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. اسrrrrrrrت رھبری درباره دھندهسrrrrrrrازمان افراد ھایدیدگاه با آشrrrrrrrنایی کالس این برگزاری از ھدف

 توانمندسrrrrازی برای مسrrrrئولیت پذیرش آن مبنای کھ دانسrrrrت رھبری در ایشrrrrیوه توانمی را دھیسrrrrازمان

 عملی میتوان را سازماندھی دیگر عبارت ھب .است قطعیت عدم شرایط در ھدف بھ یابیدست جھت دیگران

 و رھبری این حول انتخاباتی طرفداران از ایشrrبکھ رھبری، ایجاد گسrrترش و یرون شrrناسrrایی، جذب برای

 . نامید اھداف بھ یابیدست برای نیاز مورد قدرت بھ انتخاباتی طرفداران منابع تبدیل

 : شوند آشنا رھبری در دھیسازمان اصلی راھکار پنج با دانشجویان کھ است این کالس این ھدف

 این. کند تشrrrrویق کنش و حرکت بھ را مردم کھ کرد تبدیل ایانگیزه بھ را ھاارزش شrrrrودمی چگونھ .١

ستان شیوه یادگیری طریق از کار ستان. اجراست قابل گوییدا  را شما ندایی چھ اینکھ مورد در گوییدا

 بھ کھ ھاییچالش ومعرفی انتخاباتی طرفداران از ایشبکھ ایجاد چگونگی فراخواند؛ داستان رھبری بھ

 . اکنون وخود، ما،  درباره ھاییروایت دیگر عبارت بھ. دارند نیاز عمل فوریو داماق

 . ھدفمند جمعی کنش پایھ عنوان بھ خودخواستھ روابط ایجاد چگونگی .٢

 وظایف و ھاوابط، نقشض و مشترک، قواعد ھمکاری، ھدف پایھ بر رھبری گروه تشکیل چگونگی .٣

 . مشخص
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 اھداف بھ یابیدسrrrت برای نیاز مورد قدرت بھ تشrrrکیالتی منابع تبدیل رایب راھبرد تدوین چگونگی .۴

 . مشخص

ندی و تعھد حس چگونھ .۵ جاد برای الزم پایب جام و ای  را پذیرسrrrrrrrنجش و بخشموثر، انگیزه کنش ان

 . بیانگیزیم دیگران

. شودیم داده توضیح کلیدی مفاھیم ابتدا فصل ھر در. است شده طراحی فصل ھشت در جزوه این

 بھ. رسrrدمی دھیگزارش و نتایج تشrrریح و تمرین بھ نوبت سrrپس. ندشrrومی الگوسrrازی مفاھیم این ادامھ در

 از افراد و شrrrrوندمی ارائھ الزم شrrrrوند، بازخوردھایمی گرفتھ کار بھ دانشrrrrجویان ھایترتیب، مھارت این

 یعنی: شrrrوید حاضrrrر کالس این رد» باز ذھن« با کھ اسrrrت این ما توصrrrیھ. گیرندمی درس خود ھایتجربھ

 1.باشید داشتھ را جدید سؤاالت پرسیدن و پذیریجدید، ریسک چیزھای کردن امتحان برای آمادگی
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 چیست؟ رھبری 

 در رھبری تشrrrrریح اورشrrrrلیم، در شrrrrھر در میالدی اول سrrrrده برجسrrrrتھ ھایخاخام ھیلل، از خاخام

 : کندمی مطرح را بنیادین پرسش سھ دھیسازمان

 اندیشد؟نمی خود بھ کھ کیست«

 است؟  خویش اندیشھ در تنھا کھ کیست

 »بود؟ خواھد عمل زمان روز نکنم، کدامین کاری امروز اگر

 

 عملی چھ بھ فرد ھر کھ این: اسrrrت کنش و خود، دیگری مرتبط مفھوم سrrrھ پرسrrrش سrrrھ این کانون

 در کھ جھانی و شrrوندمی فراخوانده چیز چھ بھ اسrrت ارتباط در آنھا با فرد کھ شrrود، دیگرانیمی فراخوانده

 طلبد؟ می ما از را کنشی چھ کنیممی زندگی آن

 عمل .است مھم خبری، بسیار ھایگزاره شکل بھ نھ پرسش، و شکل بھ گزاره سھ این شدن مطرح

 آیا. اسrrrrrrت نامحتوم شrrrrrrرایط و ناپذیربینیپیش قطعیت، مقوالت عدم از آکنده جھانی بھ ورود معنی بھ کردن

 قطعیت آموخت؟ عدم را شرایط این با شدن مواجھ چگونگی باید کرد؟ یا مھار را شرایط این توانمی واقعا
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دارند؟  نیاز جدیدی ھایمھارت چھ آموزش بھ» ھادسrrت. «اسrrت برانگیز چالش ھادسrrت و ، ذھنقلب برای

 اھداف بھ یابیدسrrrت راسrrrتای در منابع از اسrrrتفاده برای را دیدیج ھایشrrrیوه تواندمی چگونھ افراد» ذھن«

 مجھز بردباری و شrrrrجاعت، امید بھ کنش بھ اقدام جھت در را او تواندمی چطور انسrrrrان» قلب«کند؟  ابداع

 سازد؟ 

 شرایط تحت اھداف بھ یابیدست جھت دیگران توانمندسازی برای پذیریمسئولیت« رھبری الزمھ

 بھ پذیری تطبیق: است رھبری در» پذیری تطبیق« بعد نیازمند قطعیت عدم با مواجھھ. است» قطعیت عدم

 چطور و کندمی ایجاب را کارھایی چھ انجام شrrrrrrrرایط بدانیم معلوم، باید وظایف انجام جای بھ کھ معنی این

 پی در ھک اسrrrrrrrت کسrrrrrrrی رھبری، نگاه بھ نگاه نوع این. داد انجام شrrrrrrrکل بھترین بھ را کارھا این توانمی

 قرار» چیزدانھمھ« دیگر، نگاه سrrrوی در. بپرسrrrد را درسrrrت سrrrؤال آموختھ کھ کسrrrی - اسrrrت» آموختن«

 نھ - است گراییکنش نوعی رھبری اول گونھ. داندمی را ھاپرسش ھمھ پاسخ پنداردمی کھ کسی - گیردمی

 شrrrrکلی بھ یا قدرت رسrrrrاختا درون از اینقطھ ھر از تواندمی و - مشrrrrخص فرد یا و منصrrrrب و شrrrrغل یک

 . شود اعمال ساختار این از مستقل

 ھدفی بھ یابیدسrrrrت جھت دیگران توانمندسrrrrازی برای مسrrrrئولیت پذیرش از اسrrrrت عبارت رھبری

 . قطعی غیر شرایط در مشترک
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 دھی چیست؟ سازمان 

 و ردهک تبدیل قدرت بھ را خود منابع دھدمی امکان گروه بھ کھ است رھبری از شکلی دھیسازمان

. بگیرد بھره رھبری گسrrrrrrrترش و نیرو، آموزش جذب طریق از اھداف بھ یابیدسrrrrrrrت برای قدرت این از

 تحول و تغییر ایجاد برای) راھبرد و روایت( قدرت بھ) گروه( افراد تجھیز دھیسازمان در اصلی موضوع

 . است) واقعی دستاوردھای بھ رسیدن(

 

  تشکیالت دھیسازمان: افراد 

 یا -» افراد« درباره پرسrrش بلکھ نیسrrت» مسrrائل« درباره پرسrrش دھیسrrازمان در شپرسrr نخسrrتین

 اقدام  و گیری، مطالبھتصrrمیم برای را» ھمبسrrتگی« نوعی کھ اسrrت افرادی گروه از منظور. اسrrت - گروه

 مھم موضrrوع. نیسrrت دھیسrrازمان در مھم موضrrوع تنھا مسrrئلھ حل. کنندمی ایجاد خود اھداف راسrrتای در

 این حل راسrrrتای در خود منابع بسrrrیج برای مشrrrکالت از افراِد متأثر توانمندسrrrازی دھیسrrrازمان در دیگر

 . است مشکالت این مجدد بروز از جلوگیری و ... مسائل

 

  آن کارکرد چگونگی و قدرت، خاستگاه چیستی 

 سیدنر برای ما ھمھ. است» ھدف بھ یابیدست توانایی« بزرگ کینگ لوتر مارتین نگاه در قدرت

 برای را نیاز مورد منابع تمام مردم از کمی بسrrrrrrrیار تعداد. داریم نیاز ابزارھایی و منابع بھ خود اھداف بھ
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 نسبت دیگری نیاز و دیگری منابع بھ نسبت فرد یک نیاز اما. دارند اختیار در خود اھداف ھمھ بھ یابیدست

 این کردن یکی برای اسrrrت عاملی مشrrrترک ازنی این و شrrrود مشrrrترک نفعی ایجاد باعث تواندمی او منابع بھ

 نیاز از بیشrrrrrrتر دیگری منابع بھ فرد نیاز اگر اما). ترازھم قدرت( مشrrrrrrترک ھدف بھ رسrrrrrrیدن جھت منابع

). ترازناھم قدرت( بگیرد بھره خود نفع بھ اول فرد از تواندمی دوم باشrrrrrrrد، فرد اول فرد منابع بھ دیگری

 شrrrrکل منابع و نیازھا بین رابطھ از کھ اسrrrrت نفوذی بلکھ - نیسrrrrت ژگیوی یا شrrrrیء، کیفیت بنابراین، قدرت

 پاسrrrخ پرسrrrش چھار این بھ و کرده مطرح را زیر پرسrrrش چھار توانمی» قدرت ردگیری« برای. گیردمی

 : داد

 دارد؟  منافعی چھ شما گروه •

 است؟  کسی چھ اختیار در منافع این بھ یابیدست برای الزم منابع  •

 دارند؟  منافعی چھ دارند اختیار در را منابع این کھ ھاییانسازم یا افراد  •

 آن بھ خود منافع بھ رسیدن برای دیگر افراد و ھاسازمان کھ است برخوردار منابعی چھ از شما گروه •

 دارند؟  نیاز

 

ستھ قدرت شھ قدرت نبود کھ آنجا از. است افراد از برخا سیاری ری  با مردم کھ است مشکالتی از ب

 امکان ھاآن بھ سrrازد، بلکھمی توانمند مشrrکالت این حل در را افراد تنھا نھ دھیھسrrتند، سrrازمان وروبر آن

 . کنند پیدا دست بیشتری قدرت بھ یکدیگر ھمکاری با دھدمی
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سازمان  دیگری بخش نیست، بلکھ رھبران از بیشتری تعداد شناسایی بھ تعھد صرفا دھیبنابراین، 

 زندگی در کھ تغییراتی ایجاد برای قدرت ساخت در رھبران این دادن مشارکت از است عبارت تعھد این از

 برای اقدام متعھد کھ اسrrrت شrrrخصrrrی اولین تصrrrمیم قدرت دھیسrrrازمان در شrrrروع نقطھ. نیازمندیم ھاآن بھ

 کنش بھ اقدام و تعھد. داشت نخواھد وجود کار شروع برای تعھد، منبعی این نبود در. شودمی دھیسازمان

 برای دھیسrrrازمان مسrrrئول افراد گیریتصrrrمیم دھیسrrrازمان در کار شrrrروع نقطھ. اندملموس اندازه یک بھ

 . است نقطھ ھمین بھ رسیدن برای دیگران کشیدن چالش بھ و مسئولیت پذیرش

 

 کند؟ ایجاد تواندمی را تغییری نوع چھ دھیسازمان :تغییر 

 مشrrrکالت این دارند؟ حل نیاز فوری اقدام بھ شrrrما گروه در افراد روی پیش مشrrrکالت از یک کدام

ھسrrrrتند؟  اقداماتی چھ مشrrrrکالت این حل برای مقدماتی ھایداشrrrrت؟ گام خواھد اطراف جھان بر تأثیری چھ

 تفاوتی کھ اسrrت ھدفی بر تمرکز نیازمند تغییر ایجاد. اسrrت مھم و مشrrخص، ملموس ایمقولھ تحول و تغییر

 ایراد یا ،عمیق ، گفتگوی»بخشrrrیآگاھی« تحول و تغییر در صrrrلیا موضrrrوع. دارد پی در واقعی و مشrrrھود

روشن،  و مشخص ھدفی تعیین از است عبارت اینجا در اصلی موضوع. نیست تأثیرگذار و شیوا سخنرانی

 پیش ھایچالش رفع و شrrرایط واقعی تغییر بر آن تحقق تأثیر و ھدف این بھ یابیدسrrت بھ نیاز دالیل تشrrریح

 . نظر مورد ھدف کردن عملی گروه، و روی
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 پنج راھکار سازماندھی 

 یادگیری تغییر ایجاد جھت الزم قدرت کسrrrب برای افراد دھیسrrrازمان شrrrیوه یادگیری در گام اولین

 . است رھبری مھم راھکار پنج

 

 نابسامانی رھبری سازماندھی

 انفعال  مشترک روایت فعال

 دستگیچند تعھد بر مبتنی روابط متحد

 مقصدی بی روشن ساختار مندیھدف

 واکنش خالقانھ راھبرد ابتکار

 گسیختگی تأثیرگذار کنش آماده و شده بسیج

 

 

 مشترک روایت ایجاد. ١

 آشنایی. شودمی متبلور عمومی روایت در کھ است مشترکی ھایارزش دھیسازمان پیشبرد عامل

 منابع و مشrrrrترک ھایارزش بھ بھتر چھ ھر دسrrrrترسrrrrی برای اسrrrrت ابزاری عمومی روایت این با بیشrrrrتر

 این بھ نسrrrrrبت ترس بر مبتنی واکنش جای بھ ھاچالش با جسrrrrrورانھ مقابلھ برای الزم عاطفی و احسrrrrrاسrrrrrی

 ابزاری» فردی روایت« قالب در ھایمانارزش خاسrrrتگاه مورد در گوییداسrrrتان شrrrیوه یادگیری. مشrrrکالت
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 در مشrrrrrترک ھایارزش روایت و بیان. کند ککم ما بھتر چھ ھر» فھم« در دیگران بھ تواندمی کھ اسrrrrrت

 اینکھ بھ شrrrدن قائل با. کندمی کمک یکدیگر» فھم« در دیگران بھ کھ اسrrrت روشrrrی» جمعی روایت« قالب

 برای» امروز روایت« قالب در امیدبخش مسrrrrrیری پیشrrrrrنھاد و اسrrrrrت خطیر ھایگزینش لحظھ فعلی زمان

 برابر در - ھاارزش بر مبتنی دھیسازمان. داد سوق شکن سوی بھ را افراد توانجلو، می سوی بھ حرکت

 آوردن گردھم با و خواندمی فرا» مشrrrrکالت انبوه« از رھایی بھ را افراد - مسrrrrایل بر مبتنی دھیسrrrrازمان

 دھیسrrrازمان پی در کھ کسrrrانی. سrrrازدمی بدل ارزشrrrمند ایداشrrrتھ بھ مانع یک از را اجتماعی تکثر ھا،آن

 کارآمدی امروز مسایل و خود، جمع بین پیوند ایجاد و عمومی ھایروایت بیان ونگیچگ فراگیری با ھستند

 حرکت و ھمکاری قدرت بھ را ھا، افرادپویش در ھمبسrrتگی و اعتماد ایجاد ضrrمن و بخشrrیده بھبود را خود

 . سازندمی مجھز مؤثر

 

 مشترک تعھد بر مبتنی روابط ایجاد. ٢

 شrrودمی افزاییھم باعث چھ آن .تعھد متقابل برای ھمکاری اسrrتدھی، روابط و ایجاد سrrازمانپایھ 

 فردی منافع تبدیل نحوه ھمکاری این. است ھمکاری و پیوند گیریشکل فرایند بلکھ نیست آمدن گرد صرفا

 و منابع ترکیب برای را اسrrrاسrrrی اھداف ترسrrrیم و مشrrrترک ھایارزش جمعی، شrrrناسrrrایی مشrrrترک منافع بھ

 را منافع مطالبھ برای اقدام احتمال ھمکاری این کھ آنجا از و. آموزدمی ما بھ فاھدا این بھ یابیدسrrrrrrrت

 صrrrندوق برای آراء جلب مالی، یا خواھیرسrrrانی، کمکپیام از فراتر چیزی سrrrازیدھد، رابطھمی افزایش

 ھایکمپین اعضrrrrrای کار برای را مبنایی گیرندمی شrrrrrکل رو در رو دیدارھای در کھ روابطی. اسrrrrrت یأر
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ھا، اندیشrrھ بھ نسrrبت تعھد صrrرفا اسrrت، نھ یکدیگر بھ نسrrبت افراد تعھد در ھاآن ریشrrھ سrrازند، ومی حلیم

 . خاص موضوعی وظایف، یا

 

 مشترک ساختار ایجاد. ٣

دھی را فراھم کرده و از طریق گسrrrترش رھبری تواند امکان سrrrازمانسrrrاختار رھبری گروھی می

ھای یکی از دالیل معمول ناکامی در فعالیت را تقویت کند.دھی این سrrrrrrrازمان  2مشrrrrrrrارکتی و معاضrrrrrrrدتی

ھای رھبری سrrrاختاریافتھ ثبات، داوطلبانھ نبود رھبرانی قابل اتکا، خالق و بدون تناقض اسrrrت. وجود گروه

ھای و امکان اسrrrتفاده مؤثر از زمان، فعالیت و مھارت -دھد گویی را افزایش میانگیزش، خالقیت و پاسrrrخ

شrrrود کھ بھ داوطلبان نیرو آورد. این شrrrکل از رھبری باعث ایجاد سrrrاختاری میرا فراھم می افراد داوطلب

ھایی ھستند کھ بتوانند بھ اھدافی ھای واقعی گروهبرانگیز برآیند. گروه دھد تا از پس انجام وظایف چالشمی

یت کنند، و امکان رشrrد، اند جامھ عمل بپوشrrانند، در طول زمان ماھیت گروھی خود را تقوکھ خود برگزیده

ھای رھبری برای اثربخشrrrrی باید دارای ثبات، نمو و یادگیری را برای اعضrrrrای گروه فراھم سrrrrازند. گروه

ھا و وظایف واضrrح و ھمبسrrتگی و تنوع باشrrند. اجماع بر سrrر ھدف مشrrترک، ھنجارھای مشrrخص، و نقش

 ھا است. روشن از بایدھای این گروه

 

																																																																				
2.	collaborative	and	cascading	leadership	
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  ک:مشتر راھبرد ایجاد. ۴

 دھیسازمان در شود، امامی انجام ھاارزش از وسیع ایگستره پایھ بر ھاکمپین دھیسازمان ھرچند

 کنش بھ ھاارزش این تبدیل برای را مسrrrrrrrیری کھ کرد تمرکز روشrrrrrrrنی راھبردی ھدف بر باید ھاکمپین

آالباما؛  یالتا در گومریمونت شrrھر ھایاتوبوس در جداسrrازی منع و زدایی؛ مثال، تفکیککندمی مشrrخص

 فرامحلی، مسrrئولیت ھایکمپین در. دسrrت این از اھدافی پاک؛ و درصrrد ١٠٠ الکتریکی انرژی بھ رسrrیدن

 توانندمی ھاکمپین این اسrrrrrrت، اما) تشrrrrrrکیالت مرکز در یا( باال ھایرده در افرادی عھده بر راھبرد تدوین

 یا تقسrrrrrrrیم) محلی نواحی( مکان و) نیزما ھایمھلت رعایت برای( زمان بعد دو در را راھبردی اھداف

 درباره گیریتصrrrrمیم امکان محلی سrrrrطح در مھم ھایمسrrrrئولیت ایجاد با و کنند» سrrrrرشrrrrکن« اصrrrrطالحا

 راھبردی اھداف تدوین برای مسrrئولیت واگذاری. سrrازند فراھم سrrطح این در را اھداف این تحقق چگونگی

 . دارد پی در را محلی ھایوهگر در مندیبھره و توانمندسازی، انگیزش محلی سطح در

 

  پذیرسنجش مشترک اقدام ایجاد. ۵

ھا باید نتایجی پذیری و تطبیق راھبرد بر پایھ تجربھبرای ارزیابی میزان پیشrrrرفت، ایجاد مسrrrئولیت

برخی از معیارھای سنجش در این دھی تعریف شوند. پذیر برای سازمانروشن و سنجش ،مشخص، واضح

یزان جذب افراد داوطلب، میزان تأمین منابع مالی، میزان حضrrrrrrور افراد در جلسrrrrrrات، زمینھ عبارتند از م

ھای مانند آن. اگرچھ کمپین دھندگان، تعداد تعھدھا برای کمک مالی، تعداد مصrrrrوبات ومیزان تماس با رأی

کامال واضrrrrrrrح و روشrrrrrrrن برخوردارند، در ھر گونھ تالش مؤثر برای  باتی از معیارھای سrrrrrrrنجش  انتخا
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دھی منظم در زمینھ میزان پیشrrrrrرفت در دھی نیز باید از معیارھایی معادل اسrrrrrتفاده کرد. گزارشمانسrrrrrاز

یابی بھ اھداف یکی از ابزارھایی است کھ فرصتی را برای ارائھ بازخورد، یادگیری و تنظیم [مجدد] دست

مثال، برگزاری جلسrrrrrrات ھا (ھای آموزشrrrrrrی برای ھمھ مھارتھا باید دورهکند. در اجرای برنامھفراھم می

دھی، توانند در گزارشھای اجتماعی مینظر گرفتھ شوند. رسانھ خانگی، مکالمات تلفنی تبلیغی و غیره) در

ارائھ بازخورد و ھماھنگی مفید واقع شrrrوند. شrrrفافیت یکی از بایدھا در گزارش و بررسrrrی میزان پیشrrrرفت 

 اھداف است. یابی بھ ھا و کل کمپین در راستای دستافراد، گروه

 

 گروه دھیسازمان 

 بھ دھیسrrازمان اصrrلی کار اسrrت، اما دھیسrrازمان برای کمپین طراحی کالس این اصrrلی موضrrوع

 دھیسrrrrrrrازمان در اصrrrrrrrلی بینیم، ھدفمی زیر نمودار در کھ گونھھمان. شrrrrrrrودمی مربوط گروه أعضrrrrrrrاء

 است خود منافع اعمال و مؤثر لبھمطا جھت نیاز مورد قدرت بھ یابیدست برای هگرو أعضاء توانمندسازی

 نقطھ. گیردمی بر در نیز را آینده شrrrrود، بلکھنمی محدود حال زمان بھ صrrrrرفا منافع مطالبھ در قدرت این و

. است انتخاباتی ناحیھ مردم یا ھواداران گروه در نھادسازی یا سازیشالوده دھیسازمان فرایند در شروع

یازمند معموال کار این انجام ھا، آن واقعی ھایدغدغھ از آگاھی جھت مردم و افراد با رو در رو اردید ن

 و گسترش نیرو، و شناسایی، جذب قدرت، و ھایدینامیک مشکالت، شناسایی واقعی ھایخاستگاه تشخیص

 را الزم قدرت مناسب دھیسازمان با تواندمی گروه آن در کھ است فرایندی کمپین ھر. است رھبری رشد

 سrrrrrrاختار ایجاد و خود ھایفعالیت دھیسrrrrrrازمان با کمپین اعضrrrrrrای. کند ایجاد اھداف بھ بییادسrrrrrrت برای

 . شد خواھند برخوردار آینده در خود ھایموفقیت از گیریبھره و حفظ برای الزم ظرفیت از سازمانی
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 منابع، بسrrrیج برای راھی: اسrrrت کمپین دھیسrrrازمان ھمانند نیز آموزشrrrی کالس این دھیسrrrازمان

 مسrrrrrrrیری بلکھ ندارد» ایچرخھ« حالت زمان آن در کھ موردنظر نتیجھ بھ رسrrrrrrrیدن جھت توان و زمان

معمول،  ھایتکراری، رویھ ھایروال حفظ برای زمان بھ» ایچرخھ« نگاه. دھدمی نشrrrان را» دارجھت«

 تغییر ایجاد بر بیندیم» دارجھت« مسیری را زمان کھ دیدگاھی اما. است مفید آن مانند و ساالنھ بندیبودجھ

 مسrrrrیری کمپین، زمان در. دارد تأکید ھافعالیت و ھاتالش تمرکز و مشrrrrخص نتایج بھ یابیتحول، دسrrrrت و

 آغاز شrrrrrrrود، بامی آغاز گذاریپایھ دوره از کھ مختلف ھایفعالیت از آکنده مسrrrrrrrیری. اسrrrrrrrت» دارجھت«

 پایانی اوج نقطھ رسrrrد، دارایمی ایدوره فرازھای یا اوج نقاط بھ یابد، وسrrrپسمی ادامھ انتخاباتی مبارزات

 در. اسrrت روند ھمین مشrrابھ نیز آموزشrrی کارگاه این مسrrیر. شrrودمی ختم نھایی نتیجھ بھ نھایت در اسrrت، و

 . سازیممی بعدی فعالیت برای را ایقبلی، پایھ ھایآموختھ و ھاداشتھ از گیریبھره تمرین، با ھر

سازی شالوده

تشکیالت یا 
ناحیھ انتخاباتی

سازمان

کمپین
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 با. کرد خواھیم اسrrrrrتفاده رھبری سrrrrrاختارسrrrrrازی بحث در ویژه رویکردی از ھمچنین اینجا در ما

ستفاده . داد رشد نیز دیگران در را رھبری توانخود، می رھبری اعمال صورت در ساختار، حتی این از ا

 : کنندمی مراجعھ او بھ ھمھ کھ است کسی رھبری کھ پنداریممی چنین گاه
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 بودید ھاپیکان از یکی مانند شما دارد؟ اگر حسی چھ ساختار نای مرکز در گرفتنقرار شما نظر بھ

 چھ شود ناپدید مرکزی» نقطھ« این داشتید؟ اگرمی حسی چھ باشید داشتھ دسترسی مرکز بھ توانستیدنمی و

 افتاد؟  خواھد اتفاقی

 ودنب ، اما»ھسrrrrrrrتیم رھبر ما ھمھ« چون نداریم نیازی رھبری بھ اصrrrrrrrوال کھ پنداریممی چنین گاه

 :آوردمی پدید را زیر شکل لمث وضعیتی رھبری

 

 

 

 از جلوگیری و ھمگان نفع بر تأکید کیسrrrrrrت؟ مسrrrrrrئولیت عھده بر افراد کردن ھماھنگ مسrrrrrrئولیت

 کیست؟  نھایی گویاست؟ پاسخ کسی چھ عھده بر خاص گروھی منافع شدن برجستھ
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 رھبری سrrاختار این در: تاسrr» برف دانھ« بھ موسrrوم سrrاختار رھبری اعمال برای دیگر سrrاختار

 پرورش را دیگری خود، رھبران نوبrrrھ بrrrھ رھبران این و دھrrrدمی آموزش رھبری برای را دیگر افراد

 در ای»نقطھ« رھبر شاید چھ ساختار، اگر این در. کندمی پیدا ادامھ» پایین« سمت بھ فرایند این دھند، ومی

 . داشت خواھد بستگی دیگر رھبران پرورش بھ رھبری باشد، موفقیت مرکز

 

 

 

 دھیسازمان یادگیری 

 یادگیری ھمانند کار این انجام. اسrrrrrrrت - امور انجام برای ایشrrrrrrrیوه -راھکار یک دھیسrrrrrrrازمان

 بر شrrrدن باشrrrید، سrrrوار خوانده سrrrواریدوچرخھ درباره زیادی ھایکتاب اگر حتی. اسrrrت سrrrواریدوچرخھ

 . آیندنمی کار بھ چندان عملی سواریدوچرخھ در نظری ھایدانستھ و است دیگری موضوع دوچرخھ روی
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 وارد» قلب« کھ است اینجا و. است خوردن دوچرخھ، زمین روی بر شدن سوار از بعد اتفاق اولین

 فرد بھ یا بردارد تالش از دسrrت فرد شrrودمی باعث و آوردمی سrrرخوردگی یا خوردن زمین. شrrودمی عمل

 تنھا کار این کھ دانددوباره، می خوردن زمین بھ علم با فرد حالت این در و دھدمی دوباره تالش شrrrrrrrجاعت

 . است تعادل حفظ یادگیری راه

توضrrrrrrrیح، الگوسrrrrrrrازی، تمرین، : کرد خواھیم دنبال را مشrrrrrrrابھ الگویی بعدی جلسrrrrrrrات تمام در

 . نتایج تشریح و دھیگزارش

 

  

	 	 	



	رهربی، سازماندهی، و اقدام	|	24
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 گری بھ مثابھ راھکاری در رھبریمربی 

 است؟ دھیسازمان در مھم راھکاری گریمربی چرا 

یابی بھ اھداف در دھی توانمندسrrازی دیگران برای دسrrتموضrrوع اصrrلی در رھبری برای سrrازمان

 گری ابزاری برای توانمندسازی دیگران است. مواجھھ با عدم قطعیت است. مربی

 گاه ھاانسrrrان اسrrrت، اما یادگیری برای ھاییفرصrrrت و ھاچالش از سrrrرشrrrار ھاکمپین دھیسrrrازمان

 مشrrrrrrrکل این رفع بھ دھیسrrrrrrrازمان در گریمربی. خبرندبی خود اطراف ھایچالش از آب در ماھی ھمانند

 در و کندمی کمک ھادانستھ و انگیزشی، راھبردی ھایچالش بر غلبھ در افراد بھ گریمربی. کندمی کمک

 یا کمپین مسrrrrrیر و شrrrrrد خواھند تبدیل گروه یا /و فرد پیشrrrrrرفت برای مانعی بھ ھاچالش این گریمربی نبود

 . کرد خواھند ناھموار را آموزش

  

 چیست؟ دھیسازمان در گریمربی 

 بھبود بھ کمک برای ھاگروه یا افراد کار روند در مسrrrrrrrتقیم مداخلھ از اسrrrrrrrت عبارت گریمربی

 . ھاآن اثربخشی

 آموزش و ھاکمپین دھیسrrازمان در گوناگون شrrرایط در کھ اسrrت رھبری در راھکاری گریمربی

 : دارند نیاز گریمربی ھایمھارت بھ کھ کنیممی اشاره مواردی از نمونھ دو بھ اینجا در. شودمی واقع مفید

 داوطلب افراد در انگیزشی ھایچالش بر غلبھ برای دھیسازمان مسئول بھ کمک ●



	رهربی، سازماندهی، و اقدام	|	25
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 . دھیسازمان مسئول ھایکمپین برای راھبرد تدوین در رھبری گروه بھ کمک ●

 

 راھکاری گریباشrrrیم، مربی کنش جھت سrrrازیظرفیت برای دیگران توانمندسrrrازی پی در هگا ھر

  .ماندمی باقی تغییر بدون تقریبا گریمربی فرایند ند، اماامتفاوت شرایط و بسترھا چھ بود؛ اگر خواھد مفید

 

 

 گریمربی اجزای 
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 ھاآن بھ کمک جھت ھاگروه و افراد قوت و ضrrعف نقاط شrrناسrrایی شrrیوه یادگیری گریمربی الزمھ

 برای اما. بکنند» باید« چھ دانندمی معموال افراد. اسrrrrت ضrrrrعف نقاط رفع و قوت نقاط از گیریبھره برای

 . داریم نیاز تازه نگاھی بھ ھاچالش این با رویارویی ھنگام در ھاآن روی پیش خاص ھایچالش تشخیص

 . است تالش افزایش پی در )»قلب«(در ارتباط با  انگیزشی گریمربی ●

 ھامھارت اکتسrrاب یا اطالعات کسrrب بھ کمک پی در )»دسrrت«(در ارتباط با  آموزشrrی گریمربی ●

 . است

در پی کمک بھ ارزیابی نحوه اسrrrrrrتفاده از منابع برای  )»ذھن«(در ارتباط با  راھبردی گریمربی ●

 یابی بھ نتایج است. دست

 

 گریمربی رویکردھای 

  اصالحی رویکرد

یعنی، ( دارند ضrrrrعیف عملکرد کھ اسrrrrت افرادی عملکرد بھبود بھ کمک گریمربی اھداف از ییک

 نیاز کمک بھ پایھ سrrrrrrطح بھ رسrrrrrrیدن برای و ندارند رھبری در مناسrrrrrrبی عملکرد کلی طور بھ کھ افرادی

 ). دارند

  پرورشی رویکرد

 در کھ یعنی، افرادی( است دستی چیره بھ یابیدست برای افراد بھ کمک گریمربی در دیگر ھدف

 ). برخوردارند شدن خبره برای الزم آمادگی از و دارند مناسبی عملکرد رھبری
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 دانسrrrrrrrتنی)، اما و انگیزشrrrrrrrی، راھبردی اجزای یعنی( اندیکسrrrrrrrان گریمربی در اصrrrrrrrلی اجزای

 مندنیاز ھایپرسrrrrrrrش کردن مطرح طریق از مثال، مشrrrrrrrاوره( کنندمی پیدا تغییر گاه گریمربی راھبردھای

 جھت خبره و کارشناس افراد طرف از بازخورد ارائھ طریق از مشاوره یا تبحر پرورش برای بیشتر تفکر

 ). نظر مورد وظیفھ یا کار بھ نسبت افراد تفکر شیوه در اشتباھات تشریح

 

 ایمرحلھ پنج فرایند - گریمربی نحوه

: از عبارتند روش چھار این. سrrتا گام ۵ سrrازیپیاده برای روش چھار یادگیری نیازمند گریمربی

 نشrrrrrان را مرحلھ ۵ این زیر شrrrrrکل. گریچالش و حمایت یا قلب)، پشrrrrrتیبانی و ذھن( گری، توجھپرسrrrrrش

 : دھدمی

 

مشاهده: ۱گام 

تشخیص: ۲گام 

مداخله: ۳گام 
 ترشیح و: ۴گام 

بررسی

پایش: ۵گام 
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  ھاشنیده و ھادیده :مشاھده :١گام 

 دقیق ھایپرسش مسئلھ» فھم« از اطمینان برای و کنید توجھ افراد بدن زبان دھید، بھ گوش دقت بھ

 آن حل مسئلھ، امکان فھم عدم صورت در اما. است زمان نیازمند مسئلھ واقعیات از آگاھی گاه. یدکن مطرح

 افراد بھ فرایند این. نکشید خجالت گریپرسش در» سماجت« و سؤال پرسیدن از. داشت نخواھد وجود نیز

. کنند تشrrریح قبلی اشrrکال از متفاوت شrrکلی بھ و دقیق صrrورت بھ را مسrrئلھ کندمی کمک گریمربی تحت

 . نیست» اطالعات کسب« صرفا گریپرسش از بنابراین، ھدف

 

  نظر مورد مسئلھ بودن سازمشکل چرایی ص:تشخی :٢مگا 

 دھیسازمان مسئول فرد مشکل مثال، اگر برای. دارد زیادی بسیار اھمیت مسئلھ درست تشخیص

 شrrد خواھد حاصrrل کھ اینتیجھ تنھا شrrیدبا داشrrتھ تأکید بیشrrتر کوشrrیسrrخت بر شrrما و باشrrد راھبرد تدوین در

  . است سرخوردگی

 تالش/قلب)؟( است انگیزشی نظر مورد چالش آیا •

است؟  زدگیخجالت نظر مورد فرد تالش عدم علت شود؟ آیامی ناشی کافی تالش نبود از مشکل آیا

 عادات از یناشrr تداخل مشrrکل این علت بکشrrد؟ آیا دسrrت تالش از فرد شrrده باعث سrrرخوردگی یا ترس آیا

 موثق داستانی بیان در شاید دارد تبحر بازاریابی برای کردن صحبت در کھ است؟ (مثال، کسی افراد دیگر

 )باشد داشتھ مشکل باورپذیر و

 ؟)دست /مھارت /ھادانستھ( است آموزشی نظر مورد چالش آیا •
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 فرد شrrود؟ آیامی ناشrrی کارھا مؤثر انجام برای الزم ھایمھارت نبود از فرد برای کار دشrrواری آیا

 و عادات از ناشrrrrrrrی تداخل مشrrrrrrrکل این علت اسrrrrrrrت؟ آیا بھرهبی کار انجام چگونگی درباره الزم دانش از

 بیان با را موضوع این است ممکن دارد عادت محصوالت فروش بھ کھ مثال، کسی( است قدیمی رفتارھای

 وجود مشکل این رفع برای نقش ایفای روش زا استفاده یا الگوسازی امکان بگیرد)؟ آیا اشتباه فردی روایت

 دارد؟ 

 ؟)ذھن  /راھبرد( است راھبردی نظر مورد چالش آیا •

 شrrrود؟ آیامی ناشrrrی خود ھایمھارت یا اطالعات از اسrrrتفاده چگونگی درباره فرد آگاھی عدم از مشrrrکل آیا

است؟  نکرده فکر دقت بھ موضوع این بھ نسبت فرد دارد؟ آیا بنیادین اصول یا مفاھیم از درستی درک فرد

 است؟  معقول راھبردی انتخابی راھبرد ناپذیرند؟ آیاتحقق اھداف آیا

 

  الزم اقدامات :مداخلھ :٣گام  

 اقدامات و داد دسrrتورالعمل گریمربی تحت فرد بھ صrrرفا موردنظر، نباید مشrrکل از آگاھی از پس

. کرد پیدا اطالع الزم اقدامات بھ نسrrrrrrبت فرد تفکرات از اسrrrrrrت بھتر. کرد گوشrrrrrrزد مربی نظر از را الزم

 برای مسrrئلھ بھ را او نگاه نوع ببیند، و بھتر را مسrrئلھ سrrازندمی قادر را فرد کھ کنید مطرح را ھاییپرسrrش

 مداخلھ. بگیرید نظر در را فرد ھایدیدگاه. کنید پیدا مسrrrئلھ حل برای را راھی سrrrازند، ومی ترروشrrrن شrrrما

 . دارد تگیبس مسئلھ تشخیص بھ مناسب
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  :انگیزشی ھایچالش برای ممکن ھایحلراه

 !توانیمی تو مثل جمالتی از استفاده - ترغیب و تشویق  •

 )محبت و مھر با( تحریک و مطالبھ •

شرمساری ترس، بر غلبھ برای فرد بھ کمک • ساتی دیگر یا و خجالت،   توانایی بر کھ احسا

 افراد با ارتباط در. دارند منفی تأثیر جدید ھایگزینھ تجربھ و کوشrrیپذیری، سrrختریسrrک

 آن برای و کرده تحسrrین را شrrجاعت. بگیرید بھره افراد ارزشrrمندی تأیید و ھمدلی، امید از

  .شوید قائل پاداش

 احسrrاسrrی، اعتراف بلوغ و شrrجاعت لحاظ از افراد برای شrrدن الگو و مناسrrب رفتار داشrrتن •

 . آن از فرار ایج بھ ترس با شدن مواجھ چگونگی تشریح ترس، و بھ

 

 :آموزشی ھایچالش برای ممکن ھایحلراه

» حس« جھت شrrما از تقلید برای گریمربی تحت فرد از درخواسrrت و رفتاری الگوسrrازی •

  .موردنظر فعالیت و رفتار بھتر

 ھر جداگانھ انجام برای فرد از درخواسrrrrrrrت و بخش چند بھ موردنظر کار یا رفتار تقسrrrrrrrیم •

 .بخش

  .موردنظر فرد برای مؤثر تمرین تعیین و متفاوت تمرین چھار یا سھ ارائھ •

 .کند تمرین ھاآن با گریمربی تحت فرد کھ دیگر نفر چند پیشنھاد و معرفی •
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  .اطالعات در کور نقاط و خألھا یافتن برای ھاییروش پیشنھاد •

 

 :راھبردی ھایچالش برای ممکن ھایحلراه

 برای ھاییپرسش کردن مطرح و موردنظر فرد حضور با مشخص اینمونھ روی بر کار •

 افراد از و کرد تأمل فرایند این خود روی بر باید آن از پس. راھبردی فرایند بھ دھیجھت

  .دھند توضیح را فرایند این کار طرز خواست

باره نظرخواھی و فرد از پرسrrrrrrrش • خاب را شrrrrrrrیوه این چرا(« نظر مورد راھکار در  انت

 »)کردی؟

 آن در آیا(« متفاوت ھایدیدگاه گرفتن نظر در و افراد از خواھیمشrrrrrrrاھدات، نظر ارائھ •

ند؟ چرابوده ھاییگزینھ چھ احتمالی ھایداشrrrrrrrت؟ گزینھ وجود دیگری گزینھ زمان  این ا

 ») کردی؟ انتخاب را گزینھ

 و واقعی وضrrrعیت با ھاشrrrنیده این مطابقت درباره ھا، پرسrrrششrrrنیده درباره بازخورد ارائھ •

  .جایگزین ھایدیدگاه ائھار حال عین در

 راھکارھای درباره دقیقھ چند(« خودتشrrخیصrrی و سrrکوت با ھمراه تأمل روش از اسrrتفاده •

 صrrrrrrrحبت موضrrrrrrrوع این درباره بعد و کن فکر دقت بھ خودت نظر از غیرمؤثر و مؤثر

 .» کنیممی
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  گریمربی تحت فرد ھایآموختھ :بررسی و تشریح :۴گام  

 بعدی ھایگام انجام کند، برای بازگو جلسrrrrrrrھ از را خود» ھایآموختھ« بخواھید نظر مورد فرد از

 کجا کار اند؟ مشکالتبوده مثبت کار ھایبخش کدام. بگیرد تصمیم بعدی گفتگوی زمان درباره و شود آماده

 کدامند؟  بعدی ھایگام و کدامند؟ اھداف ممکن ھایحلاست؟ راه

 

  گریمربی تحت فرد از حمایت تداوم ھایروش: بررسی: ۵گام  

فاده برای فرد از حمایت جھت ایدوره گفتگوھای و پیگیری برای ریزیبرنامھ •  از اسrrrrrrrت

  .معمول راھکارھای در شدهبازبینی یا جدید ھایحلراه

  فرد طریق از وضعیت تغییر از اطالع کسب •

 . موفقیت برای گرفتن جشن و مداخلھ و تشخیص اثربخشی ارزیابی •

 

مؤثر گریمربی نبایدهای   مؤثر گریمربی بایدهای  

ها حتی قبل از آمادگی بیش از حد مربی و آماده کردن همه پاســــخ
 ها های فرد یا مشاهده چالششنیدن حرف

سه و توجه به تجربه ضور در جل های فرد از عمق قلب ح
 و ذهن 

به منظور تحســــین بی قاط قوت فرد  یا مترکز رصف بر ن مورد فرد 
 دار کردن احساسات او هخودداری از جریح

ها، و ها و موفقیتکمک به فرد برای کاوش و فهم چالش
 های حاصل از آن آموخته

 ها حل برای چالشکمک به فرد برای یافنت راه انتقاد رصف از فرد 

هایی برای حامیت و در عین حال به مطرح کردن پرســـش ارائه دستورالعمل به فرد 
 گری چالش کشیدن فرد تحت مربی
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 مترین:

  گریمربی راهکارهای و گروه تشکیل: گروهی بندیجمع جلسه

 اهداف

  هاکمپین در معمول هایچالش بسرت در نقش ایفای روش از استفاده با گریمربی فرآیند مترین •

   رهربی و دهیسازمان در گریمربی چارچوب و فرایند درباره تأمل •

 

  کار دستور

 دقیقه ۵۰ :کل زمان

  )دقیقه ۵( :دهید تشکیل را آموزشی گروه و کرده جمع جلسه برگزاری برای موردنظر فضای در را گروه فرادا  .۱

 .کنید مرور را زیر کار دستور •

 . کنندمی معرفی را خود نوبت به گروه اعضای و جلسه مدیر •

 

 )دقیقه ۴۵( :گریمربی مترین .۲

 دور) هر در دقیقه ۱۵( .کنید مترین را گریمربی نفره سه هایگروه تشکیل با

  .کنید مشخص اول دور برای را ناظر و آموزش تحت مربی، فرد •

 دریافت مربی از را الزم هایراهنامیی و داده توضــــیح رهربی زمینه در را خود روی پیش هایچالش آموزش تحت فرد •

سئول فقط و کندمی مطرح را هاپرسش مربی. کندمی ست بندیجمله تغییر م  حهصف کاربرگ از خود کار برای رناظ. ا

 دقیقه) ۱۰(. کندمی استفاده بعد

 دقیقه) ۵( .کنید بررسی را اول دور نفره، نتایج ۳های گروه هامن در •

 دارد؟  تفاوتی چه توصیه ارائه یا سؤاالت همه به دادن پاسخ با گریمربی فرآیند :گریمربی تحت فرد و مربی -
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 :گریمربی کاربرگ

 . کنید یادداشت زیر کاربرگ در مربی نقش یایفا حین در را خود موردنظر ایمداخله نوع و هامشاهدات، تشخیص

 مداخله تشخیص )عالئم( مشاهدات 

    )قلب( انگیزشی

    )ذهن( راهربدی

    )دست( مهارت بر مبتنی

 

  جلسه مدیریت و گریمربی ترشیح و بررسی

 . دهید بازخورد شانگریمربی هایمهارت درباره دیگرانبه  و بیندیشید خود هایمهارت درباره هاپرسش این از استفاده با

 در نقش مربی

 بودند؟ مؤثر هاروش کردید؟ کدام مدیریت چگونه را گفتگو •

 کرد؟  ایجاد شدهکارگرفتهبه هایروش در توانمی را تغییراتی فرد، چه از بیشرت اطالعات کسب برای •

 دارند؟  شدن بهرت امکان هاییبخش است؟ چه قبول قابل مربی کار از بخش کدام :ناظر -

شته را مربی نقش ایفای فرصت همه تا کنید تکرار دیگر بار دو را باال مراحل کنید، و عوض را هانقش شند دا  برای دقیقه ۱۵( .با

 دور) هر
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 دادید؟  انجام کارهایی چه دهیسازمان مسئول یادگیری تسهیل برای •

