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 چکيده
 امام ب کمیتۀ امداد .شودمی محسوب اجتماعی توسعۀ اساسی مفاهیم از یکی توانمندسازی،

 مبارزه باب در نهادهای حمایتی مهمترین از یکی وسیع، بسیار گسترة مددجوپذیری ، با)ره(

باشد. با وجود تالشهای یم جامعه، پذیرآسیب و پایین طبقات افراد توانمندی به رسیدن و فقر با

زیاد این نهاد، در بین مددجویان تحت حمایت، این تالشها و فعالیتها نتوانسته فقر در بین آنان 

 زاییدرآمد و فعالیت دوره یک از پس مذکور طوریکه بعضی از خانوارهایبه .را از بین ببرد

وانمندسازی فرهنگی مددجویان در این نوشتار، با تاکید بر ت گردند.برمی فقر به چرخه مجدداً

های موثر در آن، از جمله تحت حمایت نهاد مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد و مؤلفه

 .بومی، آموزش، رسانه، مشارکت و ...، پیشنهادهایی به منظور تحقق آن ارائه گردیده استدانش

مددجو  -ره (  کمیته امداد امام خمینی ) -فرهنگ  -سازی توانمند :يديکل واژگان

 .کهگیلویه و بویراحمد-
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 2 ، عبدالرضا سبحانی 1 وهاب دانشی

)کارشناس برنامه تهران جنوب.  و برنامه ریزی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشجوی دکتری مدیریت 1

 (کمیته امداد امام خمینی ) ره ( استان کهگیلویه و بویراحمد
 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 وهاب دانشی

توانمندسازي فرهنگی مددجویان کميته امداد امام)ره(  بر مروري

 استان کهگيلویه و بویراحمد -
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 مقدمه
های انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. توانمندسازی مفهومی با گسترش حرکت کشورها به سمت توسعه، استفاده بهینه از سرمایه

 رداری قرار گرفته است.است که امروزه در این راستان و با هدف توسعه هرچه بیشتر  در کشورهای دنیا مورد بهره ب

 33و  3است که در اصول موضوع توانمندسازی است، شده واگذار سازمانهای حمایتی به که وظایفی مهمترین از یکی در کشورما نیز،

 است.  شده پرداخته موضوع به این نیز آن 21اصل  در است و همچنین، شده بدان اشاره مستقیماً اساسی قانون

 رسیدن و فقر با مبارزه باب در نهادهای حمایتی مهمترین از یکی وسیع، بسیار گسترة مددجوپذیری ، با)ره( یخمین امام کمیتۀ امداد

 هایزمینه در توانمندسازی محرومین و فرصتها برابرسازی چون اهدافی نهاد، باشد. اینمی جامعه، پذیرآسیب و پایین طبقات افراد توانمندی به

 امر تحقق ضروری، نیازهای رفع و امکانات به دسترسی و اقتصادی، فرهنگی مشکالت رفع اجتماعی، ارتباطات بهبود خودباوری، خودکفایی،

  .است گفتمان توانمندسازی مددجویان در این نهاد، مسلط گفتمان اخیر، سالهای (. در1نماید )می دنبال را اجتماعی مشارکت

افزایش و تقویت مبانی فکری و فرهنگی مددجویان  .شودهای اقتصادی منحصر نمیتنها به زمینه ،های نیازمندتوانمندسازی خانواده 

ای را های تحولی گستردهبرنامهاین نهاد، رود. به همین منظور ها به شمار مینیاز برای توانمندسازی و خودکفایی اقتصاد خانوادهترین پیشمهم

ترین خدمات فرهنگی مهم .الی جایگاه افراد در جامعه در دستور کار خود قرار داده استبرای افزایش اعتماد به نفس و بهبود کیفیت زندگی و اعت

های بهداشتی و های الزم در زمینهآموزان و دانشجویان و آموزشدر این نهاد، فراهم کردن تسهیالت و امکانات الزم برای ادامه تحصیل دانش

روز، احساس مسئولیت اجتماعی و های دینی، استفاده از نیروی مردمی، به کارگیری دانشهای فرهنگی بر اساس آموزهبرنامه .روانی و ... است

بنای م بایدبرها در حوزه فرهنگ است که تمامی برنامه)ره( های فرهنگی کشور، رویکرد اساسی کمیته امداد امامآفرینی در چارچوب سیاستنقش

 (2) .شودریزی آن پایه

د درص 4/13نفر تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هستند که این آمار  493هزار و  99بالغ بر  ،خانوار 493هزارو  33بیش از

درصد رتبه اول و گچساران با چهار درصد کمترین آمار مددجویان تحت پوشش کمیته  33شهرستان لنده با . شوداز جمعیت استان را شامل می

 .شوندخانوار سالمند تحت حمایت هستند که هم سالمندان شهری و هم روستایی را شامل میاز این تعداد،  232هزار و  14تعداد  .امداد را دارند

. در این درصد افراد سرپرست خانوار استان از کار افتاده دائم هستند 39دهند و درصد افراد تحت حمایت را زنان سرپرست خانوار تشکیل می 34

ومی، بهای موثر در آن، از جمله دانشان تحت حمایت نهاد مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد و مؤلفهنوشتار، توانمندسازی فرهنگی مددجوی

 آموزش، رسانه، مشارکت و ...، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 مطالعه مورد موضوع اهميت و مساله بيان

 صورت به وجود این با است، اجتماعی مددکاری ویژه به و یاجتماع رفاه هایبرنامه غایی هدف عنوان به توانمندسازی که این رغمعلی

 (.3است) گرفته قرار جدی توجه مورد اخیراً تنها و نداشته وجود کشور در یافته سازمان و هدفمند ایبرنامه

را  ته فقر در بین آنانبا وجود تالشهای زیاد کمیته امداد امام خمینی)ره(، در بین مددجویان تحت حمایت، این تالشها و فعالیتها نتوانس

 کماکان که جایی تا گردندبرمی فقر به چرخه مجدداً زاییدرآمد و فعالیت دوره یک از پس مذکور طوریکه بعضی از خانوارهای(. به3از بین ببرد)

