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چکيده
امروزه شرکتهای فراملی نقشی کليدی در عرصه بينالملل ايفا میکنند .با در نظر گرفتن حجم فعاليت ،قدرت
اقتصادی باال و ساختار سازمانی خاص ،شرکتهای فراملی را میتوان از بازيگران بسيار مهم صحنه اقتصاد نوين
دانست .به دليل اجتنابناپذيری بحث ورود به بازارهای جهانی و پيوستن به سازمان تجارت جهانی ،ضروری است
شرکتهای ايرانی با قواعد ورود به بازارهای بينالمللی آشنا شوند و قابليتهای آن را کسب کنند؛ اما اغلب الگوهای
مربوط به اين زمينه ،در کشورهای غربی و با توجه به ويژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادی آنها
ارائهشدهاند و موفقيت آنها در يک محيط خاص نمیتواند ضامن موفقيتشان برای شرکتهای ايرانی نيز باشد .با
توجه به اين موضوع ،به نظر میرسد مسير بينالمللی شدن ،الگويی چندخطی است و بنابراين در مطالعات تطبيقی،
بررسی شرايط خاص هر کشور بسيار حائز اهميت است .يکی از اين شرايط که تأکيد بسياری نيز بر آن شده است،
شرايط فرهنگی است .با توجه به مطالب فوق ،مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی نقش فرهنگ ملی در
تجارت بينالملل و مقايسه فرهنگ حاکم بر شرکتهای ايرانی و شرکتهای فراملی بپردازد و برای اين منظور از
ابعاد فرهنگی هافستد بهره گرفته است .نتايج حاصل بيانگر آن است که از ميان چهار بعد فرهنگی موردنظر هافستد،
در سه شاخص (فاصله قدرت ،فردگرايی و مردگونگی) تفاوت فراوانی بين فرهنگ شرکتهای فراملی وجود دارد و
میتوان چنين نتيجه گرفت که عوامل مذکور میتوانند بر حضور شرکتهای ايرانی در بازارهای جهانی ،مؤثر باشند.
کلمات کليدی :جهانیشدن ،شرکتهای فراملی ،فرهنگ ملی ،بازارهای جهانی ،ايران.
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مقدمه
از زمان نخستين تمدنها تاکنون ،تجارت ميان افراد محلی و افراد خارجی همواره در جريان بوده است.
اقتصاد و جامعه دربرگيرنده مبادله مواد خام ،حيوانات ،محصوالت ،کاالهای نيمه ساخته و يا ساختهشده،
خدمات ،پول ،ايده و افراد است که اين امر از زمان ظهور و پيدايش تمدنها وجود داشته است (دياموند،1
 .)1663برای مدت چند سال از قرن شانزدهم تاکنون ،تجارت ميان نظامهای دولتی کشورهای اروپايی
و شاخههای مستعمرات آنها بهعنوان تجارت بينالمللی تعريفشده است .چنين تجارتی شامل
شرکتهای بزرگ تجاری جهان ،مذاهب سازمانيافته ،بازرگانان و رؤسای محلی میشد .در اغلب
موارد اين تجارت شامل چپاول و غارت ،خريدوفروش بردهها همانند کاالها و اجناس نادر و باارزش
میشد .بعدها با صنعتی شدن جوامع ،تجارت شامل کاالها و اجناس عادی و معمول شد که در سراسر
جهان توزيع میشوند و اغلب جای محصوالت بومی و محلی را میگيرند .قيمت ارزان اين کاالها
وسيلهای برای توزيع و فروش گسترده آنها است (کلگ و همکاران .)2665 ،از زمانی که بازارهای
محلی ،توسعه يافتند؛ کسبوکار به نحوی سازماندهی شد که برخی نظريهپردازان به آن تحت عنوان
«سرمايهگذاری سازمانيافته» اشاره نمودند .اساساً اين بدان معنی بود که شرکتهای دولتی با
هويتهای قوی و نيرومند در بازارهای محلی خويش ،با توجه به خبرگی و تخصصی که داشتند تمايل
داشتند به سمت تسخير بازارهای غير محلی حرکت نمايند (الش و اوری.)1633 ،2
در طی پنجاه سال گذشته ،بازارهای بينالمللی نقش مهمی در افزايش درآمد و سود شرکتهای
چندمليتی داشته است .پيشبينی میشود اين روند ادامه داشته باشد زيرا جهانیسازی عامل مهمی در
رشد درآمد و کاهش هزينههای اين نوع شرکتها است (وايتيکر و همکاران.)2613 ،3
برآورد شده است که شرکتهای فراملی بهطور مستقيم  1درصد کل نيروی کار کشورهای
توسعهيافته و  12درصد کل کارکنان در کشورهای در حال توسعه را در استخدام خود درآوردهاند .طبق
آمار کميسيون اروپا ( ،)2619شرکتهای چندمليتی در حال حاضر کنترل بيش از نيمی از تجارت
بينالملل را در اختياردارند .تعداد کارکنان شرکتهای فراملی به چند صد هزار نفر میرسد .برای مثال
در سال  ،2615جنرال موتورز ،زيمنس و فورد موتور به ترتيب  139666 ،363666و  191666نفر را
در استخدام داشتهاند (کوردوس و وجتوويک.)2619 ،1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Diamond
2.Lash

and Urry
et al
4.Kordos and Vojtovic
3.Whitaker

نقش فرهنگ ملی در پيوستن شرکتهای ايرانی به شرکتهای فراملی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36
بیان مسئله

