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 نگاهي نو به موفقيت مديران در شرايط تنوع فرهنگي

 فقيت مديرانهوش فرهنگي شرط الزم، نه كافي براي مو

 
 علي رشيدپور

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اصفهاندكتري و مدرس مدعو 
 

 چكيده

نخست به بررسي مقوله .فرهنگي تدوين گرديده استدر اين مقاله كه در راستاي تبيين عوامل موثر بر موفقيت مديران در شرايط تنوع 

هوش فرهنگي كه اخيراً توسط برخي از صاحبنظران حوزه كسب و كار به عنوان راز و رمز موفقيت مديران در شرايط تنوع فرهنگي 

بطه ي هوش فرهنگي و در ادامه بحث خالقيت و رابطه ي بين هوش و خالقيت مطرح شده و در اين راستا را. ارائه گرديده ، مي پردازد

خالقيت نيز مورد كنكاش قرار گرفته  و بعالوه حوزه هاي كاربرد هوش فرهنگي و وضعيت هاي فراروي مديران در شرايط تنوع 

در پايان ضمن تاييد و تاكيد بر تاثير هوش فرهنگي در موفقيت مديران ، آن را كافي . فرهنگي هم به دقت مورد پردازش قرار گرفته اند

ته ، بلكه داشتن حدودي از توانايي بروز خالقيت براي افراد و سازمان ها در شرايط تنوع فرهنگي را تضمين كننده موفقيت آن ها ندانس

 .مي داند

 

 خالقيت ، تنوع فرهنگي ، حوزه فرهنگ و حوزه كسب و كار هوش فرهنگي ، :واژگان كليدي

 

 مقدمه

ع و ملل مختلف كه هركدام داراي فرهنگ و خرده فرهنگ هاي متنوع و بعًضا پيچيده با گسترش روزافزون ارتباطات ميان جوام        

اي هستند، افراد و سازمان ها دچار چالش هايي در خصوص برقراري ارتباط موثر و كارا به منظور كسب حداكثر منافع و موفقيت در 

به ديگران عملكرد بهتري داشته و موفقيت هاي فراواني كسب  در چنين شرايطي برخي از افراد و سازمان ها نسبت. امور تجاري شده اند 

بر اين باورند از زماني كه سازمان ها جهاني شده اند و ) 2003(ارلي و آنگ . نموده اند و عده اي هم دچار ناكامي و شكست شده اند

سبت به سايرين حائز اهميت فراواني گرديده نيروي كار متنوع گرديده درك داليل موفقيت برخي از افراد و سازمان ها در اين شرايط  ن

با سازوكارهاي مختلف به دنبال حفظ موقعيت رقابتي خود و بهبود روابط ) مثال فرهنگي ( سازمان ها اعم از تجاري يا غير تجاري .است

از سازمان ها و موسسات الزم به ذكر است كه در اين راستا مشكالت و دغدغه هاي سازمان هاي تجاري كمتر .در چنين شرايطي هستند 

 .فرهنگي مي باشد

مقوله هوش ) 2008(براي فائق آمدن بر اين چالش ها و مشكالت برخي از صاحب نظران حوزه كسب و كار به ويژه ارلي و آنگ 

ن مي فرهنگي را مطرح نموده اند و معتقدند هوش فرهنگي توانايي يك فرد و سازمان را براي فعاليت در شرايط تنوع فرهنگي نشا
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بعالوه ايشان بر اين باورند كه هوش فرهنگي يك منبع مزيت رقابتي و يك توانايي استراتژيك براي افراد و سازمان هاست و ميزان .دهد

برخي از . توانايي افراد و سازمان ها براي سازگاري كارا و موثر با كشورها و فرهنگ هاي جديد باعث تمايز آن ها از همديگر مي شود 

در اين نوشتار سعي خواهد شد ضمن .ا در اين خصوص عملكرد مطلوبي دارند و عده اي هم اساسا موفقيتي كسب نمي نمايندسازمان ه

 .تجزيه و تحليل دقيق پديده هوش فرهنگي ، شيوه هاي موفقيت هر چه بيشتر مديران در شرايط تنوع فرهنگي نيز بررسي شوند

 

 هوش و هوش فرهنگي

از نظر وي، هوش عبارت است از . ترين كساني است كه تعريف نافذي از هوش ارائه نموده است وف، از معر1ديويد وكسلر  

در نظر وي، هوش يك توانايي جامع . شود توانايي كلي و جامع در فرد كه باعث تفكر منطقي، فعاليت هدفمند و سازگاري با محيط مي

تواند به صورت  هوشمندي فرد آن است كه مي  از هم نيستند و نشانه طور كامل مستقل است؛ يعني مركب از عناصر يا اجزايي كه به

دهد كه خود را با شرايط  منطقي بينديشد و اعمال برخواسته از هوش او اعمالي هدفدار هستند و توانايي هوش به فرد اين امكان را مي