بارزه با فقر و رسیدن به شوند.کمیته امداد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی برای ممی داده تشخیص نیازمند حمایتی هایخود دستگاه توسط

جمعیتی قدرتمند، باید توانمندسازی فرهنگی مددجویان خود را مد نظر قرار دهد. زیرا زیربنای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی، پیشرفت در 

باط گرایی و انضانون، تقویت عزم و اراده ملی و گسترش قپذیریساز مسئولیتتواند زمینهزمینه علم و فناوری و فرهنگ است. حوزه فرهنگ می

 (4کند)، سیاسی و تولید علم وفناوری کمک میاجتماعی شود که این امور به پیشرفت در حوزه های اقتصادی

 

 مددجویان کميته امداد امام خمينی)ره(  و فقر
ا چنین تعریف کرده است ، فرهنگ ر "فرهنگ ابتدایی "در کتاب کالسیک خود با عنوانشناس انگلیسی، مردم 1«تایلور ادوارد»: فرهنگ

مجموعۀ پیچیده ای شامل دانش ها ، اعتقادات ، هنر ها ، اخالقیات ، قوانین ، رسوم و هر گونه توانایی و عادات دیگری است که به وسیله »: 

 آموخته جامعه از عضوی عنوان به انسان بوسیله که است چیزی هر فرهنگ تر،ساده بیان به«. انسان به عنوان عضو جامعه اکتساب می شود

 ممکن او خود، به نوبه و کنندمی دریافت خود اجتماعی میراث از جزئی عنوان به را فرهنگ افراد است. مشترك جامعه یک اعضای در و شودمی

 (.2 (شودمی آینده نسلهای میراث از جزئی سپس که کند معرفی را تغییراتی و دهد شکل مجدداً را فرهنگ است

                                                           
1 -  ser Edward Tylor. 
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یسندگان سه تعریف کلی از فرهنگ ارائه داده اند.نخست فرهنگ به عنوان فرایند عمومی تکامل و توسعه فکری، معنوی برخی دیگر از نو 

و زیبا شناختی؛ دوم فرهنگ به عنوان شیوة خاص زندگی مردمی خاص یا دورانی خاص؛ و سوم فرهنگ به عنوان فراورده های فعالیت فکری و 

ه و اندیشه و هنر و خالقیت فکری یک عصر یا کشور می گنجد؛ در ذیل مقولۀ دوم رسوم ، آداب، مراسم و هنری ، در ذیل تعریف اول کل فلسف

  .گیرد و در ذیل تعریف سوم شعر و ادبیات و هنرهای مختلف مندرج استمناسک یک قوم یا دوران جای می

اعی و عام المنفعه ودارای شخصیت مستقل و استقالل مالی و کمیته امداد امام خمینی ) ره ( : نهادی انقالبی و از نوع مؤسسات غیر انتف

 (.7شود)استخدامی است که تحت نظارت مقام معظم رهبری )والیت فقیه( قرار دارد و طبق اساسنامه مربوطه اداره می

مات ویژه از سازمانهای ، یا اقتصادی یا اجتماعی شده و بدون دریافت کمک و خدشود که دچار مشکالت جسمیبه فردی گفته می: مددجو

 (. 7، قادر به استقالل و خودکفایی اقتصادی و اجتماعی نباشد)مربوط

خوانی وضعیت عمومی وی با شرایط پذیرش مندرج در دستورالعمل شود که به دلیل هممددجویان کمیته امداد: به مددجویی گفته می

 (.7مند شود) سازمانهای ذیربط از امکانات پیش بینی شده بطور مستمر بهره
    

 توانمندسازي مفهوم

 حاکم شرایط و موجود زندگی وضعیت از جوامع و هاگروه افراد، آن طی که دانست فرایندی را توانمندسازی توانمی ساده تعریف دریک

 و آگاهانه مناسب، ریزیهبرنام های خوددارایی و نیازها شناسایی با مطلوب شرایط سمت به موجود شرایط تغییر برای و یافته آگاهی آن بر

 به تعریف است. این عمل آزادی در انسان حق و گسترش بسط معنای به عام و کلی تعریف یک در دهند. توانمندسازیمی انجام یافته سازمان

 (.9دهند)می ارقر تاثیر تحت را او زندگی که است تصمیماتی اعمال نظر و منابع انتخاب برای خرد اقتدار و اختیار میزان افزایش معنای

 معنی وجود به قدرت شود. پرداخته است، اقتدارافزایی بنای زیر که قدرت مفهوم به باید توانمندسازی، مفهوم تربیش شدن روشن برای

 تقدر ایجاد یک جامعه در است. آنچه اثر یک ایجاد یا هدف یک به رسیدن برای شده انتخاب مسیر یک در افراد حرکت برای توانایی بالقوة

 :است زیر موارد شامل کند،می

 از است عبارت قدرت (. مفهوم9(ارتباطات  و هاسیاست ،، قوانین، اطالعاتگیریتصمیم هایفرصت باال، شهرت و اعتبار، موقعیت دارایی،

 را، خود انتخاب این و بزند نتخابا به توانید دستمی که کرده، پیدا ظرفیتی یعنی است، توانمند که کند ادعا فردی کردن. اگر انتخاب توانایی

 توان نیز و و...( اقتصادی اجتماعی، روانی،(هاو سرمایه ظرفیتها افزایش توانمندسازی، در طورکلی، به نماید. تبدیل دلخواه نتایج و اقدامات به

 .است نظر مد گیریتصمیم

 ،، افزایش مهارتهای زندگی، درك تواناییخودآگاهییابی به توسعه که عناصری چون افزایش توانمندسازی فرایندی است جهت دست

 (.11گیرد)، افزایش توان اتکای به خود و تغییر از منفعل بودن به فاعلیت و... را در بر می، گسترش آزادی انتخابافزایش مشارکت

 

 حوزه هاي توانمندسازي مددجویان : 
 .رخ دهد افراد و ایجاد تشکل، افرادو در نهایت سازماندهی های، قابلیتحوزة فرهنگی باید در سه توانمندسازی 

