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این پژوهش ت

تفکر مدیریتی /تفکر جهانی /مدلهای تفکر جهانی

شده است ك ب مروری كلی بر مفاهيم تفکر

جهانی و مدلهای آن و همچنين وضعيت تفکر جهانی در ایاران
چكيده

پرداخت ش د.

سازمانها امروزه با سرعت شدید جهانی شدن بازارهاا روبارو
مقدمه

هستند .افزایش سرعت و انعطافپاییری جهات افازایش مزیات

امروزه برای جهانی شدن ب مدیران جهانی نياز داریم ،مدیرانی

رقابتی در شرایط فعلی ضروری است .همچنين افزایش همکااری
با تامينكنندگان ،مشتریان و رقبا بسيار حائز اهميات اسات .جا

ك دارای دید جهانی باشند ،دید جهانی شامل تفکر جهانی میباشد

رقابتی شدید جهاانی شادن ،ساازمانهاا را ملاز مایكناد كا

ك ب وسيل ارز ها و مهارتها حمایت میش د [.]1
تفکر جهانی ب مدیران كم

دیدگاههای مختلف مدیریتی را جهت م فقيت ب كاار گيرناد .در

میكند ك س نياروی جهاانی

سالهای گیشت پژوهشارران و نرریا پاردازان زیاادی تا

زیر را ادغا كنند:

كردند تا ضرورت تفکر جهانی را بارای مادیران جهاانی تعریاف

 .1تجارت جهانی ← مدیران تجاری جهانی.

كنند .زیرا جهان در راستای این فشارها و پيچيادگیهاا با یا

 .2فشار منطق ای و كش ری ← مدیران كش ری و منطق ای.

بازار جهانی تبدیل شده است ك ایان م ضا

 .3عملکردهای سراسر جهان ← مدیران باا عملکارد در ساط

دارا با دن دیاد و

تفکر جهانی برای مدیران را ب امری حياتی مبدل كرده است .در

جهانی.
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سازنده
حسگر
اهداكننده

مدیران كشوري

مدیران تجاري

و منطقهاي

جهانی

استراتژیست
معمار
هماهنگكننده

ادغام
قابلیتهاي
دید

مدیران با عملكرد

پوینده

در سطح جهانی

قهرمان

نمودار -1

معنیای ك از واژه جهاانی شادن در لغات ناما وجا د دارد

شده است ،چالش اضافی همانا ،ارتقاء ذهان با صا رت «تفکار

عبارت است از« :افزایش وابستری كش رها با واساط افازایش

جهانی» جهت افزایش اثربخشی سازمانی است ك با دنباال آن

حجم و تن

كارایی عملکردهای تجاری نيز ایجاد میش د [.]3

معام ت باين مارزی كاالهاا و خادمات و جریاان

«تفکر جهانی» ب معنی گستر

سرمای های بينالمللی» .هم چنين میت ان جهاانی شادن را با
رشد سریع و نف ذ تکن ل ژی نسبت داد .دانيلز و همکاران ()2002

ی

از واژه جهانی شدن ب عن ان ارتباط عميق و وابساتری گساترده

ط ر همزمان و سپس عمال كاردن با مهاارتهاا بار روی ایان

ميان مرد كش رهای مختلف نا میبرند [.]2

واقعيتها است .در سراسر ده گیشت با ت ج ب تغييراتای كا در

مفهاا مطاايط تجاااری ،امااروزه بااا تغيياارات در تجااارت،

ب ی

مفاهيم و مادلهاا از رابطا

ب سمت كنترل و هدایت روابط چندگانا در ذهان با

مطيط رقابتی جهاانی اتفااا افتااده اسات مادیران تاا حاد قابال

تکن ل ژی ،سياست و فاكت رهای فرهنری تغيير كارده اسات كا

م حر ای تغيير كردهاند این تغييرات هم در ح زه سط ح و هم در

عمده این تغييرات ب جهانی شدن نسبت داده میش د ،فرآینادی

ح زه ال یتها است .اغلب آما ز هاای دها هاای گیشات روی

ك در طی آن مرزهای ملی ناپدپد میش د.

اشخاص (آم ز های فردی) متمركز ب ده ولی امروزه ایان تمركاز
از سط فردی ب گروهی و تيمی تغييار كارده اسات .هادف ایان

كانتر ( ،)1991چهار فرآیند را برای جهانی شدن ذكر میكند:
 .1افزایش تطرك در سرمای ها ،افراد و عقایدشان.
 .2افزایش دسترسی ب كاالها و خدمات در ی

آم ز ها یادگيری و جهت دهی اذهان برای م اجه با چالشهای

زمان.

جهانی است .در گیشات آما ز هاا بار روی م ضا عات ساخت

 .3سه لت مسافرتهای بينالمللی.

