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محمدعلی محمدی قره قانی

هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان-مدیر گروه توانمندسازی زنان



توانمندسازی چیست؟
راپاپورتبهتعبیرRappaport, 1984 ):)

انیسمیتوانمندسازیکنترلبرمنابعیاستکهزندگیمردمجامعههدفراتحتتأثیرقرارمیدهدوبهعنوانروندومک
.کنندشودکهازطریقآنمردم،نهادهاواجتماعات،حاکمیتبرزندگیخودراپیدامیدیدهمی

توانمندسازی،کاهشاسترسدرتوانمندشدنوآثارروانشناختیزیمرمنوراپاپورت

ازروشهایحلمسئلهدرروانشناسیاجتماعیاستیادگیری

درمناطقمختلفودورههایمتفاوتیادگرفتهاندکهمشکالتخودراحلکنند،مردم

نافعفردیکندکههممتوانمندسازیبهعنوانیکمنفعتازنظرروانشناسیاجتماعمحلیاهمیتوتبلورپیدامیمفهوم
اوتکندکهبامفهومکمککردنبهفردیااجتماعمتفوهمجمعیآحاداجتماعرادرمشارکتدموکراتیکتأمینمی

خواهدبود؛

«بحثکمبودکاالومنابعمدنظربودهامادرتوانمندسازیپدیدهمنافعدرمیاناست«کمک،(Rappaport, 1987.)

 زیمرمن معتقد است که با فقدان توانمندسازی افراد نیازمند کمک، دچار از خودبیگانگی و احساس بی قدرتی می شوندZimmerman,et.al, 
1992)) .

 Phenomena of interest.

- Rappaport, Julian. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. "Prevention in Human Services," 3, 1–7.

- Zimmerman, Marc A. Barbara A. Israel, Amy Schulz, and Barry Checkoway, (1992), Further Explorations in Empowerment Theory: An Empirical Analysis of Psychological Empowerment 

American Journal of Community Psychology, Vol. 20, No. 6.



توانمندسازی

معیجفرایندیکهکردتعریفاین گونهمی توانراتوانمندسازیمجموعدر-
محلیوملیحکمرانانمشارکتبازمینه ایوساختاریاصالحاتشاملترکیبی

وقابلیت هاافزایشوتواناییآگاهی،گسترشبه منظورهدفاجتماعاتو
خدماتوبازارمنابع،عدالت،بهدسترسی هابهبودطریقازفقیرافراددارایی های

.استآنانرفاهایجادواولیهنیازهایرفعبه منظور



توانمندسازیهایمدلو نظریه 

محیطدرناختیروانشتوانمندسازیسنجشچگونگیوابعادبررسیبه:اسپریتزرتوانمندسازیمدل

پرداخته



روچاتوانمندسازی مدل 

هارچطریقازراآنومطرحتوانمندسازیپلکانمفهومدرراتوانمندسازیازنوعپنجاو
:می دهدقرارموردمطالعهقدرتوتجربهاهداف،فرآیند،منبع،بعد؛

1)فردیتوانمندسازی

2)«گروهدرفرد

3)«(فرهنگی)معرفتی

4)«اجتماعیواقتصادی

5)«سیاسی
 Rocha



مدل اقتباسی از روچا



چارچوب توانمندسازی بانک جهانی



:توانمندسازی اجتماع محور
Community based empowerment

 وده و همراه می شود که تأکیدی بر چگونگی تحقق آن در عمل ب« اجتماع محور»با واژه « توانمندسازی»اغلب عبارت
مشخص کننده آن است که چه کسانی مسئولیت این فرآیند را بر عهده داشته و از منافع آن برخوردارند 

 نباط می شودبا استفاده از طراحی اکتشافی استاقدام پژوهی مشارکتی محور، از نوعی اجتماع اولین مفهوم سازی تئوری توانمندسازی  .

رای کلمه کلیدی اینجا مشارکت است که به معنی سهیم شدن و دخیل بودن مردم در امور اجتماع به منظور ایجاد گروههای حمایتی ب

ق برنامه تعیین نیازهای متقابل، تأمین منابع و رفع موانع است تا در نهایت قادر به مواجهه و پاسخگویی به مشکالت گروه از طری

.ریزی، اجرا و مداخله مؤثر باشد

 Persily, C. A., & Hildebrandt, E. (2003). Community empowerment theory, Middle range theory for nursing. New York: Springer Publishing 

Company

 Persily , C. A. & Hildebrant , E. (2008). Theory of community empowerment. In Smith, M. J. & Lierhr , P. R. Middle Range Theories for Nursing 

(2nd Eds.). New York, NY: Springer Publishing Company.



