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 مقدمه

 مقدمه

 های فرهنگی و دانش خانم چِندهی به تفاوتجهت

ه سمت سرد ماه نوامبر در پاریس، در حال رانندگی ب هایصبح ی ازیکسپیده دم در 

ده بودم، . خوب نخوابیم جلسه برگزار کنمجدید و مهم انمشترییکی از با  بودم تادفترم 

 ممضطرب هستآموزشی مهم  اتجلساز  شب قبلنبود. زیرا همیشه  عجیبیاما این چیز 

 شت.دفعات پیش تفاوت دارو با و از همین های پریشانی دیده بودمخواببار اما این

ها به سبک آمریکایی یخواب دیدم که در حال خرید موادغذایی در سوپرمارکت بزرگ

میوه، کلینکس، باز هم میوه، یک  ،رفتمکه طبق لیست خریدم پیش میطور همینهستم. 

با وحشت متوجه شدم که این اقالم با چنان  ،شیر، باز هم میوه بیشتر بطریتکه نان، یک 

را پیدا کنم و در ها آن متوانستمینی از سبد خریدم در حال غیب شدن هستند که سرعت

را به درون ها آن قاپیدم و، خریدهایم را میدویدممیدارم. در راهروی فروشگاه  سبد نگه

زده و ناامید فهمیدم که . وحشتشدندمی، و باز بدون هیچ ردی غیب کردممیسبد پرت 

 خریدم هیچ وقت تمام نخواهد شد. 

باعث شد دست از تالش برای خوابیدن  دیدم. همینتمام شب همین خواب را می

بردارم. بلند شدم، یک فنجان قهوه خوردم و در تاریکی سحرگاه لباس پوشیدم و راهم را 

لیزه در پیش گرفتم شانزبه سمت دفترم نزدیک خیابان های خالی پاریس از بین خیابان

ام، نتیجهکابوسِ خریِد بیممکن بود که این . با توجه بهبرای برنامه آن روز آماده شومتا 

م را برای مرتب کردن ا، انرژیرا تحت شعاع قرار دهدمشتری ام برای مالقات با آمادگی

ا یکی از یک روز را ب بایدروز پیش رو صرف کردم. های اتاق کنفرانس و مرور یادداشت

سازگاری فرهنگی که برای  ایرگذراندم و او و همسرش را بمدیران ارشد پژو سیتروئن می

بود، آمیز می. اگر برنامه موفقیتکردممیشان به ووهان چین نیاز داشتند، آماده سفر بعدی
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بر عهده در سال بعد را زوج دیگر با همین سرویس  50آماده کردن  پروژهشرکت من 

 از همین روی موفقیت این برنامه بسیار اهمیت داشت. و گرفتمی

کرد، نیز همکاری می با ما جلسه آموزش در اینکه کشور چین  کارشناس، 1بو چِن

ساله متولد ووهان و ساکن پاریس است که برای روزنامه  36نگار زود سررسید. چِن روزنامه

فرهنگ چینی در جلسه  کارشناسکرد. وی داوطلب شده بود تا به عنوان چینی کار می

عوامل موفقیت در آن روز بود.  ترینمهماطالعات او یکی از  .آموزش حضور داشته باشد

شد کرد، این برنامه پیروزی محسوب میاگر به همان اندازه که امید داشتم خوب عمل می

ات . اعتماد من به چِن در جلسگرفتیممیجلسه پیش رو را برعهده  50و ما هدایت 

مناسب این شده بود. سخنوری، برونگرایی و دانش باالی چن،  بیشترمقدماتی که داشتیم 

ای آماده کند که وکار واقعی را به گونهکسب. از او خواسته بودم تا دو یا سه نمونه کار بود

و او مشتاقانه  ، پوشش دهنددادممیتمام ابعاد فرهنگی را که من در طول برنامه نشان 

 خود را اعالم کرد. آمادگی 

تطیلی جایگاهشان پشت یک میز مسرا به سمت ها آن .سررسیدند خانم و آقای برنارد

. نفس عمیق و هدایت کردمای بزرگ، که چن در سمت دیگر آن نشسته بود، شیشه

ائل کشیدم و جلسه را با کشیدن یک جدول روی تخته سفید در مورد مس ایامیدوارانه

دم. کرآغاز  ای برنارد برای موفقیت در چین به درک آن نیاز داشتند،فرهنگی که خانم و آق

ی برنارد را ت خانم و آقاسؤاالبا گذشت زمان، تمامی ابعاد مسائل کلیدی را توضیح دادم، 

تر کند را به زبانی سادهاطالعاتی که ارائه میپاسخ دادم و به دقت مراقب چن بودم تا بتوانم 

 بیان کنم. 

، فرهنگی . پس از پایان اولین بعدچن اطالعاتی داشته باشد رسیدمیناما به نظر 

سکوت کوتاهی کردم و امیدوار بودم اطالعاتی داشته باشد، اما او هیچ حرفی نزد. دهانش 

ای برای را باز نکرد، بدنش را به جلو حرکت نداد یا دستش را بلند نکرد. ظاهرا هیچ نمونه

                                                           

1. Bo Chen 
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اش را نداشت با زده کنم یا زمانی که آمادگیچن را خجالت خواستمنمیارائه نداشت. 

 موقعیت ناخوشایندی برایش ایجاد کنم، بنابراین با مرحله بعد ادامه دادم.  درخواست از او

بیشتر مرا ناامید حرکتی چن رفت، سکوت و بیمن پیش می یکه ارائه طورهمان

مام کرد، اما این تتایید میایم را هحرفمن، چن مودبانه های . در طول صحبتکردمی

ت و خود، چه مثب واکنشکرد. هیچ زبان بدن دیگری برای نشان دادن کاری بود که می

اربردی با مشتری، ک وگوگفتو در رسید می چه منفی، نشان نداد. هر مثالی که به ذهنم

از دیگری  یکی پسمطرح کردم. در مورد تمام ابعاد  متوانستمیبود را به بهترین شکلی که 

مام این مدت را با آقا و خانم برنارد به بحث و اشتراک گذاشتم و در تها آن صحبت کردم و

 . چن هیچ چیز نگفت

مل ادامه داشت. ناامیدی من از چن رفته رفته به وحشت کا سه ساعت کامل جلسه

ه قصد نداشتم رچتبدیل شد. برای موفقیت در برنامه به اطالعات او نیاز داشتم. در نهایت، گ

م. از مقابل مشتری شرایط ناخوشایندی ایجاد کنم، تصمیم گرفتم شانسم را امتحان کن

 «؟ذاریگن بامی با ما دربو، مثالی داری که به عنوان نمونه »چن پرسیدم: 

داشتش به مشتریان لبخندی زد و دفترچه یادنفس اعتمادبهچن از جایش برخاست، با 

اسخ گفت: بندی شده، باز کرد. در پدستههای پر بود از یادداشترا که صفحه به صفحه آن 

واضح، مناسب های نمونهپیوسته ممنونم اِرین، بله البته. و پس از آن و بدون همراهی من، 

 کرد. بیانرا  یو جذاب

کنیم  گمانطبیعی است که  1«بوی ساکت»در بررسی داستان عجیب تعامل من با 

صیت من یا تعامل بین ما موجب ایجاد این وضعیت چیزی در مورد شخصیت چن، شخ

خوبی  یگیرندهشده است. شاید چن به این دلیل ساکت بود که خیلی ارتباط ناخوشایند

گرفت نبود یا به این دلیل که خجالتی یا درونگرا بود و تا زمانی که تحت فشار قرار نمی

دهنده و توسعه یککرد. یا شاید من خود احساس راحتی نمی نشان دادنبرای 

                                                           

1 . Silent Bo 
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برای جلسه آماده باشد و بعد از آن  گویممیکفایت هستم که به چن کننده بیتسهیل

به تر، من خواهم که حرفی بزند. یا شاید به شکلی مالیمتقریبا تا انتهای جلسه از او نمی

 واضحگم شده در تمام طول شب خسته بودم و ایما و اشارات های از رویای میوهشدت 

 دیدم. نمی ،حرفی برای گفتن دارد دادکه نشان می راچن 

کرده بود که او نه خجالتی بود و نه  برایم روشندرواقع، جلسات قبلی من با چن 

و برونگرا نفس اعتمادبهباتجربه و سرشار از  یدهگیرن. درواقع او یک ارتباطناتوان از تکلم

و تا آن زمان چنین  کردممیها بود که با مشتریان جلسه برگزار بود. عالوه بر این، من سال

کننده منبع من به عنوان تسهیلهای مهارت دهدمیچیزی را تجربه نکرده بودم، که نشان 

 این مشکل نبود. 

یک داستان از فرهنگ است و نه  «بوی ساکت»حقیقت این است که داستان 

کنید نیست. رفتار چن در جلسه سادگی که فکر می آن بهشخصیت. اما تفسیر فرهنگی 

به ها که آسیایی کنندمی گمانها اغلب ما به یک کلیشه فرهنگی آشنا مرتبط است. غربی

حرف یا خجالتی هستند. اگر شما یک تیم جهانی را مدیریت صورت معمول ساکت، کم

ها را ت معمول غربیهاست، به احتمال زیاد شکایو غربیها کنید که شامل آسیاییمی

و در جلسات تیمی با صراحت  کننداید که شرکای آسیایی خیلی صحبت نمیشنیده

کلیشه فرهنگی دلیل این . همچنان، کنندرا بیان میشان شخصی پیشنهادهایکمتری 

 . دهدمیاصلی پشت رفتار چن را نشان ن

مربوط به مبادالت بین که خانم و آقای برنارد، چن و من در یک برنامه آموزشی ازآنجا

انه اکنون خودم را اگرچه متاسف، فرهنگی شرکت داشتیم )که انتظار داشتم هدایتگر باشد

(، تصمیم گرفتم به سادگی از چن بخواهم تا رفتار خود را توضیح بینممیدر نقش دانشجو 

ا با ما رها آن عالی داشتی! چرا زودتر وارد بحث نشدی وهای دهد: بو! تو این همه نمونه

 ذاشتی؟گن نادر می
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قطع کنم و وارد  ار تانتظار داشتی حرف آیا»وی با نگاهی آکنده از تعجب پاسخ داد: 

گونه توصیف این از منظر خودشاوضاع را به آقا و خانم برنارد رو کرد و او  «؟بشمبحث 

 و ادامه داد:  «یس جلسه استارین رئ، در این اتاق»: کرد

مانم تا از من بخواهد میاو شخص اول در اتاق است، منتظر  کهزمانیتا

حرکت ماندنم نشان و بی سکوتمنتظر هستم باید با  کهزمانیصحبت کنم. و 

ها در جلسات غربی کنیممیدهم که شنونده خوبی هستم. در چین، اغلب حس 

ایی که این کار را برای خودنمبه طوری کنندمیصحبت  بلند خیلی با صدای

دهند یا شنوندگان خوبی نیستند. همچنین من متوجه شدم که انجام می

ها چند قبل از قطع صحبت طرف مقابل و ورود به بحث نسبت به غربیها چینی

ها عمال در جلسه با صدای بلند حرف . شما غربیکنندمیثانیه بیشتر سکوت 

ای قطع به اندازهکنید. من منتظر بودم تا ارین حرفش را یکدیگر را قطع می

این کرده باشد که من بتوانم بدون قطع کردن صحبت او، وارد بحث شوم، اما 

ها شنوندگان خوبی که آمریکایی کنیممیها تقریبا حس فتاد. ما چینیاتفاق نی

نیستند، چون همواره در حال پریدن میان حرف یکدیگرند تا نظرات خود را 

مناسب بین ی وقفها زمانی بگویم که دهم نظراتم ربگویند. من ترجیح می

ها به وجود بیاید. اما ارین تمام مدت در حال صحبت بود، در نتیجه من حرف

: تو است کردهدر تربیت من روی این مورد تاکید صبورانه منتظر ماندم. مادرم 

 مقداربه همین ها آن دو چشم و دو گوش داری، اما فقط یک دهان داری. باید از

 استفاده کنی. 

های ناشی سوءتفاهم متوجهو من آقا و خانم برنارد  کرد،که چن صحبت میطور همین

ای در بسیار فراتر از هر کلیشه سادهها آن کامال واضح بود که های فرهنگی شدیم.از بافت

منجر  سؤال ترینمهمتفاهم جدید به ءرفته بودند. و این سو «خجالتیهای چینی»مورد 

هایی آگاهی دارم، چه گام یموقعیت یدهندهفرهنگی شکل بافت: هنگامی که من از شد

 بردارم؟ توانممیبرای برخورد موثر با آن 
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و  ساده نی رفتار بو، به نتایجاتر من از مععمیقبوی ساکت، آگاهی  داستاندر 

رای بیشتری بپذیری آمادگی و انعطاف توانممیمنجر شد. در آینده، مفیدی حال درعین

ر دداشته باشم.  مها و ارتباطاتتشخیص و درک انتظارات فرهنگی مختلف در موقعیت

رخواست چینی داشته باشم، باید حتما از او د کارشناسبرنامه آموزشی بعدی که با یک 

ن کنم تا صحبت کند. و اگر بالفاصله صحبت نکرد باید بیشتر مکث کنم. همچنین چ

حس  تواندرا برای بهبود کارایی خود به کار گیرد. او می ایساده هایروشتواند می

حبت کردن صاز او برای  که وقتیتا صبر کند که باید این کنار بگذارد. احساس رااش درونی

 هایبتصح تا حتی وسطای برای گفتن دارد خود را وادار کند و هرجا که ایدهدعوت شود 

فرصتی برای  کهزمانیداند، نظرش را بگوید و اگر این رفتار را تهاجمی می طرف مقابل،

 تواند دستش را بلند کند و برای صحبت اجازه بخواهد. کند، میصحبت پیدا نمی

 برای درک بیشتررا در این کتاب، یک رویکرد سیستماتیک و مرحله به مرحله 

ه ارائ ،فرهنگی هستندهای از تفاوت که ناشیوکار کسبمعمول ارتباطی در های چالش

تشخیص  با فرایندکنم. این پیشنهاد میها آن هایی برای مقابله موثرتر بادهم و گاممی

امال شود و به صورتی کآغاز می ،دهندعوامل فرهنگی که رفتارهای انسانی را شکل می

خواهد داد  شما اجازهاین روش به نوبه خود به کند. میمنظم دالیل این رفتارها را تحلیل 

ترین مشکالت صریح، کارایی خود در را در حل پیچیدههایی تا با استفاده از استراتژی

 د. اجتناب کنیها آن خشید یا در کل ازببین فرهنگی بهبود بهای تفاهمءناشی از سو

*** 

)منطقه تجاری  La Defenseواقع در طبقه دوم در  1دفتر سابین دوالک به کهزمانی

مشرف به یک پل عابر پیاده  یبا هیجان در مقابل پنجرهاو وارد شدم، حومه پاریس( 

کوچک و یک مجسمه بتنی بزرگ به شکل شست دست انسان، در حال قدم زدن بود. 

المللی حوزه انرژی بود که پس دوالک یک مدیر مالی بسیار پرانرژی در یک شرکت بین

                                                           

1. Sabine Dulac 
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ساله در شیکاگو  دو یماموریت مدیرانش پذیرفته شده و توسطها، درخواست وی از سال

به او پیشنهاد شده بود. عصر گذشته او غرق در مطالعه مطالبی بود که در خصوص 

 های فرانسوی و آمریکایی برایش فرستاده بودم. وکارکسبفرهنگی های تفاوت

ردن کعاشق کار ، من دم خوب باشیکنم انتقالم به شیکاگو برامی فکر»: گفت دوالک

روی ها آن . من این تمرکزدکننمیکار کارآمد و مفید خیلی ها آن هستم.ها با آمریکایی

 بیشتر از ما خیلیها خیلی دوست دارم. به وضوح آمریکایی اوری ربازدهی و بهره

 «!دصریح و شفاف هستنها فرانسوی

 تا کمک کنم اوکاگو به من ساعات بسیاری را با دوالک گذراندم تا برای رفتن به شی

واقع و مفید  کنار بیایدبا سبک رهبری مناسب با فرهنگ آمریکایی بتواند به بهترین شکل 

. این اولین تجربه زندگی او در خارج از فرانسه و نیز تنها غیرآمریکایی حاضر در شود

رد. و کتیمش بود؛ همین شرایط به تنهایی اشتیاق وی به این نقل و انتقال را بیشتر می

ماه  چهارعزیمت کرد.  1«شهر بادها»برای این فرصت جدید، به  زیادیدوالک با هیجان 

یس آمریکایی جدید دوالک و بعد با خود او هم نداشتیم. پس از آن ابتدا با رئتماسی با 

 را پیگیری کنم.ها تماس گرفتم تا برنامه

دوالک، در مورد عملکرد وی پرسیدم، با آه سنگینی پاسخ  رئیس، 2وقتی از جیک وِبِر

 انرژیدوست دارند و واقعا پررا  قعا او. اعضای تیمش وااست او تقریبا... در حد متوسط»داد: 

 آورده و این تاثیر مثبتی بوده وجدبه ا انش ر. باید اعتراف کنم که انرژی او دپارتماست

 «.است واقعا عالی بوده و شرایط هماهنگ شده. او بسیار فراتر از انتظار من با است

اما »رود. ِوبِر ادامه داد: حس کنم که ارزیابی ِوبِر به سمت بدتر شدن می متوانستمی

و تقریبا  دنحوه کار کردنش تغییر بده درکه سابین باید  دچند مورد خیلی مهم وجود دار

، دنامرتب هستن دکنکه تهیه می اکسلی هایفایل. دکنکه در این زمینه تالشی  بینممین

                                                           

 لقب شیکاگو .1

2. Jake Webber 
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صحبت  او و برای جلسات آماده نیست. بارها درباره این موارد با داشتباهات محاسباتی دار

. دگیرمیدر پیش  ان شیوه قبل راو هم دکندرک نمی ا، اما او اهمیت موضوع رماهکرد

هیچ  بینم کهنمی صحبت کردم، اما همچنان او باپنجشنبه گذشته باز هم در این مورد 

  «.دبکنتالشی 

 ابازبینی کردیم و این مسائل ر اش رامروز صبح عملکرد»وِبِر با آه دیگری ادامه داد: 

 اندکنم که بتونمی فکر د،این موارد تغییری ایجاد نکن درنیم. اما اگر ام. ما منتظر میمیگفت

 «.انداین کار باقی بم در

 با نگرانی با دوالک تماس گرفتم.

