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  سپاسقدرداني و 
 

سيله از سازمان ها و افراد بي شماري كه با ياري خود اجراي اين طرح را    بدين و
،    (Ford Foundation) فورد    كنيم،به ويژه از بنياد  اسگزاري ميپممكن ساختند س

   بنياد شيلر آدامز ،(National Endowment For Democracy)اوقاف ملي براي دموكراسي
  (Shaler Adams Foundation) و بنياد تايدز (Tides Foundation)   آنها به خاطر حمايت

  . زنان رهبري توانايي راهها و ابزار افزايش بهبود وگسترشهاي ما در زمينه  فعاليتاز 
تيار در اخ كتاب  درج در اينهاي الهام بخش براي  كه روايت نيزز رهبرانيا

 انوار، تايس كورال، عايشه امام، ينا ز ازيژه مي كنيم، به واسگزاريپسما قرار دادند 
خود را با ما در تجربيات بي دريغ يا، عصما خدر و سكينه يعقوبي كه اآيوي جوز

هاي نسخة اوليه اين  نويس  بررسي دقيق پيشبه خاطراز نانسي فالورز . ميان گذاشتند
  . متشكريمنده اشرزارشناسانه كتاب و ارائه نظريات كا

 2000وئن سال در ژ  اين پروژه را (WLP)زنان   بين المللي آموزش و همكاريسازمان  
در زمينه ي تازه ها شيوهبه منظور تبادل نظر در خصوص زمان،  در آن. آغاز كرد
 با گروهي ما توسعة آن، ي براالزم هاي محلي  رهبري زنان و نيازها و اولويتآموزش 

كنندگان بودجة  از تأميناست  الزما ـج در اين .گفتگو نشستيم به بحث و متخصصان  زا 
د جهاني كليساي متح روحانيت  كل   مديرة   هيئت:كنيم  تشكر  نشست  اين برگزاري
، (The General Board of Global Ministries of the United Methodist Church)متديست

   بنياد،(The Global Fund for Women)زنان هاي اليتفع  براي   جهاني   صندوق 
 براي سازمان ملل متحدصندوق ، (The San Francisco Foundation)  سانفرانسيسكو،

  . (UNFPA)جمعيت سازمان ملل متحد صندوق  و (UNIFEM) پيشرفت وضع زنان

جنيس آليا آرا سوگلي، شيوا بالغي، : عبارت بودند از فراد حاضر در اين نشست 
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برادمن، سيلوي كوهن، تايس كورال، ناديا ديويس، نانسي فالورز، ليان گراس من، 
عايشه امام، بوشرا جابر، مونا كايدبي، امينه لمريني، ويوين مانه، پرامادا منون، گيتا 

ريا عبيد، آيو اوبه، آرونا رائو، نجات رشدي، سوزان دلرراس، رحيم صابر و ثميسرا، 
. المللي ما نيزحضوردارند بين گروه مشاورانمتخصصان در اين ي ازبسيار. يعقوبي سكينه

 در كلية مراحل اين پروژه از نامبردگان و حمايت همكاريخاطر ه ب. ) ثضميمه(
  .آنها سپاسگزاريم

 پيشنهادهاي ارزنده ةمك آدام كه باارائشان از راكي گويال، هنان خلوصي و   
رين و همچنين از م،كنيم دند، قدرداني ميكتاب ما را ياري كرنگارش مراحل در تمام 
هاي  آيي  و مگن براون كه در سازماندهي جلسات تخصصي گوناگون، گردهمداناهيو
  . نقشي ارزنده داشتندو برقراري ارتباط ميان همكارانان مشاورگروه 

و خـانم مهرانگيـز كـار،    آقاي هرمز حكمت  ،از خانم نغمه زربافيان، مترجم  
قمنـدان  اب، نيز سپاسگزاريم كه با همت خود سبب شـدند تـا عال            ان اين كت  ويراستار

هاي نوين رهبري در حوزه فعاليت         شيوه  خواندن اين كتاب با    فارسي زبان هم بتوانند با    
  .زنان آشنا شوند



  
  

  پيشگفتار
  ما كه هستيم؟

  
زنان و آموزش و همكاري  المللي  بينسازمانتشريك مساعي اين كتاب راهنما با 

سازمان تأمين  ،(ADFM)انجمن دمكراتيك زنان مراكش  ،آنشريك  سازمانهاي
 در نيجريه و كميته امور حقوقي زنان (BAOBAB) ، بائوبابقوق انساني زنانح

(WATC)سه قارهجويي از متخصصان   بهره اصلي ما، هدف.  در فلسطين تهيه شده است 
منسجم ترك و بينشي مشبتواند  به منظور تهيه يك كتاب راهنما بود كه جهان

 ارائه  آنانگوناگوناهداف سازي عقايد مختلف و  پيرامون رهبري زنان، هماهنگ
 معرّف ديدگاه آموزه هاي رهبري براي زنان: در جست و جوي حق انتخاب. دهد

ازمانهاي غير دولتي، هاي شمار بسياري از زنان و محصول همكاري و رايزني س
بيش از  بران سياسي، حقوقدانان و متخصصانمديران، كارمندان و همچنين محققان، ره

  . جهان است كشور15
 پروژه را روز دوم ژوئن سال ين ا بين المللي آموزش و همكاري زنانسازمان  

هاي همكاري  هاي بعد توافق نامه  در ماه و توانستكرد در شهر نيويورك آغاز 2000
كميتة امور حقوقي زنان   و بائوباب، انجمن دموكراتيك زنان مراكشي با سازمانهايرسم

افزايش گسترش توانمندي زنان و  غيردولتي متعهد به  هاي سازمانهمگي ـ كه  در فلسطين
هر يك از اين چهار سازمان، . منعقد كند ـ هستنددر جوامع خود ت آنان مشارك
 ، بررسي و نقد قرار داده مورد هاي كتاب راهنما را در هر مرحله بطور گسترده نويس پيش
 آن سهيم بوده و آنرا از جهت كارآيي، اهميت واي  محتو وخط مشيطراحي، تعيين  در

  .فرهنگي ارزيابي كرده استضرورت 
 كه براي استفاده در كارگاه راهنما استكتاب  يك جست و جوي حق انتخاب در

سرپرستان كارگاه . هاي محلي در آفريقا، آسيا و خاورميانه تنظيم و تهيه شده است
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 وظيفة سازگاركردن كتاب راهنما را با مقتضيات جامعة خود برعهده هاي هر محل
براي انجام اين وظيفه آنان محتواي كتاب را با توجه به شرايط محل به . مي گيرند

محك آزمايش مي گذارند و سناريوهاي تازة قابل استفاده براي شركت كنندگان در 
هاي راهنماي رهبري  يي كتابهاي نها نسخه. كارگاه را با محتواي كتاب مي آميزند

تم هاي مورد بحث متناسب با نيازها اصطالحات زباني، فرهنگ و / زبانكه از لحاظ 
زنان روند و  به شمار ميابزار آموزشي مناسبي و مقتضيات فرهنگي هر كشوراند، 

  . رهبري از آنها استفاده كنندهاي شيوهتوانند به منظور گسترش و بهبود  مي
  
 
 

  راندرباره همكا
 (WLP)آموزش و همكاري زنان  سازمان بين المللي

  والمللي و غيردولتي يك سازمان بينبين المللي آموزش و همكاري زنان سازمان 
 تجديد و .است كشورهاي رو به رشدزنان و دختران در  بخشيدن به خواستار قدرت
ازمان  س اينهدف عمدهو جوامع ها  گروه  نان در خانواده،ز نقش گسترش ساختار

تدوين  كشورهاي رو به رشد وهاي زنان در   از طريق همكاري با سازمان كهاست
تشويق و توانمند  تعليم رهبري و هاي مناسب درباره جزوههاي آموزشي و  برنامه

 افزون براين. كردن زنان به خالقيت علمي مي كوشد تا اين هدف را متحقق سازد
تلويزيون، /راديو،ويديو ايالعاتي و فرهنگي بر اط اي چندرسانهبا توليد وسايل سازمان 

CD-ROM) نقش و ميزان همكاري اميدوار است بتواند  ،اينترنت و) ديسك نوري
  . . را تقويت كندجامعة مدني ايجاد رهبري زنان در 

  
   (ADFM)   مراكش زنان دمكراتيك انجمن

 از حقوق  به عنوان يك انجمن مستقل به منظور حمايت1985انجمن در سال اين 
گسترش هاي عادالنه و  انساني زنان و ارتقاي آن و همچنين ترويج سياست

 يكي از  دموكراتيك زنان مراكش،انجمن.  اجتماعي تأسيس شدهاي فعاليت



٧ 

تشكيل  حقوق زنان در مراكش، در تأميندر زمينه هاي غيردولتي  بزرگترين سازمان
اي و جهاني موفق   در سطح منطقهدولتي و جامعة مدني همكاري با نهادهاي هاي شبكه

كمك به ،  از زنان حقوق زنان از طريق حمايتء ارتقاهدف انجمن. بوده است
افزون براين . استهاي سوادآموزي و آموزش   فعاليت هاي آنان وآگاهيفزايش ا

به  افزايش مشاركت زنان معطوف ه ك براي رهبري زنان ايجاد كرده يانجمن مركز
  .گيري است صميمهاي ت در كلية عرصه

 
   (BAOBAB)  زنان حقوق انسانيتأمين براي بائوباب سازمان 

و  كه براي حقوق انساني است يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي  نيزسازماناين 
، به ويژه قوانين مربوط به زنان محلي كيفري  وقوانين مذهبيتوجه به با ، زنانقانوني 
حقوقدانان دولتي و  با مين حقوق انساني زنان تأسازمان. كند  فعاليت مي،مسلمان

ي فعال در زمينه حقوق زنان و  و سازمان هاها ، گروهغيردولتي، سياست پردازان
 مشغول يكارهمافراد عادي عالقمند به هاي غيردولتي و  حقوق بشر، ساير سازمان

. كند  را تأييد و تشويق مي به ويژه حقوق زنان، حقوق بشر موازينآموزشاست و 
هاي آموزشي و  هزينة تعليم حقوق زنان و پروژهتأمين   سازمانعالوه براين همه، اين 

نسبت به حقوق زنان را با عموم آگاهي سطح افزايش معطوف به هاي  برنامهاجراي 
  .هاي اجتماعي و دولتي به عهده دارد بر سياستآن تأُثيرگذاري ميزان به توجه 

  
 (WATC) كميتة امور حقوقي زنان

   مركـز شـش فلـسطين،    حـزب سياسـي در   پـنج زنان وابسته بـه اتحاد از  كميتهن اي
  ازشـماري قابـل توجـه    المللي و  محلي و بين انهاي حقوق بشرـمطالعاتي زنان، سازم

هـدف اصـلي ايـن      . نـد ا از نظر سياسي مستقل   همگي  كه  تشكيل شده   زنان متخصص   
يجـاد يـك    ا عليه زنـان و       تأسيس شده از ميان بردن تبعيض      1992 در سال     كه كميته

از جملـه  . باشـد به حقـوق بـشر   متعهد به احترام كه است جامعة استوار و دمكراتيك   
 پرورش مهارت رهبري در زنـان جـوان، افـزايش           كمك به  كميته    اين اهدافديگر  

 سازمانهاي حقوق زنان و حمايـت از        تقويتمشاركت سياسي زنان در كلية سطوح و        
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،  هـاي ارتبـاطي    ، ايجـاد شـبكه    آموزشاز طريق   وقي زنان    امور حق   كميته. استآنها  
در تالش بـراي     آموزشي   هاي  هرساناز راه   هاي مبارزاتي    حمايت و پشتيباني از فعاليت    

  .استاهداف خود تحقق 



 
 

  ها، اهداف و ساختار اصول، خواست: مقدمه
  

ين اول. آموزشي اين كتاب راهنما بر چهار اصل استوار است هاي مفاهيم و تمرين
 اين . و سلطه پذير  تابعگرند و زنان اصل اين است كه در اكثر جوامع، مردان سلطه

زيرا در فرهنگها و جوامع متفاوت مفاهيمي چون  داراي پيچيدگي خاصي است فرضيه
حتي افراد يك جامعه ممكن .  رهبري معاني يكساني ندارنديا قدرت  ياگري سلطه

به عنوان مثال، . اني به طور يكسان بها ندهنداست به خصوصيات يا روابط متفاوت انس
حل اختالف ميان دو همسايه با يك ضربه مشت بجا، ممكن است از نظر برخي نشانه 

  ..قدرتنشان ضعف فرد حمله كننده باشد اما از نظر ديگران 
قدرت ميان مردان و زنان، نه تنها ايجاد  موازنه اصل دوم اين است كه  با   

حاصل  .مند خواهد شد ه از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي بهرهزنان بلكه كل جامع
 المللي  شناسي و توسعة بينيكسره متفاوتي چون مردمهاي  ر رشتهمطالعات انجام شده د

اي مستقيم و علت و معلولي ميان همكاري زنان در زندگي  ابطهاين بوده كه ر
روابط  بازتابنده رد كه ها و رفتارهايي وجود دا ها، نگرش ارزشتقويت اجتماعي و 

هاي  بدون رهبري زنان، تحقق پيشرفت. .و مسالمت آميزستاجتماعي آزاد، عادالنه 
مستمر در كشورهاي در حال توسعه يا در نواحي توسعه نيافته از كشورهاي توسعه 

نحوه ارزيابي، افزايش و تقسيم قدرت و فراگرد ، همهبا اين . پذير نيست يافته امكان
فراگردي يگانه و منحصر به فرد تصور شود نان و مردان در آن، نبايد سهيم شدن ز

فراگرد و شيوه خاص خود را در اين زمينه اي  خانواده هر   حتي و جامعهزيرا هر
 را  و شيوهبه عبارت ديگر نبايد براي پيشرفت زنان تنها يك راه. تعيين مي كند

 به طور قتصادي يا سياسي نيزهاي ا دانست، همچنانكه براي پيشرفت درست و مناسب 
  .حل وجود دارد  راهمعمول بيشتر از يك 

اصل سوم اين است كه يك رهبري مناسب آن نوع رهبري است كه در   
خدمت زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، ضعيفان و قدرتمندان بطور يكسان قرار 
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را يكسره رد شيوة جديد رهبري، اين فرض . گيرد، يعني فراگير و برابري طلب باشد
مي كند كه افراد يا گروههاي معيني از افراد از يك حق ذاتي براي تسلط بر قدرت و 

براساس فرضيه هاي پديرفته شده در شيوه . تصميم گيري براي ديگران برخوردارند
ها و توانايي هاي افراد به حد  رهبري جديد، رهبر بايد بتواند به تناسب موقعيت از ايده

هاي  هاي رهبري بايد هماهنگ با شيوه عالوه بر اين، مهارت. ري كنداكثر بهره بردا
برقراري ارتباط با ديگران باشد چرا كه ميزان شايستگي و كارآيي رهبر به چگونگي 

توان در  گرچه نمي. رفتار متقابل وي با همكاران، مدافعان يا پيروانش بستگي دارد
ها اكتفا كرد، اما حداقل مي توان  تعريف يك رهبر شايسته تنها به شماري از ويژگي

گيري كاردان و دورانديش باشد و بتواند با ديگران  پذيرفت كه رهبر بايد تصميم
افزون بر اين رهبر . كند براي تحقق اهداف دمكراتيك و برابري جويانه همكاري 

هاي رسيدن به اهداف ـ همانقدر مهم  ـ يعني شيوه شايسته بايد بداند كه روند رهبري
  .ست كه نفس اهدافا

 راه ايجاد ازاصل چهارم اين است كه رهبري فراگير، افقي و  دموكراتيك   
چگونگي برقراري ارتباط و تبادل نظر . شود شبكه ارتباطي مؤثر با ديگران ممكن مي

شهروندان با مسئوالن، والدين با فرزندان و همكار با همكار، هر يك مقياسي كوچك 
در عصري كه داده هاي اطالعاتي به يكي از . از مشاركت در رهبري است

ترين كاالهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي در جهان مبدل شده، طبيعي است  پرارزش
افرادي كه از توانايي توليد و گسترش اطالعات برخوردارند در سطوح باالي قدرت 

ال اطالعات، گيرند، به اين ترتيب رهبري زنان متناسب با توانايي آنان در انتق قرار مي
. عقايد و ديدگاهها نه تنها به يكديگر بلكه به ديگر  مناطق جهان شكل مي گيرد

توانايي برقراري ارتباط ـ مانند توانايي رهبري ـ بستگي به شيوه گفت و گو، 
عالوه بر اين، همانطور كه تكنولوژي جديد . همكاري و تصميم گيري مشترك دارد

كند، دستيابي زنان به  يا نقشي ارزنده ايفا ميدر برقراري ارتباط در سراسر دن
هاي ارتباطي و كنترل و مالكيت موثر آن نيز نقش مهمي در پرورش  تكنولوژي

  .استعداد رهبري در زنان خواهد داشت
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  قصد اصلي  
 آموزش رهبري  باره عنوان وسيلة آموزشي و كتاب درس مقدماتي در بهكتاب حاضر

برخالف ساير كتابهاي راهنماي تعليم رهبري اما، .  گيردمي تواند مورد استفاده قرار
هاي سياسي،  مقامنحوه نيل به  تا شندكو  و ميكنند تأكيد مي» ها دستورعمل«كه بر 

توانمند هاي   اين كتاب راهنما به شيوههند،ها يا موفقيت را آموزش د مديريت شركت
گان يا  فزايش توان خوانندهدف آن ا. پردازد مي استراتژي هاي ارتباطيزنان و كردن 

 نسبت به شناخت و گسترش بهترين راههاي برقراري  كارگاه هاشركت كنندگان در
توافق نسبت به مفاهيم  اتفاق نظر، رسيدن بهارتباط، گوش فرا دادن به يكديگر ، 

  .استدر محل كار، منزل و جامعه يادگيري هاي  مشترك و پروراندن همياري
  

  اهداف
اوضاع و احوال حاكم بـر      ن كتاب راهنما ايجاد ابزاري انطباق پذير با         هدف از تهيه اي   

مختلـف،  عرصـه هـاي    است تا ميزان شركت زنـان در رهبـري در      گوناگون جوامع
 مؤلفان اين كتاب كمـك    نهايي هدف. يابد  روابط اجتماعي و تصميم گيري افزايش     در

 نسبت  و متعادل منصفانه   رفتارهاي    ترويج  سراسر دنيا براي   درمناسب  به ايجاد شرايط    
 به اين معنا نيست     ، رهبري زنان، مانند مشاركت يا قدرت آنان       . است  زنان و مردان   به

بـه ايـن    كه مردان، رهبري، مشاركت يا قدرت خود را از دسـت خواهنـد داد بلكـه                 
  .خواهند داشتهاي بهتري  انتخابمعناست كه همگان از زن و مرد 

  
  ساختار
هاي  يادگيري شيوهبه عنوان  رهبري: هبرير سازنده اجزاي« وانب باعنكتا اين بعدي بخش

كند و در درجه اول براي استفادة  مي را مشخص كتاب ساختار متن» ارتباطي
 اصول و مباني جديد بخشاين . در نظر گرفته شده استدرس گردانندگان جلسات 

 يت دمكراسيطلبي و در نها اين شيوه بر مشاركت، مساوات. كند را بررسي مي رهبري
عنوان بخش بعدي .  متناسب براي توانمند كردن زنان استو مهمتر ازهمهقرارگرفته 
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» جلساتآموزه هايي براي برگذاري : كارگاهبرقراري ارتباط در محيط «: بتاك
هم براي ادارة جلسات آموزش رهبري در اين كتاب مفيد است و آموزه ها اين . است

دوازده جلسة . انواع جلسات مورد استفاده قرار گيرد ادارهتواند بطور كلي در  هم مي
 ، ازاستهمگي با موضوع رهبري مرتبط در اين كتاب راهنما كارگاه هاي آموزشي 

براي بهره گيري از هاي الزم  درس گرفته تافردتقويت استعداد رهبري هاي  شيوه
 .نظري مورد ايجاد و تقويت نهادهاالگوهاي همكاري افقي و دموكراتيك براي 

توان از يك مجموعه خصوصيات يا  براي توصيف رهبري نميهمانگونه كه 
نيز براي انتقال مهارتهاي رهبري واحدي استفاده كرد، شيوة منحصر به فرد مشخصات 
اسلوب آموزشي مناسب، كه كتاب عالوه بر موضوع رهبري، اين در . وجود ندارد

گردانندگان و شركت دن توانمند كركتاب راهنماست ـ براي اين مبناي خود 
جلسات ارائه شده در كتاب حاضر، فقط بايد . كنندگان در كارگاه طراحي شده است

خاص   ويژگي هايبازيرا قابل انطباق به شمار روند كلي به عنوان رهنمودهاي 
  كههايي به عنوان مثال، زندگي نامه انسانهاي قدرتمند و روايت. اندجوامع متفاوت 
نقطه هاي آغاز بحث و گفتگو به   در اين كتاب آمده اند تنها موفقدرباره سازمانهاي
منطقه را جايگزين هر هاي مربوط به  توان شرح حال و روايت و ميشمار مي روند 

  .آنها كرد
ماده آ«عنوان بخش اول . اند جلسات كتاب راهنما به سه بخش تقسيم شده  

هاي سنتي و  و مشخصهدر جلسه اول، تعاريف متفاوت . است» هبريشدن براي ر
جلسه دوم به خواننده يا شركت كننده در . تي رهبري بررسي خواهد شدغيرسنّ

جلسه سوم .  براي رهبري مشخص كند راهاي خود كند تا توانايي كارگاه كمك مي
تازه اي  ايده  يا با يك بينش كار خود رابر اين مسئله تاكيد دارد كه رهبران چگونه

  .اي متحقق ساختن آن به تالش و مبارزه مي پردازندو سپس بركنند   ميآغاز
در ايـن بخـش، جلـسه       . است» برقراري ارتباط با ديگران   «عنوان بخش دوم    

  رهبران و شركت كننـدگان در كارگـاه بـراي          هاي  شيوهو مقايسه   چهارم به بررسي    
بـه بررسـي ارزش مـصالحه،    اختـصاص دارد  جلسه پـنجم  . پردازد برقراري ارتباط مي  

. خـاص اهـداف   نيـل بـه      و پذيرفتن ديدگاههاي متفاوت اعضاي گروه براي         مذاكره
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پردازد تا از ايـن طريـق        ديگران مي توانمند كردن   جلسه ششم به بررسي راهكارهاي      
  .داشته باشدمستمر رهبري تاثيري گسترده و  زمينه هاي فرد در تالش

ش، در اين بخ. ناميده شده است» هاي آموزشي ايجاد همكاري«بخش سوم 
پردازد كه براساس آن كاركنان و مراجعان به  جلسه هفتم به بررسي راههايي مي

جلسه هشتم روند ايجاد . آيند سازمان به منظور ايجاد يك بينش مشترك گرد هم مي
دهد و جلسه نهم به راههاي بهره  يك برنامه اجرايي سازماني را مورد بررسي قرار مي

هاي متفاوت  هاي پرورش مهارت د و روشهاي مختلف افرا برداري از توانايي
جلسه دهم به بحث دربارة . پردازد كاركنان، اعضا و مراجعان به سازمان مي

 كه شامل بيان اهداف، يافتن پرسنل اختصاص يافته استراهكارهاي بسيج سازماني 
هاي همياري گروهي را  جلسه يازدهم شيوه. مناسب و استفاده مؤثر از منابع مالي است

 هاي مبارزاتي حقوق زنان هماهنگ شود و  كند تا با كمك آنها فعاليت ي ميبررس
جلسه دوازدهم معيارهاي مختلف را براي ايجاد يك سازمان موفق آموزشي سرانجام 

  .دهد مورد پژوهش قرار مي
 تسهيل برنامه ريزي كارگاه هاي آموزشي متناسب با ويژگي هـاي            به منظور   
 را ارائـه    هاي خـاص    جلسات جايگزين ويژه فرهنگ   ا   ضمائم اين كتاب راهنم    محلي،
درسي و تمريني   شگردهاي برگزاري جلسات    در خصوص   هايي   ايده،  به عالوه . دهد  مي

 شـركت كننـدگان در كارگـاه        هاي افزايش ارتباط ميـان      و همچنين شيوه  جايگزين  
 حاوي جلسات جايگزين و همچنين امكانات موجـود          الف ضميمه. فراهم آورده است  

فهرستي است از وسايلي كه گردانندگان        ب هضميم.استي جايگزيني اين جلسات     برا
. توانند براي ايجاد بحث و گفت و گو و عالقه در كارگاه ها استفاده كننـد    مجرب مي 

شوند تا در مورد ساختار محيط آموزشي انعطاف پذير          گردانندگان كارگاه ترغيب مي   
 شـركت   كنند كه بهتـرين نتيجـه را بـراي   ها و راهكارهايي استفاده    باشند و از روش   

ناآزموده را مورد اسـتفاده  ها و راهكارهاي   خواهد داشت و روشكنندگان در كارگاه  
 كه راجع به ايجاد مشاركت از طريق گوش فـرا دادن اسـت،               پ هضميم. قرار ندهند 

 ت  ضـميمه .  در بـر دارد    دادن موثر و گفت و گوي سودمند       پيشنهاداتي براي گوش  
هـاي ويـژه     كنـد كـه برنامـه      از سازمانهاي غيردولتي در سراسر دنياارائه مي      فهرستي  
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 گروه مـشاوران     فهرستي از اعضاي    ث ضميمه.اند پرورش رهبري در زنان تنظيم كرده     
اي از متخصصان بـا ديـدگاههاي        اين مجمع دربرگيرندة شبكه   . دهد المللي ارائه مي    بين

العات حقـوقي، سياسـي و اجتمـاعي        اطاي، فرهنگي و مذهبي است كه        متفاوت حرفه 
را  بين المللـي آمـوزش و مـشاركت زنـان          آموزش رهبري سازمان     ةدر برنام مندرج  
  .كنند ميو تنظيم بررسي 

  
  
  



 
  : اجزاي سازندة رهبري

  ارتباطيهاي  يادگيري شيوه عنوانرهبري به 
  مهناز افخمي

  
داليل تأكيـد   .  است تاين كتاب راهنما دربارة زنان و رهبري در عصر انقالب اطالعا          

  زنان )ب(دهند،   تشكيل مي زنان  اكثريت جمعيت دنيا را     ) الف: (ما بر زنان عبارتند از    
 در   جوامـع بـشري را     كه زندگي مسائل مهمي   عرصة تصميم گيري در بارة      عمدتاً از   

اگر قرار است كه دنياي بهتري      ) پ(اند و    اند، كنار گذاشته شده    گذشته شكل بخشيده  
راه بايد در آينده نقش بـسيار مهمتـري در          زنان  فرزندانمان ايجاد كنيم،    براي خود و    

توانند به عنـوان     تأكيد ما بر رهبري است چرا كه زنان مي        . ايفا كنند تحقق اين هدف    
 ـ يعني آزادي، برابري، عدالت، رفاه و صـلح بـراي    اهدافمانرهبر، آينده را به سوي 

بر تكنولوژي اطالعـات اسـت چـرا كـه     تأكيد ما . و هدايت كنندريف همگان ـ تع 
دهي ساختار و همچنين ميـزان توسـعة اقتـصادي، عـدالت             مؤثر در شكل  است  عاملي  

 .م  و يكاجتماعي و آزادي فردي در قرن بيست

 
  قدرتدستيابي به زنان، اطالعات و 

انـد   تر شده  زنان طي چندين دهة گذشته، در امور اجتماعي جوامع خود به مراتب فعال            
عمـومي داشـته باشـند      عرصـه   خصوصي و    زندگي   وز از جايگاهي كه بايد در     اما هن 

مديريت و اجرايـي در كـشورهاي پيـشرفته    مقام هاي  اززنان   سهم   .رخوردار نيستند ب
 13 درصـد و در آسـيا و كرانـه اقيـانوس آرام،              15درصد، در آفريقا،      33, 3  حدود

طـي بيـست   ر اندك است، امـا   و آسيا بسياآفريقادر اگرچه  اين ميزان   1.ستادرصد  
 ميزان مشاركت زنـان در سـطوح بـاالتر          .سال گذشته به دو برابر افزايش يافته است       

 از   ،2000در سال   . استاندك  همچنان  هاي اقتصادي حتي در غرب نيز        گيري تصميم
                                                 

1. United Nations, The World’s Women 2000: Trends and Statistics, New York: 

United Nations, p. 130. 
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زنان فقط در سه شـركت در مقـام           آمريكا در اياالت متحد    تجاري مهمهزار شركت   
 در اغلب مناطق دنيا، مشاغل براساس جنـسيت  2.قرار داشتندي رتبه    اجرايي عال  انمدير

ندگي و خانگي اشتغال دارنـد و       به خدمات دفتري و فروش    بيشتر  زنان  . اند تفكيك شده 
در زنـان در سراسـر دنيـا        توسـط    به طـور م    . خدمات حمل و نقل و صنعت     به  مردان  

  يـا  اما كار آنها معمـوالً    . ندمردان ساعات بيشتري را در هفته مشغول به كار        مقايسه با   
  مردان، زنان   شغل براي انجام شغلي مشابه    .  به حساب نمي آيد    ياو  است  بدون دستمزد   

سازمان ملـل، زنـان     نظام مديريتي   در  . گيرند  حقوق مي  آنها درصد كمتر از     40 تا   30
هـاي مربـوط بـه        درصـد از مقـام     21هاي تراز اول مديريت و        درصد از شغل   9فقط  

 درصـد از    48در خـدمات اجتمـاعي      ارشد را در اختيار دارند، حـال آنكـه          مديريت  
ها تا به    دولتبا اين همه، واقعيت آن است كه        . شغلي را بر عهده دارند    پايين   هاي مقام

 .اند حال كمتر تمايلي نسبت به برآوردن نيازهاي شغلي زنان از خود نشان داده

خي مانند عـادات اجتمـاعي،   تارييك عامل خاص اختالفات جنسيتي ناشي از       
پيامـد اوضـاع و احـوال گونـاگون         ، بلكه   نيستمذهب، ارتباطات اقتصادي يا قوانين      

م اجتماعي به شكلي ظالمانـه فرصـت        اپيچيدگي نظ كه   آگاهندبسياري از زنان    . است
 و در عين حال آگاهند كـه خـود          گيرد  امكانات زندگي را از آنان مي      بهره جويي از  

مشكل آنها تنهـا چگـونگي رقابـت بـا          آن ها مي دانند كه      .  ام اند جزيي از همين نظ   
 اراده معطوف به تجسم و ترسيم يك نظام تازه اجتماعي و كمـك              مردان نيست، بلكه    

در . اسـت اسير خود كـرده     م موجود است كه هم مردان و هم زنان را           انظبه بازتوليد   
 چگـونگي   و تعريف تعيينـ بصورتي روزافزون مسئوليت      بايد قرن بيست و يكم زنان    

در دنيايي   تحقق بخشيدن به آن      براييك زندگي خوب و انساني را برعهده بگيرند و          
در برخي از جوامع ـ به عنـوان   آشكارا،  . پيچيده و به هم پيوسته نقشي فعال ايفا كنند

سياسـت  عرصـه    زنـان وارد     ازشمار قابل توجهي    ـ   مثال، در كشورهاي اسكانديناوي   

                                                 
2. “Start-up of Her Own”, by Marci McDonald, U.S. News & World Report, May 15, 

2000. 
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اي  بـه نحـو قابـل مالحظـه       را   روابط جنسيتي و در نتيجه، روابط اجتمـاعي           و 3اند شده
 چنين پيشرفت هايي هنوز به هيچ روي كافي نيست          .اند كردهتر   متعادل  و  منصفانه تر   

اي   عرصه اجتماعي به گونه     خود در   اساسي نقشوامع براي ايفاي    ج همه در    زنان بايد  و
  . دشون و توانمند  فعالروزافزون و گسترده 