 چیست؟  مترین این از حاصل مهم یهاآموخته •

 شونده رهربی نقش در

 بود؟ چرا؟ مهم چیز هر از بیشرت شام یادگیری فرآیند در مترین ازاین بخشی چه •

 کرد؟ کمک شام به پروژه شدن ترروشن یا فهم در عواملی چه •

 شوند؟ چرا؟  واقع مفید زمینه این در توانستندمی دیگری هایروش یا عوامل چه •

 کدامند؟ مترین این از شام اصلی هایآموخته •
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 فردی روایت 

  فردی روایت و عمومی روایت با آشنایی 

 اندیشد؟کیست کھ بھ خود نمی«

 کیست کھ تنھا در اندیشھ خویش است؟
 »اگر امروز کاری نکنم، کدامین روز زمان عمل خواھد بود؟

 اورشلیم در اول سده خاخام و ھیلل، حکیم

 

 جزء سwwwھ بین پیوند ایجاد برای اسwwwت ایشwwwیوه آن کامل شwwwکل در عمومی روایت پرداخت و خلق

 شrrrیوه( قلب)، راھبرد-حاضrrrر زمان در کنش بھ اقدام بھ نیاز چرایی( روایت یا داسrrrتان :رھبری در اصwwwلی

 نشrrrrrrrان ھیلل خاخام قدرتمند کالم کھ گونھھمان). دسrrrrrrrت-حاضrrrrrrrر زمان در الزم اقدام( کنش و) ذھن-اقدام

 را اجتماعی باید تالش این مسrrrrیر در. نیسrrrrت کافی اسrrrrت، اما مھم فردی حقوق احقاق برای دھد، تالشمی

 ھایروایت تلفیق برای. شrrrد کار بھ دسrrrت جمعی اقدام برای امروز ھمین و داد تشrrrکیل جمعی حرکت برای

 رسالت این گیریشکل موجب کھ کرد پیدا را ھاییارزش بین اشتراک وجھ امروز، باید شخصی، جمعی، و
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 کھ را ھاارزش این روی پیش ھایچالش و اجتماع در مشrrrrترک ھایارزش بایسrrrrتمی ھمچنین و. اندشrrrrده

 در سrrrrپس و کرد شrrrrروع» امروز داسrrrrتان« از را کار توانمی. کرد مشrrrrخص ھسrrrrتند فوری اقدام نیازمند

 روایت« بھ رجوع با آن از پس و رسrrrrید کتحر در دخیل افراد برای» جمعی روایت« بھ معکوس حرکتی

 . کرد تشریح را رسالت این دالیل» فردی
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  رھبری در راھکاری عنوان بھ عمومی وایتر 

 ھدفی بھ نیل جھت دیگران توانمندسrrrrrrازی برای مسrrrrrrئولیت پذیرش رھبری در اصrrrrrrلی موضrrrrrrوع

 کھ است شجاعت مانند اخالقی منابع بھ یدسترس مسیر» روایت. «است قطعیت عدم با مواجھھ در مشترک

 و فردی، جمعی دھیم؛ ھویت انجام اسrrت ما ھویت کننده مشrrخص کھ را ھاییانتخاب تا سrrازدمی قادر را ما

 . ملی

 

 .داریم کردن تعریف برای جالب و گیرا روایتی ما از یک ھر

 فرد ھر. بگیریم فرا را نشک بھ اقدام برای دیگران انگیزش جھت در روایت بیان توانیممی ما ھمھ

 حس خود اطراف جھان تغییر بھ نیازی صrrrrrrورت این غیر در کھ دارد، چرا ھایشچالش از را خود روایت

 با. داشrrrrrrت نخواھد تغییر بھ امیدی صrrrrrrورت این غیر در کھ دارند، چرا امید از روایتی افراد ھمھ. کندنمی

 بیان( جمعی خود)، روایت درباره داسrrrrrrتان بیان( فردی روایت بیان چگونگی توانمی مھارت این یادگیری

 چالش بھ برای کنش بھ اقدام( امروز روایت ھسrrتیم)، و اشدھیسrrازمان پی در کھ اجتماعی درباره داسrrتان

 و گریمربی و دیگران روایت بھ دادن روایت، گوش ترتیب، بیان این بھ. آموخت را) موجود وضع کشیدن

 . تآموخ خواھید را دیگران ھدایت
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  عمومی روایت یادگیری 

 شrrrکل بھ را گوییداسrrrتان ایعده شrrrاید. ماسrrrت خون در سrrrراییداسrrrتان. اسrrrت گوقصrrrھ ذاتا انسrrrان

 صrrورت بھ ھمھ برای یادگیری این گویی)، اماداسrrتان فنون و سrrاختار آموختن( باشrrند نیاموختھ» صrrریح«

 با آموزشrrی کارگاه این در). آن مانند و راندیگ واکنش بھ دیگران، پاسrrخ از تقلید با( دھدمی رخ» ضrrمنی«

 نیز اینجا در. کرد خواھند تبدیل صrrریح یادگیری بھ را ضrrمنی یادگیری این کھ شrrد خواھیم آشrrنا ابزارھایی

. نتایج مورد در بحث و تشrrrریح توضrrrیح، الگوسrrrازی، تمرین، و: شrrrودمی اسrrrتفاده آموزش مرحلھ چھار از

شrrود، می ارائھ سrrراییداسrrتان برای الگویی شrrود، سrrپسمی داده توضrrیح تروای و داسrrتان با کار نحوه ابتدا

 برای را خود تمرین نتایج فرد ھر پایان در و کنندمی کار خود داسrrrrrتان روی بر کنندگانشrrrrrرکت آن از پس

 . گذاردمی بحث بھ را آنھا و کندمی تشریح دیگران

. سrrواریدوچرخھ یادگیری ھمانند: اسrrت ردیگ ھایتمرین یادگیری مشrrابھ تمرین این یادگیری شrrیوه

 دوچرخھ زین روی بر باید زود یا سrrrrrrrواری، دیردوچرخھ درباره ھاخوانده و ھاھا، شrrrrrrrنیدهدیده از فارغ

 آن، در از پس. اسrrrت خوردن زمین و افتادن دوچرخھ بر شrrrدن سrrrوار از پس اتفاق اولین معموال. نشrrrسrrrت

 دوچرخھ روی بر دوباره مجدد سقوط امکان بھ علم و شجاعت با یا و شودمی تسلیم یا کلیدی، فرد ایلحظھ

 و نوشrrتاری مطالب از توانیدمی آموزشrrی کارگاه این در شrrما. بیاموزد را تعادل حفظ کھ زمانی تا نشrrیندمی

 . شوید مندبھره مربیان و دوستان کمک ھمچنین

 بیان برای دیگران ایتھد و گریمربی نحوه شrrrrrrودمی داده آموزش اینجا در کھ دیگری موضrrrrrrوع

 با عمر ھمھ در. کنیممی شrrrrrنا خود ھایداسrrrrrتان در» ماھی« ھمانند ما ھمھ. اسrrrrrت خود روایت و داسrrrrrتان

 بکشrrrند، دلیل چالش بھ را بپرسrrrند، ما سrrrؤال ما از دیگران اسrrrت الزم گاه و ایمکرده زندگی مانھایداسrrrتان
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 کھ کنیم بیان ایگونھ بھ را خود داسrrrتان بتوانیم تا نندک اشrrrاره شrrrدهفراموش پیوندھای و خألھا بھ و بخواھند

 . باشد آموزنده ھم دیگران برای

 و شrrrrrکسrrrrrت با کھ داریم گوناگون پیامدھای و چالش، انتخاب از سrrrrrرشrrrrrار و پیچیده زندگی ما ھمھ

 بھ نرسrrrrید برای گام اولین در. نیسrrrrت ممکن دقیقھ دو در زندگی داسrrrrتان کامل بیان. اندبوده ھمراه موفقیت

 محدودیت این. شrrrد خواھیم آشrrrنا ایدقیقھدو گوییداسrrrتان شrrrیوه عمومی، با روایت پرداخت و خلق در تبحر

 ھاگزینھ راھبردی انتخاب و ھاواژه انبوه از استفاده جای بھ تصویر اصلی، ارائھ موضوع بر تمرکز زمانی

 . داشت خواھد پی در را

 

   عمومی روایت کارکرد چگونگی 

 و( کندمی باز آگاھی سrrrrrrrمت بھ را راه دو عمومی گرفت؟ روایت بھره عمومی روایت از باید چرا

 داریم؟!)  نیاز راه دو ھر بھ چرا

 سrrوق عملی اقدام سrrوی بھ را» ھادسrrت« بتواند تا اسrrت» ھاقلب« و» ھاذھن« فتح نیازمند رھبری

 تغییر بھ نیاز چرایی تفسrrrrrیر بھ را دیگران رھبران. ھدفمند و جمعی اقدام برای دیگران یعنی، بسrrrrrیج - دھد

. خواننrrدمی فرا) راھبرد( تغییر این ایجrrاد برای عمrrل بrrھ اقrrدام چگونگی و) افراد انگیزه( اطراف جھrrان

 طریق از عملی اقدام بھ ھاارزش تبدیل ھنر عمومی روایت - شrrrrrrrودمی مربوط چرایی بھ عمومی روایت

 . است سراییداستان
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احسrrrrrاسrrrrrات،  و عواطف بر تأثیرگذاری با ھاارزش کھ اسrrrrrت موضrrrrrوع این فھم در انگیزش کلید

  . شوندمی عملی اقدام بخشالھام

پنداریم احسrrاسrrات و عواطف ما را از آنچھ ما در ضrrمیر خود، دیگران و جھان اطراف ارزش می

 و ھاداسrrrrrrتاندیگران ابراز کنیم. ھایمان را بھ دھند کھ انگیزه ارزشسrrrrrrازند و بھ ما توان آن را میگاه میآ

 جای بھ شrrوندمی باعث و کشrrانندمی عمل عرصrrھ بھ را ھاارزش احسrrاسrrات این از گیریبھره با ھاروایت

 ھاداسrrrتان. کنیم حس را مھم موضrrrوعات دیگران، این بھ مھم موضrrrوعات کردن گوشrrrزد یا تفکِر صrrrرف
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عملی،  و واقعی ھایتجربھ صrrrورت بھ عی، بلکھانتزا اصrrrول شrrrکل بھ صrrrرفا نھ را ھاارزش ابراز امکان

 حرکت بھ را دیگران توانندمی و برخوردارند دیگران برانگیختن قدرت از دلیل ھمین بھ و آورندمی فراھم

 . درآورند

 

 

 .کنندمی تسھیل را کنش بھ اقدام دیگر برخی و ھستند کنش بھ اقدام مانع احساسات برخی
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 یک از انگیزگیبی و سکون. دارند مشترک ایریشھ دو ھر این و است حرکت انزب احساس زبان

 اقدام بھ نیاز و خشrrم اما شrrوندمی سrrنجیده کنش مانع دیگر سrrوی از نفساعتمادبھ نبود و ترس، انزوا سrrو، و

 را کنشrrrrrی دیگر، چنین سrrrrrوی از تغییر ایجاد توانایی از اطمینان و امید، ھمبسrrrrrتگی سrrrrrو، و یک از فوری

 چنین مانع کھ احساساتی بر سنجیده کنش کھ کند بسیج طورآن را احساسات تواندمی داستان. کنندمی تسھیل

 . کند غلبھ شوندمی کنشی
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 نتیجھ-انتخاب چالشی: عموم روایت ساختار اصلی اجزای

 

 

 

 فوری توجھ نیازمند و گیردمی قرار شخصیت روی پیش کھ است غیرمنتظره چالشی شروع نقطھ

 پیامی نتیجھ و - شrrrودمی منجر نتیجھ بھ انتخاب این. ندارد آمادگی آن برای شrrrخصrrrیت کھ اسrrrت انتخابی و

 . دارد پی در را اخالقی

 کند، پیاممی پنداریھمذات داسrrrrتان شrrrrخصrrrrیت با ھمدالنھ نگاھی در شrrrrنونده یا خواننده کھ آنجا از

 آن از شrrنود، بلکھنمی را دیگری شrrخص سrrارتج قصrrھ فقط مخاطب. شrrودمی» ملموس« او برای اخالقی

 . گیردمی نیز الھام
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 ھایچالش و ھاارزش درباره تفکر بھ را انتخاب، شrrنونده برای او تالش و شrrخصrrیِت قصrrھ داسrrتان

 . دھدمی نشان وی بھ خود زندگی در انتخاب شیوه درباره تفکر برای را جدیدی ھایراه و داردمی وا خود

 

 ، انتخاب و نتیجھ در داستان استفاده از چالش 

 پرسrrش چند شrrده، باید منتھی رھبری بھ کھ مسrrیری و زندگی در خود ھایانتخاب بررسrrی درھنگام

 تجربھ اولین شاید کھ - گیریتصمیم و انتخاب در مھم نقطھ کردن مشخص از پس. داشت نظر در را کلیدی

 - باشrrrrrrrد عدالتیبی علیھ بر اقدام برای رھبر تصrrrrrrrمیم اولین یا و ھاچالش با رویارویی در اجتماع واقعی

 . شد وارد موضوع ترعمیق بررسی بھ زیر ھایپرسش بھ دادن پاسخ با توانمی

 بود؟ چرا برانگیزچالش مشکل این بخش کنید؟ کدام حس را چالشی چنین شد باعث چیز چھ :چالش

 شد؟ می محسوب شما مشکل چالش این

بود)؟  جسrrارت مانع چیز چھ و( دادمی جسrrارت شrrما بھ چیز ود؟ چھب چھ تانانتخاب دالیل :انتخاب

 اقدام بر تانمادربزرگ و پدربزرگ یا والدین زندگی داسrrrrrrrتان بود؟ آیا چھ) تانناامیدی یا( امیدواری عامل

 داشتید؟  حسی چھ زمان آن بود؟ در تأثیرگذار لحظھ آن در شما

 خواھیدآموختید؟ می چھ تجربھ این کرد؟ چرا؟ ازیم ایجاد برایتان را حسrrrrrrrی چھ کار نتیجھ :نتیجھ

 باشند؟  داشتھ موضوع این بھ نسبت حسی چھ دیگران دارید بیاموزید؟ دوست چھ دیگران بھ
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 توجھ باید. اسrrrrrrrت زندگی در ناکامی یادآور افراد برخی برای چالش واژه :چالش درباره اینکتھ

 ایدره یا گیردمی آن فتح بھ تصrrمیم فرد کھ ایقلھ - تاسrr فرد خود انتخاب گاه کشrrمکش بھ ورود کھ داشrrت

 بھ بخشیالھام برای خوب روایت یک منشأ و باشد چالش تواندمی چیزی ھر. شود خارج آن از کوشدمی کھ

 . شود دیگران

 

  عمومی روایت در امروز روایت و جمعی فردی، روایت روایت ترکیب 
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شود شما اجتماع را نیازمند کنش فوری است و باعث می چالشی است کھ گربیان» امروز روایت«

 کنش فوری فرا بخوانید. بھ مشارکت و

 این دلیل - بخشrrrrrندمی فوریت رو پیش چالش بھ کھ اسrrrrrت ھاییداسrrrrrتان بیان نیازمند امروز روایت

 تغییر بھ نیاز مشrrrترک نقطھ. اسrrrت تغییر فرصrrrت رفتن دسrrrت از امکان و تغییر بھ انکارناپذیر نیاز فوریت

 شrrیوه انتخاب نکردن؛ و یا کردن عمل - گیرد صrrورت باید کھ اسrrت بخش، انتخابیدامی اندازمچشrr و فوری

 بیان. دھدمی نشrrان را کنش مسrrیر در نتیجھ حصrrول امکان نیسrrت، بلکھ ھادوردسrrت در امید. کنش و عمل

  آن در کھ گویانھ، استپیش یلبروگمن، تخ والتر گفتھ بھ ، یاتخیل در جسارت نیازمند امروز روایت مناسب

 . شودمی جلب بھتر آینده بھ رسیدن امکان بھ ھمچنین و جھان آالم و دردھا بھ توجھ

 ھاییشrrrوند، ارزشمی جامعھ پیوند موجب کھ اسrrrت مشrrrترکی ھایارزش گربیان »جمعی روایت«

 . باشند امید منشأ توانندمی دیگر سوی از و ،باشند خطر معرض در شاید کھ

 ھاییداسrrrrتان: کنیممی بازگو را» جمعی ھایروایت« داسrrrrتان نوع ھر از بیش روزمره زندگی در

 رویدادھای برگزاری از پس ماندگار خانواده، لحظات با شrrrrrام صrrrrrرف ھنگام در یادماندنیبھ خاطرات مثل

 ھر ھمانند جمعی ھایروایت. دوسrrrrrتان میان در اتفاقات تعریف و گفتگو صrrrrrرفا ورزشrrrrrی، یا انگیزھیجان

ستان افراد،  مشترک ھایارزش بیان و ھاھا، نتیجھھا، انتخابچالش تجربھ لحظات دیگر، بازگویی جالب دا

بحران،  یادآور گاه و حیاتی و مھم لحظاتی گاه لحظات این. ھسrrrrrrrتند ملت و ھا، اجتماع، سrrrrrrrازمانگروه

 مشrrrrخص ھایداسrrrrتان کردن بازگو ااینج در مھم نکتھ. ھسrrrrتند شrrrrادی و خنده پیروزی، فاجعھ، مقاومت، و

 سrrrنجش محک عنوان بھ را مشrrrترک ھایارزش کھ اسrrrت مشrrrخص ھاییزمان در و مشrrrخص افراد درباره
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 این با. کندمی جلب ھاارزش این بھ را ھمھ توجھ یا - کندمی گوشrrrrrrrزد ھمگان بھ اطراف جھان ھایچالش

 تواننمی و دارد ھمراه بھ را مشترک ھایارزش تجربھ کھ چرا است» تجربی« روایتی جمعی حال، روایت

 تعریف ھویتی خاص متغیرھای یا ،ھا، خصrrrوصrrrیاتویژگی اسrrrاس بر کھ دانسrrrت» جزمی« روایتی را آن

 یابیدست برای دیگران تجربھ در تعمق - است ھمدلی جرأت نیازمند خوب جمعی روایت یک بیان. شودمی

  .ھاتجربھ آن بیان و تشریح جھت ھاییفرصت بھ

 زمان و مکان این در رھبری شrrrیوه این بھ را گوینده کھ اسrrrت ھاییگر ارزشبیان» فردی روایت«

 . است داده سوق خاص

 انتخاب بوسrrrrrrrیلھ ما ھایارزش گاه. دارد کردن تعریف برای تأثیرگذاری ھایداسrrrrrrrتان کسrrrrrrrی ھر

 و ناکامی با رویارویی شیوه کھ ھستیم ما خود این و. گیرندمی شکل - معلمان والدین، دوستان، و - دیگران

 دوران در ما ھمھ: سrrrrrrازندمی را ما زندگی مسrrrrrrیر ھاانتخاب این. گزینیمبرمی را امید بھ یابیدسrrrrrrت حتی

نیازھا،  ایم، بھبرگزیده خود درونی ندای بھ رسrrrrیدن برای را ایم، مسrrrrیریبوده روبرو ھاییچالش با کودکی

 ھاییچالش با کار محل و مدرسھ، عبادتگاه، محلھ در ایم، وداده اننش واکنش دیگران ھایخوبی مطالبات، و

 . ایمبوده روبرو رھبری در
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 مترین: 

 فردی روایت مترین :گروهی بندیجمع جلسه

 

  اهداف

  سازنده بازخورد دریافت و فردی روایت بیان مترین ●

  گوییداستان در هاآن گریمربی و هدایت و دیگران هایروایت از استفاده شیوه یادگیری ●

 

 کار دستور

 دقیقه ۶۵ :کل زمان

 

 ار  آموزشی کارگاه قواعد و مطالب  و کار دستور و کرده انتخاب دارنگهوقت عنوان به را فردی. کنید جمع را گروه اعضای .۱

  )دقیقه ۵( کنید. مرور قواعد تصحیح مسئول همراهی با

    )دقیقه ۲(کند. می بیان منونه عنوان به را خود فردی روایت دقیقه دو در جلسه مدیر .۲

ستفاده با .۳ سط برای درسکوت و انفرادی صورت به را زمانی بعد صفحات کاربرگ از ا  ۵( .کنیدرصف خود فردی روایت ب

                                                          )دقیقه

 )دقیقه ۳۵( .کنید بیان را خود فردی ایترو  نوبتی صورت به و تک به گروهی، تک جمع در .۴
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 :نفر هر برای نظر مورد زمان

 داستان روایت برای زمان دقیقه ۲

  .)کنید یادداشت بعد صفحات کاربرگ روی را خود نظرات( گروه از بازخورد دریافت برای زمان دقیقه ۳

 امندهباقی زمان بگویید دارنگهوقت به باشید، پایبند یزمان محدوده این دارید، به وقت دقیقه ۲ فقط خود روایت بیان برای :نکته

 .برسد وقت روایت بیان برای افراد همه به شودمی باعث و شده بیشرت مترکز به منجر کار این. دهد اطالع شام به را

 

 فردی روایت پروراندن :مربی کاربرگ

 : )دقیقه ۱۰( کنید فکر زیر هایپرسش روایت، به برای داستان از هاییبخش انتخاب و گیریتصمیم از پیش

 است؟ بوده چه یلدا برنامه برای من انتخاب ام؟ دلیلشده فراخوانده رهربی آموزش برای چرا .۱    

 مشــابه عمل به نیز را دیگران توانندمی چطور هاارزش دهد؟ اینمی ســوق کنش ســوی به مرا هاارزش کدام .۲    

 کنند؟  تشویق

 از) هاارزش این رصف بیان جای به( مذکور هایارزش زمینه در خود اعامل و هاآموخته دادن ننشــــا برای  .۳    

 کنم؟  استفاده مشخص رخدادهای یا افراد درباره خود شخصی زندگی در هاداستان کدام

 اند؟ داده سوق رهربی سوی به را شام که اندبوده هاییارزش گیریشکل عامل زندگی در هاتجربه از یککدام
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دهیسازمان تجربه     

 دهیسازمان تجربه نخستین

 مهم افراد یا کتاب با ارتباط

 الگوها

 

 زندگی در انتخاب

 مدرسه

 شغل

 رشیِک زندگی/خانواده

 استعدادها/عالیق/هارسگرمی

 شوِق زندگی یافنت تجربه

 مشکالت بر غلبه در تجربه

 چالش

وکودکی خانواده  

 خانواده/والدین

 رشد دوران تجربه

 محله

 رفتار الگوهای

 مدرسه

 

 

 کنید ســعی. گیردمی بر در هم را هاآموخته اتفاقات بر عالوه گاه نتیجه این .کنید فکر نتیجه و چالش، انتخاب به خود روایت در

 یجادا شنونده ذهن در ماندگار تصویری که است داستانی خوب داستان .کنید استفاده تصویرسازی از هاواژه از استفاده جای به

 حترشی است هاارزش انتقال ابزار نهایت در چه آن داشت خاطر به باید. دهد شکل او رسالت و گوینده از شنونده فهم به و کند

 . اندشده گرفته هاچالش با رویارویی در که است هاییتصمیم

 

 چالش انتخاب نتیجه
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 بررسی بیشرت 

سان همه زندگی ست متعددی پیامدهای و ش، انتخابچال و پیچیدگی از رسشار هاان ستند همراه موفقیت و شکست با که ا  .ه

ــتان بیان که اســت معنی بدان این  عبارت گیردمی قرار ما روی پیش اینجا در که چالشــی. نیســت ممکن دقیقه ۲ در زندگی داس

 رد تفکر و تأمل اســـاس رب دیگران به آموزش جهت راهکاریی شـــکل به زندگی هایداســـتان تفســـیر چگونگی یادگیری از اســـت

 . وضعیت هر خاص و ویژه رشایط پایه بر زندگی هایداستان انتخاب خود، و هایتجربه

 در تواندمی روایت این. کنید رشوع فردی روایت از کار این برای و دهید اختصـــاص خود عمومی داســـتان در تأمل برای را زمانی

 هبهر  دهیســازمان زمینه در هاتجربه آخرین از توانمی یا باشــد، و داشــته ریشــه تانمادربزرگ و پدربزرگ یا والدین زندگی زمان

 و بوده تانروی پیش که هاییچالش بر. اســــت واداشــــته عمل به را شــــام چیز چه که کرد تکرار را پرســــش این بارها و گرفت

 انتخابی چنین چرا. کنید تأکید هاتجربه این در خود - رسخوردگی یا  -رضــــایت و هاچالش این با مقابله برای خود هایانتخاب

 مطرح تانهایســؤال در همواره را دالیل اســت؟ این بوده چه دیگر کارهای انجام از خودداری و کار این انجام اید؟ دلیلداشــته

 . کنید

ـــی اید؟ چهآموخته چه نتیجه برانگیز، انتخاب، وچالش لحظات درباره تفکر و تأمل از ـــاس  یچیزهای هاتجربه ینا دارید؟ آیا احس

 مسائل درباره هاییآموخته حاوی هاتجربه این آموزند؟ آیامی شام به اطراف جهان خود، خانواده، دوستان، محله، ملت، و درباره

ستان این هستند؟ آیا شامبرای مهم ستان این اجزای از یک هستند؟ کدام جذاب هاییروایت هادا  در را واقعی هاییدیدگاه هادا

 اند؟ داشته پی در شام برای دگیزن

شانده کمپین این به را شام چیز چه ست؟ مثال، چهک صمیم زمانی ا ضع بهبود برای گرفتید ت  هشوید؟ چرا؟ چ عمل وارد آموزش و

 تصــاصاخ آموزشــی کارگاه این در رشکت برای را هفته یک گرفتید تصــمیم زمانی شــوید؟ چرا؟ چه داوطلب گرفتید تصــمیم زمانی

 چرا؟  دهید؟
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 ستشک تجربه اگر. دارند امید و شکست درباره زیادی هایداستان دارند فعالیت عمومی رهربی زمینه در که کسانی از بسیاری

 اما. تنداش وجود اصالح برای صورت، دلیلی این کنیم؛ در درک زندگی از بخشی عنوان به را شکست توانستیمنداشت، منی وجود

 . ندارد معنا امور اصالح برای تالش امید نبود در. است یزندگ از دیگری بخش نیز امید

ـــب عمومی روایت ـــت روایتی مناس ـــتند گزینش لحظه چندین آن مبنای که اس ـــام زندگی» رنگپی« که هس ـــازندمی را ش  - س

 . ایدکرده تجربه که نتایجی اید، وداشته که هاییاید، انتخاببوده روبرو آن با که هاییچالش

شی چنین شده باعث چیز چه :هاچالش ست؟ دلیل بوده برانگیزچالش موضوع این از بخش کنید؟ کدام حس را چال  نای ارتباط ا

 است؟  بوده چه شام زندگی با چالش

شأ بوده چه تانانتخاب دلیل :انتخاب شأ بوده چه) تانناامیدی یا( امید است؟ من  بوده چه تانترس یا جسارت و جرأت است؟ من

 داشتید؟  یاحساس است؟ چه

ــی چه نتیجه این :نتیجه ــام در حس ــی چه تجربه این کرد؟ چرا؟ ازمی ایجاد ش  چه تجربه این از دیگران خواهیدگرفتید؟ می درس

 باشند؟  داشته احساسی چه دیگران خواهیدبگیرند؟ می درسی

 

 فردی روایت :گریمربی هاینکته

سیار سازنده نتقادیا بازخوردهای و مثبت بازخوردهای بین توازن ایجاد ست مهم ب  انبی شیوه به دادن گوش گریمربی هدف. ا

 . است رساییداستان بهبود هایروش درباره کردنفکر و هاداستان

  »)!بود خوبی داستان واقعا«نظراتی مانند ( .کنید خودداری مبهم نظرات ابراز از
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  :کنید هدایت و راهنامیی را یکدیگر زیر موارد در

 است؟  کرده ترسیم هاچالش از روشنی تصویر فرد این است؟ آیا بوده روبرو هاییچالش چه با داستان ویندهگ : چالش

 .» آمد دستم چالش از روشنی .، تصویرگفتی..می وقتی« •

 » بود؟ همین منظورت. است ...چالش این نظرم به« •

 » بدهی؟ توضیح بیشرت توانیمی. نیست واضح خیلی چالش این« •

دارید؟  احســاســی چه انتخاب این به اســت؟ نســبت داشــته وجود واکنش برای روشــنی انتخاب چالش با مواجهه در آیا : انتخاب

 (خشم؟ امید؟)

 .»..کنممی احساس من است، و بوده ...انتخابت نظرم به« •

 .» کردیمی بهرتی کردی، انتخابمی حفظ را مترکزت انتخاب زمان در اگر« •

 گیریم؟ می درسی چه نتیجه این است؟ از بوده چه انتخاب هر از حاصل مشخص نتیجه  :نتیجه

 » دارد؟ شام فعلی کار به ربطی چه این ولی.. .که است این گیریممی که درسی ..، وکه . است این نتیجه نظرم به« •

 دارید؟  احساسی چه داستان این به کنید؟ چطور؟ نسبت تعیین را هاآن خاستگاه و فرد هایارزش توانیدمی آیا : هاارزش

 ..». چون کرد ایجاد ...احساس من در داستانت« •

 صحبت هم ارزش این منشأ و خاستگاه درباره اگر هستید؛ اما قائل ارزش ...برای است مشخص داستان این به توجه با« •

 .» شدمی ترروشن موضوع کردیدمی
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 باشــند؟ (مثال، مناها، صــداها، بو، احســاســات داشــته اصخ جزئیات یا تصــویر که دارد وجود هاییبخش داســتان در آیا  :جزئیات

 )ایلحظه

 .» کنم پنداریهمذات شام احساسات با شد باعث داستان این در ...تصویر« •

 .» کنیم تصور بهرت را شام تجربه بتوانیم تا بگویید بیشرتی جزئیات ...درباره« •

  بازخوردها و نظرات اعضای گروه را در این قسمت یادداشت کنید:

 »: روایت فردی«گری و هدایت گروه در بیان مربی

ستان هر یک از افراد توجه کنید چرا که توجه به این جزئیات در ارائه در هنگام گوش دادن به روایت های یکدیگر، به جزئیات دا

ات کالمی و تصویری کند. برای درج جزئیبازخورد و یادآوری جزئیات مربوط به هر یک از اعضای گروه در مراحل بعدی کمک می

  .های اعضای تیم از جدول زیر استفاده کنیدداستان

 

 نام هاارزش چالش انتخاب نتیجه
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 با بسwwwwیج مقایسwwwwھ و سwwwwازیرابطھ بھ نیاز دالیل، روابط پایھ بر قدرت ایجاد 

  دھیسازمان

 اصلی موضوع اما. خود روایت ھا، انگیزش، وارزش درک: است خود درک رھبری در گام اولین

 با سrrrrازیرابطھ رھبری نوع این بنیان. اسrrrrت ھدف بھ یابیدسrrrrت برای دیگران توانمندسrrrrازی رھبری در

 . شوند سھیم رھبری در توانندمی کھ است افرادی با ویژه بھ و دیگران

 را دھیسازمان و بسیج بین کلیدی تفاوت مھم نکتھ این. است دھیسازمان در رھبری مبنای روابط

 پیمایی، تواناییراه در حضور زمان افراد، ھمچون منابع از استفاده و دسترسی با کردنبسیج. دھدمی نشان

 در دھیسازمان در اما. است مالی، ھمراه منابع یا ھا، وبیانیھ و ھادرخواست امضای برای کردن» کلیک«

شأ ھچنین رود، بلکھمی شمار بھ خاص منبعی تنھا نھ خود نوبھ بھ کھ گیرندمی شکل جدیدی روابط واقع  من

 دنبال بھ کھ است زمانی کردن بسیج در حیاتی لحظھ. است بیشتر روابط البتھ و زاییرھبری، تعھد، اندیشھ

 درباره نفر دو کھ اسrrت زمانی دھیسrrازمان در حیاتی لحظھ. ھسrrتیم دیگران امضrrای و مالی حمایت، منابع

 فراتر صرف» مبادلھ« از ھاآن رابطھ و رسندمی کافی آگاھی بھ یکدیگر ھایارزش و منافع، عالیق، منابع
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 ھا، وھا، شrrبکھخود، گروه نوبھ تعھدات، بھ این. رسrrدمی مشrrترک ھدفی پایھ بر ھمکاری بھ تعھد بھ و رفتھ

 . کنند بسیج را منابع بارھا و بارھا تواندمی خود کھ دھدمی شکل را جدید ھاییسازمان

سrrrrازی ایجاد روابط با ھمکاران بالقوه ھدف از رابطھ رھبری: ایجاد و نیرو شwwwwناسwwwwایی، جذب. ١

ھا، آگاھی نسبت بھ منابع، شناسایی ھدف مشترک، و یافتن افراد دیگر برای جھت کاوش در ارزش

 تسھیم مسئولیت رھبری است. 

 رابطھ ھاآن با و باشrrrrند افراد جسrrrrتجو در مسrrrrتمر طور بھ بایسrrrrتمی رھبران :سwwwwازیاجتماع. ٢

 را افرادی دھند، و افزایش را منابع بھ دھند، دسrrترسrrی گسrrترش را خود حمایتی کنند، دایره برقرار

 . بگیرند دست در را رھبری توانندمی خود نوبھ بھ کھ بگیرند کار بھ

 چگونگی تعھد معنای. یابدنمی خاتمھ نشک شrrrrrrrروع با سrrrrrrrازیرابطھ :قدرت بھ منابع تبدیل .٣

 ھایرقبا، کشrrrrrمکش با مواجھھ زمان در ویژه بھ - اسrrrrrت دھیسrrrrrازمان برای منابع بھ دسrrrrrترسrrrrrی

 ھر. دارند نیاز آگاھانھ و مداوم گسrrrrrترش بھ و ھسrrrrrتند تعھد مبنای روابط. بیرونی موانع درونی، یا

 خواھند شrrrما اختیار در را بیشrrrتری عبمنا بیابند، شrrrما با ھمراھی در را بیشrrrتری معنای دیگران چھ

 . ایدنبوده مطلع وجودشان از گاهھیچ شاید کھ گذاشت؛ منابعی

 

 تعھد؟ یا اجبار 

 تسبیحی نخ آیا. بگیرند تصمیم خود کمپین یا سازمان رھبری چگونگی درباره باید رھبران

 حالتی تعھد است؟ یا اجبار یھپا بر کنترل و فرمان صدور الگوی دھدمی پیوند ھم بھ را چیز ھمھ کھ
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ستھ و داوطلبانھ ستھ تعھد در رشد امکان و بلندمدت قدرت دارد؟ اگر خودخوا شھ خودخوا شتھ ری  دا

 بھ تعھد - بود خواھد الزم تعھد این ایجاد و سrrrrrازیرابطھ برای گیریچشrrrrrم زمان و باشrrrrrد، آگاھی

 نیازمند وضعیت این بھ رسیدن. انددهکر جمع ھم دور را افراد کھ اھدافی بھ تعھد ھمچنین و یکدیگر

 . است کارانھفریب بستھ، انفعالی، یا حرکات از پرھیز و آگاھانھ شفاف، باز، و تعامل

 

  چیست؟ رابطھ 

 

 بھ توانمی مشrrrترک ھایارزش شrrrناسrrrایی برای. دارند ریشrrrھ مشrrrترک ھایارزش در روابط •

تان rrrrrrrبھ ھایداس تان ویژه یکدیگر،  rrrrrrrھایانتخاب» (گزینش ھایظھلح« بھ مربوط ھایداس 

 . است» چرا« پرسیدن اینجا در کلیدی سؤال. کرد زندگی، توجھ مسیر در) سازسرنوشت
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 کار بھ دیگری منافع تأمین در فرد یک منابع گاه. است منافع و منابع مبادلھ حاصل روابط رشد •

 و منابع شrrrrrناسrrrrrایی جااین در کلیدی نکتھ. کندمی حفظ را اول فرد منافع دیگری منابع و آیندمی

 نقش روابط گیریشrrrکل در اشrrrتراکات اندازه بھ ھاتفاوت کھ اسrrrت معنی بدان این. اسrrrت منافع

 محدود شخصی نفع پیگیری در یکدیگر از حمایت بھ مثال و محدودند مشترک منافع گاه .دارند

 صrrرفا وابطر دھیسrrازمان. نباشrrند یکدیگر با تضrrاد در منافع این کھ این بر شrrوند، مشrrروطمی

 بھ صrrرفا خانگی یا رو در رو ایجلسrrھ پایان در افراد. نیسrrت متقابل ارتباط و دادوسrrتد پایھ بر

ستند کسی دنبال یادگیری،  برای ھمراھی دنبال بھ افراد. کند برآورده را ھاآن» مطالبات« کھ نی

 . ھستند بلندمدت اقدام و رشد

 طرفین از یک ھر کھ شrrrودمی تبدیل رابطھ بھ زمانی تنھا مبادلھ. ھسrrrتند تعھد محصrrrول روابط •

 و تعھد: دھد نشrrان تعھد خود از و گرفتھ کار بھ مبادلھ این در را خود ارزشrrمند منابع از بخشrrی

 این بھ نتیجھ در شود، ومی رابطھ این در نویدبخش آینده ایجاد باعث رابطھ در زمان تخصیص

 دارند، اھداف تغییر و یادگیری، رشrrد توانایی دافرا کھ این بھ توجھ با و. بخشrrدمی سrrابقھ رابطھ

 فراھم را مفید مبادلھ امکان امر این کنند، کھ پیدا تغییر اسrrrrrrrت ممکن نیز رابطھ ایجاد بھ منجر

 از پوتنام رابرت کھ چیزی - شrrودمی تبدیل ارزشrrمند منبعی بھ خود گاه رابطھ واقع در. کندمی

 . دکنمی یاد» اجتماعی سرمایھ« عنوان با آن

شrrrود . پرورش روابط در طول زمان باعث میاسrrrت مسrrrتمر کار و توجھ مسrrrتلزم رابطھ تداوم •

این روابط بھ منبعی مھم برای یادگیری و رشrrrrد مسrrrrتمر افراد و گروه کمپین تبدیل شrrrrوند. این 

 بخشی ھستند. روابط ھمچنین منبعی مھم برای تدوام انگیزش و الھام
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 رو در رو دیدارھای: آگاھانھ روابط ایجاد 

 چندین طول در کھ اسrrrrrت رو در رو دیدارھای یا جلسrrrrrات آگاھانھ روابط ایجاد ھایروش از یکی

 در را» اقدام« پنج رو در رو جلسrrrات. اسrrrت شrrrده تولید و طراحی دھیسrrrازمان مسrrrئوالن دسrrrت بھ سrrrال

 : گیرندبرمی

 کھ جایی تا. نباشrrrrrrrید» خجالتی. «کرد جلب را مقابل طرف توجھ باید رو در رو دیدار در :توجھ •

 با آشنایی کھ داشت توجھ باید حال ھر بھ اما. باشید روراست خود منافع و عالیق بیان در توانیدمی

 . بردمی زمان کمی دیگران

 

 ھدف این. اسrrrrrت مقصrrrrrود یا ھدف داشrrrrrتن نیازمند رو در رو جلسrrrrrات برگزاری :منافع و عالیق •

 بروز« تا گرفتھ» مقابل طرف مندیعالقھ احتمال و دجدی ایشبکھ ایجاد« از را مختلف موضوعات

 مورد موضrrوع بھ مقابل طرف مندیعالقھ از اطالع« یا» آن حل در مقابل طرف توانایی و مشrrکل

 . گیردمی بر در را» نظر
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ھا، ارزش بھ نسrrrبت آگاھی برای افراد از پرسrrrش بھ رو در رو دیدارھای از ایعمده بخش :کاوش •

 بھ تا گذردمی خود منافع ھا، منابع، وارزش از گفتن سrrrrrrخن ھمچنین و ھاآن نابعم عالیق، منافع، و

 . شود تبدیل دوطرفھ ارتباطی بھ دیدار این ترتیب این

 و رد تجارب و ھادیدگاه اطالعات، حمایت، و قبیل از چیزھایی رو دو رو دیدارھای در :مبادلھ •

 . سازدمی را آتی مبادالت پایھ مبادلھ این. شوندمی بدل

انجامد و احتمال دیدار مجدد را افزایش دیدار موفق رو در رو دیداری اسrrrrrrrت کھ بھ تعھد بی تعھد: •

کنید. دھد. با تعیین زمان مشrrrrrrrخص برای این دیدار، در واقع تعھد خود را برای انجام آن اعالم می

 بطھ است. ھدف از چنین دیداری اخذ تعھد، پول، یا تضمین رأی نیست بلکھ ھدف استمرار را

 

 بایدها نبایدها

 )دقیقه ۶۰ تا ۳۰ معموال( گفتگو برای زمان تعیین ابهام در هدف و مدت گفتگو 

  پرسیدن و دادن گوش برای ریزیبرنامه پرسیدن سؤال و دادن گوش جای به اقناع برای تالش

  گفتگو برای فوق هایگام از استفاده  شخصی عالیق درباره زدنگپ

  عمیق هایانگیزش و هاتجربه گذاشنت میان در »مطلب اصل رس« رفنت برای هاروایت از نظررصف

  رتغیی راستای در مشرتک منافع تبیین جهت اندازچشم ارائه  ممکن تغییرات درباره هادیدگاه مبادله فرصت دادن دست از

  همکاری برای بعدی موضوعات و نزما دقیق تعیین  عدیب هایگام برای مشخص طرح به رسیدن بدون گفتگو پایان
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 مترین: 

 رو در رو دیدارهای :گروهی بندیجمع جلسه

 اهداف

 وایاتر  شــنیدن پایه بر مشــرتک هایارزش شــناســایی برای گرانهکاوش هایپرســش از اســتفاده با گفتگو فن مترین ●

  .منافع پوشش برای منابعی یافنت یکدیگر، و منافع و عالیق یکدیگر، شناسایی

 .دارند قرار گروه اختیار در که منابعی مشرتک، و گروه، منافع هایارزش ناساییش ●

 

 کار دستور

 دقیقه ۵۰ :کل زمان

 را زیر کار دســتور. کنیدانتخاب بردارییادداشــت مســئول و دارنگهوقت عنوان به را فردی. کنیدجمع را گروه اعضــای  .۱     

 )دقیقه ۵(کنید. مرور

 )دقیقه ۲۰(کنید:  مترین را رو در رو گفتگوی دونفره هایگروه در . ۲     

 

 )دقیقه ۸(

 را مصـــاحبه مانند فضـــایی که ســـؤاالتی پرســـیدن از. کند برقرار رابطه مقابل فرد با کوشـــدمی دهیســـازمان مســـئول

 شــفک ه، بررابط ایجاد نباشــید؛ ضــمن اســتنطاق دنبال به. بگویید هم خودتان زندگی از! کنید خودداری کنندمیایجاد

 مطرح پینکم با مرتبط و واضح هاییپرسش. کنید مترکز کمپین از حامیت برای بالقوه منابع و مشرتک منافع و هاارزش

 . کنید
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 )دقیقه ۲(

سئول به مقابل طرف سی چه. دهدمی بازخورد دهیسازمان م سا شتید؟ آیا اح شتید را» شبکه به« ورود حس دا  یا دا

 بود؟ مســـئول مناســـب دهیســـازمان مســـئول کار از بخش دهد؟ کداممی فریب را شـــام دارد کســـی کردیدمی حس

 . بخشد بهبود را خود کار تواندمی چطور دهیسازمان

 .کنید عوض را هانقش دقیقه ۱۰از  پس

  :کنید یادداشت بعدی استفاده برای را زیر نکات و کنید گوش دقت به

  مشرتک هایارزش ●

  مشرتک عالیق و منافع ●

 منابع و هاتمهار  ●

 

 .کنید ایجاد را مشخصی تعهد یکدیگر به نسبت

  )دقیقه ۲۰(گروه   با آشنایی. ۱

 : )نفر شش مجموع از نفره دو گروه هر برای دقیقه ۵( کندمی ارائه زیر پرسش سه مبنای بر را گزارشی نفره دو گروه هر

 آموختید؟  چه مشرتک هایارزش درباره ●

 آموختید؟  چه مشرتک هایانگیزه و منافع درباره ●

 آموختید؟ چه خود طرح از حامیت برای مقابل طرف منابع درباره ●

 : ندک یادداشت زیر شکل شبیه چارتی فلیپ روی بر هاگروه همه برای را موارد این بخواهید بردارییادداشت مسئول از
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فرد به منحرص منابع مشرتک منافع  مشرتک هایارزش    

 بندی کنید. از این مترین چه آموختید؟ل از این مترین را جمعهای کلیدی حاصآموخته  .۲

 

  سازیرابطه مترین : کاربرگ

 دقیقه) ۲۰( رو در رو گفتگوی مترین

سیدمنی را او خیلی که کنید انتخاب گروهیهم عنوان به را فردی ستشدهدعوت کار این به چرا بفهمید کنید سعی. شنا  رایب. ا

 فطر  روایت به. کنیدبیان را خود روایت. کنید اســتفاده» چرا« از زندگی در فرد این خاص هایتجربه و همم هایانتخاب از اطالع

. هیدد گوش) غیره عملی، و اقدام در رهربی، پیگیری، مهارت هایمهارت( کرده ارائه کمپین به که منابعی و انگیزه درباره مقابل

 . کنید صحبت مشخص و روشن

ضوعاتی درباره کردنصحبت از ستقل و انتزاعی شکل به عدالت مانند مو ضوعات از م  هایتجربه به - کنیدخودداری دیگر مو

ــوع اهمیت دالیل و خود عملی ــوندمی باعث هاییارزش چه .کنید رجوع خود موردنظر موض ــوع این به ش  کنید؟ این فکر موض

 اید؟آموخته کسی چه از و چطور را هاارزش

 یم؟دار مشرتکی هایارزش چه •

 باشیم؟ داشته همکاری توانیممی منافع کدام زمینه در •

 کرد؟خواهیم فراهم زمینه این در را منابعی و هامهارت چه ما از کدام هر •

 بود؟خواهد زمانی چه سازیرابطه تداوم و عملی اقدام برای بعدی دیدار •
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  بیشرت بررسی