محورتوانمندسازی اجتماع

نسبتاً افزایش توانایی عمومی ساکنان یک اجتماعها، ها و فرآیندهایی اشاره دارد که هدف کلیدی آنبه پروژهمحورتوانمندسازی اجتماع

.  استناتوان، در خوداتکایی 

 ه دنبال تقویت های توانمندسازی بکه در آن، تسهیلگر پس از ایجاد زمینهبین تسهیلگر، مدیریت و اجتماع همکاری وجود دارد این فرآیند در

-وت میپیوندهای بین اجتماع و تحکیم سرمایه اجتماعی است و در ادامه عموم مردم را به مشارکت فعال در روند تهیه و اجرای برنامه دع

.  نماید

میتماعاجدربرنامهبازخوردهایارزیابیبهونمودهاجرااستزندگی شانمکانومردمشاملکهمحلیاجتماعدررابرنامه،تسهیلگر-

پردازد

درمحلیجوامعمشارکتطریقازنظرمورداجتماعدرمداخلهوتوانمندسازیراهبردپیگیریاجتماع محور،توانمندسازیکلینگاهیدر

.استتوانمندسازیطرحمجریمحلیهایسازمانونهادهاکردنپاسخگوومنابعبرکنترلسازی،تصمیمچانه زنی،فرآیند



Empowerment Metaparadigm

 که باعث کنترل فرد یا جامعه بر زندگی خود می شودتوانمندسازی در واقع یک ظرفیت یا اقدام حل مشکل است.

 لگران محلی و داوطلبان آشنا به کار و یا تسهیوقتی توسعه اجتماع با توانمندسازی ادغام شود، باعث توانمندی اعضای اجتماع می گردد که اینجا نقش
. بسیار مهم استبومی

ذاشته و و به آنچه طرفین باید ارائه دهند احترام گمتخصصین و افراد عادی و ساکن گروه اجتماعی با هم کار کنند مانی این مهم تحقق می یابد که ز
.مشارکت کنند

متاپارادایم
ست که گر ایکسری مفاهیم و گزاره است  که اصلی ترین بیان از پدیده را ارائه کرده که شامل مردم، محیط، تشخیص نیاز یا مشکل و مداخله و مداخله

.الگوی دقیق مفهومی و عملی توانمندسازی محسوب می شود

متاپارادایم در واقع همان واقعیت ها و گزاره های محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امور همسایگی اجتماع است.

برای یک توانمندسازی موفق، ابتدا باید متاپارادایم جامعه هدف تعیین شود

برای تعیین متاپارادایم، اطالعات(Information )یا همان پرسشنامه مشکالت و نیازها الزم است .Rapid evaluation

 دو واژهEmancipation وJusticeاینجا مهم است



:  تدر توانمندسازی اجتماع محور دو واژه کلیدی زیر بیش از همه مطرح اس

تسهیلگر:(Facilitator)

گروهوهیلتسراطرحاهدافبهدستیابیمحلی،اجتماعدرکارگروهیفراینددرکهمی شوداطالقفردیبهتسهیلگر

.استآموزیهمفرایندنمودنآسانآن،نقشعبارتیبهنماید؛رهبریوهدایترا

مداخله:(Intervention)

اعتمادشافزایجهتدراجتماعیتغییراتاجتماعی،بسیجمحلی،جوامعمشارکتارتقایمحلی،جوامعتوانمندسازی

داماتاقاین.می شودیاد«مداخله»به عنوانآنازکههستندفعالیت هاییوواژه هافقر،کاهشبرایمبارزهبه نفس،

.می گیردصورتتسهیلگرتوسط



فنون توانمندسازی



اجرای برنامهخالصه 
روش شناسی و الگوی بومی توانمندسازی اجتماع محور



:ساختاریتوانمندسازی1)

(عواطفواطالعاتدادوستد)سایبرنتیکی

آنقتحقبرایرهبریوارتباطاتپاداش،طریقازسازمانیاهدافمتناسب سازیوشهروندانباتعاملوقدرت:حکمرانیفرهنگ

داردمدنظررافرهنگ

مقرراتوقوانینوجود

سازمانعملکردومأموریت

محلیسازمانسازیظرفیت

پاداش دهینظام



خالصه اجرای برنامه
روش شناسی و الگوی بومی توانمندسازی اجتماع محور

:محلیحکمرانانتوانمندسازی(2

مشارکت-آموزش

مسئولیت هاقبالدرپاسخگویی

جامعهظرفیت سازی

:هدفجامعهبهفراگیرمراجعه(3

هاظرفیتشناخت

هدفجامعهارزش هایوهنجارهازمینه ها،شناخت

:پایشوآموزشگری،تسهیلدوره(4



بومی توانمندسازی اجتماع محورالگوی 



توانمندسازی اجتماع کوچک
پروژه گرامین بانک در بنگالدش

کردطراحیراگرامینبانک1970دههنیمهدرکهیونسمحمد.

