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ــته تالش می ــمتاین نوش ــتان، زنان ایران را ترغیب کند تا برای تصــدی س ــوند. کند تا از طریق نقل چند داس ــیاســی نامزد ش های س

یر قرار ثأ ای برانگیزاننده که جوامع محلی زنان را تحت تاین منت مربوط به زنانی از رسارس جهان است. مسئله هایها و متریننداستا

 حلی برای پرداخنت به مشکالت همسایگان، موجب فعالیت سیاسی این زنان شده است.  داده و شوق یافنت راه

استفاده منود. در هر بخش، ابتدا داستان یک زن روایت شده، سپس  از این نوشته میتوان به عنوان یک خودآموز یا راهنامی آموزشی

ــئله و ابزارهائی برای آموخته ــتان ذکر گردیده و در نهایت مترینات پایانی برای تامل در زمینه مس های مربوط به موضــوع ویژه داس

 کمک به آمادگی بهرت خوانندگان جهت ورود به زندگی سیاسی ارائه شده است.
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 ستزنان در سیا

تر هگیرندگان منتصب در سطح ملی نیست و مفهومی بسیار گسرتدمشارکت در سیاست تنها منحرص به مقامات منتخب و یا تصمیم

ــی به معنای فعالیت جهتیأ از ر  ــیاس ــارکت س ـفت جوامع محلی اســت. این  دهی در انتخابات دارد. مش بهبود زندگی مردم و پیرشـ

ها های گوناگون، از صحبت ساده در مورد مشکالت پیش روی یک جامعه محلی تا مشارکت از طریق ارائه ایدهفرایند شامل فعالیت

ـــتحلو راه ـــیاس ـــازماندهی مردم، رشکت در کمپگذاریها، حامیت یا مقابله با س های انتخاباتی به ینها و مقررات، گردهآمیی و س

 شود.گیرنده منتصب میشدن به مناینده منتخب یا تصمیمعنوان حامی یا نامزد، یا تبدیل

ستانداردهای پذیرفته ضامنت مین حقوق برابر زنان و مردانأ املللی برای تشده بیناگرچه ا ست  سیا شارکت کامل در  هایی جهت م

، تا ماه ژوئن )UN( تعیین منوده، اما در عمل مشــارکت زنان بســیار کمرت از مردان اســت. بنابر اعالم آژانس زنان ســازمان ملل متحد

دند. موانع دادرصــد از وزرای دولت را زنان تشــکیل می ۱۷درصــد از اعضــای مجالس و فقط  ۲۲.۸در رسارس جهان تنها  ۲۰۱۶ســال 

سی زنان وجود دارد که از آن جمله می سیا شارکت  سیر م ساختاری مانند قوانین و نهادهای تبعیضمتنوعی در م یز آمتوان به موانع 

نفس، امکانات مالی، دســرتســی به کارانه، و فقدان اعتامدبههای محافظهجنســیتی، خشــونت و ارعاب، نبود حامیت اجتامعی، ســنت

 سازی اشاره کرد. ی ظرفیتهاوری و فرصتآ فن

دی بنبا این وجود، تجربه نشــان داده اســت که حضــور زنان و مشــارکت آنها در ســیاســت اثرات مثبتی بر تخصــیص منابع و اولویت

که رهربان زن عموما شفقت و همدلی بیشرتی داشته و پس از انتخاب به سمت  شواهد نشان میدهدخدمات در جوامع محلی دارد. 

در  های بهداشــتیاند بیشــرت اســت. به عنوان مثال، مراقبتســیاســی نیز احتامل فعالیت آنها در زمینه مســائلی که با آن مواجه بوده

یرا زنان گیرد، ز. آموزش و پرورش نیز در اولویت قرار میدستور کار آنها اولویت بیشرتی دارد، چرا که زنان اغلب مراقبان اولیه هستند

ها نیز های کمرتی برای نجات خود و خانواده خود از فقر خواهند داشت. عالوه بر این، زیرساختمحروم از تحصیل احتامال فرصت

ان گذارد. به عنو شرتی بر زنان میثیر بیأ های مناسب اغلب تهای اصلی آنها است، زیرا موانع حاصل از نبود زیرساختیکی از دغدغه

گیرندگان زن اســت زیرا احتامل آن که آنها خود های تصــمیممین آب ســامل یکی از اولویتأ دهد که تمثال، برخی مطالعات نشــان می
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 را نه فقط برای زنان بلکه در رسارس مین آن باشــند بیشــرت اســت. پرداخنت به این مســائل باعث کاهش فقر شــده و رشایطأ مســئول ت

 بخشد.جامعه محلی بهبود می

نگری، مشــاوره و حل مســئله تر بوده و عموما متایل بیشــرتی به جامعدهد که رویکرد زنان مشــارکتیعالوه بر این، تجربه نشــان می

صمیم سوی دیگر، احتامل آن که زنان خود و اراده خود را به فرایند ت ست که دارند. از  ست. این بدان معنا گیری تحمیل کنند کمرت ا

کنیم، گردد. هامنطور که مشاهده میها بیشرت مبتنی بر رضایت طرفین بوده و با توجه به منافع جوامع محلی اتخاذ میتصمیامت آن

ــور زنان در نهادها و دولت ــمین حقوق آنحض ــتانداردهای بین املللی و تض ها، بلکه به دلیل رضورت ها نه فقط به دلیل پیروی از اس

 مشارکت سیاسی زنان برای پیرشفت و توسعه پایدار جامعه محلی به عنوان یک مجموعه است.

