


 حق انتخابجوی  و درجست  
 موزه های رهبری برای زنانآ

 
 مهناز افخمی
 آن آیزنبرگ
 هاله وزیری

 
 :رانمشاو

 رابعه نصیری، امینه لمرینی، عایشه امام، سهیر آزونی
 
 :ترجمه

 نغمه زربافیان
 

 :بررسی و ویرایش

 مهرانگیز کارهرمز حکمت، 
 

  آزمایش شده در

 وت آموزشی افغانیانستیت
 

 
 
 
 

ان بين المللی آموزش و همکاری زنان سازم  
Women�s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace 

(WLP) 



٤٣٤٣ Montgomery Avenue, Suite ٢٠١, Bethesda, MD ٢٠٨١٤ 
Tel: ٢٧٧٤-٦٥٤-٣٠١/Fax: ٢٧٥-٦٥٤-٣٠١ 
Email: wlp@learningpartnership.org 
Web: www.learningpartnership.org 

 
: با همکاری  

 
Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)  

Secteur les Orangers, Rue Mokla, Villa N°٢ 
Rabat, Morocco 

Tel: ٧٣٧١٦٥ -٣٧-٢١٢/Fax: ٢٦٠٨١٣-٣٧-٢١٢   
Email: adfm@mtds.com 

 
BAOBAB for Women's Human Rights 

٢٣٢A Muri Okunola Street, P.O. Box ٧٣٦٣٠ 
Victoria Island, Lagos, Nigeria  

Tel: ٠٤٨٤-٣٢٠-١-٢٣٤ 
Tel/Fax: ٦٢٦٧-٢٦٢-١-٢٣٤  

Email: baobab@baobabwomen.org 
 

Women's Affairs Technical Committee (WATC)  
Awad Bldg., Radio Street, ٢nd Floor 

P.O. Box ٢١٩٧  
Ramallah, Palestine via Israel  

Tel: ٧٧٨٣-٢٩٨-٢-٩٧٠ 
Fax: ٤٧٤٦-٢٩٦-٢-٩٧٠   

Email: watcorg@palnet.com 
Web: www.pal-watc.org 

 
 
 

© Women�s Learning Partnership  ٢٠٠٣  
ISBN: ٩-٤-٩٧١٠٩٢٢-٠ 

 
:طّراح  

Xanthus Design 
 

mailto:wlp@learningpartnership.org
http://www.learningpartnership.org/
mailto:adfm@mtds.com
mailto:watcorg@palnet.com
http://www.pal-watc.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب
 

 3    سپاس قدردانی و 

 5 ما که هستیم؟    : پیشگفتار

 9 ،  اهداف و ساختار   خواسته ها   اصول،  :مقدمه

 15 یادگیری شیوه های ارتباطی عنوان رهبری به :یهبرازندۀ راجزای س

 35  برای برگزاری جلساتنکات مفید :کارگاه برقراری ارتباط در محیط

 
 51 کارگاه جلسات 

 53  برای رهبریکردن خودماده آ: بخش نخست

 55 چه کسی رهبر می شود؟: جلسه اول

 63 شخصی  در زندگی  منرهبرینقش : جلسه دوم

 7 3 بینش من چیست؟  : مجلسه سو 
 

 79 برقراری ارتباط با دیگران: بخش دوم

 81 چگونه باید ارتباط برقرار کنیم؟: جلسه چهارم
 89 متفاوت  در خدمت آراء و سلیقه های   : جلسه پنجم

 9 5 ؟کنیمتوانمند  را یکدیگر نیمچگونه می توا : جلسه ششم  
 

 101  های آموزشیهمکاریایجاد : بخش سوم



 

٢ 

 103  یافت؟   دست مشترکبه مفاهیم  چگونه می توان  : جلسه هفتم

 111 برنامۀ اجرایی ما چیست؟     : جلسه هشتم

 119 هیم؟دخود را پرورش  چگونه مهارت ها و استعدادهای    : جلسه نهم

 127  بسیج شویم؟  حرکت جمعی چگونه برای یک   : جلسه دهم

 135 ؟ یم شوشریک   با یکدیگر تاوردها سد چگونه در مسئولیت ها و  : سه یازدهم لج

 143   را تعریف می کنیم ازمان موفق چگونه یک س  : جلسه دوازدهم
 

 151  کارگاهفرم ارزیابی شرکت کنندگان و گردانندگان 

 157 :یمضما

 159 سناریوهای جایگزین    :  الفۀضمیم

 179 ای برگزاری جلسات    یوه ه ش:  بۀضمیم

 185  گوش فرادادن   هنر: پۀضمیم

 189 منابع و مĤخذ   :  تۀضمیم

193 بین المللی  گروه مشاوران   :  ثۀضمیم



 
 
 سپاسقدردانی و 
 

سیله از سازمان ها و افراد بی شماری که با یاری خود اجرای این طرح را                      بدین و 
    ،(Ford Foundation) فورد        بنیاد زکنیم،به ویژه ا     اسگزاری می پممکن ساختند س   

 امز  آدر بنیاد شیل،(National Endowment For Democracy)اوقاف ملی برای دموکراسی

  (Shaler Adams Foundation)     و بنیاد تایدز (Tides Foundation)       آنها به خاطر حمایت
 .بهبود وگسترش راهها و ابزار افزایش توانایی رهبری  زنانهای ما در زمینه  فعالیتاز 

در اختیار   کتاب    درج در این    که روایت های الهام بخش برای      نیز ز رهبرانی ا
 انوار، تایس کورال،    ینا ز  از یژه، به و   می کنیم  اسگزاریپسقرار دادند     ما

خود را تجربیات بی دریغ یا، عصما خدر و سکینه یعقوبی که اعایشه امام، آیوی جوز
 بررسی دقیق پیش نویس های نسخۀ     به خاطر از نانسی فالورز    .  با ما در میان گذاشتند    

 . متشکریمنده اشرزاه اولیه این کتاب و ارائه نظریات کارشناسان

وئن سال  در ژ   این پروژه را       (WLP)زنان     آموزش و همکاری  بین المللی   سازمان   
در زمینه  ی تازه   شیوه هابه منظور تبادل نظر در خصوص       زمان،   در آن .   آغاز کرد  2000

 با گروهی    ما برا ی توسعۀ آن، الزم  رهبری زنان و نیازها و اولویت های محلی        آموزش  
از تأمین کنندگان بودجۀ است  الزما ـجاین   در.گفتگو نشستیم به بحث و ان  از متخصص
د جهانی کلیسای متح    روحانیت  کل    مدیرۀ    هیئت:کنیم   تشکر   نشست   این برگزاری
، (The General Board of Global Ministries of the United Methodist Church)متدیست

   بنیاد  ،(The Global Fund for Women)زنان یفعالیت ها     برای  جهانی   صندوق   
 برای  سازمان ملل متحد  صندوق  ،  (The San Francisco Foundation)    سانفرانسیسکو،

  . (UNFPA)جمعیت سازمان ملل متحد      صندوق   و   (UNIFEM)  پیشرفت وضع زنان  
آلیا آرا سوگلی، شیوا بالغی، جنیس       :  عبارت بودند از    افراد حاضر در این نشست     

دمن، سیلوی کوهن، تایس کورال، نادیا دیویس، نانسی فالورز، لیان گراس من،               برا
عایشه امام، بوشرا جابر، مونا کایدبی، امینه لمرینی، ویوین مانه، پرامادا منون، گیتا                 
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ریا عبید، آیو اوبه، آرونا رائو، نجات رشدی، سوزان دلرراس، رحیم صابر و              ثمیسرا،  
. بین المللی ما نیزحضوردارند گروه مشاورانمتخصصان در این بسیاری از. یعقوبی سکینه

 در کلیۀ مراحل این پروژه از        نامبردگان و حمایت    همکاریخاطر  ه  ب.  ) ث ضمیمه(
 .آنها سپاسگزاریم

 پیشنهادهای ارزنده   ۀمک آدام که باارائ   شان  از راکی گویال، هنان خلوصی و        
رین و همچنین از م،دانی می کنیمکتاب ما را یاری کردند، قدر نگارش  مراحل  در تمام   
 و مگن براون که در سازماندهی جلسات تخصصی گوناگون، گردهم آیی های           داناهیو
 .داشتند نقشی ارزنده و برقراری ارتباط میان همکارانان مشاورگروه 

و خانم مهرانگیز کار، آقای هرمز حکمت  ،از خـانم نغمـه زربافـیان، مترجم    
قمندان اسگزاریم که با همت خود سبب شدند تا عال    پس ایـن کـتاب، نیز       انویراسـتار 

 شیوه های نوین رهبری در حوزه        خواندن این کتاب با    فارسـی زبـان هـم بتوانـند بـا         
 .فعالیت زنان آشنا شوند



 
 

 پیشگفتار

 ما که هستیم؟
 

زنان و  آموزش و همکاری      المللی  بین سازمانتشریک مساعی   این کتاب راهنما با      
قوق سازمان تأمین ح ،(ADFM)انجمن دمکراتیک زنان مراکش       ،آنشریک  سازمانهای  
 در  (WATC) در نیجریه و کمیته امور حقوقی زنان         (BAOBAB)  ، بائوباب انسانی زنان 

 به  جهان  سه قاره جویی از متخصصان      بهره اصلی ما،    هدف.  فلسطین تهیه شده است   
پیرامون رهبری    سجممنبینشی مشترک و    بتواند  منظور تهیه یک کتاب راهنما بود که        

در جست و   .   ارائه دهد   آنان گوناگوناهداف  سازی عقاید مختلف و      زنان، هماهنگ 
 معرّف دیدگاه های شمار بسیاری آموزه های رهبری برای زنان   :  جوی حق انتخاب  

ازمانهای غیر دولتی، مدیران، کارمندان و       از زنان و محصول همکاری و رایزنی س         
 جهان   کشور 15بیش از     سی، حقوقدانان و متخصصان   همچنین محققان، رهبران سیا   

 .است

 پروژه را روز دوم ژوئن سال        ین ا  بین المللی آموزش و همکاری زنان       سازمان 
 در ماه های بعد توافق نامه های همکاری         و توانست  کرد در شهر نیویورک آغاز       2000
مور حقوقی زنان   کمیتۀ ا  و    انجمن دموکراتیک زنان مراکش    ، بائوباب ی با سازمانهای  رسم

افزایش گسترش توانمندی زنان و      غیردولتی متعهد به    های سازمانهمگی  ـ که    در فلسطین 
هر یک از این چهار سازمان،         .  منعقد کند  ـ    هستنددر جوامع خود     ت آنان    مشارک
 ، بررسی و نقد قرار داده      مورد نویس های کتاب راهنما را در هر مرحله بطور گسترده          پیش
 آن سهیم بوده و آنرا از جهت کارآیی، اهمیت و         ای   محتو و  خط مشی عیین  ت   طراحی، در

 .فرهنگی ارزیابی کرده استضرورت 

ی سرنمون است که برای استفاده      کتاب راهنما  یک   درجست و جوی حق انتخاب    
. تهیه شده است      تنظیم و   در کارگاه های محلی در آفریقا، آسیا و خاورمیانه             

وظیفۀ سازگارکردن کتاب راهنما را با مقتضیات         سرپرستان کارگاه های هر محل        
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را با توجه   برای انجام این وظیفه آنان محتوای کتاب        .  جامعۀ خود برعهده می گیرند    
به شرایط محل به محک آزمایش می گذارند و سناریوهای تازۀ قابل استفاده برای                

ی نسخه های نهای .  شرکت کنندگان در کارگاه را با محتوای کتاب می آمیزند                
تم های  اصطالحات زبانی، فرهنگ و     /  زبانکه از لحاظ    کتاب های راهنمای رهبری    

ابزار آموزشی  اسب با نیازها و مقتضیات فرهنگی هر کشوراند،              نمورد بحث مت   
 شیوه هایزنان می توانند به منظور گسترش و بهبود           به شمار می روند و       مناسبی  

 .رهبری از آنها استفاده کنند
 
 
 

 اندرباره همکار
 

 (WLP) زنان همکاری آموزش و سازمان بین المللی
  و یک سازمان بین المللی و غیردولتی     زنان  همکاری    وآموزش    بین المللی سازمان  

تجدید و  .است کشورهای رو به رشدزنان و دختران در  بخشیدن به  خواستار قدرت 
ازمان  س  این هدف عمده و جوامع   گروه ها  نان در خانواده،     ز نقش   گسترش ساختار 

تدوین   کشورهای رو به رشد و     از طریق همکاری با سازمان های زنان در           که است
تشویق و توانمند    تعلیم رهبری و      های مناسب درباره   جزوهبرنامه های آموزشی و     

 افزون براین .  کردن زنان به خالقیت علمی می کوشد تا این هدف را متحقق سازد              
تلویزیون، /ای رادیو،ویدیوالعاتی و فرهنگی بر اطچندرسانه ای با تولید وسایل سازمان 

CD-ROM)   نقش و  میزان همکاری   امیدوار است بتواند      ،اینترنت  و)  دیسک نوری
 . . را تقویت کندجامعۀ مدنی ایجاد رهبری زنان در 

 
  (ADFM) مراکش   دمکراتیک زنان انجمن

 از حقوق    به عنوان یک انجمن مستقل به منظور حمایت         1985انجمن در سال    این  
گسترش انسانی زنان و ارتقای آن و همچنین ترویج سیاست های عادالنه و                     

 یکی از      دموکراتیک زنان مراکش،      انجمن.   اجتماعی تأسیس شد      فعالیت های
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تشکیل  حقوق زنان در مراکش، در        تأمیندر زمینه   بزرگترین سازمان های غیردولتی    
 در سطح منطقه ای و جهانی       دولتی و جامعۀ مدنی    همکاری با نهادهای      شبکه های

کمک ،   از زنان   حقوق زنان از طریق حمایت      ء ارتقا هدف انجمن .  موفق بوده است  
افزون براین  .  است فعالیت های سوادآموزی و آموزش       های آنان و   آگاهیفزایش  ابه  

به  افزایش مشارکت زنان     معطوف  ه  ک برای رهبری زنان ایجاد کرده       یانجمن مرکز 
 .صمیم گیری استدر کلیۀ عرصه های ت

 
   (BAOBAB)  زنان حقوق انسانیتأمین برای بائوباب سازمان 

و  که برای حقوق انسانی      است یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی         نیز سازماناین  
، به ویژه قوانین مربوط به       محلی کیفری    و قوانین مذهبی توجه به   با  ،  زنانقانونی  

حقوقدانان دولتی   با   مین حقوق انسانی زنان    تأ سازمان.   فعالیت می کند  ،زنان مسلمان 
ی فعال در زمینه حقوق زنان و         و سازمان ها   ، گروه ها و غیردولتی، سیاست پردازان   

 مشغول  یکارهمافراد عادی عالقمند به     حقوق بشر، سایر سازمان های غیردولتی و        
.  کند را تأیید و تشویق می      به ویژه حقوق زنان    ، حقوق بشر   موازین آموزشاست و   

هزینۀ تعلیم حقوق زنان و پروژه های آموزشی و تأمین سازمان  عالوه براین همه، این    
نسبت به حقوق زنان را با      عموم  آگاهی  سطح  افزایش  معطوف به   برنامه های  اجرای  
 .بر سیاست های اجتماعی و دولتی به عهده داردآن تأُثیرگذاری میزان به توجه 

 
 (WATC) کمیتۀ امور حقوقی زنان

ـ   مرکز شش حزب سیاسی در فلسطین،  پـنج زنـان وابسـته بـه   اتحـاد  از  کمیـته ن ای
از شماری قابل توجه    مطالعاتـی زنـان، سـازمانهای حقوق بشر محلی و بین المللی و              

هدف اصلی این   . ندا از نظر سیاسی مستقل   همگی  که  تشـکیل شده    زنـان متخصـص     
یجاد یک  ایه زنان و     تأسیس شده از میان بردن تبعیض عل       1992 در سـال      کـه  کمیـته 

از جمله . باشدبه حقوق بشر متعهد به احترام که است جامعـۀ اسـتوار و دمکـراتیک     
 پرورش مهارت رهبری در زنان جوان، افزایش     کمـک به   کمیـته     ایـن  اهـداف دیگـر   

 سازمانهای حقوق زنان و حمایت از       تقویتمشارکت سیاسی زنان در کلیۀ سطوح و        
،  های ارتباطی، ایجاد شبکهآموزشاز طریق    زنان    امـور حقوقـی    کمیـته   . اسـت آنهـا   
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در تالش برای    آموزشی   ه های رساناز راه   های مبارزاتی    حمایت و پشتیبانی از فعالیت    
 .استاهداف خود تحقق 



 
 

 اصول، خواست ها، اهداف و ساختار: مقدمه
 

اولین .  آموزشی این کتاب راهنما بر چهار اصل استوار است          های   مفاهیم و تمرین  
 این  . و سلطه پذیر      تابع اصل این است که در اکثر جوامع، مردان سلطه گرند و زنان           

زیرا در فرهنگها و جوامع متفاوت مفاهیمی          دارای پیچیدگی خاصی است       فرضیه
حتی افراد یک جامعه    .   رهبری معانی یکسانی ندارند     یا قدرت    یا گری سلطهچون  

به .   به طور یکسان بها ندهند      ممکن است به خصوصیات یا روابط متفاوت انسانی        
عنوان مثال، حل اختالف میان دو همسایه با یک ضربه مشت بجا، ممکن است از                  

 ..قدرتنشان نظر برخی نشانه ضعف فرد حمله کننده باشد اما از نظر دیگران 

قدرت میان مردان و زنان، نه تنها       ایجاد  موازنه    اصل دوم این است که  با          
حاصل  .مند خواهد شد ز نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهرهزنان بلکه کل جامعه ا 

 شناسی و توسعۀ     یکسره متفاوتی چون مردم    های   ر رشته مطالعات انجام شده د    
ای مستقیم و علت و معلولی میان همکاری زنان در              ابطه این بوده که ر     المللی بین

بازتابنده که  ها و رفتارهایی وجود دارد        ها، نگرش  ارزشتقویت  زندگی اجتماعی و    
بدون رهبری زنان، تحقق     .  .و مسالمت آمیزست   روابط  اجتماعی آزاد، عادالنه         

های مستمر در کشورهای در حال توسعه یا در نواحی توسعه نیافته از                   پیشرفت
ارزیابی، افزایش و   فراگرد  ،  همهبا این   .  کشورهای توسعه یافته امکان پذیر نیست     

فراگردی یگانه و    و مردان در آن، نباید         سهیم شدن زنان  نحوه  تقسیم قدرت و     
فراگرد و شیوه   ای   خانواده هر     حتی   و  جامعه منحصر به فرد تصور شود زیرا هر        

به عبارت دیگر نباید برای پیشرفت زنان       .  خاص خود را در این زمینه تعیین می کند        
های  دانست، همچنانکه برای پیشرفت      درست و مناسب      را    و شیوه  تنها یک راه  

 . راه حل وجود دارد به طور معمول بیشتر از یک ادی یا سیاسی نیزاقتص

اصل سوم این است که یک رهبری مناسب آن نوع رهبری است که در                   
خدمت زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، ضعیفان و قدرتمندان بطور یکسان قرار                 

یکسره رد شیوۀ جدید رهبری، این فرض را   .  گیرد، یعنی فراگیر و برابری طلب باشد      
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 می کند که افراد یا گروههای معینی از افراد از یک حق ذاتی برای تسلط بر قدرت و           
براساس فرضیه های پدیرفته شده در شیوه       .  تصمیم گیری برای دیگران برخوردارند    

ها و توانایی های افراد به       رهبری جدید، رهبر باید بتواند به تناسب موقعیت از ایده          
های رهبری باید هماهنگ با        عالوه بر این، مهارت     .  کندحد اکثر بهره برداری       

شیوه های برقراری ارتباط با دیگران باشد چرا که میزان شایستگی و کارآیی رهبر به               
گرچه .  چگونگی رفتار متقابل وی با همکاران، مدافعان یا پیروانش بستگی دارد               

 اکتفا کرد، اما     ها توان در تعریف یک رهبر شایسته تنها به شماری از ویژگی               نمی
حداقل می توان پذیرفت که رهبر باید تصمیم گیری کاردان و دوراندیش باشد و                 

افزون .  کند بتواند با دیگران برای تحقق اهداف دمکراتیک و برابری جویانه همکاری            
های رسیدن به اهداف ـ      ـ یعنی شیوه   بر این رهبر شایسته باید بداند که روند رهبری        

 .که نفس اهدافهمانقدر مهم است 

 راه ایجاد   از و  دموکراتیک     افقیاصل چهارم این است که رهبری فراگیر،          
چگونگی برقراری ارتباط و تبادل نظر      .  شود شبکه ارتباطی مؤثر با دیگران ممکن می      

شهروندان با مسئوالن، والدین با فرزندان و همکار با همکار، هر یک مقیاسی                    
ر عصری که داده های اطالعاتی به یکی از          د.  کوچک از مشارکت در رهبری است      

ترین کاالهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در جهان مبدل شده، طبیعی                پرارزش
است افرادی که از توانایی تولید و گسترش اطالعات برخوردارند در سطوح باالی               
قدرت قرار می گیرند، به این ترتیب رهبری زنان متناسب با توانایی آنان در انتقال                 
اطالعات، عقاید و دیدگاهها نه تنها به یکدیگر بلکه به دیگر  مناطق جهان شکل می                

توانایی برقراری ارتباط ـ مانند توانایی رهبری ـ بستگی به شیوه گفت و گو،               .  گیرد
عالوه بر این، همانطور که تکنولوژی جدید       .  همکاری و تصمیم گیری مشترک دارد     
کند، دستیابی زنان به       ا می ارزنده ایف نقشی  در برقراری ارتباط در سراسر دنیا           

های ارتباطی و کنترل و مالکیت موثر آن نیز نقش مهمی در پرورش                    تکنولوژی
 .استعداد رهبری در زنان خواهد داشت

 
 
 صد اصلی  ق
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 آموزش   باره  عنوان وسیلۀ آموزشی و کتاب درس مقدماتی در             به کتاب حاضر 
برخالف سایر کتابهای راهنمای تعلیم     اما،  .  ردمی تواند مورد استفاده قرار گی     رهبری  

های  مقامنحوه نیل به      تا   شند و می کو  کنندتأکید می  »  ها دستورعمل«رهبری که بر     
 این کتاب راهنما به        هند،ها یا موفقیت را آموزش د          سیاسی، مدیریت شرکت   

یش هدف آن افزا  .  پردازد می  استراتژی های ارتباطی  زنان و   توانمند کردن   شیوه های  
 نسبت به شناخت و گسترش         ها کارگاه  گان یا شرکت کنندگان در       توان خوانند 

 اتفاق نظر،   رسیدن به بهترین راههای برقراری ارتباط، گوش فرا دادن به یکدیگر ،             
در محل کار، منزل    یادگیری  های   مشترک و پروراندن همیاری   مفاهیم  توافق نسبت به    

 .استو جامعه 
 

 اهداف
اوضاع و احوال حاکم بر     تاب راهنما ایجاد ابزاری انطباق پذیر با        هدف از تهیه این ک    

مختلف، عرصه های    اسـت تـا میـزان شرکت زنان در رهبری در              گوناگـون  جوامـع 
 مؤلفان این کتاب کمک      نهایی هدف. روابـط اجتماعی و تصمیم گیری افزایش یابد       در

 و متعادلفانه  منص رفتارهای    ترویج  سراسـر دنیا برای    درمناسـب   بـه ایجـاد شـرایط       
 به این معنا  ، رهبری زنان، مانند مشارکت یا قدرت آنان       . است  زنان و مردان   نسبت به 

به نیسـت کـه مـردان، رهبری، مشارکت یا قدرت خود را از دست خواهند داد بلکه               
 .خواهند داشتانتخاب های بهتری این معناست که همگان از زن و مرد 

 
 ساختار
های  یادگیری شیوهبه عنوان  رهبری: هبریر سازنده اجزای» باعنوانب کتا این بعدی بخش

کند و در درجه اول برای استفادۀ              می را مشخص   کتاب ساختار متن  »  ارتباطی
 اصول و مبانی جدید     بخشاین  .  در نظر گرفته شده است    درس  گردانندگان جلسات   

 دمکراسیاین شیوه بر مشارکت، مساوات طلبی و در نهایت         .  کند را بررسی می   رهبری
عنوان بخش بعدی   .   متناسب برای توانمند کردن زنان است      و مهمتر ازهمه  قرارگرفته  

. است»  جلساتآموزه هایی برای برگذاری     :  کارگاهبرقراری ارتباط در محیط     «:  کتاب
هم برای ادارۀ جلسات آموزش رهبری در این کتاب مفید است و هم              آموزه ها   این  



 حق انتخابدرجست و جوی 

 

١٢ 

دوازده جلسۀ  .  واع جلسات مورد استفاده قرار گیرد      اناداره  تواند بطور کلی در       می
 ، از استهمگی با موضوع رهبری مرتبط      در این کتاب راهنما      های آموزشی    کارگاه

برای بهره گیری از     های الزم    درس گرفته تا  فردتقویت استعداد رهبری     شیوه های  
 .ی مورد نظر   ایجاد و تقویت نهادها    الگوهای همکاری افقی و دموکراتیک برای          

برای توصیف رهبری نمی توان از یک مجموعه خصوصیات یا               همانگونه که    
نیز برای انتقال مهارتهای     واحدی  استفاده کرد، شیوۀ     منحصر به فرد     مشخصات  

اسلوب آموزشی  کتاب عالوه بر موضوع رهبری،         این  در  .  رهبری وجود ندارد   
گردانندگان و  توانمند کردن   کتاب راهنماست ـ برای      این  مبنای  مناسب، که خود     

جلسات ارائه شده در کتاب حاضر،      .  شرکت کنندگان در کارگاه طراحی شده است       
  ویژگی های  بازیرا قابل انطباق    به شمار روند    کلی  فقط باید به عنوان رهنمودهای       

به عنوان مثال، زندگی نامه انسانهای قدرتمند و              .  اندجوامع متفاوت    خاص  
نقطه های آغاز      در این کتاب آمده اند تنها       فق درباره سازمانهای مو    که هایی روایت

هر های مربوط به     و می توان شرح حال و روایت     بحث و گفتگو به شمار می روند         
 .منطقه را جایگزین آنها کرد

ماده آ«عنوان بخش اول    .  اند جلسات کتاب راهنما به سه بخش تقسیم شده         
های سنتی و    شخصهدر جلسه اول، تعاریف متفاوت و م       .  است»  هبریشدن برای ر  

جلسه دوم به خواننده یا شرکت کننده در           .  تی رهبری بررسی خواهد شد     غیرسنّ
جلسه سوم بر .  برای رهبری مشخص کند راهای خود کند تا توانایی  کارگاه کمک می  

 تازه ای آغاز ایده یا  با یک بینش کار خود رااین مسئله تاکید دارد که رهبران چگونه      
 .متحقق ساختن آن به تالش و مبارزه می پردازندو سپس برای کنند  می

در این بخش، جلسه  . است» برقـراری ارتباط با دیگران    «عـنوان بخـش دوم      
  برایکارگاه رهبران و شرکت کنندگان در      شـیوه های  و مقایسـه    چهـارم بـه بررسـی       

به بررسی ارزش مصالحه،    اختصاص دارد   جلسه پنجم   . پردازد برقـراری ارتـباط مـی     
. خاصاهداف  نیل به   پذیـرفتن دیـدگاههای مـتفاوت اعضای گروه برای          مذاکـره و    

پردازد تا از این طریق      دیگران می توانمند کردن   جلسـه ششـم به بررسی راهکارهای        
 .داشته باشدمستمر رهبری تاثیری گسترده و  زمینه های فرد در تالش

در این بخش،   .  نامیده شده است  »  ایجاد همکاری های آموزشی  «بخش سوم   
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پردازد که براساس آن کارکنان و مراجعان به            جلسه هفتم به بررسی راههایی می       
جلسه هشتم روند ایجاد    .  آیند سازمان به منظور ایجاد یک بینش مشترک گرد هم می         
دهد و جلسه نهم به راههای        یک برنامه اجرایی سازمانی را مورد بررسی قرار می          

های متفاوت   های پرورش مهارت    روش های مختلف افراد و    بهره برداری از توانایی   
جلسه دهم به بحث دربارۀ        .  پردازد کارکنان، اعضا و مراجعان به سازمان می           

 که شامل بیان اهداف، یافتن پرسنل       اختصاص یافته است  راهکارهای بسیج سازمانی    
جلسه یازدهم شیوه های همیاری گروهی     .  مناسب و استفاده مؤثر از منابع مالی است       

 های مبارزاتی حقوق زنان هماهنگ شود و        ی کند تا با کمک آنها فعالیت     را بررسی م  
جلسه دوازدهم معیارهای مختلف را برای ایجاد یک سازمان موفق آموزشی سرانجام  

 .دهد مورد پژوهش قرار می

 های آموزشی متناسب با ویژگی های       کارگاه تسهیل برنامه ریزی     بـه منظور   
 را ارائه   لسات جایگزین ویژه فرهنگ های خاص     ج ضمائم این کتاب راهنما      محلـی، 

درسی و  شگردهای برگزاری جلسات    در خصوص   هایی   ایـده ،  بـه عـالوه   . مـی دهـد   
 شرکت کنندگان در و همچنـین شـیوه هـای افـزایش ارتباط میان    تمرینـی جایگـزین    

 حاوی جلسات جایگزین و همچنین امکانات     الف ضمیمه. فراهم آورده است   کارگاه
فهرستی است از وسایلی که       ب هضمیم.استایگزینی این جلسات    موجـود بـرای ج    

گـردانندگان مجـرب می توانند برای ایجاد بحث و گفت و گو و عالقه در کارگاه ها                  
شوند تا در مورد ساختار محیط آموزشی        گردانندگان کارگاه ترغیب می   . استفاده کنند 

ند که بهترین نتیجه را     هـا و راهکارهایی استفاده کن      انعطـاف پذیـر باشـند و از روش        
ناآزموده را  ها و راهکارهای      خواهد داشت و روش    کارگاه شرکت کنندگان در     بـرای 

 که راجع به ایجاد مشارکت از طریق گوش فرا        پ هضمیم. مـورد استفاده قرار ندهند    
.  در بر دارد   دادن موثر و گفت و گوی سودمند       دادن اسـت، پیشـنهاداتی برای گوش      

های  کند که برنامه   سازمانهای غیردولتی در سراسر دنیاارائه می     فهرستی از    ت   ضمیمه
 گروه   فهرستی از اعضای    ث ضمیمه.اند ویـژه پـرورش رهبـری در زنـان تنظیم کرده          

ای از متخصصان با     این مجمع دربرگیرندۀ شبکه   . دهد  ارائه می  بـین المللـی   مشـاوران   
ات حقوقی، سیاسی   اطالعای، فرهنگی و مذهبی است که        دیـدگاههای متفاوت حرفه   

مشارکت آموزش و بین المللی  آموزش رهبری سازمان ۀدر برناممندرج  و اجتماعـی    
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 .کنند میو تنظیم را بررسی  زنان
 
 
 



 
 

 : اجزای سازندۀ رهبری

 ارتباطییادگیری شیوه های  عنوانرهبری به 
 مهناز افخمی

 
دالیل تأکید . است ایـن کتاب راهنما دربارۀ زنان و رهبری در عصر انقالب اطالعات  

  زنان)ب(دهند،  تشکیل میزنان اکثریت جمعیت دنیا را  ) الف: (ما بر زنان عبارتند از    
 در   جوامع بشری را   که زندگی مسائل مهمی   عرصـۀ تصمیم گیری در بارۀ       عمـدتاً از    

اگر قرار است که دنیای بهتری ) پ(اند و    اند، کنار گذاشته شده    گذشته شکل بخشیده  
راه باید در آینده نقش بسیار مهمتری در        زنان  زندانمان ایجاد کنیم،    بـرای خـود و فر     
توانند به عنوان    تأکید ما بر رهبری است چرا که زنان می        . ایفا کنند تحقـق این هدف     

 ـ یعنی آزادی، برابری، عدالت، رفاه و صلح برای  اهدافمانرهبـر، آیـنده را به سوی   
 تکنولوژی اطالعات است چرا که عاملی تأکید ما بر. و هدایت کنندریف همگان ـ تع

دهی ساختار و همچنین میزان توسعۀ اقتصادی، عدالت اجتماعی          مؤثر در شکل  است  
 .م  و یکو آزادی فردی در قرن بیست

 
 قدرتدستیابی به زنان، اطالعات و 

تر  زنـان طـی چـندین دهـۀ گذشـته، در امـور اجتماعـی جوامع خود به مراتب فعال          
عمومی داشته عرصه خصوصی و  زندگی  از جایگاهی که باید در  انـد امـا هنوز     شـده 

ـ باشـند    مدیریت و اجرایی در کشورهای     مقام های    اززنان   سـهم    .رخوردار نیسـتند  ب
 درصد و در آسیا و کرانه اقیانوس آرام،         15درصد، در آفریقا،      33, 3  پیشرفته حدود 

طی بیست اندک است، اما  و آسیا بسیار آفریقادر اگرچه  این میزان   1.ستا درصد   13
 میزان مشارکت زنان در سطوح باالتر       .سـال گذشـته بـه دو برابر افزایش یافته است          

  ،2000در سال . استاندک همچنان هـای اقتصادی حتی در غرب نیز     گیـری  تصـمیم 
                                                 
١. United Nations, The World’s Women ٢٠٠٠: Trends and Statistics, New York: 
United Nations, p. ١٣٠. 
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زنان فقط در سه شرکت در مقام         آمریکا در ایاالت متحد    تجاری مهماز هزار شرکت    
 در اغلـب مناطق دنیا، مشاغل براساس        2.قـرار داشـتند   رتـبه    اجرایـی عالـی      انمدیـر 

ندگی و خانگی به خدمات دفتری و فروش    بیشـتر   زنـان   . انـد  جنسـیت تفکـیک شـده     
زنان در  توسط   به طور م   . خدمات حمل و نقل و صنعت     به  مـردان   اشـتغال دارنـد و      

اما کار  . مردان ساعات بیشتری را در هفته مشغول به کارند        در مقایسه با    سراسـر دنیا    
 برای انجام شغلی مشابه    .  به حساب نمی آید    یاو  است   بدون دستمزد     یا آنها معموالً 

نظام مدیریتی در . گیرند  حقوق می آنها درصد کمتر از     40 تا   30  مـردان، زنـان    شـغل 
 درصد از 21های تراز اول مدیریت و   درصـد از شـغل  9سـازمان ملـل، زنـان فقـط        

در خدمات اجتماعی شد را در اختیار دارند، حال آنکه های مربوط به مدیریت ار مقام
با این همه، واقعیت آن است      . شغلی را بر عهده دارند    پایین   های  درصـد از مقـام     48

هـا تا به حال کمتر تمایلی نسبت به برآوردن نیازهای شغلی زنان از خود           دولـت کـه   
 .اند نشان داده

 مانند عادات اجتماعی، تاریخییک عامل خاص اختالفات جنسیتی ناشی از     
پیامد اوضاع و احوال گوناگون     ، بلکه   نیستمـذهب، ارتـباطات اقتصـادی یا قوانین         

م اجتماعی به شکلی ظالمانه فرصت      اپیچیدگی نظ که   آگاهندبسیاری از زنان    . اسـت 
 و در عین حال آگاهند که خود   گیرد  امکانـات زندگـی را از آنان می        بهـره جویـی از    

مشکل آنها تنها چگونگی رقابت با آن هـا می دانند که  .   انـد جزیـی از همـین نظـام    
  اراده معطوف به تجسم و ترسیم یک نظام تازه اجتماعی و کمک            مردان نیست، بلکه    

در . استاسیر خود کرده    م موجود است که هم مردان و هم زنان را           انظبـه بازتولـید     
 چگونگی   و تعریف  یینـ بصورتی روزافزون مسئولیت تع     باید قرن بیست و یکم زنان    

در  تحقق بخشیدن به آن براییـک زندگـی خـوب و انسـانی را بـرعهده بگیـرند و              
در برخی از جوامع ـ  آشکارا،  . دنیایـی پیچـیده و به هم پیوسته نقشی فعال ایفا کنند  

عرصه  زنان وارد    ازشمار قابل توجهی    ـ   بـه عـنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی       

                                                 
٢. �Start-up of Her Own�, by Marci McDonald, U.S. News & World Report, May ١٥, 
٢٠٠٠. 
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به نحو قابل را وابـط جنسـیتی و در نتـیجه، روابط اجتماعی          ر  و 3انـد  سیاسـت شـده   
 چنین پیشرفت هایی هنوز به هیچ روی     .اند کردهتر   متعادل  و  منصفانه تر   ای   مالحظـه 

 عرصه   خود در   اساسی نقشبرای ایفای   وامع  ج همـه  در    زنـان بایـد    کافـی نیسـت و    
  .شوند  و توانمند فعالای روزافزون و گسترده  اجتماعی به گونه

 
 زنان بین المللی درباره ضرورت توانمندی  اجماع

 نان  آشـکارا اجماع و توافقی بین المللی درباره لزوم توانمند شدن ز            در حـال حاضـر    
باره زنان  این توافق در چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در          . شکل گرفته است  

 این  در.  گردید منعکس» خط مشی اجالس پکن   «در   و   حاصـل شـد   ) 1995پکـن،   (
برنامه برای تدوین یک     »خـط مشی اجالس پکن    «:  چنـین عـنوان شـده اسـت        سـند 

 موانع  حذف این برنامه     کلیدی هدف. مند کردن زنان است   معطـوف به توان   اجرایـی   
زندگی عمومی و خصوصی     حوزه های    موجـود بر سر راه شرکت فعال زنان در تمام         

های اجتماعی، فرهنگی و     یریگ در تصمیم با مردان   آنان  سـهم کامل و برابر      و تأمـین    
درت و مسئولیت    به ق   برابر دسترسیایدۀ   است که    ابدین معن صل  این ا .  است سیاسی

تر ملی و  مشـترک بایـد مـیان زنـان و مـردان در خانـه، محـل کار یا جوامع گسترده               
 .شودرعایت المللی  بین

 و شرطی است  حقوق انسانی   یکـی از اصول تأمین      برابـری زنـان و مـردان         
 تحقق برابری انسان ها، توسعه و صلح جهانی    . عدالت اجتماعی تأمین  برای   یدکلـی 

ـ مدار نوعی    و مردم پایدار   شرط توسعۀ    .پایـدار نیـز در گرو تحقق این برابری است         
 .است آن هابرابری میانمشارکت نوین میان زنان و مردان برپایه 

است که هم م از این جهت     به تحقق این اصول    تعهـد مسـتمر و دراز مـدت        
مشکالت ای که با      فرزندان خود و جامعه     تأمین سعادت   برای توانندبزنـان و مـردان      

خط مشی اجالس   « �کنند  با یکدیگر همکاری    قـرن بیسـت و یکـم مـواجه است،           
تأکـید می کند که حل نگرانی ها و مسایل مشترک زنان درگرو همکاری بین                »پکـن 

برابری جنسیتی در    یعنی   هدف مشترک ه  برپای با مردان     آنان آنـان و تشـریک مساعی     
از آن  .  شد  مردان مساوی با تعداد    کابینه سوئد     تعدار زنان عضو    برای اولین بار   1995در سال   .  3                                                 

 بیمه های اجتماعی و هزینه های نظامی و محیط          ۀدر زمین دولت  سیاست های  دگرگونی  پس  
 .تازه در عرصۀ تصمیم گیری بودنیروهای سیاسی معرّف حضور زیست 
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و ً متفاوت   خط مشی اجالس پکن به اوضاع و احوال کامال          «:  اسـت  سراسـر جهـان   
به عنوان واقعیتی ملموس      آن را  ودر جوامع گوناگون جهان آگاه است       زنـان   متـنوع   

 در تالش برای    برخی از زنان  مـی پذیـرد و به ویژه به این واقعیت نیز آگاه است که               
 4».دان مواجه خاصبا موانع  توانمندی نیل به

 
    نظم جهانی نیروی محرکه :تکنولوژی اطالعات

بستر و اطالعات علم و . انقـالب ارتـباطات در حـال تغییر دادن ماهیت قدرت است      
. کنند روابـط تولید را کنترل می     چگونگـی   هـا و     شـیوه  انـد و      مـدرن  دنـیای شـالوده   

 کوتاه کرده و   بسیار را    ها  فاصله ،ه درآورد  خود تسلطارتـباطات مدرن زمان را تحت       
تکنولوژی ارتباط جهانی را به این . های بالقوۀ یکدیگر کرده است را همسایه گـان   هم

 تا وادار ساخته استها را  ها و شرکت سادگی یک گفت و گوی محلی کرده و دولت        
نیز از  ها دولت . کنند و سازگارهماهنگهای جهانی    رقابت  تـازه  خـود را بـا شـرایط      

یک سو تحت فشار الزامات رقابت های جهانی اند و از سوی دیگر ناچار به رعایت                
    یروای که عموماً جهان ای الگوی تازه. اصل عدالت اجتماعی در سرزمین های خود

  (globalization)  ارتباط و قدرت    ه ای از  های تاز  شکلخود معرف   شود،   نامـیده می 
 روند تازه به سود جوامع بشری است یا          که این  اشت د توان اطمینان  نمیهنوز  . است

رو به رشد را مهار نکنیم،      روند  که اگر این    بود  تـوان مطمـئن      امـا مـی   . بـه زیـان آن    
      مشارکت یا رضایت ما    ،آگاهیتـواند بسـیار درخشان باشد، بدون         ای کـه مـی     آیـنده 

ن فرصت های  مدرامکانات گسترده تکنولوژی اطالعاتی. بـه تاریکـی خواهد گرایید     
    امـا، زنان در   . داددر قـرن بیسـت و یکـم در دسـترس زنـان قـرار خـواهد                  ای   تـازه 

توان و آمادگی الزم     هـا بهـره گیـرند که از        فرصـت  توانسـت ازایـن    صـورتی خواهـند   
   .برخوردار باشند

 
 تکنولوژی اطالعاتیدگی پیچ

و پیچیده  یه  ال، خودجوش، چند    شدهاقتصاد جدید جهانی     موتور   کهای    تکنولوژی
                                                 
٤. �Report of the Fourth World Conference on Women�, Covenant for the New 
Millennium: The Beijing Declaration and Platform for Action (Beijing, Sep. ١٥-٤, 
١٩٩٥), Santa Rosa, California: Free Hand Books, ١٩٩٦, pp. ٨-٧. 
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ها و   خود شکل   فزاینده رشددر  گذرد    می ی بین المللی  این تکنولوژی از مرزها   .  است
هر نوع    تادارد  می  وا افراد، جوامع و ملل را         می آفریند و در نتیجه     ای امکانات تازه 

هایی که   ها یا ملت   افراد، گروه به این ترتیب،    .  را با شرایط جدید تطبیق دهند     اصالح  
از فرآورده  ،  یی بیشتری دارند   آشنا  اطالعات  نوین تکنولوژیامکانات    با ساختار و  

کسانی که با تکنولوژی اطالعاتی جدید       اما،  .  های آن بهتر می توانند استفاده کنند       
هم با دیگران   به رقابت    و یا نقشی در ایجاد و تکامل آن ندارند قادر               آشنا نیستند 

های  رنجمسایل و   ید نسبت به     تکنولوژی جد واقعیت آن است که      .  نخواهند بود 
نیازهای انسانی را برآورده نخواهد کرد مگر       به همین دلیل       و تفاوت است  بشری بی 
از آنجا که    .  و در خدمت خود بگیریم      نیم  آن را مهار ک    توانایی های    اینکه ما    
 .  را برنمی تابد   های انسانی  ، ضعف استقدرت  خود مولد    اطالعات    نوین تکنولوژی

آنچه باید انجام   .  کردنمی توان   منا بر اثرات منفی آن غلبه        کوه و ت  اعتراض و ش  با  
 به امکانات   بخشیدنشکل   را توانا به      هایی است که ما    دهیم کشف راهها و روش     

به طور کلی   رسیدن به این توانایی     .  دکن و همچنین استفاده صحیح از آن         اطالعاتی
 مدرن اطالعاتی نیازمند    در گرو آموزش مناسب است، اما بهره جویی از تکنولوژی          

نظر  اتفاق به ایجاد    نوعی رهبری که  آوردن  یعنی فراهم   توسل به ابزار سیاسی است       
 .شود های گروهی منجر می به تصمیم و در نتیجه گروهی

 
 آیندۀ بهتربرای همگان زیربنای :  اطالعات نوینتکنولوژی

 که   توافق الزم را   تواند به ما کمک کند تا دانش، رهبری و         تکـنولوژی اطالعـات مـی     
تکنولوژی جدید  این  .  ماسـت به دست آوریم     زندگـی موردنظـر   رسـیدن بـه     الزمـه   

و به اجرای ای نسـبتاً ارزان بـه کلـیۀ نقـاط جهـان منـتقل شود          تـواند بـا هـزینه      مـی 
در کمک  کند تا     افراد و جوامع محروم     و در نهایت امر به      های ملی و جهانی      سیاست
قرن بیستم آغازگر   همانگونه که   . شرکت کنند   خود ندگیر ز د  مؤثر های گیری تصمیم

می تواند  نیز   قـرن بیست و یکم       ،هـای عظـیم در علـوم و تکـنولوژی بـود            پیشـرفت 
به ما  های علمی     پیشرفت .وجود آورد ه   ب  ها  در زندگی انسان    العاده های فوق  پیشرفت

مورد تهدید  را  که زندگی بشر    را هایی یاری از بیماری  ایـن امکـان را داده است تا بس        
ان  میان ببریم، عمر را طوالنی کنیم، ماهیت کار را تغییر دهیم و همگ             قرار می دهد از   
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توانیم اطالعات و علم را       ما هم اکنون می   . سازیماز یک زندگی آبرومند برخوردار      را  
. آوری و منتقل کنیم ایجاد، جمعاندک ای نسبتاً   هزینهر سریع و با اسیجهان ب  درسراسر

های  از تالش  بسیاری که درگذشته چیره شویم    یسرعت بر مشکالت   توانـیم بـه    مـی مـا   
 . به موقع به تعویق انداخته بودهمکاریمربوط به توسعه را به علت نبود ارتباط و 

 
 شمارمندر نحوۀ توزیع اطالعات اختالف سطح د

 (digital)شمارمند  نابرابری توزیع اطالعاتبا در دنیای امروز مامشکل این است که 

 نابرابر به اطالعات و دانش و       دسترسـی ناشـی از      اخـتالف سـطح    ایـن .  روبـروییم 
 .وجود دارد توسعه و همچنین آزادی و برابری جنسیتی         ۀدر زمین اسـت که    امکانـات   

 بیش از تعداد     آمریکا به تنهائی   یوترهای موجود در ایاالت متحد    به عنوان نمونه، کامپ   
 زنان در سراسر جهان و به ویژه 5.استورهای جهان کامپیوترهای موجود در بقیۀ کش

در کشـورهای در حـال توسـعه نسـبت به مردان کمتر به تکنولوژی مدرن دسترسی                 
 .دارند

 در کشورهای فقیرتر بلکه دره تنها برای رفع این شکاف ها و کمبودها ن مـا باید     
ما باید . یمکنتالش بخـش هـای محـروم تـر جمعـیت هر کشور، به ویژه زنان و دختران،              

اسـتفاده از اینترنت را برای تمام مردم جهان فراهم کنیم و این امر نه تنها شامل            امکانـات   
  نرم افزار ها،    اسـتفاده از دسـتگاه هاست، بلکه استفاده از         آمـوزش نحـوه   سـخت افـزار و      

انسـان های   . دربرمـی گیـرد   نیـز   را  داده هـای فرهنگـی زبانـی و دسـتاوردهای اجتماعـی             
شده در جهان نه تنها باید مصرف کنندگان اطالعاتی باشند که           فراموش   یا   حاشـیه نشـین   

که خود و دیگران از آن استفاده       را  در مکانـی دیگـر ایجـاد شـده انـد، بلکـه باید دانشی                
ـ  کنـند  مـی  و خرد گوناگون در صورت بهره برداری از تجارب فقط  ما  . وجـود آورنـد   ه  ، ب

چالشی را که در مقابل ماست بپذیریم و         اگر   .بشـری در سرتاسر دنیا غنی تر خواهیم شد        
  در آن  جهانی خواهیم داشت که گـان را وجهـه همـت خودکنیم،    یـاری رسـاندن بـه هم     

انصاف و عدالت بهره   سعادت، منزلتـی درخـور خواهـند رسید و از   شـأن و  بـه   انسـانها   
نیایی در د  در نهایت مجبور به زندگی    امـا اگـر از ایـن چـالش بپرهیـزیم            . خواهـند بـرد   

                                                 
٥. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 
١٩٩٩, New York: Oxford, ١٩٩٩, p. ٦٢. 
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 .ی نخواهد داشتفتخاراخواهیم بود که 
 

 یادگیرنده   جوامعرهبری و
ویژگی آن فرمان مداری سازمان یافته و       بسیاری از ما در جوامعی زندگی می کنیم که          

می تواند خانه، جامعه و      فـرمان مـداری      مرکـز ایـن   .  اسـت  (hierarchical)پایگانـی   
 فرهنگ اطاعت با استفاده از مان مدار  فر ساختار. عرصه های سیاسی یا اقتصادی باشد     

ین فرهنگ است که با ایجاد یک نظام اقتدارگرا         هم. مـی پـروراند و پرورانده می شود       
نقش اقتدار، قانونی کردن روابط .  توجیه و تغذیه می کند  را اطاعـت    سلسـله مـراتب   

یک نظام در نبود اقتدار، هر فرد در .  است عمومرضـایت راه جلـب   مـدار از    فـرمان 
 گونه روابط   این. القوهبه عضوی ناتوان مبدل می شود یا به زورمندی ب          رمان مدار یا  ف

جامعه ای متفاوت هستیم که در آن مردان در پی به بیان دقیق تر، ما    . دلخـواه ما نیست   
نمی نگرند  اجتماعی سوژه هایی با وظایف خاص و معینعنوان به و زنان به یکدیگر 

به  یکدیگر را    بلکه   ،کند هد و دیگری اطاعت می    کـه در آن یـک نفـر فـرمان مـی د            
 از .عنوان انسان هایی می شناسند که با انسان های دیگر در ارتباطی اصیل و برابر اند

 برای پرورش انسان های      است رهبری وسیله ای  یادگیـری   گـروه   در یـک    همـین رو،    
 با این   .د انسـان هایـی که برای یافتن وحدت و معنا به یکدیگر روی می آورن               :اصـیل 
 . باید از جایی که هستیم آغاز کنیم آموزشیگروه های  حرکت به سوی برای همه،