 در بهمصــــاح با گفتگو نوع این دارد؟ فرق تفاوتی چه تانقبلی گفتگوهای دیگر انواع با رو در رو گفتگوی نوع این •

 چیست؟  در بازاریابی برای گفتگو با گفتگو این چیست؟ فرق

 کند؟ می ایجاد بیشرتی چالش مترین از بخش کدام •

 پیشـــربد یا اجتامع دهیســـازمان برای توانمی چطور) خانگی جلســـات یا رو در رو گفتگوی( ســـازیرابطه نوع این از •

 کرد؟ استفاده هاپویش
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 رھبری ھایگروه تشکیل 

 ھبریر ھایگروه تشکیل •

 ھای رھبری دالیل اھمیت گروه •

 

 تشrrکیل رھبری امر در ھاآن بھ کمک و ھمکاری برای را ھاییتیم کھ ھسrrتند کسrrانی موفق رھبران

جدید،  عھد در حواریون و خروج، عیسی ِسفر در مریام موسی، ھارون، و بھ توانمثال، می برای. دھندمی

 تحریم دوران در نیکسrrrون دی ای رابینسrrrون، و آن پارکز، جو آبرناتی، روزا کینگ، رالف لوتر مارتین یا

 . کرد اشاره گومریمونت ھایاتوبوس

 در دفر ھر آن در کھ دھندمی ارائھ مسrrrتقل ھمکاری برای را سrrrاختاریافتھ روشrrrی رھبری ھایتیم

 اسrrrrrrrتعدادھای رھبری ھایحالت، تیم بھترین در. گیردمی دسrrrrrrrت در را رھبری گروه فعالیت از بخشrrrrrrrی

 . گیرندمی بھره مؤثر شکل بھ استعدادھا این از و کرده شناسایی را خود اعضای فرد بھ منحصر
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 از اسrrrrت عبارت ظرفیت این - کنندمی کمک راھبردی ظرفیت ایجاد بھ تیمی سrrrrاختارھای ھمچنین

 راھبرد، در در مشrrrrrrارکت و پویایی افزایش راسrrrrrrتای در و ھمکاری پایھ بر راھبرد خالقانھ تدوین توانایی

سھ ساختار انتخاباتی کمپین در. فردی صرفا کار از حاصل کم پویایی با مقای  کھ بود ایگونھ بھ کار اوباما، 

 سrrrrطوح ھمھ در را افراد راھبردی و خالقانھ مشrrrrارکت زمینھ و شrrrrده تشrrrrکیل الیھ چند در رھبری ھایتیم

 ھماھنگی وظیفھ کھ بود شrrrrrrrده تشrrrrrrrکیل ایالت آن رھبری برای ایالت، تیمی ھر در. آوردندمی فراھم کمپین

 کار خود نوبھ بھ ھاتیم این و داشت عھده بر را) ایمنطقھ مدیران و دھیسازمان مسئوالن( رھبری ھایتیم

 . کردندمی ھماھنگ تمحال سطح در را رھبری داوطلبان ھایتیم

 توانایی از و دارند مشخصی اھداف و روشن مأموریتی مختلف سطوح در رھبری ھایتیم اعضای

 برخوردار موردنظر اھداف بھ یابیدست و مأموریت این انجام برای ھمکاری پایھ بر خالقانھ راھبرد تدوین

 یادگیری برای را متعددی ھایفرصت و دهکر ایجاد داوطلبان برای را ورود راه چندین ساختار این. ھستند

 . کندمی فراھم رھبری تجربھ و

 تیم، امکان تشکیل از پس. کنندمی ایجاد سازمان کار حوزه گسترش برای را مبنایی رھبری ھایتیم

 مشrrھود، و گوییروشrrن، پاسrrخ و واضrrح تصrrمیمات جلسrrات، اتخاذ منظم برگزاری برای ھاییسrrیسrrتم ایجاد

 این. نیست ممکن تنھایی بھ نفر یک برای نفر ۵٠٠ دھیسازمان. شودمی فراھم سازمان یاثربخش افزایش

 سrrrrrاختاری و رابطھ ایجاد با توانندمی دارند، و تعھد و تمایل کھ اسrrrrrت افرادی یافتن حاصrrrrrل دھیسrrrrrازمان

 . سازند ممکن را کار این انجام منسجم
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 کنند؟نمی کار گروھی صورت بھ ھمیشھ افراد چرا پس

 گرفتنفاصلھ و انشقاق، بیگانگی. ایمکرده تجربھ را ناموفق ھایگروه در داوطلبانھ عضویت ما ھمھ

 ھاگروه این از برخی. است ھاگروه این مشکالت از نفر یک دوش بر کارھا ھمھ رفتنگرقرا یکدیگر، یا از

یاری دلیل ھمین بھ. کنندمی محدود را خود عمل حوزه موفقیت کاذب حس ایجاد برای rrrrrrrنتیجھ این بھ بس 

 خواھمکنم؛ نمی کار چھ بگو بیزارم، فقط جلسrrrrrھ باشrrrrrد؛ از خودم کار بھ سrrrrrرم اسrrrrrت بھتر« کھ رسrrrrrندمی

 قدرت بھ رسrrیدن: دارد وجود مشrrکل یک میان این در اما.» راضrrیم کاری خرده باشrrم؛ بھ داشrrتھ مسrrئولیت

 . نیست ممکن ھمکاری بدون عملی اقدام و کمپین ایجاد جھت الزم

 توانایی احتماال کھ است رھبری ھایتیم از دستھ آن برای شرایط کردن فراھم اینجا در اصلی چالش

 گروھی ھمکاری در کشrrrrrrrمکش و تنازع بروز. دارند خود در را راھبردی کنش و آمیزموفقیت ھمکاری

 وریبھره سمت ھب را کشمکش این تواندمی کھ برخوردارند ساختاری از کارآمد ھایتیم. است گریزناپذیر

 . آورد فراھم را پیروزی سمت بھ حرکت و ھدف بھ یابیدست امکان و دھد سوق

 

 د:کارآم ھایتیم سنجش برای معیار سھ 

 -موفقیت تیم در انجام اقدام الزم برای رسrrrrrیدن بھ اھداف ارزشrrrrrمند گروه  :)پیرامون جھان( نتایج. ١

 ھا، و مانند آن. برنده شدن در بازی، پیروزی کمپین، اجرای برنامھ

آموزد، و ظرفیت رھبری را گسترش تیم در گذر زمان انجام بھتر کار گروھی را می :)تیم( ظرفیت. ٢

 دھد. می
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آموزند و رشد اعضای تیم در نتیجھ مشارکت در کار گروه چیزھایی را می :)فرد( رھبری گسترش .٣

 کنند. پیدا می

 

 واقعی تیم یک شرط سھ 

 حقی محل در حضrrور شrrوند؛ صrrرفنمی زیاد و ھسrrتند؛ کم مشrrخص تیم اعضrrای: اعضwwا محدودیت. ١

 . ندارند عضو ٨ تا ۴ از بیش کارآمد ھایتیم بیشتر. کندنمی ایجاد گروه در عضویت برای

 بدون تقریبا جلسھ ھر در تیم اعضای. شوندمی برگزار منظم شکل بھ گروه جلسات :پایداری و ثبات. ٢

 اعضا ترتیب این بھ و است برخوردار کافی زمان مدت و ثبات از تیم در یتعضو. است ثابت و تغییر

 تیم در حضrrrور بھ نسrrrبت اعضrrrا گیرند؛ ھمھمی فرا را یکدیگر با ھمکاری نحوه پیش از بیش روز ھر

 . گیردمی بر در را تالش و زمان تعھد این و دارند تعھد

 موفقیت در مھمی نقش ھمگی پرواز مھخد موسیقی، یا ورزشی، گروه تیم یک اعضای :ھمبستگی. ٣

 چھ ھر حمایت دنبال بھ و قائلند زیادی اھمیت یکدیگر موفقیت برای گروه اعضrrrrrrrای. دارند گروه کل

 . ھستند یکدیگر از بیشتر
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 ھانقش و بنیادین ھدف، قواعد :کارآمد ھایگروه تشکیل در گام سھ 

یل :جذاب و مشwwwwwwwترک ھدفی وجود •  نوع تشrrrrrrrکیالت)، و( تیم کارانھدف)، ھم( تیم تشrrrrrrrکیل دل

فھم،  قابل باید شrrrrrrrده تعریف تیم برای کھ کاری. باشrrrrrrrند مشrrrrrrrخص و روشrrrrrrrن باید تیم ھایفعالیت

حالت،  این در. باشrrrrrrrد مشrrrrrrrخص باید نیز اھمیت این دلیل و باشrrrrrrrد اھمیت دارای برانگیز، وچالش

 . کنند یحتشر دیگران برای ھم و خود برای ھم را» ھدف« این توانندمی تیم اعضای

 خاص مسrrئولیت باید تیم اعضrrای از ھریک :متقابل وابسwwتگی دارای و مشwwخص ھاینقش تعریف •

 تأثیر تیم کل موفقیت در سھم این باشد، و داشتھ کار انجام در مشخصی» سھم«باشد،  داشتھ را خود

 دیدگاه و ھویت، تجربھ تنوع از مطلوب ھایتیم. دھدنمی انجام مخفیانھ کار کسھیچ. باشrrrrrد داشrrrrrتھ

 . است اعضا ھمھ مؤثر مشارکت ضامن تنوع این و برخوردارند

 تعریف را روشrrrن و واضrrrح انتظاراتی ھمکاری و مدیریت برای باید تیم :بنیادین قواعد صwwwراحت •

 از ترمھم بود؟ و خواھد شrrrrکل چھ بھ تعھد و گیریمنظم، تصrrrrمیم جلسrrrrات، ارتباطات مدیریت. کند

 بود؟ احتمال خواھد چگونھ قواعد این حفظ برای بنیادین قواعد نقض دموار با برخورد کھ این ھمھ

 ھاتیم برخی ھنجارھای. اسrrت روشrrن، بیشrrتر کاری قواعد دارای ھایتیم برای اھداف بھ یابیدسrrت

 بھ و نگھداری جلسrrrrrrات، چگونگی زمانی گیرند؛ مثال، فاصrrrrrrلھمی قرار عملیاتی قواعد دسrrrrrrتھ در

 از دیگر برخی. آن مانند تیم، و از خارج اعضrrای با ارتباط عدم یا باطاسrrناد، ارت گزاردن اشrrتراک

 ابتدایی ھنجارھای تیمی، این کار اولیھ مراحل در. شrrrوندمی مربوط اعضrrrا بین تعامل بھ قواعد این

 و بازبینی با تواندمی تیم. گیرندمی قرار ھمکاری بیشrrتر یادگیری برای اعضrrا کار مبنای کھ ھسrrتند

 . دھد تغییر را قواعد و ھنجارھا این تیم ردعملک بررسی
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 : مترین

 تیم تشکیل: تیمی بندیجمع جلسه

 اهداف

  تیم برای گزینیهدف •

  تیم کاری هنجارهای تعیین  •

  تیم اعضای استعداد و هانقش بین رابطه درباره بحث سپس و رهربی هاینقش تعریف •

 گیریتصمیم فرایند تعیین  •

 

 دستورکار

 تیمی کار برای قیقهد ۶۰: کل زمان

   )دقیقه ۲(کنید.  تعیین دارنگهوقت عنوان به را فردی. کنید بررسی اعضا همراهی با را کار دستور .۱

  )دقیقه ۳( .کنید بررسی را قبل جلسه به مربوط مشرتک منابع و ها، منافعارزش .۲

ستفاده با .۳ سه رتکمش منافع. کنیدمشخص را مشرتک هدف بعد صفحه کاربرگ از ا  کار حوهن به و کنید بررسی را قبل جل

         )دقیقه ۳۰( باشید.داشته توجه کمپین مسیر در همکاری و تیم آتی

 دبع صــفحه کاربرگ از کار این برای. کنید گیریتصــمیم مشــرتک تعهدات مســیر در کار جهت مشــرتک هنجارهای درباره .۴

       )دقیقه ۱۰(کنید.  استفاده

 خارج همکاری مسیر در را احتاملی هایمسئولیت فکری طوفان روش از استفاده با .کنید مشخص را تیم ضاءأع هاینقش .۵

سئول کسی مثال، چه برای. کنید مشخص آموزشی کارگاه این از سات هامهنگی م  این بین مطابقت بود؟ درباره خواهد جل

  )دقیقه ۱۰( . است شده ارائه گروهی هاینقش از ایمنونه ادامه در. کنیدصحبت گروه اعضای استعداد و هانقش
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        )دقیقه ۵( کنید. انتخاب را تیم شعار و نام .۶

  

 . دشویملحق تربزرگ گروه به سپس. کنیدآماده تربزرگ جمع در تیم شعار و هدف، نام ایدقیقهدو ارائه برای را خود •

 

 مشرتک هدف تدوین :کاربرگ

 )دقیقه ۳۰( مشرتک هدف

 مورد در همکاری برای تیم اهداف درباره دقیقه ۵انفرادی  صــورت به اول، افراد بخش در. اســت قســمت چهار شــامل مترین این

 دتأیی مورد هدف تعیین و مشــــرتک کانون فردی، یافنت هایدیدگاه بیان برای زمان دقیقه ۱۰دوم،  بخش در. کنندمی فکر کمپین

ــودمی گرفته نظر در همگانی ــپس، هر. ش ــد جمله یک در را گروه هدف دارد وقت دقیقه ۵رد ف س  در نهایت، افراد در و. بنویس

 . کنندمی انتخاب تیم دیدگاه ترشیح برای را گزاره بهرتین و کرده بررسی را جمالت این دقیقه ۵ظرف  گروهی بررسی

 )دقیقه ۵( انفرادی کار :اول بخش

 اهداف یا روابط، هدف در مشــرتک هایارزش و منافع به مربوط جلســه در شــده انجام کار اســاس اول، بر ســتون در •

 . کنید یادداشت را تیم فرد به منحرص

 و ها، منافعویژگی چه افراد هستند؛ این شام تیم خدمات هدف که بنویسید را تیمی فرد، سازمان، یا دوم، نام ستون در •

 دارند؟  عالیقی

 به تواندمی خود اهداف تحقق و هدف جامعه یا اجتامع هب رسانیخدمت برای شام تیم کنید سوم، مشخص ستون در •

 بود؟  خواهد چه شام تیم فرد به منحرص کار. شود وارد هاییفعالیت چه
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 شــدنجمع دلیل( ما تیم مشــرتک هدف

 توضــیح اختصــار به را خود تیم اعضــای

 )دهید

ــه ــامــع ــه( هــدف ج ـــــه طــور ب  خــالص

 رشح را خود هدف گروه هایمشـــخصـــه

 )دهید

 فهرســــت(قق اهداف مســــیرهای تح

عالیت  تیم نظر مورد مشــــخص هایف

 )کنید مشخص را خود

 تیم هدف توصـــیف برای را ایجمله دقیقه چند فوق، ظرف پرســـش ســـه به پاســـخ برای فکری طوفان روش از اســـتفاده از پس

 . کنید استفاده باال جدول ستون سه از. بنویسید آن هایفعالیت و هدف خودتان، جامعه

 :مشرتک هدف هایگزاره زا منونه چند

 این تربیت و ،هدایت، آموزش و بوســـتون شـــهر دانشـــجویان دهیســـازمان طریق از آموزشـــی برابری ایجاد ما مشـــرتک هدف

 .است هدف این راستای در هواداری گروه ایجاد برای دانشجویان

 ...........................................................................................................................................................................................................که است این ما تیم مشرتک هدف

 

 )دقیقه ۱۰( تیمی کار :دوم بخش

 هدف، جامعه بخش سه در دیواری پوسرت روی بر را کلیدی کلامت جلسه خواند، مدیرمی را خود جمله افراد از یک هر که زمانی

ـــت فعالیت و هدف ـــت را بخشانرژی یا برانگیزکنجکاوی و توجه جالب کلامت. کندمی یادداش ، مرحله این از پس. کنید یادداش

 . کشدمی خط دارند گروه نظرات با را خوانیهم بیشرتین که کلامتی دور جلسه مدیر
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 )قیقهد ۵( انفرادی کار :سوم بخش

 مشرتک هدف ترشیح برای را جدیدی کلیدی، جمله کلامت و موضوعات از استفاده با قبل، و جلسه هایآموخته اساس بر

 . بنویسید

 .......................................................................................................................................................................................که است این ما تیم مشرتک هدف

 

  دقیقه) ۱۰( تیمی کار :چهارم بخش

 ها) را برای ترشیح هدف مشرتک تیم خود انتخاب کنید.با خواندن مجدد جمالت بهرتین جمله (یا ترکیبی از آن

 

  تیمی هنجارهای تدوین :کاربرگ

 )دقیقه ۱۰( عاتتوق /تیمی هنجارهای

 هنجارهای خود موردنظر موارد کردناضــــافه یا موارد این تغییر یا حذف با. کنید مرور زیر بخش در را تیمی هنجارهای منونه

 در را خود اصـــالح راه و کرده مشـــخص زیر موضـــوعات مورد در را تیمی هنجارهای حتام. کنید تدوین را خود موردنظر گروهی

 ). کندمی نقض را هنجار نوه انضباطی، هنجار یا اصالحی برخورد نبود در( کنیدمشخص هنجارها نقض صورت

 بود؟  خواهد چگونه شام گیریتصمیم روند :گیریتصمیم

  اکرثیت رأی اساس بر گیریتصمیم :اکرثیت قاعده ●
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 گیری بر اساس موافقت همه اعضا تصمیم :اجامع ●

  نهایی گیریتصمیم مسئول نوانع به گروه اعضای از نفر دو یا یک انتخاب :تفویض ●

 !تقدیر اساس بر گیریتصمیم :خط یا شیر ●

 : موارد سایر ●

 بحث هاگزینه درباره کافی، چگونه مناظره و بحث و تیم هایدیدگاه همه کردنلحاظ از اطمینان برای :گیریتصــــمیم و بحث

 رسید؟  خواهیم تصمیم به و کرد خواهیم

 نبایدها

 

 بایدها

  کرد؟ خواهیم مدیریت را جلسات یکدیگر، چگونه وقت به احرتام برای :جلسات مدیریت

 نبایدها

 

 بایدها

 

سئولیت سئولیت تفویض :پذیریم سیر در بود؟ حرکت خواهد شکل چه به عملی اقدام و کار برای م  صورت چه به تعهدات م

  بود؟ خواهد
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 نبایدها

 

 بایدها

 کنیم؟ صالحا را خود چگونه هنجارها رعایت عدم صورت در

 

صورت منظم برای هامهنگی کارها در نظر گرفت. زمان  • سب را به  برای رسیدن به بهرتین عملکرد تیمی باید زمانی منا

 و محل جلسات منظم تیمی کی و کجا خواهد بود؟

 

 

 

  تیمی هاینقش تعریف :کاربرگ

 هاینقش از ایمنونه عنوان به اســــتآمده زیر بخش در که را تیم هامهنگی مســــئول نقش : )دقیقه ۱۵( های تیمیدرک نقش

سه دهیسازمان چگونگی بررسی ضمن. کنیدبررسی کمپین هر در شدهتعریف سب بعدی، درباره رویداد/جل  رایب نقش این تنا

 یفوظا و هانقش این از یک هر. کنید گفتگو و بحث طرح هر در یکدیگر از حامیت برای متقابل وابستگی با رهربی تیم تشکیل

 فرد هر از و دهید ادامه نوبتی گفتگوی صــــورت به را وظایف، بحث و هانقش درباره بحث اســــاس دارند؟ بر رضوریاتی چه

) ۲( و رهربی تیم در آفرینینقش برای فردی اســــتعدادهای و ها) تجربه۱(: دهد توضــــیح دیگران به موارد این درباره بخواهید
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سته ستعدادها این). بگیرید نظر در زمان ثانیه ۳۰مورد  هر برای( بیشرت جزئیات از گاهیآ  و یادگیری زمینه در مشخص هایخوا  ا

 دارد؟  وجود دو این بین روشنی» تناسب« دارند؟ آیا انطباق خاص هاینقش با حد چه تا

 ن باید انجامای دامئی دانســــت. برای تقویت هر چه بیشــــرت گروه، همه رهرباهای تیمی را نباید نقش و وظیفهاین نقشتوجه: 

 وظیفه متناسب با نقش مورد نظر خود، مهارت رهربی را کسب کنند. 

 و گروه در منــدعالقــه اعضـــــای

   مرتبط استعدادهای و هامهارت

 اب فرد تناســـب رشایط

  موردنظر نقش

 نقش هامسئولیت

کارهای گروه کار هامهنگی   ماتی رهربی،  قد  م

بل ــــات، حامیت برگزاری از ق یت و جلس  هدا

 گروه ضایاع

ـــــول ــــــــئ  مس

 گروه هامهنگی

    

    

 

 )دقیقه ۵( گروه شعار و نام

 :تیم اسامی فهرست

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................... :نام

 ................................................................................................................................................................................................................................................................... :تلفن

 ............................................................................................................................................................................................................................ :الکرتونیک پست نشانی
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 جمعی روایت 

 جمعی روایت با آشنایی
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 بھ کمک یعنی - است دیگران بھ خود» فھماندن« فردی روایت بیان از ھدف چیست؟ جمعی روایت

 کمک» جمعی روایت« بیان از ھدف. اندفراخوانده گریکنش بھ را شما کھ ھاییارزش ھتجرب برای دیگران

جمعی،  کنش برای بخشالھام و مشrrrrrترک ھایارزش تجربھ یعنی - اسrrrrrت» یکدیگر فھم« برای دیگران بھ

 کھ» اجتماعی«دیگر،  بیان بھ. ھمبسrrrrrrتگی پایھ بر امید بھ رسrrrrrrیدن و یکدیگر در جرأت و جسrrrrrrارت یافتن

 اجتماع«( غیرهو نژاد، جنسrrrrrیت، زبان مثل» ھاییبندیدسrrrrrتھ« از گویدمی سrrrrrخن آن از داسrrrrrتان ندهگوی

ستھ ستقل »)شدهبندید شتر و است م شھ مشترک ھایتجربھ و مشترک ھایشارز در بی  اجتماع(« دارد ری

 منبعی عنوان بھ ھاارزش این بھ بخشrrrrrrrیدن جان برای اسrrrrrrrت گامی جمعی روایت بیان یادگیری »).تجربی

 . عملی اقدام برای انگیزش و ھمبستگی، امید برای

 

  جمعی روایت طراحی 

 مشrrترک ھایارزش نھادن ارج برای ھاییداسrrتان بیان» جمع بھ تعلق« حس ایجاد ھایراه از یکی

تحصrrیلی،  اعتقادی، زندگی ھایسrrنت بھ گاه و شrrوندمی مربوط محلھ و خانواده بھ گاه ھاداسrrتان این. اسrrت

 حتی یا و فرھنگی نسrrrrrلی، رویدادھای ملی، موضrrrrrوعات سrrrrrازمانی، تجربھ ھا، رخدادھای، جنبششrrrrrغلی

 از کھ رو، موانعی پیش ھایلحظات، چالش این از افراد تجربھ بھ ھاداسrrrrrrrتان این ھمھ اما. جھانی اتفاقات

 منتھی ھایآموختھ و شrrده آزموده افراد یا ھاموانع، ارزش بر غلبھ در شrrکسrrت اند، یاشrrده برداشrrتھ رو پیش

 . شوندمی مربوط جمعی روح گیریشکل بھ

 . ھستیم عملی اقدام برای ھاآن انگیزش دنبال بھ کھ ھستند افرادی جمعی روایت شخصیت
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 اجتماع در فرد ھر و خوردمی گره دیگران با مشrrrترک روایات با اجتماع در فرد ھر فردی روایت

ھا، اعتقادی، مدرسrrھ، شrrغل، جنبش ھایخانواده، محلھ، سrrنت بھ ھاداسrrتان این. دارد را خود خاص داسrrتان

 گیردمی شکل مشترک روایات ھمین پایھ بر جمعی ھویت. شوندمی مربوط جھان شاید و ھاھا، ملتسازمان

 ھمچنین و) اعتقrrادی، ملrrت خrrانواده، جوامع( مrrا از یrrک ھر حضrrrrrrrور فعلِی محrrل جوامع ھrrایارزش و

) جدید جدید، محالت ھایاجتماعی، سrrrrازمان جدید ھایجنبش( گیریشrrrrکل الح در جدید جوامع ھایارزش

 . شوندمی بیان ھاروایت ھمین پایھ بر

 ایحوزه در و روایت قالب در جمعی ھایتجربھ بیان شrrrیوه یادگیری نیازمند» جمعی روایت« بیان

 این. دارندوامی عملی قداما بھ را افراد چالش ایجاد با کھ کندمی مطرح را ھاییارزش کھ اسrrrrrrت مشrrrrrrترک

 روایتی و ترگسrrrrrrترده ھاییتجربھ و رفتھ فراتر مشrrrrrrخص ایحوزه در حاضrrrrrrر جمع از گاه جمعی روایت

 حوزه در حاضrrrrrrrر افراد تجربھ در کھ اسrrrrrrrت روایتی مؤثر جمعی روایت گیرد، امامی بر در را تربزرگ

 . باشد داشتھ ریشھ نظر مورد

 

  حاضر جمع برای جمعی روایت 

 واقعیت روایت این بھ چھ آن اما رودمی فراتر» حاضrrrrrrrر جمع« از گاه جمعی روایت برد چند ھر

 این شrrrنیدن آیا. دارد وجود سrrrاده آزمونی روایت این سrrrنجش برای. اسrrrت» حاضrrrر جمع« تجربھ بخشrrrدمی

 و تاریخی لحظات حاصrrrrrrrل گاه مشrrrrrrrترک ھایارزش کند؟ تجربھمی ایجاد جمعی تعلق حس نوعی روایت

 شrrrrrدن، داسrrrrrتان داربچھ مثل زندگی مھم رویدادھای ھا، روایتشrrrrrنیده حاصrrrrrل گاه اسrrrrrت، و ادماندنیی بھ
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 سrrrrایر ھمانند و. امروز صrrrrبح گذشrrrrتھ، یا شrrrrب دیدار، روایت اولین جمع، داسrrrrتان میان در شrrrrدنپذیرفتھ

 بیشتر داستان یتأثیرگذار و آیدمی دست بھ تردقیق باشد، تصویری بیشتر جزئیات میزان چھ ھا، ھرداستان

 در ھاآن داشتند؟ تفاوت ظاھری چھ افراد چیست؟ این اندداشتھ حضور اتفاق این در کھ کسانی نام. شودمی

 در اشrrتراک واقع در کھ دارد تأکید دینی و نژادی، جنسrrیتی، سrrنی ھایتفاوت بر جمعی روایت چیسrrت؟ گاه

 . دھندمی نشان را ھدف یا ھاارزش

 

  جمعی روایت و فردی ایترو بین پیوند ایجاد 

 روایت از ھدف. دیگران برای خود فردی رسrrrالت و ماھیت بیان برای اسrrrت ابزاری فردی روایت

 با آفرینیقدرت نیازمند دھیسازمان کھ آنجا از. است ھاآن کردن ھمراه و دیگران بھ خود» فھماندن« فردی

 بازتاب کھ است داستانی بیان نیازمند یزن عمومی روایت است، در مشترک اقدام جھت در دیگران ھمراھی

 آزمون برای. شrrrوند حاضrrrر جمعی اقدام در توانندمی کھ اسrrrت دیگرانی و گوینده بین مشrrrترک ھایارزش

 . سنجید جمعی ارتباط و پیوند از را دیگران» فھم« توانمی جمعی روایت
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 چالش، انتخاب، نتیجھ :روایت ساختار 

 . کنید مراجعھ فردی روایت بھ ربوطم روایی ساختار بھ دیگر بار

    . دارد مشخص اینتیجھ و فردی، چالش، انتخاب روایت ھمانند جمعی، درست روایت

شی :چالش • شتھ در اجتماع کھ چال  با چالش این( است مواجھ آن با اکنون ھم یا بوده روبرو آن با گذ

 ). آمار از فادهاست با نھ گیردمی جان جزئیات و ھا، تصاویرداستان از استفاده

 تجربھ. کنندمی یادآوری اجتماع بھ را دسrrrrتاوردھا کھ زنده تصrrrrاویر با ھاییداسrrrrتان ):امید( نتیجھ •

 . کنندمی روشن را رو پیش مسیر کھ ھایینتیجھ، تجربھ و امید از گوینده شخصی

 نتخابجمعی، ا روایت در. دارد نیاز» انتخاب« محوریت بھ شrrrrدن داسrrrrتان برای داسrrrrتان :انتخاب •

 امید منشrrأ تواندمی دلیل ھمین بھ اسrrت، و شrrده روبرو چالش با عملی اقدام در کھ اسrrت موضrrوعی

 اند، ونھاده بنیان را اجتماع کھ ھسrrrrتند افرادی ھایانتخاب گربیان سrrrrازحرکت ھایداسrrrrتان. باشrrrrد
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 آموزشrrی کارگاه یرمسrr در افراد انتخاب. کنندمی فراھم را ھاآن انگیزاننده ھایارزش تجربھ امکان

 کارگاه در» جمعی روایت« از بخشrrrrrی تواندمی - آن مانند و یادگیری از خطر، اسrrrrrتقبال پذیرش -

 . باشد

 

 .دھند تغییر را قدرت روابط جدید ھایظرفیت و اجتماع ایجاد با توانندمی جمعی روایات

 با کھ ایمرسrrrrrrrیده یجھنت این بھ سrrrrrrrازیرابطھ بھ اقدام و دیگران فردی روایت شrrrrrrrنیدن از پس گاه

 روایات بیان چگونگی یادگیری. دارند ریشrrrھ قدرت نابرابری نظام در کھ ھسrrrتیم مواجھ مشrrrابھ ھاییچالش

 مشکالت ھایریشھ و مشترک ھایچالش این بھ توجھ و افراد جمعی روایات تلفیق برای است راھی جمعی

 دھد، بلکھ انتقال را ھاچالش این ھایریشrrھ کھ نیسrrت روایتی مطلوب جمعی وجود، روایت این با. اجتماعی

 ھاروایت این. کندمی روایت را کوچک چند ھر ھایموفقیت و آوردمی صحنھ بھ را قھرمانان این بر عالوه

 . کنند رفع را مشکالت ایریشھ علل از برخی توانندمی جمعی اقدام و شدن یکی با افراد کھ دھندمی نشان

  مترین

  جمعی روایت: گروهی بندیجمع جلسه

 اهداف

ــی هایارزش انتقال چگونگی جمعی، یادگیری روایت طرح • ــاس ــیالهام برای اجتامع اس  در هاآن همدلی و دیگران بخش

  مشرتک جمعی اقدام
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 . سؤال طرح بازخورد، و دقیق، ارائه دادن گوش با دیگران هایروایت هدایت •

 

 دستور کار 

 دقیقه ۶۰ :کل زمان

 )دقیقه ۲(کنید.  تعیین برداییادداشت مسئول عنوان به را فردی و کرده جمع را را گروه اعضای .۱

 اربرگک از کار این برای. بگیرید نظر در فکری طوفان روش از استفاده با» جمع« تعریف و گروهی فعالیت برای را زمانی .۲

 )دقیقه ۵( .کنید استفاده بعد صفحه

 چه برنامه در حارض افراد ســــایر روایت با روایت این. بنویســــید را خود عیجم روایت ســــکوت در و فردی فعالیت در .۳

 )دقیقه ۸(. کنید استفاده بعد صفحه کاربرگ دارند؟ از اشاره مشرتک هایارزش از یک کدام به افراد دارد؟ این ارتباطی

 ۴۵( .کنیداســـتفاده بعد صـــفحه کاربرگ از بازخورد ارائه برای. کنندمیبیان را خود روایت نوبت به گروهی، افراد کار در .۴

 )دقیقه

 جمعی روایت بیان برای دقیقه ۲ ·

 گروه از بازخوردها دریافت برای دقیقه ۴·
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  جمعی روایت تدوین :کاربرگ

 حس این از یا باشــند داشــته حســی چنین قبال شــاید که اســت افرادی میان در جمع به تعلق حس ایجاد جمعی روایت هدف

 و هاتجربه روایت این مبنای. گنجدمی هدف همین در بعد مرحله در افراد این در تغییر به امید ایجاد همچنین و ندباش بهرهبی

 بانمخاط مشرتک هایارزش از که است داستانی بیان اینجا در هدف. است آتی اقدام برای سازیبسرت جهت قبلی اقدامات نتایج

 . دهدمی نشان را فعلی اقدام برای مسئولیت و رسالت دالیل گیرد، ومی بهره

 و دســتاوردها یا پیشــین هایچالش روایت گاه مشــرتک)، و هایتجربه( شــده انجام قبال که اســت کاری روایت گاه جمعیروایت

ــتاوردهای ها، وآن هایمشــرتک، چالش هایقهرمان روایت گاه قبلی، و نتایج ــاندس ــنیدن. ش ــتان ش  در هاچالش با رویارویی داس

 . شودمی رو پیش هایچالش با جمعی مقابله برای امید ایجاد باعث شتهگذ

جمعی گاه های جمعی را بیان کنید. روایتها و تجربههایی را که از مخاطبان خود رساغ دارید و نیز همه روایتهمه داســــتان

 د. افرادی جدید روایتی متفاوت را بیان کنی کند و گاه الزم است برای ایجاد اجتامعی جدید بابرای مخاطبان مختلف تغییر پیدا می

 دقیقه) ۵( .دکنی استفاده زیر هایپرسش از فکری طوفان انجام گروهی، برای کار در

شرتک هایارزش کدام از کنید فکر فردی روایت به دیگر بار • ستفاده عمومی روایت مبنای عنوان به توانیدمی م  کنید ا

  دهند؟ انعکاس را هاشارز  این توانندمی هاروایت کدام و

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 
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 از ای گذشته یرویدادها از باید هاتجربه هستند؟ این مذکور هایارزش گربیان اجتامع مشرتک هایتجربه از یک کدام •

 ) هاویژگی از نه( باشند گروهی کار از حاصل هایتجربه

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

 کدامند ؟ هاروایت این در مشرتک هایچالش •

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

  ؟است کدام هاداستان این در امید منشأ •

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 
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 کار انفرادی

 یشرتب جزئیات به رسیدن برای هستند فکری طوفان روش صلحا که فوق هایداستان از انفرادی صورت به فرد هر مرحله این در

 و جزئیات از یک هر محل کردن مشــخص برای طراحی و تصــویر از توانمی فضــا این در کلامت نوشــنت جای به. کندمی اســتفاده

 )دقیقه ۸(  .کرد استفاده داستان هایظرافت جایگاه

 

 چالش انتخاب نتیجه

 ؟ ایناســــتبوده چه انتخاب این نتیجه

 بــه خود بــا را ایامیــدواری چــه نتیجــه

 ؟ دارد همراه

 ایم؟داشته مشخصی هایانتخاب چه

 ایم؟کرده اتخاذ را اقداماتی چه

 این بودیم؟ ریشـــه روبرو چالشـــی چه با

 کجاست؟  در چالش

 

 : داشت توجھ زیر ابعاد بھ باید داستان روایت در

 فضrrای ایجاد بھ توانندمی کھ جمالتی از ھایینمونھ( کنید شrrروع جملھ چند با را داسrrتان :فردی بعد •

 تنھا کردممی فکر شوم ملحق جمع این بھ کھ این از شخصی، قبل تجارب بھ بنا - کنند کمک جمعی

 )است مھم برایم .......مسئلھ دلیل ھمین بھ و ھستم

دو دقیقھ وقت ھای مشترک برای بیان روایت جمعی و ارتباط با مخاطبان بر پایھ ارزش :جمعی بعد •

ھای مشrrrترک و فوریت موضrrrوع، فضrrrایی را برای مطرح ھا و تجربھبگذارید. با اسrrrتناد بھ ارزش

 کردن سؤال ایجاد کنید. 
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  جمعی روایت :گریمربی و هدایت برای نکاتی

. کرد اشاره دبهبو  مکانا و ضعف نقاط به سپس و کرد رشوع مثبت بازخورد از را کار باید ابتدا که باشیدداشته توجه نکته این به

 ست؛ بها گریمربی و هدایت بلکه نیست انتقاد یا قضاوت اینجا در هدف. کنید مترکز سؤال کردنمطرح کردن، برتوصیه جای به

 . دهید ارائه روایت و رساییداستان بهبود برای را هاییشیوه و دهید گوش دقت

 

 گریمربی به مربوط هایپرسش

 این مشرتک است، فصل مثبت پاسخ دارد؟ اگر وجود ارتباطی جمعی و فردی روایت بین آیا :جمعی و ردیف روایت بین پیوند .۱

 چیست؟  در روایت دو

 

 دانید؟ می» جمع« این از بخشی را خود است؟ آیا شده اشاره» جمع« کدام داستان، به در :جمع. ۲

ــرت بر تجربه« ــرتک و فعلی این جمع بآیا امکان تأکید بیش ــرت ارزشهای مش ها ه عنوان گروهی کوچک جهت انعکاس هر چه بیش

 ......»وجود دارد؟ برای مثال، 

 

 موفق هاچالش این روشـــن ترســـیم در گوینده اســـت؟ آیابوده مواجه مشـــخصـــی هایچالش چه با داســـتان گوینده :چالش. ۳

 است؟ بوده

 » بود؟ همین شام منظور آیا .است...................... نظر مورد چالش که است این من برداشت«
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ستان در آیا :انتخاب. ۴ صی انتخاب دا شخ سبت وجود چالش هر به واکنش در م سی چه انتخاب این به دارد؟ ن سا شتید؟  اح دا

 )امیدواری؟ عصبانیت؟(

 » تان......بود، و در من احساس.......ایجاد کرد.به نظرم انتخاب«

 

 گیریم؟می درسی چه نتیجه این است؟ از بوده چه بانتخا هر از حاصل مشخص نتیجه :نتیجه. ۵

 .»......................که است این گیریممی که درسی ..، و.........که .... است این نتیجه من نظر به«

 

  اند؟ چطور؟داشته هاارزش این راستای در اقداماتی چه گذشته در و دارند هاییارزش چه جمع این نظرتان به :هاارزش. ۶

 ....»................ارزش قائل است چون...............با توجه به داستان شام، به نظرم این جمع برای ....«

 

ستان در آیا :جزئیات. ۷ شی دا صویر یا جزئیات که دارد وجود بخ صداها، بوها، یا( کند ارائه دقیقی ت سات مثال، مناها،  سا  رد اح

 لحظه)؟ 

 .»کنم درک لحظه آن در را شام احساس کرد ککم من به واقعا......تصویر«
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  جمعی روایت بیان در گروه اعضای هدایت و گریمربی  :کاربرگ

 های اعضای گروه را درباره داستان خود در اینجا یادداشت کنید: بازخوردها/ دیدگاه

 به مربوط جزئیات یکدیگر، ثبت هایداســـتان به دادن گوش زمان در :جمعی روایت بیان در گروه اعضـــای هدایت و گریمربی

 از موارد این ثبت برای. بود خواهد مفید بعدی مراحل در جزئیات این یادآوری و بازخورد ارائه برای افراد از یک هر داســــتان

 . کنید استفاده زیر جدول

 نام هاارزش چالش انتخاب نتیجه
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 ت؟چیس راھبرد 

کلی،  مrrأموریrrت: گیردمی قرار توافق مورد مشrrrrrrrترک ھrrدفی رھبری گروه بrrھ سrrrrrrrrاختrrاردھی در

 روش کردنمشrrrrrخص برای راھبرد تدوین بعدی چالش. گروه ھایفعالیت نوع و ھدف جامعھ و تشrrrrrکیالت

 . است ھدف این بھ یابیدست

 شوند، ومی شناختھ تشکیالت عنوان با کھ است دھیسازمان تحت افراد کردنمشخص گام نخستین

 برای گزینیھدف دوم گام. صحنھ در حاضر بازیگران دیگر با تشکیالت این ارتباط ترسیم و تبیین ھمچنین

 از حاصrrل ھسrrتیم، تغییرات کردنشحل دنبال بھ کھ ایمسrrئلھ دقیق تبیین: اسrrت دھیسrrازمان زمینھ در تالش

سئلھ این حل سئلھ این حل عدم اطراف، دالیل جھان در م سئلھ، و حل برای الزم امروز، ابزارھای بھ تا م  م

 جھت تشrrrrrکیالت اعضrrrrrای کار برای محوری عنوان بھ بخشانگیزه پذیر، وروشrrrrrن، مشrrrrrاھده ھدفی تعیین

 آن از بتواند تشrrrکیالت کھ اسrrrت ھاییراه یافتن سrrrوم گام. رھبری گسrrrترش سrrrازی، وکار، ظرفیت شrrrروع

 اسrrrrتفاده، چگونگی قابل ھایشrrrrیوه: کند تبدیل ھدف بھ یابیتدسrrrr برای الزم قدرت بھ را خود منابع طریق

 . کمپین بندیزمان چگونگی و ھافعالیت ھدفمندسازی
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ھا رسیدن بھ خواستھ ھای موجود بھ قدرت الزم برایتبدیل منابع و داشتھ«عبارت است از  راھبرد

 »یا ھدف.

