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Kodėl tarptautinių derybų metu yra naudingas kultūrinis sąmoningumas?
Susitinkant ir derantis su žmonėmis iš skirtingų kultūrų, jūs dažnai esate padėtyje, kurioje
nežinote kaip reikėtų tinkamai elgtis ir ko iš jūsų tikisi kita šalis. Kita vertus, jūs taip pat
turėtumėte žinoti tai, kad jie veikiausiai elgsis kitaip. Mes skiriamės aspektais tokias kaip
skirtingi gestai, elgesys bei įpročiai. Linktelėjimas ne visada reiškia sutikimą, sakymas taip
ne visas reiškia, kad asmuo sutinka.
Ypač tai yra svarbu žinoti versle, nes tai yra elgsenos kultūros pagrindas, jūs neturėtumėte
elgtis nedraugiškai ir įžeidžiančiai.
Yra keletas skirtingų studijų apie įvairių kultūrų skirtumus. Tarp svarbiausių galima rasti
GLOBE (Globalinės lyderystės ir organizacinės elgsenos efektyvumo tyrimų programa)
tyrimą, kurį inicijavo profesorius Robert J. House (1991), Hall/Hall, Trompenaas ir Geert
Hofstede. Žemiau pateikiamos kultūrinės dimensijos yra paremtos Hofstede surinktais
duomenimis, apklausus 116.000 „IBM“ kompanijos darbuotojų visame pasaulyje.
Siekiant užtikrinti šiek tiek geresnį skirtingų kultūrų supratimą, išskiriamos 5 dimensijos ir
paaiškinami pagrindiniai ypatumai:


Hierarchija



Rizika



Individualizmas /kolektyviškumas



Ilgalaikė orientacija



Vyriškumas/Moteriškumas

Valdžios distancija

Valdžios distancijos dimensija apibūdina tai, kokiu mastu ne toks reikšmingas
institucijos/organizacijos narys pripažįsta, jog bendruomenėje egzistuoja netolygus
valdžios paskirstymas.

Kultūros, kurioms yra būdingas maža Kultūros, kurioms yra būdingas didelė
valdžios distancija yra apibūdinamos:
valdžios distancija yra apibūdinamos:


Nelygybė tarp žmonių yra nežymi.





Idealus viršininkas yra išradingas
demokratas

Nelygybė tarp žmonių yra laukiamas
ir sveikintinas dalykas.



Idealus viršininkas yra geranoriškas
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Privilegijų ir statuso simboliai nėra
patvirtinti.



Darbuotojai tikisi būti įtraukiami į
sprendimų priėmimo procesus



Vadybos
teorijose
darbuotojų vaidmuo.



Valdžios
perėmimas
sankcionuotas.



pabrėžiamas
turi

būti

autokratas


Tikimasi privilegijų ir statuso simbolių



Darbuotojai tikisi gauti nurodymus.



Vadybos teorijose yra pabrėžiama
vadovavimo svarba



Galia prieš teises .



Galingieji turi privilegijas

Visi žmonės turi tokias pačais teises

Šalys, kurioms būdinga žema valdžios Šalys, kurioms būdinga didelė valdžios
distancija, yra:
distancija, yra :
Austrija, Izraelis, Danija, Naujoji Zelandija,
Airija,
Švedija,
Norvegija,
Suomija,
Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Vokietija,
Australja, Niderlandai. Kanada, JAV ir t.t

Malaizija, Gvatemala, Panama, Filipinai,
Meksika,
Venesuela,
Arabų
šalys,
Ekvadoras, Indonezija, Indija, Vakarų
Afrika, Singapūras, Prancūzija, Honkongas
ir t.t..

Šaltinis: Däubner ir Hennrich, 2003

Neapibrėžtumo išvengimas yra apibrėžiamas tokiu laipsniu, kokiu tos kultūros nariai jaučia
grėsmę, sukeliamą neaiškiose ir nežinomose situacijose.
Kultūroms su aukštu
išvengimu yra būdinga:

neapibrėžtumo Kultūroms
su
žemu
išvengimu yra būdinga:

neapibrėžtumo



Pastovus gyvenimo neapibrėžtumas
yra suvokiamas kaip nuolatinė
grėsmė.