در اهميت جايگاه شرکتهای فراملی در اقتصاد جهانی اشاره به اين مطلب کافی است که 35
درصد تجارت جهانی در قلمرو فعاليت آنها قرار دارد .اين شرکتها بهعنوان عامالن جهانیشدن و
منبع رشد و کارايی موردتوجه قرا دارند (کوردوس و وجتوويک .)2619 ،1از سوی ديگر شرکتهای
فراملی )TNC's( 2معموالً در يک يا چند منبع رقابتی (اندازه ،تمرکز باالی قدرت ،فرصتهای زياد
برای يکپارچگی عمودی ،ارتباطات بينالمللی قوی ،توان تأثير بر الگوهای سرمايهگذاری جهانی و
توانايی کنترل حوزههای تحقيق و توسعه جهانی) مزيت بااليی به دست میآورند .از ساير منابع مزيت
رقابتی شرکتهای فراملی میتوان به مزيتهای قيمتگذاری در کشورهای مختلف ،حمايت دولت
(چه در کشور مادر و چه در بازارهای هدف) ،انعطافپذيری ،تأثيرپذيری کمتر نسبت به نوسانات نرخهای
ارز و قدرت چانهزنی باالتر نام برد .در سال  356 ،1636شرکت فراملی  23درصد توليد ناخالص داخلی
جهان را به خود اختصاص میدادند .اين روند بهسرعت در حال افزايش بوده بهنحویکه از دهه  36به
بعد ،رشد سرمايهگذاریهای خارجی شرکتهای فراملی سه برابر ساير بخشها بوده است .رشد
شرکتهای فراملی منحصر به شرکتهای غربی نبوده است .برای مثال ،در شرق آسيا يک شرکت
توليدکننده کاغذ در اندونزی ،تبديل به ششمين توليدکننده کاغذ در جهان شده است (ريليجان.)2665 ،3
بر اساس اين آمار و ارقام چنين به نظر میرسد که همراه نشدن با تحوالت اقتصادی دنيا و نپيوستن
به شرکتهای چندمليتی و فراملی میتواند در بلندمدت و کوتاهمدت امکان رقابت را از صنايع کشورمان
گرفته و شرکتهای داخلی را از تفکر و الگوی جهانی انديشيدن و عمل کردن بازدارد .در اين ميان
توجه به مقوله بينالمللی شدن و روشهای دستيابی به آن میتواند راهگشای شرکتهای ايرانی باشد.
از طرف ديگر نکته بسيار مهمی که در اين راه بايد موردتوجه قرارداد اين است که انتقال يک نظام
مديريتی از يک فرهنگ خاص به فرهنگی ديگر که دارای خصوصيات متفاوتی است ،بسيار پرخطر
است و اينکه اجرای نظامی که در يک فرهنگ با موفقيت همراه بوده ،هميشه نمیتواند تضمينی برای
موفقيت آن در فرهنگ متفاوت ديگر باشد (انصاری و همکاران .)1333 ،در همين راستا نيز قبل از
اجرای هر نظام نوينی در سازمان و حاکم کردن تفکری جديد در آن ،بايد احتمال موفقيت آن را در آن
فرهنگ خاص موردبررسی قرارداد و تا حدودی احتمال موفقيت آن را باالتر برد.
شرکتهای چندمليتی بايد هنگام تدوين راهبرد برای بازارهای جهانی نسبت به فرهنگهای بومی،
انعطافپذير بوده و شناخت داشته باشند .بهرغم داستانهايی که در مورد اشتباهات و خطاهای
شرکتهای بينالمللی در مواجهه با مسائل فرهنگی وجود دارد ،ولی تعداد شرکتهای موفق نيز بسيار
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قابلتوجه است .تمام داستانهای موفقيتآميز در يکچيز مشترک هستند و آن عبارت است از
پاسخگويی مناسب به آدابورسوم محلی (کاتئورا و گراهام.)1366 ،
شرکتهای ايرانی نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و بايد پيش از ورود به اين عرصه ،پيشنيازهای
فرهنگی مناسب را در سازمان خود شناسايی و فراهم کنند و پسازآن اقدامات بعدی را انجام دهند .از
طرف ديگر به نظر میرسد بررسی ويژگیهای فرهنگی سازمانهايی که پيشازاين وارد اين عرصه
شده و به موفقيتهايی نيز دستيافتهاند ،بتواند معيار مناسبی برای اين موضوع باشد .به همين جهت
اين مقاله در پی آن است ابتدا با استفاده از مدل هافستد ،ويژگیهای فرهنگی کشورهايی که
شرکتهای پيشرو و موفق درزمينه جهانیشدن (شرکتهای فراملی) ،در آنها فعاليت میکنند را
موردبررسی قرار داده و سپس به مقايسه آنها بافرهنگ حاکم بر ايران بپردازد و درنهايت پيشنهادهايی
در اين زمينه ارائه دهد.
هدف تحقیق

هدف اصلی تحقيق حاضر بررسی نقش فرهنگ در پيوستن شرکتهای ايرانی به شرکتهای
فرامليتی است.
هدفهای زير را نيز میتوان بهعنوان هدفهای فرعی بيان کرد:
 شناسايی ويژگیهای فرهنگ ملی ايران، بررسی ويژگیهای شرکتهای فراملی در سطح جهانی، آشنايی بيشتر با فرايند جهانیشدن و توسعه فعاليت شرکتها در عرصه بينالمللی و جهانی.سؤال تحقیق

سؤال تحقيق حاضر عبارت است از اينکه آيا بين فرهنگ ملی و پيوستن شرکتهای ايرانی به
شرکتهای چندمليتی و فراملی رابطهای وجود دارد؟ بهعبارتديگر آيا فرهنگ ملی میتواند در نحو
فعاليت شرکتها در سطح جهانی نقش داشته باشد؟
روششناسی تحقیق
روش تحقيق حاضر توصيفی است .همچنين با بررسی کتابخانهای منابع موجود جهت
تجزيهوتحليل دادهها از مباحث نظری استفادهشده است و سپس نقش فرهنگ در فعاليت شرکتها در
سطح جهانی موردبحث قرارگرفته است.
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جهانیشدن

البرو،1

جهانیشدن فرايند يکپارچگی مردم جهان در يک جامعه واحد
از ديدگاه مکگرو و مارتين
است ،بهنحویکه حوادث و اتفاقات در نواحی دوردست ،سبب شکلگيری رخدادهای محلی میشوند.
جهانیشدن سبب گسترش پيوندها و ارتباطات متقابل فراتر از دولتها میشود و از اهميت مرزها و
فاصلههای جغرافيايی میکاهد .عدهای ديگر فرايند جهانیسازی را با جهانگرايی يکسان نمیدانند
و معتقدند که در مباحث کنونی ،جهانگرايی به معنی بسط و گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ
اياالتمتحده آمريکا به ساير کشورهای جهان است ،درصورتیکه جهانیسازی يعنی به استقبال جهان
رفتن ،آشنا شدن بافرهنگهای ديگر و احترام گذاشتن به آراء و نظريههای ديگران ،نه نفی ديگران
و نفوذ در فرهنگ آنها و برخورد ايدئولوژيک (هو و ون گلينو .)1665 ،2درجايی ديگر ديويد الو،3
جهانیشدن را در ارتباط با اقتصاد آمريکا معنی میکند (الو .)2663 ،به هر صورت در يک تعريف
ساده ،میتوان جهانیشدن را حاصل گسترش روابط و تعامالت اقتصادی ،سياسی و فرهنگی ميان
دولتها و جوامع با يکديگر دانست.
بـهطورکلی میتوان گفـت ،عـالمان علوم اجتماعی به علت پيچيدگی و ســـيال بودن موضـــوع
تعريفشــان ،در اغلب موارد دچار تناقض و ابهاماتی در ارائه مفاهيم موردبحث میگردند .جهانیشــدن
نيز از اين مقوله مستثنا نيست؛ اين ابهام ،اختالف و تناقض مضاعف موجود در تعريف جهانیشدن ،از
عوامل گوناگونی نشـــأت میگيرد .يکی از اين عوامل ،چندوجهی بودن پديده يا فرايند جهانیشـــدن
اسـت .امروزه همه جوانب زندگی ،کموبيش از فريند جهانیشدن تأثير میپذيرد و فرايند موردنظر هم
اقتصادی است ،هم سياسی و هم فرهنگی (اندرسون.)2661 ،
با همه اين مشکالت ،هنگامیکه تعاريف مختلف در کنار هم مرور میشوند ،امکان استخراج
وجوهی مشترک پديد میآيد" .فشردگی جهانی"" ،وابسته شدن بخشهای مختلف جهان"" ،افزايش
وابستگی و درهمتنيدگی جهانی" ،فرايند غربی کردن و همگون سازی جهان "" ،ادغام همه جنبههای
اقتصادی در گسترهای جهانی "" ،پهناورتر شدن گستره تأثيرگذاری و تأثيرپذيری کنشهای اجتماعی
"" ،کاهش هزينههای تحميلشده توسط مکان و زمان "" .جهانیشدن فرايندی است که در آن
اقتصاد ،ديگر به ديوارههای دولت ملی و مقررات آن برنمیخورد "" ،ادغام وسيعتر و عميقتر "" ،ادغام
بيشتر بازارهای جهانی "" ،گسترش بينالمللی مناسبات توليدی و مبادله سرمايه "" ،به همپيوستگی
بيشتر اقتصادها "" ،وضعيتی که رفاه يک مرد يا زن عادی ،ديگر فقط به عملکرد دولتشان وابسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.McGerw

