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Abstract

Despite the vital role of innovation and entrepreneurship in the modern economy,

there are scant studies on the impact of social media on these factors. This study,

thus, aimed to investigate the effect of social media usage on entrepreneurial

opportunity recognition and innovation by explaining the mediating role of cultural

intelligence. Data were collected randomly using standard questionnaires and then

analyzed with SPSS and SMART PLS. This study employed the structural equation

modeling (SEM) by applying the partial least squares (PLS) to a sample from 147

Internet-based companies in Tehran. The findings suggested that cultural

intelligence mediates the relationship between social media usage for information

and social media usage for socializing with entrepreneurial opportunity recognition.

In contrast, the effect of social media usage for information on self-efficacy was

greater than that of the social media usage for socializing.. Moreover, opportunity

recognition has a significant direct effect on innovation and is thus regarded as the

most important engine of innovation. This study focused on the cognitive and
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learning processes and used the concepts of social media and cultural intelligence as

stimuli to entrepreneurship and innovation, so as to bring new insights into the

entrepreneurial opportunity recognition literature.

Keywords: Social media, Self-efficacy, Cultural intelligence, Opportunity

recognition, internet business
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چکیده
بـا اثـرات   یجیتـال سـاخت د یرزیـک آن را بـه  یاجتمـاع يهاامروزه گسترش و نفوذ رسانه

ینی و نـوآوري بـودن کـارآفر  یاتیحوجوداست. با کردهیلکار تبدوکسبیايشگرف در دن
ایـن  بـر  یاجتمـاع يهـا رسـانه یرگـذاري تاثخصوص در یدر اقتصاد مدرن، مطالعات اندک

یزهـاي شـدن تما یجهـان یـده مواجه با پداز سوي دیگر، در است. یرفتهپذمتغیر صورتدو
.یـد هـا بـه شـمار آ   فرصتییشناسايبرایممکن است مانعیافته کهیشترينمود بیفرهنگ

یصبـر تشـخ  یاجتمـاع يهـا از رسـانه دهاسـتفا یر، با هدف مطالعـه تـاث  حاضرپژوهشلذا
یهـوش فرهنگـ  خودکارآمـدي و  یـانجی نقـش م یینبا تبيو نوآورینیکارآفريهافرصت

هـاي کاروکسـب پرسشنامه کـه میـان مـدیران    147هاي تحقیق از داده. ه استصورت گرفت
توزیع شد گردآوري شده اسـت و بـا اسـتفاده    شهر تهران در نماد الکترونیکیيداراینترنتیا

گـر تـاثیر  بیـان هـا  یافتـه اسـت.  قـرار گرفتـه  تحلیـل مورديمعادالت ساختاريسازدلماز 
ینی و کـارآفر يهـا فرصتیصتشخبر ماعیاجتيهارسانهیو اجتماعیاطالعاتکارکرددو

است. همچنین خودکارآمدي و هـوش فرهنگـی نقـش میـانجی را در     در نهایت بر نوآوري
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مطالعـه  یـن ابـر مبنـاي نتـایج    . کنـد ایفا میهافرصتیصتشخبر ماعیاجتيهارسانهتاثیر 
ارتقـا سـطح   برايمتنوع فرهنگی،يهایطدر محي فعالهاو شرکتشود مدیرانپیشنهاد می
يهـا رسانهیريکارگهببريایژهومرکزتشان، کارکنانخود وو هوش فرهنگی يخودکارآمد

.داشته باشندیاجتماع
هـاي اجتمـاعی، خودکارآمـدي، هـوش فرهنگـی، تشـخیص فرصـت،       رسـانه ها:دواژهیکل

ینترنتی.کار اوکسب

. مقدمه1
يو نـوآور ینینقش کـارآفر یان،بندانشيشدن و ظهور اقتصادهایجهانیدهه با پدجهدر موا

برخـوردار اسـت  يایـژه ویـت کشـورها از اهم یو اجتماعياقتصاديدر تحول ساختار ها
(Chowdhury and Audretsch, 2021)مبتنـی بـر  کـه در  یستمیاکوسیتدو به سبب ماهینو ا

از یاري، در کـانون تمرکـز بسـ   ینـده اسـت  شـدت فزا رقابت بهیع وسرناورانهفيهایشرفتپ
یص. تشـخ (Naeiji and Siadat, 2019)نـد  اقـرار گرفتـه  یشـرو پيهاو شرکتگذارانیاستس

شـناخته شـده اسـت    ينـوآور يشـرکت بـرا  یدر توانـای ورتفرصت به عنوان یـک ضـر  
(Santos et al., 2018)ـ  هبـ یفرهنگـ یزهـاي تماشرایطی،ین. در چن افـزایش  یطـور روزافزون

آمدهرشـما بهفرصت ها ییشناسايبرایتواند مانعیمیعدم تجانس فرهنگینو ااستیافته
رو بدیهی اسـت  از این. (Vandor et al., 2016)یدنمابرورا با چالش رویاريبسيهاو شرکت

برخـوردار  مضاعفییتاز اهمي، تبع آن نوآورفرصت و بهیصشناخت عوامل موثر بر تشخ
.خواهد بود

درك بهتـري از  نـد  نتوایمـ یشـناخت يهـا یـدگاه کـه د پیشین بیانگر این است یقاتتحق
فرهنگـی میـان يهـا و مهـارت (Corbett, 2005)ینـان فرصـت کارآفر یصتشـخ فراینـدهاي 

کنـد، ارائه مـی فرهنگیمیانيهامهارتیکی از مفاهیمی که شناخت جامعی از د. نآورفراهم
یفرهنگـ یطمحیکدر یلمؤثر مسایریتد در مدرافاییتوانابیانگراست که یهوش فرهنگ

شـود تلقـی مـی  یفرهنگـ یریتانطبـاق و مـد  يبـرا یـاتی حیستگیشایکو تفاوت است م
(Kubicek et al., 2019)یابـد ارتقـا  یآموزشـ يهـا و برنامـه یـات تجربیـق از طرتوانـد و می

(Naeiji and Mahmoodi, 2014)  ) نـد در مطالعـه خـود نشـان داد   )2018. لـورنز و همکـاران
بـه توسـعه   و نـاهمگن  ینش نـو در دانـ يگذاریهپردازش و سرمای،دسترسيرابافرادي که
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تـر  موفـق هـا  فرصـت بـرداري از آورند، در تشخیص و بهـره رو مییفرهنگیانميهامهارت
ــد.مــیعمــل ــذا دســتکنن ــه ابزارهــا و بســترهایابیل ــا ســطح هــوش ســبب کــه ییب ارتق
) اسـتفاده از  2018هـو و همکـاران، (  يهایافتهاد به ناست. با استيشوند، ضروریمیفرهنگ
تقویـت هـوش فرهنگـی در جهـت    هزینـه و مناسـبی بـراي   ی ابـزار کـم  اجتماعيهارسانه
یـک بـه عنـوان   یاجتمـاع يهـا رسانهیر،اخيهاسالدر.استيفرصت و نوآوریصتشخ

ي اي بـرا اند که امکان گسـترده شدهمعرفیيو اقتصادیاجتماععظیم با اثرات یجهانیدهپد
جهـان،  ينفـر یلیاردم9/7یت نزدیک بهبا جمعاند. فرهنگی فراهم کردهتوسعه ارتباطات میان

ینتخمــیلیـارد نفــر م96/3یاجتمــاعيهـا کــاربران فعـال رســانه تعـداد  2021تـا جــوالي  
هـا اسـت. همچنـین، هـر سـاله      انهدرصدي ایـن رسـ  51که بیانگر ضریب نفوذ شود یمزده

شـوند کـه سـبب    جتمـاعی اضـافه مـی   هـاي ا فاده کنندگان از رسـانه میلیون کاربر به است367
.(Digital Global, 2021)هاي اجتماعی شده است درصدي استفاده از رسانه5/10ساالنه رشد