 

 های رهربان و رهربیویژگی

 های زیر فکر کنید:پیش از خواندن داستان پروفسور کریستین منگو، به پرسش

 هایی دارد؟یک رهرب خوب چه ویژگی •

 آیا هیچ ویژگی وجود دارد که در مردان مثبت و در زنان منفی تلقی شود، و بالعکس؟ چرا؟ •

 

 1داستان پروفسور کریستین منگو، کنیا

است. او پیش از آن که تصمیم به فعالیت سیاسی بگیرد و  2پروفسور کریستین منگو عضو پیشین مجلس کنیا از حوزه انتخابی بوتوال

لس انتخاب شــود، به عنوان مدیر مرکز مطالعات دریاچه ویکتوریا و نواحی اطراف خدمت کرده بود. به منایندگی مج ۲۰۰۲در ســال 

اش، از دانش و مهارت خود به عنوان یک رهرب اســتفاده منود تا با کســب ســمت منگو با انگیزه رســیدگی به مســائل مبتال به جامعه

																																																																				
، اقتباس شده است ۲۰۱۰، بنیاد هایرنیش بل رشق و شاخ آفریقا، Nyokabi Kamauده موردکاوی"،  -این داستان از "زنان و رهربی سیاسی در کنیا  1

https://ke.boell.org/sites/default/files/women_in_leadership_study.pdf 
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مدار تجارب زنان بســیاری اســت که در نتیجه رشایط موجود ســیاســتدهنده ســیاســی جامعه خود را بهبود بخشــد. تجربه او نشــان

هایی که زندگی بر رس راه آنها قرار داده ارتقاء پیدا کرده اســت. داســتان های رهربی آنها نیز در مواجهه با چالشاند و مهارتشــده

 کند. روایت میها و تقویت جوامع محلی را کریستین منگو همچنین اشتیاق و تعهد واقعی نسبت به ارزش

 

 عالقه به سیاست

ست سیا شد. هامن طور که از اغلب همرسان  شوهرش در مجلس آغاز  ضویت  ست با تجربه ع سیا ستین منگو به  مداران عالقه کری

و  منود و بدین ترتیب، ارتباطدهندگان از شـــوهر خود پشـــتیبانی مییأ های انتخاباتی و تعامالت با ر رود، او نیز در کمپینانتظار می

 عالقه فراوانی نسبت به فعالیت و تعهدات رهربان سیاسی در وی ایجاد شد.

سمت تدریس در دانشگاه رفتم؛ اما پیش از آن، از  شده است و من از تحقیق به  تا  ۱۹۷۹بیشرت زندگی من رصف پژوهش 

سیاسی داشت و به همین دلیل من هم چاره۱۹۸۸ شوهر مرحومم فعالیت  کرده، از او حامیت ای جز تعامل نداشتم. من، 

 منودم و تعامالت فراوانی با مردم داشتم.های انتخاباتی او رشکت میدر کمپین

سنو شگاه ما شرت زندگی خود را به آموزش و تحقیق در دان شغول بوده و توانایی 3او بی ستاوردهایش به م های رهربی او نه تنها در د

 هایی که در تحقق دستاوردهای علمیشناسی، بلکه بیش از آن در غلبه بر چالششناسی/حرشهعنوان یک دستیار فوق دکرتا در انگل

شهود بود. او مدرک دکرتای خود را همزمان با نگهداری از خانواده شد نیز م شخصی با آن روبرو  شوهرش که و  اش اخذ منود. البته، 

منود. او مدیر مرکز مطالعات دریاچه پشـــتیبانی میکرد نیز به شـــدت از او هایش از کودکان مراقبت میدر زمان غیبت و مســـافرت

ها و حفظ دریاچه بود و توانست این مرکز را در خط مقدم تحقیق و گفتگو در زمینه چالش) (CSOLVE ویکتوریا و نواحی اطراف

																																																																				
3 Maseno University 
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شت، ایاالت متحده بازگسفانه زمانی که منگو از سفرش برای رشکت در مراسم فارغ التحصیلی فرزند خود در أ ویکتوریا قرار دهد. مت

 مرکز منحل شده بود.

گرفت خطر کرده و وارد فعالیت ســـیاســـی در منطقه منگو با انگیزه ادامه فعالیت برای جامعه محلی خود در مقامی دیگر تصـــمیم

 خود یعنی بوتوال شود.

ــمیم ــتم. کمک هزینه ناچیزم را جمع کرده و تص ــپتامرب  گرفتممن پول نداش ــوم. در پایان س ، کمپین ۲۰۰۲وارد این قامر ش

انتخاباتی خودم را از طریق فعاالن کمپین انتخاباتی شــوهرم رشوع کردم. ممکن اســت بعضــی مردان بگویند من از موج 

4NARC  اســتفاده کردم، اما از هر چه اســتفاده کردم انتخاب شــدم. هیچ ســازمانی از من پشــتیبانی نکرد. من فقط منابع

ــتم. من به رساغ زنان رفتم و گفتم: ا ــام در «ندک خودم را داش ــته به مردان ر  ۴۰ش ــال گذش ی دادید، اما حاال من اینجا أ س

 .»هستم، یکی از خود شام، به من فرصت بدهید

 مرد شــوند، او موفق به شــکســت رقبایای مالی، فرهنگی و جنســیتی که اغلب زنان با آنها مواجه میبا وجود هزاران چالش کلیشــه

 ش به عضویت مجلس درآمد.اخود شده و به عنوان نخستین مناینده زن مجلس در حوزه انتخابی

 پروفسور منگو پس از کسب این سمت خود را وقف رسیدگی به مسائل ناخوشایند جامعه محلی خود منود.