( )hardبيش تر از م ض عات نر ) (softتمركز داشت است آم ز

 .4قان نزدایی و خص صیسازی انطصارات دولت.

سخت ب معنی تمركز بار روی م ضا عاتی چا ن مطصا الت باا

تفکار جهاانی و اسااتراتژیهاای عما می جهااانی مایت انااد

هزین پایين و آما ز

شرایطی را ایجاد كند تا سازماندهی جهانی ایجاد شا د .با ایان

خ قيت و ن آوری و مایباشاد همچناين تطركاات جهاانی مانناد

دليل ك تجارت از حالت مطيط داخلی ب جهانی تغيير جهت داده

دیدهای فرهنری ،ارز ها ،نقط نررات ،ن رهبری ،نا آوری و...

است ،رهبران و مدیران باید ب دنبال راههایی جهت تعریف مجدد

هم در زمره آم ز های نر است [ .]4در نم دار ( ،)2مدل مربا ط

استراتژیها و جهت دهی سازمان خ د ب سامت جهاان پيچياده

ب آم ز

باشند .در جهانی ك ارتباطات و حمل و نقل باعث كاهش م اناع

بررسیهای بازرگانی
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نار با معنای ایجااد مطصا الت هماراه
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سخت و نر مطرح شده است.

نمودار -2

با گساتر

تکن لا ژیهاا و ابزارهاای فنااوری اط عاات و

ارتباطات ما در جهت ی

سرمای داران ب عن ان قدرتمندترین افراد جامعا رهنما د كارده
است .یکی از مهمترین ویژگیهاای ساازمان فراصانعتی ناپدیاد

نرا جهانی متشاکل از واحادهای با

شدت بهم پي ست نرير ن رونهای عصبی مغز در حركات هساتيم
ن نرامی ك نرير ی

بخاشهاای یا

شدن مرزهای سازمانی است[.]6
همان ط ر ك بيان شد در این جامع فراصنعتی دیرر داناش

دی انسااالری ،شاکل

و اط عات است ك حکمرانی میكند و بادیهی اسات كا ایان

گرفت باشد [.]1

دانش و اط عات از درون تفکرات انسانها ب عن ان سرمای های

ب گفت آل ین تافلر در كتاب ش ك آینده یکی از شاي ههاای

عصر فراصنعتی منتشر خ اهد شد.

مناسب برای ب تص یر كشيدن گستره تط ل اجتمااعی ناشای از
فناوریهای رایان ای و ارتباطات از راه دور ،مقایس آن باا تطا ل

 .1تفكر مدیریتی و انواع آن

جامع بشری از ج امع كشاورزی ب ج امع صنعتی اسات كا در

تما سازمانها چ ب ص رت باينالمللای و چا با صا رت

خ ل انق ب صنعتی رخ داد .جامع شناس آمریکاایی دانيال بال
( )1993در كتاب خ د تطت عن ان ظه ر جامعا فراصانعتی ،با

داخلی جهت بقای خ د در نراه خ د باید جهانی ش ند ،حتای اگار

این پيشرفتها نا فراصنعتی میدهد .ب گفت وی در حاالی كا

در عملکردشااان جهااانی نباشااند .در ایاان بخااش چهااار ماادل از

ج امع صنعتی ح ل مهار نيروی كار و ت لياد كاالهاا ساازماندهی

تفکرهایی ك مدیران جهت بررسی مطيط و تصاميمگياریهاای

مایشادند ،جامعا فراصاانعتی ،حا ل خلاق داناش و اسااتفاده از

خ د استفاده میكنند ت ضي داده میش ند.
این چهار ن

اط عات سازماندهی میش د .ب گفت بل ،جامع فراصانعتی با
وسيل شي ههای كسب ،پرداز

تفکر از تفکر جهاانی در ساط كام تاا تفکار

جهانی زیاد طبق بندی میش ند.

و ت زیع اط عاات شاکل داده و

تعریف میش د ك همری ب وسيل رایان دگرگ ن شدهاناد .ایان

چهار ن تفکر ك بررسی میش ند عبارتند از:

تا كيااد باار اط عااات برخاای از اندیشاامندان از جمل ا باال را ب ا

 -1دفاااااعی [ -2 ،]9كاوشاااارر [ -3 ،]8كنترلاااای [،]9

نا گیاری عصر فعلی ب عن ان «عصار اط عاات» و پايشبينای

 -4ادغامی [.]10

ارتقای بخش خدمات و اف ل ام ر ت ليادی هماراه باا جاایرزینی

تفکر دفاعی ی

ن

تفکر اسات كا معما اله با بازارهاای

داخلی و نيازهای آنها گرایش دارد.