  
  زناناجماع  بين المللي درباره ضرورت توانمندي 

 نـان   آشكارا اجماع و توافقي بين المللي درباره لـزوم توانمنـد شـدن ز              در حال حاضر  
باره زنـان   اين توافق در چهارمين كنفرانس جهاني سازمان ملل در          . شكل گرفته است  

 سنددر اين   .  گرديد منعكس» خط مشي اجالس پكن   «در   و   حاصل شد ) 1995پكن،  (
برنامـه اجرايـي    براي تدوين يـك      »خط مشي اجالس پكن   «: چنين عنوان شده است   

 موانع موجود بـر      كليدي اين برنامه حذف    هدف. مند كردن زنان است   معطوف به توان  
سهم و تأمين   زندگي عمومي و خصوصي     هاي     حوزه سر راه شركت فعال زنان در تمام      

.  اسـت  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسـي      گيري در تصميم آنان با مردان    كامل و برابر    
درت و مسئوليت مـشترك بايـد        به ق   برابر دسترسيايدة   است كه    ابدين معن صل  اين ا 

رعايـت  المللـي    تر ملي و بين    ميان زنان و مردان در خانه، محل كار يا جوامع گسترده          
  .شود

 و شـرطي  اسـت   حقـوق انـساني     يكي از اصول تأمين     برابري زنان و مردان       
تحقق برابري انسان ها، توسعه و صـلح جهـاني          .  عدالت اجتماعي تأمين  براي   ليديك

ـ مـدار نـوعي       و مردم پايدار   شرط توسعة    .پايدار نيز در گرو تحقق اين برابري است       
  .است آن هابرابري ميانمشاركت نوين ميان زنان و مردان برپايه 

است كه زنان   مهم    از اين جهت    به تحقق اين اصول    تعهد مستمر و دراز مدت      
قـرن  مـشكالت   اي كه بـا       فرزندان خود و جامعه     تأمين سعادت   براي توانندبو مردان   

 »خط مشي اجـالس پكـن     « …كنند  با يكديگر همكاري    بيست و يكم مواجه است،      
تأكيد مي كند كه حل نگراني ها و مسايل مشترك زنان درگرو همكاري بين آنان و                

از آن پس . شدمردان مساوي با تعداد  كابينه سوئد  تعدار زنان عضو بار براي اولين1995در سال . 3                                                 
هاي نظامي و محيط زيست  هاي اجتماعي و هزينه  بيمهةدر زميندولت هاي  سياستدگرگوني 

  .تازه در عرصة تصميم گيري بودنيروهاي سياسي معرّف حضور 
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ايه هدف مشترك يعني برابري جنسيتي در سراسـر         تشريك مساعي آنان با مردان برپ     
زنـان  و متنوع    متفاوت   خط مشي اجالس پكن به اوضاع و احوال كامال ً         «: جهان است 

به عنوان واقعيتي ملموس مي پـذيرد و          آن را  ودر جوامع گوناگون جهان آگاه است       
بـه   در تـالش بـراي نيـل         برخـي از زنـان    به ويژه به اين واقعيت نيز آگاه است كه          

  4».دان مواجه خاصبا موانع توانمندي 
  

     نظم جهانينيروي محركه : تكنولوژي اطالعات
بـستر و   اطالعـات   علـم و    . انقالب ارتباطات در حال تغيير دادن ماهيت قدرت اسـت         

ارتباطات . كنند روابط توليد را كنترل مي    چگونگي  ها و    شيوه اند و     مدرن دنيايشالوده  
را گـان   كوتاه كرده و هم بسيار را    ها  فاصله ،هود درآورد  خ تسلطمدرن زمان را تحت     

تكنولوژي ارتباط جهـاني را بـه سـادگي    اين . هاي بالقوة يكديگر كرده است    همسايه
 تا خود را    وادار ساخته است  ها را    ها و شركت   يك گفت و گوي محلي كرده و دولت       

 نيز از يـك سـو       اه دولت . كنند  و سازگار  هماهنگهاي جهاني      رقابت  تازه با شرايط 
تحت فشار الزامات رقابت هاي جهاني اند و از سوي ديگر ناچـار بـه رعايـت اصـل                   

      يرواي كـه عمومـاً جهـان    اي الگوي تـازه . عدالت اجتماعي در سرزمين هاي خود

(globalization) ارتبـاط و قـدرت      ه اي از  هاي تـاز   شكلخود معرف   شود،   ناميده مي 
 روند تازه به سود جوامع بشري است يا به           كه اين   داشت توان اطمينان  نميهنوز  . است

اي  رو به رشد را مهار نكنيم، آينـده روند كه اگر اين بود توان مطمئن    اما مي . زيان آن 
 مشاركت يا رضايت ما     به تاريكي           ،آگاهيتواند بسيار درخشان باشد، بدون       كه مي 

اي در   درن فرصت هـاي تـازه     امكانات گسترده تكنولوژي اطالعاتي م    . خواهد گراييد 
امـا، زنـان در    صـورتي          . قرن بيست و يكـم در دسـترس زنـان قـرار خواهـد داد              

   . توان و آمادگي الزم برخوردار باشند ها بهره گيرند كه از فرصت توانست ازاين خواهند
  

                                                 
4. “Report of the Fourth World Conference on Women”, Covenant for the New 

Millennium: The Beijing Declaration and Platform for Action (Beijing, Sep. 4-15, 

995), Santa Rosa, California: Free Hand Books, 1996, pp. 7-8.  
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  تكنولوژي اطالعاتپيچيدگي 
و پيچيده يه ال، خودجوش، چند شدهاقتصاد جديد جهاني  موتور كهاي  تكنولوژي

ها و   خود شكل فزايندهرشددر گذرد   ميي بين المللياين تكنولوژي از مرزها. است
هر نوع  تادارد مي وا افراد، جوامع و ملل را  مي آفريند و در نتيجهاي امكانات تازه

هايي كه  ها يا ملت افراد، گروهبه اين ترتيب، . را با شرايط جديد تطبيق دهنداصالح 
از فرآورده ، يي بيشتري دارند آشنا اطالعات نوينتكنولوژيامكانات و با ساختار 

كساني كه با تكنولوژي اطالعاتي جديد اما، . هاي آن بهتر مي توانند استفاده كنند
هم با ديگران به رقابت  و يا نقشي در ايجاد و تكامل آن ندارند قادر آشنا نيستند
هاي بشري  رنجمسايل و ديد نسبت به تكنولوژي جواقعيت آن است كه . نخواهند بود

نيازهاي انساني را برآورده نخواهد كرد مگر اينكه ما به همين دليل   وتفاوت است بي
  نوينتكنولوژياز آنجا كه . و در خدمت خود بگيريمنيم آن را مهار كتوانايي هاي 

شكوه اعتراض و  با .  را برنمي تابدهاي انساني ، ضعفاستقدرت خود مولد اطالعات 
آنچه بايد انجام دهيم كشف راهها و . كردنمي توان منا بر اثرات منفي آن غلبه و ت

 و همچنين اطالعاتي به امكانات بخشيدنشكل  را توانا به هايي است كه ما روش
رسيدن به اين توانايي به طور كلي در گرو آموزش مناسب . دكناستفاده صحيح از آن 

ي مدرن اطالعاتي نيازمند توسل به ابزار سياسي است است، اما بهره جويي از تكنولوژ
به  و در نتيجه نظر گروهي اتفاق به ايجاد نوعي رهبري كهآوردن يعني فراهم 

  .شود هاي گروهي منجر مي تصميم
  

  آيندة بهتربراي همگان زيربناي :  اطالعات نوينتكنولوژي
 كـه   و توافـق الزم را    تواند به ما كمك كند تا دانش، رهبري          تكنولوژي اطالعات مي  

تواند  تكنولوژي جديد مي  اين  .  ماست به دست آوريم    زندگي موردنظر رسيدن به   الزمه  
هاي ملـي و     سياستو به اجراي    اي نسبتاً ارزان به كلية نقاط جهان منتقل شود           با هزينه 
 هـاي  گيـري  در تصميم كند تا     كمك  افراد و جوامع محروم     و در نهايت امر به      جهاني  
هـاي   قرن بيستم آغازگر پيـشرفت    همانگونه كه   . شركت كنند   خود زندگير  د مؤثر

هـاي   پيـشرفت توانـد     مـي نيـز    قرن بيـست و يكـم        ،عظيم در علوم و تكنولوژي بود     
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به ما اين امكـان را      هاي علمي     پيشرفت .وجود آورد ه   ب  ها  در زندگي انسان    العاده فوق
 مورد تهديد قرار مي دهد از     ر را    كه زندگي بش    را هايي ياري از بيماري  داده است تا بس   

ـ                از يـك   ان را   ميان ببريم، عمر را طوالني كنيم، ماهيت كار را تغييـر دهـيم و همگ
تـوانيم اطالعـات و علـم را          مـا هـم اكنـون مـي       . سـازيم زندگي آبرومند برخوردار    

. آوري و منتقل كنيم    ايجاد، جمع اندك  اي نسبتاً     هزينه ر سريع و با   اسيجهان ب   درسراسر
هـاي   از تـالش  بـسياري   كـه درگذشـته   چيره شويم    يسرعت بر مشكالت    توانيم به   مي ما

  . به موقع به تعويق انداخته بودهمكاريمربوط به توسعه را به علت نبود ارتباط و 
 

  شمارمندر نحوة توزيع اطالعات اختالف سطح د
  (digital)شمارمند  نابرابري توزيع اطالعاتبا در دنياي امروز مامشكل اين است كه 

 نابرابر به اطالعات و دانش و امكانـات         دسترسيناشي از     اختالف سطح  اين. روبروييم
 بـه عنـوان     .وجود دارد  توسعه و همچنين آزادي و برابري جنسيتي         ةدر زمين است كه   

 بـيش از تعـداد       آمريكـا بـه تنهـائي      يوترهاي موجود در ايـاالت متحـد      نمونه، كامپ 
 زنان در سراسر جهان و به ويژه        5.استشورهاي جهان   كامپيوترهاي موجود در بقية ك    

در كشورهاي در حال توسعه نسبت به مردان كمتر بـه تكنولـوژي مـدرن دسترسـي                 
  .دارند

 در كشورهاي فقيرتر بلكه     دره تنها   براي رفع اين شكاف ها و كمبودها ن       ما بايد     
مـا بايـد    . نـيم كتـالش   تر جمعيت هر كشور، به ويژه زنان و دختران،            هاي محروم   بخش

استفاده از اينترنت را براي تمام مردم جهان فراهم كنيم و اين امر نه تنها شـامل                 امكانات  
  نـرم افـزار هـا،   هاسـت، بلكـه اسـتفاده از     استفاده از دستگاه   آموزش نحوه افزار و     سخت
هـاي    انـسان . گيـرد   دربرمـي نيـز   را  هاي فرهنگي زباني و دسـتاوردهاي اجتمـاعي           داده

شده در جهان نه تنها بايد مصرف كنندگان اطالعاتي باشند كه در            فراموش  ن يا   نشي  حاشيه
، كننـد  كه خود و ديگران از آن استفاده مي       را  اند، بلكه بايد دانشي       مكاني ديگر ايجاد شده   

و خـرد بـشري در      گونـاگون   برداري از تجارب      در صورت بهره  فقط  ما  . وجود آورند ه  ب

                                                 
5. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 

999, New York: Oxford, 1999, p. 62. 
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يـاري    چالشي را كه در مقابـل ماسـت بپـذيريم و            اگر  . تر خواهيم شد    سرتاسر دنيا غني  
بـه   انسانها    در آن     جهاني خواهيم داشت كه     گان را وجهه همت خودكنيم،    رساندن به هم  

امـا  . انصاف و عدالت بهره خواهند برد        سعادت، منزلتي درخور خواهند رسيد و از     شأن و   
ي فتخارادنيايي خواهيم بود كه در  در نهايت مجبور به زندگياگر از اين چالش بپرهيزيم     

  .نخواهد داشت
  

  يادگيرنده   جوامعرهبري و
ويژگي آن فرمان مداري سازمان يافته و       كنيم كه     بسياري از ما در جوامعي زندگي مي      

توانـد خانـه، جامعـه و         مـي  فرمان مـداري     مركز اين .  است (hierarchical)پايگاني  
 فرهنگ اطاعـت    با استفاده از   رمان مدار  ف ساختار. هاي سياسي يا اقتصادي باشد      عرصه

همين فرهنگ است كه با ايجاد يك نظـام اقتـدارگرا           . شود  پروراند و پرورانده مي     مي
نقش اقتدار، قـانوني كـردن روابـط        .  توجيه و تغذيه مي كند     را اطاعت   سلسله مراتب 

يـك نظـام    در نبود اقتدار، هـر فـرد در         .  است  عموم رضايتراه جلب    مدار از    فرمان
 گونه روابـط    اين. القوهبه عضوي ناتوان مبدل مي شود يا به زورمندي ب          فرمان مدار يا  

اي متفاوت هستيم كه در آن مـردان          جامعهدر پي   تر، ما     به بيان دقيق  . دلخواه ما نيست  
نگرنـد    نمي اجتماعي   سوژه هايي با وظايف خاص و معين      عنوان  به  و زنان به يكديگر     

بـه   يكـديگر را     بلكـه    ،كند دهد و ديگري اطاعت مي    كه در آن يك نفر فرمان مي        
 از  .عنوان انسان هايي مي شناسند كه با انسان هاي ديگر در ارتباطي اصيل و برابر اند               

هـاي     براي پـرورش انـسان      است اي  رهبري وسيله گروه يادگيري   در يك   همين رو،   
 بـا ايـن     .نـد آور  هايي كه براي يافتن وحدت و معنا به يكديگر روي مي             انسان :اصيل
  .بايد از جايي كه هستيم آغاز كنيم  آموزشيگروه هاي  حركت به سوي براي همه،

 دستيابي بـه  الزم برايعزم و قدرت يعني تسلط بر براي بسياري از ما رهبري         
ديگران را متقاعد به انجـام      بتواند  كسي است كه     در معنايي مشابه، رهبر      .ندههدفي ارز 

ين تعبير از رهبري، افراد صاحب اقتدار از موقعيت بهتـري           ابراساس  . دستوراتش كند 
ما براسـاس تجربـة خـود افـراد         .  اما هميشه اينگونه نيست    ،براي رهبري برخوردارند  

 و زمينداران ،كارفرمايانپدران، چون ـ  شناسيممي بسياري را در مسند قدرت 
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 افـرادي برخـورد     از سوي ديگر، بسياري از مـا بـه        . ـ كه رهبر نيستند    صاحبان حرفه   
بـر  كـه    يرتـأثي آن ها را به خاطر      ،  مسلط نيستند  قدرت    براهرمهاي   كه هرچند   ايم  كرده

  يـك ويژگـي   را   رهبـري   بايد  آيا ترتيب، به اين . دانيم    ، رهبر مي  گذارند  مي محيط خود 
  ؟مندند بهره ازآن ، و نه همگان،افراد تنها برخي كهشمرد  خصلتييا آنرا  دانست  فردي

  
  شود نمي شمرده ه رهبريآنچ

 چـه   رهبـري تعيـين كنـيم     هاي شروع بحث دربارة رهبري اين است كه           يكي از راه  
اعمـال   كه رهبري توانـايي      يمبسياري از ما براين باور    . با بديهيات آغاز كنيم   . نيست

ممكـن اسـت بتـوان مـردم را بـا تهديـد بـه انـواع                 البتـه   . نيست قدرت يا   خشونت
پـدر  بـه عنـوان نمونـه،       . ا وادار به انجام كار مورد نظر كرد       ه  ها يا مجازات    محروميت

هـايش    در يكـي از درس    وي  كند به اين دليـل كـه          خود را تهديد به تنبيه مي     فرزند  
رييس اداره نيـز    .  خود در منزل شانه خالي كرده است       تكاليفمردود شده يا از انجام      

انجام سريع تر وظـايفش      وادار به    تا او را  كند     تهديدپاداش    به ندادن  را  كارمندتواند   مي
در واقـع   ايـن گونـه تهديـدها و مجـازات هـا            توان تصور كـرد كـه         مياما،  . سازد
. داد رخ نمـي   حضور رهبري  رصورتد كه است رويدادهايي نسبت به   منفي  هاي  العمل  عكس

داشـت   نمي تهديد كارمند  يا مافوق نيازي به      فرزند مجازاتپدر نيازي به     مثال،  عنوان  به
  .تفاهم متقابل بهره مي جست رسيدن به برايمؤثر و تبادل رأي ارتباط هاي  شيوه ازگرا

اقتدار نيست؛ چـه اقتـدار بـه         اعمال    كه رهبري  دهد  نشان مي يادشده  هاي    نمونه  
 و چه اقتدار به شكل سنتي آن، مانند اقتـدار  ، به فرزند نسبت مانند اقتدار پدر   ،شكل قانوني 

بخواهد و فرزنـد  كاري تواند از فرزند خود      يك پدر مي  . گانمندپايمافوق در يك سازمان     
نيز ممكن است آنرا انجام دهد فقط به اين دليل كه پدر تصور مي كند حق عنوان كردن                  

كند مادامي كه  يك مرئوس برطبق دستورات مافوق خود عمل مي. چنين تقاضايي را دارد
 اعتبار، كارمند زيردسـت گمـان مـي       اين دستورات در حوزة اقتدار مافوق باشد و به اين         
معموالً منظـور مـا از اعمـال اقتـدار          . كند كه مافوق حق صدور چنين دستوراتي را دارد        

همچنـان بـا    ، امـا    منتفي مي سـازد   استفاده از زور را     مشروع  اقتدار  . است، همين   مشروع
  . است متفاوتهبرير
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اوار احتـرام و    به تجربه ثابت شده است كه افرادي معين داراي شخصيتي سـز             
. دهنـد  ديگران را تحت تأثير قرار مـي خود  (charisma) فرهمندي آنها با. ند ا اطاعت

ويژگي دروني است كـه     دانست، چه يك    تفاوت  فرهمندي را نيز بايد با رهبري م      اما  
تبعـي ازتوانـايي     ديگـر، رهبـري     ازسـوي . از آن برخوردارنـد   شمار اندكي از مردمان     

 ازهمـين رو،   . قـرار دارد  همگان     است كه بالقوه دردسترس    ان با ديگر  ارتباطبرقراري  
  .اند ازآب درآمده بزرگي رهبران  باشند فرهمندي داشته آن كه خصلت كسان بياز بسياري

يـا  مـشروع    اعمال زور است و نه اقتدار سـنتي،           ناشي از  بنابراين، رهبري نه    
افرادي . بري باشد ز ره  ويژگي ها مي تواند جزيي ا       هر يك از اين    ، هرچند كه  فرهمند

بايـد  را  رهبري  مشخصات   بنابراين،.  نيستند رهبرقرار دارند الزاما    كه در مسند قدرت     
  ..ويژگي ها و ساختارهاي فرماندهي متفاوت دانستاز 

  رهبري و برقراري ارتباط
 بقاي رهبـري،     ايجاد و  برايبنابراين،  .  با ديگران  ارتباط كردن يعني برقراري      رهبري

تواند   كس نمي   هيچ.  نياز به دونفر داريم كه به نوعي با يكديگر مرتبط باشند           ما حداقل 
ـ  شكلي از ارتبـاط       را بايد  رهبري و از همين رو      در انزوا رهبري كند    كيفيـت  .ستدان

وي بـا    با چگـونگي برقـراري ارتبـاط          است مرتبطمحسوسي  رهبري هر فرد به نحو      
سلسله مراتـب   اساس   در اكثر موارد بر    ارتباطينظام  ،   پايگاني هاي  در سازمان . ديگران

مافوق، وظايفي را   . به همين شكل است   در اين گونه نهادها     رهبري نيز   . ستعمودي ا 
و سپس نتيجه    به ايفاي آن ها بپردازد       كارمندتعيين مي كند و راه را نشان مي دهد تا           

تثبيـت  زيرا به تقويـت و      كارآمد است،    گونه نظام تنها به ظاهر       اين. را گزارش دهد  
  .از نظر بسياري از ما پذيرفتني نيست مي پردازد كه رتباطانوعي 

. كنـد   الگويي متفاوت را دنبال مـي     جامعة يادگيرنده   برقراري ارتباط در يك       
شـود،    ايجـاد مـي   و افقي   ، بلكه به صورتي برابر      يستاين الگو برطبق سلسله مراتب ن     

ايـن الگـو سلـسله مراتـب را         . نـه هميشه دوجانبه است و با اعمال زور يا اقتدار بيگا         
بـه  در آن   ه اعضاي انجمن    هم. جلوه مي كند  همواره به شكل گفت و گو       . پذيرد  نمي

الگـوي رهبـري در ايـن سيـستم،         . آموزنـد    مي دارند ياد مي گيرند و    شركت  تساوي  
 بـالقوه    و هم يك پيرو    يك رهبر هم  هر فرد همزمان    . كند  الگوي ارتباط را دنبال مي    
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 رسيدن به دركي    برايتر، هر فرد رهبري است كه با ساير رهبران             دقيق  به بيان  .است
هـايي    انتخـاب نيز  هاي موجود و       گزينه  يا تفاهم بر سر    مشترك از موضوع مورد نظر،    

افراد بـراي رسـيدن بـه       در چنين نظامي همه      .كند  كه بايد صورت پذيرد، فعاليت مي     
ندگي كه همگان در آن سـهيم       بينشي از ز  رسيدن به   يعني   مي كوشند،  هدفي مشترك 

اي ناآشنا به نظـر          اين تصور از رهبري ممكن است در وهلة اول تا اندازه           .خواهند بود 
الگوهـاي  مـا بـه     ه   چ آيد، ممكن است خيالپردازانه به نظر        نيز .اما چنين نيست  . برسد

  بسياري از ما ايـن نـوع ارتبـاط را در خانـه،            . ارتباط عادت داريم  پايگاني و عمودي    
تـرك  ايـد   از همين روست كـه ب     . ايم  هاي عبادت آموخته    مدرسه، محل كار يا مكان    

زمـاني  .  سنت هاي ديرينه و ناكارآمد را كنار گذاريم        تاعادت كنيم و به جد بكوشيم       
، در مسير روابـط متقـابلي       بگيريم و تصميم    بياموزيم با يكديگر    يمتوان  كه بپذيريم مي  

 ؛ بـود   از روابـط كهـن خواهـد       اي متفاوت   حظهقرار خواهيم گرفت كه بطور قابل مال      
  .آورد خواهند بوجود به مراتب بهتري را   آيندةكهسودمند روابطي 

  
  جوامع يادگيرنده رهبري در 

سوي مقـصدي    رفتن ب   فراگرد توان آن را به    رهبري يك روند تأثيرگذاري است و مي      
.  داشـت   بايـد هـدف و بيـنش       ي معين مكانحركت به سوي    براي  . تشبيه كرد خاص  

ـ گيري يك بينش     شكل را بايد محصول     بنابراين، رهبري  فراتـر از   كـه خـود     ست  دان
، از آل ايـده هدف مطلـوب، از   از  روشنيعني داشتن تصوريبينش . تعيين هدف است 

از همين   .نتيجه چه خواهد بود   ،  به بهترين شكل ممكن انجام دهيم     اينكه اگر كاري را     
ـ         رهبري؛  هدف باشد  يبتواند     رهبري نمي  رو، ري بـه شـمار     بـدون سـمت و سـو رهب
 بايـد  چگونـه پرسش اين است كه هدف و جهت حركت و برنامه عمـل را          . رود نمي

بايد تابع  فراگرد  آيا اين   و ميزان موفقيت را با چه معيارهايي بايد سنجيد؟           تعيين كرد 
  يك الگوي هرمي شكل باشد؟

 مـساعد    اجتماعي  و احوال   و اوضاع  شرايطرا با اشاره به      از آنجا كه اين بحث      
كليـدي بپـردازيم    هاي    ايده به شرح    بايداكنون  آغاز كرديم،    سنتي پايگاني    رهبريبا  

  .ياري خواهد داد  يادگيرنده رهبري درجوامع تحول به سوي كه ما را در جهت
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  يادگيرنده سازماندهي جوامع 
تا شود،    ميسر مي ر  تبادل افكا داد و ستد معنوي و      براساس  افقي  ه رهبري   كبه اين   نظر  

ها و معاني، هرگـز هـدف كـامالً ثـابتي             از بينش   معين اي يابي به مجموعه   زمان دست 
هيچ هدفي آنچنان مهم    .  و تحول اند   ل تغيير  هدف و وسيله دائماً در حا     . نخواهد داشت 

بدان معنا نيست   سخن  اين  .  وسيله را توجيه كند    هرگونهيا مقدس نيست كه استفاده از       
بند باشند يا در خـصوص اهـدافي معـين،     نندگان نبايد به عقايد خود پاي  ك كه شركت 

مقصود اين است كه شركت كننـدگان بايـد بـه           . اي نداشته باشند   افكار آرمانگرايانه 
سـاختار  . متفاوت اسـت   سنتي پايگاني    الگوييكسره با   كه  رهبري از منظري بنگرند     

  :باشدتواند شامل اجزاي زير  رهبري در جوامع آموزشي مي
  

  پذيري سازماني انعطاف
و همزمان با پيـشرفت  باشد پذيري الزم برخوردار  از انعطافسازماندهي يادگيري بايد   

 بـين سـاختار و يـادگيري        در ارتباط متقابـل    رهبري. تغيير يابد  شيوه هاي يادگيري  
و آمـوزش   يادگرفتـه مـي شـود       سـازماندهي   در اين ارتباط متقابـل      . تحقق مي يابد  

همـراه  نه تنها با دگرگـوني افكـار و رفتـار            يادگيري   ر چنين محيطي  د . سازماندهي
در . شـود  مـي نيـز  گـروه    تغيير مدام روابط و مناسبات ميان اعضاي         باعثاست، بلكه   

هـاي   با رشته  كه   نيست اداره و دفتر  چند  شماري  ، سازمان عبارت از     جوامع يادگيرنده 
هـاي   تقابل، زنده و مـنظم ميـان انـسان         بلكه ارتباطي م   ،د باشن اقتدار به هم متصل شده    

  .واقعي است
  

  توزيع منظم قدرت
 سازماندهي مستلزم اين اسـت      عنوان آموزش و آموزش به      عنوانتحقق سازماندهي به    

هرج و    اقتدار به معناي    هاي رشته   بردن ازميان. توزيع شود   همه ميانمنظم    شكلي    به  كه قدرت 
 ازرفتـار،   ،متقابـل ارتبـاط    ر افـراد بـا ايجـاد       كه اگ  ، بلكه به اين معناست    نيستمرج  

اي  وگـو و مـروج مجموعـه        فـت مساعد به گ  كنند كه     استفاده    هايي و مهارت     احساسات
  .خواهد يافت  تحقق ، نظمكنندگان باشد ميان شركت   مشتركو اهداف  ازمعاني
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  احترام متقابل
لمه با يكديگر به    كنندگان در مكا   بستگي به توان شركت   يادگيرنده  هبري در جوامع    ر

 كه به رغم    كند  تأكيد مي بر افرادي   افقي  رهبري  . هايي برابر و كامل دارد     عنوان انسان 
  .گذارند  نظر، به يكديگر و عقايد يكديگر احترام مي وجود اختالف

  
   پيروي داوطلبانه 

قـشي مهـم در تحقـق       نرود بلكه     از ميان نمي    نه تنها  در يك سازمان آموزشي، اقتدار    
بستگي به رضـايت داوطلبانـه      ها    اقتدار در اين سازمان   كند، اما    مشترك ايفا مي  بينش  

 ي است غيراجباري  اقتدار. اي از قوانين يا تهديد به اعمال زور         مجموعه  به افراد دارد نه  
  .شود  حاصل مي و تبادل نظر پيشرفت گفت و گوكه در مسير

  
  مند تفكر نظام

به همان اندازه آگـاهي دارد كـه از         جزاي خود   ااز ارتباط ميان    جامعة يادگيرنده   يك  
مطلـوب زاينـده تفكـر      يك مجمع آموزشـي     .  كل سازمان  باارتباط ميان يك بخش     

ند كه هويت و اعمالشان زماني      ا  آگاه  در چنين مجمعي   كنندگان شركت.  است مند نظام
آگـاهي از ايـن     . شودشمرده  يابد كه به عنوان بخشي از كل بزرگتر          معناي كامل مي  

دهد و اهداف را با منابع موجـود          مي سودمندمندي، به گفت و گو سمت و سويي          ظامن
  .سازد در زمان و مكان خاص و متغير مرتبط مي

هـاي رسـمي    نهادهـاي متفـاوت ماننـد        ند در حيطه  نتوا مييادگيرنده  جوامع    
آن گروه   از   ،در واقع بسياري از رهبران موفق در سازمانهاي رسمي        . دنسازماندهي شو 

هـاي مطـرح شـده در بـاال          با ويژگي  خود بهره مي جويند كه       هاي ارتباطي   مهارتاز  
  .سازگار باشد و در ايجاد جوامع آموزشي مفيد واقع شود
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  يادگيرندهاخالق رهبري در جوامع 
 رهبري اعمال زور، اقتدار يـا فرمانـدهي         ،تأكيد كرديم همانگونه كه در گفتار پيشين      

 در قـالبي معـين و        برقـراري رابطـه بـا ديگـران        نوعيق   معرف و مصدا    بلكه ،يستن
، بايـد سـاختاري      يادگيرنـده   به منظور تمرين رهبري در يك جامعـة        .مشخص است 
بخش پيشين را مـد      نكات مطرح شده در       بايد اين ساختار . وجود آوريم ه  مناسب آن ب  

  هـاي   هـا و گـرايش     كه رفتار، ويژگـي   در همان حال، فرض براين است        .نظر گيرد 
 كمـك   اند به ايجاد و تداوم چنين سـاختاري        پيش از اين نيز وجود داشته     متداولي كه   
 خصوصيات در حـين عمـل فـرا گرفتـه           ايناما، واقعيت آن است كه      . خواهند كرد 

 رهبري و يا بـرعكس،      عنوان سازماندهي آموزش به     روندبخشي از   شوند زيرا خود     مي
اخـالق   « و حاصـل آن    رونـد اين  . روند ، به شمار مي    يادگيري عنوانيعني رهبري به    

  .شود  ناميده مييادگيرنده در جوامع »رهبري
ـ ب.  ساده آغاز كنيميه يك نظر اشاره به  بابهتر آن است كه اين بحث را           ي  رخ

جبار و يا كنتـرل     اگر ا و  دارند   يكاهلگرايش به   صوالً  انسان ها ا  اند كه    بر اين عقيده  
 برخي ديگر   .قش مفيدي در جامعه نخواهند داشت     نكار نخواهند كرد و     در ميان نباشد    

 خالي از مـشكالت      و  محيطي دوستانه  اهل كار و خالقيت است و     ذاتاً  معتقدند كه بشر    
شي از   دو اعتقاد مختلف نا     اين . را شكوفا كند   خالقيت مي تواند به آساني اين       و موانع 

تارهاي  سـاخ  نگـرش نخـست متمايـل بـه         . متضاد به دنياسـت   كامالً  دو نوع نگرش    
 مـساعد   هاي  محيط معطوف به دوم بيشتر   نگرش  . پايگاني است فرماندهي در يك نظام     

  يادگيرنـده  اگر بناست كه اخالق رهبري را در جوامع       . گفت و گو و ارتباط است     به  
هاي فردي باشيم كه پديدآورنـدة   پرورش دهيم، مسلماً بايد مشوق آن دسته از ويژگي   

؟  چنين نگرش و ديدگاهي را بـه وجـود آوريـم            مي توانيم  چگونه. دوم است نگرش  
  كدامند؟هاي اخالق رهبري منظور نظر ما  مؤلفه