 یا شکست تعیین امکان کھ است پذیرسنجش و واضح اینقطھ ھدف ):ھاخواستھ( راھبردی اھداف ●

 . کندمی مشخص را تشکیالت روی پیش چالش و کرده فراھم را پیروزی

 بھ یابیدسrrrrrrrت جھت الزم ظرفیت بھ منابع تبدیل برای ھاییشrrrrrrrیوه ):نیاز مورد ابزارھای( قدرت ●

  اھداف

 .غیره و زمان، پول، مھارت، روابط ):تشکیالت ھایداشتھ( منابع ●

 

  دنحوه کارکرد راھبر 

  .گیردراھبرد از انگیزه و چیستی مسئلھ نشأت می

 مانع با اھداف این بھ رسrrrrrیدن داریم، در اھدافی ما ھمھ. ھسrrrrrتند راھبرد تدوین درپی ذاتا ھاانسrrrrrان

 سrrوی از انسrrان کھ آنجا از اما. کنیممی طراحی موانع این از عبور برای را ھاییروش کنیم، ومی برخورد

 بروز زمان در: گیردمی صrrrrورت اجبار و ضrrrrرورت زمان در تنھا راھبرد دویناسrrrrت، ت پذیرعادت دیگر

 کھ است اینجا در. مختلف عوامل نتیجھ در ھابرنامھ و ھاطرح در تغییر بھ کار، اجبار در مشکالت، اشکال

 کھ گونھ ھمان. برگزینیم متفاوت راھی گیریممی تصrrrrrمیم نگریم، ومی اطراف شrrrrrود، بھمی جلب مانتوجھ

 محسrrrrوب شrrrrناختی درک برای قالبی ھسrrrrتند، راھبردھا ھیجانی و احسrrrrاسrrrrی درک برای مجالی ھاداسrrrrتان

 . شوندمی
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  .راھبرد خالق و بھ دنبال یافتن راھی برای حل مسئلھ است

 اینظریھ ارائھ ھمچنین و گذشrrrrrتھ در نظر مورد مسrrrrrئلھ حل عدم چرایی فھم نیازمند راھبرد تدوین

 بیشrrrrrrتری منابع بھ معموال تغییر مخالف افراد کھ آنجا عالوه، از بھ. اسrrrrrrت تغییر ایجاد و مسrrrrrrئلھ حل برای

 این از. دھند نشrrان بیشrrتری فکریخوش خود از باید اغلب ھسrrتند تغییر پی در کھ دارند، کسrrانی دسrrترسrrی

 ترسیدس از ترمھم. کرد استفاده مسئلھ حل برای - آفرینیقدرت - سازیظرفیت راستای در باید فکریخوش

 . است منابع از خالقانھ و ھوشمندانھ ، استفاده»بیشتر« منابع بھ

 

ھا را برای حل مسwwwئلھ ای اسwwwت کھ شwwwیوه سwwwازگاری بیشwwwتر بر پایھ آموختھراھبرد فعل و کارواژه

 دھد. نشان می

دیگر،  بازیگران واکنش یعنی - شودمی دیده ھاواکنش در راھبرد در واقعی آلینسکی، کنش گفتھ بھ

» واکنش« و» راھبرد« بین چھ آن. گیرندمی شrrrکل مسrrrیر طول در کھ ھاییفرصrrrت و ھاچالش خالفان، وم

 ھمانند مینتزبرگ نگاه در کھ اسrrrت ھاخواسrrrتھ پایھ بر ھاگزینھ بررسrrrی برای آگاھیذھن کندمی ایجاد تمایز

 . دارد تعامل گریسفال چرخ روی بر رس گل با کھ است گریسفال کار

 بر فعلی اقدام انطباق و مداوم سازگاری نیازمند راھبرد ماند، تدوینمی باقی ثابت گاه دفھ چند ھر

 انتظار مطابق اوضrrrrاع گاه و رودمی پیش کنیممی فکر چھ آن از بھتر کارھا گاه. اسrrrrت جدید اطالعات پایھ

سام و انواع از باید رھبری گروه دلیل ھمین بھ. کندمی تغییر اوضاع. نیست شد برخوردار ھامھارت اق  و با

 ظرفیت« وضrrrrعیت این. باشrrrrد داشrrrrتھ دسrrrrترسrrrrی ھدف بھ یابیدسrrrrت برای الزم ابزارھای و اطالعات بھ



	رهربی، سازماندهی، و اقدام	|	94
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 کل در کھ اسrrت مسrrتمر فرایندی نیسrrت، بلکھ بارهیک رخدادی بنابراین، راھبرد. شrrودمی نامیده» راھبردی

 بیشrrrrrrrتر، و بیشrrrrrrrتر، اقدام ریزیقدام، طرحا نتایج ریزی، اقدام، ارزیابیطرح. یابدمی تداوم پروژه حیات

 سازیپیاده از پیش استراتژی تدوین. یابدمی ادامھ زنجیره این و گیرندمی انجام فرایند این در بیشتر ارزیابی

 . گیردمی صورت آن با ھمگام بلکھ شودنمی انجام

 

 راھبرد وابستھ بھ وضعیت و پلی است بین دیدگاه خرد و کالن 

 مھم موضrrrوعات خصrrrوصrrrیات و جزئیات حاصrrrل کھ گیردمی شrrrکل مشrrrخص تریبسrrr در راھبرد

 برای» عمل عرصھ« جزئیات بر زمانھم اشراف راھبرد تدوین در ابعاد برانگیزترینچالش از یکی. است

 تنھا راھبرد تدوین در ابتکار قدرت. اسrrrrت کالن دیدگاه داشrrrrتن و باال از نگاه توانایی و راھبرد سrrrrازیپیاده

» عمل عرصrrrrrrھ« ایجاد ھایراه از یکی. شrrrrrrوند ترکیب یکدیگر با کالن و خرد دید کھ یابدمی ققتح زمانی

 . دارند حضور عرصھ این در کھ است» بازیگرانی« جایگاه ترسیم

 

 راھبردی مھم ھایپرسش 

 ھستند؟ کسانی چھ من افراد .١

 )ھدف(ھستند؟  تغییری چھ دنبال بھ این افراد .٢ 

 )تغییر نظریھ(کدامند؟  درتق بھ دسترسی نقاط .٣ 

 ) کرد؟ (تاکتیک استفاده توان می ھاییروش چھ از .۴ 

  این افراد بھ چھ شکل است؟ برنامھ زمانی  .۵ 
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 تشکیالتو گام نخست: شناسایی افراد  

 رھبری در تواننددارند، می نیاز دھیسrrrrrازمان بھ کھ ھسrrrrrتند افرادی تشrrrrrکیالت در حاضrrrrrر افراد

 .شrrrrrوند تبدیل قدرت برای جدید منبعی بھ دھند، وقرار تشrrrrrکیالت اختیار در را خود ابعکنند، من آفرینینقش

 اعضrrای. اسrrت متفاوت رجوع ارباب یا مشrrتری عنوان بھ ھاآن بھ نگاه با تشrrکیالت عنوان بھ افراد بھ نگاه

 اختیار در فعمنا این راسrrrتای در عمل برای را خود آیند، منابعمی ھم گرد مشrrrترک منافع پایھ بر تشrrrکیالت

 کسrrrrrانی رجوع ارباب. کنندمی نظر اظھار عملی اقدام برای گیریتصrrrrrمیم در دھند، ومی قرار تشrrrrrکیالت

ستفاده دیگران خدمات از کھ ھستند  در دھند، ونمی قرار مشترک تالشی اختیار در را خود کنند، منابعمی ا

 خدمات از کھ است کسی) شدهگرفتھ وام تجارت حوزه از کھ ایواژه( مشتری. ندارند دخالت گیریتصمیم

 مسئول وظیفھ. دھدمی فروشنده بھ را خود منابع از بخشی آن ازای در و شودمی مندبھره فروشنده کاالی یا

 - اسrrrت تشrrrکیالت بھ - مشrrrترک منافع و ھاارزش دارای افراد از ایمجموعھ - اجتماع تبدیل دھیسrrrازمان

 . شوندمی عمل وارد مشترک منافع و ھاشارز این پایھ بر کھ افرادی یعنی

 

 رھبری •

 تکیھ دھیسازمان مسئول است، ھدف تشکیالت موضوع دھیسازمان در اصلی موضوع چند ھر

 در سrrrrrrعی دھیسrrrrrrازمان مسrrrrrrئول ھمکاری با کھ افرادی یعنی - اسrrrrrrت تشrrrrrrکیالت درون در رھبری بر

 پذیرش« از اسrrrrت عبارت - دھیسrrrrازمان ئولمسrrrr کار ھمانند - افراد این کار. دارند دیگران دھیسrrrrازمان

 کار افراد این.» قطعیت عدم با مواجھھ در ھدف بھ یابیدسrrrت جھت دیگران توانمندسrrrازی برای مسrrrئولیت

 دیگران حضrrور در تشrrکیالت کنند، نمایندهمی تسrrھیل مشrrترک ھدف بھ رسrrیدن برای را تشrrکیالت اعضrrای
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 رھبران این با ھمکاری در دھیسrrازمان مسrrئول. ھسrrتند گوپاسrrخ تشrrکیالت برابر در شrrوند، ومی محسrrوب

گویی، روایت و سrrراییسrrازی، داسrrتانرابطھ: کند کمک دھیسrrازمان راھکار پنج یادگیری در ھاآن بھ باید

 تنھا نھ خود رھبری گسrrrترس و بسrrrط با دھیسrrrازمان مسrrrئول. عملی اقدام راھبرد، و سrrrاختاربندی، تدوین

 تشrrrکیالت در - قدرت بھ رسrrrیدن - اقدام برای را جدیدی ظرفیت ھمچنین ، بلکھبخشrrrدمی بھبود را اوضrrrاع

 تمرین در کھ اسrrrrrrت گروھی ھمان رھبری شrrrrrrود، گروهمی ارائھ بخش این در کھ تمرینی در. کندمی ایجاد

 . دارد حضور

 

  مخالفان •

 ھایسازمان یا افراد منافع با تعارض در گاه خود منافع کردندنبال جریان در تشکیالت اعضای کار

نھ برای کارفرما مثال، تالش برای. گیردمیقرار دیگر  منافع با تعارض در گاه خود سrrrrrrrود کردنبیشrrrrrrrی

 ھایگروه با تعارض در تنھا نھ دخانیات شrrرکت منفعت. گیردمی قرار کافی دسrrتمزد کسrrب برای کارمندان

 بزھکاری ھایگروه منافع. است تضاد رد نیز عمومی منافع با گیرد، بلکھمی قرار دخانیات مصرف مخالف

 مناطق برخی در کنگره خواهجمھوری نامزد منافع. گیردمی قرار مذھبی جوانان ھایگروه با تقابل در گاه

 مسیر در تنھا نیست، و روشن چندان مخالفت و تعارض این گاه اما. دارد تعارض دموکرات نامزد منافع با

 . کندمی پیدا بروز کمپین
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 انحامی •

 در را خود منفعت گیردنمیقرار تأثیر تحت مشrrrrھود شrrrrکل بھ یا مسrrrrتقیما شrrrrانمنافع کھ افرادی گاه

سیاسی، داوطلبانھ، و حمایت  توانندنمی افراد این چھ اگر. بینندمی ھاسازمان از حمایت اشکال دیگر مالی، 

 ھامثال، سازمان برای. باشند تھداش حضور گردانندگان شورای در توانندمی باشند، اما تشکیالت از بخشی

 . کنندمی حمایت مدنی حقوق جنبش از زیادی حد تا ھستند ارتباط در کلسیا با کھ بنیادھایی و

 

 ھمکاران و رقبا •

. دارند مشترک منافع تشکیالت با ھازمینھ برخی در کھ است ھاییسازمان یا افراد شامل دستھ این

 ھمان با گیرند، یامی بھره حمایتی منابع ھمان دارند، از یکسrrrrrrانی دفھ جامعھ گاه ھاسrrrrrrازمان یا افراد این

 یک دھیسrrrrrازمان پی در کھ ایاتحادیھ دو. اسrrrrrت تقابل در ھاآن با تشrrrrrکیالت کھ ھسrrrrrتند روبرو مخالفانی

 پی در کrrھ محلی گروه دو. بrrاشrrrrrrrنrrد ھمکrrار یrrا رقیrrب تواننrrدمی ھسrrrrrrrتنrrد کrrار نیروھrrای از واحrrد مجموعrrھ

 . باشند ھمکار یا رقیب توانندمی مالی منابع تأمین ھستد، در واحد ھدف جامعھ یک بھ رسانیخدمت

 

  بازیگران سایر •

 دارند، اما تنگاتنگ ارتباطی نظر مورد مسrrrrrrrئلھ با کھ ھسrrrrrrrتند نیز دیگری بازیگران و افراد گاه

 این از برخی. شوندیم مسئلھ شدن تروخیم باعث مختلف اشکال بھ کنند، یا آفرینینقش آن حل در توانندنمی

 بھ تواندمی بازیگران این نقش و جایگاه ترسrrrrrrrیم. مردم عموم ھا، وھا، دادگاهرسrrrrrrrانھ از عبارتند بازیگران
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 کھ ھاییسrrازمان و افراد سrrایر ھا، وآن تشrrکیالت، متحدان روی پیش مسrrائل در مقصrrر بازیگران شrrناسrrایی

 . کند کمک برندمی نفع وضعیت این از

 

 غییرات مطلوب و اھداف گام دوم: ت 

 ھایپرسrrrش باید کار این برای. اسrrrت کمپین راھبردی ھدف خصrrrوص در گیریتصrrrمیم بعدی گام

 تا مسئلھ حل عدم پیرامونی، دالیل جھان در مسئلھ این حل از حاصل مسئلھ، تغییرات ماھیت درباره دقیقی

 . کرد مطرح آن حل برای الزم ابزارھای امروز، و بھ

 

  ھمسئل شناسایی 

 کند؟ می ایجاد مشکلی چھ عینی واقعیات و روزمره زندگی در و است کجا دقیقا مسئلھ

 حداکثر با موردنظر مسrrئلھ بھ نسrrبت را گروه اعضrrای فکری، برداشrrت طوفان روش از اسrrتفاده با

 . روید فراتر قبول مورد ھایپاسخ از کنید سعی مسئلھ بررسی ضمن. کنید مشخص ممکن ھایشاخصھ
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  پیرامونی جھان بر مسئلھ حل از حاصل رتأثی 

 کابوس این ماسrrrrrrrت؟  آیا انتظار در کابوسrrrrrrrی افتد؟ چھمی اتفاقی چھ نگیرد صrrrrrrrورت اقدامی اگر

 داشrrت؟ آیا خواھد وضrrعیت این بر تأثیری چھ عملی دیگر، اقدام سrrوی اسrrت؟ از پیوسrrتھ وقوع بھ اکنونھم

 کرد؟  تبدیل واقعیت بھ را آن بتوان کھ دارد وجود بینانھ واقع» رویایی«

 

  گذشتھ در مسئلھ حل عدم دالیل 

 این بھ کسی است؟ آیا نشده حل مسئلھ این چرا شود، پسمی بھتر خیلی اوضاع مسئلھ این حل با اگر

 مسئلھ حل روش داشتھ؟ آیا وجود زیادی مقاومت گرفتھ، اما صورت ھاییتالش است؟ آیا نکرده فکر مسئلھ

 این حل اسrrت؟ آیا نداشrrتھ وجود الزم فناوری اسrrت؟ آیا نداشrrتھ وجود الزم اطالعات اسrrت؟ آیا نبوده معلوم

 مسrrrیر از را ھاتالش اندکرده سrrrعی قدرتمندان دلیل ھمین بھ و اندازدمی خطر بھ را قدرتمندان منافع مسrrrئلھ

 کنند؟  خارج اصلی

 

  مسئلھ حل برای الزم ابزارھای 

بیشrrrتر؟  بھتر؟ قدرت بھتر؟ روابط دھیجدید؟ سrrrازمان بیشrrrتر؟ ابزارھای بیشrrrتر؟ آگاھی اطالعات

 داریم؟  نیاز افرادی چھ توسط تغییراتی چھ بھ مسئلھ حل برای
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  گزینیھدف 

 این: کند بھتر را وضrrعیت تواندمی نکند، اما حل را مسrrئلھ کل شrrاید اھداف برخی سrrمت بھ حرکت

 بخشrrrrد، ومی انگیزه دیگران کند، بھمی دایجا را سrrrrازیظرفیت شrrrrود، امکانمی واقعی تغییر باعث حرکت

 ھاتالش اگر کند، اما حل را مشکالت ھمھ تواندنمی کمپینی ھیچ. کندمی ایجاد بعدی حرکات برای را ایپایھ

 وجود نھایی ھدف از شrrدن دور و ارزشrrمند منابع اتالف نشrrوند، امکان متمرکز مشrrخص اینتیجھ روی بر

 - کنیممی اشrrrrrاره کمپین در انگیزشrrrrrی و راھبردی گزینیھدف برای عیارم چند بھ اینجا در. داشrrrrrت خواھد

 : شودمی قدرت و رھبری تقویت باعث ھدفی چنین

 

سنجش کھ است ھدفی مطلوب ھدف: بودن مشخص. ١ شد معنادار و پذیرملموس،   صورت در. با

 منجر زمرهرو زندگی در گیرچشrrrم و ملموس تغییر بھ ھدف این بھ یابیتشrrrکیالت، دسrrrت پیروزی

 دسrrrrrترسrrrrrی تضrrrrrمین« و» مؤثر عدالت سrrrrrازیپیاده« مثل اھدافی بین در تفاوت این. شrrrrrد خواھد

 چشrrrم بھ» دانشrrrگاه پردیس در بارداری از پیشrrrگیری رایگان وسrrrایل بھ دانشrrrجویان روزیشrrrبانھ

 در انگیزه ایجاد طریق از پذیرتحقق ھدفی سrrrrrrrمت بھ حرکت پیشrrrrrrrرفت برای گام اولین. خوردمی

 حرکت بر باید تشکیالت. است مشخص مسیرھای در منابع تخصیص برای گیریتصمیم نمسئوال

 . شود متمرکز عملی اقدام سمت بھ
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 ھدف این. باشrrد داشrrتھ خود در را خوب داسrrتانی اجزای کھ اسrrت ھدفی مطلوب ھدف :انگیزش. ٢

 اسrrrrrت، و اقعیو ھایچالش با رویارویی دارد، نیازمند ریشrrrrrھ تشrrrrrکیالت برای مھم ھایارزش در

 ھمانند مبارزه این. نیسrrrrrrrت تحقق قابل روز یک ظرف در ھدفی چنین: دھدمی گسrrrrrrrترش را منابع

 . است جالوت و داوود مبارزه

 

 را تشکیالتی منابع و قوت، تجربھ نقاط کھ است ھدفی مطلوب ھدف :ھاتوانمندی از گیریبھره. ٣

 منابع و قوت، تجربھ نقاط گسrrتره از خارج دیگر سrrوی از گیرد، اما کار بھ ممکن حد بیشrrترین در

 . گیردمی قرار مخالفان

 

ھدف مطلوب نیازمند ایجاد شrrrکلی از رھبری اسrrrت کھ بتواند تشrrrکیالت را در  سwwwازی:ظرفیت. ۴

دھی کند. چنین ھدفی چندین نقطھ ورود یا نقطھ ھدف موضrrrعی را راسrrrتای افزایش قدرت سrrrازمان

 کند. دھی ایجاد میبرای ورود و سازمان

 

پذیر کنند تقلیدھدف مطلوب ھدفی است کھ برای دیگرانی کھ اھدافی مشابھ را دنبال می سرایت: .۵

 باشد.
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 کمپین در ھدف جایگاه کردن مشrrخص برای را جدید دیدگاھی شrrودمی دیده شrrکل این در کھ ھرمی

 راھبرد تدوین در ، بایدھرم این از سrrrطح ھر در. دھدمی نشrrrان ترگسrrrترده و تربزرگ مأموریتی حیطھ در

 چگونگی برای اینظریھ: کرد ارائھ تغییر برای را ایشrrرایط، نظریھ اسrrاس بر کرد، و تصrrور را اینتیجھ

 بندیھا، زمانتاکتیک اجرای طریق از نظر مورد نتیجھ بھ یابیدسrrrت برای نیاز مورد قدرت بھ منابع تبدیل

 راھبرد تدوین نیازمند ھم اولیھ جلسھ برای ریزیس، طرحاتوبو تحریم قضیھ مثال، در برای. گیریھدف و

 در افراد کھ دارد وجود احتمال این. بلندمدت در کمپین کار تداوم برای ایشrrrrrrrیوه یافتن نیازمند ھم و بوده

 داشrrrrتھ عھده بر را متفاوت راھبردی حوزه مسrrrrئولیت مختلف زمانی ھایدوره یا سrrrrازمان مختلف سrrrrطوح

 . داریم نیاز مناسب راھبردی بھ حسط ھر در باشند، اما
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ستفاده با دیگر شرایط، بار بھ توجھ با مطلوب راھبردی اھداف معیارھای سر بر توافق از پس  از ا

 اسrrrrrاس بر را اھداف این سrrrrrپس. کنید مشrrrrrخص را متعدد اھداف توانیدمی کھ جایی تا فکری طوفان روش

 برای را ھایی، روش»آنگاه-اگر« شrrrrrrکل بھ ایگزاره ارائھ با سrrrrrrپس. کنید ارزیابی شrrrrrrدهتعیین معیارھای

 . کنید ترسیم اھداف بھ یابیدست و قدرت جابجایی جھت تشکیالتی منابع از استفاده

 

  تغییر نظریھ و قدرت منشأ :سوم گام 

 - ھدف این بودن ارزشبی یا ارزشمند تعیین حتی یا - راھبردی ھدف بھ یابیدست ھایروش تعیین

 کنندمی فکر برخی. داریم تغییر بروز چگونگی درباره فرضrrیاتی ما ھمھ. اسrrت تغییر نظریھ نتدوی نیازمند

 گروھی. شودمی اوضاع تغییر باعث نظر مورد مسئلھ درباره») بخشیآگاھی« یا( اطالعات گسترده تسھیم

ند دیگر قد کدیگر با گفتگو و» ذینفع افراد« آوردن گردھم با معت  راھی بھ گیچنددسrrrrrrrت رفع با توانمی ی

 اسrrrrت کافی فقط حلراه یافتن برای کھ باورند این بر دیگر ایعده. یافت دسrrrrت مسrrrrئلھ حل برای مشrrrrترک

 . باشیم ھوشمندتر

 این بر کھ چرا دارند خود، تأکید تشrrrrrrکیالت ھمان اجتماع، یا بر بیشrrrrrrتر اجتماع دھندگانسrrrrrrازمان

 واژه. کند اسrrrتفاده خود ظرفیت از اجتماع کھ شrrrد خواھد حل صrrrورتی در تنھا موردنظر مسrrrئلھ کھ باورند

 توانایی« کینگ دکتر گفتھ بھ یا» قدرت« واژه شrrrrrrrودمی گرفتھ کار بھ» ظرفیت« جای بھ گاه کھ دیگری

 نیاز اگر. باشrrند داشrrتھ یکدیگر بر توانندمی افراد کھ اسrrت نفوذی قدرت ریشrrھ. اسrrت» ھدف بھ یابیدسrrت

 لاو فرد بھ نسrrبت دوم فرد صrrورت این باشrrد، در او منابع بھ دوم فرد نیاز از بیشrrتر دیگری منابع بھ فردی
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 نرسید برای دیگر فرد منابع از تواندمی قدرتمندتر ترتیب، فرد این بھ - است برخوردار ناھمتراز قدرت از

 دتواننمی دارند یکسان منافعی یکدیگر منابع بھ نسبت کھ فرد دیگر، دو سوی از. بگیرد بھره خود اھداف بھ

 مشrrترک ھدف بھ یابیدسrrت برای را الزم ظرفیت و داده افزایش را خود ھمتراز قدرت یکدیگر ھمکاری با

 لشrrrک بھ را منابع توانمی چطور کھ اسrrrت این بنابراین، پرسrrrش. کنند بیشrrrتر انفرادی اقدام حالت بھ نسrrrبت

 در و یافت دسrrrrت مطلوب غییرت بھ بتوان قدرت در کافی جابجایی ایجاد با تا کرد دھیسrrrrازمان دسrrrrتانھپیش

 قدرت ھایریشrrھ اسrrت، یافتن رابطھ نوعی قدرت چون. رسrrید شrrدن برنده برای الزم ظرفیت بھ زمان طول

 : است پرسش چھار طرح نیازمند

 چیست؟  مانھایخواستھ ●

 است؟  کسانی چھ اختیار در تغییر ایجاد برای الزم منابع ●

 چیست؟  دیگران ھایخواستھ ●

 است؟  دیگران ھایخواستھ یا نیازھا جزء داریم اختیار در کھ بعیمنا از یککدام ●

 

 مشارکت بھ منابع این از استفاده برای داریم، اما اختیار در را نیاز مورد منابع کھ شود روشن اگر

 مورد منابع شود مشخص اگر. ھستیم مواجھ» ھمتراز قدرت« وضعیت با صورت این است، در نیاز بیشتر

بنابراین، . ھسrrrrتیم روبرو» ناھمتراز قدرت« وضrrrrعیت با صrrrrورت این دارند، در قرار یگرد جایی در نیاز

 بھ یابیدسrrrت جھت الزم ظرفیت ایجاد برای خود منابع از تواندمی چطور تشrrrکیالت کھ اسrrrت این پرسrrrش

 اتفاق این بکنیم، آنگاه را کار این اگر: شوندمی مطرح شکل این بھ ھاییگزاره اینجا در. کند استفاده اھداف
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مرحلھ،  این از پس. داد قرار آزمون مورد» آنگاه-اگر« گزاره چند با توانمی را وضrrعیت این. افتاد خواھد

 : کرد تشریح را دھیسازمان گزاره توانمی

 تا کنیم می دھیسازمان )ھدف( چیزی چھ بھ رسیدن برای )تغییر نظریھ( چگونھ را کسانی چھ ما«

 »شود حاصل تغییری چھ

 

  استفاده قابل ھایتاکتیک :چھارم امگ 

 تحقق را راھبرد کھ اسrrrrrrrت فعالیتی تاکتیک از منظور. داشrrrrrrrت توجھ» تاکتیک« معنای بھ باید

 ھدررفت مانع راھبرد بدون تاکتیک. اسrrrrrت ھاایده از ایمجموعھ صrrrrrرفا تاکتیک بدون راھبرد. بخشrrrrrدمی

 این در. اسrrrrrrت ھاتاکتیک و راھبرد بین پویا رابطھ ایجاد در دھیسrrrrrrازمان بنابراین، ھنر. بود خواھد منابع

 . داد تطبیق را راھبرد توانمی ھاتاکتیک یادگیری با و است ھاتاکتیک برای اطالعات منشأ راھبرد رابطھ

 تاکتیک این تأثیر کردن مشخص بدون - تاکتیک آن با آشنایی دلیل بھ صرفا تاکتیک یک از استفاده

 برای موجود زمان تمام ھمچنین، صrrrrرف. کرد خواھد مواجھ مشrrrrکل با را ینکمپ - ھدف بھ یابیدسrrrrت در

 از ماھرانھ اسrrrrrrrتفاده چگونگی یادگیری برای مھارت و زمان، تالش گرفتن نظر در راھبرد، بدون تدوین

 شود انجام کار این اگر: است پردازیفرضیھ برای روشی راھبرد. شد خواھد زمان اتالف باعث ھاتاکتیک

 اثبات برای دیگر فرضrrیھ ھر ھمانند نیز فرضrrیھ این و. شrrود محقق) ھدف( وضrrعیت این شrrاید تاکتیک)،(

 : کنیممی اشاره مناسب ھایتاکتیک تعیین برای معیار چند بھ اینجا در. دارد آزمون بھ نیاز
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 ھب تشکیالتی منابع از مطلوب استفاده با کھ است تاکتیکی مناسب تاکتیک :بودن راھبردی  

 دو شrrارپ جین و آلینسrrکی سrrل. شrrود منجر کمپین اھداف سrrمت بھ پذیرسrrنجش و موسمل پیشrrرفت

 . ھستند سازیتاکتیک زمینھ در برجستھ چھره

 تاکتیک مناسب تاکتیکی است کھ ظرفیت ھمکاری افراد را بھبود بخشد.  تقویت سازمان: 

ھا و گیری مھارتتاکتیک مناسrrrب تاکتیکی اسrrrت کھ بھ شrrrکل حمایت از گسwwwترش رھبری: 

 تر، رھبری جدید منجر شود. برداشت جدید و، از ھمھ مھم

 

 بسrrrrیاری شrrrrیوه انفعال، کھ یا واکنش: دارد وجود فعالیت برای راه دو محیطی ھر کلی، در طور بھ

 را کمپین بندیزمان و اھداف باید دسrrrrتیپیش برای. فعاالنھ رویکرد یا دسrrrrتیپیش اسrrrrت، و ھاسrrrrازمان از

 توان و سrrrrrازیظرفیت بھ زمان طول در کھ کرد دھیسrrrrrازمان شrrrrrکلی بھ را ھاتاکتیک کرد، و مشrrrrrخص

 . شود منجر پیشروی

 

 بندیزمان :پنجم گام 

 نقطھ. شودمی آشکار تدریج بھ کھ داستانی یا نامھنمایش ساختار ھمانند کمپین در بندیزمان ساختار

) ھاپرده رفتن باال( رقابت شrrrrروع با ناگھان کھ اسrrrrت) درآمدپیش( نھادسrrrrازی دوره بندیزمان این شrrrrروع

 اول، پرده پرده( دارد فرودھایی و فراز و رسدمی متوالی اوج نقطھ چند بھ آرامی بھ سپس شود، ومی آغاز

 گشrrrrrاییگره بھ نھایت در و) پایانی اوج نقطھ( گیردمی اوج اسrrrrrت نتیجھ گربیان کھ نھایی نقطھ در دوم)، و
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 تدریج بھ برف گلولھ ھمانند نیسrrت، بلکھ ناشrrناختھ و پنھان تالش از اصrrلح پیشrrروی). آخر پرده( رسrrدمی

 تربزرگ اھداف بھ رسیدن برای کھ رسیممی جدید منابعی ھدف، بھ ھر تحقق با. شودمی تربزرگ و بزرگ

 بھ و داده جلوه ترمحتمل را بعدی تربزرگ ھایموفقیت کوچک موفقیت ھر. شrrrrrrrوندمی گرفتھ کار بھ بعدی

 . دارد پی در را تعھد افزایش انگیزه افزایش و - دھدمی افزایش را انگیزه ترتیب این

 نقطھ این - شrrrrrrودمی ختم اوج نقطھ یک بھ مرحلھ ھر دارد، و مشrrrrrrخص مراحلی کمپین بندیزمان

 اوج نقطھ سrrrمت بھ حرکت و اسrrrت ھمراه جدید سrrrازیظرفیت در موفقیت با کھ اسrrrت خاص ایلحظھ اوج

 منابع تأمین برای دوماھھ ایدوره تواندمی کمپین در مراحل از مثال، یکی برای. سrrrrrازدمی ممکن را بعدی

 پیماییراه برگزاری یا ھارقابت آغاز ھنگام در آغازین جلسrrھ بھ کھ باشrrد خانگی جلسrrات برگزاری و مالی

 کھ اسrrrrت افرادی با طارتبا و خانھ بھ خانھ مراجعھ برای دوماھھ ایدوره مثال بعدی مرحلھ. شrrrrودمی منتھی

 و شده آوریجمع درخواست مرحلھ، تعدادی این در. اندشده متأثر است آن حل پی در کمپین کھ مشکلی از

 اما. است بعدی اوج نقطھ کھ یابدمی خاتمھ درخواست ارائھ برای شھرداری در مردم انبوه حضور با سپس

 بھ آموزش، شrrروع: اسrrت کوچک کمپین یک وعین بھ کھ دارد وجود پذیربینیپیش ایچرخھ مرحلھ ھر در

 را مشrrخص اینتیجھ باید اوج نقطھ ھر دھیسrrازمان در. اوج، ارزیابی بیشrrتر، نقطھ عملی، اقدام کار، اقدام

 یک در داوطلب ۵٠ نامثبت ھدف مثال، اگر برای. شrrrrrودمی حاصrrrrrل اوج نقطھ این از کھ داشrrrrrت ذھن در

 رسید؟  ھدف این بھ توانمی چطور باشد، محلی گروه سھ تشکیل یا رویداد

اسrrrrrتراحت، یادگیری،  برای زمانی بھ کمپین اعضrrrrrای و اوج، کارکنان، داوطلبان نقطھ ھر از پس

 وقت کار این برای« گویندمی ھاسازمان از بسیاری. دارند نیاز بعدی مرحلھ برای ریزیطرح و بازآموزی
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شی، تغییر برای کھ ھاییکمپین!» نداریم  نگیرند، منابع نظر در را زمانی بازآموزی سازگاری، و و بازاندی

 . کنندمی پیدا انفعالی حالت زمان طول در و دھندمی دست از را خود انسانی
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 مترین: 

 ۱راهربد  :گروهی بندیجمع جلسه

 هدف

  دیگر بازیگران و تشکیالت شناخت: افراد شناسایی •

  مسئله حل به کمک برای راهربدی هدف انتخاب •

 هدف به یابیدست چگونگی کردن مشخص برای تغییر نظریه ارائه •

 

 دستور کار 

 دقیقه ۷۵ :کل زمان

 رائها تغییر نظریه شود، ومی شناسایی بازیگران شود، جایگاهمی مشخص دهیسازمان کمپین برای راهربدی هدفی گروهی کار در

 از پیش و ســپس. شــوندمی بررســی و دریافت ربد، بازخوردهاراه تدوین دوم جلســه در بعدی بندیجمع از قبل ســپس. گرددمی

 .گرفت خواهید را راهربد، بازخورد جلسه دومین رشوع

 )دقیقه ۳۵(  چیست؟ تانهستند؟ هدف کسانی چه شام افراد :مترکز کانون .۱

 )دقیقه ۱۵(   هستند؟  کسانی چه بازیگران :عمل عرصه تعریف .۲

 )دقیقه ۲۰(          تغییر نظریه بسط .۳

 )دقیقه ۵ (           تجسم .۴
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  افراد، قدرت، تغییر: ۱راهربد  تدوین :کاربرگ

. شودیم تدوین راهربدی خواسته، هدفی این به یابیدست چگونگی افراد، و هایتشکیالت، خواسته تحلیل اساس بخش، بر این در

 : کنید عمل زیر مراحل مطابق کار این برای

 )دقیقه ۳۵( چیست؟ تانهستند؟ هدف کسانی چه شام افراد :مترکز کانون ●

 :کنید تکمیل گروه اعضای همراهی با را زیر جدول : ۱گام               

 )دقیقه ۵( افراد

 هستند؟ کسانی چه من افراد

 )تشکیالت(

 

 )دقیقه ۳۰( تغییر

له این حل هان بر تأثیری چه مســــئ  پیرامونی ج

 )دقیقه ۵(داشت؟  خواهد

 )دقیقه ۵(چیست؟  افراد مشکل
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 ۱۰(داریم؟  نیاز چیزهایی چه به مســـئله حل برای

 )دقیقه

 )دقیقه ۱۰(است؟  نشده حل امروز به تا مشکل این چرا

 

 راهربدی مطلوب هدف معیارهای بررسی : ۲گام 

  هافعالیت و هاتالش به بخشیدن مترکز •

  کنندهرشکت افراد انگیزش ●

  منابع از گیریبهره ●

  سازیظرفیت ●

 سازیشبیه امکان ●

 

 )دقیقه ۵( راهربدی اهداف درباره گیریتصمیم : ۳گام 

شکیالت به توانندمی عینی و ملموس نتایج از یککدام سته به رسیدن در ت ستفاده با ابتدا کنند؟ در کمک هاخوا  طوفان شرو  از ا

  .کنید گیریتصمیم و بررسی را هادگاهدی این فوق معیارهای از استفاده با سپس و کردهآوریجمع را مختلف نظرات فکری

 )دقیقه ۵( چیست؟ کمپین هدف
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 )دقیقه ۱۵( هستند؟ کسانی چه بازیگران •

 

 نقشه ترسیم :۴گام 

 . کنید رسم چارت فلیپ روی بر را زیر منودار شبیه اینقشه بازیگران شناسایی برای

 

 بازیگران این حضــــور احتاملی محل در نقشــــه روی را گهبر  هر و کردهیادداشــــت دارچســــب برگه روی بر را بازیگران نام

 تفادهاس سازیرابطه زمینه در خود هایآموخته از نقشه تکمیل برای. کنید مشخص نقشه روی را خود محل ابتدای. بچسبانید

 ساسا بر ملی و محلی، ایالتی سطح در را صحنه در حارض فکری، بازیگران طوفان روش از استفاده امکان، با صورت در. کنید
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شت برگردان عکس روی را هانام این. کنید مشخص هاآن خاص جایگاه یا موقعیت یا نام ضافه نقشه به و کرده یاددا . دکنی ا

 : بگیرید نظر در را زیر موارد

  انتخاباتی حوزه یا تشکیالت احتاملی اعضای :الف

  احتاملی مخالفان :ب

  احتاملی متحدان :پ

  تاملیاح همکاران و رقبا :ت

 ) غیره و دهندگانها، مطبوعات، رأیدادگاه( هاآن بسیج نحوه بسته احتاملی کلیدی نقش دارای نهادهای و افراد :ث

 

 )دقیقه ۲۰( تغییر نظریه تدوین و قدرت منشأ تعیین ●

 گاند دارن روی بر تأثیرگذاری برای تشـــکیالتی منابع دهیســـازمان چگونگی درباره که اســـت ایفرضـــیه تغییر نظریه

 به دیراهرب  هدف پیشربد راستای در مختلف بازیگران گرفنت کار به برای. شودمی مطرح مسئله حل جهت منابع/قدرت

 کرد؟  خواهند احساس عمال را تشکیالت قدرت اینقطه چه در بازیگران است؟ این نیاز ابزارهایی چه

 

 چه دست در هدف به یابیدست برای گیریتصمیم قدرت و منابع: کنید فکر )شده یادداشت باال قسمت در که( خود هدف به

 است؟ کسانی
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 )دقیقه ۲۰( کنید تکمیل را زیر جدول

 ناهمرتاز قدرت

 

که افراد برای دســــت • به در صــــورتی  هدف،  به  یابی 

یاز دارند، این بخش را  به منابع دیگران ن دســــرتســــی 

 تکمیل کنید:

 همرتاز قدرت

 

 

 

ـــت برای افراد • ـــی به دفه به یابیدس ـــرتس  چه به دس

  ).باشیدداشته مشخص دارند؟ (فهرستی نیاز منابعی

 

 

 برای اســـت افراد اختیار در که منابعی از یککدام •

هســتند؟  مفید هدف به یابیدســت جهت دیگران

یه (در ــــت این ته یت فهرس  و دادهخرج به خالق

 ) کنید یادداشت را مشخص مواردی

 

 

 

 

 هستند؟  کسانی چه اختیار در منابع این •
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نابعی از یککدام • یار در که م  از دارند قرار افراد اخت

 هستند؟  دیگر بازیگران نیاز مورد منابع

 

 

 

ـــت • یابی به اهداف چرا افراد از این منابع برای دس

 اند؟  استفاده نکرده

ــته از توانندمی چطور افراد • ــیدن برای خود هایداش  رس

 کنند؟ستفادها دیگر بازیگران از خود هایخواسته به

 

 

 

 ایشــــیوه به خود منابع از توانندمی چگونه افراد •

 بگیرند؟  بهره اهداف به یابیدست برای جدید

 :بنویسید قسمت این در را تغییر نظریه •

 

 . . .  دهند انجام را کارها این افراد اگر -
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 . . . . صورت این در -

 

 

  . . . زیرا -

 

 

 

  تجسم بندی، وکار، جمع مرور

 : کنید بحث زیر هایپرسش درباره و کرده مرور بخش این در را گروه کار  .۱

 است؟  روشن هدف و شفافیت دارای تشکیالت آیا -الف

 داریم؟  نیاز تریعینی و ترملموس هدف به آیا -ب

 دارد؟  را الزم شفافیت تغییر نظریه آیا -پ

 

 : بنویسید چارت فلیپ دو روی را زیر موارد
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 را بنویسید.  دهیمانگزاره ساز   .۲

 .برای رســــیــدن بــه (نتیجــه/هــدف راهربدی).................................دهی (افراد)..مــا در پی ســـــازمــان گزاره ســـــازمــانــدهی:

 انــداز)چشــــمیــابی بــه (تغییر/جهــت دســـــت.................................... از طریق (روش/نظریــه تغییر)....................................

 هستیم. ....................................

سازمان مثال تحریم اتوبوس: • سیاهما به دنبال  ستان آمریکای در مونتدهی  سیتی در پو گومری برای حذف تفکیک جن

شهر ازطریق تحریم اتوبوساتوبوس شده اهای  ستیم تا بتوانیم نژادپرستی را که در ایاالت متحده نهادینه  میان  زها ه

 برداریم. 

 

 )دقیقه ۵(؟ کرد خواهد ایجاد تغییری چه اوضاع در هدف این به رسیدن. کنید ترسیم خود راهربدی هدف از تصویری  .۳

 

 

ضای از یکی • صویر ایدقیقه یک ارائه برای را گروه اع سه در تربزرگ گروه در دهیسازمان گزاره و راهربدی هدف ت  جل

 . کنید انتخاب دهیگزارش و ترشیح
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 )دقیقه ۳۰( گروه دو از متشکل جمع در نتایج  ترشیح کار دستور ۱راهربد 

 . کند انتخاب بردارییادداشت مسئول و دارنگهوقت عنوان به را فردی باید گروه هر. دهید تشکیل گروه دو با جمعی  .۱

 )دقیقه ۲( دهیسازمان گزاره راهربدی هدف تصاویر ارائه  :۱گروه   .۲

 )دقیقه ۵( هاپرسش یادداشت و رصف دادن : گوش۱گروه . پرسش شکل به فقط بازخورد ارائه : ۲گروه   .۳

 )دقیقه ۷( هاپرسش به پاسخ : ۱گروه   .۴

 

  گروه دو هاینقش تعویض

 )دقیقه ۲( دهیسازمان گزاره و راهربدی هدف تصویر ارائه  :۲گروه   .۵

 )دقیقه ۵( هاپرسش کردنیادداشت و رصف دادن : گوش۲گروه . پرسش شکل به فقط بازخورد ارائه: ۱گروه   .۶

 )دقیقه ۷( هاپرسش به پاسخ  : ۲گروه  .۷

 .شودمی برگزار گروه اعضای همه حضور با در دیگری جلسه تنفس دقیقه ده از پس بخش این در. پاسخ و پرسش جلسه پایان .۸
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 : مترین

 ۲ راهربد: گروهی بندیجمع جلسه

 افاهد

 یابی به هدف راهربدی های مفید برای دستگیری درباره تاکتیکتصمیم •

 بندی کمپین و تعیین نقاط اوج ها در جدول زماندرج تاکتیک •

 کار دستور

 دقیقه ۶۰ :کل زمان

ستفاده با بخش، گروه این در ست به که رسدمی هاییتاکتیک به فکری طوفان روش از ا . کنندمی کمک راهربدی هدف به یابید

 جســـمم عینی شـــکل به کار آغاز تاکتیک شـــده، و تعیین کمپین بندیزمان در اوج نقاط اســـاس بر هاتاکتیک این ترتیب ســـپس

 . شودمی

 )دقیقه ۵. (کنید استفاده ۱راهربد  بخش در شده ارائه بازخوردهای از. کنید مرور را راهربدی هدف نظریه تغییر و .۱

 ۲۵(بندی؟ برای تدوین راهربد از کاربرگ صفحه بعد کمک بگیرد. ف مؤثر است؟ با کدام زمانچه تاکتیکی در رسیدن به هد .۲

 دقیقه)

 )دقیقه ۱۵( .کنید مشخص را آغازین تاکتیک کاربرگ و فکری طوفان روش از استفاده با .۳

 تاکتیک و دفبندی، هزمان به مربوط تصــاویر. آمد درخواهند منایش به گالری قالب در بخش این تصــاویر :توجه •

 . کنند متاشا را تصاویر بخش این در زدن قدم با بتوانند همه تا شد خواهد نصب دیوار روی بر آغازین
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  بندیزمان و ها: تاکتیک۲راهربد  تدوین :کاربرگ

 )دقیقه ۲۵ :کل زمان( کمپین بندیزمان و هاتاکتیک. ۱

 )دقیقه ۱۰( هاتاکتیک تعیین برای فکری طوفان روش از استفاده : ۱ گام

 روی بر رســـدمی تانذهن به که را تاکتیکی هر دقیقه ۱۰ظرف  فکری طوفان روش از اســـتفاده گروهی، با جلســـه در •

 طورچ موردنظر تغییر به رســــیدن برای. بود خواهد تغییر نظریه هاتاکتیک این مبنای. کنید یادداشــــت چارت فلیپ

 فرادا تجربه و فرهنگ در که هســتند هاییتاکتیک مطلوب هایتاکتیک کرد؟ دهیســازمان را تشــکیالتی منابع توانمی

 . باشند هاارزش از بازتابی و داشته ریشه

ستفاده با سپس • صلی تاکتیک سه درباره معیار این از ا صمیم ا ستفاده به تاکتیک کدام: کنید گیریت  منابع از بمطلو  ا

 کند؟ می کمک هدف به یابیدست به تاکتیک ارد؟ کدامد همراه به را سازیظرفیت تاکتیک شود؟ کداممی منجر

 

 )دقیقه ۱۵( اوج نقاط اساس بر هاتاکتیک زمانی بندیترتیب  :۲ گام

ــــت برای. معکوس حرکت با راهربد تدوین • یک راهربدی، چگونه هدف به یابیدس  زمان طول در را خود هایتاکت

 کرد؟  خواهید دهیسازمان

 خواهد ایجاد اوضاع در تغییری چه هدف این به رسیدن - کنید مشخص اوج نقطه عنوان به را هدفی تاکتیک هر برای •

 نشان گذشته اوج نقطه به نسبت را ظرفیت افزایش که است تشکیالت در رویدادی یا اقدام معموال اوج نقطه کرد؟ این

 بندیزمان در را اوج نقاط این زمانی ترتیب عقب ســــمت به معکوس حرکت و راهربدی هدف از رشوع با. دهدمی

 ). کنید مراجعه زیر مثال به( کنید مشخص کمپین
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ـــتاوردهای پایه بر باید اوج نقطه هر • ـــکل قبلی دس  قطهن در و یافته افزایش زمان طول در ظرفیت و قدرت تا بگیرد ش

 یا هکنندنامثبت دافرا مثال، تعداد هســتید؟ (برای اینتیجه چه دنبال به اوج نقطه هر در. برســد اوج به راهربدی هدف

 )پیامییراه در حارض افراد تعداد

 

 )دقیقه ۱۵: کل زمان( آغازین تاکتیک  .۲

  فکری طوفان روش از استفاده با آغازین تاکتیک تعیین  :۱ گام

 هب نقطه این در. اســـت کمپین آغازین نقطه هامن که کنید توجه اوج نقطه اولین به. مســـتقیم روش با راهربد تدوین •

 توانمی کند؟ چطور ایجاد انگیزه تشــکیالت در تواندمی چطور آغازین کار هســتید؟ این اینتیجه چه به رســیدن دنبال

 داد؟  نشان را اجتامع همبستگی و منابع، جرأت
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ــتفاده با دقیقه ۱۰ مدت در • ــدمی تانذهن به که آغازینی تاکتیک هر فکری طوفان روش از اس  رتچا فلیپ روی بر رس

شت ستفاده جای راهربد، به تدوین در. کنید یاددا ستفاده» بعد و بله« عبارت از» نه، اما« عبارت از ا  راتنظ از. کنید ا

ستفاده یکدیگر صمیم فرایند سپس. کنید ا  با و) است شده مشخص دیروز مترین در فرایند این( گیرید کار به را گیریت

 . کنید انتخاب گروه دهیسازمان برای را مناسب تاکتیک فرایند این از استفاده

 

  تصویرسازی و تجسم  :۲ گام

 کار هب زمانی چه بود؟ در خواهد شــکل چه به تاکتیک این. کنید ترســیم آغازین تاکتیک از را گروهی، تصــویری صــورت به -الف

ــد؟ کجا؟ چه خواهد گرفته ــانی ش ــارکت کار این در کس ــت؟ چند خواهند مش ــت؟ لباس فرد هر نفر؟ وظیفه داش  چه افراد چیس

 زمان؟  چه کرد؟ در خواهید چه شام بود؟ خود خواهد

 :گروه آغازین تاکتیک ترسیم

 

 

 

 . کنید تهیه تاکتیک مؤثر دهیسازمان برای تاکتیک اجرای زمان تا امروز زمانی فاصله در الزم کارهای از فهرستی -ب
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  پذیرسنجش و مشترک اقدام 

 چیست؟اقدام  

 برای الزم آفرینیقدرت راسrrrrrتای در تشrrrrrکیالتی منابع کارگیریبھ و بسrrrrrیج از اسrrrrrت عبارت اقدام

 . پیروزی

 

 . دارند نقش ھدف بھ یابیدست در کھ شودمی منجر نتایجی بھ مؤثر اقدام نخست، •

 امیاقد کند؛ چنینمی جذب سrrrrrrrازمان بھ را جدید افراد و کرده تقویت را سrrrrrrrازمان مؤثر اقدام دوم، •

 . دھدمی افزایش آینده در تغییر ایجاد برای را اجتماع ظرفیت

 گسترش را رھبری اقدامی دارد؛ چنین نقش کمپین در اندرکار دست افراد رشد در مؤثر اقدام سوم، •

 . دھدمی
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 اقدام برای برنامھ :ارزیابی

 افراد (رشد)                      •

 سازمان (تقویت)             •

 مسئلھ (حل) •
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 مؤثر اقدام انجام چگونگی

 .است انگیزه و تعھد نیازمند مؤثر اقدام

 

 

 

 

 چگونگی جلب تعھد صریح  

 و مشrrrrrrخص نتایج بھ یابیدسrrrrrrت جھت صrrrrrrریح تعھدات بھ رسrrrrrrیدن برای دیگران بسrrrrrrیج اول گام

 . است پذیرسنجش
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 مسrrrrrیر در حرکت و آفرینینقش برای فرصrrrrrتی ارائھ معنی بھ عملی داماق برای دیگران تعھد جلب

 کنیم؟ گاهنمی ھمکاری درخواسrrrrrت دیگران از ھمیشrrrrrھ چرا پس. دارد اھمیت افراد برای کھ اسrrrrrت آرمانی

 نشrrrأت منفی جواب شrrrنیدن از نگرانی این گاه و اسrrrت نگرانی مایھ دیگران گرفتن قرار فشrrrار تحت احتمال