نستم اای دارم و به راحتی توالعاده. تیم فوقرودیهمه چیز عالی پیش م»: گفتدوالک 

 !Je m’épanouis «م هم ارتباط خیلی خوبی دارم.رئیسارتباط برقرار کنم. با ها آن با

دهم یا دارم من دارم شکوفه می»این اصطالح فرانسوی را هم اضافه کرد که ترجمه آن 

پیدا  ارشغلی  امدوره کاری در طیبرای اولین بار »ادامه داد: او است.  «شومموفق می

 اوهکنم. م استفاده مییهاو از تمام استعدادها و مهارت است ام که کامال مناسب منکرده

داشتم. واقعا خوشحالم! این  اکه امروز صبح اولین جلسه بازبینی عملکردم ر بگویمو باید 

که همه چیز این شرکت بود. ازآنجا در امره کاریدر طول دو مبهترین بازبینی عملکرد

 «.مهبدسال ادامه  دوبیشتر از  اکنم که اقامتم ر، اغلب به این فکر میرودعالی پیش می

سوءتفاهم که در داستان بوی ساکت پیش رفتیم، بیایید بررسی کنیم که آیا  گونههمان

فرهنگی؟ در های است یا تفاوتشخصیتی این دو نفر های بین وبر و دوالک نتیجه تفاوت

خواهند کننده گیجبیشتر  ،باشندکننده کمکملی به جای اینکه های این مورد، کلیشه

در ارتباطات ها آن این است کهها بود. جدای از این موارد، باور عمومی در مورد فرانسوی

که حالیهستند، درمهارت و تیزبین و حساس ضمنی و غیرمستقیم استادند و شنوندگانی با

. شوندمیشناخته  ،تر، بهترهرچه صریحو تباطات مستقیم و صریح، به ارها آمریکایی

یک مدیر ارشد آمریکایی از عدم توانایی زیردست  «دوالِک ناشنوا»در داستان حال بااین

یر رسد این مدبه نظر میکه درحالیکند، هایش شکایت میفرانسوی خود در فهم حرف
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تا به او منتقل کند، نیست! کند تالش مییسش با خوشحالی متوجه پیغامی که رئسوی فران

 هایبافتکننده، ممکن است بدون در نظر گرفتن مواجهه با این موقعیت به ظاهر گمراهدر 

 .دارند یناسازگارهای کنید وبر و دوالک شخصیت گمانفرهنگی، 

یر مد سییا  بیستگونه بپندارید. اما فرض کنید که قرار است با ممکن است این

ها آن های مختلفی در موردنفر داستانها فرانسوی مقیم آمریکا صحبت کنید و از ده

آمریکایی  رئیسدهند که چگونه از یک به یک توضیح میها آن که طورهماناید. شنیده

کننده، مبهم و ای که به نظرشان گیجگونهاند به خود بازخوردهای منفی دریافت کرده

که دلیل این مدل رسید می حتی بزرگنمایی محض بوده، شما بیشتر به این نتیجه

ارد، دیک مورد فرهنگی است. و در حقیقت، الگوی این چنینی واقعا وجود ها تفاهمءسو

 ست.چیزی فراتر از تضاد شخصیتی ا «دوالک ناشنوا»کند مورد که به شدت ثابت می

تر و اغلب تمایل دارند که صریحها که آمریکاییکننده است؛ چراگیجاین الگو 

که در  1«محتوامحور»تر، و به اصطالح )یا دقیق کنندصحبتها تر از فرانسویحاشیهبی

بزرگ زمانی که مدیران  یفصل بعدی بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد(. یک استثنا

. در یک محیط فرانسوی دهدمیرخ  ،در حال ارائه بازخورد به زیردستان خود هستند

تر گفته بازخورد منفی مستقیمکه درحالیگردد بازخورد مثبت اغلب در لفافه ارائه می

شود. این موضوع در آمریکا دقیقا برعکس است. مدیران آمریکایی در بیشتر موارد می

سعی دارند بازخوردهای منفی را با که درحالی کنندمیخورد مثبت را مستقیما بیان باز

کننده و مثبت منتقل کنند. بنابراین وقتی وبر نحوه کار دوالک را بازبینی و بیانی تشویق

کرد، دوالک در حال ها، سه مثبت برای هر منفی، استفاده میاز روش معروف آمریکایی

به نظرش بازخورد منفی که درحالیحسین وبر در گوشش بود، ترک جلسه با طنین ت

 . رسیدمیخیلی کم به نظر 

                                                           

های محتوامحور، محتوای سخنان مهم است فرهنگ( به این معناست که در context-lowبه انگلیسی ) .1

 مترجم-. و زمینه بیان آن اهمیت ثانویه دارد. در این جوامع ظاهر و باطن سخنان یکی است
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آمریکایی جدیدش، با  رئیساگر دوالک در زمان بحث در مورد عملکرد شغلی خود با 

تر و شدیدتر از زمانی در این گرایش فرهنگی آشنا بود، بازخورد منفی بازبینی را جدی

کرد و در نتیجه بازخوردها را اش دریافت میفرانسوی رئیسرا از ها آن گرفت کهنظر می

 کرد. و با توان بیشتری برای حفظ شغلش تالش می گرفتدر نظر میبا دقت بیشتری 

 ترمیموبر توانست با درک درستی که از این موضوع داشت، ارتباطش با دوالک را 

زبینی عملکرد هستم، همیشه با سه یا در جلسه با کهزمانی»کند. او احتماال گفته است: 

 ترینمهمکنم. بعد از آن سراغ شروع می ،دهدمیچهار موردی که شخص به خوبی انجام 

تواند بهبود بخشد. من از اینکه جلسه را مستقیم روم: مواردی که فرد میقسمت جلسه می

نفرم. آیا این روش با این بخش مهم شروع کنم، بدون اینکه موارد مثبت را گفته باشم، مت

 «برای تو مناسب است؟

کننده کمکتواند بسیار می ،دهیدمیاغلب یک توضیح ساده از کاری که دارید انجام 

کند و هم زیربنای یک کار تیمی بهتر در آینده تفاهمات آنی را برطرف میءباشد؛ هم سو

یل سکوتش در طول ی بود که طبق آن بو چِن دالنماید. این همان مقیاسریزی میرا پایه

استراتژی عملی و واقعی است که برای کنترل و ها جلسه را شرح داد. این یکی از ده

جهانی را های دهیم که کارایی شما در کار با تیممدیریت اشتباهات بین فرهنگی ارائه می

 بخشد.بهبود می

 کنندمیبندی مرزهای نامرئی که دنیای ما را تقسیم

 ،از آنکه تصورش را بکنید اشاره کردیم بیشها آن مواردی که بهمشابه های موقعیت

های وکارکسبند. حقیقت تلخ این است که تعداد بسیار زیادی از مدیرانی که اشایع

، درک کمی از چگونگی تاثیر فرهنگ بر کارشان دارند. این کنندمیالمللی را هدایت بین

به تعداد کسانی که روزانه از طریق  کند که هر لحظهزمانی نمود بیشتری پیدا می

افزوده  ،کنندمیمجازی مانند ایمیل و تلفن با کشورهای دیگر ارتباط برقرار های رسانه

روید، سفر خارجی می زیادکنید یا شود. وقتی در یک کشور خارجی زندگی یا کار میمی

منطقه کمک آموزید که به شما در درک فرهنگ مردمان آن می بسیاری فرهنگینکات 
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، تاثیر از طرفیکند و همین، موجب ارتباط بهتر و در نتیجه سازگاری شما خواهد شد. می

خود در کشوری که تاکنون به آن سفر  همکاراز طریق ایمیل با  کهزمانیها فرهنگخرده

 اید در حال مکاتبه هستید، بسیار کمتر خواهد بود.نکرده

زمان مهاست: تکان دادن هرفتار متفاوت و خاص هندییک مثال ساده در این زمینه، 

خواهید  اگر برای سفر کاری به هند بروید، به سرعت متوجه سر به چپ و راست و طرفین!

، های دیگر به معنی رد کردنی آن در بسیاری فرهنگاشد که این حرکت برخالف معن

تیاق شوق و گاهی اش دهنده عالقه، شور وعدم قطعیت یا عدم حمایت نیست. بلکه نشان

جام در شنیدن است. با گذشت یک یا دو روز که دریافتید همه مردم این حرکت را ان

واهید خشود و پس از آن در مذاکراتتان قادر دهند در ذهنتان معنای اصلی آن حک میمی

 بود تایید تیم برونسپاری هندی خود را از حرکات بدنشان بفهمید.

ی کلمبیا باشید و روزانه با 2دانمارک یا بوگوتا 1لراپممکن است در دفترتان در ه

کنید، بدون اینکه محیط زندگی  ارتباط برقرارتلفن یا ایمیل  از طریقهمتای هندی خود 

وکنفرانسی داشته یکی از مدیران ارشد هندی خود ویدئو کاری او را ببینید. اما اگر با 

عدم توافق کامل او با نظر خود تلقی این حرکت سر وی را به معنای احتمال دارد باشید، 

 دهیدمیکنید، اما هرچه بیشتر توضیح کنید. برای متقاعد کردن او تالشتان را دو برابر می

که موافق نیست و در نهایت تماستان را با  دهدمیاو )ظاهرا( با حرکات سر خود نشان 

های نشانهقراین و کنید. بار دیگر در نبوِد گیجی، ناامیدی و شاید عصبانیت تمام می

تحت تاثیر قرار داد که ای دیداری حاصل از حضور فیزیکی، فرهنگ ارتباط شما را به گونه

 حتی شک نکردید موردی فرهنگی رخ داده است.

 ،ظریف در الگوهای ارتباطیهای بنابراین چه ما به این موارد آگاه باشیم یا نه، تفاوت

موفق درنظر گرفته وکار کسبیک  در کشورهای مختلف برای که ایدهپیچی عواملو 

بر درک ما از طرف مقابل  ؛در کشورهای مختلف مسائل عرفییا درک عمومی و شوند، می

                                                           

1 . Hellerup 
2 . Bogota 
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های تاثیر بسیار زیادی دارد. بسیاری از این تفاوت انجام دادن کارهاو در نهایت بر نحوه 

ن مناسب برای صحبت یا سکوت، نقش رهبر در متفاوت در مورد زماهای فرهنگی )نگرش

ی به نظر برسند. اما اگر در بیان بازخورد منفی( ممکن است جزئ ترین نحوهجلسه، سازنده

آگاهی نداشته باشید و برای مدیریت موثرشان استراتژی در نظر نگیرید، ها آن مورد

 دانتان را کاهش دهند،تان را به انحراف بکشانند، انگیزه کارمنجلسات تیمی توانندمی

و راه رسیدن به  هدردیگر ایجاد ک مسئلهها ده ،تان را ناامید کنندکنندگان خارجیمینتأ

 ند. کناهدافتان را دشوارتر 

، آلمان ؛ دوسلدروفکنیممیکند که در کجای دنیا کار در دنیای امروز فرقی نمی

از یک شبکه جهانی هستیم )چه ی ، نیویورک یا دهلی نو. همه ما جزئپکن زیل،دوبی، بر

به صورت واقعی چه مجازی، چه به صورت فیزیکی یا الکترونیکی( که موفقیت در آن 

در مورد رمزگشایی  باید قدر کههاست. هماننیازمند مذاکره با گستره عظیمی از فرهنگ

زه هم های فرهنگی اجتناب کنیم، به همان اندادیگر بدانیم و از افتادن در دامهای فرهنگ

 غیرضروری و در نهایت شکست هستیم.های تفاهمات، کشمکشءقربانی سو

 فردی به تنهایی کافی نیست.های پذیرش تفاوت

افراد از که درحالیمستمر مختلف و سفرهای کاری های کار کردن در میان فرهنگ

است که موضوعی کامال  سالها ند، دههستاطالع کارشان بینحوه تاثیر فرهنگ بر 

و همه  کنندمیها نفر در محیط جهانی کار پذیر و حتی متداول شده است. میلیونامکان

ها تفاهمءها، سوکه تمام این تفاوت کنندمیبینند و گمان چیز را از دریچه فرهنگ خود می

افراد ت. ریشه در شخصیت افراد دارد. این دیدگاه به دلیل غفلت افراد نیسها و کشمکش

؛ تنها به دانندچیزی نمیفرهنگی های که در مورد تفاوت وجود دارندبسیاری  فرهیخته

 کافی خواهد بود.  ،فردی تمرکز کنندهای دلیل این باور که اگر بر تفاوت

های آسیایی و تاثیر آن بر کار تیمی فرهنگ بینهای پس از آنکه در خصوص تفاوت

صحبت ی از خوانندگان نظر داده بود که الین منتشر کردم، یکای آندر کل این قاره، مقاله

های برد. در عوض افراد را براساس ویژگیفرهنگی ما را به حاشیه میهای در مورد تفاوت



 19 || مقدمه

ها را به بندی کنید. به جای صحبت در مورد فرهنگ، بایستی انسانشان دستهعمومی

 ساخته محیط اطرافشان.عنوان یک فرد قضاوت کرد، نه به عنوان محصولی 

رسد. البته که افراد جدای از در ابتدا این بحث درست و حتی روشنفکرانه به نظر می

شخصیتی مختلفی دارند. پس یک راه نزدیک شدن به های شان، ویژگییفرهنگ اصیل

افراد این است که شخصیتشان را بشناسیم و از این نقطه ادامه دهیم؟! متاسفانه این 

هزاران نفر را از شناسایی نیازهای اصلی برای رسیدن به اهدافشان دور کرده است.  دیدگاه

شوید، به صورت اگر با این گمان که فرهنگ هیچ اهمیتی ندارد وارد تعامل با دیگران 

را از دریچه فرهنگ خود خواهید دید و در نهایت به درست یا غلط ها آن فرضپیش

چِن نظرش را »فتن فرهنگ به نتیجه نخواهید رسید: قضاوت خواهید کرد. با نادیده گر

کند! پس قطعا حرفی برای گفتن ندارد! عدم آمادگی او این برنامه آموزشی را به بیان نمی

در جلسه بازبینی عملکرد به من گفت که همه چیز  جِیک»یا شاید  «کشاند!نابودی می

 ناالیقزیرکاه، دروغگو و ی آبیسرئعالی است، حتی وقتی که از کار من راضی نبود. پس او 

 .«است

های دیگر کار با افرادی از فرهنگ کهزمانی. و بله! متفاوت است یبله! هر فرد با دیگر

سازی کنید. اما فرضیهها آن های شخصیتیکنید نباید براساس ملیت، در مورد ویژگیمی

اگر موفقیت کند. میفرهنگی کم نهای بافتاین گفته از ضرورت آموزش در مورد 

تان در کار با افرادی در سراسر جهان بستگی دارد، بایستی در تان به تواناییوکارکسب

شخصیتی درک و شناخت داشته باشید. هر های فرهنگی به اندازه تفاوتهای مورد تفاوت

 ها ضروری هستند. این یدو

ی و فردی اغلب با فرهنگهای کافی نبودند، تفاوتها اگر همچنان این پیچیدگی

. اما توجه شدندمیاشتباه گرفته ها و دیگر گروهها ها، صنایع، حرفههای بین سازمانتفاوت

کند رویکرد ها نیز به شما کمک میترین موقعیتفرهنگی در پیچیدههای به تاثیر تفاوت

)آنچه  مشاهداتد. الگوهای فرهنگی در رفتار و عقیده همواره بر کنیجدیدی را کشف 

دهیم( ما اثر دارد. ( و اقدامات )آنچه انجام میکنیممیها )آنچه فکر ینیم(، قضاوتبمی
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تان در شناخت عمیق این سه جنبه از هدف این کتاب کمک به شما در بهبود توانایی

 تان در برخورد با تیم است.فرهنگ و افزایش کارایی

 دهند.هشت مقیاس که فرهنگ دنیا را شکل می

متولد نشده  ،والدینم مرا به سفر دور دنیا ببرندکه ای چندفرهنگی در خانوادهمن 

که در بین رانندگانی که از  سوتامینه، در ایالت 1زتو هاربرشهر  یحومهبودم. برعکس در 

شهر کوچکی  تو هاربرمعروف بود، به دنیا آمدم.  3آمدند بیشتر به خانه پای بتیمی 2دولوث

. اما کنندمیشان سپری شان را با فرهنگ کودکیاست که اکثر مردمان آن تمام زندگی

مایل  200ساله بودم کل خانواده  چهار کهزمانیوالدین من کمی به دنبال هیجان بودند؛ 

 کرده و به مینیاپولیس، شهری که در آن بزرگ شدم، نقل مکان کردیم. طی

دیدند به دیدن افرادی که دنیا را با نگاهی کامال متفاوت از من میاما در بزرگسالی با 

در خارج از آمریکا، توانایی این را دارم  امآمدم. بعد از گذراندن نیمی از زندگیهیجان می

دهم به آموزان زبان انگلیسی آموزش میبه دانش 4که وقتی در دبیرستانی در بوتسوانا

مدت اجرایی برای دوره آموزشی کوتاه کهزمانیو  ،بخورم 5موپانهعنوان عصرانه کرم درخت 

سه چرخ در زمان دویدن صبحگاهی برخورد  6و ریکشاهایها در هند هستم با گاوها، مرغ

 نکنم.

