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بالتعاون مع المؤلف الرئيسي جاكسون لو، طالب ‘ إنسياد’سور مادوكس من يعمال والبروفجالينسكي من كلية كولومبيا لأل
ل إيستويك من وبو  ،ألعمال واالقتصاددارة اإل ليشبونةوأندرو هافينبراك من كلية كاتوليكا  ،توراه في كلية كولومبيا لألعمالدك

  ودان وانج من كلية كولومبيا لألعمال. ،فيسجامعة كاليفورنيا دا
  

  نتائج البحثنظرة معمقة على 
عادات  ركزوا اهتمامهم في إحدى الدراسات على، حيث تائجهمن لىإصول و للالعديد من الدراسات الميدانية  البحث أجرى مؤلفو

يمتلكون  الذينواكتشفوا أن أولئك  ،ثم قارنوا نتائج اختباراتهم بعادات المواعدةختبارات اإلبداع، ال خضعوا الذيند المواعدة لألفرا
أن  أنهم وجدواالهتمام ن المثير لم. و االختباراتنتائج أفضل في  حصلوا على  ،متعددة الثقافاتمطولة عالقات رومانسية 

  العالقة يمتاز بتأثير أكبر بكثير على اإلبداع من عدد العالقات متعددة الثقافات التي يحظى بها الفرد. مدة طول
  

 39يمثلون  ، والذين‘إنسياد’كلية  فيماجستير إدارة األعمال  من طالب برنامج 100أكثر من  شاركوفي دراسة أخرى، 
في عالقة عاطفية الذين أشاروا إلى كونهم وأظهر الطالب بداية ونهاية برنامج الماجستير. في  اختبارات إبداعيةفي  ،جنسية

  أعلى في االختبارات.أشهر أداًء إبداعيًا  10برنامجهم الممتد لـمع أفراٍد من ثقافة أخرى خالل 
   

على تعزيز  -لعالقات الرومانسية بين الثقافات با مقارنةً  -قة بين الثقافات كما سعت دراسة نهائية إلى تحديد أثر الصدا
نجازاتهم إعن  ق لهم العمل في الواليات المتحدةعالمي سب أخصائيحيث طلب الباحثون معلومات من أكثر من ألفي  اإلبداع؛

 األخصائيون. وأظهر الواليات المتحدة فيالمهنية على وجه الخصوص وكذلك فيما إذا حافظوا على عالقات وثيقة مع أصدقاء 
مقارنًة بأولئك  كبرصداقات وثيقة مع أصدقاء من الواليات المتحدة تحقيق إنجازات إبداعية أ حفاظهم علىأشاروا إلى  الذين
 ضمنإبداعات جديدة  قدمواالخاصة أو  شركاتهمأسسوا  الذين األخصائيينقياس عدد بوذلك ، حافظوا على صداقاتهملم ي الذين

  شركاتهم.
  

من كليات  مختصونفضًال عن غيره من النتائج غير المسبوقة التي توصل إليها باحثون  ،التقرير لمزيد من المعلومات حول
و  /https://knowledge.insead.eduأو  www.gsb.columbia.eduأعمال رائدة، يرجى زيارة: 

-to-leads-bonding-cultural-ions/crossorganisat-https://knowledge.insead.edu/leadership
5896-creativity-higher .  

  
###  

 
   نبذة عن إنسياد، كلية إدارة األعمال العالمية

في إدارة األعمال على المستوى الدولي. وتوفر   وأكبر مؤسسات التعليم العالي المتخصصةتعتبر كلية إنسياد، إحدى أبرز 
للمشتركين في برامجها تجربة تعليم عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ويمتد نشاط كلية إنسياد البحثي والتعليمي على 

األوسط (أبوظبي). نطاق ثالث قارات، بفضل مقراتها الجامعية الموزعة في كل من أوروبا (فرنسا)، وآسيا (سنغافورة)،  والشرق 



 1400بلدًا، ينقلون معارفهم وخبراتهم ألكثر من  40أستاذًا مرموقًا من  145كما أن أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 
  .برامج كلية إنسياد للتعليم التنفيذيتنفيذي سنويًا في   1100مشارك سنويًا في برامجها التعليمية. كما يشارك أكثر من 

 .www.insead.eduللمزيد من المعلومات حول كلية إنسياد، يرجى زيارة 
ي ى من قبل 2017و 2016عام  و ي املرتبة األو ر إدارة األعمال من إنسياد  رامج الثالث ملاجست ، تم تصنيف جميع ال

ي جميع فئات التصنيف ال تشمل  ر إدارة األعمالالـ"فايننشال تايمز"  ر إدارة األعمال التنفيذية، و ماجست ، ماجست

 وبرنامج إدارة األعمال التنفيذية من قبل كلية واحدة.

  
  

  كلية كولومبيا لألعمال لمحة عن
والتي توفر لطالبها تجربة  ،‘آيفي’التابعة لرابطة  عالمية المستوىاألعمال الوحيدة إدارة كلية  ،كلية كولومبيا لألعمالتعتبر 
، يجمع المنهج األعمال العالمية. وتحت إدارة العميد جلين هوبارد لحركةنية اآلمواكبة والالتميز األكاديمي  بين مزجتتعليم 

في العالم الحقيقي،  التجارية اتممارسعلى المسبوق الغير  النظرية واالنفتاحاألكاديمية للكلية بين الدراسة التحويلي الدراسي 
ات بيئمن أي  ضمن اغتنامها وخلقهاالتي تسمح لهم باكتشاف الفرص و  ريادة األعمالالطالب بعقلية  تزويدفضًال عن 

إنجازات خريجيها المتميزين  باإلضافة إلى ،كليةالريادة الفكرية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في التعكس و عمال. األ
األعمال كل  ترسم مالمح عالمعلى القوى التي  الملموسة الفوري و كليومكانتهم في قلب عالم األعمال العالمية، تأثير جهود ال

ا لألعمال في قطاع األعمال العالمي، يرجى زيارة عن تأثير كلية كولومبيمن المعلومات يوم. لمزيد 
www.gsb.columbia.edu.  
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