 دستیابی الزم برایعزم و قدرت   تسلط بریعنیبـرای بسـیاری از ما رهبری        
دیگران را متقاعد به بتواند کسی است که  رهبر   در معنایی مشابه،     .نـده بـه هدفـی ارز    

ن تعبیر از رهبری، افراد صاحب اقتدار از موقعیت         ایبراساس  . انجـام دستوراتش کند   
ما براساس تجربۀ خود    .  اما همیشه اینگونه نیست    ،بهتـری بـرای رهبری برخوردارند     

و  زمینداران   ،کارفرمایانپدران،  چون  ـ   شناسیممی  افـراد بسـیاری را در مسند قدرت         
رادی برخورد از سوی دیگر، بسیاری از ما به اف       . ــ کـه رهبـر نیستند       صـاحبان حـرفه   

بر که  یرتأثیآن ها را به خاطر     ،  مسلط نیستند  قدرت   براهرمهای   کـه هـرچند    کـرده ایـم   
  یک ویژگی را   رهبری  باید  آیا ترتیب، به این . ، رهبر می  دانیم    گذارنـد   مـی  محـیط خـود   

 ؟مندند بهره ازآن ، و نه همگان،افراد تنها برخی کهشمرد  خصلتییا آنرا  دانست  فردی
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 نمی شود شمرده هبریآنچه ر
 چه  رهبریتعیین کنیم   یکـی از راه هـای شـروع بحـث دربـارۀ رهبری این است که                 

اعمال  که رهبری توانایی     یمبسیاری از ما براین باور    . بـا بدیهـیات آغاز کنیم     . نیسـت 
ممکـن اسـت بـتوان مـردم را با تهدید به انواع             البـته   . نیسـت  قـدرت  یـا    خشـونت 

پدر به عنوان نمونه، . ادار به انجام کار مورد نظر کرد   محـرومیت هـا یـا مجـازات ها و         
در یکی از درس هایش     وی  خـود را تهدیـد بـه تنبـیه می کند به این دلیل که                فـرزند   

رییس اداره نیز .  خود در منزل شانه خالی کرده است     تکالیفمـردود شده یا از انجام       
انجام سریع تر وظایفش دار به تا او را وا    کند    تهدیدپاداش    به ندادن  را کارمندتواند   می

در واقع  ها و مجازات ها     تهدیـد ایـن گـونه     مـی تـوان تصـور کـرد کـه           امـا،   . دسـاز 
. ددا رخ نمی حضور رهبری رصورتد که است رویدادهایی نسبت به منفی عکس العمل های  

داشت  نمی تهدید کارمند  یا مافوق نیازی به      فرزند مجازاتپدر نیازی به     مثال، عنوان به
 .تفاهم متقابل بهره می جست رسیدن به برایمؤثر و تبادل رأی ارتباط های  شیوهاز اگر

اقتدار نیست؛ چه اقتدار به      اعمال    که رهبری  نشان می دهد  یادشـده   نمـونه هـای      
 و چه اقتدار به شکل سنتی آن، مانند         ، به فرزند   نسبت  مانـند اقـتدار پـدر      ،شـکل قانونـی   

بخواهد و  کاری  یک پدر می تواند از فرزند خود        . مندپایگاناقـتدار مافوق در یک سازمان       
فـرزند نیز ممکن است آنرا انجام دهد فقط به این دلیل که پدر تصور می کند حق عنوان                   

یـک مرئوس برطبق دستورات مافوق خود عمل می کند          . کـردن چنـین تقاضـایی را دارد       
تبار، کارمند زیردست مادامـی کـه ایـن دستورات در حوزۀ اقتدار مافوق باشد و به این اع     

معموالً منظور ما از اعمال . گمـان مـی کند که مافوق حق صدور چنین دستوراتی را دارد            
همچنان ، اما   منتفی می سازد  استفاده از زور را     مشروع  اقتدار  . است، همین   مشروعاقـتدار   

 . است متفاوتهبری ربا

ر احترام و   به تجربه ثابت شده است که افرادی معین دارای شخصیتی سزاوا           
. دیگران را تحت تأثیر قرار می دهندخود  (charisma) فرهمندی آنها با. نـد  ا اطاعـت 

ویژگی درونی است که    دانست، چه یک    تفاوت   رهبری م  فرهمندی را نیز باید با    امـا   
تبعی ازتوانایی   دیگـر، رهبـری    ازسـوی . از آن بـرخوردارند   شـمار اندکـی از مـردمان        

 ازهمین رو، . قرار داردهمگان  است که بالقوه دردسترس  بـا دیگران  ارتـباط برقـراری   
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 .ازآب درآمده اند بزرگی رهبران  باشند فرهمندی داشته آن که خصلت کسان بیاز بسیاری

یا مشروع  اعمال زور است و نه اقتدار سنتی،   ناشی از  بنابـراین، رهبـری نـه      
. بری باشد ه ویژگی ها می تواند جزیی از ر        هـر یـک از ایـن       ، هـرچند کـه    فـرهمند 

رهبری مشخصات   بنابراین،.  نیستند رهبرقرار دارند الزاما    افرادی که در مسند قدرت      
 ..فرماندهی متفاوت دانست  و ساختارهایویژگی هاباید از را 
 

 رهبری و برقراری ارتباط
 بقای رهبری،    ایجاد و  برایبنابراین،  .  با دیگران  ارتباط کردن یعنی برقراری      رهبـری 

هیچ کس نمی تواند . یاز به دونفر داریم که به نوعی با یکدیگر مرتبط باشندما حداقل ن
کیفیت .ستدان شکلی از ارتباط      را باید  رهبری و از همین رو      در انـزوا رهبـری کـند      

وی با   با چگونگی برقراری ارتباط       است مرتبطمحسوسی  رهبـری هـر فـرد به نحو         
سلسله مراتب اساس ر اکثر موارد بر ارتباطی د نظام  ،   پایگانی در سازمان های  . دیگـران 

مافوق، وظایفی  . به همین شکل است   در این گونه نهادها     رهبری نیز   . ستعمـودی ا  
و سپس   به ایفای آن ها بپردازد       کارمندرا تعیـین مـی کـند و راه را نشان می دهد تا               

به تقویت و   زیرا  کارآمد است،    گونه نظام تنها به ظاهر       این. را گـزارش دهـد    نتـیجه   
 .از نظر بسیاری از ما پذیرفتنی نیست می پردازد که رتباطانوعی بیت تث

. الگویی متفاوت را دنبال می کند جامعۀ یادگیرندهبرقـراری ارتـباط در یـک         
ایجاد می شود،   و افقی   ، بلکه به صورتی برابر      یستایـن الگـو برطبق سلسله مراتب ن       

این الگو سلسله مراتب را . و بـا اعمـال زور یا اقتدار بیگانه  همیشـه دوجانـبه اسـت       
به در آن   ه اعضای انجمن    هم. جلوه می کند  همواره به شکل گفت و گو       . نمـی پذیرد  

الگوی رهبری در این سیستم،     .  می آموزند  دارنـد یـاد مـی گیرند و       شـرکت   تسـاوی   
 بالقوه   و هم یک پیرو    یک رهبر هم  هر فرد همزمان    . الگـوی ارتـباط را دنبال می کند       

 رسیدن به درکی برایقیق تر، هر فرد رهبری است که با سایر رهبران     به بیان د   .اسـت 
انتخاب هایی  نیز   گزینه های موجود و       یا تفاهم بر سر    مشـترک از موضـوع مورد نظر،      

افراد برای رسیدن به    در چنین نظامی همه      .کـه بایـد صـورت پذیرد، فعالیت می کند         
گی که همگان در آن سهیم      بینشی از زند  رسیدن به   یعنی   می کوشند،  هدفـی مشترک  

 این تصور از رهبری ممکن است در وهلۀ اول تا اندازه  ای ناآشنا به نظر                 .خواهند بود 
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الگوهای ما به   ه   چ آید، ممکن است خیالپردازانه به نظر        نیز .امـا چنین نیست   . برسـد 
بسیاری از ما این نوع ارتباط را در خانه،           . ارتـباط عـادت داریم    پایگانـی و عمـودی      

ترک اید از همین روست که ب. رسـه، محـل کـار یـا مکـان های عبادت آموخته ایم            مد
زمانی .  سنت های دیرینه و ناکارآمد را کنار گذاریم        تاعـادت کنیم و به جد بکوشیم        

، در مسیر روابط متقابلی     بگیریم و تصمیم    بیاموزیم با یکدیگر    یمکـه بپذیـریم می توان     
 ؛ بود  از روابط کهن خواهد    ظه ای متفاوت  قـرار خواهـیم گـرفت که بطور قابل مالح         

 .آورد خواهند بوجود آیندۀ  به مراتب بهتری را کهسودمند روابطی 

 
 یادگیرنده جوامع رهبری در 

سوی مقصدی   رفتن ب   فراگرد توان آن را به    رهبـری یک روند تأثیرگذاری است و می       
. اشت د  باید هدف و بینش    ی معین مکانحرکت به سوی    بـرای   . تشـبیه کـرد   خـاص   

فراتر از که خود ست دانگیری یک بینش     شـکل  را بایـد محصـول       بنابـراین، رهبـری   
، از  آل ایدههدف مطلوب، از     از    روشن یعنی داشتن تصوری  بینش  . تعیین هدف است  

از  .نتیجه چه خواهد بود   ،  بـه بهتـرین شکل ممکن انجام دهیم       ایـنکه اگـر کـاری را        
ری به شمار بدون سمت و سو رهب رهبریهدف باشد؛  یبتواند    رهبری نمی  همین رو، 

 باید  چگونهپرسـش این است که هدف و جهت حرکت و برنامه عمل را              . رود نمـی 
باید تابع  فراگرد  آیا این   و میزان موفقیت را با چه معیارهایی باید سنجید؟           تعیین کرد 

 یک الگوی هرمی شکل باشد؟

مساعد   اجتماعی احوال و اوضاع وشرایطرا با اشاره به  این بحثاز آنجا که  
که کلیدی بپردازیم   های    ایده به شرح    بایداکنون  آغاز کردیم،    سنتی پایگانی    رهبریبا  

 .یاری خواهد داد  یادگیرنده رهبری درجوامع تحول به سوی ما را در جهت

 یادگیرنده سازماندهی جوامع 
میسر می شود،   تبادل افکار   داد و ستد معنوی و      براساس  افقی  ه رهبری   کبه این   نظـر   

ها و معانی، هرگز هدف کامالً ثابتی   از بینش معینای یابی به مجموعه تـا زمـان دست    
هیچ هدفی آنچنان   .  و تحول اند   ل تغییر  هدف و وسیله دائماً در حا     . نخـواهد داشت  

بدان معنا  سخن  این  .  وسیله را توجیه کند    هرگونهمهم یا مقدس نیست که استفاده از        
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بند باشند یا در خصوص اهدافی       دگان نباید به عقاید خود پای     کنن نیسـت کـه شرکت    
مقصود این است که شرکت کنندگان باید       . ای نداشته باشند   معـین، افکار آرمانگرایانه   

ساختار . متفاوت است سنتی پایگانی الگوییکسره با   که  به رهبری از منظری بنگرند      
 :شدتواند شامل اجزای زیر با رهبری در جوامع آموزشی می

 
 پذیری سازمانی انعطاف

و همـزمان با  باشـد  پذیـری الزم بـرخوردار       از انعطـاف  بایـد    یادگیـری    سـازماندهی 
 بین ساختار و    در ارتباط متقابل   رهبری. تغییـر یابد   شـیوه هـای یادگیـری     پیشـرفت   
و می شود   یادگرفته  سازماندهی  در ایـن ارتـباط متقابل       .  تحقـق مـی یابـد      یادگیـری 

نه تنها با دگرگونی افکار و رفتار         یادگیری ر چنـین محیطی   د . آمـوزش سـازماندهی   
. می شود نیز  گروه   تغییر مدام روابط و مناسبات میان اعضای         باعثاست، بلکه   همراه  

با  که  نیست اداره و دفتـر   چـند   شـماری   ، سـازمان عـبارت از       یادگیـرنده جوامـع   در  
ابل، زنده و منظم میان      بلکه ارتباطی متق   ،د باشن اقـتدار به هم متصل شده     هـای    رشـته 
 .های واقعی است انسان

 
 توزیع منظم قدرت
 سازماندهی مستلزم این است عنوان آموزش و آموزش به عنوانتحقق سازماندهی به 

هرج  اقتدار به معنای   های رشته   بردن ازمیان. توزیع شود   همه میانمنظم   شکلی  به که قدرت 
 ازرفتار، ،متقابلارتباط  افراد با ایجاد که اگر ، بلکـه بـه ایـن معناست       نیسـت و مـرج    

ای  وگو و مروج مجموعه    فتمساعد به گ  کنند که    اسـتفاده   هایـی  و مهـارت    احساسـات 
 .خواهد یافت  تحقق ، نظمکنندگان باشد میان شرکت   مشترکو اهداف  ازمعانی

 احترام متقابل
ه با یکدیگر به   کنندگان در مکالم   بستگی به توان شرکت   یادگیرنده  هبـری در جوامع     ر

 که به رغم   تأکید می کند  بر افرادی   افقی  رهبری  . هایی برابر و کامل دارد     عـنوان انسان  
 .گذارند  نظر، به یکدیگر و عقاید یکدیگر احترام می وجود اختالف

 
  پیروی داوطلبانه 
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قشی مهم در تحقق    نرود بلکه     از میان نمی    نه تنها  در یـک سـازمان آموزشـی، اقتدار       
بستگی به رضایت داوطلبانه    اقتدار در این سازمان ها      کند، اما    ترک ایفا می  بیـنش مشـ   

ی است  اقتدار. ای از قوانـین یـا تهدیـد بـه اعمـال زور              مجمـوعه   بـه  افـراد دارد نـه    
 .شود  حاصل می و تبادل نظر پیشرفت گفت و گوکه در مسیر غیراجباری

 
 مند تفکر نظام

به همان اندازه آگاهی دارد که از    ی خود ازاجاز ارتباط میان    جامعـۀ یادگیـرنده     یـک   
مطلوب زاینده تفکر یک مجمع آموزشی .  کـل سازمان بـا ارتـباط مـیان یـک بخـش        

ند که هویت و اعمالشان زمانی      ا  آگاه  در چنین مجمعی   کنندگان شرکت.  است مند نظام
آگاهی از این . شودشمرده یابـد که به عنوان بخشی از کل بزرگتر       معـنای کامـل مـی     

دهد و اهداف را با منابع        می سودمندمـندی، بـه گفـت و گـو سـمت و سویی               منظـا 
 .سازد موجود در زمان و مکان خاص و متغیر مرتبط می

ـ توا مـی یادگیـرنده   جوامـع     های رسمی  نهادهای متفاوت مانند     ند در حـیطه   ن
آن  از   ،در واقـع بسـیاری از رهبران موفق در سازمانهای رسمی          . دنسـازماندهی شـو   

های مطرح شده در     با ویژگی  خود بهره می جویند که       های ارتباطی   مهـارت  از گـروه 
 .سازگار باشد و در ایجاد جوامع آموزشی مفید واقع شودباال 

 
 
 

 یادگیرندهاخالق رهبری در جوامع 
 رهبری اعمال زور، اقتدار یا فرماندهی   ،تأکید کردیم همانگـونه کـه در گفـتار پیشین         

 در قالبی معین و      برقـراری رابطه با دیگران     نوعـی  معـرف و مصـداق        بلکـه  ،یسـت ن
، باید ساختاری    یادگیرنده  بـه مـنظور تمرین رهبری در یک جامعۀ         .مشـخص اسـت   

 بخش پیشین را مد نکات مطرح شده در  بایداین ساختار. وجود آوریمه مناسب آن ب
 های  ها و گرایش که رفتار، ویژگیفـرض بـراین است      در همـان حـال،     .نظـر گیـرد   

 کمک اند به ایجاد و تداوم چنین ساختاری پیش از این نیز وجود داشته تداولـی کـه     م
 خصوصیات در حین عمل فرا گرفته       اینامـا، واقعـیت آن اسـت که         . خواهـند کـرد   
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 رهبری و یا    عنوان سـازماندهی آمـوزش به       رونـد بخشـی از    شـوند زیـرا خـود        مـی 
  و حاصل آن   رونداین  . ندرو ، به شمار می    یادگیری عنوانبـرعکس، یعنـی رهبری به       

 .شود  نامیده مییادگیرنده در جوامع »اخالق رهبری«

ی  رخب.  ساده آغاز کنیم   یه یک نظر   اشاره به  بابهتـر آن است که این بحث را          
جبار و یا کنترل    اگر ا و  دارند   یکاهلگرایش به   صوالً  انسان ها ا  اند که    بـر ایـن عقیده    

 برخی . مفیدی در جامعه نخواهند داشتنقشکـار نخواهـند کرد و       در مـیان نباشـد      
 خالی از  و  محیطی دوستانه   و اهل کار و خالقیت است    ذاتاً  دیگـر معـتقدند کـه بشر        

 دو اعتقاد    این . را شکوفا کند   خالقیت مـی تـواند بـه آسانی این          مشـکالت و موانـع    
 نگرش نخست متمایل به    . متضاد به دنیاست  کامالً  شـی از دو نوع نگرش       مخـتلف نا  

 معطوف به دوم بیشتر   نگرش  . پایگانـی است  رهای فرماندهـی در یـک نظـام         سـاختا 
اگر بناست که اخالق رهبری را در . گفت و گو و ارتباط است      مساعد به    های محـیط 
های فردی   پـرورش دهـیم، مسلماً باید مشوق آن دسته از ویژگی           یادگیـرنده  جوامـع 

نین نگرش و دیدگاهی     می توانیم چ   چگونه. دوم است نگرش  باشـیم که پدیدآورندۀ     
 کدامند؟های اخالق رهبری منظور نظر ما  ؟ مؤلفهرا به وجود آوریم

 
 دیگراننگرش به 

ما باید به دیگران به عنوان      .  است  بسیار حائز اهمیت  نگـرش مـا نسـبت بـه دیگران        
باور باید .  و مفید دارنددرست انجام کارهایقصد  که بنگریم کاملراستین و  هایی انسان
باید بپذیریم . شوند یبهترانسان های  چگونه  بیاموزندخواهند که آنها می اشیم  ب داشته

نیست   و افتخارشهرت رسیدن به  پاداش یا دریافتدر درجۀ اول برای انسانها که کار 
آنها بیش از   به سخن دیگر،     .تحقـق هدف های اساسی کار و حرفه آن هاست         بلکـه   

نگرش ما . ایی کامل و حقیقی شناخته شونده  خواهند به عنوان انسان    هرچیز دیگر می  
 خود چگونه   معرف آن است که    اما   ،را تعیـین نخواهد کرد     ین سـایر  ماهـیت واقعـی   
آنیم که از خود فراتر رویم، بر      مـا نیازمـند     . خواهـیم چگـونه باشـیم      هسـتیم یـا مـی     

 .پذیر باشیم  انعطافاحساسات خود مسلط شویم، انسانی فروتن، صمیمی، کنجکاو و
 

 ها د نسبت به ارزشتعه
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منظور از . هـای حقیقـی بـه آنهـا مـتعهد نیـز باشیم              ارزش شمـا بایـد ضـمن پـرور       
برد و به سوی این باور       های حقیقی، آرمانهایی است که ما را فراتر از خود می           ارزش

 برای زندگی ساختن دنیایی بهتر دهـد کـه امکـان همکاری با یکدیگر در            سـوق مـی   
 نفس کار ی های ما معنایی فراتر ازکاربـه هم هـا   زش ار ایـن تعهـد بـه  . وجـود دارد  

مبدل   اهداف واالتر و مهم تر       بخشـد و هـدف مشخص و آنی ما را به بخشی از             مـی 
دهد تا  ها این توانایی را به ما می        ارزش  این گونه   تعهد به  به سخن دیگر،    .مـی سازد  

 .مببیندیشیفراتر از خود به 
 

 به نیازهای دیگرانحساسیت 
در خدمت دیگران باشیم نه تنها د که   طلب  رهبری در جوامع آموزشی از ما می       اخـالق 

اغلب رهبری گونه خدمت این . خدمت شوق بورزیم بـه انجـام ایـن       ، مهمتـر  ،بلکـه 
باید . یل به خدمت به دیگران کافی نیست  م فقط اما   6.شـود  خدمتگـزارانه نامـیده مـی     

باید توان  . ی دیگران کنیم  بـه نیازها  معطـوف   بـیاموزیم کـه چگـونه تـوجه خـود را            
 در   نگریستن به دنیا از نگاه دیگری را       و خود را جای دیگری فرض کردن،     همدلـی،   

هایمان  دشمنی و    ها بر تعصب ، ابتدا باید    رسیدن به این هدف   برای  .  تقویت کنیم  خود
به را  خود   یاآر بیاموزیم که ،  بپرهیزیم  و عجوالنه  تندداوری هـای     از   ،چیـره شـویم   

قاط قوت   ن حمیل نکنیم، تنوع عقاید را بپذیریم، خشم خود را کنترل کنیم،           ت دیگـران 
به رسمیت  ی دیگران را    ، استعدادها  را مهـم شمریم    مثـبت دیگـران   و ویژگـی هـای      

 .بگذریمی دیگران هااز خطابشناسیم و 

 
 بالقوۀ انساناستعدادهای ارزیابی بر پایۀ پرورش 

 قائل  ی بشری الیی برای دستاوردها   ارزش وا   یادگیـرنده  اخـالق رهبـری در جوامـع      
کند که ساختار    یافته تلقی می   امـا فقـط زمانـی کـاری را بـه نحواحسن انجام            . اسـت 

کارآیی را در دستاوردها و   اخالق رهبری .  تقویت شود  »یادگیریرهبـری بـه عنوان      «

                                                 
 : بهکنید  نگاه  در این باره برای آگاهی بیشتر.6

Larry C. Spears, ed, Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant 
Leadership, New York: John Wiley, ١٩٩٨. 
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بر اعتماد  . سنجد  می  داشته است  استعدادهای انسان شکوفایی  برای  قالـب نقشـی که      
اصالت، صمیمیت و     کمک به ایجاد   دهد که  کند و فرض را بر این قرار می        تأکـید می  

 .استکارآیی کننده بهترین راه افزایش  اشتیاق در اعضای شرکت

 
 شکیبایی و پشتکار

. کند  تأکید می  تحمـل یکدیگر  اخـالق رهبـری در جوامـع آموزشـی بـر بـردباری و               
به دیگران  یا چیزی را    د و   تواند بدون بردباری و مدارا چیزی بیاموز       کـس نمـی    هـیچ 

 باید با  یادگیرنده تحقق بخشیدن به رفتار صحیح رهبری در جوامع      برای. تعلـیم دهد  
شجاعت، شکیبایی، تعهد،   .  رشد کنیم  دشواری ها  تحمل   باهـا مواجه شویم و       سـختی 
 .استهای مورد نیاز برای موفقیت یک رهبر   ویژگی از جملهپشتکار

 
 کار تیمی

ید به عنوان یک تیم کار کنیم، با تأکید دارد که با  یادگیرندهجوامعاخـالق رهبری در     
 های  کار تیمی ویژگی اصلی سازمان.همسان رشد کنیم  دیگران ارتباط برقرار سازیم و    

کـار تیمـی مستلزم احترام گذاشتن به دیگران، بها دادن به تنوع و              . اسـت  یادگیـرنده 
گیری و  مردم در تصمیمت دادن شرک،  اختالفاتسخاوت فردی، توانایی حل و فصل       

اما افزون  . استهایی در سطح سازمانی      تحقق بخشیدن به آن تصمیمات و ایجاد تیم       
رهبری در جوامع   می توانیم دقایق و اصول      بـر ایـن، بـا انجام کار تیمی است که ما             

 .موزیمبیارا  یادگیرنده
 
  تیمییادگیری
کنندگان در   به شرکت  است که    این  یادگیرنده های کـار تیمـی بـرای سازمان      ویژگـی   

مشترک  بینش توافق بر آنها را در ویاری رساند جهـت بهبود الگوهای مناسب ذهنی    
یی مثال ها  تصاویر، فرضیات و     »الگوهای ذهنی «. آماده سازد  تیمی    یادگیری از طریق 

 جهانجنبه های گوناگون زندگی مردم      نهادها و   از   دیگران،    خودمان، هسـتند کـه از    
 نگاه  به دنیا ورایشان  از  ما   که   هستندهایی    آنهـا منشـور    7.ایـم  سـپرده ود   ذهـن خـ    بـه 

                                                 
٧. Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross and Bryan J. Smith, 
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ها  دهند و حقایق، ارزش    آنها اساس نگرش فرهنگی ما به دنیا را تشکیل می         . مـی کنیم  
هستیم که از لحاظ تاریخی  هایی ما حاصل فرهنگ. زنند و عالیق ما را به هم پیوند می

های   سازمانپیش فرض هایما الگوهای ذهنی ل به همین دلی .مند و عمودی اند پایگان
و در صورت نیاز    اصالح کنیم   بنابراین، باید این الگوها را      . د تابن نمیبررا   یادگیـرنده 
 نیست چرا که آنها در عمق روان ما          ای  ساده کاراما تغییر الگوهای ذهنی     . تغییر دهیم 

 . داد و تحلیل قرارزیابیار آگاهانه مورد   آن ها را   همیشهنمی توان   اند و    تثبـیت شـده   
 را از ضمیر ناخودآگاه به      این الگوها یـک کـار تیمـی خـوب باید به ما کمک کند تا               

اصالحشان کنیم و در صورت لزوم بپردازیم و   آنها  به ارزیابی   ،  وریمآضمیر خودآگاه   
همیاری را تسهیل آموزش تیمی متضمن نوعی گفت و گوست که       . شان دهیم تغییریا  

را ازمجموع   که کل   افراد است   بین همکاری هماهنگی و حس   ی ایجاد همـیار . کـند  مـی 
ۀ افراد  هم   توافق ،معنای  اما به  ،همیاری. کند بزرگتـر می   دهـندۀ آن   تشـکیل  هـای  بخـش 
حترام متقابل به یکدیگر     تعهد به ا   باکه اعضاء     بدین معناست  .نیست مسائل تمامدربارۀ  

  . همگان است متعلق به شپیامدهای که کنند شرکتفراگردی مؤثر توانند در  می

  یادگیرنده ساختار رهبری در جوامع

گیری رهبری در  مطرح شده را به عنوان ساختاری برای شکلاکـنون می توان مباحث    
 :است  زیرین خصوصیات  دارای یادگیری  عنوان  به رهبری. کرد خالصه   یادگیرندهجوامع

 
 جنسیت شمول 
 در تالش برای    وخویش   مطلوب    اهداف زنان در تعیین  آل، مـردان و      در شـرایط ایـده    

یکی از اهداف این کتاب راهنما . تشریک مساعی می کنند   یکدیگر   با آنهـا دسـتیابی بـه     
 بلکه کامال ضروری است پذیر  امکان نه تنهااست که چنین مشارکتی نکـته   اثـبات ایـن   

 که ما را به   ای  ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی     ایجاددر  اسـت اگـر بخواهیم      

                                                                                                                       
The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning 
Organization, New York: Currency Doubleday, ١٩٩٤, P. ٢٣٥. 

 : به کنید آگاهی بیشتر در این باره نگاهبرای
Synchronicity: The Inner Path of Leadership by Joseph Jaworski, San Francisco: 

Barrett-Koehler, ١٩٩٨, and Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader 
by Warren Bennis and Joan Goldsmith, Cambridge: Perseus, ١٩٩٧. 
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مؤید همچنین  این کتاب   . موفق شویم  رهنمون خواهد شد  یـک زندگـی پـویا و پرثمر         
انسانی هر   آن در نظر گیریم تقریبأ       اگر رهبری را به معنای سازندۀ     که  ته است   ایـن نکـ   

این کتاب راهنما بر زنان، خواندن آن       تمرکز  بنابراین، با وجود    . شـود تـواند رهبـر      مـی 
محسوس این کتاب زمانی    ، موفقیت کامل    در واقع . مفید خواهد بود  بـرای مـردان نیـز       

ــد ــواهد ش ــز در  خ ــردان نی ــه م ــترش  ک ــکلگس ــتوایش ــنا و مح ــارکتی آن   و مع   مش
 . باشند  داشته فعال 

 
  مشورتی 
  هدفمند آراءگفتگو و تبادل    دانند با یکدیگر      دربـارۀ مسـائلی کـه مهم می        انسـان هـا   

ینه ای خاص می تواند منشاء خدمتی شود و هر خدمتی           نیز در زم  انسان  هر  . کنند می
 یکی از اهداف این کتاب راهنما       .خـود ممکـن اسـت مقدمـه ای برای رهبری باشد           

 را به مدد هدف و      شکل بیمی توان یک گروه     اسـت کـه     واقعـیت   نشـان دادن ایـن      
و حین چنین تحول در . مبدل کرد (communicative) ارتباطی به یک جمع رسـالت   
 . مشخصه های رهبری تعریف می شوند و تبلور عینی می یابندکه است تبدیل

 
 

 هدفمند
  یا اهدافی خاص   ح هدف یشرت تعیین و    یهـای اصـلی جوامـع ارتباط       یکـی از نقـش    

و بهره جویی از قدرت،      خود مستلزم آموختن از سویی       هدفشرح  تتعیین و   . اسـت 
یاسی جوامع ارتباطی سویژگی های تعیین هدف نشانگر شیوۀ   . ز سـوی دیگر است    ا

دمکراتیک است یا اقتدارگرایانه؛    ویژگی ها   کند که آیا این      ، تعیین می  شیوهاین  . است
تمایز گذاشتن  یکی از اهداف این کتاب راهنما       . گرایانه طلبانه است یا نخبه    مساوات

 .تعیین هدف استشیوۀ میان دو 
 

 دموکراتیک و مساوات گرا
 و برابر   هایی کامل  عنوان انسان به  به یکدیگر   اء  عضا،  یمشارکت و   یارتباطدر جوامـع    

احترام افراد فراگردی که در آن . ل اندیارزش و احترام قابرای همدیگر مـی نگرند و    
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ـ  نیز شود ماهیت و چگونگی رهبری را         می مشخص یکدیگر در حین تعیین هدف       هب
راتیک و  یکی از اهداف این کتاب راهنما، کمک به یافتن شکل دمک          . کـند  تعیـین مـی   

 ما تمایل به     های ، حتـی زمانـی کـه فـرهنگ        اسـت طلـبانه تعیـین اهـداف        مسـاوات 
 .داشته باشندطلبی  گرایی و سلطه نخبه

 
 آگاه به اهمیت وسیله

 یکی از اصول شناخته شدۀ رفتار       »کند هـدف وسـیله را توجیه نمی      «ایـن اصـل کـه       
ست که در صورت    این اصل به این معنا    . اخالقـی در سراسـر دنـیا بـه شمار می رود           

حتی  ، به هدف  برای رسیدن اعـتقاد به اصول اخالقی، نمی توان از وسایل غیراخالقی           
ای نزدیک میان هدف و      از سوی دیگر، رابطه   . هدفـی مهـم و حیاتـی، بهـره جسـت          

درست و دقیق   بینانه را بدون شناخت      توانیم اهداف واقع   وسـیله وجود دارد و ما نمی      
بدون شناخت و ارزیابی درست     .  برگزینیم سانی یا مالی الزم    ان ا بالفعل ی بالقوه   مـنابع 

 .اهداف غیرواقعی خواهیم بودوسایلی که در دسترس داریم محتمال در پی 
  

 
 »یادگیرندهجامعۀ « یک یذیرپبهترین امکانات تحقق 

 » یادگیرنده جامعۀ« به دست دادن تعریفی دقیق از یک         در این کتاب راهنما     هدف ما 
 ساختاری برای     یادگیرنده توان گفت که هر جامعۀ       کلّی می    به طور    .  نیست
در یادشده های  ویژگیستکم باید از  است و د»یادگیری عنوانرهبری به «گیری  شکل

ها عمدتاً متکی بر فرهنگ       چگونگی شکل گیری این ویژگی     .   باشد باال برخوردار 
. ر گرفته است  ایجاد و مورد استفاده قرا     ای است که در آن این نوع رهبری            جامعه

کند تا به    های اصلی این کتاب راهنما این است که ما را دعوت می               یکی از نقش  
 آموزش و به امکاناتی که این مفهوم از رهبری برای زنان ایجاد                 عنوانرهبری به   

 این مفهوم از    ،کتابدرس  در کلیه جلسات    .  اندازیمکند، نگاهی خالق و دقیق        می
 .شده استبرده ار رهبری در ارتباط با آموزش بک
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 نکات مفید برای برگزاری جلسات
 

درس  جلسات    یادگیری کند تا اهداف   کمک می  کارگاه این نکات به شما گردانندگان    
.  نائل شوید   ها و تمرین بحث ها    به اهداف خود در هدایت       کامال در نظر گیرید و    را  

 و هدایت روند آموزش در هر       نظـارت  نده موظـف بـه    شـما بـه عـنوان یـک گـردان         
 بـرخالف معلمـان و مـربیان سـنتی، شما مسئول هدایت گروه به سوی              . ایـد  جلسـه 

شما ایجاد فضایی برای    نقش  بلکه  .  نتـیجه یـا برداشـتی خـاص نیسـتید          رسـیدن بـه   
ها و تجارب  اسـت که در آن، آنها و شما بتوانید از ایده           کارگـاه کنـندگان در     شـرکت 

 ضمن مخالفت ورزیدن با یکدیگر در فضایی امن، به          ،ران نکاتـی را بیاموزید و     دیگـ 
شما چنین فضایی را باید با برنامه ریزی  . منظور کسب اتفاق نظر با یکدیگر کار کنید       

همچنین با استفاده از    . قبلـی در مـورد مکـان و فـراهم کـردن مطالـب ایجـاد کنـید                 
یجـاد احترام متقابل، مباحثۀ تأمل      شـگردهای الزم بـرای برگـزاری جلسـه، باعـث ا           

 .همکاری بشویدفضای مناسب برانگیز و 
 

 یادگیریاهداف 
شیوه های معین رهبری    بردن  کار  ه   توانایی ب  فراگیر بر  و   ، افقی ییـک رهبری مشارکت   

برقراری ارتباط، گوش فرا دادن،     :  از  است عبارت این شیوه ها   مهمترین. استوار است 
ی، توافق بر مفاهیم مشترک و اشتراک مساعی در روند      تالش برای هم رأیی دستجمع    

. گیرند مورد بررسی قرار می   و تمرین   یادگیری  در جلسات   ایـن شـیوه ها      . یادگیـری 
 مفاهیم را   بین این جلسات، معنا و ارتباط     این  های متفاوت    توانید در بخش   شـما مـی   

 .بطور مشروح به بحث بگذارید
 

 برقراری ارتباط
رهبران باید در انتقال عقاید و اهداف       . شود ارتباط مؤثر آغاز می   رهبری با ایجاد یک     
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مشاهده و  توانایی هایی مانند قدرت     رهبران خوب با    .  باشند تواناخـود بـه دیگـران       
به همین  . گـوش فـرا دادن به دیگران، فن بیان و برقراری ارتباط آشنایی کافی دارند              

رقراری برای ب های الزم    ت تقویت مهار   و تمـرین بر    یادگیـری جلسـات   همـۀ    ،دلـیل 
های ایجاد ارتباط فردی و ارتباط  جلسات اولیه بر مهارت.  داردی خاصارتباط تأکید

ها و بین نهادها     کند و جلسات پایانی به مسئلۀ ارتباط میان تیم         بـا خویشتن تأکید می    
 .پردازد می
 

 گوش فرا دادنهنر 
گوش فرا دادن   . شوند درتمند می رهبـران با گوش فرا دادن به نظرات و اهداف دیگران ق           

معتبر محترم شمردن و بلکه شامل نیست های مدیران، همکاران یا رقبا      تـنها شـنیدن گفته    
یک شنوندۀ کارآمد، مانند رهبری کارآمد،      . هسـت آنـان نیـز     آراء  دانسـتن پیشـنهادات و      
 .آموزد های خود می کسی است که از شنیده

 
 اتفاق نظر   به دسترسیتالش برای

گیری در رهبری    های مهم تصمیم   اتفاق نظر یکی از شیوه    ش برای رسیدن به اجماع و       تال
ها یا سازمانهای بزرگتر از طریق گفت و         ها، تیم  افراد حاضر در گروه   . موفقـیت آمیز است   

تصمیمات الزم با   از این راه است که      . دبرن میپی  نقطـه نظـرهای مشـترک خود        بـه   گـو   
ها از میان   اختالف نظر اگر  . نداتخاذ می شو   موجود   های و گزینه    امکاناتشـترک   درک م 

در بسیاری از   گرچه  . زند ، گروه دست به انجام کاری نمی      نـرود و دسـتکم تعـدیل نشود       
 در نهایت این    وقت گیر است، اما   یا  امکان پذیر نیست و     دستجمعی  توافق  نـیل به    مـوارد   
توانند از آنها  مه می منجـر بـه اتفـاق نظـر در مـورد تصـمیماتی خواهد شد که ه            تـالش 

 .حمایت و پیروی کنند
 
 

 مشترک  و ارزش های فاهیممتوافق بر سر 
دست مشترک   به ارزش های     توانند نهادهای بزرگ می  هم  های کوچک و     گـروه هـم   
ک، مجموعه ای از    از طـریق گفـت و گـو، کسـب توافق نظر و تجارب مشتر              . یابـند 
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فراد تا حدودی در شکل بخشیدن  که هریک از ا     شوند یمتبلور م هـا و اصـول       ارزش
 شیوه ای مشترکشیوۀ رسیدن به ارزش های . ندبوده ابـه آن شـرکت داشته و سهیم     

و گذشت گروه ماهیت اعضای متأثر از و عیین هدف بـرای ت  انعطـاف    تغییـر و   قابـل 
، هریک از   می رسد  مشترک   ی هدف  در همکاری به   ی که گروهی  هنگامـ . زمـان اسـت   
 .شمرد عی مبتکر هدف و شریک در ایفای وظایف میخود را به نواعضای آن 

 
   همکاری های آموزشی ایجاد

های شرکت کنندگان در آن      افکار و فعالیت  کار مشترک بازتابندۀ    یک  بـرآیند و حاصل     
 یک نهاد   دهند نهادی که اعضای آن دستورعملها را با کفایت و کارآیی انجام می           . است

های خود را مورد سؤال  اهمیت فعالیتان آموزشـی مشـارکتی نیسـت مگر آن که همگ       
های   در آموخته  و  ارزیابی کنند   کار  های خود را در میزان پیشرفت        قرار دهند و توانایی   

 و در عـین حال      درون گـرا  رهیافتـی   مشـارکت آموزشـی،     شـیوۀ   . باشـند خـود سـهیم     
خودآگاهی و رهـیافت بـرپایۀ    ایـن .  بـه ایجـاد نهادهـای اجتماعـی اسـت      دسـتجمعی   

تحقق آن ها اهداف و در تعیین که بینـی فـردی و گروهـی همۀ کسانی قرار دارد      درون
همکاری فعالیتـی است که در آن       آموزشـی   همکـاری   بنابـراین،   . مـی کنـند   مشـارکت   

اندیشه ها، داوری ها و آگاهی هایی می شود که به نوبۀ خود             شرکت کنندگان منجر به     
ی به ایجاد فضایمنجر آموزشی ای همکاری ه. تحقـق اهـداف گروه را تسهیل می کنند       

فردی و گروهی   های   توانایی در عین آموختن بر      همگاندر آن   می شود که    کارآ   و   پویا
 8.خود میفزایند

 
 نقش گرداننده

دهد و همراه با شرکت کنندگان در        دیگران گوش فرا می   آراء  یک گردانندۀ کارآمد به     
ایت شرکت کنندگان با استفاده نقش شما سازماندهی جلسات و هد     . آموزد کارگاه می 

                                                 
 : آگاهی بیشتر در این باره نگاه کنید بهبرای . ٨

Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross and Bryan J. Smith, 
The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning 
Organization, New York: Currency Doubleday, ١٩٩٤, P. ٢٣٥. 
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هبری تخصص داشته باشید زمینۀ رنیازی نیست که شما در . است کارگاه از تمرینات
 حاصل مشارکت همۀ  و سودمندموفق بحث های    . را بدانید   پرسش ها  یـا پاسخ تمام   

 .اعضای گروه خواهد بود
 

 هدایت گفت و گو
ای به گفت وگوهای     ز، جهت تازه  های تفکرانگی    پرسش راه طرح توانید گاه از     شـما مـی   

وظـیفۀ شما هدایت نتیجۀ گفت و گوها نیست بلکه تنها جهت دادن به              . گـروه بدهـید   
که باید بخاطر داشته باشید هیچ عقیده ای صحیح  در همان حال    . ستبحث و مناظره ها   

ر  نقشی برابهمگاناین امکان را فراهم کنید که  باید تـر یا معتبرتر از سایر عقاید نیست    
 قابل یک گردانندۀ . ایفا کنند در روند مشارکت دستجمعی در یادگیری و دانش آموزی          

 رازهمه با اطمینان خاطر به اب     آن  در   که   دمی کن طرف ایجاد    محیطـی قابـل اعتماد و بی      
یا حملۀ دیگران قرار    آماج داوری   اینکه  بی  پردازند  بصـادقانۀ عقایـد خـود       صـریح و      

بیان کند تا احساس کنند قادر به         کنندگان کمک می    بـه شرکت    چنـین محیطـی    .گیـرند 
های طوالنی   از وقفه . ندمحترمانه ا  آرام و    به شیوه ای   مخالفو ابراز نظر      خـود  عقایـد 

هم  چنین درنگ هایی است که شرکت کنندگان      در  . مـیان اظهـار نظـرها نگران نشوید       
 . پیدا می کنندز عقیده ابرابرای هم اعتماد به نفس الزم را  و یابنداندیشیدن می مجال 

 
 بحث  دامنۀبرانگیختن

 گفت و گوبه منظور برانگیختن بحث و پرسـش هایـی   جلسـات کـتاب راهـنما،    در  
به گروه در که بتواند تنها ارائۀ نکاتی است پرسش ها هدف از این . مطرح شده است

تا زمانی که گروه    . رهبری کمک کند  زمیـنه هـا و ابعاد گوناگون        خصـوص بررسـی     
توانید اجازه دهید که گفت      یـر مباحثات مفید و مربوط به موضوع است، شما می          درگ

 ازتوانید   افزون بر این، شما می    . بیرون رود  مطرح شده    مـرز پرسش های   و گـوها از     
های مختلف طرح تمرینات یا شگردهای طرح سواالت استفاده کنید که در این  روش

مراجعه  بادات بیشتر به ضمیمۀ     برای پیشنه . (کـتاب راهـنما شـرح داده شده است        
هستند یا شهامت الزم را     کمرو  شناسید که    را می ی   افراد  در گروه    اگـر شـما   ). کنـید 

توانید با بیان عقیدۀ خود، از یکی از آنها بخواهید تا  بـرای ابـراز عقـیده ندارنـد، مـی       
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ت به نسبشما هنگامی گرداننده ای کارآمد خواهید بود که   . دربـارۀ آن اظهار نظر کند     
 شان و ضمن تشویق   نشان دهید  یتگروه حساس  افرادسایر  افراد شرکت کننده و      نیازهای

 .درفتاری مناسب داشته باشید و خود نیز در روند آموزش سهیم شویآنان با 
 
   دستور جلسه اساسعمل  بر

تواند بحث را به بهترین شکل ممکن اداره   اغلب اوقات، گرداننده تنها در صورتی می      
اگرچه . و دستور جلسه را به گروه یادآوری کند       وقت باشد   حفظ  د به   مقـی  کـند کـه   

متفاوت  های تمرین کارگاهتعـداد شـرکت کنندگان در هر یک از گروه های فعال در     
  تشویق کنید تا شرکت کنندگان را کارگـاه الزم اسـت کـه در هـر      خـواهد بـود، امـا       

کسی یا گروهی   اجازه ندهید   نظـرات خـود را در زمـان نسـبتاً کوتاهـی بیان کنند و                
ضروری  هائی ایـن امر به ویژه در مورد تمرین . بحـث را بـه انحصـار خـود درآورد      

سـت کـه شرکت کنندگان باید در آن به بحث بپردازند و یا روایات خود را تعریف                  ا
های خواهید با شیوه ای مناسب به شرکت کنندگان یادآور شوید تا نظر            اگر می  .کنـند 

های خود   و دستور عمل  هاارتباط با موضوع عنوان کنند، باید پیشنهاد      خود را فقط در     
همچنین . را مـتوجه یک فرد بخصوص نکنید، بلکه تمام گروه را مخاطب قرار دهید             

های دیگران توجه کنند و با در نظر گرفتن      شـرکت کنندگان را تشویق کنید تا به گفته        
 .مطرح سازند نظر خود را هعنوان شدآراء 

 
 ظایف تقسیم و

 پایان از آغاز تا    و تمرین   یادگیری  هـر یـک از جلسات       گـرداندن   اگـرچه شـما مسـئول       
تقسیم  . را برعهده بگیرید  همۀ بحث ها    ها یا ادارۀ     هسـتید، امـا نیازی نیست کلیۀ فعالیت       

یک گام ساده در این راه،      . تواند و باید بخشی از سازماندهی جلسات باشد        وظایـف مـی   
های گروه،   برداری از فعالیت   به داوطلب شدن برای یادداشت      تشـویق شـرکت کنـندگان       

 به شرکت. استهای کتاب راهنما و یا ادارۀ جلسات  ها یا روایت  خـواندن دسـتور عمـل     
امالی توجه زیاد از حد به      کنـندگان اطمیـنان خاطـر بدهـید تا هنگام یادداشت برداری،              

 به این   .ران نحوۀ تلفظ خود نباشند    یا هنگام خواندن روایت با صدای بلند، نگ       نکنند  خود  
 .خواهند شدشدن ترغیب  به داوطلبنیز  کرد و دیگران خواهند آرامش ترتیب آنها احساس
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 به گروه پیوستن 

خاطر ه  اما ب . شـرکت و یـا عـدم شـرکت شما در مباحثه، بستگی به نظر خودتان دارد                
هر جلسه را به    ت بر   نظارتا حدودی   وظیفه گرداندن و    داشـته باشـید از آنجـا که شما          

ـ          . ارجی خاص می نهندشما های پیشنهاد آراء و رایعهـده داریـد، شـرکت کنـندگان ب
مورد بحث محدود کنید و    های   خود را در موضوع    های که دخالت  بنابـراین، مهـم است    

 دیدگاه  تنها خود و نه به عنوان ایدۀ شخص عنوان هـنگام طـرح یـک ایـده، آنـرا فقط به      
 9.دیسازموجود مطرح   

 
 لذت بردن

ـ  بلکه برای انجام کاری لذت بخش آموختن برای نه تنها یـاد داشته باشید که شما     ه  ب
 .لذت ببریدکارگاه حضور خود در از  بکوشید تاپس . کنید  شرکت میجلساتدر 

 
 نقش شرکت کنندگان

شـرکت کنـندگان بـه دالیـل مـتفاوت و با طیف وسیعی از پیش فرض ها و انتظارات                     
نقش شرکت کنندگان بدون توجه . آیند می ها  کارگاهاین   رخ خواهد داد، به      دربارۀ آنچه 

. بیاموزندو هم   یادگیرند  است که هم     شان، این  بـه سـطح تجـربه یـا موقعـیت شـغلی           
زمانـی بـه اوج موفقـیت خواهد رسید که شرکت کنندگان با دقت به          تمـرین   جلسـات   

 ها و   فرض به درستی    نسبتبپردازند و   پرسش  یکدیگـر گـوش فـرا دهـند، بـه طرح            
صورت ه  رکت کنـندگان ضمن کمک به پیش بردن مباحثه، ب         شـ . هـا تـردید کنـند      داده

جمعـی یـا به عنوان بخشی از یک تیم بزرگتر روند پیشرفت جلسات را مورد ارزیابی                 
دوستانه و  از کمک به ایجاد فضایی       کارگاهکننده در    کلیۀ افراد شرکت  . دهند مـی    قـرار 

 .دبرخواهند  هره و گفت و گو بصمیمانه در طی بحث

 جلساتگذاری بر

                                                 
 : نگاه کنید بهباید و یا نباید داشته باشد آموزشی کارگاهگردانندۀ  که یک صیاتیبرای آگاهی ازشماری ازخصو .٩

�Part I: Facilitating Learning,� in In Our Own Words, by Nancy Flowers, Bethesda: 
Sisterhood is Global Institute, ١٩٩٩. 
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 کرده  باید خود را با موضوع مورد بحث جلسه آشنا        ،  پیش از حضور در جلسه درس     
، اطمینان حاصل کنید که     پیش از شروع جلسه    ، مطالب موردنظر   بر  مـرور  بـا  .باشـید 

زم لوا ،ایدیافته  درستی در ه  اهـداف تعیـین شـده در کتاب راهنما و اهداف خود را ب             
در دسـترس دارید و می دانید آنچه برای شرکت فعال همگان در جلسه  موردنـیاز را    
جلسات را . خواهد بودهمـه شـرکت کنندگان   در اختـیار   بـه حـد کافـی       الزم اسـت    

های  تـوان در یـک دفتـرکار، سـاختمان عمومـی، منـزل شخصـی یا سایر مکان                  مـی 
حتی و آرامش کنند،   و خصوصی که در آن شرکت کنندگان احساس را         سروصـدا  بـی 

 .تشکیل داد

توانید به شرکت کنندگان توصیه کنید که قلم و کاغذ همراه داشته             شـما مـی    
توانید با توجه به فضای اتاق و لوازم  همچنین می. باشـند یا خودتان آنها را تهیه کنید       

 دفتر ، گـچ بـرای تخـته سیاه یا ماژیک روشن برای نوشتن روی               کارگـاه موجـود در    
، صفحات بزرگ کاغذ و نوار چسب یا پونز افزون براین . مراه خود بیاورید  نمـودار ه  

 دفتر استفاده از تخته سیاه،. بـرای چسـباندن آنهـا روی دیـوارها همـراه داشته باشید           
توان از   برداری بسیار مفید است چرا که می        یـا صفحات کاغذ برای یادداشت      نمـودار 

 .ها و مفاهیم مورد نظر آنها مراجعه کرد طریق طی جلسات بعدی به آسانی به ایده این

 رایشود تا ب   ایـن کـتاب راهـنما، از گروه خواسته می          هـای    در برخـی از تمـرین      
 ختیاراگر نسخه ای از کتاب راهنما در ا       . های مختلف تقسیم شوند    به تیم تمرین ها   بعضـی   

نسخه ای از ها  توانید برای هریک از تیم    کلـیۀ شـرکت کنـندگان قرار نگرفته است، شما می          
ها را با حروف بزرگ روی       توانید دستور عمل   میهمچنین  . هـا را کپـی کنید      دسـتور عمـل   

اغلب جلسات  . باشددیدن  کاغـذ نوشـته و بـا پونز روی دیوار بچسبانید تا برای همه قابل                
یا ابه  توانید با تهیۀ نوش    شما می . تا سه ساعت به طول انجامد      و نـیم   سـاعت  بایـد تقـریباً دو    

راه دیگر این   . سـبک، باعـث شـویدتا شـرکت کنندگان بیشتر احساس راحتی کنند            غـذای   
، به هرحال . شوند داوطلـب    کـار  بـرای ایـن    کنـندگان بخواهـید    اسـت کـه از خـود شـرکت        

  اگر شما دربارۀ آنچه مورد عالقه یا انتظار شرکت کنندگان            .با شماست  بـاره  درایـن  تصـمیم  
مهمتر از همه اینکه . آنها بپرسید تمایلشان به چیستاز اسـت مطمئن نیستید، در جلسۀ اول    

ریزی الزم را انجام دهید تا از لوازم موردنیاز و نحوۀ سازماندهی              برنامه  از آغـاز جلسه    قـبل 
 .آگاه باشیدجلسات 
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 برخی از لوازم مورد نیاز شما

 یا مداد/ قلم !

