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چکیده
هدف از اين مقاله بررسی جايگاه هم افزايی فرهنگی در توسعه اجتماعی كشور است .درجهان كنونی كه ايدة يكسان سازي فرهنگی رنگ
باخته و وجود فرهنگ هاي متنوع بر اهميت تنوع و كثرت گرايی فرهنگی افزوده است ،هم افزايی فرهنگ ها از مهمترين عواملی است كه
می تواند ضامن نقش آفرينی خرده فرهنگ ها و فرهنگ هاي متنوع موجود در جامعه در فرآيند توسعه اجتماعی كشور باشد.
هم افزايی فرهنگی كه از تركيب و تلفيق رويكردهاي فرهنگی متنوع حاصل می گردد ،رويكردي مناسب براي توسعه اجتماعی كشور
محسوب میگردد از آن لحاظ كه بر تعامل رويكردهاي فرهنگی كليه اجزاي جامعه در عين حفظ هويت و همبستگی اجتماعی تكيه دارد و
به تفاوت ها به اندازة شباهت ها اهميت می دهد و بازتاب دهندهي برآيند همزيستی فرهنگی همة اعضاي جامعه و نقش آن در توسعه
اجتماعی كشور است .هم افزايی فرهنگی از رهگذر تقويت ارتباطات ميان فرهنگی و تشويق گفتگوي بين فرهنگی موجبات ارتقاي سرمايه
اجتماعی و انسانی و با لمآل توسعه اجتماعی كشور را فراهم میآورد.
کلید واژه ها :تنوع فرهنگی ،هم افزايی فرهنگی ،توسعه اجتماعی ،سرمايه اجتماعی و انسانی ،هويت اجتماعی ،اجتماع جامعهاي
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مقدمه

بررسي رابطه بين مؤلفههاي هم افزايي فرهنگي و توسعه اجتماعي از اهميت ويژهاي برخوردار است از آن لحاظ كه در صورت
برقراري تعام الت درون فرهنگي و ميان قوميتي ،انسجام و هويت ملّي با حفظ تكثرهاي قومي تقويت ميگردد و زمينه براي تحقق
توسعه اجتماعي هموار ميشود.
به عبارت ديگر ،هم افزايي فرهنگي موجب ارتقاي شاخصهاي توسعه اجتماعي و تقويت سياستگذاريهاي اجتماعي بر اساس
دسترسي برابر به خدمات آموزشي ،افزايش درصد جمعيت با سواد ،واز همه مهمتر توسعه سرمايه اجتماعي و انساني ميشود.
توسعه اجتماعي صدد بهينه سازي وضعيت اجتماعي افراد جامعه ،ارتقاي شاخص اميد به زندگي ،پاسخگويي به مشكالت
اجتماعي آنان و تقويت سرمايه اجتماعي و انسجام اجتماعي است.
تاكيد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بر شاخص هايي از قبيل عدالت و توسعه كه جامعه را به توسعه اجتماعي رهنمون مي
سازد ،حاكي از اهتمام نظام به اين مهم در عرصههاي قانونگذاري و اجرايي است .با چنين رويكردي ،توسعة اجتماعي ،بيانگر
ارتقاي كيفيت نظام اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت اجتماعي ،تحقق يكپارچگي و انسجام اجتماعي و ارتقاي كيفيت
زندگي انسانهاست(كالنتري .)3111 ،توسعة اجتماعي بيشتر بر بهبود نحوه زندگي و ارزيابي جريانها و تحوّالت جامع اجتماعي
تأكيد دارد )ازكيا. )13: 3113 ،به همين دليل ،اغلب شاخصهاي اجتماعي و انساني توسعه ،تأكيد خاصي بر آموزش ،اشتغال،
بهبود الگوي مصرف ،توزيع عادالنه درآمد و رعايت بهداشت رواني و اجتماعي دارند)كهن .)3 :3111 ،اين مهم از رهگذر
مهندسي فرهنگ با تأكيد بر تقويت ابر سيستم آموزشي كشور و ارتقاي نظام اطالع رساني و فرهنگ سازي درنهادهاي اجتماعي
وسازمانهاي اداري و اجرايي كشور امكانپذير است.
از ديگر سو ،هم افزايي فرهنگها از رهگذر ارتقاي توان رقابت پذيري مثبت و سازندۀ فرهنگها ،موجبات همكاري ميان آنها را
براي پاسخگويي به نيازهاي مشترک جامعه انساني فراهم آورد و نوعي فرهنگ يا سبک نوين زندگي را به ارمغاني آورد كه موجب
تحول در شيوۀ تفكر و رفتار فرهنگها در قبال يكديگر براساس رويكردي تعامل گرا ميگردد .هم افزايي فرهنگها را ميتوان
سطحي از درک مشترک از ايدههاي مشابه و متعامل در عين پذيرش تنوع و تفاوتهاي مبتني بر هويتهاي خاص فرهنگي دانست
كه دروازه اي را به سوي موفقيت ،پيشرفت و الهام بخشي به محيط اطراف ميگشايد .پذيرفتن اين نكته كه فرهنگهاي مختلف
گرچه داراي پيشينههاي فرهنگي متفاوتي هستند ولي چون خواستار درک جهان متكثر و دستيابي به نوعي سازگاري و همكاري
هستند ،از پيشينهها ،اعتقادات و سبک هاي متفاوت زندگي به عنوان فرصتي براي هم افزايي با چشم اندازي به آيندهاي سعادتمند
استفاده ميكنند ،موجب ميشود كه هر فرهنگ با توجه به برخورداري از توان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بتواند در فرآيند تعامل
هم افزاينده با ساير فرهنگها در تحقق توسعه اجتماعي مساهمت و مشاركت سازنده و فعال داشته باشد.
بررسي پيشينه تحقيق گواه آنست كه گرچه برخي نويسندگان بر نقش عامل فرهنگ در توسعه اجتماعي تاكيد كرده اند اما رويكرد
هم افزايي فرهنگي و نقش آن در توسعه اجتماعي در تحقيقات پيشين كمتر مورد عنايت قرار گرفته است.
سعيد خادمي ،مهسا سلطان زاده و سوده بابايي در مقاله اي با عنوان "نقش فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در ايجاد توسعه پايدار
انساني" موضوع تاثير فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي بر پايداري اجتماعي را از زاويه معماري و شهرسازي مورد مداقه فرار مي دهند.
محمود سريع القلم در مقاله”فرهنگ توسعه و جهان سوم“ زمينههاي فكري و باورداشتهاي فرهنگي مناسب توسعه را شامل:
توانائيهاي فكري هيأت حاكمه ،علمگرايي و جهانبيني علمي ،نظم ،برابري انسانها ،اهميت كار و توليد ،آزادي سياسي شهروندان،
اعتقاد و باور فرهنگي به لزوم توجه معقول به دنيا و مسائل مادي و سرانجام باور به تغيير مي داند.
محمد توكل نيا دنياگرائي ،عقلگرائي ،تجربيگرائي ،قانونگرائي ،عمل گرايي ،شکگرائي ،فردگرائي ،تحولگرائي از سنت به
تجدد ،علم ،تكنيک ،صنعتگرايي و توليدگرايي را به عنوان پيش شرطهاي توسعه اجتماعي بر مي شمرد.
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پرويز ورجاوند در كتاب پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي ،چهار شيوه را براي توسعه اجتماعي در هر نظام سياسي شامل
تطبيق و هماهنگ ساختن خود با موقعيت و محيط و نيز هماهنگ ساختن محيط با نيازهاي خود ،دستيابي به اهداف مورد نظر بويژه
افزايش اعتماد مردم ،يكپارچگي و وحدت در تنظيم روابط متقابل افراد با يكديگر و اجزاي سازنده ي آن و سرانجام نگهداشت
الگو يعني ايجاد يک الگوي فرهنگي مشترک براي جهت دهي انگيزه ها ،هنجارها و ارزش هاي افراد بر مي شمرد.
حمزه محمدي در مقاله اي با عنوان " فرهنگ و توسعه" ضمن تاكيد بر بعد فرهنگي توسعه و مطرح كردن «توسعه فرهنگي» به
عنوان بستر و زيرساز توسعه به تبيين نقش نظام ارزشي و فرهنگي در فرايند پيچيده توسعه جهان سوم مي پردازد و معتقد است
پااليش و تصفيهي باورداشتهاي فرهنگي از عناصر متضاد و ناهمساز با توسعهي فرهنگي بستر مناسب توسعه همهجانبه را فراهم
خواهدكرد .وي با تعريف توسعهي فرهنگي به عنوان نوعي دگرگوني كه از طريق تراكم عناصر فرهنگي (تمدن) در يک جامعهي
معين صورت ميگيرد و بر اثر آن جامعه همواره كنترل مؤثري بر محيط طبيعي و اجتماعي اعمال ميكند دو رويكرد متفاوت به
نقش فرهنگ در فرايند توسعه را بررسي مي كند :رويكرد نخست فرهنگ را پيشنياز توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مي داند در اين
ديدگاه فرهنگ به عنوان يک متغير مستقل در فرايند توسعه محسوب ميشود و نقش محوري در تحوالت اجتماعي و اقتصادي ايفا
ميكند .ديدگاه دوم فرهنگ را همنياز و همگام توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مي داند .در اين ديدگاه فرهنگ به عنوان يک متغير
واسط در نظر گرفته ميشود كه تسهيلكنندهي فرايند توسعه است .فرض نگارنده آن است كه بين فرهنگ و ساخت اجتماعي
جامعه يک رابطه ي ديالتيكي وجود دارد و همگامي و همخواني اين عناصر در كنار هم باعث توسعه و تكامل جامعه ميشود .اين
مهم مستلزم آن است كه مردمان جامعه از توان فكري و نظام ارزشي رشديافته برخوردار باشند .وي در اين زمينه بر لزوم
باورداشتهاي فرهنگي مناسب توسعه تاكيد مي ورزد.
مجتبي پالوج و ولياهلل نقيپورفر در مقاله اي با عنوان "نقش فرهنگ و مديريت جهادي در تقويت و توسعه سرمايههاي اجتماعي و
مشاركت مردمي" معتقدند كه جلب مشاركت از طريق تقويت جامعه مدني ،بنيانهاي اجتماعي و درک شرايط محيطي و جلب
اعتماد عمومي حاصل ميشود .همچنين تلفيق سرمايه هاي مالي و انساني و پشتيباني نهادي با تجديد در ساختارهاي اجتماعي موجب
خلق ظرفيتها و فرصتهاي جديد براي مشاركت در جامعه روستايي مي شود .نويسندگان مقاله بهترين راه براي تحقق مولفههاي
مشاركت مردمي ،انسجام اجتماعي و اعتماد عمومي را سرمايهگذاري در نيروي انساني و افزايش سرمايه اجتماعي مي دانند.
در خصوص روش تحقيق شايان ذكر است كه با عنايت به اين كه ماهيت پژوهش توصيفي -تحليلي است روش گردآوري
اطالعات ،كتابخانه اي مي باشد ،اين پژوهش تالش دارد از طريق مطالعه عميق به تفسير و تحليل موضوع بپردازد.
بر اين اساس ،مقاله حاضر در صدد آن است كه رابطه بين مولفه هاي هم افزايي فرهنگي و توسعه اجتماعي را مورد ارزيابي و
سنجش قرار دهد .از اين رو ،در مبحث نخست به مفهوم شناسي هم افزايي فرهنگي و توسعه اجتماعي پرداخته ميشود و در مبحث
دوم نقش هم افزايي فرهنگي در توسعه اجتماعي از رهگذر گسترش ارتباط مؤثر بين فرهنگها مورد مداقه قرار ميگيرد.
الف) هم افزایی فرهنگی

