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چکیده

در این مقاله ،الگوی همافزایی فرهنگی در ایران ارائه شده است .تن ّوع فرهنگی
موجود در ایران و مواجهی فرهنگ ایرانی با پدیدهیجهانی شدن ،دو ضرورت
اساسـی طراحـی الگوی همافزایـی فرهنگی به عنوان الگـوی مطلوب مدیریت
فرهنگی در کشـور اسـت .روش اين تحقيق از نوع توصيفي  -پيمايشي و ابزار
گردآوري دادهها ،پرسـشنامهی محقق سـاخته ،شامل  70سـؤال بود .جامعهی
آمـاري ايـن تحقيق ،شـامل فارغ التحصیلان دکتری مدیریـت و برنامهریزی
فرهنگـی در کشـور بودند که تعداد این افراد تا زمـان پژوهش 22 ،نفر تعیین
گردید .علت انتخاب فارغالتحصیالن دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی به
تخصص و بلوغ علمی و فرهنگی این افراد در مدیریت
عنـوان جامعهی آماریّ ،
و برنامهریزی فرهنگی (موضوع مورد پژوهش) بوده است .همافزایی فرهنگی،
مؤثرتریـن رویکرد مدیریت تأثیرات تن ّوع فرهنگی اسـت که براسـاس نتایج
حاصل از تحقیق الگویی در چهار بُعد و هشـت مؤلّفه بهعنوان الگوی همافزایی
 .1دکتری مدیریت و برنامهریزی امور فرهنگی از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم
تحقیقات اصفهان (نويسنده ی مسئول.) alireza_5425@yahoo.com
 .2دکتری مدیریت و برنامهریزی امور فرهنگی و دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران شمال.
 .3دکتری مدیریت و برنامهریزی امور فرهنگی و دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران شمال.
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فرهنگـی در ایـران طراحـی گردید .اين ابعـاد و مؤلّفهها شـامل بُعد راهبردي
(اهداف فرهنگي مشـترک و روشـن ،رهبري اثربخش فرهنگی) ،بُعد اجتماعی
(ت ّعهد به اهداف مشـترك فرهنگـی ،اعتماد اجتماعی) ،بُعد فرهنگی (ارتباطات
توگـوي بين فرهنگی) ،و بُعد مهارتـی (هوش فرهنگي و
ميـان فرهنگي ،گف 
خالقيـت فرهنگي) اسـت؛ همچنیـن ،عوامل مؤثر و اهمیت آنهـا در ایجاد و
توسعهی همافزایی فرهنگی و واگرایی فرهنگی در ایران مشخص شدند.
كليـد واژهها :فرهنـگ ،تن ّوع فرهنگی ،مدیریت تنـ ّوع ،همافزایی ،همافزایی
فرهنگی.
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مقدمه

تن ّوع فرهنگی ،ویژگی جهان کنونی است و امروزه بهندرت جامعهای را میتوان
یافت که از نظر فرهنگی همانند و یکدسـت باشـد .مدرنیته و صنعتی شـدن،
برچیده شـدن مرزهای جغرافیایی ،سـهولت حمل و نقل و مسافرت ،روند رو به
گسترش مهاجرت به شهرها و کشورهای مختلف ،شکلگیری جوامع جدید در
قالب شـهرها و کشـورهایی که از افراد مهاجر تشکیل شده ،و سازمانهایی که
دارای کارکنانی از اقوام و ملل گوناگون هستند ،جهان امروز را به ترکیب در
هم تنیدهای از فرهنگهای مختلف و متفاوت ،تبدیل كرده است.
سوء مدیریت تأثیرات تن ّوع فرهنگی در جوامع متن ّوع از جمله جامعهیایران،
موجب گسسـت فرهنگی در جامعه شـده و نتیجهیآن بروز خشـونت و تنش
میان فرهنگهاسـت ،که انسـجام جوامع را از بین برده و در نهایت به فروپاشی
میانجامـد؛ بنابرایـن برخورداری از رویکردی مطلوب جهت مدیریت مناسـب
تنوع فرهنگی در جوامع متن ّوع ،امری ضروری اسـت .محققان ،در این
تأثیرات ّ
مقاله ،به دنبال ارائهی الگوی همافزایی فرهنگی به عنوان رویکردی مطلوب در
تنوع فرهنگی در ایران میباشند.
برخورد با ّ
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بیان مسأله

تنوع میتواند به اشـکال و اقسـام گوناگونی ظاهر شود ،که از جمله میتوان
ّ
تنوع ملّی را برشـمرد .از حيث
تنوع قومی ،تن ّوع زبانی و ّ
تنـ ّوع دینـی -مذهبیّ ،
مذهب ،در ايران تن ّوع فراوانی مشـاهده ميشـود .دین رسـمی ایران اسالم بوده
و اکثریت مردم ،شـیعه مذهباند .در ميان اعراب خوزسـتان ،اكثريت شـيعه و
معدودي نیز اهل ُسـ ّنت هسـتند .حدود پنج هزار نفر از اعراب خوزستان ،پیرو
دین مندائي يا صابئي هسـتند كه نام آنها در سـورهی بقره ،مائده و حج ذكر
شـده اسـت (قيصري .)64-72 :1386،از حیث مذهبی ،کردهای ایران پیرو دو
مذهب گسـتردهی ُس ّنی شافعی و شیعه اثنیعشریاند .کردهای کردستان ایران،
اغلب اهل ُس ّنت و شافعی مذهب هستند .کردهای منطقهیکرمانشاهان و ایالم،
بهطور عمده ،شیعه مذهب بوده و در کنار آنها ،مسلکهای دیگری چون اهل
حق و و به ندرت «ایزدی» نیز وجود دارد .اقلیت بلوچهای ایران نیز اهل ُس ّنت
هسـتند؛ ترکمنها نیز بیشتر پیرو مذهب حنفی هسـتند (صالحی امیری:1388،
 .)229-237بـه ايـن مجموعـه بايد پيروان ديگـر اديان الهي از اديان باسـتاني
چون صابئين و پيامبران اولوالعزم همچون ارامنه ،آشـوريان ،كلدانيان ،يهوديان
(قيصري )71 :1386،و زرتشتیان را اضافه كرد .اگرچه ایران دارای اكثریت 60
درصدی فارسـی زبان است ،اما وجود شش قومیت عمدهیترک ،کرد ،عرب،
لر ،بلوچ و ترکمن در درون این واحد ملّی ،میتواند جای تأمل و بررسی داشته
تنوع زبانی نیز در ایران
باشـد (خداداد حسـيني و همكاران .)53 :1390،از نظر ّ
میتوان یازده هویت زبانی شـامل فارسی ،ترکی ،کردی ،گيلكي ،لری ،عربی،
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تنـ ّوع فرهنگی در ایران ،عاملی اسـت که میتوانـد دو نقش کام ً
ال متفاوت ایفا
نمایـد؛ از طرفـی در صورت مدیریت صحیح ،میتـوان از جامعهای یکپارچه و
متحد و با حداقل تنش و تضاد میان اقوام و فرهنگهای مختلف برخوردار بود،
و از سـوی دیگر ،در صورت مدیریت نادرسـت ،شـاهد فرپاشی انسجام ملّی و
بروز خشونت و تنش میان اقوام و فرهنگهای ساکن در گسترهیایران زمین
بود .در بررسـی لزوم همافزایی فرهنگی در ایران ،به بررسـی دو موضوع عمده
تنوع فرهنگی و پدیدهیجهانیشدن پرداخته میشود که به
و اساسـی مدیریت ّ
متنوع در سطوح محلی ،ملّی و
روشن شدن اهمیت همافزایی فرهنگی در جوامع ّ
بینالمللی کمک شایانی میکند.
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بلوچی ،بختیاری ،تالشی ،مازنی و ترکمنی را مشاهده کرد (نساج.)136 :1388 ،
متنوع ،نیازمند مدیریت تن ّوع است.
تنوع فرهنگی در جوامع ّ
تأثیرهاي ناشـی از ّ
امـروزه ،مدیریّـت فرهنگهای گوناگون و ایجاد همافزایـی مثبت میان آنها،
نیازمند مهارت مناسب در این زمینه است .یکی از قابلیتهای مورد نیاز مدیران
تنوع فرهنگی است .تن ّوع فرهنگی نه تنها
فرهنگی سازمانها و جامعه ،مدیریت ّ
امری طبیعی اسـت ،بلکه بهعنوان یک سرمایهی بالقوه میتوان از آن یاد کرد،
و دلیل آن تعامل و رشد فرهنگها توسط یکدیگر است .زمانی که تفاوتهای
فرهنگـی بهخوبـی درک و بهگونـهی موفقیتآمیزی هدایت شـوند ،میتوانند
ماندگار بمانند (سلطانی.)52 :1388،
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عامل دیگری که بهرهمندی از الگوی همافزایی فرهنگی را در مدیریت جوامع
متن ّوع به امری ضروری مبدل میکند ،پدیدهیجهانیشـدن اسـت .جهانیشدن،
واژهای است که امروزه در ادبیات جهانی بسیار بهکار برده میشود .همانگونه
که مشـاهده میشـود ،جنگها و بحرانهای اقتصادی ،سیاسـی ،یا فرهنگی که
در یـک نقطـه از جهان بروز میکنند ،تأثیرات خود را در سـایر نقاط جهان و
کشـورهایی کـه درگیر این جنگها و بحرانها نیسـتند ،بر جـای میگذارند،
بهطوری که آثار مزبور ،در سایر جوامع ،بسیار سریع قابل مشاهده است.
پدیدهیجهانیشـدن و توسـعهیهمـه جانبهیفناوریهـای ارتباطی ،وجوه
مختلف فرهنگی ایران را با فرهنگهای جدید بیگانه ،مواجه سـاخته ،بهگونهای
فرهنگهای بومی برای بقاء در جهان کنونی ،در برخورد با سـایر فرهنگهای
ناآشـنا ،نیازمنـد اتخاذ رویکـردی منطقی و کارآمد هسـتند ،و نیازمند الگویی
مناسـب برای برقراری ارتباط و تعامل با فرهنگهای سـایر کشورها و ملتها،
که بتوانند ضمن حفظ ارزشهای فرهنگی خود ،ارزشهای فرهنگی سـایر ملل
را نیز محترم شمرده و به رسمیت شناخته و از آنها بهرهبرداری مطلوب كنند.
در ايـن مقالـه ،رويكرد همافزايي فرهنگـي نيز بهعنوان یکـی از رويكردهای
عامگرايانهی مطلوب و كارآمد در مواجهه با فرايند جهانيشدن ،ارائه ميشود.
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چارچوب نظری

واژهی سـینرژی ،مفهوم همافزایـی ، 1همنیروزایی ،تجمع پدیـدهی آفرین ،اثر
مضاعـف و خاصیـت فزونی دارد (داور و دانایی فـرد .)838 :1381،همافزایی،
نوعی منطق فکری اسـت که جمع واقعی حاصل از اجزا آن ،از جمع جبریاش
بیشتر میشود (بابایی زکلیکی و هدایتی .)136 :1385 ،پدیدهی همافزایی مثبت،
از راه تالش هماهنگ و سازمان یافته حاصل میشود و تالشهای فردی اعضاء،
منجر به سـطحی از عملکرد میگردد که بیش از مجموع درون دادههای فردی
آنهاست (رابینز و دی سنزو.)298 :1384 ،

وجود تن ّوع فرهنگي ،بهطور بالقوهاي تأثيرهاي مثبت و منفي برجاي ميگذارد
و در ايـن بين ،راهي كه بـراي برخورد انتخاب ميشـود ،تعيينكنندهی واقعي
نتايج مثبت و منفي است .تأكيد مديريت همافزايي فرهنگي بر اين است «وجود
تفاوتهاي بسيار در بين مردم جهان ،ميتواند منجر به تحقق دو جانبهی اهداف
و رشد دو طرفه شود ،كه نتايج آن بهمراتب بيشتر از عملكرد تكتك بخشها
و فرهنگها در تعامالت بين فرهنگي است» .همافزايي فرهنگي ،توصيه ميكند
تنوع فرهنگي را نه ناديده بگيريم و نه آن را به حداقل برسـانيم ،چراكه
كه ما ّ
بايد آن را بهعنوان سرچشمهی زالل در امر توسعه ببينيم (آدلر.)146 :1379،
در ایـن مقاله ،الگـوی همافزایی فرهنگی در ایران در قالب هشـت مؤلّفه در
1. synergy
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تنوع بر مديريت تفاوتهاي
همافزایی فرهنگی ،ضمن بهرسـميت شـناختن ّ
فرهنگـي ،تأكيـد دارد و تركيبي خالقانه از روشها و راهحلهاي متفاوت ارائه
ميدهد (عسـگري و طالقاني .)60 :1389،اسـتراتژي همافزايي فرهنگی ،مبتني
بر تأثيرهاي ناشـي از تن ّوع فرهنگي اسـت ،تا خود تن ّوع فرهنگي .در شـيوهی
تنوع فرهنگي و نه ناديده گرفتن
همافزايي از طريق مديريت ،تأثيرات ناشي از ّ
مزيت بالقوهیموجود به حداكثر رسـانده ميشود ،و تنها موقعي كه افراد،
آنّ ،
تن ّوع فرهنگي و تأثيرهاي مثبت و بالقوهی آن را شناسايي ميكنند ،اين امكان
تنوع فرهنگي ،و نه به حداقل رساندن،
وجود دارد كه شيوهاي را براي مديريت ّ
يا ناديده انگاشتن آن ،انتخاب كنند.
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چهار بُعد اساسی طراحی شده که شامل بُعد راهبردی (اهداف فرهنگي مشترک
و روشـن ،رهبري اثربخش فرهنگی) ،بُعد اجتماعی (ت ّعهد به اهداف مشـترك
فرهنگی ،اعتماد اجتماعی) ،بُعد فرهنگی (ارتباطات ميان فرهنگي ،گفتوگوي
بين فرهنگی) ،بُعد مهارتی (هوش فرهنگي و خالقيت فرهنگي) اسـت .ابعاد و
مؤلّفههای ارائه شـده در مدل همافزایی فرهنگی در ایران بهصورت اکتشـافی و
براساس مطالعات انجام شده ،ارائه گردیده است.
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شکل  -1الگوی مفهومی همافزایی فرهنگی در ایران

مطالعات و پژوهشهایی در زمینهیمدیریت تن ّوع فرهنگی انجام شـده اسـت.
صالحـی امیری ( )1385در پژوهشـی بـا عنوان «مدیریـت منازعات قومی در
ایـران ،نقد و بررسـی الگوهای موجـود و ارائهیالگوی مطلوب» ،به بررسـی
مسـائل و سیاسـتهای قومی در ایران پرداخته ،و الگوی «وحدت در کثرت»
تنوع قومـی در ایران ارائه داده اسـت.
را بـه عنـوان الگوی مطلـوب مدیریت ّ
جهتگیـری کلی ایـن راهبرد ،نگرش مثبت بـه تن ّوع قومی و شناسـایی چند
فرهنگـی اقـوام و اقلیتهای دینـی و پذیرش تفاوتهای فرهنگی اسـت ،که
مقتضی پرهیز از سیاستهای یکسانسازی و تبعیض است.
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آدلر ( )1980در پژوهشی با عنوان «همافزایی فرهنگی ،مدیریت سازمانهای
چنـد فرهنگی» اشـاره میکند که نگرش و رفتار مدیـران آمريكايي ،بر نادیده
گرفتن تعامالت چند فرهنگی استوار است ،اما تغییرات محیط سازمانها ،نیاز به
درک و فهم تعامل بین فرهنگی را در سازمانها افزایش داده است .محقق معتقد
است از میان طرز تلقیهای مدیران از تن ّوع فرهنگی ،سه گزینه بیشتر مورد توجه
واقع شـده است -1 :قوم پرسـتی (ما بهترین هستیم)  -2همانندسازی (همهیما
شبیه یکدیگر هستیم)  -3ارجحیت کار بومی (فعالیت در بازارهای محلی).

