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ن بخ�ش  همکاری های بنی
به عنوان را� برای دست�ایب به تغی�ی در جامعه

ھوم بھبود و توانمندسازی موفقیت اکثر اقدامات اجتماعی ارتباط نزدیکی با مف
ا م. مالکیت فرآیند تغییر اجتماعی دارد و این اقدام از درون جامعه شروع می شود

بود بھ: می توانیم دو رویکرد اساسی را برای ھمکاری بین بخشی مشاھده کنیم
ھر یک از این رویکردھا پیامدھای . مشارکتی و توانمندسازی مشارکتی جامعه

تمایل مشخصی بر درک جامعه از مالکیت فرآیند تغییر، امکان تعیین سرنوشت و
.به ھمکاری طوالنی مدت دارد

بھبود و پیشرفت ھمکاری خارج از جامعه در موسسات دولتی، خصوصی یا 
غیرانتفاعی به وجود می آید و فرآیند و اھداف آن معموالً از بیرون وارد جامعه می

که این رویکرد به ھمکاری، می تواند موجب تغییرات در استراتژی ھایی شود. شود
بخشی از سیاست عمومی ھستند و ممکن است خدمات اجتماعی و سایر 
دت خدمات ارائه شده توسط مدیریت دولتی را بھبود بخشد، اما مالکیت طوالنی م

.بر فرآیند تغییر در جامعه ایجاد نمی کند

توانمندسازی مشارکتی از یک اقدام در جامعه آغاز می شود و سپس به 
استراتژی . موسسات دولتی، خصوصی یا غیرانتفاعی تسری می یابد

:توانمندسازی شامل دو فعالیت اساسی است
سازماندھی ھمکاری جامعه از طریق تحقق اھداف یا مقاصدی که تعریف کرده•

است
رویکرد . تسھیل روند مشارکت نھادھای خارجی در حمایت از این ھدف•

توانمندسازی می تواند تغییراتی را در استراتژی ھای ارائه خدمات و بھبود 
ت توانمند سازی مشارکتی احتماالً مالکی. برنامه در سطح محلی ایجاد کند

عه بلندمدت بر اھداف یا مقاصد و فرآیند دستیابی به آنھا و نتایج آن در جام
02.ایجاد خواھد کرد

ھمکاری بین بخشی که بر اساس اصل توانمندسازی بنا شده است به طور 
دت در فزاینده ای به عنوان راھی مؤثر برای دستیابی به تغییرات اجتماعی بلندم

:پذیرش رو به رشد آن عمدتاً بر اساس سه عامل است. جامعه تلقی می شود
نتایج عالی به دست آمده توسط سازمان ھای جامعه محلی در تحقق •

برنامه ھای مشترک یک اقدام
ی و فشار فزاینده و رقابتی بر زمان و منابع مؤسسات بزرگتر دولتی، خصوص•

.غیرانتفاعی که در نتیجه ظرفیت مدیریت چنین فرآیندی را ندارند
نند اقدامات جامعه زمانی به نتایج بزرگی می رسد که اعضای آن بدانند می توا•

.بر آنھا تأثیر بگذارند

بود در عمل، مقیاسی از فرآیندھا وجود دارد که می توان آنھا را در پیوستار بین بھ
.و توانمندسازی قرار داد
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