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 .1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت4313/80/41 :؛ تاریخ پذیرش)4311/81/40 :

چکيده
این تحقیق با هدف بررسی مدیریت به اقتضای فرهنگ در ساامما هاای ایرانای براساا شااص هاای فرهنگای هافساتد در شارتت
مخابرات استا های تال ایرا انجام گرفت .پژوهش حاضر ام نظر هدف ،تاربردی و ام نظر ماهیت توصیفی  -همبستگی است .جامعاة
آماری پژوهش همة تارتنا ادارات مرتزی مخابرات استا های اصلی تشور است ته در سال  4311تعداد آ ها  1888نفر گزارش شاد.
حجم نمونه براسا جدول مورگا  354 ،نفر به دست آمد ته به روش تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شدند .پرسشنامة تحقیق تلفیقی
ام پرسشنامة مقیمی و محقق ساصته با اقتبا ام نظریة هافستد است .همچنین ،روایی پرسشنامه ام طریق تحلیا عااملی تأییاد شاد و 6
عام بهدستآمده  54/115درصد واریانس ت را تبیین تردند .ضریب پایایی محاسبهشاده بارای پرسشانامة فرهناگ باهوسایلة آمماو
ضریب ترونباخ 8/515 ،بهدست آمد ته پایایی قاب قبول را نشا میدهد .نتایج ایان پاژوهش نشاا داد صاردهفرهناگهاای متفااوتی
براسا مناطق جغرافیایی وجود دارد .همچنین ،براسا نتایج تفاوتهای فرهنگی معناداری در سامما های استا های تشور وجود دارد.
در نهایت ،پیشنهادهای تاربردی برای مدیرا و سرپرستا با توجه به تفاوتهای فرهنگی موجود بیا شد.

کليدواژگان
تفاوتهای فرهنگی ،فرهنگ ،مدیریت ،هافستد.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmojtaba2287@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از مقولههای بسیار مهم در برخورد و ارتباط با افراد ،چگونگی رفتار آنها است .همانطور که
میدانیم رفتار افراد از فرهنگ آنها سرچشمه میگیرد و نمیتوان رفتار فررد را دردای از فرهنرگ
وی تعریف کرد .میتوان گفت رفتار فرد و اعمالی که وی انجام میدهد ،در فرهنگ او ریشه دارد،
به طوری که بازتاب فرهنگش است .بر این اساس ،شناخت فرهنگ افراد برای برقراری ارتباط بهتر
و چگونگی رفتارکردن با افراد از ملزومات سرازمان و نهادهرای ادتمراعی اسرت .رابینرز () 831
دربارة تفاوتهای فرهنگی و نقش فرهنگ در بهبود عملکرد اظهار میکند همانطور کره مریدانریم
فرانسویها با انگلیسیها ،عربها با کاناداییها ،آلمانیها با استرالیاییها ،ژاپنیها با آمریکراییهرا و
ایرانیها هم با دیگر کشورها تفاوت دارند (رابینز ، 831 ،ص .)38این تفاوت بهعلت تفراوتهرای
فرهنگی است که مدیران باید آنها را درک کنند و آشناسازی با فرهنگهای مختلرف بررای بهبرود
عملکرد را در رأس کارهای خود قرار دهند .در برخی فرهنگها نخست فرد و بعد گررو در نررر
گرفته میشود و این امر به استقالل اعضای تیم میانجامد ،اما این مسئله ممکن است برای کسرانی
که در فرهنگ دمعگرا یا گرو گررا رشرد کررد انرد ،آزاردهنرد باشرد (رضراییان ، 83 ،ص.)57
بنابراین ،می توان گفت هر سازمانی فرهنگی دارد که رفتار مناسب اعضای خود را تشریح می کند و
مبنای تنریم قوانین و مقررات است .از این رو ،بهعنوان یکری از مهرمتررین زمینرههرایی کره بایرد
بررسی شود ،قابل توده صاحبنرران است .فرهنگ ،قوانین و مقررات پایدار و غالبرا غیرمکتروب
را متأثر میکند و بهعنوان زبانی خاص در ارتباطات بین اعضا نقش اصلی دارد و تعامل برین افرراد
را آسان میکند (اعتباریان و ترکی نجفآبادی ، 833 ،ص  .)1حیدرآبادی ( ) 833در تحقیق خود
نشان داد فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با بهر وری نیروی انسانی در شرکت خردمات انررژی اسرتان
کردستان رابطة معناداری دارند .نتایج تحقیرق زمینری و همکراران ( ) 839نشران داد برین فرهنرگ
سازمانی و رضایت شغلی رابطة مثبت و معنادار ،و بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شرغلی رابطرة
1. Robbins
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و همکرراران ( ) 835در پررهوهش خررود نشرران دادنررد

مردساالری/زنساالری بر سه عامل واسطهای پرییر

فنراوری اطالعرات یعنری نروآوری فرردی،

خودباوری رایانهای و تشویش کار با رایانه تأثیر میگیارد .دهکرردی ( ) 839بره مطالعرة تطبیقری
فرهنگ کار در سازمانهای دولتی استانهای اصرفهان و خوزسرتان براسراس مردل ابعراد فرهنگری
هافستد پرداخت و نشان داد چهار بعد مردگرایی ،ابهامگریزی ،فاصلة قردرت و بلنردنگری از نررر
فرهنگ کار بین دو استان تفاوت معناداری دارند ،ولی در بعد فردگرایی در بین سازمانهای یادشد
تفاوت معناداری مشاهد نشد.
همانطور که میدانیم ،پیش از هر اقدامی در سازمان ،توده به فرهنگ ضروری است ،زیررا برا
اهرم فرهنگ بهسادگی میتوانیم انجام دادن تغییرات را تسهیل کنیم و به دهتگیریهای ددیرد در
سازمان شکل دهیم .عالو بر نقش فرهنگ در ایجاد تغییر ،برای غلبه بر نگرانیهرا ،اضرطرابهرا و
فشارهای شغلی و حرفهای در سازمان نیز میتوانیم به عامل فرهنگ تمس