ف ارائه شده از هوش ، هوش ماهيتاً نوعي تفكر براساس اين تعريف و ساير تعاري )6،1386اسماعيلي و گودرزي ،(.محيط انطباق دهد

 .همگرا مي باشد كه با تجزيه و تحليل منطقي اطالعات موجود راه حل مناسب و مقتضي را در هر شرايط طراحي و اجرا مي نمايد

 

دو ، هوش فرهنگي  اين. مفهوم هوش فرهنگي براي نخستين بار توسط ايرلي و انگ از محققان مدرسه كسب و كار لندن مطرح شد      

ارلي و آنگ (اند  را قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعامالت فرهنگي و ارائه پاسخهاي رفتاري صحيح به اين الگوها تعريف كرده

آنها آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعيتهاي فرهنگي جديد ، به زحمت مي توان عالئم و نشانه هاي آشنايي يافت كه بتوان از .  )2003،

در اين موارد ، فرد بايد با توجه به اطالعات موجود يك چارچوب شناختي مشترك تدوين كند ، حتي . در برقراري ارتباط سود جست 

تدوين چنين چارچوبي تنها از عهده كساني برمي آيد كه از . اگر اين چارچوب درك كافي از رفتارها و هنجارهاي محلي نداشته باشد 

 . برخوردار باشند  هوش فرهنگي بااليي

 

در تعريفي ديگر هوش فرهنگي يك قابليت فردي براي درك ، تفسير و اقدام اثربخش در موقعيتهايي دانسته شده است كه از تنوع       

پيترسون (دانند  فرهنگي برخوردارند و با آن دسته از مفاهيم مرتبط با هوش سازگار است كه هوش را بيشتر يك توانايي شناختي مي

مطابق با اين تعريف، درواقع هوش فرهنگي با تمركز بر قابليتهاي خاصي كه براي روابط شخصي باكيفيت و اثربخشي در شرايط ).2004،

گيرد كه  هوش فرهنگي همچنين بينشهاي فردي را دربر مي. فرهنگي مختلف الزم است، بر جنبه اي ديگر از هوش شناختي تمركز دارد 

 .ا و تعامالت ميان فرهنگي وحضور موفق درگروههاي كاري چند فرهنگي مفيد است براي انطباق با موقعيته
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 ابعاد هوش فرهنگي 

به عبارت ديگر . انگيزشي  -شناختي ، فيزيكي و احساسي : ايرلي و موساكوفسكي هوش فرهنگي را مشتمل بر سه جزء مي دانند        

اگر چه اغلب مديران در هر سه زمينه به يك اندازه توانمند نيستند ، اما هر . رد بايد هوش فرهنگي را در بدن ، سر و قلب جستجو ك

 )2004كوفسكي ،اارلي و موس( . قابليت بدون دو قابليت ديگر به طور جدي بامانع مواجه مي شود

رخورد با موقعيتهاي يادگيري طوطي وار باورها ، رسوم و تابوهاي فرهنگي خارجي ، هرگز فرد را براي ب ) :سر ( بعد شناختي 

با اين حال بعضي . فرهنگي متنوعي كه پيش روي اوست، آماده نمي كند و جلوي اشتباهات فرهنگي مهلك و وحشتناك را نمي گيرد 

راحتي نمي توان شناخت ، زيرا مردم بسياري از كشورها در اين موارد تودار هستند و از بيان ويژگيهاي فرهنگي خود به ه از رسوم را ب

از سوي ديگر ، هر كس در بدو ورود به فرهنگ . رجيها اجتناب مي كنند يا گاهي حتي خود نيز از تحليل و تبيين فرهنگشان عاجزند خا

بخصوص آنكه ، مهمترين نكته . خارجي نياز دارد، در مورد راههاي نفوذ به اليه هاي دروني آن فرهنگ اطالعات الزم را كسب كند 

هوش فرهنگي به فرد اجازه مي دهد، اشتراكات فرهنگي را . نقاط اشتراك با طرف مقابل و تاكيد بر آنهاست  در برقراري ارتباط يافتن

 . درك كند و از آنها در برقراري ارتباط بهره گيرد 

. سالح كنيد  شما مي توانيد با نشان دادن شناخت خود از فرهنگ ميزبانان، ميهمانان يا همكارانتان ، آنها را خلع ):بدن(بعد فيزيكي 

بسياري از تفاوتهاي فرهنگي در اعمال قابل مشاهده . اعمال و رفتار شما بايد بيانگر آمادگي تان براي ورود به دنياي درون آنها باشد 

است در بعضي نقاط مانند آمريكاي التين و فرانسه رسم بر اين . تماس فيزيكي يكي از مهمترين اين اعمال است . فيزيكي تبلورمي يابند 

لي ، . (در بعضي فرهنگهاي ديگر اين رفتار ، بي ادبي يا صميميت بي مورد تلقي مي شود. كه همكاران يكديگر را درآغوش بگيرند