  
  ديگراننگرش به 

ما بايد بـه ديگـران بـه عنـوان          .  است  بسيار حائز اهميت  نگرش ما نسبت به ديگران    
باور بايد  .  و مفيد دارند   درست  انجام كارهاي قصد   كه بنگريم كاملراستين و    هايي انسان
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بايد بپـذيريم   . شوند يبهترانسان هاي    چگونه    بياموزند خواهند كه آنها مي  باشيم   داشته
نيـست    و افتخارشهرت رسيدن به     پاداش يا   دريافت در درجة اول براي    انسانها كه كار 

آنهـا بـيش از     به سخن ديگر،     .تحقق هدف هاي اساسي كار و حرفه آن هاست        بلكه  
نگرش مـا   . هايي كامل و حقيقي شناخته شوند       خواهند به عنوان انسان    هرچيز ديگر مي  

 خـود چگونـه     معرف آن اسـت كـه      اما   ،را تعيين نخواهد كرد    ين ساير ماهيت واقعي 
ما نيازمنـد آنـيم كـه از خـود فراتـر رويـم، بـر                . خواهيم چگونه باشيم   هستيم يا مي  

  .پذير باشيم  انعطافاحساسات خود مسلط شويم، انساني فروتن، صميمي، كنجكاو و
 
  ها عهد نسبت به ارزشت

هـاي   منظور از ارزش  . هاي حقيقي به آنها متعهد نيز باشيم        ارزش شما بايد ضمن پرور   
برد و بـه سـوي ايـن بـاور سـوق             حقيقي، آرمانهايي است كه ما را فراتر از خود مي         

 بـراي زنـدگي وجـود       ساختن دنيايي بهتر  دهد كه امكان همكاري با يكديگر در         مي
بخـشد و   مـي ي هاي ما معنايي فراتر از نفس كار كاربه همها  ارزش  اين تعهد به . دارد

بـه    .هدف مشخص و آني ما را به بخشي از اهداف واالتر و مهم تر مبدل  مي سـازد                  
فراتر از خود   به  دهد تا    ها اين توانايي را به ما مي        ارزش  اين گونه   تعهد به  سخن ديگر، 

  .مببينديشي
 

  به نيازهاي ديگرانحساسيت 
در خدمت ديگـران باشـيم      نه تنها   د كه   طلب ق رهبري در جوامع آموزشي از ما مي       اخال
اغلـب رهبـري    گونـه خـدمت     ايـن   . خدمت شوق بورزيم   به انجام اين     ، مهمتر ،بلكه

بايـد  . يل به خدمت به ديگـران كـافي نيـست         م فقط اما   6.شود خدمتگزارانه ناميده مي  
بايد توان همدلي،   . هاي ديگران كنيم  به نياز معطوف  بياموزيم كه چگونه توجه خود را       
  در خـود  نگريستن به دنيـا از نگـاه ديگـري را   و خود را جاي ديگري فرض كردن،     

هايمان چيـره    دشمني و   ها  بر تعصب ، ابتدا بايد    رسيدن به اين هدف   براي  . تقويت كنيم 

                                                 
  : بهكنيد براي آگاهي بيشتر در اين باره  نگاه .6

Larry C. Spears, ed, Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and 
ServantLeadership, New York: John Wiley, 1998.  
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 به ديگـران  را  خود  ي  اآر بياموزيم كه ،  بپرهيزيم  و عجوالنه  تندداوري هاي    از   ،شويم
قاط قوت و ويژگي     ن تحميل نكنيم، تنوع عقايد را بپذيريم، خشم خود را كنترل كنيم،          

از بـشناسيم و   بـه رسـميت     ي ديگران را    ، استعدادها  را مهم شمريم   مثبت ديگران هاي  
  .بگذريمي ديگران هاخطا

 
  بالقوة انساناستعدادهاي ارزيابي بر پاية پرورش 

.  قائل است  ي بشري وااليي براي دستاوردها   ارزش    يادگيرنده اخالق رهبري در جوامع   
رهبـري بـه    «كند كه ساختار     يافته تلقي مي   اما فقط زماني كاري را به نحواحسن انجام       

كارآيي را در قالب نقـشي  دستاوردها و  اخالق رهبري.  تقويت شود »يادگيريعنوان  
كنـد و    ميبر اعتماد تأكيد    . سنجد  مي  داشته است  استعدادهاي انسان شكوفايي  براي  كه  

اصـالت، صـميميت و اشـتياق در         كمك بـه ايجـاد       دهد كه  فرض را بر اين قرار مي     
  .استكارآيي كننده بهترين راه افزايش  اعضاي شركت

 
  شكيبايي و پشتكار

. كنـد   تأكيـد مـي  تحمـل يكـديگر  اخالق رهبري در جوامع آموزشي بر بردبـاري و   
بـه ديگـران    يا چيـزي را     وزد و   تواند بدون بردباري و مدارا چيزي بيام       كس نمي  هيچ

 بايـد بـا      يادگيرنده  تحقق بخشيدن به رفتار صحيح رهبري در جوامع        براي. تعليم دهد 
شـجاعت، شـكيبايي، تعهـد،      .  رشد كنـيم   ها  دشواري تحمل   باها مواجه شويم و      سختي
  .استهاي مورد نياز براي موفقيت يك رهبر   ويژگي از جملهپشتكار

 
  كار تيمي

يد به عنوان يك تيم كار كنيم، با        تأكيد داردكه با    يادگيرنده ر جوامع اخالق رهبري د  
 هاي  كار تيمي ويژگي اصلي سازمان     .ديگران ارتباط برقرار سازيم وهمسان رشد كنيم      

كار تيمي مستلزم احترام گذاشتن به ديگران، بهـا دادن بـه تنـوع و               .  است يادگيرنده
گيـري و    مردم در تصميم  كت دادن   شر،  اختالفاتسخاوت فردي، توانايي حل و فصل       

   اما افزون . استهايي در سطح سازماني  تحقق بخشيدن به آن تصميمات و ايجاد تيم
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رهبـري در جوامـع     مي توانيم دقايق و اصـول       اين، با انجام كار تيمي است كه ما          بر
  .موزيمبيا را يادگيرنده
   تيمييادگيري
كننـدگان در    به شـركت  اين است كه      يادگيرنده هاي كار تيمي براي سازمان   ويژگي  

مـشترك  توافق بر بينش  آنها را در  وياري رساند   جهت بهبود الگوهاي مناسب ذهني      
مثـال   تـصاوير، فرضـيات و       »الگوهاي ذهنـي  «. آماده سازد  تيمي    يادگيري از طريق 

جنبه هاي گوناگون زنـدگي مـردم       نهادها و   از   ديگران،    خودمان، يي هستند كه از   ها
 نگـاه  به دنيـا ورايشان از ما  كه هستندهايي   آنها منشور7.ايم سپردهن خود  ذه  به جهان
ها و   دهند و حقايق، ارزش    آنها اساس نگرش فرهنگي ما به دنيا را تشكيل مي         . كنيم  مي

هستيم كه از لحـاظ تـاريخي         هايي ما حاصل فرهنگ  . زنند عاليق ما را به هم پيوند مي      
هـاي    سازمان هاي  فرض  پيشما  الگوهاي ذهني   دليل  به همين    .مند و عمودي اند    پايگان

و در صورت نيـاز     اصالح كنيم   بنابراين، بايد اين الگوها را      . د تابن نميبررا   يادگيرنده
 نيست چرا كه آنها در عمق روان ما         اي   ساده كاراما تغيير الگوهاي ذهني     . تغيير دهيم 
 . داد  و تحليـل قـرار     ارزيابي  آگاهانه مورد   آن ها را   هميشهنمي توان   اند و    تثبيت شده 

 را از ضمير ناخودآگـاه بـه        اين الگوها يك كار تيمي خوب بايد به ما كمك كند تا           
و  اصالحشان كنـيم درصورت لزوم بپردازيم و آنها به ارزيابي ، وريمآضميرخودآگاه 

همياري را تسهيل   آموزش تيمي متضمن نوعي گفت و گوست كه         . شان دهيم تغييريا  
را ازمجمـوع     كـه كـل    افراد است     بين همكاري  هماهنگي و حس   ري ايجاد هميا. كند مي

ـ    توافـق  ،معنـاي    اما به  ،همياري. كند بزرگتر مي   دهندة آن  تشكيل  هاي بخش ة افـراد   هم
حترام متقابل به يكـديگر      تعهد به ا   باكه اعضاء      بدين معناست  .نيست  مسائل تمامدربارة  

  . است همگان متعلق به شپيامدهاي كه كنند شركتفراگردي مؤثر توانند در  مي

                                                 
7. 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, 1994, P. 235. 

   : به كنيد آگاهي بيشتر در اين باره نگاهبراي
Synchronicity: The Inner Path of Leadership by Joseph Jaworski, San Francisco: 

Barrett-Koehler, 1998, and Learning to Lead: A Workbook on Becoming a leader    

rren Bennis and  Joan Goldsmith, Cambridge: Perseus, 1997. 
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  يادگيرندهساختار رهبري در جوامع

گيري رهبـري در     مطرح شده را به عنوان ساختاري براي شكل       توان مباحث     اكنون مي 
  :است  زيرين خصوصيات  داراي يادگيري  عنوان  به رهبري. كرد خالصه   يادگيرندهجوامع

  
  جنسيت شمول 

 در تـالش بـراي      و مطلـوب خـويش       اهداف و زنان در تعيين   آل، مردان    در شرايط ايده  
يكي از اهداف اين كتـاب راهنمـا   . يكديگر تشريك مساعي مي كنند     با آنهادستيابي به   
 است بلكه كـامال ضـروري       پذير  امكان  نه تنها  است كه چنين مشاركتي    نكته   اثبات اين 

 كـه مـا را بـه         اي ي ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياس     ايجاددر  است اگر بخواهيم    
مؤيد اين  همچنين  اين كتاب   . موفق شويم  رهنمون خواهد شد  يك زندگي پويا و پرثمر      

انـساني  هـر  اگر رهبري را به معناي سازندة آن در نظـر گيـريم تقريبـأ       كه  ته است   نك
اين كتاب راهنما بـر زنـان، خوانـدن آن          تمركز  بنابراين، با وجود    . شودتواند رهبر    مي

محـسوس  اين كتـاب زمـاني      ، موفقيت كامل    در واقع . ز مفيد خواهد بود   براي مردان ني  
مــشاركتي    آن  و معنــا و محتــوايشــكلگــسترش  كــه مــردان نيــز در خواهــد شــد

  . باشند  داشته فعال 
 

   مشورتي 
گفتگـو و تبـادل آراء هدفمنـد        دانند با يكـديگر       دربارة مسائلي كه مهم مي     انسان ها 

زمينه اي خاص مي تواند منشاء خدمتي شود و هـر خـدمتي             انسان نيز در    هر  . كنند مي
 يكي از اهداف اين كتاب راهنما نشان        .خود ممكن است مقدمه اي براي رهبري باشد       

بـه   را به مدد هدف و رسالت        شكل بيمي توان يك گروه     است كه   واقعيت  دادن اين   
يل است  در حين چنين تحول و تبد     . مبدل كرد  (communicative) ارتباطي   يك جمع 

  . مشخصه هاي رهبري تعريف مي شوند و تبلور عيني مي يابندكه
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  هدفمند
.  اسـت   يا اهدافي خاص   ح هدف يشرت تعيين و    يهاي اصلي جوامع ارتباط    يكي از نقش  

 خود مستلزم آموختن از سويي و بهره جويي از قدرت، از سـوي              شرح هدف تتعيين و   
ايـن  . سياسي جوامع ارتباطي است ويژگي هايتعيين هدف نشانگر شيوة   . ديگر است 

دمكراتيـك اسـت يـا اقتدارگرايانـه؛        ويژگـي هـا     كند كه آيا ايـن       ، تعيين مي  شيوه
تمايز گذاشتن يكي از اهداف اين كتاب راهنمـا    . گرايانه طلبانه است يا نخبه    مساوات

  .تعيين هدف استشيوة ميان دو 
  

  دموكراتيك و مساوات گرا
 و برابـر    هايي كامل  عنوان انسان به  به يكديگر   اعضاء   ،يمشاركت و   يارتباطدر جوامع   

احترام افـراد  فراگردي كه در آن . مي نگرند و براي همديگر ارزش و احترام قايل اند   
نيـز  شود ماهيت و چگونگي رهبـري را          مي مشخص يكديگر در حين تعيين هدف       هب

مكراتيـك و   يكي از اهداف اين كتاب راهنما، كمك به يافتن شكل د          . كند تعيين مي 
 مـا تمايـل بـه        هـاي  ، حتـي زمـاني كـه فرهنـگ        استطلبانه تعيين اهداف     مساوات

  .داشته باشندطلبي  گرايي و سلطه نخبه
  

  آگاه به اهميت وسيله
 يكـي از اصـول شـناخته شـدة رفتـار            »كند هدف وسيله را توجيه نمي    «اين اصل كه    

ناست كه در صورت اعتقاد     اين اصل به اين مع    . رود  اخالقي در سراسر دنيا به شمار مي      
حتـي هـدفي     ، به هـدف   براي رسيدن توان از وسايل غيراخالقي       به اصول اخالقي، نمي   

اي نزديك ميان هدف و وسيله وجود        از سوي ديگر، رابطه   . مهم و حياتي، بهره جست    
 بالقوه يـا    منابعدرست و دقيق    بينانه را بدون شناخت      توانيم اهداف واقع   دارد و ما نمي   

بدون شناخت و ارزيابي درست وسـايلي كـه در          .  برگزينيم انساني يا مالي الزم    بالفعل
  .اهداف غيرواقعي خواهيم بوددسترس داريم محتمال در پي 
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  »يادگيرندهجامعة « يك يذيرپ بهترين امكانات تحقق
 » يادگيرندهجامعة« به دست دادن تعريفي دقيق از يك در اين كتاب راهنما هدف ما
 ساختاري براي  يادگيرندهتوان گفت كه هر جامعةر كلّي مي به طو. نيست
يادشده هاي  ويژگيستكم بايد از  است و د»يادگيري عنوانرهبري به «گيري  شكل

ها عمدتاً متكي بر فرهنگ  چگونگي شكل گيري اين ويژگي.  باشددر باال برخوردار
. رار گرفته استايجاد و مورد استفاده قاي است كه در آن اين نوع رهبري  جامعه

كند تا به  هاي اصلي اين كتاب راهنما اين است كه ما را دعوت مي يكي از نقش
 آموزش و به امكاناتي كه اين مفهوم از رهبري براي زنان ايجاد عنوانرهبري به 

 اين مفهوم از ،كتابدرس در كليه جلسات . اندازيمكند، نگاهي خالق و دقيق  مي
  .شده استبرده بكار رهبري در ارتباط با آموزش 

  
  
  
  
  



  
  



  
  

  كارگاهبرقراري ارتباط در محيط 
  نكات مفيد براي برگزاري جلسات

  
 جلـسات    يـادگيري  كند تا اهـداف    كمك مي  كارگاه   اين نكات به شما گردانندگان    

 نائـل    ها و تمرين بحث ها    به اهداف خود در هدايت       كامال در نظر گيريد و    را  درس  
 و هدايت روند آمـوزش در هـر          نظارت اننده موظف به  شما به عنوان يك گرد    . شويد
 رسـيدن   برخالف معلمان و مربيان سنتي، شما مسئول هدايت گروه به سوي          . ايد جلسه

كننـدگان   شما ايجاد فضايي براي شركت    نقش  بلكه  .  نتيجه يا برداشتي خاص نيستيد     به
يگران نكـاتي را    ها و تجارب د    است كه در آن، آنها و شما بتوانيد از ايده         كارگاه  در  

 ضمن مخالفت ورزيدن با يكديگر در فضايي امن، به منظور كسب اتفـاق              ،بياموزيد و 
شما چنين فضايي را بايد با برنامـه ريـزي قبلـي در مـورد               . نظر با يكديگر كار كنيد    

همچنين با استفاده از شـگردهاي الزم بـراي    . مكان و فراهم كردن مطالب ايجاد كنيد      
فـضاي مناسـب     ايجاد احترام متقابل، مباحثة تأمـل برانگيـز و           برگزاري جلسه، باعث  

  .همكاري بشويد
  

  يادگيرياهداف 
هاي معين رهبـري   شيوهبردن كار ه  توانايي بفراگير بر و  ي، افقي يك رهبري مشاركت  

برقراري ارتباط، گوش فـرا دادن،      :  از  است عبارت اين شيوه ها   مهمترين. استوار است 
معي، توافق بر مفاهيم مشترك و اشتراك مساعي در روند          تالش براي هم رأيي دستج    

. گيرنـد  مورد بررسي قـرار مـي     يادگيري و تمرين    در جلسات   اين شيوه ها    . يادگيري
 مفـاهيم را  بـين ايـن  جلسات، معنا و ارتبـاط  اين  هاي متفاوت    توانيد در بخش   شما مي 

  .بطور مشروح به بحث بگذاريد
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  برقراري ارتباط
رهبران بايد در انتقال عقايد و اهـداف  . شود ك ارتباط مؤثر آغاز مي رهبري با ايجاد ي   
مـشاهده و   توانايي هـايي ماننـد قـدرت        رهبران خوب با    .  باشند تواناخود به ديگران    

بـه همـين    . گوش فرا دادن به ديگران، فن بيان و برقراري ارتباط آشنايي كافي دارند            
ـ   يادگيري و تمرين بر   جلسات  همة   ،دليل رقـراري  بـراي ب  هـاي الزم     ارت تقويت مه

هاي ايجاد ارتباط فردي و ارتبـاط        جلسات اوليه بر مهارت   .  دارد ي خاص ارتباط تأكيد 
ها و بـين نهادهـا       كند و جلسات پاياني به مسئلة ارتباط ميان تيم         با خويشتن تأكيد مي   

  .پردازد مي
  

  گوش فرا دادنهنر 
گوش فـرا دادن    . شوند  قدرتمند مي  رهبران با گوش فرا دادن به نظرات و اهداف ديگران         

معتبـر  محترم شمردن و    بلكه شامل   نيست  هاي مديران، همكاران يا رقبا       تنها شنيدن گفته  
يك شنوندة كارآمد، مانند رهبـري كارآمـد،        . هستآنان نيز   آراء  دانستن پيشنهادات و    

  .آموزد هاي خود مي كسي است كه از شنيده
  

  اتفاق نظر تالش براي دسترسي به 
گيري در رهبـري     هاي مهم تصميم   اتفاق نظر يكي از شيوه    تالش براي رسيدن به اجماع و       

ها يا سازمانهاي بزرگتر از طريق گفت و  ها، تيم افراد حاضر در گروه . موفقيت آميز است  
تـصميمات الزم بـا     از اين راه است كـه       . دبرن ميپي  نقطه نظرهاي مشترك خود     به  گو  

ها از ميان   اختالف نظر اگر  . نداتخاذ مي شو   موجود   ه هاي  و گزين  امكاناتشترك  درك م 
در بـسياري از    گرچـه   . زنـد  ، گروه دست به انجام كاري نمي      نرود و دستكم تعديل نشود    

 در نهايـت ايـن      وقت گير است، اما   يا  پذير نيست و      امكاندستجمعي  توافق  نيل به   موارد  
توانند از آنها حمايت      همه مي   منجر به اتفاق نظر در مورد تصميماتي خواهد شد كه          تالش

  .و پيروي كنند
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  مشترك توافق بر سر مفاهيم و ارزش هاي 

دسـت  مشترك   به ارزش هاي     توانند نهادهاي بزرگ مي  هم  هاي كوچك و     گروههم  
از طريق گفت و گو، كسب توافق نظـر و تجـارب مـشترك، مجموعـه اي از                  . يابند
ز افراد تا حدودي در شكل بخشيدن بـه          كه هريك ا    شوند يمتبلور م ها و اصول     ارزش

 شيوه اي قابل    مشتركشيوة رسيدن به ارزش هاي      . ندبوده ا آن شركت داشته و سهيم      
و گذشـت زمـان     گـروه   ماهيت اعضاي   متأثر از   و  عيين هدف   تغيير و انعطاف براي ت    

، هريك از اعضاي    مي رسد  مشترك   ي هدف  در همكاري به   ي كه گروهي  هنگام. است
  .شمرد  نوعي مبتكر هدف و شريك در ايفاي وظايف ميخود را بهآن 

  
    همكاري هاي آموزشي ايجاد

هاي شـركت كننـدگان در       افكار و فعاليت  كار مشترك بازتابندة    يك  برآيند و حاصل    
 يـك  دهند نهادي كه اعضاي آن دستورعملها را با كفايت و كارآيي انجام مي        . استآن  

هـاي خـود را مـورد        اهميت فعاليت همگان  نهاد آموزشي مشاركتي نيست مگر آن كه        
 در  و  ارزيـابي كننـد     كـار   هاي خود را در ميـزان پيـشرفت          سؤال قرار دهند و توانايي    

 و در عـين  گـرا  درونرهيـافتي   مشاركت آموزشي،   شيوة  . باشندهاي خود سهيم     آموخته
خودآگـاهي و   رهيافـت برپايـة      ايـن .  حال دستجمعي به ايجاد نهادهاي اجتماعي است      

تحقـق آن هـا   اهداف و در تعيين كه بيني فردي و گروهي همة كساني قرار دارد         روند
همكـاري  فعـاليتي اسـت كـه در آن         آموزشـي   همكاري  بنابراين،  . مي كنند مشاركت  

انديشه ها، داوري ها و آگاهي هايي مي شود كه به نوبة خود             شركت كنندگان منجر به     
ي منجر به ايجـاد فـضاي     آموزشي  ي هاي   همكار. تحقق اهداف گروه را تسهيل مي كنند      

فـردي و   هـاي    توانـايي  در عين آمـوختن بـر        در آن همگان   و كارآ مي شود كه       پويا
  8.گروهي خود ميفزايند

                                                 
 : آگاهي بيشتر در اين باره نگاه كنيد بهبراي . 8

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, 1994, P. 235. 
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  نقش گرداننده
كننـدگان    دهد و همراه با شركت     ديگران گوش فرا مي   آراء  يك گردانندة كارآمد به     

هدايت شـركت كننـدگان بـا       نقش شما سازماندهي جلسات و      . آموزد در كارگاه مي  
هبـري تخـصص    زمينـة ر  نيازي نيست كه شما در      . است كارگاه   استفاده از تمرينات  

 حاصـل    و سـودمند   موفـق  بحث هـاي     . را بدانيد   پرسش ها  داشته باشيد يا پاسخ تمام    
  .مشاركت همة اعضاي گروه خواهد بود

 
  هدايت گفت و گو

وگوهـاي    اي به گفـت    گيز، جهت تازه  هاي تفكران     پرسش راه طرح توانيد گاه از     شما مي 
وظيفة شما هدايت نتيجة گفت و گوها نيست بلكه تنهـا جهـت دادن بـه                . گروه بدهيد 

اي صـحيح     كه بايد بخاطر داشته باشيد هيچ عقيـده       در همان حال    . ستبحث و مناظره ها   
ابر  نقشي بر  همگان بايد اين امكان را فراهم كنيد كه         تر يا معتبرتر از ساير عقايد نيست      

 يـك گرداننـدة     . در روند مشاركت دستجمعي در يادگيري و دانش آموزي ايفا كننـد           
همه با اطمينان خـاطر بـه       آن  در   كه   دمي كن طرف ايجاد     محيطي قابل اعتماد و بي     قابل
يا حملة ديگران قـرار     آماج داوري   اينكه  بي  پردازند  بصادقانة عقايد خود    صريح و      رازاب

بيـان  كند تا احساس كنند قادر بـه         كنندگان كمك مي    كت به شر   چنين محيطي  .گيرند
هاي طوالني ميان    از وقفه . ند آرام و محترمانه ا    به شيوه اي   مخالفو ابراز نظر      خود عقايد

هـم مجـال    چنين درنگ هايي است كه شركت كنندگان  در  . اظهار نظرها نگران نشويد   
  . پيدا مي كنندراز عقيده اببراي هم اعتماد به نفس الزم را انديشيدن مي يابند و 

  
  بحث  دامنةبرانگيختن

 گفـت و گـو    به منظور بـرانگيختن بحـث و        پرسش هايي   جلسات كتاب راهنما،    در  
به گروه در   كه بتواند   تنها ارائة نكاتي است     پرسش ها   هدف از اين    . مطرح شده است  
تا زمـاني كـه گـروه    . رهبري كمك كندزمينه ها و ابعاد گوناگون   خصوص بررسي   

توانيد اجازه دهيد كه گفت و       رگير مباحثات مفيد و مربوط به موضوع است، شما مي         د
 ازتوانيـد    افزون بر ايـن، شـما مـي       . بيرون رود  مطرح شده    مرز پرسش هاي  گوها از   
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هاي مختلف طرح تمرينات يا شگردهاي طرح سواالت استفاده كنيد كه در اين              روش
مراجعـه   بنهادات بيـشتر بـه ضـميمة        براي پيش . (كتاب راهنما شرح داده شده است     

هستند يـا شـهامت الزم را       كمرو  شناسيد كه    را مي ي   افراد  در گروه    اگر شما ). كنيد
توانيد با بيان عقيدة خود، از يكي از آنها بخواهيد تا دربارة             براي ابراز عقيده ندارند، مي    

ـ شما هنگامي گرداننده اي كارآمد خواهيـد بـود كـه            . آن اظهار نظر كند    سبت بـه   ن
ـ    نشان دهيد  يتگروه حساس  افرادساير  كننده و     افراد شركت  نيازهاي  شان و ضمن تشويق

  .درفتاري مناسب داشته باشيد و خود نيز در روند آموزش سهيم شويآنان با 
  
    دستور جلسه اساسعمل  بر

تواند بحث را به بهترين شكل ممكـن اداره          اغلب اوقات، گرداننده تنها در صورتي مي      
اگرچـه  . و دستور جلسه را به گروه يـادآوري كنـد         وقت باشد   حفظ  مقيد به   كه  كند  

متفاوت كارگاه هاي تمرين    هاي فعال در      تعداد شركت كنندگان در هر يك از گروه       
  تـشويق كنيـد تـا     الزم است كه در هر كارگاه شركت كننـدگان را           خواهد بود، اما    

بحث كسي يا گروهي    و اجازه ندهيد    نظرات خود را در زمان نسبتاً كوتاهي بيان كنند          
سـت كـه    اضروري   هائي   اين امر به ويژه در مورد تمرين      . را به انحصار خود درآورد    

اگر . شركت كنندگان بايد در آن به بحث بپردازند و يا روايات خود را تعريف كنند              
خـود را   هـاي   اي مناسب به شركت كنندگان يادآور شويد تـا نظر           خواهيد با شيوه   مي

هاي خود را متوجه     و دستور عمل  هار ارتباط با موضوع عنوان كنند، بايد پيشنهاد       فقط د 
همچنـين  . يك فرد بخـصوص نكنيـد، بلكـه تمـام گـروه را مخاطـب قـرار دهيـد                  

هاي ديگـران توجـه كننـد و بـا در نظـر       كنندگان را تشويق كنيد تا به گفته    شركت
  .مطرح سازند نظر خود را هعنوان شدآراء گرفتن 

  
   وظايف تقسيم

 پايـان  از آغـاز تـا      يادگيري و تمـرين     هر يك از جلسات     گرداندن  اگرچه شما مسئول    
تقـسيم   . را برعهده بگيريـد   همة بحث ها    ها يا ادارة     هستيد، اما نيازي نيست كلية فعاليت     

 يك گام ساده در اين راه، . تواند و بايد بخشي از سازماندهي جلسات باشد وظايف مي
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هـاي گـروه،    برداري از فعاليت  گان به داوطلب شدن براي يادداشت     تشويق شركت كنند  
 بـه شـركت   . استهاي كتاب راهنما و يا ادارة جلسات         ها يا روايت   خواندن دستور عمل  

امالي خود  توجه زياد از حد به      كنندگان اطمينان خاطر بدهيد تا هنگام يادداشت برداري،          
 به اين ترتيب    .، نگران نحوة تلفظ خود نباشند     يا هنگام خواندن روايت با صداي بلند      نكنند  

  .خواهند شدشدن ترغيب  به داوطلبنيز  كرد و ديگران خواهند آرامش آنها احساس
  

  به گروه پيوستن 
ـ   . شركت و يا عدم شركت شما در مباحثه، بستگي به نظر خودتـان دارد              خـاطر  ه  امـا ب

هـر جلـسه را بـه       نظارت بـر    تا حدودي   وظيفه گرداندن و    داشته باشيد از آنجا كه شما       
. ارجـي خـاص مـي نهنـد       شما  هاي  پيشنهادآراء و    رايعهده داريد، شركت كنندگان ب    

مورد بحـث محـدود كنيـد و     هاي خود را در موضوع   هاي كه دخالت  بنابراين، مهم است  
 ديـدگاه   تنهـا  خود و نه بـه عنـوان       ايدة شخص  عنوان هنگام طرح يك ايده، آنرا فقط به      

  9.يدسازموجود مطرح   
  

  لذت بردن
در آموختن بلكه براي انجام كاري لذت بخش        براي  نه تنها   ياد داشته باشيد كه شما      ه  ب

  .لذت ببريدكارگاه حضور خود در از  بكوشيد تاپس . كنيد  شركت ميجلسات
  

  نقش شركت كنندگان
هـا و انتظـارات    شركت كنندگان به داليل متفاوت و با طيف وسـيعي از پـيش فـرض        

كننـدگان بـدون      نقش شـركت  . آيند مياين كارگاه ها    آنچه رخ خواهد داد، به      دربارة  
. بياموزنـد و هـم    يادگيرنـد   است كه هم     شان، اين  توجه به سطح تجربه يا موقعيت شغلي      

كننـدگان بـا دقـت بـه          زماني به اوج موفقيت خواهد رسيد كه شركت       تمرين  جلسات  

                                                 
  : نگاه كنيد بهشدبايد و يا نبايد داشته باكارگاه آموزشي گردانندة  كه يك صياتيشماري ازخصوز  براي آگاهي ا.9

“Part I: Facilitating Learning,” in In Our Own Words, by Nancy Flowers, Bethesda:  
Sisterhood is Global Institute, 1999. 