 ما خود برای تعھد ایجاد باعث کھ اسrrrrrrت دیگران مثبت جواب نگرانی این علت موارد یبرخ در و گیردمی

 . شودمی

. اسrrت مھم بسrrیار شrrفاف و مختصrrر بیانی از کنیم، اسrrتفادهمی ھمراھی درخواسrrت دیگران از وقتی

 اما. دھند نشrrrrrان واقعی میزان از کمتر را آن اھمیت موردنظر تعھد دادن جلوه کوچک با کوشrrrrrندمی برخی

 آنھا بھ انتخاب حق ارائھ و افراد از حمایت رو، میزان پیش کار درباره شrrrrrrفافیت نیازمند دیگران بھ احترام

 . است

 : است مرحلھ چھار طی نیازمند افراد تعھد مؤثر بسیج

. کنید مشrrخص ھسrrتید کردنش بسrrیج درصrrدد کھ فردی اسrrاس بر را خود» درخواسrrت« :ارتباط. ١ 

ید، د معرفی را خود یان را خود کار الیلکن ید، و ب ید توضrrrrrrrیح را درخواسrrrrrrrrت علت کن  این. دھ

 . داد ارائھ کلمھ چند با توانمی را توضیحات

 شrrrrrکل بھ را امیدھا و ھاچالش. دھید توضrrrrrیح را درخواسrrrrrتی اقدام فوریت علت :سwwwwwازیزمینھ. ٢ 

 . کنید بیان مشخص

 . کنید مشخص را مکان و تاریخزمان،  و کنید مطرح صریح شکل بھ را خود درخواست :تعھد .٣ 

 کنیم؟  حساب.........................در حضور برای شما روی بر توانیممی آیا ●
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 بود؟  خواھید من ھمراه..................... در آیا ●

 : دھدمی شما درخواست بھ پاسخی چھ مقابل فرد. کنید گوش دقت بھ

 )کنید قطعی را است، جزئیات عالی!» (قطعا! بلھ« •

 )کنید پیگیری را کار توانیدمی چطور و دارد سؤالی چھ مقابل فرد بپرسید. . .» ( شاید« •

 عوض نظرش فرد کھ صورتی در تا بدھید را خود تلفن شماره. شوید جویا را علت( »نھ، متاسفم« •

 .)بگیرد تماس شما با شد

 و کار احترام رعایت شrrما، برای درخواسrrت بھ فرد پاسrrخ بودن مثبت صrrورت در :کار شwwروع .۴ 

 مطرح را زیر ھایپرسش. دھید ارائھ فرد بھ مشخص طرحی و اقدام ھمراه بھ را واقعی مسئولیتی

 : کنید

 غذایی، پوستر، . . .) (یعنی، مواد بیاورید؟ رویداد برای را چیزھایی توانید می آیا ●

 بیاورید؟ خود با را دوستان از نفر دو توانید می آیا ●

 بسیار رویداد در برنامھ دارای افراد حضور (احتمال دارید؟ ایبرنامھ ھچ رویداد در حضور برای ●

 ) است بیشتر

 

  تعھدات پیگیری و تأیید چگونگی 

 پذیرش از اسrrrrrت عبارت رھبری: کردیم ارائھ رھبری از را تعریفی دھیسrrrrrازمان بحث ابتدای در

 پذیریمسrrئولیت. قطعیت عدم با مواجھھ در ھدف بھ یابیدسrrت جھت دیگران توانمندسrrازی برای مسrrئولیت
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 بھ دیگران کردن رھا و تغییر منزلھ بھ تعھد این کردن عملی، تلقی اقدام برای تعھد جلب معنی بھ صrrrrrrrرفا

 ھمراھی جھت را دیگران از حمایت برای الزم کارھای انجام و مسrrrrrئولیت، پیگیری این. نیسrrrrrت خود حال

 ترنزدیک رویداد زمان بھ چھ ھر و اسrrrت» آورییاد برای دوباره تماس« ترمھم موضrrrوع. شrrrودمی شrrrامل

 . شودمی بیشتر ھاتماس این تأثیر و اھمیت شویممی

 

 . کنید جلب عملی اقدام برای را ھاآن صریح تعھد و کرده جذب ار دیگران .١

 دعوت مکاننقلیھ، ا وسrrrrیلھ بھ را ھاآن افراد، نیاز تعھد اعالم از پس. کنید تأیید قبل روز چند از را تعھد .٢

 تمام. کنید تأیید قبل روز یک از را موضrrوع. کنید بررسrrی را اقدام از بخشrrی مسrrئولیت پذیرش دیگران، یا

 حاضران و جلسھ دستور بھ مربوط جدید اطالعات جملھ اقدام، از ھدف و مکان، زمان بھ مربوط اطالعات

 برای زمانی بازه این در - کنید تأیید اقدام از قبل دقیقھ ۶٠ تا ٣٠ را موضrrrrrrrوع دیگر بار. دھید ارائھ را

 . کنید ابراز عملی اقدام در دیگران ھمراھی از را خود خوشحالی. آیدمی پیش تریمھم کار افراد از بسیاری
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 بھ را دیگران وقت بھ شود، احترام انگیزه ایجاد باعث کھ کنید ھدایت شکلی بھ را موردنظر اقدام! اقدام .٣

 پذیرسنجش و ھدفمند اقدام سازی، ورابطھ برای کافی حال، آموزش، فرصت عین در باشد، و داشتھ ھمراه

 .آورد فراھم را

 را خود نقش ھمھ تا کنید فھرست را پذیرسنجش نتایج. کنید تجلیل و ارزیابی دیگران حضور با را اقدام .۴

. کنید تشrrrrrrrریح را عدیب اقدامات برای الزم تغییرات و موفق ھایبخش بھ مربوط جزئیات. ببینند جمع در

 روالی سازمانی ھایجشن برای. بگذرانند تفریح بھ را خود آزاد وقت دارند دوست ھمھ. بگیرید جشن سپس

 . باشد روزانھ ھایداستان بیان پذیرایی، موسیقی، یا شامل تواندمی کھ بگیرید درنظر را مشخص

. دھید توضrrیح کمپین بر را اقدام این تأثیر هویژ بھ. کنید تشrrکر اقدام در مشrrارکت بابت ھمھ از بعد روز .۵

 . کنید نظرخواھی آینده در تغییر نیازمند ھایبخش و کار موفق ھایبخش درباره دیگران از

 و شما بھ توانندمی سطح، افراد این در. کنید ھدایت رھبری در بعدی سطح سمت بھ را کنندگانمشارکت .۶

 . کنند کمک محلھ و شھر در بیشتر اقدامات انجام و ریزیطرح در تانگروه

 

  بخشانگیزش اقدامات طراحی شیوه 

 با اقدامی بھ - منابع کاھش جای بھ - منابع گسrrrrrrrترش راسrrrrrrrتای در دیگران مشrrrrrrrارکت جلب برای

 مورد دھند، یامی انجام اھمیتبی کاری کھ شrrrrrrrود ایجاد افراد در حس این اگر. داریم نیاز آگاھانھ طراحی

ستفاده ھ، مسئل فعاالنھ، حل اقدام دھند، احتمال انجام ھدفبی و کنندهخستھ کاری باید اند، یاگرفتھ قرار سوءا

 . کندمی پیدا کاھش دوباره تعھد یا
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 بخش نحوه کارکرد و طراحی کارھای انگیزه 

اندرکار انگیزه بیشrrتری خواھند داشrrت، اگر کاری طراحی مناسrrب داشrrتھ باشrrد، افراد دسrrت نتایج:

 مسائل دست بھ کار خواھند شد، و تعھد بیشتری در انجام کار خواھند داشت. برای حل 

 طراحی در جزء پنج بھ توجھ نیازمند موردنظر نتایج بھ یابیدسrrrrrrrت برای ایتجربھ خلق :طراحی

 : است

 اطراف جھان بر کار تأثیر مشاھده :کار اھمیت •

 .کار از مشخصی بخش بھ نسبت »مالکیت« حس ایجاد :کار ھویت •

 روانی و یدی، فکری، روحی ھایمھارت شامل متنوع ھایمھارت کارگیریبھ :مھارت نوعت •

 کار انجام روش انتخاب برای عمل آزادی داشتن :انتخاب •

 کار انجام حین در اندرکار، حتیدست افراد برای نتایج بودن مشھود :بازخورد •
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 بخش کارھای انگیزه طراحی  

 کرد، با تعیین را ھاآن بخشrrیانگیزه میزان کارھا ارزیابی با توانزیر، می لیسrrتچک از اسrrتفاده با

 نردبانی بھ کھ کرد طراحی ایگونھ بھ را کارھا داد، و افزایش را بخشrrrrrیانگیزه میزان ھاآن طراحی تغییر

 . شوند تبدیل تربزرگ ھایمسئولیت پذیرش برای فرصتی و رھبری برای

 

 

 

  عملی اقدام 

 شفاف و روشن درخواستی از است عبارت شد خواھد انجام آموزشی بخش این در کھ عملی اقدامی

 درخواسrrت برای تلفنی تماس سrrپس و پذیرسrrنجش و مشrrخص اقدامی انجام برای ھاگروھیھم یا دوسrrتان از

 .آغاز تاکتیک اجرای در ھمراھی جھت دیگران از
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 مترین: 

 عملی اقدام :گروهی بندیجمع جلسه

 :اهداف

   عمل به هاارزش تبدیل جهت دیگران تعهد جلب و جذب برای بنیادی هایهارتم مترین •

 

 دستورجلسه

 دقیقه ۵۰:کل زمان

 )دقیقه ۲( .کنید مرور را کار دستور. کنید انتخاب دارنگهوقت عنوان به را فردی. کنیدجمع را گروه اعضای .۱

 چند دارید؟ به نیاز نفر چند تعهد جلب به کار رشوع برای :کنیدگیریتصمیم مترین این از خود هدف درباره گروهی صورت به .۲

 )دقیقه ۱۰(  .کنید یادداشت بعد صفحه کاربرگ روی بر را موارد دارید؟ این نیاز» درخواست«

 نکردمطرح برای مهم هایگفتگو، داســتان ادامه و رشوع برای کلیدی هایپرســش کردنیادداشــت به را انفرادی، زمانی کار در .۳

 اصلی کاتن است کافی بنویسید، بلکه گفتگو برای را کاملی منت نیست الزم. دهید اختصاص مشخص» درخواستی« تعیین خود، و

 )دقیقه ۵( کنید. استفاده بعد صفحه کاربرگ از کار این برای. کنید یادداشت گفتگو به دهیجهت برای را

سئول نقش حارض افراد از اول، نیمی دور در: افراد جذب رشوع .۴  خواهند ایفا را مقابل افراد نقش دیگر نیمی و دهیسازمان م

 )دقیقه ۱۰دارند. ( وقت آغازین رویداد برای تعهد جلب و هدفمند گفتگوی برای دقیقه ۱۰دهی سازمان مسئول افراد. کرد

 . کنند اشتیادد را تعهدات تعداد و هادرخواست تعداد بعد صفحه کاربرگ از استفاده با باید افراد همه •
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 )دقیقه ۵.(دهندمیگزارش گروه به را کلی نتایج و برگشته خود هایگروه به دهیسازمان مسئول افراد. گروه برای نتایج ترشیح .۵

یدا را فرصــــت این حارض افراد از دیگر نیمی بخش این در: افراد جذب و نقش تعویض .۶ ندمی پ  مســــئول افراد نقش که کن

 )دقیقه ۱۰کنند. ( جلب آغازین رویداد برای را دیگران تعهد و کنند ایفا را دهیسازمان

 . کنند یادداشت را تعهدات تعداد و هادرخواست تعداد بعد صفحه کاربرگ از استفاده با باید افراد همه •

 )دقیقه ۵(.دهندمیزارشگ گروه به را کلی نتایج و برگشته خود هایگروه به دهیسازمان مسئول افراد. گروه برای نتایج ترشیح .۷

 )دقیقه ۳( .برگردید جمع به نتایج ترشیح و دهیگزارش برای .۸

 

 واقعی تعهدات جلب مهارت رشد گ:کاربر 

 دقیقه) ۱۰درباره اهداف گروه در این مترین و ثبت این اهداف در جدول زیر (گیری تصمیم : ۱گام

 گروه نام  الزم تعهدات مجموع: گروه هدف هدف به رسید برای الزم هایدرخواست تعداد

 

 

  

 

 

 دقیقه)  ۵: آمادگی برای گفتگوی هدفمند جهت جلب تعهد (۲گام 
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 هاپرسش که ستا این در کلیدی نکته. بنویسید گفتگو و متاس برای را روایت، متنی و داستان بخش به مربوط مترین از استفاده با

 انگیزه همچنین باشد، و گوینده درباره مطالبی حاوی باید شودمی بیان که ستانیشوند، دامی مطرح مقابل افراد انگیزه درک برای

 شنونده ایبر  ایگزینه سپس شود؛ ومی بیان گروه کار و تشکیل دالیل و گروه درباره جمله شود؛ چند بیان باید اقدام برای گوینده

 . بعدی اقدام در گروه با مثال، همراهی – شودمی ارائه

 بر باید منت – کنندمی تغییر رشایط به بسته حال، گفتگوها هر شود؛ به مشخص دقیق شکل به چیز همه منت این رد نیست الزم

شد گفتگو پایه سخ شنونده به باید گفتگو این در و با . شود نوشته لقب از رسمی گفتگویی نیست الزم دلیل همین به دهید، و پا

 . هستند استفاده قابل گفتگو این به دهیجهت در که کنیممی اشاره وگفتگ در مهم نکات از تعدادی به اینجا در اما

 

  گفتگو منت

 و کرد معرفی من به...................................... را شــام. هســتم........................... در امروز هســتم، و...........................  ســالم، من

 . نیدک کمک ما به مانفرزندان برای عمومی مدارس کیفیت بهبود برای آینده ماه در محلی پینکم اندازیراه در توانیدمی گفت

 

 : باشید داشته توجه زیر نکات به آمادگی مرحله در

 ندگیز  بر را وضــعیت این تأثیر دهید، و توضــیح را موردنظر موضــوع اهمیت کنید، دالیل معرفی مقابل فرد به را خود :ارتباط .۱

 ). جمعی و فردی روایت از استفاده با( شوید جویا او از فرد
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 ): دهید گوش مقابل فرد هایحرف به حتام( کرد استفاده زیر کلیدی هایپرسش از توانمی گفتگو پیشربد برای

 ضــــیحتو  تانبرای دهید اید، اجازهنشــــنیده اید؟ اگرشــــنیده چیزی............................. درباره ما جنبش درباره آیا ●

 ..........................................دهم

 . کنید صحبت.................................کمپین اندازیراه خود، افراد، و تجربه درباره ●

 )محله در آن، کار از خارج یا محل در رشایطی؟ (کار و بسرت چه شد؟ در رشوع چطور دهیسازمان کار ●

 است؟  شده انجام عمومی آموزش وضعیت تغییر برای کارهایی چه ●

 

 : کنید یادداشت است کار انجام انگیزه دهندهنشان که را خود کاری داستان مهم نکات

 اقدام به منجر هایگروه، چالش معرفی برای را الزم جزئیات. دهیدتان را رشحریزی خود و گروهطرح ســــازی:زمینه .۲

ــام. دهید رائها را راهربدی انتخاب واقعی، و فعلی، امیدهای  واقعی، و آورد، امیدمی در حرکت به اقدام برای اینک را ش

 .کنید ارائه راهربدی انتخاب یک

یا :تعهد جلب :تعهد .۳ ندازیراه در.................................. برای............................ تاریخ در......................... روز در آ  کمپین ا

 چیست؟  کرد؟ نظرتان خواهید همراهی

 . دهد پاسخ و کرده فکر سؤال به مقابل فرد تا مبانید منتظر ●

 »کنم؟ حساب آنجا در حضورتان روی توانم می« .کنید تأیید را محل و تاریخ، ساعت ●

 »کنید؟ کمک ما به نیرو جذب برای دارید دوست بگیریم؟ آیا متاس دیگری افراد چه با کنیدمی پیشنهاد« ●
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 شخصم پیگیری برای آینده روز چند در را کنید، زمانی تشکر اندگذاشته که وقتی بابت همه از: بعد گام: کار وعرش  .۴

 . دهید توضیح نیرو جذب روند درباره کنید، و

ت؟ اســ خالی نقش کدام جای کدام رهربی گروه در. بدهید مقابل فرد به رهربی برای مثبت، فرصــتی پاســخ صــورت در

 د؟کنن کمک کارها انجام در توانندمی چطور افراد شوند؟ این انجام باید کارهایی چه رویداد برگزاری تجه آمادگی برای

 

 رشوع جذب نیرو : ۳گام 

ـــئولیت نوبت که زمانی ـــازمان مس ـــام به دهیس ـــد، ناممی ش ـــطر در را خود رس ـــید اول س  نیرو، تعداد جذب هنگام در. بنویس

 .کنید یادداشت را هشدجلب تعهدات تعداد و» هادرخواست«

 گروه عضو افراد نام هادرخواست تعداد  تعهدات تعداد

  

 

 

 

  نام .۱

 

 

 

 

 

 گروه ۲شامره  عضو .۲
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 گروه ۳عضوشامره  .۳

  کل تعداد  

 

 دقیقه)  ۵دهی و ترشیح نتایج برای گروه (گزارش :۴گام 

تایج، ســــایر ترشــــیح هنگام در  تعداد بخواهید گروه اعضــــای از یک هر از کار این برای. نیدک پر را فوق جدول هایبخش ن

ــت ــدهجلب تعهدات تعداد و خود هایدرخواس ــبه گروه برای را کل تعداد. دهند گزارش را ش  هدف با را تعداد این و کرده محاس

 .کنید مقایسه گروه ابتدایی
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 امروز روایت با آشنایی 

 متشrrrکل جمع این و گیردمیقرار» جمع« روی پیش کھ اسrrrت فوری انتخابی گربیان امروز روایت

 کھ برانگیزچالش اندازیچشrrrrم: برسrrrrند عملی اقدام بھ بتوانند افراد بسrrrrیج با امیدوارند کھ اسrrrrت کسrrrrانی از

 در را احتمالی اوضrrrrاع کھ امیدبخش زیاندادھد، چشrrrrممی نشrrrrان اقدام عدم صrrrrورت در را آتی وضrrrrعیت

 ترتیب، روایت این بھ. الزم اقدام اتخاذ و تعھد جلب برای دھد، درخواسrrrrتمی نشrrrrان عملی اقدام صrrrrورت

 . مؤثر اقدام چگونگی - راھبرد و - اقدام بھ نیاز چرایی - روایت بین است پلی امروز

 و آگاھیم» جمع« ماھیت از ھمچنین. ایمدهشrr فراخوانده مأموریت این بھ چرا دانیممی مرحلھ این در

 فوری انتخابی گربیان امروز روایت. شrrrrrناسrrrrrیممی ایمفراخوانده مأموریت این در ھمراھی بھ کھ را جمعی

 اتفاقات کھ برانگیزچالش اندازیچشrrrم: اسrrrت عملی اقدام نیازمند و گرفتھ قرار» جمع« روی پیش کھ اسrrrت

 صrrورت در را احتمالی اوضrrاع کھ امیدبخش اندازیدھد، چشrrممی نشrrان اقدام عدم صrrورت در را احتمالی
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 خود امروز روایت» شrrخصrrیتِ . «الزم اقدام راسrrتای در تعھد برای فراخوانی دھد، ومی نشrrان عملی اقدام

 ھمراه شrrrما با اقدام این برای امیدوارانھ تواندمی کھ محلی ایجامعھ و حاضrrrر جمع ھمراه ھسrrrتید، بھ شrrrما

 . شود

 کھ کرد روایت را داسrrrتانی واشrrrنگتن شrrrھر در کینگ لوتر مارتین ، دکتر١٩۶٣سrrrال  اوت ٢٣ در

 آمریکا آینده برای را او رویای و اندازچشم افراد بیشتر چھ اگر. نامیدمی» امروز شدید فوریت« را آن خود

 نژادی ظلم» بوسکا« از کھ اند؛ فوریتیکرده فراموش را اقدام این فوریت آورند، بسrrrrrrrیاریمی خاطر بھ

 یندِ  و پوسrrتانسrrیاه قبال در خود تعھدات بھ نسrrبت سrrفیدپوسrrت جامعھ پایبندی عدم نتیجھ و گرفتمی نشrrأت

 رسrrrیده فرا دین این بازپرداخت کینگ، زمان لوتر مارتین گفتھ بھ. بود پوسrrrتانسrrrیاه برابر در سrrrفیدپوسrrrتان

 . پیوستنمی واقعیت بھ گاهھیچ کینگ یگرفت، رویانمی صورت عملی اقدامی زمان آن در اگر. بود

یت و راھبرد یت در روا یدی اجزای از یکی کھ چرا دارند پوشrrrrrrrrانیھم امروز روا ید کل  ھمین ام

 نشrrrان را مطلوب وضrrrعیت بھ فعلی وضrrrعیت از حرکت چگونگی کھ مطمئن اندازیچشrrrم - اسrrrت راھبرد

 ھدف بھ رسrrیدن پذیریامکان کھ حسrrی - سrrتا امیدواری منشrrأ راھبرد در کلیدی اجزای از یکی و. دھدمی

 یکی انتخاب«، »بودن بھتر برای تالش« از فراتر چیزی شrrودمی پیشrrنھاد کھ ای»گزینھ. «دھدمی نشrrان را

 کلیک و سrrrrrrrایت فالن بھ رفتن« اھمیت)، یابی ھاییگزینھ میان از» (مورد ۵٣ با فھرسrrrrrrrتی از موارد از

 نتیجھ بھ رسrrrrrیدن برای جمعی اسrrrrrت، اقدامی فوری و عملی قدامیا نیازمند ھدفمند انتخاب. اسrrrrrت» کردن

 . نظر مورد

 با عملی اقدام مسrrیر در کھ اسrrت ایجامعھ حاضrrر، و شrrما، جمع خود امروز روایت» شrrخصrrیتِ «

 .شودمی ھمراه شما با امیدواری
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 امروز روایت اجزای 

 .یابدمی واقعیت ھاروایت طریق از کھبل آمار پایھ بر نھ و ھستیممواجھ آن با اکنونھم کھ چالشی :چالش •

 .عملی اقدام از ناشی احتمالی اوضاع ، و»پذیریامکان« اقدام، حس احتمالی مسیر :نتیجھ •

 فعلی انتخاب اساس بر مخاطبان جانب از عملی اقدام مسیر بھ تعھد برای انتخاب :انتخاب •
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 امروز روایت اھمیت چرایی 

گویند، می مشکالت از فقط کھ رھبرانی. است فوری اقدام ایمشده هفراخواند آن بھ امروز کھ انتخابی

واقعی،  چالشی با مقابلھ در. نیستند خوبی بیابند، رھبران مسئلھ حل و جمعی اقدام برای راھی توانندنمی اما

 یدارا و فوری اقدام برای را جمعی فراخوان مسrrrrئولیت دارد، باید فوری اقدام و انگیزه بھ نیاز کھ چالشrrrrی

 عملی گزینھ انتخاب برای دیگران از درخواسrrrت صrrrرفا» امروز روایت. «گرفت عھده بر موفقیت شrrrانس

 .تاس» امیدوارانھ« اقدام برای فراخوانی بلکھ - نیست

 

 

 :فیلم مرور و نمایش

 گاندی

 اجزای فیلم، بھ تماشrrrrrrrای ھنگام در. کندمی بیان را امروز روایت کھ بینیممی را گاندی از فیلمی اینجا در

 . کنید رفک عملی اقدام برای گاندی فراخوان در» امروز روایت«
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 چالش نتیجه انتخاب

ــدی ــان ــامع از گ ــت ــه اج  چ

چهمی  این به چیز خواهد؟ 

 بخشد؟ می معنا خواسته

 جامعه بیند؟ آیامی چه در را امید گاندی

ست به تواندمی سخ او درخوا  دهد؟ آیا پا

 شود؟ می منجر مؤثر اقدام به همراهی

 و واقعی چالشــــی با را خود مخاطبان چطور گاندی

 تصــویری چه ســازد؟ اومی مواجه فوری اقدام نیازمند

جاد اذهان در را ــــأمی ای ند؟ منش  در خشــــم این ک

 چیست؟ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 کرد؟ شروع گونھاین گاندی چرا  .١

 ؟بخشندمی جان لحظات و جزئیات، تصاویر کدام بھ ھاداستان این  .٢

 خواند؟ می فرا ھاییالشچ چھ سوی بھ را مخاطبان و کندمی تأکید ھاییارزش چھ بر او  .٣
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 عمومی روایت با ارتباط ی:کل بندیجمع 

 اندیشد؟کیست کھ بھ خود نمی«

 کیست کھ تنھا در اندیشھ خویش است؟ 

 » اگر امروز کاری نکنم، کدامین روز زمان عمل خواھد بود؟

 ھیلل، حکیم قرن اول اورشلیم 

 

 

 

 

 است، اما مھم فردی حقوق احقاق برای دھد، تالشمی نشان ھیلل خاخام قدرتمند کالم کھ گونھھمان

شکیل جمعی حرکت برای را اجتماعی باید تالش این مسیر در. نیست کافی  اقدام برای امروز ھمین و داد ت
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 بین اشrrتراک وجھ باید امروز شrrخصrrی، جمعی، و ھایروایت کردن یکپارچھ برای. شrrدکار بھ دسrrت جمعی

 اجتماع در مشترک ھایارزش ھمچنین و اندشده رسالت این گیریکلش موجب کھ کرد پیدا را ھاییارزش

 . کرد مشخص ھستند فوری اقدام نیازمند کھ را ھاارزش این روی پیش ھایچالش و

 

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

 

 . است غیرخطی و پویا فرآیندی سراییداستان

 با شrrrrrrrود، روایت ترروشrrrrrrrن گوینده منظور تا - کندمی پیدا تغییر روایت بار ھر در اسrrrrrrrتاند ھر

 ینتدو در. شrrrود بیان متفاوت شrrrکلی بھ موجود بسrrrتر بھ بسrrrتھ داسrrrتان کند، و پیدا انطباق مختلف مخاطبان

شاید روایت  زمان گذر در دو این بین رابطھ کھ این ویژه کند، بھ پیدا تغییر فردی روایت باشد الزم جمعی، 

 تأثیر داده رخ گذشrrrrrتھ در چھ آن بر روایت این امروز، گاه روایت تدوین ھمچنین، در. شrrrrrودمی ترروشrrrrrن

 . یابد تغییر نیز امروز روایت است الزم هھا، گاگذشتھ بررسی در. گذاردمی
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 .دارد نیاز تمرین بھ سراییداستان

ستفاده و عمومی ایترو برای نھایی» متنی« بھ رسیدن اینجا در ھدف . نیست متن این از چندباره ا

 برای الزم مکان و زمان ھر در چندباره سrrrازیروایت فرایند یادگیری برای کنندگانشrrrرکت بھ کمک ھدف

 . است راھبردی و مشخص اقدامی اتخاذ جھت دیگران و خود در انگیزه ایجاد

 : مترین

 تعهد جلب برای درخواست و امروز/جمع/فرد بین پیوند ایجاد :گروهی بندیجمع جلسه

 اهداف

  عمومی روایت قالب در امروز/جمعی/فردی روایت سازییکپارچه چگونگی آموزش •

  دیگران برای مشخص ایگزینه ترشیح طریق از تعهد جلب برای درخواست •

 

ست«شود فراتر از چه در اینجا انجام میآن نکته: ضوع انتخاب برای ماندن در ک» درخوا ست. مو شدن به عرصه ا نار گود یا وارد 

 ها است. این فرصتی است برای همراهی دیگران با شام.عمل و اقدام بر پایه ارزش

 

 :کار دستور

 هدقیق  ۵۵ :کل زمان

 )دقیقه ۲( .کنید انتخاب دارنگهوقت عنوان به را فردی .کنید جمع را گروه اعضای    .۱
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 ایجاد پیوند جمعی و فردی امروز، روایت روایت بین. کنید تدوین را خود» ومیعم روایت«سکوت،  در و انفرادی کار در   .۲

 )دقیقه ۱۰کنید. ( استفاده بعد صفحه کاربرگ از کار این برای. کنید

 )دقیقه ۴۵( .کنندمی مترین را عمومی روایت کامل بیان نوبت به گروهی، افراد کار در   .۳

 . شودمی گرفته نظر در بازخورد ارائه برای دقیقه ۳ و دارد وقت قهدقی ۴خود  عمومی روایت بیان برای نفر هر ●

 .دارد   ریشه گروه پروژه و راهربد در که شود بیان مشخص تعهدی برای درخواستی باید روایت پایان در ●

 

 . دهد اطالع افراد به را زمان باید دارنگهوقت. کنید رعایت را زمانی محدودیت. دارید وقت دقیقه ۳داستان  بیان برای :نکته

 .کنند بیان را خود مطالب دهدمی فرصت همه به و شده مترکز افزایش باعث زمانی محدودیت رعایت
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 کاربرگ

 

 

 

امروز روایت  

 دهند؟ ها فوریت موضوع را برای اجتامع نشان میکدام روایت •

 توانند برای اجتامع امیدبخش باشند؟ ها میکدام روایت •
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 ه هدف چه باید کرد؟ برای رسیدن ب •

 

فردی روایت  

 به ویژه دارید؟ به هاییداســــتان چه اندخوانده فرا آموزش زمینه در رهربی به را شــــام که هاییارزش و هاتجربه بیان برای

 . کنید فکر مذکور هایتجربه در آمده دست به نتایج تان، وهایخود، انتخاب روی پیش هایچالش

 

 جمعی روایت

ــرتک هایتجربه و هاارزش هاایترو  کدام ــویر به را افراد مش ــند؟ بهمی تص  هایاجتامع، انتخاب روی پیش جمعی هایچالش کش

 .کنید فکر هاتجربه این از حاصل نتایج و گذشته جمعی
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 :اتصال منودار

 ار  داستان مختلف هایبخش چه آن داشت توجه ها، بایدروایت کردنیکپارچه و عمومی روایت تدوین برای کار رشوع هنگام در

 .شود منتقل دیگران به روشن و منسجم شکلی به هاارزش است الزم دلیل همین به و است هاارزش دهدمی پیوند یکدیگر به

منسجم،  روایتی تدوین از پس. است نتیجه چالش، انتخاب، و همچنین و امروز فرد، جمع، و کردن لحاظ دیگر مهم موضوع

 . بزنید عالمت X شکل به را زیر جدول هایخانه از یک هر توانیدمی

  چالش انتخاب نتیجه

 فرد   

 جمع   

 امروز   

 

 منسجم؟  و روشن های ارزش☐

 

 ؟دارند حضور مختلف مراحل در ها ارزش آیا☐
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 :گریمربی به مربوط نکات

عمومی روایت  

 )!»بود خوبی خیلی داستان« مثل نظراتی( .کنید خودداری» احساس« بر مبتنی رصفا و مبهم نظرات بیان از

 : کنید هدایت را یکدیگر گریمربی نقش ایفای با زیر موارد در

شخصی چالش چه با حارض حال در: چالش   .۱ ستیم؟ آیا روبرو م ستان گوینده ه صویر دا  آن فوریت و چالش این از روشنی ت

 کند؟می کمک آن فوریت و چالش شدن ترروشن به جزئیاتی چه است؟ افزودن کرده ترسیم

 ».......اشاره نکنیم؟.....................فوریت این چالش خیلی زیاد نبود. چرا به ..«

شخص نتیجه :نتیجه   .۲ شم بود؟ آیا خواهد چه جمعی اقدام م شن اندازچ شی و رو صل تغییر و آینده برای امیدبخ  این از حا

 دارد؟  وجود اقدام

 »رسید.تر به نظر میدادید، نتیجه امیدبخش...را توضیح می................................اگر ....«

 حس(داشـــتید؟  احســـاســـی چه گزینه این به دارد؟ نســـبت وجود مشـــخصـــی گزینه چالش این به واکنش در آیا :انتخاب .۳

 )امیدواری؟

 »کار را انجام دهیم؟ خواهید چه کار کنیم؟ چه درخواستی دارید؟ کی و کجا باید ایندقیقا می«

 است؟  شده گرفته بهره هاارزش این از امروز روایت در دارید؟ آیا مشرتکی هایارزش چه داستان گوینده با :هاارزش   .۴
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هــایی بهرت بود بــه جــای درخواســـــت از افراد برای اهمیــت قــائــل شـــــدن برای این موضــــوع، بــا تــأکیــد بر ارزش«

 » کردید.زینه پیش رو را مشخص می...گ.....................مثل...

 ؟)احساسات مثال، منا، صدا، بو، یا( باشد داشته روشن تصاویری یا جزئیات که دارد وجود بخشی داستان در آیا :جزئیات   .۵

 »باعث شد من هم هامن احساس شام را پیدا کنم. ................................تصویر«

  ».ارائه دهید تا شنونده بتواند با این تجربه مشرتک ارتباط برقرار کند...................ه......بهرت است جزئیات بیشرتی دربار «

ت، اس مثبت پاسخ دارد؟ اگر وجود ارتباطی امروز روایت و جمعی و فردی روایت بین آیا :امروز فرد، جمع، و سازییکپارچه   .۶

 مع، وفرد، ج بین پیوند ایجاد برای تواندمی مشرتکی وجه چه از استاند است، گوینده منفی پاسخ چیست؟ اگر در اشرتاک وجه

 کند؟  استفاده امروز

 

 بازخوردها ونظرات اعضای گروه را در این قسمت یادداشت کنید:

 

 گری و هدایت روایت عمومی گروه مربی

 بعدی مراحل در بتوانید تا کنید یادداشــــت را فرد هر داســــتان یکدیگر، جزئیات عمومی هایروایت به دادن گوش هنگام در

 هاســــتفاد زیر جدول از عمومی هایروایت جزئیات ثبت برای. دهید ارائه بهرتی بازخورد و آورید خاطر به را بیشــــرتی جزئیات

 .کنید
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 نام ها ارزش فرد جمع امروز
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 :مقدمھ

ھا) کھ ھدفمندانھ برای ایجاد ت (افراد، سrrrrrrازمانھای کسrrrrrrانی اسrrrrrrھای اجتماعی پیامد تالشجنبش

ھا، و بسیج قدرت سیاسی، اقتصادی و فرھنگی ھای عمومی، تکوین روابط جدید مبتنی بر آن ارزشارزش

ھای اجتماعی متفاوت از اسrrلوب، سrrبک و یا مدھای ھسrrتند. جنبش ھا مشrrغول فعالیتبرای تبدیل این ارزش

جمعی، راھکاری و  ،ھافراگیر) اسrrrrrrrت، دلیل آن ھم این اسrrrrrrrت کھ جنبشزودگذر اجتماعی (فراگیر یا غیر

ساس منافع مشترک فعالیت میھای اجتماعی از گروهیافتھ ھستند. جنبشسازمان اند کنند متفاوتھای کھ برا

شتر بھ بازتعریف دلیل آن ھم این است کھ جنبش ھای اجتماعی تمرکز کمتری بر تخصیص منابع دارند و بی

خواھند قوانین بازی خواھند در بازی برنده شوند، بلکھ میھای اجتماعی نھ تنھا میپردازند. جنبشیمنابع م

پندارند، کنندگان جنبش اجتماعی کھ بھ امید تغییر آنچھ شrrرایط غیرقابل تحمل میرا ھم عوض کنند. شrrرکت

ھای عمومی فعالیتھای جمعی و ھا حضrrrrور یافتھ و بر اسrrrrاس ھویت تازه شrrrrخصrrrrی، ھویتدر این جنبش

اجتماعی از زمان نمایند. این افراد در ایاالت متحده، عوامل اصلی اصالحات سیاسی و ادعاھای اخالقی می

 اند.انقالب آمریکا بوده
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پذیرش مسrrئولیت برای ایجاد شrrرایطی اسrrت کھ افراد را قادر بھ رسrrیدن بھ ھدف مشrrترک  ،رھبری

شرایط نامعلوم می ھا مسئولیت فردی خودشان از کار را دارند، بلکھ مسئولیت جمعی کند. رھبران نھ تندر 

ای ایجاد نمایند. توانند شrrrrرایط بین فردی، سrrrrاختاری و یا مرحلھشrrrrوند. رھبران میرا نیز متقبل می» کل«

ھای اکتشrrrrrrافی، لحراه ،شrrrrrrود) در مواجھ با شrrrrrrرایط نامعلومنیاز بھ رھبری (نیازی کھ اغلب برآورده نمی

ھای گذشrrrتھ نقض شrrrده، تھدیدات ھا در شrrrرایطی کھ شrrrیوهحلکند. این راهو نوآورانھ را طلب میمبتکرانھ 

ھای جدید قوانین را تغییر آوریھای ناگھانی بوجود آمده، شrrrrرایط اجتماعی تغییر یافتھ، فنجدید یا فرصrrrrت

 کاربرد دارد. ،داده و موارد دیگر

ای کاریزماتیکی از شrrrrخصrrrrیت عمومی کلیشrrrrھ ھای اجتماعی فراترھمچنین نقش رھبری در جنبش

ھای اجتماعی با شrrناسrrایی، بھ کارگیری و تدوین رھبری در شrrود. جنبشاسrrت کھ با آن اغلب شrrناسrrایی می

اند. این نوع رھبری موجب ایجاد انجمنی از جنبش اجتماعی و بسیج منابع آن کھ تمام سطوح، سازمان یافتھ

دار امر رھبری ھسrrتند، بھ ویژه شrrود. گاھی کسrrانی کھ عھدهمیریشrrھ اصrrلی قدرت جنبش اجتماعی اسrrت 

گان، و یا اسrrrrrrrتادان، عوامل، مسrrrrrrrافران، دھندهکنند، سrrrrrrrازمانکھ تمام وقت در این زمینھ کار می ھنگامی

رھبران  ،شrrrوند. گاھی اوقات آنان بھ سrrrادگیگردانندگان مجموعھ، نمایندگان و دبیران این فعالیت نامیده می

ثر در جنبش کشrrrاورزی اواخر قرن ؤ، بھ عنوان مثال، یک سrrrازمان روسrrrتایی م3شrrrوند. گرانجخطاب می

شrrrعبھ داشrrrت. این سrrrازمان سrrrاختاری داشrrrت کھ  ۴۵٠عضrrrو سrrrازمان یافتھ در  ۴۵٠,٠٠٠نوزدھم بود کھ 

 ،پسrrrrrrrrت رھبری داوطلبrrانrrھ بود. از این تعrrداد ٧٧,٧٧۵ نیrrازمنrrد جrrذب نیرو از بین مردان و زنrrان برای

مورد آن در سطح  ١٧پست در سطح ایالتی، و تنھا  ۵١٠درصد)  پست در سطح محلی،  ٩٩.٣( ٧٧,٢۴٨

																																																																				
3	Grange	
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عضrrrrو، یک نفر مسrrrrئولیت رھبری رسrrrrمی را در ھر زمان بھ عھده داشrrrrت.  در  ۵ملی بود. بھ ازای ھر 

کا جنبشسrrrrrrrال کار یعنی ھای اخیر، نقطھ ات عالیت خود را در NRAمیلیون عضrrrrrrrو  ۴ھای محافظھ  ، ف

شrrrrود عضrrrrو) اداره می ٢۵مدیر محلی (یک مدیر بھ ازای ھر  ١۴,٠٠٠نجمن محلی کھ توسrrrrط ا ٠٠٠,١۴

گروه محلی  ٣٨٠زیسrrrrrت شrrrrrامل نفره حمایت از محیط ٧۵٠,٠٠٠اند. انجمن سrrrrrیرا، سrrrrrازمان ریشrrrrrھ داده

پست رھبری استخدام،  ١٢,۵٠٠بایست داوطلبانی را برای بیش از شعبھ است کھ می ۶٢سازمان یافتھ در 

توان گفت: تای آن رھبری محلی ھستند، کھ بھ عبارتی می ١٠,٠٠٠ ھاش و پشتیبانی کند. از این پستآموز

 عضو یک رھبر وجود دارد. ۵٧بھ ازای ھر 

یافتھ در جھت تجلیل از ھویت جمعی و حمایت از پویا، مشrrrrارکتی و سrrrrازمان ،ھای اجتماعیجنبش

ھا پذیری در آنگیری و مسrrئولیتمشrrارکت، تصrrمیم سrrاختار ،ھای عمومی ھسrrتند. بھ ھمین دلیلدرخواسrrت

ھای بزرگداشrrrت ھویت جمعی (کلیسrrrاھا، بھ فعالیت ،ھاھای مدنی اسrrrت کھ در آنبیشrrrتر شrrrبیھ دیگر انجمن

ھای جنبش ،شود. بنابراینھای حامی) برگزار میھای عمومی (گروهعنوان مثال) و یا حمایت از درخواست

ھای متشrrrrکل از اند نیسrrrrتند. سrrrrازمانتولید کاال و ارائھ خدمات مشrrrrغول اجتماعی شrrrrبیھ موسrrrrسrrrrاتی کھ بھ

ھای اجتماعی بیشrrrrتر با موکال سrrrrر و کار دارند تا با مشrrrrتریان و یا ارباب رجوعان. اختیار و قدرت  جنبش

ھا بیشrrتر مبتنی بر اصrrول اخالقی اسrrت تا فشrrار اقتصrrادی یا سrrیاسrrی. نتایجی کھ از فعالیت این این سrrازمان

باشد. این مند، متعھدانھ و داوطلبانھ اعضا و حامیان وابستھ میشود بھ مشارکت انگیزهھا ایجاد میزمانسا

ھای ھای کلیسrrrاھای سrrrیاھپوسrrrتان، گروهھای اجتماعی مشrrrابھ با جنبشھا اغلب بسrrrتر رشrrrد جنبشسrrrازمان

 ۶٠در دھھ (نی ھسrrrrrrrتند کھ بھ نوبھ خود موجب ایجاد جنبش حقوق مد NAACPھای دانشrrrrrrrجویی و بخش

 شد. )آمریکا
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ھای حکومتِی شناسی، بھ ویژه درمورد سیستمھای عمیق مطالعات رھبری در جامعھبا وجود ریشھ

اسrrrتثنا، از پروژه مطالعھ موضrrrوِع رھبرِی  در  در چند ھای اجتماعی، بھ جزکامال متفاوت، محققان جنبش

ھای سrrrrrاختاری موجود در مطالعات جنبش رسrrrrrد تعصrrrrrبکنند. بھ نظر میھای اجتماعی اجتناب میجنبش

سrrازد پذیرتر میای کھ برخی از نتایج را امکانکنندهشrrناسrrایی شrrرایط محدود ،اجتماعی موجب شrrده محققان

بیشتر بھ  ،کند، بپندارند. اما، عاملیتتر از تمرکز بر شرایط توانمندسازی کھ نتایج زیادی را ایجاد میپربار

 گری با احتماالت. ت تا سازشمعنی استفاده از فرصت اس

نھ جنبش قان در زمی چالش رھبری در انجمنیکی از معدود محق ماعی و  نھ، ھای اجت با ھای داوطل

 گوید:جیمز ویلسون است کھ می

ھا ھای داوطلبانھ، قدرت نامشrrrrrخص و رھبری ناپایدار اسrrrrrت. زیرا کھ این انجمندر اغلب انجمن«

شده در بھ کارگرفتن اعضای داوطلبانھ ھستند و رئیس آن نھ دار ای قدرت موثر و نھ دارای حقوق تصدیق 

شrrrوند. در یک شrrrرکت تجاری، رئیس آن اسrrrت. ھمھ افراد عضrrrو انجمن بوده و کارکنان آن محسrrrوب نمی

ممکن اسrrت، در محدوده اختیارات، اقداماتی از قبیل اسrrتخدام و اخراج، ارتقاء یا تنزل رتبھ زیردسrrتان خود 

ھا، قدرت، یا توانایی رئیس بھ وادار کردن مرئوس بھ کار، محدود بوده و در اغلب انجمنرا انجام دھد. 

 »اختیار و یا حق اعمال قدرت مذکور محدود و مشروط است.

ھا ضrrعیف اسrrت، اما وظایف مربوط بھ کار بسrrیار اسrrت. ھر چند قدرت بسrrیاری از رھبران انجمن

کار اجرایی حفظ سازمان را با کار تعریف و پیشبرد اھداف  رئیس ارشد یک سازمان داوطلبانھ معموال باید

گسrrrrrrrترده انجام  و یامعموال با داشrrrrrrrتن اھداف مبھم  ،گویی بھ نیازھای بقا مجموعھجواب .آن ترکیب نماید

 گردد.ھای وظایف مشخص با داشتن اھدافی صریح و واقعی حاصل میکھ موفقیتشوند، درحالیمی
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ای پر تنش و شدیدا متغیر ام: زمینھھای اجتماعی تمرکز نمودهدر جنبش در این مقالھ من بر رھبری

ھrrا در ای، راھکrrاری و عملکردی و ظرفیrrت ایجrrاد این مھrrارتای، رابطrrھھrrای انگیزهکrrھ در آن مھrrارت

ھایی کھ از اولین جنبش اجتماعی یاد گرفتم، کند. من بحث را با اسrrrrrتفاده از مثالدیگران نقش کلیدی ایفا می

 ِrrrت آمریکا، )کتاب مقدس(فر خروج سrrrیاسrrr؛ جنبش حقوق مدنی؛ جنبش کارگران مزرعھ؛ جنبش زنان؛ و س

 ادامھ خواھم داد.
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 رھبری جنبش اجتماعی: 

 چھ کسی آن را انجام داد، از کجا آمده است و چرا؟

 

ت أھا) نشrrrrھای اجتماعی (اعمال شrrrrده توسrrrrط افراد یا گروهحداقل از زمان موسrrrrی، رھبری جنبش

 ،ھای متضrrrاد بوده اسrrrت. موسrrrی، یک یھودی، یک مظلوم، در خانھ فرعون، یک سrrrتمگرگرفتھ از زمینھ

بزرگ شrrrده بود. موسrrrی در تالش برای ایجاد پیوند میل بھ تغییر (آزاد سrrrازی مردم خود) با ظرفیت ایجاد 

واقع نشد، و  تغییر (بھ عنوان یک شاھزاده مصری) بود. واکنش او، کشتن یک مباشر ظالم مصری، موثر

کردن انسان برای جمع و جور ،موجب سرزنش دیگر یھودیان گردید. او بھ بیابان (جایی کھ در کتاب مقدس

رود) فرار کرد و ھویتی سrrrوم، کامال ملتبس بھ عنوان نھ یھودی و نھ مصrrrری، اما بھ عنوان پسrrrر خود می

 ناتنی یک کشیش مدیان، یک چوپان، برای خود فرض نمود.