تنوع فرهنگی را نادیده
اسـتراتژی محدود اندیشـی که بسـیار متداول اسـتّ ،
میگیـرد و روش موجـود را تنها روش حل مسـئله میداند .روش قوم پرسـتی
(نژادپرستی) ،تن ّوع فرهنگی را مضر دانسته و بهدنبال به حداقل رساندن و حذف
تنوع فرهنگی اسـت ،و معتقد اسـت بهترین روش حل مسـئله را ارائه میدهد.
ّ
تنوع ،بـر مدیریت تفاوتهای
رویکرد همافزا نیز ضمن به رسـمیت شـناختن ّ
فرهنگـی تأکید دارد و ترکیبی خالقانـه از روشها و راهحلهای متفاوت ارائه
میدهد .محقق فرايند توسـعه،راهحلهایی برای حل مسـائل از طریق همافزایی
فرهنگی را شـامل تشـریح موقعیت از چشـمانداز هر فرهنگ ،تفسـیر و تحلیل
فرهنگی موقعیت و توسعهیراهحلهای خالقانهیفرهنگی عنوان میکند.
تانگ )1995( 1در پژوهشـی با عنوان «مدل همافزایی فرهنگی؛ ابزار آگاهی
1. Yongming Tang
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تغییر در تصور مدیران دربارهیقومپرسـتی ،همانندسازی و ت ّقدم کار محلی،
درک و مدیریّـت تعامـل بیـن فرهنگها را برای بقا و رشـد سـازمان ،حیاتی
میکنـد .آدلـر ،اسـتراتژیهای مدیریت بین فرهنگـی را اسـتیالی فرهنگی،
همراهـی فرهنگی ،مصالحهیفرهنگی ،اجتناب فرهنگـی و همافزایی فرهنگی
بیـان میکنـد .آدلر ( )1986در تحقیقـی دیگر با عنـوان «همافزایی فرهنگی،
تنوع فرهنگی» با بررسی پژوهشهایی در زمینهیتأثیرهاي
مدیریت تأثیرهاي ّ
تنوع فرهنگی ،مزایا و معایب تن ّوع
تن ّوع فرهنگی در شـرکتهای برخوردار از ّ
فرهنگی را دستهبندی كرده است .وی بیان میکند که سازمانها برای مدیریت
تن ّوع فرهنگی از سـه اسـتراتژی شامل محدود اندیشی (کوته بینی) ،قوم پرستی
(نژادپرستی) و همافزایی فرهنگی استفاده میکنند.
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بـرای قرن  »21بیان میکند کـه مدل همافزایی فرهنگی ،فرايند مناسـبی برای
توسعهیآگاهی و قابلیتهای حل مسئله در سطوح مختلف انسانی است .محقق
بـا بررسـی رویکردهـای مختلف ،بر ایجاد مدل مناسـبی بـرای تغییر آگاهی و
قابلیتهای سیسـتمهای انسـانی تأکید دارد که ما را برای حل مشکالت جامعه،
نیرومند میسـازد .محقق برای حل مشـکالت جامعه ،مدل همافزایی فرهنگی را
پیشنهاد میدهد که سه فرايند اصلی تمایز ،ادغام (اتحاد) و اجرا و بازخورد دارد.
تمایز به فرايندی اشـاره دارد که یک دیـدگاه یا یک هویت جدید ،موجودیت
مییابد و شـامل دو مرحلهیشـناخت خود و شـناخت دیگران اسـت .ادغام به
فراينـدی اشـاره میکند که تفاوتها برای دسـتیابی به نتایـج جدید با یکدیگر
ترکیب میشود و شامل دو مرحلهیتجمیع تفاوتها و رفتن ورای تفاوتهاست.
سومین فرايند ،اجرا و بازخورد است که مرحلهای برای یادگیری است.
هریس )2004( 1در تحقیقی با عنوان «رهبری اروپایی در همافزایی فرهنگی»
اشاره میکند که قرن بیستم ،یکی از خشونت بارترین و خونینترین دورههای
تاریخ بشـر اسـت .قرن بیسـتم با دو جنگ جهانی ،جنگ سـرد و تعداد زیادی
برخوردهای بینالمللی و اعمال نفرتانگیزی مانند هولوکاست و پاکسازیهای
قومی ،مشخص میشود .این اعمال غیر انسانی بر خالف پیشرفتهای شگفتانگیز
بشـر در قرن بیسـتم ،بهدلیل شکست رهبران جهانی در زمینهیمدیریت وقایع
روی داده است .وی نتیجهگیری میکند که رهبران واقعی اروپایی با پیروی از
متخصصان و تالشهای همافزا ،بهدنبال خلق آیندهای بهترند .شـناخت فرهنگ
کار ،به همکاری ،همبستگی و مشارکت توجه دارد ،نه افراط در کارهای فردی
و رقابت .این روند در سـازمانها ،صنایع ،حکومتها ،مؤسسـات دانشـگاهی،
مؤسسات غیرانتفاعی ،اتحادیهها ،اصناف و مؤسسات تخصصی و بهطورکلی در
انواع سیسـتمها ،یک نیاز مبرم اسـت .در یک جامعهیاطالعاتی ،همکاری در
ایدههای مشـترک و هوشـیارانه ،کلید بقا ،حل مسئله و رشد است ،و ضرورت
دارد رفتارهایـی که سـطح باالی همافزایی را بهدنبـال دارند ،در افراد پرورش
داده شـود ،و یافتههـای نو همواره در برنامههای تعلیم و تربیت رسـمی و نظام
آموزشـی ترویج شود ،و تواناییهای افراد در بهرهگیری از شبکههای انسانی و
الکترونیکی بهبود یابد.
1. Philip R. Harris
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در نهایـت میتـوان گفـت که رهبران جهانـی امروزی ،باید پلـی مؤثر بین
واقعیتهای فرهنگی گذشـته و حال ایجاد کنند که پروراندن اندیشهای همافزا
بر شتاب این فرايند خواهد افزود.

روش تحقیق

ایـن پژوهش ،ویژگیهای پژوهش بنیـادی (پایهای) و پژوهش کاربردی را
4
دارد ،و اهـداف آن کاربـردی اسـت و به روش توصیفی 3و از نوع پیمایشـی
اجرا ميشـود .در این تحقیق ،با استفاده از روش مطالعهیاسنادی و کتابخانهای
جهـت تدویـن چارچوب نظـری تحقیق ،به مطالعات انجام شـدهای که پیشـتر
صورت گرفته مراجعه گردید و پس از ارزیابی تحقیقات و نظریههاي مرتبط با
موضوع ،به تدوین شـاخصها و متغیرهای تحقیق با ارائهی مدل محقق سـاخته،
پرداختـه شـد .جامعهی آماری ایـن تحقیق ،فارغ التحصیلان دکتری مدیریت
و برنامهریزی فرهنگی در کشـور اسـت که تعداد آنها بر اسـاس اطالعات به
دسـت آمده از دانشـگاه علـوم و تحقیقات ،تا پایان دیمـاه ( 1391زمان توزیع
پرسـشنامهیتحقیق) 22 ،نفر اسـت .علـت انتخاب فـارغ التحصیالن دکتری
مدیریـت و برنامهریـزی فرهنگـی بهعنـوان جامعهی آمـاری ،تخصص ،بلوغ
علمـی و فرهنگی این افراد در مدیریت و برنامهریزی فرهنگی و موضوع مورد
پژوهش اسـت .در اين مطالعه به منظور بررسـي نظريههاي جامعهیآماری ،از
روش نمونهگيري هدفمند و روش سرشماری كه جزء نمونهگيري غيراحتمالي
است ،استفاده شده است .دليل استفاده از اين شيوه ،محدود بودن جامعهیآماری
تحقیق اسـت .تعداد نمونهیبرآورد شدهیفارغ التحصیالن دکتری مدیریت و
برنامهریـزی فرهنگـی 22 ،نفر بود كه از اين تعداد برای  18نفر پرسـشنامهی
پژوهش ارسال شد و  11نفر به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند .در اين پژوهش،
جهت گردآوري اطالعات مورد نياز از جمعيت نمونه ،از پرسـشنامهی محقق
2

1
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1. Fundamektal Research
2. Apphied Research
3. Descriptive Method
4. Survey

| 234اسماعيل كاوسي ،عليرضا مرادي ،عباسعلي قيومي

سـاخته ،و در خصوص روائي ،از پرسشنامه استفاده شده است .در اين تحقيق،
از روش صوري و محتوائي نیز اسـتفاده شـده اسـت .ضريب آلفـاي كرونباخ
پرسـشنامهی تحقیق بر اسـاس فرمول ،برابر با  0/98برآورد شد .پرسشنامهها
پس از جمع آوري و استخراج ،وارد نرم افزار آماري  1spssشد ،سپس با استفاده
از جـداول دو بعـدی و نمودار ،بـه تحليل دادهها اقدام گردیـد .تجزيه و تحليل
يافتههاي پژوهش در دو سـطح آمار توصيفي ،و استنباطي صورت گرفته است.
در سـطح آمار توصيفي از کمینه ،بیشـینه ،انحراف معيار و ميانگين ،و در سطح
آمار اسـتنباطي ،از آزمونهاي کولموگراف -اسـمیرنف (جهت بررسی نرمال
بـودن توزیع دادهها) و  tهتلینگ (جهت سـنجش اهمیت ابعاد پژوهش از نظر
پاسخگویان) استفاده شده است.
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

یافتههای پژوهش

جدول  -1توزیع کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار ابعاد ،مؤلّفهها و شاخصهای مؤثر
در ایجاد و توسعهیهمافزائی فرهنگی در ایران

1. Statistical Packages For Social Sciences
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براسـاس نتایج جدول  ،1بیشـترین میانگین نمرهیپاسـخهای مؤلّفهی اهداف
مشـترک و روشـن فرهنگی ،مربوط به «روشنی و شفافیت اهداف فرهنگی» با
میانگین  ،77/72و در رتبهیدوم« ،چشـمانداز مشـترک فرهنگی افراد جامعه»
با میانگین  73/18قرار داشـته ،و کمترین میانگین مربوط به «اشـتراک اهداف
فرهنگی افراد جامعه» با میانگین  68/18بوده اسـت .بیشـترین میانگین نمرهی
پاسخهای مؤلّفهیرهبری اثربخش فرهنگی مربوط به «توانائی رهبران فرهنگی
در ایجـاد همگرائـی بیـن افراد» بـا میانگین  83/18اسـت« .آشـنایی رهبران
فرهنگی با عناصر فرهنگي سـایر فرهنگهـا» و «توانایی رهبران فرهنگی در
خلق چشمانداز مشترک فرهنگی در جامعه» با میانگین  82/72در درجهیبعدی
اهمیت قرار داشـته ،و کمترین میانگین مربوط به «آشـنائی رهبران فرهنگی با
تفاوتهای فرهنگی» با میانگین  47/09بوده است.
بیشـترین میانگین نمرهیپاسخهای مؤلّفهیت ّعهد به اهداف مشترک فرهنگی
مربوط به «احساس مسئولیت افراد در قبال اهداف مشترک فرهنگی» با میانگین
 79/54بـوده ،و «ت ّعهـد افراد به تحقق اهداف مشـترک فرهنگـی» با میانگین
 74/54و «ت ّعهـد افـراد به مشـارکت فرهنگی» با میانگیـن  66/36در ردههای
بعدی قرار داشته است.
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کمتریـن میانگین ،مربوط بـه «ت ّعهد در تنظیم ارتباطات فرهنگی» با میانگین
 63/18بوده و بیشـترین میانگین نمرهیپاسـخهای مؤلّفـهیاعتماد اجتماعی،
مربـوط به «اعتماد متقابل مؤثر در روابط بین فرهنگی و تعامالت اجتماعی» با
میانگین  79/09است.
«نگـرش مثبت افراد بـه فرهنگهای دیگر» با میانگیـن  71/54در مرتبهی
بعدی قرار دارد و کمترین میانگین مربوط به «رفع موانع ارتباط بینفرهنگی از
طریق اعتماد اجتماعی» با میانگین  68/54بوده است.