نحوه دست دادن يا سفارش دادن قهوه مي تواند به عنوان توانايي شما در رعايت آداب و رسوم و رفتارهاي مطلوب طرفهاي مقابل )2002

با پذيرش عادات و رفتارهاي ديگران . د به اندازه كافي براي سازگارشدن با فرهنگ آنان تالش به خرج مي دهيد تلقي شود و نشان ده

د در مسير شناخت و درك بهتر فرهنگ آنان قرار مي گيريد و در مقابل ، آنها نيز بيشتر به شما اعتماد پيدا مي كنند و رفتار بازتري از خو

 . بروز مي دهند 

 

اين سخت ترين و ظريفترين جزء هوش فرهنگي است و بيشترين شباهت را به هوش عاطفي و  ):قلب ( انگيزشي  -بعد احساسي 

افراد تنها زماني از عهده كاري . سازگاري با يك فرهنگ جديد مستلزم غلبه بر موانع و مشكالتي است . دارد ) اجتماعي(احساسي 

اگر آنها در مواجهه با موقعيتهاي چالش برانگيز در . توانايي خود ايمان و باور دارند  آيند كه از انگيزش زيادي برخوردارند و به برمي

گذشته موفق عمل كرده باشند ، اعتماد به نفسشان افزايش مي يابد ، زيرا اعتماد به نفس هميشه از تبحر در كاري خاص سرچشمه 

ود ايمان ندارد ، اغلب با ناكامي اوليه در برقراري ارتباط ، به شخصي كه در برخورد با فرهنگهاي ديگر به تواناييهاي خ. گيرد  مي

در مقابل كسي كه انگيزه بااليي دارد، در مواجهه با موانع يا مشكالت يا حتي شكست ، . آورد  خصومت و سوء تفاهمات عميقتر رو مي

بر مبناي انگيزش دروني خود فعاالنه اقدام به برداشتن افراد با انگيزه و مشتاق به دنبال كسب پاداش نيستند و . بر تالش خود مي افزايد 

 )  1387نائيجي و عباسعلي زاده ،  ( .انع و انحرافات ادراكي مي كنند مو

 

در مورد تأثير ضريب هوشي معتقد است كه بهره هوشي تعيين كننده پيشرفتهاي علمي و موفقيتهاي حرفه اي است ولي سهم 1گلمن     

تالش براي شناسايي ساير عوامل موثر بر موفقيت حرفه اي موجب ورود واژه هاي هوش . درصد است 20ودآن در موفقيت تنها حد
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عاطفي و هوش فرهنگي به ادبيات مديريت شد؛ هرچند هنوز كسي به طور دقيق نمي تواند بگويد سهم هوش عاطفي و فرهنگي در 

سترده اي از مهارتها و استعدادهاي فردي است كه معموالً به مفهوم هوش عاطفي دربرگيرنده مجموعه گ.پيشرفت افراد چقدر است

. مهارتهاي درون فردي و بين فردي اشاره دارد و به طور كلي توانايي درك و فهم چگونگي بروز يا كنترل عواطف و احساسات است

بر اين . ل مسائل به كار گيريمهوش عاطفي عاملي است كه موجب مي شود تا خالقانه فكر كنيم و عواطف و احساسات خود را براي ح

سات استعداد و مهارت دارد اساس شخصي كه داراي هوش عاطفي باالست در چهار زمينه شناسايي، به كارگيري، درك و كنترل احسا

 هوش فرهنگي، توانايي افراد براي رشد شخصي از طريق تداوم يادگيري و شناخت بهتر ميراثهاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي.

به عنوان قابليت فرد  -هوش فرهنگي را  )2004(ارلي و آنگ . و ادراك متفاوت استگوناگون و رفتار موثر با افرادي با پيشينه فرهنگي 

طفي و براي سازگاري موثر با قالبهاي نوين فرهنگي تعريف مي كنند و ساختار هوش فرهنگي را به انواع ديگر هوش از جمله هوش عا

برخي از . هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش است كه ارتباط بسيار زيادي با محيطهاي كاري متنوع دارد.داننداجتماعي مربوط مي 

اما بيشتر بخشهاي . عوامل آشكاري مثل هنر، موسيقي و سبك رفتاري از اين جمله اند. جنبه هاي فرهنگ را به راحتي مي توان ديد

ها، انتظارات، نگرشها و مفروضات عناصري از فرهنگ هستند كه ديده نمي شوند اما بر عقايد، ارزش. چالش برانگيز فرهنگ، پنهان است

هوش فرهنگي به افراد اجازه مي دهد تا تشخيص دهند ديگران چگونه فكر مي كنند و چگونه به الگوهاي رفتاري . رفتار افراد موثرند

فياضي و جان نثاري (افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي مي دهدپاسخ مي دهند، در نتيجه موانع ارتباطي بين فرهنگي را كاهش و به 