دوییم (الوانی، 833 ،

ص .)38همچنین ،مدیران و سرپرستان برای یکپارچهسازی افراد برا فرهنرگهرای متفراوت ،بهترر
انجامدادن وظایف خود و سازمان و برای ارتباط و تعامل بهتر با دیگران ،به شرناخت فرهنرگ نیراز
دارند .با توده به اینکه ایران خرد فرهنگهای متفاوت در مناطق مختلف دغرافیایی دارد ،شرناخت
خرد فرهنگهای مودود و تفاوتهای فرهنگی بررای مردیران و سرپرسرتان سرازمانهرای ایرانری
ضروری است تا با نفوذ فرهنگ در رویههای مدیریتی بتواننرد بهتررین عملکررد و بهرر وری را در
سازمان خود داشته باشند .با توده به مواردی که گفته شد ،امروز فرهنگ از مهمترین عوامل مؤثر
بر کارکرد سازمانها بود و شناخت عوامل فرهنگی در سازمان و دامعه یکی از ضرروریات اسرت
تا مدیران و مسئوالن دامعه با شناسایی فرهنگهای افراد ،بتوانند تفاوتهای فرهنگی را ادار و بره
بهترین نحو مدیریت کنند و تصمیمگیریها و سیاستگیاریهای صحیح را انجرام دهنرد .در ایرن
پهوهش عوامل فرهنگی براسراس شرش بعرد فرهنگری هافسرتد شرامل مردگرایری ،گررو گرایری،
ابهامگریزی ،فاصلة قدرت ،بلندنگری و مقیدبودن در ادارات مرکزی مخرابرات مراکرز اسرتانهرای
اصلی در دهتهای دغرافیایی در ایران (تهران ،مشهد ،تبریز ،اصفهان ،اهواز و بابل) بررسری شرد
تا با توده به مشخصشدن سطح عوامل فرهنگی بتوان در استراتهیها و تصمیمگیریها ،تفاوتهرا
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و عوامل فرهنگی را بهکار گرفت و با توده به شرناخت فرهنرگ افرراد و چگرونگی رفترار آنهرا،
ارتباطات بهتری با آن ها برقرار کرد .با توده به تبیین انجام گرفته ،مسرئلة اصرلی پرهوهش حاضرر،
مطالعة مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمانهای ایرانی براساس شاخصهای فرهنگی هافستد در
شرکت مخابرات ایران است .بر این اساس ،این پهوهش با شناخت عوامل فرهنگی در اسرتانهرای
مورد مطالعه پیشنهادهای الزم را برای مدیران مطرح میکند .در این زمینه ،به پرسشهای زیر پاسخ
داد میشود.
 عوامل فرهنگی در استانهای مورد مطالعه در چه سطحی قرار دارند؟ آیا عوامل فرهنگی در استانهای مورد مطالعه براساس دنسیت تفاوت دارند؟ آیا شاخصهای فرهنگی مردگرایی ،گرو گرایی ،ابهامگریزی ،قدرت ،بلندنگری و مقیدبودنبین استانهای مورد مطالعه تفاوت معنادار دارند؟
 رو های مدیریتی مناسب با توده به نتایج پرسش سوم کدامند؟مديريت و فرهنگ
تایلور (  ) 35یکی از اولین تعریفهای فرهنرگ را بره ایرن شررح بیران کررد اسرت :مجموعرة
پیچید ای از دانش ،عقاید ،هنر ،اصول اخالقی ،قروانین ،ارز هرا و هرگونره توانرایی دیگرری کره
توسط انسان بهعنوان عضوی از دامعه بهدست میآیرد .فرهنرگ ،روشری قدرتمنرد بررای توضریح
تفاوتهای فردی و گروهی از لحاظ رفتاری در کشورهای مختلف اسرت .رفتارهرایی کره در یر
فرهنگ بدیهی و آشکارند ،ممکن است در فرهنگی دیگر عجیرب و بیگانره باشرد .حتری اتفاقرات
روزمر مثل احوالپرسی نیز برای افراد در فرهنگهای متفاوت یکسران نیسرت .بررای رسریدن بره
درک عمیقتر از چگونگی تأثیر فرهنگ بر رفتار سازمانها ،شناخت و درک فرهنگ اهمیرت بسریار
دارد (ابزری و همکاران ، 839 ،ص 33و .)33
فرهنگ را میتوان برنامهریزی ذهنی تعریف کررد

(1980, p.14

شیوة زنردگی متمایزکننردة انسران از حیروان اسرت ،بلکره یر

 .)Hofstede,فرهنرگ ،نره یر

شریوة زنردگی دمعیتری معرین و

متمایزکنندة گرو ها و ادتماعهای مختلف است .بنابراین ،میتوانیم از فرهنگ ی

دماعرت ،یر
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ملت ،ی

قبیله ،ی

گرو میهبی ،یا ی
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قار سخن بگوییم .از این منرر هر فرد خاص ،محصرول

فرهنگی خاص است که در آن زندگی میکند (کاووسی ، 833 ،ص .)73با توده به تعریرف هرای
گفته شد که همه درون مایة فرهنگ را زندگی ادتماعی و ارتباطات بیران کردنرد ،مریتروان گفرت
انسان «بی فرهنگ» و دامعة «بی فرهنگ» ودود نیست ،زیرا زندگی ادتماعی ،یعنی با هرم زیسرتن،
به معنای در فرهنگ زیستن است و زیستن در ابتدایی ترین قبیله یا بزرگ ترین و پیچید ترین دامعة
تکنولوژی

مدرن از این نرر یکسان است ،زیرا هر دو زیستن در شرایط ویهة انسان اسرت ،یعنری

زیست در فرهنگ یا فضای فرهنگی ،اگرچه هر ی

از لحاظ فرهنگ ،از نررر صرورت و معنرا یرا

سادگی و پیچیدگی ،در دامعه های گونراگون برا هرم فرر هرای اساسری دارنرد (آشروری، 839 ،
ص .) 89- 83براساس نتایج تحقیقات انجامگرفته ،فرهنگ به هفت عنصر دین و مریهب ،زبران،
ارز ها ،هنجارها ،وضعیت و نقش در دامعره ،تشرکیالت ادتمراعی و یکپارچرهسرازی فرهنگری
تقسرریم شررد اسررت

(2008, p.1; Uthap, 2008, pp.9-10

 .)Manohar,برررای شناسررایی فرهنررگ

چارچوبهای مختلفی طراحی شد است .کلوکهون و استرودب

(  ) 31ساختار ششبعردی را

در دهتگیریهای فرهنگی معرفی کردند که عبارت است از ارتباط با طبیعت ،دهتگیری زمرانی،
طبیعت اصلی انسان ،دهتگیری تال  ،روابط بین افراد و دهتگیری فضایی (