                                                           

1 . Tow Harbors 

2. Duluth 

 1956که توسط خانمی به نام بتی در سال  Tow Harborsای در ( کافهBetty’s Pies. به انگلیسی )3

 مترجم-راه افتاد و همچنان در حال فعالیت است. 
4 . Botswana 

است که در آفریقا محبوب  غذای یک (مره م  موپانه )کرم درخت ( mopane worms. به انگلیسی )5

 مترجم–. شودسرخ شده و سپس سرو می

ای برای حمل مسافر در تعداد و مسافت محدود است و یکی از سیله( وRickshawsبه انگلیسی ) .6

 مترجم-. آیدحساب میبه چرخهسه انواع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87
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کنم، ام و دو فرزندم را در پاریس بزرگ میاکنون که با یک مرد فرانسوی ازدواج کرده

کاهو را قبل های آیا واقعا ضرورت دارد که برگبین فرهنگی درگیرم؛ های هر روز با چالش

هم قبول است؟ اگر همسایه مهربان طبقه باال ها آن دادناز خوردن تا بزنیم، یا برش 

بار روبوسی با او وقتی برای اولین بار در  هنگام عبورم از راهرو با من روبوسی کند، آیا هر

 روی خواهد بود؟ش زیادهبینممیروز 

)گرچه  موپانههای درخت های کاهو یا کرمکتاب در مورد تا کردن برگین ا حال،اینبا

ترین موسسات در یکی از متنوعفرصت جالبی  د کرد، بلکهجالب است( بحث نخواه

. پس از گشایش دفرهنگی را آموزش دها مدیریت بینت استفرهنگی موجود در دنیا 

افتخار این را داشتم که هر روز از فرهنگی، جایی که شعبه فرانسوی شرکت مشاوره بین

 دانشکده) INSEADدر  استادمتخصص مانند بو چن بیاموزم، کارم را به عنوان ها ده

 ( آغاز کردم.هایی در اروپا و آسیابا پردیس المللیبینوکار کسب

هایی است که در آن هر شخص یک اقلیت یکی از نادرترین مکان INSEADدانشکده 

از  درصد7دانشگاه در فرانسه قرار دارد اما فقط این . با اینکه رودمیبه شمار فرهنگی 

با حدود آن گروه فرهنگی  ینتربزرگدانشجویان فرانسوی هستند. طبق آخرین آمارم 

های مدیریت افراد که در دوره سایراست. ها از کل دانشجویان مربوط به هندی درصد11

شان زندگی کاریها آن اند و بسیاری ازر کردهدر سراسر دنیا زندگی و کا کنند،شرکت می

ها اند. برای مدیریت بین فرهنگی، این مدیران از ماهرترینرا در نواحی مختلف گذرانده

آیند، می INSEADبرای آموختن به ها آن دارند. و با اینکه زیادیهستند و دانش بسیار 

این هایم به یک آزمایشگاه، کالسآموزم. با تبدیل چیزی میها آن اما من نیز همواره از

کشند، اعتبارسنجی و ، به چالش میکنندمیبیش از یک دهه را آزمایش های یافته افراد

حلی که برای انجام کارها در خودشان و راههای تجربهها آن . بسیاری ازکنندمیتصحیح 

 گذارند.اند را به اشتراک میسطح جهانی امتحان کرده

 اساسه ک کندی را ارائه میمقیاس-مدل هشتاین گنجینه غنی اطالعات و تجربه، 

که  کندکدام از این هشت مقیاس یک منطقه کلیدی را مطرح می. هراستاین کتاب 
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ها چگونه از یک سر که فرهنگ دهدمیمدیران باید از آن اطالع داشته باشند و نشان 

 ند از:ان هشت مقیاس عبارت. ایکنندمیطیف تا سر دیگر آن تغییر 

  :1محورزمینهفرهنگ  مقابلدر محور محتوافرهنگ برقراری ارتباط 

 ارزیابی: بازخورد منفی مستقیم در مقابل بازخورد منفی غیرمستقیم 

 متقاعدسازی: تقدم اصول در مقابل تقدم راهکار 

  :یمراتبسلسلهدر مقابل  انهگرایتساویرهبری 

 در مقابل باال به پایین جمعی توافقگیری: تصمیم 

  :محورمحور در مقابل رابطهفهیوظاعتماد 

  :گریزدرگیریدر مقابل  طلبدرگیریمخالفت 

 منعطف: خطی در مقابل بندیزمان 

                                                           

دادن  تیاهم زانیتفاوت در م سازد،یم زیمتما گریکدیکه جوامع را از  یمهم فرهنگ یهایژگیاز و یکی .1

 ی، محتوا(low-context) محتوامحور یها)بافتار( موضوعات و سخنان است. در فرهنگ نهیبه محتوا و زم

 است. یکیجوامع ظاهر و باطن سخنان  نیرا دارد. در ا هیثانو تیآن اهم انیب نهیسخنان مهم است و زم

نها گفته شدن آ نهیسخنان با توجه به زم ی، محتوا(high-context) محورنهیزم یهادر فرهنگ برعکس

 کیه در هر ک یکلمات باشد. افراد یمتفاوت از محتوا تواندیم شودیدارد و منظور از آنچه گفته م تیاهم

قرار  یمحورهنیزم ای یمحتوامحور ریتحت تأث گرانیارتباطشان با د وهیش کنند،یم دایجوامع رشد پ نیاز ا

 .ردیگیم

 یشرق یهاو اغلب کشور رانیکه ا یفرهنگ محتوامحور بوده در حال یشمال اروپا دارا یو کشورها کایآمر

 محور هستند.نهیفرهنگ زم ی( دارایشرق یایو آس یعرب ی)کشورها

و فرض  کنندیمطرح م هیموجز و بدون حاش ح،یشان را صرسخنان دهند،یم تیکه به محتوا اهم آنها

اند، محور رشد کردهنهیگونه است. اما آنها که در فرهنگ زمنیکه سخنان طرف مقابلشان هم هم کنندیم

 تا  یتا نها کنندیم یسازنهیو زم ندیگویحرف مشخص، مقدمات م کیگفتن  یو برا ندیگویدر لفافه سخن م

 گونهنیمه زید را نافراد سخنان طرف مقابل خو نیسخنان خود بگنجانند. ا انیخود را در م یمنظور اصل

و پنهان  یلبفهمند که منظور اص کنندیو تالش م رندیگینم یو معموال  ظاهر سخنان را جد کنندیم ریتفس

  شده در سخنان طرف مقابل چه بوده است.

 مترجم-اند. پایین نیز ترجمه شدهباال و زمینهاین اصطالحات، در برخی منابع به فرهنگ زمینه
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مشتریانتان را خوشحال کنید یا فقط یک یا بخواهید به کارمندانتان انگیزه دهید،  اگر

کنفرانس تلفنی ساده را بین اعضای یک تیم چندفرهنگی برقرارکنید، این هشت مقیاس 

 یها با بررسی جایگاه فرهنگتان کمک خواهند کرد. این مقیاسشما در بهبود کاراییبه 

های همکاریتا نحوه اثرگذاری فرهنگ بر کنند به شما کمک می ،دیگر ینسبت به فرهنگ

ناخوشایندی مانند موقعیت وِبِر و دوالک دوری های تان را دریابید و از موقعیتالمللیبین

 کنید.

 به کارگیری نقشه فرهنگ

ها در موقعیت واقعی بگذارید با یک مثال برایتان توضیح دهم که درک این مقیاس

کنید که اخیرا کار مییلی هستید و برای شرکتی تصور کنید یک مدیر اسرائ. استچگونه 

یک کارخانه تولیدی را در روسیه خریداری کرده است. در این موقعیت جدید شما بایستی 

رود، اما بعد از د. ابتدا همه چیز خوب پیش میکنیگروهی از کارکنان روسی را مدیریت 

یلی، با مشکالت بیشتری مواجه ید که در مقایسه با کارکنان اسرائشومدتی متوجه می

ای که دارید کنید و شیوه مدیریتیخواهید از تیم کسب نمیکه می را شوید، نتایجیمی

 تاثیر مثبت قبل را ندارد. 

شت قاعده روسی را با هوکار کسبگیرید که فرهنگ با گیجی و ناامیدی تصمیم می

فرهنگ نشان داده  نقشه ،یلی مقایسه کنید. نتیجه این بررسیبررسی و با فرهنگ اسرائ

های آتی یات آن را در فصل؛ ابزاری که جزئآیدی است که در ادامه میه در نمودارشد

 بررسی خواهیم کرد.
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 1-شکل الف

روسی و وکار کسببینید، هر دو فرهنگ که در این نقشه فرهنگ می طورهمان

 دهند )مقیاسسازمان یافته اهمیت می بندیزمانبیشتر از  منعطف بندیزمانیلی به اسرائ

مخالفت آزادانه پذیرفته و تحسین شده است )مقیاس هفتم(،  ،هاآن یهشتم(، در هر دو

)مقیاس  محوروظیفهاست تا  محوررابطهمربوط به اعتماد  مسائلو هر دو رویکردشان به 

در بحث حال بااین. شوندمیششم(. همراه با بیشتر شدن تجربه شما، این موارد هم تشدید 

ها نگ وجود دارد )مقیاس چهارم(؛ روسکه شکاف بزرگی بین دو فرهبینید رهبری می

به دنبال تساوی هستند. ها یلیاسرائکه درحالیدهند رویکرد سلسله مراتبی را ترجیح می

یات بحث خواهیم کرد، این اهمیت به ساختار که بعدا بیشتر در مورد جزئ طورهمان
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لی نتیجه ئیاانه، آنچنان که برای کارکنان اسرگرایتساویسازمانی افقی و شیوه مدیریتی 

 مراتبی روسیه موثر نخواهد بود. ، در محیط به شدت سلسلهدهدمی

هم یکی  رئیسیلی که کم در این نگرش اسرائاینجاست. کمکلید حل مشکالت شما 

ابید که برخی سخنان و اعمال شما که درخور یکنید. درمیهاست تجدیدنظر میاز بچه

برداشت شود و ءتان سویل است ممکن است توسط تیم روسیرائگرای استساوی فرهنگ

کنید که همراه با تطبیق ، حس میبعدیهای حتی انگیزه آنان را کاهش دهد. در هفته

شیوه رهبری شما، جو و به دنبال آن نتایج نهایی هم به آرامی در حال بهبود است. این 

ترسیم فرهنگ که به تغییراتی واقعی  فرایندقیاس و مثالی بود از نحوه استفاده از هشت م

 کند.شود و منافع همه افراد را تامین میها منجر میو قدرتمند در سازمان

 کشور من چگونه در آن جایگاه قرار گرفت؟

های هشتگانه اختصاص داده شده است. هر کدام از فصول کتاب به یکی از مقیاسهر

و شما را در به کارگیری آن  دهدمییک زنجیره جای  کشور را در طول 30تا  20مقیاس 

دهند، راهنمایی موقعیت مشابه که در دنیای تجارت جهانی رخ میها مقیاس برای ده

موضوع مهم در هر مقیاس شکاف نسبی بین دو کشور است، هر شخصی ازآنجاکه کند. می

تواند مفاهیم کتاب را برای تعامالت خود با همکارانش از هر کشور از هر کشوری می

 دیگری مورد استفاده قرار دهد. 

به تغییرات فرهنگی در میان افراد، ها برخی ممکن است ایراد بگیرند که این مقیاس

دهند. دانستن نحوه ها به اندازه کافی اهمیت نمیها، نواحی و سازمانفرهنگخرده

تواند به شما کمک کند تا چگونگی نمود این تغییرات در میها مقیاسگیری این شکل

 کنندمیفراهم ها که مقیاس را گونه که خواهید توانست بینشیرا ببینید؛ همانها مقیاس

 د.اعمال کنی

ندازیم. این نگاهی بی بندیزمانلمان در مقیاس به عنوان مثال، بیایید به جایگاه آ

های مختلف است. اولین گام تفاوت نحوه مدیریت زمان در فرهنگدهنده مقیاس نشان

شود در مورد اهمیت خواسته میها آن است که ازاین مصاحبه با مدیران میانی در آلمان 
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صحبت کنند. البته ها 1الینیا تایمها یافته در جلسات، پروژهیا سازمان منعطف بندیزمان

آید. منحنی توزیع نرمال به دست می یاستانداردالگوی ها، در عین متفاوت بودن پاسخ

با یک  بندیزمانمناسب و قابل قبول در آلمان را در مقیاس  وکاریکسبزیر طیف رفتار 

 :دهدمی، نشان گیرندمیها در آن قرار برآمدگی که اکثر پاسخ

 2-شکل الف

ها در انیاز آلم شماری. خارج از محدوده باشندها البته احتماال تعداد کمی از پاسخ

ز ابرای نیمی ها آن صورت رفتاراما درهر؛ گیرندمیسمت چپ یا راست برآمدگی قرار 

وب ، غیرقابل قبول یا حداقل نامطلدرستاین کشور نا وکارکسبها در فرهنگ آلمانی

 خواهد بود.

 هاایگاهججاگذاری کشورها را در هر مقیاس آغاز کردم. سپس این  ،با این مدل تحلیل

 بیت کردم.تغییر دادم و تث ،المللی گرفتمرا براساس بازخوردهایی که از صدها مدیر بین

ض یک بینید. در عونمیبرآمدگی برای هیچ کشوری  ،کنیدنگاه میها وقتی به مقیاس

گر موقعیت (. به بیان دی3-الف شکل)مانند  دهدمیموقعیت واقعی برآمدگی را نشان  ،نقطه

ل یا مناسب ای از رفتارهای قابل قبودهنده مقدار میانه در بازهنشانکشور در هر مقیاس 

 در آن کشور است.

                                                           

1 . timeline 
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 3-شکل الف

های فرهنگی و هم ها همواره توجه داشته باشید که هم تفاوتدر زمان بررسی مقیاس

ای از رفتارهای گذارند. در خالل بازهالمللی اثر میشخصیتی بر تعامالت بینهای تفاوت

ممکن است در  وکارکدام از اهالی کسب هرقابل قبول در هر فرهنگ،  ریوکاکسب

 د.نویژه تصمیمات دیگری بگیرهای موقعیت

رجوع کنید(. این مقیاس  2برای مثال، مقیاس ارزیابی را در نظر بگیرید )به فصل 

که آیا بیان بازخوردهای منفی به صورت مستقیم بهتر است یا به صورت  کندبیان می

قابل قبول گوناگونی برای بیان یک بازخورد منفی در هلند وجود دارد های تقیم. راهغیرمس

را انتخاب کند. به ها تواند به راحتی یکی از این راههلندی می وکارفرد اهل کسبو یک 

 شکلصورت مشابه، همین رویکرد در مورد بازخورد منفی در انگلستان هم وجود دارد. )

کند و در طول این طیف هر شخص فرهنگ یک طیف را مشخص میرا ببینید(.  4-الف

تنها به فرهنگ یا به شخصیت فرد مرتبط  مسئلهدر واقع این کند. مییک مورد را انتخاب 

 نیست، بلکه موضوعی است که هم به فرهنگ و هم به شخصیت او ارتباط دارد.

