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 چکیده

ولی تناسب آنها با شرایط  ،است از توانمندسازی جوامع محروم ارائه شده گوناگونی یالگوها

الگوی  ،کلی یکند. در نگاه می امکان استفاده از آنها را محدود جغرافیایی و زمانی مناطق مختلف

نظران  صاحب نیز و یشناس ، مدیریت و جامعهشناسی روانبهداشت و متخصصان  از سوینمندسازی توا

دستیابی به الگویی برای  هدف مطالعة حاضردر جهان بسط و توسعه یافته است. مسائل اجتماعی 
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در مناطق محور  ید بر رویکرد توانمندسازی اجتماعتوانمندسازی جوامع محروم در منطقه مکران با تاک

در  طور غالب استفاده شد و از روش کیفی بهبا توجه به جامعه مورد نظر،  ،دین منظور. بروستایی بود

. ابزار رفتکار  هآزمایشی، روش کمی بهای  برای سنجش سطح توسعه و دستیابی به نمونه ،عین حال

ی ها همراه مشاهده مشارکتی بود. یافته گروه متمرکز در سطوح مختلف به ،آوری اطالعار اصلی جمع

ویژه،  به ؛اجرا شود «ینپایاز باال به »و هم  «به باال پاییناز »هم  یتوانمندساز باید که دادنشان  پژوهش

 نیز تنیده از توانمندسازی افراد، نهادها و حکمرانان و درهم ای توانمندسازی در این جامعه مجموعه

الگوی توانمندسازی بر پایه این سه گروه و با تاکید  ، بایدرو و کارشناسان سازمانی است. از اینمدیران 

 بر آموزش عمومی و مهارتی طراحی شود.

 

 ، مکران )منطقه(.محلی ةتوسعاجتماع محور، الگوی توانمندسازی،  ، توانمندسازیتوانمندسازی :ها واژهکلید

 

 مقدمه

ه و مالک قرار گرفتن رغم کاهش سهم جمعیت جامعه روستایی در یک قرن گذشت علی

دهد که بیش  نشان می 1391جامعه، آمارهای رسمی در سال  سازی نوینعنوان نماد  شهرنشینی به

یع جمعیت در مناطق مختلف کشور کنند. توز در مناطق روستایی زندگی می میلیون نفر بیستاز 

های مناطق  و مهاجرر از روستا به شهر یکی از عوامل مهم در نابسامانی نبودهصورر یکسان  به

دالیل  است. این پدیده در شهرهایی که بهشهری  نواحینشینی در  گیری حاشیه شهری و شکل

این در تبدیل شده است.  آنیکی از معضالر اصلی به  ،اند داشته شتابان توجه ، رشدخاص

 به توجه بدون و صرف اقتصادی نگرش با ایران در توسعه ریزی برنامهحالی است که 

 اجتماعی، های نابرابری ،در نتیجه که ه استگرفت صورر ای منطقه اجتماعی و های بازتاب

ه شد توسعه مواهب از مناطق همه متعادل گیری بهره مانع و هداد را افزایش ای منطقه و اقتصادی

های توسعه و  برای استفاده از ظرفیت(. Zali and Ghanbari Haft-Cheshmeh, 2004است )

نظام  ةدهند تشکیل زیرنظام عنوان به روستایی نظام پایداری ،سرزمین پایدار توسعهتحقق اهداف 

 توسعه در مؤثر ینقش مختلف ابعاد در روستایی فضاهای پایداری و استضروری  سرزمین
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بخشی به توسعه  ، برای تعادلبنابراین. (Rajaei and Mansourian, 2020) دارد ملی ای و منطقه

 کند. شهری اهمیت پیدا می -مناطق شهری، توسعه یکپارچه روستا

مناطق محروم کشور ویژه منطقه عمومی شهرستان چابهار یکی از  سواحل مکران و به

 و بندر و تجاری آزاد منطقه توسعه دنبال به ،چابهار شهرستان و شهر توسعه. رود شمار می به

 باعث منطقه، روستایی نقاط در محرومیت و خشکسالی با زمان هم آن، به وابسته تاسیسار

 است شده ساکن جمعیت نفر هزار هفتاد و غیررسمی سکونتگاه محدوده دوازده گیری شکل

(NLHO, 2019) .پیش از این عموماً ها سکونتگاه این ساکنان که دهد می نشان قبلی مطالعار 

 حل برای ،بنابراین .(Sefahen and Firouzi-Dad, 2018) اند بوده دامدار یا باغدار و کشاورز

 گذاری سیاست و ریزی برنامه روستاها، در اشتغال توسعه و محرومیت کاهش و ای منطقه توسعه مشکل

  .دارد ضرورر  ویژه

استقرار جمعیت در مناطق روستایی و کاهش مهاجرر به شهرها همراه با بهبود و ارتقای 

 .رود شمار می های توسعه ملی و استانی به زندگی در مناطق روستایی یکی از سیاستکیفیت 

یکی از  در قلمرو استان یو اقتصاد یاجتماع ،یا هیناح یها ینابرابر لیو تعد ییفقرزدا

ای،  برای فقرزدایی و تعدیل نابرابری ناحیه توسعه استان در افق بلندمدر است. سند راهبردهای

ها  یکی از آخرین رویکردها و روش ، کهدر کشور اجرا شده گوناگونهای  الگوها و روش

 یزا و درون داریتوسعه پااساس این رویکرد  برای تحقق این هدف متعالی توانمندسازی است.

 یتوانمندساز قیو از طر یفرهنگ -یاجتماعتاکید بر ابعاد عمدتاً با که  ،استمنطقه مکران 

وکار متناسب با فرهنگ  و توسعه کسب یمحل یها ها در پروژهو مشارکت دادن آن یجامعه محل

ن علوم اجتماعی، توانمندسازی را روابط بین تقریباً غالب متفکرا .است ریپذ امکان یو دانش بوم

 سزا هب یو باورهای یک جامعه در آن نقش ها ارزشاند که هنجارها، عاملیت و ساختار بیان کرده

صورر  م توانمندسازی در جوامع مختلف بهبپذیری که شودهمین رویکرد موجب می ؛ ودارد

راهنمای کلی برای  ،در عین حال .(Malhotra et al., 2002) کندمتفاور جلوه می

جامعه محلی سواحل  اما توانمندسازی بر اساس تجربه جهانی در ادبیار موجود وجود دارد.
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هايي است كه در طراحي و تدوين اين الگو تاثير دارد. عدم ادغام در  مكران خود داراي ويژگي
سوادي و ساختارهاي كالن تاثيرگذار بر روابط  سوادي و بي جامعه ملي، محروميت و فقر و كم

اين جامعه  هايي است كه براي از جمله ويژگي با خارج از كشور و نهادهاي اداري و سياسي
، ي يادشدهاه مسئله اين است كه با توجه به ويژگي ،. حال)Abdi et al., 2017( اند ذكر كرده

 يتوانمندساز مطالعة حاضر به بررسي و ابعادي باشد. ها يالگوي توانمندسازي داراي چه ويژگبايد 
دنبال يافتن الگوي  ، بهرو از اين وه پرداختاشتغال و كاهش فقر  جاديا در راستاي 1محور اجتماع

   .استبا رويكرد اشتغال و كارآفريني  توانمندسازي ويژه منطقه مورد مطالعه در مكران
 

  پيشينة پژوهش
  پيشنهاد داده است:همكاران  يتوانمندساز يبرارا چهار ابزار  )Bandura, 2004( باندورا

 ؛جاناتيمثبت در فشارها و ه ياحساس تياستفاده از حما - 1

 ؛ها مثبت قيو تشو بياستفاده از ترغ - 2

 ؛ وشناسند يكه آنها را م يداشتن مدل از افراد موفق - 3

  .تجربه موفق ياز تسلط در اجرا يتجارب واقع - 4
ي توانمندساز يعمل يالگو به ارائة )Gutierrez et al., 1998( و همكاران رزيگوت