هاي اجتماعی در کارآفرینی شده است، تنها چنـد  هایی که به اهمیت رسانهبا وجود اشاره
ی بر متغیرهاي مرتبط با کارآفرینی ماننـد تشـخیص   هاي اجتماعمطالعه به موضوع تاثیر رسانه
در همـین  .(Sigala and Chalkiti, 2014; Park et al., 2017)انـد فرصـت و نـوآوري پرداختـه   

هـاي اجتمـاعی داراي   مطالعات اندك نیز چند شکاف نظري وجود دارد. نخست اینکه، رسانه
دو کارکرد کامال متمایز شامل ابعاد اطالعاتی و اجتماعی هستند. در بیشـتر مطالعـات پیشـین    

Sigala and)هـاي اجتمـاعی بـا مفهـوم کلـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت         کارکرد کلی رسانه

Chalkiti, 2014).     دهـد هـر یـک از    هـا نشـان مـی   این در حـالی اسـت کـه برخـی پـژوهش
هـاي اجتمـاعی ممکـن اسـت نتـایج متفـاوتی بـه همـراه داشـته باشـند          کارکردهاي رسـانه 

(Cheng et al., 2021).   هـاي  در تحقیق حاضر به هر دو کارکرد اطالعـاتی و اجتمـاعی رسـانه
نه فقط به عنوان یک ابـزار ارتباطـات   هاي اجتماعیاجتماعی توجه شده است و نقش رسانه

بخش جهت افـزایش دانـش و دانـایی موردتوجـه قـرار      اجتماعی بلکه به عنوان ابزار آگاهی
، بـر  (Park et al., 2017; Adikari et al., 2021)هـاي موجـود   گرفته است. دوم اینکه، پـژوهش 

نقـش سـازوکارهاي ایـن    اند و بـه هاي اجتماعی و نوآوري متمرکز بودهرابطه مستقیم رسانه
اند. تحقیق حاضر با درنظرگـرفتن نقـش میـانجی    رابطه و متغیرهاي میانجی کمتر توجه کرده

کارهـاي اینترنتـی   وه اسـت. کسـب  هوش فرهنگی و خودکارآمدي به این شکاف پاسـخ داد 
هـا و هـا، قومیـت  ي وسیعی از مشتریان از اسـتان عنوان جامعه آماري این تحقیق، با گسترهبه

هاي فرهنگی متفاوت ارتباط دارند و عملکرد موفق آنها، به شدت بـه اسـتفاده مـوثر    مشخصه
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رو، مقالـه  فرهنگـی وابسـته اسـت. از ایـن    هاي اجتماعی براي توسعه ارتباطات میاناز رسانه
حاضر با بررسی نقش میانجی هوش فرهنگی به توسعه مبانی نظري موجـود کمـک شـایانی    

مـدنظر قـرار دارد. نخسـت اینکـه     پاسـخ بـه دو سـوال اصـلی     سـتا، خواهد کرد. در ایـن را 
هـاي کـارآفرینی و نـوآوري    هـاي اجتمـاعی بـر تشـخیص فرصـت     کارکردهـاي رسـانه  آیا

گـی در ایـن رابطـه نقـش میـانجی      دارند؟ و دوم اینکه، آیا خودکارآمدي و هوش فرهنتاثیر
کنند؟میایفا

پژوهشۀیشینو پينظریبر مبانيمرور. 2
يخودکارآمدو ها بر هوش فرهنگیو تاثیر آنیاجتماعيهارسانه1.2

مبتنـی بـر  ياشـبکه يهـا يفنـاور یااز ابزارها ياگستردهيمجموعههبي اجتماعیهارسانه
یـان و بي، همکـار اتارتباطـ شـود کـه بسـتري بـراي     اطالق میینترنتایاجتماعيهاجنبه

Bianchi and)کنـد فـراهم مـی  خالقانه  Andrews, 2015) .   ی وفرهنگـ يفـارغ از تفـاوت هـا
بـراي مشـارکت در   کـاربران يهـا یـزه انگتـرین  ی و اقتصادي، اساسـی اجتماعيهایتموقع

اسـت کـه هـر یـک شـامل      شـدن یاطالعـات و اجتمـاع  يجسـتجو هاي اجتمـاعی، شبکه
از خـود یشـناخت یازهـاي منظور برآورده کـردن ن بهکاربرانهاي فرعی متنوعی هستند.انگیزه

و رفـع  يفـرد ینحفظ و توسعه روابط بیجاد،ايو برایاجتماعيهارسانهیارکرد اطالعاتک
. (Hsu et al., 2015)گیرنـد  مـی بهـره هـا ی این رسـانه خود از کارکرد اجتماعیعاطفیازهاين

کننـد مییفااسزاییبهافراد نقش یو اطالعاتیاجتماعیايدر گسترش دنیاجتماعيهارسانه
افـراد در  نـد. اشـده یلو اشـتراك اطالعـات تبـد   یـادگیري تعامـل،  دریتپراهميو به ابزار

فــراوانيهــابــاال و تــنشینــاناطماغلــب بــا مخــاطرات، عــدمفرهنگــیمیــانيهــایطمحــ
ـ یراتتـاث ،عوامـل یـن که ا(Smith and Khawaja, 2015)هستندمواجه و ییبـر کـارا  یمخرب

ي اجتمـاعی  هارسانهبخش زیادي از تاثیر .(Hsu et al., 2015)دنگذاریميبر جاشانعملکرد
ینمبـ یهـوش فرهنگـ  بر هوش فرهنگی از طریق افزایش دانش فرهنگی افراد است. دانـش 

يهـا و نقشـه یدانـش عمـوم  یـت است و قابلیفرهنگيهاو تفاوتهاشباهتدرك فرد از 
بـه افـراد   یاجتمـاع يهـا . رسانهکندیرا منعکس میگرديهافرد از فرهنگیو شناختیذهن

، دانـش را از منـابع مختلـف    یـد دانـش فراشـناخت جد  یجـاد ايدهد که برایامکان را مینا
. (Sigala and Chalkiti, 2014)نمایندیبو ترکیره، ذخيگذار، اشتراكيآورگرد
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یطاها و شـر موقعیتیارویی با باور فرد در مورد توانایی روي بیانگرخودکارآمداصطالح
بـر الگوهـاي فکـري، رفتـاري و هیجـانی در      خودکارآمـدي . (Bandura, 1997)خاص است 

چـون  هـم یزشـی انگيهاینـد تواند در فرایمو تگذار اسیرسطوح مختلف تجربه انسانی تاث
از يارائه عملکرد بهتر و برخـوردار یشتر،بپشتکارتالش و یزتر،انتخاب اهداف چالش برانگ

یـت موفقکه به واسطه عواملی چون یدنمایفااییسزاتر نقش بهمطلوبیروانشناختیتوضع
ــه  ــرد، تجرب ــاعملک ــانبيه ــاع ی،ج ــاقن ــیو انگیکالم ــوژیکیفیختگ ــانیو هیزیول یج

یونــدهايباعــث اســتحکام پنیــزی. اســتفاده اجتمــاع(Bandura, 2001)اســتتوســعهقابــل
ـ .گـردد یحاصـل مـ  یقدرت اجتمـاع ،شود و به دنبال آنیمیاجتماع يهـا شـبکه ینهمچن
ی، یـک نـوع   اجتماعیبو ترغیقتشوبا ند و نکیمیتحمایدهاتهدبراز فرد در برایاجتماع

يبسـتر هـاي اجتمـاعی  همچنین رسـانه .(Bandura, 1997)دهند یشکل مرا یعاطفیتحما
مشـاهده  کننـد کـه بـا   مهیا مییاجتماعيو الگوسازینیجانشیاتتجربگذاري اشتراكيبرا