Neapibrėžtumas
yra
laikomas
normalia gyvenimo situacija ir su
kiekviena diena priimamas.



Neapibrėžtumas
sukelia
patiriamo streso lygį.

aukštą



Neapibrėžtumas sukelia žemą streso
lygį.



Priimama nuspėjama rizika, tačiau
bijoma dviprasmiškų situacijų ir
nenuspėjamos rizikos.



Priimamos dviprasmiškos situacijos
su nenuspėjama rizika.



Laikas yra tiktai orientacinis rėmas.



Laikas yra pinigai





Dauguma to yra apibrėžta įstatymais
ir taisyklėmis

Tik keletas
taisyklių.

bendrų

įstatymų

ir
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Šalys,
kurioms
būdingas
neapibrėžtumo išvengimas, yra:
Singapūras,
Honkongas,
Austrija.

aukštas Šalys,
kurioms
būdingas
neapibrėžtumo išvengimas, yra:

žemas

Japonija, Danija, Švedija, Graikija, Portugalija, Gvatemala, Urugvajus,
Airija, Jungtinė Karalystė, Salvadoras,
Ispanija,
Peru,
Turkija,
Meksika, Malaizija, Panama, Filipinai

Šaltinis: Däubner ir Hennrich, 2003

Šalys, kurioms būdingas vidutinis neapibrėžtumo išvengimas yra: JAV, Kanada, Naujoji
Zelandija, Australija, Niderlandai, Šveicarija.

Individualizmas /Kolektyvizmas

Kolektyvizmas apibūdina visuomenę, kurioje gimę žmonės yra integruojami į stiprias,
uždaras, juos visą gyvenimą apsaugančias grupes, kurios tikisi besąlygiškos ištikimybės.
Individualizmas apibūdina kultūras, kuriose santykiai tarp asmenų yra prarasti. Manoma,
kad kiekvienas turi rūpintis savimi ir savo artimaisiais.

Kolektyvizmo kultūroms yra būdinga:

Individualizmo kultūroms yra būdinga:



Identiteto pamatai glūdi socialiniame
tinkle, kuriam priklauso žmogus



Identiteto
individualume.



Giminystė
pareigas.



Pareigos
giminystę



Pirmenybė yra teikiama
kolektyviniams interesams nei
atskiram individui.



Asmeniniai interesai turi pirmenybę
prieš kolektyvinius.



Tikimasi išgirsti individualią nuomonę



Nuomonei įtaką daro konkreti grupė,
kuriai priklauso žmogus



Pareikšta
asmeninė
nuomonė
atspindi žmogaus sąžiningumą



Žmonės vengia atvirų konfliktų





Labiausiai siekiami tikslai
harmonija ir sutarimas.

Savirealizacija
svarbiausių tikslų



Vadovavimas
individams


Šalys,

turi

Vadovavimas
grupėms.
kurioms

pirmenybę

reiškia

būdingas

prieš

yra

vadovavimą
aukšto

lygio Šalys,

kurioms

pamatai

turi

glūdi

pirmenybę

yra

reiškia

būdingas

prieš

vienas
vadovavimą

aukšto

lygio
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kolektyvizmas, yra:

individualizmas, yra:

Dauguma
Lotynų
Amerikos
šalių, JAV, AustraliJA, Kanada, Niderlandai,
Indonezija, Pakistanas, Taivanis, Pietų Italija, Belgija, Danija, Švedija, Šveicarija ir
Korėja, Tailandas, Singapūras, Honkongas, kt.
Vakarų Afrika
Šalitinis: Däubner ir Hennrich, 2003

Ilgalaikis / trumpalaikis orientavimas

Ilgalaikis orientavimas yra apibūdinama kaip į būsimą sėkmę, ypač atkaklumą ir asketizmą
nukreiptų dorybių puoselėjimas. Priešingai, trumpalaikio orientavimo vertybėms
priskiriamos dorybės, kurios yra orientuotos į praeitį ir dalyvavimą, ypač tradicijas, geros
reputacijos išsaugojimą ir visuomeninių pareigų vykdymą.