«آموزش ارتباط بینفرهنگی» با میانگین  78/18و «ارتباط مؤثر بینفرهنگی»
با میانگین  76/36در ردههای بعدی اهمیت قرار دارند و کمترین میانگین مربوط
به «حساسیت بینفرهنگی در ارتباط بینفرهنگی» با میانگین  73/18بوده است.
بیشترین میانگین نمرهیپاسخهای مؤلّفهیگفتوگوی بینفرهنگی مربوط به
«آشـنائی با تفاوتهای فرهنگی از طریق گفتوگوی بینفرهنگی» با میانگین
 77/27است.
«کاهـش خشـونتها و منازعههـاي بینفرهنگـی از طریـق گفتوگـوی
بینفرهنگی» با میانگین  73/63در ردهیدوم و «برقراري ارتباط بین فرهنگی
از طریـق گفتوگوی بینفرهنگی» با میانگین  72/27در رتبهیسـوم اهمیت
قـرار دارد و کمترین میانگین مربوط به «تفاهم و تعاون بین فرهنگی از طریق
گفتوگوی بینفرهنگی» با میانگین  69/54بوده است.
باالترین میانگین نمرهیپاسخهای مؤلّفهیهوش فرهنگی مربوط به «توانائی
سازگاری با تفاوتهای فرهنگی» با میانگین  76/36است و «توانایی کارکردن
در محیـط متفاوت از نقطه نظر فرهنگ خودی» با میانگین  74/09و «تمایل به
تعامـل بـا افرادی از فرهنگهای دیگر» با میانگیـن  71/81در رتبههای دوم و
سـوم بوده و «توانائی یادگیری و درک مفاهیم فرهنگهای دیگر» با میانگین
 71/36دارای کمترین میانگین ،بوده است.
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بیشـترین میانگیـن نمرهیپاسـخهای مؤلّفهیارتبـاط بینفرهنگی مربوط به
«پذیرش و احترام به تفاوتهای فرهنگی در ارتباطات بینفرهنگی» با میانگین
 78/63است.

| 238اسماعيل كاوسي ،عليرضا مرادي ،عباسعلي قيومي

بیشـترین میانگیـن نمرهیپاسـخهای مؤلّفـهیخالقیت فرهنگـی مربوط به
«ترکیب خالقانه فرهنگ بومی با سـایر فرهنگها» بـا میانگین 76/81بوده و
«اسـتفاده از بهترین جنبههای هر فرهنگ در حل مسـائل فرهنگی» با میانگین
 73/63در مرتبـهیدوم و «خالقیـت در حـل منطقـی و خردمندانه مشـکالت
بینفرهنگـی» بـا میانگین  73/18در ردهیسـوم قـرار دارد .کمترین میانگین
مربـوط به «توانائی تشـریح موقعیت هر فرهنگ از دیـدگاه همان فرهنگ» با
میانگین 70/0است.
جدول  -2توزیع کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار ابعاد ،مؤلّفهها و شاخصهای موانع
همافزایی فرهنگی (واگرایی فرهنگی) در ایران
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18
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بیشـترین میانگین نمرهیپاسخهای موانع رهبری اثربخش فرهنگی مربوط به
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براساس نتایج جدول  ،2بیشترین میانگین نمرهیپاسخهای موانع اهداف مشترک
و روشن فرهنگی مربوط به «ابهام در اهداف فرهنگی جامعه» با میانگین 77/72
بوده ،و «تشتت و چندگانگی اهداف فرهنگی در جامعه» با میانگین  70/90در
تنوع فرهنگی»
ردهیدوم ،و «تالش در جهت یکسانسـازی فرهنگی و حذف ّ
با میانگین 65/90در ردهیسوم بوده است.
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«ضعف رهبران فرهنگی در الگوسـازی فرهنگی در جامعه» با میانگین 86/36
بـوده ،و «ضعـف رهبران فرهنگی در خلق چشـم انداز فرهنگـی در جامعه» با
میانگین  ،85/00و «ضعف رهبران فرهنگی در ایجاد همگرایی میان فرهنگها»
با میانگین  83/18در رتبههای بعدی قرار دارد.
کمتریـن میانگین مربوط به «آشـنایی کـم رهبران فرهنگی بـا تفاوتهای
فرهنگی» با میانگین  77/27است.
بیشـترین میانگین نمرهیپاسـخهای موانع ت ّعهد به اهداف مشـترک مربوط به
«پایبند نبودن افراد به اهداف مشترک فرهنگی در جامعه» با میانگین  76/36است.
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

«احسـاس مسـئولیت ضعیف و بیتفاوتی نسـبت به تحقق اهداف فرهنگی در
جامعـه» بـا میانگین  75/00رتبهیدوم را داشـته و کمتریـن میانگین مربوط به
«ضعف ت ّعهد افراد به مشارکت فرهنگی در جامعه» با میانگین  74/09بوده است.

بیشـترین میانگین نمرهیپاسخهای موانع اعتماد اجتماعی مربوط به «نگرش
منفی نسـبت به سـایر فرهنگها و افراد جامعه» با میانگین  ،77/27و کمترین
میانگیـن مربوط به «اعتماد ضعیـف در روابط بینفرهنگی» با میانگین 75/45
بوده است.

بیشترین میانگین نمرهیپاسخهای موانع ارتباط بینفرهنگی مربوط به «تبعیض
در برخورد با فرهنگهای مختلف» با میانگین  79/54است ،و «پیشداوریهای
فرهنگی در ارتباط بینفرهنگی» و «کلیشـهگرایی فرهنگی در مواجهه با سایر
فرهنگها» با میانگین  ،78/18دومین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.
کمتریـن میانگین نیز مربوط بـه «نادیده گرفتن تن ّوع فرهنگی (کوته بینی و
محدود اندیشی فرهنگی)» با میانگین  75/18بوده است.
بیشـترین میانگین نمرهیپاسخهای موانع گفتوگوی بینفرهنگی مربوط به
«تحمیل عقاید و افکار در گفتوگوی بین فرهنگی» با میانگین  84/54است.
«برتری طلبی و تفاخر در گفتوگوی بین فرهنگها» با میانگین  77/72در
رتبهیدوم قرار داشـته و کمترین میانگین مربوط به «تحقیر سـایر فرهنگها
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در گفتوگوی بین فرهنگها» و «تحجر ،خشـونت ،تعصب و تبعیض دینی و
نژادی در گفتوگوی بینفرهنگی» با میانگین  77/36است.
باالترین میانگین نمرهیپاسـخهای موانع هـوش فرهنگی مربوط به «ضعف
در درک و فهـم تفاوتهای فرهنگی» بـا میانگین  ،79/09و کمترین میانگین
مربوط به «سـازگاری کـم با تفاوتهای فرهنگی (ارزشهـا ،باورها ،آداب و
رسوم  »)...با میانگین  74/09است.

جدول  -3توزیع نمرات متغیرهای تحقیق (ایجاد و توسعه همافزائی فرهنگی)
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بیشـترین میانگین نمرهیپاسـخهای موانع خالقیت فرهنگی مربوط به «باور
به وجود فقط یک راه برای حل مسـائل بینفرهنگی» با میانگین  82/27است،
و «ناتوانی در فهم و درک مسـائل بینفرهنگی» با میانگین  80/90در مرحلهی
بعـدی اهمیت قـرار دارد .کمترین میانگیـن مربوط به «ضعف افـراد در ارائه
راهحل جدید برای مشکالت بین فرهنگی» با میانگین  79/54است.
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یافتههای جدول  3نشان میدهد« :رهبری اثربخش فرهنگی» با میانگین ،79/84
«ارتباط بین فرهنگی» با میانگین « ،76/59اهداف فرهنگی مشترک و روشن»
بـا میانگین « ،75/03هـوش فرهنگی» با میانگیـن « ،73/40اعتماد اجتماعی»
بـا میانگیـن « ،73/06خالقیـت فرهنگی» بـا میانگیـن « ،72/61گفتوگوی
بینفرهنگـی» بـا میانگیـن  71/93و «ت ّعهد بـه اهداف مشـترک فرهنگی» با
میانگین  70/90در ردههای اول تا هشتم قرار دارند.
جدول  -4توزیع نمرات متغیرهای تحقیق (واگرائی فرهنگی)
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

یافتههای جدول  4نشان میدهد «رهبری اثربخش فرهنگی» با میانگین ،82/82
«خالقیـت فرهنگی» با میانگین « ،80/63گفتوگوی بینفرهنگی» با میانگین
« ،78/75ارتبـاط بینفرهنگی» با میانگین « ،77/53هوش فرهنگی» با میانگین
« ،76/59اعتمـاد اجتماعـی» بـا میانگیـن « ،76/36ت ّعهد به اهداف مشـترک
فرهنگی» با میانگین  75/15و «اهداف فرهنگی مشترک و روشن» با میانگین
 71/51در ردههای اول تا هشتم قرار دارند.
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جدول  -5مقایسه میانگین نمرهیابعاد در ایجاد و توسعه همافزائی فرهنگی

جدول  -6مقایسهی میانگین نمرهیابعاد در واگرائی فرهنگی

نتایج جدول  6نشـان میدهد F:مشـاهده شده در سـطح  p≥/05معنادار نيست؛
بنابرایـن ،بیـن ابعـاد چهارگانهیراهبـردی ،اجتماعی ،فرهنگـی و مهارتی در
واگرائـی فرهنگـی ،تفـاوت وجود نـدارد و این ابعـاد از نظر پاسـخگویان در
واگرایی فرهنگی ،دارای اهمیت یکسان هستند.
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نتایج جدول  5نشـان میدهد F:مشـاهده شده در سـطح  p≥/05معنادار نيست؛
بنابراین ،بین ابعاد چهارگانهیراهبردی ،اجتماعی ،فرهنگی و مهارتی در ایجاد
و توسعهیهمافزائی فرهنگی تفاوت وجود ندارد ،و این ابعاد از نظر پاسخگویان
در ایجاد و توسعهیهمافزایی فرهنگی ،دارای اهمیت یکسان هستند.
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بحث و بررسی

دستيابي به همافزايي فرهنگي در ایران در قالب ابعاد و مؤلّفههایی فراهم میشود
که مسـتلزم حرکت و فعالیت در جهت تحقق هشـت مؤلّفه در قالب چهار بُعد
اساسی است ،که شامل بُعد راهبردی (اهداف فرهنگي مشترک و روشن ،رهبري
اثربخـش فرهنگی) ،بُعـد اجتماعی (ت ّعهد به اهداف مشـترك فرهنگی ،اعتماد
اجتماعـی) ،بُعد فرهنگی (ارتباطات ميـان فرهنگي ،گفتوگوي بينفرهنگی)،
بُعد مهارتی (هوش فرهنگي و خالقيت فرهنگي) هستند.

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

داشـتن اهداف روشـن و مشـترک فرهنگی ،یکی از مؤلّفههای اساسـی بُعد
راهبردی تحقق همافزایی فرهنگی اسـت .برای دسـتیابی به همافزایی فرهنگی
در هر جامعهای ،اعم از کشـور ،شـهر یا سـازمان ،داشـتن چشـمانداز مشترک
فرهنگـی برای اقوام ،ادیـان ،مذاهب و خرده فرهنگهـا و دیدگاههای متن ّوع،
امری ضروری است؛ چشمانداز و آرمانی مشترک که همگان مت ّعهد به حرکت
بهسـوی آن بوده و جهت حرکت همه به سـوی آن باشـد .بدیهی است در هر
جامعه و سـازمانی ،هدفگذاری و تعیین اهداف ،از ضروریاتی اسـت که اگر
مورد غفلت واقع شود ،نتیجهای جز شکست در بر نخواهد داشت.

اشـتراک اهـداف ،عاملـی برانگیزاننـده در جهت تلاش افراد در دسـتیابی
بدانهاسـت ،و همین عاملی تأثیرگذار در حفظ انسـجام اجتماعی اسـت .تعیین
اهدافی شفاف و روشن که براساس ارزشها و نیازهای همهیافراد جامعه تدوین
شود ،مهمترین عامل در تقویت ت ّعهد اعضای جامعه در پیگیری آنهاست .اگر
در تعیین اهداف ،صرف ًا به خواسـتهها و نیاز یک یا چند گروه خاص از جامعه
توجه شود و سایر گروهها در نظر نیایند ،کاری جز کمک به گسستن پیوندهای
اجتماعی انجام نشده است ،و به همین دلیل ،سیاستگذاران فرهنگی جامعه باید
در تعییـن اهداف فرهنگی به خواسـتهها و نیازهای کلیهیاقوام ،ادیان ،مذاهب
و خـرده فرهنگهای ایرانی توجه داشـته و اهدافی را تعیین و تدوین كنند که
بیانگر خواستههای اکثریت افراد جامعه باشد.
در برخی موارد ،مشـاهده میشود که اهداف و سیاستهای فرهنگی جامعه با
توجه به نیازهای گروهی خاص ،تدوین شـده و برای اجرا در کل کشـور ابالغ
میشود .اهداف و سیاستهایی که فقط نیازهای فرهنگی کالنشهرها ،از جمله
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تهران را در نظر گرفته و به نیازهای فرهنگی سـایر شهرسـتانها و اقوام ایرانی
توجهی ندارد .این اهداف با دیدگاهی محدود نگر تعیین میشـوند و با منافع و
خواستههای سایر اقوام و خرده فرهنگهای ایرانی هماهنگ نبوده و برای آنها
قابل درک نیست.
بـرای رفع این نقیصه میتوان با نیازسـنجیِ فرهنگی کلیـهیاقوام و ادیان و
مذاهب و خرده فرهنگهای ایرانی ،اهداف مشـترک را تعیین و در سرلوحهی
کار قرار داد که کاری مؤثر در جهت تحقق همافزایی فرهنگی است.

برداشـتهای متفاوت از یک هدف ،نه تنها موجب کندی در دستیابی به آن
هدف ميشود ،بلکه میتواند منبع ایجاد تعارض و تضاد بین افراد باشد؛ بنابراین
الزم اسـت سیاستگذاران فرهنگی کشـور ،اهداف همافزایی فرهنگی را برای
اعضای جامعه ،بهوضوح روشن كنند.
یکـی از علـل ابهـام در اهـداف فرهنگی ایـران را میتوان در تعـدد مراجع
سیاسـتگذار فرهنگـی در کشـور دانسـت که هرکـدام در تعییـن اهداف و
سیاسـتهای فرهنگـی بهصورت جزیرهای عمل ميكننـد ،که در واقع ،معرف
اهـداف ذینفعـان آن مجموعـه اسـت ،نـه اهـداف فرهنگی کل جامعـه .این
چندگانگی اهداف که در برخی از موارد با یکدیگر هماهنگی ندارند ،عاملی در
متنوع ایرانی
سـردرگمی افراد در انتخاب اهداف مطلوب است .در سازمانهای ّ
نیز اگر مدیران و برنامهریزان سـازمان ،نتوانند اهدافی شـفاف و مشـترک که
مورد توافق اکثریت اعضای سازمان باشد ،تدوین کنند ،تحقق اهداف فردی بر
اهداف سـازمانی پیشـی خواهد گرفت ،و بهطور عملي ،سازمان در دستیابی به
اهداف خود شکست خواهد خورد.