 کاغذ !

 کاغذ بزرگ برای برجسته ساختن نکات مهم !

 نوار چسب یا پونز !

 نمودار فتر د !

 اژیک رنگیم !

 گچ !

 ها های دستور عمل کپی !

 ساعت با صفحۀ بزرگ و عقربۀ دقیقه شمار !

 نوشیدنی و غذای سبک برای ساعت استراحت !

 فنجان، بشقاب، دستمال !
 
 

  کارگاهاولین جلسۀ  

   زمان ورود 

 اطمینان حاصل کنید که اتاق مطابق کارگاهدر جلسـۀ اول بـا حضور خود پیش از شروع            
برخوردار تازه و کافی     هوای ازنور، گرما و   کارگاهکه   شوید مطمئن .است شما آماده شده   میل

معموالً چیدن دایره شکل صندلی ها      .  نحوۀ چیدن صندلی ها مطابق نظر شماست        و اسـت 
چیدن دایره شکل   . ضروری نیست بـرگذاری بحث و گفت و گوست گرچه         بهتـرین راه    

و ببینند می دهد تا سایر شرکت کنندگان را به راحتی          صـندلی هـا به تمام افراد گروه اجازه          
 .همچنین خود نیز به بهترین شکل ممکن دیده و شنیده شوند

 
  کارگاه  در شرکت کنندگاناستقبال از

 زمانی که  کاراین. استقبال کنید ، از آنها به گرمیکارگـاه هـنگام ورود شـرکت کنـندگان بـه       
اگر آنها هنوز با شما آشنا      . اند، بسیار مهم است    هشـرکت کنندگان هنوز با یکدیگر آشنا نشد       
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در .  برعهدۀ شماست  کارگاهگی  د و توضیح دهید که گردانند     نیانـد، خـود را معرفی ک       نشـده 
 به شرکت کنندگان پیشنهاد کنید که پس از پذیرایی           نوشابه و شیرینی   صورت موجود بودن  

 .از خود، کنار سایر اعضاء بنشینند و خود را معرفی کنند
 
 هرفامع

بخواهید تا  همه  است که از    مناسب  ،    کارگاهدر  شرکت کنندگان    پـس از حضور کلیه       
توانید از  شناسند،  می اگر شرکت کنندگان از قبل همدیگر را می      . خـود را معرفی کنند    

 را بطور خالصه توضیح شانیا انتظارات کارگاهآنهـا بخواهـید تـا دلیل حضورشان در          
 تمرین هدف این نوع     .مقدماتی شرکت کنید   های   ین تمرین شما هم باید در ا    . دهـند 

 . آشنایی با همدیگر و بی پروا صحبت کردن استبرایکمک به اعضای  گروه 
 

 توضیحات 
  آموزش دورۀتمرین  مورد بحث و     های   دربـارۀ موضوع  بـه توضـیح     در جلسـۀ  اول      

 مراجعه  به قسمت بعد  (و همچنین ساختار اساسی هر جلسه را شرح دهید          پـردازید   ب
، از  تواند سودمند باشد   از آن ها یاد کردیم می      که قبالً     یادگیری شـرح اهداف  ). کنـید 

اتفاق نظر، ایجاد هدف مشترک و       نیل به    ،   . برقـراری ارتـباط،   گوش فرا دادن         جملـه 
توانید نظر گروه را دربارۀ  این مفاهیم          شما می   افزون براین،  .هـای آموزشی   مشـارکت 
 :اینعالوه بر . بپرسید

 .انجامد می بطول ساعت  نیم تاسهساعت ودو کارگاه هرجلسۀ  کنیدکه خاطرنشان •

 . ساختار یک جلسۀ  نمونه را همراه با ساعت استراحت شرح دهید •

به داوطلبانی برای کمک در یادداشت برداری،  نگهداشتن         دهید که اغلب   توضـیح  •
 . ها نیاز است  ت و سایر فعالی هاحثبوقت، خواندن کتاب راهنما و برگزاری 

 
 چارچوب جلسات 

هبری ماده کردن خود برای ر    آ  : اند این کتاب راهنما به سه بخش تقسیم شده        جلسات
  همکـاری های     و ایجـاد  )  بخـش دوم  (،  برقـراری ارتـباط بـا دیگـران           )بخـش اول  (

  مسـائل مـربوط به پرورش      ،در بخـش جلسـات رهبـری      ). بخـش سـوم   (ی  یادگیـر 
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هر جلسه با   . مورد بحث قرار می گیرند    و نهادی    گروهی   و فردی   های رهبری  ویژگی
خواندن یا شرح دادن مقدمه . شود مقدمـه ای کـوتاه و توضیح اهداف جلسه آغاز می    

 بـه ویـژه اگر       باشـد   بـرای جلسـۀ نخسـت      سـودمند آغـازی   تـواند    بخـش اول مـی    
 . دگویی شود پاسخ مطرح کنندگان شرکت ازسوی است که ممکن هایی پرسش به بالفاصله

 
 چارچوب هر جلسه

اما فعالیتهای هر جلسه کامالً یکسان      . کلـیه جلسـات دارای چارچوبـی یکسان است        
 :های زیر است هر جلسه،  با توجه به اهداف مورد نظر،  شامل بخش. نیست

 
   نقل قول مقدماتی

. آغاز می شود  »  رهبری ۀ سازند عناصر«:  یک نقل قول از فصل مقدماتی      باهـر جلسـه     
در ضمن  آن فصل بخصوص ارائه می دهد و  موضوع ۀقـول شناختی دربار   ایـن نقـل     
باشد و در عین حال     » اجزای سازنده رهبری  « به فصل    اشـاره ای مسـتقیم    مـی تـواند     

 .و گفت و گو شودبحث سرفصل 
 

  اهداف جلسه  
این . شود اند،  شرو ع می     های سیاه مشخص شده    هـر جلسـه بـا اهدافـی کـه با دایره           

مطرح  پرسش های و ها هر یک از تمرینمنظور کنندگان در درک اهـداف به شرکت   
ها کمک   دربارۀ شرح حال ها و روایت      بحث   شـده در جلسـات و همچنین به هدایت        

خواندن یا نخواندن اهداف جلسات برای گروه در آغاز یا پایان جلسه            . خـواهد کرد  
 . بستگی به نظر شما دارد

 
   یادآوری

 رهنمودهای شاملی کادرهـای مربع شکلی است    جلسـات یـک، نـه و دوازده حـاو         
پیشنهادات و تذکرات موثری در جهت     این کادرها . دگان جلسه گرداننبیشـتری برای    

 . می کند کارگاه ارائه کامل آغازین، میانی و پایانی هردوره بخشهای ندگان درگردان هدایت
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 برای برگزاری جلسات  ها پیشنهاد
وۀ برگزاری جلسات است    بارۀ نح در   گرداننده   برای هایی پیشنهاد حاویهـر جلسـه     

 .دهد  جلسه و هدف سؤاالت پس از آن را توضیح می           های همان  که تمرین یا تمرین   
های بیشتر در مورد روشها، شگردهای برگزاری و اداره جلسات در کادرهای            توصـیه 

 این کادرها . مـربع شـکل جداگانـه دقـیقاً پیش از متن هر جلسه قرار داده شده است                
 .  است برای اطالعات بیشترب ارجاعاتی به ضمیمه شاملهمچنین 

  
  تمرین

هـر جلسـه شـامل یـک یـا دو تمرین است که در آن اعضای گروه همه با هم یا به                       
تأکید بر شیوه های   ها هدف از این تمرین   . کنند های جداگانه شرکت می    صـورت تـیم   

توجه به ترکیب بندی گروه توانید با    شما می . خـاص رهبـری و برقراری ارتباط است       
. را تنظیم یا اصالح کنید     ها و بررسی نیازهای شرکت کنندگان، ساختار تمرین      جلسه  

 نگرش یکسانی نسبت به مطالب کتاب راهنما کارگاههای  از آنجا که هیچیک از گروه
رای هر گروه   از آنچه ب  بهره جویی   شما نسبت به    و داوری   ندارنـد،  انعطـاف پذیـری        

هر تمرین سؤاالتی برای مباحثه     در پی   . دهد،  بسیار مهم است     ه را مـی   بهتـرین نتـیج   
 .مطرح شده است

 
 برای مباحثه پرسش هایی 

به منظور جمع آوری عقاید شرکت کنندگان درباره موضوعات خاص            پرسـش ها    ایـن   
را بحث و گفت و گو      دامنۀ  قبلی است تا    پرسش  مبتنی بر   پرسش  هر  . انـد  طـرح شـده   

رهبری را  به عهده        کارگاه اگـر شـما بـرای اولـین بـار گردانندگی             .دگسـترده تـر کـن     
اید،  پیروی از ترتیب سؤاالت مطرح شده در کتاب راهنما ـ حداقل در جلسات   گـرفته 

 شاید سایر شیوه های طرح یبعد های کارگاهیا در جلسـات  . اولـیه ـ  سـودمند اسـت    
ئله کامالً بستگی به نظر شما      این مس . سـؤال یـا طـرح سـؤاالت اضافه را مفیدتر بدانید           

او هم ممکن . توانید داوطلبی را برای اداره بحث ها انتخاب کنید       افـزون براین، می   . دارد
اگر . نظرات متفاوتی درباره بهترین نحوۀ هدایت بحث و گفت و گو داشته باشد             اسـت 
ت دانست،  تر از سایرسواال   تر یا درست   را صحیح  سوالی توان  نمی  همباحث  برای هدایت  چه
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 . جالب و سودمند باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است زنده،اما اینکه بحث
 

    برای افراد گروهپرسش ها
هدف اصلی، کسب دیدگاهی    . باشدشرکت کنندگان   خطاب به   باید  پرسـش ها    ایـن   

. وسـیع دربارۀ  عقاید یا تجارب مختلف مربوط به موضوع مطرح شده در گروه است    
 پرسش فقط با شرکت کلیۀ  اعضای گروه بهترین نتیجه راخواهد            اگـرچه ایـن نحـوۀ     

در صورت عدم تمایل حق دارند داد،  امـا شما باید توضیح دهید که شرکت کنندگان      
یک شرکت کننده . ندشرکت در مباحثه خودداری کن   از توانند بـه صـحبت کـردن می      

اشد که باید به آن     برای عدم تمایل به صحبت کردن داشته ب       گوناگون  تواند دالیل    می
ندرت در  ه   اگر متوجه شدید که یکی از اعضای گروه ب          همه، با این . احتـرام گذاشت  

کند و نسبت به حضور در فعالیتها تمایلی از خود نشان            گفـت و گـوها شـرکت مـی        
به او اطمینان دهید که     . دهد،  باید باوی بطور خصوصی در این باره صحبت کنید           نمی

به دست آمده در تمرین های      تجربه های   راه  از  و   و ا  زنده اند هرچه باشند ار  عقایدش  
اگر به گفت و گو در این       .  بـه دانـش و آگاهی های تازه دست خواهد یافت           کارگـاه 

نیازهای وی را    کارگاه جلسات   از طریق چگونه می توانید      ببینید بـاره تمایلی نداشت   
رتی که از حضور در     هیچیک از شرکت کنندگان نباید در صو      . بهتـر بـر آورده کنـید      

به وادار  جلسـات لذت نمی برند و از آن بهره مند نمی شوند تحت فشار قرار گیرند و                  
 .شوند کارگاهشرکت در 

 
 گروهیفعالیت 
ها جدا از    این فعالیت . از جلسـات بـه فعالیـتهای گروهـی اختصـاص دارد           شـماری   
عی به عنوان یک    روند زیرا کل گروه باید در تصمیم گیری جم        ی   به شمار م   ها تمرین

برقراری  معطـوف بـه گسـترش توانایـی          هـای گروهـی    فعالـیت . واحـد عمـل کـند     
  همکاریمهارت درکسـب   گـوش فـرادادن،  کسـب اتفـاق نظـر، مذاکـره و            ارتـباط، 

برای بعضی از شرکت کنندگان،  کارگروهی ساده تر         . آموزشـی در یک سازمان است     
 برای دیگران،  تمرینات گروهی      اما. های کوچک است   از کـار فـردی یـا کـار در تیم          
های گروهی، گرداننده نقش مهمی در       طی فعالیت . رود دشـوارترین کـار به شمار می      



 کارگاهبرقراری ارتباط در محیط 

 

٤٧ 

 داشته  ه یاد ب. کمک به گروه برای انجام  کار گروهی مربوط به مسئله ای خاص دارد             
های گروهی برای ادارۀ بحث ها داوطلب  توانند طی فعالیت   باشـید کـه دیگران نیز می      

 اگر یکی از شرکت کنندگان ادارۀ  جلسه را به عهده بگیرد، شما باید به عنوان  .شـوند 
 . یکی از اعضاء در فعالیت گروهی شرکت کنید

 
 مشاهدات  

مـربوط به قسمت مشاهدات به منظور برانگیختن بحث و گفت و گو            پرسـش هـای     
به شرکت  پرسش ها   این  . دربـارۀ رونـد و سـاختار آموزشـی جلسات طرح می شود            

دهـد تا احساس خود را هنگام انجام تمرینات بیان کنند و به              کنـندگان فرصـت مـی     
های تمرینی را که برای گروه مفیدتر  فعالیتآن نوع از کند   گـرداننده نیـز کمـک مـی       

 .هستند  تعیین کند
 

   برای ارزیابی کارگاهپرسش هایی 
ربوط به در سـه بخـش از جلسـات کارگـاه ـ جلسـات اول،  هفتم و آخر ـ بخشی م       

ها،   سه نوع سؤال دربارۀ    در هر یک از این بخش     . ارزیابی کارگاه گنجانده شده است    
انـتظارات شـرکت کنندگان و عقاید ایشان دربارۀ  روند برگزاری،  ساختار و محتوای                

هـای ارزیابـی بـه مـنظور کمک به شما ـ  یعنی       بخـش . شـوند  جلسـات تکـرار مـی   
 شرکت کنندگان و همچنین نحوۀ  پرداختن به این          ــ بـرای تعیـین انتظارات       گـرداننده 

ها  اقع مشخص کردن محدودیت   رخی مو در ب . انـتظارات از جانب شما و گروه است       
دربارۀ  مسائل مورد بررسی      و امکانات کارگاه ضروری است تا هیچ گونه سوء تفاهمی         

د که  یاد داشته باشی  ه  شما باید طی روند ارزیابی ب     . طـی جلسـات وجود نداشته باشد      
موظـف بـه گوش دادن،  یادداشت برداری و گنجاندن پیشنهادات و نظریات شرکت               

داشتن ذهنی باز،  شوخ طبعی و       . کنـندگان در چگونگـی ادارۀ  جلسـات آینده هستید          
، به شما و شرکت کنندگان کمک       کارگاهادارۀ جلسـات    انعطـاف پذیـری نسـبت بـه         

 .  ببریدخواهد کرد تا بیشترین بهره را از روند ارزیابی
 

   هایی برای جلسات آینده دستور عمل
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این . برای جلسه آینده داده خواهد شدتکالیفی در خاتمـه هـر یـک از جلسـات گاه         
تواند در آماده سازی شرکت کنندگان        می ،نباید زیاد و خسته کننده باشد      که   »،تکالیف«

نتخاب این  ااین همه،  با  . قـرار گیرد  بـرای تمـرینات و مباحـثات جلسـۀ بعـد مفـید              
اگر تصمیم گرفتید از دستور عملها . دسـتور عملها بسته به نظر شماست  تکالـیف یـا     

اسـتفاده نکنـید، در آغـاز جلسـه بعد برای انجام آنها وقت  اضافه و کافی در اختیار                  
 .شرکت کنندگان قرار دهید

 
  پایان کار جلسات

را با مهمانی    گاهکارتوانند   میشـرکت کنندگان    چـنانچه گـروه تمایـل داشـته باشـد           
در جلسۀ نهم یا دهم شما      . غیررسـمی یا یک فعالیت گروهی خاص به پایان برسانند         

.  تصمیم بگیرند کارگـاه پایـان کـار     توانـید از گـروه بخواهـید تـا دربـارۀ  نحـوۀ                  مـی 
ریـزی قبلی به این علت از اهمیت برخوردار است که شرکت کنندگان باید با                بـرنامه 

 .تشان برآورده شده استا ترک کنند که نیازها و انتظاراین تصور کارگاه را

 از آنها به پایان برسانندپـیش از آنکـه شـرکت کنـندگان آخـرین جلسـه را              
این .  را که در انتهای کتاب راهنما قرار دارد، پر کنند         جلسات بخواهید تا فرم ارزیابی   

 ضمن  . باشد  مفید  بسیار  می تواند   ها کارگاهه  فـرم بـرای تنظـیم و بهـبود برنامه آیند          
که کلیه اطالعات ارائه شده از      را توضیح دهید    نکته  ح اهـداف ایـن فـرم ایـن          یشـر ت

 فرم ها را    همه فراموش نکنید که     .سـوی شرکت کنندگان کامالً محرمانه خواهند ماند       
 . آوری کنید پیش از متفرق شدن شرکت کنندگان جمع

ت و شرکت کنندگان    پرورش نیروی رهبری،  پروژه ای برای تمام زندگی اس         
مهارتهای کسب  و  اصالح  نیـز بـه تقویت کردن،          کارگـاه تـا مـدتها پـس از خاتمـۀ            

 یک  یرکت کنندگان مایلند پس از چند      گـاه ش   .برقـراری ارتـباط ادامـه خواهـند داد        
هایشان و چگونگی    بهتر دربارۀ  آموخته   ارزیابی  جلسـۀ  تجدید دیدار یا تکمیلی برای         

پیوندهای   اغلبجلسات هر دوره،ول طافزون براین، در . هندبکاربردن آنها تشکیل د
از همین رو آن ها را به تجدید        د و   برقرار می شو   میان شرکت کنندگان     ی نیـز  دوسـت 

 .دیدار برمی انگیزد

  .گام بعدی منوط به خواست و عمل شرکت کنندگان است
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جلسات کارگاه





 
 

  خش نخستب
  برای رهبری کردن خوداده آم

 
در جلسات مباحثه و    های زنان اغلب ناشنیده و ناگفته می ماند حتی اگر            آراء و ایده  

های محلی و یا اداری      آیی گردهمدر   حتی است ممکن  زنان .حضور یابند  نیز گیری تصمیم
عرض وجودی نکنند    همچنان کنند ولی  شرکت خانوادگی های حرفه ای و یا درمهمانی     و

فرهنگی، تاریخی و    گوناگون دالیلبه  درپاسخ  است؟   چرا چنین . بمانند باقـی  نامرئـی و  
  خویش وبرای شناساندن افکار طبیعی استعدادی زناناز برخی. کرد اشاره توان می شخصی
زنان بیاموزیم  توانیم ازاین ما می. دارند دیگران بهشان  عقاید پذیراندننقطه نظرها و     طرح

خصوصیات  بررسی بخش این های ازتمرین منظور. نیمموردنظرخودرا برگزی  و ویژگیهای 
کننده  شرکت افراد احتماالً برای  که است رهبری ازابزارهای دسته آن تشخیص قدرت و  یافتن

کنندگان مفید   شرکت تمـام  الـزاماً تمـام مـباحث بـرای       . درکارگـاه مفـید خـواهد بـود       
ازرهبری را از شـرکت کنـندگان تکنیک ها و خصوصیاتی           بلکـه هـریک   . نخواهدبـود 

هدف . خواهد بود گـزید کـه در موقعـیت هـای مشـخص برای وی مناسب        بـرخواهد 
 و  آنان نظر  مورد  رهبری  شیوه های   بررسی  برای  کنندگان شرکت آماده سازی  بخش ازاین

 این  آموزشی  هدف ازتمرینهای   .باشد آنان می  برای یافـتن روش هـای مناسب      همچنـین 
 برای مشاهدۀ خود در جمع و همچنین مشاهدۀ          نندگانک شرکت  سازی آمـاده   بخـش  

ارتـباط متقابل خود و دیگران با سایر افراد و آنچه که موجب برقراری گفت و گوی               
اگرچه گاهی از کلیۀ شرکت کنندگان درخواست       . شود، است  کمتـر و یـا بیشـتر مـی        

راهنما، خـواهد شـد تـا بـه سـؤاالتی پاسخ دهند، اما مانند سایر تمرینات این کتاب                
توانند در صورت نداشتن حرفی برای گفتن و یا در صورت عدم             هـریک از افراد می    

 .تمایل به صحبت در آن زمان خاص، از صحبت کردن امتناع کند



 
 
 
 
 
 

 باید با سختی ها مواجه       یادگیرنده  تحقـق بخشیدن به رفتار صحیح رهبری در جوامع         بـرای 
 تعدادیجاعت، شکیبایی، تعهد، پشتکار ـ اینها  ش.  رشد کنیمدشواری ها تحمل بـا شـویم و  

 . استاز ویژگیهای مورد نیاز برای موفقیت یک رهبر 

 »اجزای سازنده رهبری«



 
 جلسه اول

 شود؟   چه کسی رهبر می
 

 :اهداف جلسه
 .جستجوی تعاریف رهبری و خصوصیات رهبران مناسب •

چه کسی رهبر   وسعت بخشیدن به نقطه نظرهای شرکت کنندگان دربارۀ اینکه           •
 .تواند رهبر باشد است و یا می

 .بحث و نقد درباره شیوه آموزشی کارگاه •

سـهیم شـدن در انـتظارات و اهـداف شـرکت کنندگان کارگاه نسبت به یازده                  •
 .جلسه آینده

 یادآوری 
 ،در مورد آنچه که باید در اولین جلسه  »کارگاهبرقراری ارتباط در محیط  «بخش

وسایل نیز دربارۀ  انجام دهید و کارگاه، ورود شرکت کنندگان به هنگاماز جمله 
 نقش شما به .استایده ها و پیشنهادهائی را ارایه کرده  ، جلساتدرمورد نیاز 

 گرداندنعنوان یک گرداننده کارآمد، هدایت گفت و گو، برانگیختن مباحثه، 
یر شرکت کنندگان دستور جلسه، سهیم شدن در انجام وظایف با ساپایۀ بر کارگاه 

یاد داشته باشید که شما هم برای کسب دانش و هم ه ب.  مباحثه استشرکت درو 
 . برای لذت بردن در کارگاه شرکت می کنید
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گردانندۀ .  برای برگزاری این جلسه استراهپرسش و پاسخ بهترینشیوه 
 کمک به پیشبرد بحث، پرسش های کلی و آزاد که جلسه می تواند برای

برای اطالعات بیشتر در . (کامل کنندۀ سؤاالت مورد مباحثه است، مطرح کند
 ) مراجعه کنیدبمورد این شگرد به ضمیمۀ 

 اری جلسهذبرای برگهائی پیشنهاد
 بلند  شـده اسـت با صدای  آورده (Asma Khader)عصـما خـدر   از روایـت زیـر را کـه    

 تعـریف او از رهبـر و همچنـین ویژگـی های رهبری را مورد بحث قرار      و وانـید بخ
توان برای جهت دادن به بحث  مطرح شده در پایان روایت را می  پرسش های   . دهـید 

 یا یک داوطلب ـ  کارگاهیکی از افراد ـ گرداننده  . های گروهی مورد استفاده قرارداد
 . بنویسددار نمودفتر یاتواند نکات کلیدی را روی تخته سیاه  می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 توانا به تغییر شرایط اندزنان 

 
 حقوق بشرکوشنده : عصما خدر

دانم که رهبر شدن  به معنی آن است         مـن مطمئن نیستم که رهبر هستم یا نه، اما می          «
 و  داشته باشید  آگاهی    ای خاص  مسئلهتمرکز بر   ضـرورت حیاتی    بایـد از    شـما   کـه   

معطوف به  برنامه هایی   پیکارها و   فعالیت ها،    ۀ و آغازکنند  مبتکراحسـاس کنـید باید      
 شما واقعاً باور کنند که نیازهای   هاگر افراد جامع  . جنـبه هـای گوناگـون مسأله شوید       

 خود  یرهبربه  شما را   خواهند کرد و    کنـید، از شـما حمایـت         آنـان را بـرآورده مـی      
 رسیدن به اهداف خود از      که افراد به شما اعتماد کنند برای      هنگامی  . برخواهندگـزید 

 .یاری خواهند خواستشما 

حــدود بیســت ســال پــیش، زنــی جــوان، وحشــت زده و ناراحــت بــرای   
او تعریف کرد که چطور شوهرش دختر پانزده ساله    . درخواسـت کمک به دفترم آمد     

برپایه . شان را ـ که مورد تجاوز قرار گرفته و حامله شده بود ـ به قتل  رسانده است  
 که دختر را برای حفظ شرافت خانوادگی کشته بود، شوهر تنها به شش ماه               این ادعا 

به همین  .  بود که یاد دختر خود را زنده نگه دارد         ممصما، مادر   ام. زنـدان محکوم شد   
در واقع خود شوهر به دخترش تجاوز کرده بود و    : دلیل حقیقت را نزد من فاش کرد      

سانده چرا که عالئم حاملگی کم کم در      ن بود که شوهرش دختر را به قتل ر        ی ظن مادر
  جدیو تحقیقیپذیرفته شوهر را بی تأمل ادعای دادگاه  . حـال ظاهرشدن بوده است    

  .درباره جنایت انجام نداده بود

اگـرچه ایـن زن فقـط یکبار به دفترم آمد و بعد برای همیشه ناپدید شد، اما       
وجود قوانین  سبب  ان به   دربارۀ رنج زنان و دختر    نکـات بسـیار     بخاطـر او بـود کـه        

علیه زنان خشونت بر پـی بـردم کـه اگر تالش نکنم تا قوانینی که            . آموخـتم خـاص   
توانم وکیلی   شمارد، تغییر بدهم، نمی     مجـاز می    آن را  د و حتـی   سـرپوش مـی گـذار     

توانستم از آن  ایـن زن مـرا وادار کـرد تا به مسئله ای بپردازم که نمی   . کارآمـد باشـم   
 .شرافتینی قتل های چشم پوشی کنم، یع

هبران مبارزه برای از میان بردن قتل های        بـه جـرگۀ ر    بـه ایـن تـرتیب مـن           
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بی پروا   ، که به من اعتماد کرد      بود  زنی  رهبر واقعی  کنم اما فکر می  . شـرافتی پیوسـتم   
او بر ترس خود از فاش کردن راز        .  آگاه ساخت  و مرا از این واقعیت    بـه دیـدنم آمد      

افرادی مانند این زن ما را وادار       .  و از من کمک خواست     جـنایت شـوهر غلـبه کـرد       
ما باید  . را بررسی کنیم که قبالً به آنها نپرداخته ایم        واقعـیت هـا و مسایلی       کنـند    مـی 

 10».در خدمت به آن ها بکوشیمباشیم و انسان های پیشگام پیرو چنین 
 

 برای مباحثهپرسش هایی 

 کند؟ عصماخدر رهبری را چگونه تعریف می •

 ؟ی رسیده است رهبر سطحچه ویژگی ها و مهارت هایی به بااو •

 خـدر چگـونه رهبر شده است؟ آیا رهبر شدن او ناشی از خصوصیات            عصـما  •
گیرد؟ یا هر دو؟     هایی است که در آنها قرار می       فردی است یا ناشی از موقعیت     
 آیا عوامل دیگری نیز مؤثر است؟

 عصما به مالقات    ه شده دختری که کشت  شود تا مادر     چـه عواملـی مـوجب می       •
 کند؟  خدر ایفا میعصماخدر برود؟ این زن چه نقشی در زندگی 

 باشد  مثبتچهدر ایـن روایـت آیا فقط عصما خدر رهبر است؟ پاسخ خود را        •
 .منفی توضیح دهیدچه 

 تواند یک پیرو نیز باشد؟ چگونه؟ آیا یک رهبر خود می •
 

 برای  افراد گروهپرسش هایی 
دگان بخواهید تا نظرات خود را دربارۀ موارد زیر بطور خالصه از کلـیۀ شـرکت کنـن     

  :بیان کنند

 به اصول   کنید؟ ویژگی های یک رهبر معتقد      رهبـری را چگـونه تعـریف می       
 چیست؟اخالقی 

 
 مشاهدات

صما خدر،  ع.  2000براساس مصاحبه ویدیویی سازمان مشارکت آموزشی زنان با عصما خدر در روز اول ژوئن                 .  10                                                 
های  وکیل، مدافع حقوق بشر، رئیس سابق اتحادیه زنان در اردن، مبارزاتی را در این کشور برای از میان بردن قتل                        

 و خشونت علیه زنان و دختران رهبری کرده استشرافتی 
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هنگامی که نظریات سایر افراد را می پرسیدیم، چه احساسی داشتید؟ آیا هنگام  •
 کردید؟ س آرامش میاحسا این باره درسخن گفتن دیگران 

 آیا از شنیدن آنچه گفته شد، متعجب شدید؟ •

کند یا آن را به تأخیر       آیـا نوشـتن نظـرات شـرکت کنندگان به بحث کمک می             •
 اندازد؟ می

را به شرکت در اعضای گروه همه اگر شما گردانندۀ بحث امروز بودید چگونه     •
 ؟ تشویق می کردیدبحث

 
 جلسه برای ارزیابی پرسش هایی 

روی نکات مهم را بر     یا یک داوطلب باید طی این مباحثۀ گروهی          کارگـاه ندۀ  گـردان 
 .کندنمودار یادداشت دفتر   درتخته سیاه یا

  چیست؟درس جلسۀ 12هدف شما از شرکت در  •

 چگونگی تنظیم جلسات دارید؟بارۀ یا نظری در پرسش آیا  •

 ر؟ یا دشوا استآیا معموالً شرکت در بحث های گروهی برای شما ساده •

یا شرکت کنندگان به  کارگاهآیـا راههایی وجود دارد که از طریق آنها گردانندۀ       
 نفس بیشتری به ابراز عقیده بپردازند؟ه سایر افراد گروه کمک کنند تا با اعتماد ب

  جلسۀ بعد مورد بررسی قرار گیرد؟12مایلید کدامیک از مسائل رهبری در  •

واهید که پاسخ های خود را بصورت        می توانید از شرکت کنندگان بخ      :پیشـنهاد 
پس از آنکه   . نمودار یادداشت کنید  دفتر    در نوشته تحویل دهند یا اینکه خود آنها ر ا        

ا در پایان جلسۀ دوازدهم مورد ارزیابی قرار دادند این           ر ه ایـن دور   شـرکت کنـندگان   
ی پاسـخ هـا بـه آنهـا پس داده خواهد شد تا تعیین کنند که شناخت آنها از رهبری ط          

 . دستخوش چه تغییراتی شده استدرس و تمریندورۀ 
 
 
 

 دستور عمل هایی برای جلسۀ آینده
تواند  این زن می.  که از نظر شما رهبر است    بیندیشید طی هفتۀ آینده به یکی از زنانی      
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و یا فردی عادی، یعنی کسی که با        باشد  کلمه یک رهبر سیاسی     مـتداول   بـه معـنای     
تا بر آن    کوشیده است     زندگی شخصی خود یا جامعه     بردن به مشکلی اساسی در     پـی 

یکی از اعضای فرد ممکـن است که از نظر شما این      بـه عـبارت دیگـر،       . غلـبه کـند   
آمادگـی آنرا داشته باشید تا در جلسۀ آینده شرحی   .  باشـد  تانخانـواده و یـا دوسـتان      

ر مشکالتی  ب. دهیدارایه  گروه  به  ندگی این رهبر    دربارۀ ز ) سـه تـا پنج دقیقه     (کـوتاه   
تأکید کنید که این رهبر با آنها مواجه شده است و همچنین ویژگی ها و مهارت هایی             

 برای حل  مسائل از خود نشان داده شرح دهید را که





 
 

 یرهبرویژگی های 

 اهدف مورد نظر همگان  در شرایط ایده آل ، مردان و زنان در تعیین      :جنسیت شمول 
 . ندکنمی یکدیگر تشریک مساعی با  آن ها دستیابی بهبرای  تالش و

آن به با ارائۀ برای ارائه کردن دارد و اندیشه ای  هـر فرد     :هـم دانستن آراء دیگران    م
 .تبدیل خواهد شدنمونه ای از رهبر

 و در عین حال     یادگیرییک روند   هره جویی از    تعیین و شرح یک هدف، ب     : هدفمند
 .پرداختن به پرورش قدرت است

، شرکت یمشارکتپیشرفته در زمینه ارتباطات    در جوامـع     :گرات  دمکراتیک و مساوا  
ارزش قائل  ارند و   ذمی گ کنـندگان بـه یکدیگـر بـه عـنوان انسـانهای کامـل احترام                

 .می شوند

یکی از اصول » هدف وسیله را توجیه نمی کند« این اصل که    :میت وسیله آگـاه به اه   
این اصل به این معناست .  رودشـناخته شده رفتار اخالقی در سراسر دنیا به شمار می    

 رسیدن به  برایکه در صورت اعتقاد به اصول اخالقی نمی توان از وسایل غیراخالقی             
 .کرد استفاده، هرقدر هم  مهم و ضروری،  اهداف

 »اجزای سازنده رهبری«
 
 



تقسـیم گـروه بـه تـیم های کوچکتر و یا حتی به زوج های شریک می تواند بهترین
 مراجعهبه ضمیمۀ   برای اطالعات بیشتر ب   . (شگرد برای برگزاری این جلسه باشد

هنگامی که شرکت کنندگان روایت های خود از رهبری را نقل می کنند، یک). کنـید 
یا چندین داوطلب می توانند موارد زیر را روی تخته سیاه یا آلبوم نمودار یادداشت

ند رهبران)1:کن سوی از شده ارائه مهارتهای و شبکههای)2،خصوصیات انواع

 
 جلسه دوم

 ؟چیست در زندگی شخصی  مننقش رهبری 
 

 اهداف جلسه
 .استمیل به رهبری ایجادکنندۀ  کهرویدادهایی بررسی شرایط یا  •

بررسـی اصـول اخالقی مورد نیاز برای یک رهبری مناسب و ویژگی هایی که                •
 .کند اصالت یک رهبر را اثبات می

 فرد در شیوه های     (Sex) و جنس    (gender)در نظـر گـرفتن اهمـیت جنسـیت           •
ن برای اکثر مردم، منظور از جنس تمایز بیولوژیکی بی    . رهبری و اهداف رهبران   

مونث و مذکر است، حال آنکه جنسیت به مشخصه های روانشناختی، فرهنگی            
 و به مردان     است جتماعی شکل گرفته  در فضای ا  یـا رفتاری اطالق می شود که        

 .و زنان نسبت داده می شود

  .رهبرینقش  ایفای یک از شرکت کنندگان در هر تجربه موقعیت و تشریح  •

 
 ی برای برگزاری جلسهائهپیشنهاد

 پایان جلسۀ نخست از شما خواسته شد تا دربارۀ زنی که از نظر شما رهبر است،                 در
در ایـن جلسـه هـریک از شـرکت کنـندگان روایـت خود دربارۀ رهبر                 . فکـر کنـید   

 متداول توانند به معنای این رهبران می  . دهدمی  موردنظـرش را بـرای دیگـران شرح         
ـ   رهبـران سیاسـی باشـند و یـا زنانـی برخاسـته از       واژه   از اعضایزندگـی روزمره 

بر مشکالتی تأکید کنید که این رهبر با آنها         . خانـواده، دوسـتان و یـا همکـاران شما         
روبرو شده است و ویژگی ها و مهارت هایی را که در حل مسائل از خود نشان داده       

بـا مختصر کردن روایت خود، فرصت کافی برای بحث دربارۀ           . اسـت، شـرح دهـید     
 . مطرح خواهد شد، بوجود خواهید آورد» نمونه های رهبری«ین در تمرسؤاالتی که 
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دو گفت و گوی    » آیا جنسیت باعث ایجاد تفاوت می شود؟      «در تمـرین دوم     

گفت و گوی نخست میان چهار زن و دومین گفت و گو            : نسـبتاً مشـابه رخ می دهد      
کنندگان نسبت به    هدف از این تمرین، مقایسه واکنش های شرکت       . مـیان چهـار مرد      

ایـن گفـت و گـوها و بررسـی چگونگی تاثیر جنسیت بر دریافت های آنها از مسئله                 
 .استقدرت و رهبری در خانواده ها 

 
 نمونه های رهبری: تمرین

پـس از ایـنکه هـریک از شرکت کنندگان روایتی دربارۀ رهبر مورد تحسین خود                 •
 :برای دیگران تعریف کرد، به سؤاالت زیر بپردازید

آیـا موضـوعات، شـرایط یـا موقعـیت هـای مشـابه در روایت های متعدد تکرار                    •
 ؟زنان را به عرصۀ اقدام و عمل کشیدمی شد؟ چه حوادثی 

 ؟چه بود در اکثر زنان  مشترکویژگی ها و مهارت های رهبری •

آیـا خصوصـیات رهبـری بـه دلـیل مشکالتی که زنان با آن مواجه بودند، پدیدار                  •
 ن پیش از آن نیز واجد خصوصیات رهبری بودند؟شد؟ یا اینکه زنا می

حمایـت شـبکه ها، سازمان ها، نهادها و یا افراد چه نقشی در کمک به زنان رهبر             •
 در رسیدن به اهدافشان داشته است؟

مشکلی در زندگی خود را حل کرده اید؟ از چه ه آوریـد کـه چـ    آیـا بـه یـاد مـی        •
های حمایتی   ؟ شبکه هره بردید ب مشکل   آنغلبه بر  هایی برای  خصوصیات یا مهارت  

 شکل ایفا کرده اند؟ چه اقداماتی انجام داده اید؟مچه نقشی در رویارویی شما با 

آیـا تمـام اقدامات شما برای حل مشکالت ـ شخصی یا اجتماعی ـ باید موجه و      •
برخوردار » ارزش های واالتری  «قابـل قـبول باشـد؟ آیا اقدامات یک رهبر باید از             

  و قابل قبول است؟کافیپرداختن به مشکل به خودی خود باشد یا اینکه 
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کنـید دارای کـدام یـک از ویژگـی های رهبری هستید؟ مایلید چه                احسـاس مـی    •
 خصوصیات دیگری در زمینۀ رهبری داشته باشید؟

آیـا محـدودیت هـای خانوادگـی یـا انـتظارات اجتماعـی موجود، سد راه تحقق                   •
 استعداد رهبری در شما است؟

 کنید؟  هایی برای غلبه بر این انتظارات استفاده میاز چه شیوه •

دوستان، همکاران، (توانـید چـه اقداماتـی بـرای تشویق خود یا دیگران       شـما مـی    •
 جهت پروراندن خصوصیات رهبری انجام دهید؟) اعضای خانواده

آیـا دارای احسـاس مسـئولیت فردی برای پرداختن به مشکالت اجتماعی خاص               •
 هستید؟

 .الیل خودرا شرح دهیدد منفی چه باشد مثبت پاسخ چهدانید؟  رهبر می خود را یکاآی •

 آیا دیگران شما را یک رهبر می شناسند؟ •

در هفـتۀ آیـنده، ویژگی های موردنظرتان در مورد رهبری را بخاطر بسپارید و           
 .بکوشید تا حداقل یک بار از آنها استفاده کنید

 
 آیا جنسیت باعث ایجاد تفاوت می شود؟: تمرین

 . دقیقه زمان اختصاص دهید45به این تمرین تقریباً 
از داوطلـبان در گروه بخواهید تا هر یک یکی از پنج نقش موجود در دو صحنۀ زیر                  

اینکه اهمـیت جنسیت در گفت و گوهای شخصیت ها و           دربـارۀ   سـپس   . را بخـواند  
 اصالت و قدرت شخصیت ها  برداشت شما را نسبت به مقام اجتماعی،چگـونه آنهـا  

سؤاالت مطرح شده پس از گفت و گوها می تواند در           . کنیدد، بحث   نشـکل مـی دهـ     
 .هدایت بحث شما مفید باشد



 
 1صحنه 

 داستان فرح و راوی  لنا،  انصاف،  الماز،: شخصیت ها
چهار زن در سایۀ درختی کنار هم . اسـت هفـته   بعـد از ظهـر یـک روز گـرم           : راوی

امروز شصتمین سالگرد تولد اوست و      . استانصاف مسن ترین فرد گروه      . نشسـته اند  
واربارفروشی انصاف کار   فرح در مغازه خ   . خواهـرزاده اش، لـنا به دیدار او آمده است         

لماز که در فعالیت های سیاسی محلی شرکت دارد و در شورای شهر نیز              امـی کـند و      
 .ندا زنان ضمن خوردن ناهار مشغول صحبت.  بهترین دوست فرح است شده، انتخاب

ــاز ــذاب اســت  : الم ــوش و ج ــی باه ــرزاده ات خیل ــاف، خواه ــت . انص دل
 نمی خواست که تو هم صاحب خانواده ای بودی؟

من هم هنوز آنقدر پیر نشده ام که دیگر ! خیلـی هـم باهوش نیست   : انصـاف 
پدر و مادرها مرتب به مغازه ام       . اصالً از فرح بپرس   . نـتوانم تشـکیل خانـواده بـدهم       

اما من دلم   .  و از این حرفها    �هند پسرشان را مالقات کنم    مـی آیـند تـا از مـن بخوا         
 !نمی خواهد ازدواج کنم و خیلی هم از این وضع راضی هستم

هر کسی که . تو برای ازدواج کردن خیلی پیر شده ای   ! شوخی نکن خاله  : لـنا 
 .تورا بخواهد باید خیلی زشت و پیر باشد

مردهای زیادی . و موفقی ستخاله ات زن ثروتمند    . اشـتباه می کنی لنا    : المـاز 
خیلی دلت بخواهد   .را مـی شناسـم کـه از ازدواج بـااو خیلـی خوشـحال مـی شـوند                  

  .محبوبیت او را داشته باشی

من هم قصد ازدواج    .  مثل خاله ام فکر می کنم      درستمتأسـفانه مـن هم      : لـنا 
ی  و بچه ها   می کنند  و پول خرج     می خورند مردها فقط   . مـرد یعنی کار اضافی    . نـدارم 

تازه، اگر شوهر و بچه داشته      . مـن آزادی ام رادوست دارم     . زیـادی هـم مـی خواهـند       
 .باشم، ادامه تحصیل برایم غیرممکن می شود

مرا . اول بایـد به فکر تحصیالتت باشی  . راسـتی کـه خیلـی باهوشـی       : فـرح 
زحمت می هر روز در مغازۀ خاله ات       . مـی بینـی؟ بایـد از شـوهر بیمارم مراقبت کنم           

 .کر می کنم کارم خوب استم و فکش
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 .البته که خوب کار می کنی: انصاف

گرچه به اندازه ای    . نیست پیشرفت ترقی و  برای سواد کم من، جایی    اما با : فـرح 
خـواندن و نوشتن می دانم، اما ناچارم به  بـتوانم انجـام دهـم       مغـازه   کـارم را در     کـه   

من کار داده و هم       که هم به   ممتشکر باش   انصاف از  البته باید . کنم شـرایط قـناعت    همـین 
 .می کند درک را موقعیتم  او. برسم تا به شوهرم کار بزنم ساعت  کمترکارکنم یا ازاجازه داده

من . شما زنها فقط بلدید از دست مردها و کار ناله کنید       .  ناله  ناله، ناله، : الماز
نواده و  زندگی یعنی داشتن خا   . عاشق هر دو دخترم هستم    . شـوهرم را دوسـت دارم     

 . مراقبت از آنها

اما صبر کن تا . الماز، حاال که دخترهایت جوانند، این حرفها را می زنی    : فرح
وقتی پیر شوی، کنارت نیستند تا از تو        . زمـان ازدواج آنهـا برسـد و تو را ترک کنند           

اما پسر من؟ او برای من      . فقط از شوهر و فرزندانشان مواظبت می کنند       . مراقبت کنند 
 .ستا موهبتی

وقتی شوهرم به دیدن والدینش می رود و     . دخترهای من هم همینطور   : المـاز 
 نمی دانی چقدر من باید مقامات محلی را برای بحث های سیاسی به خانه دعوت کنم،            

 . دنند و با آن ها از هردری سخن می گویناز آن ها پذیرائی می کخوب 

پست های  بگذارند و به دنبالدارید یادشان می دهید تا جا پای شما ! هاها: لنا
 سیاسی باشند؟

اما راستش سیاست می تواند     ). آه عمیقی می کشد    (�بعید هم نیست  : المـاز 
مطمـئن نیسـتم کـه بخواهم آنها در معرض همان رفتاری قرار      .  باشـد  زشـت خیلـی   

مناسبی شورای شهر اصالً محیط . بگیـرند کـه مـن طـی حرفۀ سیاسی ام تحمل کردم         
 .برای زنها نیست

دخترهایت هیچوقت برای خدمت در     . از، اصالً فکرش را نکن    مـ ال: انصـاف 
چـه کسی به آنها رأی می دهد؟ تو هم چون پدرت            . شـورای شـهر رأی نمـی آورنـد        

مردها به آنها رأی نمی دهند، زنها هم به         . قهرمان جنگ بود، در انتخابات رأی آوردی      
 .رأی می دهند شوهرانشان افراد مورد نظر

. زمانه در حال تغییر کردن است . زن، خیلـی قدیمـی فکر می کنی       پیـر : المـاز 
ذهن . دخترهای من می توانند تأثیر زیادی در دنیای سیاست بگذارند         . خواهـی دیـد   
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آنهـا پـر از ایـده هـای جالب دربارۀ شیو ه های بهبود اوضاع شهر و بخصوص شرایط        
 .کسب و کار است

ک زن عاقل و فوق العاده    المـاز، دوسـت من، کم کم داری نسبت به ی          : فـرح 
زود باشید  . به اندازۀ کافی در مورد این مسئله صحبت کرده ایم         . بـی احترامـی می کنی     

 .بیایید آرزو کنیم که انصاف سالی پر از شادی و موفقیت در پیش داشته  باشد

 !! بله، بله،بله،: فرح و الماز: لنا
 

 2صحنه 

 .استان دامیر، فیصل و راوی. دنانعمحمد، : شخصیت ها
. مرد درسایۀ درختی کنار هم نشسته اند       چهار. است هفتهروز گرم    بعدازظهر یک : راوی
امــروز شصــتمین ســالگرد تــولد اوســت و . دنان مســن تــرین فــرد گــروه اســتعــ

دنان کار می کند    ع خواربارفروشی   هفیصل درمغاز .  به دیدار او آمده    ، امیر برادرزاده اش، 
دارد و در شورای شهر نیز انتخاب شده  لی شرکتسیاسی مح و محمد که درفعالیتهای

 .اند مردان ضمن خوردن ناهار مشغول صحبت. است، بهترین دوست فیصل است

دلت نمی خواست   . دنان، برادرزاده ات خیلی باهوش و جذاب است       ع: محمد
 که تو هم صاحب خانواده ای بودی؟

دیگر نتوانم من هم آنقدر پیر نشده ام که . خیلـی هـم باهوش نیست     : دنانعـ 
پدر و مادرها مرتب به مغازه ام می آیند         . اصالً از فیصل بپرس   . تشـکیل خانواده بدهم   

اما من دلم نمی خواهد     .  واز این حرفها   �تا از من بخواهند دخترشان را مالقات کنم       
 !ام ازدواج کنم و خیلی هم از این وضع راضی

هر کسی . شده ایتو برای ازدواج کردن خیلی پیر       ! شـوخی نکن عمو   : امیـر 
      .که تو را بخواهد باید یک پیردختر زشت باشد

زنهای . عموی تو مرد ثروتمند و موفقی ست      . اشـتباه مـی کنـی امیـر       :  محمـد 
خیلی دلت بخواهد   . زیادی را می شناسم که از ازدواج با او خیلی خوشحال می شوند            

  .که محبوبیت او را داشته باشی

من هم قصد ازدواج .  مثل عمویم فکر می کنم  درستمتأسفانه من هم    : امیـر 
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 و بچه های    می کنند  و پول خرج     می خورند زنها فقط   . زن یعنـی کـار اضـافی      . نـدارم 
تـازه، اگـر زن و بچـه داشـته باشـم، ادامۀ تحصیل برایم          . زیـادی هـم مـی خواهـند       

 .غیرممکن می شود

مرا . اول باید به فکر تحصیالتت باشی     . راسـتی کـه خیلـی باهوشی      : فیصـل 
زحمت می کشم   هر روز در مغازۀ عمویت      . مـی بینی؟ باید از زن بیمارم مراقبت کنم        

 .ی کنم کارم خوب استو فکر م

 .البته که خوب کار می کنی: دنانع

اگر چه به . امـا بـا سواد کم من، جایی برای ترقی و پیشرفت نیست       : فیصـل 
اما .  و نوشتن می دانم خواندنبرآیم  در مغـازه   از عهـدۀ انجـام کارهـا       انـدازه ای کـه    

البته باید از عمویت متشکر باشم که هم به من . ناچـارم بـه همین شرایط قناعت کنم     
کار بزنم تا از زنم     ساعات   کمتر در مغازه کار کنم و یا از          اجازه داده کـار داده و هـم       

 .مراقبت کنم، موقعیتم را درک می کند

. از دست کار و زنها ناله کنید      شما مردها فقط بلدید     . نالـه، ناله، ناله   : محمـد 
زندگی یعنی داشتن خانواده و     . عاشق هر دو دخترم هستم    . مـن زنـم را دوست دارم      

 . مراقبت از آنها

اما صبر . این حرفها را می زنی    محمـد، حـاال که دخترهایت جوانند،        : فیصـل 
تا از وقتی پیر شدی، کنارت نیستند  . کـن تا زمان ازدواج آنهابرسد و تو را ترک کنند          

اما پسر من؟ او برای     . فقط از شوهر و فرزندانشان مواظبت می کنند       . تـو مراقبت کنند   
 .من موهبتی است