،1387   ( 

 

 خالقيت 

بي آنكه مفهوم آن به درستي روشن شده باشد اصطالح . خالقيت از موضوع هايي است كه در باره آن بحث هاي بسياري شده است « 

تا آن جا كه برخي از پژوهشگران آن را فاقد معني  خالقيت ، در زمينه هاي گوناگوني و در معاني مختلف به كار برده شده است ؛

 .مشخص و دقيق دانسته اند 

و اهميت آن به حدي است كه انديشمندان . تفكر خالق يا خالقيت يكي از ناشناخته ترين و پيچيده ترين ويژگي هاي ذهن بشر مي باشد 

ما « بنيامين ديرزائلي مي گويد . راي آن جامعه مي دانند وجود يا عدم وجود آن در بين افراد يك جامعه را در حكم مرگ و زندگي ب

 )135، 1382دعايي، ( » ما نيستيم ، بلكه سازندة آنهاييساخته و پرداخته شدة شرايط و موقعيت ه

،  نمي شود اين كار را انجام داد ؛حركت است كه وقتي انسان مي گويد اين روزها جهان چنان سريع در حال « هري امرسون مي گويد 

اكنون كه جوامع جهان در مسير توسعه و پيشرفت اين چنين با شتاب در  )122همان ،(»آن كار توسط فرد ديگري در حال انجام است 

 تفكر خالق و خالقيت خواهيم بود حال گذر هستند پس ما نيز ناگزير به رشد و توسعه

 

 تعاريف خالقيت 

ابعاد زندگي او مطرح است و عبارت است از تحوالت دامنه دار و جهش در خالقيت به عنوان يك نياز عاليه بشري در تمامي « 

خالقيت همچون عدالت ، . فكر و انديشه انسان بطوريكه حائز يك توانايي در تركيب عوامل قبلي به طرق جديد باشد را شامل مي شود 

شترك در تمام خالقيت ها اين است كه خالقيت دموكراسي و آزادي براي افراد مختلف داراي معاني مختلف مي باشد ولي يك عامل م
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هميشه عبارت است از پرداختن به عوامل جديدي كه عامل خالقيت در آنها بوده و به عنوان مجموع ميراث فرهنگي عمل مي كنند ولي 

 )16، 1377آقايي فيشاني ، ( ». آنچه تازه است تركيب اين عوامل در الگويي جديد است 

به معني آفريدن است در لغت نامه دهخدا خالقيت به معناي آفرينندگي ، » خلق « است كه ريشه آن خالقيت واژه اي عربي 

 )1377دهخدا ، . (نوآوري و بداعت است و خالق شخص است كه داراي عقايد نو باشد 

مفهوم سازي و  خالقيت در مفهوم علمي و فني شامل فرآيندهاي ذهني است كه منجر به حل مسأله ، ايده هاي« ) 1985(وبر 

 )8، 1384كريمي ، ( »شكل هاي هنري مي شود كه بي همتا و بديع است 

 )15سام خانيان ،   ، ( » .خالقيت را مجموعه اي از توانايي ها و خصيصه ها مي داند كه موجب تفكر خالق مي شود « : گيلفورد 

ركيبات تازه كه يا با الزامات خاص مطابق يا به خالقيت عبارت است از شكل دادن به عناصر متداعي به صورت ت« : مدنيك 

 )15همان ، ( ». شكل مفيد مي باشد 

 )1377،16آقايي فيشاني ، (  .»خالقيت يعني اظهار وجود و استقالل طلبي و حفظ شخصيت انسان « : راجرز 

 يكنواختي خالقيت است كه زندگي را از . خالقيت يعني ايمان به تحقق آرزوها باضافه تالش « : عابدي 

  )7، 1383عابدي ، ( ». مي رهاند و خواستني مي كند ، منشأ تحول و مولود انسان بودن است 

 

 مؤلفه هاي خالقيت 

وقتي از مؤلفه هاي خالقيت سخن به ميان مي آيد منظور عناصري است كه خالقيت را مي سازند خالقيت داراي عناصر و « 

 .د و بين آنها تعامل و ارتباط برقرار است اجزايي است كه با هم خالقيت را مي سازن

مهارت هاي مربوطه به قلمرو يا موضوع ، مهارت هاي مربوط به خالقيت : خالقيت را متشكل از سه عنصر ) 1383-1993(آمابلي 

 . و انگيزه مي داند 

ع ، حقايق ، اصول و نظريات و اين مهارت ها عبارتند از دانش و شناخت ما نسبت به موضو: مهارت هاي مربوط به موضوع ) الف

اين مهارت ها به منزله مواد اوليه استعداد ، تجربه و آموزش در يك زمينه خاص به شمار مي روند . انگاره هاي نهفته در آن موضوع 

تي داشته امكان خالقيت داريم كه در باره آن اطالعا) براي مثال فيزيك هسته اي يا شيمي(بديهي است تنها در صورتي در رشته اي 