تکنسااينهااا و افااراد حرف ا ای (كااارگران بااا دانااش) ب ا جااای
3
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كاوشرر تا حدی شبي مدافع است ولی از فرصتهای تجاری
ك ممکن است در بازارهای خارجی باشد آگاه است .ی

میباشند].[13

كاوشرر

فار ] )1991( [14تصری میكند ك تنها راه مقابل با تغييرات

با مسائل بينالمللی اطراف خ د ب طرز مطافرا كارانا برخا رد

كن نی جهان ،تغيير دادن ذهان و فکار افاراد اسات ،زیارا افاراد

مایكنااد تاا بت انااد با ساامت بازارهاای خااارجی جهات یااافتن

سازمان درگير این تغييرات هستند.

مطص الت و مشتریهای خ د حركت كند .مدیر با دیاد كنترلای

كفاالس] )1998( [11مفه تفکر جهانی را ب عنا ان طارح

آرزو دارد ك با ت ليد مطص الت مناسب در داخل مرزهاای خا د

شناختی یا نرر

بر بازارهای جهانی چيره شا د .كنتارلكنناده تمایال شادید با

میكند تعریف میكند و اعتقاد دارد ك این تفکر جهانی است ك

تعهدهای سرمای گیاری در خاار از مرزهاای خا د دارد و ساهم
خارجی آن نسبت ب فارو

فرو
است .ی

داخلای ا

كم

قابال م حرا

فردی ك تفکر جهانی دارد جهان را ب ص رت ی

تفکری كام ه جهانی میباشد ك تفکار جهاانی وی بار پایا دو
چند فرهنرای اسات و یا

بررسیهای خ د را از ی

ادغاا كنناده دارای دیادهای

شابک جهاانی از تاامينكننادگان،

پال ] )2000( [19تاكيد میكند ك طرز فکر جهانی ب عن ان

رهبری اثر بخش سازمانی اساتفاده كناد و باا گارفتن اط عاات

جمع تفکرات تما اعضای سازمان اسات كا با وسايل ميارا

كافی درباره جهان و استفاده از این اط عاات با طا ر تجربای،
تفکر جهانی خ د را گستر

اداری ،ساختاری و یا تطركهای صنفی آن سازمان شاکل دهای

ادغا كننده این ت انایی

شده است].[18

را دارد ك مطيط خارجی را با تما فرصتها و تفاوتهایش درك

گ پتا و گ ین دراجان ] )2002( [19تفکر جهانی را ب عنا ان

كند و ت انایی مدیریت بين انسانها ،فرهنگها و ارزشهایشاان را

فيلتری ك ب وسيل آن اشاخاص و ساازمان مایت انناد حسای

دارد .همچنين ت انایی نف ذ در تن ها و تجميع اجزای پراكنده در
مطيط پيچيده ا

چشاماناداز وسايع انجاا مایدهاد و

منافع سها داران مطلی و جهانی است].[16

ادغا كننده میت اند از دانش و مهاارت خا د جهات

میدهد .ی

كل میبيند و

استراتژیهایی را اجرا میكند كا هادفش درآن حاداكرر كاردن

طراحان ،ارتقادهندگان ،ت زیع كننادگان ،مشاتریان و رقباا ایجااد
میكند .ی

میكند ك از این ایادههاا و تجاارب حسای بساازیم كا

هدایت كننده تصميمگيری و عمل باشد .وی تبيين مایكناد كا

مدیر با تفکار ادغاامی دارای دیادی كاام ه جهاانی و

عامل دانش و مهارت میباشد .ی

جهانی كا تجاارب و ایادههاا را ساازماندهی

نسبت ب جهان داشت باشند عن ان كردند.

را دارد .مدیر باا تفکار ادغاامی مایداناد كا

داشتن شي ه تفکر جهانی یعنی فردی ك از تنا

م فقيت در رقابت ،از استراتژی برد -برد حاصل میش د [.]11

در سراسار

ام ر تجاری ،كش رها ،فرهنگها و بازارها آگاه است.
 .2مفهوم تفكر جهانی

تفکاار جهااانی فرآتاار از مهااارت اساات .ایاان م ض ا

یا

مفه تفکر جهانی اولين بار ت سط پرل ما تر [ ]12در ساال

جهتدهی ب دید جهانی است ك ب افاراد اجاازه مایدهاد كا

 1969مطرح شد .در اوایل سال  1980ب م ازات بطث و بررسای

چيزهایی را ببينند ك دیرران مت ج نمیش ند .تفکر جهاانی با

پيرام ن جهانی شدن ،ن یسندگان برروی دید جهاانی با عنا ان
ی

معنی ت انایی دیدن جهان از ی

نياز برای رهبران جهانی تاكيد كردند .سایر ن یسندگان ایان

دیاد وسايع كا از ایان طریاق

میت ان در جستج ی رونادهای غيرقابال پايش بينای و یاافتن

ایده قاب از ذهن را ب ح زههای فراملی تفکر جهانی ارتقا دادند.