حــس گیــرد و بــه، یــادگیري عملــی صــورت مــیتجــارب موفــق متخصصــان و خبرگــان
واهد نظــري، چهــار فرضــیه زیــر بــا اســتناد بــه ایــن شــ. یــدافزایخودکارآمــدي در فــرد مــ

:شودمیارائه
مثبـت و  تـاثیر یهـوش فرهنگـ  ربـ یاجتمـاع يهارسانهیاطالعاتکارکرد: 1یهفرضـ

معنادار دارد.
مثبـت و  تـاثیر یهـوش فرهنگـ  ربـ یاجتمـاع يهـا رسانهیاجتماعردکارک:2یهفرضـ

دارد.دارامعن
مثبـت و  تـاثیر خودکارآمـدي بـر یاجتمـاع يهـا رسـانه یاطالعـات کارکرد: 3یهفرضـ

دارد.معنادار
مثبـت و  تـاثیر خودکارآمـدي ربـ یاجتمـاع يهـا رسـانه یاجتمـاع کارکرد: 4یهفرضـ

دارد.معنادار

یهوش فرهنگرخودکارآمدي بتاثیر 2.2
کنـد  یمـ یتهـدا فرهنگـی ي میانهایطدر محراافراد يرفتارهايطور موثربهيخودکارآمد

.(Madanoglu, 2021)هـاي پیچیـده   چـالش بـا موقعیـت   يبـرا ،بااليخودکارآمددارايفراد ا
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جربـه  و کسـب ت یـادگیري مشاهده، از طریقوی دارندمطلوبیزهانگ، فرهنگیمیانيهایطمح
تـالش مسـتمر   بـا افـراد یـن ا.(Ang et al., 2018)هستند هااین پیچیدگیبا يسازگاردنبال به

یل، مسـا کنند و با تسـلط بـر موقعیـت   میخود اعمال یذهنيرا در مدل هاالزماصالحات 
يهـا ییبا اعتقاد به توانـا و(Dyne et al., 2018)کنند یمیریتمدموثرترمربوط به فرهنگ را 

ــانیلمســایریتخــود در مــد تــري مناســبیرکالمــیو غیکالمــيرفتارهــا،فرهنگــیمی
بخشـند و  مـی خـود را ارتقـا   یارتبـاط یسـطح هـوش فرهنگـ   این ترتیب، دهند. بهمیبروز

کنند کـه هاي خود ایجاد مینهایت به منظور سازگاري بیشتر، تغییرات متناسبی را در تعاملدر
خودکارآمدي با هوش فرهنگی یـک  را به همراه دارد.آنها یانطباقیارتقا سطح هوش فرهنگ

نحوي که افـراد خودکارآمـد، بـا موفقیـت در تعـامالت      کند، بهحلقه بازخور مثبت ایجاد می
).1391، نائیجی و رضـائیان (یابندنفس و خودکارامدي باالتري دست میفرهنگی به اعتمادبه

ی، فرضـیه  هوش فرهنگبريخودکارآمديگذاریربر تاثبا توجه به این شواهد پژوهشی مبنی 
:شودیمیشنهادپزیر

مثبت و معنادار دارد.ی تاثیرهوش فرهنگر: خودکارآمدي ب5یهفرضـ

ینانهکارآفرهايفرصتیصتشخربیهوش فرهنگتاثیر 3.2
یخـوب مختلف بـه  یفرهنگيهایشینهن با پکارآفرینادر تعامل با ی،هوش فرهنگيافراد دارا

کارآفرینانـه و هـم در   هـاي  ها هم در شناسایی ایـده شوند. این شبکهمیمندآن بهرهیتاز مز
دهـد  ینشـان مـ  مطالعـات . (Hu et al., 2018)کنندها به کارآفرینان کمک میکردن ایدهاجرایی
المللـی بـین فرهنگـی و تحـرك   همراه تجربه میـان متنوع و دانش بهيهابه شبکهیرسدست

Vandor and)منجر شـود فرهنگی چنديهایطدر محینانه کارآفريهافعالیتتواند به بهبودمی

Franke, 2014)) یو شـناخت یفراشناختی) معتقدند که هوش فرهنگ2018. لورنز و همکاران
مسـیر دوم  کنـد. یمیفااییازسنقش بهآنان يهافرصتیصبه تشخیابیافراد مهاجر در دست

هـاي  از طریـق تغییـر مـدل   ینانـه، کارآفرهـاي فرصـت یصتشـخ ربـ یرهنگـ هـوش ف تاثیر 
اطالعـات در آن،  یفرهنگـی  و نـاهمگون  میـان يهـا یطمحیچیدگیتوجه به پاست. باذهنی

اثربخشـی الزم را نـدارد.   سـنتی یذهنـ يو الگوهـا یداخلـ هايیات محیطتجرببسیاري از 
ــل، در ــراد دارامقاب ــاال، دارایهــوش فرهنگــياف ــذانعطــافوهــایــتقابليب ــیريپ یذهن

مناسـب و  يهـا امکـان سـاخت طـرح واره   ،اطالعاتیببا ترکتوانند میهستند که یمطلوب
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. (Ng et al., 2018)کننـد مفرهنگی را فراهمیانیطمحیطانتظارات و شراییراساس تغبریزمتما
:دشوبا توجه به این شواهد پژوهشی، فرضیه ششم به صورت زیر ارائه می

مثبــت و تــاثیرینانــهکارآفرهــايفرصــتیصتشــخربــی: هــوش فرهنگــ6فرضــیهـ
دارد.معنادار

يبر نوآورهاي کارآفرینانهفرصتیصتشختاثیر 4.2
شـود  شـناخته مـی  ها سازمانینانهکارآفرعملکرد عنوان یکی از مهمترین معیارهاي بهينوآور

(Jiménez-Jiménez and Sanz-Valle, 2011) .تمرکز صرف بر نقـاط  جايهاي نوآور بهشرکت
,.Santos et al)آفرینی در بازار تاکید دارنـد ارزشجدیديهابر کشف فرصتقوت موجود،

و محصـوالت ي بکر وکارهاراهکار، وکسبجدید يهااز طریق روشها این شرکت.(2018
و مشـتریان  کننـدگان سازمان، عرضهيرا برایاز تازگيادرجه،ارزش افزودهدارايخدمات
شـود یمیتلقینیکارآفريستون محورينوآور.(Mc fadzean et al., 2018)ند آوردیفراهم م

یـن ایـق از منابع کـه از طر يفردمجموعه منحصربهیجادبازار و ايهافرصتییکه با شناسا
مسـتلزم  يوآور. ن(Ireland and Webb, 2007)گرددنمایان میشود، یها به کار گرفته مفرصت

کـه  و این چیزي استها است ها، دانش، منابع و مهارتیتچند نوع مختلف از قابلیبترک
Gustafsson et)کنـد یمـ یزو اختراع متمـا یتمانند خالقیگريمشابه دیمرا از مفاهينوآور

al., 2020).ي ایکپارچـه یـادگیري ینـد فراینیکـارآفر ی،اجتمـاع یادگیريدر راستاي دیدگاه
هـا و تعامـل   فرصـت يهـا و اقـدام بـر مبنـا    فرصتیصکه مشتمل بر تشخشود شناخته می

یـژه و بـه و ینیرو کارآفرین. از ا(Cincera et al., 2018)استنوآوريبراي تقویتیاجتماع
بـا مفهـوم   ، وري داردبـا نـوآ  یکـ یرابطـه نزد ینکـه عالوه بـر ا ینانه،فرصت کارآفریصتشخ

:  شودیمیشنهادپفرضیه زیر رویناز ادر ارتباط است.یزنیزمانسایادگیري
مثبت و معنادار دارد.تاثیريبر نوآورهاي کارآفرینانهفرصتیص: تشخ7فرضیهـ

نقش میانجی خودکارآمدي و هوش فرهنگی5.2
عالوه بر وجود شواهدي که در خصـوص روابـط مسـتقیم متغیرهـاي تحقیـق در فرضـیات       

بودن خودکارآمـدي و هـوش فرهنگـی در تـاثیر     شد، مبانی نظري بیانگر میانجیپیشین ارائه
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هاي اجتماعی بر نوآوري است. این نقش میانجی، محور چنـدین پـژوهش   کاربردهاي رسانه
انـد کـه   ) تاکیـد کـرده  2018ها، هو و همکـاران ( مختلف بوده است. در یکی از این پژوهش

نند بـر هـوش فرهنگـی مـوثر باشـند کـه بـه تقویـت         تواهاي اجتماعی در صورتی میرسانه
و یلو تبـادل اطالعـات را تسـه   یدسترسـ یاجتمـاع يهـا رسـانه خودکارآمدي کمک کنند. 