 . باشيم 

مهارت هاي خالقيت با شكستن قالب ها ، مهارت هاي موضوعي را در راه جديدي به كار : مهارت هاي مربوط به خالقيت ) ب

تعويق انداختن قصاوت و  اوت ديدن مسائل ، وسعت فكري ، بهمهارت هاي خالق با ارزش هاي فكري شكستن عادت ، متف. مي گيرد 

  . همراه است  .......گي وارزيابي ، درك پيچيد

انسان بدون انگيزه دروني و بيروني نمي تواند . يكي از عناصر اساسي و شايد مهم ترين اجزاء خالقيت انگيزه است : انگيزه ) ج

 تحقيقات تجربي حاكي از آن است كه انگيزه دروني نقش . كار خالقانه اي انجام دهد 

به زعم آمابيل براي پرورش خالقيت بايد به افراد كمك كنيم تا نقاطي را كه انگيزه ها يا  .سازنده تري در تحقق خالقيت داشته اند 

عاليق و مهارت هاي آن ها با يكديگر منطبق مي شوند يعني محل تقاطع خالقيت خود را تشخيص دهند اين محل تركيب پرقدرتي 

 )28،    سام خانيان ،( .است زيرا در اين نقطه امكان خالقيت فراهم مي شود 
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 محل تقاطع خالقيت:  2-1شكل 

 رابطه ي هوش و خالقيت
برخي معتقدند كه بين آزمون هاي هوش و آزمون هاي خالقيت از لحاظ توانايي هاي مورد اندازه گيري هم پوشي زيادي وجود      

البته برخي ديگر معتقدند .هاي آزمون هاي هوش و آزمون هاي خالقيت همبستگي مثبت ديده مي شوددارد و در كل جمعيت بين نمره 

بنابراين از روي نمرات هوش كودكان نمي توان ميزان خالقيت آنها را . همبستگي بين آزمون هاي خالقيت و هوش بسيار پايين است

دارند كه داشتن حداقلي از هوش، براي خالقيت ضروري به نظر مي  والدچ و رانكو ضمن تاييد اين مطالب اظهار مي.پيش بيني كرد

. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد افراد باهوش باالتر از حد متوسط معموالً در آزمون هاي خالقيت نمره هاي بااليي مي گيرند. رسد

هوش يكي از پيش .ن هوش و نمره ها خالقيت ديده مي شودرابطه بسيار ناچيزي بي) 120مثالً باالتر از (البته از سطح هوشي معيني به باال 

نيازهاي خالقيت است و پايين بودن درجه هوشي فرد معموال به پايين قرار گرفتن ويژگي خالقيت منجر مي شود، اما هوش سرشار نيز 

توسط برخوردار هستند، اما براي بررسي نشان مي دهد كه هر چند افراد خالق از هوش باالتر از م. داللت بر خالق بودن شخص نمي كند

افرادي داراي هوش پايين عموما از نظر خالقيت نيز ناتوانند و خالقيت در افراد . اينكه فرد بسيار خالق باشد ضرورتاً نبايد نابغه باشد

خوب عمل اشخاص باهوش و ذكاوت خوب در مدارج تحصيلي، بسيار . داراي هوش كمي باالتر از متوسط، بيشتر مشاهده شده است

ولي . براي بروز خالقيت حداقلي از هوش مورد نياز هست  .مي كنند ولي شاهد كيفي كه داللت بر خالقيت آنها نمايد بسيار كم است

الزاماً نيازي به جستجوي افراد خالق در ميان افراد باهوش نيست و صرف نظر از ميزان هوش افراد بايستي به پرورش قوه ي خالقيت در 

 . ت آنها پرداخ

بر . و آزمونهاي هوش پايين است ) خالقيت(همبستگي بين آزمونهاي آفرينندگي ) 1977(و گودبرافي ) 1975(به زعم تورنس « 

 . اين اساس مي توان گفت كه از روي نمرات هوش افراد نمي توان ميزان آفرينندگي آن ها را تعيين كرد 

موزان يك دبيرستان انجام داده اند ، دريافته اند كه دانش آموزان خالق حتماً نيز در پژوهشي كه از دانش آ) 1952(گنزلز و جكسون 

 ». جزء باهوش ترين شاگردان نبودند ، لذا نتيجه گرفته شد كه بين خالقيت و هوش رابطه زيادي وجود ندارد 

 

بايستي اذعان نمود كه بيشتر تئوري  در خصوص رابطه ي ميان انگيزش و خالقيتآنچه كه تاثير گذاري بيشتري دارد انگيزه مي باشد؛ 

هاي فرآيندي ، مثل تئوري برابري و اسناد به اين امر مي پردازند و به هر حال انگيزش بيروني اثر كمتري در ايجاد خالقيت در خود 

 . برجاي مي گذارد و صرفاً انگيزش دروني است كه باعث شكوفايي قوه ي خالقه انسانها مي گردد 
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 مقوله هوش فرهنگيتاملي در خصوص 