 هاييپرداختند، كه ارتباط مددكاري اجتماعي و توانمندسازي را برقرار كرد. اين مدل راهنمايي
 شمار بخش به هاي ياريفعاليت دهي سازمان براي چارچوبي و مددجوـ مددكار ارتباط براي
كه در آن،  كنند يممدلي را پيشنهاد  )Blanchard et al., 2003(همكاران  و رود. بالنچارد مي
 مگانه شدن اند از: سهيم شود؛ اين مراحل عبارت شدن، سه مرحله مهم تعريف مي توانمند براي
و  حدود، با تعيين اطالعات، ايجاد خودمختاري و ارتباطات جريان تسهيل يا اطالعات در

  .مراتب سلسلهجاي  به خودگردان هاي جايگزيني گروه

                                                                                                                                   
1. Community Based Empowerment 
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-، به طراحي و ارزيابي مدلي براي توانمندسازي اجتماع2014، در سال 2و كرنز 1الوسن

بانك جهاني را بسط دادند كه در آن،  محور در بريتانيا پرداختند. آنها براي اين كار مدل
هاي مؤثر و سپس، اجرا و بررسي عنوان ظرفيت جامعه براي انتخاب توانمندسازي اجتماع به

. مدل آنها شامل سه )Alsop and Holland, 2006(ها تعريف شده است  نتايج اين انتخاب
  است. 5و موفقيت 4گيري، تصميم3عنصر كليدي قابليت

، با استفاده از چارچوب نظري و مطالعات )Ahmad and Talib, 2015(احمد و طالب 
هاي پيشين، به بررسي رابطه بين توانمندسازي اجتماعي، احساس اجتماعي و پايداري پروژه

ها در بر تعامل بين انسان محور پرداختند؛ و بدين منظور، از نظرية زمينه اجتماعي كهاجتماع
شناسي احساس اجتماعي بهره گرفتند، كه البته در  اجتماع تأكيد دارد و همچنين، از نظرية روان

هاي اجتماعي و ارتباطي افراد و جامعه و تعريف آنها از پيوند گروهي با اين نظريه، بر جنبه
هاي توانمندسازي آنها بر نظريةنمود؛ در نهايت، تمركز اصلي توجه به عاليق دوطرفه تمركز مي

  هاي توسعه كاربرد دارند.اي محكم، براي دوام و پايداري پروژهعنوان پايه بود كه به
هاي متنوع در حوزه بهداشت و درمان و  در تجارب و مطالعات داخلي نيز مدل

و  يررسميغ يها سكونتگاه«) به مطالعه Ayazi, 2010مددكاري ارائه شده است. ايازي (
 هيبا تكپرداخت و تالش كرد كه تا » شهر تهران بر كالن ديمحور با تأك اجتماع يها يزير برنامه
تهران  شهر نكال يررسميغ يها  در سكونتگاه يمحور، برنامه توانمندساز اجتماع يكردهايبر رو

 .كند. يبررسرا 

 يازتوانمندس«)، در مطالعه Moradzadeh et al., 2019مرادزاده و همكاران (
هاي  لفهؤبررسي مضمن  ،»يمحل نفعان يذ ياجتماع يةسرما تيظرف يابيمحور: ارز اجتماع

مشاركت  ،ياعتماد اجتماع يها مؤلفهتاثيرگذار بر توانمندسازي، بدين نتيجه رسيدند كه 
                                                                                                                                   
1. Lawson  
2. Kearns 
3. Capability 
4. Deciding 
5. Achieving 
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در سطح قابل قبول  ينامطلوب و مؤلفة انسجام اجتماع ي در وضعيتاجتماع يو آگاه ياجتماع
انسجام  كه ها نشان داد مؤلفه يِبند تيمربوط به اولو يها افتهي ن،يهمچن هستند؛تاثيرگذار 

 .ها دارند شاخص ريبا سا سهيرتبه را در مقا نيتر نييپا يرتبه و اعتماد اجتماع نيباالتر ياجتماع

. هاي متنوع با رويكردهاي متفاوت در حوزه توانمندسازي طراحي و اجرا شده است مدل
ها، با توجه به هدف و جامعه مخاطب، به يك يا چند جنبه از توانمندسازي  هر كدام از اين مدل
شناختي به معرفي  با رويكرد روان آلبرت باندورا يتوانمندساز يها مدلتوجه خاص دارد. 

رفتار  ،ساختاربر  )،Dew. 1997ديو ( مدل توانمندسازيپردازد . در  ابزارهاي توانمندسازي مي
به معني  شتوان )،Avolio et al., 2004آوليو و همكاران (قيده . به عاست تاكيد شده زمينهو 

شدن  اثرگذاري به معني ميزان مؤثر واقع ،آميز كار و توان انجام دادن موفقيت ناحساس دانست
به معني وزني كه افراد براي يك كار  يدار يمعن ،فعاليت يك شخص در پيشبرد اهداف سازماني

  .استي ريگ مياستقالل در تصم حسمعني  نيز بهتاندارد خود قائل هستند و خودمختاري در اس
  

  مباني نظري
محور كه بعدها شناسي جماعت بحث توانمندسازي اساساً از جامعه آمريكا و از روان

مشاركت شهري  منظور ارتقاي ا در قالب گفتمان توانمندسازي بهدانشمندان علوم اجتماعي آن ر
دادن «صورت  آكسفورد اصطالح توانمندي را به. )Rappaport, 1981( آغاز شد پي گرفتند،

قدرت  ةدربار سازيتوانمندي و توانمند ،تعريف كرده است. در واقع 2»توانا كردن« و 1»قدرت
كه تنها به تعداد افراد كمي واگذار شده است. قدرت عبارت است از توانايي عمل است، قدرتي 

 .، انساني، ادراك و ... تعريف شودماديصورت كنترل بر منابع  تواند به، كه ميكردن و تغيير دادن
ره به اطراف طيو مح يزندگ رييتغ يجوامع قادرند تا از قدرت خود برا ،يتوانمندساز فرآينددر 

 بر كنترل آنها شيافزا راستايها و جوامع در  مشاركت افراد، سازمان ،فرآيند نيدر ا ببرند.

                                                                                                                                   
1. To Give Power To  
2. To Make Able  
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 فرآينددر  يد. عنصر اصلابي ارتقا مي يو عدالت اجتماع يزندگ تيفيبهبود ك ،يريگ ميتصم
 .)Yousefisadat, 2014( است يالت محلكحل مش براي يجوامع محل جيبس ،يسازتوانمند

مندي يعني آيد. توانشمار نمي ، توانمند بهين منابع دسترسي دارددي كه بكس هر لزوماًاما 
گيري تصميم خود موضوعات مربوط به زندگي گيرند كه بتوانند دربارهافراد در شرايطي قرار 

توانمندسازي افزايش ظرفيت براي خودمختاري در تصميماتي است كه  .)Menon, 2001( كنند
 يريبه تعب. ) 2008Shaheed andVivienne ,( دهدروابط نامطلوب قدرت را تغيير مي

را اصالح و  يمراتب اجتماع سلسله تواند يم است كه يپدرساالر يا نقيض تز يآنت ،يتوانمندساز
 سازوكاريعنوان روند و  ، توانمندسازي به1به تعبير راپاپورت. )Swift, 1984( دگرگون كند اي

حاكميت خود بر زندگي را پيدا  ، مردم، نهادها و اجتماعاتشود كه از طريق آنديده مي
و متظاهرانه و با  ينيتزئ يتوانمندساز يهم گاه ليدل نيبه هم .)Rappaport, 1984( كنند مي

 ،يكل طور به شده است. يريگيبه مردم انجام و پ يقدرت واقع يدر اعطا يعدم اعتقاد واقع
 راتغيير در روابط قدرت است كه سه پارادايم  ه ازدتني ي و درهمچندبعد يفرآيند توانمندسازي
گسترش (توانمندي اقتصادي و  2پارادايم خودكفايي مالي )1گيرد:  دربرمي در سه سطح

(افزايش رفاه و توسعة اجتماعات  3پارادايم كاهش فقر) 2در سطح خرد،  هاي فردي) انتخاب
روابط قدرت) در  جانبه همه(تغيير  4پارادايم توانمندسازي فمينيستي )3 و ،در سطح ميانيمحلي) 

 امري عنوان به از اين نگاه، توانمندسازي .)Abbasi Karejgan and Asadi, 2013سطح كالن (
 كنترل و راه دسترسي از حقوق خود به براي رسيدن درآمـدتر كم افراد شدن توانمند منظور به ضروري
 ;Agrawal and Gibson, 1999( شودمي تعريف موجود و بازارهاي ها سازمانو  طبيعي بر منابع

Leach, 1997(.  
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با  توانمندسازي فرآيند، )Zimmerman et al., 1992( همكارانزيمرمن و به باور 
، كنترل به تعبير راپاپورت ،در توانمندسازي مسئلهترين  مهم. استهمراه  شناختي روانهاي  ويژگي

د. كاهش استرس در توانمند شدن گذار يمير تأثزندگي مردم جامعه هدف بر ست كه بر منابعي ا
توانمندسازي از جمله رويكردهاي اساسي در ادبيات راپاپورت و زيمرمن  شناختي روانو آثار 
 هم »توانمندسازي«واژه ، با عنوان توانمندسازي يشمار مقاالتبا افزايش  ،1990 از دهه امااست. 