ی، امکـان تسـلط بیشـتر فـرد بـر      ها و دانش فرهنگـ کسب مهارتاز طریقو کنندیع میتسر
یـز و نینـان اطمعدمموجب کاهش یافتی اطالعات دراین نمایند.محیط پیرامونی را فراهم می

را يشـود کـه خودکارآمـد   یمـ یو شـناخت یذهنـ يو الگوهـا یدانشـ یرارتقا سـطح ذخـا  
نفـس  این افزایش خودکارآمدي به معناي تقویت اعتمادبه.(Madanoglu, 2021)دهدیمشکل

هـاي اجتمـاعی هـم بـه عنـوان ابـزار       فرهنگی است. رسانههاي میانبراي مواجهه با موقعیت
دهند و افراد احسـاس  هاي بیگانه را ارتقا میو هم تعاملی، شناخت افراد از فرهنگاطالعاتی 

هاي اجتماعی، دسترسی به اطالعـات  راحتی بیشتري در تعامالت دارند. پیش از ظهور رسانه
فـت و محتـواي فرهنگـی کـه عمـدتا      گرو افراد از سایر فرهنگها به دشـواري صـورت مـی   

کننـد  ) بیـان مـی  2021همانگونـه کـه چنـگ و همکـاران (    وب بود، بسیار کمتر بـود.  تحت
اند که گـاهی مرزهـاي   چنان سطح تعامالت میان فرهنگی را ارتقا دادههاي اجتماعی آنرسانه

فرهنگـی  اند و احساس خودکارآمدي باالیی براي مواجهه با چالشهاي میانملی را از بین برده
اند.ایجاد کرده

هـاي اجتمـاعی بـر هـوش     شتر در خصوص تاثیر رسـانه عالوه بر شواهد پژوهشی که پی
فرهنگی و تاثیر هوش فرهنگی بر تشخیص فرصت ارائه شد، نقش میانجی هـوش فرهنگـی   

بـر اسـاس   .(Shu et al., 2018)در چند مطالعه به صورت آشکار مورداشاره قرار گرفته است 
قـاي سـطح هـوش    هـاي اجتمـاعی بـا ارت   این مطالعات، در محیطهاي چنـدفرهنگی، رسـانه  

ــه   ــزایش هوشــیاري کارآفرینان ــه اف ــیشفرهنگــی ب ــوان پ ــه عن شــرط تشــخیص فرصــت ب
کارهـا بـه   وکنند. هوشیاري کارآفرینانه به معناي میزان توجه کارآفرینـان یـا کسـب   میکمک

تنها خود بـه عنـوان   هاي اجتماعی نههاي محیطی براي شناسایی فرصتها است. رسانهسیگنال
ها هستند، بلکه با بهبود هوش فرهنگی، به تقویـت  مهم براي دریافت سیگنالیک ابزار بالقوه 

ننـد. نقـش میـانجی هـوش فرهنگـی      کهـا کمـک مـی   ابزارهاي تحلیلی کارآفرینان و شرکت
هـاي محیطـی بـراي    هـا، تنهـا دریافـت پیـام    معناست که براي تشخیص موفق فرصتبدین

آن دسـته از پیامهـایی کـه دربرگیرنـده     آفرینی کافی نیست و بـراي تحلیـل و ارزیـابی   ارزش
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بر اساس این مسـتندات  تواند بسیار موثر باشد.محتواهاي فرهنگی هستند هوش فرهنگی می
:شودیمیشنهادپپژوهشی، فرضیات زیر 

هاي اجتماعی از طریق خودکارآمدي بـر هـوش   : استفاده اطالعاتی از رسانه8فرضیهـ
فرهنگی تاثیر دارد.

هاي اجتماعی از طریق خودکارآمـدي بـر هـوش    اده اجتماعی از رسانه: استف9فرضیهـ
فرهنگی تاثیر دارد.

هـاي اجتمـاعی از طریـق هـوش فرهنگـی بـر       : استفاده اطالعاتی از رسانه10فرضیهـ
تشخیص فرصت تاثیر دارد.

هـاي اجتمـاعی از طریـق هـوش فرهنگـی بـر       : استفاده اجتماعی از رسانه11فرضیهـ
تاثیر دارد.تشخیص فرصت 

: خودکارآمدي از طریق هوش فرهنگی بر تشخیص فرصت تاثیر دارد.12فرضیهـ
: هوش فرهنگی از طریق تشخیص فرصت بر نوآوري تاثیر دارد.13فرضیهـ

. چهارچوب نظري و مدل مفهومی تحقیق3
کـارگیري  شالوده اصلی پژوهش حاضر، بـر اسـاس چنـد مطالعـه  پیشـین در خصـوص بـه       

اجتماعی براي تقویت هوش فرهنگی و اسـتفاده از هـوش فرهنگـی بـراي بهبـود      هايرسانه
فراینــدهاي تشــخیص فرصــت و نــوآوري اســت. در یکــی از مهمتــرین مطالعــات در ایــن 

هـاي اجتمـاعی را ابـزار توسـعه خودکارآمـدي و      ) رسـانه 2018خصوص، هو و همکاران (
هاي اجتمـاعی  اد که استفاده از رسانهاند. نتایج این مطالعه نشان دهوش فرهنگی معرفی کرده

هم به صورت مستقیم و هم از طریق نقش میانجی خودکارآمـدي بـه تقویـت ابعـاد هـوش      
) و هـو و  2017انجامد. چنین روابطی در مطالعات دیگري توسط هو همکـاران ( فرهنگی می
یگـر ماننـد   ) مورد بررسی قرار گرفته است و این الگو به متغیرهاي پیامدي د2020همکاران (

بـا وجـود آنکـه در ایـن مطالعـات      خالقیت و تغییر هویت فرهنگی بسط پیدا کـرده اسـت.  
اي مـرتبط بـا کـارآفرینی اشـاره     هـاي اجتمـاعی بـر متغیرهـ    صورت ضمنی به تاثیر رسـانه به

دهـد کـه هـوش فرهنگـی نـه تنهـا از       است، مبانی نظري موجود به روشنی نشـان مـی  شده
تـرین  گـذارد. در یکـی از مـرتبط   پـذیرد بـر نـوآوري تـاثیر مـی     میهاي اجتماعی تاثیررسانه
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تشـخیص فرصـت و نـوآوري    ") در پژوهشی بـا عنـوان   2018مطالعات، لورنز و همکاران (
تـاثیر مسـتقیم هـوش    "المللی: نقـش هـوش فرهنگـی شـناختی و فراشـناختی     مهاجران بین

یـانجی تشـخیص فرصـت را    متغیـر م فرهنگی بر نوآوري و تاثیر غیرمسـتقیم آنهـا از طریـق    
انــد. چنــین ارتبــاطی در مطالعــات دیگــري ماننــد راتاســوك و       تائیــد قــرار داده مورد

) گزارش شده اسـت. ایـن شـواهد پژوهشـی     2021) و مادانوغلو (2020چاروانسوکمونگل (
توانـد بـه صـورت مسـتقیم و بـه      هـاي اجتمـاعی مـی   کارگیري رسانهگر این است که بهبیان