ک خواهید یافت، اگر دو فرهنگ را با هم مقایسه کنید، احتماال چند مورد مشتر

ها گونه نباشد. بر همین اساس برخی هلندیدر موارد دیگر ممکن است اینکه درحالی

برای بیان بازخورد استفاده کنند که در انگلستان هم مناسب هایی ممکن است از روش

ای دیگر روشی را به کار بگیرند که در هلند مناسب است اما در عدهکه درحالیاست، 

وشی نامناسب، صریح و تهاجمی محسوب شود. این هشت مقیاس به شما انگلستان ر

ای فردی را در زمینه گستردههای را درک کنید و انتخابها گونه تفاوتاین کنندمیکمک 

 از فرهنگ ارزیابی کنید.
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 4-شکل الف

 دیدگاه اساسی: نسبی بودن فرهنگ 

نسبی بودن فرهنگ است. عامل اساسی دیگر در درک معنای هشت مقیاس، مفهوم 

(. این 5-الف شکلبرای مثال، بیایید جایگاه اسپانیا را در مقیاس اعتماد در نظر بگیریم )

یا براساس  کنندمیاساس روابطشان اعتمادسازی برها که فرهنگ دهدمیمقیاس نشان 

 مشترک. وظایفتجربه انجام 

 
 5-شکل الف

؟ محوررابطهاست یا  محوروظیفهآیا اسپانیا ساده را از خود بپرسید:  سؤالاکنون این 

خواهد بود. اما این پاسخ در عین اهمیت  محوررابطهاگر مانند افراد دیگر باشید جواب شما 

، اشتباه است. پاسخ صحیح این است: اگر شما فرانسوی باشید، انگلیسی، آمریکایی، زیاد

قرار گیرد، اسپانیا در سوئدی یا هر فرهنگ دیگری که در مقیاس سمت چپ اسپانیا 

حال اگر اهل هند، عربستان سعودی، آنگوال است. بااین محوررابطهرهنگ شما مقایسه با ف

 محور خواهد بود.یا چین باشید، اسپانیا باز هم در مقایسه با فرهنگ شما بسیار وظیفه
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مختلف با هم، جایگاه های نکته اینجاست که در زمان سنجش رابطه مردمان فرهنگ

با هم مهم است. ها آن ها در هر مقیاس اهمیتی ندارد. بلکه ارتباط نسبیدقیق فرهنگ

 .دهدمیهمین جایابی نسبی است که افراد را از دید یکدیگر نشان 

های را در نظر بگیرید که تیم KPMGبه عنوان مثال، گروه مشاوره بریتانیایی 

افزاری اجرای مدیریت ساخته شده نرمهای المللی زیادی برای استانداردسازی سیستمبین

ترکیبی از افراد فرانسوی و ها دارد. یکی از این تیم SAPافزار توسط شرکت سازنده نرم

نشناسی نظمی، آشفتگی و وقتانگلیسی بود و در حین کار، اعضای انگلیسی از بی

در جلسات ها فرانسوی»شکایت داشتند. به گفته یکی از اعضای تیم انگلستان: ها فرانسوی

ها آن . درک خط فکریکنندمیجانبی را مطرح های روند و بحثبسیار به حاشیه می

 .«غیرممکن است

شکایت از این ها در تیمی دیگر که اکثر اعضای آن هندی و فرانسوی بودند، هندی

و سرسخت هستند و به حدی تمرکزشان بر ساختار  ناپذیرها انعطافکه فرانسوی کردندمی

خود را با شرایط  توانندمیو نتیجه نهایی است که در صورت تغییر موقعیت اطرافشان ن

نگویید ها آن اگر از چند هفته قبل به»: گویدمیتطبیق دهند. یکی از اعضای هندی تیم 

 «.شدفتد، بسیار عصبی خواهند ه قرار است چه اتفاقی در جلسه بیک

دلیل این حس متضاد در مورد اعضای فرانسوی تیم چیست؟ با نگاهی سریع به 

ها و ها بین هندیشویم که فرانسوی( متوجه می6-الف شکل) بندیزمانمقیاس 

 که دلیل همین درک متفاوت از دو منظر بیرونی است. گیرندمیقرار ها انگلیسی

که در یک تیم بودند، در ها ها و انگلیسیآلمانیاین تجربه را با گروهی از  کهزمانی

دار است. چون ما این خیلی خنده»ها خندید و گفت: میان گذاشتم، یکی از آلمانی

شاکی هستیم؛ دقیقا ها نظمی و آشفتگی و تاخیر همیشگی انگلیسیها همواره از بیآلمانی

ها به موقعیت نسبی آلمانی «د.کردنبیان ها در مورد فرانسویها همان چیزی که انگلیسی

 دقت کنید. بندیزماندر مقیاس ها و انگلیسی
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 6-شکل الف

مدیری  پس نسبی بودن فرهنگ، کلید درک تاثیر فرهنگ بر تعامالت انسانی است. اگر

ر کار موفق د که بتواند دکنای تشکیل دهد و مدیریت گونهالمللی را بهبخواهد یک تیم بین

داشته باشد و ها درستی از نحوه تعامل فرهنگ خود با دیگر فرهنگباشد، هم باید درک 

 ها با دیگران را بداند.هم چگونگی تعامالت دیگر فرهنگ

 گیرندمیت نشئفرهنگی از درون ما های وقتی تفاوت

انجمن سخنرانان لندن تماس  رئیس، 1اخیرا موقعیتی پیش آمد تا با کازیمو توروتورو

تلفنی داشته باشم. به سادگی و با توجه به نامش و قبل از صحبتم با او، حدس زدم 

ی آلمانی کلمهایتالیایی باشد. اما به محض آغاز صحبتش، متوجه شدم که جمالتش را با 

«Ja»2 کند و آنجا بود که دریافتم ایتالیایی نیست.آغاز می 

در آلمان  مادرم اهل صربستان و پدرم ایتالیایی بود و من»ه: توروتورو توضیح داد ک

برای من الزم  بینید!ام. پس میم را در انگلستان بودهابزرگ شدم. اما بیشتر بزرگسالی

زنید های فرهنگی که در مورد آن حرف میاین تفاوتنیست که با دیگران صحبت کنم تا 

 «ودم دارم!را درون خها تجربه کنم. تمام این چالشرا 

ه در حال خوردن صبحانه است و ب ییتنهابه خندیدم و تصور کردم که توروتورو

به خودش  و به آلمانی «چرا تو باید تا این حد رُک باشی؟»: گویدمیایتالیایی به خود 

 «قدر حساس باشی؟نمن؟ رک؟! تو چرا باید آ»: دهدمیجواب 

                                                           

1 . Cosimo Turroturro 

2 .Ja  در آلمانی اول، به معنی بله است. دوم، استفاده آن در بین جمله معنای خاصی ندارد و تنها برای

 مترجم-شود. تاکید بر مفهوم مورد نظر آورده می
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، کنندمیشان سپری را در سرزمین مادریباتوجه به اینکه اکثر مردم بیشتر عمرشان 

ناهمگون  های فرهنگیبافتهای گفته شده در این کتاب برای افرادی که بنابراین مقیاس

یا والدینتان  و یا چند کشور زندگی کرده باشیدتر خواهد بود. اگر در دبیشتری دارند جذاب

چندگانگی فرهنگی بر از کشورهای متفاوتی بوده باشند، احتماال متوجه تاثیر این 

اید که بخشی از سبک شخصیتی شما از فرهنگی اید. احتماال دریافتهشخصیت خود شده

اید، بخش دیگر تحت تاثیر های ابتدایی عمرتان را در آنجا زندگی کردهگرفته شده که سال

ن اید، بخش دیگر آاید و اولین شغل خود را داشتهفرهنگی بوده که در آنجا دانشگاه رفته

را فرهنگ پدرتان و بخشی دیگر را فرهنگ مادرتان شکل داده است. این کتاب به شما 

بهتر عمل کنید و حتی خودتان را  وکارفرد اهل کسبکند تا به عنوان یک کمک می

 بیشتر از قبل بشناسید.

 تان را ارزیابی کنیدیا محیطبچشید!  ،کنیدکه در آن شنا میرا آبی 

باشد. صحبت کردن در مورد فرهنگ افراد گاهی  یحساس تواند موضوعفرهنگ می

شود. اکثر ما  شانبرافروختگیموجب ها آن تواند در حد صحبت کردن در مورد مادرمی

داریم و حتی اگر خودمان به  شدید از آن را پاسداریغریزی نسبت به فرهنگمان حس 

خیلی زود از کوره در خارج از فرهنگمان  افرادتلخی آن را نقد کنیم، در مقابل انتقادات 

 . به همین دلیل، نگارش این کتاب برای من مانند راه رفتن در میدان مین است.رویممی

بر اتفاقاتی است که  ،امهایی که در اینجا آوردهدهم که تمام موقعیتبه شما قول می

به ت و شرایط را یااند و تنها نام، جزئقیقی رخ دادهحهای و در شرکت حسب واقعیت

ام. با این وجود، باز هم زمانی که تغییر دادهها ناشناس ماندن اشخاص و شرکتمنظور 

ممکن است واکنش نشان دهید:  ،زنندشنوید دیگران در مورد فرهنگ شما حرف میمی

 «!تنیس گونهذره هم این ک! فرهنگ من حتی یداین حقیقت ندار»

ماهی  هکنم که دو ماهی جوان بدیمی را بازگو میبا ریسک بسیار زیاد این داستان ق

 «صبح بخیر پسرا، آب چطوره؟»گفت: ها آن . ماهی پیر سری تکان داد و بهرسیدندمسنی 

  «آب دیگه چیه؟»یکی از ماهیان جوان از دیگری بپرسد: 
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حس  دیدن و، تقریبا ی که در آب هستندهاییهستید، مانند ماه درون فرهنگیوقتی 

هنگ که در یک فر یاغلب مردماید، دشوار است. کردن فرهنگی که در آن پرورش یافته

تیجه بینند و در نای را میهای فردی و منطقهتنها تفاوت کنندمیبزرگ شده و زندگی 

 .«فرهنگ ما ویژگی خاصی ندارد»گویند: می

هایم برای یکی از کالسرا در  اتفاقیک مهندس آمریکایی است و این  1ریجان کلیِ

 مدیران تعریف کرد:

م. اهسالگی در شهر کوچک م دیسون در ویسکانسین زندگی کرد 28من تا 

ند، هر اما برای کارم و به این دلیل که اعضای تیمم در کل کشور پراکنده بود

دند. ای در آمریکا زیامنطقههای هفته در سراسر آمریکا در سفر بودم. تفاوت

دانند. نیویورک خود را کامال متفاوت از مردم آتن در ایالت جورجیا میمردم 

ها آن را از «هاآمریکایی»شروع به کار کردم و کلمه  هابا خارجی کهزمانی

شنیدم، متوجه شدم چیزی هست که از آن اطالع ندارم. دوست داشتم در 

ق ندارد. مناطهیچ فرهنگی به نام فرهنگ آمریکایی وجود »جوابشان بگویم: 

 .«ندامتفاوت هستند و در هر منطقه هم مردم متفاوت

بعد از آن به دهلی نو رفتم. کارم را به عنوان رهبر یک تیم هندی و ناظر بر 

در ارتباط با تیم آمریکایی سابقم آغاز کردم. بسیار هیجان داشتم و ها آن کار

بیاموزم. پس از ها این فرصتی است تا در مورد فرهنگ هندی کردممیگمان 

ها، و دیدن این همکاری از نگاه هندیها ماه کار در دهلی نو و با هندی 16

بگویم که تا حد بسیار زیادی... در مورد فرهنگ خودم آموختم! زمانی  توانممی

کنم، برای نگاه میها که از بیرون به طرز تفکر، کار کردن و فعالیت آمریکایی

کنم. و قابل لمسی از فرهنگ آمریکایی مشاهده میاولین بار تصویر واضح 

                                                           

1. John Cleary 
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در آن و بخشی از آن  کهزمانیتاهای بسیاری دارد که فرهنگ کشور من ویژگی

 بودم برایم کامال نامحسوس بود.

انتقاد  یا فرهنگ شما شکایت ازافراد برخی بینید که با خواندن این کتاب می کهزمانی

ر دیا از آن دلخور هستند، سعی کنید این موضوع را خصومت شخصی نبینید.  کنندمی

رد های ناآشنا و حتی در موعوض آن را فرصتی برای یادگیری بیشتر در مورد فرهنگ

نید و ینید، حس کفرهنگ خودتان بدانید. سعی کنید محیطی که در آن قرار دارید را بب

ذهنتان را باز  انگیز خواهد بود ویتان بسیار شگفتای براقطعا چنین تجربهارزیابی نمایید. 

 خواهد کرد.

*** 

به نصیحت مادر بو که درحالیام با خانم و آقای برنارد و بو چِن، پس از پایان جلسه

تو دو »کردم:  وجوجستبه آپارتمانم در پاریس بازگشتم. آن را در گوگل  کردممیفکر 

و اندازه  نسبتبه همین ها آن دهان داری. باید ازچشم و دو گوش داری، اما فقط یک 

 یا حداقل «به گفته کنفوسیوس»و انتظار داشتم در ابتدای آن نوشته باشد:  «استفاده کنی.

فیلسوف یونان باستان ظاهرا  1ی ندیدم. اپیکتِتوساما چنین چیز. «به گفته مادر بو چِن»

 وقت در چین زندگی نکرده است.انم هیچدچیزی شبیه به این گفته بود؛ اما تا آنجا که می

شیدم تختم دراز ک رویگم شده از سبد خرید، های آن شب، به جای دیدن رویای میوه

او به  صحبت نکردن بو چِن فکر کردم و اینکه چرا خودم در مواجهه با سکوت علتو به 

اثیرات بین ت یآن جلسه یخودم در آن زمان برگزارکنندهکه درحالیصحبت ادامه دادم، 

کاش امروز صبح ای  فرهنگی بودم. باز هم به نصیحت خانم چن فکر کردم و آرزو کردم که

 به نصیحت او عمل کرده بودم.

ما که به دنبال بهبود  ینصیحت خانم چن نه تنها برای کودکان چینی بلکه برای همه

مان از میان مرزهای فرهنگی هستیم، کاربرد دارد. در زمان تعامل با فردی از یک کارایی
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فرهنگ دیگر، سعی کنید بیشتر دقت کنید، بیشتر گوش کنید و کمتر حرف بزنید. قبل 

از آنکه تلفن  از صحبت، گوش دهید و قبل از عمل، یاد بگیرید و با آگاهی عمل کنید. قبل

جدیدتان در  رئیستان در هند، سپاریخود در چین، تیم برون کنندهمینرا بردارید و با تأ

های برزیل یا مشتری روسی خود مذاکره کنید، از تمام منابع موجود برای فهم چارچوب

ها آن بین فرهنگ خودتان و فرهنگهای کنید و تفاوتکار میها آن فرهنگی افرادی که با

دهید. صورت واکنش نشاناینو تنها در استفاده کنید



 (1فصل 

 وجه به شرایط و اطرافت

1 

 گوش دادن به هوا!

 

 هابرقراری ارتباط بین فرهنگ

تر از آن به شدت و مهم کردممیاحساس گرما در دهلی نو،  مبه هنگام ورود به هتل

برای گروهی  1یواوبر گرسنه بودم. اگرچه قرار بود در آن هفته در هتل شیک و پنج ستاره

هند در اقامتگاهی ساده و وکار کسب دانشکدهاز مدیران هندی کالس برگزار کنم، اما 

که چندین مایل از محل برگزاری کالس فاصله داشت میزبان من بود.  ترکوچکبسیار 

و در عین بود  گرداگرد آن، شده ای قفلاقامتگاه از جاده فاصله داشت و دیوار و دروازه

که ساکم را طور همین. شباهت داشتای بتنی همراه با پنجره زی، به جعبهساکتی و تمی

قدرها هم بد نیست. اقامت در یک هتل ساده گذاشتم با خودم گفتم که آندر اتاقم می

تر که تنها چند قدم از شلوغی روزمره دهلی نو فاصله دارد، بازدید از شهر را برایم آسان

 کرد. می

هایم قرار داده بودم. مرد جوان و خوشرویی که پشت پیشخوان امهبرن اولویتناهار را 

است. در مورد جای مناسب برای صرف غذا از او خبود، به محض ورود من از جایش بر
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هست. حتما  1سوگاترستوران بسیار خوب به نام  هسمت چپ هتل ی»پرسیدم. پاسخ داد: 

 .«امتحانش کنید

نگ و بو و از ر مملو چپ را نگاه کردم. خیابان این عالی بود. به خیابان رفتم و سمت

مگی نفره که ه 5هیاهو بود. یک فروشگاه موادغذایی، یک پارچه فروشی، یک خانواده 

رو در دهپیا کنارای که قهوههای بودند و یک دسته جوجه با لکهسوار بر یک موتورسیکلت 

 نبود. ا رستورانی آنجاند، تمام چیزهایی بود که دیدم. امدحال نوک زدن به زمین بو

و  «ی؟!ش نکردیپیدا»به هتل برگشتم، دربان مهربان با حالتی گیج پرسید:  کهزمانی

قیقا سمت دبان برو، رستوران خیا ر، به سمت دیگبرو بیرون از هتل»این بار توضیح داد: 

 .«کنیمیپیدایش تابلو هم هست.  ک. یدقرار دار چپت

ه گفت ککنم. سعی کردم دقیقا آنچه را  آن را پیدا متوانستمیکه باید  ظاهراخب، 

رگشتم. بهتل رفتم و به سمت چپ  رویروبهانجام دهم، بالفاصله به سمت دیگر خیابان و 

ن به حدی به چپ حرکت کردم. شلوغی خیابا اندکیتابلویی از رستوران ندیدم و در نتیجه 

د یک خیابان . بعد از یک دقیقه یا بیشتر، وارای باعث گیجی من شدزیاد بود که تا اندازه

فروختند. فرعی کوچک شدم که شلوغ و پر از غذافروشی و زنانی بود که ساری و صندل می

تفاسیر  آیا این همان جایی است که پسر جوان گفته بود؟ اما پس از بررسی بیشتر تمام

 به هتل بازگشتم. ناامید شدم وکم کم  «سمت چپ شما»

کرد که من اصال فکر می شدیگر با مهربانی لبخند زد، اما به نظر من با خود دربان بار

شنودی از ناتوانی من در یافتن آدرس به این سرش را با ناخکه درحالیباهوش نیستم. 

از هتل خارج شدیم، از خیابان عبور  «برم.میجا ا آنشما ر»داد، گفت: واضحی تکان می

دقیقه پیاده رفتیم، راهمان را از میان شلوغی جمعیت  دهکردیم، به چپ پیچیدیم و حدود 

رو باز کردیم و از چند خیابان فرعی و تعداد زیادی گله گاو گذشتیم. در نهایت بعد پیاده
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در طبقه دوم  سوگاتاز یک بانک بزرگ و دقیقا کنار یک میوه فروشی، تابلوی کوچک 

 یک ساختمان با گچکاری زرد رنگ به چشمم خورد.