& Martin Elbro
& Von Glinow
3.David S. Law
2.Huo
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نيست " و "ايجاد دهکدهای جهانی متشکل از بشر پراکنده در پنج قاره " از ديگر تعاريف جهانیشدن
هستند (ساميها.)2662 ،1
با تأملی گذرا بر تعاريف ارائهشده ،محوريت چند مقوله ،خدشهناپذير است (بهکيش:)1335 ،
 جهانیشدن مفهومی انسانی است و مبين يک انتخاب طبيعی است. جهانیشدن يک فرايند است که بهصورت تدريجی از گذشته شروعشده و بهسوی آينده پيشمیرود.
 اين فرايند در تمامی ابعاد زندگی بشری جلوهگر است. مضمون گسترش ارتباطات انسانی در تمامی اين تعاريف يافت میشود. همگون سازی و ايجاد همبستگی در سطح جهان از ديگر استنتاجهای اين تعاريف است.از اين تعاريف يک اختالفنظر عمده نيز برداشت میشود؛ اين فرايند همگون سازی ،با دو نگرش
متفاوت منشأ يابی میشود (بهکيش:)1335 ،
الف) گروه اول که اکثريت را تشکيل میدهند ،اين فرايند را طبيعی دانسته و آن را گريزناپذير میدانند.
ب) گروهی نيز آن را گسترش تجدد به اقصی نقاط جهان زير نظر غرب میدانند .لذا در اينجا دو واژه
مختلف جهت تعيين موضوع ارائه میگردند:
 جهانیشدن عبارت است از فرايند همگرايی و همگون شدن جهان در قالب يک جامعه جهانی. تسريع آگاهانه فرايند جهانیشدن توسط بشر را جهانیسازی گويند.ویژگیهای شرکتهای فراملی

تعداد شرکتهای چندمليتی در طی دهه اخير تقريباً دو برابر شده است .از بين  156اقتصاد بزرگ
در دنيا  31مورد کشـور و  96مورد ،شـرکت هستند (کاتلر و آرمسترانگ .)2612 ،2شرکتهای فراملی
امروزه يکی از ارکان توليد بينالمللی هســتند ،بهطوریکه امروزه  566،666شــرکت وابســته توســط
 96،666شرکت مادر به وجود آمدهاند و مشغول فعاليت هستند و بيش از  9ميليون نفر در شرکتهای
وابسـته به آنها مشـغول به کار هسـتند .در حال حاضر شرکت وال مارت 3بزرگترين شرکت فراملی
(برحسـب ميزان درآمد) بهحسـاب میآيد .حدود  66درصـد از يکصد شرکت فراملی بزرگ متعلق به
اتحاديه اروپا ،ژاپن و آمريکا هســتند ،درحالیکه فقط دو شــرکت پتروليوس 1از ونزوئال و دوو 5از کره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Samiha

and Armstrong

2.Kotler

3.Wal-Mart
4.Petroleos
5.Daewoo
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جنوبی متعلق به کشـورهای درحالتوسعهاند .نکته قابلتوجه آنکه از ميان  566شرکت فراملی جهان
در سـال  ،2663حدود  166شرکت متعلق به  16کشور هستند که از ميان آنها اياالتمتحده با 153
شــرکت دارای باالترين ســهم اســت .طبق گزارش آنکتاد ( ،)2613تجارت جهانی کاال و خدمات در
ســال  2615به ترتيب برابر با  19و  5تريليون دالر بوده اســت .طبق گزارش ســرمايهگذاری جهانی
آنکتاد ( ،)2619جريان جهانی سـرمايهگذاری مسـتقيم خارجی در سال  2615با  16درصد افزايش به
 1/3تريليون دالر رسيد؛ هرچند اين رشد در تمام کشورها بهطور مساوی توزيع نشده است .در جدول
 1بازيگران اصلی تجارت بينالمللی کاال در سالهای  2616 ،2665و  2615نشان دادهشده است.
گزارش سرمايهگذاری جهانی آنکتاد ( )2619ميزان مخارج سرمايهای  5666شرکت چندمليتی در
سال  2615حدود  11درصد کاهش داشته است که شايد اين کاهش بازتابی از وضعيت اقتصاد کالن
در ســطح جهانی باشــد .طبق همين گزارش ،ميزان ســرمايهگذاری مســتقيم خارجی در کشــورهای
توسـعهيافته در سـال  2615با  31درصـد افزايش از  522ميليارد دالر در سال  2611به  692ميليارد
دالر رسيد .ميزان سرمايهگذاری مستقيم خارجی در مناطق مختلف دنيا در سال های مختلف و در 26
کشور برتر در سال  2615به ترتيب در جدول  2و نمودار  1نشان دادهشده است
جدول  :1بازيگران اصلی تجارت بينالمللی کاال
(ارقام به ميليارد يورو)
واردات

صادرات
کشور

2665

2616

2615

2665

2616

2615

نروژ
سويس
برزيل
کانادا
چين
هند
ژاپن
مکزيک
روسيه
سنگاپور
کره جنوبی
آمريکا

33
165
65
363
912
31
133
132
161
135
226
363

66
113
116
316
1166
199
531
225
366
295
352
1632

61
291
132
363
2653
233
593
313
316
312
135
1513

15
162
56
253
536
113
115
133
36
191
216
1362

53
133
139
269
1653
291
521
223
133
231
321
1135

36
223
155
333
1519
352
591
359
195
293
363
2635

)Source: Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
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جدول  :2ميزان سرمايهگذاری مستقيم خارجی در مناطق مختلف دنيا (ميليارد دالر)
منطقه /کشور
کل دنيا
اقتصادهای درحالتوسعه
اقتصادهای در حال گذر
اقتصادهای توسعهيافته
چين
کره جنوبی
هند
ايران
عراق
عربستان سعودی
ترکيه
امارات
افغانستان
پاکستان

2665
656125
331352
36993
533316
32169
13913
3922
2336
515
1266
16631
16666
231
395

2616
1333321
925336
93961
966336
111331
6163
23113
3916
1369
26233
6639
3363
211
1395

2613
1123131
992169
31566
936235
123611
12393
23166
3656
5131
3395
12231
6161
96
1333

2611
1239666
963161
59193
522613
123566
6231
31532
2165
1332
3612
12131
16323
51
2622

2615
1392155
391936
31633
692169
135916
5612
11263
2656
3196
3111
19563
16639
53
2261

Source: UNCTAD Handbook of Statistics, 2016, 192-196.

از بزرگترين و پرطرفـدارترين صـــنـايعی که شـــرکتهای فراملی در آن به فعاليت میپردازند
میتوان از صنايع بانکداری و مؤسسات مالی ،پااليش نفت و گاز ،صنعت اتومبيلسازی ،مواد غذائی و
داروئی ،صــنعت بيمه و  ...نام برد .هرچند طی ســاليان اخير بيشــترين رشــد در اين زمينه را صــنايع
بانکداری و مؤسسات مالی ،معدن ،صنعت حملونقل و ساختوساز در اختيار داشتهاند.