هاي اقتصادي،  جنبه ،و سپس سازماني يها جنبه توصيف فردي و هم براي يها براي توصيف جنبه
در سطح  ،بنابراين .)World Bank, 2015( كار برده شده است به اجتماعي و حتي سياسي

 مردم به كه است چندبعدي اجتماعي فرآيند يك توان گفت كه توانمندسازيمي ،كليات
 طرف از و يابند دست مختلف امور انجام توان و ظرفيت از باالتري سطح به تا كند مي كمك
 زندگي در كه موضوعاتي بر افراد اثرگذاري توانايي ، توانمندسازي عبارت است ازديگر

 به افراد تشويق را توانمندسازي ،اسميت .شود مي تلقي مهم هاآن براي شان، اجتماعي و شخصي
تأثيرگذار است. از اين  هاهاي آن داند كه بر فعاليتميهايي تصميم اتخاذ در بيشتر مشاركت

عمل  و خوب هايايده توانايي آفرينش تا آورد فراهم افراد را براي يهايفرصت توانمي ،طريق
 ارزشمند لحاظ ماهيت آن به توانمندسازي اگرچه .)Butts et al., 2009( را داشته باشند نداب

ارتقاي  ويژه به و اجتماعي توسعه اهداف به دستيابي براي يابزار عنوان به نداب بايد ولي ،است
 ميزان اساس بر بايد توانمندسازي فرآيند نتيجه منظر، اين از. كرد توجه كيفيت زندگي انسان

بررسي ادبيات موجود در اين  .)Billings, 2000( شود ارزيابي انساني توسعه ايجاد در آن تأثير
  ها بر عوامل زير تأكيد دارند:گيريغالب تعاريف و جهتدهد كه،  حوزه نشان مي

 هاي پايين مديريت اجتماع محلي؛دهگيري به راختيار تصميمواگذاري  -

 ند؛ترن مشكل نزديكداافرادي كه بواگذاري حل مشكل به  -

 فراد نسبت به وظايف و اجتماع خود؛افزايش احساس مالكيت ا -

 ؛ واجتماع همانبه مردم و مديريت محلي  اعطاي مجوز ادارة هر اجتماع -

 .)Van Rooij and Van de Meene, 2008( انجام كارهاي درست رايجلب اعتماد ساكنان اجتماع ب - 
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هاي توانمندسازي  بر موفقيت و تالش 1افزاصورت هم هاي مختلف بهعناصر و مؤلفه
 كه است بر اين باور ي. وداند يم 2ييافزا توان كيالكتيرا د تأثيرگذاري نيا نسيپركند. مؤثر

 خواهد بود رگذارتريتر و تأث روشن، تر واضح اريبس يمحل ايدر جوامع كوچك و  يتوانمندساز
)Zimmerman et al., 1992( . محلي در سطح چه در سطح جهاني و چه ،توانمندسازيبه اقدام، 

توسعه ، بهبود حكمراني ملي، بهبود حكمراني محلي، زهاي اساسيتأمين نيا در پنج حوزه بايد
 .)Narayan, 2002( انجام پذيرد دسترسي افراد فقير به عدالت و برابريو بازارهاي حامي فقرا 

با رويكرد سازماني به توانمندسازي،  ،)Scott and Jaffe, 1996( ژاف و اسكات
ه را الزم سازتوانمند يها هايجاد پروژو  كننده ليتسه يرهبرمشاركتي،  روابط هاي توسعه مؤلفه

با توجه به  ،1993در سال  ، كانتر،يك گروه از پژوهشگراندر . داند يك سازمان توانمند مي
ي ها سازمان در غيررسمي و رسمي باالي قدرت يها درجهافراد با  كه كرد ادعا ،مدل خود

 و اطالعات منابع، ،ها جمله فرصت ازمحيط  سازخويش، افزايش دسترسي به ساختارهاي توانمند
 ،سرانجام كه دنپرداز يمرفتارها  و ها نگرش دهي به شكل توانمندساز، ساختارهاي دسترسي به

در سال  اسپريتزر، .)Hajimollamirzaei et al., 2015( دشو يم عمل اثربخشي در به منجر
 بر اين باور بود كه ي،توانمندسازبه  مديريت علمي منابع روزافزون برخالف گرايش ،1995

 جلوي تحقيقات )ي موجودها هينظر مبتني بر( جامعه يك در شناختي روان فقدان توانمندسازي
 افراد ،آن در كه است پيوسته و مستمر متغير يك توانمندسازي ،وي نظر به .رديگ يم را بيشتر
ميشرا و . )Moy and Henkin, 2005( كنند تجربه را آن از درجات مختلفي است ممكن

 به ،كاليفرنيا ايالتي دانشگاه در خود مطالعات طي ،)Mishra and Spreitzer, 1998( اسپريتزر
 تبيين براي و ارائة مدلي محيط در شناختي روان توانمندسازي سنجش چگونگي و ابعاد بررسي
  . ندآن پرداخت پيامدهاي و شناختي روان توانمندسازي برمؤثر  عوامل

                                                                                                                                   
1. synergy 
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 باها آن تركيب و مديريت اساس و با توجه به دو بعد محتوا، 1995، در سال فوتلر و فورد
 كه در محور عمودي اين مدل، اختيار كردند مدلي كامل را ارائه ،يريگ ميتصم فرآيند
 محتواي در گيري تصميم اختيار ،مديريت و در محور افقي آن اساس زمينه در يريگ ميتصم

اختيار تا خودمديريتي وجود خواهد  ، چهار وضعيت بيها قرار دارد. در قالب اين مدل فعاليت
  .)Whetten and Allred, 2002( داشت

  روچا توانمندسازي انواعها و مختصات  ويژگي - 1جدول 

  يمعرفت  فرد در گروه  انفرادي  
 -اقتصادي
  اجتماعي

  سياسي

  انفرادي  انفرادي منبع
 انفرادي
  اجتماعي

  انفرادي
  اجتماعي

  اجتماعي

  هدف
  رضايت شخصي

 توانايي افزايش
  مقابله

  شخصي
  رضايت
 در صالحيت
  مذاكره
  روزانه
  محيط

  و دانش
  اطالعات

سازي  تصميم براي
  مناسب

  توسعه انفرادي
 گسترش دسترسي

  به
  جامعهمنابع 

  گسترش
  به دسترسي

  منابع اجتماعي،
  حقوق و كاالها

  فرآيند

 درمان
  روزانه زندگي

  ها مهارت
  كمك به خود

  سازمان
  مشاركت

  متخصص
  مشتري
  ارتباط

دهي  سازمان
  مشاركت

  همكاري مردمي
  عمل

 رأي عمل سياسي،
  دادن، اعتراض
  نمايندگي سياسي

   تجربه
  قدرت

  دادن پرورش
  كردن حمايت

  دادن پرورش
  كردن حمايت

  و مستقيم
  خودكنترلي

  كردن حمايت
  تقويت خود

  از طريق كنترل
  كمك
  اخالقي
  عمل

  كردن حمايت
  تقويت خود

  تأثير،
  همكاراناجبار 
  بودن هم با

  تأثير،
  همكاران اجبار

  ادعا

  (Rocha, 1997)روچا خذ: أم
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 به تلفيق ريزان اجتماعي شناسان و برنامه جامعه از پژوهشگران، ديگر يگروهدر 
 ,Rocha( ند. روچاپرداخت محور مدل توانمندسازي اجتماع و ارائةتوانمندسازي با ابعاد اجتماعي 

