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جرارد هندریک (گیرت) هافستد در  3اکتبر سال  8991درشهر هالم هلند متولد شد.
از سال  8939تا  8941در مدارس The Hagueو  Apeldoornبه تحصیل پرداخت و دیپلم
خود را در دبیرستان  BETAاخذ کرد.
از میان اساتید دانشگاه ماستریخت هلند ،شاید کمتر کسی به اندازه گرت هافستد ،در حوزه مدیریت
مشهور و تاثیرگذار بوده باشد .هافستد ،در پایان جنگ جهانی اول ،هفده ساله بود و شرایط زندگی
خوبی در هلند نداشت.
گیرت هافستد در سال  8913به عنوان یک مهندس مکانیک در دانشگاه صنعتی دلفت (Delft
)University of Technologyدر مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شد
در سال  8913جهت انجام خدمت سربازی وارد ارتش شد و تا سال  8911افسر فنی ارتش هلند
بود.
هافستد در سال  8911در کارخانه ای در آمستردام مشغول به کار شد و به مدت ده سال در
شرکتهای هلندی در سمتهای مختلف از کارگر تولید تا مدیر کارخانه فعالیت داشت.
او در سال  8991با مطالعه موردی در  IBMموفق شد مدلی برای فرهنگ ارئه دهد.
مدرک دکتری خود را در سال  8991با رتبه عالی از دانشگاه گرونینگن ) Goningenبا موضوع
پایان نامه بازی کنترل بودجه اخذ کرد.
از سال  ،8918-8991بخش تحقیقات پرسنلی آی بی ام را تاسیس و مدیریت نمود.
طی سالهای  8918تا  8913بازدید مدرس رفتار سازمانی ،آی ،لوزان ،سوئیس بود.
 8919-8913استاد مدیریت (EIASMموسسه اروپایی برای مطالعات پیشرفته در مدیریت)،
بروکسل ،بلژیک.
 8919-8913استاد مدعو مدیریت ،Fontainebleau ،INSEAD ،فرانسه بود.
 8993-8911موسس و مدیر اول موسسه تحقیقات همکاری بین فرهنگی) (IRICهلند
 8913-8911مدیر منابع انسانی Fasson ،اروپا ،لیدن ،هلند
 8919-8913دین ،مدیر ارشد برنامه  ، Semaforآرنهم ،هلند
 8993-8911استاد انسان شناسی سازمانی و مدیریت بین المللی ،دانشگاه ماستریخت ،هلند
در سال  8993باز نشسته شد.
وی طی سالهای  9111-8999استاد افتخاری دانشگاه هنگ کنگ بود.
 9114-8993همکار ارشدIRIC ،
او از سال  9181-8991به عنوان همکار آموزشی پاره وقت مرکز تحقیقات اقتصادی در دانشگاه
تیلبورگ ) (Tilburgهلند خدمت کرده است.
هافستد در سال  8911با چاپ اولین کتاب علمی خود با نام پیامدهای فرهنگی در ایاالت متحده
امریکا ،بنیان گذار پژوهش میان فرهنگی مقایسه ای شد.
در سال  8998کتابی در سطح د انشجویی با نام فرهنگ و سازمان :نرم افزار ذهن را منتشر نمود.
این کتاب تا کنون به 89زبان اروپایی و  3زبان آسیایی ترجمه شده است.
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هافستد به واسطه کتابهای خود ،به عنوان یکی از استناد شده ترین نویسندگان در نمایه استناد علوم
اجتماعی تبدیل شده است.
او یک همکار آکادمی مدیریت و بین المللی کسب و کار در ایالت متحده آمریکا و عضو افتخاری
انجمن بین المللی روانشناسی میان فرهنگی ،دکتر افتخاری از هفت دانشگاه اروپایی ،و استاد
افتخاری در دو دانشگاه چین است.
در می سال  ،9111مجله  ،Wall streetنام او را دربین  91نفر برتر اثرگذارترین متفکران تجارت
قرار داد.
در سپتامبر  9188ملکه بئاتریکس هلند لقب شوالیه در مقام (مرتبه) شیر هلندی را به او اعطا کرد.
در ماه مارس  ،9189در Trainertage Petersbergerدر ،Köngswinter
آلمان ،او "جایزه دستاورد زندگی"  DER deutschen Weiterbildungsbrancheرا دریافت
کرد.

تئوری فرهنگ سازمانی هافستد:
زمانی که وارد دانشگاه شد و رشته فنی درس می خواند و به عنوان کارآموز در حوزه تعمیرات کشتی،
این فرصت را یافت تا به اندونزی سفر کند.
سفر به کشوری دوردست با فرهنگی کامالً متفاوت و زندگی در کشتی و اسکله باعث تولد یک سوال مهم
در ذهن هافستد شد :فرهنگها چگونه شکل میگیرند و در چه زمینههایی با یکدیگر شبیه یا متفاوت
هستند؟
هافستد نخستین «شوک فرهنگی» خودش را زمانی میداند که در سفری به انگلیس ،با یک دختر
انگلیسی آشنا میشود! برای او سوال است که چطور ،دو نفر از فرهنگ اروپایی از دو کشور نسبتاً نزدیک،
تا این حد در نگرش خود به دنیای بیرون با یکدیگر فرق دارند؟
هافستد در ادامه مسیر شغلی خود ،از تعمیرکاری کارخانه تا همکاری با شرکت IBMرا طی میکند و
بیشتر از پیش این فرصت را به دست میآورد تا تفاوتهای فرهنگی را لمس کند .او خود ،نگاه مهندسی
را در پیشرفت خود بسیار موثر میداند و توضیح میدهد که :ذهن مهندسی باعث میشود که من خیلی
دقیق حرف بزنم و تالش کنم حرفها و پیام هایم واضح و شفاف باشند.