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

از طرفی ،روشـنی و شـفافیت اهداف ،شـرطی اساسی در دسـتیابی جامعه یا
سازمان به اهداف از پیش تعیین شده است .در این رابطه ،اگر اهداف برای افراد
مبهم و غیر قابل درک باشند ،اعضای جامعه دچار سردرگمی خواهند شد و در
مسیر رسیدن به آنها به بیراهه خواهند رفت ،و چه بسا اعمالی که از آنها سر
میزند ،مانعی در رسیدن به اهداف واقعی تعیین شده باشد؛ بهعبارتی ،شفافیت و
روشنی اهداف ،هدایتگر افراد در مسیر تحقق آنهاست.
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رهبـری اثربخش فرهنگـی ،دومین مؤلّفهیبُعد راهبـردی همافزایی فرهنگی
اسـت .رهبران اثربخش فرهنگـی باید دارای قابلیتهایی باشـند که آنان را در
هدایـت جامعه بهسـوی همافزایی فرهنگی یاری رسـاند .رهبـران فرهنگی در
ساختارهای رسمی و غیررسمی جامعه ،حضور دارند .برخی از مدیران و مسؤلین
بخشهای فرهنگی کشور را که واجد شرایط رهبری فرهنگی هستند ،میتوان در
گروه رهبران فرهنگی که در ساختار رسمی جامعه قرار دارند ،دسته بندی کرد.
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رهبران فرهنگی را که در ساختار غیررسمی جامعه قرار دارند ،میتوان شامل
بزرگان و معتمدین اقوام و مذاهب و ادیان و معتمدین محلی دانسـت ،که برای
هدایت مردم از قدرت رسمی و دولتی برخوردار نیستند ،اما در الیههای مختلف
اجتمـاع ،دارای نفوذ و تأثیرنـد .با توجه به تعریف رهبـری که نفوذ اجتماعی
را مهمتریـن عامل در تحقق آن میدانـد ،رهبران فرهنگی باید از توانایی ایجاد
همگرایی بین افرادی که در زیر چتر رهبری آنها قرار دارند ،برخوردار باشند.
رهبران فرهنگی برای دسـتیابی به همافزایـی فرهنگی در جامعه ،باید توانایی
همسـو کردن افراد ،اقوام ،ادیان و مذاهب مختلف ایرانی را داشـته باشـند .در
ایـن خصوص ،برای ایجـاد همگرایی بین افراد و فرهنگهـای مختلف ،وجود
چشماندازی فرهنگی که مورد توافق همهیاقوام و ادیان و فرهنگهای مختلف
ایرانی باشـد ،ضروری است .خلق چنین چشمانداز فرهنگی مشترکی در جامعه،
از وظایف رهبران اثربخش فرهنگی است.
چشـمانداز مشترک ،هدایتکنندهیافراد در مسیر رسیدن به اهداف از پیش
تعیین شده است ،و مانع انحراف فعالیتهای فرهنگی افراد و گروههای مختلف
جامعه در تحقق همافزایی فرهنگی میشود.
خلق چشمانداز مشترک فرهنگی در جامعه و ایجاد همگرایی بین افراد جامعه،
مسـتلزم آشـنایی رهبران فرهنگی با عناصر مختلف فرهنگـی اقوام ،مذاهب و
متنوع موجود در یک گسترهیجغرافیایی است.
فرهنگهای ّ

رهبـران اثربخـش فرهنگـی باید توانایـی برقراری گفتوگـو و ارتباط بین
متنوع ،نقش
فرهنگهـا را داشـته و در ایجاد رابطه بیـن اقوام و فرهنگهـای ّ
مؤثری ایفا كنند .عاملی که موجب اثربخشـی و کارآمدی گفتوگو و ارتباط
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بین فرهنگی اسـت ،که طی آن ،افراد جامعه به اعضای سـایر اقوام و فرهنگها
که با آنها بیگانه هسـتند ،اعتماد میکنند .آنچه که در سـالهای گذشـته در
جامعهیایرانی مشـاهده شـده ،تضعیـف اعتماد اجتماعـی در ارتباط با دیگران
اسـت .رهبـران اثربخش فرهنگی بایـد در جهت تقویت اعتمـاد اجتماعی بین
گروههـا و الیههـای مختلف فرهنگی جامعه ،تالش كنند ،تـا بتوانند ارتباطات
مسـتحکمی بین فرهنگها ایجاد كرده و همافزایی را میسـر سـازند .از سـوی
دیگر ،آشنایی رهبران فرهنگی با تفاوتهای فرهنگی موجود در بین گروههای
مختلف جامعـه ،میتواند عامل مؤثری در تصمیمگیریهای صحیح فرهنگی در
جامعه باشد.

چنانکه مشاهده میشود ،برخی از اهداف فرهنگی جامعه با توجه به نیازهای
فرهنگی برخی اقشار خاص جامعه ،تدوین شده و نیازهای سایر گروهها از جمله
اقوام ،برخی از ادیان و مذاهب ،خرده فرهنگها و یا حتی زنان و روستائیان ،در
تدوین این اهداف ،در نظر گرفته نشـده ،که اين خود عامل مؤثری در کاهش
سـطح ت ّعهد و مشـارکت افراد و اقوام در تحقق اهداف فرهنگی تعیین شـده در
جامعه است.
مدیران و رهبران فرهنگی جوامع با تدوین اهدافی که معرف نیازهای فرهنگی
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ت ّعهد به اهداف مشـترک فرهنگی ،یکی از مؤلّفههای بُعد اجتماعی همافزایی
فرهنگی اسـت .ت ّعهد ،عامل مهمی در موفقیت جوامع ،گروهها و سـازمانها در
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است .فقدان ت ّعهد افراد به اهداف مشترک
در جوامع و سازمانها ،افراد را بهسوی پیگیری اهداف فردی سوق داده ،و مانعی
اساسی در تح ّقق اهداف اصلی هر گروه و جامعه است .احساس مسؤلیت و ت ّعهد
افراد به اهداف مشـترک فرهنگی در یک جامعه ،از جمله مهمترین عوامل در
تح ّقق آن اهداف است .ت ّعهد به اهداف مشترک فرهنگی ،عامل محرکی جهت
شـرکت افراد در فعالیتهایی اسـت که منجر به تحقق اهداف فرهنگی جامعه
شده ،و سطح مشارکت فرهنگی در جامعه را افزایش میدهد .یکی از عواملی که
ت ّعهد و مشـارکت فرهنگی و اجتماعی را در تالش برای تحقق اهداف فرهنگی
جامعـه تقویت میکنـد ،توجه به نیازهـای فرهنگی و اجتماعی کلیهیاقشـار
جامعه ،اعم از اقوام ،مذاهب و فرهنگهای مختلف در تدوین اهداف است.
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کل جامعه است ،میتوانند در جهت تقویت ت ّعهد و مشارکت افراد برای تحقق
اهداف ،نقش مؤثری ایفا كنند .تقویت ت ّعهد و مشـارکت اجتماعی و فرهنگی
در جامعه ،عالوه بر تحقق سـریعتر و مطلوبتر اهداف ،عامل مهمی در تقویت
اعتماد اجتماعی بین افراد و گروههای مختلف فرهنگی در جامعه است.
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اعتماد اجتماعی از مؤلّفههای اثرگذار بُعد اجتماعی همافزایی فرهنگی اسـت.
اعتماد در روابط دو جانبه ،مفهوم مییابد و در حقیقت ،تضمینکنندهیارتباطات
مؤثر بین افراد در جوامع و سازمانهاسـت .اعتماد اجتماعی ،زمانی اهمیت خود
را نشان میدهد که برای زندگی در یک گروه یا جامعه بتوان به افراد ناآشنا و
بیگانه ،اعتماد كرد؛ افرادی که از اقوام و ادیان دیگر و با فرهنگهایی متفاوت
با فرهنگ ما هستند.
سـطح باالی اعتماد اجتماعی در یک جامعه میتواند ارتباط بین فرهنگهای
مختلف را تسـهیل كـرده و عاملی تأثیرگذار در بهبـود محیط جامعه و زندگی
افراد باشـد .فرايند صنعتی شـدن و هجـوم افراد مختلف به شـهرهای بزرگ و
روابـط مکانیکی در جوامع امروزی از جملـه جامعهیایران ،در دهههای اخیر،
به اعتماد اجتماعی بین افراد جامعه ،آسیبهای جدی وارد كرده است .از جمله
عوامـل مؤثر در تحقـق همافزایی فرهنگی در جامعه ،اعتمـاد متقابل در روابط
بینفرهنگـی و تعاملات اجتماعی اسـت .هر قدر اعتماد متقابـل در روابط بین
افراد و فرهنگهای مختلف از سـطوح باالتری برخوردار باشـد ،میتوان شاهد
برقراری ارتباط مؤثرتری بین فرهنگها بود .نبود آشنایی با فرهنگ سایر اقوام
و ادیان در جامعه ،عاملی اساسی در بیاعتمادی به افرادی از فرهنگها و ادیان
دیگر است.
بهطوری که مشـاهده میشـود ،افراد به کسـانی که با آنها دارای فرهنگ
مشـترکاند ،بهتـر اعتماد میکنند تا افـراد بیگانه؛ بنابراین ،آشـنایی با عناصر
فرهنگـی اقوام و فرهنگهای متنـ ّوع ،میتواند عاملی مهم جهت تقویت اعتماد
اجتماعی باشـد .آشـنایی افراد جامعه بـا فرهنگهای اقـوام و ادیان مختلف از
طریق آموزش میسـر ميشـود .با آموزش عناصر فرهنگی سـایر اقوام و ادیان
ایرانی در مدارس ،میتوان کودکان و نوجوانان را با فرهنگهای مختلف ساکن
در گسـترهیایران زمین آشـنا كرد و موجبات اعتماد افراد را در طول دوران
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زندگی به افرادی از فرهنگهای دیگر فراهم کرد.
مراکـز مختلـف فرهنگـی از جملـه فرهنگ سـراها و خانههـای فرهنگ با
برنامههـای آموزشـی فرهنگـی و اجتماعی و ایجاد شـرایط حضـور افرادی از
فرهنگهـای مختلـف در کنار یکدیگـر ،میتوانند ضمن آشـنایی افراد با هم،
زمینـهیانسـجام اجتماعی و فرهنگی را در جامعه فراهـم آورند .ارتباطات بین
فرهنگهـا و آموزشهـای بین فرهنگی ،موجب نگرش مثبت افراد نسـبت به
سایر فرهنگها شده ،و با تقویت اعتماد اجتماعی ،موانع ارتباطی بین فرهنگها
کاهش مییابد.

آنچـه که از حساسـیت فرهنگی میکاهد ،میزان آشـنایی افـراد با فرهنگی
اسـت که با آن مواجه شـدهاند .آشـنایی افراد با عناصر فرهنگی سایرین نیز از
طریق آموزش ارتباط بینفرهنگی حاصل میشود ،و بدين طريق ،آشنایی افراد
با آداب و رسوم ،ارزشها ،باورها ،اعتقادات و عناصر فرهنگی سایر فرهنگها،
از ذهنیتهای منفی بین فرهنگی کاسـته و تا حد زیادی از کلیشـه سـازیهای
فرهنگی ،پیش داوریها ،ت ّعصب و تبعیض ،اجتناب میشود.

گفتوگـوی بینفرهنگـی ،مؤلّفـهیدیگـر بُعـد همافزایـی اسـت .توانایی
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ارتبـاط بینفرهنگی را میتوان یکی از مهمترین مؤلّفههای همافزایی فرهنگی
دانست که در بُعد فرهنگی مطرح ميشود .ارتباط بین فرهنگها فرايندی است
کـه در جوامع برخوردار از تن ّوع فرهنگی مفهـوم مییابد .در جوامع متن ّوع ،در
بیشـتر تعامالت اجتماعی ،شـاهد برقراری ارتباط بینفرهنگی هسـتيم .جامعهی
ایرانـی نیـز متشـکل از اقوام و ادیـان و مذاهب و خـرده فرهنگهای مختلف
شـهری و روسـتایی اسـت که بر همین اسـاس ،ارتباطی بینفرهنگی در اکثر
روابـط اجتماعی مردم آن شـاهدیم .پذیرش تفاوت فرهنگـی و احترام به تن ّوع
فرهنگـی را میتوان مهمترین عاملی دانسـت که ارتباط مؤثر بین فرهنگها را
شـکل میدهد .هرگاه بپذیریم دیگران نیز حق دارنـد که به طریقی متفاوت با
ما زندگی کنند و از عناصر فرهنگ خویش پیروی نمایند ،راحتتر میتوان با
آنها ارتباط برقرار نمود .حساسیت بینفرهنگی ،عامل تعیین کنندهای است که
در برخورد دو فرهنگ متفاوت با آن مواجه میشـویم .پدیدهی مزبور هنگامی
بهوجود میآید که متوجه شویم فرهنگ دیگران با فرهنگ ما متفاوت است.
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توگوی بین فرهنگی را میتوان پیش شـرط ارتباط مؤثر بین افراد دانسـت.
گف 
توگوی با یکدیگر برخوردار
در برخورد بین فرهنگها ،اگر افراد از توانایی گف 
نباشـند ،نمیتواننـد روابـط بین خود و دیگـران را مدیریت كـرده و در نتیجه،
برخوردها به تعارض و خشونت بین افراد منجر خواهد شد .میتوان گفت ،جایی
که منطق و گفتوگو ،کاری از پیش نمیبرد ،باید منتظر بروز خشونت بود.
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بـرای اجتناب از خشـونت در روابط بین افـراد و فرهنگهای مختلف ،باید
توانایی گفتوگوی بینفرهنگی در جامعه تقویت شـود .از طریق گفتوگوی
بین فرهنگها ،افراد از دیدگاهها ،ارزشها ،هنجارها ،باورها و اعتقادات سـایر
فرهنگها آگاه خواهند شـد ،و از طریق این آشـنایی بـا تفاوتهای فرهنگی
است که میتوان شاهد ارتباط مؤثر بین فرهنگها بود.
هنگامـی کـه بتوان بیـن فرهنگها ارتباطـی مؤثر و اثربخـش برقرار كرد،
تعارضـات ،خشـونتها و درگیریهای بینفرهنگها کاهش مییابد و شـاهد
تفاهم و تعاون افراد خواهیم بود .از سوی دیگر ،حتی اگر افراد در گفتوگوی
بینفرهنگها نتوانند به تفاهم و تعاون دسـت یابند ،این گفتوگو موجب باال
رفتن آگاهی آنها از طریق آشـنایی با فرهنگهای دیگر میشود که میتواند
در تصمیمگیریهای صحیحتر افراد ،نقش مؤثری ایفا نماید.
هـوش فرهنگـی از مؤلّفههای بُعد مهارتی همافزایی فرهنگی اسـت ،و قابلیتی
اسـت که م ّعرف توانایی فرد در تطبیق و سـازگاری با آداب و رسـوم و عناصر
قومیتهاست .توانایی سازگاری با تفاوتهای فرهنگی،
فرهنگی سایر ملّتها و ّ
از جملـه عوامـل تأثیرگـذار در تح ّقـق همافزایی فرهنگی و انسـجام در جوامع
تنوع اسـت .افراد دارای هوش فرهنگی باال میتوانند در محیطهایی
برخوردار از ّ
که با فرهنگ آنها متفاوت اسـت ،راحتتر کار کنند ،و یا به زندگی در کنار
دیگران ادامه دهند .این افراد ،تمایل بیشتری نسبت به سایرین به تعامل با افرادی
از فرهنگهای دیگر دارند و از تن ّوع و تفاوتهای فرهنگی گریزان نیستند.

به دنبال نادیده گرفتن ،انکار ،یا مقابله با تفاوتهای
افراد دارای هوش فرهنگی ،
فرهنگی نیسـتند ،بلکه بهدنبال راهی برای تعامل با سـایر فرهنگهایند .هوش
فرهنگی ،مهارتی اسـت که در هزارهیسـوم که جوامع بهدنبال مهاجرتها و
اختالطهای فرهنگی بیش از پیش متن ّوع شدهاند ،میتواند راهی برای سازگاری
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و تطبیـق فرهنگهای مختلف با یکدیگر در یک گسـترهیجغرافیایی بیابد و
تنوع فرهنگی بـه تحقق همافزایی در جوامع
از ایـن طریق با مدیریت تأثیرهاّ ،
متنوع منجر شود.
ّ

هـوش فرهنگی تأثیر مسـتقیمی بر کیفیت ارتبـاط و خالقیت فرهنگی دارد.
افـرادی که از هـوش فرهنگی باالیـی برخوردارند ،با توجه به داشـتن توانایی
تنوع بینفرهنگها و قابلیت سـازگاری بیشـتر ،در برقراری ارتباط
درک بهتر ّ
بینفرهنگـی کارآمدتر و موفقتر عمل میکنند .کسـانی که از هوش فرهنگی
باالتری برخوردارند با توجه به آشنایی با جنبههای مختلف تفاوتهای فرهنگی
در ارائهیراه کارهای خالقانه برای حل مسائل و مشکالت فرهنگی ،موفقترند.