 ادبيات در ها شباهت و ها تفاوت براي بررسي كه است اجتماعي ريزان برنامه از يكي )1997
 مفهوم در را توانمندسازي از نوع پنج كند. او را ارائه مي »توانمندسازي پلكان« مدل ،موجود
 تجربه و اهداف ،فرآيند منبع، بعد چهار طريق از كرده، به بررسي آن مطرح توانمندسازي پلكان
   .دپرداز مي قدرت

خصوص تعامل دانشگاه، صنعت و  ترين الگوها دريكي از رايج 1گانه مدل مارپيچ سه
هاي ملي نوآوري قرار منظاشود كه در بسياري از كشورها مبناي طراحي دولت شناخته مي

گذاري روي افراد جوامع محلي و با سرمايه ةتوسع ةتواند در حوزگرفته است. اين مدل مي
  اجرا باشد. محلي نيز قابل

اعضاي جامعه در ،)Sianipar and Widaretna, 2012( به باور سيانيپار و ويدارتنا
عنوان نهاد  هاي توانمندسازي جامعه، به پروژهدر  ،توسعه و همچنين كشورهاي درحال

) است كه Uند. نهاد ديگر دانشگاه (پردازهاي تجاري و توليدي ميفعاليت به) Bوكار ( كسب
 فناوريدانش علمي خود را از طريق  دمحققان باي ،در اين بخش ؛دكنفعاليت مي توسط محققان

) Gهاي توانمندسازي جامعه قرار دهند. ضلع سوم اين مثلث نيز دولت (مناسب در اختيار پروژه
گذاري در به سرمايه ،محورهاي توانمندسازي جامعهحمايت از سياستاست كه بايد با 

براي  را جديد يمدل ،با توسعه مارپيچ آنها. آوري دانش و حمايت مالي پروژه بپردازدگرد
ند. مدل ادعنوان محور هماهنگ ارائه د هاي غيردولتي به تاكيد بر سازمانتوانمندسازي جامعه با 

. بر رود شمار مي بهنفعان همكاري بين ذي در ينوعي انقالب تغييري اساسي و بهسيانيپار و ويدارتنا 
توسعه را دنبال  فرآيند ،نيافته بايد از طريق توسعه اعضاي جامعهجامعه توسعه ،مدل اين اساس
شود. پس از در مرحله اول، افزايش دانش و آگاهي باعث توسعه و حفظ آن مي رو، از اينكند. 
 مستلزم توانمندسازي است. ، كه خودتحول به فراتر از توسعه پايدار برسد يندفرآبايد آن، 
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 رايتحول، بايد از طريق چند مرحله ب فرآيندكننده اين  عنوان تقويت فناوري مناسب نيز به
 ةبودند كه توسع بر اين باورها نظر قرار گيرد. آن مد فناوريسازي  اثرات پياده اطمينان از رشد و

  .)Sianipar and Widaretna, 2012( انمندسازي در باالترين سطح توسعه قرار داردمبتني بر تو

  
  )Sianipar and Widaretna, 2012( اتنسيامپار و ويدار :خذأم

   توانمندسازي يها پروژه به توجه بامحور  جامعه توسعه الگوي - 1 شكل
 نابرابر روابط از يشرايط در اغلب توانمندسازي مفهوم ،)Sam, 2017( از ديدگاه سام

وي از  ،رو شود و از ايندرك مي بيشتر قدرت با مردم و كمتر قدرت با افراد بين در قدرت
  .بردفرد نام مي منحصربه ويژگي يك عنوان به توانمندسازي

 با توجه به توانمندسازي و نهادها بين روابط يبانك جهان يچارچوب توانمندساز
 در گذاريسرمايه از كه دولتي اصالحات. دهدمي را نشان فقرا براي ويژهبه توسعه دستاوردهاي

 توسعه دستاوردهاي بهبود به، كندمي حمايت آنها هايسازمان و فقير افراد زندگي بهبود زمينه
 جامعه تقويت، بازارها به ترعادالنه دسترسي، خدمات فراگيرتر و بهتر كاركرد، حكمراني مانند
  .دانجاممي آنها انتخاب آزادي و هادارايي افزايش و فقرا هايسازمان و مدني
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 )Narayan, 2002(مإخذ: نارايان 

  جهاني بانك يتوانمندساز چارچوب - 2 شكل
 شدهمدل بومي و استاندارديك گونه برداشت كرد كه  توان اين مي ،بندي در يك جمع

 ،شده هاي تعريف از مدل كدامهر در ها وجود ندارد.  براي توانمندسازي در همه جوامع و مكان
 يك بعد خاص بر ،فرهنگي و جغرافيايي - ف مطالعه و زمينه و بستر اجتماعيبا توجه به هد
تا چارچوبي براي توانمندسازي  است . گرچه بانك جهاني تالش كردهشده استتاكيد بيشتري 

 چارچوب توانمندسازي

 

هاها و قابليتدارايي
 سطح فردي

سرمايه مادي 
سرمايه انساني 
سرمايه اجتماعي 
سرمايه سياسي 

 سطح جمعي
صدا 
سازمان 
نمايندگان

 مردم فقير و 
 هاي آنهاسازمان

حمايت از 
 توانمندسازي

 
 اطالعات 
مندي بهره

 مشاركت
گوييپاسخ 
 ظرفيت سازمان

 محلي

 هنجارها و رفتارها

 اصالح نهادهاي دولتي 
 در سطح محلي و ملي

 قوانين 
 و روندها

دستاوردهاي
 توسعه

بهبود حكمراني و 
 دسترسي به عدالت

اركرد و خدمات ك
 تراساسي برخوردارانه

دسترسي بهتر به بازارها 
و خدمات مربوط به 

 اشتغال
 جامعه مدنيتقويت 

 هايتقويت سازمان
 مربوط به مردم فقير
ها و افزايش دارايي
 آزادي انتخاب
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شده فقط يك چارچوب اوليه است.  معرفيمان نيز تاكيد دارد كه مدل ولي اين ساز ،ارائه دهد
دستيابي به الگوي بومي براي جامعه روستايي سواحل مكران ممستلزم توجه به  ،بنابراين
عنوان چارچوب اوليه براي  و بسترهاي جغرافيايي است. اما بهها و مختصات اين جامعه  ويژگي

چارچوب پيشنهادي بانك  ، بر اساسبومي منطقة مورد مطالعه دستيابي به مدل توانمندسازي
 مكران،محور منطقه  ماعدر توانمندسازي اجت كه توان گفت هاي پيشين، مي پژوهشجهاني و 

همراه بعد فردي و عامليتي شامل  به اي و محلي بعد ساختاري شامل نهادهاي ملي، منطقه
 حاضر، ةمطالع (دربه پيامدها و نتيجه كار  ،در تلفيقي هماهنگ ،هاي فردي و جمعي سرمايه

  د.انجام ) مياشتغال و كارآفريني
  

 شناسي روش

 با توجه به هدف ة حاضر،مطالع كيفي است. حاضر رويكرد كلي حاكم بر پژوهش
رويكردي نقادانه به ادبيات  ،اي بوده كه در آنهاي كتابخانهاساساً مبتني بر اسناد و داده

توانمندسازي از منظر جهاني و هاي متعدد نظري بنديبا الگوها و صورتموضوع شده و 
است. چاچوب مفهومي و  صورت گرفتهتطبيقي  يك بررسي، ملياي و در نهايت منطقه

در جامعه محلي با مشاهده مشاركتي مورد آزمون نظري  آمده از اين روش دست نظري به
هاي توانمندسازي جوامع محلي اصول و روش زمينةقرار گرفته و به مدلي بومي و محلي در 

 شاخص تركيبيگري روستاهاي هدف با روش  محصول غربال فرآينداين  .انجاميده است
ها، با  ابتدا سطح برخورداري روستاها بر اساس اطالعات موجود در شناسنامه آبادي .بود