واژهي هم افزايي به مفهوم ،هم نيرو زايي ،هم نيرو بخشي ،و تجمع پديده آفرين با اثر مضاعف و خاصيت فزوني تعريف شده
است(داور و دانايي فرد .)313 :3133،اصطالح سينرژي يا هم افزايي از كلمه سينرژا 3يوناني به معني تعاون گرفته شده كه از نظر
محتوايي بيشتر به معني تعاون و همكاري آمده است و در علوم مختلف معاني تقريباً مشابهي دارد .در فرهنگ پزشكي ،سينرژي را
" هرماده يا عضله اي كه با ماده يا عضله ديگر همكاري داشته باشد" مي گويند .در فيزيک ،سينرژي عبارتست از " افزايش تركيب
دو انرژي كه بيشتر از ميزان واقعي در حالت انفرادي است" .در موسيقي تركيب دو نت يا دو صدا ،انرژي بيشتري را توليد مي كند
و اثرات شديدتر و متفاوت تري نسبت به يک يک نت ها به طور جداگانه دارد .در مباحث مربوط به رفتار انساني و روانشناسي
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اجتماعي ،هم افزايي را" رفتار مضاعف و ايجاد كلي كه بزرگتر از مجموع رفتارهاي تشكيل دهنده آن است" مي گويند ( مداح و
صلواتي سرچشمه.)11: 3131،
واقعيت آنست كه در فرآيند هم افزايي ،جمع دو يا چند انسان كه براي رسيدن به هدف مشترک ،يكديگر را ياري مي دهند،
همواره كاركردي بيش از مجموع كاركرد تک تک آنها را داراست .انرژي نهفته در اتحاد ،عاملي است كه كارها را در پروژه به
پيش مي برد .گروه هاي موسيقي نمونه جالبي براي هم افزايي هستند .صداي مجموعه سازها ،كه هماهنگ با يكديگر مي نوازند،
احساس خاصي را در ذهن شنونده پديد مي آورد كه صداي تک تک آالت موسيقي ،به تنهايي ،آن را ايجاد نمي كند .در مقابل
اگر حتي يكي از اعضاي گروه ،نتواند خود را با سايرين هماهنگ سازد ،نه تنها كار خود را از بين مي برد بلكه كار كل گروه را نيز
بي ارزش مي سازد .راز هم افزايي در انرژي نهفته در پيوندهاي دروني سيستم مستقر است .ارتباطات بين اجزاي سيستم ها ،چنانچه
به خوبي تعريف و پياده سازي شود ميتوانند سبب افزايش كاركرد كل سيستم گردد (.اسماعيل نيا و زاهدي سرشت)31 : 3131 ،
هم افزايي به معناي آنست كه تالش افراد موجب عملكردي گردد كه از مجموع عملكرد اعضاء بيشتر است(رابينز .)310 :3131 ،به
عبارتي ،سينرژي يا هم افزايي نوعي منطق فكري است كه در آن ،جمع واقعي حاصل از اجزاء ،از جمع جبري آن بيشتر مي شود.
به عبارت ديگر ،در اين منطق فكري 0+0 ،عددي بيشتر از ( 1فرضاً  )3است(بابايي زكليكي و هدايتي .)311 :3133 ،پديده هم
افزايي مثبت از راه تالش هماهنگ و سازمان يافته حاصل مي گردد و تالش هاي فردي اعضاء منجر به سطحي از عملكرد مي شود
كه بيش از مجموع درون داده هاي فردي آن هاست(رابينز و دي سنزو.)033 :3131 ،
بنا براين ،هم افزايي زماني حاصل ميشود كه دو يا چند عنصر يا چند عامل در اثر ،هم ياري يا تعامل با يكديگر موجب ايجاد اثري
شوند كه از مجموع اثرهايي كه هر كدام از آن عناصر جداگانه مي توانستند به وجود آورند ،بيشتر است (بابايي زكليكي و هدايتي،
 .)311 :3133هم افزايي هنگامي بوجود مي آيد كه افراد براي همكاري برانگيخته شوند و تنها شناخت شرايط محيطي ،همكاري را
افزايش نمي دهد بلكه همكاري زماني بوجود مي آيد كه افراد نگرش ،روش و ماهيت خود را بگونه اي تغيير دهند كه بدانند
چگونه بايد با ديگران رفتار كنند .شش عامل انساني كه باعث هم افزايي در فعاليت ها مي شود عبارتند از:
 -3اتحاد 3به معناي تعهد مشترک ميان افراد و گروه ها
 -0عملكرد 0به معناي تعهد به نتايج و سنجش آن
 -1راه حل 1به معناي جستجوي وجه اشتراک هنگام وجود فرصت ها و مشكالت
 -1روابط1به معناي گفت و شنود باز
 -3ابتكار 3به معناي خالقيت و يافتن امكانات جديد
 -1اصول1به معناي ديدگاه مشترک ،ارزش ها و سياست هاي سازنده و راهگشا(اسميت.1)0223،
از جنبهاي ديگر ،براي دست يابي به هم افزايي بايد شرايطي فراهم گردد كه عبارتند از :
 -3اهداف روشن :افراد بايد دريافتي روشن از اهداف خود داشته باشند و به اين باور برسند كه هدفشان نتايج مهم و با ارزشي در
پي دارد .اهميت اين اهد اف به افراد شهامت مي بخشد تا انرژي خود را به دور از امور شخصي ،در راستاي اهدافمورد نظر به كار
گيرند.
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 -0تعهد به هدف مشترک :براي دست يابي به هم افزايي ،افراد به اهداف مشترک متعهد هستند ،مي دانند كه چه چيزي را بايد به
انجام برسانند و درک مي كنند كه چگونه با هم كار كنند تا به اين اهداف برسند.
 -1مهارت هاي مرتبط :افراد بايد توانايي و مهارت هاي دست يابي به اهداف مطلوب و ويژگي هاي شخصي عالي در هنگام كار
كردن با ديگران داشته باشند و مهارت هاي كاري خود را تعالي بخشند تا نيازها را برآورده سازند.
 -1ارتباطات خوب :افراد بايد از نظر فن آوري و ايجاد ارتباط با ديگران مهارت داشته باشند و بتوانند پيام ها را به شكل صحيح و
روشن دريافت نموده و به يكديگر برسانند.
 -3اعتماد متقابل :فضاي اعتماد به شدت تحت تاثير فرهنگ قرار دارد .جوامع و سازمان هايي كه براي صداقت ،امانت،
فرايندهاي همكاري ،شهامت و آزادي عمل ارزش قائلند در واقع فرهنگ اعتماد را خلق مي كنند .درصورت اعتماد متقابل ،افراد به
صداقت ،شخصيت و توانايي يكديگر اعتقاد خواهند داشت.
 -1مهارت در مذاكره :تمايل به انعطاف پذيري و تغيير مداوم باعث مي شود افراد بتوانند با تغييرات و تفاوت ها از در آشتي در
آيند كه اين امر با مهارت در برقراري ارتباط و تعامل حاصل ميگردد.
 -1رهبري اثر بخش :رهبران كارآمد مي كوشند تا اعضاء به ارزش خود پي ببرند و لزوماً رهنمود دهنده و نظارت كننده نيستند،
بلكه نقش معلم و تسهيل كننده را نيز دارند.
 -3ايجاد فضاي حمايتي :از نظر دروني بايد زير ساخت ها سالم باشند .زير ساخت ها بايد اعضاء را حمايت كرده و رفتار آنها را
استحكام بخشند تا سطح عالي عملكرد به دست آيد .از نظر خارجي نيز بايد منابع مورد نياز جهت انجام وظايف را تامين
نمايند(رابينز و دي سنزو.)120 :3131 ،
بر اين اساس ،هم افزايي فرهنگي در صورتي حاصل ميآيد كه مديران همواره ارزش ها و فرهنگ هاي متفاوت را شناسايي كنند و
از تنوع فرهنگي به عنوان عاملي موثر و كارآمد در مديريت جوامع ،سازمان ها و شركت ها بهره گيرند .اين ديدگاه وقتي حاصل
مي گردد كه به جاي حاكميت و احاطهي يک رويكرد و يک فرهنگ خاص بر كل سازمان ،افراد و فرهنگ ها ،اهتمام الزم به
تركيب و تلفيق چشم اندازها و رويكردهاي فرهنگي متنوع فراهم آيد) آدلر  3و بارتولومو.)3330، 0
ايدۀ هم افزايي فرهنگها گرچه در گذشته از سوي «اشميت» 1و «نانسي آدلر» 1مطرح گرديده است ليكن چون ديدگاههاي اين دو
ن ويسنده بر يكي از دو رهيافت مديريت سازماني و يا رويكرد مردم شناسانه متكي بوده است متمايز از رويكرد مبتني بر ارتباطات
ميان فرهنگي است كه از سوي جمهوري اسالمي ايران دنبال ميشود .ليكن روح حاكم بر تمامي اين نظريات ايدۀ هم افزايي و هم
تكميلي است .به گفتة اشميت ،هم افزايي به معناي اقدام همكاري جويانه يا تركيبي است كه ميتواند زماني رخ دهد كه گروههاي
متمايز يا متفاوت با ديدگاه هاي مختلف با يكديگر كار كنند زيرا كه اصل كليت نگري اقتضاي آن را دارد كه نظام كالن فرهنگي
بيش از اجزاي تشكيل دهندۀ آن از اهميت برخوردار باشد به گونهاي كه همگي فرهنگها در جهت ارتقاي كارآمدي هنجارهاي
مشترک جهاني گام بردارند .هم افزايي فرهنگي از آن لحاظ قدرت آفرين است كه نظام فرهنگ جهاني ميتواند راه حلهاي
ابتكاري متنوعي را براي مشكالتي در نظر بگيرد كه به ندرت توسط يک فرهنگ خاص قابل درک يا انجام بودهاند .قدرت هم
افزايي از آن لحاظ حائز اهميت است كه براي حل مشكالت بشري ،گروهها غالباً هوشمندانهتر از مردمان باهوشي عمل ميكنند كه
در آن گروه ها قرار دارند .از اين رو ،هم افزايي فرهنگي به معناي تشويق فرهنگها به مشاركت براي ارائه ابتكارهايي است كه
ضمن حمايت از ارتقاي كيفيتهاي ساختاري و كاركردي موجب كاهش گسست بين انتظارات و دستاوردها ميگردد.
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در فرآيند مديريت تنوع فرهنگي ،كاملترين رويكرد هم افزايي فرهنگي است .هم افزايي فرهنگي يک رويكرد در مديريت تاثيرات
تنوع فرهنگي است كه شامل فرآيندي است كه مديران در استراتژي ها ،رويه ها ،ساختارها و اعمال سازمان ،بر الگو هاي فرهنگي
اعضاء سازمان تكيه مي كنند .سازمانهاي نيرو افزاي فرهنگي ،اشكال جديدي از مديريت را ارائه ميكنند كه بر پذيرش تفاوتهاي
فرهنگي اعضاء در عين تأكيد بر انسجام و فرهنگ سازي دروني استوار است .بنابراين بر اساس ديدگاه هم افزايي فرهنگي  ،بر
خالف فرضيات همگوني ،مشابهت و يكسان سازي ،اعتقاد بر اين است كه همه با هم يكي نيستند و اغلب افراد با مشابهت ها و
تفاوت هاي فرهنگي در مقايسه با ديگران ،زندگي مي كنند و راه هاي فراواني براي دست يابي به هدف وجود دارد و بهترين راه
حاصل تركيب فرهنگ هاست .رويكرد هم افزايي فرهنگي معتقد است كه گروه هاي گوناگوني هستند كه متفاوتند و هر كدام با
تفاوت ها و فاصله هاي فرهنگي زندگي مي كنند .هم افزايي فرهنگي فرض مي كند كه مشابهت ها و تفاوت ها به يک اندازه
داراي اهميتند و روش هاي معا دل فراواني براي زيستن و كار كردن و دست يابي به هدف نهايي وجود دارد و روش هيچ فرهنگي،
ذاتاً برتر نيست و در نهايت هم افزايي فرهنگي فرض مي كند بهترين روش بستگي به فرهنگ اعضاء جامعه دارد .سازمان هاي هم
افزاي فرهنگي ،بهترين جنبه هاي فرهنگ همه اعضايشان را در استراتژي ها ،ساختارها و فرآيند ها ،بدون نقض كردن هنجارهاي هر
فرهنگ فردي ،منعكس مي كنند .در اين سازمان ها مديران از تنوع به عنوان منبع كليدي در جهت ايجاد فرصت استفاده مي كنند
(عسگري و طالقاني .)12 : 3133،هم افزايي فرهنگي به اعتقاد صحيحي نياز دارد كه در نتيجه آموزش هاي ميان فرهنگي حاصل مي
گردد و روش هاي موثر و كارآمد را در مديريت افراد خلق مي كند .براي ايجاد هم افزايي فرهنگي بايد مديران مهارت كار كردن
با اعضاء ساير فرهنگ ها را كسب نمايند .آموزش هاي فردي و سازماني بايد بگونه اي باشد كه افراد توانايي كاركردن با ديگران و
يادگيري از همكارانشان  ،كه داراي فرهنگ هاي متفاوت مي باشند را كسب نمايند .به عبارت ديگر افراد بايد توانايي ايجاد هم
افزايي فرهنگي را داشته باشند)آدلر و بارتولومو.)3330،
در بررسي كلي« ،نظرية هم افزايي فرهنگي» را ميتوان مبتني بر اصول و بنيادهاي زير دانست:
-3