نقش فرهنگ ملی در پيوستن شرکتهای ايرانی به شرکتهای فراملی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15

شــرکتهای فراملی از جنبههای مختلف نســبت به شــرکتهای ديگر متمايز میشــوند (رومو،1
 )2662که مهمترين آنها عبارتاند از:
اندازه

درآمد ســـاالنه شـــرکتهای فراملی از توليد ناخالص ملی بســـياری از کشـــورها باالتر اســـت.
بهعنوانمثال رويال داچ شـل 2بزرگترين شرکت فراملی اروپا درآمدی بالغبر  166ميليارد دالر داشته
اسـت .بر اسـاس گزارش سـازمان ملل ،شـرکتی مانند دوپونت 3بهتنهايی  25درصـد سهم بازار را در
اختيار دارد .بين  36تا  66درصـد تجارت محصوالت کشاورزی در اختيار شرکتهای فراملی است .در
ســال  1662شــرکت اينترنشــنال پاپر ،فروشــی در حدود  13/9ميليارد داشــت درحالیکه کل توليد
ناخالص ايسلند  9/9ميليارد دالر بوده است (اندرسون.)2661 ،
تمرکز قدرت

در سـال  356 ،1636شـرکت فراملی  23درصد توليد ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص
دادهاند .اين روند بهسرعت در حال افزايش بوده بهنحویکه از دهه  36به بعد ،رشد سرمايهگذاریهای
خارجی شـرکتهای فراملی سـه برابر سـاير بخشها بوده اسـت .رشد شرکتهای فراملی منحصر به
شـرکتهای غربی نبوده اسـت .در شرق آسيا بهعنوانمثال يک شرکت توليدکننده کاغذ در اندونزی،
تبديل به ششمين توليدکننده کاغذ در جهان شده است.
یکپارچگی عمودی

شــرکتهای بزرگ فراملی از توانايی الزم در اســتفاده از يکپارچگی عمودی پَسرو و پيشــرو در
زنجيره ارزش خود برخوردارنـد کـه اين عـامـل به افزايش فوقالعاده قدرت رقابتی و حذف رقبا منجر
میشود.
ارتباطات بینالمللی

شــرکتهای بزرگ فراملی در بيش از صــد کشــور فعاليت میکنند ،با بســياری از شــرکتها در
بازارهای هدف خود سـرمايهگذاری مشـترک دارند و با بسياری از صنايع دولتی و خصوصی همکاری
میکنند .از سـوی ديگر توسـعه حملونقل بينالمللی و تسـريع رشد ارتباطات مدرن ،به افزايش توان
ارتباطی اين شرکتها منجر شده است.
تأثیر بر الگوهای سرمایهگذاری جهانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Romo

Dutch Shell

2.Royal

3.DuPont
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شـرکتهای فراملی از طريق راهبردهای سـرمايهگذاری خود ،نقش کليدی در توسعه جهان سوم
ايفا میکنند .برنامههای حمايت مالی و اعطای کمک به کشورهای فقير ،راهاندازی بنيادها و مؤسسات
پژوهشی و آموزشی نظير بنياد راکفلر و فورد از ديگر ابزارهای نفوذ شرکتهای فراملی است.
تأثیر بر فرایند تحقیق و توسعه جهانی

بســياری از بودجههای تحقيقاتی در اختيار شــرکتهای فراملی قرار میگيرد .يکی از داليل اين
موضـوع توان باالی فنّاورانه ،سرمايه انسانی قوی و انعطافپذيری مالی اين شرکتهاست .اين عامل
خود به بالندگی و افزايش توان دانشـی اين شرکتها منجر میگردد .بسياری از دولتها ،باألخص در
کشــورهای فقير ،توانايی مقابله با نفوذ ســياســی و اقتصــادی شــرکتهای فراملی را ندارند .مفهوم
شــرکتهای فراملی بايد بهصــورت يک پديده نهادی و چندبعدی در نظر گرفته شــود که شــامل
زمينههای فرهنگی ،سياسی ،فناوری و اقتصادی است .فرايند تبديل يک شرکت از حالت اوليه به يک
شرکت فراملی در وهله اول مستلزم تغيير در راهبردهای کالن آن است .شکل شبکه سلسلهمراتبی به
شــرکتهای فراملی فرصــت میدهد که هزينه مبادله را کاهش داده و انعطافپذيری مبادالت را باال
ببرند .بهعالوه اين شرکتها ،ريسکهای فعاليت را به طرفين قرارداد خود منتقل نموده تا تمرکز خود
را بر فعاليتهای دارای ارزشافزوده اقتصـادی باالتر و ريسکپذيری کمتر منتقل کنند .مزيت رقابتی
شــرکتهای فراملی را از دو بعد میتوان بررســی کرد :عوامل ســختافزاری و عوامل نرمافزاری که
بهطور خالصه در شکل  1نشان دادهشدهاند (ساليوان.)1661 ،1
شکل  :1منابع مزيت رقابتی شرکتهای فراملی
فرهنگسازمانی پويا
مهارتهای باالی مديريت
دانش فنی
روابط يکپارچه با
عرضهکنندگان/
توليدکنندگان

عوامل
نرمافزاری

منابع مزيت رقابتی
شرکتهای فراملی

عوامل
سختافزاری

دارايیهای فيزيکی
فناوری انحصاری
سيستمهای توليد
انعطافپذير
محصوالت متنوع

منبع :سوليوان1661،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Sullivan

1
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انواع شرکتهای فراملی

در دهه  1636سـه نوع سازمان فراملی با توانايیهای متفاوت قابلمشاهده بود .اين سازمانها به
شرح زير است (رحمانسرشت:)131-5 ،1363 ،
الف) شرکتهای چندمليتی
اين شـــرکتها موقعيت راهبردی و ســـاختاری خاصـــی را برای خود ايجاد کردهاند ،اين جايگاه
راهبردی و ســاختار به آنها اجازه نشــان دادن حســاســيت باال نســبت به محيطهای ملی متمايز را
میدهد .قابليت پاسـخگويی به شرايط ،توانايی کليدی اين شرکتها به شمار میآيد .اين شرکتها با
پـاســـخگويی بـه فرصـــتهـای نهفتـه در بازارهای محلی و آمادگی برای ايجاد تغييرهای الزم در
محصـوالت و حتی کسـبوکار خود در کشـورهای مختلف حضوری قوی میيابند .شرکت يونيليور و
شرکت آی ،تی ،تی را میتوان ازجمله شرکتهای چندمليتی نام برد.
ب) شرکتهای جهانی
قابليت مبادرت ورزيدن به عمليات هماهنگ در يک ســطح جهانی ،محور حرکت اين شــرکتها
بوده اســت .به همين جهت تصــميمگيریهای عملياتی و راهبردی اين شــرکتها عمدتاً به شـيوهای
متمرکز انجـام میشـــود .کـارايی و عملکرد بـاال بـا هزينهای کامالً قابلرقابت ،توانايی کليدی اين
شـرکتها محسـوب میشود .اين شرکتها با ايجاد تسهيالتی بهمنظور توليد و توزيع محصوالتی که
ازنظر هزينهها تقريباً غيرقابلرقابت اسـت ،دسـت میيابند .شـرکت فورد مصــداقی برای شرکتهای
جهانی به شمار میرود.
ج) شرکتهای بينالمللی
اين شـرکتها راهبردهای خود را عمدتاً بر اساس انتقال دانش شرکت مادر به کشورهای ديگر و
تطبيق دادن آن دانش با شـرايط خاص آن کشـورها اسـتوار میسازند .انتقال دانش و تجربه ،توانايی
کليـدی آنها را باوجود میآورد .شـــرکت مادر توانايی نفوذ و قابليت تأثيرگذاری زيادی را برای خود
محفوظ نگه میدارد ،اما اين امر بههيچوجه قدرت و اختيار واحدهای محلی را در هماهنگ ســـاختن
افکار ،نظريات مديران ردهباال و حتی طرحها و نمونههايی که از واحدهای مادر نشـــاءت میگيرند با
مقتضـيات محلی از آنها سلب نمیکند .برای مثال میتوان به شرکت آی .بی .ام آمريکا و اريکسون
سوئد اشاره کرد .برخی ويژگیهای اين سه نوع سازمان در جدول  3آمده است.
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جدول  :3بنيانگذاری و مديريت شرکت تراملی (فراملی)
توانايی راهبردی
چندمليتی