بھ مسrrیری برای رسrrیدن بھ نوری عجیب، نور سrrاطع از بوتھ در حال سrrوختن، گام نھاد روزی او 

کھ در پی آن معلوم شrrد خدا منتظر او اسrrت  و او را بھ پذیرش بازگشrrت بھ مصrrر و مقابلھ با فرعونی کھ با 

خدا  نماید. موسrrrی این مسrrrئولیت را تنھا زمانی کھاو بزرگ شrrrده بود، و آزاد سrrrازی مردمان او دعوت می

پذیرد. موسrrی با یاری خداوند، خانواده دھد، میوعده کمک برادرش ھارون و خواھرش میریام را بھ او می

تواند تمایل خود برای تغییر را با ظرفیت تغییر ترکیب کند. با این حال، و مردمش یاد گرفت کھ چگونھ می

مصrrر خارج نمود، پدر ھمسrrرش را ھنگام مھاجرت و در طی مسrrیر، پس از اینکھ او مردم خود را از  در

دید کھ دو چیز را بھ او آموخت: او بھ موسrrrrrrrی یادآوری کرد کھ وی دارای یک خانواده اسrrrrrrrت کھ نیازمند 

توجھ اوسrrت و بھ او فھماند کھ موسrrی با سrrعی بر انجام تمام کارھا توسrrط خودش در حال از بین بردن خود 
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ا داد کھ در آن از میان ھر ده نفر، یک فرد بھ رھبری و بقیھ اسrrت.  پدر ھمسrrر موسrrی پیشrrنھاد سrrاختاری ر

توجھ موسrrی بھ نقش مھم  ،شrrد. بدین شrrکلگماشrrتھ شrrده و از میان ھر ده رھبر، یک رھبر باالتر انتخاب می

 اش جلب شد.ایجاد رھبری مورد نیاز برای رشد قدرتمندانھ حرکت

ای در بطن آنچھ کھ دانشrrrrrمند سrrrrrتھھای اجتماعی نیاز بھ یادگیری مدیریت تنش ھراھبری در جنبش

دارد. تخیل نبوی ترکیبی از حساسیت (تجربھ رنج جھان)  ،نامیده است »تخیل نبوی« 4الھیات والتر برگمن

بینی با امید (تجربھ ممکنات در جھان)، جلوگیری از نخوت ناشrrrrrی از ناامیدی و یا فریب حاصrrrrrل از خوش

شود کھ فضای  جاد تغییراست. میل عمیق برای تغییر باید با ظرفیت ای ساختارھایی ایجاد  شد. باید  ھمراه با

سrrازمانی را فراھم کند. شrrکوفایی رشrrد، خالقیت و عمل بدون لغزش و بھ دور از ھرج و مرج ناشrrی از بی

ھای ھای ایجاد رابطھ، حفظ انگیزه، انتخاب راھکار و فعالیترھبرانی باید انتخاب شrrrrrrrوند کھ در حوزه

 دن بھ موفقیت، آموزش دیده و پرورش یافتھ باشند. موردنیاز برای رسی

نیاز بھ رھبری متعھد و امیدوار در مقیاس بزرگ یکی از دالیلی اسrrrت کھ رھبری جنبش اجتماعی 

کھ بھ رھبری تحریم  شrrrrrrrود. دکتر کینگ ھنگامیاغلب از میان جوانان (بھ غیر از موسrrrrrrrی) انتخاب می

 ٣۵ای استخدام شد و سالگی بھ عنوان مدیر حرفھ ٢۵وز در سال داشت. سزار چا ٢۵اتوبوس انتخاب شد، 

ھای اجتماعی جوانان را برای رھبری جنبش ،سالھ بود کھ جنبش کارگران را آغاز نمود. برخی بھ این دلیل

ھا وقت بیشتری دارند و درگیر خانواده نیستند. اگر چھ این دلیل ممکن است بھ عنوان دانند کھ آنمناسب می

ر نظر گرفتھ شrrrود اما مزایایی ھم دارد. جوانان اغلب با دیده انتقادی، ارزیابی نسrrrل پدر و مادر د» ھزینھ«

																																																																				
4Brueggemann	
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طور کھ در مبارزات رسrrrrrrrند. ھمانخود و یک قلب امیدوار، و تقریبا یک نیاز بیولوژیکی، بھ پختگی می

 دد.تواند باعث تحوالت زیاد گرشود، این ترکیبات میجمھوری دیده میانتخاباتی ریاست

 

 ھای رھبری: روش

 روابط، روایت، راھکار، کنش

 

 ایجاد روابط 

گیرند تا ھا ھسrrrrrrrتند، یاد میھای اجتماعی جدیداند، رھبرانی کھ آغازگر این جنبشاز آنجا کھ جنبش

ھا را بھ ھم مرتبط کنند. در صrrrورت عدم وجود ھا و سrrrازمانروابط بین فردی ایجاد نمایند تا افراد، شrrrبکھ

دھد. در شالوده ساختارھای رسمی را تشکیل می ،رسمی، تعھدات داوطلبانھ مردم بھ یک دیگر ساختارھای

تبادل ). ١-١٩(شکل ھای مختلف عمل کند تواند بھ عنوان تبادل منافع و منابع بین طرفاین زمینھ، روابط می

بھ صrrورت متقابل تواند بھ صrrورت یک رابطھ در نظر گرفتھ شrrود کھ تعھد تخصrrیص منابع تنھا زمانی می

 زند. بین طرفین انجام گیرد، کھ این خود آینده مشترکی را رقم می
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 ماھیت روابط در جنبش ھای اجتماعی:  ١-١٩شکل  •

 

 

 

 کند.ای مشترک و عواقب ناشی از گذشتھ مشترک، تبادل را بھ  یک رابطھ تبدیل میتعھد بھ آینده

اسrrrrrrrت و پایان نیافتھ، این » آغاز«اره در مرحلھ روابط ھمو )در یک جنبش اجتماعی( از آنجا کھ

نمایند. بھ طور مشrrrrابھ، منابع ایجاد می )مشrrrrترک(ھایی برای رشrrrrد، تغییر و توسrrrrعھ منافع روابط فرصrrrrت

اند ممکن است با جنبش مرتبط شده و پایھ و اساس فرم ای با جنبش نداشتھکنندگانی کھ در ابتدا رابطھشرکت
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کنندگان ھمچنین ممکن است منافع مشترکی کھ قبال از ی زمان تشکیل دھد. شرکتجدیدی از تبادل را در ط

 ،کنندگان ممکن اسrrrrت از خود ایجاد رابطھتر ازھمھ، شrrrrرکتاند را کشrrrrف نمایند. و مھماطالع بودهآنھا بی

سrrرمایھ «اند بشrrوند: نامیده »سrrرمایھ اجتماعی«سrrود ببرند، و موجب ایجاد آنچھ کھ پوتنام و دیگران آن را 

تواند اقدام جمعی از ھر نوع را تسrrrrrھیل کند. در اسrrrrrت کھ می» روابط«بر  نوعی توانایی مبتنی »اجتماعی

ند روابط میان رھبران و روابط بین سrrrrrrrrازمان مان یان  تا ماعی، روابط میان ھم بھ جنبش اجت ھای مربوط 

دھنده بلکھ با ورود بھ زمانرھبران و اعضrrrrrrrا مھم اسrrrrrrrت. یک فرد نھ تنھا با ایجاد رابطھ با رھبر یا سrrrrrrrا

شrrrrود. بنابراین روابط بین فردی در ایجاد درک وارد یک جنبش می ،ای از روابط با دیگر اعضrrrrامجموعھ

مھم است. و ھمانگونھ  دھند، بسیارمشترک، تعھدات و اعمال مشترکی کھ اساس یک جنبش را تشکیل می

شrrrrود ھا متعھد میھایی کھ یک فرد نسrrrrبت بھ آنھکھ مارک گرانوتر بھ ما آموخت، انواع رابطھ و یا شrrrrبک

ھایی کھ قدرتمند و رابطھ ،شrrrودبسrrrیار اثرگذار اسrrrت. روابط قوی موجب تسrrrھیل اعتماد، انگیزه و تعھد می

دھد. جنبش ھا و یادگیری را گسrrترش میدسrrترسrrی بھ اطالعات چشrrمگیر شrrده، مھارت نیسrrتند نیز موجب

 ب کند.آموزد کھ ھر دو را ترکیمی ،موفق

ھا و ھا، نسrrrrrrrلھا، فرھنگھای جنبش فراگیر کھ در کلیھ  نژادھا، طبقھھای ایجاد سrrrrrrrازمانچالش

ھا بھ آن اھمیت داده شrrrrrrrده کمتر بھ عنوان یک اصrrrrrrrل مھم و یا حتی جانبی مورد توجھ قرار گرفتھ قومیت

سازمان سازمان بین االدیان بوستون بزرگ(است. بھ عنوان مثال،  سازمان اجتماعی کھ  ) GBIOدھندگان 

دو  - ھا استھا و دیگر گروهھای توسعھ اجتماعی، اتحادیھشامل بیش از یکصد کلیسا، کنیسھ، مسجد، بنگاه

اختصrrاص دادند. اسrrاس این  »جلسrrات یک بھ یک«سrrال اول کار خود را تقریبا بھ طور کامل بھ برگزاری 

ھبی، در سازمانی کھ فراتر از بسیاری از جلسات یک عمل ارتباطی است کھ تقریبا بھ صورت مناسک مذ
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، کھ مسrrrrئولیت اصrrrrلی اصrrrrالح GBIO، ٢٠٠٩مھ  ٢٧نماید، درآمده اسrrrrت. در مرزھای سrrrrنتی عمل می

سالگرد خود را با حدود سالمت بھداشتی ماساچوست را عھده نفر، از ھمھ ادیان،  ١٧٠٠دار است، دھمین 

 .با حضور شھردار، رئیس مجلس و فرماندار جشن گرفت

ھrrای اجتمrrاعی مرکزیrrت دارنrrد و ورود بrrھ از آنجrrا کrrھ منrrابع مبتنی بر روابط اجتمrrاعی درجنبش

شrrrود کھ پذیر میھای جدید و حفظ روابط قدیمی بسrrrیار دشrrrوار اسrrrت، توازن تنھا درصrrrورتی امکانحرکت

سطوح ،رھبران منتخب شبکھ ،روپذیر باشند. چالش پیشمسئولیت ،در تمامی  ست کھ بھ ای ابوجود آوردن 

ای گسrrترده باشrrد کھ بتوان آن را در اسrrتخدام دیگران بھ کار گرفت و ظرفیتی برای تربیت آنان ایجاد اندازه

 نمود و با کمک مربیان، بتوان از پیشرفت آنان حمایت کرد.

جلسrrrات «را بھ صrrrورت جلسrrrات یک بھ یک و یا  کنندگانشrrrرکت ،ھای اجتماعیترین جنبشفعال

ای موجود اسrrrrت. در ھای رابطھھای توسrrrrعھ جنبش با اسrrrrتفاده از شrrrrبکھدھند. این راهآموزش می »خانگی

اعضrrrای  کنند کھ متعھد بھ دعوتدھندگان میزبانی را بھ ھمکاری دعوت میجلسrrrات یک بھ یک، سrrrازمان

گذاری تجارب، و بحث و بررسrrrی دھندگان، بھ اشrrrتراکاش بھ منظور دیدار با سrrrازمانشrrrبکھ خود بھ خانھ

بایسrrت جلسrrات مشrrابھی را برای خود برپا کنندگان این جلسrrات نیز بھ ھمین ترتیب میبش باشrrد. شrrرکتجن

رھبران بالقوه جامعھ، یعنی  ،کنند. مزیت این روش از منظر یک حرکت جنبشی این است کھ در این روش

ی موجود و نھادھایی ھااز تکیھ بر سازمان شوند، وکھ قادر بھ برگزاری جلسات ھستند، شناسایی میکسانی

ھایی ھمانند مبارزات انتخاباتی شrrود. در شrrبھ جنبشکھ ممکن اسrrت در برابر تغییر مقاوم باشrrند، دوری می

دھندگان در حدود چھارصد جلسھ خانگی تا اکتبر سال اوباما در کارولینای جنوبی، بھ عنوان مثال، سازمان

شتند، و بدین ترتیب بنیادی برای یک جنبش تشکیل دادند کھ در آن حدود چھار ھزار نفر ح ٢٠٠٧ ضور دا
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شrrrrrان  را کھ اغلب آنان برای اولین بار در زندگی» داوطلبان روز انتخابات«تشrrrrrکیل شrrrrrد کھ پانزده ھزار 

 کردند، بھ کار گرفت.فعالیت سیاسی می

ھا ی تنفعالیت ارتباطی برای جنبش اجتماعی بسیار بنیادی است. باید توجھ داشت کھ فعالیت ارتباط

شود کھ با مھارت در این حوزه کار کردهمی اند این موضوع نھ تنھا تواند توسط آن دستھ از رھبرانی اجرا 

سازد بلکھ موضوع تربیت رھبری را  بھ عنوان ھستھ مرکزی یک اھمیت آموزش رھبری را برجستھ می

 دھد.جنبش اجتماعی نشان می

 

 بیان داستان

کند. آموزش نحوه بیان داسrrrrتان، مھارتی کھ من یدی را بیان میجد »داسrrrrتان«یک جنبش اجتماعی 

نامم، دومین عامل مھم رھبری اسrrrrت و مانند ایجاد ارتباط، نقش آن در یک جنبش آن را روایت عمومی می

 باشد.وابستھ بھ اشتراک گذاری گسترده آن می

 

 ھا، احساسات و کنشارزش

سالمعضلی کھ محققان جنبش سؤال است کھ چرا ا پیش با آن مواجھ بودهھھای اجتماعی از  اند این 

ھای شود. پژوھشگران سیستمنارضایتی در برخی موارد موجب بروز اعتراض شده و در برخی موارد نمی

بلکھ بھ  عنوان یک ناراحتی سrrاده بھاخالقی نشrrان دادند کھ نارضrrایتی کھ اعتراض را بھ دنبال دارد نھ تنھا 

اسrrrrت. روانشrrrrناسrrrrان نشrrrrان دادند کھ  عدالتی کھ نیازمند رسrrrrیدگیشrrrrود، بیی میعدالتی تلقعنوان یک بی
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ثیرگذاری، یا امید ترکیب شrrrrده باشrrrrد. بنابراین، أشrrrrود کھ با حس تنارضrrrrایتی زمانی منجر بھ اعتراض می

عدالتی با حس شrrrrrrrود کھ نارضrrrrrrrایتی بھ عنوان بیاحتمال اعتراض بھ یک نارضrrrrrrrایتی ھنگامی ایجاد می

تعھد و پذیرش خطر بھ منظور  ،، ھمبسrrrrrrrتگی، و امیدواری ترکیب شrrrrrrrود کھ این در جای خودثیرگذاریأت

نھ تنھا ایجاد اعتراض اسrrrrrrrت بلکھ ، ھای پراکنده در این راهایجاد تغییر را بھ دنبال دارد. بنابراین چالش

ر چھ ما تمایل باشد. اگآوری انرژی روحی، بھ ویژه امید، بھ منظور ھدایت کل پروژه نیز میچگونگی جمع

داریم کھ جنبش را مدیون یک رھبر برجسrrrrrrتھ و پر جذبھ بدانیم باید توجھ کرد کھ شrrrrrrکوفایی یک جنبش بھ 

 عملکرد ھمھ اعضا در کلیھ سطوح نیاز دارد.

دھد کھ در زمانی کھ در شrrرایط عدم روانشrrناس معتقد اسrrت روایت این را نشrrان می 5جروم برونر

ونھ بھ عنوان یک عامل موثر عمل کنیم. ما جھان را بھ دو صrrورت تحلیلی و قطعیت قرار گرفتیم بدانیم چگ

توانیم الگوھا و خصrrوصrrیات مختلف را درک کنیم. بھ کمک شrrناخت تحلیلی از جھان، میروایی تفسrrیر می

فرضrrrrrیھ پیشrrrrrنھاد کنیم. این حیطھ تجزیھ و تحلیل  ،کرده، روابط را محک زده و در مورد ادعاھای تجربی

ساتمان ، با رمزگذاری تجربھ است. اما شیاء و نمادھا بھ عنوان چیزھای ما جھان را نیز با کمک احسا ھا، ا

کنیم. کننده و غیره نیز تصrrrrrور میخوب یا بد برای ما، چیزھای ترسrrrrrناک و یا امن، امیدوارکننده یا مأیوس

پرسrrیم: چرا د دو سrrوال میگیریم، از خوکھ ما پاسrrخ بھ یک چالش با عملکرد ھدفمند را در نظر میھنگامی

چگونھ از منابع بھ شکل  - کندکمک می »سوال چگونھ«یابی بھ پاسخ بھ در دست و چگونھ. تجزیھ و تحلیل

ھا را مقایسھ کنیم و موارد دیگر. اما برای پاسخ ھا را شناسایی، ھزینھکارآمدی استفاده کنیم، چگونھ فرصت

دھیم، چرا برای یک ھدف نسبت بھ را بھ این قضیھ اھمیت میچرا این مسائل مھم است، چ »سوال چرا«بھ 

																																																																				
5	Jerome Bruner	
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پردازیم. سrrrوال چرا این نیسrrrت کھ چرا ما فکر در این صrrrورت ما بھ روایت می - ھدف دیگر برتری قائلیم

کنیم و در واقع چھ چیزی ما را بھ حرکت کنیم کھ باید عمل نماییم، بلکھ این اسrrrrrrrت کھ چرا ما عمل میمی

آگوستین نوشت، تفاوتی بین  طور کھ سنتھای ما کدام ھستند. یا ھمانھا و ارزشو انگیزه داردکردن وا می

 کھ یک منبع انگیزه است وجود دارد. »داشتن خوبی دوست«کھ یک باید است، و  خوبی »دانستن«

ھایی اسrrت کھ ما ھای ما براسrrاس ارزشکند کھ چون انتخابفیلسrrوف اخالق مارتا نوسrrباوم بیان می

صrrrحت  ھای اخالقی بدون اطالعات عاطفی بیھوده اسrrrت. اوایم، انتخابطریق احسrrrاسrrrات تجربھ کردهاز 

ھا کند) آناسrrrrrتدالل خود را با تحقیق بر افرادی کھ آمیگدال (بخشrrrrrی از مغز کھ احسrrrrrاسrrrrrات را کنترل می

ھای مختلفی گزینھ شوند بھگیری روبرو میکھ با تصمیمکند. این افراد ھنگامیشتھ، بررسی میداجراحت بر

مبتنی بر قضاوت و بررسی  ،گیریتوانند تصمیم بگیرند زیرا تصمیمرسند، اما نمییکی پس از دیگری می

ھایی را تجربھ کنیم کھ ما را بھ توانیم ارزشھاسrrrrrت. اگر ما نتوانیم احسrrrrrاسrrrrrات را تجربھ کنیم، نمیارزش

 کنند.گیریم ھدایت میسمت تصمیماتی کھ می

 

 نِش ھدفمندتسھیِل ک

کنند برخی از احساسات مانع حرکت ھدفمند عامل و برخی دیگر از احساسات حرکت را تسھیل می

بررسrrی رابطھ بین احسrrاسrrات و کنش ھدفمند، جورج مارکوس متخصrrص علوم سrrیاسrrی بھ  با ).٢-١٩(شrrکل 

 کند.اشاره می »تمایل« و »نظارت«دو سیستم فیزیولوژی عصب یعنی سیستم 
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 .شونداحساساتی کھ موجب ممانعت و تسھیل عمل ھدفمند می :٢-١٩شکل  •

 

 

 

پردازد، و بدین بینیم میبھ مقایسrrrھ آنچھ کھ انتظار داریم ببینیم با آنچھ کھ می ،ما »نظارت«سrrrیسrrrتم 

 گردند.شrrrrوند، بھ اضrrrrطراب تبدیل میمی کھ مشrrrrاھدهکند کھ زمانیھایی را پیگیری میوسrrrrیلھ ناھنجاری

کھ ما احسrrrrاس کنیم. ھنگامیکند کھ بدون این نشrrrrانھ عاطفی، ما طبق عادت عمل میمی مارکوس اسrrrrتدالل

. از سrrrوی دیگر، »آھای! توجھ کن! یک خرس دم در ایسrrrتاده!«گوییم، کنیم، بھ خودمان میاضrrrطراب می

کند. می در امتداد طیفی از حالت افسردگی تا شور و شوق، و یا از ناامیدی تا امید عمل، ما »تمایل«سیستم 

حرکت  اگر ما بین تجربھ اضrrrrطراب با ناامیدی پیوند برقرار کنیم، ترس یا خشrrrrم ما وارد عمل شrrrrده یا بی

کند. از سrrrrrrوی دیگر، اگر ما امیدوار عاملیت و فاعلیت را تسrrrrrrھیل نمی ،کدام از این حاالتشrrrrrrویم. ھیچمی

ی، حل خالقانھ مسائل و کنش ھدفمند ای کھ در یادگیرباشیم، حس کنجکاوی ما برای کشف چیزھای بھ گونھ
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کند، برانگیختھ خواھد شد. بنابراین، ظرفیت و توانایی ما در مشاھده یک عمل آن ھم بھ خوبی، و کمک می

 وابستھ بھ احساس ما است. ،اقدام بھ عمل بر اساس آن مشاھدات

پذیر شrrrrود. لیت امکانکنند کھ عاملیت و فاعای تحریک میرھبران جنبش اجتماعی احسrrrrاسrrrrات را بھ گونھ

گونھ کھ جھان را آن«ھایی کھ بھ صrrrrورت ناھماھنگ با ارزش »گونھ کھ ھسrrrrتجھان را آن«کھ ما ھنگامی

کنیم، در واقع یک ناھماھنگی عاطفی تنشrrrی، کھ تنھا از طریق کنش قابل حل اسrrrت، تعریف می »باید باشrrrد

کنند. بھ عنوان مثال، بھ دلیل اینکھ من بھ کارم این حس را تحریک می ،دھندگانکنیم. سrrrازمانرا تجربھ می

ام، از ناراحت کردن رئیسrrrrrrم (معلم، پدر ومادر، کارفرما) واھمھ دارم؛ با این حال، این امر ممکن وابسrrrrrrتھ

احترامی کند، در تضrrrrاد باشrrrrد. یک فرد ممکن اسrrrrت، اسrrrrت با احترام بھ من، ھنگامی کھ رئیس بھ من بی

و فرد دیگر  »غرورش را نادیده گیرد«بھ چالش بکشد، دیگری ممکن است خشمگین شده و رئیس خود را 

ای کھ موجب بروز این اختالف شrrrrrrده، مقاومت کند. ھر یک از این دھندهممکن اسrrrrrrت در برابر سrrrrrrازمان

 ھا دارای ھزینھ است، اما یکی از آنان ممکن است بھ منافع یک شخص بیشتر کمک نماید.گزینھ

نشrrrrان داده شrrrrده اسrrrrت، احسrrrrاس امنیتی کھ عادات روزانھ برای ما  ١٩-٢طور کھ در شrrrrکل ھمان

کند. توجھ ما را جلب می ،تواند ما را از کنش وعمل باز دارد. اما وضrrعیت اضrrطراری و خشrrمآورد میمی

کننده بکشrrاند؛ ترس کھ با احسrrاس شrrک بھ خود و تواند ما را فلج نموده و بھ حالت انفعالی و توجیھترس می

ھمراه  بخش است والھام ،تواند ما را قربانی ناامیدی کند. از سوی دیگر، امیدری نیز تقویت شده میگیگوشھ

توانید تفاوت ایجاد کنید) و ھمبسrrتگی (عشrrق، ھمدلی) مفید باشrrی (احسrrاسrrی کھ شrrما می توانیبا حس تو می

 تواند ما را بھ سوی کنش سوق دھد.می
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کند کھ بیشrrتر در ارتباط با ایی برای کنش جدید ایجاد میکند فضrrضrrرورتی کھ توجھ ما را جلب می

بایسrrrrrت تحویل داده شrrrrrود جایگزین نیاز اولویت اسrrrrrت تا زمان. نیاز فوری بھ حل یک مسrrrrrألھ کھ فردا می

شدت گیری مھم برای بقیھ زندگی میتصمیم شود. نیاز فوری برای رسیدگی بھ یکی از اعضای خانواده بھ 

شود (یا باید بشود؟). نیاز فوری می ،ھم برای حضور در جلسھ کاری بھ تعویق افتادهجایگزین نیاز م ،بیمار

جایگزین نیاز مھم بررسی  ،دھندگان در یک انتخابات مھمیأنظر ربھ اختصاص یک روز کامل برای جلب

ز اسrrrت، موردنیا ،اندازی ھر چیز جدیدشrrrود. از آنجا کھ تعھد و انرژی متمرکز برای راهبودجھ خانواده می

 باشد. ایجاد یک احساس فوریت اغلب تنھا راه آغاز یک پروسھ می

طور کھ قبال بحث توان گفت؟ ھمانتفاوتی چھ میتحرکی یعنی بیدر مورد ھم خانواده نزدیک بی

عدالتی تفاوتی را با خشrrrم نھ با برآشrrrفتگی، بلکھ با عصrrrبانیت و خروشrrrیدن بر علیھ بیتوانیم بیشrrrد، ما می

(شرایطی کھ احساس می یم. خشمی سازنده از تجربھ تفاوت بین آنچھ کھ باید باشد و آنچھ کھ ھستپاسخ دھ

شrrrناس بیل گسrrrمون این حالت را بھ صrrrورت گیرد. جامعھکنیم در آن نظام اخالقی ما نقض شrrrده) نشrrrات می

ونھ کھ گکند. ھمانتوصrrrrیف می »چارچوب مشrrrrروعیت«در مقابل  »عدالتیچارچوب بی«اسrrrrتفاده از یک 

کنند، اما اند، مردم بھ ندرت بھ نابرابری صrrرف اعتراض میبھ ما آموختھ »سrrیسrrتم اخالقی«پژوھشrrگران 

ھای اخالقی ھا، سrrنتشrrوند. بھ عبارت دیگر، ارزشمعترض می »ناعادالنھ«آنھا در اعتراض بھ نابرابری 

 ی عمل بھ کار گرفتھ شود.تواند بھ صورت منابع اصلی ایجاد  انگیزه برانفس افراد میو حس عزت

الزم برای عمل و کنش را پیدا نمود؟ تالش برای  توان شrrrrrrrجاعتھایمان، از کجا میترسبا وجود 

اغلب کاری احمقانھ اسrrrت زیرا این عمل بھ جای جسrrrتجوی ، ھایمان با حذف تحریکات خارجیکاھش ترس

پردازد. تالش برای ما مییابی بھ شrrrrrrrجاعت در خارج از وجود شrrrrrrrجاعت در قلب ما، بھ دنبال دسrrrrrrrت
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نکھ مفید باشrrrد، اقدامی آبیش از  ،کھ عمل ما بیشrrrتر حول احسrrrاسrrrات بچرخد تا عقلشrrrدن ھنگامی»باکبی«

شrrان در مورد اینکھ مخالفان از این در مقابل این گرایش با ھشrrدار بھ مردم توانندمخرب اسrrت. رھبران می

بایستند. این واقعیت کھ این رفتارھا قابل انتظار است نشان  کنندروش برای تھدید و یا جذب آنان استفاده می

کند. اما در واقع شجاعت زمانی بینی ھستند و این ترس کمتری ایجاد میقابل پیش دھد کھ مخالفان بیشترمی

امید  ،ترینشrrود کھ عمل و کنش را بھ رغم ترس انتخاب کنیم. و در میان منابع شrrجاعت شrrاید مھمایجاد می

 باشد.

اسrrrrت. باید  »ھای باورپذیرحلراه«تجربھ  ،توان بھ امید دسrrrrت یافت؟ یکی از منابع امیداز کجا می

یت با تجربھ مسrrrrrrrتقیم موفق کھ  جای دیگر، بل ھا از گزارش موفقیت در  نھ تن ید  کھ ام ھا و توجھ داشrrrrrrrrت 

، اعتقادات ھای مذھبیدر سrrrrrrrنت ،آید. منبع دیگری از امید برای بسrrrrrrrیاریھای کوچک بوجود میپیروزی

جنبش گاندی،  - ھای اجتماعی بزرگمعنوی، رسوم فرھنگی و درک اخالقی نھفتھ است. بسیاری از جنبش

ھای مذھبی بھ دسrrrrrت آوردند، و قدرت خود را از سrrrrrنت - )لھسrrrrrتان(، و ھمبسrrrrrتگی )آمریکا(حقوق مدنی 

روابط نیز منبع دیگر امید دھد. دھی امروزی نیز در جوامع مذھبی رخ میھای سrrrازمانبسrrrیاری از فعالیت

عنوان  تواند بھمی» گیرایی روحانی«شناسیم کھ تنھا با بودنشان امیدبخش ھستند. ھایی را میھستند. ما آدم

 شناسانی کھتوصیف شود. روان ،بھ داشتن بھ خود ظرفیت فرد برای امید بخشیدن بھ دیگران، و یا اطمینان

سات مثبت«نقش  شناسی امید«، توجھ خاصی بھ کنندرا مطالعھ می »احسا ، 6میمونابندارند. موسی »روان

																																																																				
6	Maimonides	
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ضrrrrrrرورت «در مقابل  »باورپذیری ممکن«اعتقاد بھ  محقق یھودی قرن دوازدھم، اسrrrrrrتدالل نمود کھ امید،

 است. »محتمل

تواند باعث تغییری بشود رھبران با باال بردن حس خود کارآمدی در افراد، حسی کھ در آن فرد می

تواند این احسrrrrrrrاسrrrrrrrات را با بیان کنند. یک فرد میبا تفکرات تردید بھ خود آنان مقابلھ می،  YCMADیا 

توانیم انجام دھیم، القا نماید. رھبری کھ اینکھ قادر بھ انجام چھ کارھایی ھسrrrrrrrتیم بھ جای کارھایی کھ نمی

اسrrrrت اما برای این  کند کھ در آن ھر داوطلب جدیدی نیازمند جذب یکصrrrrد نفرریزی میای را طرحبرنامھ

واقع تنھا حس خود تردیدی را تشrrrrrrrدید ر کند دگری را فراھم نمیبرنامھ ھیچ راھنمایی، آموزش و یا مربی

عبارت  کننده اسrrrت. بھبر اسrrrاس دسrrrتاورد واقعی، نھ بر اسrrrاس تملق توخالی، کمک ،خواھد نمود. تشrrrویق

دھنده عدم گویی نشrrrrانپذیری و پاسrrrrخلیتتشrrrrویق واقعی وجود ندارد. مسrrrrئو ،پذیریدیگر، بدون مسrrrrئولیت

کننده این مطلب اسrrrrrت کھ آنچھ کھ در حال انجام اسrrrrrت، واقعا دارای اھمیت اعتماد نیسrrrrrت بلکھ مشrrrrrخص

 باشد.می

رھبران جنبش اجتماعی توسrrrrط ایجاد تجربھ محبوبیت و ھمبسrrrrتگی با احسrrrrاس انزوا و  سrrrrرانجام،

ت نقش جلسrrrrات گروھی با حضrrrrور تعداد زیادی از افراد، اھمی ،کنند. این موضrrrrوعگیری مقابلھ میگوشrrrrھ

 دھد.جشن، آواز، لباس مشترک و زبان مشترک را نشان می
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 قدرت داستان

کنیم، داسrrrrrrتان نام ھایمان را بھ عمل تبدیل میھمھ ما ارزش ،شrrrrrrکل فعالیت فکری کھ از طریق آن

شخصیت و  شده است: طرح،  شکیل  سھ عنصر ت ستان تنھا از  شکل نتیجھ اخالقی دارد. دا . اثر ھر )٣-١٩(

کند، در کند، چھ کسی گوش میپردازی آن دارد: کھ چھ کسی داستان را روایت میداستان بستگی بھ صحنھ

 شود، چرا و چھ زمانی آنان در آن محل ھستند.کجا این داستان بیان می

من امروز صrrrrrrrبح « نماید.کند و توجھ ما را جلب میطرح ما را درگیر و مجذوب خود می :طرح

آیا این یک طرح اسrrت؟ چرا؟ چرا نھ؟ این جملھ چھ طور،  »بیدار شrrدم، صrrبحانھ خوردم و بھ مدرسrrھ آمدم.

بام شنیدم. در آن لحظھ من بھ بیرون، خوردم کھ صدای بلند جیغی را از پشتمن امروز داشتم صبحانھ می«

ی توانسrrrrrتم ببینم لکھد! تنھا چیزی کھ من میجایی کھ ماشrrrrrینم پارک شrrrrrده بود، نگاه کردم، اما ماشrrrrrینم نبو

 حال بگویید کھ چھ خبر است؟ تفاوت در چیست؟ »روغن باقی مانده از ماشین بود!

 ساختار روایی: ١٩-٣شکل  •
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کند. اما یک دخالت شrrrود. شrrrخصrrrیت داسrrrتان بھ سrrrمت ھدف موردنظر حرکت میداسrrrتان آغاز می

ھمچنان در جریان و نامشrrrخص اسrrrت. شrrrخصrrrیت داسrrrتان  ،حگردد. طرغیرمنتظره، یک چالش پدیدار می

خواھیم شrrrویم و میبایسrrrت بداند کھ چھ کاری باید انجام دھد. این زمانی اسrrrت کھ ما مجذوب داسrrrتان میمی

 بدانیم چھ اتفاقی خواھد افتاد.

 

 چرا برای ما مھم است؟

. ھیچ بلیط سrrrینمایی دیگر کندشrrrالوده زندگی ما را تعریف می ،غیرمنتظره ھایبرخورد با موقعیت

اید. ازدواج ما در آستانھ جدایی است. ما ھمیشھ در حال یادگیری وجود ندارد. شما کار خود را از دست داده

ھا مقابلھ با عدم قطعیت ھسrrتیم، کھ بزرگترین منبع آن افراد دیگر ھسrrتند. بنابراین موضrrوع اکثریت داسrrتان

 در مورد چگونگی تعامل با دیگران است.

ما دارای عاملیت و فاعلیت ھسrrتیم: ما در زمان حال بر اسrrاس یادآوری گذشrrتھ و  ،بھ عنوان انسrrان

کنیم. ما صrrrrrرفا روند کنیم، انتخاب نمیکھ از روی عادت عمل میگیریم. ھنگامیتصrrrrrور آینده تصrrrrrمیم می

موجود نباشrrد،  کنیم. تنھا زمانی کھ روند معمول شrrکسrrتھ شrrده و دسrrتورالعمل مشrrخصrrیمعمول را دنبال می

دھیم و تبدیل بھ وقتی کھ ھیچ کس نتواند بھ ما بگوید چھ کاری انجام دھیم، ما انتخاب واقعی را انجام می

شادی است کھ ما عامل جامعھ و آیندگان می ،سازندگان زندگی خود شویم. در این لحظات ھمراه با ترس و 

 شویم.تعیین کننده سرنوشت خودمان می
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شامل  سھ عنصر است: یک چالش، یک انتخاب و یک نتیجھ. از طریق رسیدگی و یک طرح فقط 

بینی برآییم. محققان گیرم چگونھ از پس مقوالت غیرقابل پیشتوجھ بھ طرح داسrrrrrrrتان اسrrrrrrrت کھ ما یاد می

سrrrرایی در مورد کنند در زمان داسrrrتانشrrrان صrrrرف میاند بیشrrrتر وقتی کھ والدین با کودکانگزارش کرده

کند: روشی کھ ما این کار را بھ عنوان آموزش عاملیت تلقی می 7ک و ھمسایگان است. برونرخانواده، کود

ھا را بررسrrrrی نماییم. از آنجا کھ نیاز ما گیریم کھ چگونھ در مقابلھ با عدم قطعیت، انتخابتوسrrrrط آن یاد می

ھای بیشrrماری را عتچگونگی کنترل مقوالت غیرمنتظره نامحدود اسrrت، میلیاردھا دالر و سrrا ،بھ یادگیری

ھای ملی ھای فرھنگی و جشrrrrrندر حوزه فیلم، ادبیات و رویدادھای ورزشrrrrrی جدا از اعمال مذھبی، فعالیت

 کنیم.گذاری میسرمایھ

ثیرگذار اسrrrت کھ أاگر چھ یک داسrrrتان نیاز بھ یک طرح دارد، اما این داسrrrتان زمانی ت :شwwwخصwwwیت

گونھ اسrrrrrrت کھ با قھرمان داسrrrrrrتان، تجربھ نمود. و بدینبتوان محتوای عاطفی آن را توسrrrrrrط ھمزادپنداری 

گذارد. ھمانطور کھ ارسrrrطو نوشrrrتھ داسrrrتان اثر خود را در روح و جان ما و نھ فقط در مغز و تفکر ما می

کند و شrrrاید چشrrrم ما را بھ روی برخی مسrrrائل باز ثر میأما را مت ،انگیز قھرمان داسrrrتاناسrrrت، تجربھ غم

کننده قانع ،کند و داستان از طریق ھمزادپنداریھا افراد را قانع میشواھد، منطق و دادهنماید. استدالل با می

اید حتی با یک شrrخصrrیت ھمزادپنداری کنید؟ آن نتوانسrrتھ اید کھ درشrrود. آیا شrrما تا بھ حال فیلمی را دیدهمی

ھسrrتند،  »مثل ما«ی ھایی کھ بھ طور مبھمکننده اسrrت. ما ممکن اسrrت با شrrخصrrیتچنین فیلمی قطعا خسrrتھ

ستان مصور صحرایی) دا شخصیت ،مانند دونده جاده (نھ گرگ  ھای اصلی بسیار ھمزادپنداری کنیم. ما با 

أوقات نماییم. گاھی ایی در مورد دوسrrrrتان، بسrrrrتگان و ھمسrrrrایگان ھمزادپنداری میھشrrrrبیھ ما در داسrrrrتان

																																																																				
7	Bruner	
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بینیم کھ خودمان میانھ یک داسrrrrrrrتانی می قھرمانان یک داسrrrrrrrتان ما ھسrrrrrrrتیم، مانند زمانی کھ ما خود را در

 نویسنده نتیجھ آن ھستیم.

و آن نتیجھ اخالقی «ایم دھند. ما ھمھ پایان داسrrrrتان را شrrrrنیدهھا آموزش میداسrrrrتان :نتیجھ اخالقی

اید کھ در آن کسrrrrی شrrrrروع بھ گفتن داسrrrrتانی کند و ای بودهآیا تا بھ حال در مھمانی »داسrrrrتان بوده اسrrrrت.

اصrrrrrل مطلب و  ربرو سrrrrr«مھ دھد؟ کسrrrrrی در این حین ممکن اسrrrrrت بگوید (یا بخواھد بگوید)، ھمچنان ادا

فرا  )از شrrrrrنونده(کنیم تا بھ یک نتیجھ برسrrrrrیم و یک پاسrrrrrخ را ما داسrrrrrتان را بیان می »منظورت را بگو!

 بخوانیم.

بھ شrrrrود. نتیجھ اخالقی یک داسrrrrتان موفق بھ صrrrrورت تجربھ عاطفی و نھ فقط فھم تعقلی درک می

کھ داستان بھ درسی برای قلب است، نھ برای مغز. ھنگامی ،عبارت دیگر، نتیجھ اخالقی یک داستان موفق

شrrrوند. ھای اخالقی پیش پا افتاده میشrrrکل تعقلی و نھ بھ شrrrکل تجربھ عاطفی بیان شrrrود، بسrrrیاری از نتیجھ

کند، اما این حس ا منتقل نمیتجربھ احساسی از دست دادن بھ دلیل عجلھ ر »عجلھ کار شیطان است«جملھ: 

انتظار بیان اطالعات تکنیکی  ،تواند از طریق یک داسrrrrrrrتان بھ ما یادآوری شrrrrrrrود. ما از نتیجھ اخالقیمی

کنیم. این داسrrتان بھ نداریم. ما داسrrتان داوود و جالوت را برای یادگیری اسrrتفاده از یک تیرکمان بازگو نمی

علی »مرد بزرگ«توانrrد یrrک مrrت، کrrاردان و مبتکر میبrrا شrrrrrrrھrrا »مرد کوچrrک«آموزد کrrھ یrrک مrrا می

شجاعت و رضایت داوود را  شکست دھد. ما احساس خشم،  شخصیت متکبری مثل جالوت را  الخصوص 

نماییم. بنابراین کنیم و چون او پیروز شrrrده اسrrrت، برای زندگی خودمان نیز احسrrrاس امیدواری میحس می

مان را، بھ جای سrrrrرکوب، کنترل کنیم، و بدین صrrrrورت اسrrrrاتآموزند کھ چگونھ احسrrrrھا بھ ما میداسrrrrتان

 روی خود مواجھ شویم.ھای پیشوارانھ با چالشبتوانیم عمل



	رهربی، سازماندهی، و اقدام	|	176
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

ستان ستند. ھنگامیھا تنھا مثالدا ساده نی ستانھا و تصاویر  شوند، ما نکتھ ھا بھ خوبی بیان میکھ دا

سوق میکنیم. این تجربھ و نھ کلداستان را تجربھ و احساس امید می دھد. مات است کھ ما را بھ عمل کردن 

 زیرا گاھی اوقات نکتھ این است کھ ما باید عمل کنیم.

عبارات  ھایی جدا شده از کلمات، تصاویر وھا رشتھشوند. داستانھا نقل میداستان :پردازیصحنھ

سrrrrتان خطاب شrrrrود. باشrrrrند، اگر چھ ممکن اسrrrrت چنین قطعاتی دانیسrrrrتند. آنان پیام، صrrrrدا و یا نشrrrrانھ نمی

دھیم، ما بھ ارزیابی داسrrتان پرداختھ، بسrrتھ بھ ای اسrrت. ھمانطور کھ گوش میسrrرایی اسrrاسrrا رابطھداسrrتان

گو شrrنویم داسrrتان واقعی قصrrھشrrویم. آیا داسrrتانی کھ میگوی آن، کم و بیش بھ آسrrانی وارد داسrrتان میقصrrھ

ستان یک دوست، ھمکار یا یکی از اعضای خانواده ایم. آیا این دااست؟ ما بھ یک فرم آن را برداشت کرده

ایم. آیا این یک داسrrrتان بدون زمان، مکان، یا ویژگی خاصrrrی اسrrrت؟ ما آن را بھ شrrrکل دیگری درک نموده

ایم. آیا داسrrrتانی کھ گفتیم، داسrrrتانی از کتاب مقدس اسrrrت؟ شrrrاید ما بیشrrrتر بھ اسrrrت؟ ما قدم بھ عقب گذاشrrrتھ

ھای ما را درنظر گوید، واکنشگو داستان خود را میکھ قصھتی شاید ھنگامیشویم. و حیکدیگر نزدیک می

سrrrrرایی در واقع کند. داسrrrrتانگرفتھ و داسrrrrتان را اگر الزم باشrrrrد برای گرفتن نتیجھ موردنظر اصrrrrالح می

ھا با یکدیگر، ھا، چگونگی بھ اشrrrrrrrتراک گذاشrrrrrrrتن تجربھچگونگی تعامل ما با یکدیگر در مورد ارزش

 ا ھم، دلداری و تشویق  یکدیگر بھ عمل کردن است.مشورت ب
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 روایت عمومی: خود، ما و حال

کنند: داسrrتانی از خود، از ما و داسrrتانی رھبران جنبش اجتماعی داسrrتان عمومی جدیدی را بیان می

ند. خواکند کھ فرد را بھ عمل کردن فرا میھایی را بیان می). داستان خود ارزش١٩-۴از زمان حال (شکل 

کند. داسrrrrrتان حال ھای مشrrrrrترک بین افرادی کھ در حال عمل و کنش ھسrrrrrتند را بیان میداسrrrrrتان ما ارزش

باشrrند. شrrرکت در ھایی اسrrت کھ نیازمند عمل و کنش فوری میچالش ضrrروری آن دسrrتھ از ارزش گربیان

موجب ورود بھ جھان یک جنبش اجتماعی نھ تنھا شامل بازگویی داستان فرد از خود، ما و حال است، بلکھ 

من بھ  ،نماید. در این بخششrrrrود کھ در آن دسrrrrترسrrrrی بھ منابع امید ضrrrrروری میآوری مینامعلوم و دلھره

 ٢٠٠۴ھا در جوالی ھایی در ھفت دقیقھ اول سrrخنرانی سrrناتور باراک اوباما در مجمع ملی دموکراتنمونھ

 اشاره مینمایم (بھ فصل ضمیمھ رجوع کنید).