 مجلوی تعجب متوانستمین، کردممیمهربانی زیادش تشکر  بابتکه از دربان طور نهمی

 9چپ بپیچ، سمت از خیابان عبور کن، به »دهی او بگیرم. چرا نگفت: را از نحوه آدرس

، بعد از دیدن میوه فروشی، در طبقه دوم ی بگردبرو، به دنبال بانک بزرگ دقیقه پیاده

 .«بینیمیساختمانی با گچکاری زرد رنگ تابلویی با نام رستوران را 

شرط ببندم که دربان مهربان  توانممیچرخید، می مدر ذهن سؤالکه این طور همینو 

 «د؟ورآاین زن کندذهن بیچاره چگونه این هفته را دوام می»هم از این در تعجب بود که: 

الزم های ، مهارتدهدمیی من برای ناهار در دهلی نو نشان وجوجستکه  گونههمان

. متفاوت استبرای برقراری ارتباط موثر به طور چشمگیری از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر 

ای مدتا به صورت ناخودآگاه( به گونهآنگلوساکسون افراد )عهای در آمریکا و دیگر فرهنگ

که تا حد امکان دقیق و صریح ارتباط برقرار کنند. ارتباطی خوب است  شوندمیتربیت 

پرده باشد و مسئولیت انتقال صحیح پیام تماما بر عهده شخص منتقل که واضح و بی

  «شوی، مقصر من هستم.اگر متوجه منظورم نمی»کننده آن است. 

ندونزی پیام و آسیایی شامل هند، چین، ژاپن و اهای در عوض، در بسیاری از فرهنگ

شود و شنونده باید سعی کند تا بتواند منظور افراد اغلب به صورت غیرمستقیم منتقل می

مفهوم را متوجه شود. ارتباطی خوب است که غیرمستقیم و پیچیده، دارای مفهوم پنهان 

و شاید نیازمند پاورقی باشد و مسئولیت انتقال پیام بر عهده هم گوینده و هم شنونده 

آفریقایی مانند کنیا و زیمبابوه نیز های فرهنگ از ین فرهنگ همچنین در بسیاریاست. ا

آمریکای التین مانند مکزیک، برزیل های وجود دارد. همچنین با شدت کمتری در فرهنگ

اروپای التین مانند اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و فرانسه هم دیده های و آرژانتین و فرهنگ

 شود. می

را  سوگات رستوران ت که دربان هتل تمام اطالعات الزم برای یافتنحقیقت این اس

فرهنگی دهلی  بافتبرای شخصی از فرهنگ خودش ارائه داده بود. شخصی که در همان 
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من گیج و  کهزمانیشود که رستوران کجاست و کند احتماال سریع متوجه میزندگی می

 غذایش را هم خورده بود. گشتم اوها دنبال رستوران میمبهوت در خیابان

نشانگر این است که در برقراری یک  سوگاتی من به دنبال رستوران وجوجست

این  یر دوارتباط موثر، شنونده خوب بودن به اندازه گوینده خوب بودن اهمیت دارد. و ه

 اساسی از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر تفاوت دارند.های مهارت

*** 

. یک سال در فصل بهار از من خواسته کردممیچندین سال بود که در پاریس زندگی 

)تولیدکننده برتر  1شرکت اونز کورنینگ شد در کنفرانسی مربوط به منابع انسانی که

اونز کورنینگ . دفتر مرکزی کنمالمللی مصالح ساختمانی( اسپانسر آن بود سخنرانی بین

از محل زندگی  وقفهبیساعت رانندگی  11 به اندازه شهری که قرار دارد. 2در تولدو اوهایو

ای فرهنگ بومی سوتا فاصله دارد اما هنوز تحت تاثیر مرزهای قبیلهمن در ایالت مینه

 غرب میانه آمریکاست.های ایالت

در مدیر منابع انسانی  50حدود به محل کنفرانس رسیدم، متوجه شدم  کهزمانی

سقف بلندی داشت و نور آفتاب اند. این هتل جمع شده 3یسیانفضای عمومی هتل پار

نفر از شرکت کنندگان اهل تولدو  38. تابیدبه داخل میسرتاسری بلند های پنجرهازطریق 

 اونز کورنینگسال کارمند  دهحداقل به مدت ها آن و مابقی از اروپا و آسیا آمده و تمام

 برسد. امتا نوبت سخنرانی ای در انتهای سالن نشستمبودند. در گوشه

بدون کراوات پوشیده  کت و شلواریسخنران دیوید براون، مدیر ارشد شرکت بود. او 

لبخند گرمی بر لب داشت و به برخی از که درحالیبود و با آرامش و فروتنی و 

کرد، وارد سالن شد. از سکوت حضار کنندگان با نام کوچکشان خوشامدگویی میشرکت

ود وی به جایگاه ویژه مشخص بود که در نظر این گروه از مدیران منابع انسانی، در زمان ور
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ای دارد. براون شصت دقیقه کامل دیدگاهش در مورد آینده دیوید شخصیت برجسته

نمود و با کرد، نکات کلیدی را تکرار می. او از کلمات ساده استفاده میبیان کردشرکت را 

کرد. گروه به دقت گوش کردند، مودبانه تاکید می های خودمبر پیا استفاده از اسالیدهایی

 پرسیدند و قبل از خروج براون به گرمی او را تشویق نمودند. سؤالچند 

فرهنگی که در آن بسیار بعد از آن نوبت سخنرانی من بود. باید در مورد مدیریت بین

مقیاس برقراری  ،اتییک ساعت با گروه کار کردم، با جزئ. کردممیتبحر داشتم صحبت 

ارتباط را شرح دادم و توضیح دادم که این مقیاس ابزار ارزشمندی است و موجب فهم 

که موضوع را بسط و  طورهماند. شومختلف میهای در فرهنگها چگونگی انتقال پیام

سال در  دوکه به مدت  1، یک مدیر منابع انسانی ژاپنی به نام کِنجی تاکاکیدادممیشرح 

 :ظرش را گفتکرد و نتولدو زندگی کرده بود، دستش را بلند 

وقتی شخصی در که آموزیم شویم، میکه بزرگ میطور همیندر ژاپن، 

 پنهان حرفش را بفهمیم وهای و الیهها حال صحبت است، سعی کنیم ناگفته

، لفافهدر ها درک کنیم و به همین طریق هم ارتباط برقرار کنیم. انتقال پیام

نوان چنان بخش عمیقی از فرهنگ ماست که این رفتارمان ناخودآگاه است. به ع

گیری انجام ترین کلمه جدید رایمثال، هر سال در ژاپن برای انتخاب محبوب

انتخاب شد که حروف اول  «KY»شود. چند سال قبل، کلمه جدید سال می

kuuki yomenai  یا به عبارتی« خواندبهوا را تواند نمیشخصی که »به معنی 

انید در ژاپن اگر نتو .است دیگران را نداردحرف که توانایی درک  است شخصی

 شوید.غیرمستقیم دیگران را درک کنید، شنونده خوبی محسوب نمیهای حرف

: به میان حرف او آمد و گفتها سخن وی که به اینجا رسید، یکی از آمریکایی

 «منظورت از خواندن هوا چیست؟»
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ای در ژاپن باشم و شخصی غیرمستقیم اگر من در جلسه»کاکی توضیح داد: تا

نارضایتی یا مخالفت خود را ابراز کند، ما باید بتوانیم جو را بخوانیم )درک کنیم( و دلیل 

است، یعنی  KYگوییم او می ،پیغام را درک نکند ی. اگر فردکنیماین نارضایتی را رفع 

 «فردی با درک پایین است!

تاکاکی . «باشیم! KYها گمان کنم تمام ما آمریکایی»ر آمریکایی با شگفتی گفت: مدی

 نمود. سپس ادامه داد:در این خصوص نظری نداد که به نظر من حرف او را تایید می

تا تمام  کردممیزمانی که آقای براون در حال سخنرانی بود، تمام تالشم را 

حواسم را به کار بگیرم و شنونده خوبی باشم و مطمئن شوم تمام نکاتی را که 

کنم از شوم. اما اکنون که به سخنان اِرین گوش میمتوجه می ،دهدمیارائه 

پرسم: آیا ممکن است در پس کلمات ساده آقای براون معنی خاصی خودم می

ام، چندین سال با شما کار کرده ین کهنباشد؟ و آیا در زمان بحث با شما حاضر

 ام که منظور واقعی شما نبوده است؟پیغامی را برداشت کرده

بسیار موشکافانه و سختی بود. گروه ساکت و تنها دهان برخی از تعجب باز بود،  سؤال

 خواند!میصدا هوا را سروتاکاکی بیکه درحالی

*** 

شان ارائه شد تولدو و همکار ژاپنیمتضاد برقراری ارتباط که توسط مدیران های سبک

 .شوندمیشناخته  محورو زمینه محتوامحوربه ترتیب 

شریک کاری خود هستید  ،برای درک برخی مفاهیم، فرض کنید در حال بحث با سالی

دارید. افراد دارای این فرهنگ از کودکی محتوامحور  شما فرهنگی با ارتباطات یو هر دو

مشترک را در نظر بگیرند. این های اند که سطح پایینی از زمینهای تربیت شدهبه گونه

نسبتا و دانش ضمنی  شوندمیمعناست که موارد ارتباطی کمی به اشتراک گذاشته  بدین

 کند.گوینده و شنونده را به هم متصل می ،کمی
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خود های این شرایط، در زمان صحبت با سالی بسیار احتمال دارد با صراحت ایده در

یات ضروری را به کار بگیرید تا پیغام شما را ان کنید و تمام سابقه دانشی و جزئبی را

به طور  باشد تا پیامرک ، ارتباط موثر باید ساده، واضح و محتوامحوربفهمد. در فرهنگ 

منتقل گردد و بسیاری از ارتباط دهندگان، این الزام را معموال بدون آنکه از آن آگاه  کامل

، اولین کشور در کل دنیاست محتوامحورهای . آمریکا در بین فرهنگکنندمیباشند رعایت 

 و پس از آن کانادا و استرالیا، هلند و آلمان، و انگلستان قرار دارند.

که عموما  شوندمیگرچه الگوهای فرهنگی با ابزارهایی از یک نسل به نسل بعد منتقل 

های به یاد خواهید آورد که در مورد راه غیرمستقیم و نیمه خودآگاه هستند، اما احتماال

که  زمانیهای مستقیمی نیز به شما داده شده است. من برقراری ارتباط مناسب آموزش

معلم  ام. مری جِینهایی را دیدهدقیقا چنین آموزش بودم کودکی در حال رشد در آمریکا

جلسات گروهی دوشنبه کالس سوم من، زنی قد بلند و الغر با موهای فر ریز، در خالل 

همان را در چیزی را بگویید که دقیقا »کرد: صبح با استفاده از این شعار ما را هدایت می

ساله بودم، در دبیرستان  16 کهزمانی «گویید.و منظورتان همان باشد که می سر دارید

ا م. در اینجموثر برداشتهای داوطلبانه کالسی با موضوع ارائه سخنرانی ،مینیاپولیس جنوبی

به »آمیز پیام به شنونده را آموختم: در مورد انتقال موفقیتبود که قانون سنتی آمریکایی 

صحبت کنید. آن را ها آن شنوندگان بگویید که دقیقا قصد دارید در مورد چه چیزی با

این جمله خالصه  «گفتید!ها آن هبگویید که چه چیزی بها آن بگویید و پس از آن به

 است. محتوامحورهای برقراری ارتباط در فرهنگفلسفه 

م. مانند همه اهمطالبی آموخت محتوامحورمن در خانه نیز در مورد برقراری ارتباط 

بحث داشتیم. مادرم برای کاهش م مرتب با هم جروتربزرگخواهر و برادرها، من و برادر 

رک و توانی آنجا که میکرد: تا می با ما برخوردشنوندگی فعال  با روش ،این دعواها

آنچه توانم به روشنی و با صراحت تا جایی که می ،حرف بزن. بعد از آن کنده با منپوست

کنم. این تکنیک طراحی شده تا به مردم کمک تکرار می ،های تو فهمیدمرا که از حرف

های تفاهمات را پیدا و اصالح کنند. در نتیجه یک دلیل شایع بحثءکند به سرعت سو

 ابد )اگر کامل از بین نرود!(یمورد و بیهوده کاهش مییب
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، واقعا خوب رابطهبودن برای یک  رککودکی، به من آموخت که های گونه تجربهاین

 محورکه تاکاکی توضیح داد، ارتباط خوب در یک فرهنگ زمینه طورهماناست. اما 

بسیاری کشورهای دیگر،  همچون ژاپن بسیار تفاوت دارد. در ژاپن همانند هند، چین و

ها آن آموزند؛ که یکی ازمی بسیار متفاوتی از برقراری ارتباط راهای افراد از کودکی سبک

 ناخودآگاه درباره نقاط ارتباطی و دانش مشترک مرتبط است.های فرضبه پیش

 محورزمینهتان به نام مریم از یک فرهنگ برای مثال، فرض کنید شما و شریک کاری

مانند ایران هستید. تصور کنید مریم برای تعطیالت به شهر شما سفر کرده و با آخرین 

رسد. اگر از مریم بپرسید که آیا دوست دارد قبل از شب می 10قطار بعدازظهر در ساعت 

، شما باید دو مرتبه دیگر این «نه، ممنونم»خواب چیزی بخورد و مریم مودبانه پاسخ دهد 

سید. اگر او همان پاسخ را در هر سه مرتبه پرسش تکرار کرد، آن زمان پرسش را از او بپر

 پذیرید.را به عنوان پاسخ واقعی او می «نه»

ند. کمیدرک آن را  مودبیفرض مشترک است که هر ایرانی پاسخ در بطن یک پیش

دانید که یک شخص مودب هر چقدر هم گرسنه باشد، پیشنهاد هم مریم و هم شما می

پذیرد. بنابراین اگر برای بار دوم یا سوم از او نپرسید، مریم ر همان مرتبه اول نمیغذا را د

رود و شما هم از اینکه او ساالد مرغی را که با حس گرسنگی شدید به تختخواب می

 مخصوص او تهیه کرده بودید امتحان نکرده ناراحت خواهید بود.

واقع اغلب نامناسب است( که مانند ایران، الزم نیست )در  محورزمینههای فرهنگدر 

را با صراحت بیان کنید. اگر مریم در پاسخ به پیشنهاد غذای شما بگوید برخی چیزها 

، «!میرمدارم می. چون از گرسنگی برام پر کنکه داری  یاز هرچ بشقاب هبله، لطفا ی»

های فرض. خوشبختانه پیشادبانه خواهد بودیک پاسخ ناشایست و حتی بسیار بی

. مریم کنندمیصریحی را حذف های چنین پاسخ شوندمیمشترکی که از کودکی آموخته 

 است. «لطفا دوباره بپرس، چون گرسنه هستم»به معنی  «نه، ممنونم»دانید که و شما می

آورید؟ اگر من هم فردی من و دربان را در دهلی نو به یاد میکننده گیجبرخورد 

ندی و اهل دهلی بودم و همان درک فرهنگی مشترک از تفسیر غیرمستقیم پیام را ه



 43 || و اطراف طیتوجه به شرا

ها، دهی دربان را متوجه شوم. ندانستن این پیش فرضآدرس متوانستمیداشتم، بهتر 

 موجب سردرگمی من شد و نتوانستم آدرس رستوران را پیدا کنم.

 تاثیر متقابل زبان و تاریخ 

است که از آن زبان استفاده هایی ارتباطی فرهنگهای منعکس کننده سبک ،زبان

اش که در داستان دهلی نو درباره گونههمان. به عنوان مثال، ژاپنی و هندی )کنندمی

درصد تقریبا باالیی از لغات ها آن هستند که درمحور صحبت کردیم( دو زبان زمینه

ها آن به چگونگی و زمان استفاده ازبه چندین روش تفسیر شوند و این تفسیرها  توانندمی

)از ساق به باال( و هم  1هم به معنی کُل پا «ashi»مرتبط است. مثال در زبان ژاپنی کلمه 

. گرددمعنای آن مشخص میباشد که بسته به محتوا )از ساق به پایین( می 2به معنی پا

تفاوت دارد، که این شماری لغت با تلفظ یکسان اما معنی مزبان ژاپنی همچنین تعداد بی

برای آنکه بتوان محتوا (. «Dear»و  «deer»موارد در زبان انگلیسی اندک هستند )مانند 

را درک کرد حتما باید تا انتهای جمله را گوش کرد. به همین دلیل وقتی به زبان هندی 

 تا پیغام را درک کنید. «هوا را بخوانید»کنید به معنی واقعی باید ژاپنی صحبت می یا

است،  محورترکه نسبت به انگلیسی، زمینهانگلیسی و فرانسوی که های من به زبان

برابر  در هزار500کنم. زبان انگلیسی هفت برابر بیشتر از فرانسوی لغت دارد )کار می

ا بتواند ( که نشان دهنده وابستگی بیشتر زبان فرانسوی به نکات محتوایی است تهزار70

ندین معنی چوجود دارند که در زبان فرانسوی زیادی بهامات معنایی را رفع نماید. لغات ا

وجه تکه با  است «آزاردیده»و  «خسته» به معنای ennuyéدارند. برای نمونه  احتمالی

شنونده  گردد. به همین دلیلمی معنی ،گیردکه در آن مورد استفاده قرار می ایجملهبه 

 گوینده را تشخیص دهد.موظف است تا مقصود 

هستند.  محوردر زبان فرانسوی چندین اصطالح وجود دارد که مختص ارتباطات زمینه

. اما است «سربسته حرف زدن»است که در لغت به معنی  sous-entenduها آن یکی از

                                                           

1 . leg 

2 . foot 
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چیزی بگویید بدون اینکه دقیقا آن  به طور کلی به معنای این است کهدر زمان استفاده 

بستنی تافی که خریدی سرشار از »را بگویید. برای مثال، اگر مردی به همسرش بگوید 

اندکی اضافه وزن پیدا کردی، »او ممکن است این باشد که  sous-entendu «کالری است

شود، یدر واقع به صورت مستقیم به همسرش نگفته که دارد چاق م. «این بستنی را نخور

بیند که خم شده تا کفشش را درآورده و به سمتش پرتاب کند، اما وقتی همسرش را می

 متوجه خواهد شد که منظور او را به خوبی فهمیده است!

