


ردم تبدیل کرد که م انگیزه ایرا به ارزش هامی شودچگونه 

.تشویق کندرا به حرکت و کنش 

یک گ روه رهب ری ب ر های ه هم، اری  ه د  می شودچگونه 

و وظ   ای  مش      نقش ه   امش   ترق  عواو   د و     واب   

.تش،یل داد

پنج 

راهکار

اصلی 

سازماندهی 

ه ب ه ون واپ های  ود واس تهاز ایج اد رواب   می ش ودچگونه 

.استفاده کردهکنش جمعی هدفمند 

التی ب ه یک راهبرد ب رای تب دیل من ابش تش ،یمی شودچگونه 

پ ب ه اه دا  مش    ت دویدس ت یابیعدرت مورد نیاز برای 

.کرد
ح   ع تعو   د و هایبن   دی ازم ب   رای ایج   اد و می ش   ودچگون  ه 

گ راپ را در دیسنجش هذیرموثر  انگیزه ب ش و کنشانجام 

.بیانگیزیم



؟چیسترهبری

؟ چیستسازمان دهی

سازماندهیراه،ارهنج•

گروهسازماپ دهی•

سازماپ دهییادگیری•

در راهکاریبه مثابه مربی گری

رهبری

مربی گریاجزای•

مربی گرینحوه •

فصل اول

رقدرت و تغیی



یگراپدتوانمندسازیمسئولیتهذیرفتپ

ودتردیشرای درهد بهرسیدپبرای

شبوه

رهبری



ام،   اپگ   روهب   ه ک   هاس   ت رهب   ریاز ش   ، یس   ازماپ دهی

ع  درت ای  پو از ک  ردهتب  دیلقاادرت    ود را ب  همناااب می ده  د

و آم  وزش  نی  روج  ذ   ری  قاز اهاادا ب  ه دس  ت یابیب  رای

.بگیردبوره رهبریگسترش

ب   ه ( گ   روه)اف   راد تجوی   زس   ازماپ دهیدر اص    یمو    و  

یدپرس )و تح ول تغییرایجادبرای( راهبردو روایت)عدرت 

.است( واععیدستاوردهایبه 

چیست؟    سازمان دهی



راهکارپنج 

سازماندهی

عمل مشترک

راهبرد مشترک

ساختار مشترک

تعهدات مشترک

روایت مشترک

مناب 

اهدا 

ارزش ها

مردم



زیرساخت سازمان

کمپین

مردم

سازماندهی 

گروهی 



سازماندهییادگیری

روایت راهبرد

روابط



مربی گری



وب    ارت اس    ت از مدا      ه مربی گ    ری

 ه  اگروهمس  تقیم در رون  د ک  ار اف  راد ی  ا 

. ابرای کمک به بوبود اثرب شی آنو

چیست؟سازمان دهیدر مربی گری



فکر

دست

دل



بر پایه مربی گری

مهارت ها

مربی گری

راهبردی

چگونه

عمل

مربی گریاجزای 

مربی گری

راه ایجاد از 

انگیزه

چرا



:۱گام

مشاهده

:۵گام

بانیدیدگاه

:۴گام

تبمثنقاطبررسی
مداخلهضع و

:۳گام

مداخله

:۲گام

تشخیص

مرحله ای۵فرایند 

مربی گرینحوه 



فردیروایت

فردیروایتو ومومیروایتباآشنایی•

در راه،  اریب  ه ون  واپ وم  ومیروای  ت•

رهبری

ومومیروایتیادگیری•

ومومیروایتکارکردچگونگی•

: وم  ومیروای  تس  ا تاراص   یاج  زای•

نتیجه-انت ا  چالش

در نتیج    ه  انت     ا  و چ    الشاز اس    تفاده•

داستاپ

و جمع  یروای  ت  ف  ردیروای  تترکی   •

ومومیروایتدر امروزروایت

دومفصل 

ایجاد روایت 

مشترک



روایت گری



شخصیت

چالش

انتخابنتیجه

پیام اخالقی

ساختاراصلیاجزای
عمومیروایت
نتیجه-انتخابچالش



داستان

حال
راهبرد و 

عمل

داستان

ما

ارزش های 

مشترک و 

تجارب 

مشترک

داستان

خود
نیاز به 

رهبری

هد  ترکیااااااااااااااااااااااااااااب
،فااااااردیروایاااااات
وجمعاااایروایاااات
درامااروزروایاات
عمومیروایت