Gallagher, 2001,

 .)p.2; Hills, 2002, pp.3-4چارچوبهای مختلفی برای بررسی فرهنگ توسط اندیشمندان طراحی
شد است از دمله ترمپنارز و هامپدنتورنر ) 333( 3ارز های فرهنگی را به  5بعد دهرانگرایری
(عامگرایی) در برابر خاصگرایی ،فردگرایی در برابر دمعگرایی ،بیطرفری و بریتفراوتی در برابرر
عاطفی ،اکتسابی در برابر انتسابی ،خاص (محدود) در برابر پراکند  ،هدایت درونی در برابر هدایت
بیرونری و زمران متروالی در برابرر همزمرانی تقسریمبنردی کردنرد (

;Friedman et al., 2013, p.20

 ،)Rafferty, 2013, pp.4,5هال ) 351( 8مفهوم بافتهای باال و پایین را برای توضیح تفراوتهرای
1. Kluckhohn and Strodtbeck
2. Trompenaars and Hampden-Turner
3. Hall
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مودود در ارتباطات بین افراد بهکار گرفرت

(2013, p.28

 )Warner,و بره ابعراد فرهنگری هافسرتد

اشار کرد .با توده به اینکه ابعاد فرهنگی هافستد در سطح ملی بیان شد بود و یکی از نرریههرای
مهم و دامع در زمینة چارچوب فرهنگها است ،در این پهوهش برای بررسی فرهنرگ در دامعرة
مورد مطالعه ،نرریة هافستد بهکار گرفته شد .هافستد ابعاد ارز هرای فرهنگری را مطالعره ،و طری
مطالعات خود برای فرهنگ شش بعرد را مشرخص کررد .ایرن ابعراد عبرارت انرد از  .فردگرایری
(دردهای که افراد ی

کشور تردیح میدهند بهدای عضویت و بودن در دمرع و گررو  ،بره طرور

فردی عمل کنند) ،در برابر گرو گرایی (تمرکز بر این دارد که افراد دوسرت دارنرد گروهری عمرل
کنند و سود به گرو برسد)؛  .3ادتناب از عدم اطمینان یا ابهامگریزی :دردرهای کره افرراد دامعره
موقعیتهای ساختاریافته و روشن را بر شرایط ساختارنیافته و مبهم ترردیح مریدهنرد؛  .8فاصرلة
قدرت :دردهای از نابرابری قدرت و ثروت در میان افراد که مرردم آن کشرور آن را پییرفترهانرد و
عادی میدانند؛  .3مردگرایی (ارز های مردانه شامل ابراز ودود ،عملکررد ،قاطعیرت ،موفقیرت و
رقابت مورد تأکید هستند) در برابر زنگرایی (تأکید بر ارز های زنانه شامل کیفیت زندگی ،حفظ
روابط گرم و شخصی ،خدمات ،مراقبت و همبستگی است)؛  .7دهرتیرابی بلندمردت یرا پویرایی
مکتب کنفوسیوس که همگی نسبت به اهداف آیندة بلندمدت دهت گیرری شرد انرد و تمرکرز برر
اهداف بلندمدت بود و تأکید بر زنردگی شررافتمندانه در ایرن دنیرا برا صررررفهدرویی و پشرتکار
بهعنوان فضیلت اساسی اسرت

(1984, pp.83-84

Hofstede,؛ مقیمری و همکراران ، 837 ،ص)53؛

 .1دامعة مقید در برابر دامعة بدون قیود .این بعد از متون نررری خوشربختی نشرأت مریگیررد و
دوامع بدون قیود به دامعههایی گفته میشود که در آن ارضای نسبتا آزاد خواسرتههرای اساسری و
طبیعی که به لیتبردن و سرگرمشدن مربوط است ،ودود دارد و دامعة مقید ارضای نیازهرا را برا
هنجارهای سفت و سخت تنریم و کنترل میکند (.)Hofstede, 2011, pp.15-16
با ودود تفاوتهای فرهنگی ،میتوان تا حدی رفتار افرراد ،سرب

تصرمیمگیرریهرا ،سراختار

سازمان را پیشبینی کرد و براسراس ایرن پریشبینری بره بهتررین نحرو مردیریت کررد .بسریاری از
صاحبنرران ،موفقیت مدیریت ژاپنی را بهعلت ودود توافقها و اصول نهادینهشدة منحصرربهفررد
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مودود در ژاپن میدانند که فرهنگ در این توافقها و اصول نهادینرهشرد ریشره دوانیرد اسرت و
دداکردن این دو مقوله دشوار است .شرکتهای آلمانی به تکنی

توده بسیار میکننرد ،همچنرین،

از شرکتهای آلمانی معموال انترار میرود از ساختن چیز یا چیزهایی پرول در بیاورنرد ،نره از را
خرید و فرو

شرکتها .در کشور دانمارک ،روزنامة مورگنآفیزن برای اولینبار نقش فرهنگ را

در توانایی شرکتهای دانمارکی در عرصة رقابت مورد توده قرار داد  ،و هشدار داد قدرت رقابت
این شرکتها تحت تأثیر فرهنگی مرسوم به یانتلون 3محدود شد است .یانتلرون ایرن معناسرت
که شما باید به سود کم قانع بود و نباید به دنبال برتری بر دیگران باشید .این روزنامه مردعی شرد
شرکتهای دانمارکی تحت تأثیر این باور فرهنگی ،در مقایسه با سایر رقبای اروپرایی خرود موفرق
نیستند .هدف از بیان این مثالها ،تأکید بر این نکته است که هر کشوری ،حتی میتروان گفرت هرر
منطقهای ،ویهگیهای فرهنگی و نهادینة خاص خود را دارد که میتواند عامل و منشرأ موفقیرت در
عرصة رقابت شود .آنچه در گیشته عامل و منشأ برترری و موفقیرت در عرصرة رقابرت محسروب
میشد است ،در آیند میتواند به نقطة ضعف مبدل شود .بنابراین ،مدیران باید میزان نفوذ و ترأثیر
فرهنگ بر تال