زنان  باسوادي مردان روستايي، درصد باسوادي درصدشامل  شاخص پنجاستفاده از 
و  )سال 64 تا 15( فعاليت سن در مردان سال، درصد ده باالي بيكاران روستايي، درصد

و  ، بررسي و شاخص تركيبي سطح توسعه)سال 64 تا 15( فعاليت سن در زنان درصد
در اختيار  مرحلة اولآمده از  دست هنتايج ب مرحلة دوم،برخورداري روستاها محاسبه شد. در 

هاي چابهار و كنارك (نظير فرمانداري، بخشداري، برخي مديران و كارشناسان شهرستان
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هاي  اي و شاخص و بر اساس مالحظات منطقه هاآن) قرار گرفت تا با بررسي ...و  ها ياريده
پذيرش توسعه، توسعه، بافت فرهنگي و قومي،  يتهاي قابل توانكيفي ديگر نظير وجود 

مون نظري زآشرايط الزم براي  داراي از روستاهاي ...، فهرستي كوتاهميزان مشاركت و 
تر در مورد اين  با استفاده از اطالعات جزئي ،تهيه و پيشنهاد شود. در مرحله سوم مدل

كوتاه، روستاهاي مورد نظر با مشاركت مديران منطقه،  فهرستاز درون اين  ،روستاها
دسازي انتخاب نمايندگان كارفرما و كارشناسان مشاور پروژه براي اجراي برنامه توانمن

 روستايي شوراي اعضاي و دهياران شامل(با مشاركت مديران محلي اي كه  گونه ، بهشدند
عنوان روستاهاي نمونه آزمايشي  مجموعه روستايي به سه ،در نهايت ،)دهستان هر در

بر اساس الگوهاي  ،هاي توانمندسازيآزمون ظرفيت . اين سه مجموعه برايشدندانتخاب 
كارآفريني و اشتغال اجراي هوتك در (شامل  ة آزمايشيسه پروژ انجام برايجهاني و ملي، 

منطقه عمومي دشتياري از شهرستان چابهار، ايجاد شهرك سنتي گردشگري در منطقه 
دوزي با ايجاد تعاوني ويژه زنان  ان كنارك و توسعه زنجيره سوزنعمومي درك از شهرست

پس از انتخاب روستاها، . شدندمشخص  )روستايي در منطقه پالن از شهرستان كنارك
ها و ظرفيت ،مسائل و مشكالت، فرهنگ وسنن قومي و همچنينبا توجه به  ،گروه تحقيق

، به تهيه فهرست ايهاي نظري و كتابخانهتطبيق با يافته منظور بهذهني  هاي عيني وقابليت
اين فهرست در گروه در گروه مشاركتي روستاهاي نمونه،  ،پسسند. پرداخت هاي مدل مؤلفه

متشكل از  يدر كارگروه ،آزمايي شد. در نهايت نفوذ محلي راستي صاحبفراد مديران و ا
ي هابرداريفهرست. شد تأييدكارشناسان اداري و مديران ستادي شهرستان بازبيني و 

مع محلي منطقه محور مبتني بر جوا مدل توانمندسازي اجتماعشده چارچوب اصلي  انجام
  .صورت گرفتمدل نهايي  ام، استخراجو سرانج تشكيل داد رامكران 
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 نتایج و بحث

تشکیل  از سه گونه محیط جغرافیایی ،های محیطی از نظر اقلیمی و توان ،ناحیه مکران

داری قرار گرفته و سراسر جنوب آن را  واحدهای کشاورزی و نخل ،در شمال آن شده است؛

در میان  وهای صید و صیادی در آن غلبه دارد؛  دریای مکران محدود کرده است که فعالیت

 قرار گرفته یی خشک و بایرها دشت های پست ساحلی نیز تفع شمالی و کرانههای نسبتاً مر جلگه

زندگی  ،ین ترتیبددهد. ب که فقط مجال اندکی برای دامداری و شترداری پراکنده می است

 در پیوستگی و ارتباط متقابل با سه عنصر ماعی این جامعه کوچک و دورافتادهاقتصادی و اجت

زندگی و  آبی شدید و گرمای سوزان فته و کمشکل گر (واحه، صحرا و دریا ،یعنی)محیطی 

ی های محیطی و اقلیمی شرایط فعالیت را در آن محدود و دشوار ساخته است. این محدودیت

کار باید و را بر منطقه تحمیل کرده است که در هر گونه فعالیت اقتصادی و توسعه کسب خاص

 د. مد نظر قرار گیرن

 ،موسوم به مکران ،بلوچستانو های چابهار و کنارک در جنوب استان سیستان شهرستان

های  زمینه ،های گذشته در طول دهه ،چندود. هرش محسوب می استان تیجمع کمیکی از مناطق 

 نفر در هر کیلومتر 7/2رشد جمعیت در این منطقه تا حدی فراهم شده و تراکم جمعیت آن از 

، اما مقایسه آن با متوسط ملی است دهیمربع رس نفر در هر کیلومتر چهاردهبه  1331مربع در سال 

نفر در کیلومتر مربع( همچنان حاکی از ضعف محیطی برای جذب و نگهداشت جمعیت  44)

های اقتصادی مفید در منطقه  های شغلی و فعالیت در این منطقه است که ریشه در فقدان فرصت

 دنبال داشته باشد، معیتی را در این منطقه پهناور بههای ج گیری حفره تواند شکل دارد و می

با قطب اصلی شهری چابهار  ،مرکزی ای تک های چابهار و کنارک منطقه ویژه اینکه شهرستان هب

با ترکیب جمعیتی  ،شوند و این مناطق ای روستایی محسوب میو کنارک، عمدتاً منطقه

از جمعیت . ندبرخوردار ، از توان جذب جمعیتی بسیار پایینروستایی روستایی و غلبه اقتصاد

درصد و  7/29 ،ترتیب ، بهنفری شهرستان کنارک 90212نفری شهرستان چابهار و  203214

درصد( مقایسه شود،  71کنند که اگر با شاخص ملی )حدود   می درصد در شهر زندگی 22/40
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یی در این زا اشتغالتحول اقتصادی و  ، بایدشود. بنابراین نمایان میخوبی  وجه روستایی منطقه به

منطقه با رویکردهای توسعه روستایی و توانمندسازی جامعه محلی در زمینه توسعه 

های کشاورزی، دامداری، شیالر، صنایع دستی و روستایی و  ی مربوط به فعالیتوکارها کسب

ین دلیل است که حدود دامعه محلی ببر توانمندسازی ج دیتأکگردشگری روستایی دنبال شود. 

درصد در شهرستان  31در شهرستان چابهار و حدود  باالترساله و  ششدرصد جمعیت  34

مراتب بیشتر است. از سوی  سوادی در مناطق روستایی به رخ بیسواد هستند و این ن کنارک بی

 34/9و حدود در شهرستان چابهار  باالترساله و  ششجمعیت  از درصد 43/11تنها  ،دیگر

سر  بههم در مناطق شهری  بیشترند که برخوردارتحصیالر عالی  ازدرصد در شهرستان کنارک 

دسازی این جامعه ضرورر توانمن عیتی همراه با سطح تحصیالر پایینجم . این ترکیببرند می

اساس ی که بر ا گونه ، بهویژه اینکه نرخ بیکاری در منطقه بسیار باالست هب دهند، را نشان می

درصد  12/23نفر نیروی کار فعال منطقه،  74127از مجموع  ،1391اطالعار سرشماری سال 

درصد  04/11درصد و در شهرستان کنارک  14/24بیکار هستند. این میزان در شهرستان چابهار 

بومی )شامل نرخ بیکاری در شهرستان کنارک وجود تعداد جمعیت غیر پایین بودندلیل . است

  ( در منطقه مورد نظر است....کارکنان نیروی دریایی و 

دهد  بررسی وضعیت جمعیت و الگوی استقرار شهری و روستایی منطقه مکران نشان می

های شغلی  کار مناسب و فرصتو ناشی از فقدان کسب بیشترکه کمبود جمعیت در این منطقه 

ودن نقاط روستایی موجب شده است که این کمبود جمعیت و کوچک ب ،است که در نهایت

روستا در منطقه  هفدهتنها  توجیه نداشته باشد.ارائه بسیاری از خدمار در روستاهای منطقه 