فرصتها جهت رسيدن ب اهداف فردی ،سازمانی و حرف ای ب د.

رین اسميت ( )1996اذعان میكند ك افرادی با شاي ه تفکار

تفکر جهانی برای هر مدیر ب معنای شناخت وابستریهای بنراه

جهانی ،تص یر گسترده ای را در نرر میگيرند كا زنادگی را با

خ د در تجارت جهانی است حتی اگر فعاليتهای بنراه ب مطيط

عن ان تعادلی بين نيروهای ضد و نقيض ،فرآینادهاای ساازمانی

داخلی مطدود شده باشد].[20

مطمئنتر از ساختار و تن

ارز

میپییرند ،تطمل ابها برایشان

راحت است و در جستج ی باز گشاایی خا د با سا ی دیراران

بررسیهای بازرگانی
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ب وسيل تعدادی از فاكت رها ك مایت اناد عملکردهاای رهباران

 .3الگوهای تفكر جهانی

جهانی را اثر بخشتر كند ب ص رت زیر تعریف میش د.

 .3-1مدل مهارت  -دانش

 .1بخش حساس دانش ،راز و رمزهای درون فناوری و تکن ل ژی

برای مدیران و رهبران الز است ك هم ال یتهایشان و هم

و ت انایی استفاده از فناوری میباشد سيستمهای اط عااتی و

خ دشان را ب سمت واقعيتهاای باينالمللای هادایت كنناد .در
نتيج پيشنهاد میش د ك ب سمت ی

ارتباط از راه دور نقش بسيار مهمی در فعاليتهاای ساازمانی

تفکر جهانی بروند تفکر

در سط جهانی دارند.

جهانی شامل دانشها و مهارتهایی میباشد ك بارای مادیرانی

 .2دانش پيرام ن خص صيات اجتماعی ،سياسی و اقتصادی ساایر

ك در قالب جهانی قصد فعاليت دارند بسيار الز است.

افراد از سایر ملل زیرا ایان خص صايات بار روی تجاارت در

 .3-1-1دانش براي تفكر جهانی

سط جهانی بسيار تاثيرگیار است.

دانش ب عن ان مجم ع ای از اط عات مطس س كا بارای

 .3دانش درباره فرهنگهاای ساایر ملال كا بار روی مادیریت

ب كارگيری مهارتها نياز است تعریف میش د .از این دید دانش

تاثيرگیار میباشد.

 .3-1-2مهارت براي تفكر جهانی

.3-2مدل چهاربخشی تفكر جهانی

مهارت ،ت انایی جهت استفاده از دانش در فعالياتهاا عنا ان
میش د .مدیران باید دانش كافی دربااره فرهناگهاای مختلاف
داشت و سپس با استفاده از مهارتهای مدیریتی خ د بدانناد كا

محیط

سازمان

چر ن ایان فرهناگهاا را در ساط جهاانی مادیریت كنناد تاا
اثر بخشتر ش ند .تلفيق دانش ب همراه تمرین زیاد مهمترین راه
جهت افزایش مهارت اسات .دو مهاارت مهام بارای مادیران در

فرد

سط جهانی عن ان میش د .م رد اول اینک بت اند در باين افاراد

فرهنگ

مختلفی ك از فرهنگ های متفاوت هستند فرهنگپییری ایجااد
كند و دوماين ما رد اینکا ت اناایی مادیریت حجام عريمای از
تن عات ایجاد شده برای بنراه را داشات باشاد و از آنهاا جهات
همانط ر ك مشخص است این مدل از چهار بخش تشاکيل

افزایش س دآوری خ د استفاده كند].[21

شده است ك عبارتند از:
 )1طرح اره مطيط
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 )2طرح اره سازمان

م اج هستند .نط ه عملکردهای ساازمانی در ساط جهاانی باا

 )3طرح اره فرهنگ

ت ج ب اندازه ،درج بينالمللی ب دن ،تعداد كاركنان بينالمللی و

 )4طرح اره فرد

 ...متفاوت خ اهد ب د.
.3-2-3طرحواره فرهنگ

 .3-2-1طرحواره محیط

طرح اره فرهنگ در دید جهانی ب مدیران تاكيد میكند كا

ب ط ر خ ص مطيط ب مفه درك مطيط پيچيده جهاانی
و همچنين پيش بينی م ثر فرصتها و تهدیدها میباشد .مطايط

باید بت انند كاركنان مختلف از سایر فرهنگها را مدیریت نمایند.

تجارت جهاانی از لطااس سياسای ،اقتصاادی و اجتمااعی بسايار

در اینجا مدل فرهنری از مباحث سازمانی و مطيطای جادا شاده
است تا اهميت این م ض

پيچيده میباشد.

است ك نسبت ب سایرین اهميت كمتری دارد.