اصل وابستگي متقابل :به معناي اينكه نظامهاي متنوع فرهنگي در شبكهاي از ارتباطات ميان اجزاي متعامل قرار دارند به

گونه اي كه عملكرد يک بخش به عملكرد بخش ديگر بستگي دارد و از تأثير و تأثر متقابل با آن برخوردار است .لذا در صورتي
كه فرهنگها بخواهند از فرصتهاي موجود بهره برداري نمايند و اهداف مشترک را به دست آورند نياز به همكاري جمعي ميان
آنها وجود دارد.
-0

اصل اعتماد و احترام متقابل :روامداري و تحمل پذيري فرهنگها در فرآيند جريان آزاد اطالعات و ارتباطات موجبات

انعطاف رفتاري آنها را در عين حفظ اصالتهاي فرهنگي فراهم ميآورد .در اين صورت ،اعتماد متقابل را ميتوان منبعي دانست
كه موجب تعامل آزاد فرهنگها براي حل مشكالت بشري ميگردد .برعكس ،هر چه فضاي بياعتمادي و سوءظن افزايش يابد
منازعات ،سرخوردگيها و ناسازگاريها ميان فرهنگها بيشتر ميشود.
-1

اصل گشودگي و انفتاح :بقاي فرهنگها به توانايي آنها براي حفظ تنوع در ساختار "اجتماع جامعهاي" بستگي دارد به

گونهاي كه بتوانند ،به گونه اي موفقيت آميز ،خود را با گشتارهاي محيط بيروني تطبيق دهند .گشودگي فرهنگها در قبال يكديگر
امكان فعاليت توأم با هماهنگي با يكديگر را در عين حفظ تنوع فرهنگي فراهم ميسازد و تنوع به نوبة خود موجب افزايش غنا و
عمق فرهنگها در محيط متحول اجتماعي ميگردد.
-1

اصل «بازخورد» :3ارتباطات فرهنگي قلب فرهنگهاي متنوع به شمار ميآيد به گونهاي كه فرهنگها در فرآيند بازخورد

و ارزيابي از خود به ساز و كار «خود اصالحي» 0و نهايتاً «خود تنظيمي» 3روي ميآورند .بازخورد مثبت موجب ميشود كه
-Feedback
-Self-correction
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فرهنگها ضمن «خود ارزيابي» 0و متعهد شدن به بازسازي دروني ،به اصالح معايب و تصحيح تصوير خود با هدف زدودن سوء
برداشتها از چهرۀ خود و بهرهگيري از مزايا و نكات مثبت ساير فرهنگها بپردازند.
-3

اصل توازن :اصل توازن اقتضاي تداوم در عين تغيير را دارد .تداوم از آن لحاظ كه نظامهاي فرهنگي متفاوت تمايل به

مقاومت در برابر تغيير دارند و خواستار حفظ روند مستمر و باثبات خود و نگهداشت اعتقادات ،ارزشها و هنجارهاي خود هستند.
هر چه اتكاي فرهنگها به شكوه گذشته و پيشينة افتخار آميز خود بيشتر باشد مقاومت بيشتري را براي مواجهه با تغييرات از خود
بروز ميدهند ،حال آنكه نگاه معطوف به آينده در فرآيند هم افزايي فرهنگها موجب ارتقاي انعطاف و گشودگي فرهنگها براي
نو كردن روشها و شيوههاي دستيابي به اهداف و ارزشها و افزايش قدرت رقابت پذيري آنها ميشود.
-1

اصل سازگاري :فرهنگ ها بايد بتوانند ضمن حفظ اصالت و نگهداشت باورهاي خود ،قدرت تغيير پذيري در سبکها و

روش ها را براي ارتقاي توانايي انطباق و تطابق با محيط اطراف افزايش دهند .در واقع ،فرهنگها بايد تغيير كنند تا بقا و تداوم داشته
باشند .اصل سازگاري فرهنگها اقتضاي آن را دارد كه فرهنگهاي مختلف در عين حفظ نظامهاي ارزشي بومي ،خود را با تنوع
فرهنگي تطبيق و تطابق دهند .زيرا در يک محيط ديناميک و پويا سيستمهاي پيچيده فرهنگي كه برهمگني دروني به صورت
متصلب تأكيد ميورزند آسيب پذيرتر هستند.
-1

اصل هم پيوندي :خرده نظامهاي متنوع فرهنگي بايد خود را جزئي از يک نظام كالن فرهنگي تصور كنند كه ضمن نقش

آفريني فزاينده براي تأثيرگذاري بر ساير فرهنگها ،از ارتباط متقابل با آنها نيز بهرهمند باشند .فرهنگها براي افزودن كارآمدي
خود نيازمند افز ايش پيوند و تعامل با يكديگر در عين احساس تعلق به فرهنگ مشترک هستند .هرچه هم پيوندي فرهنگها بيشتر
باشد ميزان اطالعات بيشتري را با يكديگر مبادله خواهند كرد .در واقع ،هم افزايي فرهنگها بايد زيسته شود به جاي اينكه صرفاً به
صورت سياستهاي مكتوب درآيد .در اين صورت است كه ارتقاي توانايي فرهنگها براي توزيع اطالعات در اجتماع جامعهاي
موجب افزايش قدرت اثربخشي آنها در فضاي مجازي و ارتقاي فرصتهاي پيش روي آنها براي دستيابي به راهحلهاي بهتر و
مؤثرتر در جهت چارهجويي مشكالت بشري ميگردد.
-3

اصل غايت گرايي :توجه به اهداف و غايات مشترک فرهنگي در جهان امروز اقتضاي آن را دارد كه راهها ،رويكردها و

