
 



	رهربی، سازماندهی، و اقدام	|	1
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

  

 مشرتک در رشایط غیر قطعی.  یابی به هدفیدسترهربی عبارت است از پذیرش مسئولیت برای توامنندسازی دیگران جهت 

یابی به اهداف از دهد منابع خود را به قدرت تبدیل کرده و از این قدرت برای دستدهی شکلی از رهربی است که به گروه امکان میسازمان

دهی افراد برای کســب قدرت الزم جهت ایجاد نیرو، آموزش و گســرتش رهربی بهره بگیرد. اولین گام در یادگیری شــیوه ســازمانطریق جذب 

 تغییر، یادگیری پنج راهکار مهم رهربی است:

 ایجاد روایت مشرتک .۱

 شود. های مشرتکی است که در روایت عمومی متبلور میدهی، ارزشعامل پیشربد سازمان

 ایجاد روابط مبتنی بر تعهد مشرتک .۲

آمدن نیســـت بلکه فرایند  شـــود رصفا گردافزایی میدهی، روابط و ایجاد تعهد متقابل برای همکاری اســـت. آن چه باعث همســـازمانپایه 

 گیری پیوند و همکاری است. شکل

 ایجاد ساختار مشرتک. ۳

دهی را تقویت این سازماندهی را فراهم کرده و از طریق گسرتش رهربی مشارکتی و معاضدتی تواند امکان سازمانساختار رهربی گروهی می

 های داوطلبانه نبود رهربانی قابل اتکا، خالق و بدون تناقض است. کند. یکی از دالیل ناکامی در فعالیت

 ایجاد راهربد مشرتک. ۴

سازمان سرتهدهی کمپینهرچند  سیع از ارزشها بر پایه گ سازمانها انجام میای و شنی دهی کمپینشود، اما در  ها باید بر هدف راهربدی رو

 کند.ها به کنش مشخص میمترکز کرد که مسیری را برای تبدیل این ارزش

 پذیر ایجاد اقدام مشرتک سنجش .۵

سئولیت رشفت، ایجاد م سنجشو تطبیق راهربد بر پایه تجربه پذیریبرای ارزیابی میزان پی ضح، روشن و  شخص، وا پذیر برای ها باید نتایجی م

 دهی تعریف شوند. سازمان

ــتقیم در روند کار افراد یا گروهمربی  ــت از مداخله مس ــی آنها. گری عبارت اس ی رهرب گری راهکاری در مربیها برای کمک به بهبود اثربخش

 شود. ها و آموزش مفید واقع میدهی کمپیناست که در رشایط گوناگون در سازمان

 در پی افزایش تالش است. ») قلب«گری انگیزشی (در ارتباط با مربی •

 ها است. در پی کمک به کسب اطالعات یا اکتساب مهارت») دست«گری آموزشی (در ارتباط با مربی •

 یابی به نتایج است. در پی کمک به ارزیابی نحوه استفاده از منابع برای دست») ذهن«گری راهربدی (در ارتباط با مربی •
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 ها شنیده ها و دیدهمشاهده: : ۱گام  •

 بودن مسئله مورد نظر  سازچرایی مشکلتشخیص: : ۲گام  •

 اقدامات الزم مداخله: : ۳گام  •

 گری های فرد تحت مربیترشیح و بررسی: آموخته: ۴گام  •

 گری های تداوم حامیت از فرد تحت مربیبررسی: روش: ۵گام  •

 

شیوه شکل کامل آن  ستخلق و پرداخت روایت عمومی در  سه جزء اصلی در رهربی: دا یا روایت (چرایی نیاز  انای است برای ایجاد پیوند بین 

شیوه اقدام  --به کنش در زمان حارض  به اقدام  ست). تالش برای احقاق حقوق --ذهن) و کنش (اقدام الزم در زمان حارض --قلب)، راهربد ( د

قدام جمعی دست فردی مهم است، اما کافی نیست. در مسیر این تالش باید اجتامعی را برای حرکت جمعی تشکیل داد و همین امروز برای ا

شد. برای تلفیق روایت شرتاک بین ارزشبه کار  صی، جمعی، و امروز، باید وجه ا شخ شکلهای  گیری این رسالت هایی را پیدا کرد که موجب 