.3-2-2طرحواره سازمان

در مفهاا جهااانی ،طرحاا اره سااازمان شااامل فرآیناادها و
ساختارهای سازمانی در تقابل با چالشهای اساتراتژی

ملم ستر ش د ولی در مدل مشخص

 .3-2-4طرحواره فرد

ناشای از

این طرح اره مرب ط ب دانش و خصيص های رهبران جهاانی

پاسخر ییهای مطلی و ادغا های جهاانی و جهاتگياری باين

است ك همانط ر ك در مدل مشاخص اسات ایان طرحا اره از

استراتژیهای جهانی و منطق ای میباشد .سازمانهای چندمليتی

اهميت باالتری نسبت ب سایرین برخ ردار است .این مفها با

پيچيده با فشارهایی جهات سااختاردهی مجادد اساتراتژی هاا و

مهارتهای بين فردی ،مهارتهاای اجتمااعی و ها

سيستمهای خ د جهت فعاليتهای اثربخش در مرزهای كشا رها

رهبران جهانی باز میگردد].[22

رقاابتی

 .3-3مدل سه تفكر
شیوه تفكر جهانی؛

جهانیسازي

تغییر تهدیدات جهانیسازي به فرصتها

فرارقابت

افول سازمانی
شیوع تفكر مجازي:
تغییر تهدیدات فرارقابت به فرصتها
شیوه تفكر همكاريجویانه؛
تغییر تهدیدات جهانی سازي ،فرارقابت

تغییرات سریع تكنولوژي

تغییر تكنولوژیكی سریع به فرصتها
شیوه تفكر نوآورانه
تغییر تهدیدات تغییر تكنولووژیكی
سریع به فرصتها

فرا رقابتی ،ب عن ان رقابت بینهایات تعریاف مایشا د كا با

در این مدل س ن تفکر بيان شده است و شرایطی كا بایاد
تطت آن شرایط از این س ن تفکر استفاده ش د تبيين شده است:

م جب آن ،شركتهای رقابتی شدیداه خ دشان را در مقابل دیرار

در شرایط فرا رقابتی از تفکر مجازی استفاده میش د ،شرایط

شركتها قرار میدهند .در ایان شارایط از شاي ه تفکار مجاازی

بررسیهای بازرگانی
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استفاده میش د ك دارای ویژگی هایی از جمل  :نرریستن شركت
ب عن ان ی

میش د .این س مدل ب شرح زیر ب دند:
 )1مدل مهارت _ دانش

ساری از واحادهای با هام مارتبط ،درك مناابع

رقابتی غير منترره ،ارز

دادن ب برونساپاری وظاایف تجااری

 )2مدل چهار بخشی

غيراصلی ،ارز گیاری بر ذخيارههاای ارزی و انعطااف پاییری،

 )3مدل س تفکر

تاكيد بر بهب د مستمر میباشد.

در ابتدا ب مقایس دو مدل اول پرداخت میش د .اولاين مادل
ك همان مدل مهارت _ دانش میباشد دارای دو جزء مهاارت و

در شرایط تغييرات سریع تکن لا ژیکی از شاي ه تفکار ن آورانا
استفاده میش د .امروزه ،گستر

ارتباطات بیسيم و دیجيتال ایان

دانش میباشد ك ویژگیهای این دو گروه ب ط ر كامل در متن

امکان را فراهم میسازد تا اط عات با سارعتی بيشاتر از قبال با

مقال بيان شده است .داناش شاامل مجم عا ای از اط عاات و

دست مشتریان و دیرر سهامداران برسد .ك تاه شادن چرخا عمار

مهارت شامل ت انایی استفاده از دانش میباشد .دانش دارای سا

مطص الت و ت سع سریع در ت ليد و فرآیند ن آوریها ،تقریباه پدیده

بخش میباشد كا هار كادا از ایان بخاشهاا با بخاش یاا

رایجی در صنایع شده است .افزایش پ یاایی كا ت ساط تغييارات

بخشهایی از مدل چهار بخشی مرب ط میش ند:

سریع تکن ل ژیکی ب وج د آمده ،برای مادیران عاالی ،پايشبينای،

 )1بخااش اول دانااش ،همااان دانااش مرب ا ط ب ا تکن ل ا ژی و

تشااخيص ،اجتناااب ،باایاثاار كااردن یااا سااازگاری بااا بهب دهااای

سيستمهای اط عاتی میباشاد كا در مادل چهاار بخشای

تکن ل ژیکی بيرونی را مشکل كرده اسات .در ایان حالات از تفکار

مرب ط ب بخش طرح اره فرد و سازمان میش د ،زیرا مساائل

ن آوران استفاده مایشا د كا دارای خص صاياتی از جملا  :درك

مرب ط ب سيستمها ،فرآیندها و  ...مرب ط ب فارد و ساازمان

آهنگ بهب د تکن ل ژی در صنعت ،تشاخيص تغييارات مبتنای بار

میباشد.