قابليت رقابت جهانی

جهانی

انعطافپذيری
چندمليتی

بينالمللی

يادگيری جهانی

ويژگیهای سازمانی

وظايف مديريت

منابع و دارايیهای متفرق
ولی وابسته به هم
نقشهای تبعی تخصصی
و متمايز
توسعه مشترک و تسهيم
دانش جهانی

مشروعيت بخشيدن به ديدگاهها و
توانايیهای متنوع
طراحی فرايندهای چندگانه و
انعطافپذير کنترل
کسب بصيرت جمعی و احساس
تعهد انفرادی

منبع :رحمانسرشت.133 ،1363 ،

فرهنگ ملی و نقش آن در تجارت بینالملل

موفقيت شــرکتها توســط موانع مختلف جغرافيايی ،مالی ،قانونی ،س ـياس ـی و فرهنگی به چالش
کشــيده میشــود؛ اما به داليل زياد ،عوامل فرهنگی در اين ميان نقش مهمتری بازی میکنند؛ زيرا
تفاوتهای فرهنگی اغلب ناملموس بوده و کمّی کردن آنها بس ـيار دشــوار اســت (گراهام.)2662 ،1
فرهنگ سـازمان نشاندهنده مجموعهای از ارزشها ،باورها ،هنجارها و تفاهمهايی است که سازمان
در آنها با کارکنان وجوه مشـــترک دارند .امکان دارد که اين ارزشها مربوط بهنوعی رفتار و رعايت
برخی اصـول اخالقی ،تعهد در برابر کارکنان ،کارايی يا ارائه خدمت به مشـتری باشند که همه آنها
بهعنوان ابزار و وسـايل مورداسـتفاده قرار میگيرند و اعضـای سازمان بدان طريق به يکديگر مرتبط
میشـوند .فرهنگ سـازمان چيز نانوشـتهای است ولی با توجه به شعارها ،جشنها ،نوع لباس و نمای
سازمان قابلمشاهده است (دفت.)1335 ،
عميقترين عنصـر فرهنگ ،مجموعه ارزشها و مفروضـات بنيادينی اسـت که اعضای يک گروه
انســانی پذيرفتهاند .فرهنگ شــامل ارزشهای مشــترک در ميان گروهی از مردم اســت و بهوســيله
محيطی که افراد در آن رشد میکنند ،تعيينشده است و بر رفتارهای آنها در داخل و خارج از سازمان
تأثير میگذارد (بروکس .)2666 ،شــايد بهترين تعريف از فرهنگ  ،تعريف اســتعارهگونهای باشــد که
گيرت هافسـتد و همکاران )2616( 2ارائه کرده است .به عقيده وی فرهنگ عبارت است از« :نرمافزار
فکر .»3جيمز دی هاجسـون ،)2666( 1سـفير اسـبق آمريکا در ژاپن ،فرهنگ را به «بيشـهای» تشبيه
میکند که عبور از آن دشوار است اما با سعی و تالش میتوان از آن عبور کرد.
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1.Graham
2.Hofstede

et al
of the mind
4.James Day Hodgson
3.Software
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اغلب تعاريف علمی از فرهنگ ،حول اين محور میچرخند که فرهنگ شامل ارزشها ،انتظارات و
رفتارهايی است که توسط اعضای گروه (يا به عبارتی گروه فرهنگی) آموختهشده ،تسهيم میگردند و
از نسـلی به نسل ديگر منتقل میشوند (ارز و ارلی .)1663 ،1آگاهی فرهنگی يکی از مهمترين عوامل
موردتوجه در بازارهای جهانی است و شرکتهايی که در اين زمينه دارای قابليتهايی هستند ،مزيتی
خاص نسبت به رقبای خوددارند؛ بنابراين فرهنگ ،عامل مهمی در رفتار سازمانی است که شرکتهای
چندمليتی و فراملی نمیتوانند از آن غافل بمانند (جين و تاکر.)1665 ،2
به اين دليل که مديران بينالمللی ممکن است وقت يا منابع کافی را برای کسب اطالع و آگاهی
از برخی فرهنگهای خاص نداشـته باشـند ،آشنايی با برخی ارزشهای فرهنگی و وجوه تفاوت ميان
فرهنگها ،ضـروری اسـت .يکراه کسـب چنين شـناختی استفاده از چارچوب هافستد ( )1636است.
هافسـتد ( )1636راجع به فرهنگ در مفهوم برنامهريزی ذهنی بحث میکند .وی میگويد سـه سطح
مجزا در برنامهريزی ذهنی انسانها وجود دارد .سطح پايه ،طبيعت انسان است که همگانی و موروثی
اسـت .در محدودترين سـطح شـخصـيت قرار دارد که بين اشخاص متمايز است و بخشی موروثی و
بخشی ديگر فراگرفتنی (اکتسابی) است .بين اين دو سطح ،فرهنگ قرار دارد که مختص يک گروه و
يا اجتماعی از مردم مانند يک ملت ،يک قوم و يا ســازمان ديده میشــود .فرهنگ هميشــه اکتســابی
اسـت .بر اسـاس گفته هافسـتد ،فرهنگ خود را در سـطوح مختلف نمايان میسازد .در سطحیترين
شـکل شـامل اصطالحات ،طرز لباس پوشيدن ،حالت مو و نظاير آن است .در سطحی عميقتر شاهد
قهرمانان فرهنگ هســتيم .اينها افرادی زنده يا مرده و واقعی يا اســطورهای هســتند که ارزشــمند
شـمردهشـده و الگويی برای نحوه رفتار هسـتند .سطح بعدی شامل مذهب و شعائر است .بدينوسيله
فعاليتهايی که شـايد واقعاً غيرضروری باشند ولی ازنظر اجتماعی ضروری هستند ،معنا پيدا میکنند.
بههرحال هسته فرهنگها بهوسيله ارزشها شکل میگيرند .بهوسيله ارزشها يک موقعيت به ديگری
ترجيح داده میشـود .بهوسـيله آنها خوب از بد تشخيص داده میشود و مبنايی برای شناسايی آنها
به دســت میآيد .ارزشها در کودکی فراگرفته میشــوند و معموالً پس از ســن  16ســالگی تغييرات
اساسی در آنها ايجاد نمیشود .بهمنظور توصيف ارزشهای عمومی و متداول در کشورهای مختلف،
هافســتد چهار بُعد فرهنگی اصــلی را شــناســايی نمود که به گفته خودش اين چهار بعد شــکلدهنده
موقعيت فرهنگی در يک کشور هستند .اين چهار بعد عبارتاند از (لباف و دلوی:)1339 ،
 -فاصله قدرت :که به غيريکنواختی توازن قدرت و ثروت بين اقشار مختلف جامعه اشاره دارد.
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 فردگرايی و جمعگرايی :در بعضی جوامع افراد تمايل دارند خودشان را اصوالً يک فرد مجزا ديده وتوجهشان به خود و اعضای نزديک خانوادهشان باشد .در ديگر جوامع گروهی که فرد بدان تعلق دارد
بسيار مهمتر از خود فرد است.
 مردگونگی و زنگونگی :در جوامع مردگونه گرايش به سمت ارزشهای سخت و خشن ،منطقی وتحليلی ،اما در جوامع زنگونه گرايش به سمت ارزشهای عاطفی ،کلنگر و احساسی است.
 اجتناب از عدم اطمينان (ابهام گريزی) :افراد يک کشور با اجتناب از عدم اطمينان باال گرايش دارندبه پديدههايی توجه کنند که در بعضی جهات مانند خطر و تهديدات متفاوت باشند .در اين کشورها
سطح اضطراب و تشويش باالتر است و تأکيد بيشتری بر قوانين و مقررات میشود .جدول  1بعضی از
اثرات اين چهار بعد را که در محيطهای کاری مشاهده میشود ،نشان دادهشده است.
جدول  :1اثر ابعاد فرهنگی هافستد بر نحوه فعاليت سازمانها
فاصله قدرت کم
سلسلهمراتب سازمانی از مجموعهای از نقشهای نابرابر تشکيلشده
که بهمنظور راحتی ايجادشدهاند .عدم تمرکز وجود داشته و کارکنان
انتظار دارند که مورد مشورت قرار گيرند .رئيس ايده آل کسی است
که يک دموکرات کاردان باشد.
جمعگرايی
روابط بين کارگر و کارفرما مانند اعضای يک خانواده است .نقش
مديريت ،اداره روابط بين افراد است نه کنترل وظايف.
زنگونگی
مديران از بينش و بصيرت و تالش خود استفاده میکنند تا به يک
توافق عمومی در سازمان برسند .تمرکز بر انسجام ،برابری و کيفيت
زندگی کاری افراد است .تعارضات با مذاکره و سازش بين افراد حل
میشود.
اجتناب از عدم اطمينان ضعيف
قوانين فقط درجاهايی که واقعاً ضروری است بايد وجود داشته باشند
نه بيشتر .پذيرش ايدهها و رفتارهای نامتعارف و جديد .انگيزش دهی
بهوسيله پيشرفت.