شيوههايي متنوع براي تحقق اهداف مشترک بشري مدّنظر قرار گيرد؛ به گونهاي كه فرهنگهاي مختلف بپذيرند كه توافق بر
ارزشها ،اولويتها و هنجارهاي اجتماعي مستلزم پذيرش ديدگاههاي متنوع و شيوههاي متفاوت براي دستيابي به اهداف واحد
است .اصل غايتگرايي موجب ميگردد كه فرهنگها ضمن حفظ ارزشها و اصالتهاي بنيادين ،به استفاده از روشهاي خالق
براي پيشبرد اهداف و راهبري پيشرفت روي آورند .هم افزايي فرهنگها موجب ميگردد كه منازعات ،سرخوردگيها و
نارضايتيها جاي خود را به راهحلها و ابتكارات دهد .اين مهم از رهگذر پايبندي فرهنگها به ارزشها و اهداف مشترک و تالش
آنها براي تبديل آرمانها به سياستها و برنامههاي مشترک امكانپذير است .بدين ترتيب ،اصل غايت گرايي ،فرهنگها را به سوي
احساس و تعهد اجتماعي براي تحقق اهداف و ارزشهاي مشترک براساس شرايط برد – برد رهنمون ميسازد.
با عنايت به اصول فوق ،ايدۀ هم افزايي فرهنگي را ميتوان نظريهاي خالق و پيش برنده براي ارتقاي توسعه اجتماعي و فرهنگي
دانست كه حيات و نشاط فرهنگها را مرهون مشاركت مؤثر و برابر آنها در فرآيند تصميم سازيها و تصميمگيريهاي اجتماعي
مي داند و تالش آنها براي تعامل مثبت و سازنده با يكديگر را موجب ارتقاي كيفيت و كارآمدي آنها محسوب ميدارد .در واقع،
ايدۀ هم افزايي فرهنگها رويكردي حياتي براي حل مشكالت پيچيدۀ جوامع انساني به شمار ميآيد زيرا در عصري كه كاالها و
محصوالت فرهنگي ،برآمده از سرمايه فرهنگي و اجتماعي هستند ،مزيت رقابتي فرهنگها وقوميتها به تالش آنها براي دريافت
-Self-regulation
-Self-evaluation
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متقابل منابع و امكانات و به طور كلي تعامل رضايتمندانه ميان آنها بستگي دارد .فرهنگها ميتوانند ضمن حفظ اصالت فرهنگي
خود به تالش براي جذب ويژگيهاي مثبت ساير فرهنگها بپردازند تا ضمن دور كردن تعصبات ،خودخواهيها و خودمحوريها
از خود ،از تصادم و اصطكاک با ساير فرهنگها اجتناب ورزند و احترام و اعتماد متقابل را جايگزين سوء ظنها و سوء برداشتها
كنند .اين مهم نيازمند پذيرش جايگاه و فرصت برابر همة فرهنگها براي غنابخشي به فرهنگ مشترک و ارتقاي تعامالت و
همكاريهاي فرهنگي است به گونهاي كه تلقي تفكيک فرهنگها به درجة يک و درجة دو وجود نداشته باشد .در اين صورت
است كه براساس نظرية «هم افزايي فرهنگي» ،فرهنگهاي متنوع همانند پازلي عمل ميكنند كه ضمن هم تكميلي به هنجارهاي
اجتماعي شكل ميدهند و چونان رنگين كماني ميمانند كه به زيبايي افق جوامع انساني كمک ميكنند و به مثابة گلهايي
رنگارنگ محسوب ميگردند كه گلستان هستي را زيبايي و طراوت ميبخشند( .دهشيري)3133،
ب) توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعي از ديدگاههاي متفاوت معناهاي مختلفي را داراست از جمله :گذار از جامعه سنتي به صنعتي يا مدرن از طريق
تقسيم كار و يا تقويت سرمايه اجتماعي ،هويت انساني ،عقالنيت ارتباطي و اعتماد اجتماعي.
پايوا " "Pivaدر تعريف توسعه اجتماعي روي دو بُعد ظرفيت و توانايي مردم براي توسعه و تحول نهادهاي اجتماعي تأكيد مي
كند (كالنتري .)3111 ،در مجموع توسعه اجتماعي با مؤلفه هايي چون نيل به يكپارچگي ،مشاركت مردمي ،انسجام ملي و ارتقاي
توانمندي هاي انساني و افزايش سرمايه اجتماعي ارتباط دارد.
سرمايه اجتماعي ) (Social Captalاز مؤلفه هاي توسعه اجتماعي است .سرمايه به مفهوم عام آن يكي از مهمترين عنصر در
فرآيند توسعه است كه از سال  3332به بعد وارد ادبيات علوم اجتماعي و جامعه شناسي شده است .امروزه اين نوع سرمايه در جريان
تو سعه در كنار انواع سرمايه هاي طبيعي ،انساني و مادي ،به طور جدي مطرح است .سرمايه اجتماعي متعلق به گروه ها وجوامع
است ،سرمايه اجتماعي از مشاركت دو نفر ،گروه و يا يک ملت به وجود مي آيد (فوكوياما )31 ،3113 ،سرمايه اجتماعي با بسياري
از شاخص هاي توسعه انساني رابطه دارد .اقتصادهاي شكوفا و پررونق مربوط به جوامعي ميباشند كه سرمايه اجتماعي غني دارند
(پورموسوي.)311 ،3133 ،
سرمايه اجتماعي همچون مفاهيم سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني (يعني ابزار و آموزش هايي كه بهر وري فردي را افزايش مي
دهند) به ويژگي هاي سازمان اجتماعي از قبيل شبكه ها ،هنجارها و اعتماد اشاره دارند كه مشاركت ،هماهنگي و همكاري براي
كسب سود متقابل را تسهيل ميكنند .سرمايه اجتماعي سود سرمايه گذاري در زمينه سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني را افزايش
ميدهد.
توسعه اجتماعي به صورت يک رويكرد كل گرايانه مطرح بوده و فرآيندي است كه متضمن كوشش هايي است كه معطوف به
بهبود زندگي است ،مشاركت افراد در متن توسعه اجتماعي است و مؤلفه هايي اساسي براي بهبود كيفيت زندگي است .دخالت
مردم در تصميم گيري ها مربوط به زندگي و تغيير محيطشان بوده و بستگي به خودباوري آنها دارد.
توسعه اجتماعي فرآيند ادغام اجتماعي ،انسجام اجتماعي و اعتماد اجتماعي را درون خود دارد كه اينها به نوعي مولفههاي سرمايه
اجتماعي هستند ،ادغام اجتماعي تضمين مي كند افراد گروهها و طبقات مختلف اجتماعي به قوانين جامعه تن داده ،از امكانات
استفاده نموده و توانمنديهاي خود را در اختيار جامعه قرار دهند .انسجام اجتماعي نيز از گسستگي جامعه جلوگيري نموده و ضامن
برقراري نظم و سامان اجتماعي شده ،اعتماد اجتماعي موجب مضاعف شدن نيرو ميگردد.
كلمن ،سرمايه اجتماعي را جنبه هايي از ساخت اجتماعي مي داند كه كُنشگران از آنها جهت حفظ سرمايه اقتصادي و كسب منافع
خود استفاده مي كنند ،همان طور كه سرمايه فيزيكي با تغيير در مواد ،ابزارهايي درست مي كند كه در توليد به كار رفته ،قابل
مشاهده و ملموس است ،سرمايه انساني با تغيير دادن فكر افراد و ايجاد توانمندي آنها براي كسب مهارت ها پديد مي آيد و افراد را
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ق ادر مي سازد تا به شيوه هاي جديد رفتار كنند و بنابراين كمتر ملموس بوده و در مهارت هايي كه فرد كسب كرده تبلور مي يابد.
سرمايه اجتماعي كمتر از اين ملموس بوده و در روابط ميان افراد تجسم مي يابد سرمايه اجتماعي زماني به وجود مي آيد كه روابط
ميان افراد به شيوه اي دگرگون شود كه كُنش را تسهيل نمايد (كلمن .)113 : 3333 ،از نظر كلمن سازماني پديد آورنده سرمايه
اجتماعي است كه دو ويژگي داشته باشد :همه آنها جنبه اي از ساخت اجتماعي بوده و كُنش هاي معين افراد را در درون ساختار
تسهيل كنند .سرمايه هاي اجتماعي ،مانند شكل هاي ديگر سرمايه ،مولد است و دستيابي به هدف هاي معين را امكانپذير ميسازد
(كلمن.)111 :3333 ،
به اعتقاد پاتنام سرمايه اجتماعي هنجارها و شبكه هاي مشاركتي هستند كه باعث تسهيل تعاون مي شوند .همكاري داوطلبانه در
جامعه اي كه سرمايه اجتماعي عظيمي به شكل هنجارهاي عمل متقابل و شبكه هاي مشاركتي به ارث رسيده است ،صورت مي
گيرد و حفظ اقتصاد و دموكراسي مؤثر و كارا هدف آن است .شبكه هاي مشاركت يكي از اشكال ضروري سرمايه اجتماعي مي
باشند كه ارتباطات را تسهيل مي كند و هر چه اين شبكه ها در جامعه اي متراكم تر باشند احتمال همكاري شهروندان در جهت
منافع متقابل بيشتر است.
در يک تحليل سرمايه اجتماعي در سه سطح خرد ،مياني و كالن مورد توجه است .در سطح خرد در قالب روابط افراد و شبكه هاي
ارتباطي بين آنها ،چگونگي شدت و كيفيت رابطه و احساس تعهد دوجانبه و تعلق و پيوستگي اجتماعي را در بر مي گيرد.
د ر سطح مياني ،سرمايه اجتماعي تركيبي از ساختارهايي است كه تسهيل كننده كُنش هاي معيني از كُنشگران در درون اين
ساختارها است و منبعي براي همكاري است .سازمان ها از طريق مشاركت ،نقش حياتي را در ايجاد سرمايه اجتماعي ايجاد مي كنند
كه اين مسئله ،به نوبه خود در بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي و كارآمدي نهادها مؤثر بوده و همبستگي اجتماعي ايجاد نموده و
موجب تعريف اهداف مشترک حكومت و اجتماعات محلي و لزوماً مشاركت و همكاري مي گردند.
در سطح كالن سرمايه اجتماعي ،شامل روابط ساختاري نهادهاي كالن است و ميزان مشاركت از اجزاء سرمايه اجتماعي تلقي
ميگردد ،اعتماد به حكومت و نظامها در اين جا مفهوم پيدا ميكند و فرصت الزم براي پيشرفت فراهم ميشود در صورت وجود
سرمايه اجتماعي ،فرآيند مشاركت در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي گسترش پيدا مي كند (غفاري،
 .)3130بدين لحاظ نيز مالحظه ميگردد كه نقش مديريت جهاد در هر سه سطح ذكر شده قابل توجه است.
بنابراين در يک نگاه مي توان گفت تأثيرگذاري در توسعه منوط به اجتماعي شدن است و كسب شخصيت اجتماعي و شهروند شدن
نيز مشروط به مشاركت و خارج شدن از حصار شخصي و خصوصي است ،به نحوي كه بين مشاركت و كسب شخصيت رابطه
دوسويه نيرومندي وجود دارد و ماحصل آن افزايش سرمايه اجتماعي است .مشاركت مردم عامل اساسي براي ارتقاء كيفيت زندگي
است و در فرايند توسعه اجتماعي با شاخص هاي هويت و اعتماد اجتماعي به عنوان مكمل فعاليت هاي دولت حايزاهميت است.
توسعه اجتماعي با تقسيم حيات اجتماعي به چهار حوزه سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي بر منطق دروني انسجام و يكپارچگي
استوار است تا از رهگذر تأكيد بر سرمايه اجتماعي و فرهنگي موجبات طراوت و شادابي حيات اجتماعي را فراهم آورد.
كانون بحث توسعه اجتماعي اجتماع جامعهاي 3است ،كه مطابق آن همه ابعاد سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي مطمح نظر
است چه در سطح خرد و كالن و چه از نظر جنبههاي عيني و ذهني.
توسعه اجتماعي مستلزم شناخت هستي شناسي اجتماعي (يعني وضعيتي كه اكنون در آن قرار داريم) ،هدف شناسي اجتماعي (كه
وضعيت مطلوب را ترسيم ميكند و بسيار هنجاري است) و سرانجام امكان شناسي اجتماعي است (كه به مقدورات و
محدوديت هايي اشاره دارد كه در گذار از وضعيت موجود به مطلوب با آنها روبرو هستيم)( .بانک جهاني)3113 ،
در اين رهگذر ايران از نظر اجتماع جامعهاي با مشكل "ماهاي" بسيار متعدد ،متنوع ،و بعضاً متناقض روبروست؛ بدين معني كه
Societal Community