Kultūroms su trumpalaikiu orientavimu yra Kultūroms su ilgalaikiu orientavimu yra
būdinga:
būdinga:


Pagarba tradicijoms



Išlaidų
nesąlygojama
visuomeninėms
ir
su
susijusioms pareigoms



Leidžiant
pinigus
socialinis spaudimas


pagarba
statusu

Tradicijų pritaikymas šiuolaikinėms
aplinkybėms



Ribota pagarba visuomeninėms ir su
statusu susijusioms pareigoms

jaučiamas



Pageidaujamas asketizmas.



Didelės taupymo normos



Atkaklumas siekiant lėtų rezultatų



Noras pajungti tam tikram tikslui



Svarbus vertybių pripažinimas



Nedidelės taupymo normos, žemi
investicijų tarifai



Tikėjimas greitais rezultatais



Yra svarbu išsaugoti gerą reputaciją



Tiesa yra vertybė

Šalys, kurioms
orientavimas yra:

būdingas

trumpalaikis Šalys,
kurioms
orientavimas, yra:

būdingas

UK, Australija, Naujoji Zelandija, JAV, Kinija, Honkongas, Taivanis,
Kanada, Pakistanas, Čekijos Respublika, Vietnamas ir Pietų Korėja.
Ispanija, Filipinai ir Afrikos šalys

ilgalaikis
Japonija,

Šaltinis: Däubner ir Hennrich, 2003
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Vyriškumas ir moteriškumas

Jeigu lyčių vaidmenys yra emociškai aiškiai išdėstyti vienas prieš kitą, visuomenė yra
apibrėžiama kaip vyriškoji. Vyrai turi būti savarankiški, stiprūs ir materialiai orientuoti.
Moterys turi būti santūrios, jautrios, vertinti gyvenimo kokybę. Jeigu lyčių vaidmenys yra
sutampantys, tokia visuomenė yra apibrėžiama kaip moteriškoji. Vyrai kaip ir moterys
turėtų būti santūrūs, jautrūs, vertinti gyvenimo kokybę.

Moteriškosioms kultūroms yra būdinga:


Vyriškosioms kultūroms yra būdinga:

Dominuojančios
vertybės
–
rūpinimasis
kitais
ir
vertybių
saugojimas



Dominuojančios
vertybės
materialinė sėkmė ir vystymasis



Yra svarbūs pinigai ir daiktai



Yra svarbūs žmogiški ir nesugadinti
santykiai



Iš vyrų tikimasi savarankiškumo,
ambicingumo ir tvirtumo



Tikimasi kuklumo





Vyrams ir moterims leidžiama būti
jautriems ir rūpintis santykiais

Iš moterų tikimasi
santykių puoselėjimo





Šeimoje tėvas ir motina atsako už
tikrovės ir jausmų suvokimą.

Šeimoje tėvas atsako už tikrovės, o
motina už jausmų suvokimą.



Gyvenama tam, kad dirbtum



jautrumo

–

ir

Dirbama tam, kad gyventum

Šalys, kurioms būdingas moteriškumas, Šalys, kurioms būdingas vyriškumas, yra:
yra:
Slovakija, Japonija, Vengrija, Austrija,
Švedija, Norvegija, Suomija, Niderlandai ir Šveicarija,
Venesuela,
Italija,
Airija,
Lotynų Amerikos šalys.
Jamaika, jungtinė Karalystė, Pietų Afrika,
JAV, AustraliJa ir Naujoji Zelandija.
Šaltinis: Däubner ir Hennrich, 2003

Visos šios kultūrinės dimensijos turi įtakos verslo santykiams ir taip pat tiesiogiai veikia
derybas.
Daugiau informacijos apie kultūrines dimensijas ir šalių analizes rasite apsilankę šiame
internetiniame puslapyje:
http://geert-hofstede.com/national-culture.html
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