ها را که نیازمند اقدام فوری هســتند مشــخص های پیش روی این ارزشهای مشــرتک در اجتامع و چالشبایســت ارزشاند. و همچنین میشــده

رســید و پس از  برای افراد دخیل در حرکت» روایت جمعی«رشوع کرد و ســپس در حرکتی معکوس به » داســتان امروز«توان کار را از رد. میک

  دالیل این رسالت را ترشیح کرد.» روایت فردی«آن با رجوع به 

 

سازمان ست. این نکته مهم روابط مبنای رهربی در  سازماندهی ا سیج و  شان میتفاوت کلیدی بین ب سیجدهی را ن  کردن با دسرتسی ودهد. ب

ستفاده از منابع افراد، همچون زمان حضور در راه ها، و یا منابع مالی، همراه ها و بیانیهکردن برای امضای درخواست»کلیک«پیامیی، توانایی ا

رود، بلکه هچنین منشــأ یرند که به نوبه خود نه تنها منبعی خاص به شــامر میگدهی در واقع روابط جدیدی شــکل میاســت. اما در ســازمان

 زایی و البته روابط بیشرت است.رهربی، تعهد، اندیشه

  چه خصوصیاتی دارد؟ رابطه در سازماندهی

 های مشرتک ریشه دارند. روابط در ارزش •

 رشد روابط حاصل مبادله منابع و منافع است.  •

 ستند.روابط محصول تعهد ه •

 تداوم رابطه مستلزم توجه و کار مستمر است. •
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دهند که در آن هر فرد در بخشــی از فعالیت گروه رهربی را در دســت های رهربی روشــی ســاختاریافته را برای همکاری مســتقل ارائه میتیم

ساییگیرد. در بهرتین حالت، تیممی شنا ضای خود را  ستعدادهای منحرص به فرد اع شکل مؤثر بهره های رهربی ا ستعدادها به  کرده و از این ا

  گیرند.می

 .شوند. اعضای تیم مشخص هستند؛ کم و زیاد منیمحدودیت اعضا

 شوند.. جلسات گروه به شکل منظم برگزار میثبات و پایداری

 . اعضای یک تیم ورزشی، گروه موسیقی، یا خدمه پرواز همگی نقش مهمی در موفقیت کل گروه دارند.همبستگی

 روایت جمعی چیست؟

به دیگران اســــت » فهامندن«هدف از بیان روایت فردی  به دیگران برای تجربه ارزش -خود  به کنشـــگری یعنی کمک  که شـــام را  هایی 

ــت » فهم یکدیگر«کمک به دیگران برای » روایت جمعی«اند. هدف از بیان فراخوانده ــرتک و الهامیعنی تجربه ارزش -اس بخش برای های مش

 و جرأت در یکدیگر و رسیدن به امید بر پایه همبستگی. کنش جمعی، یافنت جسارت 

 ایجاد پیوند بین روایت فردی و روایت جمعی 

کردن خود به دیگران و همراه» فهامندن«روایت فردی ابزاری است برای بیان ماهیت و رسالت فردی خود برای دیگران. هدف از روایت فردی 

سازمان ست. از آنجا که  ست، در روایت عمومی نیز نیازمند بیان درتدهی نیازمند قآنها ا شرتک ا آفرینی با همراهی دیگران در جهت اقدام م

توانند در اقدام جمعی حارض شوند. برای آزمون روایت جمعی های مشرتک بین گوینده و دیگرانی است که میداستانی است که بازتاب ارزش

 ید. دیگران را از پیوند و ارتباط جمعی سنج» فهم«توان می

    ای مشخص دارد. روایت جمعی، درست هامنند روایت فردی، چالش، انتخاب و نتیجه

 راهربد

ــرتک مورد توافق قرار می ــاختاردهی به گروه رهربی هدفی مش ــکیالت و جامعه هدف و نوع فعالیتدر س های گروه. گیرد: مأموریت کلی، تش

 یابی به این هدف است.کردن روش دستراهربد برای مشخصچالش بعدی تدوین 

 »ها یا هدف.رسیدن به خواسته های موجود به قدرت الزم برایتبدیل منابع و داشته«راهربد عبارت است از 