انتخاباتی مانند باران، زمین، و  من فقر فراوان حوزه انتخابی خود را دیده بودم، ولی در عین حال منابع طبیعی این حوزه

های آموزشی کاهش فقر . وقتی کارگاه»چرا ما فقیر هستیم؟«پرسیدم: بودم. از خودم میها را هم مشاهده کردهرودخانه

ـــد، رشکت میو امثال آن برگزار می ـــدم، میکردم. هر بار که دعوت میش ـــیدم رفتم و میش ـــیا«پرس فقیر  5چرا ما در بوس

ــتیم؟ ــئله عالقمند. از »هس ــیدم: آن زمان، به این مس ــده و از خودم پرس آیا راهی وجود دارد که بتوانم تغییری کوچک «ش

 . من مسیح نیستم اما شاید بتوانم به عنوان یک فرد از این راه یا راهی دیگر کاری انجام دهم.»ایجاد کنم؟

																																																																				
 حزب ائتالف ملی رنگین کامن4 
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 ثیر بر جامعه محلیأ ت

ـــت ـــیاس ـــتیاق منگو در حوزه انتخابیش کمک به دخرتان جوان و کودکان یتیم بود. او جنبشبه عنوان یک س های مدار، بزرگرتین اش

اندازی جنبشی برای ترسیع آموزش دخرتان جوان و کودکان یتیم در کنیا پارملانی گوناگونی برای دخرتان جوان آغاز کرد و موفق به راه

 گردید.

ها در اولویت قرار دارند. در زمینه آموزش و پرورش من تاکنون یک مدرســــه آموزش و پرورش، بهداشــــت، آب و جاده

شده است و پس از آن مدرسه متوسطه دخرتانه دیگری بنا متوسطه دخرتانه بنا کرده ام. این مدرسه در حال حارض تکمیل 

جریب  ۵۰ام و در حال خرید ام و عالوه بر آن زمینی خریداری کردهکنم. من دو مدرســه متوســطه پرســانه هم بنا کردهمی

زمین دیگر هســــتم که ابتدا به عنوان یک مرکز امداد یتیامن رشوع به کار خواهد منود، اما در نهایت به یک کالج تبدیل 

شد. من تاکنون چهار درمانگاه بنا کرده شدهخواهد  سیس بخش زنان أ اند. هم اکنون در حال تام که در حال حارض تکمیل 

وی و ایدز، ماالریا و آیدانید در منطقه ما اچاز این مراکز بهداشــــت و درمان هســــتم. هامنطور که میو زایامن در یکی 

صبه وجود دارد و به همین دلیل منطقه ستم با چریتی انگیلوح ست. من توان شت و  6ای دارای اولویت ا سابق بهدا [وزیر 

ــتان منطقه ــتان منطقه انیانزاآب کنیا] گفتگو کنم. او آمبوالنســی برای بیامرس ــتان به 7ام، بیامرس ، به من داد. هامن بیامرس

ـــگاه موآ ـــد ویروس دانش ـــگاه ایندیانا و در پروژه8مرکزی برای توزیع داروهای ض ، AMPAای با عنوان ، در پیوند با دانش

 مناید.فرد است، زیرا دارو، غذا و پشتیبانی مالی ارائه میتبدیل شد. این مرکز در نوع خود منحرصبه

وی ایفا منوده است. او جلسات آموزشی عمومی هم در این زمینه برگزار آیمنگو، نقش مهمی در تشویق مردم برای انجام آزمایش اج

 است. به گفته او:کرده
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ساتی میآیمن در مورد اچ شتیاق فراوانی دارم، به جل کنند چون من یک صحبت می روم که در آن زنان با منوی و ایدز ا

سالگی برسند. آن  ۸مادر منگو لطفا برای ما دارو بیاور تا کودکان یک ساله ما حداقل به «گویند: هستم. آنها به من میزن 

داد. من تالش فراوان منوده و از ثیر قرارأ این مطلب واقعا مرا تحت ت ».ها را به فرد دیگری بســــپاریمتوانیم آنوقت ما می

. در نتیجه، افرادی از ســفارت آمریکا برای بازدید از محل و امکانات بهداشــتی آمدند. در وزارتخانه درخواســت کمک کردم

صله  سیا بروند که در فا ضعیف، بی پول، و از نظر تغذیه ۴۰آن زمان بیامران مجبور بودند به بو ست. فردی  ای کیلومرتی ا

ک بزرگی به این مردم اســت. ... هنگامی که این گروه فقیر باید این راه طوالنی را بپیامید. افتتاح بیامرســتان زیرمنطقه کم

 مرکز مشاوره و آزمایش داوطلبانه) آزمایش دادم تا مردم برای انجام آزمایش تشویق شوند.( VCTآمد من هم در

عمق حفر شــــده در دهه های کمهای آب به خودش و مردمش قول داده بود که پس از انتخاب چاهگوید در رابطه با پروژهاو می

 ها به دلیل نبود تعمیر و نگهداری ناشی از سوءمدیریت خشک شده بود.را بازسازی کند. چاه ۱۹۸۰

خواهم آب ها ســــازمان دادیم. من مینهای بزرگی برای فعال منودن همه آهها را شــــناســــائی و پروژ ما متامی این چاه