از طریق خالقیت فرهنگی میتوان بر مشکالتی که در ارتباطات بین فرهنگی
خردمندانه برای حل مشـکالت بین

پدید میآید ،فائق آمد و پاسـخی منطقی و
فرهنگهـا یافت .فردی که برای حل مشـکالت پدید آمـدهیبین فرهنگها
تالش میکند ،باید موقعیت بهوجود آمده را از دیدگاه سـایر فرهنگها بنگرد،
تـا بتوانـد راهحلی منطقـی ارائه دهد ،که مـورد توافق همهیفرهنگها باشـد.
خالقیت ،عاملی اساسـی است که بر توانایی سـازگاری بینفرهنگی تأثیرگذار
اسـت .بـا بهرهگیـری از خالقیـت فرهنگی در حل مسـائل پدید آمـدهیبین
فرهنگها میتوان از بروز تنش ،درگیری و خشـونت بین فرهنگهای مختلف
کاست و انسجام فرهنگی و اجتماعی را تحکیم كرد و در جهت تحقق همافزایی
فرهنگی در جوامع ،گامهای مؤثری برداشت.
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خالقیت فرهنگی نیز مؤلّفهیدیگر بُعد مهارتی همافزایی فرهنگی است .افراد
در برخـورد با فرهنگهای ناآشـنا با موقعیتهایی مواجه میشـوند که ممکن
است قبل از اين ،آن موقعیت را تجربه نکرده باشند ،تا بدانند چگونه آن شرایط
را مدیریـت کنند و برخوردی مناسـب از خود بروز دهند .در چنین شـرایطی،
اهمیت خالقیت بیش از پیش روشـن ميشـود .در مواجهه با این موقعیتهای
مبهـم ،فرد باید به دانسـتههای فرهنگی خود مراجعه كـرده و با در نظر گرفتن
عناصـر فرهنگـی سـایرین ،راهحلهایـی را ارائه دهد که مـورد توافق همهی
فرهنگهای درگیر در آن شـرایط باشد؛ راهحلهایی که باید بهترین جنبههای
هر فرهنگ در حل مسائل فرهنگی را در بر گیرد.
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با مقایسـهیتوزیع نمـرات متغیرهای تحقیق در ایجاد و توسـعهی همافزائی
فرهنگـی ،در مییابیم که هرکدام از ابعاد و مؤلّفههای پیشـنهادی برای الگوی
مطلوب همافزایی فرهنگی در ایران ،دارای اهمیت و تأثیر بسیاریاند ،بهطوری
که میتوان گفت ،همافزایی بینفرهنگها زمانی بهطور مطلوب حاصل ميشود
کـه به همهیابعـاد و مؤلّفههای الگـوی همافزایی فرهنگی توجه شـود ،و در
متنوع امید داشت
صورتی میتوان به تحقق همافزایی فرهنگی در یک جامعهی ّ
کـه به همهیابعـاد و مؤلّفههای تأثیرگذار بر همافزایـی فرهنگی بهطور کامل
توجه گردد.
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نتايـج حاصلـه از تجزيـه و تحليل و بحث و بررسـي عوامل مؤثـر در ايجاد و
توسـعهی همافزايي فرهنگي در ايران ،با پژوهـش صالحي اميري ( )1385كه به
طراحي الگوي «وحدت در كثرت» پرداخته و ابعاد و مؤلّفههاي آن را ارائه داده و
پژوهشهاي آدلر ( )1980و ( )1986كه ضمن ارائهی الگوي همافزايي فرهنگي،
شيوهی حل مسائل با رويكرد هم افزا را شرح داده ،و پژوهش تانگ ( )1995كه
در تحقيق خود الگوي همافزايي فرهنگي را براي حل مسـائل در سـطوح مختلف
سيسـتمهاي انسـاني موثر دانسـته و تحقيق هريس ( )2004كه به بررسـي نقش
رهبران اروپايي در تحقق همافزايي فرهنگي پرداخته ،همخواني دارد.
در دستیابی به همافزایی فرهنگی موانعی ایجاد میشود که این موانع را میتوان
به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.
تشـتت و ابهـام در اهداف فرهنگـی یکی از موانع همافزایی فرهنگی اسـت.
ابهـام در اهـداف هر مجموعـهای ،یکی از عوامل مهم در محقق نشـدن اهداف
مزبـور اسـت .در صورتی که مدیران و برنامهریزان یـک جامعه نتوانند اهداف
را بهصورتی شـفاف و قابل فهم تدوین كنند ،اعضای آن جامعه براسـاس پیش
فرضهای ذهنی خود ،برداشـتهای متفاوتی از آن اهداف خواهند داشـت ،که
عاملی اساسی در واگرایی آن مجموعه خواهد بود .بر همین اساس ،اگر مدیران
و رهبران فرهنگی قادر به تدوین اسـتراتژی و اهدافی روشـن و شـفاف برای
انسـجام فرهنگی و بهبـود وضعیت زندگـی در جامعهیخود نباشـند ،اعضای
جامعـه بر اسـاس ذهنیات فرهنگی خود به تفسـیر اهـداف فرهنگی پرداخته و
نتیجهیمطلوب حاصل نخواهد شـد .چندگانگی و تدوین اهدافی که با یکدیگر
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شـرط اساسی جهت تحقق اهداف فرهنگی در ایران ،تدوین برنامههایی است
کـه بـا توجه به نیازهای فرهنگـی کلیهیاقوام ،ادیـان ،مذاهب و فرهنگهای
ایرانی تدوین شـده ،و در برگیرندهیارزشها و باورها و عقاید همگان باشـد.
اهداف نباید بهگونهای تدوین شـوند که تنـ ّوع فرهنگها و دیدگاهها را نادیده
گرفتـه و در جهت یکسانسـازی فرهنگی حرکت كند .اگـر اهداف فرهنگی
تنوع فرهنگی تدوین شـود،
جامعـه در جهت همسانسـازی فرهنگی و حذف ّ
مقاومـت اقـوام و مذاهـب و فرهنگهای مختلف را که خواهـان حفظ عناصر
فرهنگـی خود هسـتند ،در پی خواهد داشـت و به طور عملي ،دسـتیابی به آن
اهداف را دچار مشکل خواهد نمود.
رهبـری منفعل و ناکارآمد فرهنگی ،یکی دیگر از موانع همافزایی اسـت ،اما
رهبری اثربخش از مؤلّفههای اساسـی در تحقق همافزایی محسـوب میشود ،اما
اگر کسـانی که در جایگاه رهبری فرهنگی جامعه قرار دارند فاقد تواناییها و
ویژگیهای یک رهبر اثربخش باشـند ،نه تنهـا به تحقق همافزایی فرهنگی در
جامعه کمکـی نخواهند کرد ،بلکه با ضعفهای خود عاملی در جهت واگرایی
فرهنگهـا خواهند بـود .ایجاد همگرایی بین فرهنگهـا و همافزایی فرهنگی،
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همخوانی ندارد ،نتیجهیتعدد مراکز سیاستگذار فرهنگی در یک جامعه است.
مـوازی کاری ایـن مراکز و نبـود هماهنگی آنها با یکدیگـر ،موجب تدوین
اهدافـی ميشـود که ارائهیآنها بـه جامعه ،افراد را دچار سـردرگمی و ابهام
ميكنـد .در این حالت ،اعضای جامعه در مواجهیبا اهداف گوناگون و گاهی
متناقض ،در انتخاب و پیگیری اهداف مطلوب ،دچار انحراف ميشوند؛ همچنین،
اهداف فرهنگی یک جامعه باید درجهت چشـمانداز فرهنگی آن تدوین شـود،
زیرا چندگانگی و تشـتت اهداف ،موجب سردرگمی افراد و گروههای مختلف
فرهنگـی در تالش برای تحقق اهداف خواهد بود .از سـوی دیگر ،اگر نتوانیم
اهدافـی را که بـرای همهیاقوام و فرهنگهای موجود که در یک گسـترهی
جغرافیایـی دارای اهمیت و ارزش بوده و مورد توافق همهیفرهنگها اسـت،
تدوین كنيم ،نباید انتظار کسب نتیجهیمطلوب را داشته باشیم ،زیرا اگر اهداف
فرهنگی یک جامعه ،براسـاس خواسـت و نیاز یک یا چند گروه خاص تدوین
شـود و به نیازها و ارزشهای سـایرین توجه نگردد ،نمیتوان شاهد حمایت و
همراهی همگان در دستیابی به آن اهداف بود.
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نیـاز بـه الگوهایی مطلوب دارد که افراد بتوانند براسـاس این الگوها در مسـیر
دسـتیابی بـه همافزایی گام بردارند ،اما اگر رهبـران فرهنگی در جامعه قادر به
ارائـهیالگوهای مطلوب برای همگرایی بین فرهنگها نباشـند یا راهکارهایی
نادرسـت ارائه دهند ،اعضای جامعه نخواهند توانسـت در مسـیر صحیح تحقق
همافزایی و انسـجام فرهنگی جامعه گام بردارند ،و تالشهای آنان به واگرایی
بین فرهنگها منتهی خواهد شد.
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داشتن چشماندازی همانند چراغ فانوس دریایی میتواند بهعنوان یک راهنما از
انحراف فعالیتهای افراد در حرکت به سوی تحقق اهداف تعیین شده ،جلوگیری
بهعمل آورد .سـؤالی که اکنون مطرح میشـود ،این است که آیا جامعهای که
در جهتدهـی بـه فعالیتها و برنامههای فرهنگی خود فاقد چشـمانداز مطلوب
فرهنگی که مورد توافق همگان است ،باشد ،خواهد توانست به سر منزل مقصود
برسد؟ خلق چشمانداز فرهنگی در جامعه ،از جمله رسالتهای رهبران فرهنگی
است .اگر آنها فاقد توانایی خلق چشمانداز مشترک فرهنگی در جامعه باشند،
فعالیتهـای فرهنگی اقوام و گروههای مختلف ،بدون داشـتن هدف آرمانی و
نهایی ،انجام خواهد شـد .در این حالت ،در یک جامعه ،شـاهد تشـتت ،موازی
کاری و تقابـل فرهنگها و فعالیتهای فرهنگی خواهیم بود .رهبران فرهنگی
بایـد از توانایی برقراری ارتبـاط میان فرهنگهای مختلف برخوردار بوده و در
این خصوص ،نقش هدایتکننده و تسهیلگر را ایفا كنند .اگر رهبران فرهنگی
نتواننـد میـان فرهنگهـای متن ّوعی کـه در حیطهیرهبری آنها قـرار دارند،
ارتباطـی مؤثـر برقرار نمایند ،بر اثـر برخوردهای نامطلـوب فرهنگی مختلف،
شاهد واگرایی بین فرهنگها خواهیم بود .اعتمادسازی و تقویت فضای اعتماد
اجتماعـی در جامعـه و روابط بین فرهنگها ،در همگرایی و همافزایی فرهنگی
جامعه ،نقشـی مهم و اساسـی دارد .در صورتی که رهبـران فرهنگی نتوانند در
روابط اجتماعی فضای اعتماد را ایجاد كنند ،بر اثر بیاعتمادی حاکم بر جامعه،
ارتباط بین فرهنگی مؤثر و همگرایی بین فرهنگها حاصل نخواهد شد .رهبران
فرهنگـی باید با تفاوتهای فرهنگی موجـود بین اقوام و فرهنگهای مختلف،
آشـنا باشند ،زیرا الگوسازی و خلق چشمانداز مشـترک و مطلوب فرهنگی در
تنوع فرهنگی ،حاصل ميشود .ارتباط بین فرهنگی
سایهیآشنایی با تفاوتها و ّ
و گفتوگـوی مؤثر بین آنها نیز در صورت آشـنایی با تفاوتهای فرهنگی
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میسـر ميشود .بهطور کلی میتوان گفت ،اگر رهبران فرهنگی از تفاوتهای
موجود در جامعه آگاهی نداشته باشند ،نمیتوانند در الگوسازی فرهنگی و خلق
چشـمانداز مطلوب ،برقراری ارتباط مؤثر و ایجـاد فضای اعتماد بین فرهنگها
بهصورتی موفق عمل کنند.