شاید به دلیل همین نگاه مهندسی است که هافستد ،تفاوتهای فرهنگی در کشورها و سازمانها و اقوام را،
در قالب «ابعاد فرهنگ» یا »Dimensions of Cultureمطرح میکند.
چهار بعد فرهنگی:
«گرت هافستد» بعد از مطالعاتی دریافت که چهار بعد فرهنگی وجود دارد که به کمک آن میتوان
چگونگی و چرایی رفتارهای مختلف در فرهنگهای مختلف را تشریح نمود.
اطالعات تحقیقی وی به وسیله دو پرسشنامه از صدوشانزده هزار پاسخدهنده در هفتاد کشور مختلف
جمعآوری گردید .پاسخدهندگان همگی در شعبههای شرکت I.B.Mکار میکردند که البته یکی از
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انتقادات وارده بر مطالعه هافستد این است که مطالعه او تنها روی یک شرکت متمرکز بوده است.
هافستد در مطالعه خود ابعاد فرهنگ را به چهار دسته تقسیم میکند.
 -8فاصله قدرت
 -9اجتناب از عدم اطمینان
 -3فردگرایی
 -4مردساالری
 -1فاصله قدرت :فاصله قدرت حدی است که افراد ،موسسات و سازمانهای کم قدرت میپذیرند که
قدرت بهطور نابرابر توزیع شود .در کشورهایی که افراد آن بهطور کورکورانه از دستورات مافوقهای خود
پیروی میکنند ،فاصله قدرت زیاد است .در بسیاری از جوامع کارکنان سطوح عملیاتی تمایل دارند که
دستورات را همانند یک رویه اطاعت کنند .در بعضی از جوامع که فاصله قدرت زیاد است حتی در سطوح
عالی سازمان نیز اطاعت محض از مافوقها دیده میشود ..بهطور کلی در کشورهایی که فاصله قدرت کم
است ،سازمانها غیرمتمرکز بوده و دارای ساختار مسطحتری هستند و نیروهای انسانی دارای شرایط
احراز شغلی باالیی هستند .در مقابل در کشورهایی که فاصله قدرت زیاد است ،سازمانها متمرکز و
دارای ساختار بلند هستند و همچنین نسبت سرپرستان در آنها باالست و افراد سطوح عملیاتی دارای
شرایط احراز شغلی پایینی هستند.
 -9اجتناب از عدم اطمینان :حدی است که افراد احساس میکنند که در موقعیتهای مبهم مورد
تهدید قرار میگیرند .برای اجتناب از چنین موقعیتهایی برای خود باورها و حتی نهادهایی ایجاد
میکنند .در کشورهایی که افراد آن عدم اطمینان را دوست ندارند ،نیاز امنیت در آنها باالست و به
تخصصها و دانش اعتقاد زیادی دارند .در فرهنگهایی که کمتر از عدم اطمینان اجتناب میکنند ،افراد
تمایل به ریسکپذیری .در کشورهایی که فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان در آنها زیاد است ساختاردهی
فعالیتهای سازمانی در آنها زیاد است ،قوانین مکتوب بیشتر است ،مدیران ریسک کمتری میکنند،
ترک خدمت نیروی کار کم است و کارکنان از ابهام شغلی کمتری برخوردارند .در مقابل در جوامعی که
اجتناب از عدم اطمینان در آنها کم است ،ساختاردهی فعالیتهای سازمانی کم است ،قوانین مکتوب
ناچیز بوده و ترک خدمت کارکنان زیاد است ،همچنین مدیران زیاد ریسک میکنند و کارکنان دارای
تحمل ابهام بیشتری هستند .در چنین فرهنگی افراد سازمان برای کارهایی که انجام میدهند پاسخگو
هستند و تشویق میشوند تا خالقیت بیشتری از خود نشان دهند.
 -3فردگرایی :فردگرایی عبارت است از تمایل افراد به مراقبت از تنها منافع خود و خانوادهشان.
هافستد این تفاوت فرهنگی را روی یک پیوستار اندازهگیری میکند که در یک طرف طیف فردگرایی و
در طرف دیگر جمعگرایی قرار دارد .جمعگرایی عبارت است از تمایل افراد به وابستگی به گروهها یا
اجتماعات و مراقبت از یکدیگر به ازای تعهدی که افراد نسبت به یکدیگر احساس میکنند .همانند سایر
ابعاد فرهنگی ،اثرات فردگرایی و جمعگرایی به روشهای مختلفی قابل اندازهگیری است .هافستد دریافت
که کشورهای ثروتمند امتیاز فردگرایی باالتری دارند و در کشورهای فقیرتر فرهنگ جمعگرایی بیشتر
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 از اخالق کاری پروتستان حمایت بیشتری،است در کشورهایی که فرهنگ جمعگرایی وجود دارد
 در کشورهایی که فرهنگ. ابتکارات فردی وسیعتر است و ترفیعات مبتنی بر ارزش بازاری است،میشود
 ابتکارات فردی کم است، حمایت کمتری از اخالق کاری پروتستان به عمل میآید،فردگرایی حاکم است
.و ترفیعات مبتنی بر سیستم ارشدیت است
 موقعیتی که ارزشهای غالب در: هافستد مردساالری را اینگونه تعریف کرده است: مردساالری-4
 هافستد این بعد را روی یک پیوستار اندازهگیری. موفقیت و چیزهای مادی، پول:جامعه عبارتند از
 به عقیده هافستد.میکند که در یک سوی آن مردساالری و در سوی دیگر زنساالری قرار دارد
 به فکر دیگران بودن و: یک موقعیتی که ارزشهای غالب در جامعه عبارتند از:زنساالری عبارت است از
کیفیت زندگی
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