وقتی زنم به دیدن والدینش می رود و       . دختـرهای مـن هم همینطور     : محمـد 
 نمی دانی چقدر من باید مقامات محلی را برای بحث های سیاسی به خانه دعوت کنم،            

 .ی کنند و با آن ها از هر دری سخن می گوینداز آنها پذیرائی مخوب 

داریـد یادشـان مـی دهـید تـا جـا پای شما بگذارند و به دنبال                  ! هاهـا : امیـر 
 پست های سیاسی باشند؟ 

اما راستش سیاست   ). آه عمیقی می کشد    (...خیلـی هـم بعـید نیست      : محمـد 
رفتاری مطمئن نیستم که بخواهم آنها در معرض همان         .  باشد زشتمـی تـواند خیلی      

شورای شهر اصالً محیط    . قـرار بگیـرند کـه مـن طـی حـرفۀ  سیاسی ام تحمل کردم                
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 .دوستانه ای برای زنها نیست

دخترهایت هیچوقت برای خدمت در     .  اصـالً فکرش رانکن    محمـد، :  دنانعـ 
چـه کسی به آنها رأی می دهد؟ تو هم چون پدرت            . شـورای شـهر رأی نمـی آورنـد        

مردها به آنها رأی نمی دهند و زنها هم         . ات رأی آوردی  قهـرمان جنگ  بود، در انتخاب      
 .رأی می دهند شوهرانشان افراد مورد نظربه 

. زمانه در حال تغییر کردن است   . پیرمـرد، خیلی قدیمی فکر می کنی      : محمـد 
ذهن . دختـرهای من می توانند تأثیر زیادی در دنیای سیاست بگذارند          . خواهـی دیـد   

ربارۀ شیوه های بهبود اوضاع شهر و بخصوص شرایط         آنهـا پـر از ایـده هـای جالب د          
 .کسب و کار است

کـم کـم داری نسـبت بـه یـک مرد عاقل و              . محمـد، دوسـت مـن     : فیصـل 
. به اندازه کافی راجع به این موضوع صحبت کرده ایم         . العاده بی احترامی می کنی     فـوق 

 .ش داشته باشددنان سالی پر از شادی و موفقیت در پیعزود باشید، بیایید آرزو کنیم 

 !!بله، بله، بله: امیر، فیصل و محمد
 

  برای مباحثهپرسش هائی
 باورکردنی بودند؟ چه جنبه هایی      2 و   1آیا موضوعات مورد بحث در صحنه های         •

 .کنیدبیان از آنها باور کردنی نبود؟ دالیل خود را 

ختان چه  پاس سن زیاد، هنوز امکان ازدواج دارد؟        با وجود آیا فکر می کنید انصاف       •
 .کنیدبیان منفی دالیل خود را باشد چه بت مث

پاسختان چه   سن زیاد، هنوز امکان ازدواج دارد؟        با وجود دنان  عآیـا فکر می کنید       •
 .کنیدبیان منفی دالیل خود را مثبت باشد چه 

به شمار در ازدواج آن ها آیـا سـن، شـرایط مالـی و جنسـیت آنهـا عوامل مهمی                •
  گذشته، عامل مهمی است؟بارداریکه انصاف از سن می روند؟ آیا این مسئله 

دنان درباره ایجاد عشـما چه توصیه ایی به لنا، خواهرزاده انصاف و امیر، برادرزاده    •
شغل خواهید کرد؟ آیا برای هر یک از        / خانـواده و تحصیل   / تعـادل مـیان ازدواج    

یل دالمنفی   باشد چه    مثبتپاسختان چه   آنهـا توصـیه ای متفاوت خواهید داشت؟         
 .کنیدبیان ود را خ
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اگـر شـما بـه جای الماز ـ یک زن سیاستمدار محلی ـ بودید، چگونه تالش می کردید       •
الگویـی مناسـب بـرای دختـرانتان باشـید؟ چگـونه آنهـا را راهنمایی می کردید که هم                    

 رهبرانی کار آمد و هم زنانی پای بند به اصول اخالقی باشند؟

 بودید، چگونه تالش    ،محلی پیشۀ   سیاست یک مرد    ، یعنی اگـر بـه جـای محمـد        •
باید درس ها و به نظر شما مـی کـردید الگویـی مناسب برای دخترانتان باشید؟ آیا            

 ؟در نظر گرفتمثال های متفاوتی برای دختران در مقایسه با پسران 

آیـا زنـان و مـردان الگوها یا شیو ه های متفاوت از رهبری از خود نشان می دهند؟                 •
وجود   برای زنان  امکانات خاصی ت هر یک از آنها چیست؟ آیا        نقاط ضعف و قو   

؟ آیا راههایی وجود    می شوند  رهبران بهتری    ، مردان در مقایسـه با   آنهـا،   دارد کـه    
  زنان رهبران بهتری  بشوند؟در مقایسه با آنها مردان بوسیلهدارد که 

بت تجـربیات زندگـی زنـان چگـونه ارزش هـا و اهدافـی را کـه آنها به رهبری نس                     •
 تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد؟ تجربیات زندگی مردان چگونه ارزش ها و               مـی دهـند،   

 اهدافی را که آنها به رهبری نسبت می دهند، تحت تأثیر قرار می دهد؟

کار کردن تحت رهبری زنان یا :  را ترجیح می دهید  دو مورد شـما کدامیک از این       •
ارند؟ آیا معتقد هستید     با یکدیگر تفاوت د    موردتحـت رهبری مردان؟ آیا این دو        

پاسختان چه  رؤسای زن بیشتر به نیازها و مسائل زنان می پردازند؟   یا کـه مدیـران   
 . کنیدبیان  رامنفی دالیل خود باشد چه مثبت

پاسختان آیا شما از کاندیداهای سیاسی زن در جامعۀ خود حمایت خواهید کرد؟              •
 معتقدید که زنان سیاستمدار     آیا. کنیدبیان  منفی دالیل خود را     باشد چه   مثبت  چه  

نفی باشد چه م  مثبت  پاسخ چه   بیشـتر بـه نیازها و مسائل زنان خواهند پرداخت؟           
 .الیل خود را شرح دهیدد

زنان در هیئت رئیسه، به عنوان مثال در هیئت مدیره مدارس یا در             حضور شماری از    آیا   •
 تحت تأثیر قرار خواهد      را  نهاد یا در شوراهای محلی شیوۀ  ادارۀ آن       رؤسای اداری   مـیان   

از آنان % 2 آیا حضور  داد؟ به منظور ایجاد این تغییر چه تعدادی از زنان مورد نیاز است؟       
پاسخ  دالیل خود را     با هر   ایر درصدها چطور؟    س؟  % 50و یا % 33،  % 10 یا    کافـی است؟  

 .کنیدبیان 



 
 
 
 
 
 
 

یک کار خوب یا از یعنی داشتن تصوری بینش . بیـنش فراتـر از تعیـین هـدف است       
 شکل نهایی به بهترین شکل ممکن انجام دهیم، تصوری از اینکه اگر کاری را      ایده آل 

 .آن چگونه به نظر خواهد رسید

 »اجزای سازنده رهبری«
 

 



 
 م سوۀجلس

  بینش من چیست؟
 

 اهداف جلسه
 .بحث دربارۀ اینکه بینش فردی چیست •

تواند یک شخص را به      ردی می بررسـی این مسئله که چگونه تصورات یا بینش ف          •
 .سوی رهبر شدن تشویق کند

 که به طور برنامه ای یا یک بیانیهتوانایی ترسیم عناصر مناسب برای     دسـتیابی بـه      •
 .باشدبینش فرد معرٌف مشخص و کامل 

 .یافتن شیوه ای برای بیان و به اجرا گذاشتن بینش فردی •
 

  برای برگزاری جلسهیئهاپیشنهاد
  راجع به تأثیر بر (Muhammad Yunus)بـارۀ بینش محمدیونس روایـت زیـر را در  

اقتصادی در بنگالدش از طریق وام های کوچک بانکی با صدای      عی و     عدالت اجتما 
به ویژه زنان ـ تشخیص     که او درمیان قشر فقیر ـای دربارۀ مشکل مالی. بلند بخوانید

 .بحث کنیدکل حل این مش و همچنین در مورد بینش او راجع به  استداده

 محمدمطرح شده بعد از گزارش      پرسش های   پـس از آنکـه اعضـای گروه          
یونس را موردبحث قرار دادند، از شرکت کنندگان بخواهید تا بینش خود را در مورد 

هدف از این تمرین کمک به شرکت کنندگان        . ایجـاد تغییر برای دیگران مطرح کنند      
 . کنندصمشخّ بینش فردی خود را  بتواننداست تا

 
 
 
 

 
 بینم تنگدستی در جهان نمیادامۀ دلیلی برای 

 نامهفراد گروه با یکدیگر می تواند به آنها کمک کند تا بینش           همکاری ادر ایـن تمـرین
برای اطالعات بیشتر در مورد این شیوۀ. (خود را به راحتی با یکدیگر در میان بگذارند

 ). مراجعه کنید ب ضمیمۀبرگزاری جلسه به
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 اقتصاددان: محمدیونس
ت  ماه پس از آنکه کشورش به استقالل رسید، از ایاال         9 ،1971، در سال    محمدیونس

به  (Chittagong)در دانشگاه چیتاگانگ  می که   هنگا. مـتحده بـه بـنگالدش بازگشت      
 محمد  .نگ و قحطی در رنج بودند      از ج  نش، هموطنا تـدریس اقتصـاد مشـغول شـد       

کالس های  یـونس تحـت تأثیر این واقعیت هامتقاعد شد که حل مشکالت از درون               
 گفـت و گـو با ساکنان ده همجوار          دراو تصـمیم گـرفت تـا        . درس ممکـن نیسـت    

 .پی برد مشکالت و مشقات آنها  به دانشگاه،

ن برخورد ای. ساخت کـه از نـی خیزران چهارپایه می     بـرخورد   زنـی   بـه    وی 
 پول   این بود که   زنمشکل  .  شـد تـا وی بـه بررسی مجدد عوامل فقر بپردازد            سـبب 

در .  قرض کند  پولمجبور بود از تاجری     بخرد و در نتیجه     نداشـت تـا نـی خیـزران         
شد  هـای او را بـا قیمتی نازل که از سوی خود وی تعیین می   تاجـر چهارپایـه  مقابـل   

 با دادن بیست سنت به این زن در خرید           یونس وسوسه شده بود تا     محمد. خرید مـی 
از دانشجویان  ریخت و   نـی خیـزران کمـک کـند، امـا او در عـوض طرحی بزرگتر                 

با تعجب . خواسـت تـا فهرسـتی از اهالـی ده را کـه نـیاز به پول دارند فراهم آورند                  
دریافـت کـه چهـل و دو نفر از افراد زحمتکش مجموعاً به بیست و هفت دالر نیاز                   

پس از  محمد یونس   . حصوالت خود را به قیمتی مناسب بفروش برسانند       داشتند تا م  
قرض دادن این پول به اهالی ده و تعیین مهلت باز پرداخت در زمان مناسب ترغیب                

شعبۀ او کوشید تا بانک . تواند به آنان بیشتر کمک کند شـد تـا فکـر کـند چگونه می        
 را  خواهش مدیر بانک این     انشـگاه را مـتقاعد کـند تـا بـه اهالـی ده وام دهـد، اما                 د

 .دانست نپذیرفت زیرا افراد تنگدست ـ به ویژه زنان ـ را فاقد اعتبار می

 با 1983 را در سال   "گرامین"  بانک  بی آن که مأیوس شود        یـونس  محمـد  
این بانک با دادن وام های شغلی به        .  و مجوز دولتی تأسیس کرد     کمـک مالی دیگران   

 به پذیرفتن  زنانمتقاعد کردن. دمات خود را آغاز کردتنگدسـتان ـ به ویژه زنان ـ خ   
 مـردان حتـی در مکـان های عمومی حق صحبت با زنان را               . خـود مشـکلی بـود      وام

کردند که آنها هیچ تصوری از انجام فعالیت های          در ابـتدا زنـان اصرار می      . نداشـتند 
تدریج ه  بنس  یو. شـغلی ندارنـد و بانک باید این پول را به شوهران آنها واگذار کند              
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تشکیالت کوچک خود را در     تجاری  توانسـت زنهـا را متقاعد سازد تا با گرفتن وام            
نها دوستان خود را به گرفتن وام       زسپس این   . گـروه هـای پـنج نفـره تأسـیس کنند          

توانند  زنهـا پـس از باز پرداخت وام های خود، متوجه شدند که می             . تـرغیب کـردند   
 .کنندرا تأمین ی خود ها  خود و خانوادهنیازهای مالی 

از زمان های غیردولتی    نهادهـای کمـک بـه نیازمـندان و سا         در سـایر نقـاط       
 یونس به افرادی که نسبت به برنامه های محمد،  تقلید کرده اند»گرامین«الگوی بانک 

 فقر توسط نهادهایی نیستند بلکهفقر عامل ایجاد تهیدستان «: او تردید دارند، می گوید
 این وباز گردیم به پلۀ نخست ما باید . به وجود می آیدساخته ایم مان که ما در محیط

در حال حاضر علیه فقرا     نهادهای قدیم   نهادها را از نو طراحی کنیم و از تبعیضی که           
 یونس برای از میان بردن فقر در حال         محمدبرنامه  » .شوند، جلوگیری کنیم   قائـل می  

پاسدار شأن  که  جوامع است    همۀ   یفۀوظ«: او مـی گوید   . حاضـر جهانـی شـده اسـت       
گوییم، اما حقوق   ما از حقوق بشر سخن می     ... انسـانی هـریک از اعضای خود باشند       

اگر ما نهادهایی بوجود آوریم که قادر باشند برای         ... ارتباط نمی دهیم  بشـر رابـا فقر      
 خـودکفا کـردن تهیدسـتان به آنان وام های شغلی بپردازند، این نهادها موفقیتی مانند               

به نظر من نمی توان هیچ . وردخواهند آدست ه آنچـه در بنگالدش شاهد آن بودیم، ب       
 11.»دلیلی برای وجود تنگدستی در جهان یافت

 دهکـده در بنگالدش مشغول فعالیت       36000در حـال حاضـر، گـرامین در          
هم اکنون برنامه های مشابه .  هزار کارمند دارد12 میلـیون وام گیـرنده و      1/2اسـت،   
به بعد، بخش های دیگری 1990 از دهۀ. شود ر به اجرا گذاشته می کشو56ن در گرامی

عملیات : از جمله . عـالوه بـر بانکـداری بـه فعالـیت های گرامین افزوده شده است              
بهبود  برای    خدمات مخابراتی رادیویی    و بـرق رسانی، فراهم آوردن خدمات اینترنتی      

 .دهکده ها در بنگالدشساکنان وضع 

 

                                                 
 :گرامین ازاین کتاب و سایت اینترنتی گرفته شده است مربوط به محمدیونس و بانک اطالعات.  11

Muhammad Yunus, Grameen Bank, in Michael Collopy and Jason Gardner, ed, 
Architects of Peace: Visions of Hope in Words and Images, Navato, CA: New World 
Library, ٢٠٠٠, p. ٧٧ and <http://www.grameen.org/>. 
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 برای مباحثه  یئپرسش ها
را به ارائه بینش خود ترغیب کرد؟ مشکلی که مستقیماً           چـه شـرایطی محمدیونس     •

 می کرد چه بود؟ آن تالش حل برای تأثیر قرار می داد و یونس را تحت  فقیر مردم زندگی

او چـه راه حلی را تشخیص داد؟ چه نگرشی نسبت به حقوق بشر، انگیزۀ اصلی                 •
 داد؟ او را شکل می

 محمدکند؟   راه حل، چگونه تصور می    این  ود را در تحقق بخشیدن به       او نقـش خ    •
یونس طی جستجوی خود برای از بین بردن فقر، چه ویژگی هایی از یک رهبر را  

 اخالقی است؟برپایۀ موازین  آیا فکر می کنید که رهبری وی دهد؟ می ازخود نشان

یابد؟ پاسخ چه   آیـا یـک زن نیز می تواند به همان اهداف که یونس رسید دست                 •
 .مثبت باشد چه منفی دالئل خود را شرح دهید

 
 شما در شرایطی مشابه چگونه رفتار خواهید کرد؟ •

 مسئله، راه حل و نقش او را در آنچه پیشنهاد     دقیقیونس بطور   سخنان  آیـا هـیچ یک از        •
 پاسخ چه است؟   قانع کننده استوار     بینشیسخنان بر   کند؟ آیا این     دهـد، مشخص می    مـی 
 .کنیدبیان  منفی ، دالیل خود را و چه   باشدمثبت

 دارای اهمیت است؟چنین تغییری ش یونس به مرورزمان تغییر کرد؟ آیا بینآیا  •

آیـا تصـور مـی کنـید کـه بیـنش یونس درباره وام را فقط می توان در مورد زنان بکار                        •
 .دشرح دهی دالیل خود را پاسخ چه مثبت باشد چه منفیبست؟ 

امین، بـه کدامیک از مهارت های زنان اشاره شده          ربانـک گـ    ماجـرای تأسـیس   در   •
اسـت؟ آیـا ایـن مهـارت هـا به زنان کمک خواهد کرد تا از نقش های سنتی خود               

 ؟بروند و از سطح دانش خود فراتر گیرندفاصله 

 امکانات اقتصادی زنان،    بهتر کردن کدامـیک از سیسـتم هـای پـرداخت وام ضمن             •
 خواهد کرد؟ تقویت جوامعشان آنهارا در شد و نقش شدن آنان خواهدتوانمند  موجب

 بینش خود به روشن شدن اهدافش کمک کرد؟شرح آیا یونس با  •

 برای شما چه مفهومی را دربرمی گیرد؟» بینش«واژۀ  •

 بینش فردی دارای اهمیت است؟مطرح ساختن چرا  •

پاسخ چه مثبت   ؟  دست یابد   خود به اهداف  چون یونس می تواند      آیـا یک زن نیز     •



 هبریاده شدن برای رآم

 

٧٧ 

 .یدتوضیح دهدالیل خود را باشد چه منفی 
 

  فردیبینشطرح و تنظیم : تمرین
 . دقیقه زمان اختصاص دهید45به این تمرین تقریباً 

 زیر را موردبحث  هاید تا موضوعکنیبـه تیم های دو یا سه نفره تقسیم  را  گـروه    .1
ایلید  که م  شرایط، موقعیت یا مسئله ای را در خانواده یا جامعۀ خود          : قـرار دهـند   

چه تغییراتی برای بهبود این شرایط، موقعیت یا        می خواهید   . تغییـر دهید نام برید    
 مسئله بوجود آورید؟ 

دو یا سه دقیقه شیوۀ خود برای هدایت یا مشارکت در           به مدت   هـریک از اعضـا       .2
 .که باآن کارمی کند، توضیح دهد تیمی راه حل های مورد نظرخودرا برای افراد اجرای

ضا، بطور مختصر بینش خود را ـ در یک یا دو جمله ـ راجع به نقش   هریک از اع .3
 .، بنویسدی که پیشنهاد کرده استخود در ایجاد تغییرات

ابتدا گرداننده و سپس هریک از افراد       . آیند کلـیۀ اعضای کارگاه مجدداً گردهم می       .4
 .جمالت خود را برای گروه می خواند

و مطمئن شود   . ۀ نوشته ها را جمع آوری کند      در پایـان این تمرین، گرداننده باید کلی       
اند، زیرا این نوشته ها مجدداً در جلسۀ هفتم مورد           که همۀ اعضا اسامی خود را نوشته      

 .استفاده قرار خواهند گرفت

 
 مشاهدات

ش  دالیل پاسخ چه مثبت باشد و چه منفی      تان دشوار بود؟    تنظیم این نوشته برای   آیا   •
 .دیرا بیان کن

 کند؟ به مشخص شدن اهدافتان کمک مینوشته تنظیم این آیا  •

پاسخ چه مثبت باشد  به مرورزمان تغییر خواهد کرد؟ شماکنید بینش  آیا تصور می   •
 .تان را توضیح دهیددالیلچه منفی 

 سایر افراد گروه چه احساسی داشتید؟نوشته های از شنیدن  •

 بلند از    یا خواندن آن با صدای     تنطـیم کردن بینش شخصی در یک نوشته و        چـرا    •
 اهمیت برخوردار است؟



 
 

 بخش دوم
  برقراری ارتباط با دیگران

 
در جلسـات پـیش دیـدیم که بخش مهمی از رهبری، توانایی شخص در انتقال مؤثر     

زنی که به منظور درخواست کمک به دفتر عصما خدر .  است خاص او پـیام یا بینش   
خدر او را   آن که    با   .فهمانداو  مؤثر به   به نحوی   آمـد، عالقـه خود به خانواده اش را          

برانگیخت تا برای تغییر قوانین کشورش به منظور سخنان زن او را دیگر هرگز ندید، 
موفقیت برنامه اقتصادی محمد یونس     . حمایـت بیشـتر از زنان، نقش مهمی ایفا کند         

بایستی  یونس  می. مدیـون توانایـی او در انـتقال عقایـدش بـه مخاطبان متفاوت بود       
ی خـود را نه تنها برای زنان دهات بلکه برای مأموران دولت قابل درک               بیـنش فـرد   

 .کرد می

 گوش فرادادن درست  و  گفت و گو    تمرینات این بخش ویژگی های ارتباط،        
کار . کند تـواند توانایـی شـخص را در رهبـری افـزایش دهد، بررسی می               را کـه مـی    

 میان افراد شرکت    گروهـی، همکـاری و مشـارکت همگانـی، مستلزم ارتباط ماهرانه           
گفت و  کنند که گوش فرادادن،      زیر ثابت می  پرسش های   روایت ها و    . کنـنده اسـت   

و تنوع آراء و    از تفاوت   مصـالحۀ کارآمـد مـی تـواند شخص را توانا کند که              و  گـو   
 .سلیقه ها به سود منافع مشترک بهره گیرد



  
 
 
 
 

د که حد اقل دو انسان      مصداق می یاب  رهبری هنگامی   : یعنی برقراری ارتباط  رهبـری   
براین . باشدهیچکس نمی تواند در انزوا رهبر     .  ارتـباط ایجاد کنند    بـا یکدیگـر نوعـی     

گی رهبری هر فرد به نحو چشمگیری چگون. بـری شکلی از ارتباط است  اسـاس، ره  
 . است وی ی ارتباط از سوی چگونگی برقراروابسته به

 »یاجزای سازنده رهبر«
 

 



شـما مـی توانـید گـروه را به تیم های کوچکتر تقسیم کنید تا شرکت کنندگان را               
برای اطالعات بیشتر . (تـرغیب به مباحثات عمیق تری دربارۀ این موضوع بکنید     

 ).مراجعه کنیدب  در مورد این شیوۀ برگزاری جلسه به ضمیمۀ

 
 جلسه چهارم

 باید ارتباط برقرار کنیم؟ چگونه 
 

 اهداف جلسه 
 .اثبات اهمیت ارتباط برای رهبری کار آمد •

 .گفت و گوایجاد انگیزه، آموزش یا اقناع دیگران در حین بررسی شیوه های  •

 . و اشکاالت آنمزایامشترک ـ از جمله فصل  یا یافتنـ  مصالحهدربارۀ ماهیت  بحث •

 . میان شرکت کنندگانتحلیل روش های فردی برقراری ارتباط در •
 

  برای برگزاری جلسههائی پیشنهاد
 است با (Marian Wright Edelman)» ماریان رایت ادل من «ۀقالـه زیر را که نوشت م

شیوه هایی را که وی برای متقاعد کردن خوانندگان به منظور           . صـدای بلـند بخوانـید     
. بررسی کنید کند،    اسـتفاده مـی    ایـاالت مـتحده   شـرکت در حمایـت از کـودکان در          

. تواند در راهنمایی بحث گروهی مؤثر باشد   مقاله می  هـای آمده در پایان این      پرسـش 
 .فردی ارتباط برقراریراهکارهای  است برای بررسی تمرینیخود  ها پرسش  به دادن پاسخ
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 اهمیت می دهم و مشتاق خدمت کردنم به دیگران من
 

 انمدافع حقوق کودک: ماریان رایت ادلمن

ـ  غیرقابل یأس آور،   کاری است   . یـک نهضـت بی اندازه دشوار است       ه راه انداخـتن     ب
 راسخ  استتعهدی.  فوق العاده و خویشتن داری درونی     پـیش بینـی، نیازمند استقامتی     

انضباط، تمرکز . داردفداکاری ارزش مبارزه و الهامی است که . انهبه یک بینش صمیم
مل آمادگی برای سرعت ع   ا در عین حال نیازمند      و برنامه ریزی دراز مدت می طلبد ام       

 . می خواهدمسائل مبهم و پیچیده و توان رویارویی با  است غنیمت شمردن لحظهو

 در برابر انواع شکیبایی و گشاده روییبـنانهادن نهضتی برای کودکان مستلزم        
 که بی آن     است با نیازها، نگرش ها، عالیق و استعدادهای متفاوت       گوناگـون مـردمان     

این امر مستلزم اشتیاق و .  نباید عقب افتد کودکیچهی: منحرف شویمهدف اصلی از 
توقف  سر زمانی که دیگران فریاد حتی اراده ای آهنـین بـه مـنظور پیش رفتن است،         

مدام ما را   یا   آهسته گام بر می دارند        کنند،  یکسـره مشـکل تراشـی مـی          ،مـی دهـند   
 . دلحاظ سیاسی غیرواقع بین می خوانناز

 .ی دراز می طلبند   زمان و تا واقعیت یابند      نهضت ها یک روزه شکل نمی گیرند       
آنها از بذرهای بی شماری سر برمی آورند که تعداد بی شماری از انسانها طی زمانهای                

 یی برمی خیزند که   نارضایی ها بستر    و از  طوالنـی در مکـان هـای بـی شمار کاشته اند،           
 .می آیند و به عصیان می کشندبه جوش تدریج به  روبرو با بی اعتنایی جامعه

از رهبران همکاری شماری قابل توجه بنانهادن نهضتی برای کودکان مستلزم  
نقش خود را می خواهند  است که    نوع تفکر  نژاد و با هر      خدمتگزار از هر سن، عقیده،    

یا ایـد تـالش کنیم تا به جای دوباره کاری     بهـر یـک از مـا        . ایفـا کنـند   در ایـن راه     
 با یکدیگر همکاری     و به سوی تکامل پیش بریم    تـالش هـای بـیهوده، رونـد امور را           

سازمان هایمان یا    یا   خودمانبه    فقط  نـه رقابت، به کودکان خدمت کنیم و نه          و کنـیم 
 .عالیق سیاسی مان

نباید اجازه دهیم که    . مـا بایـد خود و دیگران را متعهد به پاسخگویی بدانیم            
مضر به حال   پوششی برای سیاست های     به  یا کالم را    زنیم  فقط حرف ب  بجـای عمـل     

هیچ کودکی  « که قول می دهندمبارزه بطلبیمباید کسانی را به   . مـبدل سازیم  کـودکان   
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 برنامه ها و   یا  به کاری برای تحقق این قول دست نمی زنند،           اما   »نـباید عقـب افـتد،     
محک برای  . ادیده می گیرد   که بسیاری از کودکان را ن       می کنند  یحاطربودجه هایی را    

 این می توان" عقب افتدهیچ کودکی نباید "ادعـا می کند  فـردی کـه   صـمیمیت  زدن  
قشر بین  ثروتمندان و مستمندان و همچنین      بین   که آیا شکاف     را بررسی کرد  مسـئله   

نمی توان با وعده   . آسـیب پذیر و قدرتمند از میان خواهد رفت یا عمیق تر خواهد شد             
کودکان گرسنه و   . فراهم کرد امکانات آموزشی   ودکان غذا، مسکن و     و وعـید برای ک    

آموزش ببینند و نیازمند رو به ویرانی    بـی خانمـان کـه تـالش مـی کنـند در مـدارس                
ما باید  .  باید از حمایت های الزم برخوردار شوند       ،مـراقبت و خدمات درمانی هستند     

ی و در تمام سطوح     احزاب سیاس همۀ  در   اصلی تصمیم گیری     حقـیقت را بـا مراجع     
دولت و در هر قشر از جامعۀ آمریکا در میان بگذاریم تا زمانی برسد که جوانان ما از 

 .شوند و ایمن برخوردار  پرمحتوایک زندگی سالم، آرام، محترمانه،

هر دقیقه  در ثانیه کودکی در فقر متولد می شود،         44هر  واقعـیت آن است که      
بی پناه می دقیقه کودکی 11دنیا می آید، هر کودکـی بـدون بـیمه خـدمات درمانی به       

آماج  دقیقه کودکی 20 ساعت و 2 و در هـر  شـود و یـا مـورد آزار قـرار مـی گیـرد        
  محصول آنها. بالیـای آسمانی نیستند   واقعـیات   ایـن   .  کشـته مـی شـود       و تیـراندازی 

ما . گزینه های اخالقی و سیاسی ما به عنوان یک ملت و شهروندان یک جامعه هستند
کنیم و با پایداری مدام      با توجه کامل به ضرورتی که حس می       را  واقعیات  یـد ایـن     با

 186 کودک به قتل می رسند،       10با هر روز تأخیر ما در انجام این کار،          . دهـیم تغییـر   
کودک از مدرسه    2911کودک به علت ارتکاب جرم های سنگین دستگیر می شوند و            

 .اخراج می شوند

ندی باز نخواهند گشت تا نهضتی برای کودکان بنا         کینگ و گا  مارتـین لوتـر      
ما توانایی انجام این کار را داریم و به آن . من و شما موظف به انجام آن هستیم. نهند

 را انجام   هااگر ما منتهای تالش خود را بکنیم، خداوند بقیه کار         . تحقـق مـی بخشـیم     
 12.خواهد داد

 

                                                 
١٢. Marian Wright Edelman, �Hold My Hand: Prayers for Building a Movement to 

Leave No Child Behind�. Reprinted with permission. 
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ـ  کایـی بود که به کانون وکالی ایالت        ن رایـت ادلمـن نخسـتین زن سـیاه پوسـت آمری            اماری
 با  ،پوستان سیاه  حقوق  احقاق جنبش رهبران از  به عنوان یکی   ،1960 هراه یافت و در ده     یپیس میسی

 ادلمن بنیان گذار و      خانم رایت . همکاری کرد کیـنگ و دیگر رهبران این جنبش         لوتـر  مارتـین 
سازمان هدف اصلی .  است(Children�s Defense Fund)رئـیس صـندوق حمایت از کودکان   

 و نهادهای اجتماعی از یک زندگی سالم، خود ایـن است که هر کودک بتواند به کمک اولیاء 
 . دشوو اخالقی بهره مند عادالنه 

 
 پرسش هائی برای مباحثه

 فکر می کنید هدف ماریان رایت ادلمن از نوشتن این مقاله چیست؟

 و قادر به برقراری کردهتفهیم  تشریح و   فکـر مـی کنـید کـه وی مطلـب را خوب               •
 .کنیدبیان دالیل خود را پاسخ چه مثبت باشد چه منفی ؟ استارتباطی مؤثر 

 چیست؟از آن ها یاد کرده ی که وی  و ارقامتأثیر آمار •

 انتقال همین پیام به دیگران استفاده خواهید کرد؟برای  شیوه هاییشما از چه  •

 ، و الهام بخش است    مؤثررا که به نظر شما      آیـا می توانید عبارت، شعار یا گفته ای           •
 د؟به یاد آوری

آیـا تکـنولوژی مـدرن مانند فاکس، نامه الکترونیکی یا وب سایت می تواند برای                 •
انتقال پیام به مخاطبان وسیع تری مؤثر باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، برنامۀ              

  شما چه خواهد بود؟کمک رسانی
 

 تفاوت های موجودبرقراری ارتباط به رغم : تمرین
 . دقیقه زمان اختصاص دهید45به این تمرین تقریباً 

 
  شدند فعالیت در مکان های عمومی منعاز سودان زنان در 

، استاندار خارطوم، مجذوب الخلیفه، حکمی صادر کرد که به 2000در سـپتامبر سال     
 داشت  او عقیده . مـوجب آن زنـان از فعالیت در بسیاری از اماکن عمومی منع شدند             

هدف این . خواهد کرد پاسداری   شریعت اسالم و حرمت زنان را        احکامکـه این منع     
حکـم بطور اخص زنانی بودند که در پمپ بنزین ها، هتل ها و رستوران ها مشغول                 
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 13.به کار بودند

 را چنان حقوق زنان در خارطوم      ان فعال مدافع ایـن حکم یکی از       :سـناریو 
 شجاعانه و علناً     در این باره   قیدۀ خود را  رد ع مـی کـند که تصمیم می گی       خشـمگین   

یکی از دوستان خود قرار مالقاتی با یک نمایندۀ بلندپایۀ وزارت           با کمک   . ابـراز کند  
 وی را متقاعد کند تا در این  به این قصد که   دهد کـار و اصـالح مدیـریت ترتیب می        

هل و دارای دو دختر     نماینده مردی میانسال، متأ   این  . اظهارعقیدۀ علنی، به او بپیوندد    
او هـم نگران حقوق زنان و حمایت و امنیت دختران خود به هنگام   . نوجـوان اسـت   

خواهد دخترانش حق تحصیل و انتخاب شغل         می  و ورود آنهـا بـه بـازار کـار است         
 .داشته باشند، مشروط بر آنکه در جامعه قوانین اسالمی دقیقاً رعایت شود

اعضای تیم  . شوند م سه نفره تقسیم می    شـرکت کنـندگان در کارگـاه بـه سه تی           .1
عضو . کنند را انتخاب میمدافع حقوق زنان  و   ۀ دولت نقش نمایند گان  ایفاکنـند 

خود را های نظرو همچنین نقطه سـوم تـیم مکالمـۀ مـیان هـم تیمی های خود          
 .کند یادداشت می

در نقش های خاص خود ضمن مالقات با        مدافع حقوق زنان     و    دولت نماینده .2
مدافع  دقیقه ای خواهند داشت که طی آن       10 تا   5گفت و گوی    ، یک   یک دیگر 

 گوید و سعی خواهد کرد نماینده از نگرانـی های خود سخن می     حقـوق زنـان     
 .سخن گوید  اخیرحکمدر مخالفت با  را متقاعد کند تا دولت

طـی ایـن گفـت و گـو، فـرد ناظر دربارۀ مکالمۀ هم تیمی های خود یادداشت                    .3
 :ت وی شامل نکات زیر خواهد بودنظرا. دارد برمی

 شیوه گفت و گوی هر یک چگونه است؟ •

 کنند؟ از کدام شیوه های مباحثه استفاده می •

 دهند؟ مکالمه کنندگان تا چه حد به یک دیگر گوش فرا می •

 دهند؟ دیگر پاسخ مییک به استدالل های چگونه آنها  •

 آیا آنها قادر به یافتن زمینه های مشترک هستند؟ •

                                                 
 :  به برای آگاهی بیشتر نگاه کنید  .این مطلب براساس یک حادثه واقعی است. 13

http://www.cnn.com/٢٠٠٠/WORLD/africa/٠٩/٠٥sudan.women.ap/. 
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 و ناظرهای هر گروه بطور مختصر  می آیندای کارگـاه مجـدداً گردهم  ۀ اعضـ  همـ  •
 .گذارند نظرات خود را با یکدیگر در میان می

بخواهید تا نقش های خود را در برابر       گروه های دونفره    اگـر زمان کافی باشد، از        •
کـل گروه تکرار کنند و همچنین نقش خود را با توجه به آنچه از تمرین و بحث                  

 .، تغییر دهندآموخته اند

 
  برای مباحثهیئپرسش ها

آیا برای شما، دفاع از     : ۀ دولت نمایندمدافع حقوق زنان و     مربوط به   پرسـش های     •
 .بیان کنیددالیل خود را در هر صورت نظرات خود دشوار بود؟ چرا؟ 

 واقعاً به آنچه دیگری     ۀ دولـت  نمایـند مدافـع حقـوق زنـان و        آیـا در تـیم شـما،         •
 دادند؟ گفت، گوش فرا می می

یـا نگـرش هـای کلیشـه ای دربـاره یکدیگـر ممکن بود بر نوع         ه هـا    کـدام فرضـی    •
 تأثیر گذارد؟هریک پاسخگویی 

کرد تا مزیت های موضع خود را به دیگری تعلیم  الش میکـدام یک از دو طرف ت       •
پاسخ چه مثبت باشد    یـا آموزش دهد؟ آیا آموزش با مباحثه متفاوت است؟ چرا؟            

 .کنیدتشریح د را دالیل خوی فو چه من

 اظهارنظرهای مدافع تواند می و داده هـای ملمـوس و واقعی        چـه نـوع اطالعـات      •
 ؟تر سازدمؤثرحقوق زنان را 

د؟ آیا نمونه هایی شبه آموزش دیگران خواهد عالقه مند چـه زمانـی یـک رهبـر         •
 شناسید که رهبران استفاده ای سازنده از این راهکار کرده باشند؟ می

اهدافی بسیار متفاوت از یکدیگر داشتند؟ درصورت        و گـو     دو طـرف گفـت    آیـا    •
ربــاره برخــی از دو طــرف درک، آنهــارا شــرح دهــید؟ آیــا توجــود اهــداف مشــ

 .برشمرید راخود دالیل ،باشد چه منفی مثبت چه پاسخاتفاق نظر داشتند؟  موضوعات

 قاطتا نانتظار داشته باشیم ۀ دولت و مدافع حقوق زنان آیا منطقی بود که از نمایند •
دالیل خود را پاسخ چه مثبت باشد چه منفی    ند؟ چرا؟   ببیا مواضع خود را     مشترک

 .کنیدبیان 
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مشترک باید از اهداف یک رهبر خوب باشد؟ آیا همیشه امکان           قـاط   آیـا یافـتن ن     •
مشترک همیشه  قـاط    مشـترک وجـود دارد؟ آیـا رسـیدن بـه ن            قـاط رسـیدن بـه ن    

 . کنیدتشریح دالیل خود را  چه منفی اشدب مثبت پاسخ چهانگیز است؟ چرا؟  تحسین

 نقشی قانع کننده  اگر می خواستید     تمرین،   در این بـدون در نظر گرفتن نقش خود         •
 دادید؟ گفتید یا انجام می ه میایفا کنید چ

 
 مشاهدات 

ایفای «یکی از شخصیت ها، چه احساسی داشتید؟ از تمرین      » ایفای نقش «هـنگام    •
 چه آموختید؟» نقش

  تمرین، چه احساسی داشتید؟در اینت و یادداشت برداری هنگام نظار •

 آیا از آنچه شنیدید متعجب شدید؟ •



 
 
 
 
 

 اختالف نظر به یکدیگر و ا وجودکه بانسان هایی ارج بیشتر می نهد    بر  افقی  رهبری  
 از هایمان غلبه کنیم،ت نفرو  ها  بر تعصببایدما . عقایـد یکدیگـر احترام می گذارند    

 تحمیل نکنیم، به دیگرانرا  ایده های خود    بـیاموزیم که    ،  بپرهیـزیم داوری هـای تـند      
 را مهم   مثبت دیگران قـاط   نتـنوع عقایـد را بپذیـریم، خشـم خـود را کنتـرل کنـیم،                 

 .بگذریماز خطای دیگران شناسیم و به رسمیت ی دیگران را ، استعدادهابشمریم

 »اجزای سازنده رهبری«

 
 



 
 جلسه پنجم

  متفاوت یقه هایسلدر خدمت آراء و  
 

 اهداف جلسه
 .متفاوت و استقبال از آنهاآراء بین تحمل فرق بررسی  •

بحـث دربـاره نیـروی اخالقـی و سیاسـی انسان های متفاوت که به علت هدفی                   •
 .شوند مشترک متحد می

آموزشی، اقتصادی یا    اختالف سطح    تحلـیل ایـن مسـئله کـه چگـونه انسان ها با             •
ارزه ای مشترک با یکدیگر همکاری کنند و هم         مبدر عرصـۀ    توانـند    فرهنگـی مـی   

 .محدودیت های احتمالی در چنین مواردیبررسی چنین 
 

 برای برگزاری جلسه ی ئهاپیشنهاد
 (Mairead Corrigan Maguire) مگوایرکاریگان های میرید تالشدربارۀ زیر  گـزارش 

ا صدای را ب برای برقراری صلح در ایرلند شمالی (Betty Williams)و بتـی ویلیامـز  
و گام های احتمالی به سوی پذیرفتن عقاید گفت و گوها سازش ها،  . بلـند بخوانـید   

 . که برای موفقیت فعالیت های آنها الزم است، در گروه به بحث بگذارید،متفاوت را
 

وع مهم و گسترده     ضموبه ویژه در مورد این       در برابر دیگران     ه مناظره   استفاده از شیو  
گروهی کوچک از اعضای کارگاه را تشویق       .  و ادامۀ مباحثه یاری رساند    تواند به آغاز     می

کنید که در بارۀ این موضوع به بحثی پویا بپردازند و سپس همۀ اعضای کارگاه را به                      
 )برای جزئیات بیشتر در این باره نگاه کنید به ضمیمۀ ب. (شرکت در بحث تشویق کنید
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 برداشت محصول صلح و عدالت
 

 صلحکوشندگان در راه :  و بتی ویلیامز مگوایرنمیریدکاریگا

این تـالش هـای ایـرلند بـرای رسـیدن به استقالل، قرنها پیش ـ زمانی که انگلستان        
سلطۀ   های مشخصه. ـ  آغاز شد    سـاخت  خـود    ۀسـتعمر م و    کـرد  را تصـرف  سـرزمین   

ی  سهل انگارتعصب، نژادپرستی،:  از بود انگلسـتان بـر اکثـریت کاتولیک ایرلند عبارت        
در سال  .  در این کشور شد    و قحطی  فقر      در مجمـوع از عـوامل و اسباب ایجاد         کـه 

نسبی دست  استقالل   با انعقاد یک قراردار به       تدریجه   انقالبـی هـای ایرلندی ب      1921
شمالی آن  شش استان این قرارداد، ایرلند به دو قسمت تقسیم شد وبراساس  . یافتـند 

به رغم  . ماندباقی  بریتانیای کبیر   زیی از   ج بـودند  پروتسـتان     سـاکنانش  اکثـریت کـه   
  پای جمهوری تازه این سرنوشت،     از  های ایرلند شمالی   اکثـریت پروتستان  رضـایت   
در .  دانست مییمانـند کاتولـیک هـای ساکن شمال ـ این تجزیه را موقت    هایـرلند ـ   

خشونت کشمکش و   هـای اخیـر، در نتیجه اختالف نظر در مورد این سرزمین،              دهـه 
 نفر در   3000 منجر به کشته شدن      ی میان کاتولیک ها و پروتستان ها در ایرلند        فرقه ا 

با چنین زمینه تاریخی،    .  شده است  کشـوری بـا جمعیتـی کـم تـر از دو میلـیون نفر              
میـریدکاریگان مگوائـر و بتـی ویلیامز در نتیجه یک تراژدی خشونت بار که زندگی                

 آگوست  10در  . وی هم جذب شدند   داد، به س   هـردوی آنها را برای همیشه تغییر می       
مگوائر در گوشه ای از خیابانهای       خردسال    دو بـرادر زاده و یـک خواهر زادۀ         1976

مسلح ی از اعضای شت ارتش انگلیس یک بـه قتل رسیدند زیرا یک گروه گً       بلفاسـت   
وارد ماشین وی   ه و سبب شده بود که       خواه ایرلند را هدف قرارداد     ارتـش جمهـوری   

 .سه کودک بی گناه را خرد کند و ودشرو  پیاده

پـس از ایـن تـراژدی مگوائـر کـه یک کاتولیک بود در یک برنامه تلویزیونی                   
ویلیامز، زنی با   . را محکوم کرد   بار ارتش جمهوری خواه ایرلند       شونتروش مـبارزۀ خ   

به نوشتن یک بود بالفاصله   مرگبار    تصادف  همین شاهدکه  مذهبی متفاوت،   اعـتقادات   
 را که به    به مرگ کودکان  طـومار اعتراض    او دو روز بعـد      . پـرداخت طـومار اعتـراض     

مگوائر و ویلیامز در    . در تلویزیون به نمایش گذاشت    امضـای دو هـزار نفر رسیده بود         
 و توافق   ند به یکدیگر پیوست   کورتشـییع جـنازۀ کودکان، اندوهبار و خسته از خشونتی           
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بنیان » زنان در راه صلح   «را به نام    آنها سازمانی   . کـردند تـا در راه صـلح مـبارزه کنـند           
 .تغییر نام یافت» سازمان صلح مردمی«گذاشتند که بعدها به 

 نفر از زنان کاتولیک و پروتستان را 000/30طـی یـک مـاه ایـن سازمان          در   
اگرچه مگوائر و ویلیامز به . پیمایـی در خـیابان هـای بلفاسـت بسـیج کرد       بـرای راه  

 و شتم تهدید شده بودند، از راهپیمایی دست         همکـاری بـا دشـمن متهم و به ضرب         
حامیان آنها با اهداف    . برنداشـتند و طـرفداران بیشتری را به سوی خود جلب کردند           

 این واقعیت شده بودند که نه شرکت کنندگان متوجه. د پیوستننهضت این مشترک به
ـ  ـ      ت  پایـان دادن بـه خشونت است، بلکه طرفین درگیر این          ان  نها خواسـتۀ مشـترک آن

فقر، نبود استقالل سیاسی و محدودیت های آزادی مدنی         کشـمکش دیـرینه قربانـی       
 .اضطراری ایرلندشمالی بودپیامد قوانین اند که  شده

 جهانی دست یافتند    یفعالیت های خود به شهرت    سبب  مگوائـر و ویلیامز به       
را به ویلیامز سرانجام بلفاست .  دریافت کردند1977و جایـزۀ صلح نوبل را در اکتبر      

بازآموزی جناح های   برای  قصـد ایـاالت متحده ترک کرد، اما مگوائر به تالش خود             
آنانی که در   . متخاصـم در ایرلندشـمالی و کشاندن آنها به سوی میز مذاکره ادامه داد             

 واکــنش در برابــر بــی عدالتــی  خشــونت را تــنها1990اوایــل دهــۀ  و 1980دهــه 
 با پشتکار به فعالیتهای خود ادامه داد و          او اما. داعتنائی نکردن وی  به آراء   دانستند،   می

سالها پیش از امضاء توافق ، تبلیغ سیاست عدم خشونتدر تشریح وپیام خود  به نشر   
 .پرداخت 1998نامۀ صلح 

من معتقدم که امید به آینده بستگی       «: دنکمی  عنوان  خود  همانطور که مگوائر     
ت را به درون قلب ها و افکار خود         بـه این دارد که هریک از ما سیاست عدم خشون          

را که برای همه عاری از      و مبتکرانه   ساختارهای تازه   در همان حال نهادها و      ببریم و   
از مردم بر این عقیده اند که       برخی  .  گسترش دهیم   اند خشـونت و سرشار از زندگی     

قع دارم که بسیار وا   اعتقاد    برخالف اما من . ایـن گفـته بیش از حد آرمانگرایانه است        
و من بشریت به سرعت در حال حرکت به سوی یک آگاهی            در باور   . گـرایانه است  

دانند باید یادآور شد  امکان پذیر نمیطرد خشونت را به کسانی که . برتر استمعرفت 
وظیفۀ ما چیزی بیش از نابودی خشونت و        . که بشریت آموخت تا بردگی را لغو کند       

ما برای برداشت   "کند که     امر تأکید می    در حقـیقت او هنوز بر این       "...جـنگ نیسـت   
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و آن محصـول صـلح و عـدالت در آیـنده بایـد دانه های عدم خشونت را در همین         
 14.»همین مکان بکاریم

 
  برای مباحثهیئپرسش ها

ی ویلیامز بود تا به دنبال رفع بتچـه حوادثـی الهام بخش میرید کاریگان مگوائر و      •
 در ایرلندشمالی باشند؟کشمکش 

ز چه شیوه هایی برای پیدا کردن راه حل این مناقشه استفاده کردند؟ چرا این آنها ا •
 روش ها را انتخاب کردند؟

 گمان می کنید که زن ازنظـر شما شیوه رهبری مگوائر و ویلیامز، چه ارزشی دارد؟         •
  چگونه به آنها کمک کرده  است؟ آیا عاملی موثر یا بازدارنده بوده است؟شانبودن

پروتستان های ایرلندشمالی، چه اهداف مشترکی دارند؟ همکاری کاتولـیک هـا و       •
 آنها چه تأثیری بر توانایی شان در رسیدن به آن اهداف داشته است؟

کـدام باورهـا مگوائـر را بـرانگیخت تـا بـه رغم مشکالت به ظاهر حل نشدنی در                     •
 ؟پافشاری کندجستجوی خود برای صلح در ایرلندشمالی و سراسر دنیا 

کند؟ چرا؟    هـدف مشترک بر کلیۀ تفاوت های میان انسان ها غلبه می            آیـا داشـتن    •
 .کنیدبیان منفی دالیل خود را  باشد چه  مثبتپاسخ چه

به طرح و آیا تابحال با شخص یا اشخاصی که تفاوت های بسیار با شما داشته اند                •
 ؟گونه برخورد کردید چتفاوتها آناست با ؟ اگر چنیندست زده ایدوژه ای پر انجام

دهید تفاوت های میان خود و دیگران را عنوان کنید یا مایلید که              آیـا تـرجیح مـی      •
پاسخ چه مثبت   آنهـا را نادیـده گـرفته و دربـارۀ ایـن تفـاوت هـا سکوت کنید؟                   

 راهکارها یا رفتارها چیست؟  ازاین نتیجه هریک. کنید  بیاندالیل خودرا منفی چه باشد

 چه معنایی دارد؟» مذاکره« و  آراء»تنوع«از نظر شما  •

 پذیرفتن تفاوت ها: فعالیت گروهی
                                                 

 :اطالعات ارائه شده از این سایت اینترنتی گرفته شده است. 14
html.maguire-carrigan-mairead/hero/org.wagingpeace.www://http 

 :ز این کتاب گرفته شده استاطالعات موجود در این سایت اینترنتی ا
Mairead Carrigan Maguire with John Dear, S.J., ed., The Vision of Peace, Faith and 
Hope in Northern Ireland, Mary Knoll, NY: Orbis, ١٩٩٩. 
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 :برای این تمرین تقریباً یکساعت وقت الزم است

بـه کمـک هـم پـروژه ای فرضـی یـا احتمالی را که گروه مایل به انجام آن است،                •
 .مشخص کنید

 یک  بـه عنوان مثال، انجمن حرفه ای یا انجمنی تشکیل شده از اعضای            (انجمنـی    •
که اعضای شرکت کننده در کارگاه      ) ا یا جنسیت های متفاوت    ، نسل ه  ی نژاد گـروه 
 .نظر برسید اتفاق د و دربارۀآن بههی موردبحث قرارددارند تر رابطه یاشباهت مک با آن