فقدان اعتماد اجتماعی ،مانع دیگری در تح ّقق همافزایی فرهنگی است .اعتماد
اجتماعـی در حقیقت اعتماد به افرادی فراتر از حیطهیخانواده و آشـنایان ،از
جمله اعضای سـایر فرهنگها و افراد ناآشناست .دیدگاه و نگرش ما نسبت به
سـایرین در تعیین میـزان اعتماد ما به آنها تأثیر بهسـزایی دارد .نگرش منفی
نسـبت به اعضای سـایر فرهنگها کـه در نتیجهیذهنیتهـای بین فرهنگی،
پیشـداوری ،کلیشهسـازیها ،تعصب و تبعیض پدید میآید ،در کاهش سـطح
اعتماد در جامعه ،نقشی اساسی دارد .ناآشنایی با دیگر فرهنگها یکی از عواملی
اسـت که نمیتوانیم بهراحتی به اعضای سـایر فرهنگها اعتماد کنیم .وقتی از
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نبود ت ّعهد به اهداف مشـترک فرهنگی ،یکی دیگر از موانع همافزایی اسـت.
ت ّعهد فرد به اهدافش ،عامل مهمی در رسیدن وی به اهداف مزبور است ،و اگر
همهیشـرایط فراهم بوده ،اما ت ّعهدی در میان نباشـد ،هیچ هدفی تحقق نخواهد
یافـت .میتوان گفت ،بدون وجود ت ّعهد نباید به اهداف امیدوار بود .پایبندی و
ایمان به اهداف و آرمانها میتواند افراد را به سـرمنزل مقصود رهنمون سـازد
و اگر چنین اعتقاد و پایبندی وجود نداشـته باشد ،افراد به اهداف خود نخواهند
رسـید .اعتقاد و پایبندی به اهداف ،چگونه حاصل ميشـود؟ در صورتی که در
تدویـن هر هدفی ،نیازها ،ارزشها و اعتقادات افـراد مورد توجه قرار گیرد ،و
حس ت ّعهد را در افراد تقویت
اهداف براسـاس این عوامل تعیین شوند ،میتوان ّ
كـرد .اهـداف فرهنگی که نیازها و خواسـتهای گروههـای مختلف را در بر
نداشـته باشند ،نمیتوانند ت ّعهد و پایبندی اعضای جامعه را بهدنبال داشته باشند،
و در نتيجه ،در فضای فرهنگی جامعه ،شاهد بیتفاوتی و نبود احساس مسؤلیت
نسبت به تحقق اهداف خواهیم بود .ت ّعهد به اهداف فرهنگی ،مشارکت فرهنگی
اعضای جامعه را در پی خواهد داشـت و آنچه نبود مشارکت را به دنبال دارد،
ضعـف ت ّعهد اعضای جامعه به اهداف فرهنگی اسـت .در صورتی هدفی محقق
میشـود که افراد برای دسـتیابی به آن تالش نموده و در فعالیتها مشـارکت
كنند ،و اگر ت ّعهد و مشارکتی وجود نداشته باشد ،هدفی محقق نخواهد شد.
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ارزشهـا و باورهای فرهنگی دیگـران اطالعی نداریم ،نمیتوانیم در روابط بین
فرهنگهـا ،بهسـادگی به آنها اعتماد کنیم؛ بنابراین ،اگـر بتوان از برنامههای
آموزش بینفرهنگی در جامعه بهره گرفت ،امکان ارتقای سطح اعتماد اجتماعی
بین اعضای فرهنگهای مختلف در یک جامعه ،امکانپذیر ميشود.
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نبـود ارتباط مؤثر بین فرهنگها ،یکـی از مهمترین موانع همافزایی فرهنگی
است .امروزه ،ارتباط بین فرهنگها را میتوان در بیشتر روابط اجتماعی جوامع
متنوع مشاهده كرد .ارتباط بین فرهنگی مؤثر ،یکی از مؤلّفههای تأثیرگذار در
ّ
تحقق همافزایی فرهنگی است ،اما در صورت نبود موفقیت در برقراری ارتباط
مؤثـر و مطلـوب ،نه تنهـا همافزایی بیـن فرهنگها محقق نمیشـود ،بلکه این
ارتباط ،به واگرایی بین فرهنگها منتهی خواهد شد.
تبعیض ،پیشـداوری ،کلیشـهگرایی و تعصب فرهنگی ،دیدگاه قوم مدارانه و
یک جانبهنگر ،بیاطالعی از تفاوتهای موجود بین فرهنگها و نادیده گرفتن
تنوع فرهنگی ،عواملی هسـتند که مانع برقـراری ارتباط صحیح بین فرهنگها
ّ
میشـوند .تبعیض در برخـورد با فرهنگهای مختلف در یـک جامعهیمتن ّوع
و برتـر دانسـتن یک یا چند فرهنگ یا اعضا و پیروان آنها نسـبت به سـایر
فرهنگهـا ،موجب دلسـردی افراد و واگرایی فرهنگهایی ميشـود که مورد
توجه واقع نشـدهاند .پیشـداوریهای فرهنگی میتواند بر روابط بین فرهنگها
تأثیرهـاي منفـی برجای بگذارد .پیـش فرضها و طرحوارههای نادرسـتی که
نسبت به فرهنگهای مختلف در ذهن افراد شکل گرفته ،بر نحوهیبرقراری و
نتیجهیارتباط بین فرهنگها ،تأثیرهاي منفی بسیاری برجای میگذارد.
کلیشـههای فرهنگی را که در ذهن نسبت به اعضای یک فرهنگ میسازیم،
بر روابط ما با اعضای سایر فرهنگها مؤثر است .کلیشهها باعث میشوند یک
یا چند ویژگی از قبل تعیین شـده در ذهن فرد شـکل بگیرد که آنها را بدون
توجـه بـه تفاوتهای میان افراد به همهیاعضای یـک فرهنگ عمومیت داده
و سـایرین را نیز با آن ویژگیها بسـنجد .کلیشهسازیهای فرهنگی را میتوان
از مخربترین عوامل در ارتباط بین فرهنگها دانسـت .ت ّعصب ،عامل دیگری
اسـت که بر روابط بین فرهنگی ،اثرهاي سوء برجای میگذارد .ت ّعصب ،نسبت
بـه یک فرهنگ ،خاص باعث میشـود که در برخورد بـا فرهنگهای دیگر،
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شـاهد رفتارهای نامناسب و بدون گذشت باشـیم .ت ّعصب نوعی از کلیشهسازی
اسـت که یک فرهنگ را نسبت به سایر فرهنگها برتر میداند و این احساس
برتـری ،موجب برخوردهای انحرافی و نامناسـب نسـبت به سـایر فرهنگها
ميشود .دیدگاه قوممدارانه ،بیانگر این مسئله است که فرهنگ یک شخص ،به
عنـوان مرکـز واقعیت ،عمل میکند .وقتی که با این دیدگاه به فرهنگ خودی
نگریسـته شـود ،منجر به انکار تفاوتهای فرهنگی یا دفـاع در برابر تفاوتها
میشـود که در آن فرد ،دیدگاهی منفی نسـبت به سایر فرهنگها مییابد و یا
تفاوتهای فرهنگی را دسـت کم میگیرد ،و با بیان اینکه همهیانسـانها در
کل با هم برابرند ،تفاوتها را سطحی انگاشته و آنها را دست کم میگیرد ،و
بیشتر بر شباهتها تأکید میکند.

تنوع فرهنگـی میتواند بر روابط بین فرهنگها اثرات مخربی
نادیـده گرفتن ّ
تنوع فرهنگی نادیده گرفته شود ،در حقیقت ،صورت مسئله
داشته باشـد .وقتی ّ
پاک میشـود و واضح است با نادیده گرفتن تفاوتهای فرهنگی که بر روابط
بیـن فرهنگهـا اثرگذارنـد ،نميتوان به ارتبـاط مؤثر بیـن فرهنگها امیدوار
بـود .نادیده گرفتن تفاوتهای بین فرهنگهـا در روابط بین فرهنگی ،موجب
ناکارآمدی این ارتباط و واگرایی بین فرهنگها میشود.
توگوی بین فرهنگی نیز یکی از موانع همافزایی فرهنگی اسـت.
فقـدان گف 
تلاش در جهت تحمیل یک عقیـده و دیدگاه به سـایرین ،از مهمترین آفات
گفتوگوی بین فرهنگهاست .وقتی با دیدگاهی تحمیلی با دیگران گفتوگو
شـود ،در حقیقت ،راه بر دسـتیابی به توافق بین فرهنگها بسته میشود .در این
شرایط ،فرد آمادگی شنیدن و پذیرش دیدگاه دیگران را نداشته و در جهت تحمیل
نظـر خود بر دیگـران ،تالش میکند .مهمترین شـرط تحقق یک گفتوگوی
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عامـل دیگری کـه بر ارتباط بین فرهنگها اثرات منفـی بر جای میگذارد،
آگاهـی کم افراد از تفاوتهای فرهنگی اسـت .وقتی یـک فرد از تفاوتهای
فرهنگی آگاهی نداشته باشد ،نمیتواند در برخورد با فرهنگهای دیگر ،عکس
العمل و رفتاری مناسـب بروز دهد .فقدان آگاهی از تفاوتهای فرهنگی ناشی
از ضعف آموزشهای بین فرهنگی ،اسـت .با آموزشهای بین فرهنگی اسـت
که میتوان اعضای فرهنگهای مختلف را با تفاوتهای فرهنگی آشنا ساخت.
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مؤثر بین فرهنگی ،گفتوگو از موضعی برابر با سـایر فرهنگهاست .احساس
توگوی بین فرهنگی نیز موجب میشـود فرد بهدنبال اسـتیالی
برتری در گف 
فرهنگ و دیدگاه خود بر دیگر فرهنگها باشـد .برتر دانسـتن فرهنگ خودی
و تحقیر سـایر فرهنگها باعث ميشـود که افراد ،حاضر به شـنیدن یا پذیرش
تحجر،
سخن دیگری نباشند .ذهنیتهای بینفرهنگی ،پیشداوری ،کلیشهسازیّ ،
تعصب و تبعیض ،از جمله آفات گفتوگوسـت که میتوانند مانعی
خشـونتّ ،
کارآمد میان فرهنگها باشند.
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ضعف مهارت هوش فرهنگی از دیگر موانع تح ّقق همافزایی فرهنگی اسـت.
هوش فرهنگی ،قابلیتی است که یک فرد میتواند در محیطی که از نظر فرهنگی
با فرهنگ وی متفاوت اسـت ،رفتاری مناسب از خود بروز دهد؛ به بیان دیگر،
هوش فرهنگی توانایی تطابق و سازگاری با عناصر فرهنگی فرهنگهای دیگر
است .ضعف در درک و فهم تفاوتهای فرهنگی ،افراد را از انتخاب رویکرد و
رفتار مناسب در برخورد با سایر فرهنگها باز میدارد .وقتی که یک فرد نداند
با چگونه فرهنگی مواجه اسـت و از عناصر فرهنگی و آداب و رسـوم و عقاید
اعضای آن فرهنگ آگاهی نداشـته باشـد ،نمیتواند در برخورد با آن فرهنگ
بیگانه ،رویکردی صحیح را برگزیند.
افراد با هوش فرهنگی باال ،راحتتر و سریعتر خود را با محیطهای فرهنگی
متفاوت تطبیق میدهند .ناتوانی در تطبیق و سازگاری با ارزشها ،باورها ،آداب
و رسـوم ،عقاید و عناصر فرهنگی سایر فرهنگها نشاندهندهیضعف قابلیت
هوش فرهنگی است و پایین بودن چنین سطح هوشی ،مانعی در تحقق همافزایی
فرهنگی در جوامع متن ّوع است.

نبود بهرهگیری از مهارت خالقیت فرهنگی ،یکی از موانع همافزایی فرهنگی
است .در ارتباطها و برخوردهایی که بین فرهنگهای مختلف بهوجود میآید،
گاهـی شـرایط پیچیدهای پیش میآید کـه اگر راهحلی خ ّ
القانـه برای عبور از
این شـرایط و حل مسـائل ارائه نشـود ،برخورد بین فرهنگها به خشـونت و
تعارض میانجامد .خالقیت فرهنگی قابلیتی اساسی است که توانایی حل مسائل
و مشـکالت بیـن فرهنگی را بـه افراد میدهـد .اما موانعی وجـود دارد که در
حل مسـائل و مشـکالت بین فرهنگی مانع از بروز خالقیت ميشـود .اگر افراد
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ضعف قابلیت خالقیت افراد در ارائهیراهحل برای مسـائل فرهنگی نیز یکی
دیگر از موانع حل مسـائل پدید آمده میان فرهنگهاسـت ،که ناشی از ضعف
استعداد و آموزش خالقیت در میان افراد جامعه است .ضعف توانایی خالقیت و
ارائهیراهکارهای خالق برای حل مسائل بین فرهنگی را میتوان با برنامههای
آمـوزش خالقیـت در سـطوح مختلف جامعه و همچنین آشـنا كـردن افراد با
تفاوتهای فرهنگی ،تقویت كرد.
نتايـج بهدسـت آمـده از تجزيه و تحليل و بحث و بررسـي عوامـل مؤثر در
واگرايي فرهنگي (موانع تحقق همافزايي فرهنگي) در ايران ،با پژوهش صالحي
اميـري ( )1385كه بـه طراحي الگوي «وحدت در كثـرت» پرداخته و ضمن
ارائهی ابعاد و مؤلّفههاي آن ،موانع و تهديدهاي تحقق الگوي وحدت و كثرت
را نيز بيان نموده ،همخواني دارد .نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي آدلر ()1980
و ( )1986كه الگوي همافزايي فرهنگي و شيوهی حل مسائل با رويكرد هم افزا
را بيان كرده و معايب تن ّوع فرهنگي و رويكردهاي نادرست برخورد با تن ّوع را
شـرح داده است ،انطباق و همخواني دارد؛ همچنين نتايج اين پژوهش با تحقيق
تانـگ ( )1995كـه ضمن ارائهی برخي موانع دسـتيابي بـه توافق و همكاري،
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تنهـا به وجـود یک راهحـل در برخورد با مسـائل بین فرهنگی معتقد باشـند،
گزینههـای جایگزیـن دیگر را نخواهنـد پذیرفت و از بررسـی و بهکار بردن
سـایر راهحلهـای فرهنگی ،امتنـاع خواهند کرد؛ زیرا راهحل خـود را بهترین
گزینه برای از میان برداشـتن موانع و مشکالت بینفرهنگی میدانند .در برخی
موارد نیز افراد بهدلیل نداشـتن آشـنایی با فرهنگهای دیگر و نداشتن آگاهی
از تفاوتهای فرهنگی ،قادر به درک صحیح شرایط بهوجود آمده نيستند ،و به
همین دلیل ،نمیتوانند راهکاری صحیح و مناسب برای حل مسئله ارائه دهند .از
سوی دیگر ،هنگامیکه در حل مسائل بین فرهنگی تنها بر فرهنگ خودی تکیه
شود و راهکارهای برون رفت از مشکالت فقط با توجه به فرهنگ خودی ارائه
گردد ،و سـایر فرهنگها در نظر گرفته نشوند ،افراد از ارائهیراهحلی کارآمد
که مورد توافق همگان باشـد ،عاجز خواهند بود .در چنین شرایطی ،فرد ،مسئله
را تنهـا از دیدگاه فرهنگ خود ،بررسـی ،ارزیابی و تفسـیر كرده و راهکاری
پیشنهاد میدهد که فقط با ارزشهای فرهنگی وی همخوانی دارد و برای سایر
فرهنگها ،قابل پذیرش نیست.
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الگوي همافزايي فرهنگي را براي حل مسـائل در سـطوح مختلف سيسـتمهاي
انسـاني مؤثر دانسـته و پژوهش هريـس ( )2004كه به بررسـي نقش رهبران
اروپايـي در همافزايـي فرهنگي پرداخته ،و برخي موانع در دسـتيابي به اين امر
مهم را برشمرده است ،مطابقت کامل دارد.

پیشنهادات (راهکارهای عملی بهبود و توسعهیهمافزایی فرهنگی)
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برای دسـتیابی به همافزایی فرهنگی ،تدوین اهداف فرهنگی مشترک و روشن
یکی از مهمترین اقدامهايي است که باید صورت پذیرد .اگر خواهان همافزایی
فرهنگـی بین اقـوام ،فرهنگها ،مذاهب و خرده فرهنگها در یک گسـترهی
جغرافیایی ،همانند یک کشـور یا شـهری چند فرهنگی باشیم ،هدف همافزایی
فرهنگی را میتوان حفظ انسـجام فرهنگی و اجتماعی ،همزیستی مسالمتآمیز
اقوام و فرهنگهای مختلف در کنار یکدیگر ،به رسـمیت شناختن تفاوتها و
تن ّوع فرهنگی و تساهل و تسامح در برخورد با دیگر اقوام و فرهنگها ،کاهش
تعارضـات در ارتبـاط و برخورد با شـهروندانی از اقوام و خـرده فرهنگهای
مختلف و کاهش معضالت فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت که در نهایت به
ایجاد محیطی مطلوبتر برای کار و زندگی میانجامد.
در سـطح ملی برای تدوین اهدافی روشـن و مورد توافـق همهیاقوام ،ادیان
و مذاهب سـاکن در کشـور ،باید این اهداف براسـاس نیازهای فرهنگی اقشار
مختلف جامعه ،توسـط یک مرجع مشـخص ،تهیه و ارائه شـود ،تا شاهد موازی
کاری دستگاهها و نهادهایهای مختلف فرهنگی و تش ّتت فعالیتهای فرهنگی
که منجر به واگرایی فرهنگی ميشـود ،نباشـیم .بدیهی اسـت که فقدان چنین
اهدافی (اهداف مشـترک و روشـن) بیشترین لطمه را به انسجام فرهنگی و ملّی
در کشـور وارد ميكند .بدین منظور ،شـورای عالی انقلاب فرهنگی ،بهعنوان
باالترین مرجع تدوین اهداف فرهنگی در کشور میتواند با بهرهگیری از دانش
و آگاهی افراد متخصص در زمینهیفرهنگ در حوزه و دانشـگاه که با فضای
فرهنگی کشـور و فرهنگهای مختلف اقوام و ادیان و مذاهب ایرانی آشـنایی
کافی دارند ،نسبت به تدوین اهداف کالن و استراتژیک فرهنگی ،جهت تحقق
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همافزایی فرهنگی در کشور اقدام كند.