از طریق خودکارآمدي به تقویـت هـوش فرهنگـی بینجامـد و از طریـق      صورت غیرمستقیم 
بـا کـارآفرینی   مـرتبط هوش فرهنگی بر تشخیص فرصـت و نـوآوري بـه عنـوان دو متغیـر      

شود.رو، مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ارائه میبگذارد. از اینتاثیر

مدل مفهومی تحقیق.1شکل 

شناسی. روش4
، هـا دادهينحوه گـردآور نظر طرح تحقیق واز ویکمها،از نظر ماهیت دادهپژوهش حاضر 

نمـاد  يداراینترنتـی ايکارهاوکسب،پژوهشياست. جامعه آمارهمبستگیاز نوع یفیتوص
تعـداد  یکـی، است که بنابر اعالم مرکز توسعه تجارت الکترونانفعال در شهر تهرالکترونیکی 

یـن و مالکـان ا یرانمـد یـان در مقیـ پرسشنامه تحق. باشدیکار موکسب26901ها بالغ بر آن
تورش نمونـه  جلوگیري ازاست. جهت یدهگردیعشرکت توزیندهکارها به عنوان نماوکسب

بـر اسـاس نظـر    اسـت. حجم نمونه استفاده شـده یینتعبراييآماريهااز جامعه، از روش

H9

H8

کارکردهاي 
طالعاتی 

هاي رسانه
اجتماعی

خودکارامدي
تشخیص 
فرصت 
کارآفرینانه

نوآوري
کارکردهاي 
اجتماعی 

هاي رسانه
اجتماعی

هـــــــوش 
فرهنگی

ادراکی

ارتباطی

انطباقی

H1

H2

H3

H4

H5 H6 H7

H10

H11

H12
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و شـد یـه کـوچکتر تجز یونیرگرسيهابه مدلمدل تحقیق ، ابتدا)2011(و همکاران رنز یاک
یـین تعيبه عنـوان مبنـا  را داشتهحجم نمونه باالترینگو ویشپیرهايمتغبیشترین که یمدل

حجـم نمونـه   ، SPSS SAMPLE POWERافـزار و با استفاده از نرمگردید حجم نمونه انتخاب 
يخطـا يو بـرا 145عـدد حجـم نمونـه را  01/0يخطاي. نمودار حاصل برااستخراج شد

هـا و  دادهياسـاس پـس از گـردآور   یـن دهد. بـر ا یمیشنفر نما103ا حجم نمونه ر05/0
شد.  انتخاب یلتحلویهتجزيبراکار اینترنتیوکسب147از پرسشنامه147،هاپاسخیبررس

هاي موردبررسی به تفکیک سـه متغیـر   هاي شرکت، توزیع فراوانی مشخصه1در جدول 
هـاي اجتمـاعی گـزارش    هاي استفاده از رسـانه کار و سالوکار، اندازه کسبوي کسبسابقه

کارهـاي  ودرصـد از کسـب  40دهـد، بـیش از   شده است. همانگونه که این جدول نشان می
ــا 4مــورد بررســی از  ــه ســال ســابق6ت درصــد از 75ه برخوردارنــد. همچنــین، نزدیــک ب

درصـد  5/77کـار،  وانـد. از نظـر انـدازه کسـب    سـال سـابقه داشـته   7کارها کمتر از وکسب
کارهاي مورد بررسی یعنی تقریبـا  واند. بیشترین کسبکارمند داشته20کارها کمتر از وکسب

اند.  اجتماعی برخوردار بودههاي سال سابقه استفاده از رسانه6تا 4درصد، از 64

ها از نظر سابقه و تعداد کارکناننمونهتوزیع فراوانی.1جدول

درصدتعدادهامشخصه

کاروسابقه کسب

517/34سال3کمتر از 
591/40سال6تا 4بین 
281/19سال10تا 7بین 

91/6سال10بیشتر از 

کارکنانوکار بر اساس تعداد اندازه کسب

699/46نفر10کمتر از 
456/30سال20تا 11بین 
281/19سال50تا 21بین 

54/3نفر51بیشتر از 

هاي اجتماعیهاي استفاده از رسانهسال
281/19سال3کمتر از 

949/63سال6تا 4بین 
250/17سال6بیشتر از 

و ياخانـه از روش کتابیقتحقیشینهپیو بررسينظریمرور مبانيپژوهش براینادر
هـاي  نامـه استفاده شده اسـت. پرسـش  یدانیها در بخش مدادهيآورگردبراينامه از پرسش
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ه اسـت  شـد یطراحـ یشـین مطالعـات پ معتبـري کـه در   تحقیق برگرفته از ابزارهاي سنجش
يهـا یژگـی دو بخـش و ارائه شده است. پرسشـنامه در  2جدول است که منابع آنها در هبود

گانـه  پـنج یـف بـا ط پاسخسوال بسته45بر مشتمل سواالت اصلی تحقیقو یشناختیتجمع
هـر یـک از   یـار انحراف معیانگین و م،ابعاد،منابع پرسشنامهزیر،جدول باشد. در مییکرتل

است.یرها گزارش شده متغ

منابع پرسشنامه , میانگین و انحراف معیار.2جدول

انحراف میانگینابعادنام متغیر
تعداد معیار

منبعسواالت
آمارهآماره

هاي اجتماعیرسانهکارکردهاي
0816/465351/03اطالعاتی

هو و همکاران
)2018( 0000/473817/03یاجتماع

0204/456269/010- خودکارآمدي

هوش فرهنگی
ادراکی

0016/456752/0
8

رضائیان و نائیجی
)1391( 5ارتباطی

4انطباقی

لورنز و همکاران9365/363189/03- تشخیص فرصت
)2018(

نوآوري
محصول

5737/353683/0
جیمنز جیمنز و 3

همکاران
)2011(

3فرایند
3اجرایی

آلفـاي کرونبـاخ، پایـایی ترکیبـی و پایـایی      ضرایبجهت اطمینان از پایایی پرسشنامه از 
rho_aاسـت 7/0حـداقل مقـدار موردقبـول بـراي هـر سـه ضـریب        کهاستفاده شده است

(Ringle et al., 2018).گـزارش شـده اسـت،    3دست آمـده کـه در جـدول    بر اساس نتایج به
قبـول  قابـل بیـانگر پایـایی   کـه  اسـت 7/0هـا بـاالتر از   یرمتغیتمـام يبراایبضرینقدار ام

است.  متغیرها
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)rho_aو پایایی پایایی سه گانه (آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی .3جدول 

rho_aنام متغیر
آلفاي

کرونباخ
پایایی ترکیبی

(CR)
AVE

749/0>847/0834/0900/0هاي اجتماعیکارکردهاي اطالعاتی رسانه
727/0>813/0812/0889/0هاي اجتماعیکارکردهاي اجتماعی رسانه
518/0>897/0896/0915/0خودکارآمدي
515/0>942/0941/0947/0هوش فرهنگی

518/0>800/0799/0882/0تشخیص فرصت
502/0>877/0875/0900/0نوآوري

هاي تحقیق. یافته5
آزمـون اثـرات متغیرهـا بـر یکـدیگر اسـت از روش       پـژوهش، یـن هدف اینکهبا توجه به ا

معادالت ساختاري اسـتفاده شـد و بـر اسـاس آن، اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم و نقـش          
مورد سنجش قـرار گرفـت.   SPSS 26و Smart PLSافزار متغیرهاي میانجی با استفاده از نرم

CRآن بـا  یسـه و مقاAVEهمگرا در قالـب دو آزمـون   ییسازه ابتدا رواییروایبررسيبرا

. شـد یـابی واگـرا ارز یـی با استفاده از آزمون فورنل و الرکـر، روا یتو در نهایرفتانجام پذ
ـ ایبها با ضریرمتغیتماميبرایاستخراجیانسواریانگینمیق،تحقيهایافتهاساس بر االترب
را یـق پرسشـنامه تحق يهمگـرا یـی تـوان روا ی) م2009است و مطابق با نظر هنسلر (4/0از 