جمعیت بوده و  قه عمدتاً کمد و نقاط روستایی این منطننفر جمعیت دار هزارمکران بیش از 

با  بهداشتی و رفاهیخدمار آموزشی، ارائه بسیاری از  کههمین موضوع باعث شده است 

ای  حرفهو تنها یک روستا دارای مرکز آموزش فنیی که ا گونه ، بهدودیت مواجه شودمح

تواند در آموزش و توانمندسازی جامعه روستایی نقش داشته باشد. از نظر  روستایی است که می

وستاها نیز همین محدودیت در بسیاری از ر اطع راهنمایی و دبیرستاندسترسی به آموزش در مق
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گونه  به کمبود جمعیت و فقدان آستانه جمعیتی الزم برای این بیشترقابل مشاهده است که 

د. جذب جمعیت در این مناطق جز از طریق توسعه شو  دمار در مناطق روستایی مربوط میخ

که این موضوع نیز تنها از طریق  ،های شغلی میسر نیست کار محلی و ایجاد فرصتو کسب

های کوچک مبتنی بر  امعه محلی و مشارکت دادن آنها در ایجاد و توسعه پروژهتوانمندسازی ج

 ،الگوی توانمندسازی ، بایدبنابراین پذیر است.ای و محلی امکان های منطقه امکانار و توانمندی

های کوچک و قابل اجرا در روستاهای منطقه با دوره  بر موضوعار و پروژه ،با تاکید بر سادگی

های مورد استفاده در  بر اساس شاخص مدر برای رفع محرومیت طراحی شود. زمانی کوتاه

روستاهای منطقه مکران در پنج گروه  ،، پس از دستیابی به شاخص ترکیبیة حاضرمطالع

 (. 2 بندی شدند )جدول برخوردار دستهن تا روستاهای روستاهای با سطح برخورداری بسیار پایی

 ترکیبی  ی روستاهای منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخصبند طبقه -2جدول 

 تعداد روستا در هر طبقه روستاها بندی  طبقه

 111 روستاهای با سطح برخورداری بسیار پایین طبقه اول

 111 روستاهای با سطح برخورداری پایین طبقه دوم

 119 روستاهای با سطح برخورداری متوسط طبقه سوم

 119 برخوردار روستاهای نسبتاً طبقه چهارم

 119 روستاهای برخوردار طبقه پنجم

  پژوهشهای  خذ: یافتهمأ

با استفاده از  ،در گام نخست ،بندی روستاها در پیمایش میدانی پس از بررسی و سطح

های بومی تاثیرگذار بر  مؤلفههای جهانی،  کارگروه محلی و مشارکتی، بر اساس مدل

 آمده است:  3ها در جدول  مؤلفهاین  شده، کهتوانمندسازی استخراج 
  



   .....محور در اجتماع یتوانمندساز یالگو یواکاو

111 

 آمده از گروه مشارکتی محلی دست ههای ب مؤلفهجدول  -3جدول 

 زیرمؤلفه لفهؤم

 عوامل ساختاری

 انزوای فضاییدورافتادگی و 

 پاگیرو قوانین و مقررار دست

 ضوابط اداری ابالغی

 عملکرد -نظام پاداش مبتنی بر هزینه

 مقیاس تاکید بر پروژه بزرگ

 انگیزش و نگرش سازمانی

 فهم از توانمندسازی توسط کارشناسان

 انگیزه برای کار با مردم

 وظایف و مسئولیت سازمانی

 عوامل ارتباطی
 (پایینطرفه و باال به  ارتباط )یکنوع 

 گیری تبادل اطالعار در نظام تصمیم

 فرهنگی -عوامل اجتماعی

 نظام ارزشی و فرهنگی

 دار عدالتی ریشه احساس تبعیض و بی

 مشارکت غیرفعال

 ای طایفه سرمایه اجتماعی بین

 های طبیعی سرمایه

 های بالقوه توسعه دریامحور ها و زمینه ظرفیت

 های تاریخی در استفاده از باران ظرفیت

 ها های زمانی استفاده از ظرفیت بازه

 های سیاسی و نهادی تاثیرگذار بر اشتغال و کارآفرینی سرمایه

 گرایی و واگرایی اجتماعی و سیاسی هم

 نهادهای مردمی و غیردولتی

 گیری گذاری و تصمیم مشارکت در نظام سیاست

 ادرایی و مدیریت انحکمر
 بندی در اجرا نگویی و تعهد به زما پاسخ

 نیروی انسانی متناسب با ظرفیت

  های پژوهش مأخذ: یافته

مدیران محلی در گروه متمرکز با نمایندگان های حاصل از جلسار  یافته ،در مرحله بعد

 یرهایمتغ ،یفرهنگ حکمراندر های دولتی و غیردولتی مورد بحث قرار گرفت.  سازمان

ها و باورها نسبت به قدرر و تعامل با شهروندان و  چون نمادها، ارزشهم ییربنایز
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 تحقق آن فرهنگ مد یبرا یپاداش، ارتباطار و رهبر قیاز طر یاهداف سازمان یساز متناسب

ها و  شده از گروه متمرکز سازمان های استخراج مؤلفهترین  مهم ،با این رویکرد .استنظر 

 :دهد که می نهادهای غیرمردمی نشان

 در  ،حکمران و مردم است که پارسونز ایو  تیحاکم نیدادوستد اطالعار و عواطف ب

ن داده است. بدا« یکیبرنتیمراتب سا سلسله»عنوان  ،ینظام کنش اجتماع بندی صورر

شود که از نظر  یکنترل م نظامی خرده لهیوس به یاست که هر نظامی معن نیبد کیبرنتیسا

 توان یم ،نیسطح است؛ بنابرا نتری نییدر پا ،یرژسطح و از نظر ان نیدر باالتر ،اطالعار

اما  یانرژ نیشتریها بآن نتری نییکرد که پا جادیمراتب ا سلسله نوعی ها نظام در خرده

و  فرستند یرا به باال م یانرژ تر نییپا های نظام خرده ،بیترت نیاطالعار را دارد. بد نیکمتر

نظام کنش  ،نیبنابرا د.فرستن یم نییاز باال به پا ار اطالعار باالتر کننده کنترل های نظام خرده

در این باید و اطالعار است. انرژی دائماً  یانرژ وقفه یمحل گردش ب یفعال نظاممانند هر 

که از نهادهای ابتدایی مثل خانواده به نظام  باشدصورر دینامیک در گردش  چرخه به

ام به و پایداری( از نظ سجاماطالعار )دانش، مهارر، ان ،قابلسیاسی و یا اقتصادی و در م

 یموجبار توانمند یدادوستد ساختار نای. شود می تزریق اولیه نهادهای یا ها نظام خرده

 نیدر امحور  اجتماع یتوانمندساز یکه در مدل بوم کند می فراهم را ها نظام نظام و خرده

 زمان باال را هم به پایینو از  پاییناز باال به  یبیترک کردیرو باید که ،مؤثر است زیپروژه ن

 .کرد انتخاب

 و فقدان اطالعار، ارتباطار،  ها ضیو مقررار، تبع نیوجود قوان لیدل به ،ریمعموالً مردم فق

عادالنه محروم  یاقتصاد یها به فرصت یاز دسترس ،یده ها، اعتبار و سازمان مهارر

. در خصوص شوند یم دیجد یبه بازارها ریتنگناها مانع از ورود اقشار فق نیو ا شوند یم

 ریتأث یو مقررار بر توانمندساز نی(، قوانیعدالت یب و نابرابریو عدالت ) یبرابر

 تیفیبه بهبود و توسعه ک تواندباید ب یاستدالل، توانمندساز نیبا ا رو، از این. گذارند یم

و اشاعه اطالعار در خصوص  یدسترس شیافزا قیاز طر ژهیو به ییاو اجر یینظام قضا

و  نیفقرا مستلزم قوان ید. توانمندسازبینجامکارکرد نظام و کنترل و کاهش فساد  یچگونگ
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گذاران، جامعه  ن دولت، قانونیدر ب یبر احترام و بردبار یو مشارکت مبتن دیمقررار جد