   .گیردراهربد از انگیزه و چیستی مسئله نشأت می

 ها درها و برنامهروز مشــکالت، اشــکال در کار، اجبار به تغییر در طرحگیرد: در زمان بتدوین راهربد تنها در زمان رضورت و اجبار صــورت می

 گیریم راهی متفاوت برگزینیم. می نگریم، و تصمیمشود، به اطراف میمان جلب مینتیجه عوامل مختلف. در اینجا است که توجه
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  .راهربد خالق و به دنبال یافنت راهی برای حل مسئله است

 ماند، تدوین راهربد نیازمند سازگاری مداوم و انطباق اقدام فعلی بر پایه اطالعات جدید است. اقی میهر چند هدف گاه ثابت ب

ست، اوضاع تغییر میکنیم پیش میگاه کارها بهرت از آن چه فکر می  کند. به همین دلیل گروه رهربی باید ازرود و گاه اوضاع مطابق انتظار نی

 باشد.یابی به هدف دسرتسی داشتهباشد و به اطالعات و ابزارهای الزم برای دست ها برخوردارانواع و اقسام مهارت

 تشکیالتو گام نخست: شناسایی افراد  •

شکیالت تآفرینی کنند، منابع خود را در اختیار توانند در رهربی نقشدهی نیاز دارند، میافراد حارض در تشکیالت افرادی هستند که به سازمان

 قرار دهند، و به منبعی جدید برای قدرت تبدیل شوند.

 گام دوم: تغییرات مطلوب و اهداف  •

های دقیقی درباره ماهیت مسئله، تغییرات حاصل از گیری در خصوص هدف راهربدی کمپین است. برای این کار باید پرسشگام بعدی تصمیم

 له تا به امروز، و ابزارهای الزم برای حل آن مطرح کرد. حل این مسئله در جهان پیرامونی، دالیل عدم حل مسئ

 گام سوم : منشأ قدرت و نظریه تغییر  •

نیازمند تدوین نظریه تغییر اســـت.  -ارزش بودن این هدف یا حتی تعیین ارزشـــمند یا بی -یابی به هدف راهربدی های دســـتتعیین روش

شد واهدصورتی حل خ خود، تأکید دارند چرا که بر این باورند که مسئله موردنظر تنها دردهندگان، بیشرت بر اجتامع، یا هامن تشکیالت سازمان

ــتفاده از این منابع به مشــار  ــتفاده کند. اگر روشــن شــود که منابع مورد نیاز را در اختیار داریم، اما برای اس ت ککه اجتامع از ظرفیت خود اس

مواجه هستیم. اگر مشخص شود منابع مورد نیاز در جایی دیگر قرار دارند، در این » ازقدرت همرت «بیشرت نیاز است، در این صورت با وضعیت 

شکیالت چطور می» قدرت ناهمرتاز«صورت با وضعیت  ست که ت ستیم. بنابراین، پرسش این ا تواند از منابع خود برای ایجاد ظرفیت روبرو ه

ست ستفادهالزم جهت د شکل مطرح میهاکند. در اینجا گزارهیابی به اهداف ا شوند: اگر این کار را بکنیم، آنگاه این اتفاق خواهد یی به این 

سازمانمورد آزمون قرار داد. پس از این مرحله، می» آنگاه-اگر«توان با چند گزاره افتاد. این وضعیت را می ما «دهی را ترشیح کرد: توان گزاره 

 »حاصل شودتغییری کنیم تا چه دهی میسازمان چیزی (هدف)چه  (نظریه تغییر) برای رسیدن بهچگونه را  چه کسانی

 های قابل استفاده : تاکتیکگام چهارم •

د ها اســـت. تاکتیک بدون راهرب ای از ایدهبخشـــد. راهربد بدون تاکتیک رصفا مجموعهمنظور از تاکتیک فعالیتی اســـت که راهربد را تحقق می

ها اســـت. در اینجا به چند معیار برای دهی در ایجاد رابطه پویا بین راهربد و تاکتیک ســـازمانبود. بنابراین، هرنمانع، هدررفت منابع خواهد

 کنیم: های مناسب اشاره میتعیین تاکتیک

o  پذیر به تاکتیک مناســب تاکتیکی اســت که با اســتفاده مطلوب از منابع تشــکیالتی به پیرشــفت ملموس و ســنجش :راهربدی بودن

 شود. سمت اهداف کمپین منجر

o تاکتیک مناسب تاکتیکی است که ظرفیت همکاری افراد را بهبود بخشد.  :تقویت سازمان 
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o تر، رهربی ها و برداشــت جدید و، از همه مهمگیری مهارتتاکتیک مناســب تاکتیکی اســت که به شــکل :حامیت از گســرتش رهربی

 جدید منجر شود. 