ها و اقدامات شرکت در پاسخ به نیازهای استراتهی

(در حال حاضر و آینرد ) را

8

ارزیابی و مشخص کنند (اشنایدر و بارسو  ، 853 ،ص.)3- 3
هر ی

از شاخصهای فرهنگی هافستد میتوانند پیشبینیکنندة رفتار خاص از افراد باشند کره

براساس آنها میتوان نحوة مدیریت را انتخراب کررد .در فردگرایری ابتکرار افرراد اهمیرت دارد و
اولویت و انتخاب فردی مورد احترام است و ارزیابی و پادا

کارکنان براسراس توافرق فرردی برر

اهداف است .وظیفهمداری غالب است و افراد از منافع خود دفاع میکنند .در گرو گرایری گررو و
عضو گرو بودن مهم است ،رابطهمداری غالب بود و ارتباطات بر پایة عضو گرو بودن یرا نبرودن
است ،سازمان مانند ی

خانواد است و عملکرد افراد بر پایة تعهد ،وفاداری و احسراس وظیفره و
1. Morgenavisen
2. Janteloven
3. Schneider and Barsoux

 2901

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،4زمستان 1315

مشارکت گروهی است .سازمانهای با فاصلة قدرت کم ،غیرمتمرکزند و ساختارهای تخت دارند و
تعداد کارکنان سرپرستی کم بود  ،و تصمیمگیریها مشارکتی است .سازمانهای برا فاصرلة قردرت
زیاد ،متمرکزند و ساختارهای سلسلهمراتبی دارند ،تعرداد کارکنران سرپرسرتی زیراد برود  ،مشراغل
ستادی باارز تر از مشاغل صفی است و تصمیمگیری را مدیر انجرام مریدهرد .ابهرامگریرزی کره
نقشی مهم در مخاطر پییری دارد و گاها مترادف با آن خواند میشود ،در صورت قویبودن ،افراد
دربارة انجامدادن کارها نگران هستند ،آغاز کار ددیرد بردون تحقیقرات کامرل و درامع را تحمرل
نکرد  ،و در مقابل تغییرات مخالفت میکنند ،ریس ناپییرند ،قوانین مکتوب زیرادی ودرود دارد و
دابهدایی نیروی کار کمتر دید میشود و در صورتی کره ابهرامگریرزی ضرعیف باشرد ،افرراد بره
در ارتباط با ناشناختهها مشتاقند ،فعالیتها چارچوب و سراختاردهی کمری دارنرد،

پییر

ریس

نگر

بیشتر کلی است ،انعطافپییری و تغییرپییری بیشرتر و رفتارهرای شرعارگونه ،رسروماتی و

سنتی کمتر دید میشود .در حالت مردگرایی به پیشرفت ،درآمد ،شهرت و رقابت اهمیرت زیرادی
میدهند ،افراد به گرفتن تصمیمها بهطور مستقل تمایرل دارنرد ،مردیران معتقدنرد کارکنران کرار را
دوست ندارند و باید تحت کنترل باشند ،مردان مشراغل مردیریتی را اشرغال کررد انرد .در حالرت
زنگرایی افراد به رفا و کیفیت اهمیت میدهند ،مشاغل مدیریتی به زنران نیرز سرپرد مریشرود و
استرس شغلی کم است ،به همکاری ،دو دوستانه و تصمیمگیری گروهری بهرا مریدهنرد .دربرارة
شاخص بلندنگری میتوان به آیند نگری و نگرانی برای آیند اشار کرد و مدیران به صرفهدرویی،
سرسختی و ایستادگی بها میدهند و چگونگی عمل آنها بررای آینرد ارزیرابی مریشرود و بررای
شاخص کوتا نگری ،تمرکز بر نتایج سود فصلی و ساالنه را میتوان بیان کررد .همچنرین ،ارزیرابی
کارکنان بهطور فصلی بررسی میشود و سنتها مقدس هستند و ارز ها نسبت به گیشته و آینرد
دهتیابی شد اند (ابزری و همکاران ، 839 ،ص73-11؛ مقیمی و همکراران ، 837 ،ص.)33-35
دربارة شاخص مقیدبودن میتوان به خیلیشادبودن افرراد ،درمانرد شردن در کارهرا ،ناامیدشردن در
فعالیتها ،لیت نبردن از اوقات فراغت ،عالقة کم به ورز

و نیروهای کنترلی زیراد اشرار کررد و

شاخص بدون قیود بودن یعنی افراد بسیار شادی هستند ،اوقات فراغت و ورز

مهم است و بایرد

به آنها توده کرد ،صحبتکردن و آزادی اظهرار نررر مهرم اسرت و بردون چرارچوب خاصری از
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لیتهای زنردگی بهرر مریبرنرد ( .)Hofstede, 2011, p.16همچنرین ،شراخصهرای فرهنگری در
سب های مدیریتی که چهار نوع است ،نیز نقش دارد .سب هرای مردیریتی لیکررت عبرارتانرد از
(مجتهدزاد  ، 833 ،ص:)38
 -سب

دستوری ،که در آن انتررارات روشرن شرد  ،دسرتورات مشخصری صرادر شرد و از

زیردستان خواسته میشود طبرق رویره هرا و قروانین عمرل کننرد ،اطمینران و اعتمرادی بره
زیردستان ودود ندارد و ارتباطات از باال به پایین است.
 -سب

حمایتی که در آن مدیر اعتماد نسبی به زیردستان داشته ،به رفا آنها توده میکنرد و

دو دوستانهای ایجاد میکند ،با این حال ،خطمشی سازمان و تصمیمهرای کلری در سرطوح
باال اتخاذ میشود.
 -سب

مشاور ای ،که در آن مدیر اطمینان قابرل مالحررهای بره زیردسرتان داشرته ،سرازمان

غیرمتمرکز ،مدیر اهداف چالشی تعیین میکند و خواهان اصالح عملکرد است ،تعامل برین
فرادستان و زیردستان بر پایة اعتماد بود و ارتباطات به هر دو صورت باال و پایین است.
 -سب