برای ایجاد و توسـعهیهمافزایی فرهنگی در سـطح سـازمانی در درون یک
سـازمان یا بین سـازمانهای مختلـف نیز میتوان هـدف را بهرهگیری مطلوب
تنوع فرهنگی کارکنان در دسـتیابی به اهداف سـازمانی و ارتقاء اثربخشـی
از ّ
کارکنـان در گروههـا و تیمهای کاری و کاهش تعارضات و تنشهای ناشـی
از تفاوتهـای فرهنگی کارکنـان در نظر گرفت .برای دسـتیابی به چنین امر
مهمی ،مدیران و برنامهریزان سازمانها بايد نسبت به تهیه و تدوین اهدافی که
متنوع است ،اقدام كنند .این
در جهت تحقق همافزایی فرهنگی در سـازمانهای ّ
اهداف باید ضمن احترام به تفاوتهای فرهنگی افراد ،بیشترین میزان مشارکت
کارکنان را از فرهنگهای مختلف به دنبال داشته باشد.
رهبران اثربخـش فرهنگی مورد قبول فرهنگهای مختلف نیز باید در جهت
تقویت مهارتهای خود تالش كنند .آنها نقشی راهبردی و اساسی در حفظ و
تقویت انسجام ملّی و فرهنگی در سطح ملّی دارند .این رهبران ،ضمن آشنایی با
فرهنگها و ادیان مختلف در کشـور ،دیدگاهی توأم با احترام و تکریم نسبت
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در شهرهایی که افرادی از فرهنگهای مختلف ایرانی را در خود جای دادهاند،
مانند کالن شهرها و شهرهای جدید ،برای تدوین برنامهی استراتژیک فرهنگی و
تعیین اهداف راهبردی فرهنگی که مورد توافق شهروندانی از قومیتها و خرده
فرهنگهای مختلف باشد ،میتوان از قابلیتهای کارشناسان و برنامهریزان امور
فرهنگی و شوراهای فرهنگ عمومی این شهرها که متشکل از مدیران فرهنگی
و اجرایی شهرهاسـت ،بهره جسـت .آنچه در تدوین اهداف مشترک فرهنگی
حائز اهمیت است ،تعیین این اهداف بر اساس نیازها ،ارزشها ،آداب و رسوم،
باورها و عقاید اقوام و خرده فرهنگهای سـاکن هر شـهر به روشـی علمی و
فارغ از اعمال سـلیقههای شخصی است؛ همچنین ،اهداف مشترک فرهنگی که
برای شـهرهای چند فرهنگی تدوین میشـود ،باید با اهداف فرهنگی کالن در
سـطح ملّی همخوانی و هماهنگی داشته باشـد .این اهداف باید درجهت تقویت
انسـجام ملّی و فرهنگی در کشـور بوده و به واگرایی فرهنگی منجر نشـود .به
عبارتی ،در تدوین اهداف مشترک فرهنگی در سطوح محلی باید از قوم مداری
و تعصب اجتناب كرد.
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به فرهنگها و ادیان مختلف داشته و در عمل و گفتار با احترام با اقشار مختلف
جامعه برخورد میکنند؛ چنین رفتاری در جذب و همگرایی فرهنگهای متن ّوع
برای حفظ انسـجام ملّی و پیگیری اهداف کالن فرهنگی توسـط کلیهیاقشـار
جامعه ،تأثیر بهسـزایی دارد .این رهبران ،با احترام به همهیفرهنگها ،فضای
اعتماد را در جامعه بین فرهنگها و ادیان و مذاهب مختلف و همچنین در رابطه
متنوع و حفظ
با نظام حاکم ایجاد میکنند ،که به روابط مطلوب بین فرهنگهای ّ
و تقویت انسجام ملّی و فرهنگی جامعه میانجامد.
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میتوان گفـت ،رهبران فرهنگی در ایران باید توانایی حفظ فرهنگها ،اقوام
و ادیان و مذاهب مختلف ایرانی را در زیر چتر رهبری خود داشـته باشـند ،تا
بتوان شاهد ایرانی یکپارچه از نظر ملّی و فرهنگی بود .رهبران فرهنگی در ایران
بايد ضمن برخورداری از قابلیت برقراری ارتباط و گفتوگو بین فرهنگهای
مختلف ،توانایی رفع مسائل و مشکالت ناشی از برخورد بین فرهنگهای ایرانی
را به شکلی مطلوب و عادالنه داشته باشند.
در شـهرهایی که افرادی از فرهنگهای گوناگون ایرانی در آنها سـکونت
دارنـد ،مدیران فرهنگـی و معتمدین اقوام ،مذاهب ،ادیـان ،فرهنگها و خرده
فرهنگهـا ،بایـد توانایی ایفای نقـش رهبری فرهنگی درجهت حفظ انسـجام
اجتماعی و فرهنگی شـهر ،اعتمادسـازی بین اقوام و خرده فرهنگهای مختلف
و کاهش و رفع مشـکالت و مسـائل ناشی از زندگی و سـکونت فرهنگهای
متفاوت در یک محدودهیجغرافیایی مانند یک شـهر را داشـته باشند .در سطح
سـازمانها نیـز رهبران فرهنگی سـازمانها باید درجهت کاهـش تعارضات و
مشـکالت ناشـی از برخورد فرهنگهـای مختلف در محیطهـای کاری تالش
تنوع فرهنگی موجود بین کارکنان
كنند .رهبران فرهنگی در سازمانها باید از ّ
بـهعنـوان یک فرصت مطلـوب بهرهگیری کنند و از تبدیـل چنین فرصتی به
تنوع فرهنگی
تهدید جلوگیری نمایند .مدیران و رهبران سـازمانها میتوانند از ّ
موجود در سـازمان بهعنوان عاملی کلیدی در بهبود عملکرد تیمها و گروههای
کاری و بهطورکلی سازمان ،استفاده کنند.
بـرای دسـتیابی به همافزایـی فرهنگی باید در جهت تقویـت ت ّعهد به اهداف
مشـترک فرهنگی در جامعه تالش نمود .اکنـون که اهداف همافزایی فرهنگی
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در سـطح ملّی تعیین شـد ،بايد شاهد ت ّعهد به دسـتیابی به همافزایی فرهنگی در
سـطح فرهنگها ،اقوام ،ادیـان و مذاهب ایرانی و همچنیـن ،مدیران و رهبران
فرهنگی باشیم.
برای دسـتیابی به این منظور ،اگر اهداف مشـترک فرهنگی براسـاس نیازها،
ارزشهـا ،آداب و رسـوم ،باورها و عقایـد فرهنگها ،اقـوام ،ادیان و مذاهب
ایرانی تدوین شود ،میتوان شاهد ت ّعهد فرهنگهای مختلف به این اهداف بود؛
زیـرا تحقق چنیـن اهدافی درجهت تحقق اهداف فرهنگی همهیاقشـار جامعه
اسـت و موجب مشـارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی درجهت تحقق اهداف
مشترک ميشود.

با تعیین اهداف همافزایی فرهنگی در شـهرهای برخوردار از فضای فرهنگی
متنوع ،بايد شـاهد ت ّعهد دسـتیابی به همافزایی فرهنگی در دو سـطح شهروندان
ّ
و مدیران و رهبران فرهنگی شـهرها باشـیم .برای دسـتیابی به این منظور ،اگر
اهداف مشـترک فرهنگی براسـاس نیازها ،ارزشها ،آداب و رسـوم ،باورها و
عقاید اقوام و خرده فرهنگهای سـاکن شـهر تدوین شود ،میتوان شاهد ت ّعهد
شـهروندان به این اهداف بود؛ زیرا تحقـق چنین اهدافی درجهت تحقق اهداف
فرهنگی فردی شـهروندان نیز هسـت که مشارکت شهروندان را در پی خواهد
داشت .از سوی دیگر ،مدیران فرهنگی نیز باید به تحقق اهداف فرهنگی تعیین
شـده مت ّعهد باشـند؛ زیرا تنها در صـورت ت ّعهد و پایبندی به اهداف اسـت که
مدیران فرهنگی بهعنوان مسـئوالن فرهنگی اجرایی در شهرها ،در جهت تحقق
اهداف تالش خواهند كرد.
در سـطح سـازمانی نیز با تدوین اهدافی که عالوه بر منافع سـازمان ،نیازها،
ارزشهـا و عقایـد فردی و گروهـی کارکنان را از همـهیفرهنگها در نظر
حس ت ّعهد
گرفته باشـد و فرهنگ کلیهیکارکنان را محترم بشـمارد ،میتوان ّ
در کارکنـان را تقویـت كرد .بـا تهیه و تدوین اهدافی که بـرای کارکنانی با
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مدیـران و رهبران فرهنگی کشـور نیز باید به تحقق اهـداف فرهنگی تعیین
شـده مت ّعهد باشـند؛ زیرا در صورت نبود ت ّعهد و پایبندی این مدیران و رهبران
فرهنگی بهعنوان مسئوالن اجرایی در سطوح کالن مدیریتی کشور ،دستیابی به
اهداف همافزایی فرهنگی ممکن نخواهد بود.

