
 

 

 یچند فرهنگ یها میت تیریمد

را  مختلف هایفرهنگبا اعضایی از  هاییتیم احتماالًفعالیت تجاری دارد،  المللیبیناگر شرکت شما در سطح 

. برای مثال سلیس نبودن زبان برخی اعضا ممکن آورندمیموانعی جدی به وجود  هاتفاوت. این کنیدمیرهبری 

، تیم شما ممکن آیندمیمنجر شود. زمانی که چنین موانعی به وجود  هاآن هایتواناییگرفتن  کمدستاست به 

. رندآومیبه وجود  ایکنندهمأیوسچند فرهنگی اغلب مشکالت مدیریتی  هایتیم روبرو شود. بستبناست با 

ایجاد کنند، اما تا زمانی که آسیب جدی  مؤثری فرهنگی ممکن است موانع جدی در برابر کار تیمی هاتفاوت

 بسیار نامحسوس و دشوار باشند. هاآنارد نشده باشد، ممکن است تشخیص و

در برابر  موانعاما شناختن  ؛راه مشخصی وجود ندارد ،چند فرهنگیالزم به ذکر است که برای حل مشکالت 

ه ک پردازیممی این موانع به بررسی . در ادامهکندمیاحتمالی کمک  هایواکنشموفقیت تیم به شما در ارزیابی 

ارتباطات مستقیم در مقابل ارتباطات غیرمستقیم، مشکالت ناشی از لهجه و روان صحبت کردن،  :از اندعبارت

 .گیریتصمیمبرای  ضدونقیضو صاحبان قدرت و هنجارهای  مراتبسلسلهمتمایز به  هاینگرش

 ارتباطات مستقیم در مقابل ارتباطات غیرمستقیم

مستقیم و صریح است. معنی روشن است و الزم نیست شنونده  صورتبه والًمعمغربی  هایفرهنگارتباطات در 

ر دیگ هایفرهنگاز موضوع صحبت اطالع زیادی داشته باشد یا از گوینده بخواهد توضیح دهد، اما در بسیاری از 

هم ات مغربی اطالع کنندگانمذاکرهکه معنی در نوع بیان پیام نهفته است، این امر صادق نیست. برای مثال، 

 یددهمیالف را ترجیح  یگزینه»مستقیم، مانند  هایپرسشطرف مقابل را از طریق  هایاولویتمنافع و  یدرباره

کن مم کنندگانمذاکره، شودمیی که از ارتباطات غیرمستقیم استفاده هایفرهنگ. در آورندمی، به دست «یا ب؟

را  هااولویتاست مجبور باشند با توجه به تغییرات یا نبودن تغییرات در طرح پیشنهادی طرف مقابل، منافع و 

هستند، اما  هاغربیقادر به درک ارتباطات مستقیم  غیر غربیحدس بزنند. در مذاکرات میان فرهنگی، افراد 

 .شوندمیدچار مشکل  غیر غربی هایطرفبرای فهمیدن ارتباطات مستقیم  هاغربی

 مشکالت ناشی از لهجه و روان صحبت کردن

س نبودن ، سلیهازبانغیر انگلیسی یلهجهبه دلیل  تجارت انگلیسی است، اما ممکن است المللیبیناگرچه زبان 

عمیقی به وجود آید. این عوامل ممکن است  هایناراحتییا  سوءتعبیرهاو کاربردی،  ایترجمهزبان یا مشکالت 

 باشد. تأثیرگذاربر درک افراد از جایگاه یا شایستگی سایرین نیز 

تخصص را در تیم داشته باشند، اما مشکل انتقال  ترینبیش اعضایی که سالست زبانی کمی دارند ممکن است

و استفاده از آن برای تیم دشوار باشد. اگر اعضای تیم از  تخصصشانشناسایی  شودمیباعث  هاآناطالعات برای 

شوند، ممکن است اختالفات میان فردی به وجود آید. اعضای غیربومی  تاببیسلیس نبودن زبان خشمگین و 



 

 

خود نگران  یآیندهارزیابی عملکرد و دورنمای کاری  یدربارهممکن است برای مشارکت کم انگیزه شوند، یا 

بر یک تیم چند فرهنگی منفعتی  اشگذاریسرمایه: زیرا شودمیل سازمان متحمل نیازهای بیشتری اما ک؛ شوند

 در پی نخواهد داشت.

 و صاحبان قدرت مراتبسلسلهمتمایز به  هاینگرش

 بتاًنسساختار  هاتیم، ریزیطرح نظر ازاین است که  چند فرهنگی هایتیمیهمیکی از مشکالت اصلی در میان 

راحت نیستند. هرگاه بیشتر  دستیک هایتیمخاص، در  هاییبافرهنگدارند، اما برخی از اعضای تیم  دستییک

تری دارند احترام ی که جایگاه باالهایتیمیهمبه  کهدرصورتی ی باشند،مراتبسلسلهاعضای تیم از فرهنگ 

شتر اعضای تیم به فرهنگ تساوی طلب تعلق بی کهدرصورتی؛ اما انددادهاز خود نشان  ایشایستهبگذارند، رفتار 

 احساس حقارت کنند. و حتیکنند  دارخدشهلت و اعتبار خود را داشته باشند، ممکن است با این کار منز

 گیریتصمیمهنجارهای متضاد برای 

 جمو ح گیریتصمیمدر سرعت  ویژهبه؛ اندمتفاوت شدتبه هافرهنگباشد،  گیریتصمیمزمانی که صحبت از 

کند، ممکن است نسبت به  گیریتصمیم سرعتبه دهدمیالزم برای آن کار. فردی که ترجیح  وتحلیلتجزیه

 افرادی که نیاز به زمان بیشتری دارند، خشمگین شود.