ازنیادالیالروابط، پایهقدرت بر ایجاد

باااابسااایجمقایساااهو رابطه ساااازیباااه 

سازمان دهی

تعود؟یااجبار •

؟چیستراب ه •

رو در رودیدارهای: آگاهانهرواب  ایجاد•

سومفصل 

:ایجاد تعهد مشترک

ایجاد قدرت بر پایه 

روابط



روابط



شناسایی  جذ  نیرو و ایجاد رهبری

اجتما  سازی

تتبدیل منابش به عدر

نیازدالیل

به

رابطه ساز

ی



؟تعهدیااجبار



توجه

منفعت/ عالقه 

(پاسخ–پرسش )جستجو 

تبادل

تعهد

ایجاد

:آگاهانهروابط
دیدارهای رو در رو



رهبریگروه هایتشکیل

دکارآمتیم هایسنجش برایمعیارسه •

واععیتیمیکشر  سه •

:  کارآم  دگروه ه  ایتش  ،یلدر گ  امس  ه •

نقش هاو بنیادیپ  عواود هد 

چهارمفصل 

ایجاد 

مشترکساختار 



ساختار



(جهان پیرامون)نتایج 

(تیم)ظرفیت 

(متی)گسترش رهبری 

سه معیار 

برای سنجش

تیم های

کارآمد



محدودیت اعضا

ثبات و پایداری

همبستگی

سه شرط 

یک تیم 

واقعی



وجود هدفی مشترک و جذاب

لمشخص و دارای وابستگی متقابنقش هایتعری  

صراحت قواعد بنیادین

هد 

نقش ها

بنیادینقواعد

گامسه

تشاااااااکیلدر

گروه هاااااااااای

:کارآمد



جمعیروایت

جمعیروایت راحی•

جمش حا ر برایجمعیروایت•

روایتو فردیروایتبیپهیوندایجاد•

جمعی

نتیجه  انت ا   چالش: روایتسا تار•

پنجمفصل 

خلق 

مشترکداستان 



ع یمنببه ون واپ ارزش هاایپبه جاپ ب شیدپ

دام اع  ب  رایانگی  زشو امی  د  همبس  تگیب  رای

. وم ی

روایت جمعی چیست؟

برایاست گامیجمعیروایتبیاپیادگیری



شخصیت

چالش

انتخابنتیجه

روحیه

روایتساختار



داستان

حال
راهبرد و 

عمل

داستان

ما
ارزش های 

مشترک و 

تجارب 

مشترک

داستان

خود
نیاز به 

رهبری

هد 

جمعیروایت



چیستراهبرد

راهبردکارکردنحوه 

راهبردیمهم پرسش های

oهد  گزینی

۱ .مش   بودپ

۲ .انگیزش

۳ .از بوره گیری

توانمندی ها

۴ .ظرفیت سازی

۵ .سرایت

عابل تاکتیک های: چوارمگام•

استفاده

oبودپراهبردی

oسازماپتقویت

oرهبریگسترشاز حمایت

زماپ بندی: هنجمگام•

ششمفصل 

تدوین راهبرد

مشترک



راهکارپنج 

سازماندهی

عمل مشترک

راهبرد مشترک

ساختار مشترک

تعهدات مشترک

روایت مشترک

مناب 

اهدا 

ارزش ها

مردم



و من ابشتب دیلاس ت از وب ارتراهبرد

موج     ود ب     ه ع     درت ازم داش     ته های

هد یا واسته هابه رسیدپبرای

؟چیستراهبرد



.ردمی گینشأتراهبرد از انگیزه و چیستی مسئله 

.استحل مسئلهو به دنبال یافتن راهی برای راهبرد  خالق 

تر بیششیوه سازگاریاست که واژه ایو کار راهبرد  فعل 

.نشان می دهدحل مسئله را برای آموخته هابر پایه 

نحوه

کارکرد

راهبرد



(مناب )

(  قدرت)

(تغییر)

داریدآنچهتبدیل

داریدنیازآنچهبه 

دست یابیدمی خواهیدآنچهتا به 

:یعنیراهبردتدوین



افراد من چه کسانی هستند؟

(هد )این افراد به دنبال چه تغییری هستند؟ 

(رنظریه تغیی)نقاط دسترسی به قدرت کدامند؟ 

(تاکتیک)استفاده کرد؟ می توانروش هاییاز چه 

برنامه زمانی این افراد به چه شکل است؟

۱

۲

۳

۴

۵

پرسش های

مهم 

راهبردی



سازمان دهندگان/ تیم رهبری 

مخالفان

حامیان

ارقب

انسایر بازیگر

منافراد

کسانیچه

؟هستند

: سوال اول



 همسئشناسایی

دتأثیر حل مسئله بر وض  موجو

چرا مسئله در گذشته حل نشده

ابزارهای الزم برای حل مسئله

هد  گزینی

بهافراداین

چهدنبال

تغییری

؟هستند

(هد )

: دومسوال 



نقاط رسیدن

به قدرت 

کدامند؟ 

رنظریه تغیی

ما »

را چه کسانی

برای رسیدپ به( نظریه تغییر)چگونه 

تا چه می کنیمسازماپ دهی(هد )چه چیزی 

«حاصل شودتغییری 

: سوال سوم



راهبردی بودن

تقویت سازمان

حمایت از گسترش رهبری

چهاز

یهایتاکتیک

شودمی

؟کرداستفاده

: چهارمسوال 



نهاد سازی

آغاز به کار

نقاط اوج

هد  کاربردی

دهارزیابی و برنامه ریزی برای آین

زمانبندی

راهبرد
: سوال پنجم



پذیرو سنجش مشترکاقدام 

چیستاعدام •

صریحج   تعود چگونگی•

o۱ . ارتبا

o۲ .زمینه سازی

o۳ .تعود

o۴ .  کارشرو

یهیگیرو تأییدچگونگی•

تعودات 

هفتمفصل 

اقدام



اقدام



وبس       یجازاس       توب       ارتاع       دام

راستایدرتش،یالتیمنابشبه کارگیری

.هیروزیبرایازمعدرت آفرینی

؟چیستاقدام



ارتباط

زمینه سازی

تعهد

کارشروع

ماااااا ثربساااااایج

افااااااارادتعهاااااااد

طااااااینیازمنااااااد

مرحلااااهچهااااار

:است



جذب. ۱

تأیید. ۲

اقدام. ۳
ارزیابی. ۴

و تحلیل

تشکر. ۵ ودتأییچگونگی

تتعهداپیگیری



زامرو/جم /فردبینپیوندو امروزروایت

امروزروایتباآشنایی•

امروزروایتاجزای•

امروزروایتاهمیتچرایی•

روایتباارتبا  : ک یجمش بندی•

ومومی

هشتمفصل 

جم  بندی



چرایی اهمیت 

روایت امروز



شخصیت

چالش

انتخابنتیجه

روحیه

روایتساختار