 فرهنگی در حوزه توانمندسازي  - 1 

 حوز، این داللت دارد. در خود سرنوشت و امورجامعه در گیریتصمیم و درمشارکت برمردم حاکم های ارزش ها، نگرش بر فرهنگی حوزه

 (. توضیح9بدهد) جامعه افراد به عزت نفس شود و هویت( تقویت )کسب خودش به نگاه کند، ایجاد افراد در نفس به اعتماد باید توانمندسازی

 توسعه و دگرگونی در جریان»اعتقاد راجرز  است. به مهم توسعه مانع و فرهنگی اجتماعی و سدهای موانع و رفع توسعه، شناسایی در ادبیات آنکه

 اجتماعی دگرگونی هایبرخوردار است، زیرا برنامه بسزایی از اهمیت مردم فرهنگی از خصوصیات و آگاهی ناختای، شحاشیه روستاها و مناطق

 «خواهد خورد استوار نباشد، شکست و دهقانان بومی مردم هاینظرها و انگیزه ارزشها، وجهه شناخت در روستا اگر بر پایه

 است هاییاز جنبه شامل بعضی است. در ضمن از آن فرهنگ( جزیی تر و خود )خردهکلی از عناصر فرهنگ بسیاری شامل فرهنگ خرده  

ن، جوانا فرهنگ خرده دارد مثالً مختلفی انواع فرهنگ تر وجود ندارد. خردهکلی و در فرهنگ است مربوط خاصی مناطق و رسوم آداب به فقط که

و دیگر  خاص نظرهای ها، وجههارزش ها، اعضا دارایفرهنگ خرده از این هر یک در درون و...، که ورزان، دانشگاهیان، فروشندگانرانندگان، کشا

 ت. اس شده نهادینه در آنان سال سالیان باشند کهخود می خاص هایفرهنگ خرده نیز دارای و دهقانان روستایی باشند. مردممی عناصر مشترك

وآوری، ن شخصی، فقدان در روابط اعتماد متقابل می باشد: عدم شرح این به است توسعه مانع را که دهقانی فرهنگ خرده عنصر اصلی ده  

 زمان، خانواده عامل به دادن تاهمی آتی، کم خاطر منافع به آنی از منافع پوشیچشم آرزوها و تمایالت، عدم سطح بودن تقدیرگرایی، پایین

ا، رها ها و باروهنگرش وجهه از این را از تبعیت باید روستاییان همدلی. لذا توانمندسازی و فقدان گراییدولت، محلی قدرت به گرای، وابستگی

)نظیر: زمنی، ثروت،  در زندگی مطلوب چیزهای تصور که کند. این تقویت را در آنان نفس خود و اعتماد به فکری، اتکا به سازد و استقالل
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آید و در شمار می به توسعه است، مانع فرد در ضرر دیگری یک وجود دارد و نفع کمی میزان و امنیت( به تندرستی، دوستی،عشق، قدرت

 ریزیو برنامه آینده کنترل افراد برای شود. درك داده اگاهی وستاییر جوامع مردم و به تالش تصوراتی چنین زدودن باید برای توانمندسازی

 (.9ارتقأ یابد) بهزیستی برای صحیح
 

 :افراد هايقابليت حوزه  - 2 

 در جامعه نهفته ستعدادهایشود، و امی بکار گرفته هایافراد و قابلیت هایشود و توانایی و تفاوتها دیده باید نیازها شناسایی حوزه در این 

 :دارد افراد دو بخش هایقابلیت گردد. حوزه است( کشف شده ها آوردهبروز توانایی در بخش که )آنچه

  طور کلی به های شناختیلف ( قابلیتا 

حقوقی،  آگاهی قانون، عدم شناخت شود. عدم داده و... اطالعات مقررات، بازار، اجتماع، اشغالقانون هایرا در حوزه ایباید اقشار حاشیه 

در  دندکهگر قدرتمندان هایغارتگری قربانی راحتی به روستاییان شود کهمی یکسان، سبب در شرایط و خدمات اشتغال برای با دیگران رقابت

مردم،  ها و مشارکتتوانایی کارگیری به بدون هم ایمنطقه ریزی(. در برنامه11کنند) خود توجه منافع و به خود دفاع اینجا، افراد باید از حقوق

 منافع بویژه آنان منافع شود که داده آگاهی مردم به شود کهمی حاصل در صورتی نخواهد بود و موفقیت موفق ایتوسعه طرحهای اجرای

 ر مناطقد که موسساتی به روستاییان سازیآگاه یعنی خود است. لذا توانمندسازی در مورد سرزمین گیریدر طرحها و تصمیم بلندمدت، شرکت

 به و در نهایت بهزیستی باید برای سازیآگاه و این و بهداشتی ها، مراکز خدمات، مراکز آموزشتعاونی مثل دهند. موسساتیمی خدمات روستایی

طرحها با خود  را در اجرای منطقه، مردم یک در توسعه توانیممی یابند. موقعی آگاهی شهروندی حقوق به نجر شود، تا مردمم ایمنطقه توسعه

 (.9بگیرد ) صورت در مناطق و اصالحات آگاهی این که همنوا کنیم

 :فنی و شبه افراد در بعد فنی هایب( قابلیت

 به کنند. مثالً خود را تامین شوند و زندگی طریق متخصص شود تا افراد از اینمی مطرح آموزش ست. در اینجا بحثا کاربردی حوزه این 

دستی، دامی، هنری،  صنایع هایدر زمینه آنان کنند. آموزش امرار معاش تخصص ها را توانمند کرد تا بتوانند از طریقفرد، خانم یک عنوان

 اشتهد اقتصادی هایارزش پیرامون توانند اطالعاتینمی سوادانزیرا بی باال برود؛ مردم سوادآموزی گیرد. میزان و... صورت دانشگاهیکشاورزی، 

 و استفاده و مکانیزه نوین کشت راههای کشاورزی کنند. در زمینهایفا می تریبهتر و قدرتمندانه باشد، نقش کافی میزان به باشند. اگر اطالعات