سامل برای مردم فراهملوله شه منایم تا زنان از رنج حمل ظرف کشی  شوند. من همی شت خود خالص  های آب روی رس یا پ

 کردم، گردنم کوتاه است.گویم چون زمانی آب روی رسم حمل میبه شوخی می

 مین منوده اســت، و بهأ های روســتائی یک گاوآهن تهای درس کمک کرده اســت، برای تســطیح جادهمنگو همچنین به ســاخت کالس

های درآمدزا، به خصــوص برای زنان، دســت زده اســت. او در مورد آنچه باید انجام شــود بســیار رصیح بود و در پشــتیبانی از پروژه

منود تا بداند نیازهای آنها چیســـت و مایلند با بودجه توســـعه حوزه انتخابی جلســـات وقت زیادی رصف صـــحبت با مردم خود می

CDF)(9 .چه کاری انجام دهند 

 

																																																																				
 ۵،۲ترصیح می کند که دولت باید حداقل   CDFتوسط نهمین مجلس کنیا آغاز به کار منود. قانون  CDF 2003با تصویب قانون ۲۰۰۳صندوق توسعه حوزه انتخابی در کنیا در سال  9 

 .تخصیص دهد CDF عمومی خود را برای پرداخت به مناطق محلی تحت برنامه درصد درآمد
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 هامترین

ــشأ پس از ت .۱ ـفت جامعه خود، به پرس ــی برای پیرشـ ــیاس ــمت س ــب س ــتین منگو بعد از کس های زیر مل در زمینه اقدامات کریس

 مل فردی).أ دهید (بحث و گفتگو در یک گروه یا تپاسخ

 اش داشت؟اقدامات منگو به عنوان عضو مجلس چه ارتباطی با عالئق او و مسائل جامعه محلی •

 های یک رهرب خوب را به منایش گذاشت؟ منگو هنگام پرداخنت به هر مسئله در جامعه محلی خود کدام ویژگی •

تواند در مردان مثبت اما در زنان منفی تلقی شود، و بالعکس، را به نظر شام آیا پروفسور منگو هیچ ویژگی رهربی که می •

 به منایش گذاشت؟

 شدن به یک رهرب موفق شامل موارد زیر است:ایند تبدیل، فر )۱۹۸۷به عقیده کوزس و پوسرن( .۲

 یابد که به اعتقاد او بیش از همه نیازمند بهبود است؛رهرب ابتدا فرایندی را می فرآیندهای چالش برانگیز: •

 این موضوع شامل ارائه دیدگاه در قالب کلامتی قابل فهم برای حامیان فرد است؛ ایجاد دیدگاه مشرتک: •

 های الزم برای حل مشکالت خاص به مردم؛ارائه ابزارها و روش دیگران برای اقدام: دهی بهمیدان •

ــت به کار می ارائه الگو: • ــوار گردد، رهرب خود دس ــود. یک رئیس به دیگران میهنگامی که کار دش گوید چه کاری انجام ش

 توان آن را انجام داد؛ ودهد که میدهند در حالی که یک رهرب نشان می

 داشنت درد در دل خود.منودن پیروان در افتخارات و نگاهسهیم ها:لبتشجیع ق •

 هایی از تجربه خود در زمینه مسائل زیر را به طور انفرادی یا گروهی ذکر کنید:با توجه به داستان پروفسور منگو، منونه
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نه مثبتی بر جامعه محلی شام خواهد داشت؟ چگو ثیر أ نسبت به چه تغییری اشتیاق دارید؟ آیا این تغییر ت فرآیندهای چالش طلبانه:

 توان به آن دست یافت؟می

 اگر تغییر مورد نظرتان اتفاق افتد، چه تفاوت یا بهبودی در جامعه محلی شام ایجاد خواهد شد؟ ایجاد دیدگاه مشرتک:

 توانند در ایجاد تغییر مشارکت کنند؟دیگران چگونه می دهی به دیگران برای اقدام:میدان

 دهید؟کنید هنگام فعالیت برای ایجاد تغییر چه باید بکنید تا روش انجام کارها را به هواداران خود نشانفکر می ارائه الگو:

ــجیع قلب ــاس می ها:تش ــام هم خود را بخشــی از فرایند تغییر احس کنند، چگونه پیروان خود را در برای اطمینان از اینکه پیروان ش

 کنید؟هیم میموفقیت در ایجاد تغییر س

 

 حل مسئله

شوند. هایی برای حل مسائل درون جوامع محلی خود مواجه میشان، پس از انتخاب با مشکالت و چالشمنایندگان، فارغ از جنسیت

 توان آن را آموخت و مترین کرد. همچنین ثابت شده که فرآیند حل مسئله بصورت فراگیر و مشارکتیحل مسئله مهارتی است که می

صورت می سمتبهرت  صمیمگیرد. احتامل آن که زنان دارای  سی، رویکردی فراگیر برای حل های ت سیا گیری، از جمله زنان دارای مقام 

 مسئله اتخاذ کرده و برای رسیدن به بهرتین راه حل برای جوامع محلی خود با دیگران مشارکت کنند، بیشرت است.