تکن ل ژی ب ص رت پيشرفت  ،ارز
تغييرات تکن ل ژی ،ارز

نهادن ب واكانش نسابت با

 )2بخش دو دانش ،دانش مربا ط با خص صايات اجتمااعی و

نهادن ب ت ليد مستمر ایدهها و مدلهای

سياسی و اقتصادی مطيط سازمان میش د ك این بخاش باا

تجاری جدید ،درك منابع ایدههای جدید در داخل یا بيارون ،ت جا

بخش طرح اره مطيط از مدل چهار بخشی هم پ شانی خ بی

ب بهب د مستمر و پيشنهادهای بازاری جدید میباشد.

دارد ،زیرا هر دو بخاش اشااره با مطايط پيچياده سياسای،

اما در شرایط جهانی از مدل تفکر جهانی استفاده میش د ك

اجتماعی و اقتصادی ك سازمان با آن درگير است ،دارد.

ب ط ر خ ص دارای خص صيات زیر است:

 )3بخش س دانش ،دانش مرب ط ب فرهناگهاای ساایر ملال

 -تفکری فراتر از مرزهای جغرافيایی

است ك دقيقا با حا زه طرحا اره فرهناگ در مادل چهاار

 -داشتن شخصيت جهانی

بخشی مرب ط میش د.

 -درك كردن مطيط تجاری جهانی

اما قسمت دو مدل مهارت – دانش ،ح زه مهارت میباشاد،

 درك كردن نيازهای جهانی -ارز

نهادن ب م ض

در بخش مهارت ب م ضا

تن های گ ناگ نی ك سازمان با آن روبرو است اشاره شده است

انسجا در بين مرزها

 داشتن تطمل نسبت ب روی های تجاری غيرمنترره -ارز

مادیریت فرهناگهاای مختلاف و

ك ب ح زه فرهنگ در مدل چهار بخشی مرب ط میش د.
این دو مدل ع وه بر شباهتهای بسايار زیاادی كا دارناد،

نهادن ب تن فرهنری و منطق ای].[23

دارای تفاوتهایی نيز میباشند .یکی از این تفاوتهاا با ميازان
 .4مقایسه تطبيقی سه مدل

ارز گیاری این دو مدل ب بخشهای مختلف باز مایگاردد ،در
حالی ك در مدل مهارت – دانش ب هم بخاشهاای داناش و

در این پژوهش س مدل بيان شده است ك در این بخش ب
مقایس این س مدل ،بيان شباهتها و تفاوتهای آنها پرداختا
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مهارت ارز

اهميت میباشد.

یکسان داده شده است ولی در مدل چهار بخشای،

اما در مدل س ابتدا شرایط استفاده از تفکر جهانی بيان شده

بخشهای مختلف دارای ارز های مختلف میباشند ك با اندازه
بال نهای نشاندهنده آنها متناسب میباشاد .طرحا اره فارد در

است و سپس خص صيات تفکر جهانی بيان شده است كا تماا

این مدل دارای بااالترین اهميات و فرهناگ دارای پاایينتارین

بخشهای دو مدل قبلی را ب شرح زیر پ شش میدهد:

شرایط تفكر جهانی در مدل سوم

مدل مهارت – دانش

مدل چهاربخشی

تفکری فراتر از مرزهای جغرافيایی

بخش دانش سياسی – اجتماعی -اقتصادی

طرح اره مطيط

داشتن شخصيت جهانی

تما بخشهای مدل مهارت  -دانش

طرح اره فردی

درك كردن مطيط تجاری جهانی

بخش دانش سياسی – اجتماعی -اقتصادی

طرح اره مطيط

درك كردن نيازهای جهانی

بخش دانش سياسی – اجتماعی -اقتصادی

طرح اره مطيط

ارز گیاری انسجا در بين مرزها

بخش دانش سياسی – اجتماعی -اقتصادی

طرح اره مطيط

داشتن تطمل نسبت ب روی های تجاری غيرمنترره

بخش دانش سياسی – اجتماعی -اقتصادی

طرح اره فرد

بخش دانش فرهنری

طرح اره فرهنگ

ارز

دادن ب تن

فرهنری و منطق ای

ریشتر ،جهانی شدن را شکلگيری شبک ای میداند ك طای آن،
 .5تفكر جهانی ،گامی به سوی جهانی شدن