 .شود در فرآیند تولید استفاده بومیان و از تجربیات با آفات، ترویج بیولوژیک شود. مبارزه داده آموزش کشاورزی و تکنولوژی آالت از ماشین

 :افراد و ایجاد تشکل ساماندهی - 

 هایتشکل باید در قالب بنابراین« خیلی کارآمد نخواهند بود صورت در این ند کهخود رها نشو حال توانمند شدند، به که افراد موقعی یعنی»

 احقاق عباشد تا در مواق شده ثبت آنان باشند و تشکل و تشکیالت اساسنامه مند گردند. دارایبهره شوند تا بتوانند از امکانات مدنی، ساماندهی

 این به مرکز آورد که به پذیر و فقرا را از حاشیهاقشار آسیب که است توسعه در صورتی توانمندسازی نکهآ نشوند. وخالصه حق، دچار مشکالت

 (. 12ثر و مفید است ) مؤ ها خیلیمنظور ایجاد تشکل

 

 دین وتوانمندسازي فرهنگی 

 و معنوی مادی هایجنبه تمام به الهی و انسانی عالی مراتب به رسیدن در بشریت به کمک دارداعیه متعالی، مکتب یک عنوان به اسالم

 معارف در نائل شود. مقصود مقصد سر به اسالمی امت زندگی، به بخشیدن غنا با تا داشته دقت و توجه مردم آحاد اجتماعی و فردی زندگی

 جامعه نیازمندان به رسیدگی که شودمی شخصم و روایات آیات در دقت .با باشدمی برخوردار خاصی جایگاه از محرومان حال به رسیدگی دینی

 (. 13شد) خواهد غنی و محروم شکوفائی باعث و کرده را برطرف اغنیاء درونی نیاز و بوده اهلل الی سلوك برای الهی دستورات جزء

 اصول و مبانی کمک و حمایت در دین مبین اسالم 

 اصل اول ( حمایت مادی و انفاق به دیگران : 

) سوره .دهندبه مسکین ،یتیم واسیرمی غذای خودرا بااین که به آن عالقه ونیازدارند:  طَّعَامَ عَلَی حُبّهِ مِسکیناً ویَتیماً واسیراًویُطعِمُون ال

 ( 9انسان آیه 

 اصل دوم ( جبران انفاق و پاداش به منفق از سوی پروردگار: 

 ( .  129) سوره نحل آیه  زیرا خدا با کسانی است که می پرهیزند و نیکی می کنند:  إِنََّ اللَّهَ مَعَ الََّذِینَ اتََّقَواْ وََّالََّذِینَ هُم مَُّحْسِنُونَ

 گرفتن در کمک : اصل سوم ( اهتمام به امر مسلمین و پیشی 

) اصول کافی  .ها نباشد مسلمان نیستو در فکر بهبود حال مسلمان صبح کندکسی که .  مَنْ اَصْبَحَ الیَهْتَمُّ بِاُمُورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ

 ( 239، ص 3، ج 
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 اصل چهارم( حقوق نیازمندان بر اموال مسلمین:

 ( . 19. ) سوره ذاریات آیه  و در اموالشان برای سائل و محروم حقی بود:  وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَق َّ لَِّلسََّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

 ایت بدون منت :اصل پنجم( کمک و حم

سانی مزد ک:  أَذًى لََّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَِّهِمْ واَلَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ واَلَ هُمْ یَحْزَنُونَالََّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمََّ الَ یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًَّا واَلَ 

شوند و نه رسانند با پروردگارشان است نه بیمناك میآزاری نمینهند و می کنند و پس از انفاق منتی نمی انفاق که اموال خود را در راه خدا

 ( 222) سوره بقره ، آیه  .اندوهگین

 اصل ششم ( حمایت معنوی عامل انسجام مسلمین ونزول برکات : 

محبت، پیوند، ، احسان ونیکی از عوامل مهم قوام اجتماعی است و رواج و جریان آن موجب بیشتر شدن مهربانی، از نظر فرهنگ اجتماعی

 شود .تعاون، کثرت نعمت و امنیت و ... در جامعه می

روراً وَ أو أدخَلَ عَلی أهلِ بیتٍ س - فَأحَبُّ الخَلقِ إلَی اهلل مَن نَفَعَ عِیالَ اهلل -الخَلقُ عِیالُ اهلل تعالی پیامبر اکرم صلَّی اهلل علیه و آله فرمودند:

 الحَرام؛بُّ إلَی اهللِ تعالی مِنِ اعتِکافِ شَهرَینِ فِی المَسجِدمَشیٌ مَعَ أخٍ مُسلِمٍ فی حاجَتَهِ أحَ

همه ی خلق عیال )خانواده و نیازمند( خدا هستند، پس محبوب ترین خلق به درگاه خدا کسی است که به عیال خدا سودی رساند یا 

)  خدا از اعتکاف دو ماه در مسجدالحرام محبوب تر است خانواده ای را خوشحال کند یا در پی برآوردن حاجت برادر مسلمانش باشد که این نزد

 ( .  312، ص  71بحاراالنوار ، جلد 
 

 دانش بومی و توانمندسازي فرهنگی 

 فرهنگ در کلمه این که تعریف اندداده ارائه بومی دانش از متفاوتی تعاریف خود مطالعاتی های زمینه و حوزه طبق زیادی نظرانصاحب

 بومی است. دانش آن اهالی به مختص و به مربوط یا سرزمین منطقه یک در طبیعی صورت به شده تولید یا خلق فکر :دهش ذکر چنین آکفورد

 گیریهایبرای تصمیم اساسی را آن و آورده بدست آشنا نا و آشنا مشکالت با برخورد در جامعه یک که دانشی و تجربه ازمجموع است عبارت

 تکامل به آن فنی و پایۀ فرهنگی عنوان به پابرجاست، جامعه که وقتی تا و دارد گذشته قرنهای تجربه در ریشه بومی دانش است. داده قرار خود

 دانش اند،بخشیده بهبود و توسعه خود جامعه در زمان طول در را وآن دارند اعتقاد به آن مردم که است دانشی بومی دانش دهد. می ادامه خود