 بندیگام پنجم : زمان •

ــخصزمان ــود دارد و هر مرحله به یک نقطه اوج ختم می بندی کمپین مراحلی مش ــت که با موفقیت در این نقطه اوج لحظه -ش ای خاص اس

پس از هر نقطه اوج، کارکنان، داوطلبان و اعضــای  ســازد. ســازی جدید همراه اســت و حرکت به ســمت نقطه اوج بعدی را ممکن میظرفیت

 ریزی برای مرحله بعدی نیاز دارند.طرحکمپین به زمانی برای اسرتاحت، یادگیری، بازآموزی و 

 اقدام چیست؟

 آفرینی الزم برای پیروزی. کارگیری منابع تشکیالتی در راستای قدرتاقدام عبارت است از بسیج و به

 یابی به هدف نقش دارند. شود که در دستاقدام مؤثر به نتایجی منجر می نخست،

کند؛ چنین اقدامی ظرفیت اجتامع را برای ایجاد تغییر در آینده کرده و افراد جدید را به ســازمان جذب می اقدام مؤثر ســازمان را تقویت دوم،

 دهد. افزایش می

 دهد. اندرکار در کمپین نقش دارد؛ چنین اقدامی رهربی را گسرتش می اقدام مؤثر در رشد افراد دست سوم،

 یح چگونگی جلب تعهد رص

 پذیر است. یابی به نتایج مشخص و سنجشرصیح، جهت دستتعهدات برای رسیدن به گام اول، بسیج دیگران، 

آفرینی و حرکت در مسیر آرمانی است که برای افراد اهمیت دارد. بسیج جلب تعهد دیگران برای اقدام عملی به معنی ارائه فرصتی برای نقش

 مرحله است: مؤثر تعهد افراد نیازمند طی چهار 

ست: «ارتباط .۱ شخص کنید. خود را معرفی کنید، دالیل کار خود را بیان » درخوا ستید م سیج کردنش ه ساس فردی که درصدد ب خود را بر ا

 توان با چند کلمه ارائه داد. کنید، و علت درخواست را توضیح دهید. این توضیحات را می

 ها و امیدها را به شکل مشخص بیان کنید. توضیح دهید. چالش: علت فوریت اقدام درخواستی را سازیزمینه .۲

 : درخواست خود را به شکل رصیح مطرح کنید و زمان، تاریخ و مکان را مشخص کنید. تعهد .۳

ــورت مثبترشوع کار .۴ ــئولیتی واقعی را به همراه اقدام و طرح: در ص ــام، برای رعایت احرتام کار و مس ــت ش ــخ فرد به درخواس ی بودن پاس

 مشخص به فرد ارائه دهید.

 چگونگی تأیید و پیگیری تعهدات 

ـــازمان ـــازی دیگران جهت در ابتدای بحث س ـــئولیت برای توامنندس ـــت از پذیرش مس دهی تعریفی را از رهربی ارائه کردیم: رهربی عبارت اس

 کردن این تعهد به منزلهقدام عملی، تلقیپذیری رصفا به معنی جلب تعهد برای ایابی به هدف در مواجهه با عدم قطعیت. مســـئولیتدســـت

کردن دیگران به حال خود نیســـت. این مســـئولیت، پیگیری و انجام کارهای الزم برای حامیت از دیگران را جهت همراهی شـــامل تغییر و رها
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ها بیشــرت ت و تأثیر این متاسشــویم اهمیتر میاســت و هر چه به زمان رویداد نزدیک» متاس دوباره برای یادآوری«تر شــود. موضــوع مهممی