مشارکتی ،که در آن اعتماد و اطمینان کامل به زیردستان ودود دارد ،ارتباطات هرم از

پایین به باال ،افقی و مورب است ،خواهان مشورت برا زیردسرتان برود و قبرل از تصرمیم
نررهای آنها را بهکار میگیرد و دو سازمان دوی کامال دوستانه است.
روش پژوهش
پهوهش حاضر از نرر هدف کاربردی و از نرر ماهیت توصیفی  -همبستگی است .از طرفی ،ایران
خرد فرهنگهای متفاوت در مناطق مختلف دغرافیایی دارد ،با توده به اینکه موضروع فرهنرگ در
این پهوهش مدنرر بود ،پهوهش باید در مناطق مختلف که خرد فرهنگهای متفاوت داشتند ،انجام
میگرفت و با توده به گستردگی شررکت مخرابرات در سراسرر ایرران ،ایرن پرهوهش در شررکت
مخابرات ایران انجام گرفت .بر این اساس ،دامعة آماری این پهوهش ،همة کارکنان ادارات مرکزی
مخابرات استانهای اصلی کشور شامل استان خراسان رضوی از سمت شرر  ،اسرتان مازنردران از
سمت شمال ،استان آذربایجان شرقی از سمت غرب ،استان خوزسرتان از سرمت دنروب و اسرتان
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اصفهان از مرکز و شرکت ارتباطات ثابت شهر تهران بهعنوان پایتخت کشرور برود کره همرة ایرن
ادارات زیرمجموعة شرکت مخابرات ایران میباشند .تعداد کارکنان این مراکز در سال  833برابرر
 3999نفر گزار

شد .در این پهوهش با توده بره تعرداد  3999نفرری دامعرة آمراری ،براسراس

ددول کردسی و مورگان تعداد نمونه 87 ،نفر برآورد شد که با توده به پراکندگی دغرافیرایی و
امکان کاهش پرسشنامههای برگشتی ،تعداد  399پرسشنامه توزیع شرد کره تعرداد  873پرسشرنامة
کامل برگشت داد شد .در این پهوهش با توده به مختلفبودن مناطق و تعرداد کارمنردان در ایرن
مناطق ،رو

نمونهگیری طبقهای تصادفی متناسب به کار گرفته شد و تعداد نمونره هرر منطقره بره

نسبت کل دمعیت دامعة آماری آن منطقه ،مشخص شد و نمونة هر منطقه نیز بره رو
ساد انتخاب شد .اطالعات مورد نیاز در این پهوهش با دو رو

تصرادفی

کتابخانهای و میدانی دمرعآوری

شد .ابزار گردآوری داد های این پهوهش پرسشنامه است .پرسشنامه برای شناختن ابعراد فرهنگری
هافستد تلفیقی از پرسشنامة مقیمی ( ) 833و محققساخته برا اقتبراس از نرریرة هافسرتد ( )39
است .همچنین ،این پرسشنامه ها شامل گویههای مربوط به متغیرهای دمعیتشناختی نیرز برود .در
این پهوهش ،برای تجزیهوتحلیل داد ها رو های آماری توصیفی و استنباطی بهکرار گرفتره شرد.
روایی پرسشنامة فرهنگ از طریق تحلیل عاملی تأیید شد و نشان داد شد شش عامل بهدستآمرد
 7 /337درصد واریانس کل را تبیین میکنند .ضریب پایایی محاسبهشد بررای پرسشرنامة فرهنرگ
برابر با  ،9/537و برای عوامل فرهنگی مردگرایی  ،9/318گرو گرایی  ،9/533ابهرامگریرزی ،9/575
فاصلة قدرت  ،9/53بلندنگری  9/553و مقیدبودن  9/531بهدست آمد که پایرایی خروب را نشران
میدهد.
يافتههای پژوهش
بررسی متغیرهای دمعیتشناختی پهوهش نشان داد از تعداد  873نفر پاسخگو  71/7درصد مرد و
 38/7درصد زن بود اند .بیشتر پاسخدهندگان با درصد فراوانی  71/8دارای مدرک کارشناسری انرد.
همچنین ،بیشتر پاسخدهندگان به تعداد  53نفر در بازة سنی  37تا  87سال قرار دارند .برای پاسخ
به پرسش اول که بیان میکند عوامل فرهنگی در استانهای مورد مطالعه در چه سطحی قررار دارد؟
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آزمون تیت

نمونهای سطح شاخصهای فرهنگی با توده به حد متوسط میسنجد (ارز گریاری

طیف لیکرت برای گویههای پرسشنامه تا  7بود که بر این اساس سرطح متوسرط شراخصهرای
فرهنگی  8است) .با توده به ددول میانگین مردگرایی  ،8/97گرو گرایری  ،3/9 8ابهرامگریرزی
 ،3/ 73فاصلة قدرت  ،3/713بلندنگری  3/ 3و مقیدبودن  3/317بهدسرت آمرد .سرطح معنراداری
آزمون تی دربارة عوامل گرو گرایی ،ابهامگریزی ،فاصلة قدرت و بلندنگری برابر با صفر و کمتر از
 9/97است که نشان میدهد میانگینهای بهدستآمد با سطح متوسرط  8تفراوت معنرادار دارنرد و
دربارة عوامل مردگرایی و مقیدبودن که سطح معناداری آزمون تری بیشرتر از  9/97برود  ،مریتروان
گفت میانگین این دو بعد برابر در حد متوسط است .همچنین ،با توده به سطح اطمینران و مقرادیر
حد پایین و باال ،میانگین ابعاد گرو گرایی ،ابهامگریزی و بلندنگری باالتر از حد متوسرط و فاصرلة
قدرت کمتر از حد متوسط است.
جدول  .1نتایج آزمون تی تکنمونه برای عوامل فرهنگی

مقدار تی

متغیر

میانگین

مردگرایی

8/97

37

سطح معناداری
آزمون تی

سطح اطمینان  59درصد
حد پایین

حد باال

9/385

-9/988

9/ 87

گرو گرایی

3/9 8

83/78

9/99

9/377

/95

ابهامگریزی

3/ 73

35/ 93

9/99

93

فاصلة قدرت

3/713

- 3/398

9/99

- 9 /7

بلندنگری

3/ 3

39/387

9/99

مقیدبودن

3/317

-9/33

9/835

/

/

/911

-9/ 93

/391

-9/81
57

/

9/987

برای پاسخ به پرسش دوم که بیان میکنرد آیرا عوامرل فرهنگری در اسرتانهرای مرورد مطالعره
براساس دنسیت تفاوت دارند ،میانگین عوامل فرهنگی در استانهای مورد مطالعره برا آزمرون تری