 از است. بنایراین شده سازگار زیستومحیط مردم و محلی فرهنگ با دانش این شود،می تجربه زمان طول در لباًغا و تجربه است اساس بر بومی

 (.13است) برخوردار نیز الزم وکارایی پویایی

 تقویت و کردن روز به کنار در بومی شرایط جامعۀ با آن تطابق و توسعه فنون و روشها الگوها، از آگاهانه استفاده را سازیبومی اگر 

 مردم مشارکت و توانمندسازی به تواندمی راهبردی چنین بدانیم، بومی شرایط و دانش با دانش رسمی پیوند همان یا بومی روشهای و هاتکنیک

 ستایی،توسعۀ رو سازیبومی برای راهکار شود. مؤثرترین منجر پایدار و به خود متَّکی توسعۀ درونزا، جریان یک گیریشکل و توسعه در جریان

 که است فرایند این طی زیرا در کند.می حکایت قوم یک جمعی اجماع و عقاید نگرش، ارزش، از که است بومی دانش کاربرد عملی و شناسایی

 در را میوة توسعه و شده هاهزینه کاهش موجب سازیبومی که این ضمن. گیردمی قرار احترام مورد آن دانش شود،می داده بها اجتماع یک به

 اعم محلی منابع از گیریبهره به معنای بلکه شود،نمی شامل را استفادة مادی صرفاً آن، وسیع مفهوم در سازیبومی نشاند.می بار به درازمدت

 تسهیل را توسعه فرآیند جامعه یک ارزشهای و غالب فرهنگ به توسعه توجه ریزیطرح در که است ممکن بسا است. چه غیرمادی و مادی از

 (.14)کند 

 محصوالت از(غذایی مواد حفظ و تهیه بومی کشاورزی و دامداری و روشهای که رسیممی نتیجه این روستاییان به بومی هایآگاهی از

 آسیب و است گرفتهمی انجام ایمنطقه خاص ویژگیهای با و فرهنگی سنتی فعالیتهای صورت به بازدیر دستی ازدامی( و صنایع و کشاورزی

 ایجاد محیطیزیست هایآسیب جدید تکنولوژیهای که مواردی در باید نوین دانش از استفاده بر پس عالوه شد،می وارد زیستحیطم به کمتری

 این بومی دانش و بودند درروستاها زندگی به حاضر زیادی افراد سنتی زندگی نوع این با همچنین کرد. استفاده بومی دانش باید از کندمی

 و فرهنگ دهندة عقاید، نشان نوعی به که است اندشده سازگار با محیط چگونه اینکه در افراد سال تجربۀ سالیان و عقاید شها،ارز نشانگر روستا

 به کشاورزی زمینه در بخصوص بومی عظیم اطالعات روستا این خوردگانسال از یک هر رفتن از دست با نتیجه در تجربۀ آنهاست و سنن

 این داشتن نگه فکر زنده به باید و گیردنمی صورت مکتوب غیر است دانشی که بعدی نسل به محلی دانش انتقال و شودمی فراموشی سپرده

 به مردم نپرداختن کشاورزی به روستا، این شدن جمعیت خالی دلیل به سو یک از رویممی جلوتر به هرچه چون باشیم، خود قدیمی اطالعات

 بومی دانش این شهری سنت و فرهنگ یافتن رواج با دیگر طرف از و و درآمد تولید کاهش لهجم از بخش این در موجود مشکالت دالیل

بومی  دانش همچنین و شود اقدام باید که روستاست این تجربۀ بومی کردن مکتوب و ثبت مورد این در حلراه بهترین و است شده تررنگکم

 هایفعالیت و کارآفرینی و ایجاد اشتغال ها بهبخش در این  نوین دانش کمک با وانتمی روستاست. که آن محیط پتانسیلهای و ظرفیتها نشانگر
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 توانست خواهیم صورت این در که پرداخت. دارند کافی شناخت حدودی تا روستایی نیز زنان که لبنیات فرآوری مثال برای بخشها  این با مرتبط

 (.14کنیم) حفظ را خود بومی دانش فعالیتها، در مردم شدن درگیر و روستا در جمعیت حفظ با

در استان کهگیلویه و بویراحمد، تا سالهای نه چندان دور، عمده جمعیت در مناطق روستایی ساکن و بخش قابل توجهی هم بصورت عشایر 

د. انبومی و مختص به خود بوده، متکی بودهاند، این بخش از جمعیت، عمدتاً به تولیدات خود که مبتنی بر دانشنمودهرو امرار معاش میکوچ

های لبنی و شیوه نگهداری طوالنی مدت، بدون اتکاء به روشهای صنعتی رایج، و همچنین توانمندی زنان روستایی و عشایر، در تولید انواع فراورده

ت های سنتی حفاظتنی بر دانش بومی است. شیوههای متنوع از جمله، قالی، گلیم، جاجیم، گبه و ... از جمله بارزترین محصوالت مببافتدست

های مجزا و مختص به استان )کره(، ساخت سیلوهای گلی به منظور ذخیره و چیندار )به دلیل توپوگرافی ناهموار( از جمله سنگاز اراضی شیب

گیری از محصوالت قابل دسترس می و همچنین بهرههای گیاهی به منظور درمان بیماریهای انسانی و دانگهداری غالت )تاپو( و استفاده از فرآورده

های بارز توانمندیهای مبتنی بر در محیط اطراف در تهیه مواد غذایی )به عنوان مثال نان بلوط یا کلگ( و کشاورزی در اراضی ناهموار، از مثال

 سازی اشخاص داشته و دارند.بومی جوامع محلی استان است. که چه در گذشته و چه درحال نقش به سزایی در توانمنددانش

 

 توانمندسازي فرهنگی  و آموزش
بشناسند  خوبی به را اهداف بوده  و دانش و توانایی الزم برخوردار ،خوبی از عهده وظایف محوله برایند که از مهارت به توانندمی زمانی افراد

 (.12، 17، 19است ) توانمندسازی و آموزش فرایند تواند در این زمینه به کمک آنها بشتابد، و ابزاری که می