 ،تکفایتی رهبر تیم شکایت داشام که از بیفرانسوی مراجعینیکی از بار از یک

له، بخب، »ش مطرح کرده است یا نه؟ وی پاسخ داد: رئیسرا با  شپرسیدم که آیا مشکل

 شدمیخواست، متوجه دادم و اگر واقعا میتوضیح . برایش با او سربسته صحبت کردم

( sobrentendidoاصطالحات مشابهی در زبان اسپانیایی ) «)نخواسته که متوجه شود(.

تر به ر است اما بیشکمتها آن ( هم وجود دارند و گرچه رواجsubentendidoو پرتغالی )

 .شوندمیهمین صورت استفاده 

)در لغت  deuxième degréیک اصطالح مشابه فرانسوی اشاره به گفتن چیزی در 

ن( اما ممکن است به صراحت چیزی بگویم )پیغام درجه اول مدارد.  به معنی درجه دوم(

ن آی درجه دوم اای هم داشته باشد که همان معنگفته من ممکن است بخش ناگفتهاین 

 است.

درجه دوم است. نویسنده قرن هفدهم، های از ویژگی ادبیات فرانسوی استفاده از پیام

ای برای کودکان سادههای را در نظر بگیرید. در درجه اول، او داستان 1ژان دو ال فونتِن

مفهوم  اند را بدانید، بهها نوشته شدهنوشته است. اما اگر شرایط معاصر زمانی که داستان

او که پیامی سیاسی برای بزرگساالن است، پی خواهید برد. به های درجه دوم داستان

ای را عنوان مثال، داستان معروف ال فونتن در مورد ملخ و مورچه داستان اخالقی ساده

 برایجویی و مدیریت هزینه : صرفهکنندمیکند که اکثر کودکان آن را درک نقل می

خت، بسیار مهم است. اما تنها خوانندگان بالغ و بزرگسال هم عصر آمادگی در روزهای س

                                                           

1 . Jean de La Fontaine 
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زیاد های او، پیغام درجه دوم او را تشخیص دادند، که شاه لویی چهاردهم، صرف هزینه

 را متوقف کرد. 2ورسایهای و تامین آب چشمه 1بستر رودخانه اور جاییجابهبرای 

ط درجه هر روز عمر خود از ارتبادر  خوب، وکاریکسب یگیرندهدر فرانسه یک ارتباط

د که ممکن است چیزی بگویو ارائه زمان سخنرانی  ، دریک مدیرکند. میدوم استفاده 

 افتبیک معنای مستقیم و قابل درک برای همگان داشته باشد. اما افرادی که با وی 

فت دنظر اوست را دریاماو که معنی واقعی  فرهنگی مشترک دارند، پیغام درجه دوم

 . کنندمی

)فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و پرتغالی(  3التین نوهای زبان انگلیسی نسبت به زبان

التین نو های . این در حالی است که زباناست محتوامحورتراند، که از التین گرفته شده

به مقیاس برقراری  با نگاهیحال بااین. محتوامحورتر هستندآسیایی های نسبت به زبان

گردد که ترین، مشخص میترین تا ضمنیها در آن، از صریحبندی فرهنگارتباط و طبقه

 را ببینید(.  1-1 شکلزبان، تمام داستان نیست )

ه آنگلوساکسون بهای و فرهنگ استیکل دنفرهنگ  محتوامحورترین کایفرهنگ آمر

مت در س، را دارددر شاخه آنگلوساکسون فرهنگ  محورترینزمینههمراه انگلستان که 

کنند شامل ینو صحبت م نیکه به زبان الت یی. تمام کشورهاگیرندمیقرار  اسیچپ مق

 ک،یمانند مکز نیالت یکایآمر یو فرانسه و کشورها ایاسپان ا،یتالیمانند ا ییاروپا یکشورها

فرهنگ  ،هشاخ نیا در .رندگیمیقرار  اسیبه راست مق لیمتما انهیدر م نیو آرژانت لیبرز

مت در س ییایو آس ییقایآفر یکشورها از یاریفرهنگ است. بس محتوامحورترین لیبرز

 دارد. ایفرهنگ را در کل دن محورتریننهیژاپن زم و گیرندمیقرار  اسیراست مق

                                                           

1 . Eure River 

2 . Versailles fountains 
3 . Romance languages (or Neo-Latin languages) 
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 برقراری ارتباط 1-1شکل 

 اسیاست که مکان فرهنگ را در مق یزبان تنها بخش کوچک د،ینیبیکه م طورهمان

 یو انگلستان که هر دو جزو کشورها کایآمر نیفاصله بکند. می نییارتباط تع یبرقرار

و پرو  لیبرز یکشورها یبرا نیفاصله همچن نیاست. ا ادیز اریآنگلوساکسون هستند، بس

 .است ادیز زین ،کنندمینو صحبت  نیکه هر دو با زبان الت

 یبرقرار اسیآن در مق گاهیجا بر ییبسزا ریتاث زیکشور ن کی خیتاربر زبان،  عالوه

که در دو  دیتوجه کن کایکشور ژاپن و آمر دو خیچند لحظه به تار ،مثال یبرا ارتباط دارد.

 .قرار دارند اسیطرف مق

 نیدارند. معموال  ا یمشترک بزرگ خیتار محورزمینههای فرهنگ رسدینظر م به

 گریبه نسل د یاز نسلها آن یارتباطهای هستند که شبکه یمحوررابطهکشورها جوامع 

ژاپن یک اجتماع  .گرددافزوده میجامعه  یاعضا نیمشترک ب نهیزمبه و گردد میمنتقل 

ای از ژاپن ای با جمعیتی همگن و هزاران سال تاریخ مشترک است و بخش عمدهجزیره

هزار سال مردمان چند . در طول این استاز دیگر نقاط جهان جدا شده و راه آن بسته 

یکدیگر را کسب کنند یا به گفته تاکاکی های آن توانستند مهارت الزم برای دریافت پیغام

 هوا را بخوانند )مفهوم گفته یکدیگر را درک کنند(. 
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آن  تیکه جمع استمشترک  خیسال تارچند صد  کشوری با تنها کایآمر ،در مقابل

مختلف،  یهابا زبان ایمختلف از سراسر دن یفراوان مهاجران از کشورهاهای را گروه

 نهیافراد زم نیکه ایی. ازآنجااندداده لیتشک تنوعم هایزمینهپیشمتفاوت و های خیتار

تا آنجا که ی را دارند امیکه اگر قصد انتقال پ آموختندند، به سرعت شتدا یمشترک اندک

 تفاهمات و ابهامات به حداقل برسد.د تا سوءصحبت کنن رکواضح و  دیتوانند بایم

(. اول از دینیرا بب 1-2 شکل) دینیرا بب ییدر هر شاخه از زبان ممکن است الگوها

در سمت چپ، شاخه  شوند.یم یبندنوع زبانشان طبقه باکشورها  نکهیهمه ا

 یدر منته تینو پس از آن آمده و در نها نیکه شاخه زبان الت مینیبیآنگلوساکسون را م

زنند. یحرف م ییایآسهای قرار دارد که به زبان ییسمت راست، شاخه کشورها هیعل

 یجامعه چگونه برقرار یهمگن زانیو م خیکه طول تار مینیبیهر شاخه م یسپس برا

 نیباالتر کایآمر ،مثال، در شاخه انگلوساکسونبه عنوان  دهند.می قرار ریتاث تارتباط را تح

کند که ینکته مشخص م نیهم مشترک را دارد. خیتار نیترو کوتاه یو فرهنگ یتنوع زبان

الگو  نیهم را دارد. محتوامحورترین فرهنگ کایآمر ،آنگلوساکسونهای فرهنگ نیچرا در ب

 نیشتریور و هند که بمانند سنگاپ محتوامحورتری یکشورهادر آن که  ایآس در مورد

 .کندیصدق م زیرا دارند، ن یزبان و یتنوع فرهنگ زانیم

 
  1-2شکل 

ارتباط  یبود که مفهوم برقرار یکس نیاول ،ییکایشناس آمرانسان ،ادوارد هال

 انیمنطقه بوم یروکه درحالی 1930را توسعه داد. در دهه  و محتوامحور محورزمینه

محتوامحور ارتباطات  بینهای تفاوت فیتوص یاز رابطه ازدواج برا کرد،یکار م ییکایآمر
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 زندگیسال با هم  60 ای 50دو نفر  یوقت دیکن تصور نمود.یم دهاستفا و زمینه محور

تنها با نگاه  یبه مدت طوالن زمینه کی. با به اشتراک گذاشتن دهدمیکنند چه رخ یم

 یکه به تازگ یافراد اما شود.ستگیرشان میچیزهای زیادی د گریکدیکردن به حالت چهره 

تا مطمئن  ندیکنند و آن را مرتب تکرار نما انیام خود را واضح بیپ دیبا کنندمیازدواج 

 خیبا تار ییکشورها یبرا سهیمقا نیهم صورت گرفته است. یبه درست امیشوند انتقال پ

 .است تعمیمکامال   ترکم ای تربیش

 خوبی ارتباط ل سازندهمعوا

 یبرخو  کنیممیارتباط برقرار  میبه صورت کامال مستقبرخی مواقع، همه ما روزانه 

 نفر کی به یاما وقت. میدهیانجام م میرمستقیو غ یرا به صورت ضمن امیمواقع انتقال پ

ش پرس نیبه ا نحوه پاسخ ما ست؟یمنظورمان چ قایدق «خوب رندهیگارتباط» مییگویم

 .دهدیرا نشان م اسیما در مق گاهیجا

 باکشور  کیکشورش را که  گاهیجا میهااز کالس یکیدر  یهلند انریمد ی ازکی

ر لفافه دما هم در هلند »نشان داد و با اعتراض گفت:  اسیاست در مق سابقه فرهنگی کم

 ریورت غصکه مرتبا به  وکاریاهل کسب ایآ دندیکه از او پرس یاما زمان« .مییگومی سخن

پاسخ  سریعبد،  ای شودیخوب شناخته م رندهیگارتباط کیکند می ارتباط برقرار میمستق

 دینزن رفحرک و پوست کنده هاست. در هلند اگر  یما و فرانسو نیتفاوت ب نیبد. ا»داد: 

  «به شما اعتماد نخواهد شد.

کار،  یمخف یرا فرد محورنهیبا ارتباط زم یاحتماال  فرد داریدمحتوامحور فرهنگی اگر 

 معاون فروشیی، کایآمر 1لو ادمونسون. دیارتباط موثر بدان یناتوان در برقرار ای شفافریغ

و  ایکنندگان در آسنیبا تام تا کندیسفر م ایمذاکره به سراسر دن یبرا است و 2کرافت

چیزی من همواره اعتقاد داشتم مردم »: گویدمی بندد. او به وضوح قرارداد یشرق یاروپا

                                                           

1 . Lou Edmondson 
2 . Kraft 
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صورت،  نیا ریدر غ ند؛یگویاست و منظورشان همان است که م شانمنظورگویند که را می

 .«ندیگومی خب، دروغ

که ارتباط  یشخصتان ممکن است به نظر دیدارمحور زمینه یاگر فرهنگ گر،ید یاز سو

 امورد ر نیا تسیالزم ن»)دهد می حیتوض یرا به شکل نامناسب اتیهیدارد، بد محتوامحور

 هاثل بچهبا ما م») است یمهربان و حام یحت ای( «!میمتوجه شدلی خوب یخ! ما یویبگ

اما همچنان  امو کار کرده یزندگ کایخارج از آمر یادیزهای گرچه سال(. «!یزنمی حرف

اعتراف کنم  کشمیاست. خجالت م محتوامحورم ارتباط یبرقراربه صورت غریزی شیوه 

 .اندمتهم کردهها نیا یبه هر دومرا ام ییهمکاران اروپا بارهاکه 

مالی در نیویورک که اخیرا با آن کار کرده بودم، از  اتموسس ی ازچند سال پیش یک

فرهنگ ازآنجاکه . کنممن درخواست کرد تا سازمانشان را از نظر فرهنگی بازبینی و بررسی 

نداشتم، از همکار سازمانی در تخصص من نیست و زمان کافی نیز برای انجام این پروژه 

 خواستم به من کمک کند. خواهم زدام که او را پائولو صدا ایتالیایی

سال  25 اوای گذاشتیم و او با روی خوش از من استقبال کرد. در دفتر پائولو جلسه

ای استثنایی، شهرت خوبی داشت. نسخه مدیر ارشد من بود و به عنوان نویسنده و محقق

از جدیدترین کتابش را به من داد و با اشتیاق به توضیحات من در خصوص این فرصت 

، خانواده و تعهدات برایش توضیح دادم که با وجود شغلهمکاری گوش کرد. ابتدا 

ماند. پائولو به نشانه تایید ام زمان زیادی برای انجام این پروژه برایم باقی نمینویسندگی

تر پروژه، شرکت هدف و مسائل خاصی س با هم به بررسی عمیقسرش را تکان داد و سپ

 متوانستمیکه بودم زمان کمی  نگران. همچنان پرداختیم شدکه باید به آن رسیدگی می

درصد آن بر عهده اوست )و البته 80برای این کار صرف کنم و به پائولو تاکید کردم که 

نیازهای در مورد س از چند دقیقه که درصد کمیسیون را هم او دریافت خواهد کرد(. پ80

م در مورد زمان را امشتری و رویکردهای ممکن بیشتر صحبت کردیم، من باز هم نگرانی

 گوشزد کردم.
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. کامال نیستم یا دیروز که به دنیا نیومدماِرین من که بچه »پائولو با دلخوری خندید: 

های ائولو در درک حرفحس کردم صورتم از خجالت سرخ شد. پ «هستم.ت متوجه منظور

چندان غیرمستقیم مرا متوجه ای بود و قطعا همان بار اول منظورِ نهغیرمستقیم حرفه

شده بود. از وی عذرخواهی کردم. اما از رفتارش متعجب شدم. به این دلیل که او در 

وقفه و تکرار بی سازیشفافاره در حال با هزاران آمریکایی که همو INSEADدانشکده 

 کرد.هایشان هستند، صحبت میحرف

نتیجه اخالقی این داستان واضح است: ممکن است در فرهنگ زادگاه خود در برقراری 

 سایر افرادارتباط متبحر باشید، اما آنچه در وطن شما رایج است، ممکن است پاسخگوی 

 نباشد. هافرهنگ

 هستند یموارد نسب نیتمام ا

 یدر زمان برقرار یفرهنگ یهاتفاوت ریهنگام توجه به تاث م،یکه اشاره کرد طورهمان

 گاهیجا»نسبت به  ،مشخص اسیمق کیفرهنگ افراد در  «قیدق گاهیجا» گران،یارتباط با د

 شوندمیذکر که در ادامه هایی دارد. مثال یکمتر تیاهم شمابا  سهیدر مقاها آن «ینسب

 .دهندمی ارتباط را نشان ریبرقرا اسین اصل در مقیکاربرد ا یچگونگ

 یدر انتها محتوامحورفرهنگ  کیدو به عنوان  هر یسیو انگل ییکایآمرهای فرهنگ

 یبا صراحت کمتر هاییکایبه نسبت آمرها یسیارتباط قرار دارند. اما انگل یبرقرار اسیمق

 یاری. بساستمحور نهیزم یطبعبه شوخها یسیانگل شیکه نشانگر گرا کنندمیصحبت 

روح و یب کامال   یابا چهره را زیآمطعنه ای یانتقادهای فهیعالقه دارند لط هاانگلیسیاز 

ها آن وجود ندارد. هاییکاآمری نیدر ب یطبعسبک از شوخ نیکنند. متاسفانه ا فیسرد تعر

ت ئما جرا ؛است جوک کی فیدر حال تعر یسیشخص انگل کی ممکن است گمان کنند

 .خنددیکه خود شخص نم لیدل نیا به تنها ،کنند بخندندینم

 حیتوض کیحال بااین. فهمندیرا نم یشوخها ییکایها، آمریسیاز نظر انگل جهیدر نت

 نیبه هممحتوامحور است.  هایسیانگل بیشتر از هاییکایکه فرهنگ آمر است نیتر اقیدق

 ،یاحرفه طیمح کیمخصوصا  در  ،کندیم فیتعر یافهیلط ییکایآمر کیکه  یزمان لیدل
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جوک است  کی نیکامال واضح و زبان بدن مناسب نشان دهد که ا غاتاز ل کندیم یسع

ندارد.  یتیاهم چیه نکته نیدر حال صحبت است، ا یسیانگل کیکه  یبا زمان سهیو در مقا

 کی نیه اک دییبعد از گفته خود بگو دیاگر مجبور باش هایسیانگل ترِمحورنهیدر فرهنگ زم

 است. داشتهنرا  کردیدکه صرف ای یارزش انرژ پسجوک بوده است، 

 :کندمی انیب را ریاست. او مثال ز یو ساکن دب یسیانگل ریمد 1یلستر موراا 

که شرکت کردم  یدب یصحرا انیاز م یسواردر مسابقه دوچرخه یروز

هم سوار دوچرخه مقابل حرکتم را ریمس ،محبت ی. از روداشت یادیمسافت ز

رژی انبه او کمک کنم تا  بشکنم و یشقرار دادم تا باد مخالف را برا گروهم

 داده اممن انج یکار را برا نیهم ناشناسیسوار دوچرخه تری مصرف کند.کم

 ظیغلی ییکایزد و با لهجه آمر رکابتا کنار من  هم گروهمبعد  یاندک .بود

 «م!ممنون بسیار تکمکاز »: گفت

 ار نستم آمریکایی هستی این کارادمی راوه، البته! اما اگ»پاسخ دادم: 

