهنگشتر يچه ب هر يیآشنا یبراتوان یمن اساس ي. بر همهستندو هلند  يسسوئ، کانادا، یکره جنوب
 .داد قرار موردتوجهرا ن کشورها ي، فرهنگ ایفرامل یهاشرکت
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ه بهافستد  موردنظرک از ابعاد يدر هر  موردبحث یاست که کشورها اینمرهدهنده نشان 9 جدول

با توجه به تعداد  موردبحثکشور  16ازات يامت ین وزنيانگيز ميف آخر جدول نيدر رد اند.آورده دست
 یهایژگيو بتوان با توجه به آن ده است تايتعلق دارد محاسبه گرد هاآنکه به  یفرامل یهاشرکت
 برای محاسبه ميانگين وزنیداد. قرار سه يو مقا یمورد بررسرا  یرانيو ا یفرامل یهاشرکت یفرهنگ
فراملی های شرکتدر تعداد  موردنظر هایهای فرهنگ ملی کشورهر يک از شاخصمجموع ابتدا 

 تقسيم شده است. فراملیهای شرکتضرب شده و حاصل آن بر مجموع تعداد  هاآن

 
 ین شرکت فرامليشتريب دارای یکشورها هافستد در یابعاد فرهنگ: 9جدول 

بعد مورد                   
 نظر

 کشور 

 /يیفردگرا
 يیگراجمع

 فاصله قدرت
اجتناب از عدم 

 نانياطم
 /یگونگمرد
 گونگیزن

 92 19 16 61 متحدهاالتيا

 63 66 53 15 ژاپن

 16 33 95 96 فرانسه

 91 91 32 95 آلمان

 93 33 33 36 سيانگل

 53 16 36 13 نيچ

 16 33 96 13 یکره جنوب

 52 56 16 36 کانادا

 36 53 31 93 سيسوئ

 11 53 33 36 هلند

 92 53 19 36 کشور 16 ین وزنيانگيم

 .های تحقیقیافتهمنبع: 

 
با  یفرامل یهاشرکت یفرهنگ یهایژگيو یبه بررس 9از جدول  آمدهدستبهحال با توجه به اعداد 

 شود:یهافستد پرداخته م موردنظرتوجه به ابعاد 
ه ن موضوع دارد کين شاخص اشاره به ايعنوان شد، ا ترشيپطور که همان :يیگراو جمع يیفردگرا -

 تياهم ،تعلق دارند هاآنه که ب يیهاش از گروهيک خود بيافراد در جامعه تا چه حد به خود و افراد نزد
ر را دارا بودند براب یفرامل یهان تعداد شرکتيشتريکه ب یکشور 16 ین شاخص برايدهند. مقدار ایم

ها ش از گروهين کشورها به افراد بيکه در ا استن موضوع يدهنده ااست که نشان آمدهدستبه 36با 
 شود.یت داده مياهم

ن موضوع است يدهنده او نشان هست 19 برابر بان شاخص يا یبرا آمدهدستبهعدد  فاصله قدرت: -
وع ن موضيبرقرار است و ا یشتريب عدالتها خانواده یها و حتن دولت، سازمانين کشورها، بيکه در ا
 م.يدر جامعه باش یدارتريفرهنگ پاشاهد شود یباعث م
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ورد م یکشورها ین شاخص برايبا توجه به محاسبات صورت گرفته ا: یزن گونگو  یمرد گونگ -
 شيگرا ین کشورها تا حديدهنده آن است که در ان عدد نشانياست. ا آمدهدستبه 92بحث برابر با 

 یهاشتر به سمت ارزشيش بين کشورها گرايدر ان بدان معناست که يو ا است یمرد گونگبه سمت 
رند تا يگیقرار م یمورد بررس یيل عقاليشتر بر اساس منطق و تحليسخت و خشن بوده و مسائل ب

 احساسات و عواطف.
ن يانگيکه نسبت به مآمده است  به دست 53ز عدد ين شاخص نيا یبرا نان:ياجتناب از عدم اطم -

ن يدهنده آن است که در ان امر نشاني. ااستتر و در حد متوسط نيياست، پا 91که برابر با  یجهان
 یند ولکنیاستقبال م هاآنرند و از يپذیرمعمول و ناشناخته را ميغ یهاتيموقع یکشورها افراد تا حد

 یريوگجل پرمخاطرهار خطرناک و يبس یهاتيجاد موقعيد که از از وجود دارنين و مقررات نيقوان یضبع
 ند.ينمایم
 