 وریبهره افزایش مفهوم با دیدگان زیان و فقرا وسیلۀ آموزش، به هستند.  توانمندسازی فرآیند زیربنائی ابزارهای از سازیظرفیت و آموزش

 دهد؛ پرورش را هاآن نفس عتماد بها و آگاهی دهد؛ افزایش را فقرا زنیچانه قدرت تواندمی تربیت و آموزش شوند.می آشنا  درآمد کسب توان و

بهبود  را اطالعات و اعتبار زمین، مشاغل، مانند اقتصادی منابع از استفاده و و دسترسی دهد؛ ارتقاء را اجتماعی حقوق و قوانین از آگاهی

 (.19بخشد)

موقعیتی  در تحصیالت سطح و فرهنگی گاهجای نظر از خانوار در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست زنان بسیاری از مددجویان به ویژه

 مطلوب طور به را فرزندانشان روحی و جسمی و پرورش تربیت مسئولیت اجتماعی، معضالت و مسائل همۀ با امروز جهان در بتوانند که نیستند

 در مسکن هزینۀ خاطر کاهش به و نیستند خوبی وضعیت در مالی نظر از اغلب مددجودر استان هایاینکه خانواده به توجه شوند. با دارعهده

 نتیجه در باشد،نمی زندگی برای مناسبی محیط و ندارند خوبی موقعیت خصوص فرهنگی به و مالی فقر نظر از که کنندمی سکونت مناطقی

 .نمایدمی بیشتر هاآن در را زندگی هایمهارت وجود آموزش لزوم امر این ،و ( 21) شوندمی خاصی فرهنگی مشکالت دچار هاگونه خانوادهاین
   

 مشارکت و توانمندسازي 
هـای ارادی کـه از طریق آنها اعضای یک جامعه، در امور محلـه شـهر تعریف نظری: مشارکت اجتماعی عبارت است از آن دسـته فعالیـت

 (  21. ) دارنـد  ـرده و بـه صـورت مستقیم یا غیـر مـستقیم در شـکل دادن بـه حیات اجتمـاعی مـشارکتک و روسـتا شـرکت

رهنگی ، ف... (تعریف عملیاتی: شرکت ارادی وآگاهانـه افــراد در فعالیــتهــای مــدنی )شــرکت در انجمنهای صنفی، کارگری، تعـاونیهـا و

همکــاری بــا )هنری، علمی، ورزشی...(، مذهبی )شرکت در هیئتهـای مـذهبی، روضـه هـا و...(، محلـی  و تفریحی )شـرکت در فعالیـتهـای

 (.22) .باشدمی .. (.همــسایگان، انجمــن اولیــاء و مربیــان، فعالیــتهــای عمرانــی محلــی و

-در تبیین مفهوم آن، شرط اساسی برای توسعه می ( مشارکت را علیرغم گستردگی تعاریف و مفاهیم و وجود ابهامات 1379چمبرز )

(. مشارکت عبارت است دخالت دادن و درگیر شدن مردم در فراگردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که بر سرنوشت آنان اثر 23داند)

 ن و پخش هرچه بیشتر اقتدار و بازگشودنشود که بر گسترده شدگذارد. در این تعریف مشارکت نوعی فراگرد از پایین به باال پنداشته میمی

کند. مشارکت افراد در روند توسعه از چنان اهمیتی برخوردار است که بعضا توسعه را های زیرین جامعه تاکید میفرصتهای پیشرفت برای رده

 (.23معادل مشارکت دانسته و یا مشارکت را وسیله وهدف توسعه ذکر کرده اند )

ریزان و کارشناسان بر ضرورت بکارگیری آن، جلب مشارکت وجود اهمیت مشارکت مردم در توسعه و تاکید برنامه باموانع مشارکت مردم:  

 توان در سه دسته کلیها را میهای مختلف بررسی شده است. این دیدگاهمردم همواره با مسائل و مشکالتی روبروست. موانع مشارکت از دیدگاه

 :بندی کردذیل تقسیم

گذاری از ناحیه مشارکت کننده دارد. به همین دلیل بر است و نیاز به سرمایههای اقتصادی: مشارکت در مواردی هزینهدیتمحدو  - 1

بینی جو باید امکان مشارکت غیرمادی مردم را نیز پیشتواندن مشارکت مادی داشته باشند. نهاد مشارکتمندی نمیبرخی از مردم با وجود عالقه

 .و فراهم نماید
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اجتماعی است. هر یک از  های اجتماعی و هنجارهای سنتی و فرهنگی: موانع مشارکت در جهان سوم عمدتاً فرهنگی ـمحدودیت  - 2

 :تواند انگیزه مشارکت مردمی را کاهش دهدموارد ذیل می

جو اعتماد و اگاهی نداشته رکتمردم به اهداف کالن نهاد مشا، که اگر ها و خصوصیات آنعدم آگاهی مردم نسبت به اهداف و طرح  •

 .کنندباشند، در آن مشارکت نمی

 سوادی مردم؛سوادی یا کمبی  •

 .کندتوزی شده و افراد را از کار جمعی دور میرقابت و چشم هم چشمی که منجر به حسادت و کینه  •

 .کاریعدم اعتماد و احتیاط  •

 .طلبی شخصینفع • 

آگاهی را عامل مهمی در عدم  سوادی و ناو تحمیل مدیریت دولتی، پراکندگی امکانات مادی، بیهای سیاسی ( دخالت1329سالگی )

  .(24)داندمشارکت مردم می

 (:22)کنندهای توسعه را به سه دسته تقسیم میموانع مشارکت در طرح (،  1371)  پیتر اوکلی و دیوید مارسدن 

ربط های محلی، نامناسب بودن تکنولوژی پروژه، بیهای ناقص عرضه، فقدان هماهنگینیزمریزی فوق متمرکز، مکاالف( موانع عملی: برنامه

 .بودن محتوای پروژه و فقدان ساختارهای محلی

، باورها، عادات دست و پاگیر و ... هستند که تمایل جامعه محلی را برای شرکت در فعالیتهای در برخی موارد رسومب( موانع فرهنگی: 