ی ممکن هاحلتعریف مشکل، تجزیه و تحلیل، و درک علل بروز آن آغاز شده، با یافنت راهحل مسئله فرایندی است که با شناسائی و 

ه توان برا هم می »مســـئله«یابد. شـــده پایان میحل انتخابریزی برای اجراء راهترین آنها ادامه یافته، و با برنامهو انتخاب مناســـب

مل درباره مســائل جامعه محلی، به رشایط أ تعریف کرد. هنگام ت »تواند باشــدتفاوت بین آنچه وجود دارد و آنچه باید یا می«عنوان 

ـــی در درون آن فکر میثر بر کل جامعه یا گروهؤ موجود م ـــایل آنها کنیم. از آنجا که جوامع منحرصـــبههای خاص ـــتند، مس فرد هس

رصفه برای همه، نبود مدارس مناسب، بهرونهای بهداشتی مقها فراوان خواهد بود. کمبود مسکن مناسب و مراقبتگوناگون و منونه
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فقدان نظام اقتصـــادی متنوع و پویا، محیط زیســـت آلوده و ناامن، کمبود همکاری و احرتام در میان مردم مواردی از این فهرســـت 

 پایان است.بی

سئله شد، م سایی هر زمان که نیاز به تغییر وضعیت یا رشایط با شنا رشفت به  صول پی سئله و اراده برای حل آن ای وجود دارد. ح م

هائی کند، زیرا مواجهه با موانع و شناسایی مسائل موجب خلق ایدهبستگی دارد. درعین حال، مسئله فرصتی برای پیرشفت ایجاد می

 های ما را منایان کرده و موجب پیرشــفت وشــود. حل مســئله مترینی اســت که همیشــه بهرتین تواناییبرای ایجاد تغییر و بهبود می

ای مثبت ه، مسائل جنبه»مسئله«شود. به طور خالصه، علیرغم نگرش منفی نسبت به کلمه بهبود ما، هرچند بصورت گام به گام می

 فراوانی دارند.

 

 10داستان پالگیا تریسی، مولداوی 

یز املللی کشــور را نبیناملللی بوده و تعهدات ملی و تر از معیارهای بینگیری در مولداوی پائینحضــور زنان در ســیاســت و تصــمیم

سیاسی زنان برای دموکراسی و دستیابی به توسعه پایدار در مولداوی رضوری و از کند. تقویت مشارکت و تصمیمبرآورده منی گیری 

سازمان ملل متحد در این کشور است. داستان پالگیا تریسی موجب جلب توجه به نتایج مثبت رهربی فعالیت های مهم آژانس زنان 

 ور سیاسی بیشرت زنان در جوامع محلی گردید.و حض

  .پس از سازماندهی شهر بوسیله یک زن عضو شورای شهر، محل دفع زباله به جنگل تبدیل شد

 ۲۰۱۶دسامرب  ۱۴تاریخ: 

 شناسایی مسئله

																																																																				
  :ع زیر اقتباس شده استاین داستان از منب 10 

http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2016/12/landfill-becomes-a-forest-after-woman-councillor-organises-town#sthash.EZExxh4F.dpuf 
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ــتای تاراکلیا ــگری طبیعی مهم در مولداوی، واقع12که در راپا لویی ویســان 11روس ــده با مشــکل محل، یک منطقه گردش دفع زباله  ش

یم های آژانس زنان سازمان ملل متحد تعلناسامل مواجه بود، تا آن که پالگیا تریسی، عضو محلی شورا که به وسیله یکی از ابتکار عمل

 دیده بود، همسایگان خود را به اقدام فراخواند.

ی شهر کیشینف، از خطرات بهداشتی، بوی کیلومرتی پایتخت مولدواوی یعن ۵۱نفر سکنه تاراکلیا، روستائی در  ۴۰۰۰یک سال پیش، 

بردند. حاال به لطف پالگیا تریسی، عضو محلی انداز ناخوشایند یک محل دفع زباله غیر قانونی در نزدیکی روستا رنج میبد و چشم

ست، محل دفع زباله جمعیکی از برنامه که به وسیلهشورا  سازمان ملل متحد تعلیم دیده ا و جای خود را به شده های آژانس زنان 

 هوای تازه و جنگل کوچکی از درختان زبان گنجشک، اقاقیا و افرا داده است.

های ما یک مبب ســاعتی زیســت شــد. این محل دفع زباله در نزدیکی خانهجامعه باید وارد عمل می«گوید: خانم پالگیا تریســی می

 . »ها بودمحیطی برای سالمت انسان

ـــان، یکی از مهماگر چه تاراکلیا میزبان  ـــده راپا لویی ویس ـــگری طبیعی مولداوی بوده و ترین جاذبهمنطقه محافظت ش های گردش

شورا از مدت ها پیش از محل دفع غیرقانونی آگاه بوده و در مورد آن بحث و گفتگو کرده بودند، اما پیش از آن که پالگیا ساکنان و 

 پا پیش نهد اقدامات اندکی انجام شده بود.

 

 هاحلتحلیل مسئله و شناسائی راه تجزیه و

شورای محلی بود که مهارت ضو تازه وارد  سئله و تعامل با جامعه محلی را پس از پیوسنت به برنامه آموزشی پالگیا یک ع های حل م

های متعدد با ، کســـب کرده بود. او پس از مشـــاوره!Inspir-Oملی آژانس زنان ســـازمان ملل متحد برای زنان عضـــو شـــورا، با نام 

ادی ها از زباله گرد هم آورد. افر کردن تپهتاراکلیا را پیشنهاد منود که جامعه محلی را برای اقدام مشرتک و پاک-روستاییان، پروژه اکو

																																																																				
11 Taraclia 
12 Rapa lui Visan 
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 . اینآوری کردندهای زباله را جمعبا هر ســن و شــغل، از کارگران و کارآفرینان گرفته تا جوانان و افراد مســن، همکاری منوده و توده