) CR(یبـی ترکیـایی پایـد ) معتقدنـد کـه با  2014(و همکـاران ینگلنمود. ریابیمناسب ارز
تحقـق  نیـز موضوع ینباشد که ایشتر)  آن بAVE(یاستخراجیانسواریانگیناز میرمتغهر

ـ یافته ) مطـابق  1981(واگـرا بـه روش فورنـل و الرکـر    یـی روایعـالوه در بررسـ  هاست. ب
موجـود در قطـر   يهـا کـه در خانـه  یرهامتغیتمامAVEمقدار جذر مشخص شد4جدول

و چـپ قطـر   یـر آنهـا کـه در ز  یـان میانـد از مقـدار همبسـتگ   قـرار گرفتـه  یسمـاتر یاصل
هـا توان اظهار داشت کـه در پـژوهش حاضـر، سـازه    یرو میناست. از ایشترهستند بیاصل
یگـر و ديهاخود دارند تا با سازهيهابا شاخصريیشتمکنون) در مدل، تعامل بيهایر(متغ
است.یمدل در حد مناسبيواگراییروایگر،دیانبه ب
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ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده.4جدول 

سازه ها
کارکردهاي 

اطالعاتی
هاي رسانه

اجتماعی

کارکردهاي 
اطالعاتی

هاي رسانه
اجتماعی

هوش خودکارآمدي
یفرهنگ

تشخیص
نوآوريفرصت

کارکردهاي اطالعاتی
866/0هاي اجتماعیرسانه

اجتماعی کارکردهاي 
554/0853/0هاي اجتماعیرسانه

541/0493/0719/0خودکارآمدي
666/0685/0705/0718/0یفرهنگهوش

417/0398/0565/0495/0845/0فرصتتشخیص
459/0429/0566/0510/0656/0708/0نوآوري

گیري و بخش ساختاري مدل کلی پـژوهش، بـرازش   پس از بررسی برازش بخش اندازه
) 2005(کـه توسـط تننهـاوس و همکـاران    GOF. معیـار  شـود مـی بخش کلـی نیـز کنتـرل    

ــداع ــوچکتر از   اب ــدار ک ــه مق ــا س ــد ب ــین 01/0گردی ــا  15/0، ب ــیش از 25/0ت 36/0و ب
فرمــول زیــر قابــل محاســبه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار  شــود و طبــق مــیمقایســه

کیفیـت بسـیار مناسـبی    ازتـوان گفـت مـدل کلـی پـژوهش     است، مـی 412/0آمدهدستبه
برخوردار است.

GOF= √communalities×  GOF=√0.398 × 0.427 = 0.412

tساختار پژوهش و نتایج ضرایب مسیر حاصل از آزمون مدل.2شکل 

ــاداري فرضــیات در شــکل   ــون معن ــتاي آزم ــت و  ، 2در راس ــل روی ــون قاب ــایج آزم نت
توان گفـت  باشد، می96/1باالتر از tکه اگر مقدار ضرایب معناداري ي طورهاست. باستنباط
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شـدت و جهـت   .اسـت % فرضیات تحقیق مورد تاییـد قـرار گرفتـه   95که در سطح اطمینان 
مسیرهاي مربـوط  شود که سنجیده می(β)ستاندارد شده روابط مدل تحقیق با آزمون ضرایب ا

قابل مشاهده است.5جدولها، در فرضیهبه هر یک از 

هاي ساختاريهاي تحقیق بر اساس نتایج مدلنتیجه فرضیه.5جدول 

ضرایبمسیر تاثیرهافرضیه
معناداري

ضرایب
نتیجهمسیر

فرضیه 
تایید652/5386/0يخودکارآمدهاي اجتماعیرسانهکارکردهاي اطالعاتیاول

فرضیه 
تایید571/3279/0يخودکارآمدهاي اجتماعیرسانهکارکردهاي اجتماعیدوم

فرضیه 
تایید595/4263/0یهوش فرهنگهاي اجتماعیرسانهکارکردهاي اطالعاتیسوم

فرضیه 
تایید872/5346/0یهوش فرهنگهاي اجتماعیرسانهکارکردهاي اجتماعیچهارم

فرضیه 
تایید194/7392/0یهوش فرهنگخودکارآمدي پنجم

فرضیه 
تایید314/7495/0فرصتیصتشخیهوش فرهنگششم

فرضیه 
تایید156/13656/0ينوآورفرصت یصتشخهفتم

، نتـایج  متغیـر دیگـر  متغیر در رابطه میان دو یک سنجش معناداري تاثیر میانجی به منظور
) و در محـیط  2017وود (با اسـتفاده از مـدل هـایز و راك   SEMغیرمستقیم موجود در آنالیز 

PROCESS v3.5افزارنرمدرSPSS 26اسـترپ انجـام پـذیرفت.    از طریق فاصله اطمینان بوت
082/1؛ effect=1508/0دهـد تنهـا نتـایج مسـیر (    نشان می6دست آمده در جدول نتایج به

SE=317/0 0003/0تــا -CI=95  یــا همــان اثــر میــانجی هــوش فرهنگــی بــر اســتفاده (%
خودکارآمدي و تشخیص فرصت با توجـه بـه در برنگـرفتن عـدد صـفر در حـدود فاصـله        

اند.اطمینان، معنادار نیست و سایر روابط میانجی مدل معنادار بوده
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متغیرهاي میانجیآزمون بوت استرپ جهت بررسی تاثیر .6جدول 

ضریب مسیر روابطهافرضیه
تاثیر

خطاي 
استاندارد

%95فاصله اطمینان 
نتیجه

Boot
LLCI

Boot
ULCI

فرضیه 
هشتم

X =INFO-SMU Y=CQ
M=S-Efficacy0/22720/04870/14270/3332تایید

فرضیه 
نهم

X =SOCI-SMU Y=CQ
M= S-Efficacy0/18250/04050/1190/2695تایید

فرضیه 
دهم

X =INFO-SMU Y=OR
M= CQ0/24690/07040/11470/3891تایید

فرضیه 
یازدهم

X = SOCI-SMU Y= OR
M= CQ0/24210/06210/12300/3653تایید

فرضیه 
دوازدهم

X = S-Efficacy Y= OR
M= CQ0/15081/08190/00030/3173

عدم
تایید

فرضیه 
سیزدهم

X = CQ
Y= INNO
M= OR

تایید0/24680/04920/15280/3474

گیريیجهبحث و نت. 6
يهـا فرصـت یصبـر تشـخ  یاجتمـاع يهـا استفاده از رسانهیرتاثیبررسیق،تحقینهدف ا
بوده اسـت  يو خودکارآمدیهوش فرهنگیانجیمدرنظرگرفتن نقش با يو نوآورینیکارآفر

ي جـز نقـش میـانجی هـوش فرهنگـی در رابطـه      که نتایج، بیانگر تائید فرضیات تحقیـق بـه  
خودکارآمدي و تشخیص فرصت است. تائیـد دو فرضـیه نخسـت مبنـی بـر تـاثیر دو بعـد        

هـاي اجتمـاعی بـر خودکارآمـدي بیـانگر اهمیـت اسـتفاده از        اطالعاتی و اجتماعی از رسانه
هاي روانشناختی به ویـژه درك افـراد از   ي بهود شاخصفضاها و ابزارهاي ارتباط مجازي برا

میـان افـراد   و تبادل اطالعـات  یدسترسی،اجتماعيهارسانهخود است. استفاده اطالعاتی از 
دانـش ارتقاء سطح ها و کسب مهارتي با محیط،سازگارامکانو کندمییعو تسریلتسهرا

ینـان،  اطمکـاهش عـدم  باعـث اي اجتماعیهحاصل از رسانهاطالعات لذا . نمایدرا فراهم می
مناسـب در  یو شـناخت یذهنـ و سـاختارهاي الگوهـا ایجـاد  و یدانشـ یرارتقا سـطح ذخـا  