اجتماعاتی ك پيش از ایان در كاره خااكی دوراز هام و منازوی

جهانی شدن پدیاده ای صارفا اقتصاادی نيسات ،بلکا ایان

ب دند ،در وابستری متقابال و وحادت جهاانی ادغاا شا ند].[24

رویکرد ع وه بر اقتصاد ،تما جنبا هاای فرهنرای ،اجتمااعی و

جهانی شدن را میت ان از س منرر سياسی ،فرهنری و اقتصادی

سياسی زندگی بشر امروز را در بر میگيرد .ماارتين آلبار ،جهاانی

م رد بررسی قرار داد .همچنين میت ان ارتباط بين این س منرر

شدن را فرآیندهایی تعریف میكند ك براسااس آن تماا مارد

جهانی شدن و مدلهای ارائ شده در پژوهش را ب صا رتی كا

جهان در ی

جامع فراگير جهانی ب هم پي ند میخ رند .امان ئل

در جدول ( )1نشان داده شده است ،بيان نم د:

جدول  -1جهاني شدن و مدلهاي ارائهشده
ابعاد جهانی شدن

بعد سياسی

خصوصیات جهانی شدن

مدل مهارت-دانش

 -اجبار حک متها ب احترا ب افکار

تاكيد بر دانش سياسی-اجتماعی

عم می(كش رهای جهانی)

در تفکر جهانی

مدل  4بخشی
طرح واره مطيط

مدل  3تفكر
تفکری فراتر از مرزهای جغرافيایی

 رعایت حق ا بشر برگزاری انتخابات آزاد حفظ مطيط زیست -نزدیکی هرچ بيشتر فرهنگها

بعد فرهنری و ارتباطات  -تبادل افکار و اط عات بين ملتها

 -تاكيد بر دانش فرهنری

 -طرح اره فرهنگ

 -تاكيد بر مهارت مدیریت

 تاكيد بر مهارتهای اجتماعی  -داشتن شخصيت جهانیوه

فرهنگهای متن
قرارگرفتن در روند جهانی شدن اقتصاد از تاكيد بر دانش اقتصادی
بعد اقتصادی

طریق تعامل فعال با اقتصادجهانی

 -ت ج ب تن فرهنری و منطق ای

رقابتی در طرح اره فرد

طرح اره مطيط

درك مطيط تجارت جهانیداشتن تطمل نسبت ب روی هایتجاری غير منترره

بررسیهای بازرگانی
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نساجی كا دارای كاالهاای ت ليادی باا اساتاندارد و تقاضااهای
 .6وضعيت تفكر جهانی در ایران

جهانی میباشد ،شاید بت ان گفت ك جز اولين بنراههاایی اسات

همان ط ر ك در این پژوهش عن ان شاد تفکار جهاانی با

ك با پدیده جهانی شادن درگيار شاده اسات و در یا

رقابات

عن ان پيشزمين ای جهت جهانی شدن مطرح مایباشاد .كشا ر

بينالمللی قرار گرفت است .رهبران شركتهای بزرگ و م فق در

ایران جهت همرا شدن با تجارت جهاانی با مادیرانی كا باا

ایاان زميناا

ماننااد ،ConeMills ،Levi’s Strauss ،Burlington

تفکرات مدیریتی برتر و یا در شرایط ایدهآل ب مدیرانی باا تفکار

and Dupont

جهانی نياز دارد .شاید ب دليل چالشهایی ك در سار راه جهاانی

ب اقداماتی در جهت گستر

شدن ایران وج د دارد ،هن ز نياز ب وج د تفکر جهاانی در كشا ر

كاهش هزین های خ د زدند ك ب قرار زیر است:

احساس نشده است.