 های زباله سپس به محل قانونی دفع زباله در هامن نزدیکی منتقل شد.توده

ما مردم را تشــــویق کردیم تا همکاری کنند و این اتفاق ثابت کرد که کمبود منابع مالی نباید مانع حل « گوید:پالگیا می

صل شود. ما دو هکتار زمین را پاک و تسطیح کرده و زمین حا شت درخت آماده منودیم. دو ماه بعد خیزی برای کامسئله 

 »اصله درخت سامل جایگزین آن محل دفع زباله مسموم گردید. ۲۰۰۰جنگل جوانی متشکل از 

 

 تأثیر بر جامعه خود

او برای ایجاد انگیزه در جامعه محلی خود، محل دفع زباله از بین رفته اســت. ابتکارعمل پالگیا،  با تشــکر از پالگیا تریســی و توانایی

تاراکلیا را به توسعه خدمات دفع زباله برای جامعه محلی سوق داد و به کسب مجدد موقعیت منحرص به فرد آن کمک کرد. اعضای 

 ل بهبود زندگی آنها است.اند که چگونه جنگل در حاگزارند و متوجه شدهجامعه سپاس

 »پالگیا تریسی یک مسئله جدی و قدیمی روستای ما را حل کرد.«آقای والدیمیر کوکریوالی، دهدار روستا، با خوشحالی میگوید: 

 دواهندهد و مردم ساملرت خروستای ما دیگر بوی بد منی«گوید: خانم ویکتوریا اسکوروکاریا که یکی از ساکنان قدیمی روستا است می

 .»بود

 

 فرایند حل مسئله

ــاره شــد، مردم اغلب در نتیجه یک مســئله یا مجموعه مســائلی که جوامع آنها را تحت ت  دهد و باثیر قرار میأ هامنگونه که قبال اش

شتیاق یافنت راه سی را پیدا میا سیا سمت  سائل، انگیزه کسب  سب ککنند. آنها به احتامل زیاد هنگام فعالیت برای حلی برای این م

سائل با اهمیت میسمت وعده اتی های انتخابدهند. اما پس از انتخاب، برای تحقق این وعدههایی انتخاباتی مبنی بر پرداخنت به م
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های نامزدهای خوب باید ها و برنامهشــوند. به طور کلی، وعدهدهندگان خود با چالش روبرو مییأ مبتنی بر رســیدگی به نیازهای ر 

شهروندان قرار دهد. آنها پس از انتخاب موقعیت ؤ دار و فرایند حل مسئله معنیهای محلشامل راه ثری باشد که آنها را در متاس با 

های دیگر و انجام حلدهندگان، و اســـتفاده از فرایند حل مســـئله جهت یافنت راهیأ دادن به ر تری برای اقدام فوری، گوشمناســـب

 هندگان خود دارند.دیأ های ترویجی به منایندگی از ر فعالیت

 مناید:کید میأداستان پالگیا تریسی منایشگر نکات زیر در مورد مسائل بوده و بر آنها ت

 توانند زیربنائی برای پیرشفت باشند؛مسائل می •

 حل هستند؛مسائل قابل •

 هائی برای بهبود هستند؛ ومسائل فرصت •

 گذارند.های ما را به منصه ظهور میمسائل بهرتین توانایی •

 

را هم پیشــنهاد منود: توســعه خدمات  حلحل بود. او همچنین راهتریســی ثابت کرد که مســئله جدی و قدیمی محل دفع زباله قابل

دفع زباله برای جامعه. حل این مسئله کیفیت زندگی در جامعه او، تاراکلیا، را بهبود بخشیده و جذابیت گردشگری آن را نجات داد. 

 های او را به خوبی ارج نهاده و برای آن ارزش قائل شدند.محلی هم تالش شهروندان و مقامات

ا های خود ر حل اســت. محل دفع زباله غیر قانونی بود. در واقع، مردم تاراکیال زبالهدیگر جنبه مهم این داســتان نتایج حاصــل از راه

 شــد. اما پرســش کامکان باقیط عالئم این مســئله رفع میکردن محل دفع زباله، فقکردند که برایشــان راحت بود. با متیزدر دفع می

های خود را دوباره در هامن منود یا مردم، چون راه دیگری نداشــــتند، زبالهمیامند: آیا متیز کردن آن منطقه تغییری دامئی ایجاد می

ــعه خدمات دفع زباله در جامعه محلی تاراکیال گریختند؟ بخشــی از راهمحل می ردید، متضــمن پایداری آن بود، حل که موجب توس

شد مردم خود ای مسئله را حل منود. نبود خدمات دفع زباله برای حمل زباله به محلزیرا علت ریشه های قانونی دوردست موجب 

 سیس کنند.أ چنین نظامی ت
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ز حلیل مورد نیاز برای اطمینان ااین داستان مثالی مناسب از فرآیند حل مسئله، نه تنها از نظر اقدامات الزم بلکه از جهت تجزیه و ت

 حل مسئله است.ترین راهیافنت بهرتین یا مناسب

 

 تعریف مسئله

کنیم، تا متوجه شــویم چه اطالعاتی را در اختیار نداریم. در مورد روســتای دانیم آغاز میهنگام تعریف مســئله، همیشــه با آنچه می

ضح وجود محل سئله وا سائل دیگر مانند قانونی یا غیرقانونی بودن محل، تاراکیال م ستا بود. اما م های دفع زباله بدبو در نزدیکی رو