گرفت، جوشد، شراکت اگر خوب بود خدا هم شریک میهایی چون دیگ شراکت نمیدهند ) ضرب المثلمشارکتی کاهش میدسته جمعی و 

 سوزد، هرکس باید کاله خودش را بگیرد و...(.، هیچکس دلش به حال کسی نمیهرکس باید به فکر خودش باشد

های متمرکز و ریزیباشد. وجود برنامهجدی سر راه مشارکت مردم می ج( موانع ساختاری: به ویژه روابط حاکم بر تولید و قدرت، موانع

 . کنندساالر در ادارات نیز از جمله موانع بنیادی هستند و شرایط مشارکت را تعیین میدیوان

ل کعات ادارهبارزترین شکل مشارکت به منظور توانمندسازی اشخاص، ایجاد تعاونیهای اقتصادی و تولیدی است. مستند به آمار و اطال

که از جمله دالیل آن،  .تعاونی فعال هستند 1372،تعاونی در سطح استان 3133تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، از 

ای هنتای چه در سای و وجود قلمرو ایلی و قبیلهباشد. نظام اجتماعی مبتنی بر فرهنگ طایفهضعف در مشارکت اشخاص در کارهای جمعی می

الخصوص در بین مددجویان این رایج اجتماعی و چه در جغرافیای سرزمینی، در جامعه روستایی و عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد، علی

 باشد.های اجتماعی به منظور بهبود وضعیت میمناطق، از بزرگترین موانع مشارکت

 

 وتوانمندسازي فرهنگی رسانه

 هایرسانه انواع چشمگیر شوند. رشدتلقی می اطالعات به ابزارهای دسترسی ترینمهم از یکی اطالعات، و تباطاتار عصر در هارسانه امروزه

 رسانۀ ملی عرصه، این شوند. در تحقیق و مطالعه مختلفی، ابعاد از که است شده سبب آنها اجتماعی نقش افزایش و اخیر دهۀ چند جمعی در

 توانایی و این اینرو، از کند. تبدیل ناپذیراغماض و توجه خور در به موضوع را آن مددجویان، سازیوانمندت و آموزش روی تمرکز تواند بامی

اهمیت  بر تأکید با و کند جلب آن سوی به را مردم توجه آن به اهمیت بخشیدن و ارزش نوعی روی تمرکز با که دارد وجود رسانه در ظرفیت

 فرهنگ، به جامعه در آنها و پذیرندمی را شده ایجاد ارزشهای این نیز مردم کند. تشویق آن پذیرفتن سمت به را جامعه افراد آن، پیامدهای و آثار

 برای را خاصی اجتماعی واقعیت است، بشر زندگی ابعاد دیگر آرا و و فکر طرز در اثرگذار و مهم نهادهای از یکی که رسانۀ ملی شود.تبدیل می

 و فرهنگ به و افزوده مردم تربیت و تعلیم و حجم معلومات به الزم و درست اطالعات دادن با رسانه ها ر،دیگ سوی کند. ازخلق می مردم

 (21) .کنندمی کمک زندگی آنها سطح پیشرفت

 موجب که است هایی شیوه از یکی سازیبرجسته است. سازیبرجسته نظریۀ آن تأثیر و نقش و رسانه به مربوط هاینظریه از یکی

 عامۀ مردم که را موضوعاتی خبرها، ارایۀ با خبری هایکه رسانه اندیشه این یعنی سازی. برجسته.شودمی عامه در جمعی هایذاری رسانهتأثیرگ

 .  نمایند تعیین کنندمی فکر به آنها راجع

 به دوم دست هایواقعیت شناسیممی ما موضوعاتی که دونالدشاو، و کامبز مک مکسول همچون سازیبرجسته از نظر محققان معروف

 هایجنبه آن تنها جامعه عادی عنوان افراد به ما و گیردمی نشأت جمعی هایرسانه از مرحلۀ اول در هااین واقعیت از ما آگاهی .آیندمی حساب

 موضوع این که است بدیهی.شوند می داده انتقال ما به و اندشده قائل خبری ارزش آنها برای های جمعیرسانه که شناسیممی را ملی سیاست

 و واقعیت گیریدرشکل هارسانه نقش باشد، بیشتر گستردگی این چه هر دارد. جامعه یک هادررسانه از استفاده گستردگی با مستقیم ارتباط

 .بود خواهد بیشتر آن اهمیت میزان

 (21مددجویان کمک کنند: ) توانند در چارچوب زیر به توانمندسازیهای جمعی کشور بخصوص رسانه ملی میرسانه
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 رسانه ملی  های آموزشی برنامه

 رسانه ملی آگاه سازی های برنامه

 ملی رسانه اوقات فراغت های برنامه

 ملی اجتماعی رسانه و تبلیغاتی فرهنگی های پیام

 رسانه ملی سازی الگو

ده که به مراکز اطالعاتی و آموزشی که عمدتاً در عمده مددجویان استان کهگیلویه و بویراحمد در مناطق روستایی و عشایری ساکن بو

های آموزشی مستمر و مستقیم با مناطق شهری استان مستقر هستند، دسترسی ندارند. از طرفی به دلیل پراکندگی جمعیت، ارائه برنامه

های هدف بسیار موثر باشد، بعالوه ل برنامهتواند به منظور آگاهی بخشی و انتقادشواریهایی مواجه خواهد بود، فلذا استفاده از رسانه ملی، می

 کنند. های شنیداری و دیداری را از رسانه ملی دریافت میاینکه این افراد عمدتاً اخبار و برنامه

 

 اجتماعی توانمندي  و شبکة

 الگویی اجتماعی، شبکۀ دیگر، رتبه عبا .آنهاست میان روابط و کنشگران از ترکیبی اجتماعی، سرمایۀ تولیدکنندة منبع یا اجتماعی شبکۀ

 اجتماعی دیگر هایمجموعه یا سازمانها یا افراد از مجموعهای توانمی را کند. شبکۀ اجتماعیمی متصل هم به را کنشگران که است روابط از

