
 

 

 

 

  يفرهنگ  ان يم   تير يبا مد  يالملل نيارتباط موثر ب  وبينار

با حضور اعضاي اتاق ايران و بلژيك و ديگر عالقه مندان به موضوع كسب و كار بين الملل با همكاري شركت پويا راهكار خاورميانه   
 آبان ماه برگزار گرديد. ٢٤روز دوشنبه تاريخ 

“EFFECTIVE INTERNATIONAL COMMUNICATION BY INTERCULTURAL MANAGEMENT ”  

نفر در    كيبا  فرضاً  تجارت  هاي عمده فرهنگي براي  تفاوت  به طور كلي در طي اين وبينار به اين سوال اساسي پاسخ داده شد كه  
گوناگون   ي و درك ما از فرهنگ ها  يي آشنا   د يجد  ي اياروپا چگونه است؟ در دن  هيعضو اتحاد   يدر كشورها  ا ي   نينفر در چ  ك يبا    ليبرز

  گري د  يراجع به درك و احترام به فرهنگ ها  ، ياز آگاه   ش يب  يفرهنگ  انيم  تيريآورد. مد  ي را فراهم مكسب و كار    دي جد  يفرصت ها
  .است يالملل نيب يدر عرصه

به رسم  ده ي ناد  يجابه  ي فرهنگ  يهامعناست كه تفاوت  نيعمل، بد   در شوند. فرهنگ،    تيريشناخته و مد   تيگرفته شدن، آشكارا 
  نيمشكالت ب  يبرا  دار يپا  يراه حل ها  جاد يشامل ا  ي فرهنگ  ني ب  ت يريدهد. اهداف مد  ي را شكل م  ت يريمد  يندهايها و فرآ  وهيش

  ي باشد. ارتباطات تجار  يمختلف م  يبا فرهنگ ها  ييبرد در شركت ها-برد  يها  ياحترام متقابل و توسعه استراتژ  جاد يا  ، يفرهنگ
  ي در اقتصاد جهان   يديپردازد و نقش كل  يم  ي و داخل فرهنگ  يفرهنگ  نيب  يتجار  يها  نهيبه مطالعه ارتباطات در زم  يفرهنگ  انيم

ارتباطات  رديگ  يرا در نظر م  يالملل  نيب  انيو مشتر  يتجار  ي شركا  نيب  يفرهنگ  يتفاوت ها  رايكند ز  يم  فايا  يو تجارت جهان  .
ب  ييتوانا  يفرهنگنيب ارائه ممخ  يهافرهنگ  نيتعامل  را  با كوچك  دهد،يتلف  اهمكه  .  كنديم   دايپ   ياندهيفزا  تيتر شدن جهان 

است كه از نظر    يبا افراد  شتريو ب  شتريتماس ب  يشدن است، بلكه به معنا  كسانيدر حال    اي كه دن  ستين يمعن  نيكوچكتر شدن به ا
معرفي شد و به طور اجمالي    (HOFSTEDE)شامل مدل اوفشتد  گوناگون مطرح در سطح جهان    يمتفاوت هستند. مدل ها   ي فرهنگ

ابعاد شامل    "بعد"منظر يا    ٦اين مدل فرهنگ هاي گوناگون را از  مورد بررسي قرار گرفت.   ،  "فاصله قدرت"بررسي مي كند. اين 
لذت جويي يا  "و    "محوريت كوتاه مدت يا بلند مدت"،  "مردانگي و زنانگي "،  "اجتناب از عدم قطعيت"،  "فردگرايي يا جمع گرايي"

و   -Notion of Time -"زمان"مي گردد. همچنين اشاراتي به درك متفاوت فرهنگ هاي گوناگون از مفهموم    "محدوديت گرايي
ها نياز دارند عالوه بر    شد. براي ايجاد ارتباطات اثربخش بين المللي، شركت و سازماناثرات آن در ايجاد اراتباط بين جوامع گوناگون  

دانش زباني، مهارت هاي مديريت ميان فرهنگي را نيز بياموزند. اين امر به طور معمول طي جلسات مشاوره اي براي مديريت رده  
آمادگي نسبت به اين دست موضوعات پيش از هر رابطه تجاري بين المللي انتظارات واقع بينانه از  باالي سازمان ها صورت مي گيرد. 

 نتايج كار به دست مي دهد و راهبردهاي موفق تر را معرفي مي كند.  

  