| 264اسماعيل كاوسي ،عليرضا مرادي ،عباسعلي قيومي

فرهنگهای مختلف مورد قبول واقع شـود ،سـازمان ،شـاهد مشارکت همگانی
در جهـت تحقـق اهـداف خواهد بود .در این شـرایط ،افراد ،بیـن اهداف خود
و اهـداف سـازمانی تعارضی نمیبیننـد و نهایت تالش خود را در دسـتیابی به
اهداف صرف میكنند .از سـوی دیگر ،احترام مدیران سـازمانی به تفاوتهای
فرهنگی کارکنان در سـازمان و دوری از هرگونه تبعیض فرهنگی ،مشـارکت
و ت ّعهد باالی کارکنان را در فعالیتها بهدنبال خواهد داشت که به اثربخشی و
کارآمدی سازمان میانجامد.
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بدون وجود اعتماد ،برقراری رابطهیمؤثر بین افراد با شکسـت مواجه خواهد
شـد؛ بنابراین ،ضروری اسـت در جهـت تقویت فضای اعتماد میـان افرادی از
فرهنگهای مختلف ،راهکارهایی ارائه داد .انسانها بهطور طبیعی بیشتر به افراد
آشنا اعتماد میکنند تا افرادی که با آنان بیگانهاند .اصلیترین دالیل نبود اعتماد
به سایر فرهنگها ،ادیان و اقوام ،ناآشنایی با فرهنگ آنها ،یا اطالعات نادرست
دربارهیاین فرهنگهاست ،که در قالب ذهنیتها ،پیش داوریها ،طرح وارهها،
کلیشـه سازیها و تعصبات فرهنگی نمود پیدا میکند .بهترین راه برای آشنایی
صحیح با فرهنگهای دیگر ،ارتباط و آموزشهای بین فرهنگی است.
در سـطح کالن ،بـرای آشـنایی افـراد بخصـوص کـودکان و نوجوانـان با
فرهنگهـای مختلـف ایرانی ،میتوان از قابلیت آمـوزش و پرورش و مدارس
اسـتفاده كرد .در مدارس با تدریس دروس و پیادهسـازی برنامههای آموزشـی
میتوان دانش آموزان را با ارزشها ،باورها ،اعتقادات و عناصر فرهنگی اقوام و
ادیان و مذاهب مختلف ایرانی ،آشنا کرد .از سوی دیگر ،در سطح آموزش عالی
نیز دانشـگاهها میتوانند درجهت آموزشهای بین فرهنگی ،نسبت به راهاندازی
رشـتهها و تدریس دروسی که موجب آشنایی دانشجویان با فرهنگهای بومی
ایران میشـود ،اقدام كنند .صدا و سـیما نیز میتواند از طریق رسانهها نسبت به
آشـنایی ایرانیـان با فرهنگهای یکدیگر اقدامهاي مؤثـری انجام دهد .وزارت
معرف فرهنگ اقوام و ادیان
فرهنگ و ارشـاد اسالمی نیز با انتشـار آثاری که ّ
ایرانی باشد ،میتواند به توسعهیآشنایی ایرانیان با فرهنگهای یکدیگر کمک
شایانی نماید .بدیهی است با آشنایی اقشار مختلف ایرانی با فرهنگهای موجود
در کشـور و برقراری ارتباط بین این فرهنگها میتوان فضای اعتماد اجتماعی
و فرهنگی را در کشور تقویت كرد.
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در سـازمانها نیـز اعتماد متقابل بیـن کارکنان و بین مدیریـت و کارکنان
میتواننـد در ارتقـاء کارآمدی و اثربخشـی سـازمان و تحقـق همافزایی نقش
بهسـزایی را ایفاء نمایند .در این خصوص ،مدیران و برنامهریزان سازمانها باید
در جهت پیادهسـازی برنامههای اعتمادسـاز در سـازمان و تیمهای کاری اقدام
كنند .از طرفی ،مدیران میتوانند با رفتار مطلوب خود با کارکنانی که فرهنگ
متفاوتی با فرهنگ آنها دارند ،اعتماد آنها را جلب كرده و در تقویت فضای
اعتماد در سـازمان تأثیرگذار باشـند .بدیهی اسـت با تقویت فضای اعتماد در
سازمان دستیابی به اهداف بهتر و با سهولت بیشتری میسر میشود.
ارائـهی راهکارهـای عملـی در جهت بهبـود روابط بین فرهنگهـا میتواند
متنوع منجر شـود .از گذشـته تا امروز،
بـه تحقق همافزایی فرهنگی در جوامع ّ
اقوام مختلف ایرانی در سـرزمینهای خود در کنار سـایر اقوام و فرهنگها به
زندگی ادامه دادهاند ،اما امروزه به کمک توسعهیزیرساختهای حمل و نقل و
تکنولوژی ارتباطی ،زمینههای ارتباط بین اقوام و فرهنگهای مختلف گسترش
یافته اسـت .مهاجرتها و مسافرتها ،زمینهیارتباط بین فرهنگها و آشنایی
با اقوام و مذاهب مختلف ایران را برای افراد فراهم ميكند.
با توسـعهیصنعتی کشور و مهاجرت افرادی از اقوام و فرهنگهای مختلف
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از آنجـا که افراد بیشـتر به آشـنایان اعتماد میکنند تـا بیگانگان ،وضعیت
اعتماد اجتماعی در شهرهای متشکل از فرهنگهای مختلف مانند کالن شهرها،
شـهرهای مهاجرپذیر و شـهرهای جدید که متشـکل از افرادی اغلب ناآشـنا با
يكديگرند ،از حساسـیت ویژهای برخوردارند .بـرای تقویت اعتماد اجتماعی و
فرهنگی شهروندان به افرادی از فرهنگ و قومیتهای دیگر ،میتوان از قابلیت
به واسـطهی
ارتباط و آموزش بین فرهنگی در سـطح محلی بهره جسـت؛ زیرا 
آموزش بین فرهنگی ،اعضای اقوام و فرهنگهای مختلف با عقاید و ارزشهای
یکدیگر آشـنا شده و با کاهش ابهام در برقراری ارتباط بهواسطهیاین آگاهی،
بهتر میتوانند به دیگران اعتماد نمایند .مراکز آموزشی و فرهنگی محلی از جمله
فرهنگسـراها و خانههای فرهنگ میتوانند در آشـنایی افراد با عناصر فرهنگی،
ارزشهـا ،باورها ،عقاید ،آداب و رسـوم قومیتها و خـرده فرهنگهای متن ّوع
ساکن شهرهای چند فرهنگی و ایجاد فرهنگ اعتماد ،نقشی اساسی ایفا كنند.
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به شهرهای صنعتی ،به طور عملي ،فرايند ارتباط و آشنایی فرهنگهای مختلف
بـا یکدیگر توسـعه مییابـد .نکتهای که در ایـن میان از اهمیـت فوقالعادهای
برخـوردار اسـت ،اينکه ارتباط بیـن فرهنگها نباید به برخـورد و تنش میان
فرهنگها تبدیل شـود .آنچه در این میان مهم اسـت ،فقدان برنامهای فرهنگی
برای این ارتباط و همزیستی بین فرهنگهاست .بهطوری که مشاهده میشود،
نتیجهیاین مهاجرت گستردهیافراد با زمینههای مختلف فرهنگی به شهرهای
بزرگ ،شـکلگیری شهرکها و شهرهای حاشـیهای در کنار شهرهای بزرگ
است که در برخی موارد میتوان آن را بهصورت تقابل فرهنگهای میهمان با
میزبان مشاهده کرد؛ بنابراین ،دستگاههای سیاستگذار فرهنگی کشور از جمله
شـورای عالی انقالب فرهنگی و شـورای فرهنگ عمومی کشور ،باید برای این
گسـترش ارتباط بین فرهنگها در شـهرهای چند فرهنگی ،برنامهای کاربردی
ارائـه دهنـد تا ضمن ارتباط مؤثر بیـن فرهنگها ،از تنشهـا و تعارضات بین
فرهنگی کاسـته شـود .از سـوی دیگر ،با توجه به تنــوع قومي و فرهنگي در
ايران ،امروزه ميتوان شـهرهاي جديد و شـهرهای مهاجرپذیر را كه متشـكل
از افرادي از اقوام و خرده فرهنگهاي مختلف ايراني اسـت« ،ايران كوچك»
ناميـد .ضـرورت برقراري ارتباط بيـن فرهنگي در روابط شـهروندان در چنين
شهرهايي بر كسي پوشيده نيست .بخشي از اين ارتباط بينفرهنگي در تعامالت
روزمـرهیافراد با يكديگر در محيطهاي اجتماعي حاصل ميشـود ،اما بخشـي
ديگر از اين فرآيند كه بهمنظور كاهش حساسـيتهاي بينفرهنگي ،ذهنيتها
و كليشـه سـازيهاي منفي بيـن قوميتها و خـرده فرهنگهاسـت ،از طريق
آموزشهاي بينفرهنگي به دسـت میآید و بر عهدهی دستگاههاي آموزشي و
متنوع است ،كه نتيجهی
فرهنگي و مديران فرهنگي و آموزشـي این شـهرهاي ّ
آن برقراري ارتباطات مؤثر بينفرهنگي در روابط شـهروندان اسـت .ارتباطات
مؤثر در سازمانها و تیمهای کاری نیز ،ضمن افزایش اثربخشی سازمانی ،نقش
مهمـی در تحقق همافزایی در سـازمانها دارد .ارتباط بیـن کارکنان و مدیران
در سـازمانها بهخصوص سـازمانهایی که از کارکنانی از اقوام و فرهنگهای
مختلفاند ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
برقراری صحیح ارتباط و ارتباط بینفرهنگی در سازمانها برای تحقق همافزایی
فرهنگی بسـیار مهم است ،که برنامهریزی صحیحی را میطلبد .برقراری ارتباط
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مطلوب بین کارکنانی که از فرهنگهای متن ّوعی دارند ،شاید بتوان حیاتیترین
وظیفهیمدیران سـازمان باشد؛ زیرا فعالیتهای سـازمانی از طریق ارتباط بین
کارکنان انجام میشـود و در صورتی که بتوان این روابط را بهصورت مطلوب
مدیریت کرد ،میتوان به اهداف سـازمانی دست یافت .در غیر اینصورت ،در
نتیجـهیبرخوردهای بینفرهنگی ،در عمل ،مدیران با عوارض تقابل و برخورد
فرهنگهـا در سـازمان مواجه خواهند شـد که عالوه بر اتلاف منابع مادی و
انسـانی سـازمان ،موجب انحراف کارکنان و مدیران از فعالیت درجهت تحقق
اهداف شده ،و به موارد حاشیهای گرفتار خواهند شد.

برخـورداري از قابليـت هـوش فرهنگي بـراي درك تفاوتهـاي فرهنگي
شـهروندان در جوامع چند فرهنگي توسط يكديگر ،یکی از مهارتهای اساسی
برای دسـتیابی بـه همافزایی فرهنگی اسـت ،و الزمهی زندگـی در این جوامع
اسـت .در سـطوح کالن و ملّی ،در مدارس و دانشـگاهها نسـبت به آموزش و
تقویـت مهارتهای چهارگانهیهوش فرهنگی بهعنوان مهارتی اساسـی برای
زندگـی در جوامع چند فرهنگی ،برای دانشآموزان و دانشـجویان ،برنامههای
کاربـردی ،تدوین و اجرا شـود؛ همچنیـن از آنجا که آشـنایی با تفاوتهای
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بـا تقویت مهارت گفتوگوی بینفرهنگـی در جوامع ،ضمن افزایش امکان
دستیابی افراد به توافق در روابط اجتماعی ،تحقق همافزایی فرهنگی نیز تسهیل
میشـود .در سطح کالن ،با آموزش مهارتهای برقراری ارتباط و گفتوگو با
دیگران از طریق آموزش و پرورش به دانشآموزان و از طریق دانشـگاهها به
دانشجویان ،میتوان در توسعهیمهارتها گفتوگوی بین فرهنگی در جامعه،
گامهای مؤثری برداشـت .در سـطوح محلی و شـهرها نیز میتوان با برگزاری
برنامههای عمومی مانند همایشها و جشنوارهها توسط مراکز فرهنگی ،فرهنگ
سراها و خانههای فرهنگ ،زمینهیگفتوگوی بینفرهنگی و ارتباط بین اقوام
و خـرده فرهنگهـای مختلف را فراهم آورد .افزون بـر این میتوان در جهت
متنوعی را توسـط
ارتقاء مهارتهای ارتباطی شـهروندان ،برنامههای آموزشـی ّ
مراکز فرهنگی محلی وابسـته به شهرداريها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرها برای اقشار مختلف جامعه ،برگزار كرد .در سطح سازمانها نیز برگزاری
دورههـای آموزشـی ارتبـاط و گفتوگوی مؤثر بـرای کارکنـان و مدیران،
میتواند در توسعهیتوانایی گفتوگو با دیگران ،تأثیر بهسزایی داشته باشد.
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فرهنگی میتواند در سـازگاری و برخورد صحیح با فرهنگهای مختلف نقش
مهمی ایفا کند ،میتوان با آشنا كردن کودکان ،نوجوانان ،جوانان و بهطورکلی
همهیاقشـار جامعه از طریق مدارس ،دانشـگاهها و مراکز آموزشی ،مطبوعات
و صدا و سـیما ،با فرهنگهای مختلف سـاکن در ایران ،زمینهیتقویت هوش
فرهنگی شـهروندان ایرانی را فراهم كرد .در شـهرهایي کـه از تن ّوع فرهنگی
برخوردارنـد نیز بايد درجهت آمـوزش هوش فرهنگي به شـهروندان بهعنوان
يكي از مهارتهاي اساسي زندگي ،برنامههايي را تدوين و در مدارس و مراكز
فرهنگي مانند فرهنگسراها و خانههای فرهنگ محله اجرا کرد.
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هوش فرهنگی ،مهارت مورد نیاز مدیران در قرن تن ّوع است؛ بنابراین مدیران
سـازمانها باید با دیدگاهی مثبت نسـبت به تفاوتهای فرهنگی نگریسته و در
جهت شـناخت ابعاد فرهنگ اعضای سـازمان تالش کنند .مدیران سازمانهای
متنوع باید تن ّوع فرهنگی را بپذیرند و در خود آمادگی رویارویی با فرهنگهای
ّ
مختلف را ایجاد کنند و با توجه به میزان آشنایی با هر فرهنگ ،از استراتژیهای
خاص آن برای تعامل اسـتفاده کنند؛ همچنین بـا برگزاری برنامههای آموزش
هوش فرهنگی در سازمانها میتوان در جهت توسعهیابعاد چهارگانهیهوش
فرهنگی در مدیران و کارکنان سازمان ،گامهای مؤثری برداشت.
بهرهمنـدی از رویکردهـای خالقانه در حل مسـائل بیـن فرهنگها ،منجر به
تح ّقـق همافزایـی فرهنگـی در جوامع متن ّوع میشـود .برخـورداري از قابليت
خالقیت فرهنگی براي ارائهیراهحلهای خالقانه در حل مسـائل و مشـکالت
ناشی از تن ّوع فرهنگی ،از جمله ضروريات زندگی در جوامع متن ّوع است .بخشی
از خالقیت ،ذاتی است ،اما از طریق آموزش میتوان خالقیت افراد را توسعه داد
و تقویت كرد .آموزش مهارتهاي خالقيت در برخورد با فرهنگهاي متفاوت
را ميتوان در كليهی سـنين و به خصوص دوران كودكي در مراكز آموزشـي
و فرهنگـي اجرايـي كرد؛ بنابراین باید در سـطوح کالن و ملّـی در مدارس و
دانشـگاهها نسـبت به آموزش و تقویت مهارتهای خالقیت ،به عنوان مهارتی
اساسـی برای زندگی در جوامع چند فرهنگی ،برای دانشآموزان و دانشـجویان
برنامههای کاربردی تدوین و اجرا شود.
تنـوع فرهنگی برخوردارند نیـز بايد در جهت آموزش
در شـهرهایي که از ّ
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نتیجهگیری

تنـ ّوع فرهنگی در ایران ،تیغ دو لبهای اسـت که اگـر تأثیرهاي آن بهصورتی
صحیح مدیریت شود ،میتواند عاملی در جهت انسجام ملّی و فرهنگی و پیشرفت
و توسعهیکشور باشد ،و در صورتی که از رویکردی کارآمد در مدیریت این
تأثیرها بهرهگیری نشـود ،انسجام ملّی و فرهنگی کشور به خطر افتاده ،و شاهد
تنشها و تعارضات گوناگون در شهرهای کشور خواهیم بود.
سازمانهای ایرانی با بهرهگیری از رویکرد همافزایی فرهنگی میتوانند ضمن
کاهش تنشهای سـازمانی ،کارایی و اثربخشـی خود را بهبود بخشند؛ بنابراین،
الگوی همافزایی فرهنگی را میتوان یکی از بهترین الگوهای مدیریت تأثیرهاي
متنوع ،از جمله جامعهیایرانی دانست .الگوی همافزایی
تن ّوع فرهنگی در جوامع ّ
فرهنگـی در ایـران در قالب هشـت مؤلّفه در چهار بعد اساسـی طراحی شـده،
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خالقیت به شـهروندان بهعنوان يكي از مهارتهاي اساسـي زندگي ،برنامههايي
را تدوين كرد ،و در مدارس و مراكز فرهنگي مانند فرهنگ سراها و خانههای
فرهنگ محله اجرا کرد .توانائی حل مسئله ،یکی از مهارتهای مورد نیاز مدیران
متنوع کنونی است .سازمانی که از کارکنان و
و کارکنان سـازمانها در دنیای ّ
مدیرانی خالق بهرهمند اسـت ،در مواجهه با مسـائل و مشکالت از جمله مسائل
تنوع فرهنگی در جامعه و خود سازمان ،خالقانهترين راه چاره را از ميان
ناشی از ّ
راهحلهـاي موجود انتخاب كرده و اجرا ميكنـد؛ بنابراین با اجرای برنامههای
آموزش خالقیت در سازمان برای مدیران و کارکنان ،میتوان آنها را با تفکر
خالق آشنا كرده و توانایی ارائهیراهحلهای خالقانه را در آنان تقویت نمود.
از سـوی دیگر ،برای تقویت فرهنگ خالقیت در سـازمان ،مدیران و کارکنان
باید از تفکر واگرا بهرهمند بوده و از ایدهها و راهحلهای جدید در حل مسائل
سـازمانی اسـتقبال کنند و در جهت تقویت طرز تفکر واگرا در سازمان تالش
نمایند .با تقویت شـیوهیتفکر واگرا در سـازمان ،کارکنان فقط اجرا کنندهی
دسـتورات نیستند و در مواردی که سـازمان با مشکل مواجه میشود ،به ارائهی
راهحل پرداخته و در حل مسئله ،مشارکت مینمایند.
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که شـامل بُعد راهبردی (اهداف فرهنگي مشـترک و روشن ،رهبري اثربخش
فرهنگی) ،بُعد اجتماعی (ت ّعهد به اهداف مشـترك فرهنگی ،اعتماد اجتماعی)،
بُعد فرهنگی (ارتباطات ميان فرهنگي ،گفتوگوي بين فرهنگی) ،و بُعد مهارتی
(هوش فرهنگي و خالقيت فرهنگي) هسـتند .با بهرهگیری از این الگو میتوان
از تأثیرهـاي منفی برخورد بین فرهنگها کاسـت و از تن ّوع فرهنگی بهعنوان
فرصتی کلیدی در مدیریت فرهنگی جامعهیایران ،استفاده کرد.
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.44و43  شماره،سال چهارم
 الزامات نظري و، تن ّوع فرهنگي و وحدت ملي در ايران،)1386(. نوراهلل،قيصري
 مركز، ناشر،)8 تنوع فرهنگي و همبستگي ملي (شمارهی
ّ  پژوهشنامهی،رهيافتي
.تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
 جهانیشدن و هویت اقوام ایرانی با تأکید بر مؤلّفههای،)1388(. حمید،نساج
 شمارهی، دو فصلنامهی تخصصی پژوهش سیاست نظری،زبان و آداب و رسوم
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