 یاز منظر ابعاد فرهنگ یو فرامل یرانیا یهاسه شرکتیمقا

و فرهنگ حاکم بر  یرانيا یهاران و شرکتيفرهنگ حاکم بر ا یقبل به بررس یهادر قسمت
، هر یو فرامل یرانيا یهاسه فرهنگ شرکتيمقا ین قسمت برايدر اپرداخته شد.  یفرامل یهاشرکت

گردند یه مسيآن مقا ین جهانيانگيها، با من نوع شرکتيا یمورد نظر هافستد برا یک از ابعاد فرهنگي
 یهاا شرکتب یرانيا یهافرهنگ شرکت یليسه تفضيدر ادامه به مقا. استسه ين مقايدهنده اکه نشان

 شود.یهافستد پرداخته م موردنظر، بر اساس ابعاد یفرامل
 یهاشرکت یبرا یيمشخص است شاخص فردگرا 2طور که در نمودار همان :یيگراو جمع یيفردگرا -

 یهاشرکت ین شاخص برايا کهیدرحال است 36و برابر با  ین جهانيانگيشتر از ميار بيبس یفرامل
دهنده آن است که فرهنگ ن امر نشانياست. ا 11و برابر با  ین جهانيانگيباً برابر با ميتقر یرانيا

د که بدان تعلق دارن یش از گروهيار بيبس ،به افراد هاآناست که در  یاگونهبه یفرامل یهاشرکت
ود شیت داده ميهم به افراد اهمت متفاوت بوده و يوضع یرانيا یهااما در شرکت؛ شودیت داده مياهم

 .استتر از خود افراد مهم اندکیکه بدان تعلق دارند، هرچند گروه  یو هم به گروه
ن يکه ا یاگونهبه است یتر از شاخص فردگرايمتفاوت یت کمين شاخص وضعيدر ا فاصله قدرت: -

شاخص فاصله  کهیدرحال است 19و برابر با  ین جهانيانگيکمتر از م یفرامل یهاشرکت یشاخص برا
 یهادر شرکتفاصله قدرت ن موضوع بدان معناست که ي. ااست 53برابر با  یرانيشرکت ا یقدرت برا

 یشتريب ها مساواتسازمان گونهنياشود و در یرفته ميشتر پذيب یفرامل یهانسبت به شرکت یرانيا
افراد  یعنيد گردیاساس عدالت رفتار م برشتر يب یفرامل یهادر شرکت کهیدرحال استن افراد برقرار يب

 ند.يانمیافت ميا دريسازمان به همراه خواهند داشت، مزا یکه برا منفعتیت و يزان فعاليبر اساس م
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 یهار شرکتد یعني است یمشابه شاخص فردگرايز ين شاخص نيات يوضع :یزن گونگو  یمرد گونگ -
کمتر از  یرانيا یهادر شرکت یبوده ول 92و برابر با  ین جهانيانگيش از مين شاخص بيا یفرامل

 یرانيا یهان معناست که فرهنگ حاکم بر شرکتين تفاوت بدي. ااست 12و برابر با  ین جهانيانگيم
رند يگیقرار م یموردبررس یئو عقال یمنطق یهامسائل کمتر بر اساس ارزش هاآندر  است یاگونهبه
 .هستندکم حا یاحساس یهاشتر ارزشيو ب
 یدارا یرانيو ا یفرامل یهانان هر دو شرکتيدر شاخص اجتناب از عدم اطم :نانياجتناب از عدم اطم -

 آمدهدستبه(. اعداد 56و  53ب برابر با ي)به ترت هستند ین جهانيانگينسبت به م یاز کمتريامت
استقبال  پرمخاطره یهاتياز موقع یها اگرچه تا حدشرکتن يا یدهنده آن است که در هر دونشان

ار نامعمول و خطرناک يبس یهاتيوجود آمدن موقعه ز وجود دارند که از بين ینيقوان یشود ولیم
 ند.ينمایم یريجلوگ

 

 یریگجهینت بحث و
ا ناخواسته به ياست که خواسته  یسطح امرن يات در يو فعال یجهان یامروزه ورود به بازارها

ای های نوپا به بازارهعوامل پيوستن شرکت نيترمهمشدن يکی از جهانیو شود یل ميها تحمسازمان
شدن، فرهنگ به يکی از مسائل راهبردی با گسترش جهانی .(2619، 1ت )تايوانی و همکاراناسجهانی 

مورد توجه  دقتبهکه بايد  (2615، 2ت )سينگ و سيدواس شدهليتبددر مديريت مناسب بازارهای هدف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Tiwani et al 
2.Singh Sidhu 
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وجه به در غرب و با ت یسازمان یهادهيز مانند اغلب پديده نين پديا ادداشتيد به يالبته باقرار گيرد. 
گر يافته است. از طرف ديآمده و گسترش  به وجودجوامع  گونهيناحاکم بر  یهااستيفرهنگ و س