 شود. می

 و تعهد رصیح آنها را برای اقدام عملی جلب کنید. ا جذب کرده دیگران ر   .۱

پس از اعالم تعهد افراد، نیاز آنها را به وسیله نقلیه، امکان دعوت دیگران، یا پذیرش مسئولیت بخشی  تأیید کنید.  تعهد را از چند روز قبل  .۲

 کنید.تأیید از اقدام را بررسی کنید. موضوع را از یک روز قبل 

اه داشــته باشــد، و در عین ! اقدام موردنظر را به شــکلی هدایت کنید که باعث ایجاد انگیزه شــود، احرتام به وقت دیگران را به همر اقدام  .۳

 پذیر را فراهم آورد.سازی، و اقدام هدفمند و سنجشحال، آموزش، فرصت کافی برای رابطه

پذیر را فهرست کنید تا همه نقش خود را در جمع ببینند. جزئیات مربوط به کنید. نتایج سنجشارزیابی و تجلیل اقدام را با حضور دیگران   .۴

 های موفق و تغییرات الزم برای اقدامات بعدی را ترشیح کنید. سپس جشن بگیرید. بخش

های دهید. از دیگران درباره بخش . به ویژه تأثیر این اقدام را بر کمپین توضـــیحهمه بابت مشـــارکت در اقدام تشـــکر کنیدروز بعد، از   .۵

 های نیازمند تغییر در آینده نظرخواهی کنید. موفق کار و بخش

شارکت  .۶ سطح بعدی در رهربی هدایت کنیدم سمت  سطح، افراد میکنندگان را به  شام و گروه. در این   ریزی و انجامتان در طرحتوانند به 

 اقدامات بیشرت در شهر و محله کمک کنند. 

 بخش یوه طراحی اقدامات انگیزشش

سرتش منابع  ستای گ شارکت دیگران در را به اقدامی با طراحی آگاهانه نیاز داریم. اگر این حس در افراد  -به جای کاهش منابع  -برای جلب م

هدف انجام دهند، احتامل ه و بیکننداند، یا باید کاری خســتهدهند، یا مورد ســوءاســتفاده قرار گرفتهاهمیت انجام میایجاد شــود که کاری بی

 کند. اقدام فعاالنه، حل مسئله، یا تعهد دوباره کاهش پیدا می

 بخش نحوه کارکرد و طراحی کارهای انگیزه

شد، افراد دستنتایج شته با شت، برای حل مسائل دست به کار خواهند: اگر کاری طراحی مناسب دا د، و شاندرکار انگیزه بیشرتی خواهند دا

 بیشرتی در انجام کار خواهند داشت. تعهد 

 یابی به نتایج موردنظر نیازمند توجه به پنج جزء در طراحی است: ای برای دستخلق تجربه :طراحی

 مشاهده تأثیر کار بر جهان اطراف  :اهمیت کار •

 نسبت به بخش مشخصی از کار» مالکیت«ایجاد حس  :هویت کار •

 های یدی، فکری، روحی و روانیهای متنوع شامل مهارتکارگیری مهارت به :مهارت تنوع •

 روش انجام کار داشنت آزادی عمل برای انتخاب :انتخاب •

 اندرکار، حتی در حین انجام کارمشهود بودن نتایج برای افراد دست :بازخورد •
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 آشنایی با روایت امروز

ست که پیش روی روایت امروز بیان سیج افراد قرار می» جمع«گر انتخابی فوری ا ست که امیدوارند با ب سانی ا شکل از ک گیرد و این جمع مت

شم شان میاندازی چالشبتوانند به اقدام عملی برسند: چ صورت عدم اقدام ن ضعیت آتی را در  شمبرانگیز که و زی امیدبخش که اندادهد، چ

به این ترتیب، روایت امروز پلی است  دهد، درخواست برای جلب تعهد و اتخاذ اقدام الزم. اوضاع احتاملی را در صورت اقدام عملی نشان می

 چگونگی اقدام مؤثر.  -و راهربد  -چرایی نیاز به اقدام  -بین روایت 

مأموریت فراخواندهدر این مرحله می به این  ماهیت شــــده دانیم چرا  به همراهی در این » جمع«ایم. همچنین از  که  آگاهیم و جمعی را 