-
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تعلقات سازماني در جامعه ايران كمرنگ شده است؛ انجمن ها ،احزاب سياسي ،شوراهاي اجتماعي و اتحاديههاي صنفي نيز به جاي
اهتمام به هويت و يكپارچگي ملّي اغلب بر هويتهاي جناحي و سياسي تأكيد ميورزند .بعالوه ،بين دو بخش رسمي و غيررسمي
حيات اجتماعي نيز نوعي ناسازگاري وجود دارد كه ميتواند به نابساماني اجتماعي منجر شود .كه به نوبه خود پيامدهايي از قبيل:
جمعگراييهاي خاص گرايانه ،فردگراييهاي خودخواهانه و انواع كژكاركرديها و كژكرداريها را در بر دارد .از سوي ديگر،
جنبههاي غيررسمي حيات اجتماعي در قالب گروهها ،اقشار اجتماعي ،قومي ،خانوادگي و  ...با تأكيد بر روابط عاطفي و تعلقات و
وابستگيهاي قومي و فاميلي وجه غالب اجتماع جامعهاي ايران را تشكيل ميدهد و تعيين كننده خاصگراييهايي فرهنگي و
اجتماعي هستند.
اهم مشكالت و چالشهاي فراروي اجتماع جامعهاي در ايران عبارتند از:
 ) 3غلبه ارزشهاي ابزاري (ثروت و قدرت) بر ارزشهاي ذاتي (تعهد و مسؤليت پذيري)؛
 ) 0تعدد و تعارض اجتماعات ،الگوها و قواعد عمل جمعي موازي با هم كه منبع و منشاء نابساماني و آنومي اجتماعي ميگردند.
 )1كثرت امر و نهي و تورم اجتماعي كه بعضاً از لحاظ نظري و عملي متناقضاند؛
 )1خاصگراييهاي خانوادگي ،طايفهاي ،قومي و احساس تعهد و تكليف در برابر اجتماعات غيررسمي كوچک و تقدم منافع
خاصگرايانه فردي ،خانوادگي و قومي بر مصالح جمعي عام ،جمعگرايي خاصگرايانه در اجتماعات كوچكتر و فردگرايي
خودخواهانه در اجتماعات بزرگتر؛
 ) 3عقب ماندگي و تأخر اجتماع جامعه اي نسبت به ساير حوزه هاي جامعه؛
 )1چندگانگي ساختاري – ساخت قطاعي و شدت روابط درون گروهي؛
 )1نظم انتظامي مبتني بر تشابهپذيري در شيوههاي احساس ،انديشه و عمل توأم با فشار بيروني خشونت آميز؛
 )3چندگانگيهاي شخصيتي و رواج تظاهر ،تملق ،دروغ و تزوير؛
 )3سرخوردگيهاي رواني ،نارضايتي عمومي و برونگرايي اعتراض آميز ،هنجارشكني ،قانونگريزي ،قانونستيزي و آسيبپذيري
در برابر تهاجمات فرهنگي ،افزايش بحرانهاي اجتماعي و بويژه بحران اخالقي.
وضعيت مطلوب توسعه اجتماعي نيازمند بسط و تعريض و تحكيم اجتماع جامعه اي يعني اجتماع بزرگتر و تعهد اجتماعي عامتر
است كه در آن ،اوالً :انسجام جمعي عام بصورت نظم اجتماعي مبتني بر تفاوتپذيري با حفظ هويتها برقرار گردد؛ ثانياً :تسامح و
بردباري مد نظر قرار گيرد؛ ثالثاً :هويت جمعي عام جامعه اي به عنوان منظر نگاه به درون و بيرون و پايه اساسي تنظيم روابط دروني
و بروني جامعه مطرح گردد ؛ رابعاً :انسجام جمعي عام و تعهد جمعي تعميم يافته بر سر اصول و قواعد عمل جمعي عام و تحقق
جامعه مدني و مفهوم شهروندي و وفاق اجتماعي و هم افزايي فرهنگي حاصل از آن پديد ميآيد؛ و سرانجام ساير موارد از جمله
هويت جمعي عام ،اعتماد اجتماعي عام ،يگانگي نظام شخصيتي و خوديابي ،بسط اخالق و همبستگي اجتماعي عام و باالخره توسعه
عقالنيت ارتباطي شكل گيرند.
بدين ترتيب ،جامعه امروز ايران براي ارتقاي توسعه از نظر اجتماعي و ساختاري نيازمند همبستگي ،اخالق عمومي ،جامعه مدني و
اعتماد اجتماعي است .بعالوه ،اهتمام به ابعاد توسعه متوازن و همه جانبه هم در بعد علمي و هم در بعد عملي و اجرايي بايد به طور
جدي مطمح نظر قرار گيرد.
بطور كلي ،شاخصهاي توسعه اجتماعي را مي توان به دو گروه شاخصهاي كمّي و كيفي تقسيم كرد:
-3

شاخصهاي کمی توسعه اجتماعی

عمده ترين شاخصهاي كمّي توسعه اجتماعي كه قابل اندازه گيري مي باشند از اين قرارند:
 -1 -1اشتغال کامل
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منظور از اشتغال كامل وضعي است كه در آن هركس قادر باشد تا شغل مناسبي را براي خود به دست آورد و نرخ بيكاري كمتر يا
مساوي حداقل سطح مطلوب مثالً  0درصد باشد .البته در شرايط اشتغال كامل هر كس بايد در شغل تخصصي خود كار كند و در
توليد اجتماعي ،متناسب با تجربه و تخصص خود مؤثر باشد .به عبارت ديگر ،در اشتغال كامل نرخ بيكاري پنهان نيز بسيار پايين
است.
 1- 2تولید (درآمد ) سرانه
از تقسيم كل توليد (درآمد) ناخالص ملي بر كل جمعيت ،توليد (درآمد) سرانه به دست ميآيد .درآمد سرانه اغلب به عنوان
شاخص سطح زندگي و توسعه به كار برده ميشود .البته اين شاخص كامالً رسا نيست .زيرا نمايانگر چگونگي توزيع درآمد و
مالكيت داراييها كه بخشي از آن ايجاد درآمد ميكند ،نيست.
 -1- 3نوآوري و خالقیت
كاربرد اختراعات و روشهاي جديد توليد در فعاليتهاي مربوط به توليد و همچنين معرفي محصوالت جديد از ديگر شاخصهاي
توسعه اجتماعي است .گذشته از آن نوآوريها شامل معرفي روشهاي جديد اجتماعي و نهادي براي سازماندهي و مديريت متناسب
با راههاي جديد انجام فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي هم ميشود.
 -1- 4سطح باالي زندگی
اگر افراد تنها قادر به تأمين حداقل مواد غذايي ،مسكن و پوشاک خود باشند گفته ميشود كه سطح زندگي آنان بسيار پايين است.
از طرف ديگر اگر آنان از تنوع بيشتري در غذا ،مسكن ،پوشاک و خدمات ديگر ،نظير بهداشت خوب ،آموزش ،اوقات فراغت و
تفريح برخوردار باشند به طور نسبي از سطح زندگي باالتري برخوردارند.
 -1- 5امید به زندگی در بدو تولد
منظور از اميد به زندگي در بدو تولد تعداد سالهايي است كه انتظار مي رود كودک بعد از تولد زندگي كند ،با توجه به خطرهاي
مرگ و مير كه براي گروههاي مختلف سني جمعيت اتفاق ميافتد(.تودارو )332:3130،بديهي است هر چه اميد به زندگي در بدو
تولد بيشتر باشد رفاه اجتماعي و به دنبال آن توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.
 -1 -6نرخ با سوادي
نرخ باسوادي عبارت است از درصد افراد  3سال و باالتري كه قادر به خواندن و نوشتن هستند( .تودارو )332:3130،هر چه جمعيت
باسواد بيشتر باشد رفاه جامعه و سطح توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.
 -1-7وجود کاالهاي ضروري براي همه
كاالهاي ضروري كاالهايي هستند كه ادامه زندگي شايسته بدون آنها ممكن نيست مانند غذا ،پوشاک ،مسكن ،حمايت و مراقبتهاي
پزشكي( .تودارو )333:3130،اين كاالها اقالمي هستند كه براي يک زندگي خوب الزم است .دسترسي همه افراد جامعه به اين
گروه از كاالها يكي ديگر از شاخصهاي توسعه اجتماعي محسوب ميشود.
 -1 -8نرخ پایین رشد جمعیت
هر چه نرخ رشد جمعيت كمتر باشد ،كيفيت نيروي انساني باالتر ميرود و محصول توليد شده و درآمد حاصل از رشد به شكل
عادالنه تري بين جمعيت توزيع ميگردد .بدين ترتيب ،رفاه افراد جامعه باالتر ميرود.
 -1-9نرخ پایین مرگ و میر کودکان
هر چه ميزان مرگ و مير كودكان  2تا  1سال كمتر باشد رفاه اجتماعي افزايش مييابد چون يكي از داليل اصلي توليد مثل زياد
عدم اطمينان از زنده ماندن تمام كودكان تولد يافته است.
 -1-11هزینه هاي بهداشت و درمان
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هر چه هزينه هاي بهداشت يعني طب پيشگيري براي مصون سازي در مقابل بيماريها بيشتر و هزينههاي درمان كمتر باشد جامعه
مرفهتر است .در نتيجه ،سطح توسعه اجتماعي بيشتر ميشود.
 -1 -11منافع اجتماعی تولید کاالها و خدمات
منافع حاصل شده يا در دسترس كل اجتماع در اثر واردي از قبيل :برقراري حمايت و امنيت توسط نيروهاي انتظامي ،صرفه
جوييهاي خارجي ناشي از نظام مؤثر عرضه خدمات بهداشتي ،و افزايش تعداد جمعيت با سواد حاصل ميشود( .تودارو)323:3130،
هرچه منافع اجتماعي توليد يک كاال يا خدمات بيشتر از منافع خصوصي آن باشد درجه توسعه اجتماعي باالتر است.
 -1-12توزیع درآمد بصورت عادالنه
توزيع درآمد يعني درآمد حاصل از توليد چگونه به عوامل توليد تعلق ميگيرد؟ يا سهم بخشهاي اقتصادي از درآمد حاصله چقدر
است؟ توزيع درآمد را با روشهاي مختلف اندازهگيري ميكنند :از جمله توزيع درآمد بر حسب ابعاد گروههاي درآمدي ،توزيع
درآمد مبتني بر عوامل توليد ،توزيع مقداري درآمد ،توزيع درآمد از طريق منحني لورنز ،توزيع درآمد از طريق محاسبه ضريب
جيني .هر چه توزيع درآمد در يک جامعه عادالنهتر صورت گيرد درجه توسعه اجتماعي آن جامعه باالتر است.
 -1-13شاخص توسعه انسانی
اين شاخص ميانگين موفقيت هاي هر كشور را در سه بعد اصلي توسعه انساني يعني طول عمر ،دانش و سطح مطلوب زندگي
برآورد ميكند .شاخص توسعه انساني شاخصي است تركيبي با سه متغير ميانگين عمر ،دستيابي به آموزش(سوادآموزي بزرگساالن
و تركيب نام نويسي در دورههاي ابتدايي و راهنمايي و متوسطه) و توليد ناخالص داخلي سرانه)UNDP, 2013(.
 -1-14نرخ مشارکت در فعالیت هاي اجتماعی
نسبت تعداد افرادي كه در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مشاركت ميكنند به جمعيتي كه در سن فعاليت قرار دارند ( 33سال به باال)
و با محدوديتي براي فعاليتهاي اجتماعي روبرو نيستند نرخ مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي را به دست ميدهد .هر چه نرخ
مشاركت مردم در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مانند انتخابات رياست جمهوري ،انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،انتخابات مجلس
خبرگان رهبري ،انتخابات شوراها ،عضويت در احزاب سياسي و صنفي ،و ساير فعاليتهاي سياسي -اجتماعي بيشتر باشد كشور به
لحاظ اجتماعي توسعه يافتهتر تلقي ميگردد .زيرا نظارت مردم بر مسئوالن اجرايي افزايش مييابد و در نتيجه فعاليتهاي اجرايي
كشور مسير صحيح تري را طي ميكند.
 -1-15معیار تقویت جنسیتی
اين معيار نشانگر آن است كه آيا زنان مي توانند فعاالنه در زندگي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي شركت كنند يا نه؟ معيار تقويت
جنسيتي بر مشاركت زنان استوار است و به ارزيابي نابرابري جنسيتي در عرصههاي كليدي مشاركت اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و
تصميم گيريها نظر دارد)UNDP, 2013( .
 -1-16نرخ پوشش بیمه هاي درمانی و بازنشستگی
بيمههاي تأمين اجتماعي ،درماني و بازنشستگي جمعيت ،موجب تأمين هزينههاي درماني و درآمد دوران بيكاري و بازنشستگي مي-
گردد .هر چه نسبت افراد تحت پوشش انواع بيمه بيشتر باشد درجه توسعه اجتماعي كشور باالتر خواهد بود.
-0