 یک داستان عمومینقل : ١٩-۴شکل •
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ھایی کھ گفتن داسrrrrrrتان فرد از خود، راھی اسrrrrrrت برای بیان ھویت خویش، انتخاب :داسwwwwwwتان خود

ھا را نھ بھ فرم انتزاعی بلکھ بھ شrrrrrrrکل تجربھ ھایی کھ انتخابکنند و ارزشموجودیت ما را تعریف می

ایم کھ انجام داده» ھاییابلحظات انتخ«ھای مربوط بھ خود را حول دھند. ما داسrrrrrrrتانواقعی شrrrrrrrکل می

کنیم و چیزی را ای را تجربھ میکنیم، نتیجھلحظاتی کھ با یک چالش مواجھ ھسrrتیم، انتخاب می - سrrازیممی

طریق تامل  ھا را ازاند دسrrrت بیابیم و آنھایی کھ موجب حرکت ما شrrrدهتوانیم بھ ارزشگیریم. ما میییاد م

سرایی یک عمل یشامده برای دیگران، بیان کنیم. از آنجا کھ داستانو توصیف وقایع پ» لحظات انتخاب« بر

ما اغلب داسrrتان خودمان را با  ،شrrوداجتماعی اسrrت، کھ موجب درگیری خاطرات شrrنونده وخاطرات ما می

گیرد. شrrکل می کنیم و این گونھ اسrrت کھ یک ارتباطگیریم عنوان میتوجھ بھ بازخوردی کھ از داسrrتان می

سrrrازیم. چیزی کھ کامال در مورد ھر یک از ما ش را یا بھ عبارت دیگر، داسrrrتان خود را میما ھویت خوی

شrrrامل (نژاد، جنسrrrیت،  ،دھدکنار ھم قرار می ھایی کھ ما را دربندیمنحصrrrربھ فرد اسrrrت ترکیبی از طبقھ

برداشrrت ھل) نیسrrت، بلکھ، سrrفر زندگی ما، راھی کھ در زندگی در پیش گرفتیم، أحرفھ، وضrrعیت ت طبقھ،

 توانیم  بر اساس آن آموزش بدھیم است.مان از آنچھ ھر یک از ما میشخصی

یک داسrrrrتان مانند یک شrrrrعر اسrrrrت. شrrrrعر دارای حرکت اسrrrrت اما حرکت آن وابسrrrrتھ بھ بلندی یا 

کوتاھی، فصrrاحت و یا پیچیدگی آن نیسrrت. حرکت یک داسrrتان و یا یک شrrعر با فراخوانی یک تجربھ و یا 

کنیم. از آنجا کھ ما دارای ارتباط برقرار می از طریق آن ما با احسrrrrrاس یا بینش شrrrrrاعر ای اسrrrrrت کھلحظھ

توانیم خودمان را در صrrrrحنھ ھسrrrrتیم، بر اسrrrrاس توانایی ما در تجسrrrrم تجربھ گذشrrrrتھ، می 8حافظھ رخدادی

گذاشت، گان اثر توان بر شنوندهتوصیف شده تصور کنیم. ھر چھ جزئیات گفتھ شده بیشتر باشد، بیشتر می

																																																																				
8	episodic	
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 »منابع اخالقی«آن را  9ھای خود را کھ فیلسrrrrrوف اخالق چارلز تیلورتوان ارزشتر میو بدین ترتیب کامل

 نامد، توصیف نمود. می

کنند، ھای فردی مھم نیستند، زیرا کھ دیگران چندان بھ آن توجھ نمیبرخی بر این باوراند کھ داستان

کنیم و با زیاد صحبت کنیم. اما اگر ما در حوزه عمومی کار می بایست در مورد خودمانو یا این کھ ما نمی

عموم سrrrrrر و کار داریم مسrrrrrئولیتی داریم کھ شrrrrrرحی از خود برای عموم عرضrrrrrھ کنیم: جایی کھ از آنجا 

 رویم. کنیم بھ کجا میکنیم وفکر میدھیم، چھ میایم، چرا این کار را انجام میآمده

این اخالق است. فکر  - فکر، ترحم و اخالق -رای سھ جزء است ارسطو معتقد بود کھ علم سخن دا

کند. اخالق اعتبار کسی است کھ منطق بحث و بررسی است. ترحم احساسی است کھ یک بحث تداعی می

 کند.درباره موضوع استدالل می

ای جز بازگو کردن داسrrتان خود برای کند معموال گزینھکسrrی کھ در رھبری عمومی مشrrارکت می

و ممکن اسrrت آنان داسrrتان ما را  - سrrازندم ندارند. اگر ما مولف داسrrتان خود نباشrrیم، دیگران آن را میعمو

جوری بیان کنند کھ ما دوسrrrrت نداشrrrrتھ باشrrrrیم. نھ بھ خاطر اینکھ بدخواه ھسrrrrتند، این امر بھ دلیل بدخواھی 

ی خود از افرادی کھ آنان را شبیھ ما ھاکنند ما را با اتکا بھ تجربھدیگران نیست بلکھ معموال افراد سعی می

 پندارند، بشناسند.می

شرکتجنبش گیرند کنندگان یاد میھای اجتماعی اغلب بھ عنوان بوتھ آزمایش است جایی کھ در آن 

تواند چالش برانگیز باشrrد زیرا کھ ھایی جدید از تعامل خود با دیگران بیان کنند. داسrrتان خود میکھ داسrrتان

																																																																				
9	Charles	Taylor	
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از حس بحران و امید بھ فعالیت واداشrrrrrrتھ  »نبوی«جنبش اجتماعی اغلب توسrrrrrrط ترکیب کنندگان شrrrrrrرکت

شرکتشده شخصی، این بدان معنی است کھ بیشتر  ستاناند. از نظر  ھایی از جنس درد و کنندگان دارای دا

کھ  ھای دردناک خودمان صrrrحبت نکنیم، زمان زیادی نیاز داریمما زیاد در مورد داسrrrتان امید ھسrrrتند. اگر

مان را یاد بگیریم. اما اگر بخواھیم دیگران ما را درک کنند، و ما درد را حذف کنیم، نحوه مدیریت داسrrrrتان

 وجود ما فاقد اصالت واعتبار خواھد شد، و بقیھ داستان نیز زیر سوال خواھد رفت.

رکت شrr» افزایش آگاھی«کننده در گفتگوھای گروھی در روزھای اولیھ جنبش زنان، افراد شrrرکت

را بوجود » چھ کسrrrی ھسrrrتم ،بھ عنوان زن«ھای خود و سrrrوال کردند. این گفتگوھا تغییراتی در داسrrrتانمی

پوستانی در جنبش حقوق مدنی، سیاه ،تواند بھ اشتراک گذاشتھ شودآوردند. داستان درد و یا داستان امید می

بایست مشوق یکدیگر ترسیدند میمیکردند و از ادعا برای داشتن حق رأی کھ در مناطق جنوبی زندگی می

کھ این ادعا بیان شrrrrد آنھا شrrrrروع بھ تغییر در کردند. ھنگامیشrrrrدند تا شrrrrجاعت بیان این ادعا را پیدا میمی

زمینھ چگونگی تفکر نسrrrrrrبت بھ خود و تعامل با فرزندان خود، و ھمچنین تعامل با مردم سrrrrrrفیدپوسrrrrrrت، و 

 یکدیگر پرداختند.

تور اوباما، سrrrrrrھ نکتھ کلیدی را بازگو نمود: تصrrrrrrمیم پدربزرگش برای سrrrrrrنا ،»داسrrrrrrتان خود«در 

پدر و مادرش برای ازدواج، و تصمیم  »دور از ذھن«فرستادن فرزندش بھ امریکا برای تحصیل، تصمیم 

ھر  بیان امید برای یک امریکایی بردبار و سrrrخاوتمند بود. ،»مبارک«گذاری او بھ نام باراک آنھا برای نام

گوید با شجاعت، امید واحساس مسئولیت رابطھ دارد. اوباما چیزی از رزومھ کاری خود بھ ما نمی ،انتخاب

دھد کھ خود را با گفتن این کھ از کجا آمده است، چھ چیزی او را بھ کسی کھ االن ھست تبدیل و ترجیح می

ھ باشrrrrrیم، بدسrrrrrت آوریم. در خواھیم با او داشrrrrrتای کھ میای از آیندهکرده، معرفی کند بھ طوری کھ ما ایده
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ھای دھندگان، تیمھای ارائھ شrrده بھ سrrازمانجمھوری وی، عنصrrر کلیدی آموزشمبارزات انتخابات ریاسrrت

بھ بیان داسrrrتان خود نھفتھ بود. بسrrrیاری از این افراد با این تفکر بھ کمپین  ،رھبری و داوطلبان در یادگیری

گذاری ھمگانی فی اوباما را فرا گیرند و کارشrrrrناس سrrrrیاسrrrrتبایسrrrrت بیوگرااوباما ملحق شrrrrده بودند کھ می

شrrrان و ھمچنین تشrrrویق دیگران برای بردند کھ ھر آنچھ برای بیان انگیزهبشrrrوند. اما بزودی بھ این نکتھ پی

ھای توانسrrrتند از تجربھ خودشrrrان اسrrrتخراج کنند. یکی از این داسrrrتانملحق شrrrدن بھ گروه الزم بود را می

سازمان شخصی دریک جلسھ سالھ اشلی بایاخانگی در کارولینای جنوبی توسط  سھ  بیان  10دھنده بیست و 

بود کھ  »یک اتحاد کاملتر«گیریی از سrrخنرانی تاریخی اوباما در زمینھ نژاد بھ نام شrrد. داسrrتان اشrrلی نتیجھ

 ارائھ شد. ٢٠٠٨مارس سال  ١٨در فیالدلفیا در 

ھای پوشانی دارند. ھر یک از ما در بسیاری از داستانھمھای خود با داستان ما داستان :داستان ما

ھا، مشrrrارکت داریم. داسrrrتان ما بھ بیان ارزش ،ما: خانواده، جامعھ، دین، سrrrازمان، حرفھ، ملت و یا جنبش

نھ  »ما«پردازد. اما داسrrتان اند، میتجارب کھ توسrrط ما بھ اشrrتراک گذاشrrتھ شrrده و توسrrط ما فراخوانی شrrده

دھنده ابھاماتی ھای جامعھ ماسrrrrت؛ بلکھ متمایزکننده جامعھ ما از دیگر جوامع و کاھشنده ارزشکنتنھا بیان

را  »داسrrتان ما«باشrrد. دانشrrمندان علوم اجتماعی اغلب در مورد انتظارات ما از افراد مورد تعامل با ما می

 کنند.بھ عنوان ھویت جمعی توصیف می

ایم، رو داشrrrrrrتھھایی کھ پیشھایی در مورد چالشھاسrrrrrrت. داسrrrrrrتاناز داسrrrrrrتان فرھنگ ما مخزنی

ھای مذھبی و ھا در بطن فرھنگ سrrrیاسrrrی، سrrrنتچگونگی گذراندن این چالش ،چگونگی مواجھھ ما با آنان

																																																																				
10	Ashley	Baia	
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ھا (بھ ھای مذھبی و جشrrنھا، مراسrrمھا را بارھا و بارھا در قالب سrrخنان محلی، آھنگغیره. ما این داسrrتان

ھای ما ھای فردی، داسrrrrتانکنیم. و مانند داسrrrrتانفصrrrrح، چھارم ژوئیھ) بیان می عنوان مثال، عید پاک، عید

ھای کننده بھ احتیاط و غیره باشrrد. ما ھمچنین داسrrتانبخش، آموزنده، امیدوارکننده، توصrrیھتواند الھامنیز می

تان rrrrrrrید میجدید را از دل داس قدیمی تول تان مھاجرت بنیھای  rrrrrrrبھ عنوانکنیم. داس بھ  اسrrrrrrrراییل،  مثال، 

پوسrrrتان جنوبی زمانی کھ در شrrrمال امریکا تجمع کردند، کمک نمود اما این داسrrrتان بھ سrrrیاه 11»پاکدینان«

 کھ مدعی حقوق مدنی در جنبش آزادی بودند نیز کمک کرد.) آمریکا(

ھای گو، یا یک مفسrrrrrر تجربھنیاز بھ یک داسrrrrrتان ،ای از مردمشrrrrrدن برای مجموعھ »ما«تبدیل بھ 

کنند اما در تعامل کمی با یکدیگر ان دارد. در محل کار، افرادی کھ در کنار یکدیگر کار میمشrrrrrrrترک آن

صرف نمی توانند داستان ما خورند ھرگز نمیکنند، و یا با ھم غذا نمیھستند، یا بعد از کار با یکدیگر وقت 

رھبری اسrrت. ھمانند  یک وظیفھ حسrrاس ،تفسrrیر تجربھ جدید جنبش ،را ایجاد کنند. در یک جنبش اجتماعی

ھای روبرو ھای انجام شده، چالشانتخاب - گیردنشات می» لحظات انتخاب«داستان خود، داستان ما نیز از 

 ھای آموختھ شده.شده، نتایج، درس

داسrrتان من «گفت  ،خودش را تعریف کرد »داسrrتان ما«کھ او در سrrخنرانی سrrناتور اوباما، ھنگامی

ھای آمریکایی مشrrrrrترک خود و . سrrrrrناتور اوباما در ادامھ بھ ارزش»اسrrrrrتبخشrrrrrی از داسrrrrrتان آمریکایی 

کردند، و مردمی کھ در شrrrنوندگان، مردم حاضrrrر در اتاق، مردمی کھ وی را از طریق تلویزیون تماشrrrا می

ایی توسrrrrrrrط بنیانھکھ انتخابخواندند، پرداخت. او بھ آغاز زمانیروزھای آینده درباره سrrrrrrrخنرانی او می

																																																																				
11	Puritans	
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اش انجام شrrrrrده بود، اشrrrrrاره کرد، آغازی کھ در آن او بھ دنبال اعالن اسrrrrrتقالل، بھ عنوان منبع لتگذاران م

اش را فرا خواند. ارزش برابری بود. او در ادامھ بھ لحظاتی اشاره کرد کھ احساسات مشترک با شنوندگان

 نین اعالم کرد:چ ٢٠٠٨نوامبر  ۴جمھوری خود در شیکاگو در شب اوباما در سخنرانی پیروزی ریاست

شدنی سرزمین  شک دارد کھ امریکا  شما وجود داشتھ باشد کھ ھنوز  ھاست؛ اگر اگر کسی در بین 

گذاران ما در زمان ما زنده اسrrت؛  اگر ھنوز قدرت دموکراسrrی ما را زیر ھنوز شrrک دارد کھ رویای بنیان

، فقیر و غنی، دمکرات و گیرد... این پاسrrrrrrخ، پاسrrrrrrخ پیر و جواناش را میبرد، امشrrrrrrب جوابسrrrrrrوال می

گرایان، افراد معلول و غیرمعلول خواه، سrrrrrrیاه، سrrrrrrفید، التین، آسrrrrrrیایی، بومیان آمریکا، ھمجنسجمھوری

ھای ای از ایالتآمریکایی اسrrrrت کھ یک پیام را بھ جھان فرسrrrrتاد و آن پیام این اسrrrrت کھ ما ھرگز مجموعھ

 تحده آمریکا خواھیم بود.ایم ما ھمواره و ھمیشھ ایاالت مقرمز و آبی نبوده

ستان حال بھ بیان چالش :داستان حال ضروری پیشدا پردازد کھ ھای مشترک میروی ارزشھای 

رو اسrrrrrrrت؟ و امید در نیازمند کنش وعمل ما ھسrrrrrrrتند. چھ انتخابی باید انجام دھیم؟ چھ خطراتی در پیش

 کجاست؟

دھد. برای پاسrrخ بھ داسrrتان نتیجھ می ھای ماسrrت کھدر داسrrتان حال، ما بازیگران ھسrrتیم و انتخاب

سخنرانی دکتر کینگ »منابع اخالقی«بایست از می ستان حال در  ستفاده کنیم. بیان قدرتمندی از دا ، 12مان ا

ارائھ شrrrrrد. مردم اغلب  ١٩۶٣آگوسrrrrrت  ٢٣شrrrrrود، در شrrrrrناختھ می »من رویایی دارم«کھ اغلب بھ عنوان 

یک چالش را مطرح کرد: بدھی طوالنی مدت سrrفیدپوسrrتان بھ  وی ،کنند کھ پیش از ارایھ رویافراموش می
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ستدالل کرد کھ این بدھی دیگر نمیسیاه و این زمانی  - توانست بھ تعویق بیافتدپوستان امریکایی. او چنین ا

شدید حال«بود کھ   کرد و ھرگز کردیم، کابوس رشد میداد. اگر ما عمل نمیخود را نشان می »ضرورت 

 شد.نمی بھ رویا تبدیل

راھکار اسrrrrrت.  ،پوشrrrrrانی دارند زیرا عنصrrrrrر کلیدی امیددر داسrrrrrتان حال، داسrrrrrتان و راھکار ھم

ارائھ شrrده  »انتخاب«انداز معتبر برای رسrrیدن از جای کنونی بھ محل موردنظر اسrrت. یک چشrrم ،راھکار

ب کنیم کھ یکی از چیزھای ھمھ ما باید انتخا«یا  »ھمھ ما باید مردم بھتری باشیم«تواند  چیزی شبیھ بھ نمی

شد (امری کھ باعث می »تایی را انجام بدھیم ۵٣فھرست  اھمیت جلوه نمایند). بی ،شود ھر یک از مواردبا

آیا ما باید ھمھ در تحریم اتوبوس تا زمان لغو تبعیض  - ھمھ ما باید انتخاب کنیم«دار مانند انتخاب معنی

شرکت کنیم یا نھ؟ انداز چیست؟ ھنگامیاست و مفھومی انتزاعی نیست. چشم است. امید مشخص »نژادی 

را بشrrrrrrrارت نداد بلکھ بھ  »روزھای بھتر«اسrrrrrrrرائیل را بھ مھاجرت دعوت کرد، او امید مبھم کھ خدا بنی

) و این کھ چھ کاری باید برای ٣:٩پرداخت (خروج  »با نھرھای روان شrrrrrrیر و عسrrrrrrل«توصrrrrrrیف زمینی 

ھای کھ بخش(تواند آغازگر یک بخش در زمان باشrrrrد ندازی از امید میارسrrrrیدن بھ آنجا انجام شrrrrود. چشrrrrم

تواند توسط شرکت تعدادی از مردم در یک جلسھ آغاز . این بخش اولیھ می)دیگر را بھ دنبال خواھد داشت

دھد تغییرات ممکن اسrrت. پیروزی کوچک توانید پیروزی کوچکی داشrrتھ باشrrید کھ نشrrان میشrrود. شrrما می

شود، مین بخشی از یک چشماگر بھ عنوا تواند منبع امید باشد. در کلیساھا، زمانی کھ انداز بزرگتر تفسیر 

فرد  - کنندقلمداد می »شrrrrrھادت«در مورد خود داشrrrrrتھ باشrrrrrند، آن را بھ عنوان  »داسrrrrrتان جدید«مردم یک 

با بیان کردن آن گذارد؛ اھمیت تجربھ ھم داسrrrrrrتان حرکت خود از حالت ناامیدی بھ امید را بھ اشrrrrrrتراک می

 شود.افزون می
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یافت امید را نمی بدسrrrrrrrت آورد، بلکھ امید در معنای حقایق  با دروغ گفتن در مورد حقایق  توان 

، شrrrاه ھنری پنجم بذر امید را با القاء دیدگاه 13شrrrود. در متن سrrrخنان شrrrکسrrrپیر در شrrrب نبرد آگینکورتمی

آلوده در گوشھ نامعلومی از فرانسھ نبودند د سرباز گلھا چنھا کاشت. دیگر آنمتفاوتی از افرادش در دل آن

ھا تعدادی آن ،تجربھ مجبور بھ جنگ و محکوم بھ نابودی باشrrrrrrند. حالکھ توسrrrrrrط یک پادشrrrrrrاه جوان و بی

بودند کھ با پادشrrrاه خود ھمبسrrrتگی داشrrrتند، دیگر فرصrrrت جاودانھ شrrrدن و تبدیل بھ  »خوشrrrحال«سrrrرباز 

ھای خود. تاریخ دسrrrتان خود داشrrrتند، میراثی گرانبھا برای فرزندان و نوه زمان خود شrrrدن را در يافسrrrانھ

پوشrrrانی آن لحظھ اسrrrت کھ در آن داسrrrتان (چرا) با راھکار (چگونھ) ھم ،ھاسrrrت! داسrrrتان حالمتعلق بھ آن

 ».شوندقافیھ میخیزد، و امید و تاریخ ھمعدالت برمی«، 14کند و در آن، طبق نوشتھ شاعر شیموس ھینیمی

پردازد. می »داسrrتان حال« بھ »کارھای بیشrrتری برای انجام وجود دارد«سrrناتور اوباما با عبارت 

کند ھای امریکا را در بھترین حالت آن شناسایی نمودیم، او ما را با این واقعیت آشنا میپس از اینکھ ارزش

ھای خاص با مشکالت خاص اند. او سپس داستان افراد خاص در مکانھا در عمل محقق نشدهکھ این ارزش

ھا ما را بھ یاد شویم، ھمدلی ما با این داستاندل میھا یکطور کھ ما با ھر یک از آنکند و ھمانرا بیان می

ھا قابل تغییر اسrrrrrrrت. این شrrrrrrrود کھ تمامی ایناندازد. اما او ما را یادآور میدردھایمان در زندگی خود می

اھیم و انتخاب کنیم، راھی برای ایجاد تغییر داریم. و این راه مسrrتلزم شrrرایط قابل تغییر اسrrت زیرا اگر بخو

محقق نشrrrد، اما نکتھ این اسrrrت کھ او  ،اسrrrت. اگر چھ قسrrrمت آخر 15حمایت از انتخابات سrrrناتور جان کری
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داسrrrتان خود از حال را با یک انتخاب بسrrrیار مشrrrخص کھ از ما خواسrrrت برگزینیم بھ پایان برد. اوباما در 

دھندگان در جنبش خود یأدکتر کینگ برای بسrrrrrrیج ر» ضrrrrrrرورت شrrrrrrدید حال«اش از انتخاباتیمبارزات 

 استفاده کرد.

توانند با تکیھ بر تھییج منابع کنندگان جنبش اجتماعی با اسrrتفاده از روایت عام میرھبران و شrrرکت

 ھ کنش شوند.وارد مرحل ،ھای فردی و جمعی مشترک و یافتن جرات برای عملانگیزشی، ایجاد ھویت

 

 تدوین راھکار 

 ،گونھ کھ نقل داسrrتانتدوین راھکاری خالق اسrrت. ھمان ،سrrومین عملکرد رھبری جنبش اجتماعی

کلید مواجھ با چالش منابع است: واقعیت این است کھ  ھای انگیزشی است، راھکار نیزکلید مواجھ با چالش

ارند کھ در اختیار مدافعان وضعیت موجود گران وضعیت موجود بھ ندرت بھ منابع عمومی دستری دچالش

ھایی برای جبران کمبود منابع گران باید بھ کمک کاردانی و زیرکی خود بھ دنبال راهاسrrrrت. بنابراین چالش

ھای جنبش اجتماعی، و داوطلبانھ اکثر سrrrrrrrازمان خود باشrrrrrrrند. بھ دلیل سrrrrrrrاختار مشrrrrrrrارکتی، غیرمتمرکز

برای تحقق پتانسیل یک جنبش، نیروی تمامی  ،غھ باشد، کافی نیستراھکارھای یک فرد، ھر قدر ھم کھ ناب

 بایست بکار گرفتھ شود.اعضاء جنبش می

تان داود و جالوت برای کسrrrrrrrانی کھ ھمان rrrrrrrطور کھ من در جای دیگری نیز ذکر کرده بودم داس

 کنند بسیار آموزنده است.راھکارھای جنبش اجتماعی را طراحی می
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قدش شrrrrrrش ذرع و یک وجب ... بھ خارج از اردوگاه فیلیسrrrrrrطینیان رفت، و قھرمانی بھ نام جالوت

او سrrrrrاق زرھی از جنس برنج بر پاھای خود   ...پوشrrrrrی زرھی بر تن داشrrrrrتبود. او کالھی از برنج و تن

شده بود ساختھ  صد مثقال آھن  شش  سرنیزه او از  و  ...داشت. . . و دستھ نیزه او مثل تیرک بافندگان بود.  

اگر او قادر بھ مبارزه با من،  یک مرد برای خود انتخاب کنید.  ...و بلند بھ ارتش اسrrrرائیل گفت او ایسrrrتاده

کشrrتن من باشrrد، ما بندگان شrrما خواھیم بود؛ اما اگر من بر او غلبھ کنم و او را بکشrrم، آنگاه شrrما بندگان ما 

ھا این و تمامی اسrrrrrrrرائیلی  16ئولمردی را انتخاب کنید کھ ما با ھم مبارزه کنیم. وقتی شrrrrrrrا ...خواھید بود

 ...ھا شنیدند، نگران شدند و تا حد زیادی ترسیدندھا را از فیلسطینیحرف

یوس شrrrrrود. بنده تو بھ پیش این أھای او مو داود بھ شrrrrrائول گفت: نگذار ھیچ فردی بھ خاطر حرف

شائول بھ داود گفت، تو قادر بھ مبارفیلسطینی رفتھ و با او مبارزه می زه با این فیلسطینی نیستی: تو کند. و 

 ...مرد جنگی بوده است ،ھنری ھستی اما او از زمان جوانی جوان با استعداد و با

خداوندی کھ مرا از چنگال شrrrیر نجات داده، و از پنجھ خرس رھانیده، مرا از دسrrrت  ...داوود گفت

شائول بھ داود گفت: برو، و خداوند ھمراه این فیلسطینی آزاد می شائول داود را مسلح بھ کند. و  تو باشد. و 

شمشیر خود را بھ  سپس بھ او یک زره پوشانید. داود  سر او گذاشت.  زره خود کرد، و کالھی از برنج بر 

توانم با این زره زره بست، و آماده رفتن بھ جایی شد کھ برای آن آماده نبود. و داود بھ شائول گفت: من نمی

ھا را در آورد و وسrrrایل رزمی ام. و داود آنھا را امتحان نکردهھ من آنو شrrrمشrrrیر بھ مبارزه بروم؛ زیرا ک

																																																																				
16	Saul	
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ھا را در کیسrrھ چوپانی خود خود را در دسrrت گرفت و پنج سrrنگ صrrاف را از کف رودخانھ برداشrrت و آن

 ...و زنجیر خود را در دست گرفت وبھ طرف فیلسطینی رفت؛ .گذاشت..

دید، او را کوچک شمارد زیرا کھ جوان چھره گلگون  و ھنگامی کھ فیلسطینی نگاه کرد، و داود را

 ...ای داشتساده

آیی اما من با نام پروردگار سrrپس داود بھ فیلسrrطینی گفت تو با شrrمشrrیر، نیزه و زره  بھ نزد من می

و داود دست خود را در کیسھ خود کرد، و یک سنگ در آورد، و آن را پرتاب کرد، و  ...امبھ سوی تو آمده

 کرد. ی فیلسطینی زد. او با صورت بھ زمین سقوطبھ پیشان

اسrrrrرائیل ھا، در جنگ با بنیکار، و پیروز در بسrrrrیاری از جنگکھ جالوت، جنگجوی کھنھنگامی

آرایی نمود، رھبران نظامی آنان بھ شrrrدت نگران بودند. داود پسrrrر جوان چوپانی بود، کھ خدا بھ وی صrrrف

بود. موفقیت داود با شrrrrجاعت، تعھد و انگیزه او آغاز شrrrrد. اما  شrrrrجاعت رویارویی با غول پیکران را داده

کرد. با یادآوری متفاوت فکر می ،او را بھ موفقیت رسrrrانید. داود در مورد نبرد ،چیزی بیشrrrتر از شrrrجاعت

ھا خود را از کرد کھ در آنھای قبلی خویش اشrrاره میپنج سrrنگی کھ از رودخانھ برداشrrت، او بھ رویارویی

ای بھ ھا و شrrrrrیرھا محافظت نموده بود. بر اسrrrrrاس این خاطرات، او این نبرد جدید را بھ گونھچنگال خرس

سrrrود خود تبیین نمود. او با رد پیشrrrنھاد اسrrrتفاده از سrrrپر، شrrrمشrrrیر، یا زره بھ عنوان سrrrالح، بھ دلیل اینکھ 

سالحنمی ستاد این  شھتوانست از آنان بھ خوبی در مقابل ا ستفاده کند، نق سنگ ای اھا ا ساس پنج  ز نبرد بر ا

اش در پرتاب سrrrrrنگ با قالب و دسrrrrrت کم گرفتن خودش توسrrrrrط حریف غول پیکر، صrrrrrاف خود، مھارت

 طراحی کرد.
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آمیز با چالش راھبردی کھ رھبران جنبش اجتماعی با آن مواجھ ھسrrrrrrrتند، چگونگی مواجھ موفقیت

کھ مملو از رقابت و ھمکاری است، کسانی است کھ قدرت بیشتری در دست دارند. در جھان بھ ھم وابستھ 

اغلب نیازمند بکارگیری آن منابع برای تحت تأثیر  ،اسrrrrتفاده از منابع یک شrrrrخص برای رسrrrrیدن بھ اھداف

دادن افرادی اسrrت کھ قدرت را در دسrrت دارند. اگر چھ ھیچ کس بھ طور کامل بدون منابع نیسrrت، اما قرار

ای کھ بتوانند نظر ادر بھ تجھیز یا بکارگیری منابع خود بھ گونھتوان گفت کھ افراد غالباً تا زمانی کھ قمی

افراد مھم را بھ خود جلب کند نباشrrrند، فاقد قدرت الزمھ ھسrrrتند. برای مثال، اگر نیروی کار افراد بھ عنوان 

تواند منبع قدرتی در مقابل کارفرما باشrrد. راھکار این اسrrت کھ یک منبع بھ صrrورت جمعی بسrrیج شrrود می

ھایشrrrrrان بیشrrrrrترین اسrrrrrتفاده را از داشrrrrrتھ«توانند منابع خود را بھ قدرت تبدیل کنند تا گران میکنش چگونھ

 ».  ببرند

 محیطی، ارزش بیشrrrrتری گران بھ دلیل تغییراتدھند کھ منابع کنشھا در لحظاتی رخ میفرصrrrrت

جدیدی طراحی کنند، اما پیدا  توانند ناگھان منابع بیشتری بھ دست آورده و یا راھکارگران نمیکنش یابد.می

دھد. کردن منابعی کھ خود در حال حاضrrrrrر دارند بھ آنان قدرت بیشrrrrrتری در دسrrrrrتیابی بھ اھداف خود، می

انباری پر از غلھ، در زمان قحطی  ارزش بیشتری دارد و بھ ھمین دلیل برای صاحب آن ایجاد  ،برای مثال

ی کاندیداھای مخالف نزدیک یکدیگر أآن میزان ر درنماید. بھ طور مشrrrrrابھ، یک انتخابات کھ فرصrrrrrت می

مطمئن نیسrrتند  دھندگانی کھ ھنوزیأکند تا بتوانند بر رباشrrد این فرصrrت را برای رھبران سrrیاسrrی ایجاد می

ثیر بگذارند. کمبود نیروی کار نیز فرصrrrrتی برای کارگران اسrrrrت تا بتوانند أی خواھند داد تأبھ چھ کسrrrrی ر

عنصrrrر مھم  ،بندیکند زمانخود دریافت کنند. این یکی از دالیلی اسrrrت کھ ثابت میدرآمد بیشrrrتری از کار 

 راھکار است.
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خواھیم راھکار یعنی ما آنچھ کھ داریم را تبدیل بھ وسrrrrrrrیلھ مورد نیازی کنیم کھ ما را بھ آنچھ می

 خواھیم داشت.را  aعمل کنیم آنگاه نتیجھ  zو  x ، yمثل این فرضیھ کھ اگر بر اساس راھبرد  ،برساند

کند. این ھای کنونی را بھ طرف اھداف آینده ھدایت میکنش ،راھکار ،بر اسrrrrrrrاس فرضrrrrrrrیھ تغییر

گران اسrrت. در شrrرایط ھای دیگر کنشھا و فراکنشھدایت منطبق بر محیط در حال تغییر، خصrrوصrrا کنش

تحلیلی و بھ کمک  توان بھ صrrrrورتآن قواعد، منابع و منافع مشrrrrخص ھسrrrrتند، راھکار را می ثابت کھ در

ارزیابی نمود. اما در شrrrrرایطی کھ در آن قوانین، منابع و منافع بھ صrrrrورت مداوم در حال  »نظریھ بازی«

ھای اجتماعی، راھکار بیشrrrrrrrتر شrrrrrrrبیھ بھ تفکر خالق اسrrrrrrrت. بنابراین اقدامات تغییر ھسrrrrrrrتند، مثل جنبش

 است. مانروندی خالق از درک و تطبیق شرایط جدید با اھداف ،یراھکار

شرایطی قرار بگیریم کھ در آن تدوین ،ثرؤراھکار م در نتیجھ، تدوین شبیھ این است کھ در  بیشتر 

ھای دسrrrrrترسrrrrrی بھ منابع برجسrrrrrتھ مختلف علمی و روش ،از مزیت داشrrrrrتن انگیزه قوی ،کنندگان راھکار

 .)١٩-۵شکل (نامم یگوناگون یادگیری بھره ببرند. این چیزی است کھ من آن را ظرفیت راھکاری م

داود، قبل از اینکھ بداند چگونھ با جالوت بجنگد، متعھد بھ جنگ با او شrrrد. او چرایی انجام این کار  •

 دانست.را قبل از چگونگی آن می

بر تمرکز فرد و جلب او بھ  ،دھد زیرا داشrrتن انگیزهثیر قرار میأانگیزه محصrrول خالق را تحت ت

اثر  ،پشrrrrrrrتکار، تمایل بھ خطر کردن، و توانایی حفظ انرژی باال کار، توانایی تمرکز برای مدت طوالنی،

ھای موردنیاز احتمال بیشrrrrrتری برای انجام کار، بھ دسrrrrrت آوردن دانش و مھارت ،گذارد. افراد باانگیزهمی

دارند. افراد در شرایطی کھ بھ شدت بھ یک مسالھ عالقمند  بوده یا از وضع موجود بھ شدت ناراضی باشند 
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ای شکستی را در نتیجھ نقض انتظارات و نتایج موردنظرشان تجربھ کرده باشند، تفکر انتقادی گونھو یا بھ 

ای عبور کنند. موفقیت تا ریزی شrrده و کلیشrrھتوانند از تفکر برنامھاندیشrrانھ بیشrrتری پیدا کرده و میو ژرف

کھ موجب تشrrویق و بروز بیشrrتر کند، بلحدی کھ موجب افزایش انگیزه شrrود نھ تنھا منابع بیشrrتری تولید می

 شود.خالقیت نیز می

 

 ظرفیت راھکاری: ١٩-۵شکل  •

 

 

 

دانسrrت کھ دانسrrت کھ چگونھ باید از سrrالح پادشrrاه شrrائول اسrrتفاده کند، اما او بھ خوبی میداود نمی •

خالقیت تسلط بر مھارت است، تسلطی  ،چگونھ از سنگ بھ عنوان سالح کمک بگیرد. عنصر دوم

باشrrrد. نوازندگان خالق پیانو جاز در ابتدا ھای کاربردی جدید میبرای تدوین برنامھ کھ شrrrرط الزم

ھrrا و یrrا تسrrrrrrrلط بر مھrrارت ،نحوه نواختن پیrrانو را بrrھ خوبی آموختrrھ بودنrrد. از نظر راھکrrاری
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تعامل  ھا درھایی کھ با آنضrrrrrروری اسrrrrrت، اما دانسrrrrrتن جایگاه افراد و مکان ،ھای خاصتاکتیک

نظامی موفق انتظار داریم کھ توانایی شناسایی  ھایکنندگان راھکارباشد. ازتدوینم میھستیم نیز مھ

ھای موردنیاز برای موفقیت در میدان نبرد و نیز درک دقیقی از سrrrrربازان، دشrrrrمن، میدان مھارت

نبرد و غیره را داشrrتھ باشrrند. ھر چھ اطالعات ما در مورد نحوه کار در یک محیط و مسrrایل محلی 

بایسrrت باشrrد، احتمال اینکھ ما بدانیم در مقابل مشrrکالت ایجاد شrrده در این محیط چھ کاری می بھتر

ھای جدید تغییر خواھد شrrrrrد. با این حال از آنجا کھ محیط در رویارویی با پدیده انجام دھیم، بیشrrrrrتر

ی آنھا، ھای جدید بھ ویژه در ارزیابپدیده کند، پرسrrrrrrیدن نظرات دیگران بھ طور منظم در موردمی

 بسیار مھم است.

داود توانسrrت از مھارت خود با سrrنگ اسrrتفاده کند زیرا کھ او خالقانھ میدان جنگ را در ذھن خود  •

دانسrrrت چگونھ از گلھ خود بازسrrrازی نموده و آن را بھ محلی کھ در آن او بھ عنوان یک چوپان می

کھ دانش و مھارتی در مورد در مقابل گرگ و خرس محافظت کند، تبدیل کرده بود. بھ عنوان کسی 

نبرد کالسrrrrrیک ندارد، داود منابعی را دید کھ از نظر دیگران پنھان بود و فرصrrrrrتی را پیدا کرد کھ 

سوی دیگر، بھ عنوان کسی کھ رسما کارکشتھ نبرد بود  ستفاده نکردند. جالوت، از  دیگران از آن ا

کھ ما با مسrrایل تازه روبرو نگامینتوانسrrت بھ یک پسrrر بچھ چوپان بھ چشrrم یک تھدید، نگاه کند. ھ

ھا را در زمینھ ھای جدید ایجاد کنیم، دادهحلتوانیم بھ کمک فرآیندھای اکتشrrrrrافی راهشrrrrrویم، میمی

ھای جدید با ھم ترکیب کنیم. اما برای تفکر خالقانھ، ما ھا را در فرمجدید تصrrrrrrrور نموده و یا آن

، حداقل برای خودمان ببینیم، کھ نیاز بھ مان را بھ صrrrrrورت مشrrrrrکالت جدیدبایسrrrrrت مشrrrrrکالتمی

اسrrrrاس تجربھ زندگی  ھای مختلف، چھ برھای جدید دارند. تفکر نوآورانھ، با دانسrrrrتن دیدگاهحلراه

 ،شrrود. دسrrترسrrی بھ علوم برجسrrتھ متنوعھای مختلف در یک گروه، تسrrھیل میافراد و چھ با تجربھ
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این کrrھ  »ذھن آگrrاھی«کنrrد، بلکrrھ منجر بrrھ ھrrای متعrrددی برای انتخrrاب ارائrrھ مینrrھ تنھrrا روش

 شود.پذیر است، میھای متعدد امکانحلراه

 

شکل م ساختاری، ظرفیت راھکاری بھ  ثرتری در میان تیم رھبری و نھ در تفکرات یک ؤاز لحاظ 

شrrrrود. ظرفیت راھکاری با دعوت بھ ھمکاری از افرادی کھ بھ صrrrrورت مسrrrrتقیم و فرد بھ تنھایی تولید می

ای اند، رھبرانی کھ با آن حوزه کم و بیش ارتباط دارند و افراد با تجربھسrrrتقیم با  موضrrrوع در ارتباطغیرم

خواھد شrrrrد. رھبران جنبش اجتماعی با ر تسrrrrازنده ،کنندھای مختلف فعالیت گروھی فعالیت میکھ در زمینھ

و نیز جذب منابع  حوزه دادن بھ افراد کلیدیمسrrrrrrئولیت ،برگزاری جلسrrrrrrات منظم، باز و معتبر مشrrrrrrورتی

 توانند از عوامل یاد شده در باال بھ بھترین وجھ استفاده کنند.می ،ضروری این امکانات

من در این جrrا مثrrالی را در مورد چگونگی عملکرد ظرفیrrت راھکrrاری در روزھrrای اولیrrھ جنبش 

، کالیفرنیا، 17النودر د ١٩۶۶کنم. در فوریھ سrrrrrrrال کارگران کالیفرنیا بھ رھبری سrrrrrrrزار چاوز ارائھ می

شرکت کردند. در ماه  شناختن اتحادیھ  کارگران مزرعھ انگور در یک اعتصاب پنج ماھھ برای بھ رسمیت 

شنلیھا بدون ھیچ نتیجھنوامبر، این اعتصاب صنایع  سیار 18ای بھ پایان رسید، و در دسامبر  شرکت ب ، کھ 

د، تحریم شrrد، و نتوانسrrت ھیچ محصrrولی کننده مشrrروب با چھارھزار جریب مزرعھ انگور بوبزرگ تولید

ای برای رھبران در خانھ یکی از حامیان جنبش در نزدیکی سrrrrrانتا باربارا تولید کند. بنابراین چاوز جلسrrrrrھ

شrrدن برای فصrrل بھار، تشrrکیل داد کھ در سrrھ روز بھ بررسrrی چگونگی بھ راه انداختن شrrرکت شrrنلی، آماده

																																																																				
17	Delano	

18	Schenley	
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سازمانحفظ تعھد اعتصاب شد. من از یادداشتدھندکنندگان،  ھای خودم از آن جلسھ گان و حامیان پرداختھ 

 کنم:نقل قول می

شrrrrrrrد، یکی از آنان این بود کھ کاری شrrrrrrrبیھ بھ اقدامات معدنچیان پیشrrrrrrrنھاداتی در اتاق داده می

برگزاری یrrک اردوگrrاه معrrدنی در مقrrابrrل دفrrاتر مرکزی در  نیومکزیکو، کrrھ در آن معrrدنچیrrان بrrھ منظور

توانسrrتند بھ دفتر مرکزی شrrنلی بھ نیویورک سrrفر کرده بودند، انجام دھیم. کارگران مزرعھ می اسrrتریتلوا

در نیویورک سrrrrفر کرده و یک اردوگاه کاری در جلو آن دفتر برپا کنند و تا زمان متقاعد سrrrrاختن شrrrrرکت 

تظاھرات در شrrrrrنلی، در آنجا تجمع نمایند. شrrrrrخص دیگری پیشrrrrrنھاد کرد کھ آنان با اتوبوس حرکت کنند تا 

سراسر کشور برگزار شود، کمیتھ تحریم محلی تشکیل شود و اخبار بھ ھمھ جا برسد و بدین وسیلھ انگیزه 

جای اتوبوس، راھپیمایی برگزار نشrrrrود،  دیگری گفت، چرا بھ ایجاد حرکت در نیویورک فراھم گردد. نفر

شrrخص دیگری جواب داد کھ راه دالنو ھمانند راھپیمایی کھ دکتر کینگ در سrrال گذشrrتھ برگزار نموده بود، 

در حدود  - فرانسrrیسrrکو زیاد دور نبودطوالنی اسrrت. از سrrوی دیگر، مقر شrrنلی در سrrان تا نیویورک بسrrیار

مایل در روز، افراد در  ١۵مایل کھ با توجھ بھ محاسrrrبات یک سrrrرباز سrrrابق ارتش فعلی، با سrrrرعت  ٢٨٠

 رسیدند.روز بھ آنجا می ٢٠حدود 

 19گو نباشrrrrد، چھ کار کنیم. چرا بھ جای آن بھ  سrrrrمت سrrrrاکرامنتواگر شrrrrنلی پاسrrrrخ اما چاوز گفت

راھپیمایی نکنیم و فرماندار براون را مجبور بھ مداخلھ و آغاز مذاکره ننماییم. او بھ دنبال انتخاب مجدد 

شاید بتوانیم ت فر تھ باشیم. نثیر بیشتری داشأاست و خواستار حمایت ماست، و اگر از نفوذ او استفاده کنیم، 

																																																																				
19	Sacramento	
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توان از بسrrیاری از شrrھرھای کارگران مزرعھ دیگری گفت: بلھ، و در راه بھ سrrاکرامنتو،  با راھپیمایی می

ھای محلی را سrrrrrrrازماندھی کرد توان کمیتھمی  20مائو »راھپیمایی طوالنی«عبور کرد. با الھام گرفتن از 

توانستیم شرکت شنلی را مجبور کنیم کھ بھ تعھد گرفت کھ اعتصاب امضا شده نقض نشود. بلھ، ما حتی می

پیشrrrنھاد نمود  23را نوشrrrت لوئیس والدز »22طرح دی آیاال« 21طور کھ زاپاتاما غذا و سrrrرپناه بدھد. و ھمان

را بنویسrrrrrrrیم و آن را در ھر شrrrrrrrھر بخوانیم و ازکارگران مزرعھ آن محل  »24طرح دالنو«توانیم کھ ما می

را بھ شrrrrrھر بعدی ببرند. سrrrrrپس، چاوز پرسrrrrrید، چرا باید اصrrrrrال یک  بخواھیم کھ آن را امضrrrrrا نموده و آن

مل، برای توبھ و طلب بخشایش، است. بھ أداری، زمان برای تاتفاق بیفتد؟ بھ زودی ایام روزه »راھپیمایی«

حرکت کرده تا در روز یکشنبھ عید  »25یک سفر مذھبی«رسد کھ خودمان باید بھ عنوان نمایندگان نظر می

 رامنتو باشیم.پاک در ساک

ھrrا بrrا خود، پالکrrاردھrrای بrrانوی مrrا مrrارس، کrrارگران راھپیمrrایی خود را آغrrاز کردنrrد، آن ١٧در 

- ، قدیس حامی مکزیکو، پرتره امیلیانو زاپاتا رھبر کشrrrrrrrاورزان، پالکارد در خواسrrrrrrrت توبھ26گوادالوپ

																																																																				
20	Mao	

21	Zapata	

22	Plan	de	Ayala	

23	Luis	Valdez	

24	Plan	de	Delano	

25	peregrinación	

26	Guadalupe	
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، و با حامیان تعھداتی وپالکارد دعوت بھ راھپیمایی  را بھ ھمراه داشrrrrrrrتند - انقالب ،زیارت، بخشrrrrrrrایش

 پیرامون فراخوان تحریم شرکت شنلی امضا نمودند.