فاصله قدرت زياد
سلسلهمراتب سازمانی نشاندهنده وجود عدم برابری بين افراد
ردهباال و رده پائين است .تمرکز وجود دارد و کارکنان انتظار دارند
به آنها گفته شود که چهکاری انجام دهند .رئيس ايده آل يک
حاکم مستبد ولی خيرخواه است.
فردگرايی
روابط بين کارگر و کارفرما بر اساس قراردادی است مبتنی بر سود
دوطرفه .مديريت وظيفه اداره وظايف هر فرد را بر عهده دارد نه
روابط بين آنها.
مردگونگی
از مديران انتظار میرود که قاطع باشند .تمرکز بر حقوق ،عملکرد
و رقابت بين همکاران است .آنقدر بر سر تعارضات نزاع میشود
تا يک گروه برنده گردد.
اجتناب از عدم اطمينان قوی
بهطور احساسی به قوانين احساس نياز میشود .سرکوب ايدهها و
رفتارهای نامتعارف و جديد .انگيزش دهی بهوسيله امنيت.

منبع :لباف و دلوی.53-45 ،6831 ،

فرهنگ ملی ایران

بنی اسدی ( )1631معتقد است فرهنگ حاکم بر ايران ترکيبی است از سه نوع فرهنگ:
 -1فرهنگ باستانی با قدمتی حدود  9666سال،
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 -2فرهنگ اسالمی با قدمتی حدود  1166سال،
 -3فرهنگ غربی با قدمتی حدود  266سال.
از طرف ديگر تحقيقات هافستد نشاندهنده آن است که ايران در شاخصهای موردنظر وی يعنی
فردگرايی ،فاصله قدرت ،اجتناب از عدم اطمينان و مردگونگی به ترتيب نمرات  56 ،53 ،11و  12را به
دست آورده است که با توجه به ميانگين نمرات ديگر کشورها در تمامی شاخصها بهجز شاخص مرد
گونگی در حد متوسط هستند .جدول  5نشاندهنده جايگاه ايران در مقايسه با ديگر کشورهای
موردمطالعه هافستد است.
جدول  :5جايگاه ايران با توجه به ابعاد فرهنگی هافستد
ابعاد
فردگرايی/جمعگرايی

فاصله قدرت

اجتناب از عدم اطمينان

مردگونگی  /زنگونگی

جايگاه ايران
فردگراترين :آمريکا ،اتريش ،انگلستان
جمعگراترين :گواتماال ،اکوادور ،پاناما
ايران :رتبه  21در ميان  53کشور
بيشترين :مالزی ،گواتماال ،پاناما
کمترين :اتريش ،اسراييل ،دانمارک
ايران :رتبه  26در ميان  53کشور
بيشترين :ژاپن ،پرتغال ،يونان
کمترين :سنگاپور ،هنگ کنگ ،دانمارک
ايران :رتبه  31/32در ميان  53کشور
بيشترين مردگونگی :ژاپن ،اتريش ،ونزوئال
بيشترين زنگونگی :سوئد ،نروژ ،هلند
ايران :رتبه  35/39در ميان  53کشور
.لباف و دلوی1339 ،؛Source: Bani-Asadi, 1984, 15