شاخص هاي کیفی توسعه اجتماعی

معايب موجود در اندازه گيري درآمد ملي سرانه و درآمد ناخالص ملي به مثابه معيار مشخص كننده رفاه اجتماعي ،گروهي از
اقتصاددانان را بر آن داشت تا در صدد استفاده از شاخصهاي كيفي اجتماعي براي تعيين رفاه اجتماعي برآيند .معيارهاي رفاه
اجتماعي عبارتند از :بهداشت ،تغذيه ،آموزش و پرورش ،اشتغال ،شرايط كار مصرف مواد حياتي ،حمل و نقل ،مسكن ،استفاده از
تسهيالت زندگي روزمره ،لباس ،گسترش قوه ابتكار ،تفريحات سالم و امنيت اجتماعي(.قره باغيان ،3112ج )31 : 3تمام اين معيارها
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بر تغييرات كيفي در روند توسعه اجتماعي تأكيد دارند .عمده ترين شاخصهاي كيفي توسعه اجتماعي كه تقريباً قابل اندازه گيري
نيستند عبارتند از :
 -2 -1آزادي انتخاب یك جامعه
جامعه اي كه براي برآوردن خواستهايش راه حلهاي مختلفي در اختيار دارد از آزادي انتخاب برخوردار است(.تودارو)311 :3130،
افزايش تنوع كاالها و خدمات ،ايجاد فرصتهاي متنوع و متناسب شغلي براي فارغ التحصيالن رشتههاي مختلف تحصيلي و تنوع
بخشهاي مطمئن براي سرمايهگذاري افرادي كه به بخشي از درآمد خود نياز ندارند همگي موجب توسعه اجتماعي ميگردد.
 -2-2آرمانهاي نوسازي
اين آرمانها كه براي رشد پايدار اقتصادي -اجتماعي الزم است شامل منطقي بودن ،برنامه ريزي اقتصادي -اجتماعي ،برابري
اقتصادي -اجتماعي و نمادها و برداشتهاي اصالح شده ميگردد.
 -2-1اراده سیاسی
منظور از اراده سياسي ،تصميمهاي قاطعانه ،آگاهانه ،هدفدار و مستقل ،نتيجهگيريها و انتخابهاي مشخص مقامهاي سياسي
مملكت در زمينه هايي نظير از بين بردن نابرابري ،فقر و بيكاري از طريق اصالحات مختلف در ساختهاي اجتماعي ،اقتصادي و
نهادي است( .تودارو )333:3130،فقدان اراده سياسي اغلب يكي از مهمترين موانع توسعه و دليل عمده شكست بسياري از
برنامههاي توسعه اجتماعي است.
 -2-4عزت نفس
هر جامعه ،هنگامي كه نظامها و نهادهاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادياش در جهت افزايش احترام ،ارتقاي شأن ،كمال،
خودتصميمي و غيره گام بردارند از عزت نفس بيشتري بهرهمند ميشود.
ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس مردم شود و مردم به خود و جامعه خود احترام بگذارند و به آزادي خود و ديگران
احترام بگذارند و بتوانند عقايد مخالف خود را تحمل نمايند سبب ارتقاي سطح توسعه اجتماعي ميگردد.
 -2-5ثبات و امنیت جامعه
ثبات و امنيت به عنوان بستر اصلي هرگونه فعاليت مثبت اقتصادي و اجتماعي ،مورد تأكيد و عنايت ويژه كليه مكتبها و مسلک-
هاست .تاريخ سياسي ايران در متجاوز از  03قرن نشان ميدهد كه فقدان ثبات و امنيت چاشي فراروي پيشرفت و توسعه اجتماعي
قلمداد ميشده است  .تحليلهاي تاريخي به وضوح بيانگر آن است كه هرگاه گستره و عمق نا امني در كشور محدود شده است
شاهد پيشرفت و آباداني رو به رشد بودهايم (.قره باغيان)3113 ،
هم افزایی فرهنگی ونقش آن در توسعه اجتماعی

نظرية «هم افزايي فرهنگها» اين قابليت را دارد كه فرهنگ را به عنوان محور توسعه پايدار مطرح سازد به گونهاي كه فرهنگ از
طريق مؤلفه هاي مختلف خود از جمله ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس ،صنايع خالق و اشكال مختلف بيانهاي هنري ،فلسفه،
ادبيات ،سنتها ،منشها و رفتارها كمک شاياني به ارتقاي توسعه اقتصادي ،ثبات اجتماعي و حفاظت از محيط زيست نمايد .در
واقع ،رويكرد انساني و فرهنگ محور به توسعه مي تواند ضمن تقويت و ارتقاي ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي توسعه
پايدار ،به نتايج جامع و اثربخش منتهي شود .در اين رهگذر ،گرچه امنيت ،ثبات و همبستگي از جمله پيش شرطهاي توسعة پايدار
انساني به شمار مي آيد ليكن نقش مثبت و سازنده فرهنگ و تنوع فرهنگي در توسعه ،پيشرفت و سعادت بشري موجب ميشود به
جاي تكيه بر مرزهاي مصنوعي ميان خرده فرهنگها يا برجسته كردن تفاوتها و اختالفات ،روحية تعامل و گفتگو و هم افزايي با
نگاه فرهنگي به موضوعات اجتماعي جايگزين گردد .در واقع ،تأكيد بر مشتركات در عين احترام به تفاوتها موجب برساختن