 سودمند سازد   پروژه گروه را برای   شرکت در این انجمن     می تواند   کـه   راه هایـی     •
روه بصورتی که باعث در پروژه گ» انجمن«شیوه هایی برای گنجاندن . بررسی کنید

تواند محیطی دوستانه و     گروه چگونه می  . کنیده  ئارامـتقابل شود    تفـاهم   افـزایش   
 برای نقاط قوت دیگران ارزش قائل شود و         ،وجود آورد ه  ببـرای همگان    مسـاعد   

 تالش کند؟ایجاد روحیۀ همکاری و معاونت  برای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کارهای درست   ددارنکه قصد   های اصیل و کامل     ا بایـد به دیگران به عنوان انسان       مـ  

را بیاموزند، باید تصور کنیم که آنها می خواهند چگونه بهتر شدن . بنگریمانجام دهند 



 برقراری ارتباط با دیگران

 

٩٣ 

به  تالش کنند  بلکه ،دی نزننکاردسـت به  ر درجـه اول بـرای پـاداش یـا شـهرت        د
 مردان و   در شرایط ایده آل،   . یابنددست   بینشـی کـه الهام بخش فعالیت هایشان باشد        

با هم  تالش برای تحقق آن ها       و    سـودمند برای همگان    اهـداف تعیـین   بـرای    زنـان 
 بلکه ضروریست اگر    امکان پذیر است  نه تنها   چنـین مشارکتی    ... مـی شـوند     ک  شـری 

که ما را به یک      دست یابیم    ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی    هختاربخواهـیم بـه سـا     
 . کردپویا و پرثمر یاری خواهدشایسته، زندگی 

 »اجزای سازنده رهبری«

 



. ی برگزاری این جلسه مناسب است     بـرا»پرسـش و پاسـخ«اسـتفاده از شـیوۀ
گـردانندۀ جلسـه می تواند با تأکید بر سه یا چهار سؤال آخر که پس از روایت                   
طـرح شـده انـد مباحـثه را پربارتـر کند و شرکت کنندگان را ترغیب به تفکر و                    

ب برای اطالعات بیشتر به ضمیمۀ . (صـحبت دربـارۀ خـود و تجاربشـان بکند       
 )مراجعه کنید

 
 جلسه ششم

  کنیم؟وانمندتوانیم یکدیگر را ت  چگونه می
 

 اهداف جلسه 
 .توانمندیبررسی معنای  •

 .دیگرانتوانمند کردن بحث درباره ارزش دراز مدت  •

 .دیگران توانمند کردن  برایی رهبربررسی شیوه های •

 . دیگرانکردنتوانمند تقسیم راهکارهای فردی شرکت کنندگان برای  •
 

 برای برگزاری جلسهی ئهاپیشنهاد
 آموزش و  برای تربیت،(Sakena Yacoobi) تالش سکینه یعقوبی ۀروایـت زیر دربار 
 با  راپناهندگان در پاکستاناردوگاه های هموطـنان افغانـی خـود در        توانمـند کـردن     

 گسترده تر شیوه ها و تالشهای او را برای بوجود آوردن تأثیری     . صـدای بلند بخوانید   
 یک فعالیت    پایان این بحث   در.  گروهی مورد بحث قرار دهید     به شکل و بـادوام تـر      

گروهـی بـه مـنظور یافـتن قدرت، اهداف مثبت و ایجاد ارتباط در جلسات گروهی                 
 .دنبال خواهد شد
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 یدیادگیری یاری رسان در  رابا مردم کار کنید و آنها
 

 مربی معلم و : سکینه یعقوبی
رفتن به  به قصد    افغانسـتان را      1970 و در اوایـل دهـۀ        سـکینه یعقوبـی در جوانـی      

دانشگاه در ایالت متحده ترک کرد و پس از تحصیل در رشته زیست شناسی موفق به             
فرسنگ او که هزاران . فـوق لیسـانس در رشته بهداشت عمومی شد     دیـپلم   دریافـت   

های سیاسی در    گسترش ناآرامی برد با هراسی روزافزون شاهد       دور از وطـن بسر می     
 تصرفبه  افغانستان را   1980 شوروی در سال      اتحاد جماهیر  هنگامی که . بودمیهنش  
 ، نگران نسبت بهاو. شدبریده ش ا بـا بسیاری ار اعضای خانواده      ش، ارتـباط  در آورد 

شد تا برای کمک به  مصمم کرد دشـواری هایـی کـه بسیاری از افغان ها را تهدید می    
از همین رو،   . جمـع آوری کمـک های مالی، لباس و مایحتاج اولیه بپردازد           آنهـا بـه     
با دانشجویان و همکاران آسیایی و خاورمیانه ای خود گروهی را تشکیل داد          سـکینه   

پناهـندگان بـا مشکالت دست و پنجه نرم   اردوگـاه هـای   تـا بـه هموطنانـی کـه در          
 مهاجرت آمریکا را تحت     مقامات ادارۀ در همان حال، وی     .  یـاری رساند   کـردند  مـی 

 . فشار قرارداد تا به والدین و خواهران و برادرانش پناهندگی سیاسی دهد

 خانوادۀ خود را سالمت به ایاالت متحده        1988گـر چـه یعقوبـی در سـال           
. دمانآورد امـا نگرانـی او نسـبت به سرنوشت سایر پناهندگان افغانی همچنان برجا                

 رنج هموطنان خود بود تصمیم گرفت تا با ترک          پـس از چهار سال که از دور شاهد        
پناهندگی در  اردوگاه های    به کار در     در دانشگاه بود،  ، که تدریس علوم     شـغل خـود   

کرد که زمان آن فرارسیده است تا توانایی های          او احساس می  . پاکستان مشغول شود  
نان کاز آنجا که سا.آموزش در خدمت مردم خود قرار دهدراه تـدریس و   خـود را از     
 را دچار فقر، فساد و درماندگی فراگیر یافت مصمم شد تا برای افغان ها           اردوگـاه ها    

 . بازسازی کشورشان فراهم آوردبرای آموزش و پرورش الزم امکان

یعقوبـی، گـردانندۀ بـرنامه هـای آموزشـی زنـان برای پناهندگان افغانی در                 
بیت معلم به آموزگاران کمک     شد و با ایجاد پروژه های تر      » کمیته بین المللی نجات   «

این .  بپردازندکارگاهکرد تا به تقویت مهارت های دانش آموزان در داخل و خارج از 
بـرنامۀ آموزشـی به جای تأکید بر حفظ کردن دروس به عنوان شیوه ای برای کسب                 
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در ابتدا، پانزده معلم زن     . دانـش، بطور عمده بر تحقیق و تحلیل مستقل تکیه می کرد           
 آنها پنجاه تربیت کننده معلم را به نوبت تعلیم دادند و  .داشتندشرکت   برنامه   در ایـن  

در مجموع بیش از سه هزار شرکت       . ایـن پـنجاه زن نیـز بـه تعلیم دیگران پرداختند           
این یعقوبی به ویژه نگران رفاه دختران افغان بود که در  . کنـنده دیگـر آموزش دیدند     

او کوشید تا ضمن ایجاد معیارهای      . بردند نج می ربسیار  های   از محرومیت اردوگاه ها   
در نتیجۀ .  مدرسه دخترانۀ محلی افزایش دهد     25آموزشی، میزان مشارکت آنها را در       

 تعداد دختران شرکت کننده در مدارس طی یک سال از سه             بـود که   تـالش هـای او    
 . هزار به پانزده هزار نفر افزایش یافت

  آموزشی افغان  وتیانستیت همکاران خود    ز یعقوبی با دو تن ا     ،1995در سال    
طراحی و اجرای : بینش او بلند پروازانه بود . پیشاور  پاکستان تأسیس کرد    شهر  را در   

بـرنامه هایـی کـه کیفیت آموزش را در کلیه سطوح برای هریک از پناهندگان افغانی       
 20 فقطچهار سمینار برگزار کرد که      انستیتیوت  ین  ادر سال نخست،    . داد افزایش می 

. سـال بعـد، یکصـد آموزگار تحت تعلیم قرار گرفتند    . معلـم در آن شـرکت داشـتند       
به این  های پناهندگان معلمان خود را برای آموزش        اردوگاه  بالفاصـله مـدارس کلیه      

بـیش از سـه هزار معلم در دوره های آموزشی شرکت            تاکـنون   . فرسـتادند دوره هـا    
ها را  اردوگاه  ائلی کـه زندگی زنان در       بـرای تاثیـرگذاری بیشـتر بـر مسـ         . انـد  کـرده 
ویژه ای برای پرداختن به مسائل حقوق بشر،         های   کارگاهداد   الشـعاع قرار می    تحـت 

 . شدندتشکیل خشونت علیه زنان و مسائل مربوط به آموزش بهداشت 

امـروزه بـرای پناهندگان افغانی جویای تحصیالت دانشگاهی یا تحصیالت            
ـ  تکمیلـی در پاکسـتان     آرزوی یعقوبی تأسیس   . محـدود است   ات و گـزینه هـا      امکان

هـای دانشگاهی معتبر در رشته های علوم کامپیوتر، علوم بهداشتی، روانشناسی             دوره
است تا مهارت های موردنیاز برای ایجاد جامعۀ        از طـریق اینترنت     و دروس تربیتـی     

 که روزی   افزون بر این، وی امیدوار است     . افغانـی سـالم و موفـق بیشتر فراهم شود         
 .این برنامه های آموزشی مورد استفادۀ زنان در افغانستان نیز قرار گیرد

توانمند کردن خـانم یعقوبـی در پاسـخ بـه این سؤال که انگیزۀ اصلی او در         
با . بخشید، بهترین را بدهید    آنگاه که از خود به دیگران می      «: گوید دیگران چیست می  

کوشش من معطوف به یاری     . رسانید یاری   گیـری یادمـردم کـار کنـید و آنهـا را در            



 برقراری ارتباط با دیگران

 

٩٧ 

 به خودکفایی عرصۀ اجتماعتا از طریق مشارکت در     است  افـراد جامعه    رسـاندن بـه     
بیان  تواناییرهایی، آزاد شدن و      یعنی نجات. افغان هاست  تـنها راه نجـات     ایـن ... رسـند 

 15». برگزیده امکمک به بازسازی کشورمان شیوه را برای من این. خود صریح عقاید
 

 برای مباحثهی ئپرسش ها
ط است و آن را توانمند کند مرتب  خواهد   سکینه یعقوبی چگونه با جامعه ای که می        •

 چه احساسی نسبت به آن دارد؟

گیرد؟ نیازهای مراجعان،     خود فرا می    و شاگردان  او چـه درس هایـی از مـراجعان         •
 کند؟ چگونه او را راهنمایی می

 برد؟ بیات شخصی و آموزشی خود بهره مییعقوبی چگونه از تجر •

 چه هستند؟ بینش درازمدت وی چگونه است؟وی اهداف کوتاه مدت  •

چرا به آموزش از طریق تحقیق و تحلیل مستقل تأکید شده است؟ مزایا و معایب                •
 این شیوه چیست؟

 ؟کند منتقل میبه دیگران یعقوبی چگونه عقاید و یا بینش خود را  •

به ویژه زنان زنان ـ  توانمند کردن ستفادۀ وی چگونه در الگـوی آموزشـی مـورد ا    •
 ـ مؤثر است؟ یافغان

 چیست؟توانمند کردن برداشت شما از  •

 ید؟توانمندتر شوتوانید  دانید؟ چگونه می می توانمند آیا خود را •

 کرد؟ ؟ چرا؟ ازچه شیوه هایی استفاده خواهیدرا توانمند کرد دیگران توان یچگونه م •

 رهبری مبتنی بر اصول اخالقی است؟       خصوصیاتدیگران از   دن  توانمـند کـر   آیـا    •
 .بیان کنیددالیل خود را پاسخ چه مثبت باشد چه منفی 

 
 دیگران توانمند کردن :فعالیت گروهی

 .به این تمرین حدود یک ساعت زمان اختصاص دهید

 راهیکدیگر از توانمند کردن هدف از این تمرین، ارائۀ تجربه ای مختصر در زمینۀ    .1

 زنان  اری بین المللی آموزش و همک     براساس مطالب ارسال شده از طرف سکینه یعقوبی و مصاحبۀ تلفنی سازمان           .   15                                                 
 .2000 دسامبر سال14با وی در 
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٩٨ 

 مسؤل  گـرداننده جلسه یا یک داوطلب دیگر      . اسـت تـبادل واکـنش هـای مثـبت         
زمانی که وقت نگه دار شروع تمرین را اعالم         . اندرای این تمرین    نگهداری ب  وقـت 
 .کند هرکس باید شریکی برای خود بیابد می

. کنند میگفت و گو   اعضـای هـر گـروه دو نفـره بـه مـدت پنج دقیقه با یکدیگر                   .2
ـ  هـریک از اعضـا،     . دهد  ارائه می به آن اشاره شده    زیردر بخـش     ی را کـه    اطالعات

 . پرسشپاسخ دهند یا هریک یکجا به سهپرسش ها  به نوبت به  یاتوانند اعضا می

به عنوان  . ی مـورد تـوجه و یـا تحسین شما قرار گرفته بیان کنید             آنچـه در دیگـر     •
 .اویا گوش دادن سخن گفتن قاید، نحوۀ کار کردن، نمونه ع

یتـی را کـه مایلـید با مشارکت طرف مقابل انجام دهید و یا آنچه مایلید از او                   فعال •
 .بیاموزید، شرح دهید

 .توصیۀ مفیدی به طرف مقابل ارائه دهید •

خواهد تا شخص جدیدی را برای       پـس از پـنج دقـیقه، وقـت نگه دار از همه می              .3
 .تکرار همین تمرین انتخاب کنند

 ، گروه مجدداًوگو کرد گفتع با چهار نفر هریک از اعضا در مجمو   آن که   از  پـس    .4
 .زیر بپردازد بررسی پرسشهای  بهتمرین دربارۀ این بحث آید تا ضمن هم می گرد

 کدام بخش از این تمرین ها آسان و چه بخش هایی دشوار بود؟ •

یـا هیچ یک از اطالعات دریافتی از شرکت کنندگان دیگر مفید یا        بـه نظـر شـما آ       •
 مثبت بودن پاسخ، کدام یک از آنها؟ چرا از شنیدن آن            در صورت بود؟  خوشـایند   

 خوشحال شدید؟ آیا دلیل آن نحوۀ انتقال اطالعات مثبت بود یا آنچه گفته شد؟

آیـا این تمرین به شناخت یا درک بهتر شما نسبت به برخی از شرکت کنندگان در        •
 کارگاه کمک کرد؟

پاسخ بود؟  باز و صادقانه    ما  آیا این تمرین موجب ایجاد اعتماد شد؟ آیا ارتباط ش          •
 .بیان کنیددالیل خود را چه مثبت باشد چه منفی 

آیـا ایـن تمرین در مجموع باعث افزایش احساس نزدیکی شما نسبت به اعضای                •
.منفــی دالیــل خــود را شــرح دهــیدباشــد چــه مثــبت پاســخ چــه گــروه شــد؟ 





    
    

    بخش سوم
 

    آموزشیهمکاری های  ایجاد 

 
نـتایج حاصله از مشارکت یا کار   ی آموزشمکاری ه یـا سازمان گـروه یـک   در  

 . استهای جمعی آنها   چگونگی عقاید و فعالیت    معرٌف   شـرکت کنـندگان در سازمان     
شود که  از ارتـباط شرکت کنندگان با یک دیگر، اندیشه، ارزیابی و دانشی حاصل می          

ز مشارکت همگانی موفقیت آمی   زمانی که   . دکن یمدسـتیابی بـه اهدافشـان را تسـریع          
مبادلۀ  رضـایت خاطـر و احسـاس تعهد بیشتری می یابند،             رکت کنـندگان  باشـد شـ   

گیرد، نتایج ملموس می شود و یادگیری و رهبری       اطالعات بصورت برابر صورت می    
 .گیرد یاز طریق اتفاق نظر و گسترش یک هدف مشترک صورت م

مطرح همکاری آموزشی های  یـر روایاتـی درباره سازمان      هـای ز   در تمـرین   
برپایه این روایات، الگوهای مثبتی برای یک شیوه تازه رهبری هستند که            . ده است ش

ــان شــکل مــی تجــربه ســازماندهی  ــرند نهادهــای زن طــی دو جلســه گذشــته، . گی
 برای  ایـن فرصـت را داشـتند تـا به صورت گروهی           جلسـات   کنـندگان در     شـرکت 

ه براساس   ک ،های سازمان فرضی خود    گسـترش اهـداف، سـاختار اجرایـی و فعالیت         
ـ . اسـت، کـار کنـند     بـوده    جلسـات    آموخـته شـده در    هـای    ایـده  آمـاده سازی   رای  ب

شـرکت کنـندگان بـرای انجـام آخرین تمرین آنها باید طی جلسات اولیه این بخش،                 
 .تعیین کنند معیارهای خود را برای ایجاد یک سازمان



 
 
 
 
 
 
 

کمک یاری  گیری هم  که به شکل   است نوعـی گفـت و گو     مسـتلزم   تیمـی   یادگیـری   
 هماهنگی، اتحاد و حس همکاری که کل را از مجموع           ، همیاری یعنی ایجاد   مـی کند  

 افراد  همۀهمیاری اما به معنای توافق      . بخـش هـای تشـکیل دهنده آن بزرگتر می کند          
آموختن احترام متقابل و با مسائل نیست، بلکه بدین معناست که اعضاء    تمـام دربـاره   

 که همگان پیامدهای    شرکت کنند  تاثیرگذار   روندیند در   بها دادن به یکدیگر، می توان     
 . آن را متعلق به خود خواهند دانست

 »یاجزای سازنده رهبر«

 
 



در این جلسه می تواند     »  تصویر نقاشی و«یا»اجرای نقش« شیوه هایاسـتفاده از  
این شگردها . باعـث درک بهتـر شـرکت کنـندگان از روایـت زنـان در هند شود            

برای  (.همچنـین موجب برانگیختن مباحثات جالب میان افراد گروه خواهد شد          
 ) مراجعه کنیدبجزئیات بیشتر به ضمیمۀ 

    
     هفتمۀجلس

    ؟رسیدمشترک  مفاهیم هبتوان   چگونه می
 

  :اهداف جلسه
 .شیوه های یافتن هدفی مشترک میان اعضای یک گروه یا سازمان برای جستجو •

 .های مشارکتی رسیدن به یک بینش مشترک از طریق شیوهتعیین راههای  •

 بینش   دیگران در  توانند با سهیم کردن    ها می  بررسـی این مسئله که چگونه سازمان       •
 .خود جلب کنندسازمان فراد بیشتری را به اخود 

 
 برای برگزاری جلسه ی ئهاپیشنهاد

 با صدای بلند فقیر هند رازنان گروهـی از   ۀمـبارز پـس زمیـنۀ     روایـت زیـر دربـاره       
در ی  بزباله رو بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود به        برای  ایـن زنان    . بخوانـید 

قادر به تشخیص یک    روبان   که چگونه زباله  نکته را   این  . ندااحمـدآباد هـند مشغول      
 .تحقق دادن آن بودند در گروه به بحث بگذاریداقدام برای بینش مشترک و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  »درستیتنخواهران  «کارپی
 

مشکالتی  با  خودگماشته اند و  ی که کار می کنند     درصد از زنان   94در هـند، بـیش از       
در میان  .  آنان را عمیق تر می سازد      پذیری اقتصادی و اجتماعی    که آسیب انـد    مـواجه 

، کارهای خانگی و گاری مانند کشیدن  یدیبـه انجـام کارهـای       بسـیاری   ایـن زنـان     



 آموزشیهمکاری های ایجاد            

 

١٠٣ 

 که در سال  -دگماشته، انجمن زنان خو1994 سال  در. جمـع آوری زبالـه مـی پردازند       
دگماشته ای که نیازهای زنان خوبرآوردن برای برنامه ای را  -تأسیس شده بود 1972

 این . آغاز کرد بودندبسیار فقیربی سواد و  اکثراً بـه کـار زباله روبی اشتغال داشتند و    
برگزاری راه از  این برنامه    مبتکران. شدمشاوره با زنان و رهبران محلی آغاز        برنامه با   
رسیدند که سه نتیجۀ مشترک  به این  های فقیرنشیندر روستا و محلهتعدد جلسات م

افزایش ) 1: ( روب مؤثر واقع شود زنان زباله بهبود وضعمـی تواند در   اصـلی   عامـل   
کاهش خطراتی که سالمت زنان را به ) 2(،   روبی بالهزکار   نامرتب   دسـتمزد پایـین و    

به علت نبود خدمات  ،کاهش خطراتی که ) 3(کند،   آوری زباله، تهدید می   علت جمع   
 . این زنان استفرزندان پرستاری و مهد کودک، متوجه 

به منظور  زنان زباله روب    در شـهر احمـدآباد، جلسـات بسـیار بـا حضـور              
.  برگزار شد آشنایی بیشتر با مسایل کار و کارگری محلی         و  آنان  ارتقای سطح آگاهی    

های بهداشت و تندرستی برای      کارگاهمسئولیت برگزاری   زنـان خودگماشته    انجمـن   
اعضـای محلی خود را به عهده گرفت و شیوه هایی را برای بهبود وضعیت اجتماعی                

ها و   کارگاهبا برگزاری جلسات،     روب نیز    هکارگران زبال . ادی آنان مطرح کرد   و اقتص 
مگی در  هتأیید قرار دادند که مورد و اصـولی را ارزش هـا    تـبادل نظـرهای مـداوم،       
کارگران این  ها،   براساس همین اصول و ارزش       .سهم داشتند تعیـین و تعریف آن ها       

 هدست یافتند که بتواند نقطبینشی مشترک به های خود را مشخص کردند و    اولـویت 
آنان که مسؤل جمع آوری       روب از میان کارگران زباله   . حـرکت و بسـیج آنـان شود       

رد و  زباله گً « و معموالً به عنوان      ،خشـک و بازیافـت آن بودند      ای  کاغـذ و زبالـه هـ      
ه ای  تا مبارزندگرفتند، گردهم آمد   مورد تبعیض و تحقیر قرار می     » پـراکنندۀ میکـرب   

 .مؤثر را برای احقاق حقوق خود آغاز کنند

آغاز کردند، به این معنا     فعالیت هایشان   کار خود را با سازماندهی      این گروه    
همۀ برای  از سوی دیگر    . ناحیۀ مخصوص خود شد   روبـی    مسـئول پاک   کـه هـر فـرد     

کسانی که . که پس از پر شدن تعویض شود  های زباله تهیه شد      کیسهمحل  های   خانـه 
  کنند هنوز درآمد خود را از فروش مجدد        زبالـه را طـبق ایـن بـرنامه جمع آوری می           

ن تفاوت که اکنون حضور کنند، با ای های خشک تأمین می  مـواد باطله باب بازار زباله     
 .رود  سودمند بشمار میآن هاستکار محله هایی که حوزۀ  درآنها 
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خواهـران  «زنـان شـرکت کنـنده در مـبارزۀ احمـدآباد را امـروز بـه عـنوان          
که در آن کار  یمناطقساکنان شناسـند و همکـاری آنهـا با نمایندگان       مـی  »یتندرسـت 

. عالی بهره مند شده است    دیوان   کنـند از حمایـت کمیـتۀ تعیـین شـده از سوی             مـی 
  نفر از خواهران خود    400تالش مجددی را برای بسیج کردن        »خواهـران تندرسـتی   «

مانند کارگران  . ندآغاز کرد داشتند  در زباله دانی اصلی شهر      کـاری بـس دشـوار       کـه   
ر زباله ها د  کنند، روزانه در میان      جمـع کنـندۀ کاغـذ، زنانی که در زباله دانی کار می            

زنان باید همراه با فرزندان     این  بسیاری از   . اندوی مـواد قابـل فـروش مجدد       جسـتج 
آلودگی ها و انواع     در معرض     نیز رابلکه آنان   خود  نه تنها   کـوچک خود کار کنند و       

می کوشند یک برنامه  »خواهـران تندرسـتی  «  از همـین رو، .دمیکـرب هـا قـرار دهـن       
آنها هم چنین برای . نی ایجاد کنند طی مدت زمان کار در زباله دامـراقبت از کـودکان    

 ترند، تالش   سودسـایر مـواد قابـل بازیافـت که کم خطرتر و در عین حال پر               تعیـین   
برای «شود،   عنوان می  انجمن زنان خودگماشته     های همانطور که در نوشته   . کنـند  مـی 

 در خانه و خارج از آن و انزنمعاملۀ نفس و افزایش قدرت ه رهبری، اعتمادب تقویت  
 .»ر آنها در سیاست گذاری، کارهای بسیار باید انجام شودحضو

و به یاری مشترک براساس مشاوره  ح بینشییشرت مشترک و آنگاه  هدفی یافـتن  
باره در» خواهران تندرستی«. شـماری هـرچه بیشـتر از افـراد ذینفع صورت می گیرد     

سائل، این م «کند که    تأکـید می  دگماشـته   هـای مـربوط بـه زنـان فقیـر و خو            فعالـیت 
 16». . .د و شکل دهدنیشرفت را هدایت ککه باید روند پ آنهاست  نیازهای ها و اولویت

    برای مباحثه ی ئپرسش ها
چیست؟ بینش این انجمن زنان خودگماشته های  فعالیتاصـلی حـاکم بر   بیـنش    •

 کنید؟ را چگونه تعریف میانجمن 

یا زن بودن آنها     آ اهداف خود را مشخص و بیان کردند؟      زباله روب   چگونه زنان    •
پاسخ چه   تاثیر گذاشت؟    شیوه های رسیدن به آنها     و    اهداف بـر روش هـای تعیین     
 . کنیدبیاندالیل خود را مثبت باشد چه منفی 

                                                 
 .تحقق اطالعات مربوط به انجمن زنان خویش فرما از این سایت اینترنتی گرفته شده است.  16

http://www.sewa.org. 
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یازهای خود را    ن "خواهـران تندرستی  " وچگـونه کارگـران جمـع کنـنده کاغـذ            •
 د؟برآورده ساختن

هند؟ برای شما چه    د راههای رهبری را نشان می    چگـونه    "خواهـران تندرسـتی   " •
ارزش هایـی در نـوع رهبـری ایشـان وجود دارد؟ الگوهای رهبری که قبالً تجربه                 

 هایی با این الگوی خاص رهبری دارند؟ کرده اید چه تفاوت

 آنها چگونه توانستند بینش خود را در اختیار دیگران قرار دهند؟ •

 رفاه آنان   بهزیستی و ر  متحول و انعطاف پذیر ب    چگـونه داشـتن بینشـی مشترک،         •
 تأثیر گذاشت؟

 ه بود؟چ  انجمن زنان خودگماشتهبینشتحول مراحل مختلف  •

  است؟ چرا؟مطلوبآیا داشتن یک بینش مشترک همیشه امکان پذیر و یا حتی  •

های متفاوت و    چه موانعی بر سر راه شکل دادن به یک بینش مشترک میان گروه             •
 کرد؟ غلبه  مشکالت براین ی توانوجود دارد؟ چگونه مسو ها و افراد هم گروه حتی یا

 
 وافق در مورد مفاهیم راه تتعیین یک بینش گروهی از: فعالیت گروهی

  .به این فعالیت گروهی حدود یک ساعت زمان اختصاص دهید
 

  در چند جمله   در جلسـه سـوم از شرکت کنندگان خواسته شد تا بینش فردی خود را              
به نویسندگان آنها باز     رانوشته ها    گروه   بـرای انجـام ایـن تمرین، گرداننده       . بنویسـند 

 برای پیشنهادات (. های کوچکتر تقسیم کنید    توانید گروه را به تیم     شما می . ( گرداند می
 .مراجعه کنید   بمیمه به ضدیگر

 
خود رهیافتی متحول و انعطاف پذیر برای تعیین هدف است          مشترک  نـیل به آرمانی     

 خواهد  زمانطی  آنان در    دائمارتباط   گروه و    ایو بنابراین متأثر از ویژگی های اعض      
 یک از اعضای آن در      هرهنگامـی که گروه در کار آفرینش آرمان خاصی است           . بـود 

 .در مالکیت و مسؤلیت های آن سهیم استقالبی مشخص فعالیت می کند و 

 را مطرح می    هاو تجربه هایی   ارزش کارگاهدر ایـن تمـرین، شرکت کنندگان         
قاط یافتن نان وظیفه آن. بینش فردی هدایت کرده است تعیین را به سوی که آنها کنند

یک هدف  توضیح  هـاو اصولی است که آنها را در تشخیص و            مشـترک مـیان ارزش    
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 .دیاری می دهمشترک برای گروه 

بیـنش فردی در جلسه سوم را به شرکت کنندگان          شـرح   نوشـته هـای مـربوط بـه          .1
ه فرصت بدهید تا مجدداً آنها را مرور کنند         چند دقیقه به اعضای گرو    . بازگـردانید 

 . کنندخاص خود تأملو درباره دالیل خود جهت تعیین بینش های 

را با صدای بلند بخوانند و      شرح کتبی بینش خود     کلیه شرکت کنندگان گروه باید       .2
های  را کـه بـا عقایـد و خواسته   ه آن   اصـالح شـد   شـکل   یـا در صـورت تمایـل،        

به هر فرد باید حداکثر پنج ( .، بطور مختصر بیان کنند شان هماهنگ تر است    کنونی
دقـیقه و یا حتی کمتر از پنج دقیقه ـ در صورت زیاد بودن تعداد شرکت کنندگان   

 که آنها را به سوی یهاو تجارب شرکت کنندگان باید ارزش). در گـروه ـ زمان داد  
 .ندمطرح کن ه استهدایت کردخاصی بینش 

ت، از آنها یافح بینش خود را    یشرتروه فرصت    گ آن کـه هـریک اعضـای      پـس از     .3
گرداننده گروه یا یک داوطلب باید       (:زیر را بررسی کنند   پرسش های   بخواهـید تا    

 )یادداشت کند نموداردفتر آنها را روی تخته یا 

 اعضای گروه چه تجارب، نظرها یا ارزش های مشترکی دارند؟ •

گزینش های   به   مربوط(آیـا در میان بینش های فردی، اهداف شخصی            •
مربوط به مسایل   (یا اهداف عمومی    ) خصوصـی ی، خانوادگـی یـا      فـرد 

مشـابه وجود داشت؟ در صورت مثبت  ) اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی    
 .بودن پاسخ آنها را توضیح دهید

توانند برای تحقق    از گروه بخواهید تا بینش مناسبی را که شرکت کنندگان می           .4
 متن ها این . ارائه دهندمتن کتبی یک ه صورت آن بسـیج شوند، بررسی کنند و ب   

و اهداف جمعی   باشند و هم    اهداف فردی شرکت کنندگان      هم شامل    توانند مـی 
که کل گروه آنرا  متن نهایی   ه  به تهی رکت کنندگان   آنگـاه ش  . دنمشـترک آنهـا باشـ     

شده دست  تأیـید کـرده و هـر یـک از اعضـاء در شـکل بخشـیدن به آن سهیم                     
 . خواهند زد

 .نیدرونویسی ک گرفت هشتم مورد استفاده قرارخواهد را که مجدداً درجلسه متن این
 
 :رگاهکارای ارزیابیی بئپرسش ها 

 نمودار دفتر  گروهی روی تخته سیاه یا ۀگـردانندۀ کارگـاه یـا یـک داوطلـب باید طی این مباحث      •

 .یاداشت بردارد

 چه آموخته  اید؟الس شما تاکنون از جلسات ک •

به نحوه ای جذاب و مفید سازمان یافته بود؟السآیا جلسات ک •
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و در عین حال    تمرینی در یک جریان یادگیری است         خود تعیـین و شرح یک هدف     
  . قدرت استعمال اِنوعی 

 »اجزای سازنده رهبری«
 



 
 جلسه هشتم

 ی ما چیست؟ئ برنامۀ اجرا
 

 :ف جلسهاهدا
 .تأکید بر اهمیت برنامۀ اجرایی سازمان •

 .همکاری گروهی در تصمیم گیری •

 .مبتنی بر مشارکت افراد شیوه ای از طریق گروهی درمورد برنامۀ اجرایی گیری تصمیم •

 .نشان دادن نقش تکنولوژی در ارتقاء سطح آگاهی نسبت به مسائل جنسیتی •
 

  برای برگزاری جلسهیئهاپیشنهاد
ا است ببرنامۀ اجرایی یک را که دربارۀ شیوه های یک سازمان برای ایجاد  روایت زیر   

شیوۀ اجرایی تصمیمات گرفته شده از سوی این سازمان را که           . صـدای بلند بخوانید   
پذیرد در   از طـریق رونـدی جامـع و بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب صورت می               

موردبحث به  های پرسشفعالـیت هـای گروهی پس از     . گـروه بـه بحـث بگذاریـد       
 .کنندشرکت روند تصمیم گیری جمعی در کند تا  شرکت کنندگان کمک می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  زنانواطالعات 

 تلویزیونی در برزیل-رادیوشرکت در برنامه های 
 

کوچکتر می تواند در ایـن جلسـه تقسـیم شـرکت کنـندگان بـه گروه ها یا تیم های        
بهتـرین نتیجه را بدهد، چرا که هریک از افراد گروه فرصت خواهد داشت دربارۀ        

شرکت کنندگان در   با توجه به این که      .داظهار نظر کن  مـورد مباحـثه     هـای    پرسـش 
چـند جلسـه بـا یکدیگر همکاری کرده اند، این جلسه زمان مناسبی برای             کارگـاه   

 است که از طریق آن گروه تشویق به تأکید          »آفرینـی انـرژی   «اسـتفاده از تمـرین      
ب  هبرای پیشنهادات بیشتر به ضمیم    . (موزشی بشود کارگاه آ مجدد بر اهداف این     

 )راجعه کنیدم
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شد و نتخابی  انظام مردمی وبه یک تبدیل رزیل  نظام استبدادی ب ،80در اوایل دهۀ 
از همگانی  رسانه های   رل و سانسور مطبوعات     بـا از مـیان رفـتن سـازمان های کنت          

زنان برزیلی در صف مقدم  . آزادی نشـر و پخـش اخـبار و آراء بـرخوردار شـدند             
خوشبینی و امیدواری برای مبشر این دوران   . بودندتحـول و تغییر     ایـن   پیشـگامان   

مشتاق دستیابی به مقامات مسؤل و خالق تصمیم گیری در نهادهای     که    بود زنانـی 
  .  مؤثر واقع شوند   برزیل به سوی دمکراسی   روند حرکت   بر  بودند تا بتوانند     دولتـی 

 در ایتالیا و  ها، سال برزیلی آزادیخواه، روزنامه نگار(Thais Corral)تایس کورال 
.  نقشی عمده ایفا می کرد    »  زنان ساعت«نام  ه  در یک برنامۀ رادیویی ایالتی پیشتاز ب      

یل زنان بود بلکه برنامه ریزان و مجریان آن نیز    ایـن بـرنامه نه تنها معطوف به مسا        
بـرای نخسـتین بـار، کورال به عنوان یکی از مدافعان حقوق زنان و               . زنـان بـودند   

خود را مجذوب رسانه های دستجمعی یافت و        همچنـین یـک شـنوندۀ رادیویـی         
روشنفکران فمینیست از ه زادگاه خود بازگشت با یک گروه سرشناس  بکه  هنگامی  
مشغول بررسی  اعضای این گروه    .آشـنا شد  بـرزیل   در پارلمـان     پـرداز    تو سیاسـ  

 وسیله ای   و ایجاد زنان  برای تقویت نهضت    های استفاده از تکنولوژی ارتباطات       راه
و در ترویج کنند خود را بیان آرمان های که از طریق آن زنان بتوانند افکار و بودند 

 .نقش داشته باشندالر مردمسا  باز وجنسیت و جامعه ایایدۀ برابری 

  سودمند اسـتبدادی سـابق بـرزیل تعدادی برنامه های        در دوران نظـام     حتـی    
 و  زنانبه    این گونه برنامه ها    امـا شمار کمی از    . ادیویـی تهـیه شـده بـود       رفرهنگـی   

برزیلی معتقد  زنان  برخی دیگر   ، کورال و    همهبا این   . مسـایل آنـان اختصاص داشت     
 نقشی منحصربفرد در زندگی     در برزیل    های رادیویی    برنامهبـه هر حال     کـه   بـودند   

 ، به عنوان شنونده و استفاده کننده،از نظر فرهنگی به زنان«آنهـا ایفـا کـرده اسـت و         
و  شدند که زنان در خانه یا در محل کار  نیز این نکته  آنها متوجه » .زدیک بوده است  ن

 این، برای کلیۀ مصرف     افزون بر . دهند انجام کارهای خود به رادیو گوش می      هـنگام   
کنـندگان اخـبار و سـرگرمی هـا، پخـش برنامه های رادیویی از برنامه های تلویزیونی              

 . است همگان دسترسبیشتر درنیز رسانه های نوشتاری ارزانتر و از 

 برنامه ای طرح کردند که برطبق آن زنان برزیلی در           همکاران او کـورال و     
نقشی مؤثر در سطح برنامه ریزی و ژه رادیو، خود، بویمتعلق به رسانه های گروهی 
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برنامه های مربوط به زنان افزایش براساس این برنامه،    . و تصـمیم گیـری ایفا کنند      
بر همین اساس کورال و     . دمی ش  زنـان سـودمندتر و پربارتـر         مـی یافـت و بـرای      

بـرنامه هایـی در رادیو تهیه کردند که پاسخگوی نیازها و عالئق زنان              همکـارانش   
 که در ایتالیا تهیه کرده بود       ای  کورال با الهام از برنامۀ رادیویی      1988در سال   . اشدب

سخن «با عنوان   بـه تولید یک برنامه میزگرد       داوطلـب   گروهـی از زنـان      و همـراه    
در این  به افزایش شرکت زنان     تولیدکنـندگان این برنامه     . پـرداخت  »!گویـید زنـان   

هـا زنـان در رسانه های گروهی مطرح         و بهـبود راههایـی کـه از طـریق آن          عرصـه   
 این برنامه، ضمن توصیه های عملی به        برجستۀمهمانان  . شـوند، مـتعهد بـودند      مـی 

مقابله با  و  تنظیم خانواده   از جمله بهداشت    مسـائل روزمـرۀ آنهـا       زمیـنۀ   زنـان در    
.  کردند تا به شهروندانی کارآمدتر مبدل شوند       خشونت های جنسیتی، به آنها کمک     

ارتباط، «س از آغاز این برنامه، تهیه کنندگان آن یک سازمان رسمی بنام            یک سال پ  
هدف این سازمان   . تأسیس کردند » آمـوزش و اطالعـات دربـارۀ مسـائل جنسـیتی          

و همچنین رساتر کردن صدای  برنامه های رادیویی تنوع و افزایش کیفیتکمک به 
 .داین برنامه ها بوزنان در 

گسترش صمم بودند در نحوۀ     م  »گویید زنان سخن  «تهیه کنندگان برنامۀ     
 محتوا و مدت پخشآماده بودند در زمینۀ آنها . پذیر باشند برنامه انعطافو تکامل 

درمیان گذارند  زنان  دیگر  با  برنامه به تجربه و آزمون دست زنند و حاصل آن را            
 و آزموناین انعطاف پذیری و تمایل به      . بیاموزندنیـز   و بـه نـوبۀ خـود از آنـان           

تجربه سازمان را ترغیب کرد تا سمینارهای آموزشی برای زنان سراسر کشور که             
. دازند، افتتاح کنند  انراه  به  خواستند ایستگاهها و برنامه های رادیویی خود را          می

افزایش  سمینارهازنان تعلیم یافته در این      ، تعـداد    1998  تـا  1992طـی سـالهای     
های رادیویی و برنامه های زنان در       یافـت و در نتـیجه باعـث افـزایش ایسـتگاه           

ایـن ایسـتگاهها و بـرنامه هایشـان که از نظر تنوع فنی و               . سرتاسـر بـرزیل شـد     
  به عنوان تهیه کنندگان خبر و برنامه های فرهنگی         غنی بودند، زنان را   محتوایـی   

توان  بیش از این نمی   را  زنان  این گونه   . کرد صـحنۀ رسانه های گروهی ملی        وارد
برنامۀ عین داشتن    در   سازماناین  . کنار گذاشت   سادگی  ه  بت و یـا     نادیـده گـرف   
هم اکنون این سازمان با     .  نیز مرتبط شده است     جهانی  اینترنت  شبکۀ رادیویـی با  
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کند تا برای  به ایستگاههای زنان در برزیل کمک می  (website)تارنماایجاد یک 
ور به شبکۀ جهانی    جلـب شنونده های بیشتر، هم در داخل و هم در خارج از کش             

زنان برزیلی کمک خواهد کرد تا با       نهایت امر به    ر  تارنما د این  . دیابـن دسترسـی   
 هاز راه مبادل   و   نندهمـتایان خود در نیمکرۀ جنوبی و سراسر دنیا ارتباط برقرار ک           

نسبت به مسائل زنان گاهی ی گوناگـون بـر مبـنای علمـی و فرهنگی آ     راهبـردها 
 . را افزایش دهندجنسیتی

ــازمان  ــیتی    « س ــائل جنس ــارۀ مس ــات درب ــوزش و اطالع ــباط، آم و » ارت
که واقعیت تکیه کرده اند     این  شده است بر    تأسیس  آن  کمـک   بـه   ایسـتگاههایی کـه     

جنسیت بی تفاوت باشد، مسألۀ تواند نسبت به  ر واقعی به دمکراسی هیچگاه نمی     اگذ
 در شیوۀ ارائۀ بـه همـین دلیل بر نقش زنان هم در چگونگی محتوای اطالعات و هم    

را  زنان قئ و عال  رادیویی مسائل مورد توجه   برنامه ریزان   این  . آنهـا تأکید کرده است    
مؤثرترین و غنی ترین    می کوشند تا     و    اند رار داده صـدر اولـویت هـای خـود قـ         در  

 17. تحقق بخشندرزیلبدر فراگیر تنوع جنسیتی باشد  را که شکل دمکراسی

 
 برای مباحثهی ئپرسش ها

 و تحت چه     چگونه »ارتباط، آموزش و اطالعات دربارۀ مسائل جنسیتی      « سازمان •
  تأسیس شد؟ شرایطی

 چه بود؟ این برنامه چگونه گسترش یافت؟ " زنان سخن گویید«برنامۀ  •

 چه بود؟ی که تشکیل دادند   سازمان  و گروه زنان در ریو   بـرنامۀ اقـدامات اجرایـی        •
 این برنامه چگونه تکامل یافت؟

 موفقیت خود را    "ط، آمـوزش و اطالعات دربارۀ مسائل جنسیتی       ارتـبا « سـازمان  •
کند؟ آیا شما از معیارهای دیگری برای سنجش موفقیت آن و            ارزیابی می چگـونه   

 کنید؟ تأثیری که بر جامعه دارد استفاده می

 چگونهه اطالعات را     زنان ب  دسترسیفرسـتنده هـای رادیویی آن       سـازمان و    ایـن    •
  اند؟ ساده تر و سودمندتر کرده

براساس مطالب ارسال شده از طرف تایس کورال و مصاحبه تلفنی سازمان مشارکت آموزشی               .  17                                                 
 .2001زمان با وی در بیستم فوریه سال 
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 سایر برنامه های رادیویی     گسترشونه به   چگ  این سازمان    بـرنامه اقدامات اجرایی    •
 زنان کمک کرده است؟

زنان تهیه کنندگان و نویسندگان برنامه های رادیویی و همچنین          مهم است که    چرا   •
 باشند؟شنوندگان این برنامه ها 

تر، یک رسانه   پیشرفتههای اطالعاتی و ارتباطی چـرا رادیو، به رغم وجود تکنولوژی    •
 گروهی مفید برای زنان بوده است؟

ک از تکنولوژی های اطالعاتی یا ارتباطی برای ارتقاء حقوق زنان            ی کداماز  شـما    •
کنید؟ رادیو، تلویزیون، ویدیو، تلفن همراه، فاکس،        در جامعـه خـود  اسـتفاده می        
 ؟جز آنپست الکترونیکی ، اینترنت یا 

 
 صمیم درباره برنامه اجرایی سازماناتخاذ ت: فعالیت گروهی

 .به این فعالیت گروهی حدود یک ساعت زمان اختصاص دهید

بینش گروهی که کلیه شرکت      همتن در بار  در جلسه هفتم از گروه خواسته شد تایک         
برای این تمرین، . کنـندگان آنرا تأیید کرده و هر یک در آن سهیم بوده اند، طرح کنند    

دفتر ا به  منظور یاد آوری گروه، روی تخته یا           این متن ر  ،  گـرداننده یـا یک داوطلب     
 . دارد نویسد و طی مباحثه بعدی یادداشت برمی مینمودار 

از شـرکت کنـندگان بخواهید تا نظرات خود را درباره چگونگی اجرای اهدافشان       .1
می بایست  این جلسه   . بـه مـنظور تحقـق بخشـیدن بـه بیـنش خـود، عنوان کنند               

رأی و نظر هیچ کس را بنابراین .  شودبرگذارگروهی ندیشه و آراء   برمبنای تبادل ا  
هـدف از هم فکری گروهی این است که تا        . نـباید نامعقـول یـا  نامـربوط شـمرد          

عملی  ۀ شیو 30حداقل از   بکوشید  . مطرح شود های متفاوت    سـرحد امکـان ایـده     
 . تهیه کنیدیفهرستبرای اجرای اهداف 

زیر پاسخ پرسش های ت کنندگان بخواهید به   پس از کامل شدن فهرست، از شرک       .2
 .دهند و تغییرات بعدی را در فهرست وارد کنند

های موجود در فهرست می تواند با سایر ایده ها ترکیب شود یا              کـدام یـک از ایده      •
؟ فهرستی تازه با ترکیب     عمال یکسان به نظر می رسند     که   مشابه یکدیگرند    چـنان 

 .ه  کنیدایده های مناسب و قابل اجرا تهی
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د؟ زمانی که در  به نظر می رسن   کـدام یـک از ایـده های فهرست شده، غیر عملی              •
 .های غیرعملی را از فهرست حذف کنید این مورد به توافق گروهی رسیدید، ایده

کار رفته در   ه  های باقیمانده را با توجه به نوآوری و خالقیت ب          یدهااعضـای گروه     •
ها را با توجه به سلیقه گروه شماره گذاری     ایده؟ این    چگونه ارزیابی کرده اند    آنهـا 
 .دیاب اولین شماره به بهترین ایده اختصاص  به طوری کهکنید

قرار در چه ترتیبی     ،ز نظر عملی و امکان پذیر بودن آنها       ا ،ها را  ایدهاعضـای گروه     •
؟ ایـن سیسـتم شـماره گـذاری را از سیستم قبلی با استفاده از یک شیوه            نـد داده ا 

جدا با رنگ متفاوت یا از طریقی دیگر   قلمی  شماره نویسی یا استفاده از      مـتفاوت   
اولین شماره باید به    . ها را با توجه به سلیقه گروه، شماره گذاری کنید          ایده. دسازی

 . ها اختصاص داده شود پذیرترین ایده عملی ترین و امکان

بینش اد متن   تحقق مف با توجه به اطالعات جمع آوری شده درباره راههای ممکن            .3
د و با هم درباره  ننگروه بخواهید تا فهرست را مجدداً مرور ک       اعضای  گروهـی، از    

 .اجرایی سازمان تصمیم بگیرند) های یا برنامه(برنامه 
 

 مشاهدات
آیـا تمـرین باال، شرکت کردن شما را در مباحثه و تصمیم گیری دشوارتر یا ساده                 •

 تر کرد؟

چه   باشدمثبتپاسخ چه شی سودمند بود؟ آیـا اسـتفاده از هـم فکـری گروهی رو       •
 . توضیح دهیددالیل خود رامنفی 

کنید در تصمیم گیری راجع به       آیا شما از برنامۀ نهایی راضی هستید؟ آیا حس می          •
 .منفی آنرا توضیح دهیدچه   باشد مثبتپاسخ چهاین برنامه نقش داشته اید؟ 

دیگری عضو ساس ایدۀ ی خود را براعضوی از گروه رأکه  مـتوجه شـده اید      آیـا    •
 آموختند؟ د؟ آیا افراد از یکدیگر میهد یا اصالح کنتغییر د

های متفاوت اجرا شده  های سایر گروهها که به شیوه     آیـا شـما در تصـمیم گیـری         •
های متفاوت چه    بودند، شرکت کرده اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این شیوه          

بود؟ آیا شما از تصمیم نهایی راضی بـودند؟ آیا شیوه آنها مبتنی بر مشارکت افراد      
 بودید؟
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همه مرد و یا همه زن و یا ترکیبی         تصور می کنید اگر گروه های تصمیم گیری         آیـا    •
 شود؟ تفاوتی ایجاد می  کارشانشیوهاز هردو باشند در 



 
 
 
 
 

 مـا نمـی توانـیم اهداف واقع بینانه را بدون شناخت صحیح منابع انسانی یا مالی الزم                  
به صورت بالفعل یا بالقوه     اهداف   تحقق بخشیدن به     برایکه   منابعی   ؛یمانـتخاب کنـ   
 . ندادر دسترس 

 »اجزای سازنده رهبری«
 



 
 جلسه نهم

 دهیم؟ ها و استعدادهای خود را پرورش   چگونه مهارت
 

 اهداف جلسه
 .مفیدرایزنی شرح مشخصات یک برنامۀ  •

ت را در اختیار دیگران قرار      اثبات ارزش افراد یا نهادهایی که تجارب و اطالعا         •
 .دهند می

تجربه و اطالعات برای پرورش     شـریک شـدن در      نشـان دادن ایـنکه چگـونه         •
 .ها و دوام یک سازمان آموزشی، حیاتی است توانایی

 
 
 
 
 
 

 ی برای برگزاری جلسهئاهیشنهاد
 با صدای بلند      در نیجریه   سازمان تأمین حقوق انسانی زنان    وایـت زیـر را  دربـارۀ         

ها و  پرورش مهارت این سازمان معطوف به ها و تمرینات داخلی   کلیۀ برنامه . خوانید
آن تعداد از    .ستآموزش کارآ مشاوره و   به شیوۀ   سـتعدادهای کارمـندان و مراجعان       

را کـه با ویژگی ها و برنامه های این  عـیارهای الزم بـرای یـک سـازمان آموزشـی            
پرسش ها و تمرین ها در این       . حث بگذارید در گروه به ب   سـازمان هماهـنگ می یابید       

 .های گروهی کمک خواهد کرد به هدایت بحثمینه 

 با زنان در نیجریهرایزنی : ه یادگیریحلق

 .روشی ضروری برای افزایش توانایی یک سازمان و تضمین دوام آن است             ایزنی  

.  تصمیم بگیرند   کارگاه از گـروه بخواهید در مورد نحوۀ پایان دادن به          :یـادآوری 
  با این تصور   بـرنامه ریـزی از پـیش بسیار مهم است به دلیل اینکه شرکت کنندگان              