ک ياز  یتيريک نظام مديانتقال ن است که يد مورد توجه قرار داد اين راه بايکه در ا یار مهمينکته بس
ند ماناست ) یات متفاوتيخصوص یگر که دارايد یبه فرهنگ( ی)مانند فرهنگ غربفرهنگ خاص 

در آن  محيط و شرايطی که شرکت .(1333انصاری و همکاران، است ) ار پرخطري، بسران(يفرهنگ ا
و ( 2616، 1)گاملتف و همکاران داردها و عملکرد آن فعاليت نحوهکند، تأثير زيادی بر فعاليت می

، یومب یهانسبت به فرهنگ یجهان یبازارها ین راهبرد برايد هنگام تدويبا یتيچندمل یهاتکشر
رغم تأثير الزم به ذکر است علی(. 1366کاتئورا و گراهام، باشند )ر بوده و شناخت داشته يپذانعطاف
ان به مرور زم اين تأثير رسدها، به نظر میها و راهبردهای شرکتمشیهای فرهنگ ملی بر خطويژگی

، 3به نقل از لورنز و همکاران 2663، 2)لوی و کاپالن ابديالمللی صنايع، کاهش و با افزايش قلمرو بين
وجود م یها، تفاوتیفرامل یهافرهنگ حاکم بر سازمان یآن بود تا با بررس یدر پحاضر مقاله  .(2619

 یهاورود سازمان یرا مورد مطالعه قرار دهد تا راه برا یرانيا یهاو فرهنگ حاکم بر سازمان هاآنان يم
شده توسط  يیشناسا یز از ابعاد فرهنگين منظور ني. به همبازگردد ازپيشيشب یجهان یبه سو یرانيا

 .ديهافستد استفاده گرد
دارند  اهمبهای تحقيقات حاکی از آن است که فرهنگ و ساير عوامل محيطی ارتباط متقابلی يافته

)هولمز و  دهندتأثير قرار میرا تحت  یالمللنيبهای ر فعاليتهای برای حضور دو راهبرد شرکت
 یه فرهنگ ملکم يريگیجه ميه مطرح شد نتک یبا توجه به مطالب. (2615، 5؛ هيت2613، 1همکاران

ط يشرا )مانند یگريعوامل متعدد د یول است گذارريتأث یفرامل یهاشرکتها به تکوستن شريبر پ
نقش دارند  یفرامل یهاتکبه شر یرانيا یهاتکوستن شريز در پي( نغيرهو  ی، قانونی، اقتصادیاسيس
 رند ويقرار گ موردتوجه زمانهم طوربه یستين راه، بايدرک هرچه بهتر نقش فرهنگ در ا یه براک
ت در سطح يفعال یها براتکشر یروشيتمام مسائل پ یگشالکتواند مشیه صرف بر فرهنگ، نمکيت

در تحقيق خود پس از بررسی نقاط ضعف مدل هافستد،  (2619) 9توبورگبرای مثال باشد.  یجهان
 های فرهنگی نيز توجه شود.کند که بهتر است در اين زمينه به عادتپيشنهاد می

 موردنظر یشاخص فرهنگ 1شاخص از  3د، در يقبل مشخص گرد یهاکه در قسمت طورهمان
مشاهده  یوانفراتفاوت  یو فرامل یرانيا یهاان شرکتيم( گونگیمردو  ی)فاصله قدرت، فردگرايستد هاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Gammeltoft 
2.Levy and Kaplan 
3.Laurens et al 
4.Holmes et al 
5.Hitt 
6.Touburg 
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از يمتا یدارا یرانيا یهااست که در آن شرکت یيها در شاخص فردگران تفاوتين ايشتريشود. بیم

 یبا اجرا یرانيا یهاشود سازمانیه مين توصيبنابرا ،هستند 36از يامت یدارا یفرامل یهاو شرکت 11
 کهآنل يدل د بتوان گفت بهيند. شايت نمايخود تقو یهان شاخص را در سازمانيگوناگون ا یهابرنامه

ه و ق و منظم را احساس نموديدق یزيراز به برنامهيگرا هستند، کمتر نجمعنسبتاً  یرانيا یهاسازمان
ن يپندارند، ایمشترک م ازحديشبها را گر سازمانيچون منافع خود و د درواقع. ندينمایبدان عمل م