 «.کردممین

 رایب باز کردن راه ینوع یو حت یشوخ نیکه ا فهمیدهر فرد انگلیسی به وضوح می

 سواردوچرخه ،کردم انیب یجد یاچهره طور که من آن را با صدا واما آن .است یدوست

مت سراهش را به  آهستهرا متوجه نشد، در سکوت کنارم رکاب زد و  ممنظور ییکایآمر

 کرد. کج گرید

: ندیگویم شانیشوخ پس از هر هاییکاآمری چرا شدم متوجهپس از آن بود که 

 یوخداشتم ش ،قیرفهی »به او گفتم:  کردم اوضاع را درست کنم و یسع. «کردم یشوخ»

 «!کردممی

 «؟هستی بود. اهل کجا یخوب یهاها! شوخ خب! اریبس اوه!»او پاسخ داد: 

                                                           

1 . Alastair Murray 
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 !هاییکایآمراین  اتادبی از امان ...من! با خودم فکر کردم یخدا آه

ها ییکایباشد نسبت به آمر انیدر م یشوخ یکه پا ییبه خصوص در جاها یسیانگل

 زین و ایتالیاو  ایمانند اسپان نیالت یبا اروپا سهیهستند. اما در مقا محورترزمینه اریبس

 .هستند محتوامحورترفرانسه 

 یگذارهیمالک و موسس شرکت سرما ،عامل ریمد ،1وُرثبا استوارت شاتِل یزمان

فروشنده به  کیفروشگاه با  کیسال از  یس ی. شرکت او طکردممیکار  یسیکوچک انگل

را  خود یالمللنیبهای تیفعال شیسال پ و از دو شده بود لیبا صد کارمند تبد یشرکت

 میکرده بود را برا جادیا شیگسترش برا نیکه ا یگورث مسائل فرهن. شاتله بودآغاز کرد

 :داد شرح

ار کدر حال  ایتالیفرانسه و ا ،ایرا در اسپان جدیدمهر روز که همکاران 

 مشابه حس، دارمها طیمح نیکه من از ا آیا حسی پرسممی از خودم ،نمیبیم

گلستان . در انریجلسه را در نظر بگ کی یمثال روند ساده برگزار ی؟ براهاستآن

ت به صورباید جلسه گفته شده  یجلسات آنچه در ط یبه طور معمول در انتها

 ژهیکه معموال  به صورت گزارش مکتوب و شامل اقدامات و شود انیمختصر ب

 ،سازیشفافگردد. می کنندگان در جلسه ارسالشرکت گریبه د است و

ا ساده ر فرایند نیا یخوبوکار کسب! در انگلستان هر سازیشفاف ،سازیافشف

 دارد.

 انیاز مشتر یکیام و یاز کارمندان فرانسو یبا گروه سیدر پاربار، یک

 یی جلسه وبخش نهامنتظر  ،افتی انیجلسه پا یجلسه داشتم. وقت انمیسیپار

 بودم. در «میگرفت میتصمها آن که در مورد ندسته یموارد هانیا» شنیدن

که  انگار ،جلسه هم تمام شد( نی)ا «!Et voilà»د: اعالم کر از افراد یکیعوض 

                                                           

1. Stuart Shuttleworth 
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 هم دست که با یو در حال ستادندیا نیمشخص شده بود. تمام حاضر زیهمه چ

  د.بودن یبعدهای یبه همکار دواریو ام کردندمیتشکر ، دادندمی

رسید می به نظر «تمام شد؟ یزیچه چ»: رمیتعجبم را بگ یجلو متوانستن

هرکس  گرفته شده وی میکه چه تصم دانستندمی قایام دقیهمکاران فرانسو

در انگستان  جیراهای سازیشفافبه  یازین نکهیبدون ا ،انجام دهد دیبا یچه کار

 باشد.

 :سردرگم شده بود زین کردیم افتیکه درهایی لیمیورث از سبک اشاتل

و او در همان لحظه  دیبفرست یلیمیا یشخص یاگر برا کایدر انگلستان و آمر

 با مضمون یغامیساعت پ 24 یط دیبا گیرنده ،عرفنداشته باشد، طبق  یپاسخ

را برای فرستنده  «دهمیکردم و چهارشنبه پاسخ آن را م افتینامه شما را در»

به  دیبا دیباش نداشتهگفتن  یبرا یزیاگر چ یحت ،گری. به عبارت ددکنارسال 

که چه زمان  دیاعالم کن محتوامحور و شفافزبان ساده و واضح و به صورت 

 .ستین ینشانه خوب ،نبود صراحت در ارتباطات .خواهید بودپاسخگو 

باتجربه و  اریدانم در کارش بسمی که مانییایکننده اسپاننیبه تام ،حاال

کنم. می ارسال یلیمیخوب است، ا زیاو ن یسیشناس و سطح زبان انگلوقت

 کنم.ینم افتیهمکارانش در ایاز او  یپاسخ چیه ندهیچهار روز آ ایاحتماال  تا سه 

تواند مانع جوم که چه مشکلی میهایم را میمن اینجا از شدت نگرانی ناخن

یا تمام کارمندان  .هم دارد، باشد زیادیپاسخگویی به درخواست من که اولویت 

تواند ساختمان آتش گرفته که هیچ کس نمیاند یا کل با هم مریض شده

 را پاسخ دهد.ها ایمیل

همه موارد گوید میکنم که دریافت میایمیلی ها آن و سه روز بعد، از طرف

دقیقا مطابق خواسته من انجام شده و همه چیز تحت کنترل است. چرا همان 

 ها را نگفتند؟!لحظه که ایمیل را دریافت کردند، این
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ه وضوح آنگلوساکسون بهای نسبت به فرهنگها و ایتالیاییها اسپانیایی ها،فرانسوی

یگری آسیایی در مقایسه با هر فرهنگ اروپایی دهای هستند. اما فرهنگ محورترزمینه

کند، که مرکز تجارت جهان به سمت چین تغییر می طورهمان. محورترندزمینهبسیار 

 د.شوای ضروری میطور فزایندهه ینی بدرک الگوهای ارتباطی رایج در فرهنگ چ

ها مشاور است و زمانش را بین شانگهای و چین تقسیم کرده تا به اروپایی 1الیزابت شِن

برانگیز بسیار چالشتواند میکار کنند. کار او ها کمک کند به شکل موثرتری با چینی

ای های منطقهچین یک کشور بزرگ با تفاوت»: گویدمیکه خودش  طورهماند؛ باش

های چینی و تفاوت بین بخش عمومی و . باتوجه به شکاف زیاد بین نسلاستفراوان 

حال، با اطمینان اینبا« رسد.بندی فرهنگ تجاری چین دشوار به نظر میخصوصی، طبقه

است. شِن محورتر های غربی بسیار زمینهتوان گفت فرهنگ چین در مقایسه با فرهنگمی

 :دهدمیتوضیح 

به صورت غیرمستقیم در مورد ایده یا نظری حرف  هاچینیزمانی که 

انتظار ها آن د.نگویباشد که می یآید که پیام واقعی همانمی د، کم پیشنزنمی

که در بحث  طورهمانکامال با بحث درگیر باشد و ها آن یوگوگفتدارند طرف 

گ نیز نقش فعال داشته باشد. در فرهنها کند، در درک معنای پیامشرکت می

)غیرمستقیم و در لفافه حرف زدن( سبکی است که  pang qiao ce jiچینی، 

 یناآموزند که تنها به معمی به کودکانچین در کند. می تیرا تقو یدرک ضمن

 یزیچه چ اینکه وها بر چگونه گفته شدن حرفکلمات دقت نکنند و  آشکار

 .داشته باشندتمرکز  نیز شودیگفته نم

مصاحبه  مختلف صنعتهای از بخش ییاروپا ریمدها من به شن کمک کردم تا با ده

ها آن . نظراتبود نیمختلف چ یدر نواح های مهمی از کار این مدیران اروپاییکند. بخش

که  ازیپابلو دها مصاحبه نیاز ا یکیمتفاوت بود. در  نیچ طیدر مح تیدر خصوص موفق

کار کرده بود،  نیچ پارچه در دیتول ینیشرکت چ کی یسال برا 15و  بود ییایاناسپ ریمد

                                                           

1. Elisabeth Shen 
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 ینی. همکاران چستین یواقع غامیشود لزوما پمی که گفته یامیپ نیدر چ» داد: حیتوض

را متوجه شوم. بعدها که ها آن منظور متوانستمینو من  کردندمی اشاره یمن تنها به نکات

در ادامه  ازید «ام.دهنش متوجهرا از  یمهم زیمتوجه شدم چ ،کردممی اتفاقات فکر نیبه ا

 :کردتعریف  مانیداشت برا ینیاز کارمندان چ یکیرا که با  ییوگوگفت

از  ییک برای میزبانی دیبا کشنبهیروز  چندتایی از ماها هرسمی : به نظرازید یآقا

 .بشیممشتریان اینجا حاضر 

 نم.ودمی چِن: بله یآقا

 ؟بیای کشنبهیروز  یتونمی : تو همازید یآقا

 .منبتو کنمیچن: بله فکر م یآقا

 ی.کنمی یبزرگ خیلی: کمک ازید یآقا

 .هیروز مهم کشنبهیچن:  یآقا

 : از چه نظر؟ازید یآقا

 .هچن: تولد دخترم یآقا

 ی داشته باشی.کنم روز خوبمی : چه خوب. آرزوازید یآقا

 1.یچن: متشکرم. ممنونم که درک کرد یآقا

 یو آقا دیایب اندتومی کامال مطمئن بودم که او گفت»د: یخند، دیکه رس نجایبه ا ازید

ش با جشن تولد دختر یبرگزار لیده که به دلنارس ار امیپ نیچن کامال مطمئن بود ا

 «.ادیب دناتوینم اش است وخانواده

                                                           

اند. اولین نفر دنیز آستِن گیلون های مختلف برای من تعریف کردهوگو را چندین نفر در قالباین گفت .1

ای را در یک سخنرانی برایم یک مشاور آمریکایی ساکن پاریس بود که چندین سال پیش یک چنین مکالمه

 بازگو کرد. 
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 :اجتناب کند یارتباطهای یسردرگم نیتجربه آموخته است که چگونه از ا نیاز ا ازید

ام، شانه باال انداختن و گمان دهیکه چه شن ستمیصد مطمئن ندر100اگر 

 دیباشک دارم . اگر ستین یخوب راهکار ،ام درست استدهیآنچه شن نکهیا

همکارانم هم من و  یبراهم  بخواهم. گرچه ممکن است یشتریب حاتیتوض

 نیبپرسم و ا گریچهار مرتبه د ایسه  دیبا یباشد، اما گاه آزاردهنده یاندک

 با گرید یکه در جا ستین چن یدر انتظار آقا دیخط تول کیاز  رتآزاردهنده

 .استحال خواندن آواز تولدت مبارک در  یخوشحال

 ترمحورهای زمینهراهکارهایی برای کار با افرادی با فرهنگ

ی نامرئهای تواند سختیمیها بینید، برقراری ارتباط بین فرهنگکه میطور ناهم

، محتوامحوربدانید و چه  محورزیادی داشته باشد. چه خودتان را یک ارتباط گیرنده زمینه

گیرد. میرسد که همکار، مشتری یا شریک شما دقیقا در سمت دیگر مقیاس قرار روزی می

ری ارتباط و توانایی حرکت سریع در جهات مختلف، مهارتی بنابراین چابکی در برقرا

 خواهد بود.وکار کسبارزشمند در محیط 

خود، اصل مهمی که باید به خاطر داشته  کاراییکارگیری راهکارهای بهبود برای به

هم بخشی دادن باشید این است که برقراری ارتباط فقط صحبت کردن نیست، بلکه گوش 

موضوع »یاز این اصل مهم را از طریق تجربه آموخته بود. به گفته او: از آن است. پابلو د

به دنبال معنای پنهان هر حرفی ها آن فقط در لفافه حرف زدن کارمندان چینی من نبود.

که ارزش اسمی هر چیزی را در نظر ها گردند. این شیوه گوش کردن برای غربیمی

 «، عادی نیست.گیرندمی

کنید، برای مهارت شنوایی بیشتر تمرین کار میمحورتر اد زمینهپس زمانی که با افر

بهترین نصیحتم به شما این است که بیاموزید به معنای »که:  دهدمیکنید. دیاز توضیح 

شنوید. برای این کار باید بیشتر فکر کنید، برای توجه کنید نه به کلماتی که میها شنیده

با  «بپرسید و تالش کنید به زبان بدن افراد بیشتر اهمیت دهید. سؤالبیشتر  سازیشفاف
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را به دست خواهید  «خواندن هوا»کم توانایی کم «اشارات غیرمستقیم»تحقیق در مورد 

 آورد.

 گویدمیآقای چن  گفتگوی بین آقای دیاز و آقای چن را در نظر بگیرید. در این گفتگو

بوده است. نه گفتن به صورت  «نه»پاسخ واقعی او  که دهدمیزمان نشان ، اما هم«بله»

آسیایی شامل چین، ژاپن و کره رایج است؛ به ویژه زمانی که های غیرمستقیم در فرهنگ

کنندگان یا اعضای تیمتان اهل یکی . اگر تامینکنندمییا مشتری خود صحبت  رئیسبا 

شود. مختلفی استفاده میهای به شکل «نه»از این کشورها باشند، در خواهید یافت که 

ممکن است با یک د م  «تا هفته آینده تکمیل کنی؟ ای پروژه رناتومی»پرسشی مانند 

م ا، اما تماست کار دشواری»عمیق تایید گردد یا پاسخی غیرمستقیم به آن داده شود: 

 «.کنم لحاظ ار آنکنم ، اما سعی میاست به این دالیل... کار سختی»یا  «کنممی اسعیم ر

دست خواهید آورد. برای اطمینان غیرمستقیم را به یها«نه»با تمرین، مهارت درک 

الی ؤبله یا خیر نیست. به عنوان مثال، سها آن و جواب تفصیلی هستندتی بپرسید که سؤاال

نی اچند ساعتی مهم برایت چقدر سخت است که»بپرسد این بود:  توانستمیکه آقای دیاز 

دست توان اطالعات بیشتری بهبا کمی سماجت می «ترک کنی و سر کار حاضر شوی؟ ار

 آورد.

گیری نکنید. بیشتر بشنوید، کمتر حرف بهتر است سریعا نتیجه»به پیشنهاد دیاز: 

بپرسید. برای درک  سؤالبزنید و در نهایت اگر شک داشتید برای روشن شدن موضوع 

اید، کنید گیج شدهبومی کار کنید. اما اگر حس می ها بهتر است با یک فردصحیح پیام

 ،شودتمام اطالعاتی را که به درک پیام صحیح منجر می توانیدمیسعی کنید تا آنجا که 

 کنندمیاین است که اغلب تصور  محتوامحوراشتباهات مدیران  ینتربزرگاز  «بدانید.

یا توانایی برقراری ارتباط مستقیم را ندارد. اکثر  دهدمیطرف مقابل عمدا اطالعات کافی ن

ای گونهبدون آنکه قصد گیج یا گمراه کردن شما را داشته باشد، به محوراوقات فرد زمینه

زدایی پرسیدن است. ترین راه برای ابهامسادهکند. میکه برایش مرسوم است ارتباط برقرار 
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رفتار با شما را آموخته و دیگر نیاز نیست  بینید که همکار شما هم شیوهپس از مدتی می

 ت بیشتری بپرسید.سؤاالبرای رفع ابهام 

بینید خود منتقل کنید، می محورترقصد دارید پیامی را به همکاران زمینه کهزمانی

اند معنای پنهان د؛ زیرا شنوندگان شما نیز آموختهکه نیاز نیست حرفتان را بارها تکرار کنی

تکرار حرفتان، مکث کنید. منتظر شوید ببینید همان یک بار از همند. قبل حرفتان را بف

کافی بوده است یا خیر؟ در صورت فهم نادرست پیام، همیشه برای تکرار دوباره حرف 

 وقت خواهد بود.