برقراری «بخش . را ترک می کنند که نیازها و انتظاراتشان برآورده شده است     کارگاه  
 .بیشتر به این موضوع خواهد پرداخت» کارگاهارتباط در محیط 

یا ند و   ن تمام افراد گروه در این مباحثه شرکت ک        اگر،ز نظـر گـردانندگان جلسات
د این  ونمشـاهدات یکدیگر بهره مند ش     از ایـده هـا و       در مـباحث    شـرکت کنـندگان     

 ) مراجعه کنیدۀ ببرای پیشنهادات بیشتر به ضمیم. (برگزار شده است مباحثه موفق
پ
ر
ب
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م
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گسترش  هادند،ننیاد  و دیگران ب  عایشه امام    که   »نزنا انسانی حقوق تأمین  سازمان  «هدف
و  آداب و   مدنی و مذهبیقوانینبرمبنای دانش، پرورش و بهبود حقوق انسانی زنان 

ر د  که    است شده گرفته درختینام   از  ،وبابئ با ،نام این سازمان  .  نیجریه است رسوم  
 شرایط  تحمل توان هم   درخت   این .شود می افت ی »آفریقا جنوب  »  کشورهای  سرتاسر

تأمین مواد غذایی و دارویی موردنیاز       منبعی ارزنده برای   را دارد و هم    اگوناقلیمی گون  
توان سرمشق قرار دادن ان سازم این هدف .ناهگاهی برای حیوانات هم پ  و   ستانسانها

 هایی  مهارت ها و توانایی   به دستیابی  به   زنان توانمندکردن برای  است درخت این استقامت و
زنان را   به این ترتیب سازمان   .   شود در زندگی روزمره   آنان    ۀمورد استفاد می تواند   که  
 .  و عمل کنند تا به عنوان انسانی مستقل بیندیشند بخشد کند و الهام می مند میتوان

 به ویژه،    خود های متنوع  فعالیتراه   حقـوق انسانی زنان را از        سـازمان ایـن    
. ید قرار می دهدکأمورد حمایت و تو شبکه سازی  آمـوزش   ،  یاتنشـر آگـاه سـازی،     

مؤسسان این سازمان،   . هـا، اسـتفاده از تکـنولوژی است        محـور اصـلی ایـن فعالـیت       
کنند، بلکه از نظر آنان مسئله این        تکنولوژی را بخودی خود، خوب یا بد قلمداد نمی        

کند و استفاده از آن      را دراختیار دارد، چگونه آنرا مهار می       کسی تکنولوژی  که چه  است
انتشار و ترویج   فوتوکپی را برای    های   به عنوان مثال، سازمان دستگاه    . چه اثراتی دارد  
رهایی مانند تایپ ختن کا برای آموکامپیوتر که به اختیار زنانی قرار می دهد اطالعات در

های  و کـتابداری، پسـت الکترونیکـی و اینترنت به منظور ارتباط و همکاری با گروه               
  منابع تکنولوژیکی دسترسی به مجموعه ای از   افزون براین،  .دسترسی ندارند همفکر،  

 .است »صحراجنوب « آفریقایگسترش زیربنای ارتباطی در  مؤثر برای خود عاملی

. است عمل  و برارتباط، تجربه  زنان مبتنی  حقوق آموزش نسبت به  سازمان نگـرش  
حقوق ها و   از تجارب گذشته با مسئولیتوهیدانند که کارآموزان آنها با انب مربیان می
 به همین دلیل آنها زنان را تشویق . کنند شوند و ازاین ذخایر استفاده می      می تازه مواجه 

تا هم مربیان بگذارند د و آنها را در اختیار دیگران   هند تجارب خودرا شرح    تا می کنند 
سازمان این که،  مهمتر این. های تازه آشنا شوند و هم کارآموزان با دیدگاهها و مهارت

ط حرفه ای و یا خصوصی آنها مربو دهد که به زندگی تعلیم میرا  هارت هاییمه زنان ب
ضمن آموزش استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، به         نبه عنوان مثال، سازما   . شود می

صفحۀ گسترده را به منظور ترازکردن      نرم افزار   کارمـندان وداوطلبان خود طرز کار با        
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 .دهد آموزش می سوابق   و ثبتها گزارش  نوشتنرایبپردازی را  آنها یا واژههای  حساب

توانید  توانید گذشته را تغییر دهید اما می       شما نمی «: شـعار سازمان این است     
برای تغییر یا در حقیقت بهبود آینده باید اذعان کنیم          » !بـرای تغییـر آینده تالش کنید      

 .ثیر بگذارد و بر عکستواند بربسیاری از افراد دیگر تأ های یک فرد می رفتار و تالش

 ارتــباط ازطــریق پســت همبســتگی و آمــوزش پــیکار«ســازمان درزمیــنۀ  هــای فعالــیت
توانایی، استعداد و    مزایای درازمدت پرورش   »زنان و قانون  «همچنین      و »الکترونیکـی 

همبستگی و ارتباط ازطریق     آموزش پیکار«. دهد می دیگـران را نشان    اعـتماد بـنفس بـه     
فر از زنانی آغاز شد که در  ن50حدود  با 1998 ـ  99در سالهای  »پسـت الکترونیکی 

بهبود   و   زنان حقوق تقویت برایو اینترنت   الکترونیکـی    اسـتفاده ازپسـت   هـای   کارگاه
کرده   آفریقا شرکت سرتاسر  حقوق بشر در     میان مدافعان  همبستگی ارتباط و حمایت از   

مشارکت درمبادلۀ   به مچنان ارتـباط خـود بایکدیگر ه      حفـظ   ضـمن  زنـان  ایـن . بـودند 
های  مهارتکسب   با   نزنادرحال حاضر   . دهند و شیوه های موجود ادامه می       اطالعات

گفتگو درباره حقوق خود  به  به نحو مؤثری    ای و بـین المللـی        ر سـطح مـنطقه    دتـازه   
و تعداد های کوچک زنان  گروه  نیر »و قانون زنان  «برنامۀ سازمان در زمینۀ     . مشـغولند 
فعالیتهای تحقیقاتی و بررسی برداشت ها و تجارب      را گردهم آورد تا به     مردان کمـی از  
قوانین عادی و عادات و رسوم سنّتی       ،   فقـه اسالم   مـتفاوت از قبـیل    قـواعد   زنـان از    
برداشتی شدند، کم کم     زنانـی کـه در ابتدا در برابر اقتدار مردان تسلیم می           . بپـردازند 

کنندگان نخستین   یکی از شرکت  . ین پیدا کردند  و انـواع دیگر قوان    فقـه   از   روزآمدتـر 
دانشگاه نیجریایی   اسالمی ازیک فقه    در موفق به اخذ درجه دکترا     کهخواهد بود   زنـی   

برای  خواهد شد    و الگویی خواهد داد   او به نوبه خود به دیگران آموزش        . مـی شـود   
 18.ندامعه خویش در جاتازۀ عبور از موانع سنتی و تعیین جایگاه مصمم به زنانی که 

 
 برای مباحثهی ئپرسش ها

 چیست؟ بائوباب هدف اصلی سازمان •

کنید؟ امتیازات   چگونه توصیف می  رایزنی  سازمان را نسبت به     ایـن   شـما نگـرش      •

 و آموزش بین المللی براساس مطالب ارسال شده از طرف عایشه امام و مصاحبه تلفنی سازمان        .  18                                                 
 .2001 زنان با وی در دهم ژانویه همکاری
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کـوتاه و دراز مـدت ایـن نگـرش کدامند؟ آیا از نظر شما اشکاالتی در این شیوه                   
 وجود دارد؟

 ؟کردید فه میاضارایزنی های دیگری به یک برنامه  شما چه بخش •

رایزنی تواند از  ود نیز می  رایزن خ خـوب چیسـت؟ آیا یک       رایزنـی   هـای    ویژگـی  •
 دیگران استفاده کند؟

ها   بـه منظور بهبود توانایی     ن سـازما   ایـن  هـای  تکـنولوژی چـه نقشـی در تـالش         •
 کند؟ های زنان ایفا می وسرمایه

 نن سازما  به کارمندان و داوطلبا    هبـه عـنوان مـثال، فایـده آمـوزش صفحه گسترد            •
چیست؟ این نگرش نسبت به تعلیم نرم افزارهای کامپیوتری چه نفعی برای افراد             

 کمک خواهد کرد؟  سازمان این خواهد داشت؟ این نگرش چگونه به      عالقـه مـند   
 چگونه به جامعه خدمت خواهد کرد؟

 کنید؟  را چگونه توصیف میرایزنیشما روند  •

 به رایزنیتوانید به موردی که  ید؟ آیا می بهره مند شده ا رایزنیآیـا شما هیچگاه از       •
 شما کمک کرده است اشاره کنید؟

خدمت کرده اید؟ برخی از شیوه های    در جایی    رایزنآیـا شـما هـیچگاه به عنوان          •
 را که استفاده کرده یا مایل به استفاده از آنها در زندگی شخصی و یا شغلی رایزنی

  چه بود؟ رایزنیک فواید خدمت به عنوان . خود هستید شرح دهید

  برای کمک به سایر زنان استفاده کنند؟رایزنیزنان چگونه می توانند از  •
 

 رایزنی محلی ۀایجاد یک برنام: تمرین
 . دقیقه به این تمرین اختصاص دهید15حدود یک ساعت و 

تـواند پژوره ای مستقل و مجزا در یک اجتماع باشد، مانند              مـی  رایزنـی یـک بـرنامه     
لعادۀ مدارس که دانش آموزان جوان با دانش آموزان بزرگتر از خود برای        ا برنامه فوق 

تواند به یک سازمان بزرگتر مانند       کنند، یا می    و تدریس خصوصی مالقات می     رایزنی
بخش مامایی یک بیمارستان وابسته باشد که مالقات زنانی را که بتازگی مادر شده اند 

ها باید    در این تمرین، تیم   . دهد مایی ترتیب می   راهن رایزنی و با مادران با تجربه برای      
کنند که با یکی از موارد باال ـ پروژه مستقل یا وابسته ـ    یـک بـرنامه مشـاوره طـرح     
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 .هماهنگ باشد

اعضای تیم   حداقل یکی از  . هـای سـه تا پنج نفره تقسیم کنید         گـروه را بـه تـیم       .1
مباحثات ای  محتودارد و همان شخص یا یک داوطلب دیگر         مـی   یادداشـت بر  

 دقیقه موارد   30 تا   20هر تیم باید به مدت      . می دهد گزارش  تـیم را بـه گـروه        
 :زیر را بررسی کند

؟ به عنوان مثال، دختران جوان یک مدرسه محلی که           شوید چه کسی رایزن  مایلید   •
خواهند شغل خانگی خود     خواهند روزی رهبر شوند، زنان خانه داری که می         مـی 

توانند یکی از    ها می  ی که اخیراً عهده دار مقامی شده اند؟ تیم        را آغـاز کنـند یا زنان      
ساس نیازهای جامعه   ی را بر ا   مـثالهای عـنوان شـده را انـتخاب کنند یا خود فرد            

 .و راهنمایی معرفی کنندرایزنی برای 

  با افراد منتخب دارند؟ آیا افرادیرایزنیچـه کسـانی بیشـترین آمادگـی را بـرای          •
ب داشتن پیشینه یا تجارب و یا ویژگی های خاص برای    وجـود دارنـد کـه به سب       

 ؟ارزشی ویژه داشته باشند و آموزش رایزنیکار 

های هفتگی    کار خواهند کرد؟ آیا مالقات     رایزنیان چگـونه بـا افـراد مورد         رایـزن  •
های آموزشی را اجرا خواهند کرد؟ آیا همراه با هم و            خواهـند داشـت؟ آیا برنامه     

ـ   بطـور غیررسـمی    هـای معـین شـرکت خواهـند کرد؟ چه مدت زمانی      یتدر فعال
 ؟ چه فواصل زمانی و دریکدیگر را مالقات خواهند کرد

ان در برنامه به عنوان یک گروه گردهم        رایزنا  بافـراد مـورد رایزنـی       آیـا هـیچگاه      •
مالقات کنند؟ در چنین مشورت آیـند تا همتایان خود را به منظور پشتیبانی و       مـی 

  داد؟ای چه رخ خواهد جلسه

و چگونگی برآوردن آنها را به بهترین وجه ممکن از          رایزنی   افـراد مورد  نـیازهای    •
برآوردن  و چگونگی رایزنینیازهای نیز به بررسی . طـریق این برنامه بررسی کنید  

 .آن ها بپردازید

آیند، یک نفر از هر تیم برنامۀ         می هـا مجدداً در یک گروه گردهم       کـه تـیم   زمانـی    •
توانند  می کارگـاه شـرکت کنـندگان در      . را شـرح خـواهد داد      تـیم خـود      رایزنـی 
دربارۀ خویش نظرات و پیشنهاداتی    ارائۀهـای خـود را مطـرح کنند یا به            پرسـش 
 .بپردازندهای متفاوت  برنامه
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 مشاهدات

 دراین تمرین موردعالقۀ شما بود؟ چه نکاتی برای شما ناخوشایند بود؟ چه نکاتی •

ها را مورد نقد یا ارزیابی   سایر تیمرایزنیهای  برنامهآیـا بـرای شما دشوار بود که     •
 قرار دهید؟

به جامعۀ خود   رایزنی  راههای تازه جهت ارائۀ     آیا این تمرین به شما کمک کرد تا          •
 تصور کنید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آن راهها کدامند؟

 





 
 
 
 
 
 

ن فراهم کنیم و این امر نه مـا بایـد توانایی استفاده از اینترنت را برای تمام مردم جها    
 استفاده از  شاملست بلکهآنهاا سخت افزار و تعلیم استفاده از  دسترسی به تنها شامل 

 . نیز هستداده های فرهنگی، زبانی و دست آوردهای اجتماعی

 »اجزای سازنده رهبری«

 



 
 جلسه دهم

  بسیج شویم؟یک  حرکت جمعی چگونه برای 
 

 اهداف جلسه 
 .مبارزاتیدر یک برنامۀ  های بسیج راهبرد  نیل بهم جهتزالبررسی مراحل  •

از فعالیت سازمانی    عوامل الزم و اساسی برای تحقق یک برنامه یا           بحـث دربـاره    •
، گردآوری منابع تشریح راهبرد، مشخص کردن اهداف،     نامـه  بیـنش هـیه   ت: جملـه 

  مشارکت اساسبرورود بـه عرصۀ عمل   کارکـنان مـورد نـیاز،     اسـتخدام مالـی و  
 . افراد و به وجود آوردن معیارهایی الزم برای ارزیابی میزان کارآیی آنهافراگیر

ـ تلفن، دستگاه فاکس، کامپیوتر و اینترنت و         بررسـی نقـش تکـنولوژی ارتباطات       •
 . برای بسیج ملی یا بین المللی سایر وسایل ارتباطی ـ در جریان تالش

 
  برای برگزاری جلسهیئهاپیشنهاد

ـ      با را   های زمینی  مین  استفاده از  برای تحریم بـین المللی    پـیکار   اره  روایـت زیـر درب
دربارۀ اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت کنندگان در این          . صـدای بلند بخوانید   

  استفاده ازتحریمپیمان بین المللی نسـبت بـه   هانـی  جلـب پشـتیبانی ج  بـرای   پـیکار   
 پس از آن مطرح خواهد شد،       سؤاالتی که : مین های زمینی به بحث و گفتگو بپردازید       
 .به هدایت بحث گروهی کمک خواهد کرد

 
 
 
 
 
 

 پیکار جهانی برای تحریم استفاده از مین های زمینی
 

جهانی برای تحریم    نخستین بذر پیکار       1990 و اوایـل دهـۀ       1980در اواخـر دهـۀ      

 عالقه مند    دیگران بیشتر از مورد بحثبهی از شرکت کنندگانرخاحتمال دارد که ب   
 شرکت   که پس از مدتی منجر به      نخست به بحثی مقدماتی بپردازند     و بخواهند    باشند

گفت و  « جلسه را با شیوۀ       بکوشید.  تعداد بیشتری از افراد گروه در آن خواهد شد          
برای (.شفّافیت و عمق بیشتری یابد       برگزار کنید تا مباحثه         »گو در برابر دیگران    

 ) مراجعه کنیدبجزئیات بیشتر به ضمیمۀ 



 آموزشیهمکاری های ایجاد 

 

١٢٧ 

ن های گوناگو  از طریق تالش  ) »پیکار جهانی «( (ICBL) هـای زمینی   اسـتفاده از مـین    
در . های زمینی کاشته شد تعلق به کشورهای تولید کننده مینمهای غیر دولتی    سازمان

شوند ـ بیش از   می های ضدنفر نیز نامیده های زمینی ـ که مین  پـنجاه سال اخیر، مین 
آسیب و  افراد  ای، شیمیایی و بیولوژیکی باعث مرگ و میر          های هسته  مجمـوع سالح  

  انسانی بحرانیکسازمان های غیردولتی با آگاهی از    تعدادی از   . شده اند هـای بدنی    
نیا دبسیاری از کشورهای    در  ها میلیون مین زمینی      دهوجود  قـریب الوقـوع ناشی از       

این سازمان ها برای رفع     . خـود را جهت پرداختن به این مسئله بسیج کردند         نیـروی   
. میان برداشته شوندها از  این سالح در آغاز بایدکامل خطر به این  توافق رسیدند که  

ترغیب دولت ها و سازمان های      شـترک و همبسـتۀ آنـان معطـوف به           هـای م   تـالش 
خود را با   پیکار   آنها   . بودهای زمینی    استفاده از مین  ای و بین المللی به تحریم        منطقه
جهانـی متشـکل از سـازمان هـای غیردولتـی محلی، منطقه ای و                یـک جـبهۀ      ایجـاد 
 .المللی آغاز کردند بین

. دانستانعطاف پذیری آن    باید   را »پیکار جهانی «ی     سازمانی متـرین توان  مه 
ها و   هایی با تخصص  در عمـل یـک جـبهۀ گسترده مرکب از سازمان             سـازمان    ایـن 

که مرکزی  ساالری   دیوانیک    به منظور جلوگیری از ایجاد        . بود دیدگاههای متفاوت 
پیکار « اعضایود منحصر کند    مـی توانست کار تصمیم گیری و برنامه ریزی را به خ           

عملیات رسیدند که اگر هر سازمان غیردولتی خود مدیریت          نتیجه   بـه ایـن    »جهانـی 
بدینگونه، سازمان های . تری بدست خواهد آمد اش را تعیین کند نتایج ارزنده مبارزاتی

مسـؤلیت اجـرای برنامه هایی را به عهده گیرند که با اهداف و              غیردولتـی توانسـتند     
برای نیل به موفقیت در این        به این ترتیب،   .گارتر بـود  ز آنـان سـا      سـازمانی  سـاختار 
افکار   تأثیرگذاری بر  انـرژی خود را مصروف     محلـی    غیردولتـی سـازمانهای   پـیکار،   

 غیردولتـی فعـال در عرصۀ       زمانهایعمومـی کشـورهای متـبوع خـود کـردند و سـا            
 .پرداختنددر سراسر جهان به تالش المللی  بین

 یک به ستاد مبارزاتی به سرعت بهتعداد اندکی از اعضاء شروع شد، آنچه با  
افزون بر این،   .  کشـور شـرکت کنـنده تـبدیل شد         80 سـازمان از     1200بـا بـیش از      

المللی منجر به افزایش تعداد سازمانهایی شد که         ای و بین   های ملی، منطقه   آیی گردهم
برای . دادند هایی اختصاص می  کارکـنان و منابع مالی خود را به چنین فعالیت            وقـت، 
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تعدد آن در سراسر جهان، برقراری      کارمندان م عملکـرد این سازمانها و      بهیـنه کـردن     
تکنولوژی مدرن اطالعاتی و ارتباطی نقش      . ارتباطـی شـفاف و منسـجم حیاتـی بود         

آخرین مبادلۀ  های منظم،    بولتن. کرد ایفا می ارتباط و همکاری    مهمـی در تحقـق این       
چنان موفق  »پیکار جهانی « طومارها و فراخوان های    و آمار و     داده هـا  ل  اخـبار، تـباد   

 در  صحیح تر و سریع تر     آگاهی های    هـا در اندک زمانی برای کسب       بـود کـه دولـت     
آن دولتی به   رجوع به منابع عادی     به جای   زمیـنۀ تحـریم استفاده از مین های زمینی          

 .متوسل می شدند

ـ  »پـیکار جهانـی   « ،فعالـیت آغـاز   در    تلفن، دستگاه فاکس و پست     ه شدت به    ب
که به خاطر تالش های گسترده  ،(Jody Williams)جودی ویلیامز . ابسـته بـود  وعـادی  

 را نصیب خود کرده     جایزه صلح نوبل  اش بـرای تحریم و جمع آوری مین های زمینی           
دستگاه «: چنین شرح می دهد   از فاکس را     »پیکار جهانی «اولین سالهای استفادۀ    بـود   

 اطالعاتی که از طریق   .  و در ما شوری برانگیخته بود      چشم می آمد  نو به   کس نسبتاً   فا
 از مطالب مکاتبات عادی به نظر همتربـه سـرعت دریافت می کردیم م   دسـتگاه    ایـن 
وابستگی شدید به   » .از همین رو ما را به پاسخ گویی فوری وا می داشت           و  رسید   می

پیکار « که هنگامی   .جۀ بهتری می داد   نتـی فـاکس و تلفـن هـزینه باالیـی داشـت امـا              
جهان رو به توسعه    فعالـیت خـود را در کشـورهای آسیب دیده از مین در               »جهانـی 

 که به رغم    ،اعضـای آن بـه استفاده از پست الکترونیکی روی آوردند          گسـترش داد،    
از لحاظ ر بسیاری از نقاط دنیا، امتیازات بسیاری اش د کمیابی در آنزمان و  اشگرانی
 همانگـونه که  . و هـزینه در مقایسـه بـا مکاتـبه از طـریق فـاکس دربرداشـت                 وقـت 

رقیب و حریف با یکدیگر بسان ها  رفـت، سـازمان هـای غیردولتی و دولت     انتظارمـی 
به آگاهانه  »پیکار جهانی « ج بخشی از شیوه های بسی     بـه همین دلیل،   . کـردند  رفتارمـی 

را ها   دولت »پیکار جهانی « .تیافها اختصاص     با دولت   مثبت و دوستانه   ایجاد روابط 
مفید و  قشی  نتحریم،  این  معتقد به   تشـویق می کرد که، با ایجاد بلوکی از کشورهای           

 تا سال .  خود برخیزند ملیدر عین حال به تأمین منافع       ند و   نیفـا ک  اوحـدت بخـش     
نیز ها و     حمایـت تعـدادی از دولـت       »پـیکار جهانـی   «  فعالـیت هـای مسـتمر      ،1996

کودکان، صلح، سربازان،   ویژۀ مسایل    سازمان غیردولتی    هزارانتیبانی  همکـاری و پش   
 .زیست و زنان را جلب کرده بود      محیط  پزشـکان، توسعه، کنترل تسلیحات، مذهب،       
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ن سال دولت کانادا پیشنهاد کرد تا میزبانی جلسه ای را در اتاوا به منظور طرح ی همدر
استفاده از مین     تحریم   در جهت    یت دول  عالی ترین نهادهای   یک برنامۀ اجرایی توسط   

آغاز کرد  »پیکار جهانی«  را با اعضای   یتنگاتنگهمکاری  دولت کانادا   . به عهده بگیرد  
 دولـت های جهان را به توافق دربارۀ عقد یک پیمان بین المللی روشن و ساده در                  و

 . زمینۀ تحریم استفاده از مین فراخواند

ـ ایـن بـود کـه       مذاکـرات بعـدی     ویژگـی      برای کسب اطالعات و     هـا  تدول
 در نتیجه،   . اتکـاء مـی کردند     »پـیکار جهانـی   « بـه اعضـای   هـای فنّـی الزم       مهـارت 

در برابر کشورهای قدرتمند ود  کشـورهای کوچک و متوسط قادر به حفظ مواضع خ         
در . ند کـه ایـن پـیمان را تهدیدی نسبت به آزادی عمل خود می شمردند    دتـری شـ   
های  استفاده از مین  تحریم   امضای پیمان بین المللی       دولت برای  121،  1997دسـامبر   

، وزیر امورخارجه (Lloyd Axworthy)لـوید آکسورتی . زمینـی بـه اتـاوا بازگشـتند    
تعهدی «: را در سـخنرانی پایانـی خود اینگونه توصیف کرد    »پـیکار جهانـی   «کانـادا،   

ان مسـتمر بـه شـرکت و همکـاری کـه بـه مـا تـوان موفقیت در دستیابی به اهدافم                     
های زمینی به یک قانون    استفاده از مین  تحریم   پیمان   1999در اول مارچ    » .دهد رامـی 

   19.بین المللی قابل اجرا تبدیل شد
 

 برای مباحثهپرسش هائی 
 هدف خود را به این نحو     سازمان  بود؟ چرا اعضای     چه   »پیکار جهانی «هـدف اصلی     •

 تنظیم کردند؟

کنید؟ امتیازات این ساختار چه بود؟  را چگونه توصیف می   سـازمان   سـاختار ایـن      •
 آیا معایبی در آن وجود دارد؟

 این اندازه از اهمیت برخوردار بود؟تا »پیکار جهانی« چرا برقراری ارتباط برای •

چگـونه توانستند در برقراری ارتباط میان تعداد  سـازمان  شـرکت کنـندگان در ایـن      •

اطالعات مربوط به مبارزات بین المللی به منظور منع استفاده از مین های زمینی از مقاله ای نوشته جودی ویلیامز                    .  19                                                 
 :گرفته شده است

�The International Campaign to Ban Landmines: A Model for Disarmament Initiatives?� 
 :روی این سایت اینترنتی موجود استیاد شده مقالۀ 

http://www.noble.se/peace/articles/williams/ and from the World Council of Churches 
website at http:/www.wcccoe.org/wcc/what/international/landmines/mines-e.html. 
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  موفق شوند؟ها در سرتاسر دنیا بسیاری از مردم، سازمانها و دولت

ه بود و چگونه این سازمان تبدیل به الگویی         چـ  »پـیکار جهانـی   « علـت موفقـیت    •
 برای سایر ستادهای مبارزاتی شد؟مطلوب 

 های بسیج سازی کدامند؟ شاخص های مهم در برنامه •
 

 بسیج نیروها به منظور امدادرسانی: تمرین
ان، بدون آب آشامیدنی    خانم هـای ناشـی از زمـین لرزه، میلیونها انسان را بی            ویرانـی 

، زمین لرزه ای به بزرگی      2001روز سیزدهم ژانویه سال     .  سـالم و مواد دارویی کرد     
 مایلی جنوب غربی سن میگل را       65ریشـتر، خـط ساحلی السالوادر، در        واحـد    6/7

این .  پس لرزه ادامه یافت1950زه و بیش از  ر زمـین ل   200تکـان داد کـه بـا حـدود          
 خانه ویران شد و     92000حدود  .  زخمی بر جای گذاشت    4500 کشته و    800زلـزله   

از بین رفت یا مزرعه  30000 مدرسـه و     1200.  خانـۀ دیگـر آسـیب دیـدد        130000
 20.درسی میلیون نفر 1/1بیش از به جمعیت آسیب دیده شمار . خسارت دید

شما تقریباً هر هفته بطور     محلۀ   یـک گروه چهار نفره از زنان در          :سـناریو 
کنند تا روایاتی دربارۀ خانوادۀ خود را در اختیار          کدیگـر را مالقـات می     غیررسـمی ی  

 و از دوستی و حمایت همدیگر برخوردار        نندبقـیه بگذارنـد، بـا یکدیگر مشورت ک        
ای از روزنامۀ محلی دربارۀ زمین  در یکـی از این جلسات، یکی از زنان مقاله      . شـوند 

دارد که از زلزله ویرانگری در یک       او خویشاوند نزدیکی    . خـواند  لـرزۀ السـالوادرمی   
به همین علت، اتفاقات السالوادر موردتوجه      . کشور دیگر جان سالم به در برده است       

خـواند و همه به این توافق   او اخـبار را بـرای دیگـران مـی     . وی قـرار گـرفته اسـت      
رسـند کـه ایـن حادثـه مادرانی را که باید تحت چنین شرایطی از فرزندان خود                   مـی 

یکی از زنان در این گروه به بقیۀ . دهد کنـند، در وضـعیت ناگـواری قرارمی     مـراقبت   
آنها نیز  . زلزله کمک کنند  در این   کـند کـه به مادران آسیب دیده          افـراد پیشـنهاد مـی     

 .دهند بالفاصله با طرح شیوه هایی پیشنهاد وی را مورد تأیید قرارمی

                                                 
 :به این سایت اینترنتی مراجعه کنید. این مطلب براساس یک حادثه واقعی است. 20

http://www.cnn.com/٢٠٠١/WORLD/americas/٠١/١٥/quake.٠٤. 
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هر تیم ـ  . دنشو  میهای چهار نفره تقسیم بـه تیم  کارگـاه شـرکت کنـندگان در    .1
مانـند زنـان در سناریوی فوق ـ به منظور کمک به مادران رنج دیده از عواقب    

 30 این تمرین تقریباً   هب. (کنند زلـزله در السالوادر فعالیتهایی را برنامه ریزی می        
 .)اختصاص دهید دقیقه زمان 40تا 

 :ز که باید مورد بررسی هر تیم قرار بگیرند، عبارتند اپرسش هایی .2

خواهید به این مادران کمک کنید؟ از آنها چگونه حمایت خواهید            شما چگونه می   •
 کرد؟ ستاد مبارزاتی شما چه خواهد بود؟

 آیا ستاد  شما محلی، ملی، منطقه ای یا بین المللی خواهد بود؟ •

های شما در     چیست؟ فعالیت   دیگران  گسترش پشتیبانی  جلب و روش شـما برای      •
 د؟این زمینه چه خواهد بو

آیا درخواست کمک از سایر زنان برای یاری رساندن به مادران موثر خواهد بود؟               •
آیا مردان نیز به همین     .  منفی دالیل خود را شرح دهید       باشد چه  مثبتپاسـخ چـه     

  خواهند بود؟مایل به همکاریاندازه 

ال از ها ـ به عنوان مث  از تکنولوژی ارتباطی یا رسانهبا استفاده تواند  آیا تیم شمامی •
 و حمایتاز های آموزشی رادیو ـ تلویزیونی   طـریق مقـاالت روزنامـه یـا بـرنامه     

 د؟ برخوردار شو همکاری بیشتری

توانند شما را در تحقق  های حمایتی توسعه یافته می کنید کدام یک از شبکه فکرمی •
 بخشیدن به اهدافتان یاری دهند؟

ی برای این   یمعیارهااز چه   د؟  کنی چگـونه رونـد دسـتیابی به اهدافتان را کنترل می           •
 کنید؟ میاستفاده کار 

 کنید؟ چگونه این وظایف را برای اجرای اقدامات الزم میان خود تقسیم می •

اعضـای تـیم فهرسـتی از وظایـف خود و طرح کلی اقداماتی که برای اجرای                  .3
 .برنامۀ خود در چند هفتۀ آینده به عهده خواهند گرفت ارائه کنند

 مجدداً تشکیل    کارگاهها،   مه اقـدامات از سـوی تمام تیم       پـس از تکمـیل بـرنا       .4
 بسیج   فعالیت و  از هر تیم یک داوطلب بطور مختصر راه های        . دهد جلسـه مـی   

 .تیم خود را شرح خواهد داد
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  برای مباحثهیئپرسش ها
 روند تصمیم گیری شما چه بود؟ •

 ؟ برای شما کدام بودو جلب حمابت بسیج طراحی راهبرد دشوارترین بخش  •

 در تیم تصمیم گیری در مورد اقدامات الزم         ی افراد بیشتر   و شرکت  حضوربا  آیـا    •
 یا دشوارتر؟می شود ساده تر 

وظایف به روشن   فهرستی از نوع    شـما وظایـف تیم را چگونه تقسیم کردید؟ آیا            •
این فهرست برای کارهای دیگر نیز      کـردن نقـش اعضـای هر تیم کمک کرد؟ آیا            

در صورت  . ا را شرح دهید   کارهثبت بودن پاسخ، آن     سـودمند بـود؟ در صورت م      
 .منفی بودن پاسخ، علت آنرا توضیح دهید

 منفی   باشد چه  مثبتپاسخ چه   رسند؟   های تیم شما واقع بینانه بنظرمی      آیـا فعالیت   •
 .دهیدتوضیح 

ها آیا مایلید برای بهبود اقدامات تیم  های سایر تیم   پـس از شـنیدن شـرح فعالـیت         •
 ؟ه ای روی آوریدبه شیوۀ تازخود 

 
 مشاهدات 

آیـا ایـن تمـرین به شما در  تصور طرح یک ستاد مبارزاتی یا پروژه ای راجع به                     •
 .آن را توضیح دهید باشد چه منفی مثبتپاسخ چه یک مسئله دیگر کمک کرد؟ 

کنید و در راه تحقق      میدر ذهن ترسیم    خـود را چگونه     مطلـوب   سـتاد مبارزاتـی      •
 دارید؟ رمیبخشیدن به آن چگونه گام ب



 
 
 
 
 
 

کار تیمی مستلزم احترام گذاشتن   . کـار تیمی ویژگی اصلی سازمانهای آموزشی است       
، اختالف ها  سخاوت فردی، توانایی حل و فصل         آراء، بـه دیگـران، بها دادن به تنوع       

 و ایجاد   در فراگرد اجرای آن تصمیمات    مـردم در تصـمیم گیـریها و         مشـارکت دادن    
 .استزمانی در سطح ساواحدهای تیمی 

 »اجزای سازنده رهبری«
 



 
  یازدهمۀجلس

 ها و دست آوردها با یکدیگر شریک شویم؟  چگونه در مسئولیت
 

 اهداف جلسه
در درون  تقسیم قدرت و مشارکت عطوف بهتحلیل چگونگی ایجاد یک فرهنگ م   •

 .یک سازمان و نیز میان سازمان های همکار

شرکت کننده در   ستعدادها و تجارب افراد     بحـث درباره شیوه های بهره برداری از ا         •
 .مبارزات مشترکعرصۀ 

های  دربرگیرندۀ همۀ ویژگی  تشکیل یک سازمان فرضی که      همکـاری تیمـی برای       •
 . به آن ها اشاره شده استکارگاهطی جلسات مثبتی باشد که 

 
  برگزاری جلسههایی برایپیشنهاد

تصویب قانون کنترل   رای   ب از سازمانها شـماری   روایـت زیـر دربـاره نحـوه همکـاری           
ها برای   های سازمان بردراه. با صدای بلند بخوانید   را  های خانوادگی در مالزی      خشونت

. هایشان را در گروه مورد بحث قرار دهید  ها و تقسیم مسئولیت    هماهـنگ کـردن تالش    
طرح می شود به هدایت بحث گروهی کمک         ایـن مـرحله      پـس از  پرسـش هایـی کـه       

، تمرینی برای کمک به شرکت کنندگان به منظور ایجاد        سش ها پرپس از   . خـواهد کرد  
یـک سـازمان فرضـی، یک نهاد یا یک ستاد مبارزاتی شکل یافته از سوی خودشان در                 

 جلسات در باشد که آنها  اینظـر گـرفته شده است که باید بر طبق معیارهای سازمانی     
صت را خواهند    کنندگان این فر   در جلسـه دوازدهـم، شرکت     . انـد  تعیـین کـرده   درس  
 .  تا طرح سازمانهای فرضی خود را با کلیه گروه در میان بگذارندتداش

 
 
 
 

 مبارزه برای تصویب قانون کنترل خشونت در خانواده در مالزی
 

سیم کردن  بـرای برگـزاری ایـن جلسه می توان از شیوه های مباحثه با کل گروه یا تق                 
برای پیشنهادات بیشتر به . (شـرکت کنـندگان بـه گـروه هـای کوچکتـر اسـتفاده کرد            

 ) مراجعه کنیدبضمیمۀ 
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مالـزی اولـین جامعه مسلمانی بود که قانونی را تصویب کرده و به اجرا گذاشت که                 
های افراد با    تالش. شد ناخته می به موجب آن خشونتهای خانوادگی به عنوان جرم ش        

های خانوادگی و عزم سیاسی  مـذاهب مخـتلف برای گذراندن الیحه کنترل خشونت      
این .  تا موفق شود   بـرای تـبدیل آن بـه یـک قانـون اجرایـی یـازده سال طول کشید                 

این قانون  های گسترده، پیگیر و بنیادی هزاران زن و مرد حامی            نتیجه تالش موفقیت  
 سازمانهای زنان   همورد استفاد فراگیری که   ای انعطاف پذیر، دمکراتیک و      ه شیوه.  ودب

 قانون کنترل  در تصویبموفقیتقرار گرفته بود نیز از عوامل کلیدی افـراد  برخـی  و  
 . شد) »قانون کنترل خشونت«( ه خانواد درخشونت

از شد، یعنی     آغاز   1982 از سال    »قانون کنترل خشونت  « تصویبتالش برای    
 کمک به زنان مالزی اولین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرار       سازمانی که   زمان

حمایت از زنان قربانی  قصد  مددکاران اجتماعی و وکالیی که      . گـرفته را تاسـیس کـرد      
های  معرّف کاستی خشـونت و کمـک بـه آنهـا را داشتند با مشکالتی مواجه شدند که                 

به تحقیق دربارۀ انجمن وکالی زن سال مان ه. دبودر قوانـین موجود در مالزی       بسـیار   
های  خشونتاز محکوم کردن مرتکبان     دادگاههای مالزی   افـزایش مواردی برآمدند که      

بخش زنان کنگره اتحادیه کارگری     .  کوتاهی می کردند   خانوادگـی و تجـاوزات جنسی     
و تجاوزات های  گیری پرونده پینیز در  ـ   کارگریچندین اتحادیهمـرکب از  مالـزی ـ   

هیچ قانونی برای   با موانع و کارشکنی های گوناگون مواجه بود زیرا          آزارهـای جنسـی     
دربارۀ تحقیقات انجمن زنان دانشگاه . وجود نداشتقـربانیان ایـن جـرائم      حمایـت از    

های شغلی برای    ای در خصوص افزایش فرصت     نـان شاغل، نشانگر آمار نگران کننده      ز
در معرض شرایط    چه در شهرها و چه روستاها،        ،زنـان و در عـین حال قرار دادن آنها         

 افـزون بـراین، براسـاس پژوهش منتشره  از سوی یک سازمان مدافع           .اسـتثماری بـود   
 گروهـی در تـداوم بخشـیدن به         هـای  نقـش مهـم رسـانه     حقـوق مصـرف کنـندگان       

 این 1985در سال . زنان بودباورهای خرافی در بارۀ   ای منفـی و      تصـویرهای کلیشـه   
هایشان درباره خشونت    که تحقیقات و یافته   به این واقعیت     بـا آگاهی     ،پـنج سـازمان   
، به هم ملحق شدند و یک گروه        بـه علـل و عـوامل یکسـان رسیده اند          علـیه زنـان     

ای  ا بـرای همکـاری بـا یکدیگر ایجاد کردند تا در خصوص برنامه              عمـل ر   مشـترک 
 . به منظور کمک به زنان و حمایت از آنها فعالیت کنندواحد
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اعضای آن تصمیم گرفتند تا در سرتاسر       این گروه   بالفاصـله پس از تاسیس       
کشـور سمینارها، کارگاهها و نمایشگاههایی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به             

هر یک از این پنج سازمان وظایف معینی را به عهده . خشونت علیه زنان برگزار کنند
به علت  سازمان مددرسانی به زنان     . ودگـرفتند کـه مـرتبط با مدیریت این برنامه ها ب           

و شد، این گروه های   دستگاه فاکس و تلفن، مرکز فعالیت  بهمجهز  داشـتن دفتـرهای     
سایر . های اجرایی آن را نیز به عهده گرفت        بسیاری از فعالیت  در عین حال مدیریت     

ی اعضا. های مهم کمک کردند ها نیز به سهم خود با پذیرفتن انواع مسئولیت  سـازمان 
طرح الیحه کنترل خشونتهای خانوادگی را تهیه کردند و در همین انجمن وکالی زن  
 مدافع حقوق مصرف کنندگان، کنگرۀ اتحادیه های کارگری مالزی          زمـان سازمانهای  

برپایی سمینارها و کارگاهها، مراجعان قبول مسئولیت ضمن  ،زنان دانشگاهانجمـن   و  
های   برای حمایت از قوانین کنترل خشونت      خـود را بسـیج کـردند تا قانونگذاران را         

 ـ روز بین المللی  سهر ساله در روز هشتم مار. خانوادگـی تحـت فشـار قرار دهند   
ـ    انجام ، طومار، جمع آوری   ها و کنسرت نمایشـگاه ها برگـزاری    ایـن گـروه   زنـان 

 .را به عهده می گرفت به مسئله خشونت علیه زنان جلب توجه عمومراهپیمایی برای 

 خصوصی ایده ها، منابع مالی و انسانی خود         بـزودی سـایر سازمانها و افراد       
قرار دادند و از این طریق      برنامه های تبلیغاتی و مددرسانی گروه       خود را در خدمت     

در سالهای اولیه این فعالیتها، جلسات      . د گروه را گسترش دادن    های مبارزاتی  فعالـیت 
ها و   شرکت کنندگان برای نوشتن نامه    . شد میبرگزار   گروه   معمـوالً در منزل اعضای    
 ،هماهنگی گروه   با رشد . شدند های منازل یکدیگر جمع می     گزارشـات، در آشپزخانه   

 سازمان و صدها    17سرانجام با بیش از     . هـای این سازمان نیز افزایش یافت       فعالـیت 
ک هر ی.  آشکار شدنیاز به یک گرداننده تمام وقت گروه   داوطلـب شـرکت کننده در     
 .پرداخت دستمزد این گرداننده در نظر گرفتند برای ازسازمانها ماهیانه مبلغی

به . کمک به مطبوعات مالزی بود     گروه   یکـی از مهمتـرین تالشـهای امـدادی         
 ارائه   خشونت  منفی از زنان قربانی    یتصویردستجمعی  رغم اینکه هنوز در رسانه های       

را افکار عمومی    ازاهداف گروه معی  ی دستج ها شد، با گذشت سالها، حمایت رسانه      می
عالوه بر این، اعضای  . ندن الیحه کنترل خشونت های خانوادگی تغییر داد       باره گذرا در  

از  در مقابل شماری     .کردندعالم  االیحه  از این   راحمایت خود   بـه تدریج    پارلمـان نیـز     
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 از   دولت مالزی و تعدادی    یاسالمکارمندان وزارت ارشاد    سـلمان،   م   مذهبـی   رهبـران 
اعتراض به  اعضـای مجلـس کـه مدافـع دیدگاههای مذهبی جناح محافظه کار بودند،               

کردند که الیحه کنترل خشونت های خانوادگی نباید         چنـین اسـتدالل می     وبرخاسـتند   
 . شود،دهند  درصد جمعیت مالزی را تشکیل می50 که تقریباً ،مسلمانهاشامل 

که ناظر  های خانوادگی    ونت کنترل خش  گروه از الیحۀ  ،  همـه ایـن دوران    در   
فمینیست مسلمان  زنان  ن  سازما. به حمایت از حقوق همۀ زنان بود پشتیبانی می کرد         

ـ   خواهـران مسـلمان بـا     و سـازمان   ه منظور ایجاد راهکارهایی که پاسخگوی گـروه ب
از سازمان خواهران مسلمان    . ندکرد می  اعتراضـات مقامـات اسـالمی بود، همکاری         

استفاده » قانون خشونت «برای اثبات سازگاری احکام اسالم با        قرآنبرخـی آیه های     
 دولت در   می شد افراد غیرمسلمان   شامل  گر این قانون فقط     اآنها  به ادعای   . کـرد  مـی 

گرچه ضرب و شتم زنان از سوی       که  بـه دفـاع از ایـن فـرض برخاسـته بـود              واقـع   
 مسلمان منع   شوهران غیرمسلمان جرم محسوب می شود اما ضرب و شتم علیه زنان           

برای اثبات پافشاری خود در خصوص       سـازمان خواهـران      اعضـای .  قانونـی نـدارد   
سرانجام . برگزار کردندمعاون وزارت امور اسالمی لساتی با  جحمایـت از این الیحه  

.  نیست  اسالم  و احکام    اصولمغایر با   ای   مـوافقت کرد که تصویب چنین الیحه      وی  
قوت قانونی یافت و به مرحلۀ  و دو سال بعد  این الیحه تصویب شد    1994در سـال    
 . اجرا رسید

در پاسخ به این سوال که ،  (Ivy Josiah) یااآیوی جوز گـروه،  اولـین عضـو  
خواهند ستاد مبارزاتی چند سازمانی خود را برنامه ریزی کنند،   وی بـه کسـانی که می      

برنامه خود  ،را روشن و شفّاف ترسیم کنیدخود هدف «: کند، گفت چه توصیه ای می
، مشخص سازیدرا با تمام اعضا مورد بحث قرار دهید، دامنۀ فعالیتهای هر شخص را 

هلت م، فهرستی از وظایف با  تقسیم کنیدکار را براساس مهارتهای نمایندگان سازمان   
 یک گرداننده تمام وقت با پرداخت حقوق        بنویسید و سرانجام  انجـام هر یک از آنها       

، نظرها، داده ها و     های جمعی همکاری نزدیک داشته باشید      انهبا رس . اسـتخدام کنـید   
ا آنان بتوان که می اسامی کسانی   باهمـراه    را کـه دردسـترس داریـد         یآمـار و ارقامـ    

جنـبه تفریحـی کـار غافل      ازمصـاحبه کـرد در اختیارشـان قـرار دهـید و همچنـین          
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 21».نشوید
 

 مباحثهپرسش هائی برای 
بـه چـه مسـائلی پرداختند؟ قوانین کنترل     گـروه کنتـرل خشـونت   اعضـای اولـیه     •

 پردازد؟ خشونتهای خانوادگی چگونه به این مسائل می

پافشـاری در مـورد قوانین کنترل خشونت خانوادگی که شامل    گـروه   چـرا بـرای    •
شد، تا این اندازه اهمیت داشت؟ امتیازات و زیانهای          مسلمانان و غیرمسلمانان می   

 . غیرمسلمانان قابل اجرا بود را شرح دهیدای که تنها در مورد تصویب الیحه

یل این  کتشمند شدند؟ آیا  ائتالف با سایر سازمان ها چگونه قدرت      با گـروه    اعضـای  •
است؟  هیچگاه باعث تضعیف تالشهای یک سازمان یا ستاد مبارزاتی شده         ائتالف  

 . مثبت بودن پاسخ، آنرا توضیح دهیددر صورت

آمیز بود؟ عوامل مختلفی را که منجر به موفقیت تشکیل ائتالف از نظـر شـما چرا       •
 .این موفقیت شد، نام ببرید

های خانوادگی   های گروهی در بسیج حمایت از الیحه کنترل خشونت         نقش رسانه  •
 در مالزی چه بود؟

هـای گروهی نسبت به مسائل زنان در جامعه شما چگونه است؟             واکـنش رسـانه    •
جلب توجه از آن ها برای انید  تو ای که شما می    مطرح در سطح منطقه   بـردهای   راه

های مبارزاتی سیاسی، قانونگذاری یا اقتصادی در        هـااز فعالیت   و حمایـت رسـانه    
 خصوص کمک به زنان استفاده کنید ، کدامند؟

 یمانهایک شبکه از سازآیـا هـیچگونه شـباهتی میان چگونگی تقسیم وظایف در      •
 ارد؟تقسیم وظایف در میان افراد یک سازمان وجود دهمکار و 

شناسید؟  آیـا نمـونه دیگـری از ایجاد اتحاد در کمک به حمایت از یک آرمان می                 •
 .فهرستی از امتیازات و اشکاالت آن تهیه کنید

 موفق در سطوح فردی و همچنین سازمانی باید بر چه           تشـکل بـرای ایجـاد یـک        •
 اصولی تأکید شود؟

                                                 
 یا و مصاحبه تلفنی سازمان      از طرف زنیا انور و آیوی جوز         براساس مطالب ارسال شده ا      .  ٢١
 .2001زنان باآنها در سوم و چهارم ژانویه سال المللی آموزش و همکاری  بین
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 کنید؟ ز چه معیارهایی استفاده می یک ائتالف ابرای ارزیابی موفقیت •
 

 )قسمت اول(یادگیرنده بنیان گزاردن یک سازمان : تمرین

 .دهیدبه این تمرین حدود یک ساعت و پانزده دقیقه زمان اختصاص 
یا (هـای سه یا چهار نفره تقسیم کنید تا یک هدف اجتماعی              گـروه را بـه تـیم       .1

.  که مورد توجه کلیه اعضای تیم باشد تعیین کنند         را)محلـی، ملی یا بین المللی     
، مانند پایان بخشیدن به گرسنگی یا        باشد بسیار گسترده یا  تواند   ایـن هدف می   

به زمان یا مکان خاص باشد، مانند پاکسازی یک     محدود  حقوق زنان، یا    ارتقاء  
 .دارس برای دانش آموزانساعات درس میا تغییر نه محلی رودخا

 یک  پـس از تعیین یک هدف مشترک، اعضای تیم  در مورد چگونگی تأسیس              .2
سـازمان، نهاد یا ستاد مبارزاتی به منظور پرداختن به این هدف و علت تصمیم               

مسائل مورد بررسی آنها در مورد برپایی       . پردازندمی  گیریهایشـان بـه مباحـثه       
 :یک سازمان عبارتند از

 نام •

  گروه نامهبینشمتن  •

 اهداف •

 ساختار •

 آن هاو تخصص کارمندان تعداد  •

  نحوۀ پاداش آن ها و) امکانرت در صو(داوطلبان استفاده از  •

 نحوه تصمیم گیریهای نهادی •

 نحوه تقسیم بندی وظایف نهادی •

 نخستین طرح یا برنامه کار  •

 طرح یا برنامه کاردومین  •

 کارآیی/ معیارهای ارزیابی میزان موفقیت •

های سازمان و روند رسیدن به       هر تیم باید گزارشگری برای ثبت شرح فعالیت        .3
در جلسۀ بعد هر    . آن انتخاب کند  و مانند   ، اهداف، ساختار    توافـق در مورد نام    

همۀ شرکت کنندگان در    گزارشـگر موظـف اسـت سـازماندهی تیم خود را به             
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 بارۀ  درپرسش های طرح شده     اعضای تیم موظفند    همـۀ   . رح دهـد   شـ  کارگـاه 
 .های معین را پاسخ دهند گیری گونگی و علل تصمیمچ