هوش فرهنگي كمك . هوش فرهنگي مهمترين ابزاري است كه مي توان براي مواجهه مناسب با موقعيتهاي چندفرهنگي به كار گرفت 

 .مي كند با درك سريع و صحيح مولفه هاي فرهنگي مختلف ، رفتاري متناسب با هر يك از آنها بروز دهيم 

در حالي كه هوش ) تفكر واگرا( چون فرهنگ ذاتا خالق است . ده كامال فرهنگي باشدهوش فرهنگي نمي تواند يك پدي اساساً

صرفا در حوزه شناخته ها قرار دارند در حالي كه فرهنگ همواره و.فرهنگي قاعدتا و براساس ويژگي هاي هوش نوعي تفكر همگراست

هوش فرهنگي در حوزه كسب و كار .و آفرينندگي است  در حال تغيير و مشغول ارائه عناصر بكر و جديد است و دائما در حال زايش

 .آن هم نه به صورت مطلق بلكه به صورت نسبي كاربرد دارد اما در حوزه فرهنگ و مسائل فرهنگي چندان كار ساز و راه گشا نمي باشد

اين فرايند پس از كسب  طور ضمني خالقيت را هم در دل اين مفهوم آورده اند ، چون در رائه دهندگان مفهوم هوش فرهنگي بها

اطالعات مديران بايستي خرق عادت نموده و با ديدي متفاوت به مسائل و پديده هاي فرارو بنگرند و با اين عمل آن ها به شكل 

 چنانچه بهو .در حالي كه هوش ذاتا با تفكر همگرا قرين است) به نوعي به تفكر واگرا مي پردازند( كاريردي دست به خالقيت مي زنند 

مقايسه مولفه هاي مربوط به خالقيت ؛ مهارت هاي مربوط به موضوع ، مهارت هاي مربوط به خالقيت و انگيزه و ابعاد هوش فرهنگي ؛ 

بپردازيم،به اين نتيجه مي رسيم كه ؛ مهارت هاي مربوط به ) قلب(انگيزشي  –و بعد احساسي ) بدن(، بعد فيزيكي ) سر(بعد شناختي 

مهارت هاي مربوط به خالقيت و انگيزه خالقيت نيز منطبق بر بعد . شناختي هوش فرهنگي تقريبا مشابه هم هستندموضوع خالقيت و بعد 

انگيزشي عالوه بر نياز به انگيزه دروني ، وجود حدودي از خالقيت هم ضروري  –به نوعي در بعد احساسي .انگيزشي هستند  –احساسي 

با فرهنگ بيگانه قرار مي گيرند بايستي خرق عادت نموده و براساس اطالعات جديد مي باشد، چون افرادي كه در معرض و تماس 

لذا اگر اين افراد از ميزاني از خالقيت برخوردار نباشند نمي توانند با شرايط جديد سازگاز شوند و به .كسب شده رفتاري نو ارائه دهند

 .يزيكي يعني همان بعد دوم هوش فرهنگي جلوه گر مي شوندنوعي اين خالقيت در برخي از مواقع به صورت افعال و اشارات ف

 

 حوزه هاي كاربرد هوش و خالقيت فرهنگي

 :و خالقيت فرهنگي در دو حوزه به شرح زير قابل طرح هستند هوش

 حوزه كسب و كار) الف

در كنار . فته بيشتر صدق مي كندمحيطهاي كاري در سرتاسر جهان بسيار متنوع شده اند و اين امر به خصوص درباره كشورهاي توسعه يا

مثالً طراحي .تغييرات علوم و فناوري و انتقال دانش، فرايندهاي طراحي، توليد و توزيع در قرن حاضر نهايت تنوع را پيدا كرده اند

كار توليدي در  محصول ممكن است در آلمان، تامين مالي از ژاپن، هدايت برنامه ها توسط اياالت متحده، كارهاي دفتري در بلغارستان،

ر سازمانهاي در نتيجه مديران با محيطهاي داخلي و خارجي بسيار متنوعي د. چين و توزيع ممكن است در سرتاسر جهان صورت بگيرد

 .خود روبه رو هستند

 :تنوع فرهنگي داراي مزاياي بسياري از جمله موارد زير است

 . ن و پاسخ به اولويتهاي فرهنگي بازارهاي محلي افزايش مي دهدتوانايي شركت و افراد را در تأمي: از جنبه بازاريابي _

 .توانايي شركت را در جذب نيروهايي با زمينه هاي فكري مختلف باال مي برد: از جنبه كسب منابع _

 .هزينه ناشي از ريزش مديران غير بومي را كاهش مي دهد: از حيث هزينه ها _
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 .وع ديدگاهها، تصميم گيريهاي بهتر و جامعتري گرفته مي شودبا بهره گيري از تن: از حيث حل مسئله _