 یها و نهادها و سازمان یبخش خصوص ،یفقرا، مؤسسار پژوهش یها سازمان ،یمدن

 کننده است. کمک

 و  کند یو عملکرد سازمان جهت سازمان را مشخص م تیمأمور ،یکل یدر نگاه

جامع و کامل در نظر  تیمأمور یمشخص برا یی. اجزاسازد یآن را هدفمند م های تیفعال

 ریها، درگ و ارزش ها یستگشای وکار، کسب دامنه انداز، ند از: چشما که عبارر ،گرفته شده

هماهنگ کردن اهداف مرتبط با  ،یاتیعمل یها و حوزه یتیریشدن همه سطوح مد

مفهوم  نیا ،یسازمان محل سازی تیظرف در .تیدر مأمور نظر دیو تجد ینیبازب ت،یمأمور

کار رود.  افراد به ایها  حکومت یتوانمندساز یبرا تواند یاز سطوح م یاریدر بس

مهم  یساز تیظرف کیکمک به توسعه از طرف دولت  یعنوان نوع بهها  گذاری هیسرما

 کیعنوان  به یردولتیغ های سازمان تیاز ظرف توان یم ،این مسیرکه در  رود شمار می به

 یساز تیظرف ،یردولتیغ یها افراد و سازمان یاستفاده کرد. برا گذار هیسرما یمجرریز

آموزش،  /کردن بتصح یها ییاتوان ت،یحما یها مهارر ،یممکن است توسعه رهبر

را  یافراد محل یتوسعه شخص های جنبه گریو د یده سازمان یها مهارر ،یفن یها مهارر

 .ردیبرگهم در

 نجایداشت که در ا دیتأک یده بر نظام پاداش تزریاسپر ،یساختار یدر بحث توانمندساز، 

و ادارار  ی)فرماندار یمحل های ارائه پاداش به کارکنان سازمان» هیفهم ما از آن نظر

تا در  است «یرفع موانع ساختار راستایدر و تالش  یبا توانمندساز یهمراه برای( یدولت

 یها شود. سازمانناز مشکل  یعدم باور به کار داوطلبانه، خود بخش ایو  تیاثر عدم رضا

از  یبیترک ای یسازمان یحت ای یبخش ،یگروه یده پاداش یها برنامه ،وستهیطور پ به ،شرویپ

 یاریبس جه،ی. در نتدهند یمجموعه خود قرار م ایدر سازمان  زشیانگ جادیا یسه را مبنا نیا

 شیرا در پ یزشیانگ یها کرده و پاداش لیها فلسفه پرداخت پول خود را تعد از شرکت

به خدمت گرفتن افراد  یبرا دیرقابت شد یکه دارا یاند. در بازار کار امروز گرفته



 42شمارة   ،42روستا و توسعه، سال 

111 

استخدام و حفظ  یدر رقابت برا ،فاقد نظام پاداش عملکرد مبنا یها است، سازمانمستعدتر 

 یتوانمندساز های طرح ،و در موارد مشابه شوند میدچار مشکل  ،یدیکارکنان کل

 .ندشو یممواجه نشده  حل یموانع ساختاربا محور  اجتماع

 در صورتی مفید خواهند بود که با مشارکت کارکنان و با اتکا به  توانمندسازی یها برنامه

نهادهای  ها و آموزش کارکنان سازمان ،بنابراینعلمی اجرا و حمایت شوند.  یها روش

شمار  به یافته جدانشدنی از توانمندسازی در جوامع کمترتوسعهدولتی و مردمی جزء 

ارتباط بین کارکنان و  کمرانان محلیدر میان ح آموزشی یها هدف واقعی برنامهد. رو می

 ندیها برای باال بردن برآ برنامهدر  با مردم محلیمشارکت  ،مدیریت و همچنین

 .هاست پروژه

 که ،مطلوب است یرانحکم یبرا یاساس یازهایاز جمله ن ها یتدر قبال مسئول گویی پاسخ 

متناسب  رانیکه اقدامار مد سازد یرا مطمئن م شهروندان و دهد یرا کاهش م فساد و ارتشا

و جامعه  یبخش خصوص یها بلکه سازمان یتنها مؤسسار دولت نه .جامعه است یازهایبا ن

 ،یکل طور گو باشند. به خود پاسخ یها سازمان نفع یدر مقابل مردم و افراد ذ دیبا زین یمدن

 ،پذیرند یم ریتأث نآن سازما ماریتصم جیکه از نتا ینسبت به کسان دیبا یهر سازمان

 همراه باشد. یمقررار قانون تیو رعا تیبا شفاف دیبا ییگو پاسخ نیگو باشد و ا پاسخ

 کار به موانع شناسایی منظور به که است توسعه برای ادراکی روش یک جامعه یساز تیظرف 

 یردولتیغو  المللی بین های سازمان ها، دولت مردم، شوند می باعث که موانعی رود، می

و گیری اندازه دستیابی به نتایج قابل امکان رو، از این نتوانند اهداف خود را شناسایی کنند و

المللی  توسعه بیننامه لغت در 1991جامعه از دهه  یساز تی. اصطالح ظرفندیابرا نمیپایدار 

ی ها سازمان های بسیاری از در برنامه« جامعه یساز تیظرف» ،پدید آمده است. امروزه

و ملل متحد سازمان ، بانک جهانی مانند ،در زمینه رشد و توسعه اقتصادی فعالالمللی  بین

 یساز تیرود. ظرف کار می به 1آکسفامالمللی سازمان بین همچون یردولتیغی ها سازمان

                                                                                                                                   
1. Oxfam International 
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در توسعه ها  های افراد و گروه ها و توانایی ها، شایستگی جامعه اکثر اوقار به تقویت مهارر

 یساز تیها غلبه کنند. ظرف ها و رنج ها بتوانند بر علل محرومیتجوامع اشاره دارد تا آن

شامل هایشان  هدایت توسعه داخلی و فعالیتی برای ردولتیغی ها سازمانتوسط  سازمانی

طراحی مردمی، مراکز آموزشی، مراکز یادگیری و مشاوران  یها آوری کمک جمع

 شود. می

شده  و مردان ساکن در سه منطقه معرفی سومین سطح از گروه متمرکز با حضور زنان

کنان روستا، کننده در این گروه را سا مایشی به اجرا درآمد. اعضای شرکتبرای اجرای آز

 زنان فعال اقتصادی تشکیل دادند.  ،ضای شورا و در جلسار اختصاصیعا

در محورهای زیر  ،سازی بط و پیادهضپس از  ،شده از بحث گروهی های استخراج یافته

 بندی شدند: دسته

 در سطح محلی کمبود  یساز تیترین مشکالر در رابطه با ظرف یکی از سخت

دلیل مهاجرر به  بود نیروی انسانی کارآمد محلی بهنمشکل دیگر  .است امکانار

 ،پروژه است نفعان یکه پایداری پروژه وابسته به سطح مشارکت ذ ،شهرهاست کالن

در پروژه و تشویق  ازین های مورد ها به آموزش سهامداران در مهاررآن ای که گونه به

، نوشتن گزارش، مدیریت پروژه در مسائلی مثلو نفعان بپردازند  سایر ذی یها تیفعال

 .مشارکت کنندریزی  و برنامه لیوتحل هیآوری پول، بسیج منابع، تجز ارتباطار، جمع

 ست که در عاتی اموضو ی اجتماعی و فرهنگی از دیگرها ارزشا هنجارها و تابوها و ی

به خود  یی متفاورویژه در منطقه مورد مطالعه رنگ و بو توانمندسازی روستایی به

 در جامعه مورد مطالعه از اهمیت ویژه برخوردار است. مؤلفهگیرد. این  می

  همبستگی اجتماعی  به مفهومنمادین و عملی  صورر بهمشارکت حکمرانان محلی با مردم

مشارکت کند. به پیشرفت و رونق طرح توانمندسازی کمک می ،های متعددو از جنبه است

 ها با برنامه توانمندسازی است. جامعه محلی به معنی ادغام هنجارها و ارزش
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 ی خود و ا منطقهی ها مصلحتبنا به  ،ن محلی مانند بخشداران و یا دهیارانبرخی از مسئوال