هـاي اجتمـاعی بـر    ) مبنی بر تـاثیر رسـانه  2015یتی (و چالکیگاالسشود که با تاکید میافراد
نفس کاربران و سوق دادن آنها به بروز خالقیت همخوانی دارد. این عوامـل  افزایش اعتماد به
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کننـد. ایفـا مـی  سالم یروانیتوضعیکیجادو افردي میانيهادر کاهش تنشنقش مهمی
ـ باعث تقویاجتماعيهااز رسانهیاستفاده اجتماعسوي دیگر، از یونـدهاي پو اسـتحکام تی

ایـن یافتـه بـا نتـایج     یابـد. افـزایش مـی  یآن  قـدرت اجتمـاع  تبعبه کهشود یممیان فردي 
ســو اســت، هــر چنــد در ایــن ) هــم2015)، بیــانچی و انــدروز (2016مطالعــات هوانــگ (

هـاي اجتمـاعی بـه تفکیـک مـورد توجـه قـرار        ها، ابعاد اطالعاتی و اجتماعی رسانهپژوهش
دند.  نگرفته بو

نتایج فرضیات سوم و چهارم تحقیق ، بیانگر تاثیر معنادار اسـتفاده اطالعـاتی و اجتمـاعی    
افـراد بـه منظـور    هاي اجتماعی بر هوش فرهنگی است. ایـن نتـایج تاکیـد دارد کـه    از رسانه
اطالعـات و کسبجستجوی براياجتماعيهااز رسانهخود یشناختیازهايکردن نبرآورده

فرهنگی کـه نیـاز بـه بازسـازي     هاي میاندر محیطنند. این دسترسی به اطالعاتکیاستفاده م
لـی و تسـاي،  (رد گـذا مـی یرتـاث یادگیري افـراد  یندشدت بر فرابههاي دانشی است اندوخته

بـه افـراد و سـازمانهاي    مختلـف  یاجتمـاع يهـا هشـبک و پـایش تیعضوهمچنین.)2015
بالقوه و بالفعـل  انیمشترریمتغيازهاینوانیمشتردیجدحاتیعالئق و ترجکند ازمیکمک

تر جغرافیایی آگاه شوند. نتایج بدست آمده در این بخش بـا مطالعـات   در یک سطح گسترده
هـاي  ) که بر تاثیرگـذاري اسـتفاده از رسـانه   2017) و هو و همکاران (2018هو و همکاران (

شد.باراستا میاجتماعی بر هوش فرهنگی داللت دارد، هم
هاي کـارآفرینی و  فرصتصیبر تشخفرهنگیهوش فرضیات دیگر تحقیق مبنی بر تاثیر 

توان اسـتنباط کـرد کـه   ها بر نوآوري مورد تائید قرار گرفته است.  میفرصتصیتشختاثیر 
یکردهـاي هـا و رو ی، روشو تسلط مطلوب به دانش فرهنگـ یفرهنگيهااز تفاوتیآگاه
هـا بـراي   ها از این ایـده که کارآفرینکندیفراهم میديجدیممفاهها و یدهايرا برایديجد

و بدون موانـع  یتعامل کافعالوه، کنند. بههاي اقتصادي یا اجتماعی استفاده میآفرینیارزش
ایـن  کنـد.  یمکمکیدجديهایدهاو به ارائهشود یمیفیتروابط باکیجادمنجر به ایفرهنگ
)که معتقدنـد هـوش فرهنگـی    2005) و کوربت (2018وهمکاران (ها با مطالعات لورنزیافته

د، کنـ هـا و بـروز رفتارهـاي نوآورانـه عمـل مـی      مانند کاتالیزوري بـراي شناسـایی فرصـت   
است.  منطبق

از میان فرضیات هشتم تا سیزدهم تحقیق مبنی بر نقش میـانجی خودکارآمـدي و هـوش    
دکارآمـدي بـر تشـخیص فرصـت     فرهنگی تنهـا میـانجیگري هـوش فرهنگـی در تـاثیر خو     
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هـاي اجتمـاعی در   موردتائید قرار نگرفت. تائید نقش میانجی خودکارآمدي بیانگر تاثیر رسانه
شـود سـطح   فرهنگی است که سبب میهاي میاننفس و خودباوري در محیطارتقاي اعتمادبه

بـا  کـه  شـوند هاي اجتماعی با افرادي مواجـه مـی  هوش فرهنگی افزایش یابد. کاربران شبکه
و يحـس خودبـاور  انـد کـه سـبب پـرورش     کـرده موفـق عمـل   و وضعیت مشابه، ییتوانا

تـوان  هاي قبلی بخشی از این تاثیر را مـی بر اساس برخی پژوهششود.مید افرادر يکارآمد
;Kashian and Li, 2020)هاي اجتماعی نسـبت داد به یادگیري تعاملی در رسانه Adikari et al.,

هاي اجتماعی بـر تشـخیص   . حضور تائید نقش میانجی هوش فرهنگی در تاثیر رسانه(2021
کارهـاي  وهـاي اجتمـاعی در کـارآفرینی اسـت. کسـب     ي اهمیت رسـانه دهندهفرصت نشان

هـاي  هاي مختلف در تعامل هسـتند و رسـانه  اینترنتی با گستره وسیعی از مشتریان از فرهنگ
، امکـان شـناخت   متنوع دانـش ي هاکانالوناهمگن يهابه شبکهاجتماعی با ایجاد دسترسی 

بـه دانـش   یمتنـوع و دسترسـ  اجتمـاعی شبکه این. کنندبهتر این تنوع فرهنگی را فراهم می
يهـا و متعاقبـا بـر تعـداد فرصـت    نمودهعمل یدجدهايیدهايبرایبه عنوان منبعناهمگن

يهـا یطرضـات موجـود در محـ   تعاکـردن  . افـراد جهـت مرتفـع   گـذارد مـی یرشده تاثادراك
خـود  یو ارتقاء سطح هوش فرهنگـ يتوسعه فردبراي یاجتماعيهااز رسانهی،فرهنگیانم

شـرط  هاي نوآور، تشخیص فرصت را بـه عنـوان پـیش   شرکتاین،عالوه بر .گیرندبهره می
هـا و  آفرینـی از فرصـت  گیرند، چرا که نوآوري چیزي جـز ارزش تحقق نوآوري در نظر می

دارايمحصـوالت و خـدمات  ارائـه کـه از طریـق   هاي جدیـد شناسـایی شـده نیسـت     هاید
منجر بـه شـناخت بهتـر    ینانهفرصت کارآفریصتشخشود. همچنین حاصل میافزوده ارزش

شود.یمها در این شرکتبه نوآوري یابیبراي دستیدجديدانش و فناور

ينظر. استنتاجات 7
هـاي اجتمـاعی در   از چند جهت بـه توسـعه نظـري نقـش رسـانه     پژوهش حاضريهایافته

نظـري پـژوهش، واردکـردن    ) Contribution(کند. نخستین کمک کارآفرینی کمک شایانی می
اسـت. رویکـردي کـه    فرصـت  یصتشـخ ینـد در فرایو تجربـ یاجتمـاع یادگیريرویکرد

,.Sol et al., 2013; Frederiks et al)ینیکارآفرمطالعات مباحثعلیرغم تاکید بر اهمیت آن در 

2019; Ferreira, 2020)کمتر مورد توجه قرارگرفته است.فرصتیصتشخهاي، در پژوهش
هـاي اجتمـاعی   مخصوصا اینکه در تحقیق حاضر به هر دو بعد اطالعاتی و اجتماعی رسـانه 
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وفقیـت  هـاي اجتمـاعی در م  تر به درك بهتر کاربرد رسانهتوجه شده است. این دیدگاه جامع
کنـد.  هاي بیشتري دارنـد کمـک مـی   نوآوري به ویژه در محیطهاي چندفرهنگی که پیچیدگی