 چهار راهبرد

 پذیرشپذیری )سازش: کنندمیو مدیران از چهار راهبرد برای رویارویی با مشکالت استفاده  هاتیم ترینموفق

ی مدیریت یمداخلهتغییر شکل تیم(، ساختاری ) یمداخله، ی فرهنگی و فعالیت در این زمینه(هاتفاوتآشکار 

دیگر  کهدرصورتیحذف یکی از اعضا خروج )به موضوع( و  باال رتبهوضع زودهنگام هنجارها یا ورود یک مدیر )

 مشخص وجود ندارد؛ حلراه یک، چند فرهنگیمشکالت کارساز نباشند(. برای رویارویی با نوع خاصی از  هاگزینه

رای مثال، . بکندمیارزیابی وضعیتی است که تیم در آن کار  ،ترمهمشناسایی نوع مشکل است. گام  خستین گام،

؟ سازدمیتغییر را غیرممکن  این ،مقررشدهیا مهلت  کندمیبرای تغییرات را فراهم  پذیریانعطافآیا پروژه امکان 

 گیریمتصمیآیا منابع اضافی برای استفاده در دسترس است؟ آیا تیم دائمی است یا موقت؟ آیا مدیر تیم اختیار 

شده باشند، رهبر تیم قادر است واکنش مناسبی  وتحلیلتجزیهتغییرات تیم را دارد؟ هرگاه این شرایط  یدرباره

 نشان دهد.

 پذیریسازش

گروه، ایجاد تغییرات در عضویت یا وظایف ، بدون هانگرشو  هافعالیتا با تطبیق دادن خود ب هاتیمبرخی 

زمانی کارساز است که اعضای تیم  پذیریسازش. کنندمیرا برای رویارویی با مشکالت پیش رو پیدا  هاییراه

را به  هاآنو مسئولیت یادگیری نحوه کنار آمدن با  ی فرهنگی خود اذعان کنندهاتفاوتتمایل داشته باشند به 



 

 

اغلب بهترین رویکرد ممکن در برابر مشکالت است، زیرا نسبت به دیگر راهبردها زمان  ،عهده گیرند. این کار

اعضای تیم خود در حل مشکل مشارکت دارند، در طول این فرآیند،  که آنجا ازو  طلبدمیمدیریتی کمتری 

برای  کهدرحالی توانندمیری داشته باشند، . زمانی که اعضای تیم چنین طرز تفکگیردمییادگیری هم صورت 

 دیگران نیز به توافق برسند. فرآیندهای، با دهندمیی خود خالقیت به خرج هاتفاوتحفظ بخش اعظمی از 

 ساختاری یمداخله

مجدد یا انتقال تعمدی که برای کاهش اختالفات میان فردی یا  دهیاز سازمانساختاری عبارت است  یمداخله

تیم را  یمحدوده ،مشهود هایزیرگروهاست. زمانی که  شده طراحییک یا چند گروه  هایتعارض منشأحذف 

اعضای تیم  کهدرصورتیملی(، یا  یتابعه هایشرکتبرای مثال، دفاتر مرکزی در مقابل کنند )میمشخص 

 یگر گیر بدهند، این رویکردمنفی یکد هایکلیشهمغرورند و حالت تدافعی دارند، در معرض تهدید باشند یا به 

 است. مؤثربسیار 

 مدیریتی یمداخله

نجام نهایی را ا گیریتصمیمتیم  یمداخلهو بدون  کندمییا قاضی رفتار  زمانی که مدیری در نقش یک میانجی

، اما این امکان برای اعضای تیم وجود آورندمی، نه مدیر و نه تیم رهیافت خاصی از ناکامی تیم به دست ندهدمی

 استفاده کنند. مؤثرمدیریتی  یمداخلهدارد که برای حل مشکالت، از 

 خروج

دائمی  هاتیم. زمانی که گیرندمیخود از پروژه فاصله  ،اعضای ناراحت تیم معموالً، مدتکوتاه هایموقعیتدر 

روج یک یا چند نفر از اعضا آخرین راهبردی است که به ، خخدمات یتولید محصول یا ارائه هایتیمباشند، مثل 

داوطلبانه یا پس از درخواست رسمی از سوی مدیریت استفاده  صورتبه، اما این راهبرد یا شوندمیآن متوسل 

و برای رهایی از این وضعیت، تحقیر  گیرندمیکه احساسات شدت  آیدمید و. احتمال خروج زمانی به وجشودمی

 .دهندمیبسیاری رخ  هایشدن

 

 ؛شودمینی فرهنگی مربوط هاتفاوتمستقیم به  طوربه چند فرهنگی با مسائلی روبرو هستند که  هایتیم آنکه با

 با ،عالوهبهتوجه کرد.  هاآن، باید به هاتیمم مشکالتی است که در بسیاری از ااساس تم ،ییهاتفاوتاما چنین 

اما ممکن است مشکالت اساسی  ؛منفی جدی بر عملکرد تیم دارند تأثیرات مشکالت فرهنگی به سهم خود آنکه

و مدیرانی که  هاتیم ،کنندمیو هنجارها را وضع  هامداخله سرعتبهمدیریتی را آشکار سازند. مدیرانی که 

 انندتومی که هاییتیمو سعی دارند تا همه را در تیم مشارکت دهند و  کنندمیساختار تعامل اجتماعی را تعیین 

ند . مدیرانی که مجبورنگرندمیریشه مشکالت را در فرهنگ ببینند و نه در فرد، با مدارا و خالقیت به مشکالت 



 

 

 ندرتبهدارند، اما  رسیدن تیم، مداخله کنند، شاید بتوانند تیم را دوباره به حرکت وا بستبندر زمان به 

 را برای رویارویی مستقل با مشکالت آتی توانمند سازند. هاآن توانندمی

 