دعور  یی مطرح کردند که مکرر از آنهاها طرحای، ی جدی مالی و زمینهبرآوردهابدون 

 تر انداز بزرگمنافع مردم محله را در یک چشم ،شد تا تعصبار محلی خود را رها کرده می

 ی مناسب انتخاب شوند.ها طرحاجرای  برایصورر مرکز و اقمار، روستاهایی  ببینند تا به

  به  ی مورد نظرمنطقه و روستا ،یعنی ، مهیا نبود؛شد یمیی که مطرح ها طرحبرخی از زمینة اجرای

ی ها شاخصو  توان ،ظرفیت ،شامل زیرساخت) شده در مرحله اول طرح ی ارائهها شاخصلحاظ 

طرح اجرای کشت  . برای نمونه،ی الزم برای اجرای طرح بودها یژگیوفاقد  (توسعه انسانی

 که فاقد آب حتی از نوع شرب آن بود. شد یمدرخت گرمسیری در مناطقی ارائه 

 دلیل همین  به و انواع اشتغال ها طرحبحران آب بود و بسیاری از  اصوالً مشکل اصلی منطقه

ی خارج از فصل مثل ها وهیمکاشت  ند؛ از جمله طرحشد یمعامل از قابلیت اجرا حذف 

طور طبیعی و اولیه  به ی پیشنهادیها طرحاز  است،که نیازمند آب فراوان  ،هندوانه و گوجه

 .ه استشدخارج 

 برگیرنده مندسازی در جامعه مورد مطالعه درالگوی توان گفته، پیشهای  با توجه به یافته

های مردم و نهادهای محلی  ها و توانمندی سازی ظرفیت توانمندسازی ساختاری برای هماهنگ

 سازی این مقررار با شرایط جامعه محلی است.  هنگام با مقررار و قوانین و نیز اصالح و به

 افزایش  ،«به باال پایین»و « پایینباال به » روابطالگوی توانمندسازی باید در  ،در بعد دیگر

را مد ها و نهادهای دولتی و غیردولتی  آوری سازمان ظرفیت و قدرر و نیز تحمل و تاب

پذیری  گویی و مشارکت حکمرانان محلی باید ظرفیت پاسخ ،نظر داشته باشد. عالوه بر این

 وجود آورند. هرا در خود ب پایینجویی در جوامع عموماً با سطح سواد و درآمد  و مشارکت

د و کنشگران جامعه روستایی را افرا ،طور مستقیم ، بهبعد سوم در الگوی توانمندسازی

ها و استفاده از آنها برای ارتقای ظرفیت  ارزشتوجه به هنجارها و  ،فرآیندگیرد. در این  میدربر

شده از مطالعار و نیز پیمایش میدانی در  های استخراج مؤلفه کند. جامعه محلی ضرورر پیدا می

 مقایسه و مؤلفه مدل بومی بر اساس آنها پیشنهاد شده است. 4جدول 
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 و مطالعه میدانی و برآیند آنها در مدل نظریآمده بر اساس مطالعات  دست ههای ب مؤلفه -4جدول 

 نظریهای  مؤلفه
 حاصل از  مؤلفه

 مطالعات میدانی
 خروجی مدل بومی

اصالح نهادهای دولتی در سطح 
 محلی

عوامل ساختاری و مقررار 
 اداری

 توانمندسازی ساختاری

 فرهنگی -عوامل اجتماعی های محلی یی ها و قابلیتدارا
ها و  به ارزشها با توجه  ارتقای ظرفیت

 ها نگرش
 اصالح و ارتقای نظام مشارکت نظام مشارکت 

 گرایی و تقویت مناسبار تقویت هم عوامل سیاسی و غیردولتی حکمرانی خوب
 ارتقای توانمندی حکمرانان حکمرانی محلی 

  های پژوهش مأخذ: یافته

 

 توانمندسازی ةتنید نظام درهم -3شکل 

ساختاری توانمندسازی  

توانمندسازی جامعه  
 محلی

توانمندسازی مدیران 
 محلی

 ارگانیکی نیمه -مکانیکی نیمه

از باال به پایین و از پایین به باال 

مردم محلی -دولتی
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

و جامعه  هاستآنماهیت اساساً محلی  ،شوندهای اساسی جوامعی که توانمند میویژگی

سازی عمل توانمند فرآیندبرای « پشتیبان»عنوان  دهد که اغلب بههایی را شکل مینسازما

پیچیده محرومیت و فقر در بستری از  فرآیندجامعه محلی در منطقه مورد مطالعه در کنند.  می

که خروج از این دور باطل نیازمند  است، پایین قرار گرفته در سطوح های توسعه انسانی شاخص

با استفاده از مشارکت جامعه  ة حاضر،توانمندسازی با الگوی خاص خواهد بود. در مطالع

به طراحی الگویی از توانمندسازی پرداخته  ،نهاد و حکمرانان محلی های مردم محلی، سازمان

 توانمندسازی جامعه

ها ظرفیت ها زمینه ها هنجارها و ارزش 

 توانمندسازی حکمرانان محلی

آموزش مشارکت گویی پاسخ ظرفیت سازی 

 توانمندسازی ساختاری

 دادوستد  )سایبرنتیک
 (  اطالعات و عواطف

فرهنگ حکمرانی قوانین 
 مأموریت و عملکرد

 سازمان
ظرفیت سازمان محلی نظام پاداش 

 گری، آموزش و پایش دوره تسهیل

نظارر و ارائه  
مشاوره  
 محدود

مشارکت  
حکمرانان با 

مردم محلی و  
انجام پروژه  

 مشترک

حل موانع  
ساختاری با 
ایجاد نهاد و  

 سازمان

دعور به کار  
و واگذاری  

 امور

مشورر با  
مردم و اخذ  

 مشاوره

اطالع رسانی  
و آگاهی دادن  

در مورد  
اهداف و 

ایجاد انگیزش  
 در اهداف

شناسایی و  
جلب  

همکاری افراد  
 کلیدی
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یشنهادی الگوی پ های باید ویژگیهای عملی متفاور است.  شد که با الگوهای جهانی و تجربه

  ، بدین شرح باشد:های جامعه محلی با توجه به ویژگی ،محور برای توانمندسازی اجتماع

تا مرحله  ،در جامعه بومی سخن،؛ به دیگر «پایینباال به »و « مشارکتی»و « به باال پایین» -1

 نیاز به هدایت از باال وجود دارد. ،رسیدن به توانایی مشارکت

کنندة اجرای توانمندسازی  های دولتی تضمین توانمندسازی نهادهای مردمی و سازمان -2

 .محور خواهد بود اجتماع

 توانمندسازی است.طرفه همراه با پذیرش دوسویه مردم و نهادها الزمه کانال ارتباطی دو -3

و  «حکمرانان محلی»توانمندسازی با  «تنیده همجامعه محلی در»الزم است توانمندسازی   -4

 صورر گیرد.  «نهادها ها و سازمان»توانمندسازی 

نفوذ و جلب آنها برای نمندسازی باید با شناخت افراد بااز این سه جزء توا کدامهر  -1

و تا پذیرش مسئولیت  کنداقدامار را شروع  ،توانمندسازی مردم فرآیندمشارکت فعال در 

 های خرد و کوچک یا متوسط محلی ادامه دهند. و افزایش ظرفیت در انجام پروژه

 مقیاس و مبتنی بر سنت و سابقه برای شروع توانمندسازی باید کوچکهای پیشنهادی  پروژه -4

 معیشت جامعه محلی باشد.

باید ارتقای ظرفیت موجود در  ،های جدید جای نوآوری در ایجاد ظرفیت ، بهبنابراین -7

 اولویت قرار گیرد.

ین نتیجه رسید که عالوه بر آموزش و توانمندسازی مردم و روستائیان ة حاضر بدمطالع

صورر  ی بهمنطقه مورد مطالعه، باید کارشناسان، مدیران و نهادهای مردمی و غیردولت

ها و  از طرف سازمان باید این آموزش برگشتی آموزش داده شوند. خروجیو تنیده و رفت درهم

اعتقاد به مشارکت و  ،نهادهای دولتی، اعتقاد به مشارکت و همراهی با مردم و از طرف مردم

 احساس مفید بودن این مشارکت باشد.
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