 .شوندمی مرتبط یکدیگر با اطالعات، تبادل یا همکاری دوستی، مانند اجتماعی روابط از طریق که دانست

 مردم از گروههایی با را افراد که است یاپیوندهایی کندمی متصل یکدیگر به را افراد که است ارتباطی الگویی اجتماعی، شبکۀ ترتیب،بدین

 (.27) سازدمی مرتبط

 عامالتت و افزایش ارتباطات به زنان، گروهها به خصوص اعضای میان در مشارکت و اعتماد باالبودن مطالعات متعدد نشان داده است، که

 مستمر ارتباطات درنتیجۀ اعضا تجربیات و دانش گردش و آیدجریان درمی به سریعتر افراد میان در اطالعات و هاداده شود،می منجر آنها میان

 به دنبال را یو کارآفرین گروهی نوآوری ارتقای امر، این شود.می اجتماعی سرمایۀ و گروهیدرون انسجام سبب افزایش اعتماد، برمبتنی پایدار و

 31گیرد) صورت کمتری زمان در و بیشتر سرعت با منابع، مدیریت مشارکتی برای افراد هماهنگ ساختن که شد خواهد سبب و داشت خواهد

،29  ،29.) 

 

 ها و توانمندسازي فرهنگی توانمندي ميانجی
 هیچ و پردازندمی وضعیت مددجویان  از بخشی تبیین و حتوضی به تنها کدام  هر که دهدمی نشان مطالعۀ نظریات و الگوهای ارائه شده 

 دهند.نمی ارایه زمینه این در تحلیل جامعی کدام

 مددجویانیهـر چنـد هـدف نهایـی توانمندسـازی  ناقص است. چـه کسـی بایـد توانمنـد شـود؟واز طرفی جوابشان به این سوال که 

نتفـع م مددجویانی که هـا نیـز بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، زیـرا، ارتقـای توانمندسـازی میانجی برنـد، امـا توانمندسـازیهسـتند کـه سـود می

هـر چنـد، درك اهمیـت توانمندسـازی فقـرا و کاهـش فقـر ضـرو ت. هـا توانمنـد شـوند، بسـیار مشـکل اسشـوند، بـدون اینکـه میانجیمی

ها بخصوص مدیران و کارکنان در سازمانها و بنابراین محک میانجی .اسـت توسعه لیـد پایـداری ری اسـت، امـا توجـه بـه ایـن موضـوع، ک

یت نهادهای مسئول در امر توانمندسازی و همچنین  امدادگران کمیته امداد و سپس ارتقاء معلومات و آگاهی ها و آمادگی آنان بسیار حائز اهم

 است . 
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 گيرينتيجه

 ازطریق را و توسعه رشد شاخصهای تواننمی مقوله این به توجه بدون و شودمی تلقی مشارکتی توسعه در اساسی اصلی توانمندسازی،

لذا توجه به استعدادها و قابلیتهای فردی و اجتماعی در جوامع هدف ضروری  .یافت دست مختلف های زمینه در محلی جوامع توانمندسازی

ی مددجویان کمیته امداد امام )ره( در استان کهگیلویه و بویراحمد، توجه به شاخصهایی از قبیل آموزش، است. به منزله توانمندسازی فرهنگ

 های اجتماعی و مشارکت ضروری است.بومی، استفاده از رسانه،گسترش شبکهدانش

. برای این دهندار تشکیل میافراد تحت حمایت را زنان سرپرست خانو درصد 34دهد حدود بررسی آماری مددجویان در استان نشان می

حمایت به منظور استفاده از  ای، شبکه شده  نهادی و پایدار روابط اعتماد، تقویت همکاری، تعاون، هایشاخص تقویت قشر راهکارهایی همچون

 گردد.دانش بومی پیشنهاد می

مسائل مددجویان و توانمندسازی آنان در ای قوی جهت آسیب شناسی در بخش استفاده از رسانه مواردی همچون تاسیس تیم رسانه

های جمعی، پخش برنامه در راستای ریشه کردن سازی برای کار وتالش توسط رسانهزمینه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی و روانی و ...،  فرهنگ

ه رست خانوار، با تبلیغات رسانه ای بزا برای زنان سرپتبعیض جنسیتی به عنوان یکی از عوامل عدم توسعه استان، آموزش مشاغل خانگی درآمد

ها و دوستان به حمایت عاطفی و مادی از مددجویان بخصوص زنان سرپرست خانوار ودر نتیجه توانمندسازی آنان، منظور سوق دادن خانواده

بیوه و تشویق خانواده و  زنان جددم ازدواج ترویج و سازیمعرفی الگوهای موفق از خود مددجویان، به منظور ایجاد انگیزه در سایرین و  فرهنگ

خواهد  جامعه به حمایتهای الزم از سالمندان و از کارافتادگان دائمی و همچنین تقویت روحیه اعتماد به نفس در این افراد، از موارد قابل توجه

 باشد.می

شناسایی شود، همچنین برای آموزش  ، نیازهای فردی و اجتماعی و فرهنگی مددجودر امر آموزش باید از طریق فرایند نیاز سنجی 

ریزی شود، در این برنامه باید برای به انواع فرصت های یادگیری برای کسب مهارتهایی چون ) کنترل شخصی و خود خالقیت و نوآوری برنامه

... ( توجه  پافشاری برای تغییر و، نظمی ، ریسک پذیری ، آمادگی برای پذیرش تغییر، ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر ، ایجاتد روحیه مقاومت

 شود.

های توانمندسازی،  بازنگری ، آموزش و توسعه نگرش مدیران به منابع انسانی و برنامهسازی، فرهنگهاتوانمندسازی میانجی خصوص در

ولت بخصوص مدیران میانی و های مختلف کمیته امداد، ایجاد حس اعتماد در میان مدیران دجایگاه سرمایه های انسانی در حوزه ها و بخش

های تحت حمایت از جمله زنان بد و بی سرپرست و باورکردن توان و ظرفیت آنها و توسعه روحیه اجرائی کمیته امداد نسبت به اعضای خانواده

 گردد.شفافیت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی میان مدیران و کارکنان پیشنهاد می
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