 ریزند، احتامال در ابتدا شناخته شده و واضح نبوده است.های خود را در آنجا میدلیل انتخاب آن مکان، و علت آنکه مردم زباله

سئله ستیابی به اطالعات الزم درباره م سائل ای که مید سیاری م ست. ب شوار و یا حتی غیرممکن ا سیار د خواهیم حل کنیم اغلب ب

ـــتند اما هیچ ـــح هم هس ـــالمت أ ای درباره آنها وجود ندارد. برای مثال، آیا محل دفع زباله تگونه داده وجود دارند و واض ثیری بر س

بیامری  داده و اگر بلی، چه ثیر قرارأ هروندان را تحت تشهروندان تاراکیال داشته و اگر بلی چگونه؟ آیا بیامری خاصی بطور فزاینده ش

 گردید:و به چه میزان؟ بنابراین شام به دنبال موارد زیر می

چه کســی، چه چیزی، چه زمانی، چه مکانی، چگونه، چقدر؛ اطالعات دقیقی که مســئله را به درســتی منعکس  ها:واقعیت •

 ها.ها، مقادیر یا کمیتها و روشها، راهها و محلها، دفعات یا تواتر، مکانها، اقدامات، مسئولیتکنند عبارتند از: ناممی

مناید: تعداد قابل توجه، بســیار اندک، فردی از دولت، و اطالعاتی که دقیق نیســت، اما مســئله را توصــیف می ها:دریافت •

 غیره.

 حدسیات مربوط به مسئله: احتامال، ممکن است، و غیره. ها:گامن •

 کنید.مسئله، آن گونه که شام یا دیگران فکر می نظرات: •
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ــت. برای کســب این اطالعات میهنگام جمع ها و توانید دادهآوری اطالعات، احتامال اطالعاتی از چهار نوع فوق وجود خواهند داش

موجود را بازبینی منایید، مصاحبه و پیامیش انجام دهید، یا به سادگی از مشاهده مستقیم استفاده کنید. هنگامی که اطالعات  اسناد

 توانید به بیان مسئله بپردازید.آوری شد، میمربوط به مسئله جمع

 

 یک تعریف جامع از مسئله: :بیان مسأله

 کند؛ وف میها تعریحلمسئله را از نظر نیازها و نه راه •

 کند.کردن به خاطر آن تعریف میمسئله را به عنوان چیزی که همگان در آن سهیم هستند، بدون رسزنش •

 

 به عنوان مثال:

 بیانیه مسئله نامناسب بیان مسئله مناسب

ه ب کنند و قادرساملندان در جامعه تنها زندگی می ٪۳۰بیش از 

انجام کارهای خانه، خرید، تهیه غذا و دسرتسی به وسایل نقلیه 

 نیستند.

سرتس  شدیدی به خدمات داخل خانه هامهنگ و قابل د نیاز 

 برای ساملندان در جامعه وجود دارد.

خانواده له،  تدایی در مح ــــه اب مدرس تا ها را وامینبود  دارد 

وســـایل نقلیه ای خود را عمدتا با اســـتفاده از کودکان مدرســـه

های ترین مدرسه بفرستند، که این امر هزینهعمومی به نزدیک

شــــود بعضــــی داده و موجب میها را افزایشماهانه خانواده

 ها فرزندان خود را به مدرسه نفرستند.خانواده

سیاری از خانواده فرستند، ها فرزندان خود را به مدرسه منیب

سائزیرا منی ل نقلیه عمومی که آن را خواهند آنها هر روز با و

 وآمد کنند.دانند رفتآمیز میپرهزینه و مخاطره
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 مترین:

 به یک مسئله که مایل به حل آن در جامعه خود هستید فکر کرده و آن را در قالب بیان مسئله بنویسید.

 

 حلیافنت راه

شهحلی که بخواهید از آن حل دارد، اما برای یافنت راههر مسئله بیش از یک راه ستفاده کنید، باید به علل ری نید. ای مسئله توجه کا

در پزشــکی تفکیک علل و عالئم کامال ســاده اســت. به عنوان مثال، اگر مســئله درد ناشــی از شــکســتگی اســتخوان اســت، درمان با 

ــتخوان را درمان منی ــتگی اس ــکس ــد، اما ش کردن دامئی ثابت حلراهکند. بنابراین، تنها داروهای مســکن موجب کاهش درد خواهد ش

 استخوان است.

شه سئله، می توان از روش برای رسیدن به دالیل ری سخی با پرسش  »اما چرا؟«ای م ستفاده کرد. به این معنی که هر پا  »اما چرا؟«ا

 شود تا زمانی که علل اساسی مسئله شناخته شود.پیگیری می

 است:در اینجا یک مثال ساده در مورد چگونگی این روش ارائه شده 

 دیر رسیدن مداوم به محل کار  مسئله این است: 

 شدن از خوابدیر بیدار  چرا؟  •

 رفنت به رختخوابدیر  چرا؟  •

 خوابیبه دلیل بی  چرا؟  •

 اسرتس بیش از حد  چرا؟  •

 ریزی شدهانجام ندادن همه کارهای برنامه  چرا؟  •

 دادنکار زیاد برای انجام  چرا؟  •
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 بندی و سازماندهیناتوانی در اولویت  چرا؟  •

ست که راه شن ا ست که میحل افزایش توانایی اولویتدر این مثال، رو سازماندهی ا های فراوان از آموخنت و تواند به روشبندی و 

بندی گوناگون تا رشکت در یک دوره آموزشی مدیریت زمان یا یافنت فردی برای کمک در انجام وظایف انجام مترین ابزارهای اولویت

 که البته همگی منوط به وجود منابع و رشایط است.شود 

تر بوده و شناسایی علل اساسی آنها نیز مترینی بغرنج خواهد بود. اما قاعده کلی هامن مسائل جامعه شام معموال به مراتب پیچیده

محل  توان به وضوح به عنواناست: جستجوی عمیق تا شناسائی علتی که باید به آن پرداخت. در مثال روستای تاراکیال، مسئله را می

 دفع زباله غیر قانونی شناسائی منود، که خود نتیجه نبود خدمات دفع زباله در زمینه محل دفع زباله قانونی دور از روستا بود.