هـاي اجتمـاعی   هاي رابطه اسـتفاده از رسـانه  کمک نظري دیگر این پژوهش، توجه به پویائی
Park et)با تشخیص فرصت و نوآوري سازمانی است. بیشتر مطالعات موجود در ایـن زمینـه  

al., 2017; Adikari et al., 2021)   انـد و بـه نقـش    ، بر رابطه مستقیم این مفـاهیم متمرکـز بـوده
انـد. تحقیـق حاضـر بـا     سازوکارهاي ایـن رابطـه و متغیرهـاي میـانجی کمتـر توجـه کـرده       

درنظرگرفتن نقش میانجی هوش فرهنگی و خودکارآمدي به این شـکاف پاسـخ داده اسـت.    
بینـی  وش فرهنگی و قابلیـت آن در پـیش  سومین کمک این تحقیق، اعتبارسنجی پرسشنامه ه

نوآوري در بافت فرهنگی ایران است. مفهوم هوش فرهنگی بیشتر با پرسشـنامه چهاربعـدي   
مرکز جهانی هوش فرهنگی در کشورهاي توسعه یافته غربی یا شرق آسیا مورد بررسی قـرار  

ه فرهنـگ  . ایـن در حـالی اسـت کـ    (Ng et al., 2019; Kubicek et al., 2019)گرفتـه اسـت  
هـاي  کشورهاي خاورمیانه و به ویژه ایران داراي بافت فرهنگی پیچیـده اي اسـت کـه یافتـه    

بعدي هوش فرهنگی که متناسـب بـا بافـت فرهنگـی ایـن منطقـه       3تحقیق نشان داد مفهوم 
بینـی پیامـدهاي سـازمانی    طراحی شده بود نه تنها اعتبار قابل قبولی دارد بلکه از قابلیت پیش

وري برخوردار است.    مانند نوآ

یشنهادهاي تحقیقپ. 8
هـاي نوآورانـه   در فعالیـت هـاي اجتمـاعی  نتایج ایـن تحقیـق بیـانگر اهمیـت نقـش شـبکه      

هـاي رقـابتی   عمـوال در محـیط  کارهـاي اینترنتـی کـه م   ورو به کسـب است. از اینهاشرکت
نـوآوري  مـاعی بـراي ارتقـاي   هـاي اجت شـود از ظرفیـت شـبکه   دارند پیشـنهاد مـی  فعالیت
هاي اجتماعی هـم در بعـد اطالعـاتی و هـم اجتمـاعی      خصوص اینکه شبکهکنند. بهاستفاده

شـوند و امکـان تسـهیم    هـا محسـوب مـی   تري نسبت به سایر رسانهتر و اثربخشابزار ارزان
اطالعات و دانش از یک سو و تعامالت اجتماعی را از سوي دیگر در تمام سطوح سـازمانی  

شـود بـا   کارها پیشنهاد میوهاي تحقیق، به کسبکنند. بر اساس گویهاهم میو فراسازمانی فر
هاي تخصصی با عضویت کارکنـان، مشـتریان و فعـاالن    ها و کانالاقداماتی مانند ایجاد گروه

هـاي رایگـان و ارائـه    اندازي اتاقهاي گفتگو صوتی یا متنـی بـا محوریـت آمـوزش    بازار، راه
هـاي اجتمـاعی داشـته باشـند.     اي در شـبکه ازدید، حضور گسـترده هاي پربتبلیغات در کانال
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عنوان یک مرجـع تخصصـی در بـازار اسـت     محور تمام این اقدامات، مطرح شدن شرکت به
نفعـان  ات جـامعی در اختیـار ذي  چشمداشـت و بـدون تحمیـل هزینـه، اطالعـ     که ظاهرا بی

دهد.  میقرار
فرصــت و نــوآوري از مســیر هــاي اجتمــاعی در تشــخیصبــا توجــه بــه نقــش رســانه

شود شرکت مانند یک مشاور آگاه در کنار ذینفعـان عمـل کنـد. در    خودکارآمدي پیشنهاد می
راهکـار، بـر   هاي منفی و بدوناین راستا، بهتر است محتواي منتشره شرکت به جاي ارائه پیام

یـن راسـتا   هاي فعـال تمرکـز کنـد. در ا   هاي بازار و الزامات رشد و بقا شرکتتحلیل فرصت
اندیشی و تبادل اطالعات براي رفـع  هاي اجتماعی به عنوان ابزار همشود از رسانهپیشنهاد می

توان از بسـتر  روي مدیران و کارکنان استفاده شود. همچنین میهاي پیشها و دشواريچالش
هـا و  عنـوان یـک ابـزار ارزان بـراي تحلیـل بـازار و ارزیـابی ایـده        هاي اجتمـاعی بـه  رسانه

اي کـه از ایـن تسـهیم دانـش و     هاي شناسایی شده استفاده کرد. خودکارآمدي فزایندهفرصت
هـا را نیـز   شـود امکـان موفقیـت در اجـراي ایـده     هاي اجتماعی حاصل مینظرات در رسانه

هـاي اجتمـاعی   دهد. ارتقاي قابلیتهاي تشخیص فرصت و نوآوري از طریق رسانهافزایش می
هـاي  هـاي فرهنگـی رسـانه   یـت ی بیـانگر لـزوم توجـه بـه ظرف    گري هوش فرهنگبا میانجی
شـود حضـور کارکنـان در    و کارهاي اینترنتـی پیشـنهاد مـی   است. به مدیران کسباجتماعی

هـاي آموزشـی مربـوط بـه مسـایل      هاي اجتماعی را تشویق کنند و بـا برگـزاري دوره  شبکه
ا ارتقـا بدهنـد. همچنـین، از    اي فرهنگـی ر المللی، سـواد رسـانه  فرهنگی و مذاکرات بینمیان
آفرینـی در منـاطق   هاي اجتماعی بـراي شناسـایی فرصـتهاي ارزش   هاي حاصل از رسانهداده

توانـد بـراي   هـا بـه ویـژه مـی    هاي مختلف استفاده کنند. ایـن داده فرهنگجغرافیایی و خرده
ها مفید باشد.هاي مدیریت رابطه با مشتري شرکتبندي مشتریان در سیستمطبقه

یآتیشنهادها براي تحقیقاتها و پیتمحدود. 9
با وجود تالشی که براي بررسی جامع موضوع صورت گرفته است، چند شـکاف نظـري در   

تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه بر اسـاس مطالعـات پیشـین،    ادامه این پژوهش می
ـ یـا یجانیهوش هی مانندشناختهاي سایر تواناییبا یهوش فرهنگ یتیشخصـ یژگـی نج وپ

Ang)استبزرگ در تعامل  et al., 2015)علـت گسـتردگی موضـوعی،    بـه ،مطالعهینکه در ا
دسـت در  یـن از ايشـود مـوارد  یمـ یشنهاداند. لذا پنگرفتهقرار بررسیعوامل مذکور مورد 
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ینبـ ی،شـناخت اجتمـاع  یـه براسـاس نظر دوم اینکـه  رو در نظر گرفته شـود. یشمطالعات پ
علـت اسـتفاده   به). 2001دوطرفه وجود دارد (باندورا، یتعلیطیو محيرفتاري،ردعوامل ف

يهـا رسـانه فرهنگـی و  هوش ي،متقابل خودکارآمدروابطیق،تحقیندر ااز مدل ساختاري 
ـ یقـات در تحقشـود  رو پیشـنهاد مـی  از این.ی بررسی نشده استاجتماع بـا اسـتفاده از   یآت
هـاي سیسـتمی، ایـن    سازي ساختاري تفسیري یـا پویـائی  هاي تحقیق دیگر مانند مدلروش

.  گیرنددو جانبه مورد مطالعه قرار روابط 
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