 
 
 
 
 
 
 
 

از میان نمی رود، بلکه نقشی مهم در تحقق  نه تنها ، اقتداریادگیرندهدر یـک سـازمان     
 رضایت داوطلبانه  متکی بر اقتدار در این سازمان ها      بیـنش مشـترک ایفـا مـی کند، اما           

مشروعیت این .  از قوانین یا تهدید به اعمال زورمجموعه ای  است و نه ناشی ازافراد
 .  دارد و مصالحه قرارگو و گفتاقتدار نه براجبار که بر 

 »اجزای سازنده رهبری«
 

 



 
  دوازدهمسهجل

  چگونه یک سازمان موفق را تعریف می کنیم؟
 

 اهداف جلسه 
بحـث درباره اهمیت سهیم شدن در تجارب یکدیگر و آموختن از همدیگر برای                •

 .پیشبرد اهداف سازمان

 . در میان گذاشتن تعاریف شرکت کنندگان از یک سازمان موفق با یکدیگر •

و بررسی چگونگی دستیابی به اهداف سازمانهای فرضی تعیین شده از سوی نقـد    •
 .کارگاهتیمهای 

 . طی دوازده جلسه گذشتهکارگاهتأمل در خصوص اهداف و دست آورد های  •
 
 

نکاتی در مورد نحوۀ خاتمه یافتن » کارگاهبرقراری ارتباط در محیط «بخش : یادآوری
ۀ کارگاه یک   مگان می توانند به نشانۀ خات     شرکت کنند . رهبـری ارائـه مـی کند      کارگـاه   

 و   ترتیب دهند و یا به منظور حفظ        دستجمعی میهمانـی کـوچک یـا گردش تفریحی       
.  در اختیار یکدیگر بگذارند    یادآور ارتباط نکاتی در مورد زندگی شخصی خود         ادامۀ

ـ   را کپی و بین   الس  یـاد داشته باشید که فرم ارزیابی شرکت کنندگان و گردانندۀ ک           ه  ب
برای پر کردن این فرم در پایان جلسۀ آخر به آنها وقت کافی . افراد گروه تقسیم کنید  

 . بهبود برنامه کارگاه های آینده موثر خواهد بوداین فرم ها در تنظیم و. بدهید

 
 برای برگزاری جلسه  ئیهایشنهادپ

این . دبا صدای بلند بخوانیرا  (Arab Court)روایت زیر درباره تأسیس دادگاه عرب 
ک ی ، گروه  مورد بحث  عیارهای را، بر اساس م     دادگاه  می توان این   را کـه آیا   پرسـش   
روایت به  خواندن  سؤاالت مطرح شده پس     . مورد بحث قرار دهید   دانسـت   سـازمان   

 . هدایت بحث گروهی کمک خواهد کرد
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طـی جلسـه گذشته از اعضای گروه خواسته شد تا به منظور بحث راجع به               
پس از مباحثۀ امروز دربارۀ . ان فرضـی بـه چـند تیم تقسیم شوند       ایجـاد یـک سـازم     

 انتخاب شده    روش ، با تأکید بر   دادگـاه عـرب، هر یک از گزارشگران جلسه یازدهم         
خواهد  به شرح سازماندهی تیم خود       وش،سـازماندهی و دلـیل انتخاب این ر       بـرای   

ها را    از سازمان   اهداف، ساختار و فعالیتهای هر یک       نیز گروهسایر اعضای    .پرداخت
و به طرح سؤاالتی خواهند پرداخت که به دو تیم در جهت            می کنند   با دقت بررسی    

 .سازمان فرضی خود کمک خواهد کرد شدن نحوۀ چگونگی دستیابی به اهداف روشن

 
 

 
 

 

 از شیوه های مباحثه با       یا بـرای برگزاری این جلسه و انجام تمرین بعد می توان          
 تقسیم کردن شرکت کنندگان به گروه های  از شیوۀ   و یا   اسـتفاده کرد   کـل گـروه   
 ). مراجعه کنیدبی پیشنهادات بیشتر به ضمیمۀ برا(کوچکتر  



 جلوگیری از خشونت علیه زنان برای دادگاه دائم عرب
 

 زنان در سی نوامبر ـ یک دسامبر  جلوگیری از خشونت علیهبرای دادگـاه دائم عرب  
آن . تأسیس شد ) مراکش( در نشسـت سـازمانهای غیـر دولتـی عرب در رباط            1996

 ودر شگفتی فر  معترضان را    ، تأسیس این دادگاه   کـه شواهد امر نشان می دهد      گـونه   
 در واقع در ومسلمانان / آنان خشونت علیه زنان در فرهنگ اعراب      ه، در باور    بـرد چ  

 و به    رایـج و در رابطـۀ میان زنان و مردان اجتناب ناپذیر است             ی امـر   جوامـع  همـۀ 
 مردان و زنانی  تالش اما.کردبه عنوان یک مشکل جدی مطرح       هـرحال نـباید آن را       

اگرچه . نقشی داشتند اثبات نادرستی نظر معترضان بود      دادگـاه   در تأسـیس ایـن      کـه   
حاصل تشکیل آن  ا  ایـن دادگـاه ناگهانـی بنظـر می رسید، ام          أسـیس   بـرای ناظـران ت    

 مدت ها شونت و کسانی کهین گونه خاقربانیان  مجمـوع تجـارب و دانشـی بود که          
 .با یکدیگر در میان گذاشته بودندبرای رفع آن تالش کرده اند 

چهارم سازمان ملل   تهیۀ مقدمات تشکیل کنفرانس      به منظور    1995در ژوئن    
ر بیروت گردهم   د یعربکشور   14 از   مردان و زنان  گروهی از   زنان،  بـارۀ مسـائل     در  

جنسیتی شجاعانه و به شکل     ، قربانیان و مخالفان خشونت      گردهمائیدر این   . آمدنـد 
رح دادند که   به تفصیل ش  دالئـل خویش را عرضه کردند و        سـابقه ای شـواهد و        بـی 

چگونه خود و یا سایر زنان از سوی اعضای خانواده و یا جامعه در معرض خشونت       
تأیید کرد که   این باور را    اهدان و ناظران    نیدن اظهـارات ایـن ش     شـ . انـد  قـرار گـرفته   

خشـونت جنسـیتی ریشـۀ وضـعیت نابسامان بهداشتی و آموزشی زنان و دختران و                
جوامع گوناگون  در   اجتماعی    گیری تصمیمشـرکت آنـان در عرصـۀ        همچنـین عـدم     

ور شـرکت کنـندگان به این اتفاق نظر رسیدند که به منظ   . نـیای عـرب بـوده اسـت       د
 . پشتیبانی مؤثر از حقوق انسانی زنان باید این مشکل را حل کنند

،  وکالی دادگستری  ،پس از برگذاری این گردهمائی    طـی یـک سـال و نـیم          
 برای شکل دادن به اهدافشان و        و قـربانیان خشونت جنسیتی     محققـان و بازمانـدگان    

که مسئلۀ  بود  هدف آنان این    . طراحـی یک برنامۀ اجرایی با یکدیگر همکاری کردند        
 و برای سازندهای  خصوصی به گفتمان همگانی منتقل  خشونت جنسیتی را از حیطه 

و اجتماعی ،  فرهنگی، سیاسی  های حساسیتدر چنبرۀ   پـرداختن بـه ایـن مشـکل که          
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مبادله تجارب  . اقتصـادی محلـی گـرفتار اسـت بـر سر راهبردی اساسی توافق کنند              
  هدف مشترک باهم متحد شده بودند منجر       منحصربفرد میان افرادی که از طریق یک      

 هدبطور منظم تشکیل جلسه دبتواند دادگاهی دائم و انعطاف پذیر شد که     تأسیس  به  
 .پردازدبو به اجرای اقداماتی در سطح  منطقه ای 

 رئیس و گردانندۀ آن      اقامت  و ایـن دادگاه  تشـکیل   محـل    ،در حـال حاضـر     
از باشند و با اهدافش موافق   که   عضـویت دادگـاه بـرای همۀ کسانی       .  اسـت  بیـروت 
عادی اعضای این دادگاه، آنرا به منزلۀ یک دادگاه         . آزاد است ش دفـاع کنند     آرمانهـای 

منحصر مرجع توسل برای اقامۀ دعوای حقوقی قلمداد نمی کنند بلکه به آن به عنوان 
یتی مکانی امن برای مباحثۀ آزاد و علنی دربارۀ خشونتهای جنس          و   برای زنان بـه فرد    

جلسات این دادگاه بیشتر شبیه به دادرسی       از همین رو،    . می نگرند ،  و راه حلهـای آن    
هـای غیررسـمی همگانی است تا برخوردهای خصومت آمیز میان متهمان و وکالی              

ساختار انعطاف پذیر دادگاه عرب به اعضایش این توانایی را داده است تا آنرا              . شاکی
 .  مختلف تطبیق دهندبا نیازها و شرایط افراد و جوامع

 این دادگاه از زمان تأسیس خود، بطور اخص بر ریشه کنی چهار مشکل در              
ازدواج ناشی از   خشونتهای  : استکرده  خشـونت علـیه زنان و دختران تأکید         زمیـنۀ   
 حضانتمربوط به    ناشـی ازطالق، خشونتهای    بدرفـتاری باهمسـر، خشـونتهای      مانـند 

برنامۀ اجرایی  . فات مربوط به مالکیت اموال    های ناشی از اختال     و خشـونت   فـرزندان 
بررسی و محکوم کردن    زنان و    علیهآمیز   اعمال خشونت همۀ   یافشاشامل   دادگاه عرب 
دیگر برنامۀ   از موارد . شود می جنسیتی خشونتهای برانگیختن که موجب  است کلیۀ عواملی 

ای دولتی و غیردولتی    بر سازمانه نفوذ  عمال  اٍتالش برای   توان به    دادگاه می  این اجرایی
با  به ویژه در ارتباط   (بـه مـنظور برداشـتن گامهـای مؤثـر در راه دفاع از حقوق زنان                 

و اصالح قوانین موجود به منظور   تازه  قوانین  طرح  و همچنین   ) آنان میت جسمانی تما
تواند افراد، گروهها یا دولتها  دادگاه نمی.  اشاره کرد ،حمایـت کامل از زنان و دختران      

تعهد اعضای آن نسبت به     ناشی از   ادار بـه اقـدامات اجرایـی کـند، بلکه کارآیی            را و 
دادگاه عرب بر   تالش  اخیراً  .  است  خشونتهای جنسیتی   و ریشه کن کردن    جلوگیـری 

تجدیدنظر در : تمرکز شده استاهمیتی خاص دارد م   که از نظر اعضای آن      زمیـنه   دو  
رب و اعمال فشار بر دولتها      در جوامع مختلف ع   احوال شخصیه   قوانـین مـربوط بـه       
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آمادۀ دادگاه عرب همچنان    . بـرای تأمـین خـدمات بیشـتر برای بازماندگان خشونت          
 مشوق   و پیروزیهایشان   آزمونها ،، مصیبتها شرح دردها که   است شهودی شـنیدن گواهی  

دادگاه عرب . درحال مبارزه اند جنسیتی  علیه خشونتهایاست که کسانی همۀ و راهنمای
شکیبایی، استقامت و    کوشیده است تا با تبلیغ       ،ی خود  افزایش تعداد اعضا   ابهمزمان  
 22.ندرهبری کجنبشی را در سراسر منطقه  ،افراده نیازمندترین کمک ب

 
 برای مباحثهپرسش هائی 

 چه شرایطی منجربه تأسیس دادگاه عرب شد؟ •

ر ؟ برنامۀ اجرایی اعضای دادگاه به منظو   است اهـداف اصـلی دادگـاه عـرب کدام         •
 دستیابی به این اهداف چیست؟

 در بیروت مالقات    1995بر کسانی که در سال      گواهـی هـا و اسـتدالل هـا          تأثیـر    •
کـردند، چـه بود؟ چرا دادگاه عرب همچنان گوش فرا دادن به اظهارات شهود را                

 ادامه داده است؟

چگونه روایت کردن مشکالت یک قربانی خشونت موجب کمک به وی یا آزرده              •
 و می شود؟خاطر شدن ا

آیـا می توانید تصور کنید در صورت تأسیس دادگاه عرب توسط دولت یا دولتها،          •
بود؟ سازمانهای تأسیس شده توسط دولتها چه        عملکـرد ایـن دادگـاه چگـونه می        

 تفاوتهایی با دادگاه عرب کنونی دارد؟

 چه جنبه هایی از دادگاه عرب به موفقیت در اهدافش کمک کرده است؟ •

 ه منظور تضمین موفقیت و بازدهی مداوم چه باید انجام دهد؟دادگاه عرب ب •

ها یا معیارهایی    دادگاه چگونه باید به ارزیابی کارایی خود بپردازد؟ از چه شاخص           •
 باید استفاده کند؟

تکـنولوژی چـه نقشی در ارتباطات فراقومی  میان اعضای دادگاه عرب می تواند                •
 ایفا کند؟

                                                 
اطالعات مربوط به دادگاه دائم عرب در خصوص جلوگیری از خشونت علیه زنان از این                    .  22

 :سایت اینترنتی گرفته شده است
http://www.arabwomencourt.org. 



  آموزشیهمکاری هایایجاد 

 

١٤٧ 

 ؟استدامیک ازآنها در مورد دادگاه عرب صادق  کموفق چیست؟ سازمان یک مبانی •

 
 ) دومقسمت(ایجاد یک سازمان آموزشی : تمرین

 . ساعت زمان اختصاص دهید1به این تمرین حدود 
دهی  های تشکیل شده در جلسۀ یازدهم، سازمان       هـر یـک از گزارشگرهای تیم       .1

الیتها آنها نام، اهداف، ساختار سازمان و فع      . فرضـی تیم خود را شرح می دهند       
پیش از آغاز صحبت اولین . دهندمی و رونـد تصمیم گیری های تیم را توضیح      

گزارشــگر، گــردانندۀ یــا یــک داوطلــب فهرســت موضــوعات زیــر را بــرای  
را  هافهرست سازماندهی هرتیم،  ارزیابی تا آنها ضمن    خواندمی  کارگـاه    اعضـای 
 .کنند بررسی

 آیا ایجاد این سازمان عملی است؟ •

 و اهداف آن از انعطاف پذیری الزم برای رشد و مطابقت با موقعیتهای    آیا ساختار  •
 جدید برخوردار است؟

 آیا سازمان از تواناییهای کارمندان و داوطلبان خود بهره می برد؟ •

  به تحقق اهدافش کمک می کند؟ آیا فعالیتهای سازمان •

 ؟رده است اش براساس معیارهای خود عمل کبرای موفقیت و یا کارایی آیاسازمان •

 ست؟ یادگیرنده ا سازمان سازمان یک این آیا •

 .دهید راشرح آن،منفی چه و چه مثبت ،پاسخ •

عالوه بر مباحثه در زمینۀ برپا کردن سازمانهای مختلف          کارگاهشرکت کنندگان در    
پس . کنندمی  بررسی   نیز   و فعالیتهای آنها، چگونگی روند تصمیم گیریهای تیم را        

مسـئله کـامالً مورد    داد و ایـن   ازمان تـیم خـودرا شـرح      گزارشـگر سـ    ازایـنکه هـر   
 :پردازدمی زیر پرسش های گروه به   قرارگرفت، کلکارگاهدیگران در ارزیابی

 اعضای تیم چگونه وظایف خود را تقسیم کردند؟ •

 روند تصمیم گیری اعضای تیم چگونه بود؟ •

ل آنها به توافق نظر می رسید که اکثر اعضای تیم در مورد گزینش ها و دالی            ه  آیا ب  •
 رسیده اند؟
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 دشوارترین بخش این تمرین کدام بود؟ •

 از کدام بخش این تمرین لذت بردید؟ •

فکر کرده اند چگونه می توان سازمان های فرضی یا آیـا هیچیک از اعضای گروه      •
 د؟بخشی از آن ها را جامۀ عمل پوشی

 
 

 
 پرسش هائی برای ارزیابی کارگاه

دفتر  گروهی، روی تخته سیاه یا ۀلب طی این مباحثگردانندۀ کارگاه یا یک داوط
 .دارد می نمودارها یادداشت بر

 طی جلسات کارگاه به کدامیک از اهداف مورد نظر خود دست یافتید؟ •

 کدامیک از اهداف مورد نظر شما برآورده نشد؟ •

آیا شرکت در مباحثات کارگاه به مرور زمان برای شما ساده تر شد؟ در  •
 .پاسخ، دلیل آنرا توضیح دهیدصورت مثبت بودن 

کدامیک از بخشهای ساختار این جلسات مورد عالقۀ شما بود و به کدام  •
 بخشها عالقه ای نداشتید؟

جالب ترین، الهام بخش ترین یا لذت بخش ترین تمرین، مباحثه یا تجربۀ شما در  •
  جلسۀ گذشته چه بود؟ چرا؟12

یده هایی کسب کردید؟ از جلسات کارگاه چه درسهایی آموختید یا چه ا •
چگونه سعی خواهید کرد آنها را در کار خود بگنجانید؟ چگونه رفتار، 

انتظارات یا گزینشهای خود را در آینده با توجه به نتایج جلسات کارگاه تغییر 
 خواهید داد؟

 





 کارگاهگردانندگان شرکت کنندگان و فرم ارزیابی 
 برای برنامۀ آموزش رهبری

 
 آموزش رهبری و گردانندۀ آن با استفاده از مقیاس پنج امتیازی کارگاه را ازاً تجربۀ خود  لطفـ 

، در نمودار  کنار     است شماوجه معرّف داوری    زیـر و وارد کـردن شـماره  ای که به بهترین              
در این فرم، برای تنظیم و بهبود       آمده  پاسـخ هـای      .هـر جملـه مـورد ارزیابـی قـرار دهـید           

 .گرفتخواهد قرار استفاده د  مورکارگاهبرنامه های  آیندۀ 
 . باشیدتانشما بدون نام خواهد بود مگر اینکه مایل به نوشتن نام ارزیابی فرم 
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  کارگاهفرم ارزیابی 

م را برای  مسائلی   اندیشیدن درباره رهبری،  آموزش   کارگـاه ــ شـرکت در      1     
 . در زندگی روزانه ام پیش می آیندکهامکان پذیر ساخت 

تدریج بی میلی مرا نسبت به ابراز       ه  رهبری ب  آموزش کارگاهــ شرکت در     2
 .عقایدم به دیگران کاهش داد

تقویت توانائی من به گوش رهبری باعث   آموزش کارگـاه ــ شـرکت در      3
 .شدفرادادن 

را در برقراری ارتباط مؤثر    رهبری، توانایی م   آموزش کارگاهــ شرکت در     4
 .با دیگران افزایش داد

 .رهبری اعتماد به نفس مرا افزایش داد آموزش کارگاهـ شرکت در 5

دربارۀ بینش خود من  که باعث شدرهبری  آموزش کارگاهــ شـرکت در      6
 .در خصوص ایجاد جامعه ای بهتر بیندیشم

 در من یهمکاررهبری الهام بخش روحیۀ      آموزش کارگاهــ شـرکت در      7
 .بود

رهبری باعث شد که من، هنگام پرداختن به  آموزش کارگاهــ شرکت در    8
مشـکلی که خانواده یا جامعه ام با آن مواجه شده است، نیاز به کارتیمی را                

 .درک کنم
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  کارگاهفرم ارزیابی 

رهبـری به من توانایی ایجاد شبکه ای از          آمـوزش  کارگـاه ــ شـرکت در      9
تی دربارۀ مسائل مورد عالقۀ دوسـتان و همکـاران را داد کـه با آنها به راح           

شخصـی و حـرفه ای ام بـه تـبادل نظـر بپردازم، ضمن اینکه خواهان ایجاد            
 .تغییر در زندگی خود و یا جامعه ام باشم

 نسبت به   نعالقۀ م باعث شد که    رهبری   آموزش کارگاهــ شـرکت در      10
زنان توانمندتر کردن  و چگونگی ،کسـب دانـش بیشتر در زمینۀ تکنولوژی    

 .دوبیشتر شطریق آن، از 

تعلیم رهبری این امکان را      کارگاه با سایر شرکت کنندگان در       ارتباطــ   11
برای من فراهم کرد تا اهمیت مشارکت زنان در روند تصمیم گیری جامعۀ             

 .خود را درک کنم

ــ بررسی مطالعات موردی از سراسر دنیا، راهی مفید برای پرداختن به             12
 .عمال رهبری بودد در اٍچالش ها و فرصت های موجو

ــ شـرکت در تمرین های آموزشی راهی سودمند برای بررسی چالش ها    13
 .عمال رهبری بودو فرصت های موجود در اٍ

 کارگاهــ مـن معـتقدم که هم زنان و هم مردان می توانند از شرکت در                  14
 .رهبری بهره مند شوندآموزش 

به اعضای خانواده،   رهبری را    آموزش های   کارگـاه ــ مـن شـرکت در        15
 .م کندوستان و همکارانم توصیه می
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 هایی  یا جنبه این صفحه، نظرات خود را در خصوص جنبه      لطفاً در فضای خالی زیر    
که مورد عالقۀ شما بوده است یا به آن عالقه ای نداشته اید،              کارگاهاز تجـربه تـان در       

رهبری برای دیگران و جامعه تان       کارگاه این   شدنو مفیدتر    برای بهتر    .شـرح دهـید   
 نمونه های رهبری که با آن آشنایی        دربارۀ؟ لطفاً هنگام بحث     چـه پیشـنهاد مـی کنید      

همۀ ، موضوعات مناسب بررسیداریـد، ارائـه پیشـنهادات برای تمرینات آموزشی و       
 .خود را آزادانه مطرح کنیدو پیشنهادهای نظرات 
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  کارگاه هانندارزیابی گرد

 یعنی تا ـرا با سرعت منطقی و مناسب اداره کرد   کارگاهــ گرداننده،  1     
وخسـتگی شـرکت کنندگان جلوگیری      ماللـت   آن حـد سـریع  کـه از          

کنندگان اجازۀ  ت  مـی کـرد و در عـین حال تا آن حد آهسته که به شرک               
 .العات موردی و تمرینات آموزشی رهبری را می داداستفاده از مط

ــ گـرداننده محیطـی ایجـاد کـرد کـه در آن شرکت کنندگان کارگاه                 2     
لی مورد توجه خود آزادانه غمـی توانسـتند دربـارۀ مسـائل فـردی و شـ           

 .صحبت کنند

ـ گرداننده به منظور برانگیختن بحث تجارب زندگی خود را با کمال            3     
 .کت کنندگان در میان می گذاشتمیل با شر

عمال رهبری را   ــ گرداننده درک چالش ها و فرصت های موجود در اٍ           4     
 .برای شرکت کنندگان میسر می ساخت

ــ گـرداننده از توصـیه های شرکت کنندگان در خصوص موضوعات             5     
اداره را بر طبق نیازهای آنها       مناسـب بررسـی استقبال می کرد و کارگاه        

 .ردمی ک
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جنبه های متفاوت  جنبه یا   لطفاً در فضای خالی زیر این صفحه نظرات خود را دربارۀ            
که مورد عالقه شما بود یا به آن عالقه ای           کارگاه گردانندۀ   نسبت به رفتار    تجـربه تان    

هتر و  گرداننده در خصوص ب   رفتار   این   رایچه توصیه هایی ب   . نداشـتید شـرح دهـید     
خود درباره  های  پیشنهادتشریح  ؟ لطفاً هنگام    دارید های آینده    هکارگـا دن  شـ فیدتـر   م

، اجـرای تمـرینات آموزشـی، پرداختن به         کارگـاه چگونگـی سـازماندهی جلسـات       
خود را همۀ پیشنهادهای    ، اغلب نادیده گرفته می شوند     موضوعات مناسب بررسی که   

 .آزادانه مطرح کنید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان و ــــــــــــــــ  بین المللی آموزش و همکاری زن     جا که سازمان    از آن . از پاسخ شما متشکریم   
د، ان  تالش درطراحی و اجرای این برنامۀ آموزش رهبری     بـرای   ) نـام سـازمان محلـی را بنویسـید        (

 .استبسیار اطالعات داده شده از سوی شما حائز اهمیت 
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 سناریوهای جایگزین:  الفۀضمیم
 

 به عنوان یک     از این سناریو   در فلسطین  آموزش رهبری    کارگاهدر  شـرکت کنـندگان     
 .کرده اندجایگزین برای سناریوی جلسۀ سوم استفاده 

 
  آناصالحشیوه های و  فرهنگ محلی محترم شمردن

  تنظیم خانواده  ه زنان در زمینحقوقآموزگار : مریم میدیه
 هلهول، در سال  شهردرانجمن تنظیم و حمایت خانواده  اندکـی پس از تأسیس      مـن 

  و، بالفاصله پس از اتمام دبیرستان   ،1973از سال    .فعالیتم را در آن آغاز کردم      ،1969
در این انجمن مشغول     روز در هفته     3 ساعت در هفته و سپس       2ابـتدا فقط به مدت      

تحصیالت دانشگاهی را نیز   این انجمن    می خواستم ضمن خدمت در    . بـه کـار شـدم     
نگرش آنها نسبت به نقش زنان      نوع  یط مالی خانواده ام و همچنین       دنـبال کنم اما شرا    

 .آرزو کرداین در جامعه مرا وادار به تجدید نظر دربارۀ 

خانـواده ام، از آرزوی ادامـۀ تحصیل دست نکشیدم، اما        اعـتقادات   بـه رغـم      
از فرصت آموزشی  از همین رو،    . مـی دانسـتم کـه بایـد از راه دیگری به هدفم برسم             

واحدهای درسی  انجمـن تنظیم و حمابت خانواده       ده اسـتفاده کـردم و در        پـیش آمـ   
 آموخته هایم تعلیم و سپس شروع به گذراندمرا و تنظیم خانواده   مـربوط به بهداشت     

 سخن می گفتم    هرشتاین  هرچه بیشتر با زنان متخصص در       . در دنـیای اطـرافم کردم     
زنان در درک اهمیت تنظیم بیشـتر احسـاس مـی کردم که می توانم از طریق کمک به               

 .تغییر ایجاد کنمخانواده و تأثیر آن بر سالمت خود و فرزندانشان 

در حین کار مشاهده می کردم که نگرش ها نسبت به تنظیم خانواده همگام با                
در سالهای گذشته نقش اصلی     . نگـرش هـای جامعـه نسبت به زنان تغییر کرده است           

ی بود و تنها یک پرستار داوطلب برای        توزیـع قـرص هـای ضـدباردار       ایـن انجمـن     
معموالً .  در هفته در دسترس بود  معینیدر ساعات   زنان  پرسش های   جـواب دادن به     

یـک زن مـتأهل با ده فرزند یا بیشتر به دفتر کار ما می آمد و در مورد تنظیم خانواده                     
ه با  قبل از ازدواج و همرا    اما در حال حاضر گاه زنان جوانی        . تقاضـای کمک می کرد    
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این زوج ها که تکمیل تحصیالتشان را در اولویت         . نامزدهایشـان بـه انجمن می آیند      
 بـا روش هـای جلوگیـری از بــارداری آشـنا شـوند تــا از      مایـل ا نــد قـرار داده انـد،   

 .جلوگیری کنندبارداری های ناخواسته در اولین سال های ازدواج 

بوط به تولید مثل زنان، موفقیت در آموزش برنامه تنظیم خانواده و حقوق مر 
 مه ااستفاده کرد فاوت  شیوه ها و ابزار مت    از   در این راه     من. آسـان بدست نیامده است    

 : از جمله

 دانش انباشته شده طی سال های دوره های آموزشی •

 و صـحبت بـا زنانی که امکان دسترسی به خدمات            حضـور در محـل    تمایـل بـه      •
 .دانجمن را ندارن

برای تعدیل  که حمایتشان از برنامه تنظیم خانواده          ی   متنفذّ همکاری با افراد    •
 تا مدیران مدارس و از         گرفته ـ از پزشکان   مخالفت بسیاری از اعضای جامعه     

 .استبسیار حیاتی  با این برنامه -نمازان مساجد محلی پیش فرمانداری ها تا رؤسای

دان  مرشودآگاهـی نسبت به آن دسته از سنت های فرهنگی که ممکن است باعث      •
 .نپذیرند حتی پیش از پی بردن به مفهوم آن  راو زنان برنامه تنظیم خانواده

برگزاری به  ، مـن و بقیۀ افراد انجمن         و شـیوه هـا     بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار        
مباحثه دربارۀ بهداشت    پرداخته ایم تا     نمایش فیلم   و فستیوال متفاوت و    سـمینارهای 

تغییرات عاطفی و جسمانی     از جمله    رتبط با آن،  تولـید مـثل زنـان و موضـوعات مـ          
پیامدهای ازدواج در سن پایین و    ،ایدز و ویروس    ، پـیش گیـری از بیماری      نوجـوانان 

 آموزش زنان دربارۀ حقوق برای. ، را تشویق و ترغیب کنیماثرات بارداری های متعدد
 نگرش ها و فرهنگ محلی را محترم بشمریم و در عین حال بایدمـربوط به تولید مثل     

 به این آگاهی رسیدم که  این انجمن  فعالیتم در  دوران   مـن در  . نهـا را اصـالح کنـیم      آ
تغییرات اجتماعی تنها زمانی صورت می پذیرد که افراد و گروه هایی که درجستجوی              

 .دست یابند مستقل ارادۀ و  بینشباشند و به داشته  توانائی استقامتهستند بهتری زندگی
 

 برای مباحثهپرسش هائی 
 د؟تبدیل می کن یک رهبر  را بهخصوصیات و مهارت هایی مریم میدیه چه  •

 ۀ او  مـیدیه در مورد خود چه بینشی دارد؟ بینش وی نسبت به زنانی که در جامع                •
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 زندگی می کنند چیست؟

  استفاده می کند؟ و شیوه هائی میدیه برای به اجرا گزاردن بینش خود از چه ابزار •

 انجمن تنظیم و حمایت خانواده بی به اهداف چـرا وی بـه منظور کمک در دستیا         •
ـ   روی می آورد؟ به عنوان مثال، یک مدیر مدرسه می تواند چه نقشی           متنفّذه افراد   ب

در آمـوزش جامعـه در خصـوص تنظـیم خانـواده ایفا کند؟ پیش نمازان مساجد                 
 ایفا کنند؟ می توانند چه نقشیدر کمک به این انجمن محلی 

دفاع از حقوق   برای   سنن محلی چه تصوری دارد؟ آیا         مـیدیه در زمینۀ فرهنگ و      •
؟ پرداخت رویارویی با فرهنگ و سنن محلی     باید به مـربوط بـه تولـید مـثل زنان          
  فرهنگی ایفا کنند؟معیارهایزنان باید چه نقشی در تعیین 

 را چگـونه ارزیابـی می کند؟ و چگونه تشخیص می دهد که               انجمـن   او موفقـیت   •
 ظیم خانواده تغییر کرده است؟نگرش محلی در مورد تن

گونه اهمیت تنظیم خانواده را به دیگران        ایـن انجمن چ     مـیدیه و همکـارانش در      •
 منتقل می کنند؟ تکنولوژی چگونه می تواند در انتقال این پیام مؤثر باشد؟

هایی برای آموزش جامعۀ شیوه  از چه    چنین انجمنی     شـما در صورت همکاری با      •
 نظیم خانواده استفاده می کردید؟خود در خصوص نیاز به ت
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فعالیت از این تمرین به جای      در نیجریه    آمـوزش رهبری     کارگـاه  شـرکت کنـندگان     
 .. کرده اندگروهی در جلسۀ پنجم استفاده

 
  از دیدگاه های متفاوت واحدبررسی مشکل: تمرین

 .به این تمرین تقریباً یک ساعت زمان اختصاص دهید

در یک انجمن کلیسای نیجریایی که      : لـند بخوانید  سـناریوی زیـر را بـا صـدای ب          .1
روابط با یکدیگر به است تعداد فزاینده ای از جوانان    بسیار  کنندگان  نـیایش   دارای  

 های مختلف از جوامع نزدیک این کلیسا حاکی     گزارش. برقـرار کرده اند   جنسـی   
حتی   واگیردار جنسی بیماریهایبه  این جوامع  وجواناناز آن است که بسیاری از ن      

بیم آن است . ندردار  شده ا  مبتال گردیده و یا ناخواسته با     ایدز  بـیماری و ویـروس      
 زندگــی  دراخالقــیارزش هــا و رفــتار کــه جــوانان بــتدریج مــوجب تضــعیف 

در نتیجه، . ازدواج در جوامع خود شوند   بـی اعتنائـی به تقدس نهاد        خانوادگـی و    
با کمک جوانان تا برآمده اند    جستجوی شیوه هایی   برخی از اعضای این جوامع به     

 برخی از   .از ادامـۀ فـروریختن ارزش هـای اخالقـی در جامعـه جلوگیـری کـند                
در این گروه   ه  هستند پیشنهاد کردند ک   جوان کلیسا   گـروه    نگـران    هنیایشـگران کـ   

اما . جلسات هفتگی خود اطالعاتی در مورد بهداشت و تمایالت جنسی بگنجانند          
و  اند مخالف آموزش مسائل جنسی     بای از والدین    رهبـر روحانـی کلیسا و بسیار      

 .تمایلی نسبت به این تقاضا نشان نمی دهند

تصور کنند و   نیایشگران   اینبخواهید تا خود را بجای       کارگاه از شـرکت کنندگان      .2
نخست در  . بیابند و بهبود اوضاع     مشکلل و فصل این     برای ح راهی  بکوشـند تـا     

از یک داوطلب .  تبادل نظر کنیدن در جامعهعالیـق و نـیازهای کلـیۀ جـوانا    بـارۀ   
 .نمودارها یادداشت برداری کنددفتر بخواهید تا روی تخته سیاه یا 

را از دیـدگاه جوانانـی کـه روابط جنسی را تجربه            مسـئله   از گـروه بخواهـید تـا         .3
برخی از این بررسی قرار دهید که     نکـته را مـورد      ایـن   . مـی کنـند، توضـیح دهـد       
 شبیه به  که با برقراری روابط جنسی بیشتر   ننداحساس ک  نوجـوانان ممکـن اسـت     

به علّت نفوذ و فشار همساالن  یا خواهند شد و بالغ تر از خود     ن و افراد  زرگسـاال ب
از نظر سایر زنان جوان چگونه      مسئله  این  . خـود به چنین رفتاری روی می آورند       
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کدامیک از ن برآوردطور؟ آنها بر    چه  تلقـی مـی شـود؟ از نظـر سایر مردان جوان             
د؟ از یک داوطلب بخواهید تا روی تخته ی خود اصرار می ورزن عالیـق و نـیازها    

 .نمودارها یادداشت برداری کند دفتر سیاه یا

گاه رهبـر روحانی کلیسا و والدین مخالف آموزش مسائل  دیـد را از   سـئله    ایـن م   .4
آنهـا از کـدام یـک از پـیامدهای آمـوزش مسائل جنسی              . جنسـی بررسـی کنـید     

؟ در حمایت از کدام ارزش ها و سنت های اجتماعی اصرار می کنند            هراسند؟    می
؟ از یک داوطلب    ی خود عالقه مندند   یـک از عالیق و نیازها      دامبـه بـرآوردن کـ     

 .نمودارها یادداشت برداری کنددفتر بخواهید تا روی تخته سیاه یا 

ث را بررسی   بخواهـید تا عالیق و نیازهای مورد بح        کارگـاه   از شـرکت کنـندگان     .5
. کنــند و نظــرات و راه حــل هایــی بــه مــنظور حــل و فصــل مشــکل ارائــه دهــند

 یادشده شـرکت کنندگان باید شرح دهند که به عالیق و نیازهای کدام یک از افراد         
  و چرا؟ارندتمایل د

 

 برای افراد گروهپرسش هائی 
بیش با ، کم و نیایش کنندگان گوناگون  آیـا شـما بـا تـوجه بـه عالیق و نیازهای               •

 ؟موافق بودیددیدگاه های دیگران 

یافتن راه حل مناسب را آسانتر       دیدگاه های متفاوت یا متضاد        آیا بررسی مسئله از    •
 یا سخت تر می کند؟

 تضادها برای پرداختن به سایر اختالف نظرها و         شیوه آیا شما می توانستید از این        •
خ چه مثبت باشد و چه منفی       پاس؟  داده اید  را انجام    کـار اسـتفاده کنـید؟ آیـا ایـن         
 .دالیل خود را شرح دهید
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جایگزین سناریوی این جلسه را     در اردن    آمـوزش رهبری     کارگـاه شـرکت کنـندگان     
 .کردندجلسۀ دهم سناریوی 

 
 شرکت زنان در انتخابات عمومی

  به گوش دیگران برسانم؟ررا به طور مؤثم چگونه صدای
 

 اهداف جلسه
 .و یا رأی دهندهنامزد  زنان در انتخابات به عنوان مباحثه دربارۀ اهمیت شرکت •

 . بررسی تأثیر انتخابات بر حقوق و زندگی زنان •

نامزدهای  تأکـید بـر نـیاز بـه دانش و اطالعات در شکل بخشیدن به نگرش های                   •
 .زنانو مشکالت مسائل بارۀ در انتخاباتی 

 دستیابی برایوها  بسیج نیرشیوه هایاهداف و راهبـردهای مؤثر در تعیین     تعیـین    •
 .به آن اهداف

 
به قصد   ،صـنعا، ام محمـد، نـوال، فادیـا، ام زیـاد، حاجـیه صـفیه، روالوهنان                

 برگزار   آینده اردن که قرار است در سال     پارلمان  آمـاده سـازی خـود بـرای انتخابات          
نوال، دبیر یک دبیرستان در اردن جنوبی،       .  شرکت کرده اند   جلسـه شـود، در چـندین      

ـ روزنامه نگاری در  او این طرح را با هنان    .  را ارائه داد   جلساتایـن   طـرح برگـزاری     
در مورد اهمیت شرکت فعال زنان این هردو . یـک روزنامه محلی ـ در میان گذاشت  

هر دوی آنها از ضرورت سازماندهی و       . نددر انتخابات آیندۀ مجلس توافق نظر داشت      
یژه زنان برخوردار از جایگاه     هماهـنگ سـازی تـالش های تعداد زیادی از زنان، به و            

 .ند بودرهبری در جوامع محلی خود، آگاه

کارگاه  مسـائل زنـان با تشکیل یک        زمیـنۀ   در  هـای فعـال     انجمـن   یکـی از    
این کارگاه یک جلسۀ    .  آموزش حقوق شهروندی به زنان موافقت کرد       رایموزشی ب آ

 از شرکت در جریان دربارۀ انگیزۀ آنها برگزار کرد تا   بحـث و تـبادل نظـر برای زنان        
انتخابات، تبادل نظر راجع به مفهوم دمکراسی، مطرح کردن موضوعات حائز اهمیت            

 ممکن راه هایبـرای زنان و مردانی که باید در انتخابات مخاطب قرار بگیرند و ارائۀ               
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شرکت کنندگان در این گفت و گوها    . به گفتگو بپردازند   دسـتیابی به اهدافشان      بـرای 
شـرکت زنان در تصمیم گیری ها و سیاست های کشورمان حائز  «ه تصـدیق کـردند کـ    

 نمایندۀ آن ها باشد که      بسیار مهم است که زنی     « آنها اعتقاد داشتند که    ».اهمیت است 
:  کهزنی عنوان کرد» . آگاهی داشته باشدز رنج های زنان بخاطر تبعیض ها و غفلت ها       ا
نم شریک وی در مجلس     چرا نتوا . مـن شـریک شـوهرم در خانـه و مـزرعه هستم            «

 شرکت کنندگان قاطعانه بر این باور بودند که نقش هایی که زنان             »نمایـندگان باشـم؟   
بصـورت سـنتی در جامعـه اردن ایفـا مـی کنـند آنهـا را عمالً از مهارت های رهبری                

عرصۀ  هم به شرکت کنندگان در       ،بـرخوردار مـی سـازد و ایـن امـر هـم به خودشان              
 .ردسیاسی اردن کمک خواهد ک

بود که زنان نه تنها در ارتباط با        روشن  از نظـر بسـیاری از شـرکت کنندگان           
 مناسبی سیاسی  یا برنامۀ   بینش  واجد  ملـی بلکه در مسائل مربوط به زنان نیز          مسـائل   
، اهمیت طرح اهداف کلی   مباحث مطرح شده در کارگاه به آنها کمک کرد تا           . نبودند

 دستیابی به وبسیج شیوه ای برای و تعیین   تصـمیم گیری دربارۀ یک خط مشی سیاسی         
شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که هدف اساسی آنها          . اهدافشـان را درک کنـند     

 . برای پارلمان استزننامزدان همکاری با همدیگر به منظور انتخاب 

ز خاص به توافق رسیدند، ا     های    موضوع  در مـورد تمرکز بر     آنهـا  ،درپایـان  
 :جمله

 علیه زنان؛ تبعیض هاانواع دن از میان بر •

حقوق به ویژه حمایت از حقوق انسانی بطور کلی و برای ایجاد تضمین های مؤثر    •
 زنان؛

 ؛تعدی و تجاوزمورد  زنان و کودکانو از قربانیان خشونت، الزم تأمین حمایت  •

فقر و تأمین امنیت    در زمینه مسأله     یافتن راه حلی     الزم بـرای  برداشـتن گـام هـای        •
 عی و بهداشتی؛اجتما

  به منظور مبارزه با بیکاری؛شغلیدر اولویت قرار دادن ایجاد فرصت های  •

  وتحصیالت و اشتغال؛زمینۀ  فرصت های برابر، به ویژه در ایجادمبارزه با فساد و  •

 .دفاع از عدالت انسانی در سطح ملی و بین المللی •
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پنج « بسیج، شعار    هایشیوه  شرکت کنندگان توافق کردند تا به عنوان بخشی از          
 را انتخاب و برای دستیابی به این هدف مشترکاً فعالیت       » آینده پارلمانزن در   نمایندۀ  

معطوف   بسیج آنان در زمینۀآنها تصمیم گرفتند که مرحلۀ مقدماتی تالش های       . کنـند 
 که بر نقش زنان در      شودسازماندهی گردهم آیی ها و کارگاه هایی در سراسر اردن           بـه   

ـ    تخابات، حقـوق شهروندی و رهبری و مهارت های برقراری ارتباط تأکید            جـریان ان
ی شدند  ئآموزش ها افزون بر این، آنها عهده دار سازماندهی اقداماتی در زمینۀ           . دن کنـ  

  و دبیفزایرا  کـه آگاهـی مـردم نسـبت به اهمیت شرکت زنان در عرصه های سیاسی                 
 اختیار نامزدهای زن و ستاد اطالعات و آموزش های الزم را در       کمک ها، خدمات و   

برای شرکت کنندگان استفاده از رسانه های گروهی را         . ددهمبارزات انتخاباتشان قرار    
 موفقیت هایشان    اشاره به  بهبود تصویر زنان و برجسته ساختن نقش آنان در جامعه و          

ه  عرص درزنان   اهمیت مشارکت سیاسی     نسبت به   عمومی ارتقـاء آگاهی  همچنـین   و  
در نهایـت، شـرکت کنندگان بر نیاز به         .  حائـز اهمـیت مـی دانسـتند         را دن ار سیاسـی 

همکـاری بـا انجمـن هـای زنان و نهادهای جامعۀ مدنی و مقام های منتخب مردم در           
تمـام قشـرهای جامعـۀ اردن تأکـید کـردند تا از حمایت و منابع مالی آنها به منظور                    

 . برخوردار شوندین شده توسط زنان و برای زنانیعتدستیابی به اهداف 

با  کارگاه، کمیته همیاری اردن برای سازمان های غیردولتی           پایان کار  پـس از   
  نه تنها  هبه اجرای طرحی پرداخت ک     زنان    سـازمان هـای غیردولتـی      سـایر همکـاری   

سعۀ معطوف به تویک برنامه اجرایی  راهبـرد بسـیج می شد بلکه دربرگیرندۀ         شـامل   
آستانۀ  این برنامه در     . بودنان و انتخابات    یـک خـط مشـی سیاسـی بـا تأکـید بـر ز              

اولین . انـتخابات و آغـاز فعالـیت هـای انتخاباتـی کاندیـد اهـای زن قابـل اجراسـت                  
 نوال، فادیا، ام زیاد، حاجیه صفیه، نیسرین،        شرکت کنندگان در کارگاه، صنعا، ام محمد،      

عالوه بر این، . د و برنامه بسیج ایفا می کنن   بردروال و هـنان نقش مهمی در اجرای راه        
 انـتخابات زمانـی را صـرف ارزیابـی فعالیت ها و      انجـام  زنـان قصـد دارنـد پـس از        

 . به نتایج انتخابات کنندتوجهمهارت های رهبری با 
 

  برای مباحثهپرسش هائی
 چه انگیزه ای موجب گرد هم آمدن زنان شد؟   •
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 ؟ی خاص داشت چرا داشتن یک بینش و هدف مشترک برای زنان اهمیت •

 بسیج آنها چه بود؟برد راهشاخص های  •

 آیـا زنان واجد مهارت های ویژه ای هستند که باعث افزایش توانایی آنان برای                •
 شرکت در جریانات سیاسی شود؟

 آیـا فکـر مـی کنـید در مقایسه با مردان برای بسیج زنان نیاز به انجام اقداماتی                 •
 متفاوت است؟ اگر چنین است، چگونه و چرا؟

در محلی و هم  در عرصۀ از زنـان چگونه از کاندیداهای خود هم      ایـن گـروه      •
ملـی حمایت می کنند؟ اگر شما بجای آنها بودید چه اقدامات متفاوتی             عرصـۀ   

 چرا؟ انجام می دادید؟

 نظیـر تلفن، پست الکترونیکی و      ، زنـان چگـونه از وسـایل ارتباطـی مـتفاوت           •
  کردند؟اینترنت برای تحقق بخشیدن به اهدافشان استفاده می
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به عنوان تمرین از تمرین زیر در نیجریه   آمـوزش رهبـری      کارگـاه شـرکت کنـندگان     
 .د کرده انجایگزین در جلسه دهم استفاده

 
 بسیج برای انجام اقدامات الزم 

 پروندۀ باریا ابراهیم ماگازو: تمرین
شت داهفده سال کم تر از  دختری بنام باریا ابراهیم ماگازو که 2000سپتامبر سال  در  

و اهـل دهکـده ای در ایالت زامفارا در نیجریه بود، پس از همخوابگی اجباری با سه                  
 روز  40این حکم قرار بود     . کردندمحکوم  ق  ّال را به صد ضربه ش     او. مـرد باردار شد   

 اتهام   وارد کردن   ضـربه دیگـر نیز به علت       80 .پـس از تـولد فـرزندش اجـرا شـود          
ان برای او در نظر گرفته شد زیرا دادگاه         در مـورد اعمـال جنسـی به دیگر        درسـت   نا

هـویت مردانـی که او به عنوان پدر احتمالی فرزندش معرفی کرده بود        احـراز   بـرای   
باریا تقاضای فرجام کرد و قاضی محکمه اجرای        . مـدارک کافـی در اختـیار نداشت       

 رأی او اما  . به تعلیق انداخت   دوشیر مادر گرفته ش   هنگامـی که نوزاد از      حکـم را تـا      
 و حتی  کرد تغذیه می اواز شیر  نادیـده گـرفته شـد و باریـا در حالی که هنوز نوزاد             

فردای روزی که باریا را     . خورد شالق    ،ۀ دادگاه پـیش از تاریخ قید شده در حکم اولی        
  محل اقامتش   نزدیک را بـه یکی از شهرهای     از خبـر اجـرای حکـم آگـاه کـردند او             

ـ عـام شـالق زد    ء  در مـال  ند،فرسـتاد  س رهایش کردند تا تنها و سرافکنده و  و سـپ دن
 تصمیم  باریا و خانواده اش   گـرچه حکم اجرا شده بود،       . گـردد زدردآلـوده بـه خانـه با      

 .ادامه دهند پژوهشخواهی خود از حکم دادگاه را گرفتند تا

 هفت   دادگاه استیناف  روزنامه ها، باریا تقاضا کرده بود تا       های   بـنا به گزارش   
در عوض، مردانی که وی   . ا با این درخواست موافقت نشد     د ام نشـاهد را احضـار کن     

علیه  شهادت باریا  زیرابـه همخوابگـی بـا خود متهم کرده بود تبرئه شدند     آن هـا را     
ا معرفی می کرد عادل راو می باید حداقل چهار شاهد . آنان وزن حقوقی کافی نداشت

  مردان متهم بدنیا و بارمیان بدن  « دیده بودند هنگام همخوابگی    تـا شهادت دهند که    
 ».یز فاصله نبودیک تار مو نبه قدر 

از سوی دیگر، مردان متهم ملزم نبودند تا بیگناهی خود را با قسم خوردن به 
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ـ آزمایش خون یا     ارائه کرد  باریاای که    قـرآن ثابـت کنـند، همچنـین مدارک پزشکی         
DNAـ  مورد قبول  . قرار نگرفت دادگاه 

 طبق.  نمـی خواهد در انظار عمومی ظاهر شود        ردیگـ باریـا ابـراهیم ماگـازو       
 در  ، حضور او   ایالت  این  آیین  دادرسی جنایی    وایالت زامفارا   اسـالمی   قوانـین کیفـر     

مورد تنها در صورتی    پروندۀ اورا   ، دادگاه استیناف    با این همه  .  الزامـی نیست   دادگـاه 
بر اسالم و   طبق قوانین   .  حاضر شود  در دادگاه شخصا  که  تجدیـد نظـر قرار می دهد        

حمایت مورد  قوانـین کیفـری زامفـارا و بـه عـنوان یـک شهروند نیجریایی                اسـاس   
 .داردپژوهش خواهی ، باریا حق  کشورقانون اساسی

 
 خبرها و اطالع از یک گروه پنج نفره از دوستان هر هفته به منظور   :سـناریو 

ناک باریا  از وضع اسف  که  یکی از زنان گروه     . مشـاوره بـا یکدیگـر مالقـات مـی کنند          
خبر رفتار ناعادالنه دادگاه و      و   به خشم می آید   شـده اسـت     ابـراهیم ماگـازو مطلـع       

مصمم  بـا دوسـتانش در مـیان مـی گذارد و آنها      راعـام ء  شـالق زدن وی را در مـال       
 .بیابندراهی برای حمایت از باریا شوند  می

انند تیم، مهر . را بـه تیم های چهار نفره تقسیم کنید    کارگـاه ــ شـرکت کنـندگان       1
، یک برنامۀ اجرایی را به منظور کمک به          یادشده در سناریوی حاضـر   دوسـتان   