است  نیراهکار ا نیبهتر د،یقرار دار یاریتفاهمات بسءدر معرض سو دیدیهر زمان د

 زیو ن این عدم درک تو طبیعی است )نوعی خودسرزنشی(که  دییو با خود بگو دیکه بخند

که در  ی. به عنوان مثال، زماندیاز کلمات مثبت استفاده کن طرف مقابلدر مورد فرهنگ 

دهم که اهل  حیبه دربان توض متوانستمی گشتم،یم Swagatنو به دنبال رستوران  یدهل

دارند:  یادیز یراهنما یو تابلوها نداتیجمعکم و هستم که در آن شهرها کوچک یکشور

 با کروکی کیکنید لطف می. ستمین جورینیاما من ا ؛دارند یخوب یابیریمس هایهند»

 ای «؟بکشیدبرایم تا رستوران قرار دارند،  رمیمسکه در هایی ناابیخ ایها نهاهمه نش

 میشهر هم کامال برا نیها مشکل دارم و اریکردن مس دایپ درمن واقعا »: میم بگوتوانستمی

که  دیو مشخص کن دبکشی میساده و واضح برا کروکی خیلی کی د. امکان داراست دیجد

به هر بخش  دنیزمان رس قا  یاگر دق ؟بینممی ییهازیچتا رستوران چه  رمیدر مس قایدق

 فیمن واقعا ضع یابیریحس مس .دیکنیم یکمک بزرگ ،وییدهم به من بگ ار ریاز مس

در  یناتوانناشی از احساس شرم  دهد تامی به شما اجازه ،یخودسرزنش نگونهیا «.است

 .دیکنو درخواست کمک  دیریرا بپذ امیپ افتیدر

 ترمحتوامحورهای راهکارهایی برای کار با افرادی با فرهنگ

مشاوره  کردندمی یسپاررا به هند برون شانیکه کارها یغربهای به شرکت ای کهدوره

 حیتوض یهند میبه ت اکه همه موارد الزم ر یزمان»بود:  جیرا اریبس سؤال نیا ،دادممی



 59 || و اطراف طیتوجه به شرا

. چرا دناهمتوجه نشد را که دستورات من بینممی. اما بعدا دندارن یسؤال چیه ،مهدمی

  «؟دپرسنینم یسؤالرفع ابهام  یلحظه برا ناهم

که با  به چهار شهری یسفر ،1تیریو مد یزیربرنامه یکه موسسه هند یبعدها زمان

بیشتری را تجربه کردم.  محورارتباطات زمینه تدارک دیده بودکردم، میها کار مدیران آن

دانشگاه در  نیمسئول با لیمیتلفن و ا قیاز طر وستهیشدم پمی سفر آماده یکه برا زمانی

 در جلسات من شرکت قایدق یچه کسان»: مپرسیدمی لیقب نیاز ا یتسؤاالارتباط بودم و 

 یچه موارد دنیمند به شناست؟ عالقه یانهیدر چه زمها آن یالمللنیکنند؟ تجارب بمی

 افتیکه درهایی متاسفانه پاسخ «کنم؟ ینیبشیپ دیرا با یتسؤاال نوعهستند؟ چه 

 ام. تا زمان ورودمشده جیاز قبل گ شتریب کردممیبودند و حس محور نهیزم اریبس کردممی

 گنگ بود.مبهم و  میکنندگان برامرتبط با شرکت یشغل نهیزم پیشینه و ی،به کالس اسام

من  از در زمان ناهار ،کنندگاناز شرکت یکیکه  یسؤال یمن را براها تجربه نیا

شغل  یراب د،یکه امروز صبح به ما آموزش داد یزیخانم، چ»آماده کرد:  یبه خوب د،یپرس

تلفن  قیرطم. اما هر روز از اهبه خارج از هند سفر نکرد گاهچیمهم است. من ه اریمن بس

اعتماد با  جادیراه ا نیکنم. بهترمی کار هایسیو انگلها ییایها، استرالییکایآمر اب لیمیو ا

 «ست؟یچ انمیهمکاران و مشتر نیا

 زیو ن کردندمی یسپارکه به هند برونی غربهای با شرکت رمیتوجه به تجربه اخ با

 :چند هفته گذشته، توانستم به سرعت پاسخ او را بدهمهای یسخت

باش. منظورت را به دقت شرح  قیو دق حیشفاف، صر یتوانمی کهجایی تا 

 یتلفنهای تماس یکن. در انتها یرو باز شهیو هم بگوبده. نظراتت را به وضوح 

 نکات را نیبالفاصله پس از آن، ا ای تکرار دوبارهبه صورت خالصه نکات مهم را 

 یسع ،یستیمطمئن نها آن خواستهصد از در100اگر  ،حالنیابا کن. لیمیا

 ازیو ن یاکن که متوجه نشده انیب میبلکه مستق ی.را حدس بزن شاننکن منظور

                                                           

1 . Planning and Management 
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حس عدم  به جای تاثیر مثبت،دب بودن ؤمزیادی  ی. گاهیدار شتریب حیبه توض

 .کندیو ابهام را منتقل م نانیاطم

آموزد چگونه در محیطی می محوربا اندکی تالش و تمرین، هر فردی با فرهنگ زمینه

کار کند و ارتباط برقرار کند. سعی کنید پیامی را که انتظار دارید طرف  محتوامحور

الزم را  ان آغاز کنید. نکاتتتر بیان کنید. مکالمه را با مقصود اصلیمقابلتان بفهمد، صریح

اند و نتیجه مورد انتظار را واضح شرح دهید و در انتهای بحث تصمیماتی که گرفته شده

 سؤالبه صورت خالصه بازگو کنید. اگر از انتقال کامل نظرتان اطمینان ندارید، به راحتی 

با یک ایمیل تمام ابهاماتی که  «آیا توانستم موضوع را به روشنی شرح دهم؟»بپرسید: 

  وجود داشته باشد را رفع و به صورت کتبی نتایج اصلی را ذکر کنید. ممکن است

ام که به هنگام تماس تلفنی س بکشان را به خوبی تغییر را دیدهمحوری من افراد زمینه

 .کنندمیرفتار  محتوامحورداده و در حد یک آمریکایی 

 چندفرهنگیهای راهکارهایی برای همکاری

که دائما در هایی آمریکایی ، مثلمتعددی باشندهای فرهنگاگر اعضای تیمتان از 

را ها که ناگفتههایی ، ژاپنیکنندمیحال تکرار حرفشان هستند و همه چیز را مکتوب 

که عالقه زیادی به هایی زنند، انگلیسیکه درجه دوم حرف میهایی فهمند، فرانسویمی

آموزند که در لفافه می که در کودکییی هاروح دارند و چینیای سرد و بیشوخی با چهره

 خواهد کرد: وزتفاهمات برءدر کدام یک از موارد زیر بیشترین سو ،سخن بگویند

دیگر )برای  محتوامحوربا شخصی از یک فرهنگ  محتوامحورالف( ارتباط یک شخص 

 مثال دو نفر هلندی و کانادایی(

)مانند دو  محتوامحوربا شخصی از یک فرهنگ  محورزمینهب( ارتباط یک شخص 

 نفر اسپانیایی و هلندی(

دیگر )به  محوربا شخصی از یک فرهنگ زمینه محورج( ارتباط یک شخص زمینه

 عنوان مثال دو نفر چینی و برزیلی(
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محور فر زمینه: مکالمه بین دو نکنندمیبسیاری از افراد احتماال گزینه دوم را انتخاب 

گزینه سوم است. در یک تیم چندفرهنگی بیشترین . اما پاسخ صحیح محتوامحورو 

نگی که هر دو از فره دهدمیرخ ها و چینیها تفاهمات بین افرادی مانند برزیلیءسو

 فرهنگی متفاوت هستند. های و با ریشهمحور زمینه

فرهنگی یکسان های تنها زمانی که افراد از یک فرهنگ و با نشانه محورارتباط زمینه

ترک ارتباط هستند مفاهیم مشایی دارد. هنگامی که دو ژاپنی با هم در باشند، کار

تکرار  شود )نیازی بهجویی میدر زمان صرفهکند. میای، درک دو جانبه را فراهم زمینه

 «نه»تو  به ،با اشاره توانممیمانند )وقتی که چندباره نظرات نیست(، روابط پایدار می

هنگی گفتن نیست( و هما «نه»ی، نیازی به صراحت در بگویم و تو هم منظورم را بفهم

ط مختلفی هستند، ارتباهای د. اما زمانی که اعضای تیم از فرهنگشوگروه حفظ می

ه شدت کند و شنونده بخورد! گوینده پیامی را غیرمستقیم بیان میشکست می محورزمینه

آنچه  ،فرهنگی هایبافتزیاد های اما به دلیل تفاوتکند. میبر درک معنای آن تمرکز 

اهم تفء، تفاوت خواهد داشت و احتمال سوبودهگوینده مدنظر شود با آنچه دریافت می

 بیشتر خواهد شد. 

اد در اگر رهبر یک تیم چندفرهنگی هستید، خوشبختانه نیازی به شمارش تعداد افر

ها یک بکنید. تنسمت چپ و راست مقیاس و ضرب و تقسیم ندارید تا بدانید که چه باید 

ازمند چندفرهنگی نیهای راهکار ساده وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید: تیم

 هستند.  محتوامحورروندهای 

ای مدیر است. وی در دوره یک هفته 2مکزیکی در جانسون اند جانسون 1پِدرو گالوِز

تحت مدیریت  مجازی شرکت کرده بود. اعضای تیمهای من با موضوع مدیریت جهانی تیم

کامال متفاوت. گالوز تعریف  محوراو از مکزیک و عربستان سعودی بودند؛ دو فرهنگ زمینه

 کرد که:می

                                                           

1. Pedro Galvez 

2 . Johnson and Johnson 
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تفاهمات ءتفاوت داشت و سوها با روش مکزیکیها روش انتقال پیام سعودی

. پس از درگیری یکی از اعضای مکزیکی با همکار کردندمییک به یک بروز 

در مورد آنچه رخ داده بود، صحبت کردم. فرد ها آن دویش، با هر اسعودی

خواست که بفهمد، من برایش توضیح دادم، اگر واقعا می»مکزیکی به من گفت: 

رو هجدی روب یبا مشکلها برداشتءگونه سودریافتم که با این «فهمید.می

 خواهیم شد.

ضع کردیم. ای وپس از آن اتفاق، تیم را دور هم جمع کردم و قوانین پایه

های بافتزبانی، های تفاهامات احتمالی به دلیل تفاوتءبرایشان در مورد بروز سو

که هر دو فرهنگ تمایل به ارتباطات فرهنگی متفاوتمان و این حقیقت 

به ها تفاهمء. از تیم خواستم برای کاهش سوصحبت کردمغیرمستقیم دارند 

، روندی را ارائه کردند ترچککوهای حل باشند. پس از بحث درگروهدنبال راه

 تا بتوانیم در کنار هم کار کنیم.

ای که تیم گالوز تهیه کرد، ساده اما موثر بود. سه مدل تاییدیه در لیست قوانین پایه

 انتهای هر جلسه در نظر گرفته شد:

 این مسئولیت در هر کند. میتکرار  به صورت شفاهی یک نفر نکات کلیدی را

 چرخد.تیم میجلسه بین اعضای 

 کند.هر شخص وظایف آتی خود را به صورت شفاهی بیان می 

 کند که این مسئولیت هم در هر جلسه به یک نفر نکات بازگو شده را مکتوب می

 کند.صورت چرخشی تغییر می

تلفنی یا مکالمات های سازی، برای تماسزدایی و خالصهشبیه به همین سیستم ابهام

شد. هدف این قوانین درک و اصالح هرگونه سوتفاهم یا  حضوری هم در نظر گرفته

 سردرگمی بود. 
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هستند، مانند اقدام پِدرو، موضوع را  محوراگر اعضای تیمتان از چندین فرهنگ زمینه

حل ارائه دهند. تا زمان ظهور مشکالت صبر نکنید. مطرح نموده و بخواهید که راهها آن با

 تفاهمات است.ءگیری تیم و قبل از بروز سون شکلها، زمافرایندبهترین زمان توسعه 

این فرهنگ تیم »که، تیم گالوز این عبارات را به لیست قوانین افزودند: نکته دیگر این

دانست که ترغیب اعضا نسبت به گالوز می «ماست که کامال با آن موافق و راحت هستیم.

این دلیل که مکتوب کردن موارد برانگیز است. به مهم و چالش ،مکتوب ینامهاین توافق

به معنی نبود اعتماد است، قبل از نوشتن قوانین، از  محورزمینههای در بعضی فرهنگ

 د. یدست آوره بینش اعضا در این خصوص اطمینان کامل ب

 چه زمان باید موارد را مکتوب کرد؟

 یچیز باشد، مردمان آن تمایل بیشتری به نوشتن هر تررمحوامحتوهرچه یک فرهنگ 

از »، «جلسه خوبی بود، برگه خالصه جلسه را برایت ارسال خواهم کرد.»دهند: نشان می

شما استخدام شدید و این »، «کنم.تماست ممنونم، مراحل بعدی را برایت ایمیل می

این موارد به خوبی بیانگر این  «.استتان شامل شرح وظایف و نیز انتصاب رسمیها برگه

 تمایل دارند تاها و آسیاییها در مقایسه با اروپاییها آمریکایی موضوع هستند که چرا

 :موارد زیر را بیشتر داشته باشند

 و مرئوس( رئیسسازمانی بیشتر )نمودارهای مکتوب نشانگر های چارت 

 )عناوین شغلی بیشتر )بیانگر اینکه هرکس دقیقا در چه سطحی قرار دارد 

 هرکس مسئول به پایان رساندن چه چیزی  موضوعات مکتوب بیشتر )بیانگر اینکه

 است(

 )و ارزیابی عملکرد )گزارش مکتوب نحوه عملکرد هر شخص 

به ویژه در آسیا و آفریقا، چنان رسم  محورزمینههای فرهنگاز در مقابل، بسیاری 

شفاهی محکمی دارند که در آن مدارک کتبی ضرورتی ندارند. گرایش به مکتوب کردن 

ای بودن و شفافیت است، ممکن است به نشانه حرفه محتوامحورهنگ هر چیز، که در فر



 فرهنگ نقشه || 64

ها آن این حس را القا کند که شما به تعهدات شفاهی محورهمکارانتان با فرهنگ زمینه

 اعتماد ندارید.

کننده ی است و در شرکت چند ملیتی تامینکه یک مدیر اندونزیای 1بِتاری سیامسودین

این اتفاق برای من افتاده است. مدیر من »: گویدمیند، ککار می Valeo یقطعات خودرو

آلمانی و اعضای تیم همگی اندونزیایی هستند. در فرهنگ من اگر روابط قوی با هم داشته 

باشیم و برای موضوعی شفاهی به توافق برسیم، کفایت خواهد کرد. یعنی اگر پس از 

میل همه چیز را تکرار کنید، یا ارسال ای ری بر سر موضوعی، طی تماس تلفنیگیتصمیم

 «.اعتمادی شما نسبت به خودم استاز نظر من نشانه بی

 کرد که:یش تطبیق دهد. او تعریف مرئیسبتاری امیدوار بود بتواند خود را با شیوه 

تر تواند ارتباطات را در دفترمان شفافم از من پرسید که چگونه میرئیس

ه بداند چه تصمیمی گرفته شده و نمی کند. او از این شکایت داشت که اغلب

ز من خواست زا را هرچه بیشتر رفع نماید. بنابراین اهمین دلیل باید موارد ابهام

کنندگان در خالصه گزارش جلسه هفتگی تیم بانکوک را برای او و تمام شرکت

 جلسه ارسال کنم تا سطح شفافیت را افزایش دهد.

ی را زمان دریافت گزارش، فراموش العمل اعضای اندونزیایگاه عکسهیچ

ارش نخواهم کرد. یک دوست و همکار خوبم دو دقیقه بعد از دریافت خالصه گز

لسه بتاری، تو به من اعتماد نداری؟ من که در ج»با من تماس گرفت و گفت: 

 «کنم.عمل می ،زنمدانی به حرفی که میگفتم کار را انجام خواهم داد. تو می

ها م؛ چیزی که ما اغلب به اروپاییشده بود «استمدارسی»به گمان او من 

 ودم.م و فرهنگ کارکنانم گیر افتاده برئیسگوییم. من درواقع بین فرهنگ می

در جلسه بعدی تیم، بتاری به دقت برای اعضا توضیح داد که چرا همه چیز را مکتوب 

وقتی »به گفته او: خواست که در این مورد با او همراهی کنند و ها آن کرده است و از
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 65 || و اطراف طیتوجه به شرا

یرفتند و ارسال شده، آن را پذ رئیساعضای تیم متوجه شدند که این گزارش به دستور 

برایشان توضیح دادم این روش کار در آلمان معمول و رایج است، بسیار بهتر آن  کهزمانی

کار  ای غیراندونزیاییکارکنانم به شیوه باشدالزم که را پذیرفتند. پس از این هر زمان 

صورت باید  کنند، حتما در ابتدا تفاوت فرهنگ را برایشان شرح خواهم داد. در غیر این

 «.منفی باشمهای منتظر واکنش

ش محور و محتوامحور )چندفرهنگی( است، رواگر تیم شما هم شامل اعضای زمینه

جویی صرفههم  برای کاهش ابهامات همه چیز را بنویسید و در زمانبتاری را به کار بگیرید. 

 گیری این روش را برای اعضا توضیح دهید.کارآن چرایی بهکنید. اما قبل از 

*** 

 1بعد از خوردن یک پالِک پنیرگردیم. ام در دهلی نو برمیحال به داستان ماجراجویی

با یک لبخند  خارج شدم و به هتل برگشتم. دربان مهربان Swagatخوشمزه، از رستوران 

ن بسیار لذت بردم و گفتم که از خوردن غذا در آن رستورا به او. پذیرای ورودم بودگرم 

دربان رسید می دیدن کنم. به نظر 2تاریخی قُطُب م نارهای ازظهر از خرابهقصد دارم بعد

امکان »، از این بابت مضطرب شد. گفتم: پیدا کردمپس از اینکه دید رستوران را به سختی 

و بگویی دقیقا باید چه بکنم تا مسیر را پیدا کنم؟  مشخص کنی جزء به جزء برایمدارد 

از ناتوانی دربان که اکنون  «که دیدی من به چنین شهر شلوغی عادت ندارم. طورهمان

وسط شهر، مطمئن شده بود، گفت: های و بدتر از همه خرابه من در رفتن به هرجایی

ای داریم که شما را خواهم کرد. ما راننده راهروبه. من همه چیز را نگران نباشید خانم»

حال بااینجا منتظرتان خواهد بود. برد و زمان بازگشت همانمستقیم تا ورودی مناره می

دهم که آدرس هتل و تمام عالئم بین هتل و مناره دقیقا روی یک نقشه هم به شما می
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اید و ست. هر زمان حس کردید گم شدهآن مشخص شده است. این هم کارت من ا

و بدین « شما بیایم. پیشراننده را پیدا کنید، با من تماس بگیرید تا خودم  توانیدیمن

 گونه یک بعد از ظهر عالی در دهلی نو آغاز شد.
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