دوامع مستقل بین دو گرو دنسیتی مرد و زن بررسی شد .با توده به ددول  3و کمتربودن سرطح
معناداری عوامل فرهنگی مردگرایی ،گرو گرایی و بلندنگری آزمون تری از  ،9/97مریتروان گفرت
تفاوت میانگینهای عوامل فرهنگی مردگرایی ،گرو گرایی و بلندنگری در دو گرو دنسیتی مرد و
زن معنادار است و در عوامل فرهنگی ابهامگریزی ،فاصلة قدرت و مقیدبودن تفاوت معناداری برین
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دو گرو دنسیتی مرد و زن ودود ندارد و با توده به حد باال و پایین در سطح اطمینان  37درصرد
سطح عوامل فرهنگی مردگرایی ،گرو گرایی و بلندنگری در مردان بیشتر از زنان است.
جدول  .2نتایج آزمون تی جوامع مستقل برای بررسی تفاوت عوامل فرهنگی در دو گروه جنسیتی

مردگرایی گروهگرایی ابهامگریزی

آزمون تی

8

مقدار تی

/3

8/375

/918

فاصلة قدرت بلندنگری مقیدبودن
/388

8/355

/893

دردة آزادی

879

879

887/397

83 /333

891/718

88 /153

سطح معناداری*

9/99

9/99

9/333

9/ 78

9/99

9/ 38

9/531

9/933

-9/933

-9/985

9/

-9/388

9/8 5

9/ 33

9/383

9/88

9/935

سطح اطمینان 37

حد پایین

درصد

حد باال

8

/9

برای پاسخ به پرسش سوم که بیان میکند آیا شاخصهای فرهنگری مردگرایری ،گررو گرایری،
ابهامگریزی ،فاصلة قدرت ،بلندنگری و مقیدبودن بین اسرتانهرای مرورد مطالعره تفراوت معنرادار
دارند؟ ،تحلیل واریانس ت عاملی و آزمون توکی ادرا شرد .دردول  8میرانگین عوامرل فرهنگری
پاسخدهندگان را در استان هرای مرورد مطالعره شرامل اسرتان تهرران ،اصرفهان ،خراسران رضروی،
مازندران ،آذربایجان شرقی ،خوزستان نشان مریدهرد .برا تودره بره دردول  3و سرطح معنراداری
بهدستآمد  ،تفاوت معناداری در میانگین عوامل گرو گرایی و فاصلة قدرت استانها ودود نردارد
و بقیة عوامل فرهنگی شامل مردگرایی ،ابهامگریزی ،بلندنگری و مقیدبودن در بین استانهای مرورد
مطالعه تفاوت معنادار ودود دارد که برای مشخصکردن اینکره کردام اسرتان از نررر ایرن عوامرل
وضعیت بهتری دارد ،آزمون توکی ادرا شد.
جدول  .3میانگین عوامل فرهنگی در استانهای مورد مطالعه

نام استان

مردگرایی

گروهگرایی

ابهامگریزی فاصلة قدرت بلندنگری

مقیدبودن

میانگین

تهران

8/358

3/95 3

8/3335

3/3338

3/ 873

8/3 33

اصفهان

8/9893

8/3353

3/ 593

3/18 3

8/3893

3/519

خراسان رضوی

3/53 3

3/3799

8/3935

3/31 8

3/8 15

8/9781

مازندران

8/3 73

3/37 3

8/3317

3/1357

3/8 33

8/ 813

آذربایجان شرقی

3/3333

3/3359

3/9333

3/7373

8/313

3/1175

خوزستان

8/95 3

3/3553

8/3733

3/1358

3/3999

8/ 71
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جدول  .4تحلیل واریانس عوامل فرهنگی در استانهای مورد مطالعه

مقدار آمارة
مردگرایی
گرو گرایی
ابهامگریزی
فاصلة قدرت
بلندنگری
مقیدبودن

8/7 3
/153
8/739
9/373
5/83
1/8 3

F

سطح معناداری
9/93
9/ 37
9/93
9/371
9/99
9/99

آزمون توکی تحلیل واریانس نشان داد دربرارة شراخص مردگرایری اسرتان تهرران برا خراسران
رضوی تفاوت معنادار دارد و سطح مردگرایی آن بیشتر است و با بقیرة اسرتانهرای مرورد مطالعره
تفاوت معنادار ندارد؛ استانهای اصفهان ،آذربایجان شرقی و خوزسرتان برا بقیرة اسرتانهرا تفراوت
معنادار ندارد؛ استان خراسان رضوی با استانهای تهران و مازندران تفاوت معنادار داشرته و سرطح
مردگرایی آن کمتر از دو استان دیگر است و استان مازنردران برا اسرتان خراسران رضروی تفراوت
معنادار دارد و سطح مردگرایی آن بیشتر است .دربارة شاخص ابهرامگریرزی اسرتانهرای تهرران و
آذربایجان شرقی با بقیة استانهای مورد مطالعه تفاوت معنادار ندارد؛ استان اصفهان برا اسرتانهرای
خراسان رضوی ،مازندران و خوزستان تفاوت معنادار دارد و سطح ابهامگریزی آن بیشرتر اسرت و
استانهای خراسان رضوی ،مازندران و خوزستان با استان اصفهان تفراوت معنرادار دارنرد و سرطح
ابهامگریزی آنها کمتر است و با بقیة استانهای مورد مطالعه تفاوت معنادار ندارند .دربارة شاخص
بلندنگری استان تهران با بقیه استانها تفاوت معنادار ندارد؛ استان اصفهان برا اسرتانهرای خراسران
رضوی و مازندران تفاوت معنادار دارد و سطح بلنردنگری آن کمترر اسرت؛ اسرتانهرای خراسران
رضوی و مازندران با استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی تفاوت معنادار دارند و سطح بلندنگری
آنها بیشتر است؛ استان آذربایجان شرقی با اسرتانهرای خراسران رضروی ،مازنردران و خوزسرتان
تفاوت معنادار دارند و سطح بلندنگری آن کمتر است و استان خوزستان با استان آذربایجان شررقی
تفاوت معنادار دارد و سطح ابهامگریزی آن کمتر است .دربارة شاخص مقیدبودن استانهای تهرران
و مازندران با استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی تفاوت معنادار دارند و سرطح مقیردبودن آنهرا
بیشتر است و با بقیة استانهای مورد مطالعه تفاوت معنادار ندارند؛ اسرتان اصرفهان برا اسرتانهرای
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تهران و مازندران تفاوت معنادار دارد و سطح مقیدبودن آن کمتر است؛ استان خراسران رضروی برا
بقیة استانهای مورد مطالعه تفاوت معنادار ندارد؛ استان آذربایجران شررقی برا اسرتانهرای تهرران،
آذربایجان شرقی و خوزسرتان تفراوت معنرادار دارد و سرطح مقیردبودن آن کمترر اسرت و اسرتان
خوزستان با استان آذربایجان شرقی تفاوت معنادار داشته و سطح مقیردبودن آن بیشرتر اسرت و برا
سایر استانهای مورد مطالعه تفاوت معنادار ندارد.
برای پاسخ به پرسش چهارم که بیان میکند رو هرای مردیریتی مناسرب برا تودره بره نترایج
پرسش سوم کدامند؟ منابع نرری و نتایج آزمون توکی بهکرار گرفتره شرد .براسراس نترایج آزمرون
توکی ،در شاخص فرهنگی مردگرایری ،اسرتانهرای تهرران و مازنردران مرردگراترر و در شراخص
گرو گرایی همة استانهای مورد مطالعه در سطح باالتر از متوسط قرار دارند ،شاخص ابهامگریرزی
استانهای تهران ،اصفهان و آذربایجان شرقی ابهامگریزتر و در شاخص فاصلة قدرت همة استانهرا
در سطح کمتر از متوسط قرار دارند ،در شاخص فرهنگی بلندنگری استانهای خراسران رضروی و
مازندران بلندنگرتر و عامل فرهنگی مقیدبودن اسرتانهرای تهرران ،خراسران رضروی ،مازنردران و
خوزستان مقیدترند .با توده به متوسطبودن مردگرایی ،مدیریت رقابتی و همکاری مناسب است ،با
توده به باالتر از متوسطبودن گرو گرایی و پایینبودن فاصلة قدرت ،سب