، صrrrrrrrلیبی چوبی بھ بلندی شrrrrrrrش فوت را با خود حمل 27کنندگان، روبرتو رومیکی از اعتصrrrrrrrاب

ای سrrrrیاه پوشrrrrیده شrrrrده بود. این اینچ سrrrrاختھ شrrrrده و با روکش پارچھ ۴در  ٢ھای نمود، کھ از مسrrrrتطیلمی

متحده مبنی بر برای شرکت در کمیتھ فرعی سنای ایاالت 28ر سناتور رابرت کندیاعتصاب ھم زمان با سف

توجھ عمومی را بھ خود جلب کرد.  ،از آغاز ھایی پیرامون مھاجرت کار در دالنو بود. راھپیماییشrrrrrrrنیده

دند، خود بھ سrrر کھ موقتا خروج راھپیمایان را مسrrدود کرده بوتصrrاویر تلویزیونی از ردیفی از پلیسrrان کاله

کردند. در پایان ھفتھ اول، جمعیتی تصrrrاویری از صrrrفوف پلیس در سrrrلما آالباما در سrrrال قبل را تداعی می

کنندگان از راھپیمایان استقبال کردند. گزارشگران بھ بررسی اعتصاب 29بیش از ھزار نفر از اھالی فرسنو

دلیل و علت ایجاد اعتصrrاب را مورد  اند، وھا سrrیصrrد مایل راه پیمودهپرداختند و بررسrrی کردند کھ چرا آن

داد، تجزیھ و تحلیل قرار دادند. این راھپیمایی نھ تنھا درخواسrrrrrrت کارگران بھ اجرای عدالت را نشrrrrrrان می

بلکھ نشrrrrانگر خواسrrrrتھ جامعھ مکزیکی آمریکا برای داشrrrrتن حقوق در زندگی اجتماعی نیز بود. در سrrrrطح 

ھی برای آموزش خود در راه تحمل مبارزه طوالنی بود. را ،راھپیمایی ،فردی، طبق توصrrیف سrrزار چاوز

خواستیم ھم بھ لحاظ مادی زمان آشکار شده و وجودش مورد نیاز واقع شده بود. ما می ،ای کھ در آنمبارزه

 و ھم معنوی مشارکت داشتھ باشیم.

																																																																				
27	Roberto	Roman	

28	Robert	Kennedy	

29	Fresno	
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نوب ، پس از یک ھفتھ راھپیمایی در ج30آوریل، با رسrrrیدن کارگران بھ اسrrrتکتون ٣در بعدازظھر 

ماندن در تحریم برای شrrrrrنلی وجود  سrrrrrاکرامنتو، وکیل شrrrrrنلی تلفنی با چاوز تماس گرفت. منفعت کمی در

ساکرامنتو می شود. داشت، مخصوصا اینکھ راھپیمایی در  شنلی تبدیل  ضد  توانست بھ یک تظاھرات ملی 

قرارداد واقعی صنفی در  کنندگان بھ ساکرامنتو، شنلی اولیندر نتیجھ، تنھا سھ روز قبل از ورود تظاھرات

داری در کالیفرنیا را امضrrrrrrا کرد. بنابراین بعدازظھر شrrrrrrنبھ، جمعیتی کھ بھ دوھزار نفر تاریخ کار مزرعھ

رسrrیده بود، در زمین مدرسrrھ بانو گریس در غرب سrrاکرامنتو بر روی تپھ رو بھ روی رودخانھ سrrاکرامنتو 

داری عید پاک آن شrrب، چندین زندهد. در حین شrrبگردھم آمدند تا صrrبح روز بعد بھ مرکز شrrھر وارد شrrون

اسرائیل باستان در امتداد رودخانھ اردن در سرزمین سخنران حرکت آنان را مشابھ حرکت و اردو زدن بنی

موعود دانسrrrrتند. آن شrrrrب روبرتو روم بھ دقت صrrrrلیب خود را بھ رنگ سrrrrفید بازپوشrrrrانی کرد و آن را با 

وز بعد، او پابرھنھ، صrrلیب را پیروزمندانھ از روی پل رودخانھ، پایین ھای بھاری تزئین نمود. صrrبح رگل

ھزار نفره شrrrrrrrامل کارگران و ، و در آنجا با جمعیتی دهھای کاپیتول حمل کردبازار کاپیتول، و باالی پلھ

 حامیان جنبش کارگران کشاورزی دیدار کرد.

تند، چالشrrی اسrrت کھ در مثال باال ترین چالشrrی کھ رھبران جنبش اجتماعی با آن رو بھ رو ھسrrمھم

اسrrrrrrrتفاده از منابع جنبش، تدوین عملکردی برای  این رھبران بر آن غلبھ کردند. این چالش حول تمرکز بر

چرخد. کنندگان بر اسrrاس یک نتیجھ راھبردی خاص برای دوره زمانی مشrrخصrrی میمتعھد سrrاختن شrrرکت

شrrrrود. وھنگامی کھ این ھویت در ص شrrrrناسrrrrایی میای معموال با یک مورد یا موقعیت خاکنندهھر شrrrrرکت

حکومتی شکننده، رھبران اغلب برای  گردد. در ساختارای راھکاری بسیار دشوار میھخطر باشد، انتخاب

																																																																				
30	Stockton	
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 »ھزار گل«دھند. با این حال این رویکرد ھا جواب مثبت میجلوگیری از ھرج ومرج بھ ھمھ درخواسrrrrrrrت

اھمیت دانستن ارزش نقش مشارکت منابع، بالتکیفی حامیان و بیھا، اتالف موجب پخش و سردرگمی تالش

گومری، وضوح ھدف راھکاری نقاط قوت تحریم اتوبوس در مونت شود. بھ عنوان مثال، یکی ازفردی می

تواند گومری، آالباما کھ در آن تقریبا ھر عضو جامعھ میھای مونتآن بود: رفع تبعیض نژادی در اتوبوس

 مشارکت داشتھ باشد. ،مین منابع حرکتأکرایھ اتوبوس در روند تبا عدم پرداخت 

 ،یأبا حملھ بھ تبعیضrrrات موجود در حق ر شrrrان راگومری منابعدھندگان حرکت مونتآیا سrrrازمان

کاری  ،خرد کردند ،کنندگان بیشrrتر در قیامھای غذاخوری بھ منظور جلب مشrrارکت شrrرکتمسrrکن و سrrالن

حرکت را بھ دنبال داشتھ باشد. قدرت رھبری جنبش حقوق مدنی در ایجاد  توانست بھ سادگی شکستکھ می

-١٩۵۶یک سrrrrازمان متشrrrrکل از اجزا مختلف  بود، کنفرانس رھبری حقوق مدنی کھ، تقریبا بین سrrrrالھای 

شد. این تمرکز بدون تمرکز راھکاری درنظر گرفتھ می ،فعال بود، حوزھای را ارائھ نمود کھ در آن١٩۶٧

شrrrrrد. مدت زمان آن محدود بود، و در زمان آن، ھای سrrrrrرسrrrrrختانھ حاصrrrrrل نمیو اسrrrrrتدالل بحث، مجادلھ

 ،کردند. اما دلیل روشrrrrن برای این موفقیت نسrrrrبی کنفرانسبایسrrrrت در آن شrrrrرکت میھای متعددی میگروه

شده ای و ملی  تقسیم منطقھ ،ای بود کھ در آنھا وظایف در سھ مرحلھ محلیساختارھای سازمانی ایجاد شده

تزریق تمرکز راھکاری بھ فعالیت ،روی جنبش تغییرات اقلیمیھای عمده پیشبودند. امروزه یکی از چالش

 ھایش است. 
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 تسریع کنش

شrrrود. کنش آخرین مرحلھ فعالیت بسrrrیج و بھ کارگیری منابع برای رسrrrیدن بھ اھداف کنش گفتھ می

اجتماعی در واقع تغییر جھان است نھ آرزو، ھای ای، انگیزشی و راھکاری است. ھدف غایی جنبشرابطھ

تواند بسrrrrrیج کند، منابعی اسrrrrrت کھ در فکر و یا نصrrrrrیحت در مورد آن. منابعی کھ یک جنبش اجتماعی می

منابعی  ،شrrrrrودھا اسrrrrrتفاده میکنندگان جنبش قرار دارد و بر اسrrrrrاس تعھدی داوطلبانھ از آناختیار شrrrrrرکت

 ھمچون: زمان، مھارت و تالش.

و  ،ثیرگذار اسrrrrrrrتأچگونگی بکارگیری آن منابع ت آوری منابع توسrrrrrrrط رھبران برجمعچگونگی 

بگذارد. منابعی کھ توسrrrrrrrط  تواند بر چگونگی بسrrrrrrrیج منابع اثرچگونگی بکارگیری منابع بھ نوبھ خود می

ھ گوی نیاز قدرتمند شrrدن آنان برای رسrrیدن بھ نتیجتواند کامال جوابشrrود میآوری میکنندگان جمعشrrرکت

گویی بھ اھداکنندگان منابع اسrrت کھ اغلب محدودیتی برای موردنظرشrrان باشrrد. منابع خارجی مسrrتلزم پاسrrخ

کنند، این موضrrrrrوع باعث ایجاد یک وابسrrrrrتگی غیرسrrrrrازنده بھ جای توانمندسrrrrrازی ھا ایجاد میاسrrrrrتفاده آن

عنوان مثال، وابسrrrrrتگی  گذارند، بھزیسrrrrrتی را در اولویت می کھ بنیادھا مسrrrrrایل محیطھنگامی شrrrrrوند.می

تواند با ھا ھم اکنون میکند کھ منافع آن سrrازمانھای درون شrrھری بھ کمک مالی بنیاد مشrrخص میسrrازمان

مشrrارکت باالی افراد اسrrت،  ،ھای زیسrrت محیطی حاصrrل شrrود. بھ طور مشrrابھ، اگر منبعتمرکز بر برنامھ

. از سrrوی دیگر، کنشrrی کھ بر اسrrاس منابعی کھ ھایی کھ نیازمند پول ھسrrتند، معقول نیسrrتاسrrتفاده از روش

ھایی شrrrrود کھ شrrrrرکتکنند ایجاد شrrrrود ممکن اسrrrrت تنھا محدود بھ روشکنندگان در آن تزریق میشrrrrرکت

 اند) مایل بھ مشارکت در آن باشند.کنندگان (کسانی کھ منابع را تزریق کرده
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بایست تند این است کھ کجا میسوال مھم راھکاری کھ رھبران جنبش اجتماعی با آن رو بھ رو ھس

دیگران شrrده، و  »با«کید شrrود. ھمکاری موجب ایجاد قدرت أت »گریمطالبھ«و کجا بروی  »ھمکاری«بر 

ستگی شرکتمھم ،با ایجاد واب ھای اعتباری، مزایای حاصل از اتحادیھ - کندکنندگان را تامین میترین منبع 

گرانی را بھ چالش کنش ،گریز این دسrrrrrrتھ ھسrrrrrrتند. مطالبھھایی او مراکز مراقبتی مشrrrrrrارکتی نمونھ فوت

کنندگان سrrازگاری داشrrتھ باشrrد. این کنند کھ با منافع شrrرکتکشrrد کھ از قدرت خود بھ نحوی اسrrتفاده میمی

حالت ممکن اسrrت شrrامل مجبور کردن شrrھرداری بھ ایجاد تغییراتی در بودجھ بھ منظور پاسrrخ بھ نیازھای 

یک کارفرما بھ افزایش دسrrrrتمزد، یا وادار کردن کنگره در تصrrrrویب یک قانون  مجبور کردن ،جدید شrrrrھر

 بھ کار مشترک نیاز است. »قدرت بر«و غلبھ آن بر  »قدرت بھ ھمراه«باشد. اغلب برای ایجاد 

نمایند. کھ دیگر اقدامات منابع را مصrrrrرف می حالی کنند، درھا منابع جدید تولید میبرخی از کنش

کھ شود. ھنگامیو رھبری بھتر می حقوق بیشتر برای مثال، منجر بھ جذب اعضای بیشتر،موفقیت صنفی، 

ای ھدھند، ظرفیتعقیدتی در میان کلیسrrrrاھای عضrrrrو کارھای جدید محلی انجام می-ھای اجتماعیسrrrrازمان

ن را در ھای مبتنی بر دریافت کمک ھزینھ، اگر خودشrrایابد. در مقابل، برنامھانسrrانی و مالی آنان رشrrد می

شrrوند. پاسrrخ یآوری منابع جدید در نتیجھ کار خود نماغلب موفق بھ جمع ،حالت وابسrrتگی دائمی نگھ دارند

بھ تعامل مناسب بین منابع و کنش وجود ندارد. اما درک رابطھ ضروری است تا رھبران  »درستی«کامال 

 ای داشتھ باشند.تخاب آگاھانھان ،بتوانند در مورد چگونگی بھبود شانس جنبش خود در رسیدن بھ ھدف

سمت نتیجھ است: کارھا را  ،جنبش اجتماعی »کنش«شاید بزرگترین چالش  ترجمھ مداوم ھدف بھ 

در  »فرھنگ تعھد«ھا برای بھبود مستمر. تدوین این ھا؛ و ارزیابی آنبھ موقع انجام دادن؛ حسابرسی بھ آن

بھینھ  رین منابع یعنی وقت داوطلبان اسrrrتفادهصrrrورتی برای یک جنبش بسrrrیار مھم اسrrrت کھ از ارزشrrrمندت



	رهربی، سازماندهی، و اقدام	|	201
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

گیرد بلکھ بھ منظور رویارویی با تنھا با تکیھ بھ نیروی تشrrrrویق صrrrrورت نمی ھاشrrrrود. رویاروی با چالش

رھبری  ،ھا باید بھ روی بنا نھادن ھنجارھا، مراحل عمل و سrrrrrrrاختارھای ایجادکننده تعھدات واقعیچالش

 ی پاداش ذاتی نیز کار کرد.و درک منافع انگیزش ،بھترین اجر

مھارت ایجاد تعھد است. این امر یک مھارت رھبری است کھ افراد  ،کلید کنش در جنبش اجتماعی

توانیم بر روی آیا ما می«گیرند. تعھد، التزام خاصrrی از زمان، پول و یا عمل اسrrت. بھ سrrختی آن را یاد می

توانیم بھ قول شrrrrما برای ابید؟ آیا ما مییحضrrrrور می ٧شrrrrما حسrrrrاب کنیم کھ در این نشrrrrسrrrrت در سrrrrاعت 

 از یک طرف،  فردی کھ تعھد را »حسrrاب کنیم؟ بعدازظھر ۴حضrrورتان در شrrیفت تلفن بانک در سrrاعت 

 ،شrrrدنو دسrrrت و پنجھ نرم کردن با احسrrrاس رد »نھ«کند برای جلوگیری از شrrrنیدن جواب خواسrrrت میرد

rrrای خود را برای گرفتن تعھد از طرف مقابل  بسrrrل ابراز میتقاضrrrوی دیگر، افراد ممکن یار شrrrکند. از س

کھ تعھد متقابل را بھ   »بلھ«برای جلوگیری از گرفتن  ،اسrrت تقاضrrای خود را برای گرفتن تعھد از دیگران

شناس اروینگ گافمن آن را طور کھ جامعھ، ھمان»کار چھره«دنبال دارد بسیار شل درخواست کنند. بازی 

طور کھ من تظاھر بھ ندیدن ریختھ شدن سوپ شود. ھمانابطھ با تعھد ایجاد میکند، اغلب در رتوصیف می

اید، بھ ھمین کنید کھ چیزی کھ من دیدم را ندیدهکنم، شrrrrrrما نیز طوری وانمود میشrrrrrrما بر روی پیراھن می

تناب از ھا ریشrrrrrrھ در اجتمامی این - بینید.بینید را نمیکنید کھ چیزی کھ از دیدن من میشrrrrrrکل، وانمود می

کنند، اغلب پاسrrrrخی را کھ تعھد را بھ دنبال ندارد خجالت دارند. کسrrrrانی کھ از دیگران درخواسrrrrت تعھد می

سrrrrrازی دور شrrrrrوند. واقعیت این اسrrrrrت کھ ما متعھد تا از تنش روشrrrrrن »من سrrrrrعی میکنم«گیرند نادیده می

شود را نداریم. در واقع ت میشدن از ما درخواسشویم زیرا قصد ھمراھی با مواردی کھ پس از متعھدنمی

ھای اجتماعی بھ منابعی کھ درانجام فعالیت خود جنبش ،اولین کاری اسrrrت کھ بھ واسrrrطھ آن ،تضrrrمین تعھد
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آموزش و فداکاری الزم برای  ،جسارت ،تضمین تعھد ،کنند. بھ ھر دلیلیبدان نیاز دارند، دسترسی پیدا می

 دن را بھ دنبال دارد.تدوین فرھنگ جنبشی درخواست تعھد و متعھد ش

گیری در مrrدت زمrrان تبrrدیrrل راھکrrار بrrھ نتrrایج خrrاص قrrابrrل انrrدازه ،ثرؤدومین کلیrrد مھم در کنش م

کنندگان راھی برای ارزیابی موفقیت یا شکست، مشخص است. بدون نتایج روشن، نھ رھبران و نھ شرکت

ندارند. یکی از مزایای مبارزات  ،یادگیری، و یا تجربھ کردن واکنشی کھ برای ایجاد انگیزه ضروری است

انتخاباتی این اسrrت کھ تعداد آرای خاصrrی برای برنده شrrدن در آن موردنیاز اسrrت. در این حالت حتی نتایج 

شrrrrrrود. یکی از دالیل اصrrrrrrلی متعھد نشrrrrrrدن بھ دسrrrrrrتیابی بھ ھدفی خاص در اغلب نادیده گرفتھ می ،میانی

ترسrrی کھ بھ نوبھ خود انگیزه الزم برای بقای جنبش  ،ترس شrrکسrrت از رسrrیدن بھ آن ھدف اسrrت ،ھاجنبش

انگیزه کھ نقطھ آغازین  ،دھد. ھزینھ اجتناب از این ریسک، نھ تنھا راھکار، بلکھ انگیزه استرا کاھش می

یادگیری چگونگی تحمل ضrrرر اسrrت.  ،ھای مھم رھبری در جنبش اجتماعیھر عملی اسrrت. یکی از چالش

بھ عنوان مانع شrrروع کار یا ھزینھ  ،روایتی کھ شrrکسrrت در آن ،ر روایت اسrrتای از تفسrrیاین تا حدی جنبھ

شکست روش معمول ارزیابی نتیجھ است کھ اجازه تجربھ  شده است. در واقع  ضروری آغاز کار معرفی 

 ،شrrrrود. یک روش ممکنکنندگان بھ عنوان یک منبع یادگیری نھ یک قضrrrrاوت منفی داده میآن بھ شrrrrرکت

ھای تلفنی و ھایی کھ از طریق تماسیأتبدیل ر - ی برای تمرکز بھ روی نتایج اسrrrrrrتتدوین فضrrrrrrای فیزیک

جلسات خانگی بدست آمده بھ نموداری بزرگ و قرار دادن آن در معرض دید ھمگان در دفتر مرکزی ستاد 

مورد شما باید در  ،دھندهبا فعالیت در یک ستاد سازمان«مثال بارزی از این موضوع است.  ،دھندهسازمان

آنچھ باید انجام شrrrrrود، آنچھ کھ مھم اسrrrrrت و آنچھ کھ باید در آینده اتفاق بیافتد، بھ مردم اطالع بدھید. سrrrrrتاد 

 .»دھنده باید اثری راھنماکننده داشتھ باشدسازمان
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کھ  »جیره مواجبکار بی«طراحی وظایف داوطلبان بھ شrrrrrکلی اسrrrrrت کھ از  ،سrrrrrومین عامل مھم

زشrrrی پاداش معنوی اسrrrت جلوگیری کند. این عامل یک امید واھی نیسrrrت زیرا چیزی فراتر از تجربھ انگی

و دیگران وجود دارد. در پروژه با باشrrrrrگاه  31اصrrrrrول طراحی انگیزشrrrrrی بھ خوبی در کار ریچارد ھاکمن

، بھ کسانی  33شود، من و ھمکارم روت واگمنکھ در ادامھ بھ طور کامل در این فصل شرح داده می 32سیرا

تواننrrد بrrا طراحی مجrrدد وظrrایفی ھمrrاننrrد کننrrد آموزش دادیم کrrھ چگونrrھ میرا رھبری میکrrھ داوطلبrrان 

تر کنند. این عمل نیازمند توجھ الزم بھ تنوع مھارت، ھویت داری تلفنی، این کارھا را رضrrrrایت بخشبانک

جھ توسrrrط دار)، اسrrrتقالل (انتخاب راه چگونگی رسrrrیدن بھ نتیثیر معنیأمھارت (کلیت کار)، اھمیت کار (ت

تقریبا بھ طور  ،فرد مسئول) و بازخورد (دیدن نتایج کار خود) است. این رویکرد در طراحی کار داوطلبانھ

 کامل دست نخورده باقی مانده است.

گری مداوم دارد، عملی کھ من در ادامھ این فصل بھ عنوان توسعھ تضمین نتایج عالی نیاز بھ مربی

معموال در تالش برای  »جدید«ھای اجتماعی، از آنجا کھ مردم در جنبش پردازم.تر بھ آن میرھبری، کامل

شrrرایط نو ھسrrتند، یادگیری و آموزش مداوم موردنیاز اسrrت. از یک طرف، دیدن نتایج  »جدید«ایجاد چیز 

 راھکارھا بسیار مھم است. ھا وھای کوتاه مدت، برای تطبیق شیوهکار، بھ خصوص شکست

ھای رھبری کسrrrrrانی کھ تجربھ کمتری دارند، رھبران توسrrrrrعھ مھارتاز سrrrrrوی دیگر، بھ منظور 

طور مدیریت گری را یاد بگیرند، تا بھ واسrrrrrrrطھ آن از مدیریت خرد، ھمینھای مربیبایسrrrrrrrت شrrrrrrrیوهمی

																																																																				
31	Richard	Hackman	

32	Sierra	

33	Ruth	Wageman	
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انحصrrrاری دور شrrrوند. این نیازمند اختصrrrاص وقتی برای مالقات قبل از شrrrروع کار و اگر الزم باشrrrد در 

ثر یک تیم بھ معنی اختصrrاص زمانی برای دیدار تیم، ؤرزیابی آن اسrrت. مدیریت محین و پایان کار برای ا

منظم، ھمانند چشrrrم طوفان  »یادگیری«گری متقابل و مربیگری تخصrrrصrrrی اسrrrت. جلسrrrات یادگیری، مربی

ھرج ومرج باشد.  تواند شبیھ یک اقدام جدید پرترین نقطھ طوفان) است، نظمی در مرکز آنچھ کھ می(ساکن

سازمانگرفتھ ربایست خیلی مھم درنظار، میاین ک دھی نخستین مبارزه نانسی شود. زمانی کھ من مشغول 

منظم در  »یادگیری«دنبال فرصتی برای جا انداختن جلسات  بودم، بھ ١٩٨٧برای کنگره در سال  34پلوسی

فردی فریاد زنان بھ بین گروه بودم. یک بار، ما تازه جلسھ ھماھنگی روزانھ خود را شروع کرده بودیم کھ 

خواھد ھمین حاال با شrrما نانسrrی پشrrت خط تلفن اسrrت! نانسrrی پشrrت خط تلفن اسrrت! او می«داخل اتاق دوید: 

 لطفا«ھمھ بھ من خیره شدند. آیا وقتی کھ برای این جلسھ گذاشتھ بودیم مھم بود یا نھ؟ من گفتم »صحبت کند!

. احسrrاس »ھ محض اتمام کار با او تماس خواھم گرفتب، بھ نانسrrی بگویید کھ ما در جلسrrھ ھماھنگی ھسrrتیم

ماندن بھ ھایش ایجاد شrrrrrrrد. از آن زمان بھ بعد، ما دیگر ھرگز مشrrrrrrrکلی پیرامون پرداختن و متعھدرخوب 

 جلسھ روزانھ نداشتیم.

تواند بھ اشrrتباه دنیای احتماالت اسrrت: تقریبا چیزھایی کھ می ،ھای اجتماعیدر نھایت، دنیای جنبش

کند، کابل د بھ احتمال زیاد منجر بھ اشrrrتباه خواھد شrrrد. کسrrrی فراموش بھ باز کردن در سrrrالن میمنجر شrrrو

سیستم صوتی گم شده، کسی فراموش کرده کھ صندلی سفارش دھد، نقشھ بھ پشت چاپ شده است، نیمی از 

اشrrتباه آگھی را در زمان خود چاپ نشrrده، ماشrrین شrrخصrrی پنچر اسrrت، تاریخ اشrrتباه در نسrrخھ اسrrپانیایی 

 ،آوروغیره. در یک موقعیت کھ در آن نیروھای جدید در حال تالش برای انجام وظایف دلھره ترجمھ شrrrrده

																																																																				
34	Nancy	Pelosi	
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ھای اجتماعی چیزی کھ در اکثر جنبش -تحت فشار زمان و با منابعی کمتر از میزان مورد نیازشان ھستند 

 ،کنترل ما خارج اسrrrrت، با این حالاند. اکثر احتماالت از حوادث ناگوار در کمین نشrrrrسrrrrتھ - شrrrrوددیده می

تواننrrد کنترل کننrrد تمرکز کننrrد. بrrھ عنوان مثrrال، تمrrاس یrrادآوری تواننrrد بر آنچrrھ کrrھ میرھبران موفق می

ساعت قبل از آن ممکن است موجب تشویق بھ حضور فردی کھ متمایل بھ حضور در  برگزاری جلسھ دو 

موجب  ،شrrود کھ این خودس در جلسrrھ حاضrrر نمیجلسrrھ نیسrrت، شrrود و یا ممکن اسrrت نشrrان دھد کھ ھیچ ک

شrrود. بھترین راه برای رسrrیدگی وکنترل احتماالت این اسrrت کھ در حالت جویی در وقت باارزش میصrrرفھ

 پذیر، خالق وآماده تطبیق تمارین در دنیای واقعی.یادگیری بمانیم: انعطاف

 

 ساختارمند کردن جنبش اجتماعی

و گاھی اوقات یک  »چرخ«نوشrrrrrrت کھ زمان گاھی اوقات یک  35شrrrrrrناس اسrrrrrrتفان جی گولددیرین

مان، کند تا ما کارھای روزمرهاسrrrrت. تصrrrrور کردن زمان بھ صrrrrورت یک چرخ کمک می »فلش جھتی«

دار، از مان و غیره را حفظ کنیم. تصrrrور زمان بھ صrrrورت  فلش جھتمان، بودجھ سrrrاالنھروندھای معمول

شروع و در یک لحظھ جاد تغییر را میسوی دیگر، بھ ما تمرکز الزم برای ای دھد: ما در یک لحظھ خاص 

 دھد.تغییر رخ می ،کنیم، و در بین این دوخاص کار را تمام می

کنند مند عمل میھای اجتماعی بھ طور کلی در چارچوب زمان بھ صrrrrورت سrrrrاختاری زمانجنبش

بھ آن با ارزششrrrrrrrود. کمپین راھی برای سrrrrrrrازماندھا عموما کمپین گفتھ میکھ  حال ھی  ترین و در عین 

																																																																				
35	Stephen	Jay	Gould	
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ھا دارای دھد، سrrازماننشrrان می 36طور کھ کار کانی گسrrتریکترین منابع یعنی زمان اسrrت. ھمانگسrrترده

 ،شrrrrrودزندگی زمانی و مکانی اسrrrrrت. کاری کھ بھ دنبال پیروی از الگوھای داخلی یک سrrrrrازمان انجام می

ھای دانشrrrجویی، برای را دنبال کرده باشrrrد. گروهممکن اسrrrت کمابیش الگوھای رویدادھای محیط پیرامون 

ھای آنان ھرگز شrrrrروع ھای اول ترم آغاز کنند وگرنھ پروژهبایسrrrrت پروژه جدید خود را در ھفتھمثال، می

نمایند. اند، تمرکز میکنند و افراد بر تکمیل آنچھ کھ آغاز کردهمی شrrrrود. در اواسrrrrط ترم، الگوھا تغییرنمی

سازمانمدیریت زمان بھ خص ھای ناگھانی وفق ھایی مھم است کھ باید خود را با ظھور فرصتوص برای 

عملکردی  ،اما از سrrrrrrrوی دیگر ،ھای مناسrrrrrrrب کمال اسrrrrrrrتفاده را بکننداز فرصrrrrrrrت ،از یک طرف ،بدھند

 دھنده شود.برنده و انگیزهغیرانفعالی نداشتھ باشند کھ باعث از دست دادن نیروی پیش

شود، ریتمی کھ جایگاه خود را آھستھ طول زمان با ریتم خاصی گسترده می مبارزات انتخاباتی در

و سrrrrrrrپس  ،کندآوری میکم نیروی جلوبرنده خود را با اتکا بھ نقاط اوج اولیھ جمع، کمکندآھسrrrrrrrتھ پیدا می

. )١٩-۶(شrrrrکل شrrrrود. ھا حاصrrrrل میحلرسrrrrد و راهشrrrrود، بھ اوج میھنگامی کھ مبارزه برنده یا بازنده می

اش نقش داشrrتند را ھایی کھ در پیروزیسrrازمان ،کھ مبارزات با موفقیت پایان یافت، برنده انتخاباتنگامیھ

 بخشند.قدرت می

دھی فعالیت تغییر است. این روش روشی راھکاری و انگیزشی برای سازمان ،یک مبارزه انتخابی

انگیزشrrrی اسrrrت چرا کھ داسrrrتان دادن تالش اسrrrت. این روش راھکاری اسrrrت، زیرا راھی برای ھدف قرار

بینیم کند، میطور کھ پیشرفت میدھد. ھمانیمان برسیم را گسترش متوانیم بھ ھدفمشروح امید کھ ما می
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شود. ھمبستگی ھمکاری با ضرورت مھلت انجام کار حاصل می ،توانیم تفاوت ایجاد کنیم. در کار مامی کھ

 دھد.دیگران در یک مسالھ مشترک بھ ما انرژی می

 

 ھاکمپین: ١٩-۶شکل  •

 

 

 

جدید نیاز بھ انرژی  کنند. ایجاد یک چیزگیری اھداف خاص را سrrrاده میھا یک بھ یک ھدفکمپین

شدید و تمرکز زیاد دارد کھ این برخالف دستگاه راھبر خودکار کھ موجب ادامھ حرکت جسم پس از شروع 

ھا و ھفتھ ،بندی شrrrrrده و تنھا برای روزھااندازه مان را بھ صrrrrrورتتوانیم انرژیشrrrrrود. ما میبھ حرکت می
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برای مدت طوالنی ادامھ بدھیم. وقتی یک  - بایسrrrrتنمی و - توانیمما نمی ،ھای محدودی صrrrrرف کنیمسrrrrال

ایم را جمع ایم و چیزھایی را کھ بھ دست آوردهرسد، چیزھایی کھ از دست دادهمبارزه انتخاباتی بھ پایان می

آینده در کمپین دیگری  ھایی را تشکیل داده و شاید درگردیم، ما دوباره گروهادی بازمیکرده و بھ زندگی ع

تر روابط را سrrریع ،یک مبارزه انتخاباتی در مقایسrrھ با چھره عادی آن »ماجراجویانھ«شrrرکت کنیم. چھره 

د، را بھ دھد. افراد بھ راحتی داسrrrrتانی مشrrrrترک کھ ھمھ از آن سrrrrھم دارنو با شrrrrدت بیشrrrrتری گسrrrrترش می

 گذارند.اشتراک می

بندی با بندی شrrrده اسrrrت. زمانبندی مبارزه انتخاباتی بھ صrrrورت روایت آشrrrکارشrrrده سrrrاختارزمان

ھای پی در پی رود)، بھ آرامی قلھدوره پایھ (مقدمھ)، شrrروع شrrده، با یک ضrrربھ آغاز گشrrتھ (پرده باال می

رسrrrrد ی بھ حداکثر خود کھ ھمان نتیجھ اسrrrrت، میعمل دو)، و در نقطھ اوج نھای ،کند (عمل یکرا طی می

مان ما را نھ بھ صورت شود. تالشگیریم، تمام میکھ نتیجھ (خاتمھ) را جشن می(نتیجھ عمل)، و در زمانی

دھد. با رسrrrrrrrیدن بھ ھر ھدف، ما منابع جدید تولید مرموزانھ بلکھ ھمانند یک گلولھ برف بھ جلو حرکت می

کند زیرا با احساس ی رسیدن بھ ھدف بعدی بزرگتر استفاده شود. انگیزه ما رشد میتواند براکنیم کھ میمی

آموزد کھ موفقیت بعدی دسrrت یافتنی اسrrت و تعھدات ما بدین شrrکل خوشrrنودی ھر موفقیت کوچک بھ ما می

ان تر شrrدن داسrrتیافتنیشrrود. داسrrتان آشrrکار شrrده مبارزه انتخاباتی ما موجب اعتبار یافتن ودسrrتبیشrrتر می

تواند بھ سrrrرعت اوج گیرد، بندی باید بھ دقت مدیریت شrrrود زیرا یک کمپین میشrrrود. زمانسrrrازمان ما می

ھمھ را خسrrتھ کرده و سrrپس روندی نزولی را طی کند. خطر دیگر این اسrrت کھ یک کمپین ممکن اسrrت در 

د در آن بیش از حد تحت ای کھ برخی از افراروی کند بھ گونھھا نسrrrrبت بھ بقیھ بیشrrrrتر پیشبرخی از زمینھ

  فشار قرار گرفتھ و برخی دیگر اصال حرکتی انجام ندھند.
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ھای کوچک در روزھای اولیھ خود، فرصrrrrrrrتی برای یادگیری فراھم کمپین با اجازه رخ دادن زیان

ھای کوچک در ابتدا، فرصت یادگیری بیان نمود، ایجاد فضا برای زیان 37طور کھ سم سیتکینکند. ھمانمی

کند، کھ در یادگیری نحوه انجام آن ضروری است. ھمچنین کنندگان را فراھم میای جدید برای شرکتچیزھ

کند. در اغلب مبارزات، ی انجام کارھا برای سrrrازمان فراھم میاین فضrrrا شrrrانسrrrی را برای یادگیری نحوه

کند. البتھ، ت تغییر مینویسrrیم در ھنگام اسrrتفاده و در زمان بروز مشrrکالدانیم کھ اولین چیزی کھ ما میمی

اسrrrrrrتفاده کنیم تا در این صrrrrrrورت با پیش نمایش کارھای  »عاقالنھ«مھم اسrrrrrrت کھ از فاز اولیھ یک کمپین 

 مان در آینده در مقیاس بزرگ مواجھ نشویم.اشتباه

تواند بھ عنوان یک مبارزات انتخاباتی ھمانند بحث راھکار تو در تو ھستند. ھر ھدف مبارزاتی می

بھ ھا، اوج، وخاتمھ خود دیده شrrrrrrrود. کمپین ھمچنین میبا مقدمھ، شrrrrrrrروع، قلھ »زه کوچکمبار« ند  توا

افراد خاصrrی مسrrئول ھسrrتند. یک  ،ھای مختلفی تقسrrیم شrrود کھ برای ھر کدامھا، نواحی یا مسrrئولیتمحدوده

و تکرار مرتبط بھ ھای متعدد، ھرکدام با تفسrrیر، توسrrعھ توان بھ عنوان ترکیبی از جنبشکمپین خوب را می

کنند. یک سrrrrrمفونی از ترکیب بسrrrrrیاری از خود در نظر گرفت کھ با ھم بھ سrrrrrمت ھدفی بزرگ حرکت می

سمت شده است کھ در ق شکیل  ھا ھای مختلف با ھم در تعامل ھستند اما ھماھنگی کلی آنصداھای مختلف ت

توانید رسrrد، شrrما مییی بھ نظر ماثر اسrrت. اگر این مثال بیش از حد کلیشrrھؤدر موفقیت سrrمفونی بسrrیار م

 یک گروه جاز را مثال بزنید.

  

																																																																				
37	Sam	Sitkin	
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 گسترش رھبری

رھبری جنبش اجتماعی نھ تنھا نیازمند تطبیق با آھنگ تغییر اسrrrrrrrت، بلکھ بھ ایجاد محیطی کھ در 

ھای مخصrrrrrrوص بھ تواند رشrrrrrrد کند، نیز نیاز دارد. رھبران جنبش اجتماعی با چالشثر میؤرھبری م ،آن

دھند، مواجھ خودگردانی و حالت داوطلبانھ کھ اسrrrrrrrاس جنبش را تشrrrrrrrکیل می د نامتمرکز بودن،خود ھمانن

ای اختیارات و ھسrrrrrتند. سrrrrrاختارھای دسrrrrrتوری و نظارتی موجب انحراف مشrrrrrارکت، محدود کردن ناحیھ

سرعت در حال تغییر ھستند سازمانی می طورو ھمین ،شرایطی کھ اغلب بھ  شوند. محدود کردن یادگیری 

در سrrrrrخن معروف خود عنوان کرد، بیزاری از  38شrrrrrناس جو فریمنگونھ کھ جامعھز سrrrrrوی دیگر، ھمانا

صورت گنگ،  »ساختاریاستبداد بی«کند. در را ایجاد می »ساختاریاستبداد بی« ،ساختار نظام قدرت بھ 

زدایی دارای شrrrود. اگرچھ تمرکزگویی بھ افکار عمومی اعمال میغیررسrrrمی، با اندکی یا حتی ھیچ پاسrrrخ

حد می ما تمرکززدایی بیش از  یایی اسrrrrrrrrت، ا نابع را محدود، مزا ھار، م یادگیری را م ند  ھماھنگی  و توا

 راھکاری را مھار کند.

ھای نھادی کھ تعداد زیادی از ھای اخیر دشrrوار شrrده اسrrت زیرا دسrrتگاهاین چالش بھ ویژه در سrrال

مدارس بزرگ «اند. اند تحت فشrrrrrrrار قرار گرفتھکرده ھای اولیھ مدنی را سrrrrrrrازماندھیافراد دارای مھارت

گانھ کھ ھمراه کلیسrrrاھا، حضrrrور ما را در ھای بزرگ مدنی سrrrھانجمن 39، دو توکویل»رایگان  دموکراسrrrی

ھا اند. این سازمانافت شدیدی کرده ١٩۶٠اند، از دھھ مان ساختھسال اولیھ تاریخ ١٨٠عرصھ عمومی در 

سطح محلی ایجاد می ،ایردهھای توسعھ رھبری گستفرصت ھای رھبری، انتظارات کنند. نقشبھ ویژه در 

																																																																				
38	Jo	Freeman	

39	Tocquville	
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و  ،گذاشrrتھا را میگیری بنای فعالیتو تعھدات تقریبا شrrفافیتی تشrrریفاتی داشrrتند. بررسrrی جمعی و تصrrمیم

ھا بھ صrrrrrورت مکرر و از طریق سrrrrrاختارھای ھای یادگیری، توسrrrrrعھ و رشrrrrrد از طریق انجمنفرصrrrrrت

ھایی کھ از ترکیب ھا در مواجھھ با چالشاین سrrrrrrrازمان ،شrrrrrrrد. با این حالری فراھم میای رھبچندالیھ

تبعیضrrات جنسrrیتی و نژادی  ،ھاآن عناصrrری ھمچون نژاد، جنسrrیت و تغییر نسrrل ایجاد شrrده بودند (بیشrrتر

و، بھ  توان در توسrrrعھ ارتباطات جدیدھا از ھم را میبود) از ھم جدا شrrrدند.عامل دیگر جدایی این سrrrازمان

سrrrrrrrازی ایکند و نیز در حرفھرنگ میھای محلی را کمھای جذب کمک مالی کھ نقش گروهآوریویژه، فن

 ،ھای رھبری گروه محور ایجاد شده است تاکنون توسط اینترنتحمایت یافت. خالای کھ بدلیل نقص مھارت

پر نشrrrrده اسrrrrت.  ،ات سrrrrازمانیتری برای ایجاد بازارھای جدید اسrrrrت تا برای ایجاد تعھدابزار مناسrrrrب کھ

ھای مبارزات انتخاباتی اوباما، با این حال، یک استثنا مھم بود. در مبارزات انتخاباتی اوباما آموزش مھارت

دھندگان و ای نوپا برای حمایت از سrrrازمانسrrrازماندھی بھ صrrrورت گسrrrترده با توسrrrعھ علوم نوین رسrrrانھ

 ھا ترکیب شده بود. مھارت ھا در بکارگیری اینھای رھبری محلی آنتیم

دھی رھبری، توان سازماناند را میھای اجتماعی با آن مواجھسھ چالش ساختاری کھ امروز جنبش

گویی واقعی دانست. در تحقیقات اخیر در باشگاه و مکانیسم پاسخ ،ثرؤگیری مفرآیندھای مشورتی و تصمیم

ھا طراحی تیم، ھا ارائھ نمودیم. این روشالشسrrrیرا، روت واگمن و من سrrrھ روش برای رسrrrیدگی بھ این چ

 گویی ھستند.ای، و مکانیسم پاسخھای مشاورهتمرین

ما تمرین رھبری را بھ دور از مدل غالب یک فرد قھرمان، کھ در برابر چالش دنیا ایسrrrتاده اسrrrت، 

از آنھا اسrrrتفاده ای کھ در آن ھا را در زمینھمھارت ،بھ صrrrورت یک رویکرد تیمی بازسrrrازی کردیم. افراد

انگیزه موجود  گویی وھا یاد گرفتند ذاتا جمعی بوده، و پاسrrخھایی کھ آنآورند. مھارتکنند، بھ دسrrت میمی
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تر اسrrrrrrrت را باال برده و در نتیجھ باعث ایجاد ھای جدید ماندنیدر عضrrrrrrrویت تیم این احتمال کھ شrrrrrrrیوه

در این حیطھ، متوجھ  »ھای واقعیتیم«ن  در مورد شود. با پذیرفتن کار ھاکمن و واگمیھای جدید مظرفیت

ھای محدود، با ثبات و وابسrrrتھ بھ ھم با یک شrrrدیم کھ باز سrrrازمانی کردن رھبران داوطلب بھ صrrrورت تیم

بخشrrrrد. دسrrrrتیابی بھ ھدف و یادگیری را رونق می ،ھای مشrrrrخص و ھنجارھای معینھدف مشrrrrترک، نقش

ر آن ما این رویکرد مبتنی بر تیم را معرفی نمودیم، بھ این صrrrrrورت تجربھ مبارزات انتخاباتی اوباما، کھ د

نسبت بھ داوطلبان غیر عضو  ،بود کھ داوطلبان عضو تیم بھ طور متوسط ده ساعت در طول ھفتھ یا بیشتر

 فعالیت داوطلبانھ داشتند.

ز حد بر گیری کھ از دیکتاتوری تا اجماع، و از اتکای بیش ابھ منظور پرداختن بھ چالش تصrrrrrrrمیم

ھا را ھایی کھ تیمشrrیوه ،نیمکای را ارایھ میھای مشrrورتیروند امور تا بھ ھرج ومرج متغیر اسrrت، ما شrrیوه

ھا سrrrrازی تفاوتقادر بھ درگیر شrrrrدن در معارضrrrrھ بدون سrrrrرکوب آن و بھ متفاوت بودن بدون شrrrrخصrrrrی

اش را ده، وھدف مشrrrترکاش را شrrrکل داھای مشrrrترکسrrrازد. ترویج این موارد زمانی کھ گروه ارزشمی

فرایند تعریف مشrrrکل، تالیف ضrrrوابط نتیجھ، تدوین  ،تر اسrrrت. در این شrrrرایطشrrrناسrrrایی کرده بسrrrیار آسrrrان

بھ صrrrrrورت کامال مثبت  ،گیری، و یادگیری از تصrrrrrمیمای جایگزین، تصrrrrrمیمھھا، ارزیابی گزینھجایگزین

 ثابت شده است.

کھ ندگان در مورد ادعای قدرت بھ ویژه ھنگامیکناشrrrrاره کردیم کھ شrrrrرکت ،گوییدر مورد پاسrrrrخ

توان بھ جملھ عمومی کنند، در این زمینھ میبایست یکدیگر را مسئول تعھد خاصی کنند محتاط عمل میمی

ھای گویی موجود در جنبشھای پاسrrخاشrrاره کرد. در نبود شrrیوه »توانید داوطلبان را اخراج کنیدشrrما نمی«

تواند بھ حل مشrrکل کمک کند، و گذاری مشrrکل، شrrناسrrایی ھنجارھایی کھ میامسrrنتی اجتماعی، ما بروی ن
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ایم. با شrrrناخت اھمیت تعھد در تمرکز کرده - چیزی واقعی تنھا در بطن کل تیم - نھادینھ کردن این ھنجارھا

بھ رسrrrrrrrفعالیت کھ تعھد خود را  با افرادی  ئھ اظھارنظر)  ما تیم را برای مقابلھ (ارا نھ،  با میت ھای داوطل

گری بھ یکدیگر در گروه تجھیز کنند و ارایھ مربیشمارند، تجلیل از کسانی کھ بھ تعھدات خود عمل مینمی

توانند تالش بیشتری برای انجام امور ھا با بکارگیری ھنجارھای شفاف میطور کھ دیدیم تیمایم. ھماننموده

ھا ھمچنین در کنند. آنثرتر اسrrrتفاده میؤم خود کرده، راھکارھای کاری بھتری تدوین کرده، و از اسrrrتعداد

 نمایند.رسیدن بھ اھداف بھ مراتب بھتر عمل می

 

 نتیجھ

ھای اجتماعی سrrrrھمی حیاتی در سrrrrاختن ظرفیت ما در سrrrrازگاری و بازسrrrrازی اقتصrrrrادی، جنبش

ب ایجاد ھا بھ عنوان جلوداران تغییر موجماھیت این جنبش ،اجتماعی، سیاسی و فرھنگی دارند. با این حال

ھا ھسrrrتند. آن ھا داوطلبانھ، غیرمتمرکز و خودمختارشrrrود: آنای میھای رھبری غیرمعمول گسrrrتردهچالش

شrrود اما نتایج انگیزه داده می ،کنندگان با ادعاھای اخالقیسrrاختاری لطیف، پویا و تعاملی دارند. بھ شrrرکت

وابستھ بھ تانایی ،برای تحقق انجام کار ھای اجتماعیشان وابستھ است. ظرفیت جنبشبھ خالقیت راھکاری

ھا تداوم رسمی و ترین ظرفیت آنشان برای بسیج کردن سطوح گسترده تعھدات است. در نتیجھ، شاید مھم

 غیررسمی توسعھ رھبری است.
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