 .باریا، خانوادۀ وی و وکالیش طراحی می کنند

 :که هر تیم باید مطرح کند عبارتند از پرسش هائی ـ برخی از2

شـما چگـونه مـی خواهید به باریا کمک کنید؟ از وی چه نوع حمایتی خواهید      •
 شما چه خواهد بود؟کرد؟ اقدامات 

 ؟داشتمحلی، ملی، منطقه ای یا بین المللی خواهد جنبۀ آیا اقدامات شما  •

مثبت پاسخ چه   آیا درخواست کمک از سایر زنان برای باریا موثر خواهد بود؟             •
همانند زنان مایل به    آیا مردان نیز    . کنیدبیان   دالیـل خود را      ،منفـی باشـد چـه     

 خواهند بود؟کمک 

 تواند از تکنولوژی ارتباطات مانند فاکس، نامه الکترونیک یا          آیـا تـیم شـما می       •
یا برنامه های آموزشی در رادیو و       اعالمیه  به عنوان مثال،    (رسـانه هـای گروهی      

 حمایت بیشتر بهره برداری کند؟جلب به منظور ) تلویزیون
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می تواند به شما در دستیابی به       ۀ ارتباطی دیگر    بکچـه نوع ش   تصـور مـی کنـید        •
 ان کمک کند؟اهدافت

تحقـق بخشـیدن بـه اهدافـتان را چگـونه کنترل می کنید؟ از چه شاخص هایی                   •
 استفاده خواهید کرد؟

 ن فعالیت ها را میان خودتان تقسیم خواهید کرد؟دادمسئولیت انجام  چگونه •

 اجرای و آن را برایخواهند کرد  خود تهیه اعضـای تـیم فهرسـتی از وظایـف       •
 .خواهند داد ارائهزم در چند هفته آینده با طرح کلی اقدامات اله برنام

.  تیم ها مجدداً تشکیل جلسه می دهدتمامــ گـروه پـس از تکمیل برنامه فعالیت       3
بردهای تیم خود را برای جلب کمک       یک داوطلب از هر تیم بطور خالصه راه       

 .شرح خواهد داد
 

 برای مباحثهپرسش هائی 
 روند تصمیم گیری تیم شما چگونه بود؟ •

  چه بود؟ و جلب حمایتجبسیراهبرد ما دشوارترین بخش تعیین برای ش •

 تصمیم گیری راجع به تعیین       آیا در صـورت افـزایش تعـداد اعضـای هـر تـیم             •
 یا دشوارتر؟ می شد اقدامات ویژه ساده تر

به نتیجه رسیدید؟ آیا تهیۀ فهرستی از       چگـونه   در مـورد تقسـیم مسـئولیت هـا           •
 این ؟ آیامؤثر بوداعضای تیم ها وظایـف در روشـن کـردن نقـش هـر یـک از             

پاسخ چه مثبت باشد و   ؟  داشت تأثیرفهرسـت در فعالـیت هـای دیگر شما نیز           
 .چه منفی آن را توضیح دهید

آنها برای   از نکات مثبت     آیـا پس از گوش فرادادن به شرح فعالیت سایر تیم ها            •
  تیم خود استفاده خواهید کرد؟تر شدن کاربه

ـ کنـید کـه      آیـا تصـور مـی      • مختلط،  صورت زنانه، مردانه یا    اعضای تیم به   رکیبت
 خود  دالیل  منفی  چه  باشد  مثبت  چه  پاسخ؟  داشت  خواهد کار  درنتیجۀ تفاوتـی 

 .دهید شرح را

 مشاهدات
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برنامۀ  مبارزاتی یا فعالیت هایطراحی  مورد تجسم و آیـا این تمرین به شما در         •
 کمک خواهد کرد؟اجرائی دیگری 

ـ      • قدامات مبارزاتی خود را تجسم کنید، نوع این        مرحلۀ نخست ا  ید  اگـر مـی توان
 .اقدامات و چگونگی عملی کردن آنها را شرح دهید
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به جای در فلسطین  آموزش رهبری کارگاهرکت کنـندگان  را شـ ایـن جلسـه   بـرنامۀ   
 .داده اندجلسۀ یازدهم مورد استفاده قرار برنامۀ 

 
 حق شهروندی زنان فلسطینی برای نیل به  نفوذ اٍعمال

ا از یک تجربۀ    ر، دوزن فلسـطینی، کمیـتۀ  امـور حقوقی زنان            1995در نوامبـر سـال      
این دو زن برای    تقاضای   دولتی هنگامی در پاسخ به       مقامـات . ناگـوار مطلـع کـردند     

آنها را الزامی » قیم های مرد«داشـتن اجـازه نامۀ رسمی    فلسـطینی   دریافـت گذرنامـه     
چنین  ،رت کشور فلسطین که اخیراً تأسیس شده بود       بـر طـبق مقررات وزا      .دانسـتند 

 .اجازه نامه ای از مدارک الزم جهت صدور گذرنامه برای زنان فلسطینی بود

 که این   دادتوضیح  در اعتراض نامه ای     بالفاصله  ۀ امـور حقوقـی زنان       کمیـت 
 اعالمیه جهانی حقوق بشر و همچنین       ، استقالل فلسطین  1988 مورخ   مقـررات بیانیۀ  

سازمانهای پس از آن که .  انواع تبعیض علیه زنان را نقض می کندمبارزه باسیون کنوان
 آنرا به وزارت کمیتۀ امور حقوقی زنانامضا کردند اعتراض نامه را مـتعدد زنـان این     
اطالع دادکه معاون وزیر    ه  یکـی از مقامات آن وزارتخانه به کمیت       . کشـور ارائـه کـرد     

 .لویزیون شرکت خواهد کردت در»  بازگفت و گوی«برنامه یک   در  کشور

 تلویزیونی فلسطین در    وبه شبکه رادی  اعتراض نامه   کمیـته بـا فرسـتادن این         
با یک  » بازگفت و گوی    «شبانۀ برنامۀ   در بخش   . ترتیب دادن این مناظرۀ پیشقدم شد     

 کمیتۀ امور حقوقی    معاون وزیر کشور یکی از نمایندگان     عـالوه بر    مقـام فلسـطینی،     
نماینده . بـه قصـد توضـیح مخالفت کمیته با مقررات یاد شده، شرکت کردند             زنـان،   
 از معاون ،بین المللیحقوق و موازین با مقررات تأکید بر مغایرت این ، ضمن  کمیـته 

زمانـی کـه رئـیس جمهور ما بیانیۀ استقالل فلسطین را اعالم کرد و               «وزیـر پرسـید،     
 دقیقه  30به مدت   ار خواهد شد، ما     متذکـر شـد کـه با زنان به عنوان جنس برابر رفت            

آیا ممکن است که تمام آن تشویق بیهوده بوده         ! بـرای او کـف زدیم و هورا کشیدیم        
 و حمایت خود    تمجید کرد  از مبارزات زنان فلسطینی      در پاسخ  معاون وزیر    »؟باشـد 
ی که بنابر توافق نامه ای با اسرائیل، و       یادآور شد    اعالم کرد، اما     »جـنس لطیف  «را از   

 قوانین موجود   ی اجرا بهناگزیر   رسدتصویب   به   فلسطینداخلی  قوانین  تـا زمانی که     
 . استدر مصر و اردن
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کمیـته کـه تمایلی به پذیرفتن موضع  معاون وزیر نداشت، از وی دعوت کرد                
دستور جلسۀ آن    و پذیرفت که     شرکت کند  1995تـا در جلسـۀ چهـارم دسـامبر سال           
ـ            گوناگون زن احزاب عضو  25ر نشـان دهـد و از    نشسـت را از پـیش بـه معـاون وزی

از  و همچنین     کـه در زمیـنه های محلی و بین المللی تخصص و تجربه دارند              سیاسـی 
ضمن  این جلسه    درمعاون وزیر   . دعوت کند بـرای شـرکت در این جلسه        خبـرنگاران   

مورد مسئلۀ   سنن اعراب در      احترام به   بر اهمیت  ،دستاوردهای وزارت کشور  برشمردن  
گفت و گوهای    خالصۀ    حاضر در جلسه نیز    یک شیخ مسلمان  . رح شده تأکید کرد   مطـ 

الصه مذاکرات جلسه را    ۀ امور حقوقی زنان خ    کمیت. دو طـرف را یادداشـت مـی کـرد         
 بـرای سـازمان هـای حقوق بشر و          وثـبت و آنهـا را بصـورت جـزوه ای منتشـر کـرد                

 .رسانه های گروهی محلی فرستاد

دستجمعی اهمیت در رسانه های متنفذ  افراد ن بـا در ایـن ماجـرا، آشـنا بـود        
فعالیت ها و    تلویزیون   - شبکۀ فلسطینی رادیو    کارگردان بخش خبری   .داشـت بسـیار   

از هواداران دولت رو    این کارگردان که    .  با عالقه دنبال کرده بود     راپـروژه های کمیته     
ی پیرامون  مصاحبه ا  با یکی از اعضای کمیته    به شمار می رفت     فلسـطین   بـه تشـکیل     

 درصد سهمیه به زنان در شورای قانونگذاری        30 برای اختصاص دادن  تقاضـای وی    
 کمیته   از دفتر  دیداراو هـم بـه نوبۀ خود از این کارگردان برای            . انجـام داد  فلسـطین   

 به ویژه جزوۀ حاوی     ـ کارگردان تحت تأثیر کار کمیته    این  از آنجا که    . دعـوت کـرد   
ـ ون وزیر کشورگـزارش مسـتند از جلسـه بـا معـا      پیشنهاد کرد که  قرار گرفته بود،  

منجر این پیشنهاد   . صورت گیرد  دیگری بین زنان و معاون وزیر        »گفـت و گوی باز    «
سهم و نقش    روایت هایی از      دیگر شد که در آن ها زنان       بـه چند مصاحبۀ تلویزیونی    

یجۀ این  نتبا این همه،    . کـارآی خـود در عرصۀ خانوادگی و اجتماعی نقل می کردند           
 برای قرار گرفتن در زمرۀ      زنانکه   روشـن شـدن این واقعیت بود         مصـاحبه هـا فقـط     

 . کامل و واجد پاسپورت به اجازۀ پدر، برادر و یا همسر خود نیاز داشتندشهروندان

ها و سفارت های    ی  به کنسولگر خطاب  امه هایی   ۀ امور حقوقی زنان در ن     کمیت 
حمایت آگـاه کـرد و خواستار       پاسـپورت    را از قانـون تبعـیض آمیـز          آنـان خارجـی   

در تظاهراتی  که زنان رام اهللا     هنگامی  . دشزنان فلسطینی   خواست های   بـین المللی از     
مقررات تبعیض آمیز   لغو  شـورای قانـونگذاری فلسطین و نیز        در  حضـور    خواسـتار 
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ز  رسانه های محلی به رسانه های بین  این تظاهرات ا  پوشش خبری   گذرنامـه شـدند،     
ــندگان .  گســترش یافــتالمللــی ــیان تظاهــر کن ــتخاباتنامــزد  12در م  شــورای ان

ضمن حمایت از   تعهد کرده بودند     داشتند که    حضورـ      زن 4 مـرد و     8 -قانـونگذاری 
 ،  CNNشـبکه تلویزیونی    . حقـوق زنـان مقـررات وزارت کشـور را محکـوم کنـند             

این تظاهرات را خبر و تصاویر   تلویـزیون فرانسـه و شـبکه رادیو و تلویزیون کانادا،            
 .پخش کردند

، کمیتۀ امور حقوقی    بـا پوشـش رسانه های بین المللی و حمایت فزایندۀ ملی            
 به فعالیت مبارزاتی خود برای احقاق        هرچه بیشتر   با سرسختی   که تـرغیب شد  زنـان   

 در سازماندهی تظاهرات به منظور کسب حقوق        این فعالیت .  ادامه دهد  حقـوق زنان  
شخصیت های   انجمـن هـای حقوق بشر،تقاضای کمک از           همکـاری بـا    ،شـهروندی 

 و نوشتن سرمقاله در روزنامه ها ، جملـه پرزیدنت یاسر عرفات  قدرتمـند سیاسـی، از    
1996در روز نوزدهم ژانویه  کمیته، همزمان با افزایش فعالیت انتخاباتی. تجلّی یافت

سطین در فاکسـی خطـاب به بخش خبری رادیو تلویزیون فل          ، معـاون وزیـر کشـور        
فتار خواهد شد و    ربرابر  فلسطینی رفتاری   با مردان و زنان     اعـالم کـرد که از آن پس         

 »قیم های مرد  «ی که خواهان دریافت گذرنامه اند اجازه نامۀ         مقامـات مسـئول از زنان     
 .را مطالبه نخواهد کردآنان 

 
 : برای مباحثهپرسش هائی 

عمال نفوذ در جهت تغییر      چه اقداماتی برای ا    ۀ امـور حقوقـی زنان فلسطین      کمیـت  •
احساس همبستگی در    ایجاد   برایمقـررات وزارت کشـور انجـام داد؟ این کمیته           

 ؟چه گام هائی برداشت مشترک یهدف

هـای گروهـی چـه نقشـی در اقـدامات مبارزاتـی کمیته ایفا کردند؟ سایر                  رسـانه  •
 ؟داشتند  در این موردتکنولوژی های ارتباطی چه نقش هایی

برای دستیابی به توافقی گسترده پیرامون حق شهروندی کامل  هنگامی که کمیته •
زنان تالش می کرد با چه موانعی مواجه شد؟ برخی از موانعی که بر سر راه ایجاد 

ی گروه های همفکر یک هدف مشترک میان گروه هایی با عقاید متفاوت و یا حت
  کدامند؟ شما چگونه بر این موانع غلبه خواهید کرد؟ندوجود دار
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 مشترک همیشه امکان پذیر و یا مطلوب است؟ چرا؟ مفاهیم آیا ایجاد  •

 شما از چه معیارهایی برای ارزیابی موفقیت این فعالیت مبارزاتی استفاده می کنید؟ •

واکـنش رسـانه های گروهی در جامعۀ شما نسبت به مسئله حقوق زنان چیست؟                •
 آن ها برای جلب     از مناسـب در سطح منطقه ای که می توان           شـیوه هـای   برخـی از    

حقوقی در زمینۀ   سیاسی، اقتصادی یا    نسبت به مبارزات    حمایت و توجه رسانه ها      
 زنان استفاده کرد، کدامند؟حقوق 



 سناریوهای جایگزین: ۀ الفضمیم
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  جای برنامۀ   در مراکش به   آموزش رهبری    کارگاهشرکت کنندگان   را  این جلسه   برنامۀ  
 .داده اندجلسۀ دوازدهم مورد استفاده قرار 

 
  حقوق قانونی زنان کارمندحمایت ازادن د سازمان

 »رباط«کارگـر زن جـوان کـه در یک شرکت تولیدی نساجی در منطقۀ صنعتی        یـگ   
 قرار گرفته بود، تصمیم گرفت تا        سرکارگر مـزاحمت هـای جسـمی و روحـی        آمـاج   
 3همکاران وی با اعتصابی به مدت . این سوءاستفاده از قدرت شکایت کند    به  نسبت  

طی این جنبش همبستگی، کارگران زن از سوی بخش     . مـاه از وی پشـتیبانی کـردند       
این اتحادیه نیز از    . زنـان اتحادیـه هـای کارگـری مـراکش مورد حمایت قرار گرفتند             

 .انجمن دمکراتیک زنان مراکش تقاضا کرد تا از اقدام آنها پشتیبانی کند

. پرداختفعالیت های الزم    در زمینه های مختلف به      انجمـن به سرعت     ایـن    
ی  رسمی به رسانه ها     ای  سپس اطالعیه  وه ای بـه مدیـر شرکت نساجی          نامـ  نخسـت 

 ضمن  ،یک کنفرانس مطبوعاتی   در    نمایندگان این انجمن   آنگـاه . دسـتجمعی فرسـتاد   
مزاحمت هایی که زنان کارگر در معرض به افشای   کارگران   اعتصاباشاره به اهمیت    
 . پرداختندآن قرار داشتند،

برجسته ساختن اختالفات جنسیتی در     برای  بـه دنـبال ایـن رویداد، انجمن          
  پیشقدم شد،قوانین کار، به ویژه بخش های مرتبط با زنان کارگر و زنان جوان کارمند

حمایـت از حقـوق قانونـی زنـان کارمندی که قربانی مزاحمت ها و         ضـرورت   بـر   و  
 . تأکید گذاشتتبعیض های جنسیتی در بازار کار بودند

سازمانهای دموکراتیک زنان مراکش در ائتالف با  انجمنافـزون بر این همه،      
 اصالح قوانین موجود    مقامات مسئول را برای   زنـان و اتحادیـه های کارگری وابسته،         

 اصالحیئتالف برای رفع این کاستی ها پیشنهادهای     ااین  . کـار تحـت فشار قرار داد      
مجلس به  در نشست هائی با کمیته های        بـه وزیـر کار ارائه داد و همچنین           خـود را  

مقررات تازه ای که برای شمول در       .برخاستدفـاع از پیشـنهادات خـود        توضـیح و    
ی و قابل مجازات    قانونغیر  مزاحمت های جنسی را     اند   قوانین کار در نظر گرفته شده     

 . می شمرند
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 برای مباحثهپرسش هائی 
کارگر زن جوان بودید، چه عکس العملی نشان می دادید؟       اگـر شـما بـه جـای آن           •

به چه کارهائی دست    محکوم کردن مزاحمت های جنسی، جسمی و روحی          ایبـر 
 د؟می زدی

برای حل و فصل     دموکراتیک زنان مراکش     مـتدولوژی برگـزیده از سـوی انجمن        •
؟ نقاط قوت و ضعف این متدولوژی چیست؟ کدام اقدام شما چه بودایـن مشکل    

 با آن تفاوت خواهد داشت؟

 تقویت شده بود؟ آیا      و ائتالف  اتحادجـاد   ایـن ابـتکار عمـل چگـونه از طـریق ای            •
 فعالیت هایچگاه مـوجب تضـعیف یک سازمان یا         ائـتالف هـی   پیوسـتن بـه یـک       

 چگونه صورت   کارمبارزاتـی اش خـواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این             
 می پذیرد؟

موفقیت آمیز، چه عواملی فردی و سازمانی باید مورد تأکید ئتالف ابرای ایجاد یک  •
  استفاده می کنید؟ اتحادیرد؟ شما از چه معیارهایی برای ارزیابی موفقیتقرار گ





 بضمیمۀ 

  برگزاری جلساتهاییوه ش 
 

گسترش مباحثه و   تشویق  متعددی برای   شیوه های   می توانند از     کارگـاه گـردانندگان   
بهره جوئی کامل از امکانات بالقوۀ      برای  . اسـتفاده کنـند    کارگـاه عالقـه در جلسـات      

 یاهمیتدارای   یادگیریبرای ترتیب دادن فضای     ، انعطاف پذیری گردانندۀ آن      کارگـاه 
. در این کتاب راهنما عنوان شده اند      زیرین   تمرین   بسیاری از شیوه های   . استخاص  

همچنین، شما یا   . را برای جلسات ویژه انتخاب کنید     یوه  شما می توانید یک یا چند ش      
که برای گروهتان مناسب تر     ای دیگری   شیوه ه سـایر شـرکت کنـندگان مـی توانید از           

به  فراموش کنید این است که چیزی        دمهمترین مسئله ای که نبای    . است، استفاده کنید  
 که جلسات آموزنده     تـا وقتی  .  شـیوۀ آمـوزش وجـود نـدارد         یـا  عـنوان بهتـرین راه    

 .خواهد بودوفقیت آمیز برگذاری جلسات مما در باشند کار شسرگرم کننده 

ها   و تصمیماتی است که انسان  گزینه ها بهترین نمودار    شرح حال ها   :شرح حال ها   
بیان شرح حال ها    ،  کارگاهدر یک   .  اتخاذ می کنند   زندگی خود در مـراحل گوناگـون      

مسیر زندگی و گزینه های خود را با مسیر ایـن امکان را به شرکت کنندگان می دهد تا        
دربارۀ توانایی ها و اهداف فردی      انند  در نتیجه بهتر بتو   ندگی دیگران مقایسه کنند و      ز

 .خود تأمل کنند

آنچه مردم می گویند و انجام می دهند،        تصویر و نقاشی در باره       :و تصـویر  نقّاشـی    
 دربارۀ بحث و گفتگوبرای سـرگرم کنـنده کـه باعـث ایجاد عالقه          وسـیله ای اسـت      

د مسائل پیچیده    حتی ساده ترین تصویرها می توان      . می شود  های برقراری ارتباط  شـیوه   
.  جـذاب شود   بحـث هـا و گفـتگوهای      و مـوجب بـرانگیختن      سـاده ترسـیم کـند       را  

ع یا در گروه    ماعضای گروه را در ج    تصاویر  با نمایش فیلم و     گـردانندگان می توانند     
 .های کوچک تر به مباحثه دعوت کنند

و  سـناریوهای فرضـی یا داستان های تخیلی          :هـا یـا سـناریوهای تخیلـی        داسـتان 
به صورت شفاهی   ا می توان     ر کارگاهمورد بحث در    مربوط به موضوعات    رواقعـی   غی

داستان ممکن است از حوادث     .  و سـپس مورد بحث قرار داد       یـا کتبـی مطـرح کـرد       
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 کـه احـتماالً اعضـای گـروه دربـارۀ آنها عقاید تند و متعارضی دارند، کمتر                  ،واقعـی 
اره کردن به یک اتفاق واقعی      به عنوان مثال، بجای اش    .  باشد  و جنجالـی   بحـث انگیـز   

دربارۀ برخورد ناشیانۀ یک رهبر یا مدیر یا کارفرما در موقعیتی خاص، اغلب ساده تر               
در این صورت   اسـت کـه یـک سـناریوی فرضـی را مورد بحث قرار دهیم، چرا که                  

یکی از  یا   کارگاه در    خاصی  به فرد  ، یا قصور افراد   کاسـتی هـا   نظـرات در خصـوص      
 .اشاره نخواهد کرددگان شرکت کنن آشنایان

پیچیده تر یا   ی  برای یک گروه بزرگ موضوع    گـاه    : در انظـار دیگـران     وگـو   گفـت 
اما، . داختۀ سودمند پر  به یک مباحث  بارۀ آن    بتوان در    مـی شود که   حسـاس تـر از آن       

می دهد تا در مباحثه شرکت     مکان  گروه ا  به همۀ اعضای      در انظار دیگران   گفت و گو  
تی که ممکن است به هنگام بحث و گفت وگو در یک گروه بزرگ              با مشکال کنند اما   

چنین گفت و گوئی را می توان با زندگی ماهیان در . دونبـه وجـود آیـد، مـواجه نش     
. یـک تنگ بلورین و شفاف مقایسه کرد که در برابر دید و مشاهدۀ دیگران قرار دارد                

 2ـ معموالً از     ارگاهکمیان شرکت کنندگان در      از   یی داوطلبان ئگفت و گو  چنـین   در  
 ـ موضوع را به  شرکت کنندگانبحث و تعداد مورد  بسـته بـه موضـوع     و نفـر 6تـا  

یا در حین   اعضای گروه   .  دقیقه در مقابل دیگران مورد بحث قرار می دهند         10مـدت   
 در مرکز دائره و دیگران در     گفت و گوی داوطلبان یا پس از پایان گفت و گوی آنان           

 تمرینات این کتاب . کنند مینقطه نظرهای خود را بیانند و اطـراف آنـان مـی نشـین       
در چنین مواردی یک    . دادی انجام   ئگفت و گو  چنین  نیز می توان به شکل      را  راهـنما   

گـروه کـوچک از داوطلـبان در مقابل سایر شرکت کنندگان کارگاه در تمرین شرکت          
 .پردازندمی می کنند و پس از آن همه به بحث دربارۀ آنچه رخ داده است 

گرم کردن جلسه    هدف از شگردهای   :و انرژی بخشیدن  گرم کردن جلسه    ی  شگردها
 کمک به شرکت کنندگان کارگاه است تا با یکدیگر آشنا شوند و             و انـرٍژی بخشـیدن    

و در   کارگاهمراحل نخست   اغلب در    شگردهااین  . سخن گویند راحـت تـر در گروه       
رای  از این شگردها ب می توان همیشه،همه ینابا . می شوند به کار برده    آغـاز جلسات    

و هـدایت مجـدد اعضـای گروه که ممکن است تمرکز خود را از دست           کـردن    آرام
داده یـا دچـار بـی اعـتمادی در حـین شرکت در یک مباحثۀ دشوار یا جنجالی شده                    
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ــردباشــند،  ــرای  . بهــره ب ــباید ب ــرژی بخشــیدن ن ــی شــدن و ان شــگردهای خودمان
هائی  پرسشمتداول ترین آنها    . باشدو جنجالی    یا بحث انگیز     شرکت کنندگان دشوار و   

وی، اسرار محرمانۀ    که به این منظور طرح شده اند تا مسائل شخصی فرد، و نه               است
 نمونه.  خواهند داد   پاسخ  این پرسش ها   تـک تـک افراد هر گروه به       . را آشـکار کنـند    

شتید و باید آنرا بابت اگر شما سرمایه ای نامحدود دا «:ست ا اینپرسـش هـا    از   هائـی 
اگر  « یا»هدیـه ای برای خانوادۀ خود خرج می کردید، چه هدیه ای انتخاب می کردید؟         

وعدۀ غذایی « یا »می توانستید یک گیاه باشید، چه گیاهی را انتخاب می کردید و چرا؟
 گردانندگان جلسات باید در انتخاب      »یـا غـذای مـورد عالقۀ شما کدامست و چرا؟          

یت خود استفاده   خالق تخیل و    هاز قو  انرژی بخشیدن    م کردن جلسه و   گر شـگردهای 
 .کنند و انبساط خاطر شرکت کنندگان را مد نظر داشته باشند

با می خواهند تا  کارگاه در دانندگان از شرکت کنندگان   گـاه گر   :دفتـر یادداشت روزانه   
زانه تهیه   عقایـد خـود دربـارۀ جلسات و آنچه که آموخته اند یک دفتر رو               یادداشـت 

گرداننده ممکن است تصمیم بگیرد که در پایان هر جلسه زمانی را به نوشتن              .  کنـند 
یادداشـت روزانـه اختصـاص دهـد یـا مـی تـواند این امر را به عهدۀ عدۀ خاصی از                 

در برخی موارد ممکن    . شـرکت کنـندگان بگـذارد تـا این کار را در منزل انجام دهند              
مطالبی از دفتر یادداشت روزانۀ  کارگاهان هر جلسۀ   است اعضای گروه در آغاز یا پای      

اما در میان گذاشتن یادداشت های اعضای گروه با یکدیگر به نظر            . خـود را بخوانـند    
 .خود آنها بستگی دارد

با آن آشنا    کارگاه شرکت کنندگان    تمامعـنوان هـای خبری که        :عـنوان هـای خبـری     
به عنوان مثال، خبری . به شمار آید ه مباحث شروعفیدی برای   منبع م هسـتند مـی تواند      

مقدمه ای  دربـارۀ یـک زن سیاستمدار که کار مهمی را به عهده گرفته است می تواند                 
 تحقق بخشیدن به    شیوه های  در خصـوص ماهیت رهبری و        بحـث و گفـتگو    بـرای   

 .باشدبینش فردی 

تعدادی شرکت کننده وجود دارند که       کارگاه اغلـب اوقـات در محـیط یـک           :شـرکا 
 به شرکت دونفرهتقسیم افراد به گروه های      . ندارندبا کل گروه    به سخن گفتن    ایلی  تم

به محض اینکه کل گروه مجدداً . کامـل بسیاری از افراد در مباحثه کمک خواهد کرد     
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یا کم حرف می تواند از      کمرو  تشـکیل جلسـه دهد نظرات و عقاید یک شرکت کنندۀ            
دونفره تقسیم شدن به گروه های      . دطـرف شـریک وی بـا گروه در میان گذاشته شو           

 بیشتر در خصوص یک     همکاریبحـث های تأمل برانگیز و       مـی تـواند بـه       همچنـین   
 هـنگام تشکیل جلسۀ مجدد گروه، فقط نکات اصلی مطرح    . دانجامـ موضـوع معـین     

 .در مباحثات جداگانه باید در میان گذاشته شوندشده 

پرسش به منظور هدایت    طرح    برگزاری جلسات، شیوۀ   بهترین راه  :ش و پاسخ  سـ پر
وظیفۀ گرداننده این   .  نامیده می شود   »پرسش و پاسخ  «این شیوه   . بحـث گروهی است   

 نهایی باعث گسترش ه گیریباز و بدون نتیجپرسش های اسـت کـه بـا مطرح کردن       
. می طلبند چندان مفید نیستند  های کوتاه یا ساده      پاسخ  که  پرسش هایی   . بحـث شود  

 مطـرح کـند کـه از نظـر وی تـنها دارای یک پاسخ              سـش هائـی     پرگـرداننده نـباید     
یــن اســت کــه بــه ، بلکــه انیســت درســت آمــوزش اطالعــات وی  نقــش.انــد درســت

 .نتیجه برسند خود به و هریک وگو بپردازند گفت بهتا   مجال دهدکارگاه شرکت کنندگان

استه ممکن است از شرکت کنندگان خو      کارگاه به منظور بهبود جلسات      :نقـل قول ها   
شـود تا نقل قول هایی جالب و مناسب از شخصیت های سرشناس، کتاب ها، ترانه ها،                 

بیاورند تا مورد بحث اعضای      کارگاهمـتن های مذهبی، اسناد قانونی یا سایر منابع به           
 .گروه قرار بگیرد

 بـه شـرکت کنـندگان اجازه می دهد تا به             بـازی کـردن     نقـش  : بـازی کـردن    نقـش 
 توجه و دربارۀ    یکسان نیست ه الزاماً با دیدگاه های خودشان       دیـدگاه هـای دیگـران ک      

نقش هایی مانند کارفرما، کارمند،     شرکت کنندگان    رای ب در این شیوه،  .  کنند فکرآنهـا   
هر شرکت کننده در مقابل     . ودتعیین می ش  مأمـور پلیس، شهروند، دکتر، بیمار و غیره         

شخصیت ها را در یک     / ش ها گـروه یـا بصـورت گروه های دو نفرۀ مجزا، یکی از نق             
 یک گفت و گوی ده    کـل گروه پس از      . گفـت و گـو بـه نمـایش خـواهد گذاشـت            

 .دبه تشریح و بحث در بارۀ نقش ها بپرداز مجدداً تشکیل جلسه می دهد تا ای دقیقه

امکان مشارکت آن ها به تیم های کوچک به       کارگاهشرکت کنندگان در     تقسیم   :تیم ها 
هرچه تعداد افراد یک تیم کمتر باشد،       .  مباحثات را می دهد    کامـل تـر در تمـرینات و       

شیوه های متعددی برای تقسیم گروه به تیم های         . فرصت مشارکت آنها بیشتر می شود     
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به انتخاب اعضای   لسه  جاز تشکیل   پیش   گرداننده ممکن است  . کـوچک وجود دارد   
موضوع مورد بحث یا    اختالف سن، سابقه های شغلی، آشنایی با        بتواند  تیم بپردازد تا    

 .گیردعوامل دیگری را در نظر 

 مـتداول ترین شیوۀ تشکیل تیم ها،      :گـروه بـندی بدون ترتیب      •
پس از تعیین . خاص است ترتیب   نظـم و   گـروه بـندی بـدون     

تعـداد مطلـوب تـیم ها از سوی گرداننده، وی می تواند تعداد              
ی به عنوان مثال، برا. شرکت کنندگان را براساس آن تنظیم کند 

تشـکیل پـنج تیم، به هر یک از شرکت کنندگان یک شماره از          
یـک تـا پـنج داده مـی شـود کـه بـه تـرتیب در گروه ها قرار                     

کلـیۀ شـماره های یک در یک تیم قرار می گیرند،            . مـی گیـرند   
 .به همین ترتیبتمام شماره های دو در تیم دیگر و 

  از شرکت کنندگان بخواهید    :گروه بندی براساس حروف الفبا     •
تـا صـف یـا دایره ای بترتیب الفبایی اسامی خود که از اولین               

ــند      ــکیل ده ــود، تش ــی ش ــروع م ــبا ش ــرف الف ــپس . ح س
 .تقسیم بندی کنید گروه تعداد مطلوب را براساس شرکت کنندگان

 از شرکت کنندگان    :تشـکیل گـروه براسـاس تـاریخ تـولد          •
بخواهـید تـا صـف یا دایره ای براساس تاریخ تولدشان که از              

 دسـامبر به پایان می رسد، تشکیل        31انـویه آغـاز و بـا        اول ژ 
سپس شرکت کنندگان را براساس تعداد مطلوب گروه        . دهـند 

 .تقسیم بندی کنید

 مذاکره و مباحثه، ارائۀ ای ارتباط،  ه به منظور نشان دادن راهکار    :سـخن در برابر اندیشه    
اهد به دیگران    دربارۀ آنچه که می خو     سـخنان و اندیشـه های شرکت کننده       همـزمان   

به این  . این کار را می توان با نوشتن انجام داد        . منـتقل کند بسیار سودمند خواهد بود      
در پرانتز نوشته   نیز  واقعی وی   سخنان گوینده اندیشه های       ثبت صـورت کـه پس از     

 شـرکت کنـندگان می توانند به ایفای نقش بپردازند، نقشی که در آن               همچنـین . شـود 
اندیشه ها را در     دیگر آن    یو شخص می پردازد   یک فرد    های   به بیان اندیشه  شخصی  
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به عنوان مثال، دو شرکت کننده می توانند . قالـب واژه هـای مناسـب مطـرح مـی کند       
یک زن جوان را به نمایش بگذارند که تالش بر متقاعد کردن            اندیشـه هـا و سخنان       

رکت کنندۀ اول، ش. مادرش دارد تا به وی اجازۀ تحصیل در دانشکدۀ پزشکی را بدهد        
احساسـات زن جـوان را مانـند امـیدها، رویاهـا و عالیـق وی در مورد تحصیل در                    

شرکت کنندۀ دوم، کلماتی را برای متقاعد کردن مادر         . دانشـکدۀ پزشـکی بیان می کند      
ی توانند م گروه  افرادسپس  . برمی گزیند در خصـوص دادن اجـازۀ تحصـیل به دختر           

.  و شـیوۀ بیان زن جوان را مورد بحث قرار دهند           انـتخاب راهکـار برقـراری ارتـباط       
.  می دهدعد دیگری به مباحثۀ گروهمادر باندیشه ها و سخنان نمایشی مشابه در مورد 

 شیوهبـا اسـتفاده از تخـیل اعضـای گروه در خصوص سناریوهای احتمالی، می توان      
عالیت گروه  گوناگون مرتبط با جامعه و ف     زمینه های    را در    »سـخن در برابـر اندیشه     «
  .بردکار ه ب



 پ ضمیمۀ

  گوش فرادادنهنر  
 

 به آن اغلـب مـردم گـوش فـرادادن را امـری طبیعـی می دانند ـ کاری که ما هر روز       
اما شنوندگان خوب، مانند رهبران خوب، کسانی هستند که از شنیده های            . مشـغولیم 

ش دهید باید   می گوید گو  دیگری  بـرای اینکه براستی به آنچه که        . خـود مـی آمـوزند     
 موقتأ کنار گذارید زیرا این پیش داوری ها        های خود را     داوریقـادر باشـید تـا پیش        

 قرارد یا تحت الشعاع     نکمی  ریف  را دارد تح  انـتقال آن     گویـنده قصـد      را کـه   مطلبـی 
 بر آنچه گفته تأکید افـزون بر این، یک شنونده خوب نیاز دارد تا از طریق          .دهـد  مـی 

بر اینکه وی رشتۀ افکار گوینده را        دال   کالمی و غیرکالمی  ای  ه ه مـی شـود و با اشار      
در زیر نکاتی برای کمک به شما در        . دنـبال مـی کـند، بـه برقراری ارتباط کمک کند           

آنها را در خانه یا محل کار       . گوش دادن و شرکت در گفت و گو پیشنهاد شده است          
 .سودمندترندها  آزمایش کنید تا ببینید کدامیک از راه

 
 ش فرادادنگو

 این پیش داوری ها کنار گذاشتن با   :را موقتاً کنار بگذارید   پـیش داوری های خود      
ـ  رای شما روشن د تا عقایدش را بید و به وی اجازه می دهیه گوینده احترام می گذار   ب

نشان انجام این کار    . بدون آنکه پیش داوری ها و تعصبات شما سد راه آن شوند           کند  
. نشان می دهد  در ارزیابی اطالعات    را   و توان شما     شماستدهـندۀ اعـتماد بـه نفس        

 می هراسند  خود  فرض ها و پیش داوری های       کسـانی کـه از کـنار گذاشـتن موقت           
 .  مطمئن نیستندباورهایشانیا موضع نسبت به 

سعی کنید تا باید افراد دیدگاه درک  برای :پی بریدگوینده بـه خاسـتگاه اعـتقادی      
ازخود بپرسید، کدام یک از تجارب وی منجر به . ا حدس زنیدخاستگاه اعتقادی آنانر

 ،بر انتقال آن دارد    سعی وی که دیدگاهی چارچوبیا   زمینه اعتقادات شده است؟ پس    ایـن 
 همان تجربه چگونه احساس یا فکر می کردید؟ داشتن چیست؟ تصور کنید درصورت

ـ  :تـوجه کنـید     در   و استادادن  توجه کردن بارزترین جنبۀ گوش فر     نظر می رسد    ه  ب
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دنبال کردن بحث یا رشتۀ منطق . نیز باشدجنبۀ آن ممکن است دشوارترین عین حال  
 تکرار  مطالب را ، به ویژه در صورتی که گوینده        به نظر رسد  گویـنده می تواند دشوار      

 گوش  .کـند و یـا در سـخن گفـتن واژه هـا و شیوه های ناآشنا و مشکل به کار برد                     
استفاده طاقت فرسا باشد اگر گوینده از زبانی مالل آور و د  فـرادادن همچنـین می توان     

یا در بیان ایده هایش کند      آموزش و آگاهی است     سـطح متفاوتـی از       کـه نشـان     کـند   
کلمات انتخاب شده از سوی گوینده کاوش در  یک شنوندۀ خوب می تواند با       . باشـد 

 .تعصب گوش فرادهدی به عقاید وی ب
 

 شرکت در گفت و گو
 آنچه شما در یک گفت و گو بیان نمی کنید         :ن واکـنش هـای غیرکالمـی      نشـان داد  

همۀ ما آگاهانه یا ناآگاهانه     .  معنا باشد  پرمـی تـواند به اندازۀ آنچه که واقعاً می گویید            
 خود نشان   عالئمی غیرکالمی از  دیگران   سخنان   ربـارۀ افکـار و برداشـت هایمان از        د

 اثبات توجه خود به     گوناگون برای رکالمی  شما می توانید از نشانه های غی      . مـی دهـیم   
به جلو و باز نگهداشتن دستها به جای        متمایل شدن   . گویـنده اسـتفاده کنید    سـخنان   

به دسـت به سینه نشستن، هشیار بنظر رسیدن، ایجاد ارتباط با نگاه و تکان دادن سر                 
 .دهریک می تواند سخنگو را تشویق کند و به رغبت آور ،با گویندهنشان موافقت 

 گوش فرادادن تنها یک تمرین روحی و جسمی         :نشـان دادن واکـنش هـای کالمی       
در حال گوش فرادادن    می توانید برای اثبات این که       نیز  را  نیسـت؛ نشانه های کالمی      

 :  به کار برید، از جملهگوینده را دنبال می کنیدسخنان هستید و 

 نشانه های کالمی مهم شامل      :اعجابیاصـطالحات وصفی و      •
به . استساده در پاسخگویی اعجابی طالحات وصـفی یا   اصـ 

 زمانی که   »آها«، یا   »هوم« و   »البته«،  »بله«عـنوان مـثال، گفـتن       
 .گوینده مکث می کند یا بیان مطلبی را به پایان می رساند

 است با    کالم گوینده   کردن  شگرد دیگر، بازگو   :بازگـو کردن   •
و کردن شما  بازگ. خودتاناسـتفاده از واژه هـا و اصطالحات    

را وادار مـی کـند تا به دقت به گفته های گوینده توجه کنید و                
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اصل کند شما   حایـن فرصت را به گوینده می دهد تا اطمینان           
به عنوان مثال، بازگویی نظرات     . مـتوجه مـنظور وی شـده اید       

پس می گویی که «گویـنده ممکـن اسـت بدین صورت باشد،       
ــته ات در  ــار دوران تجــربیات گذش ــدر آندر ک ــازمان آنق  س

  نیز  جدیدآمدن رئیس    حتی با     فکر می کنی   ناخوشایند بود که  
 »؟نمی ارزدزحمتش کار در آن سازمان به 

راهی پی گیری پرسش  اغلـب اوقات،    :پـی گیری پرسش ها     •
ممکن است  گاه سخنگو   . مناسب برای راهنمایی گوینده است    

ــنها  ــته   احساســی ت ــی خــواهد بگــوید داش ــی از آنچــه م کل
 بـه وی کمـک مـی کـند تـا به نتایج              گیـری پرسـش   پی.باشـد 

گیرانۀ مفید آن است که شما را  پرسش پی. برسدتری  مشخص
ما با  ش. بیفزایدگوینده  نقطه نظر   روایـت یا    بـه فهـم شـما از        

گـوش دادن دقـیق بـه گویـنده مـی توانید قسمت های ناگفتۀ               
.  و در مـورد آنها سؤال کنید       هـید روایـت وی را تشـخیص د      

که فقط خصمانه یا نامرتبط با موضوع       سـش هائی    پراحـتماالً   
ـ  شوند و  می  گوینده  با  نع برقراری ارتباط مؤثر      ما نظر رسند ه  ب

پرسش های  . حتـی ممکن است وی را وادار به سکوت کنند         
راه پاسخ را    با سخنان گوینده      بودن مرتبطپیگیر مفید در عین     

؟ بعد چه کاری انجام دادی    «به عنوان مثال،    . بـاز مـی گـذارد     
اگر زودتر از مشکل مطلع شده      « یـا    »توانسـتی کمـک کنـی؟     

 »بودی چه کاری می کردی؟

دامنۀ بحث را    تواند   این است که می   مفید  نکـتۀ مهـم دربارۀ گوش فرادادن         
 گفته هایکه از دقیق تر شدن خود آگاه می شوید و از در همـان حال    .گسـترش دهـد   

که احترام و عالقۀ دیگران     ید گرفت   جریانی قرار خواه  دیگـران بیشتر می آموزید، در       
در هر موقعیتی قرار داشته باشید، خواه شغلی، خواه خانوادگی و یا            . را برمـی انگیـزد    

  اید اجتماعـی، پـی مـی برید که اگر افراد احساس کنند به حرفهای آنها گوش فراداده                
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 .دشبیشتر پذیرای گوش فرادادن به دیگران خواهند خود 



   تضمیمۀ

 Ĥخذمنابع و م
 

است که دارای   آمـده   در زیـر فهرسـتی از سـازمان هـای غیردولتـی در سراسـر دنـیا                  
 .اندرهبری در زنان خصلت های برنامه هایی ویژۀ پرورش 
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The Council of Women World Leaders  
John F. Kennedy School of Government  
Harvard University 
٧٩ JFK Street  
Cambridge, MA ٠٢١٣٨, USA  
Tel: ٣١٥٧-٤٩٦-٦١٧-١ 
Fax: ٨٣٩١-٤٩٥-٦١٧-١ 
Email: council_leaders@harvard.edu 
Web: www.womenworldleaders.org 
 
The James MacGregor Burns Academy of Leadership  
University of Maryland  
College Park, MD ٧٧١٥-٢٠٧٤٢, USA  
Tel: ٦١٠٠ ٤٠٥-٣٠١-١ 
Fax: ٦٤٠٢-٤٠٥-٣٠١-١  
Email: academy@academy.umd.edu 
Web: www.academy.umd.edu 
 
Parliamentarians for Global Action  
٢١١ East ٤٣rd Street, Suite ١٦٠٤  
New York, NY ١٠٠١٧, USA  
Tel: ٧٧٥٥-٦٨٧-٢١٢-١  
Fax: ٨٤٠٩-٦٨٧-٢١٢-١  
Email: info@pgaction.org 
Web: www.pgaction.org 
 
Women's Institute for Leadership, Development for Human Rights (WILD)  
١٣٧٥ Sutter Street, Suite ٤٠٧  
San Francisco, CA ٩٤١٠٩, USA  
Tel: ١١٩٥-٣٤٥-٤١٥  
Fax: ١١٩٩-٣٤٥-٤١٥  
Email: esther@wildforhumanrights.org 
Web: www.wildforhumanrights.org 
 
Women's Leadership Institute  
Mills College  
٥٠٠٠ MacArthur Blvd.  
Oakland, CA ٩٤٦١٣, USA  
Tel: ٢٠١٩-٤٣٠-٥١٠-١  
Fax: ٣٢٣٣-٤٣٠-٥١٠-١  
Web: www.mills.edu  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccl.org/
mailto:council_leaders@harvard.edu
http://www.pgaction.org/
http://www.wildforhumanrights.org/
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Akina Mama wa Afrika  
٣٣٦-٣٣٤ Goswell Road 
London EC١V ٧LQ 
United Kingdom  
Tel: ٥١٦٦-٧٧١٣-٢٠-٤٤ 
Fax: ١٩٥٩-٧٧١٣-٢٠-٤٤ 
Email: amwa@akinamama.org 
Web: www.akinamama.org 
or  
Plot ٣٠ Bukoto Street Kamwokya  
P.O. Box ٢٤١٣٠ 
Kampala, Uganda  
Tel: ٥٤٣٦٨١/٣-٤١-٢٥٦  
Fax: ٥٤٣٦٨٣-٤١-٢٥٦ 
Email: amwa_u@imul.com 
 
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation  
١٦ ١١١٢th Street NW, Suite ٥٤٠ 
Washington, DC ٢٠٠٣٦, USA  
Tel: ٨٥١٨-٣٣١-٢٠٢-١  
Fax: ٨٧٧٤-٣٣١-٢٠٢-١  
Email: carole@civicus.org  

www.civicus.orgWeb:  
or 
P.O. Box ٩٣٣ 
Southdale 
٢١٣٥ South Africa 
Tel: ٥٩٥٦-٨٣٣-١١-٢٧ 
Fax: ٧٩٩٧-٨٣٣-١١-٢٧ 

 
Center for Women's Global Leadership (CWGL)  
Douglass College, Rutgers  
The State University of New Jersey  
١٦٠ Ryders Lane  
New Brunswick, NJ ٨٥٥٥-٠٨٩٠١, USA  
Tel: ٨٧٨٢-٩٣٢-٧٣٢-١  
Fax: ١١٨٠-٩٣٢-٧٣٢-١  
Email: cwgl@igc.org  

www.cwgl.rutgers.eduWeb:  
 
Global Women in Politics (GWIP) 
The Asia Foundation  
٤٦٥ California Street, ١٤th Floor  
San Francisco, CA ٩٤١٠٤, USA  
Tel: ٤٦٤٠-٩٨٢-٤١٥-١  
Fax: ٨٨٦٣-٣٩٢-٤١٥-١  
Email: info@asiafound.org  
Web:  www.asiafoundation.org 
 
International Women's Media Foundation (IWMF)  
١٧٢٦ M Street NW, Suite ١٠٠٢  
Washington, DC ٢٠٠٣٦, USA  
Tel: ١٩٩٢-٤٩٦-٢٠٢-١  
Fax: ١٩٧٧-٤٩٦-٢٠٢-١  
Email: info@iwmf.org  

www.iwmf.orgWeb:  
 

http://www.civicus.org/
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://www.iwmf.org/
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Women�s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP) 
٤٣٤٣ Montgomery Avenue, Suite ٢٠١ 
Bethesda, MD ٢٠٨١٤, USA 
Tel: ٢٧٧٤-٦٥٤-٣٠١-١ 
Fax: ٢٧٧٥-٦٥٤-٣٠١-١ 

wlp@learningpartnership.orgEmail:  
www.learningpartnership.orgWeb: 

mailto:wlp@learningpartnership.org
http://www.learningpartnership.org/


 ث ضمیمۀ

 بین المللین امشاورگروه 
 

 معرّف  تشکیل داده است که (IAC)ین المللی گـروه مشـاوران ب   یـک    WLPسـازمان   
ارزیابی مفاهیم  رای   و ب  استدیـدگاه هـای گوناگـون حـرفه ای، فرهنگـی و مذهبـی               

واجد تجربه و    WLPاجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی در پـروژه های رهبری سازمان              
 کمک می کند تا اطالعات حقوقی،       WLPبه سازمان   این گروه   . صـالحیت الزم است   

این گروه مشاوره اعضای . سیاسی و دانش اجتماعی موجود در مطالبش را تنظیم کند 
 :عبارتند از

 
Hafsat Abiola   Founder and Executive Director, Kudirat Initiative for 

Democracy 

Afifa Dirani Arsanios  International Consultant, Lebanon 

Suheir Azzouni-Mahshi  Former Director General, Women�s Affairs Technical 

Committee, Palestine 

Charlotte Bunch   Executive Director, Center for Women�s Global Leadership 

Thais Corral   General Coordinator, CEMINA, Brazil 

Nancy Flowers   Human Rights Education Consultant 

Noeleen Heyzer   Director, United Nations Development Fund for Women 

(UNIFEM) 

Ayesha Imam   Founding Member, BAOBAB for Women�s Human Rights, 

Nigeria 

Zahira Kamal   General Director, Directorate for Gender Planning and 

Development, Palestinian Ministry of Planning 

Farhad Kazemi   Vice Provost, New York University 

Asma Khader   Lawyer and Women�s Rights Activist, Jordan  

Amina Lemrini   Executive Committee Member, Association Démocratique 

des Femmes du Maroc 

Afaf Mahfouz   Former President, Conference of Non-governmental 

Organizations in Consultative Relationship with the UN 

(CONGO) 

Ann Elizabeth Mayer  Associate Professor of Legal Studies, University of 

Pennsylvania 

Rabéa Naciri   Executive Director, Collectif ٩٥ Maghreb Egalité, 

Morocco 



  بین المللیۀمجمع مشاور:  ث ضمیمۀ
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Kumi Naidoo   Secretary General and CEO, CIVICUS: World Alliance 

for Citizen Participation 

Thoraya Obaid   Executive Director, United Nations Population Fund 

(UNFPA) 

Ayo Obe    President, Civil Liberties Organization, Nigeria 

Regan Ralph   Executive Director, Fund for Global Human Rights 

Aruna Rao   Coordinator, Gender at Work  

Kavita Ramdas   President and CEO, The Global Fund for Women 

Bouthaina Shaaban  Director, Foreign Media Department, Foreign Ministry, 

Syrian Arab Republic 

Zenebeworke Tadesse  Founding Member, Association of Africa Women for 

Research and Development, Ethiopia   
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