مشارکتی مناسب است.

ابهامگریزی باال شفافبودن دستورالعملها و قوانین را میطلبرد .دردول  7رو هرای مردیریتی و
مواردی را که بهواسطة تفاوتهای فرهنگی در مدیریت باید به آنها توده کرد ،نشان میدهد.
ادامة جدول  .5روش مدیریت در استانها با توجه به شاخصهای فرهنگی در آنها

شاخص

نام استانها با توجه

فرهنگی

به شاخص فرهنگی

مردگرایی

تهران و مازندران
مردگراتر

گرو گرایی

همة استانها در ی
سطح

روش مدیریت
تصمیمگیریها بهوسیلة مردان ،مردان در ریوس کار و پستهای مدیریتی باشند،
ارزیابی کارکنان براساس پیشرفت افراد باشد ،تصمیمگیری توسط سطوح باال
گرفته شود ،بنابراین ،سب های مدیریت همکاری و رقابتی بهکار گرفته شود.
سب های مدیریتی حمایتی و مشارکتی بهکار گرفته شود .تیمهای کاری تشکیل
شود ،دو دوستانه باشد ،ارزیابی افراد براساس میزان تعهد آنها باشد ،افراد در
کارها و تصمیمگیریها مشارکت داد شوند ،برای خانواد های کارکنان امتیازاتی
در نرر گرفته شود ،برنامههای فو العاد مانند برنامههای ورزشی برگزار گردد و
گرو های غیررسمی تشکیل و مدیریت شوند.
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ادامة جدول  .5روش مدیریت در استانها با توجه به شاخصهای فرهنگی در آنها

شاخص

نام استانها با توجه

فرهنگی

به شاخص فرهنگی

روش مدیریت

شرح وظایف هر فرد مشخص باشد ،قوانین و خطمشیها شفاف باشند،
چارچوب کار مشخص شود ،نیروهای کنترل و نرارت افزایش یابد،
تهران ،اصفهان و
تصمیمگیریها و خطمشیها در سطوح باالی سازمان گرفته شود ،دستورالعملها
آذربایجان شرقی
ابهامگریزی
و رویههای کار در سازمان ساد  ،شفاف و واضح باشند ،با برگزاری کالسهای
ابهامگریزتر
آموزشی دور ای رو های کار تشریح داد شود.
سب مدیریتی مشارکتی بهکار گرفته شود ،تفویض اختیار صورت گیرد ،با افراد
مشورت شود ،از آنها برای تصمیمگیری نررگیری شود ،ساختار سازمان به
همة استانها در ی
فاصلة قدرت
سمت سازمانهای تخت و غیرمتمرکز پیش رود ،مدیران خود را تافتهای
سطح
ددابافته ندانند.
مسیر شغلی افراد مشخص شود ،ارزیابی افراد براساس پشتکار و بهبود
مستمرشان انجام گیرد ،استراتهیهای سازمان مشخص و برای افراد شرح داد
خراسان رضوی و
بلندنگری
شود ،مسیر شغلی افراد مشخص و برای آنها امنیت شغلی در نرر گرفته شود،
مازندران بلندنگرتر
تقسیم وظایف انجام گیرد.
برگزاری برنامههای فو العاد و شاد ،تمهیداتی برای سفرهای تفریحی کارکنان،
تهران ،خراسان رضوی،
حمایت از کارکنان ،افزایش اعتمادبهنفس کارکنان ،تشکیل تیمهای ورزشی،
مازندران و خوزستان
مقیدبودن
ایجاد دو دوستانه در سازمان و با توده به عالقة افراد ،واگیاری شغل به آنها تا
مقیدتر
از کارکردن لیت ببرند.

بحث و نتيجه
فرهنگ هموار پدید ای دمعی است ،زیرا حداقل بخشی از آن بره مردمری مربروط اسرت کره در
همان محیط ادتماعی زندگی کرد یا میکنند و در آنجا آموخته شد است .فرهنگ اعضای گررو
یا طبقهای از مردم را از یکدیگر متمایز میکند .فرهنگ اکتسابی است و ذاتی نمیباشد .همرانطرور
که میدانیم فرهنگ از محیط ادتماعی فرد ناشی میشود و از بدو تولد یاد میگیرد و ارثی نیسرت.
همچنین ،فرهنگ نسبی است .نسبیبودن فرهنگ به این نکته اشار می کنرد کره شرخص و دامعرة
بیفرهنگ ودود ندارد (هافستد ، 833 ،ص .) 7نتایج این پهوهش نشران داد خررد فرهنرگهرای
متفاوتی براساس مناطق دغرافیایی ودرود داشرته ،همچنرین ،تفراوتهرای فرهنگری معنراداری در
سازمانهای استانهای مختلف کشور ودود دارد به طوری که همة استانهای مورد مطالعره از نررر
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مردگرایی در سطح متوسط قرار دارند و استانهای تهران و مازندران مردگراترنرد .همچنرین ،همرة
استانها گرو گرایی باالتر از متوسط و در ی