از طريق تنوع در ديدگاهها و به دليل تأكيد كمتر بر ضرورت هماهنگي و يكسان سازي عقايد، خالقيت تقويت مي : از حيث خالقيت _

 .شود

محيط كنوني را اهاي متعدد پويايي انعطاف پذيري و قدرت تحمل و پاسخگويي سيستم به تقاض: از حيث انعطاف پذيري نظامها _

 )1387، فياضي و جان نثاري .( افزايش مي دهد 

لذا مالحظه مي شود با متنوع شدن نيروي كار و بازارها نياز به شناخت و عكس العمل متناسب و مقتضي يا شرايط فرارو  نيز به شدت 

ي نوين يك قابليت و مزيت استراتژيك و رقابتي براي در ضمن داشتن توانايي هوش فرهنگي در محيط هاي كار. احساس مي گردد

 .موفقيت افراد و سازمان ها است 

 حوزه فرهنگ) ب 

فرهنگ يك قوم يا ملت، به مثابه شخصيت يك فرد، بيانگر هويت جامعه و تعيين كننده نحوه احساس انديشه و رفتار اعضاي 

دانند كه هر كدام  برخي  آنها را بيش از دويست يا سيصد تعريف مياز فرهنگ تعاريف متعددي ارائه گرديده است كه . جامعه است

اند كه در اين بين تعريفي كه توسط تايلر ارائه شده هنوز هم نسبت به  با تأكيد بر جنبه يا جوانب خاصي اين پديده را تعريف نموده

فرهنگ يا تمدن مجموعه « :نمايد  ين تعريف ميوي فرهنگ را اين چن. باشد ساير تعاريف و تعابير از جامعيت بيشتري برخوردار مي

پيچيده اي شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، فنون اخالق، قوانين، سنن و باالخره عادات، رفتارها و ضوابطي كه فرد به عنوان 

 » . گيرد و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتي بر عهده دارد عضوي از جامعه خود فرا مي

بطوركلي مي توان دريافت كه فرهنگ سازنده و  فرهنگ استالت دارد و به غناي فكري و معنوي مي انجامد ، تجسم هر آنچه اص« 

لذا براساس ) 63،13بختياري ،(. رينش ، معنوي و بنيادي دارد خالصه آنكه فرهنگ جنبه آف .يرمان كمال دهنده فرد است و كهن و د

و فرهنگ همواره در حال تغيير و .نمود كه خالقيت جزء ذاتي و الينفك فرهنگ استتعاريف و ويژگي هاي فرهنگ مي توان اذعان 

از طرفي هر فرهنگ در درون خود داراي چندين خرده فرهنگ با ويژگي ها و خصائص مخصوص به خودشان . تحول مي باشد

فرهنگي بپردازند بايستي با دقت و مالحظه بنابراين براي افراد و سازمان هايي كه در صددند در درون اين فرهنگ ها به فعاليت .است

 .بسيار زيادي دست به انجام امور و فعاليت هاي طراحي شده بزنند

 

 وضعيت هاي مختلف فراروي مديران

 :مديران امروزي با يكي از وضعيت هاي زير مواجه هستند

 فرهنگ ملي و خرده فرهنگ هاي آن – 1

اين مدير بايستي اطالعات كافي در . رده فرهنگ هاي آن مشغول فعاليت مي باشددر اين حالت يك مدير در داخل فرهنگ ملي و خ

در داخل فرهنگ ملي و در . خصوص خرده فرهنگ هاي موجود داشته باشد و بر اساس مقتضيات رفتار مناسبي از خود بروز دهد 

.... ر شرايط ، بايستي توانايي شكستن عادات و مواجهه با خرده فرهنگ ها يك مدير عالوه بر كسب اطالعات و بروز رفتار مناسب در ه

در صورت داشتن و تقويت اين توانايي . و اصالح ، تغيير و تحول در عناصر فرهنگي ؛ يعني خالقيت فرهنگي بااليي هم داشته باشد 

 .مدير مي تواند موفقيت هاي بيشتري را كسب نمايد و حتي تبديل به يك فرد مشهور گردد
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 انه و خرده فرهنگ هاي خاص آنيك فرهنگ بيگ – 2

مدير بايستي توانايي كسب اطالعات و . در اين مورد مدير در درون يك فرهنگ بيگانه و خرده فرهنگ هاي آن مشغول به فعاليت است 

. داشته باشدحداقلي از خالقيت را براي شكستن عادات قبلي داشته باشد تا بتواند رفتار متناسبي مبتي بر مقتضيات و شرايط پيش رو را 

صرفا بايستي بداند كه . الزم به ذكر است در اين وضعيت مدير نه مي تواند بسيار خالق باشد و نه هم نيازي به اين ميزان از خالقيت دارد 