/12مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره دوم /بهار 3131

صلح در انديشة مردم جامعه و نزديک سازي نظرات و ديدگاههاي فرهنگي به يكديگر ميگردد .لذا نظرية هم افزايي فرهنگها را
ميتوان رويكردي عملي براي توسعه پايدار فرهنگ محور در ميان جوامع بشري قلمداد كرد.
در واقع ،درک و فهم متقابل ميان فرهنگها زمينه را براي توسعه اجتماعي هموار ميسازد زيرا كه منجر به شناخت متقابل ميان
فرهنگها ميگردد .تالش براي هماهنگ سازي ديدگاهها در عين پذيرش تنوع و تكثر فرهنگها ،از رهگذر گفتگوي ميان
فرهنگي موجبات پيشبرد شناخت و درک متقابل فرهنگها از يكديگر را فراهم مياورد .اين مهم نيازمند تدوين ساز و كارهاي
مناسب براي همزيستي مسالمتآميز فرهنگها و اقوام و مشاركت سازندۀ آنها در جهت تحقق ايدههاي مشترک در عين پذيرش
تنوع فرهنگي است.
به عبارت ديگر ،هم افزايي فرهنگي نوعي ارزش افزوده را براي فرهنگها و تعامالت بينافرهنگي به ارمغان ميآورد و ميتواند
گامي عمده در جهت ارتقاي تعامل و تبادل مؤثر و سازندۀ فرهنگها قلمداد گردد و تعامل مثبت و سازنده فرهنگها را براساس
احترام متقابل رقم زند.
بعالوه ،نظرية «هم افزايي فرهنگها» ميتواند مجدداً فرهنگ را به عنوان مبناي اقتصاد ،سياست و اجتماع در صدر برنامه ريزيهاي
كشوري قرار دهد به گونهاي كه فضاي تعاملي و همكاري جويانه مبتني بر هم تكميلي فرهنگها را با تكيه بر مشتركات انساني
ترويج نمايد .به عبارت ديگر ،نظريه هم افزايي فرهنگها در عين پذيرش تنوع فرهنگي ،خواستار آنست كه با تكيه بر غناي ميراث
فرهنگي كشور ،موجبات ارتباط مثبت ميان فرهنگها و هم افزايي و داد و ستد آنها با يكديگر را به عنوان نتيجة تعامل فرهنگي با
هدف رهنمون سازي اجتماع جامعهاي به سوي مباني مشترک فرهنگي و معنوي به ويژه سعادت ،كرامت و همبستگي فراهم سازد و
جايگزين دو رويكرد افراطي و تفريطي «يكسان سازي فرهنگي» و «نسبي گرايي فرهنگي» در اجتماع جامعهاي شود.
با عنايت به لزوم تعارف و شناخت متقابل فرهنگها در عرصة ذهن و عين ،تفاهم فرهنگها در عرصة فهم و تعامل فرهنگها در
عرصة رفتار و نظر به اينكه «عقالنيت به عنوان ابزار»« ،اعتدال به عنوان رويكرد» و «همبستگي و سعادت جامعه بشري به عنوان
غايت» مدنظر است ،نظرية «هم افزايي فرهنگها» ميتواند پيوندي ناگسستني بين اين سطوح تحليل برقرار سازد.
بدين ترتيب ،رويكرد هم افزايي فرهنگها از آن لحاظ كه تالش دارد تا بين واقعيتهاي گذشته و آرمانهاي آينده پلي برقرار -
سازد كه موجبات رشد متقابل آنها را در آيندهاي نزديک از طريق هماهنگي ،مشاركت و همكاري فراهم ميآورد ،موجب ميشود
كه فرهنگهاي متعامل بتوانند ضمن حفظ تنوع و تمايز فرهنگي با اتكا به شاخصها و ويژگيهاي مختص به خود ،به فهمي
مشترک براي تحقق آينده اي اميد بخش ،پيشرفته و هم افزاينده دست يابند .فراهم ساختن زمينة گفتگو ،تعامل و تبادل افكار ،ايده-
ها ،ديدگاهها و عقايد ميان فرهنگهاي گوناگون دربارۀ موضوعات اجتماعي موجبات توسعه پايدار انساني و اجتماعي را فراهم
ميسازد( .دهشيري)3130،
به عبارت ديگر ،فرهنگهاي مختلف در اثر تعامل با يكديگر ،با يكديگر هماهنگ ميشوند تا تمايزهاي فرهنگي را مديريت كنند
و منجر به بروندادي هم افزاينده گردند .بدين ترتيب ،فرهنگهاي متنوع يا متمايز با حفظ ديدگاههاي متفاوت با يكديگر همكاري
ميكنند تا در اثر هم افزايي و هم تكميلي و تبادل ادراكات ،ديدگاهها و شناختها موجبات افزايش اثربخشي را براي دستيابي به
دستاوردهاي متقابل با اهداف مشخص فراهم آورند .در اين صورت است كه هم افزايي موجب بهرهبرداري از منابع ،بهرهگيري از
استعدادها و بهرهمندي از سرمايههاي اجتماعي براي تحقق اقدامات موفقيت آميز ميگردد .در اين زمينه ،سه عامل انگيزه ،ايجاد
محيط سالم و مديريت فرآيند ارتباطات از اهميت بسزايي براي فرصت آفريني در جهان كنوني برخوردار است .انگيزه اقتضاي آن
را دارد كه فرهنگها ،ضمن درک شفاف از نيازهاي خود ،به ارتباط با ديگران و بهرهگيري از مزاياي همكاري متمايل گردند.
برقراري محيط سالم به اعتماد و احترام متقابل بستگي دارد كه غالباً از تبادل آزاد اطالعات سرچشمه ميگيرد و مديريت فرآيند
ارتباطات به معناي حساس بودن به انتخاب فناوري و درک پيچيدگي رسانههاي متنوع است .اين مهم مستلزم اهتمام به مشاركت
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رسانه ها در فضاي مجازي و واقعي ،تشويق اجماع ،ارتقاي كيفيت تصميم گيري ،افزايش رضايتمندي و ارتقاي كارآمدي و
اثربخشي است كه نيازمند تفكر خالق ،همكاري باز و تحرک انديشهها ،كاالها و خدمات فرهنگي است.
ايدۀ هم افزايي فرهنگي را مي توان نوعي تفكر جمعي و فزاينده براي درک مشترک دانست به گونهاي كه «ما» جايگزين «من» شود
و كارهاي جمعي با مشاركت فرهنگ هاي متنوع انجام پذيرد .در اين صورت است كه هم افزايي فرهنگي با اتكا به معيارهايي از
قبيل :استقالل عمل ،تخصصي گرايي ،تفكيک سازي نقشها ،ساختاربندي وظايف ،انعطاف عمل در برنامهريزي ،توجه به آمال و
تعهدات كاري ،و سرانجام مديريت ارتباطات و آموزش ،استانداردها و انتظارات مشترک را براي رفتار اجتماعي مبتني بر درک
متقابل فراهم ميآورد؛ تا از اين ره گذر نيروهاي هدايتگر و رانشگر ،تغييرات محيطي مبتني بر تقارب فرهنگي و سازگاري با محيط
بيروني را در فضاي خالق و سازنده سبب گردند .بدين ترتيب ،بهينه سازي منابع در جامعه بشري و ارتقاي كيفيت آموزش براي به
حداكثر رساندن يادگيري و درک متقابل از يكديگر موجب تعامل فرهنگهاي توانمند ،منعطف و متصل به يكديگر ميگردد و
زمينه را براي توسعه اجتماعي هموار ميسازد.
بدين ترتيب ،فرهنگ به عنوان «مجموعهاي از گنجينهها ،داراييها ،ارزشها و سرمايههاي فرهنگي» به جاي اينكه محل تنش و
ستيزههاي قومي گردد ،زمينهساز تقارب و هم افزايي اجتماعي ميشود .اين رويكرد در عين اهتمام به اشتراكات انساني به تنوع و
افتراقات فرهنگي نيز احترام ميگذارد ليكن به فرهنگها به عنوان «ظرفيتهاي نهادي » 3مينگرد كه بايد آنها را به يكديگر پيوند
زد و بين آنها هم تكميلي و هم افزايي برقرار كرد .اين رويكرد هم «الگويي از واقعيت» و هم «الگويي براي واقعيت» است ،رويكرد
مزبور نوعي پيوند بين حقيقت و واقعيت يا پلي بين آرمانها و واقعيتها برقرار ميكند و در عين حال هم يک ايده و هم يک راه
حل براي توسعه پايدار اجتماعي محسوب ميگردد .با توجه به ادغام عرصههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در حوزۀ
فرهنگ ،كه به «فرهنگي شدن» 0تعبير ميشود رويكرد مزبور فرهنگ را اساس توسعه در اجتماع جامعهاي ميداند (.دهشيري،
)3130
در اين صورت است كه هم افزايي فرهنگي از رهگذرگسترش ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها موجبات تحقق توسعه پايدار اجتماعي را
فراهم ميآورد .ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها فرآيندي است كه در جوامعي رخ ميدهد كه از تنوع فرهنگي در عين انسجام اجتماعي
برخوردارند .در جوامع متنوع ،در بيشتر تعامالت اجتماعي شاهد برقراري ارتباط بين فرهنگي مي باشيم .پذيرش تفاوت فرهنگي و
احترام به تنوع فرهنگي را مي توان مهمترين عاملي دانست كه ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها را شكل مي دهد .هرگاه بپذيريم ديگران
نيز حق دارند كه به طريقي متفاوت با ما زندگي كنند و از عناصر فرهنگ خويش پيروي نمايند ،راحت تر مي توان با آنها ارتباط
برقرار كرد .حساسيت بين فرهنگي عامل تعيين كننده اي است كه در برخورد دو فرهنگ متفاوت با آن روبرو مي شويم .حساسيت
بين فرهنگي زماني بوجود مي آيد كه متوجه شويم فرهنگ ديگران با فرهنگ ما متفاوت است .آنچه از حساسيت فرهنگي مي
كاهد ،ميزان آشنايي افراد با فرهنگي است كه با آن مواجه شده اند .آشنايي افراد با عناصر فرهنگي ساير فرهنگ ها نيز از طريق
آموزش ارتباط بين فرهنگي حاصل مي شود .از طريق آموزش بين فرهنگي و آشنايي افراد با آداب و رسوم ،ارزش ها ،باورها،
اعتقادات و عناصر فرهنگي ساير فرهنگ هاست كه از ذهنيت هاي منفي بين فرهنگي كاسته شده و تا حد زيادي از كليشه سازي
هاي فرهنگي ،پيش داوري ها ،تعصب و رويكردهاي تبعيض آميز اجتناب مي شود.
امروزه به كمک توسعة زيرساخت هاي حمل و نقل و فناوريهاي نوين ارتباطي ،زمينه هاي ارتباط بين اقوام و فرهنگ هاي
مختلف گسترش يافته است .مهاجرت ها و مسافرت ها زمينة ارتباط بين فرهنگ ها و آشنايي با اقوام و مذاهب مختلف را براي افراد
فراهم آورده است .با توسعة صنعتي و گسترش روند مهاجرت افراد از اقوام و فرهنگ هاي مختلف به شهرهاي صنعتي ،عمالً فرآيند
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ارتباط و آشنايي فرهنگ هاي مختلف با يكديگر توسعه يافته است .در اين رهگذر ،هماهنگي بين نهادهاي جامعه پذير كننده از
قبيل خانواده ،رسانه ،جامعه ،نهادهاي آموزشي،گروههاي همسال ،گروههاي مرجع و نهادهاي سياسي و اجتماعي ميتواند زمينههاي
ارتباط و تعامل سازنده بين فرهنگها را افزايش دهد .اين مهم نيازمند برنامهريزي فرهنگي براي تقويت ارتباط و همزيستي بين
فرهنگها و تعامل فرهنگ هاي ميهمان با ميزبان است .بنابراين دستگاه هاي سياستگذار فرهنگي ،بايد براي گسترش ارتباط بين
فرهنگ ها در جوامع چندقوميتي و شهرهاي چند فرهنگي برنامه اي كاربردي ارائه دهند تا ضمن ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها نه تنها
از تنش ها و تعارضات بين فرهنگ ها در ارتباط بين فرهنگي كاسته شود بلكه از تنوع به عنوان فرصتي براي هم افزايي فرهنگي و
توسعه اجتماعي بهره گيرند.
ضرورت برقراري ارتباط بين فرهنگي در روابط شهروندان در شهرهاي چند فرهنگي بر كسي پوشيده نيست .بخشي از اين ارتباط
بين فرهنگي در تعامالت روزمره افراد با يك ديگر در محيط هاي اجتماعي حاصل مي گردد ،اما بخشي ديگر از اين فرآيند كه به
منظور كاهش حساسيت هاي بين فرهنگي ،ذهنيت ها و كليشه سازي هاي منفي بين قوميت ها و خرده فرهنگها صورت پذيرد ،از
طريق آموزش هاي بين فرهنگي حاصل مي گردد كه اين مهم بر عهدۀ دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي و مديران فرهنگي و
آموزشي شهرهاي چند فرهنگي است و نتيجه آن برقراري ارتباطات مؤثر بين فرهنگي در روابط شهروندان است.
ارتباطات مؤثر در سازمان ها و تيم هاي كاري نيز ضمن افزايش اثربخشي سازماني نقش مهمي در تحقق هم افزايي فرهنگي در
سازمان ها دارد .ارتب اط بين كاركنان و مديران در سازمان ها بخصوص سازمان هايي كه از كاركناني از اقوام و فرهنگ هاي
مختلف تشكيل شدهاند  ،از اهميت بسزايي برخوردار است .برقراري ارتباط بين فرهنگي مطلوب در سازمان ها براي تحقق هم افزايي
فرهنگي بسيار مهم است كه برنامه ريزي صحيحي را مي طلبد .برقراري ارتباط مطلوب بين كاركناني كه فرهنگ هاي متنوعي
دارند را شايد بتوان حياتي ترين وظيفة مديران سازماني دانست؛ چراكه فعاليت هاي سازماني از طريق ارتباط بين كاركنان انجام مي
گردد و در صورتي كه بتوان اين روابط را بصورت مطلوب مديريت كرد ،مي توان به اهداف سازماني دست يافت .در غير اين
صورت در نتيجة برخوردهاي بين فرهنگي ،در عمل مديران با عوارض تقابل و برخورد خرده فرهنگ ها در سازمان مواجه خواهند
شد كه عالوه بر اتالف منابع مادي و انساني سازمان ،موجب انحراف كاركنان و مديران از فعاليت در جهت تحقق اهداف ملّي مي-
گردد و آنان را گرفتار به موارد حاشيهاي خواهد كرد.
در اين رهگذر ،تقويت توانايي گفتگوي بين فرهنگي را مي توان پيش شرط ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها دانست .در برخورد بين
فرهنگ ها اگر افراد از توانايي گفتگوي با يكديگر برخوردار نباشند ،نمي توانند روابط بين خود و ديگران را مديريت نموده و در
نتيجه ،اين برخوردها به تعارض و خشونت بين افراد منجر خواهد شد .بنابراين براي اجتناب از بروز خشونت در روابط بين افراد و
فرهنگ هاي مختلف ،بايد توانايي گفتگوي بين فرهنگي در جامعه تقويت گردد .از طريق گفتگوي بين فرهنگ ها افراد از ديدگاه
ها ،ارزش ها ،هنجارها ،باورها و اعتقادات اعضاي ساير فرهنگ ها آگاه خواهند شد و از طريق آشنايي با تفاوت هاي فرهنگي است
كه مي توان شاهد ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها بود .هنگامي كه بتوان بين فرهنگ ها ارتباطي مؤثر و اثربخش برقرار نمود تعارضات،
خشونت ها و درگيري هاي بين فرهنگ ها كاهش مي يابد و شاهد تفاهم و تعاون فرهنگي خواهيم بود .از سوي ديگر حتي اگر
افراد در گفتگوي بين فرهنگ ها نتوانند به تفاهم و تعاون دست يابند ،اين گفتگو موجب باال رفتن آگاهي آنها از طريق آشنايي با
فرهنگ هاي ديگر مي شود كه مي تواند در تصميم گيري هاي سنجيده براي توسعه اجتماعي نقش مؤثري ايفا نمايد.
در سطح كالن با آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط و گفتگوي مؤثر با ديگران از طريق آموزش و پرورش به دانش آموزان و از
طريق دانشگاه ها به دانشجويان مي توان در توسعة مهارت هاي گفتگوي بين فرهنگي در جامعه گام هاي مؤثري برداشت.
در سطوح محلي و شهرها نيز مي توان با برگزاري برنامه هاي عمومي مانند همايش ها و جشنواره هاي فرهنگي توسط مراكز
فرهنگي ،زمينة گفتگوي بين فرهنگي و ارتباط بين اقوام و خرده فرهنگ هاي مختلف را فراهم آورد .افزون بر اين مي توان در
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جهت ارتقاء مهارت هاي ا رتباطي شهروندان ،برنامه هاي آموزشي متنوعي را توسط مراكز فرهنگي محلي براي اقشار مختلف جامعه
ساماندهي نمود.
در سطح سازمان ها نيز برگزاري دوره هاي آموزشي ارتباط و گفتگوي مؤثر براي كاركنان و مديران ،مي تواند در توسعة توانايي
گفتگوي ميان فرهنگي آنان تأثير بسزايي داشته باشد.
در اينصورت است كه توسعهي گفتگوي ميان فرهنگي و برقراري ارتباط مؤثر و سازندهي فرهنگها و اقوام زمينه ساز هم افزايي
فرهنگي ميشود و راه را براي تحقق توسعه پايدار اجتماعي و انساني هموار ميسازد.
نتیجه گیري