  كارگاهبرقراري ارتباط در محيط 
 

٤١ 

ها   ها و داده   فرضنسبت به درستي    بپردازند و   پرسش  كديگر گوش فرا دهند، به طرح       ي
صورت جمعي يـا    ه  ركت كنندگان ضمن كمك به پيش بردن مباحثه، ب        ش. ترديد كنند 

 مـي   به عنوان بخشي از يك تيم بزرگتر روند پيشرفت جلسات را مورد ارزيـابي قـرار               
دوستانه و صـميمانه  از كمك به ايجاد فضايي كارگاه  كننده در    كلية افراد شركت  . دهند

  .دبرخواهند  هره بحث و گفت و گو بدر طي
  
  جلساتگذاري بر

پيش از حضور در جلسه درس، بايد خود را با موضوع مورد بحث جلسه آشـنا كـرده                  
، اطمينان حاصـل كنيـد كـه        پيش از شروع جلسه    ، مطالب موردنظر   بر  مرور با .باشيد

لـوازم   ،ايـد يافتـه   درسـتي در  ه  اهداف تعيين شده در كتاب راهنما و اهداف خود را ب          
در دسترس داريد و مي دانيد آنچه براي شركت فعال همگـان در جلـسه               موردنياز را   
توان  جلسات را مي  . خواهد بود كنندگان    همه شركت در اختيار   به حد كافي    الزم است   

 و  سروصـدا  بـي هـاي    در يك دفتركار، ساختمان عمومي، منزل شخصي يا ساير مكان         
  .اس راحتي و آرامش كنند، تشكيل دادخصوصي كه در آن شركت كنندگان احس

توانيد به شركت كنندگان توصيه كنيد كه قلم و كاغذ همراه داشـته              شما مي   
توانيد با توجه به فضاي اتـاق و لـوازم    همچنين مي. باشند يا خودتان آنها را تهيه كنيد     

 دفتـر  ، گچ براي تخته سياه يا ماژيك روشـن بـراي نوشـتن روي               كارگاهموجود در   
، صفحات بزرگ كاغذ و نوار چسب يا پـونز          افزون براين . دار همراه خود بياوريد   نمو

نمودار  دفتر   استفاده از تخته سياه،   . براي چسباندن آنها روي ديوارها همراه داشته باشيد       
طريق  توان از اين   برداري بسيار مفيد است چرا كه مي       يا صفحات كاغذ براي يادداشت    
  .ها و مفاهيم مورد نظر آنها مراجعه كرد ايدهطي جلسات بعدي به آساني به 

ـ    اين كتاب راهنما، ازگروه خواسته مي     هاي  دربرخي از تمرين     راي بعـضي   شود تا ب
 كلية شركت   ختياراگر نسخه اي ازكتاب راهنما درا     . هاي مختلف تقسيم شوند    به تيم تمرينها  

ها  سخه اي از دستور عمل    ها ن  توانيد براي هريك از تيم     كنندگان قرار نگرفته است، شما مي     
ها را با حروف بزرگ روي كاغذ نوشته و بـا            توانيد دستور عمل   ميهمچنين  . كنيد را كپي 

سـاعت   اغلب جلسات بايد تقريباً دو    . باشدديدن  پونز روي ديوار بچسبانيد تا براي همه قابل         
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بك، باعث شويدتا   يا غذاي س  ابه  توانيد با تهية نوش    شما مي . تا سه ساعت به طول انجامد      و نيم 
راه ديگـر ايـن اسـت كـه از خـود            . شركت كننـدگان بيـشتر احـساس راحتـي كننـد          

  .با شماست  باره دراين تصميم به هرحال،   . شوند داوطلب   كار براي اين  كنندگان بخواهيد  شركت
اگر شما دربارة آنچه مورد عالقه يا انتظار شركت كنندگان است مطمئن نيستيد، در جلـسة                

ريـزي    برنامه  از آغاز جلسه   مهمتر از همه اينكه قبل    . نها بپرسيد تمايلشان به چيست    از آ اول  
  .آگاه باشيدالزم را انجام دهيد تا از لوازم موردنياز و نحوة سازماندهي جلسات 

  
  برخي از لوازم مورد نياز شما

  يا مداد/ قلم 
  كاغذ 
  كاغذ بزرگ براي برجسته ساختن نكات مهم 
  نوار چسب يا پونز 
 نمودار تر دف 

  اژيك رنگيم 
  گچ 
  ها هاي دستور عمل كپي 
  ساعت با صفحة بزرگ و عقربة دقيقه شمار 
  نوشيدني و غذاي سبك براي ساعت استراحت 
 فنجان، بشقاب، دستمال 

 
  

  كارگاه   اولين جلسة
    زمان ورود 

در جلسة اول با حضور خود پيش ازشروع كارگاه اطمينان حاصل كنيد كه اتـاق مطـابق       
ي كـاف وتـازه    هـواي  نـور، گرمـا و     ازكه كارگـاه     شويد مطمئن .است ا آماده شده  شم ميل

معموالً چيدن دايـره شـكل      . ها مطابق نظر شماست      نحوة چيدن صندلي    و  است برخوردار
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چيـدن  . ضـروري نيـست  برگذاري بحث و گفت و گوست گرچه       ها بهترين راه      صندلي
كننـدگان را بـه       دهد تا ساير شـركت      ها به تمام افراد گروه اجازه مي        دايره شكل صندلي  

  .و همچنين خود نيز به بهترين شكل ممكن ديده و شنيده شوندببينند راحتي 
  

   كارگاه  در شركت كنندگاناستقبال از
 زمـاني كـه      كار اين. استقبال كنيد  ، از آنها به گرمي    كارگاههنگام ورود شركت كنندگان به      

اگر آنها هنوز با شما آشـنا       . اند، بسيار مهم است    شركت كنندگان هنوز با يكديگر آشنا نشده      
در . گي كارگـاه برعهـدة شماسـت      د و توضيح دهيد كه گردانند     نياند، خود را معرفي ك     نشده

 به شركت كنندگان پيشنهاد كنيد كه پس از پـذيرايي            نوشابه و شيريني   صورت موجود بودن  
  .از خود، كنار ساير اعضاء بنشينند و خود را معرفي كنند

  
  هرفامع

بخواهيد تا  همه  است كه از    مناسب    ،كارگاهدر  شركت كنندگان   پس از حضور كليه       
توانيد از    مي  شناسند، اگر شركت كنندگان از قبل همديگر را مي       . خود را معرفي كنند   

 را بطـور خالصـه توضـيح        شانيا انتظارات  آنها بخواهيد تا دليل حضورشان در كارگاه      
 تمـرين  هدف اين نوع     .مقدماتي شركت كنيد   هاي    تمرين شما هم بايد در اين    . دهند

  . آشنايي با همديگر و بي پروا صحبت كردن استبراي گروه  كمك به اعضاي
  

  توضيحات 
  آمـوزش دورةتمـرين  مـورد بحـث و    هـاي  دربارة موضوعبه توضيح اول  در جلسة   

راجعـه  به قـسمت بعـد م     (و همچنين ساختار اساسي هر جلسه را شرح دهيد          پردازيد  ب
، از  تواند سودمند باشـد    از آن ها ياد كرديم مي      كه قبالً     يادگيري شرح اهداف ). كنيد
اتفاق نظر، ايجـاد هـدف مـشترك و          نيل به   ،    .  گوش فرا دادن      برقراري ارتباط،  جمله

 ايـن مفـاهيم      توانيد نظر گروه را دربارة      شما مي   افزون براين،  .هاي آموزشي  مشاركت
  :نعالوه بر اي. بپرسيد

  .انجامد مي بطول ساعت  نيم تاسهساعت ودو كارگاه  هرجلسة كنيدكه خاطرنشان •
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  .  نمونه را همراه با ساعت استراحت شرح دهيد ساختار يك جلسة •
 نگهداشـتن    برداري،  به داوطلباني براي كمك در يادداشت      دهيد كه اغلب   توضيح •

 . ها نياز است   و ساير فعاليت هاحثبوقت، خواندن كتاب راهنما و برگزاري 

  
   چارچوب جلسات

هبـري  ماده كردن خود براي ر    آ   :اند اين كتاب راهنما به سه بخش تقسيم شده        جلسات
ي   همكاري هاي يادگير     و ايجاد   )بخش دوم ( برقراري ارتباط با ديگران       ،)بخش اول (
 هاي رهبري   ويژگي  مسائل مربوط به پرورش    ،در بخش جلسات رهبري   ). بخش سوم (

هر جلسه با مقدمـه اي كوتـاه و         . گيرند  مورد بحث قرار مي   و نهادي   گروهي   وفردي  
توانـد   خواندن يا شرح دادن مقدمه بخـش اول مـي  . شود توضيح اهداف جلسه آغاز مي  

كـه   هـايي  پرسـش  بـه   به ويژه اگـر بالفاصـله       باشد  براي جلسة نخست   سودمندآغازي  
   .گوييد شود پاسخ مطرح كنندگان شركت ازسوي است ممكن

  
  چارچوب هر جلسه

اما فعاليتهاي هـر جلـسه كـامالً يكـسان          . كليه جلسات داراي چارچوبي يكسان است     
  :هاي زير است  شامل بخش  با توجه به اهداف مورد نظر، هر جلسه،. نيست

  
    نقل قول مقدماتي

. شـود   آغاز مـي  »  رهبري ة سازند عناصر«:  يك نقل قول از فصل مقدماتي      باهر جلسه   
در ضـمن   دهـد و       آن فصل بخصوص ارائـه مـي       موضوع ةل شناختي دربار  اين نقل قو  

باشـد و در عـين حـال        » اجزاي سـازنده رهبـري    « به فصل    اشاره اي مستقيم  تواند    مي
  .و گفت و گو شودبحث سرفصل 

  
     اهداف جلسه

اين اهـداف   . شود شرو ع مي    اند،   هاي سياه مشخص شده    هر جلسه با اهدافي كه با دايره      
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مطرح شـده    پرسش هاي    و ها  هر يك از تمرين    منظورنندگان در درك    به شركت ك  
ها كمـك خواهـد      ها و روايت    حال  دربارة شرح  بحث   در جلسات و همچنين به هدايت     

خواندن يا نخواندن اهداف جلسات براي گروه در آغاز يا پايان جلـسه بـستگي               . كرد
  . به نظر شما دارد

  
    يادآوري

 رهنمودهـاي   شـامل كادرهاي مربـع شـكلي اسـت        جلسات يك، نه و دوازده حاوي       
پيشنهادات و تذكرات موثري در جهت       اين كادرها . دگان جلسه گرداننبيشتري براي   

كارگـاه    كامـل   آغـازين، ميـاني و پايـاني هـردوره          بخـشهاي   نـدگان در  گردان هدايت
  . كند مي ارائه

  
    براي برگزاري جلساتها پيشنهاد

وة برگزاري جلسات است كـه  بارة نحدر رداننده براي گ هايي پيشنهادحاويهر جلسه   
 .دهـد   جلسه و هدف سؤاالت پس از آن را توضـيح مـي             هاي همان  تمرين يا تمرين  

هاي بيشتر در مورد روشها، شگردهاي برگزاري و اداره جلسات در كادرهـاي              توصيه
ايـن كادرهـا    . پيش از متن هر جلسه قرار داده شـده اسـت            مربع شكل جداگانه دقيقاً   

  .  است براي اطالعات بيشترب ارجاعاتي به ضميمه شاملمچنين ه
   

   تمرين
هر جلسه شامل يك يا دو تمرين است كه در آن اعضاي گروه همه بـا هـم يـا بـه                      

هـاي    تأكيد بر شيوه   ها هدف از اين تمرين   . كنند هاي جداگانه شركت مي    صورت تيم 
بنـدي گـروه      جه به تركيب  توانيد با تو   شما مي . خاص رهبري و برقراري ارتباط است     

. را تنظيم يا اصالح كنيـد      ها و بررسي نيازهاي شركت كنندگان، ساختار تمرين      جلسه  
 نگرش يكساني نسبت به مطالب كتاب راهنما        كارگاهاز آنجاكه هيچيك ازگروههاي     

راي هرگروه بهترين   بهره جويي ازآنچه ب   شمانسبت به   و داوري   پذيري     انعطاف  ندارند،
  . براي مباحثه مطرح شده استپرسشهائيهر تمرين درپي .  مهم است دهد، نتيجه را مي
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  براي مباحثه پرسش هايي 
  كنندگان درباره موضـوعات خـاص       به منظور جمع آوري عقايد شركت     پرسش ها   اين  

را بحـث و گفـت و گـو         دامنة  قبلي است تا    پرسش  مبتني بر   پرسش  هر  . اند طرح شده 
  رهبـري را  بـه عهـده       كارگـاه   ولين بار گرداننـدگي     اگر شما براي ا   . دگسترده تر كن  

 پيروي از ترتيب سؤاالت مطرح شده در كتاب راهنما ـ حـداقل در جلـسات     ايد، گرفته
ـ  هاي طرح سـؤال    شايد ساير شيوهيبعديا كارگاه هاي در جلسات .  سودمند است اوليه 

افزون . ي به نظر شما دارد    اين مسئله كامالً بستگ   . يا طرح سؤاالت اضافه را مفيدتر بدانيد      
نظـرات   او هم ممكن اسـت    . ها انتخاب كنيد    توانيد داوطلبي را براي اداره بحث      براين، مي 

بـراي   اگـر چـه   . متفاوتي درباره بهترين نحوة هدايت بحث و گفت و گو داشـته باشـد             
نكـه  تر از سايرسواالت دانست، امـا اي       تر يا درست   را صحيح  سوالي توان  نمي  همباحث  هدايت
  . جالب و سودمند باشد از اهميت بسياري برخوردار است زنده،بحث

  
     براي افراد گروهپرسش ها

هدف اصلي، كـسب ديـدگاهي      . باشدشركت كنندگان   خطاب به   بايد  پرسش ها   اين  
ايد يا تجارب مختلف مربوط به موضـوع مطـرح شـده در گـروه               ــ عق  بارة وسيع در 

 اعـضاي گـروه بهتـرين نتيجـه           شركت كليـة   اگرچه اين نحوة پرسش فقط با     . است
ورت ـدر صـ ق دارند ـح اما شما بايد توضيح دهيد كه شركت كنندگان    راخواهد داد، 
   .نـد شـركت در مباحثـه خـودداري كن         از توانند يــبه صحبت كردن م   اكراه داشتن   

بـه صـحبت كـردن      براي بي ميلي    وناگون  ــگواند داليل   ــت يك شركت كننده مي   
 اگر متوجه شديد كـه يكـي از          همه، با اين . د كه بايد به آن احترام گذاشت      داشته باش 

كنـد و نـسبت بـه حـضور در           ندرت در گفت و گوها شركت مـي       ه  اعضاي گروه ب  
وصي در اين باره    ـطور خص ه  وي ب   بايد با   دهد، ود نشان نمي  ـايلي از خ  ـها تم  فعاليت

راه از  و   و ا  شـند ارزنـده انـد     هرچه با ايدش  ـبه او اطمينان دهيد كه عق     . صحبت كنيد 
به دست آمده در تمرين هاي كارگاه به دانش و آگاهي هاي تازه دسـت               هاي    تجربه

چگونـه  اگر به گفت و گو در ايـن بـاره تمـايلي نداشـت ببينيـد                   . واهد يافت ــخ
. نيازهاي وي را بهتر بر آورده كنيـد       ارگاه  ــكه هاي    جلس با بهره جوئي از   توانيد    مي
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ور در جلـسات لـذت      ــركت كنندگان نبايد در صـورتي كـه از حـض          هيچيك از ش  
بـه شـركت در     وادار  شوند تحت فشار قـرار گيرنـد و           مند نمي   برند و از آن بهره      نمي

  .شوندكارگاه 
  

  فعاليت گروهي
 ها ها جدا از تمرين    اين فعاليت . از جلسات به فعاليتهاي گروهي اختصاص دارد      شماري  

روه بايد در تصميم گيري جمعي به عنـوان يـك واحـد             روند زيرا كل گ   ي  به شمار م  
گـوش    برقـراري ارتبـاط،    معطوف به گسترش توانايي      هاي گروهي  فعاليت. عمل كند 
 آموزشـي در يـك       همكـاري  مهارت در كسب   كسب اتفاق نظر، مذاكره و        فرادادن،

كارگروهي ساده تر از كار فردي يـا          براي بعضي از شركت كنندگان،      . سازمان است 
 تمرينات گروهي دشوارترين كار به       اما براي ديگران،  . هاي كوچك است    در تيم  كار

هاي گروهي، گرداننده نقش مهمي در كمك به گروه براي           طي فعاليت . رود شمار مي 
 داشته باشيد كه ديگران نيز      ه ياد ب. انجام  كار گروهي مربوط به مسئله اي خاص دارد         

اگـر يكـي از     . ها داوطلـب شـوند      ادارة بحث هاي گروهي براي     توانند طي فعاليت   مي
 جلسه را به عهده بگيرد، شما بايد به عنوان يكي از اعـضاء در                شركت كنندگان ادارة  

  . فعاليت گروهي شركت كنيد
  

    مشاهدات
مربوط به قسمت مشاهدات به منظور برانگيختن بحـث و گفـت و گـو               پرسش هاي   

بـه شـركت    پرسـش هـا     ايـن   . شود دربارة روند و ساختار آموزشي جلسات طرح مي       
دهد تا احساس خود را هنگام انجام تمرينـات بيـان كننـد و بـه                 كنندگان فرصت مي  

هاي تمريني را كه براي گروه مفيـدتر         فعاليتآن نوع از    كند   گرداننده نيز كمك مي   
  . تعيين كند هستند

  
    براي ارزيابي كارگاهپرسش هايي 

 هفـتم و آخـر ـ بخـشي مربـوط بـه        اول،در سه بخش از جلسات كارگاه ـ جلسات  
    سه نوع سؤال دربـارة  ها، در هر يك از اين بخش  . ارزيابي كارگاه گنجانده شده است    
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سـاختار و محتـواي        روند برگزاري،     انتظارات شركت كنندگان و عقايد ايشان دربارة      
ـ  ندههاي ارزيابي به منظور كمك به شما ـ  يعني گردان  بخش. شوند جلسات تكرار مي

 پرداختن به ايـن انتظـارات از         كنندگان و همچنين نحوة     براي تعيين انتظارات شركت   
هـا و امكانـات      اقع مشخص كردن محـدوديت    رخي مو در ب . جانب شما و گروه است    

 مـسائل مـورد بررسـي طـي          دربـارة  تفاهمي  كارگاه ضروري است تا هيچ گونه سوء      
ياد داشته باشيد كـه موظـف   ه ارزيابي بشما بايد طي روند . جلسات وجود نداشته باشد 

 يادداشت برداري و گنجاندن پيشنهادات و نظريات شركت كننـدگان            به گوش دادن،  
پذيري   شوخ طبعي و انعطاف     داشتن ذهني باز،    .  جلسات آينده هستيد    در چگونگي ادارة  

، به شما و شركت كنندگان كمـك خواهـد كـرد تـا     ادارة جلسات كارگاه نسبت به   
  . ن بهره را از روند ارزيابي ببريدبيشتري

  
    هايي براي جلسات آينده دستور عمل

ايـن  . براي جلسه آينـده داده خواهـد شـد        تكاليفي  در خاتمه هر يك از جلسات گاه        
سـازي شـركت      توانـد در آمـاده      مـي  ،كننده باشـد    نبايد زياد و خسته    كه   »،تكاليف«

انتخـاب   ايـن همـه،   با . قرار گيردكنندگان براي تمرينات و مباحثات جلسة بعد مفيد   
اگر تصميم گرفتيد از دستور عملها      . دستور عملها بسته به نظر شماست     تكاليف يا   اين  

استفاده نكنيد، در آغاز جلسه بعد براي انجام آنها وقـت  اضـافه و كـافي در اختيـار                    
  .شركت كنندگان قرار دهيد

  
   پايان كار جلسات

را بـا مهمـاني   كارگـاه   تواننـد    ركت كنندگان مـي   چنانچه گروه تمايل داشته باشد ش     
نهم يـا دهـم شـما         در جلسة . غيررسمي يا يك فعاليت گروهي خاص به پايان برسانند        

. تـصميم بگيرنـد     پايـان كـار كارگـاه          نحـوة   توانيد از گروه بخواهيد تا دربـارة       مي
ايد بـا   ريزي قبلي به اين علت از اهميت برخوردار است كه شركت كنندگان ب             برنامه

  .تشان برآورده شده استااين تصور كارگاه را ترك كنند كه نيازها و انتظار
 از آنهـا  بـه پايـان برسـانند   پيش از آنكه شركت كنندگان آخرين جلسه را         
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اين .  را كه در انتهاي كتاب راهنما قرار دارد، پر كنند           جلسات بخواهيد تا فرم ارزيابي   
 ضـمن   . باشـد   بـسيار مفيـد     كارگاه ها مي تواند    هفرم براي تنظيم و بهبود برنامه آيند      

كه كليه اطالعات ارائه شده از سـوي  را توضيح دهيد  نكته  ح اهداف اين فرم اين      يشرت
ها را پـيش       فرم همه فراموش نكنيد كه     .شركت كنندگان كامالً محرمانه خواهند ماند     

  . آوري كنيد از متفرق شدن شركت كنندگان جمع
كنندگان   وژه اي براي تمام زندگي است و شركت        پر  پرورش نيروي رهبري،  

مهارتهـاي  كـسب   و  اصـالح     نيز به تقويـت كـردن،     كارگاه    تا مدتها پس از خاتمة    
 يـك   يكنندگان مايلنـد پـس از چنـد         ركت گاه ش  .برقراري ارتباط ادامه خواهند داد    

نگي هايـشان و چگـو      آموخته  بهتر دربارة ارزيابي   تجديد ديدار يا تكميلي براي        جلسة
پيوندهاي   اغلب جلسات هر دوره،  ول  طافزون براين، در    . بكاربردن آنها تشكيل دهند   

از همين رو آن ها را بـه تجديـد          د و   برقرار مي شو   ميان شركت كنندگان     ي نيز دوست
  .ديدار برمي انگيزد

   .گام بعدي منوط به خواست و عمل شركت كنندگان است
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   خش نخستب

  اده كردن خود براي رهبري آم
  

در جلسات مباحثـه و     آراء و ايده هاي زنان اغلب ناشنيده و ناگفته مي ماند حتي اگر              
هاي محلي و يـا اداري       آيي گردهمدر   حتي است ممكن  زنان .حضور يابند  نيز گيري تصميم

ض وجودي نكننـد    عر همچنان كنند ولي  شركت خانوادگي هاي حرفه اي و يا درمهماني     و
فرهنگـي، تـاريخي و      گونـاگون  داليلدرپاسخ به   است؟   چرا چنين . بمانند باقي نامرئيو  

  خـويش و   براي شناساندن افكـار    طبيعي استعدادي زناناز برخي. كرد اشاره توان مي شخصي
زنان بيـاموزيم    توانيم ازاين  ما مي . دارند ديگران بهشان  عقايد پذيراندننقطه نظرها و     طرح

خـصوصيات   بررسي بخش اين هاي ازتمرين منظور. موردنظرخودرا برگزينيم  ويژگيهايو  
كننـده   شركت افراد احتماالً براي  كه است رهبري ازابزارهاي دسته آن تشخيص قدرت و  يافتن

كننـدگان مفيـد     شـركت  تمـام  الزاماً تمام مباحـث بـراي     . دركارگاه مفيد خواهد بود   
نندگان تكنيك هـا و خـصوصياتي ازرهبـري را          ك  از شركت  بلكه هريك . نخواهدبود
هـدف  . خواهـد بـود    هاي مـشخص بـراي وي مناسـب         گزيد كه در موقعيت    برخواهد

 و  آنان نظر  مورد  رهبري  هاي  شيوه  بررسي  براي  كنندگان شركت سازي  آماده بخش ازاين
 يـن ا  آموزشـي   هدف ازتمرينهـاي    .باشد آنان مي  براي هاي مناسب   يافتن روش  همچنين

 براي مشاهدة خود در جمـع و همچنـين مـشاهدة             كنندگان شركت  سازي آماده  بخش 
ارتباط متقابل خود و ديگران با ساير افراد و آنچه كه موجب برقراري گفت و گـوي   

اگرچه گاهي از كلية شركت كننـدگان درخواسـت         . شود، است  كمتر و يا بيشتر مي    
انند سـاير تمرينـات ايـن كتـاب راهنمـا،           خواهد شد تا به سؤاالتي پاسخ دهند، اما م        

توانند در صورت نداشتن حرفي براي گفتن و يا در صـورت عـدم               هريك از افراد مي   
  .تمايل به صحبت در آن زمان خاص، از صحبت كردن امتناع كند



  
  
  
  
  
  

هـا مواجـه       بايد با سـختي     يادگيرنده  تحقق بخشيدن به رفتار صحيح رهبري در جوامع        براي
 از تعـدادي شجاعت، شكيبايي، تعهد، پشتكار ـ اينها  .  رشد كنيمها دشواري تحمل باشويم و 

  . استويژگيهاي مورد نياز براي موفقيت يك رهبر 
  »اجزاي سازنده رهبري«



  
  جلسه اول

  شود؟   چه كسي رهبر مي
  

  :اهداف جلسه
  .جستجوي تعاريف رهبري و خصوصيات رهبران مناسب •
 شركت كنندگان دربارة اينكه چه كسي رهبـر         وسعت بخشيدن به نقطه نظرهاي     •

  .تواند رهبر باشد است و يا مي
  .بحث و نقد درباره شيوه آموزشي كارگاه •
سهيم شدن در انتظارات و اهداف شركت كنندگان كارگـاه نـسبت بـه يـازده                 •

  .جلسه آينده

 يادآوري
 ،در مورد آنچه كه بايد در اولين جلسه  »كارگاهبرقراري ارتباط در محيط «بخش 

وسايل نيز دربارة  انجام دهيد و كارگاه،شركت كنندگان به هنگام ورود از جمله 
 نقش شما به .استايده ها و پيشنهادهائي را ارايه كرده  ، جلساتدرمورد نياز 

 گرداندنعنوان يك گرداننده كارآمد، هدايت گفت و گو، برانگيختن مباحثه، 
ت كنندگان دستور جلسه، سهيم شدن در انجام وظايف با ساير شركپاية بر كارگاه 

ياد داشته باشيد كه شما هم براي كسب دانش و هم ه ب.  مباحثه استشركت درو 
  . كنيد براي لذت بردن در كارگاه شركت مي
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 براي برگزاري راهپرسش و پاسخ هبرتين شيوه 
تواند  گردانندة جلسه مي. اين جلسه است

هاي آلي و  ه پيشربد حبث، پرسشبراي آمك ب
آنندة سؤاالت مورد مباحثه  آزاد آه آامل

براي اطالعات بيشرت در . (است، مطرح آند
 ) مراجعه آنيدبمورد اين شگرد به ضميمة 

  اري جلسهذبراي برگهائي پيشنهاد
  بلند بخوانيد شده است با صدايردهآو (Asma Khader)عصما خدر از روايت زير را كه 

پرسش .  تعريف او از رهبر و همچنين ويژگي هاي رهبري را مورد بحث قرار دهيد              و
توان براي جهت دادن به بحث هـاي گروهـي           مطرح شده در پايان روايت را مي      هاي  

توانـد    يا يك داوطلـب ـ مـي   كارگاهيكي از افراد ـ گرداننده  . مورد استفاده قرارداد
  . بنويسددار نمو دفتريا كليدي را روي تخته سياه نكات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  توانا به تغيير شرايط اندزنان 

 
  حقوق بشركوشنده : عصما خدر

دانم كه رهبر شدن  به معني آن اسـت           من مطمئن نيستم كه رهبر هستم يا نه، اما مي         «
 و  شـيد داشـته با   آگـاهي     اي خـاص   مسئلهضرورت حياتي تمركز بر     بايد از   شما  كه  

معطـوف بـه   برنامه هايي پيكارها و فعاليت ها، مبتكر و آغازكنندة احساس كنيد بايد   
 شما واقعاً باور كننـد كـه نيازهـاي    هاگر افراد جامع  . جنبه هاي گوناگون مسأله شويد    

 خـود   يرهبـر بـه   شـما را    خواهند كـرد و     كنيد، از شما حمايت      آنان را برآورده مي   
راد به شما اعتماد كنند براي رسيدن به اهداف خـود از            كه اف هنگامي  . برخواهندگزيد

  .ياري خواهند خواستشما 
حدود بيست سال پيش، زني جوان، وحشت زده و ناراحت براي درخواسـت               

او تعريف كرد كه چطور شوهرش دختر پانزده ساله شـان را ـ   . كمك به دفترم آمد
برپايه اين ادعـا  . رسانده استكه مورد تجاوز قرار گرفته و حامله شده بود ـ به قتل   

كه دختر را براي حفظ شرافت خانوادگي كشته بود، شوهر تنها به شـش مـاه زنـدان                  
بـه همـين دليـل      . دارد   بود كه ياد دختر خود را زنده نگه        ممصما، مادر   ام. محكوم شد 

 مادردر واقع خود شوهر به دخترش تجاوز كرده بود و           : حقيقت را نزد من فاش كرد     
د كه شوهرش دختر را به قتل رسانده چرا كه عالئم حاملگي كم كم در حـال            ن بو يظن

 جدي درباره   و تحقيقي پذيرفته  شوهر را   بي تأمل ادعاي    دادگاه  . ظاهرشدن بوده است  
   .جنايت انجام نداده بود

اگرچه اين زن فقط يكبار به دفترم آمد و بعد براي هميشه ناپديـد شـد، امـا                    
وجود قوانين خـاص  سبب دربارة رنج زنان و دختران به سيار نكات ببخاطر او بود كه     

سرپوش مي  عليه زنان   بر خشونت   پي بردم كه اگر تالش نكنم تا قوانيني كه          . آموختم
ايـن  . توانم وكيلي كارآمد باشم    شمارد، تغيير بدهم، نمي     مجاز مي   آن را  د و حتي  گذار

نستم از آن چشم پوشي كنم، يعني       توا زن مرا وادار كرد تا به مسئله اي بپردازم كه نمي          
  .شرافتيقتل هاي 
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هبران مبارزه بـراي از ميـان بـردن قتـل هـاي            به جرگة ر  به اين ترتيب من        
بي پـروا    ، كه به من اعتماد كرد      بود  زني  رهبر واقعي  كنم اما فكر مي  . شرافتي پيوستم 
ـ        .  آگاه ساخت  و مرا از اين واقعيت    به ديدنم آمد     ردن راز  او بر ترس خود از فـاش ك

افـرادي ماننـد ايـن زن مـا را وادار     . جنايت شوهر غلبه كرد و از من كمك خواست 
مـا بايـد    . را بررسي كنيم كه قبالً به آنها نپرداخته ايـم         واقعيت ها و مسايلي     كنند   مي

  10».در خدمت به آن ها بكوشيمباشيم و انسان هاي پيشگام پيرو چنين 
  

  براي مباحثهپرسش هايي 
 كند؟ ي را چگونه تعريف ميعصماخدر رهبر •

  ؟ي رسيده است رهبر سطحچه ويژگي ها و مهارت هايي به بااو •
 خدر چگونه رهبر شده است؟ آيا رهبـر شـدن او ناشـي از خـصوصيات                 عصما •

گيرد؟ يا هر دو؟     هايي است كه در آنها قرار مي       فردي است يا ناشي از موقعيت     
  آيا عوامل ديگري نيز مؤثر است؟

 خدر  عصما به مالقات    دختري كه كشته شده   شود تا مادر     ميچه عواملي موجب     •
  كند؟  خدر ايفا ميعصمابرود؟ اين زن چه نقشي در زندگي 

 باشد چه    مثبت چهدر اين روايت آيا فقط عصما خدر رهبر است؟ پاسخ خود را              •
  .منفي توضيح دهيد

  تواند يك پيرو نيز باشد؟ چگونه؟ آيا يك رهبر خود مي •
  

  افراد گروهبراي  پرسش هايي 
از كلية شركت كنندگان بخواهيد تا نظرات خود را دربارة موارد زير بطـور خالصـه                

   :بيان كنند
 بـه اصـول     هاي يك رهبر معتقد     كنيد؟ ويژگي  رهبري را چگونه تعريف مي    

  چيست؟اخالقي 

عصما خدر، . 2000براساس مصاحبه ويديويي سازمان مشاركت آموزشي زنان با عصما خدر در روز اول ژوئن . 10                                                 
هاي  رئيس سابق اتحاديه زنان در اردن، مبارزاتي را در اين كشور براي از ميان بردن قتلوكيل، مدافع حقوق بشر، 

  و خشونت عليه زنان و دختران رهبري كرده استشرافتي 



  اده كردن خود براي رهبريآم
 

٥٩ 

  مشاهدات
هنگامي كه نظريات ساير افراد را مي پرسيديم، چه احساسي داشتيد؟ آيا هنگام              •

  كرديد؟ احساس آرامش مي اين باره درتن ديگران سخن گف
  آيا از شنيدن آنچه گفته شد، متعجب شديد؟ •
كند يا آن را بـه تـأخير         آيا نوشتن نظرات شركت كنندگان به بحث كمك مي         •

  اندازد؟ مي
را به شركت در    اعضاي گروه   همه  اگر شما گردانندة بحث امروز بوديد چگونه         •

  ؟ تشويق مي كرديدبحث
  

  جلسه براي ارزيابي ي پرسش هاي
روي نكات مهم را بـر      يا يك داوطلب بايد طي اين مباحثة گروهي         كارگاه  گردانندة  