ویژگیهای فرهنگی شرکتهای فراملی

هرچند يکی از ويژگیهای بارز شرکتهای فراملی ،فعاليت آنها در کشورها و مناطق مختلف
جغرافيايی است که دارای فرهنگهای متفاوت ،اما ناگفته پيداست که بخش اعظمی از فرهنگ حاکم
بر اين شرکتها برگرفته از فرهنگ کشوری است که متعلق به آن .همانطور که گفته شد يکی از
منابع اصلی تشکيلدهنده فرهنگسازمانی ،فرهنگ بنيانگذاران آن است که خود آنها نيز بخش
مهمی از فرهنگ خود را از کشوری که به آن تعلق دارند گرفتهاند .از طرف ديگر از ميان  566شرکت
فراملی بزرگ ،بيش از  166شرکت متعلق به  16کشور آمريکا ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان ،انگليس ،چين،
کره جنوبی ،کانادا ،سوئيس و هلند هستند .بر همين اساس میتوان برای آشنايی هر چه بيشتر بافرهنگ
شرکتهای فراملی ،فرهنگ اين کشورها را موردتوجه قرار داد.
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جدول  9نشاندهنده نمرهای است که کشورهای موردبحث در هر يک از ابعاد موردنظر هافستد به
دست آوردهاند .در رديف آخر جدول نيز ميانگين وزنی امتيازات  16کشور موردبحث با توجه به تعداد
شرکتهای فراملی که به آنها تعلق دارد محاسبه گرديده است تا با توجه به آن بتوان ويژگیهای
فرهنگی شرکتهای فراملی و ايرانی را مورد بررسی و مقايسه قرار داد .برای محاسبه ميانگين وزنی
ابتدا مجموع هر يک از شاخصهای فرهنگ ملی کشورهای موردنظر در تعداد شرکتهای فراملی
آنها ضرب شده و حاصل آن بر مجموع تعداد شرکتهای فراملی تقسيم شده است.
جدول  :9ابعاد فرهنگی هافستد در کشورهای دارای بيشترين شرکت فراملی
بعد مورد
نظر
کشور
اياالتمتحده
ژاپن
فرانسه
آلمان
انگليس
چين
کره جنوبی
کانادا
سوئيس
هلند
ميانگين وزنی  16کشور
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حال با توجه به اعداد بهدستآمده از جدول  9به بررسی ويژگیهای فرهنگی شرکتهای فراملی با
توجه به ابعاد موردنظر هافستد پرداخته میشود:
 فردگرايی و جمعگرايی :همانطور که پيشتر عنوان شد ،اين شاخص اشاره به اين موضوع دارد کهافراد در جامعه تا چه حد به خود و افراد نزديک خود بيش از گروههايی که به آنها تعلق دارند ،اهميت
میدهند .مقدار اين شاخص برای  16کشوری که بيشترين تعداد شرکتهای فراملی را دارا بودند برابر
با  36بهدستآمده است که نشاندهنده اين موضوع است که در اين کشورها به افراد بيش از گروهها
اهميت داده میشود.
 فاصله قدرت :عدد بهدستآمده برای اين شاخص برابر با  19هست و نشاندهنده اين موضوع استکه در اين کشورها ،بين دولت ،سازمانها و حتی خانوادهها عدالت بيشتری برقرار است و اين موضوع
باعث میشود شاهد فرهنگ پايدارتری در جامعه باشيم.
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 مرد گونگی و زن گونگی :با توجه به محاسبات صورت گرفته اين شاخص برای کشورهای موردبحث برابر با  92بهدستآمده است .اين عدد نشاندهنده آن است که در اين کشورها تا حدی گرايش
به سمت مرد گونگی است و اين بدان معناست که در اين کشورها گرايش بيشتر به سمت ارزشهای
سخت و خشن بوده و مسائل بيشتر بر اساس منطق و تحليل عقاليی مورد بررسی قرار میگيرند تا
احساسات و عواطف.
 اجتناب از عدم اطمينان :برای اين شاخص نيز عدد  53به دست آمده است که نسبت به ميانگينجهانی که برابر با  91است ،پايينتر و در حد متوسط است .اين امر نشاندهنده آن است که در اين
کشورها افراد تا حدی موقعيتهای غيرمعمول و ناشناخته را میپذيرند و از آنها استقبال میکنند ولی
بعضی قوانين و مقررات نيز وجود دارند که از ايجاد موقعيتهای بسيار خطرناک و پرمخاطره جلوگيری
مینمايند.
مقایسه شرکتهای ایرانی و فراملی از منظر ابعاد فرهنگی

در قسمتهای قبل به بررسی فرهنگ حاکم بر ايران و شرکتهای ايرانی و فرهنگ حاکم بر
شرکتهای فراملی پرداخته شد .در اين قسمت برای مقايسه فرهنگ شرکتهای ايرانی و فراملی ،هر
يک از ابعاد فرهنگی مورد نظر هافستد برای اين نوع شرکتها ،با ميانگين جهانی آن مقايسه میگردند
که نشاندهنده اين مقايسه است .در ادامه به مقايسه تفضيلی فرهنگ شرکتهای ايرانی با شرکتهای
فراملی ،بر اساس ابعاد موردنظر هافستد پرداخته میشود.
 فردگرايی و جمعگرايی :همانطور که در نمودار  2مشخص است شاخص فردگرايی برای شرکتهایفراملی بسيار بيشتر از ميانگين جهانی و برابر با  36است درحالیکه اين شاخص برای شرکتهای
ايرانی تقريباً برابر با ميانگين جهانی و برابر با  11است .اين امر نشاندهنده آن است که فرهنگ
شرکتهای فراملی بهگونهای است که در آنها به افراد ،بسيار بيش از گروهی که بدان تعلق دارند
اهميت داده میشود؛ اما در شرکتهای ايرانی وضعيت متفاوت بوده و هم به افراد اهميت داده میشود
و هم به گروهی که بدان تعلق دارند ،هرچند گروه اندکی مهمتر از خود افراد است.
 فاصله قدرت :در اين شاخص وضعيت کمی متفاوتتر از شاخص فردگرايی است بهگونهای که اينشاخص برای شرکتهای فراملی کمتر از ميانگين جهانی و برابر با  19است درحالیکه شاخص فاصله
قدرت برای شرکت ايرانی برابر با  53است .اين موضوع بدان معناست که فاصله قدرت در شرکتهای
ايرانی نسبت به شرکتهای فراملی بيشتر پذيرفته میشود و در اينگونه سازمانها مساوات بيشتری
بين افراد برقرار است درحالیکه در شرکتهای فراملی بيشتر بر اساس عدالت رفتار میگردد يعنی افراد
بر اساس ميزان فعاليت و منفعتی که برای سازمان به همراه خواهند داشت ،مزايا دريافت مینمايند.
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 مرد گونگی و زن گونگی :وضعيت اين شاخص نيز مشابه شاخص فردگرايی است يعنی در شرکتهایفراملی اين شاخص بيش از ميانگين جهانی و برابر با  92بوده ولی در شرکتهای ايرانی کمتر از
ميانگين جهانی و برابر با  12است .اين تفاوت بدين معناست که فرهنگ حاکم بر شرکتهای ايرانی
بهگونهای است در آنها مسائل کمتر بر اساس ارزشهای منطقی و عقالئی موردبررسی قرار میگيرند
و بيشتر ارزشهای احساسی حاکم هستند.
 اجتناب از عدم اطمينان :در شاخص اجتناب از عدم اطمينان هر دو شرکتهای فراملی و ايرانی دارایامتياز کمتری نسبت به ميانگين جهانی هستند (به ترتيب برابر با  53و  .)56اعداد بهدستآمده
نشاندهنده آن است که در هر دوی اين شرکتها اگرچه تا حدی از موقعيتهای پرمخاطره استقبال
میشود ولی قوانينی نيز وجود دارند که از به وجود آمدن موقعيتهای بسيار نامعمول و خطرناک
جلوگيری مینمايند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه ورود به بازارهای جهانی و فعاليت در اين سطح امری است که خواسته يا ناخواسته به
سازمانها تحميل میشود و جهانیشدن يکی از مهمترين عوامل پيوستن شرکتهای نوپا به بازارهای
جهانی است (تايوانی و همکاران .)2619 ،1با گسترش جهانیشدن ،فرهنگ به يکی از مسائل راهبردی
در مديريت مناسب بازارهای هدف تبديلشده است (سينگ و سيدو )2615 ،2که بايد بهدقت مورد توجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Tiwani