پیشرفتدرکلیدیمحدودیت هایازیکیفقیرطبقاتبرایاعتباراتبهنداشتندسترسیکهبودمعتقد
استآناناقتصادی

وثیقهبدونفقیرطبقاتبه وام دهییونس.

استفقیرطبقاتبیندروام گیرندهمیلیون6ازبیشبامالینهادیکگرامینبانکامروزه.

کردپیداتوسعهدیگرهایکشوردرگرامین،اجتماعیتوسعهواقتصادیمدل.

شدهاندازیراهگرامینبانکمشابهنمونه168دنیا،کشور44درحاضرحالدر

 Grameen Bank

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Grameen_Bank&oldid=591869552


چارچوب توانمندسازی زنان
دارندایویژهوخاصتأکیداجتماع محورهایبرنامهدرزنانتوانمندسازیبرتوانمندسازهایسازماندیگروجهانیبانک.

روندشماربهاجتماعیگروه هایمهم ترینازیکیزنانکهاستمتوازنتوسعههنگامی 

مربوطتصمیم گیری هایردومی کنندپیدابیشتریکنترلودسترسیقدرت،منابعبهآنانکهاستفرایندیزنان،بهبخشیباقدرتتوانمندسازیپس
می کنندایفاقدرتمندانه ترینقشخودپیرامونومنابعبه

شوندمیمحسوبفقیرطبقهجزوجوامعاکثردرزیادهایقابلیترغمعلیزنان

زنانهایویژگی:
توانمندسازیوآموزشیهایبرنامهدرزنانموفقمشارکت

مشاوربهمراجعه

هاماندگیعقبجبرانبرایتالش

زناناجتماعیسرمایه

بانکگرامین



مدل توانمندسازی زنان



زنان روستایی در اردبیلتوانمندسازی :الگو

انزنکلادارههمکاریباوفرهیختهمؤسسهتوسطجمهوریریاستنهادزنانوخانوادهامورمرکزحمایتبا1386تا1384سالازبرنامهاین
نقشرفعوشناسایینحوهزمینهدرروستاییزنانمهارتودانشوهاتوانمندیارتقایبرنامه،کلیهدف.شداجرااردبیلاستانداریخانوادهو

.بودمحلیتوسعهعرصهدرآن ها

استبودهزیرشرحبهتوانمندسازیطرحاجرایمراحلوروش:

ناظران؛ومدرساناجرایی،کارشناسانشاملطرحاجراییتیمدهیسازمان-

وداریفرمانامداد،کمیتهبهداشت،مرکزکشاورزی،جهاداداراتمشورتباشدهتعیینهایشاخصسرییکاساسبرهدفروستاهایانتخاب-
بهداشت؛آموزش

برنامه؛باداوطلبانههمکاریجلبوروستاکلیدیافرادبهبرنامهمعرفی-

روستا؛توسعهرابطعنوانتحتطرحدرهمکاریجهتداوطلبانبامصاحبهاساسبرهدفروستایهراززنیکانتخاب-

ریزی؛برنامهونیازسنجیجامعه،تحلیلوارزیابیخصوصدرآموزشیدورهسهبرگزاری-

روستا؛توسعهرابطزنانتوسطمداخالتاجرایوتعریف-

هدایتوآموزشواشکاالترفعبرنامه،ناظرانتوسطآموزشیدورههربرگزاریازقبلروستاتوسعهرابطزنانفعالیتروندبرایدورهنظارت-
.محلدرآن ها

به کارگیریدرمحلینهادهایبازنانبیشترارتباطروستایی،زنانوتسهیلگرانهمراهیطرح،استمراربهتوانمیطرح،اینقوتنقاطجملهاز
.کرداشارهخودروستایمسائلبهپرداختندرتوانمندزنانازهافرمانداریبیشترحمایتوهاآموزشنتایج