 رند.يگیده ميامر را ناد
مشاهده شد، شاخص  یو فرامل یرانيا یهان سازمانيب یاديکه در آن تفاوت ز یگريشاخص د

 یفرامل یهاو سازمان 12از يامت یدارا یرانيا یهانن شاخص سازمايدر ا است.گونگی زنا ي گونگیمرد
 .هستند گونهزن یتا حد یرانيا یهادهنده آن است که سازمانن امر نشاني. اهستند 92از يامت یدارا

حاکم  یو عقالن یمنطق یهاارزش کهآنش از يب یرانيا یهان امر باعث شده است که در سازمانيا
افه کرد که د اضين نکته را باي. البته ادهندل يرا تشک یريگميتصم یباشد، احساسات و عواطف مبنا

المنفعه، امع یهادر سازمان يژهوبهباشد )مراه داشته ه سازمان به یز برايرا ن یتواند منافعیم یزن گونگ
مرکز تشود یدر سازمان باعث مگونگی زنمثال  ی. برا(احمرهاللل سازمان يه و داوطلبانه از قبيريخ

؛ شوداد حل ن افريتعارضات با مذاکره و سازش ب بوده وافراد  یکار یت زندگيفيو ک یبر انسجام، برابر
ر ش داده تا عالوه بيرا در سازمان افزا گونگیمرد یکم یرانيا یهاشود سازمانیه مين توصيبنابرا

 ار داشته باشند.يز در اختيرا ن یگونگزنگردند، منافع یمند مآن بهره یاياز مزا کهآن
ظه تفاوت مالح یو فرامل یرانيا یهان شرکتيب کهآنرغم یز عليدرباره شاخص فاصله قدرت ن

و  53 یرانيا یهان شاخص شرکتيدر است. ين ین تفاوت در حد دو شاخص قبليا یشود ولیم
 یاديز یتواند تبعات منفین شاخص مياز باال در ايآوردن امت به دستد. هستن 19 یفرامل یهاشرکت

دهنده نشان یسازمان مراتبسلسله، ین سازمانيمثال در چن یهمراه داشته باشد. براه سازمان ب یبرا
 هانآتمرکز وجود دارد و کارکنان انتظار دارند به  بوده،ن يباال و رده پائن افراد ردهيب یوجود عدم برابر
 يیايوتواند پی، سازمان نمیطين شرايچن باوجوداست  یعيطب ند.را انجام ده یکارچهگفته شود که 
کسب  یقيتوف یخارج یتواند در بازارهاینم گاهيچه ،ا نباشديهم که پو یو سازمانباشد الزم را داشته 

 د.ينما
 یهاشرکت نيب یتفاوت کهيناد گفت با توجه به ينان( باين شاخص )اجتناب از عدم اطميدرباره آخر

، ستنده یک به متوسط جهانيدر حد متوسط به باال و نزد هاآن یهردوشود و یده نميد یرانيو ا یفرامل
 شود.یر احساس نمييبه تغ یازين

 یهاشرکتبه  یرانيا یهاشرکتوستن يل پيتسه منظوربهتوان یه مکرا  يیارهاکراه ازجمله
ر د يژهوبه یفرامل یهاتکبا شر یارکهم از: اندعبارترد کشنهاد ي( پیفرهنگ يدگاهد)از  یفرامل

 رتصوبه( یشاورزکو محصوالت  يیع غذايمثالً صنا) يمهست یت نسبيمز یداراه ک يیهانهيزم
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ر ييتغ يتهادرنو  یريادگيو به دنبال آن  یه تعامل فرهنگک کت مشتريريا مدي کمشتر یگذارهيسرما
جارت ت، یسازیدر خصوص جهان یآموزش یهادوره یتواند به دنبال داشته باشد. برگزاریرا م یفرهنگ

 یالمللنيب یهااجالسها و شيها، هماشگاهيت در نماکشر ؛مؤثر بر آن یفرهنگ یهایژگيالملل و ونيب
 .هاآنار بستن کسب تجارت ارزنده و بکو 

شود یهاد مشنين، پيشيقات صورت گرفته پيقبل و تحق یهادر قسمت شدهيانببا توجه به مطالب 
 :ينهدرزمباشند  يیهاتواند پژوهشیم یمطالعات بعد

نظاير و  ی، قانونی، اقتصادیاسيط سيها مانند شراشدن سازمانیبر جهان مؤثرعوامل  ريسامطالعه  -
 آن.

 .ع گوناگونينقش فرهنگ در صنا یاحتمال یهاتفاوت یبررس -

 .یجهان یسه نقش فرهنگ، قبل و بعد از ورود به بازارهايمقا -
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