  .كندنمودار يادداشت دفتر   درتخته سياه يا
  چيست؟درس جلسة 12هدف شما از شركت در  •

 چگونگي تنظيم جلسات داريد؟بارة يا نظري در پرسش آيا  •

  يا دشوار؟ است براي شما سادههاي گروهي آيا معموالً شركت در بحث •

كنندگان   يا شركت كارگاه  آيا راههايي وجود دارد كه از طريق آنها گردانندة          
  نفس بيشتري به ابراز عقيده بپردازند؟ه به ساير افراد گروه كمك كنند تا با اعتماد ب

  جلسة بعد مورد بررسي قرار گيرد؟12مايليد كداميك از مسائل رهبري در  •

هاي خـود را بـصورت    كنندگان بخواهيد كه پاسخ توانيد از شركت   مي :پيشنهاد
پس از آنكه   . نمودار يادداشت كنيد  دفتر    در نوشته تحويل دهند يا اينكه خود آنها ر ا        

ا در پايان جلسة دوازدهم مورد ارزيابي قـرار دادنـد ايـن              اين دوره ر   كنندگان  شركت
د كه شناخت آنهـا از رهبـري طـي          ها به آنها پس داده خواهد شد تا تعيين كنن           پاسخ
  . دستخوش چه تغييراتي شده استدرس و تمريندورة 
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  هايي براي جلسة آينده دستور عمل
توانـد   اين زن مي .  كه از نظر شما رهبر است       بينديشيد طي هفتة آينده به يكي از زناني      

و يا فردي عادي، يعني كـسي كـه بـا           باشد  كلمه يك رهبر سياسي     متداول  به معناي   
تـا بـر آن      كوشيده است    بردن به مشكلي اساسي در زندگي شخصي خود يا جامعه          پي

يكـي از اعـضاي     فـرد   به عبارت ديگر، ممكن است كه از نظر شـما ايـن             . غلبه كند 
آمادگي آنرا داشته باشيد تا در جلسة آينده شرحي كوتاه          .  باشد تانخانواده و يا دوستان   

بر مـشكالتي تأكيـد     . دهيدارايه  گروه  به  هبر  ندگي اين ر  دربارة ز ) سه تا پنج دقيقه   (
 ها و مهارت هايي را كه       كنيد كه اين رهبر با آنها مواجه شده است و همچنين ويژگي           

  براي حل  مسائل از خود نشان داده شرح دهيد





  
  

  يرهبرويژگي هاي 
 اهدف مورد نظر همگـان       در شرايط ايده آل ، مردان و زنان در تعيين          :جنسيت شمول 

  . ندكن مييكديگر تشريك مساعي با  آن ها دستيابي بهبراي  شتال و
آن بـه   با ارائـة    براي ارائه كردن دارد و      انديشه اي    هر فرد    :مهم دانستن آراء ديگران   

  .تبديل خواهد شداي از رهبر نمونه
 و در عين حـال  يادگيرييك روند هره جويي از تعيين و شرح يك هدف، ب     : هدفمند

  .درت استپرداختن به پرورش ق
، شركت  يمشاركتپيشرفته در زمينه ارتباطات      در جوامع    :گـرا دمكراتيك و مساوات    

ارزش قائـل  مـي گذارنـد و   كنندگان به يكديگر به عنوان انـسانهاي كامـل احتـرام            
  .شوند مي

يكي از اصـول    » كند  هدف وسيله را توجيه نمي    « اين اصل كه     :ميت وسيله آگاه به اه  
اين اصل بـه ايـن معناسـت     . رود   در سراسر دنيا به شمار مي      شناخته شده رفتار اخالقي   

 رسـيدن بـه   برايتوان از وسايل غيراخالقي     كه در صورت اعتقاد به اصول اخالقي نمي       
  .كرد استفاده، هرقدر هم  مهم و ضروري،  اهداف

  »اجزاي سازنده رهبري«
  
  



  
  جلسه دوم

  ؟چيست در زندگي شخصي نقش رهبري من 
  

  اهداف جلسه
  .استميل به رهبري ايجادكنندة كه رويدادهايي سي شرايط يا برر •
بررسي اصول اخالقي مورد نياز براي يك رهبري مناسب و ويژگي هـايي كـه                •

  .كند اصالت يك رهبر را اثبات مي
هـاي    فـرد در شـيوه  (Sex) و جـنس  (gender)در نظر گرفتن اهميت جنسيت      •

از جـنس تمـايز بيولـوژيكي    براي اكثر مردم، منظور   . رهبري و اهداف رهبران   
هـاي روانـشناختي،      بين مونث و مذكر است، حال آنكه جنـسيت بـه مشخـصه            

 و به    است جتماعي شكل گرفته  در فضاي ا  شود كه     فرهنگي يا رفتاري اطالق مي    
  .شود مردان و زنان نسبت داده مي

   .رهبري ايفاي نقش يك از شركت كنندگان در هر تجربه موقعيت و تشريح  •
  

  ي براي برگزاري جلسههائپيشنهاد
در پايان جلسة نخست از شما خواسته شد تا دربارة زني كه از نظر شما رهبـر اسـت،                   

در اين جلسه هريك از شـركت كننـدگان روايـت خـود دربـارة رهبـر                 . فكر كنيد 
  متداول واژه  توانند به معناي   اين رهبران مي  . دهدمي  موردنظرش را براي ديگران شرح      

ـ   رهبران سياسي باش  خـانواده،   از اعـضاي ند و يا زناني برخاسته از زنـدگي روزمـره 
بر مشكالتي تأكيد كنيد كه اين رهبر با آنها روبرو شـده            . دوستان و يا همكاران شما    

است و ويژگي ها و مهارت هايي را كه در حل مسائل از خود نشان داده است، شرح                  
در  دربارة سؤاالتي كـه      با مختصر كردن روايت خود، فرصت كافي براي بحث        . دهيد

  . مطرح خواهد شد، بوجود خواهيد آورد» هاي رهبري نمونه«تمرين 
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هـاي    هاي آوچكرت و يا حيت بـه زوج         تقسيم گروه به تيم   
تواند هبرتين شگرد براي برگزاري ايـن جلـسه           شريك مي 

 مراجعـه   بميمة  براي اطالعـات بيـشرت بـه ضـ        . (باشد
هـاي خـود از       آنندگان روايت   هنگامي آه شرآت  ). آنيد

آننــد، يــك يــا چنــدين داوطلــب  رهــربي را نقــل مــي
توانند موارد زير را روي ختته سـياه يـا آلبـوم              مي

هـاي    خـصوصيات و مهـارت    ) ١: منودار يادداشـت آننـد    
هـاي محـاييت      انواع شبكه )٢،  ارائه شده از سوي رهربان    

کـه در   )،مهکاران خانواده، دوسـتان   به عنوان مثال،  (
 .اند هداف رهربان تأثريگذار يا مفيد بودها حتّقق

    
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
دو گفت و گوي    » شود؟  آيا جنسيت باعث ايجاد تفاوت مي     «در تمرين دوم    

گفت و گوي نخست ميان چهار زن و دومين گفـت و گـو              : دهد  نسبتاً مشابه رخ مي   
كنندگان نسبت بـه     هاي شركت   مرين، مقايسه واكنش  هدف از اين ت   . ميان چهار مرد    

هـاي آنهـا از مـسئله         اين گفت و گوها و بررسي چگونگي تاثير جنسيت بر دريافت          
  .استها  قدرت و رهبري در خانواده

  
  هاي رهبري نمونه: تمرين

پس از اينكه هريك از شركت كنندگان روايتي دربارة رهبر مورد تحـسين خـود                •
  :رد، به سؤاالت زير بپردازيدبراي ديگران تعريف ك

شد؟   آيا موضوعات، شرايط يا موقعيت هاي مشابه در روايت هاي متعدد تكرار مي             •
  ؟زنان را به عرصة اقدام و عمل كشيدچه حوادثي 

  ؟چه بود در اكثر زنان  مشتركويژگي ها و مهارت هاي رهبري •
، پديـدار   آيا خصوصيات رهبري به دليل مشكالتي كه زنان بـا آن مواجـه بودنـد               •

  شد؟ يا اينكه زنان پيش از آن نيز واجد خصوصيات رهبري بودند؟ مي
حمايت شبكه ها، سازمان ها، نهادها و يا افراد چه نقشي در كمك به زنـان رهبـر                   •

  در رسيدن به اهدافشان داشته است؟
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مشكلي در زندگي خـود را حـل كـرده ايـد؟ از چـه               ه  آوريد كه چ   آيا به ياد مي    •
هاي حمـايتي    ؟ شبكه بهره برديد  مشكل   آنغلبه بر  هايي براي  تخصوصيات يا مهار  

  ايد؟ اند؟ چه اقداماتي انجام داده شكل ايفا كردهمچه نقشي در رويارويي شما با 
آيا تمام اقدامات شما براي حل مشكالت ـ شخصي يا اجتمـاعي ـ بايـد موجـه و       •

برخـوردار  » تـري هاي واال   ارزش«قابل قبول باشد؟ آيا اقدامات يك رهبر بايد از          
   و قابل قبول است؟كافيباشد يا اينكه پرداختن به مشكل به خودي خود 

كنيد داراي كدام يك از ويژگي هـاي رهبـري هـستيد؟ مايليـد چـه                 احساس مي  •
  خصوصيات ديگري در زمينة رهبري داشته باشيد؟

آيا محدوديت هاي خانوادگي يا انتظارات اجتماعي موجود، سد راه تحقق اسـتعداد              •
  رهبري در شما است؟

  كنيد؟ هايي براي غلبه بر اين انتظارات استفاده مي از چه شيوه •
دوستان، همكاران، اعضاي   (توانيد چه اقداماتي براي تشويق خود يا ديگران          شما مي  •

  جهت پروراندن خصوصيات رهبري انجام دهيد؟) خانواده
ـ             • اعي خـاص   آيا داراي احساس مسئوليت فردي براي پرداختن بـه مـشكالت اجتم

  هستيد؟
  .اليل خودرا شرح دهيدد منفي چه باشد مثبت پاسخ چهدانيد؟  رهبر مي خود را يكاآي •
  شناسند؟ آيا ديگران شما را يك رهبر مي •

هاي موردنظرتان در مورد رهبري را بخـاطر بـسپاريد و         در هفتة آينده، ويژگي   
  .بكوشيد تا حداقل يك بار از آنها استفاده كنيد

  
  شود؟ سيت باعث ايجاد تفاوت ميآيا جن: تمرين

  . دقيقه زمان اختصاص دهيد45به اين تمرين تقريباً 
از داوطلبان در گروه بخواهيد تا هر يك يكي از پنج نقش موجود در دو صحنة زيـر                  

اينكـه  هـا و     اهميت جنسيت در گفـت و گوهـاي شخـصيت         دربارة  سپس  . را بخواند 
هـا   اصـالت و قـدرت شخـصيت    تماعي، برداشت شما را نسبت به مقام اجچگونه آنها

توانـد در     سؤاالت مطرح شده پس از گفـت و گوهـا مـي           . كنيدد، بحث   نده  شكل مي 
  .هدايت بحث شما مفيد باشد



  
  1صحنه 

  داستانفرح و راوي   لنا،  انصاف،  الماز،: ها شخصيت
چهـار زن در سـاية درختـي كنـار هـم            . استهفته  بعد از ظهر يك روز گرم       : راوي
امروز شصتمين سالگرد تولـد اوسـت و        . ترين فرد گروه است     انصاف مسن . ندا  نشسته

خواربارفروشـي انـصاف كـار     فرح در مغازه  . اش، لنا به ديدار او آمده است        خواهرزاده
هاي سياسي محلي شركت دارد و در شوراي شـهر نيـز              لماز كه در فعاليت   اكند و     مي

  .ندا خوردن ناهار مشغول صحبتزنان ضمن . بهترين دوست فرح است  شده، انتخاب
خواسـت    دلت نمي . ات خيلي باهوش و جذاب است       انصاف، خواهرزاده : الماز

  اي بودي؟ كه تو هم صاحب خانواده
ام كـه ديگـر       من هم هنوز آنقدر پير نـشده      ! خيلي هم باهوش نيست   : انصاف

ـ          . اصالً از فرح بپرس   . نتوانم تشكيل خانواده بدهم    ام   ازهپـدر و مادرهـا مرتـب بـه مغ
امـا مـن دلـم      .  و از اين حرفهـا     …آيند تا از من بخواهند پسرشان را مالقات كنم          مي
  !خواهد ازدواج كنم و خيلي هم از اين وضع راضي هستم نمي

هر كسي كـه    . اي  تو براي ازدواج كردن خيلي پير شده      ! شوخي نكن خاله  : لنا
  .تورا بخواهد بايد خيلي زشت و پير باشد

مردهاي زيادي را   . ست  ات زن ثروتمند و موفقي      خاله. كني لنا  اشتباه مي : الماز
خيلي دلت بخواهد محبوبيت او را      .شوند  شناسم كه از ازدواج بااو خيلي خوشحال مي         مي

   .داشته باشي
مـن هـم قـصد ازدواج       . كـنم   ام فكر مي     مثل خاله  درستمتأسفانه من هم    : لنا

هـاي     و بچـه   كننـد   مي و پول خرج     دخورن  ميمردها فقط   . مرد يعني كار اضافي   . ندارم
تازه، اگر شوهر و بچه داشته باشـم،        . ام رادوست دارم    من آزادي . خواهند  زيادي هم مي  

  .شود ادامه تحصيل برايم غيرممكن مي
مـرا  . اول بايـد بـه فكـر تحـصيالتت باشـي          . راستي كه خيلي باهوشي   : فرح

م زحمت مي كش ات    غازة خاله هر روز در م   . بيني؟ بايد از شوهر بيمارم مراقبت كنم        مي
  .كنم كارم خوب است و فكر مي
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  .كني البته كه خوب كار مي: انصاف
اي  گرچه بـه انـدازه  . نيست پيشرفت ترقي و   براي  سواد كم من، جايي     اما با : فرح

دانـم، امـا ناچـارم بـه          خوانـدن و نوشـتن مـي      بتوانم انجام دهم    مغازه  كارم را در    كه  
مـن كـار داده و هـم            كه هم به    متشكر باشم     انصاف  از    ته بايد الب. كنم  شرايط قناعت   همين

ــازه داده ــا از اج ــاركنم ي ــاعت  كمترك ــزنم  س ــار ب ــوهرم   ك ــه ش ــا ب ــم ت . برس
  .كند مي درك را موقعيتم  او

مـن  . شما زنها فقط بلديد از دست مردها و كار ناله كنيد          . ناله   ناله، ناله، : الماز
زنـدگي يعنـي داشـتن خـانواده و      . رم هستم عاشق هر دو دخت   . شوهرم را دوست دارم   

  . مراقبت از آنها
اما صبر كن تا    . زني  الماز، حاال كه دخترهايت جوانند، اين حرفها را مي        : فرح

وقتي پير شوي، كنارت نيستند تـا از تـو          . زمان ازدواج آنها برسد و تو را ترك كنند        
ما پسر من؟ او براي مـن  ا. كنند فقط از شوهر و فرزندانشان مواظبت مي      . مراقبت كنند 

  .ستاموهبتي 
رود و    وقتي شوهرم به ديدن والـدينش مـي       . دخترهاي من هم همينطور   : الماز

دانـي چقـدر      نمي  هاي سياسي به خانه دعوت كنم،       من بايد مقامات محلي را براي بحث      
  . از آن ها پذيرائي مي كنند و با آن ها از هردري سخن مي گويندخوب 

هـاي    پست دهيد تا جا پاي شما بگذارند و به دنبال          ادشان مي داريد ي ! هاها: لنا
  سياسي باشند؟
اما راستش سياست مـي توانـد       ). كشد  آه عميقي مي   (…بعيد هم نيست  : الماز

مطمئن نيستم كه بخواهم آنها در معرض همان رفتاري قرار بگيرنـد            .  باشد زشتخيلي  
بـراي زنهـا    مناسبي   محيط   شوراي شهر اصالً  . ام تحمل كردم    كه من طي حرفة سياسي    

  .نيست
دخترهايت هيچوقـت بـراي خـدمت در        . از، اصالً فكرش را نكن    مال: انصاف

دهـد؟ تـو هـم چـون پـدرت            چه كسي به آنها رأي مي     . آورند  شوراي شهر رأي نمي   
دهند، زنها هم به      مردها به آنها رأي نمي    . قهرمان جنگ بود، در انتخابات رأي آوردي      

  .دهند رأي مينشان  شوهراافراد مورد نظر
. زمانه در حال تغييـر كـردن اسـت        . كني  پيرزن، خيلي قديمي فكر مي    : الماز

ذهن آنها  . دخترهاي من مي توانند تأثير زيادي در دنياي سياست بگذارند         . خواهي ديد 
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هاي بهبود اوضاع شهر و بخصوص شرايط كـسب و            ه  هاي جالب دربارة شيو     پر از ايده  
  .كار است

العـاده   وست من، كم كم داري نسبت به يك زن عاقـل و فـوق      الماز، د : فرح
زود باشـيد   . ايـم   به اندازة كافي در مورد اين مسئله صحبت كرده        . كني  احترامي مي   بي

  .باشد بياييد آرزو كنيم كه انصاف سالي پر از شادي و موفقيت در پيش داشته 
  !!بله، بله، بله،: فرح و الماز: لنا

  
  2صحنه 

  . داستانامير، فيصل و راوي. دنانع، محمد: ها شخصيت
. انـد   مرد درساية درختي كنار هم نشسته       چهار. است هفتهروز گرم     بعدازظهر يك : راوي

امـروز شـصتمين سـالگرد تولـد اوسـت و           . تـرين فـرد گـروه اسـت         دنان مـسن  ع
كنـد   دنان كار ميع خواربارفروشي هفيصل درمغاز.  به ديدار او آمده ،امير  اش،  برادرزاده

دارد و در شوراي شهر نيز انتخـاب شـده    سياسي محلي شركت    محمد كه درفعاليتهاي  و  
  .اند مردان ضمن خوردن ناهار مشغول صحبت. است، بهترين دوست فيصل است

خواسـت    دلت نمـي  . ات خيلي باهوش و جذاب است       دنان، برادرزاده ع: محمد
  اي بودي؟ كه تو هم صاحب خانواده

ام كـه ديگـر نتـوانم          من هم آنقدر پير نشده     .خيلي هم باهوش نيست   : دنانع
آيند تـا   ام مي پدر و مادرها مرتب به مغازه. اصالً از فيصل بپرس . تشكيل خانواده بدهم  

خواهـد    اما مـن دلـم نمـي      .  واز اين حرفها   …از من بخواهند دخترشان را مالقات كنم      
  !ام ازدواج كنم و خيلي هم از اين وضع راضي

هـر كـسي    . و براي ازدواج كردن خيلي پير شده اي       ت! شوخي نكن عمو  : امير
       .كه تو را بخواهد بايد يك پيردختر زشت باشد

زنهـاي  . سـت   عموي تو مرد ثروتمنـد و مـوفقي       . كني امير    اشتباه مي   :محمد
خيلي دلت بخواهد كه    . شوند  شناسم كه از ازدواج با او خيلي خوشحال مي          زيادي را مي  

   .محبوبيت او را داشته باشي
من هـم قـصد ازدواج      .  مثل عمويم فكر مي كنم     درستمتأسفانه من هم    : امير
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هاي زيادي     و بچه  كنند  مي و پول خرج     خورند  ميزنها فقط   . زن يعني كار اضافي   . ندارم
  .شود تازه، اگر زن و بچه داشته باشم، ادامة تحصيل برايم غيرممكن مي. هم مي خواهند
مـرا  .  بايد بـه فكـر تحـصيالتت باشـي    اول. راستي كه خيلي باهوشي : فيصل

زحمت مي كشم و    هر روز در مغازة عمويت      . بيني؟ بايد از زن بيمارم مراقبت كنم        مي
  .كنم كارم خوب است يفكر م

  .كني البته كه خوب كار مي: دنانع
اگـر چـه بـه      . اما با سواد كم من، جايي براي ترقي و پيشرفت نيست          : فيصل

اما ناچارم  . خواندن و نوشتن مي دانم      برآيم   در مغازه    كارها از عهدة انجام     اي كه   اندازه
البته بايد از عمويت متشكر باشم كه هم به من كـار داده     . به همين شرايط قناعت كنم    

كار بزنم تا از زنـم مراقبـت        ساعات   كمتر در مغازه كار كنم و يا از          اجازه داده و هم   
  .كند كنم، موقعيتم را درك مي

من . شما مردها فقط بلديد از دست كار و زنها ناله كنيد          . ، ناله ناله، ناله : محمد
زندگي يعني داشتن خانواده و مراقبت      . عاشق هر دو دخترم هستم    . زنم را دوست دارم   

  . از آنها
اما صبر كن   . زني  اين حرفها را مي     محمد، حاال كه دخترهايت جوانند،    : فيصل

 وقتي پير شدي، كنارت نيستند تا از تـو          .تا زمان ازدواج آنهابرسد و تو را ترك كنند        
اما پسر من؟ او براي مـن  . كنند فقط از شوهر و فرزندانشان مواظبت مي      . مراقبت كنند 
  .موهبتي است
رود و مـن      وقتي زنم به ديدن والدينش مي     . دخترهاي من هم همينطور   : محمد

ي چقدر خوب   دان  نمي  هاي سياسي به خانه دعوت كنم،       بايد مقامات محلي را براي بحث     
  .از آنها پذيرائي مي كنند و با آن ها از هر دري سخن مي گويند

هاي   دهيد تا جا پاي شما بگذارند و به دنبال پست           داريد يادشان مي  ! هاها: امير
  سياسي باشند؟ 
امـا راسـتش سياسـت      ). كـشد   آه عميقي مي   (...خيلي هم بعيد نيست   : محمد

كه بخواهم آنها در معرض همان رفتاري قرار        مطمئن نيستم   .  باشد زشتتواند خيلي     مي
اي   شوراي شهر اصالً محـيط دوسـتانه      . ام تحمل كردم     سياسي  بگيرند كه من طي حرفة    



 حق انتخابجست و جوي  در

 

٧٠ 

  .براي زنها نيست
دخترهايـت هيچوقـت بـراي خـدمت در         . اصالً فكرش رانكن     محمد،  :دنانع

ت دهـد؟ تـو هـم چـون پـدر           چه كسي به آنها رأي مي     . آورند  شوراي شهر رأي نمي   
دهند و زنها هـم       مردها به آنها رأي نمي    .  بود، در انتخابات رأي آوردي      قهرمان جنگ 

  .دهند رأي مي شوهرانشان افراد مورد نظربه 
. زمانه در حال تغيير كـردن اسـت       . كني  پيرمرد، خيلي قديمي فكر مي    : محمد

ن آنها  ذه. توانند تأثير زيادي در دنياي سياست بگذارند        دخترهاي من مي  . خواهي ديد 
هاي بهبود اوضاع شهر و بخصوص شـرايط كـسب و    شيوه  هاي جالب دربارة    پر از ايده  
  .كار است

العاده   كم كم داري نسبت به يك مرد عاقل و فوق         . محمد، دوست من  : فيصل
زود باشـيد،   . ايم  به اندازه كافي راجع به اين موضوع صحبت كرده        . كني  احترامي مي   بي

  .لي پر از شادي و موفقيت در پيش داشته باشددنان ساعبياييد آرزو كنيم 
  !!بله، بله، بله: امير، فيصل و محمد

  
   براي مباحثهپرسش هائي

هـايي     باوركردني بودند؟ چه جنبه    2 و   1آيا موضوعات مورد بحث در صحنه هاي         •
  .كنيدبيان از آنها باور كردني نبود؟ داليل خود را 

پاسختان چه   هنوز امكان ازدواج دارد؟       سن زياد،  با وجود كنيد انصاف     آيا فكر مي   •
  .كنيدبيان منفي داليل خود را باشد چه بت مث

پاسختان چـه    سن زياد، هنوز امكان ازدواج دارد؟        با وجود دنان  عكنيد    آيا فكر مي   •
  .كنيدبيان منفي داليل خود را مثبت باشد چه 

شـمار  بـه   در ازدواج آن هـا      آيا سن، شرايط مالي و جنسيت آنها عوامـل مهمـي             •
  گذشته، عامل مهمي است؟بارداريروند؟ آيا اين مسئله كه انصاف از سن  مي

دنان دربـاره ايجـاد   عايي به لنا، خواهرزاده انصاف و امير، برادرزاده        شما چه توصيه   •
شغل خواهيد كرد؟ آيا براي هـر يـك از          / خانواده و تحصيل  / تعادل ميان ازدواج  

داليـل  منفـي    باشد چـه     مثبتاسختان چه   پاي متفاوت خواهيد داشت؟       آنها توصيه 
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  .كنيدبيان ود را خ
اگر شما به جاي الماز ـ يك زن سياستمدار محلي ـ بوديد، چگونه تالش مـي كرديـد      •

كرديـد كـه هـم        الگويي مناسب براي دخترانتان باشيد؟ چگونه آنها را راهنمـايي مـي           
  بند به اصول اخالقي باشند؟ رهبراني كار آمد و هم زناني پاي

 بوديـد، چگونـه تـالش       ،محلـي  پيـشة     يك مرد سياست   ، يعني گر به جاي محمد   ا •
هـا و     بايـد درس  به نظر شـما     كرديد الگويي مناسب براي دخترانتان باشيد؟ آيا          مي
  ؟در نظر گرفتهاي متفاوتي براي دختران در مقايسه با پسران  مثال

دهنـد؟    نـشان مـي  هاي متفاوت از رهبري از خود       ه  آيا زنان و مردان الگوها يا شيو       •
وجـود  امكانات خاصي براي زنان نقاط ضعف و قوت هر يك از آنها چيست؟ آيا          

؟ آيا راههـايي وجـود      مي شوند  رهبران بهتري    ، مردان در مقايسه با  آنها،  دارد كه   
   بشوند؟  زنان رهبران بهتريدر مقايسه با آنها مردان بوسيلهدارد كه 

هـدافي را كـه آنهـا بـه رهبـري نـسبت             ها و ا    تجربيات زندگي زنان چگونه ارزش     •
ها و اهـدافي      دهد؟ تجربيات زندگي مردان چگونه ارزش       تحت تأثير قرار مي     دهند،  مي

  دهد؟ را كه آنها به رهبري نسبت مي دهند، تحت تأثير قرار مي
كار كردن تحت رهبري زنان يا      :  را ترجيح مي دهيد    دو مورد شما كداميك از اين      •

 با يكديگر تفاوت دارند؟ آيا معتقد هـستيد         موردين دو   تحت رهبري مردان؟ آيا ا    
پاسـختان چـه    پردازند؟     رؤساي زن بيشتر به نيازها و مسائل زنان مي          يا كه مديران 

  . كنيدبيان  رامنفي داليل خود باشد چه مثبت
پاسـختان  آيا شما از كانديداهاي سياسي زن در جامعة خود حمايت خواهيد كرد؟              •

آيا معتقديد كه زنان سياسـتمدار      . كنيدبيان   داليل خود را     منفيباشد چه   مثبت  چه  
نفـي  باشـد چـه م    مثبت  پاسخ چه   بيشتر به نيازها و مسائل زنان خواهند پرداخت؟         

  .اليل خود را شرح دهيدد
زنان در هيئت رئيسه، به عنوان مثال در هيئت مديره مـدارس يـا در               حضور شماري از    آيا   •

 را تحت تـأثير قـرار خواهـد          نهاد  ادارة آن    محلي شيوة  يا در شوراهاي  رؤساي اداري   ميان  
از آنـان   % 2آيا حضور      داد؟ به منظور ايجاد اين تغيير چه تعدادي از زنان مورد نياز است؟            

 داليـل خـود را       پاسـخ با هر   اير درصدها چطور؟    س؟  % 50و يا % 33،  % 10يا     كافي است؟ 
  .كنيدبيان 



  
  
  
  
  
  
  

از يك كـار خـوب يـا        يعني داشتن تصوري    بينش  . تبينش فراتر از تعيين هدف اس     
 شكل نهايي   به بهترين شكل ممكن انجام دهيم     ، تصوري از اينكه اگر كاري را        آل  ايده

  .آن چگونه به نظر خواهد رسيد
  »اجزاي سازنده رهبري«

  
  



  
  م سوةجلس

   بينش من چيست؟
  

  اهداف جلسه
  .بحث دربارة اينكه بينش فردي چيست •
تواند يك شـخص را بـه        له كه چگونه تصورات يا بينش فردي مي       بررسي اين مسئ   •

  .سوي رهبر شدن تشويق كند
 كه بـه طـور      برنامه اي  يا   يك بيانيه توانايي ترسيم عناصر مناسب براي      دستيابي به    •

  .باشدبينش فرد معرٌف مشخص و كامل 
  .يافتن شيوه اي براي بيان و به اجرا گذاشتن بينش فردي •

  
  برگزاري جلسه براي هائيپيشنهاد

  راجع بـه تـأثير بـر    (Muhammad Yunus)روايت زير را دربارة بينش محمديونس
اقتصادي در بنگالدش از طريق وام هاي كوچك بانكي با صـداي            عي و     عدالت اجتما 
ـ اي دربارة مشكل مالي. بلند بخوانيد به ويژه زنان ـ تشخيص      كه او درميان قشر فقير 

  .بحث كنيدحل اين مشكل رد بينش او راجع به  و همچنين در مو استداده
 محمـد مطرح شده بعـد از گـزارش        پرسش هاي   پس از آنكه اعضاي گروه        

يونس را موردبحث قرار دادند، از شركت كنندگان بخواهيد تا بينش خود را در مورد               
هدف از اين تمرين كمك به شركت كنندگان        . ايجاد تغيير براي ديگران مطرح كنند     

  .مشخّص كنند بينش فردي خود را وانند بتاست تا
  
  
  
  

  نامهتواند به آنها كمك كند تا بينش     فراد گروه با يكديگر مي    همكاري ا در اين تمرين    
براي اطالعات بيشتر در مورد اين شيوة       . (خود را به راحتي با يكديگر در ميان بگذارند        

  ). مراجعه كنيد بيمةبرگزاري جلسه به ضم
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  بينم تنگدستي در جهان نميادامة دليلي براي 

  
  اقتصاددان: محمديونس
 ماه پس از آنكه كشورش به استقالل رسيد، از ايـاالت            9 ،1971، در سال    محمديونس

 بـه   (Chittagong)در دانشگاه چيتاگانـگ     مي كه   هنگا. متحده به بنگالدش بازگشت   
 محمد يـونس    . از جنگ و قحطي در رنج بودند       نش، هموطنا تصاد مشغول شد  تدريس اق 

درس كـالس هـاي     هامتقاعد شد كه حل مـشكالت از درون           تحت تأثير اين واقعيت   
  بـه   گفت و گو با ساكنان ده همجوار دانـشگاه،       دراو تصميم گرفت تا     . ممكن نيست 

  .پي بردمشكالت و مشقات آنها 
 اين برخورد سبب  . ساخت  خيزران چهارپايه مي   كه از ني  برخورد  زني  به   وي  

 پول نداشت تـا      اين بود كه   زنمشكل  . شد تا وي به بررسي مجدد عوامل فقر بپردازد        
تـاجر  مقابـل   در  .  قرض كنـد   پولمجبور بود از تاجري     بخرد و در نتيجه     ني خيزران   
 محمـد . خريـد  ميشد  هاي او را با قيمتي نازل كه از سوي خود وي تعيين مي            چهارپايه

يونس وسوسه شده بود تا با دادن بيست سنت به اين زن در خريد ني خيزران كمـك                  
از دانشجويان خواست تـا فهرسـتي از        ريخت و   كند، اما او در عوض طرحي بزرگتر        