 Millikenبا ت ج ب تفکر جهانی ك داشتند دست
مطص الت خا د ،افازایش سا د و

همان ط ر ك گفت شد تفکر جهاانی شاامل مجم عا ای از

سياست درونررایی حاكم بر اقتصاد كش ر ،ایران را در حاشاي

دانشها و مهارتها میباشد .یکای از بخاشهاای بسايار مهام

تط الت اقتصادی قرار داده است .ایاران در روناد جهاانی شادن

دانااش ،دانااش سياساای ،اجتماااعی و اقتصااادی پيرام ا ن سااایر

اقتصاد ،در زمين های غيرنفتی ،جایب سارمای گایاری خاارجی و

بخشهای جهان میباشد ،رهبران این شركتها با ت ج ب ایان

جهانرردی در مقایس با كش رهای همج ار در وضعيت مطلا بی

مض

بررسی نم دند ك از آنجایی ك ك هزین نيروی كاار در

قرار ندارد .همسا یی باا اقتصااد جهاانی ،با شاناخت دقياق از

كش رهای آسيایی و ح زه كارایيب در مقایس با كش رهای ت سع

مدلهای متعاارف باينالمللای بساتری دارد .در واقاع در جهات

یافت مانند امریکاا و ژاپان بسايار پاایين مایباشاد ،لایا از ایان

پيشروی ب س ی تفکر جهانی در گا اول باید برای جهانی شدن

كش رهای در حال ت سع ب عن ان مطال ت لياد كاالهاای خا د

ت

كرد .در راه جهانی شدن الز است ك مدیران كشا ر با

استفاده نم دند ،ب این ترتيب ك با انتقال تجهيزات ت ليدی خ د

ع املی همچ ن ضرورت صادرات غيار نفتای ،ت ساع صاادرات،

ب این كش رها از مزیت هزین پایين نيروی كار در این كشا رها

شکل دهی كارخانجات صادراتگرا ،ت انمندسازی ت ليدات داخلای

در جهت كاهش هزین های ت ليدی خ د و افزایش سا د اساتفاده

در جهات جایب

نم دند .نم ن ای دیرر از تفکر جهانی رهبران شركتهای جهانی،

گردشرران خارجی ت ج بيشتری مبیول دارند .البت كش ر ایاران

شركت ت ليدكنناده

در جهت حض ر در بازارهای جهاانی ،و تا
ب دليل داشتن مزایایی از جمل م قعيت ژئ پلتي

مرالی از شركت  Whirlpoolمیباشد ك ی

مناسب ،وجا د

ل از منزل میباشد ،این شركت با ت ج ب فلسف تفکار جهاانی

نيروهاای جا ان ،متخصااص و متعهاد ،وضااعيت مطلا ب منااابع

ك در نرر گرفتن فرهنگهای افاراد ساایر ملال و ویژگایهاای

غيرنفتی و جاذب های گردشرری میت اند گا هاای ما ثری را در

سياساای ،اقتصااادی و اجتماااعی آنهااا اساات ،اقاادا ب ا ت ليااد

این راه بردارد.

مطص الت متفاوت در كش رهای متفاوت كرده است .با عنا ان
مرال یخچالهای ت ليدی این شركت بارای كشا رهای مختلاف

 .7نمونههای عملی از تفكر جهانی

دارای اندازههای مختلف است ،با عنا ان مراال از آنجاایی كا

همان ط ر ك در قسمتهای پيشين بياان شاد ،ساازمانهاا

ژاپنیها ع ق دارند ك از وسایل ك چ

در خان استفاده نمایناد

جهت هماهنری با مق لا جهاانی شادن و در كناار آن برطارف

و مطيط خان هاشان جمع و ج ر باشد لیا یخچاالهاای ت ليادی

طرز فکر جهانی دارند ،تا بادین

این شركت برای كش ر ژاپن ك چ تر از یخچاالهاای ت ليادی

كردن نيازهای داخلی نياز ب ی

وسيل بت انند راههایی تازه را در گساتره ایان رقابات باينالمللای

برای مشتریان امریکایی است.

بيابند .مرالی ك در اینجا ارائ میگردد ب تفکار جهاانی رهباران
صنعت نساجی امریکا اشااره دارد .باا ت جا با طبيعات صانعت
9
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نتيج ب وج د آمدن احساس نياز ب تفکر جهانی.

جمعبندی

 -ت ج پرور

شاید بت ان جهاانی شادن را یکای از مهمتارین م ضا عاتی

مدیران جهاانی در بخاشهاای صانعتی و

تجاری.

دانست ك امروزه سازمانها با آن در گيرند ،سازمانها تصادفی ب
س ی جهانی شدن پيش نمیروند بلکا بایاد اساتراتژیهاایی را

 -افزایش سفرهای خارجی برای مدیران جهت بااال باردن

بسط دهند ك برایشان مفياد اسات .جهات مادیریت ایان روناد

دانش سياسی ،اجتمااعی و اقتصاادی آنهاا و همچناين

تغييرات ،سازمانها نيازمند مدیران و رهبران جهانی هستند.

آشنایی آنها با فرهنگهای مختلف.

مفه ی

 -دع ت از مدیران و رهبران م فق جهانی جهت برگازاری

رهبار جهاانی حا ل م ضا عاتی چا ن تجاارت

دورههای آم زشی برای مدیران داخلی.

جهانی ،شركتهای چنادمليتی ،افارادی باا فرهناگهاا و پايش
زمين های متفاوت میگردد .ی

 -تهيا كتااب و ب روشا رهایی از تجااارب رهبااران م فااق

رهبر جهاانی نا تنهاا بایاد در

جهانی.

ميان افراد مختلف از فرهنگهای مختلف انريزه ایجاد كند بلکا

 -آشنایی با كاركردهای شركتهای جهانی.

باید دید گسترده نسبت ب جهان و فعاليتهاای كساب و كاار در

 -ت

جهان و فعاليتهای بين مرزی داشت باشد هم چناان با هماان
اناادازه بایااد درباااره فرهنااگهااا نيااز درك داشاات باشااد .امااا
ضروری ترین ویژگی های ی

رهبر جهانی داشتن تفکار جهاانی

است .طرز فکر جهانی از نرر

مربت فرد نسبت ب جهانی شدن

و ه یت دادن ب جهان نشات میگيرد و ی

در جهت ایجاد شركتهای فرامليتی و جهانی.
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