ک ل یتوان به شــــکل را بیابید. این مترین را میتمهای محهای گوناگون و روشحلتوانید راهها، بهرت میکردن علتپس از فهرســــت

 های ممکن را بیان کند.حلهای خود در زمینه راهها و دیدگاهتواند ایدهجلسه بارش افکار گروهی انجام داد که در آن هر فرد می

 

 مترین:

 ای که شناسایی کرده بودید بازگردید، بیان مسئله مترین پیشین را نوشته و موارد زیر را انجام دهید:به مسئله

 ، علل این مسئله را شناسایی کنید؛»اما چرا؟«با استفاده از روش  .۱

 ها را فهرست منایید.های ممکن برای علتحلراه .۲

 

 هاحلارزیابی و انتخاب راه

 توان بهرتین گزینه را برای اجرا انتخاب منود.های ممکن فهرست شد، میها و روشحلهنگامی که متامی راه
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تواند ها و مداخالت شاهدمحور نیز میواضح است که انتخاب گزینه به منابع موجود بستگی دارد، اما مطالعه و بررسی بهرتین روش

شام ت ست بخواهید در این مرحله از فرآیند به های دیگری نیز مطرحثیر بگذارد. در زیر، پرسشأ بر گزینه انتخابی  شده که ممکن ا

 آنها توجه کنید:

 خواهید توانست این مسئله را حل کرده، وضعیت را بهبود بخشیده یا برای رسیدگی به آن کمک کنید؟ آیا .۱

 تر (یا مسئولی) برای این کار وجود دارد؟آیا شام بهرتین فرد برای حل این مسئله هستید یا شخص مناسب .۲

حلی برای ند؟ (برای مثال، اگر ساخت یک مدرسه راهکتان خطور میگونه اثر منفی ناشی از حل این مساله به ذهنهیچ آیا   .۳

شد که  ستلزم آن با ساخت مدرسه م شد اگر تنها قطعه زمین موجود برای  شد، چه خواهد  سئله با مشکل محله در مثال بیان م

 کودکان مسافت بیشرتی برای رسیدن به آن بپیامیند؟)

 د؟کر آمیز باشد جامعه چه تغییری خواهداگر مداخله موفقیت .۴

 آمیز بوده است؟شوید که مداخله شام موفقیتچگونه متوجه می. ۵

 

 مترین:

ستفاده از معیارها و پرسش هائی که در مترین پیشین تهیه کردید ها و روشحلدر باال)، از لیست راه( ۳شده در مرحله های ذکربا ا

 یک یا دو گزینه را انتخاب کنید.

 

 هاحلریزی برای اجراء راهبرنامه

های زیر های عملیاتی شـــامل پاســـخ به پرســـشنهایت شـــام آماده تدوین یک برنامه عملیاتی برای مداخله خواهید بود. برنامه در

 هستند:
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 ایجاد شده یا کدام جنبه از مداخله انجام خواهد شد؟ ایهچه تغییر ویژ  •

 چه کسی آن را انجام خواهد داد؟ •

 مه خواهد داشت؟مداخله چه زمانی اجرا خواهد شد یا چه مدت ادا •

 منابع (پول و کارکنان) مورد نیاز/موجود کدامند؟ •

 چه کسی باید چه چیزی در این زمینه بداند؟ •

 چه چیزی، به چه اندازه و تا چه زمانی تغییر خواهد کرد؟ •

 

 مترین:

داد ردیف توانید هر تعمنایید (میحلی که در مترین پیشین انتخاب کردید تدوین با استفاده از جدول زیر، یک برنامه اجرایی برای راه

 که نیاز دارید اضافه کنید):

 پایش؟ اطالعات؟ مخاطبان؟ منابع؟ چارچوب زمانی؟ چه کسی؟ چه چیز؟

ــا  (چــه تغییر ی

ـــه ـــل ـــداخ ای م

صـــــــــــــورت 

 گرفت؟)خواهد

(چه کســـی آن 

ــــام  ــــج را ان

 داد؟)خواهد

چه زمانی اجراء  )

ــد یا چه خواهد ش

مــــدت ادامــــه 

 داشت؟)خواهد

(چقدر پول و 

ــد نفر  ــا چن ی

له  مداخ برای 

مورد نیــاز یــا 

ـــــود  ـــــوج م

 است؟)

(چه کســـانی 

ید در مورد  با

 آن بدانند؟)

(چــه بخش از 

ید  با اطالعات 

در دســرتس هر 

ـــــــک از  ی

مـــخـــاطـــبـــان 

 گیرد؟)قرار

(چه چیزی، به  

چه اندازه و تا 

چـــه زمـــانـــی 

تــــغــــیــــیــــر 

 کرد؟)خواهد
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