با تعجب دريافت كه چهل و دو نفر از         . اهالي ده را كه نياز به پول دارند فراهم آورند         
 و هفت دالر نياز داشتند تا محصوالت خـود را بـه             افراد زحمتكش مجموعاً به بيست    

پس از قرض دادن اين پول به اهالي ده و          محمد يونس   . قيمتي مناسب بفروش برسانند   
تواند بـه    تعيين مهلت باز پرداخت در زمان مناسب ترغيب شد تا فكر كند چگونه مي             

 تا به اهالي ده     انشگاه را متقاعد كند   شعبة د او كوشيد تا بانك     . آنان بيشتر كمك كند   
 را نپذيرفت زيرا افراد تنگدست ـ به ويژه زنـان   خواهشوام دهد، اما مدير بانك اين 

  .دانست ـ را فاقد اعتبار مي
 بـا  1983 را در سـال     "گرامين"  بانك  بي آن كه مأيوس شود        يونس محمد  

 اين بانك با دادن وام هاي شغلي بـه        .  و مجوز دولتي تأسيس كرد     كمك مالي ديگران  
 به پذيرفتن  زنانمتقاعد كردن. تنگدستان ـ به ويژه زنان ـ خدمات خود را آغاز كرد  
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. هاي عمومي حق صحبت با زنان را نداشتند          مردان حتي در مكان    . خود مشكلي بود   وام
كردند كه آنها هيچ تصوري از انجام فعاليت هاي شغلي ندارنـد           در ابتدا زنان اصرار مي    

تدريج توانست زنها را    ه  بيونس  . ه شوهران آنها واگذار كند    و بانك بايد اين پول را ب      
تشكيالت كوچك خود را در گـروه هـاي پـنج    تجاري متقاعد سازد تا با گرفتن وام  

زنهـا  . نها دوستان خود را به گرفتن وام ترغيب كردند        زسپس اين   . نفره تأسيس كنند  
خـود و   ازهـاي مـالي     نيتواننـد    هاي خود، متوجه شدند كه مي       پس از باز پرداخت وام    

  .كنندرا تأمين هاي خود   خانواده
از الگوي  زمان هاي غيردولتي    نهادهاي كمك به نيازمندان و سا     در ساير نقاط      

هـاي او      يونس به افرادي كه نسبت به برنامـه        محمد،  تقليد كرده اند  » گرامين«بانك  
 توسط نهادهايي كه     فقر نيستند بلكه فقر  عامل ايجاد   تهيدستان  «: گويد  ترديد دارند، مي  

 ايـن   وبـاز گـرديم     به پلة نخست    ما بايد   . به وجود مي آيد   ايم    ساختهمان  ما در محيط  
در حال حاضر عليه فقـرا      نهادهاي قديم   نهادها را از نو طراحي كنيم و از تبعيضي كه           

 يونس براي از ميان بردن فقـر در حـال           محمدبرنامه  » .شوند، جلوگيري كنيم   قائل مي 
پاسدار شأن انساني   كه  جوامع است   يفة همة   وظ«: گويد  او مي .  شده است  حاضر جهاني 

گوييم، اما حقوق بـشر رابـا        ما از حقوق بشر سخن مي     ... هريك از اعضاي خود باشند    
اگر ما نهادهايي بوجود آوريم كه قادر باشند بـراي خودكفـا            ... ارتباط نمي دهيم  فقر  

ند، اين نهادها مـوفقيتي ماننـد آنچـه در          هاي شغلي بپرداز    كردن تهيدستان به آنان وام    
توان هيچ دليلي براي      به نظر من نمي   . وردخواهند آ دست  ه  بنگالدش شاهد آن بوديم، ب    

  11.»وجود تنگدستي در جهان يافت
 دهكده در بنگالدش مشغول فعاليت است،       36000در حال حاضر، گرامين در        

اكنون برنامه هاي مشابه گـرامين      هم  .  هزار كارمند دارد   12 ميليون وام گيرنده و      1/2
به بعد، بخش هاي ديگـري عـالوه        1990از دهة   . شود  كشور به اجرا گذاشته مي     56در  

رسـاني،    عمليات بـرق  : از جمله . بر بانكداري به فعاليت هاي گرامين افزوده شده است        
سـاكنان  بهبود وضع   براي    خدمات مخابراتي راديويي    و فراهم آوردن خدمات اينترنتي   

                                                 
  :گرامين ازاين كتاب و سايت اينترنتي گرفته شده است مربوط به محمديونس و بانك 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, 2000, p. 77 and <http://www.grameen.org 
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  .ده ها در بنگالدشدهك
  

  براي مباحثه پرسش هائي 
را به ارائه بينش خود ترغيب كرد؟ مشكلي كه مستقيماً           چه شرايطي محمديونس   •

كـرد چـه      مـي  آن تالش  حل براي داد و يونس    تأثير قرار مي   را تحت   فقير مردم زندگي
  بود؟

ي او چه راه حلي را تشخيص داد؟ چه نگرشي نسبت به حقوق بشر، انگيزة اصـل                •
  داد؟ او را شكل مي

 محمـد كند؟  راه حل، چگونه تصور مياين او نقش خود را در تحقق بخشيدن به    •
يونس طي جستجوي خود براي از بين بردن فقر، چه ويژگي هايي از يك رهبر را                

  اخالقي است؟برپاية موازين كنيد كه رهبري وي   آيا فكر ميدهد؟ مي ازخود نشان
همان اهداف كه يونس رسيد دست يابد؟ پاسخ چه         آيا يك زن نيز مي تواند به         •

 .مثبت باشد چه منفي دالئل خود را شرح دهيد
 
  شما در شرايطي مشابه چگونه رفتار خواهيد كرد؟ •
 مسئله، راه حل و نقش او را در آنچه پيـشنهاد            دقيقيونس بطور   سخنان  آيا هيچ يك از      •

 پاسـخ چـه   اسـت؟   نده استوار    قانع كن  بينشيسخنان بر   كند؟ آيا اين     دهد، مشخص مي   مي
  .كنيدبيان  منفي ، داليل خود را و چه   باشدمثبت

داراي اهميـت   چنـين تغييـري     ش يونس به مرورزمان تغيير كرد؟ آيـا         بينآيا   •
  است؟

توان در مورد زنـان بكـار    كنيد كه بينش يونس درباره وام را فقط مي    آيا تصور مي   •
  .دشرح دهيرا  داليل خود پاسخ چه مثبت باشد چه منفيبست؟ 

هاي زنان اشـاره شـده        امين، به كداميك از مهارت    ربانك گ ماجراي تأسيس   در   •
هـاي سـنتي خـود     ها به زنان كمك خواهد كرد تا از نقـش       است؟ آيا اين مهارت   

  ؟بروند و از سطح دانش خود فراتر گيرندفاصله 
  امكانات اقتصادي زنـان،    بهتر كردن هاي پرداخت وام ضمن       كداميك از سيستم   •

  خواهد كرد؟ تقويت جوامعشان آنهارا در شد و نقش شدن آنان خواهدتوانمند  موجب
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  بينش خود به روشن شدن اهدافش كمك كرد؟شرح آيا يونس با  •
  گيرد؟ براي شما چه مفهومي را دربرمي» بينش«واژة  •
  بينش فردي داراي اهميت است؟مطرح ساختن چرا  •
پاسـخ چـه    ؟  دسـت يابـد     خود به اهداف  چون يونس مي تواند      آيا يك زن نيز    •

  .يدتوضيح دهداليل خود را مثبت باشد چه منفي 
  

   فرديبينشطرح و تنظيم : تمرين
  . دقيقه زمان اختصاص دهيد45به اين تمرين تقريباً 

 زيـر را موردبحـث       هاي د تا موضوع  كنيبه تيم هاي دو يا سه نفره تقسيم         را  گروه   .1
 كـه مايليـد   در خانواده يا جامعـة خـود  شرايط، موقعيت يا مسئله اي را   : قرار دهند 

چه تغييراتي براي بهبود اين شرايط، موقعيـت يـا          مي خواهيد   . تغيير دهيد نام بريد   
  مسئله بوجود آوريد؟ 

دو يا سه دقيقه شيوة خود براي هدايت يـا مـشاركت در             به مدت   هريك از اعضا     .2
  .كند، توضيح دهد يكه باآن كارم تيمي هاي مورد نظرخودرا براي افراد حل راه اجراي

هريك از اعضا، بطور مختصر بينش خود را ـ در يك يا دو جمله ـ راجع به نقش    .3
  .، بنويسدي كه پيشنهاد كرده استخود در ايجاد تغييرات

ابتدا گرداننده و سپس هريك از افراد       . آيند كلية اعضاي كارگاه مجدداً گردهم مي      .4
  .خواند جمالت خود را براي گروه مي

و مطمئن شـود    . اين تمرين، گرداننده بايد كلية نوشته ها را جمع آوري كند          در پايان   
ها مجدداً در جلسة هفـتم مـورد          اند، زيرا اين نوشته    كه همة اعضا اسامي خود را نوشته      

  .استفاده قرار خواهند گرفت
  

  مشاهدات
ـ پاسخ چه مثبت باشد و چه منفـي تان دشوار بود؟  تنظيم اين نوشته براي   آيا   • ش  داليل

  .درا بيان كني
  كند؟ به مشخص شدن اهدافتان كمك ميتنظيم اين نوشته آيا  •
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پاسخ چه مثبت باشد     به مرورزمان تغيير خواهد كرد؟       شماكنيد بينش    آيا تصور مي   •
  .تان را توضيح دهيدداليلچه منفي 

  ساير افراد گروه چه احساسي داشتيد؟نوشته هاي از شنيدن  •
 يا خواندن آن بـا صـداي بلنـد از           نوشته و تنطيم كردن بينش شخصي در يك       چرا   •

 اهميت برخوردار است؟



  
  

  بخش دوم
   برقراري ارتباط با ديگران

  
در جلسات پيش ديديم كه بخش مهمي از رهبري، توانايي شخص در انتقال مؤثر پيام               

زني كه به منظور درخواست كمك به دفتر عصما خدر آمـد،         .  است  خاص او  يا بينش 
خـدر او را ديگـر      آن كه    با   .او فهماند مؤثر به   به نحوي   ده اش را    عالقه خود به خانوا   

برانگيخت تا براي تغييـر قـوانين كـشورش بـه منظـور      سخنان زن او را    هرگز نديد،   
موفقيت برنامه اقتـصادي محمـد يـونس        . حمايت بيشتر از زنان، نقش مهمي ايفا كند       

بايستي بيـنش   يونس  مي. ودمديون توانايي او در انتقال عقايدش به مخاطبان متفاوت ب     
  .كرد فردي خود را نه تنها براي زنان دهات بلكه براي مأموران دولت قابل درك مي

 گوش فرادادن درست  و  گفت و گو    هاي ارتباط،     تمرينات اين بخش ويژگي     
كـار  . كنـد  تواند توانايي شخص را در رهبري افـزايش دهـد، بررسـي مـي              را كه مي  

مگاني، مستلزم ارتباط ماهرانه ميـان افـراد شـركت          گروهي، همكاري و مشاركت ه    
گفـت و   كنند كه گوش فرادادن،      زير ثابت مي  پرسش هاي   روايت ها و    . كننده است 

و تنوع آراء و سليقه  از تفاوت   مصالحة كارآمد مي تواند شخص را توانا كند كه          و  گو  
  .ها به سود منافع مشترك بهره گيرد



   
  
  
  
  

رهبري هنگامي مصداق مي يابد كه حد اقـل دو انـسان            : طرهبري يعني برقراري ارتبا   
بـراين  . باشـد توانـد در انـزوا رهبر       هيچكس نمي . با يكديگر نوعي ارتباط ايجاد كنند     

چگونگي رهبري هر فرد بـه نحـو چـشمگيري          . بري شكلي از ارتباط است    اساس، ره 
  . است وي ي ارتباط از سوي چگونگي برقراروابسته به

  »يهبراجزاي سازنده ر«
  

 



هـاي آـوچكرت      توانيد گروه را بـه تـيم        مشا مي 
آنندگان را ترغيـب بـه        تقسيم آنيد تا شرآت   

. تري دربارة اين موضوع بكنيد      مباحثات عميق 
براي اطالعـات بيـشرت در مـورد ايـن شـيوة            (

 ).مراجعه آنيدب  برگزاري جلسه به ضميمة

  
  جلسه چهارم

   چگونه بايد ارتباط برقرار كنيم؟
  

  اهداف جلسه 
  .اثبات اهميت ارتباط براي رهبري كار آمد •
  .گفت و گوايجاد انگيزه، آموزش يا اقناع ديگران در حين بررسي شيوه هاي  •
  . و اشكاالت آنمزايامشترك ـ از جمله فصل  يا يافتنـ  مصالحهدربارة ماهيت  بحث •
  .ش هاي فردي برقراري ارتباط در ميان شركت كنندگانتحليل رو •

  
   براي برگزاري جلسههائي پيشنهاد

 است با (Marian Wright Edelman)» ماريان رايت ادل من «ةقاله زير را كه نوشتم
هايي را كه وي براي متقاعد كردن خواننـدگان بـه منظـور               شيوه. صداي بلند بخوانيد  

. كنـد، بررسـي كنيـد       اسـتفاده مـي    ياالت متحده اشركت در حمايت از كودكان در       
. تواند در راهنمايي بحث گروهي مـؤثر باشـد          مقاله مي  هاي آمده در پايان اين     پرسش
  .فردي ارتباط برقراريراهكارهاي  است براي بررسي تمرينيخود  ها پرسش  به دادن پاسخ
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  دهم و مشتاق خدمت كردنم اهميت مي به ديگران من
 

  مدافع حقوق كودكان:  رايت ادلمنماريان
غيرقابـل  يـأس آور،    كـاري اسـت     . اندازه دشوار است    يك نهضت بي  ه راه انداختن    ب

 راسخ بـه     است تعهدي. العاده و خويشتن داري دروني      بيني، نيازمند استقامتي فوق     پيش
انضباط، تمركز و   . داردفداكاري  ارزش مبارزه و    الهامي است كه    . انهيك بينش صميم  

 ومـل   آمادگي براي سرعت ع   طلبد اما در عين حال نيازمند         ريزي دراز مدت مي     امهبرن
  . مي خواهدمسائل مبهم و پيچيده و توان رويارويي با  استغنيمت شمردن لحظه

 در برابر انواع    رويي  شكيبايي و گشاده  بنانهادن نهضتي براي كودكان مستلزم        
 بـي آن كـه     استاستعدادهاي متفاوتها، عاليق و  با نيازها، نگرشگوناگون مردمان   

اين امر مستلزم اشـتياق و      .  نبايد عقب افتد    كودكي چهي: منحرف شويم هدف اصلي   از  
توقـف  سـر     زماني كه ديگران فرياد     حتي  اي آهنين به منظور پيش رفتن است،          اراده

مـدام مـا را     يـا    آهسته گام بر مـي دارنـد         كنند،   يكسره مشكل تراشي مي      ،مي دهند 
  . خوانند ظ سياسي غيرواقع بين ميلحااز

 .ي دراز مي طلبنـد    زمان و تا واقعيت يابند      گيرند  روزه شكل نمي    ها يك   نهضت  
شماري از انسانها طي زمانهـاي        آورند كه تعداد بي     شماري سر برمي    آنها از بذرهاي بي   

 يي برمـي خيزنـد كـه      هـا   نارضاييبستر    و از  اند،  شمار كاشته   هاي بي   طوالني در مكان  
  .مي آيند و به عصيان مي كشندبه جوش به تدريج  وبرو با بي اعتنايي جامعهر

از رهبران  همكاري شماري قابل توجه     بنانهادن نهضتي براي كودكان مستلزم        
نقش خـود را    خواهند    مي است كه    نوع تفكر نژاد و با هر       خدمتگزار از هر سن، عقيده،    

 كنيم تا بـه جـاي دوبـاره كـاري يـا             ايد تالش بهر يك از ما     . ايفا كنند در اين راه    
  با يكديگر همكاري كنيم     و به سوي تكامل پيش بريم    هاي بيهوده، روند امور را        تالش

هايمان يا عاليـق   سازمان يا خودمانبه   فقط نه رقابت، به كودكان خدمت كنيم و نه  و
  .مان سياسي

ه دهـيم كـه     نبايد اجـاز  . ما بايد خود و ديگران را متعهد به پاسخگويي بدانيم           
مـضر بـه حـال      هاي    پوششي براي سياست  به  يا كالم را    فقط حرف بزنيم    بجاي عمل   

هيچ كـودكي   «دهند  كه قول مي  مبارزه بطلبيم بايد كساني را به     . مبدل سازيم كودكان  
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 برنامـه هـا و     يـا   به كاري براي تحقق اين قول دست نمي زنند،           اما   »نبايد عقب افتد،  
بـراي  . گيـرد    كه بسياري از كودكان را ناديـده مـي         نندك   مي يحاطربودجه هايي را    

 توان  مي "عقب افتد هيچ كودكي نبايد    "ادعا مي كند    فردي كه   صميميت  محك زدن   
بـين  ثروتمندان و مستمندان و همچنـين  بين   كه آيا شكاف     را بررسي كرد  اين مسئله   
ـ . تر خواهد شد    پذير و قدرتمند از ميان خواهد رفت يا عميق          قشر آسيب  تـوان بـا      ينم

كودكـان  . فراهم كـرد  امكانات آموزشي   وعده و وعيد براي كودكان غذا، مسكن و         
آمـوزش ببيننـد و     رو بـه ويرانـي      كنند در مدارس      خانمان كه تالش مي     گرسنه و بي  

مـا  . هاي الزم برخوردار شوند      بايد از حمايت   ،نيازمند مراقبت و خدمات درماني هستند     
احزاب سياسي و در تمام سطوح      همة  در  تصميم گيري    اصلي   بايد حقيقت را با مراجع    

دولت و در هر قشر از جامعة آمريكا در ميان بگذاريم تا زماني برسد كه جوانان ما از                  
  .شوند و ايمن برخوردار  پرمحتوايك زندگي سالم، آرام، محترمانه،

هر دقيقـه  درشود،   ثانيه كودكي در فقر متولد مي44هر واقعيت آن است كه     
بي پنـاه مـي     دقيقه كودكي   11آيد، هر     ي بدون بيمه خدمات درماني به دنيا مي       كودك

آمـاج   دقيقـه كـودكي      20 سـاعت و     2 و در هر     شود و يا مورد آزار قرار مي گيرد       
  محـصول  آنهـا . باليـاي آسـماني نيـستند     واقعيـات   ايـن   . شود   كشته مي   و تيراندازي

مـا  . روندان يك جامعه هستند   هاي اخالقي و سياسي ما به عنوان يك ملت و شه            گزينه
كنيم و با پايـداري مـدام        با توجه كامل به ضرورتي كه حس مي       را  واقعيات  بايد اين   

 186رسـند،    كودك به قتل مـي     10با هر روز تأخير ما در انجام اين كار،          . دهيمتغيير  
كودك از مدرسه    2911شوند و     هاي سنگين دستگير مي     كودك به علت ارتكاب جرم    

  .شوند اخراج مي
كينگ و گاندي باز نخواهند گشت تا نهضتي براي كودكان بنـا       مارتين لوتر     

ما توانايي انجام اين كار را داريم و به آن          . من و شما موظف به انجام آن هستيم       . نهند
 را انجـام    هـا اگر ما منتهاي تالش خود را بكنيم، خداونـد بقيـه كار           . بخشيم  تحقق مي 
  12.خواهد داد

                                                 
12. Marian Wright Edelman, “Hold My Hand: Prayers for Building a Movement to 

Leave No Child Behind”. Reprinted with permission. 
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راه  سيپي لمن نخستين زن سياه پوست آمريكايي بود كه به كانون وكالي ايالت ميسيماريان رايت اد

كينگ و   لوتر پوستان، با مارتين    سياه  حقوق  احقاق جنبش رهبران از ، به عنوان يكي   1960يافت و در دهه     
 ادلمن بنيان گذار و رئيس صـندوق حمايـت از    خانم رايت. ديگر رهبران اين جنبش همكاري كرد    

هدف اصلي سازمان اين است كه هر كـودك  .  است(Children’s Defense Fund)دكان كو
خود و نهادهاي اجتماعي از يك زندگي سالم، عادالنه و اخالقـي بهـره منـد     بتواند به كمك اولياء

  . شود
  

  پرسش هائي براي مباحثه
  كنيد هدف ماريان رايت ادلمن از نوشتن اين مقاله چيست؟ فكر مي

 و قـادر بـه برقـراري    كـرده تفهيم  تشريح و   د كه وي مطلب را خوب       كني  فكر مي  •
  .كنيدبيان داليل خود را پاسخ چه مثبت باشد چه منفي ؟ استارتباطي مؤثر 

  چيست؟از آن ها ياد كرده ي كه وي  و ارقامتأثير آمار •
  انتقال همين پيام به ديگران استفاده خواهيد كرد؟براي  هايي شيوهشما از چه  •
 ، و الهام بخـش اسـت  مؤثراي را كه به نظر شما  انيد عبارت، شعار يا گفته  تو  آيا مي  •

  د؟به ياد آوري
توانـد بـراي      آيا تكنولوژي مدرن مانند فاكس، نامه الكترونيكي يا وب سايت مـي            •

تري مؤثر باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، برنامـة            انتقال پيام به مخاطبان وسيع    
   شما چه خواهد بود؟رساني كمك

  
  برقراري ارتباط به رغم تفاوت هاي موجود: مرينت

  . دقيقه زمان اختصاص دهيد45به اين تمرين تقريباً 
  

   شدند فعاليت در مكان هاي عمومي منع ازسودان زنان در 
، استاندار خارطوم، مجذوب الخليفه، حكمي صادر كرد كـه بـه            2000در سپتامبر سال    

او عقيده داشت كه    . اكن عمومي منع شدند   موجب آن زنان از فعاليت در بسياري از ام        
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هدف اين حكم   . خواهد كرد پاسداري   شريعت اسالم و حرمت زنان را        احكاماين منع   
بطور اخص زناني بودند كه در پمپ بنزين ها، هتل ها و رستوران ها مشغول به كـار                  

  13.بودند
 را چنـان    حقوق زنـان در خـارطوم       مدافعان فعال    اين حكم يكي از      :سناريو

 شجاعانه و علناً ابراز      در اين باره   قيدة خود را  مي كند كه تصميم مي گيرد ع      خشمگين  
يكي از دوستان خود قرار مالقاتي با يك نمايندة بلندپاية وزارت كـار             با كمك   . كند

 وي را متقاعـد كنـد تـا در ايـن      به اين قـصد كـه  دهد و اصالح مديريت ترتيب مي    
نماينده مردي ميانسال، متأهـل و داراي دو دختـر     ين  ا. اظهارعقيدة علني، به او بپيوندد    

او هم نگران حقوق زنان و حمايت و امنيت دختران خـود بـه هنگـام                . نوجوان است 
خواهد دخترانش حق تحصيل و انتخاب شغل داشـته    مي وورود آنها به بازار كار است     

  .باشند، مشروط بر آنكه در جامعه قوانين اسالمي دقيقاً رعايت شود
اعـضاي تـيم    . شـوند  ت كنندگان در كارگاه به سه تيم سه نفره تقسيم مي          شرك .1

عـضو  . كنند را انتخاب مي  مدافع حقوق زنان     و   ة دولت نقش نمايند گان  ايفاكنند
خـود را   هـاي   نظرو همچنـين نقطـه      هاي خـود      سوم تيم مكالمة ميان هم تيمي     

  .كند يادداشت مي
اص خود ضمن مالقـات بـا       در نقش هاي خ   مدافع حقوق زنان     و    دولت نماينده .2

اي خواهنـد داشـت كـه طـي آن             دقيقه 10 تا   5گفت و گوي    يك ديگر، يك    
گويـد و سـعي خواهـد كـرد          از نگراني هاي خود سخن مـي      مدافع حقوق زنان    

  .سخن گويد  اخيرحكمدر مخالفت با  را متقاعد كند تا  دولتنماينده
 خـود يادداشـت     هـاي   طي اين گفت و گو، فرد ناظر دربارة مكالمة هم تيمـي            .3

  :نظرات وي شامل نكات زير خواهد بود. دارد برمي
  شيوه گفت و گوي هر يك چگونه است؟ •
  كنند؟ هاي مباحثه استفاده مي از كدام شيوه •
  دهند؟ مكالمه كنندگان تا چه حد به يك ديگر گوش فرا مي •

                                                 
  :  به براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد  .اين مطلب براساس يك حادثه واقعي است. 13

http://www.cnn.com/2000/WORLD/africa/09/05sudan.women.ap/. 
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  دهند؟ ديگر پاسخ مييك به استدالل هاي چگونه آنها  •
  ينه هاي مشترك هستند؟آيا آنها قادر به يافتن زم •
 و ناظرهاي هر گـروه بطـور مختـصر           مي آيند  ة اعضاي كارگاه مجدداً گردهم    هم •

  .گذارند نظرات خود را با يكديگر در ميان مي
بخواهيد تا نقش هاي خود را در برابـر         گروه هاي دونفره    اگر زمان كافي باشد، از       •

چه از تمرين و بحـث      كل گروه تكرار كنند و همچنين نقش خود را با توجه به آن            
  .آموخته اند، تغيير دهند

  
   براي مباحثهپرسش هائي

آيا براي شـما، دفـاع از       : ة دولت نمايندمدافع حقوق زنان و     مربوط به   پرسش هاي    •
  .بيان كنيدداليل خود را در هر صورت نظرات خود دشوار بود؟ چرا؟ 

گفت،  نچه ديگري مي   واقعاً به آ   ة دولت نمايندمدافع حقوق زنان و     آيا در تيم شما،      •
  دادند؟ گوش فرا مي

اي دربـاره يكـديگر ممكـن بـود بـر نـوع               هاي كليـشه    يا نگرش ه ها   كدام فرضي  •
  تأثير گذارد؟هريك پاسخگويي 

هاي موضع خود را به ديگري تعلـيم   كرد تا مزيت  الش مي كدام يك از دو طرف ت      •
مثبت باشـد   پاسخ چه   يا آموزش دهد؟ آيا آموزش با مباحثه متفاوت است؟ چرا؟           

  .كنيدتشريح داليل خود را و چه منفي 
 اظهارنظرهاي مدافع حقـوق     تواند مي و داده هاي ملموس و واقعي        چه نوع اطالعات   •

  ؟تر سازدمؤثرزنان را 
د؟ آيـا نمونـه هـايي       شبه آموزش ديگران خواهد     عالقه مند   چه زماني يك رهبر      •

  ر كرده باشند؟شناسيد كه رهبران استفاده اي سازنده از اين راهكا مي
اهدافي بسيار متفاوت از يكـديگر داشـتند؟ درصـورت          دو طرف گفت و گو      آيا   •

ربـاره برخـي از     دو طـرف د   رك، آنهـارا شـرح دهيـد؟ آيـا          توجود اهداف مـش   
  .برشمريد راخود داليل باشد چه منفي، مثبت چه پاسخاتفاق نظر داشتند؟  موضوعات

 قـاط انتظار داشته باشيم تا ن    قوق زنان   ة دولت و مدافع ح    آيا منطقي بود كه از نمايند      •
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داليل خـود را    پاسخ چه مثبت باشد چه منفي       ند؟ چرا؟   ببيا مواضع خود را     مشترك
  .كنيدبيان 

مشترك بايد از اهداف يك رهبر خوب باشد؟ آيا هميـشه امكـان             قاط  آيا يافتن ن   •
مـشترك هميـشه    قـاط    مشترك وجـود دارد؟ آيـا رسـيدن بـه ن           قاطرسيدن به ن  

  . كنيدتشريح داليل خود را  چه منفي باشد مثبت پاسخ چهگيز است؟ چرا؟ ان تحسين
 كننـده   نقشي قـانع  اگر مي خواستيد     تمرين،   در اين بدون در نظر گرفتن نقش خود        •

  داديد؟ گفتيد يا انجام مي ه ميايفا كنيد چ
  

  مشاهدات 
 ايفـاي «يكي از شخصيت ها، چه احساسي داشتيد؟ از تمرين          » ايفاي نقش «هنگام   •

  چه آموختيد؟» نقش
   تمرين، چه احساسي داشتيد؟در اينهنگام نظارت و يادداشت برداري  •
  آيا از آنچه شنيديد متعجب شديد؟ •



  
  
  
  
  

 اختالف نظر به يكـديگر و  ا وجودكه بانسان هايي ارج بيشتر مي نهد   بر  افقي  رهبري  
 از  غلبـه كنـيم،   هايمان  ت  نفرو  ها     بر تعصب  بايدما  . گذارند  عقايد يكديگر احترام مي   
 تحميل نكنيم، تنوع    به ديگران را  هاي خود     ايدهبياموزيم كه   ،  داوري هاي تند بپرهيزيم   

،  را مهـم بـشمريم     مثبـت ديگـران   قاط  نعقايد را بپذيريم، خشم خود را كنترل كنيم،         
  .بگذريماز خطاي ديگران شناسيم و به رسميت ي ديگران را استعدادها

  »اجزاي سازنده رهبري«
  

  



  
  جلسه پنجم

   متفاوت در خدمت آراء و سليقه هاي 
  

  اهداف جلسه
  .آراء متفاوت و استقبال از آنهابين تحمل فرق بررسي  •
بحث درباره نيروي اخالقي و سياسي انسان هـاي متفـاوت كـه بـه علـت هـدفي                    •

  .شوند مشترك متحد مي
 آموزشـي، اقتـصادي يـا      اخـتالف سـطح      تحليل اين مسئله كه چگونه انسان ها با        •

اي مشترك با يكديگر همكـاري كننـد و هـم             مبارزهدر عرصة   توانند   فرهنگي مي 
  .هاي احتمالي در چنين مواردي محدوديتبررسي چنين 

  
  براي برگزاري جلسه هائي پيشنهاد
 (Mairead Corrigan Maguire) مگوايركاريگان هاي ميريد تالشدربارة زير  گزارش

ـ برقراري صلح در ايرلند شـمالي   براي (Betty Williams)و بتي ويليامز ا صـداي  را ب
و گام هاي احتمالي به سـوي پـذيرفتن عقايـد           گفت و گوها    سازش ها،   . بلند بخوانيد 
  . كه براي موفقيت فعاليت هاي آنها الزم است، در گروه به بحث بگذاريد،متفاوت را

  
م و گسترده استفاده از شيوه مناظره در برابر ديگران به ويژه در مورد اين موضوع مه

گروهي كوچك از اعضاي كارگاه را تشويق . تواند به آغاز و ادامة مباحثه ياري رساند مي
كنيد كه در بارة اين موضوع به بحثي پويا بپردازند و سپس همة اعضاي كارگاه را به 

  )براي جزئيات بيشتر در اين باره نگاه كنيد به ضميمة ب. (شركت در بحث تشويق كنيد
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  صول صلح و عدالتبرداشت مح
 

  صلحكوشندگان در راه :  و بتي ويليامز مگوايرميريدكاريگان
ايـن  هاي ايرلند براي رسيدن به استقالل، قرنها پـيش ـ زمـاني كـه انگلـستان       تالش

سـلطة   هـاي   مشخـصه . ــ  آغـاز شـد       ساخت خود   ةستعمرم و    كرد را تصرف سرزمين  
انگـاري     سـهل  تعصب، نژادپرستي، :  از  بود انگلستان بر اكثريت كاتوليك ايرلند عبارت     

در سـال   .  در ايـن كـشور شـد       و قحطي  فقر      در مجموع از عوامل و اسباب ايجاد       كه
نـسبي دسـت    اسـتقالل    با انعقاد يك قراردار به       تدريجه   انقالبي هاي ايرلندي ب    1921
شـمالي آن    شش اسـتان     اين قرارداد، ايرلند به دو قسمت تقسيم شد و        براساس  . يافتند
بـه رغـم    . مانـد باقي  بريتانياي كبير   جزيي از    بودند پروتستان    ساكنانش ريتاكثكه  