 .در يك فرهنگ بيگانه قرار دارد و تا سر حد امكان خويش را با آن سازگار نمايد

 ر قلمرو فرهنگ مليفرهنگ هاي گوناگون و خرده فرهنگ هاي آن د – 3

چنين . در اين وضعيت مدير در داخل فرهنگ خودي با افرادي از فرهنگ هاي بيگانه و خرده فرهنگ هايي خاص آن ها سرو كار دارد 

) و در صورت ضرورت خرده فرهنگ هاي آن ها(مديري فقط ضرورت دارد اطالعاتي در خصوص موارد مهم فرهنگ هاي مذكور 

معضلي كه مديران در اين شرايط با آن . م برخورد با افرادي از آن فرهنگ ها رفتار مناسبي از خود بروز دهد و در هنگا. كسب نمايد

مواجه هستند و بايستي نسبت به آن هوشيار باشند بروز رفتارهايي است كه قبال به آن ها عادت نموده اند و با توجه به حضور در فرهنگ 

مديران در برخورد با افراد بيگانه به جاي .(از خود بروز دهند آن رفتار ها را ،ورد با افراد بيگانهخودي ممكن است كه ناخودآگاه در برخ

 ).اينكه خود را در درون فرهنگ خودي ببينند بهتر است به خود تلقين نمايند كه در قلمرو فرهنگ طرف مقابل هستند

 فرهنگ مليفرهنگ هاي گوناگون و خرده فرهنگ هاي آن در خارج از قلمرو  -4

اين مدير نيازمند كسب اطالعات در مورد . در اين حالت مدير در درون يك فرهنگ بيگانه با فرهنگ هاي  متنوع ديگر مواجه است 

تا بتواند در هر شرايطي رفتار .فرهنگ كشوري كه در آن ساكن است و بعالوه فرهنگ هاي افرادي كه با آن ها سرو كار دارد مي باشد

مدير ضمن توجه به فرهنگ ميزبان بايد  . در اين وضعيت مدير نبايستي محو فرهنگ كشور ميزبان گردد . بروز دهد  مطلوبي از خود

در صورت غفلت از هريك از اين دو مورد ممكن است تبعات . فرهنگ هاي ديگري كه با آن ها سرو كار دارد هم در نظر داشته باشد 

 .اشته باشدمنفي براي مدير و عملكردش را به دنبال د

 

از حدودي از هوش فرهنگي براي  الزم به ذكر است كه در هر چهار حالت فوق كه يك مدير با آن ها روبرو است ، مدير بايستي حتماً

بعالوه در همه ي شرايط مذكور چون بناست مدير رفتاري از خود بروز دهد كه با عادات قبلي اش . عملكرد مطلوب برخوردار باشد 

اما در حالت اول كه مدير در داخل فرهنگ خودي مشغول به فعاليت . شد بايستي از ميزاني از خالقيت هم بهره مند باشد متفاوت مي با

 .است داشتن توانايي بيشتر در بروز خالقيت هم ضروري است و هم موجبات موفقيت و مشهوريت مدير را به دنبال خواهد داشت 

 

 نتيجه گيري

ش فرهنگي به و خالقيت مشخص گرديد كه مقوله هو م شده و مقايسه عناصر و مولفه هاي هوش فرهنگيبا توجه به بررسي هاي انجا

در حالي كه اساساً پديده هوش نوعي تفكر همگرا بوده و خالقيت بر عكس از نوع . نوعي در دل خود خالقيت را هم جاي داده است

وش فرهنگي مي تواند تضميين كننده موفقيت مديران در شرايط تنوع بعالوه عده اي از صاحبنظران معتقدند ه.تفكر واگرا مي باشد

حوزه فرهنگ ملي و خرده  به ويژه در.هوش و خالقيت فرهنگي با هم تضمين كننده موفقيت هستندفرهنگي باشد اما به نظر مي رسد 

زان بيشتري تاثير گذار خالقيت به مي اين دو تواماً و حتي)تن هوش تا حدود زيادي كارساز استدر حوزه كسب و كار داش( فرهنگ ها

 .است
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اختار هاي قدرت پيش بيني آينده و شكل دهي به س.براي موفقيت فقط سازگاري كافي نيست، ايجاد تغيير و تحول هم ضرورت دارد

 .وزه فرهنگ ملي و حوزه مسائل فرهنگي از اهميت بسيار زيادي برخوردار استآتي به ويژه در ح

هوش فرهنگي پيش زمينه . جاي هوش فرهنگي به خالقيت فرهنگي توسل جويد موفقيتش دو چندان خواهد شد اگر مديري بتواند به

در ضمن مديران در هر چهار حالت مطرح .خالقيت فرهنگي است و داشتن حدي از هوش براي موفقيت ضروري ، اما كافي نمي باشد

به نوعي وجود هوش فرهنگي براي موفقيت . گي و خالقيت با هم هستندشده فراروي آن ها در شرايط تنوع فرهنگي  نيازمند هوش فرهن

 . آن ها الزم است ولي به تنهايي كافي نمي باشد
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