سطح دارند ،همة اسرتانهرا از لحراظ ابهرامگریرزی

باالتر از حد متوسط ،استان های و اصفهان و آذربایجان شرقی ابهامگریزترند .همة استانهرا فاصرلة
قدرت کمتر از متوسط دارند و در ی

سطح قرار داشته ،از لحاظ بلندنگری در سطح باالتر از حرد

متوسط قرار دارند و استانهای خراسان رضوی و مازنردران بلندنگرترنرد .همرة اسرتانهرا از نررر
مقیدبودن در حد متوسط و استانهای تهران ،خراسران رضروی ،مازنردران و خوزسرتان مقیدترنرد.
ابهامگریزی همة استانها باال است ،در حالی که ابهامگریزی باال ،به کنترل بیشتر کارکنان نیراز دارد
و این مسئله را تودیه میکند ،با این حال ،افراد نیازمند توزیع عادالنة قردرتانرد و فاصرلة قردرت
پایین این نکته را بیان میکند که افراد بره پرهیرز از بریعردالتی گررایش دارنرد .گررو گرایری براال
نشاندهندة عالقة افراد به حضور در دمع و گرو است و بر حضور پررنگ در ادتمراع و داشرتن
مسئولیتهای ادتماعی تأکید میکند .همچنین ،مردگرایی نزدی

بره متوسرط نشران دهنردة تسرلط

عواطف و احساس است ،همچنین ،نشان میدهد افراد در سازمانهای ایرانی به دیگران هرم تودره
میکنند و تنها هدفشان کسب درآمد ،پیشرفت و شهرت نمیباشد و برای مسئولیتهرای ادتمراعی
اهمیت قایل هستند .برای ثبات فرهنگ و رسیدن به ی

فرهنگ ثابت پیشرنهاد مریشرود زنران در

تصمیمگیریها شرکت داد شوند ،سب های مدیریت همکاری و رقرابتی بره کرار گرفتره شرود ،در
منصب های سرپرستی و مدیریت هم مردان و هم زنان به کار روند ،و همه در تصمیمگیری شررکت
داد شوند ،هم بر کیفیت زندگی کاری و هم بر مسیر ترقی افراد تأکید شرود ،سیسرتم خرودکنترلی
برای ارزیابی و کنترل کارکنان در سازمان برقرار شود ،هم مهارتهای نرم و شرهودی افرراد و هرم
قاطعیت و پشتکارشان مورد پادا
دوستانه شود ،کمکم رو

و تشویق قرار گیرد ،به همکاری بها داد شد  ،و درو سرازمان

کار به کارکنان سپرد شود ،ادازة اظهار نرر دربارة فعالیرتهرا و رو

کار به افراد داد شود ،از طرحها و رو های نو در انجام دادن کار استقبال شد و افراد با فکرر نرو
تشویق شوند ،کالسهای آموزشی مدیریت ریس

برگزار شود .در کل ،با توده بره شراخصهرای

فرهنگی میتوان بیان کرد افراد خواستار دوی دوستانه ،حضور در فعالیتهرای سرازمانی ،توانرایی
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اظهارنرر برای تصمیمگیریها میباشند ،بنابراین ،به نرر میرسد برای سازمانهای ایرانری از چهرار
الگوی مدیریتی مطرحشد از سوی لیکرت شامل مدیریت هرای دسرتوری ،حمرایتی ،مشراور ای و
مشارکتی ،الگوی حمایتی مناسبتر است که اعتماد نسبی به زیردستان دارد ،بره رفرا آنهرا تودره
میکند و دو دوستانهای ایجاد میکند با این حال ،خطمشی سازمان و تصمیمهای کلری در سرطوح
باال اتخاذ میشود .پیشنهاد میشود افرادی برای منصب مدیریت انتخاب شوند کره وابسرتگیهرای
متقابل را درک کنند ،به چند فرهنگ در ی

زمان پاسخ دهنرد ،کلرینگرر باشرند ،آمرادگی تقسریم

قدرت و توانایی چندبعدی فکرکردن و یرادگیری سرریع داشرته باشرند ،حرس رضرایت و شرادی،
توانایی همدلی با فرهنگهای مختلف ،اعتمادبهنفس باال و ادب داشته باشرند و بره نررهرای افرراد
احترام گیارنرد و انتقادپرییر باشرند و انعطرافپرییری بررای سازگارشردن برا شررایط محیطری و
فرهنگهای مودود در آنها باال باشد .به مدیران پیشنهاد میشود هنگام تصمیمگیرری بره فرهنرگ
ملی ،سازمانی و منطقهای سازمان مربوطه توده کنند و تصمیمهایی بگیرنرد کره برا آن فرهنرگهرا
متناسب باشد؛ در تصمیمگیریها ی سونگر نباشند و تفاوتهای فرهنگی افراد را مد نرر قرار داد
و با بهکارگیری نگر

کلی و سیستمی تصمیمگیری کنند؛ عالو بر ارزیابی فردی ،کار تیمی و تیم

نیز ارزیابی شد و براساس آن پادا

پرداخت شود؛ به کارکنان خود اعتماد داشته باشرند و اعتمراد

آنها را نیز دلب کند؛ با زیردستان خود دوستانه برخورد کنند و رابطة ریریس و مریوسری نداشرته
باشند .همچنین ،به مدیران تفاوتهای فرهنگی و چگونگی برخورد و مدیریت افراد با فرهنگهای
مختلف آموز

داد شود و در پایان باید مد نرر قرار داد که ایرن پرهوهش در شررکت مخرابرات

ایران در استانهای مورد مطالعه انجام گرفتره اسرت و بایرد بررای تعمریم بره براز هرای زمرانی و
سازمانهای دیگر با احتیاط عمل کرد .همچنین ،به محققان دیگر پیشنهاد میشرود در راسرتای ایرن
پهوهش تفاوتهای فرهنگی در سازمانهای دیگر ،حتی شهروندان سنجش شرود ترا برا شناسرایی
فرهنگ بتوان بهترین تصمیمگیریها را برای سازمان و دامعه با توده به فرهنرگ غالرب آن انجرام
داد.
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