با عنايت به آنچه گذشت ميتوان دريافت كه هم افزايي فرهنگي ميتواند بستري مناسب را براي توسعه اجتماعي فراهم آورد .اين
مهم از آنروست كه تنوع و تكثر فرهنگي نه به عنوان مانع بلكه ،به عنوان فرصتي براي تعامل و همبستگي اجتماعي و شكلگيري
هويت فرهنگي جامعه محسوب ميگردد .بعالوه ،ارتقاي كرامت انساني ،افزايش سرمايه اجتماعي و گسترش مشاركت مردمي
موجب تحقق توسعه اجتماعي مي شود به گونه اي كه ضمن ارتقاي خود باوري جامعه ،توانايي هاي بالقوه و خالق شهروندان را
در زمينه فرهنگي شكوفا مي كند.
در واقع ،به جاي ناديده انگاشتن تفاوت ها و ارزش هاي مختلف فرهنگ ها ،بايد از اين تفاوت ها بعنوان عاملي در جهت مديريت
بهتر جوامع و سازمان ها بهره جست .مديران و سياست گذاران فرهنگي بايد همواره ارزش ها و فرهنگ هاي متفاوت را شناسايي
كنند و از تنوع فرهنگي به عنوان عاملي مؤ ثر و كارآمد در مديريت و برنامه ريزي فرهنگي استفاده كنند .اين ديدگاه زماني حاصل
مي گردد كه رويكرد هم افزايي فرهنگي بر كليه سطوح اجتماعي حاكم گردد .هم افزايي فرهنگي از رهگذر تركيب و تلفيق
چشم اندازها و رويكردهاي فرهنگي متنوع در جوامعي كه از تنوع فرهنگي برخوردارند ،به مديريت تاثيرات تنوع فرهنگي مي-
پردازد به گونهاي كه در عين توجه به الگو هاي فرهنگي اعضاء و خرده فرهنگها ،آن را در مسير تعامل و هم تكميلي رهنمون
ميسازد .بر اساس ديدگاه هم افزايي فرهنگي ،افراد و خرده فرهنگ ها با مشابهت ها و تفاوت هاي فرهنگي در مقايسه با ديگران،
زندگي مي كنند و براي دست يابي به اهداف توسعهاي بهترين راه تالش براي تعامل و همزيستي فرهنگ هاست .در واقع ،به رغم
آنكه گروه هاي گوناگون هر كدام با تفاوت ها و فاصله هاي فرهنگي زندگي مي كنند ليكن بايد مشابهت ها و تفاوت ها به يک
اندازه داراي اهميت قلمداد گردند .هم افزايي فرهنگي فرض مي كند كه روش هاي معادل فراواني براي زيستن و كار كردن و
دست يابي به هدف نهايي وجود دارد و روش هيچ فرهنگي ،ذاتاً برتر نيست و در نهايت هم افزايي فرهنگي فرض مي كند كه
بهترين رويكرد توسعهاي بستگي به فرآيند تعامل فرهنگي اعضاء جامعه دارد .البته براي دستيابي به توسعه اجتماعي شايسته است
ضمن شناسايي مسايل و مشكالت پيش رو ،نسبت به ترسيم دورنماي آينده ،امكان سنجي ،ارزيابي و برنامهريزي عملي اقدام الزم به
عمل آيد.
در عصري كه زمان و مكان در هم تنيده اند و جهان دائماً و فراتر از قدرت پيش بيني دقيق ما در حال تغيير است اجتماع جامعه اي
بايد از نظر فرهنگي آگاه و توانمند به توسعه ارتباطات ميان فرهنگي باشند زيرا كه توانايي ارتباط ميان فرهنگي به عنوان يكي از
منابع قدرت نرم موجب ارتقاي كارآمدي فرهنگ در فرايند توسعه اجتماعي ميشود .امروز ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه به
گونهاي فزاينده در حال گذار است .در اين رهگذر ،نظرية هم افزايي فرهنگها با تأكيد بر وجوه تشابه و اهتمام به نگرانيهاي
مشترک ،اقتضاي آن را دارد كه در عين حفظ تنوع فرهنگي ،تفاوتها به سوي تقارب و نهايتاً هم تكميلي فرهنگها رهنمون
گردد .اين مهم نيازمند نگرش جامع به چالشها و فرصتهاي پيش رو به طور همزمان است تا بتوان ضمن پذيرش تغييرات،
فرصتهاي اجتماع جامعهاي را در آغوش كشيد و با بهرهگيري حداكثري از هم افزايي فرهنگها راه حلهاي خالق را پيشنهاد
كرد و موجبات تقويت بازي برد – برد را فراهم آورد؛ زيرا كه فرهنگها دريافتهاند و ياد گرفتهاند كه چگونه از مزاياي تنوع
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استفاده كنند ،چگونه نقاط قوت خود را به حداكثر برسانند ،چگونه مهارتهاي ارتباطي مثبت و پيش برنده را به كار بندند ،چگونه
فعاليتهاي اجتماعي بشري را غنا بخشند ،چگونه از سرمايههاي اجتماعي ،فرهنگي و ارتباطي بهرهگيرند و چگونه بر همكاري ميان
فرهنگي براي دستيابي به منافع و مزاياي مشترک و بويژه تحقق توسعه پايدار اجتماعي تأكيد ورزند.
بدين ترتيب ،اهتمام به نظرية «هم افزايي فرهنگها» در عرصة عمل موجب جلوگيري از بروز تخاصم و تصادم ميان فرهنگها و
اجتناب از ناهمگني فرهنگي در جامعه بشري ميگردد و زمينه را براي تحقق جامعهاي منعطفتر و سازگارتر در عين هموارسازي
محيط رقابت سازنده و همكاري جويانة فرهنگها فراهم ميآورد .در واقع ،فرهنگهاي متفاوت و متنوع نيازمند اتخاذ ايستارها،
مواضع و رويكردهايي تعاملي و همكاري جويانه هستند كه آنها را به سوي رفتارهاي تعامل گرا و همكاريهاي فزاينده رهنمون
سازد تا از رهگذر افزايش روابط ميان فرهنگي موجبات هم تكميلي فرهنگي را مهيا سازند .در اين صورت ،اهتمام به تغييرپذيري
سازندۀ فرهنگي از رهگذر ارائه و جذب متقابل عناصر مثبت فرهنگي در عين تالش براي همكاري و هماهنگي در فضاي واقعي و
مجازي منجر به هم افزايي فرهنگها ميگردد و جوامع را از ناهمگني به سوي هماهنگي و نه ضرورتاً همگني فرهنگي سوق مي-
دهد.
هم افزايي فرهنگها را مي توان در ميانة طيفي جستجو كرد كه دو سوي آن را تمركزگرايي و تمركززدايي تشكيل ميدهند.
تمركزگرايي ممكن است منجر به تحميل قواعد و رويههايي يكسان ساز شود كه فرهنگهاي محلي را به چالش بكشاند و
تمركززدايي ممكن است به نام حمايت گرايي قومي ،هويت يابي خرده فرهنگي ،حفظ هويتهاي متنوع فرهنگي يا خاص گرايي
و استقالل عمل قوميتها و خرده فرهنگها در سطح محلّي موجبات زير سؤال بردن فرآيند انسجام ويكپارچگي اجتماعي را فراهم
آورد .در اين رهگذر ،شايسته است به جاي اتكا به تفاوت فرهنگي ،بر تنوع فرهنگي تكيه شود؛ بدين معنا كه تأكيد بر تمايزها به
نوعي سردرگمي ميانجامد در حالي كه تأكيد بر اشتراكات در عين پذيرش تنوعها موجب ايجاد نظمي برآمده از ديدگاههاي
متنوع ولي منسجم ميگردد .اين مهم نيازمند هم افزايي و هم تكميلي فرهنگهاي متنوع به رغم حفظ تمايزهاي فرهنگها با
اهداف و مردمان متفاوت است .مهم آنست كه ضمن درک تفاوتهاي فرهنگي و فهم گسترۀ فعاليت هر فرهنگ ،با رويكردي
عدالت گرايانه به فرهنگها نگريسته شود به گونهاي كه هر فرهنگ از فرصت شايسته براي اظهارنظر و تأثيرگذاري بر روندهاي
اجتماعي در عين احترام به قانون و سياست و اهداف ملّي برخوردار باشد و فرهنگهاي متفاوت قابليت بحث ،انتقاد و پرسشگري
خود را براي پاسخگو نمودن دولتمردان بويژه در عرصه سياستهاي توسعه اي حفظ كنند .در اينصورت است كه هم افزايي
فرهنگي موجبات توسعه پايدار اجتماعي را در اجتماع جامعهاي فراهم ميآورد.
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