  پـاي  جمهوري تـازه  اين سرنوشت،     هاي ايرلند شمالي از    اكثريت پروتستان رضايت  
در .  دانـست ي مـي مانند كاتوليك هاي ساكن شمال ـ اين تجزيه را مـوقت  هايرلند ـ  

خشونت فرقه  كشمكش و   سرزمين،  هاي اخير، در نتيجه اختالف نظر در مورد اين           دهه
 نفـر در    3000 منجر بـه كـشته شـدن         اي ميان كاتوليك ها و پروتستان ها در ايرلند        

بـا چنـين زمينـه تـاريخي،        .  شـده اسـت    كشوري با جمعيتي كم تر از دو ميليون نفر        
ميريدكاريگان مگوائر و بتي ويليامز در نتيجه يك تراژدي خشونت بار كـه زنـدگي               

 آگوسـت   10در  . داد، به سوي هم جذب شـدند       راي هميشه تغيير مي   هردوي آنها را ب   
مگوائر در گوشـه اي از خيابانهـاي         خردسال    دو برادر زاده و يك خواهر زادة       1976

مـسلح  ي از اعـضاي     شت ارتش انگليس يك   به قتل رسيدند زيرا يك گروه گً      بلفاست  
وارد اشـين وي    مه و سبب شده بـود كـه         خواه ايرلند را هدف قرارداد     ارتش جمهوري 

  . و سه كودك بي گناه را خرد كندودشرو  پياده
پس از اين تراژدي مگوائر كه يك كاتوليك بود در يك برنامـه تلويزيـوني                 

ويليامز، زنـي بـا     . را محكوم كرد   بار ارتش جمهوري خواه ايرلند       شونتروش مبارزة خ  
به نوشتن يـك    له  بود بالفاص  مرگبار    تصادف  همين شاهدكه  مذهبي متفاوت،   اعتقادات  

 را كـه بـه      به مرگ كودكـان   طومار اعتراض   او دو روز بعد     . طومار اعتراض پرداخت  
مگـوائر و ويليـامز در      . در تلويزيون به نمايش گذاشـت     امضاي دو هزار نفر رسيده بود       
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 و توافـق    ند به يكديگر پيوسـت    كورتشييع جنازة كودكان، اندوهبار و خسته از خشونتي         
بنيـان  » زنـان در راه صـلح     «آنها سازماني را به نـام       . ح مبارزه كنند  كردند تا در راه صل    

  .تغيير نام يافت» سازمان صلح مردمي«گذاشتند كه بعدها به 
 نفر از زنان كاتوليـك و پروتـستان را          000/30طي يك ماه اين سازمان      در    
اگرچـه مگـوائر و ويليـامز بـه         . پيمايي در خيابان هاي بلفاست بسيج كـرد        براي راه 

همكاري با دشمن متهم و به ضرب و شتم تهديد شـده بودنـد، از راهپيمـايي دسـت                   
حاميان آنهـا بـا اهـداف       . برنداشتند و طرفداران بيشتري را به سوي خود جلب كردند         

 اين واقعيت شده بودند كـه       شركت كنندگان متوجه  . د پيوستن نهضت اين   مشترك به 
نت است، بلكه طـرفين درگيـر ايـن         پايان دادن به خشو   ان  نها خواستة مشترك آن   نه ت 

فقر، نبود استقالل سياسي و محـدوديت هـاي آزادي مـدني            كشمكش ديرينه قرباني    
  .اضطراري ايرلندشمالي بودپيامد قوانين اند كه  شده

 جهاني دست يافتنـد و      يفعاليت هاي خود به شهرت    سبب  مگوائر و ويليامز به       
ويليامز سـرانجام بلفاسـت را بـه        . دند دريافت كر  1977جايزة صلح نوبل را در اكتبر       

بازآموزي جنـاح هـاي     براي  قصد اياالت متحده ترك كرد، اما مگوائر به تالش خود           
آنـاني كـه در     . متخاصم در ايرلندشمالي و كشاندن آنها به سوي ميز مذاكره ادامه داد           

ند، دانست  واكنش در برابر بي عدالتي مي       خشونت را تنها   1990اوايل دهة    و   1980دهه  
پيـام  به نشر    با پشتكار به فعاليتهاي خود ادامه داد و           او اما. به آراء وي اعتنائي نكردند    

سالها پيش از امضاء توافـق نامـة صـلح          ، تبليغ سياست عدم خشونت    در تشريح و  خود  
  .پرداخت 1998

من معتقـدم كـه اميـد بـه آينـده           «: دنك ميعنوان  خود  همانطور كه مگوائر      
كه هريك از ما سياست عدم خشونت را به درون قلب ها و افكار              بستگي به اين دارد     

را كـه بـراي همـه    و مبتكرانـه    ساختارهاي تازه   در همان حال نهادها و      خود ببريم و    
از مردم بر اين عقيـده      برخي  .  گسترش دهيم   اند عاري از خشونت و سرشار از زندگي      

دارم كه بسيار   اعتقاد   خالف بر اما من . اند كه اين گفته بيش از حد آرمانگرايانه است        
من بشريت به سرعت در حال حركـت بـه سـوي يـك              در باور   . واقع گرايانه است  

دانند بايـد    پذير نمي   امكانطرد خشونت را    به كساني كه    . برتر است و معرفت   آگاهي  
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وظيفة ما چيزي بيش از نابودي      . يادآور شد كه بشريت آموخت تا بردگي را لغو كند         
ما براي  "كند كه     در حقيقت او هنوز بر اين امر تأكيد مي         "...خشونت و جنگ نيست   

آن برداشت محصول صلح و عدالت در آينده بايد دانه هاي عدم خشونت را در همين                
  14.»و همين مكان بكاريم

  
   براي مباحثهپرسش هائي

ي ويليامز بود تا به دنبـال رفـع         بتچه حوادثي الهام بخش ميريد كاريگان مگوائر و          •
  در ايرلندشمالي باشند؟كشمكش 

آنها از چه شيوه هايي براي پيدا كردن راه حل اين مناقشه استفاده كردند؟ چرا اين                 •
  روش ها را انتخاب كردند؟

كنيد كـه زن    گمان ميازنظر شما شيوه رهبري مگوائر و ويليامز، چه ارزشي دارد؟          •
رنـده بـوده     است؟ آيا عاملي مـوثر يـا بازدا          چگونه به آنها كمك كرده     شانبودن

  است؟
كاتوليك ها و پروتستان هاي ايرلندشمالي، چه اهداف مشتركي دارند؟ همكـاري             •

  آنها چه تأثيري بر توانايي شان در رسيدن به آن اهداف داشته است؟
كدام باورها مگوائر را برانگيخت تا به رغـم مـشكالت بـه ظـاهر حـل نـشدني در                     •

  ؟پافشاري كند دنيا جستجوي خود براي صلح در ايرلندشمالي و سراسر
كنـد؟ چـرا؟     آيا داشتن هدف مشترك بر كلية تفاوت هاي ميان انسان ها غلبه مي             •

  .كنيدبيان منفي داليل خود را  باشد چه  مثبتپاسخ چه
بـه طـرح و     اند    آيا تابحال با شخص يا اشخاصي كه تفاوت هاي بسيار با شما داشته             •

  گونه برخورد كرديد؟ چتفاوتها نآاست با ؟ اگر چنيندست زده ايدوژه اي پر انجام
دهيد تفاوت هاي ميان خود و ديگران را عنوان كنيد يا مايليـد كـه                آيا ترجيح مي   •

                                                 
  :ارائه شده از اين سايت اينترنتي گرفته شده استاطالعات . 14

html.maguire-carrigan-mairead/hero/org.wagingpeace.www://http  
  :اطالعات موجود در اين سايت اينترنتي از اين كتاب گرفته شده است

Mairead Carrigan Maguire with John Dear, S.J., ed., The Vision of Peace, Faith and 
Hope in Northern Ireland, Mary Knoll, NY: Orbis, 1999. 
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پاسـخ چـه مثبـت    آنها را ناديده گرفته و دربارة اين تفاوت هـا سـكوت كنيـد؟              
  راهكارها يا رفتارها چيست؟  ازاين نتيجه هريك. كنيد  بيانداليل خودرا منفي چه باشد

  چه معنايي دارد؟» مذاكره« و  آراء»تنوع« شما از نظر •
 

  ها پذيرفتن تفاوت: فعاليت گروهي
  :براي اين تمرين تقريباً يكساعت وقت الزم است

اي فرضي يا احتمالي را كه گروه مايـل بـه انجـام آن اسـت،                  به كمك هم پروژه    •
  .مشخص كنيد

 يـك   از اعـضاي  به عنوان مثال، انجمن حرفه اي يا انجمني تشكيل شـده            (انجمني   •
كه اعضاي شركت كننده در كارگاه      ) هاي متفاوت   ها يا جنسيت    ، نسل ي نژاد گروه
  .نظر برسيد اتفاق د و دربارةآن بههيدارند موردبحث قرارد تر رابطه ياشباهت مك با آن

 سـودمند سـازد     پروژه گروه را براي   شركت در اين انجمن     مي تواند   كه  راه هايي    •
در پـروژه گـروه بـصورتي كـه      » انجمن«اي گنجاندن   هايي بر   شيوه. بررسي كنيد 

تواند محيطي دوسـتانه     گروه چگونه مي  . كنيدارائه  متقابل شود   تفاهم  باعث افزايش   
 براي نقاط قوت ديگران ارزش قائل شـود و          ،وجود آورد ه  ببراي همگان   و مساعد   

 تالش كند؟ايجاد روحية همكاري و معاونت  براي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كارهـاي درسـت     ددارنكه قصد   بايد به ديگران به عنوان انسانهاي اصيل و كامل          ا  م 

را بياموزند،  خواهند چگونه بهتر شدن       بايد تصور كنيم كه آنها مي     . بنگريمانجام دهند   
به بينشي   تالش كنند     بلكه   ،دي نزنن كاردست به   ر درجه اول براي پاداش يا شهرت        د

 براي  در شرايط ايده آل، مردان و زنان      .  دست يابند  هايشان باشد   كه الهام بخش فعاليت   
شـوند    ك مي شريبا هم   تالش براي تحقق آن ها       و    سودمند براي همگان   اهدافتعيين  

 بلكـه ضروريـست اگـر بخـواهيم بـه           پـذير اسـت     امكاننه تنها   چنين مشاركتي   ... 
يـسته،  شاكه ما را به يك زندگي  دست يابيم اي اجتماعي، اقتصادي و سياسي    هختارسا

  .پويا و پرثمر ياري خواهد كرد
  »اجزاي سازنده رهبري«

  



گرداننـدة جلـسه    . رگزاري اين جلسه مناسب اسـت     براي ب »پرسش و پاسخ«استفاده از شيوة
اند مباحثه را پربـارتر       تواند با تأكيد بر سه يا چهار سؤال آخر كه پس از روايت طرح شده                مي

بـراي  . (كنندگان را ترغيب به تفكر و صحبت دربارة خود و تجاربشان بكنـد              كند و شركت  
  )مراجعه كنيدب اطالعات بيشتر به ضميمة 

  
  جلسه ششم

   كنيم؟وانمندتوانيم يكديگر را ت  چگونه مي
  

  اهداف جلسه 
  .توانمنديبررسي معناي  •
  .ديگرانتوانمند كردن بحث درباره ارزش دراز مدت  •
  .ديگران توانمند كردن  رهبري برايبررسي شيوه هاي •
  . ديگرانتوانمند كردندي شركت كنندگان براي تقسيم راهكارهاي فر •

  
  براي برگزاري جلسههائي پيشنهاد

 آمـوزش و   براي تربيت،(Sakena Yacoobi) تالش سكينه يعقوبي ةروايت زير دربار
 بـا    را پناهنـدگان در پاكـستان    اردوگاه هاي   هموطنان افغاني خود در     توانمند كردن   

او را براي بوجود آوردن تأثيري گسترده تر و         ها و تالشهاي      شيوه. صداي بلند بخوانيد  
 يـك فعاليـت    پايان ايـن بحـث  در.  گروهي مورد بحث قرار دهيدبه شكلبادوام تر   

گروهي به منظور يافتن قدرت، اهداف مثبت و ايجاد ارتباط در جلسات گروهي دنبال              
  .خواهد شد
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  يديادگيري ياري رسان در  رابا مردم كار كنيد و آنها
 

  مربي معلم و : سكينه يعقوبي
رفتن به دانـشگاه   به قصد    افغانستان را     1970 و در اوايل دهة      سكينه يعقوبي در جواني   

شناسي موفق به دريافت      در ايالت متحده ترك كرد و پس از تحصيل در رشته زيست           
دور از وطـن    فرسنگ  او كه هزاران    . فوق ليسانس در رشته بهداشت عمومي شد      ديپلم  
. بـود ميهـنش   هاي سياسي در     برد با هراسي روزافزون شاهد گسترش ناآرامي       يبسر م 

،  در آورد  تـصرف بـه    افغانـستان را     1980 شوروي در سال      اتحاد جماهير  هنگامي كه 
 دشـواري   ، نگران نـسبت بـه     او. شدبريده  ش  ا با بسياري ار اعضاي خانواده       شارتباط

شد تا براي كمك بـه آنهـا بـه          مم   مص كرد ها را تهديد مي     هايي كه بسياري از افغان    
بـا  از همين رو، سـكينه      . جمع آوري كمك هاي مالي، لباس و مايحتاج اوليه بپردازد         

دانشجويان و همكاران آسيايي و خاورميانه اي خود گروهـي را تـشكيل داد تـا بـه                  
 كردنـد  پناهندگان با مشكالت دست و پنجه نـرم مـي         اردوگاه هاي   هموطناني كه در    

مقامات ادارة مهاجرت آمريكا را تحت فشار قـرارداد          در همان حال، وي      .ياري رساند 
  . تا به والدين و خواهران و برادرانش پناهندگي سياسي دهد

 خانوادة خود را سالمت به اياالت متحـده آورد          1988گر چه يعقوبي در سال        
ـ اما نگراني او نسبت به سرنوشت ساير پناهندگان افغاني همچنان برجـا              پـس از   . دمان

شـغل  چهار سال كه از دور شاهد رنج هموطنان خود بود تصميم گرفت تا بـا تـرك                  
پناهنـدگي در   اردوگـاه هـاي      بـه كـار در       در دانشگاه بـود،   ، كه تدريس علوم     خود

كرد كه زمان آن فرارسيده است تا توانايي هـاي     او احساس مي  . پاكستان مشغول شود  
نان از آنجا كـه سـاك  .دم خود قرار دهدآموزش در خدمت مرراه تدريس و   خود را از    

 را دچار فقر، فساد و درماندگي فراگير يافت مصمم شد تا براي افغان هـا              اردوگاه ها   
  . بازسازي كشورشان فراهم آوردبراي آموزش و پرورش الزم امكان

يعقوبي، گردانندة برنامه هاي آموزشـي زنـان بـراي پناهنـدگان افغـاني در                 
شد و با ايجاد پروژه هـاي تربيـت معلـم بـه آموزگـاران               » تكميته بين المللي نجا   «

كمك كرد تا به تقويت مهارت هاي دانش آمـوزان در داخـل و خـارج از كارگـاه                   
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اين برنامة آموزشي به جاي تأكيد بر حفظ كردن دروس به عنوان شـيوه اي               . بپردازند
 ابتـدا،   در. كـرد   براي كسب دانش، بطور عمده بر تحقيق و تحليل مستقل تكيـه مـي             

 آنها پنجاه تربيت كننده معلم را به نوبت         .داشتندشركت  پانزده معلم زن در اين برنامه       
در مجموع بيش از سه هزار      . تعليم دادند و اين پنجاه زن نيز به تعليم ديگران پرداختند          

يعقوبي به ويژه نگران رفاه دختران افغان بود كه         . شركت كننده ديگر آموزش ديدند    
او كوشيد تـا ضـمن ايجـاد        . بردند رنج مي بسيار  هاي   از محروميت گاه ها   اين اردو در  

.  مدرسه دخترانة محلي افزايش دهد     25معيارهاي آموزشي، ميزان مشاركت آنها را در        
 تعداد دختران شركت كننده در مدارس طي يك سـال         بود كه  تالش هاي او  در نتيجة   

  . از سه هزار به پانزده هزار نفر افزايش يافت
  آموزشي افغـان   انستيتيوت يعقوبي با دو تن از همكاران خود         ،1995ر سال   د  

طراحي و اجراي   : بينش او بلند پروازانه بود    . پيشاور  پاكستان تأسيس كرد    شهر  را در   
برنامه هايي كه كيفيت آموزش را در كليه سطوح براي هريك از پناهندگان افغـاني               

 20 چهار سمينار برگزار كرد كه فقـط      وت  انستيتيين  ادر سال نخست،    . داد افزايش مي 
. سال بعد، يكصد آموزگـار تحـت تعلـيم قـرار گرفتنـد            . معلم در آن شركت داشتند    

بـه ايـن    هاي پناهندگان معلمان خود را براي آموزش        اردوگاه  بالفاصله مدارس كليه    
بيش از سه هزار معلـم در دوره هـاي آموزشـي شـركت              تاكنون  . فرستادنددوره ها   

هـا را   اردوگـاه   براي تاثيرگذاري بيشتر بر مـسائلي كـه زنـدگي زنـان در              . اند كرده
ويژه اي براي پرداختن به مـسائل حقـوق بـشر،       كارگاه هاي   داد   الشعاع قرار مي   تحت

  . شدندتشكيل خشونت عليه زنان و مسائل مربوط به آموزش بهداشت 
 ر پاكـستان   براي پناهندگان افغاني تحصيالت دانشگاهي يا تكميلـي د         ،امروز  

هاي دانشگاهي معتبر دررشته هاي      آرزوي يعقوبي تأسيس دوره   . امكانات محدود است  
است تامهارتهاي موردنياز    اينترنت   راهاز  ، علوم بهداشتي، و دروس تربيتي       يكامپيوتر

افزون بـر ايـن، وي اميـدوار    . براي ايجاد جامعة افغاني سالم و موفق بيشتر فراهم شود        
  .مه هاي آموزشي مورد استفادة زنان در افغانستان نيز قرار گيرداست روزي اين برنا

توانمنـد كـردن    خانم يعقوبي در پاسخ به اين سؤال كه انگيـزة اصـلي او در                 
با . بخشيد، بهترين را بدهيد    آنگاه كه از خود به ديگران مي      «: گويد ديگران چيست مي  
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ش من معطـوف بـه يـاري        كوش. رسانيدگيري ياري   يادمردم كار كنيد و آنها را در        
 بـه خودكفـايي     عرصة اجتمـاع  تا از طريق مشاركت در      است  افراد جامعه   رساندن به   

بيـان   توانـايي شـدن و   رهـايي، آزاد  يعنـي  نجات. افغان هاست تنها راه نجات   اين... رسند
  15». برگزيده امكمك به بازسازي كشورمان شيوه را براي من اين. خود صريح عقايد

 

  ي مباحثهبراپرسش هائي 
ط اسـت و    آن را توانمند كند مرتب    خواهد   سكينه يعقوبي چگونه با جامعه اي كه مي        •

  چه احساسي نسبت به آن دارد؟
گيـرد؟ نيازهـاي مراجعـان،        خود فرا مي    و شاگردان  هايي از مراجعان    او چه درس   •

  كند؟ چگونه او را راهنمايي مي
  برد؟ شي خود بهره مييعقوبي چگونه از تجربيات شخصي و آموز •
  چه هستند؟ بينش درازمدت وي چگونه است؟وي اهداف كوتاه مدت  •
   چيست؟ آن تحقيق مستقل تأكيد شده است؟ مزايا و معايبراه به آموزش از چرا •
  ؟كند منتقل ميبه ديگران يعقوبي چگونه عقايد و يا بينش خود را  •
به ويـژه زنـان   زنان ـ   توانمند كردنالگوي آموزشي مورد استفادة وي چگونه در  •

  ـ مؤثر است؟ يافغان
  چيست؟توانمند كردن برداشت شما از  •
  يد؟توانمندتر شوتوانيد  دانيد؟ چگونه مي مي توانمند آيا خود را •
  كرد؟ هايي استفاده خواهيد ؟ چرا؟ ازچه شيوهرا توانمند كرد ديگران توان يچگونه م •
ي بر اصول اخالقـي اسـت؟        رهبري مبتن  خصوصياتديگران از   توانمند كردن   آيا   •

  .بيان كنيدداليل خود را پاسخ چه مثبت باشد چه منفي 
  

  ديگران توانمند كردن :فعاليت گروهي
  .به اين تمرين حدود يك ساعت زمان اختصاص دهيد

راه يكديگر از   توانمند كردن   هدف از اين تمرين، ارائة تجربه اي مختصر در زمينة            .1

 زنان با  بين المللي آموزش و همكاريبراساس مطالب ارسال شده از طرف سكينه يعقوبي و مصاحبة تلفني سازمان.  15                                                 
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 مـسؤل   ننده جلسه يـا يـك داوطلـب ديگـر         گردا. استتبادل واكنش هاي مثبت     
دار شروع تمرين را اعـالم        زماني كه وقت نگه   . اندراي اين تمرين    نگهداري ب  وقت
  .كند هركس بايد شريكي براي خود بيابد مي

. كننـد  مـي گفـت و گـو      اعضاي هر گروه دو نفره به مدت پنج دقيقه با يكديگر             .2
اعضا . دهد  ارائه مي  ن اشاره شده   به آ  زيردر بخش    ي را كه  هريك از اعضا، اطالعات   

  . پرسشپاسخ دهند يا هريك يكجا به سهپرسش ها  به نوبت به  ياتوانند مي
بـه عنـوان    . ي مورد توجه و يا تحسين شما قرار گرفته بيـان كنيـد            آنچه در ديگر   •

  .يا گوش دادن اوسخن گفتن قايد، نحوة كار كردن، نمونه ع
مقابل انجام دهيد و يـا آنچـه مايليـد از او            فعاليتي را كه مايليد با مشاركت طرف         •

  .بياموزيد، شرح دهيد
  .توصية مفيدي به طرف مقابل ارائه دهيد •
خواهد تا شخص جديدي را براي تكرار        پس از پنج دقيقه، وقت نگه دار از همه مي          .3

  .همين تمرين انتخاب كنند
 ، گـروه  وگـو كـرد    گفـت هريك از اعضا در مجموع با چهار نفر         آن كه   از  پس   .4

زيـر   بررسـي پرسـشهاي     بـه  تمـرين  دربارة اين  بحث آيد تا ضمن   هم مي  گرد مجدداً
  .بپردازد

  كدام بخش از اين تمرين ها آسان و چه بخش هايي دشوار بود؟ •
يا هيچ يك از اطالعات دريافتي از شركت كنندگان ديگر مفيـد يـا              به نظر شما آ    •

ا؟ چرا از شـنيدن آن      در صورت مثبت بودن پاسخ، كدام يك از آنه        بود؟  خوشايند  
  خوشحال شديد؟ آيا دليل آن نحوة انتقال اطالعات مثبت بود يا آنچه گفته شد؟

كنندگان در    آيا اين تمرين به شناخت يا درك بهتر شما نسبت به برخي از شركت              •
  كارگاه كمك كرد؟

پاسـخ  بود؟  باز و صادقانه    آيا اين تمرين موجب ايجاد اعتماد شد؟ آيا ارتباط شما            •
  .بيان كنيدداليل خود را ثبت باشد چه منفي چه م

آيا اين تمرين در مجموع باعث افزايش احساس نزديكي شما نـسبت بـه اعـضاي                 •
.منفـي داليـل خـود را شـرح دهيـد          باشـد چـه     مثبـت   پاسـخ چـه     گروه شـد؟    





  
  

  بخش سوم
  

  آموزشيهمكاري هاي  ايجاد 
  

ركت يـا كـار     نتايج حاصله از مشا    يا سازمان همكاري آموزشي      گروهيك  در  
 . اسـت هاي جمعـي آنها    چگونگي عقايد و فعاليت    معرٌف   شركت كنندگان در سازمان   

شود كه   از ارتباط شركت كنندگان با يك ديگر، انديشه، ارزيابي و دانشي حاصل مي            
مشاركت همگـاني موفقيـت آميـز       زماني كه   . دكن يمدستيابي به اهدافشان را تسريع      

مبادلـة  و احـساس تعهـد بيـشتري مـي يابنـد،       رضايت خاطر ركت كنندگان باشد ش 
شود و يادگيري و رهبـري        گيرد، نتايج ملموس مي    اطالعات بصورت برابر صورت مي    

  .گيرد ياز طريق اتفاق نظر و گسترش يك هدف مشترك صورت م
مطرح شده  همكاري آموزشي   هاي   ير رواياتي درباره سازمان    هاي ز  در تمرين   

برپايـه  تي براي يك شيوه تازه رهبـري هـستند كـه            اين روايات، الگوهاي مثب   . است
ــه ســازماندهي  ــان شــكل مــيتجرب ــد نهادهــاي زن طــي دو جلــسه گذشــته، . گيرن

 بـراي   اين فرصت را داشـتند تـا بـه صـورت گروهـي            جلسات  كنندگان در    شركت
 كـه براسـاس     ،هاي سازمان فرضـي خـود      گسترش اهداف، ساختار اجرايي و فعاليت     

ـ . اسـت، كـار كننـد     بـوده    جلـسات    آموخته شـده در   هاي   ايده آمـاده سـازي    راي  ب
كنندگان براي انجام آخرين تمرين آنها بايد طي جلسات اوليـه ايـن بخـش،                 شركت

  .تعيين كنند معيارهاي خود را براي ايجاد يك سازمان



  
  
  
  
  
  
  

كمـك  گيـري هميـاري      كه به شكل   است نوعي گفت و گو   مستلزم  تيمي  يادگيري  
 هماهنگي، اتحاد و حس همكاري كه كـل را از مجمـوع             جاد، همياري يعني اي   كند  مي

 افـراد   همـة همياري اما به معناي توافق      . كند  هاي تشكيل دهنده آن بزرگتر مي       بخش
آموختن احترام متقابل و بها     با مسائل نيست، بلكه بدين معناست كه اعضاء         تمامدرباره  

 كه همگـان پيامـدهاي      شركت كنند  تاثيرگذار   رونديتوانند در     دادن به يكديگر، مي   
  . آن را متعلق به خود خواهند دانست

  »ياجزاي سازنده رهبر«
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ايـن جلـسه     در   » تـصوير  نقاشـي و  «يـا   » اجراي نقش «هاي    وهاستفاده از شي  
ايـن  . كنندگان از روايت زنـان در هنـد شـود           تواند باعث درك بهتر شركت      مي

 .شگردها همچنين موجب برانگيختن مباحثات جالب ميان افراد گروه خواهد شـد           
  ) مراجعه كنيدببراي جزئيات بيشتر به ضميمة (

   هفتمةجلس
  ؟رسيدمشترك به مفاهيم توان   چگونه مي

  
   :اهداف جلسه

  .هاي يافتن هدفي مشترك ميان اعضاي يك گروه يا سازمان شيوه براي جستجو •
  .هاي مشاركتي  شيوهتعيين راههاي رسيدن به يك بينش مشترك از طريق •
 بيـنش    ديگران در  توانند با سهيم كردن    ها مي  بررسي اين مسئله كه چگونه سازمان      •

  .خود جلب كنندسازمان فراد بيشتري را به اخود 
  

  براي برگزاري جلسه هائي پيشنهاد
 بـا صـداي بلنـد    فقيـر هنـد را  زنـان  گروهي از  ةمبارزپس زمينة روايت زير درباره    

در زبالـه روبـي     بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي خود بـه         براي  ن  اين زنا . بخوانيد
قادر به تـشخيص يـك       روبان   كه چگونه زباله  نكته را   اين  . ندااحمدآباد هند مشغول    

  .تحقق دادن آن بودند در گروه به بحث بگذاريداقدام براي بينش مشترك و 
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  » خواهران تندرستي«پيكار 
 

مـشكالتي   بـا    ي كه كار مي كنند خودگماشته اند و       رصد از زنان   د 94در هند، بيش از     
در ميـان   .  آنان را عميق تر مي سـازد       پذيري اقتصادي و اجتماعي    كه آسيب اند   مواجه

، كارهـاي خـانگي و      گـاري  ماننـد كـشيدن      يديبه انجام كارهاي    بسياري  اين زنان   
 كـه در سـال      -شـته دگما، انجمن زنان خو   1994در سال   . پردازند  آوري زباله مي    جمع

دگماشته اي كه   نيازهاي زنان خو  برآوردن  براي  برنامه اي را     -تأسيس شده بود   1972
 ايـن   . آغاز كرد   بودند بسيار فقير بي سواد و     اكثراً   به كار زباله روبي اشتغال داشتند و      

برگزاري راه  از  مبتكران اين برنامه    . شدمشاوره با زنان و رهبران محلي آغاز        برنامه با   
رسيدند كه سـه    نتيجة مشترك    به اين     هاي فقيرنشين  در روستا و محله   تعدد  لسات م ج

افـزايش  ) 1: ( روب مؤثر واقـع شـود        زنان زباله  بهبود وضع مي تواند در    اصلي  عامل  
كاهش خطراتي كه سالمت زنان را بـه        ) 2(،   روبي بالهزكار   نامرتب   دستمزد پايين و  

به علت نبود خدمات     ،كاهش خطراتي كه  ) 3(كند،   علت جمع آوري زباله، تهديد مي     
  . اين زنان استفرزندان پرستاري و مهد كودك، متوجه 

به منظور ارتقـاي    زنان زباله روب    در شهر احمدآباد، جلسات بسيار با حضور        
.  برگـزار شـد   آشنايي بيشتر با مسايل كـار و كـارگري محلـي            و  آنان  سطح آگاهي   

هاي بهداشـت و تندرسـتي بـراي     ري كارگاهمسئوليت برگزاانجمن زنان خودگماشته  
هايي را براي بهبود وضعيت اجتمـاعي و          اعضاي محلي خود را به عهده گرفت و شيوه        

هـا و    با برگزاري جلسات، كارگاه   ه روب نيز    كارگران زبال . اقتصادي آنان مطرح كرد   
تعيين مگي در    ه  مورد تأييد قرار دادند كه     و اصولي را  ارزش ها   تبادل نظرهاي مداوم،    

كـارگران   براسـاس همـين اصـول و ارزش هـا، ايـن              .سهم داشتند و تعريف آن ها     
دست يافتند كه بتواند نقطـه      بينشي مشترك   به  هاي خود را مشخص كردند و        اولويت

آنان كه مـسؤل جمـع آوري        روب از ميان كارگران زباله   . حركت و بسيج آنان شود    
ـ   « معموالً بـه عنـوان        و ،خشك و بازيافت آن بودند    كاغذ و زباله هاي      رد و  زبالـه گً

ه اي   تا مبـارز   ندگرفتند، گردهم آمد   مورد تبعيض و تحقير قرار مي     » پراكنندة ميكرب 
  .مؤثر را براي احقاق حقوق خود آغاز كنند
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آغاز كردند، به اين معنا     فعاليت هايشان   كار خود را با سازماندهي      اين گروه     
همـة  بـراي   از سـوي ديگـر      . ود شـد  ناحية مخصوص خ  روبي  كه هر فرد مسئول پاك    

كساني كـه   . كه پس از پر شدن تعويض شود      هاي زباله تهيه شد      كيسهمحل  هاي   خانه
  كنند هنوز درآمـد خـود را از فـروش مجـدد            زباله را طبق اين برنامه جمع آوري مي       

كنند، با اين تفاوت كه اكنون حـضور     هاي خشك تأمين مي    مواد باطله باب بازار زباله    
  .رود  سودمند بشمار ميآن هاستكار محله هايي كه حوزة  ردآنها 