et al
2.Singh Sidhu
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قرار گيرد .البته بايد به يادداشت اين پديده نيز مانند اغلب پديدههای سازمانی در غرب و با توجه به
فرهنگ و سياستهای حاکم بر اينگونه جوامع به وجود آمده و گسترش يافته است .از طرف ديگر
نکته بسيار مهمی که در اين راه بايد مورد توجه قرار داد اين است که انتقال يک نظام مديريتی از يک
فرهنگ خاص (مانند فرهنگ غربی) به فرهنگی ديگر که دارای خصوصيات متفاوتی است (مانند
فرهنگ ايران) ،بسيار پرخطر است (انصاری و همکاران .)1333 ،محيط و شرايطی که شرکت در آن
فعاليت میکند ،تأثير زيادی بر نحوه فعاليتها و عملکرد آن دارد (گاملتف و همکاران )2616 ،1و
شرکتهای چندمليتی بايد هنگام تدوين راهبرد برای بازارهای جهانی نسبت به فرهنگهای بومی،
انعطافپذير بوده و شناخت داشته باشند (کاتئورا و گراهام .)1366 ،الزم به ذکر است علیرغم تأثير
ويژگیهای فرهنگ ملی بر خطمشیها و راهبردهای شرکتها ،به نظر میرسد اين تأثير به مرور زمان
و با افزايش قلمرو بينالمللی صنايع ،کاهش يابد (لوی و کاپالن 2663 ،2به نقل از لورنز و همکاران،3
 .)2619مقاله حاضر در پی آن بود تا با بررسی فرهنگ حاکم بر سازمانهای فراملی ،تفاوتهای موجود
ميان آنها و فرهنگ حاکم بر سازمانهای ايرانی را مورد مطالعه قرار دهد تا راه برای ورود سازمانهای
ايرانی به سوی جهانی بيشازپيش بازگردد .به همين منظور نيز از ابعاد فرهنگی شناسايی شده توسط
هافستد استفاده گرديد.
يافتههای تحقيقات حاکی از آن است که فرهنگ و ساير عوامل محيطی ارتباط متقابلی باهم دارند
و راهبرد شرکتهای برای حضور در فعاليتهای بينالمللی را تحت تأثير قرار میدهند (هولمز و
همکاران2613 ،1؛ هيت .)2615 ،5با توجه به مطالبی که مطرح شد نتيجه میگيريم که فرهنگ ملی
بر پيوستن شرکتها به شرکتهای فراملی تأثيرگذار است ولی عوامل متعدد ديگری (مانند شرايط
سياسی ،اقتصادی ،قانونی و غيره) نيز در پيوستن شرکتهای ايرانی به شرکتهای فراملی نقش دارند
که برای درک هرچه بهتر نقش فرهنگ در اين راه ،بايستی بهطور همزمان موردتوجه قرار گيرند و
تکيه صرف بر فرهنگ ،نمیتواند مشکلگشای تمام مسائل پيشروی شرکتها برای فعاليت در سطح
جهانی باشد .برای مثال توبورگ )2619( 9در تحقيق خود پس از بررسی نقاط ضعف مدل هافستد،
پيشنهاد میکند که بهتر است در اين زمينه به عادتهای فرهنگی نيز توجه شود.
همانطور که در قسمتهای قبل مشخص گرديد ،در  3شاخص از  1شاخص فرهنگی موردنظر
هافستد (فاصله قدرت ،فردگرايی و مردگونگی) ميان شرکتهای ايرانی و فراملی تفاوت فراوانی مشاهده
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et al
4.Holmes et al
5.Hitt
6
.Touburg
3.Laurens
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میشود .بيشترين اين تفاوتها در شاخص فردگرايی است که در آن شرکتهای ايرانی دارای امتياز
 11و شرکتهای فراملی دارای امتياز  36هستند ،بنابراين توصيه میشود سازمانهای ايرانی با اجرای
برنامههای گوناگون اين شاخص را در سازمانهای خود تقويت نمايند .شايد بتوان گفت به دليل آنکه
سازمانهای ايرانی نسبتاً جمعگرا هستند ،کمتر نياز به برنامهريزی دقيق و منظم را احساس نموده و
بدان عمل مینمايند .درواقع چون منافع خود و ديگر سازمانها را بيشازحد مشترک میپندارند ،اين
امر را ناديده میگيرند.
شاخص ديگری که در آن تفاوت زيادی بين سازمانهای ايرانی و فراملی مشاهده شد ،شاخص
مردگونگی يا زنگونگی است .در اين شاخص سازمانهای ايرانی دارای امتياز  12و سازمانهای فراملی
دارای امتياز  92هستند .اين امر نشاندهنده آن است که سازمانهای ايرانی تا حدی زنگونه هستند.
اين امر باعث شده است که در سازمانهای ايرانی بيش از آنکه ارزشهای منطقی و عقالنی حاکم
باشد ،احساسات و عواطف مبنای تصميمگيری را تشکيل دهند .البته اين نکته را بايد اضافه کرد که
زن گونگی میتواند منافعی را نيز برای سازمان به همراه داشته باشد (بهويژه در سازمانهای عامالمنفعه،
خيريه و داوطلبانه از قبيل سازمان هاللاحمر) .برای مثال زنگونگی در سازمان باعث میشود تمرکز
بر انسجام ،برابری و کيفيت زندگی کاری افراد بوده و تعارضات با مذاکره و سازش بين افراد حل شود؛
بنابراين توصيه میشود سازمانهای ايرانی کمی مردگونگی را در سازمان افزايش داده تا عالوه بر
آنکه از مزايای آن بهرهمند میگردند ،منافع زنگونگی را نيز در اختيار داشته باشند.
درباره شاخص فاصله قدرت نيز علیرغم آنکه بين شرکتهای ايرانی و فراملی تفاوت مالحظه
میشود ولی اين تفاوت در حد دو شاخص قبلی نيست .در اين شاخص شرکتهای ايرانی  53و
شرکتهای فراملی  19هستند .به دست آوردن امتياز باال در اين شاخص میتواند تبعات منفی زيادی
برای سازمان به همراه داشته باشد .برای مثال در چنين سازمانی ،سلسلهمراتب سازمانی نشاندهنده
وجود عدم برابری بين افراد ردهباال و رده پائين بوده ،تمرکز وجود دارد و کارکنان انتظار دارند به آنها
گفته شود که چهکاری را انجام دهند .طبيعی است باوجود چنين شرايطی ،سازمان نمیتواند پويايی
الزم را داشته باشد و سازمانی هم که پويا نباشد ،هيچگاه نمیتواند در بازارهای خارجی توفيقی کسب
نمايد.
درباره آخرين شاخص (اجتناب از عدم اطمينان) بايد گفت با توجه به اينکه تفاوتی بين شرکتهای
فراملی و ايرانی ديده نمیشود و هردوی آنها در حد متوسط به باال و نزديک به متوسط جهانی هستند،
نيازی به تغيير احساس نمیشود.
ازجمله راهکارهايی را که میتوان بهمنظور تسهيل پيوستن شرکتهای ايرانی به شرکتهای
فراملی (از ديدگاه فرهنگی) پيشنهاد کرد عبارتاند از :همکاری با شرکتهای فراملی بهويژه در
زمينههايی که دارای مزيت نسبی هستيم (مثالً صنايع غذايی و محصوالت کشاورزی) بهصورت
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سرمايهگذاری مشترک يا مديريت مشترک که تعامل فرهنگی و به دنبال آن يادگيری و درنهايت تغيير
فرهنگی را میتواند به دنبال داشته باشد .برگزاری دورههای آموزشی در خصوص جهانیسازی ،تجارت
بينالملل و ويژگیهای فرهنگی مؤثر بر آن؛ شرکت در نمايشگاهها ،همايشها و اجالسهای بينالمللی
و کسب تجارت ارزنده و بکار بستن آنها.
با توجه به مطالب بيانشده در قسمتهای قبل و تحقيقات صورت گرفته پيشين ،پيشنهاد میشود
مطالعات بعدی میتواند پژوهشهايی باشند درزمينه:
 مطالعه ساير عوامل مؤثر بر جهانیشدن سازمانها مانند شرايط سياسی ،اقتصادی ،قانونی و نظايرآن.
 بررسی تفاوتهای احتمالی نقش فرهنگ در صنايع گوناگون. -مقايسه نقش فرهنگ ،قبل و بعد از ورود به بازارهای جهانی.
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