قرار گرفته و نیازمند اقدام عملی اســت: » جمع«روی  گر انتخابی فوری اســت که پیشروایت امروز بیان شــناســیم. ایم میمأموریت فراخوانده

اندازی امیدبخش که اوضاع احتاملی را در صورت دهد، چشمام نشان میبرانگیز که اتفاقات احتاملی را در صورت عدم اقداندازی چالشچشم

شان می ستای اقدام الزم. اقدام عملی ن شام هستید، به همراه جمع حارض و » شخصیِت «دهد، و فراخوانی برای تعهد در را روایت امروز خود 

 تواند امیدوارانه برای این اقدام با شام همراه شود. ای محلی که میجامعه

ــت امروز هم راهربد و روایت در روایت ــانی دارند چرا که یکی از اجزای کلیدی امید همین راهربد اس ــم -پوش اندازی مطمنئ که چگونگی چش

پذیری حسی که امکان -دهد. و یکی از اجزای کلیدی در راهربد منشأ امیدواری است حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب را نشان می

 دهد. انتخاب هدفمند نیازمند اقدامی عملی و فوری است، اقدامی جمعی برای رسیدن به نتیجه مورد نظر. را نشان می رسیدن به هدف

 شود.ای است که در مسیر اقدام عملی با امیدواری با شام همراه میروایت امروز خود شام، جمع حارض، و جامعه» شخصیِت «

 اجزای روایت امروز

 یابد)ها واقعیت میاکنون با آن مواجه هستیم (و نه بر پایه آمار بلکه از طریق روایتکه هم چالشی :چالش •

 ، و اوضاع احتاملی ناشی از اقدام عملی.»پذیریامکان«مسیر احتاملی اقدام، حس  :نتیجه •

 اس انتخاب فعلیانتخاب برای تعهد به مسیر اقدام عملی از جانب مخاطبان بر اس :انتخاب •

 

 چرایی اهمیت روایت امروز

شده ست. رهربانی که فقط از مشکالت میانتخابی که امروز به آن فراخوانده  توانند راهی برای اقدام جمعی و گویند، اما منیایم اقدام فوری ا

 و اقدام فوری دارد، باید مســئولیت فراخوانحل مســئله بیابند، رهربان خوبی نیســتند. در مقابله با چالشــی واقعی، چالشــی که نیاز به انگیزه 

رصفا درخواســـت از دیگران برای انتخاب گزینه عملی » روایت امروز«جمعی را برای اقدام فوری و دارای شـــانس موفقیت بر عهده گرفت. 

 است.» امیدوارانه«بلکه فراخوانی برای اقدام  -نیست 
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اند گیری این رسالت شدههایی را پیدا کرد که موجب شکلهای شخصی، جمعی، و امروز باید وجه اشرتاک بین ارزشبرای یکپارچه کردن روایت

 ها را که نیازمند اقدام فوری هستند مشخص کرد. های پیش روی این ارزشهای مشرتک در اجتامع و چالشو همچنین ارزش

 زمند بازنگری مداوم در روایت جمعی، فردی، و امروز است.ایجاد این پیوند گاه نیا

 رسایی فرآیندی پویا و غیرخطی است. داستان

شود، روایت با مخاطبان مختلف انطباق پیدا کند، و داستان بسته تا منظور گوینده روشن -کند هر داستان در هر بار روایت تغییر پیدا می تر 

شود. در تدوین روایت جمعی، شاید الزم باشد روایت فردی تغییر پیدا کند، به ویژه این که رابطه بین  به بسرت موجود به شکلی متفاوت بیان

گذارد. در داده تأثیر می شـــود. همچنین، در تدوین روایت امروز، گاه این روایت بر آن چه در گذشـــته رختر میاین دو در گذر زمان روشـــن

 وز نیز تغییر یابد. ها، گاه الزم است روایت امر بررسی گذشته

 رسایی به مترین نیاز دارد.داستان

یری کنندگان برای یادگنهایی برای روایت عمومی و استفاده چندباره از این منت نیست. هدف کمک به رشکت» متنی«هدف در اینجا رسیدن به 

 ران جهت اتخاذ اقدامی مشخص و راهربدی است. سازی چندباره در هر زمان و مکان الزم برای ایجاد انگیزه در خود و دیگفرایند روایت
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