خـواهران  «زنان شركت كننده در مبـارزة احمـدآباد را امـروز بـه عنـوان                  
كـه در آن كـار     ساكنان منـاطقي    شناسند و همكاري آنها با نمايندگان         مي »يتندرست

. عـالي بهـره منـد شـده اسـت         ديـوان   كنند از حمايت كميتة تعيين شده از سوي          مي
 نفر از خـواهران خـود       400تالش مجددي را براي بسيج كردن       » خواهران تندرستي «

ماننـد كـارگران    . نـد آغاز كرد داشتند  در زباله داني اصلي شهر      كاري بس دشوار    كه  
ر زبالـه هـا د    كنند، روزانه در ميان      جمع كنندة كاغذ، زناني كه در زباله داني كار مي         

زنـان بايـد همـراه بـا فرزنـدان          اين  سياري از   ب. اندجستجوي مواد قابل فروش مجدد    
آلودگي ها و انواع     در معرض     نيز رابلكه آنان   خود  نه تنها   كوچك خود كار كنند و      

كوشـند يـك برنامـه        مـي » خواهران تندرسـتي  «  از همين رو،   .دميكرب ها قرار دهن   
بـراي  آنها هم چنين    . داني ايجاد كنند    مراقبت از كودكان طي مدت زمان كار در زباله        

ترنـد، تـالش    سـود ساير مواد قابل بازيافت كه كم خطرتر و در عـين حـال پر          تعيين  
بـراي  «شـود،    عنوان مي  انجمن زنان خودگماشته     هاي همانطور كه در نوشته   . كنند مي

 در خانه و خـارج از آن و         انزنمعاملة  نفس و افزايش قدرت     ه  رهبري، اعتمادب تقويت  
  .»ي بسيار بايد انجام شودحضور آنها در سياست گذاري، كارها

و به ياري   مشترك براساس مشاوره     ح بينشي يشرت مشترك و آنگاه   هدفي يافتن  
بـاره  در» خـواهران تندرسـتي   «. شماري هرچه بيشتر از افراد ذينفع صورت مي گيرد        

ايـن مـسائل،    «كنـد كـه      تأكيـد مـي   دگماشته  هاي مربوط به زنان فقير و خو       فعاليت
  16». . .د و شكل دهدنكه بايد روند پيشرفت را هدايت ك نهاستآ  نيازهاي ها و اولويت

                                                 
  .فرما از اين سايت اينترنتي گرفته شده است تحقق اطالعات مربوط به انجمن زنان خويش.  16

http://www.sewa.org. 
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  براي مباحثه پرسش هائي 
چيـست؟ بيـنش ايـن      انجمن زنان خودگماشته    هاي   فعاليتاصلي حاكم بر    بينش   •

  كنيد؟ را چگونه تعريف ميانجمن 
 آيا زن بودن آنهـا  اهداف خود را مشخص و بيان كردند؟  زباله روب   چگونه زنان    •

پاسـخ چـه     تاثير گذاشـت؟     هاي رسيدن به آنها     شيوه و    اهداف عيينهاي ت   بر روش 
  . كنيدبيانداليل خود را مثبت باشد چه منفي 

يازهـاي خـود را      ن "خـواهران تندرسـتي   " وچگونه كارگران جمع كننده كاغـذ        •
  د؟برآورده ساختن

دهنـد؟ بـراي شـما چـه         راههاي رهبري را نشان مي     چگونه   "خواهران تندرستي " •
ر نوع رهبري ايشان وجود دارد؟ الگوهاي رهبري كـه قـبالً تجربـه              هايي د   ارزش

  هايي با اين الگوي خاص رهبري دارند؟ كرده ايد چه تفاوت
  آنها چگونه توانستند بينش خود را در اختيار ديگران قرار دهند؟ •
بهزيـستي و رفـاه آنـان       ر  متحول و انعطاف پذير ب    چگونه داشتن بينشي مشترك،      •

  تأثير گذاشت؟
  ه بود؟چ  انجمن زنان خودگماشتهبينشتحول ل مختلف مراح •
   است؟ چرا؟مطلوبآيا داشتن يك بينش مشترك هميشه امكان پذير و يا حتي  •
هاي متفاوت و    چه موانعي بر سر راه شكل دادن به يك بينش مشترك ميان گروه             •

  د؟كر غلبه  مشكالت براين توان وجود دارد؟ چگونه ميسو ها و افراد هم گروه حتي يا
  

   راه توافق در مورد مفاهيمتعيين يك بينش گروهي از: فعاليت گروهي
    .به اين فعاليت گروهي حدود يك ساعت زمان اختصاص دهيد

  
  در چنـد جملـه     در جلسه سوم از شركت كنندگان خواسته شد تا بينش فردي خـود را             

ان آنهـا بـاز     به نويـسندگ   رانوشته ها   براي انجام اين تمرين، گرداننده گروه       . بنويسند
 براي پيشنهادات(. هاي كوچكتر تقسيم كنيد توانيد گروه را به تيم     شما مي . ( گرداند مي

  .مراجعه كنيد   بميمه به ضديگر
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خود رهيافتي متحول و انعطاف پذير براي تعيين هدف است و           مشترك  نيل به آرماني    
 خواهـد   زمـان طي   آنان در  دائمارتباط   گروه و    بنابراين متأثر از ويژگي هاي اعضاي     

 يك از اعضاي آن در      هرهنگامي كه گروه در كار آفرينش آرمان خاصي است          . بود
  .در مالكيت و مسؤليت هاي آن سهيم استقالبي مشخص فعاليت مي كند و 

 را مطرح مـي     هايي  هاو تجربه  ارزشكارگاه  در اين تمرين، شركت كنندگان        
ـ   . يت كرده است  بينش فردي هدا   تعيين    كه آنها را به سوي     كنند يـافتن  ان  وظيفـه آن

يـك  توضـيح   هاو اصولي است كه آنها را در تـشخيص و            مشترك ميان ارزش  قاط  ن
  .دياري مي دههدف مشترك براي گروه 

كننـدگان   بينش فـردي در جلـسه سـوم را بـه شـركت          شرح  هاي مربوط به      نوشته .1
ا مرور كننـد    چند دقيقه به اعضاي گروه فرصت بدهيد تا مجدداً آنها ر          . بازگردانيد

  . كنندخاص خود تأملهاي  و درباره داليل خود جهت تعيين بينش
را با صداي بلند بخوانند و      شرح كتبي بينش خود     كليه شركت كنندگان گروه بايد       .2

هـاي   را كـه بـا عقايـد و خواسـته         ه آن   اصـالح شـد   شـكل   يا در صورت تمايل،     
ر فـرد بايـد حـداكثر    به ه( .شان هماهنگ تر است، بطور مختصر بيان كنند      كنوني

پنج دقيقه و يا حتي كمتر از پنج دقيقه ـ در صورت زيـاد بـودن تعـداد شـركت      
 كه آنهـا  يهاو تجارب شركت كنندگان بايد ارزش). كنندگان در گروه ـ زمان داد 

  .ندمطرح كن ه استهدايت كردخاصي را به سوي بينش 
ـ ياح بينش خود را     يشرت گروه فرصت    آن كه هريك اعضاي   پس از    .3 ت، از آنهـا    ف

گرداننده گروه يا يك داوطلب بايـد        (:زير را بررسي كنند   پرسش هاي   بخواهيد تا   
 )يادداشت كند نموداردفتر آنها را روي تخته يا 

 اعضاي گروه چه تجارب، نظرها يا ارزش هاي مشتركي دارند؟ •

گزينش هـاي   مربوط به   (هاي فردي، اهداف شخصي       آيا در ميان بينش     •
مربـوط بـه مـسايل      (يا اهداف عمـومي     ) خصوصييا  ي، خانوادگي   فرد

مشابه وجود داشت؟ در صورت مثبت بودن       ) اجتماعي، سياسي، اقتصادي  
  .پاسخ آنها را توضيح دهيد

تواننـد بـراي     از گروه بخواهيد تا بينش مناسبي را كه شركت كننـدگان مـي            . 4
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ايـن  . ارائه دهند يك متن كتبي    تحقق آن بسيج شوند، بررسي كنند و به صورت          
اهـداف  باشند و هـم     اهداف فردي شركت كنندگان      هم شامل    توانند  مي متن ها   
كـه كـل   به تهيه متن نهايي    كنندگان    ركتآنگاه ش . دنمشترك آنها باش  و  جمعي  

شـده  گروه آنرا تأييد كرده و هر يك از اعضاء در شكل بخشيدن بـه آن سـهيم        
  . دست خواهند زد

  .نيدرونويسي ك گرفت  مورد استفاده قرارخواهدهشتم را كه مجدداً درجلسه متن اين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :هکارگاراي ارزيابيپرسش هائی ب
 ۀگردانندة آارگاه يا يك داوطلب بايد طي اين مباحـث          •

 .ياداشت بردارد منودار دفرت گروهي روي ختته سياه يا 
 ايد؟ چه آموخته الس مشا تاآنون از جلسات آ •
اي جذاب و مفيد سازمان يافتـه         به حنوه الس  آيا جلسات آ   •

 بود؟
آيا حمتوا و موضوعات مورد حبـث در هـر جلـسه سـودمند               •

 اند؟ بوده
آيا مشا راههايي براي تغيري ساختار يا حمتـواي جلـسات            •

 يد؟در نظر دار کارگاه
آيا شرآت در مباحثه و مترينات براي مشـا سـاده بـوده              •

 توضـيح   ، آن را  منفـي پاسخ چه مثبـت باشـد چـه         است؟  
 .دهيد

در مقايسه بـا    الس  آيا اهداف مورد نظر مشا براي اين آ        •
 بـودن پاسـخ،     اند؟ در صورت مثبت     جلسة اول تغيري آرده   

 .چگونگي اين تغيري را توضيح دهيد
 

 :گروهعضای  براي اپرسش هائی
هـاي    ترين مباحثات، مترينات يا فعاليت    نده  تاآنون ارز  •

 چه بوده است؟الس اين آ

بـوده  آـدام   الس  ترين قسمت جلـسات آـ     خبشاز نظر مشا لذت •



 

  
  
  
  
  
  
  
  

و در عين حـال     تمريني در يك جريان يادگيري است         خود تعيين و شرح يك هدف    
   . قدرت استنوعي اعمال 

  »اجزاي سازنده رهبري«
  



 

 
  جلسه هشتم

  ي ما چيست؟ئ برنامة اجرا
 

  :اهداف جلسه
  .ة اجرايي سازمانتأكيد بر اهميت برنام •
  .همكاري گروهي در تصميم گيري •
  .مبتني بر مشاركت افراد اي شيوه از طريق گروهي درمورد برنامة اجرايي گيري تصميم •
  .نشان دادن نقش تكنولوژي در ارتقاء سطح آگاهي نسبت به مسائل جنسيتي •

  
   براي برگزاري جلسههائيپيشنهاد

ا است ب برنامة اجرايي   يك  مان براي ايجاد    هاي يك ساز    روايت زير را كه دربارة شيوه     
شيوة اجرايي تصميمات گرفته شده از سوي اين سازمان را كـه از             . صداي بلند بخوانيد  

پذيرد در گـروه     طريق روندي جامع و بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب صورت مي           
موردبحـث بـه شـركت      پرسش هـاي    فعاليت هاي گروهي پس از      . به بحث بگذاريد  

  .كنندشركت روند تصميم گيري جمعي در كند تا   كمك ميكنندگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توانـد    كتر مـي  هـاي كـوچ     ها يا تيم    كنندگان به گروه    در اين جلسه تقسيم شركت    
بهترين نتيجه را بدهد، چرا كه هريك از افراد گروه فرصت خواهد داشت دربـارة               

كننـدگان در     شـركت با توجه به اين كـه       .داظهار نظر كن  مورد مباحثه   هاي   پرسش
اند، اين جلسه زمـان مناسـبي بـراي           چند جلسه با يكديگر همكاري كرده     كارگاه  

ت كه از طريق آن گروه تشويق بـه تأكيـد     اس» آفرينيانرژي  «استفاده از تمرين    
ب  هبراي پيشنهادات بيشتر به ضميم    . (موزشي بشود كارگاه آ مجدد بر اهداف اين     

  )راجعه كنيدم
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   زنانواطالعات 

  تلويزيوني در برزيل-راديوشركت در برنامه هاي 
  

شـد و  نتخابي نظام مردمي و ا  به يك   تبديل  رزيل   نظام استبدادي ب    ، 80در اوايل دهة    
همگـاني از   ي  هـا   رسـانه با از ميان رفتن سازمان هاي كنترل و سانسور مطبوعـات            

زنـان برزيلـي در صـف مقـدم         . آزادي نشر و پخش اخبار و آراء برخوردار شـدند         
اين دوران مبشر خوشـبيني و اميـدواري بـراي          . بودندتحول و تغيير    اين  پيشگامان  

مشتاق دستيابي به مقامات مسؤل و خالق تصميم گيـري در نهادهـاي              كه    بود زناني
  .  مؤثر واقـع شـوند     برزيل به سوي دمكراسي   ت  روند حرك بر   بودند تا بتوانند     دولتي

 در ايتاليا و  ها برزيلي، سال آزاديخواه، روزنامه نگار(Thais Corral)تايس كورال 
.  نقشي عمده ايفا مي كرد    »  زنان ساعت«نام  ه  در يك برنامة راديويي ايالتي پيشتاز ب      

ن و مجريـان آن نيـز       اين برنامه نه تنها معطوف به مسايل زنان بود بلكه برنامه ريزا           
براي نخستين بار، كورال به عنـوان يكـي از مـدافعان حقـوق زنـان و                 . زنان بودند 

خـود را مجـذوب رسـانه هـاي دسـتجمعي يافـت و       همچنين يك شنوندة راديويي     
روشـنفكران  از ه زادگاه خـود بازگـشت بـا يـك گـروه سرشـناس               بكه  هنگامي  

مـشغول   اعضاي ايـن گـروه       .ا شد برزيل آشن در پارلمان    پرداز   فمينيست و سياست  
 و ايجـاد  زنـان   براي تقويت نهضت    هاي استفاده از تكنولوژي ارتباطات       بررسي راه 

و كنند خود را بيان   آرمان هاي   كه از طريق آن زنان بتوانند افكار و         بودند  اي    وسيله
  .نقش داشته باشندمردمساالر   باز وجنسيت و جامعه ايايدة برابري در ترويج 

  سـودمند  هـاي   استبدادي سـابق برزيـل تعـدادي برنامـه         دوران نظام    درحتي    
 و مسايل   زنانبه    اين گونه برنامه ها    اما شمار كمي از   . اديويي تهيه شده بود   رفرهنگي  

كه برزيلي معتقد بودند    زنان  برخي ديگر   ، كورال و    همهبا اين   . آنان اختصاص داشت  
منحـصربفرد در زنـدگي آنهـا ايفـا          نقشي   در برزيل   برنامه هاي راديويي    به هر حال    

زديـك  ن ، به عنوان شنونده و اسـتفاده كننـده        ،از نظر فرهنگي به زنان    «كرده است و    
و هنگـام    شدند كه زنان در خانه يا در محل كار            اين نكته نيز   آنها متوجه » .بوده است 
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افـزون بـر ايـن، بـراي كليـة مـصرف            . دهند انجام كارهاي خود به راديو گوش مي      
هـاي تلويزيـوني      هاي راديـويي از برنامـه       ها، پخش برنامه     اخبار و سرگرمي   كنندگان

  . است همگان دسترسبيشتر درنيز رسانه هاي نوشتاري ارزانتر و از 
 برنامه اي طرح كردند كه برطبق آن زنان برزيلي در           همكاران او كورال و     

رنامه ريزي و   نقشي مؤثر در سطح ب    خود، بويژه راديو،    متعلق به   رسانه هاي گروهي    
برنامه هاي مربوط به زنـان افـزايش        براساس اين برنامه،    . و تصميم گيري ايفا كنند    

ـ   زنان سودمندتر و پربارتر      مي يافت و براي    بـر همـين اسـاس كـورال و         . دمي ش
برنامه هايي در راديو تهيه كردند كه پاسخگوي نيازهـا و عالئـق زنـان             همكارانش  

 كه در ايتاليا تهيه كرده بود       اي هام از برنامة راديويي    كورال با ال   1988در سال   . باشد
سـخن  «بـا عنـوان     داوطلب به توليد يك برنامه ميزگـرد        گروهي از زنان    و همراه   

در ايـن   به افزايش شركت زنـان      توليدكنندگان اين برنامه    . پرداخت »!گوييد زنان 
طـرح  و بهبود راههايي كه از طريق آنها زنـان در رسـانه هـاي گروهـي م                عرصه  

هاي عملي به زنـان        اين برنامه، ضمن توصيه    برجستةمهمانان  . شوند، متعهد بودند   مي
هاي   خشونتمقابله با   و  از جمله بهداشت تنظيم خانواده      مسائل روزمرة آنها    زمينة  در  

يـك سـال    . جنسيتي، به آنها كمك كردند تا به شهرونداني كارآمدتر مبدل شـوند           
ارتباط، آموزش «نندگان آن يك سازمان رسمي بنام پس از آغاز اين برنامه، تهيه ك

هدف اين سـازمان كمـك بـه        . تأسيس كردند » و اطالعات دربارة مسائل جنسيتي    
و همچنين رساتر كردن صداي زنان در        برنامه هاي راديويي     تنوع و   افزايش كيفيت 
  .داين برنامه ها بو

گـسترش  حوة صمم بودند در نم»  سخن گوييد زنان «تهيه كنندگان برنامة      
 محتوا و مدت پخـش    آماده بودند در زمينة     آنها  . پذير باشند  برنامه انعطاف و تكامل   

درميان گذارنـد   زنان  ديگر  با  برنامه به تجربه و آزمون دست زنند و حاصل آن را            
آزمـون و   اين انعطـاف پـذيري و تمايـل بـه           . بياموزندنيز  و به نوبة خود از آنان       

 تا سمينارهاي آموزشي براي زنان سراسر كشور كـه          تجربه سازمان را ترغيب كرد    
. دازند، افتتـاح كننـد    انراه  به  خواستند ايستگاهها و برنامه هاي راديويي خود را          مي

افزايش يافـت    سمينارهازنان تعليم يافته در اين      ، تعداد   1998  تا 1992طي سالهاي   
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ن در سرتاسـر    و در نتيجه باعث افزايش ايستگاههاي راديويي و برنامـه هـاي زنـا             
غنـي  محتـوايي  اين ايستگاهها و برنامه هايشان كه از نظر تنوع فنـي و    . برزيل شد 

 صـحنة   وارد  به عنوان تهيه كنندگان خبر و برنامـه هـاي فرهنگـي            بودند، زنان را  
ناديده گرفت  توان   بيش از اين نمي   را  زنان  اين گونه   . كردهاي گروهي ملي      رسانه
  شـبكة  برنامة راديويي با  عين داشتن   سازمان در   اين   .كنار گذاشت   سادگي  ه  بو يا   

هـم اكنـون ايـن سـازمان بـا ايجـاد يـك              .  نيز مرتبط شده است     جهاني اينترنت
كنـد تـا بـراي جلـب      به ايستگاههاي زنان در برزيل كمك مي  (website)تارنما
هاي بيشتر، هم در داخل و هم در خارج از كشور به شبكة جهاني دسترسـي                  شنونده

زنان برزيلي كمك خواهد كرد تـا بـا همتايـان           نهايت امر به    ر  تارنما د اين  . ديابن
از راه مبادلـه     و   ننـد خود در نيمكـرة جنـوبي و سراسـر دنيـا ارتبـاط برقـرار ك               

نـسبت بـه مـسائل      زنـان   گاهي  راهبردهاي گوناگون بر مبناي علمي و فرهنگي آ       
  . را افزايش دهندجنسيتي
ــازمان   ــوزش و اطال« س ــاط، آم ــسيتي ارتب ــسائل جن ــارة م ــات درب و » ع

كـه  واقعيت تكيه كرده انـد      اين  شده است بر    تأسيس  آن  كمك  به  ايستگاههايي كه   
جنسيت بي تفاوت باشد، به     مسألة  تواند نسبت به     ر واقعي به دمكراسي هيچگاه نمي     اگذ

همين دليل بر نقش زنان هم در چگونگي محتواي اطالعات و هم در شيوة ارائة آنهـا                 
را در   زنـان  و عالئـق     راديويي مسائل مورد توجه   برنامه ريزان   اين  . ده است تأكيد كر 

مؤثرترين و غني تـرين شـكل       مي كوشند تا     و    اند رار داده صدر اولويت هاي خود ق    
  17. تحقق بخشندرزيلبدر  را كه فراگير تنوع جنسيتي باشد دمكراسي

 
  براي مباحثهپرسش هائي 

 و تحت چـه      چگونه »بارة مسائل جنسيتي  ارتباط، آموزش و اطالعات در    « سازمان •
   تأسيس شد؟ شرايطي

  چه بود؟ اين برنامه چگونه گسترش يافت؟  "زنان سخن گوييد«برنامة  •
اين  چه بود؟ ي كه تشكيل دادند     سازمان  و گروه زنان در ريو   برنامة اقدامات اجرايي     •

براساس مطالب ارسال شده از طرف تايس كورال و مصاحبه تلفني سازمان مشاركت آموزشي . 17                                                 
  .2001زمان با وي در بيستم فوريه سال 
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  برنامه چگونه تكامل يافت؟
 موفقيـت خـود را      "ائل جنـسيتي  ارتباط، آموزش و اطالعات دربارة مس     « سازمان •

كند؟ آيا شما از معيارهاي ديگري براي سنجش موفقيـت آن و             ارزيابي مي چگونه  
  كنيد؟ تأثيري كه بر جامعه دارد استفاده مي

 ساده  چگونهه اطالعات را     زنان ب  دسترسيفرستنده هاي راديويي آن     سازمان و   اين   •
  اند؟  تر و سودمندتر كرده

هـاي راديـويي       ساير برنامه  گسترشونه به   چگ  اين سازمان    برنامه اقدامات اجرايي   •
  زنان كمك كرده است؟

هاي راديويي و همچنين      زنان تهيه كنندگان و نويسندگان برنامه     مهم است كه    چرا   •
  باشند؟شنوندگان اين برنامه ها 

تر، يك رسـانه     هاي اطالعاتي و ارتباطي پيشرفته     چرا راديو، به رغم وجود تكنولوژي      •
  مفيد براي زنان بوده است؟گروهي 

ك از تكنولوژي هاي اطالعاتي يا ارتباطي براي ارتقاء حقوق زنـان             ي كداماز  شما   •
كنيد؟ راديو، تلويزيون، ويديو، تلفـن همـراه، فـاكس،           در جامعه خود  استفاده مي     

  ؟جز آنپست الكترونيكي ، اينترنت يا 
  

  زماناتخاذ تصميم درباره برنامه اجرايي سا: فعاليت گروهي
  .به اين فعاليت گروهي حدود يك ساعت زمان اختصاص دهيد

بينش گروهي كه كليه شركت     متن در باره    در جلسه هفتم از گروه خواسته شد تايك         
بـراي ايـن   . انـد، طـرح كننـد       كنندگان آنرا تأييد كرده و هر يك در آن سهيم بوده          

وري گروه، روي تختـه     ا به  منظور ياد آ     اين متن ر  تمرين، گرداننده يا يك داوطلب،      
  . دارد نويسد و طي مباحثه بعدي يادداشت برمي مينمودار دفتر يا 

از شركت كنندگان بخواهيد تا نظرات خود را درباره چگونگي اجراي اهدافشان به              .1
مـي بايـست برمبنـاي      اين جلسه   . منظور تحقق بخشيدن به بينش خود، عنوان كنند       

نبايـد  رأي و نظر هيچ كـس را        بنابراين  . د شو برگذارگروهي  تبادل انديشه و آراء     
فكري گروهي اين اسـت كـه تـا سـرحد             هدف از هم  . نامعقول يا  نامربوط شمرد    
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عملي براي اجـراي     ة شيو 30حداقل از   بكوشيد  . مطرح شود هاي متفاوت    امكان ايده 
  . تهيه كنيديفهرستاهداف 

زير پاسخ  ي  پرسش ها پس از كامل شدن فهرست، از شركت كنندگان بخواهيد به            .2
 .دهند و تغييرات بعدي را در فهرست وارد كنند

ها تركيب شـود يـا        تواند با ساير ايده     هاي موجود در فهرست مي     كدام يك از ايده    •
؟ فهرستي تازه با تركيـب      عمال يكسان به نظر مي رسند     كه   مشابه يكديگرند    چنان

  .ايده هاي مناسب و قابل اجرا تهيه  كنيد
د؟ زماني كه در اين     به نظر مي رسن    فهرست شده، غير عملي      كدام يك از ايده هاي     •

  .هاي غيرعملي را از فهرست حذف كنيد مورد به توافق گروهي رسيديد، ايده
كـار رفتـه در     ه  هاي باقيمانده را با توجه به نوآوري و خالقيت ب          يدهاعضاي گروه ا   •

گـذاري    گروه شماره ها را با توجه به سليقه        ؟ اين ايده   چگونه ارزيابي كرده اند    آنها
  .دياب اولين شماره به بهترين ايده اختصاص  به طوري كهكنيد

قـرار  در چه ترتيبي     ،پذير بودن آنها    ز نظر عملي و امكان    ا ،ها را  ايدهاعضاي گروه    •
؟ اين سيستم شماره گذاري را از سيستم قبلـي بـا اسـتفاده از يـك شـيوه                   ندداده ا 

جـدا  با رنگ متفاوت يا از طريقي ديگـر  مي قلمتفاوت شماره نويسي يا استفاده از       
اولين شماره بايد بـه     . ها را با توجه به سليقه گروه، شماره گذاري كنيد          ايده. دسازي

  . ها اختصاص داده شود پذيرترين ايده عملي ترين و امكان
بيـنش  تحقق مفاد متن    با توجه به اطالعات جمع آوري شده درباره راههاي ممكن            .3

د و با هم دربـاره      ننگروه بخواهيد تا فهرست را مجدداً مرور ك       اعضاي  گروهي، از   
  .اجرايي سازمان تصميم بگيرند) هاي يا برنامه(برنامه 

 
  مشاهدات

آيا تمرين باال، شركت كردن شما را در مباحثه و تصميم گيري دشوارتر يا سـاده                 •
  تر كرد؟

منفي چه   باشد مثبتپاسخ چه   فكري گروهي روشي سودمند بود؟        آيا استفاده از هم    •
  . توضيح دهيدداليل خود را
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كنيد در تصميم گيري راجع به       آيا شما از برنامة نهايي راضي هستيد؟ آيا حس مي          •
  .منفي آنرا توضيح دهيدچه   باشد مثبتپاسخ چهاين برنامه نقش داشته ايد؟ 

ديگـري  عـضو  ي خود را براساس ايـدة      عضوي از گروه رأ   كه  متوجه شده ايد    آيا   •
  آموختند؟ د؟ آيا افراد از يكديگر مي يا اصالح كنهدتغيير د

هاي متفـاوت اجـرا شـده        هاي ساير گروهها كه به شيوه      آيا شما در تصميم گيري     •
هاي متفاوت چـه     بودند، شركت كرده ايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اين شيوه          

راضي بودند؟ آيا شيوه آنها مبتني بر مشاركت افراد بود؟ آيا شما از تصميم نهايي               
  بوديد؟

همـه مـرد و يـا همـه زن و يـا         هاي تصميم گيـري       كنيد اگر گروه    تصور مي آيا   •
  شود؟  تفاوتي ايجاد مي كارشانشيوهتركيبي از هردو باشند در 



 

  
  
  
  
  

 بينانه را بدون شناخت صـحيح منـابع انـساني يـا مـالي الزم                 توانيم اهداف واقع    ما نمي 
به صورت بالفعل يا بـالقوه در  اهداف دن به  تحقق بخشيبرايكه   منابعي   ؛انتخاب كنيم 

  . ندادسترس 
  »اجزاي سازنده رهبري«

 



 

 
  جلسه نهم

  دهيم؟ ها و استعدادهاي خود را پرورش   چگونه مهارت
 

  اهداف جلسه
  .مفيدرايزني شرح مشخصات يك برنامة  •
اثبات ارزش افراد يا نهادهايي كه تجارب و اطالعات را در اختيار ديگران قرار               •

 .دهند يم
تجربـه و اطالعـات بـراي پـرورش         شريك شـدن در     نشان دادن اينكه چگونه      •

 .ها و دوام يك سازمان آموزشي، حياتي است توانايي
  
  
  
  
  
  

  ي براي برگزاري جلسهئاهپيشنهاد
 بـا صـداي بلنـد         در نيجريـه    سازمان تأمين حقوق انساني زنان    روايت زير را  دربارة      

هـا و    پرورش مهارت  اين سازمان معطوف به      رينات داخلي ها و تم   كلية برنامه . بخوانيد
آن تعـداد از     .سـت آموزش كارآ مشاوره و   به شيوة   استعدادهاي كارمندان و مراجعان     

را كه با ويژگي هـا و برنامـه هـاي ايـن             معيارهاي الزم براي يك سازمان آموزشي       
هـا در ايـن     پرسش ها و تمرين     . در گروه به بحث بگذاريد    سازمان هماهنگ مي يابيد     

  .هاي گروهي كمك خواهد كرد به هدايت بحثزمينه 
  
  
  

  

.  تـصميم بگيرنـد   كارگـاه  از گروه بخواهيد در مورد نحوة پايان دادن به   :يادآوري
  ايـن تـصور    ريزي از پيش بسيار مهم است به دليل اينكه شركت كنندگان با             برنامه

بخـش  . كنند كه نيازهـا و انتظاراتـشان بـرآورده شـده اسـت              را ترك مي  كارگاه  
  .بيشتر به اين موضوع خواهد پرداخت» كارگاهبرقراري ارتباط در محيط «

يـا  ند و   ن تمام افراد گروه در اين مباحثه شركت ك        اگر ،از نظر گردانندگان جلسات   
د اين مباحثه   ونمند ش   دات يكديگر بهره  ها و مشاه    از ايده درمباحث  كنندگان    شركت
  ) مراجعه كنيدة ب بيشتربه ضميمياهبراي پيشنهاد. (است  شدهبرگزار موفق



 حق انتخابجست و جوي  رد

 

١٢٠ 

  با زنان در نيجريهرايزني : حلقه يادگيري
 

 .روشي ضروري براي افزايش توانايي يك سازمان و تضمين دوام آن استرايزني 
گسترش  هادند،نو ديگران بنياد عايشه امام  كه »نزنا انساني حقوق تأمين  سازمان«هدف 

و  آداب  مدني و مذهبي و قوانينبرمبناي ورش و بهبود حقوق انساني زنان دانش، پر
ر د كه   است شده گرفته درختينام  از، بائوباب، نام اين سازمان. نيجريه استرسوم 
 شرايط  تحمل توان هم  درخت   اين.شود مي افتي» آفريقا جنوب «  كشورهايسرتاسر

تأمين مواد غذايي و دارويي موردنياز  نده برايمنبعي ارز را دارد و هم اقليمي گوناگون 
توان سرمشق قرار دادن ان سازم اين هدف .ناهگاهي براي حيواناتهم پ و ستانسانها

هايي   مهارت ها و توانايي به دستيابي زنان به  توانمندكردن براي  است درخت اين استقامت و
زنان را  به اين ترتيب سازمان.  شود در زندگي روزمرهة آنان مورد استفادكه مي تواند 

  . تا به عنوان انساني مستقل بينديشند  و عمل كنند بخشد كند و الهام مي مند ميتوان
آگاه  به ويژه،     خود هاي متنوع  فعاليتراه  سازمان حقوق انساني زنان را از       اين    
محـور  . دهـد   كيد قرار مـي   أمورد حمايت و ت   و شبكه سازي    آموزش  ،  ياتنشرسازي،  
مؤسسان اين سـازمان، تكنولـوژي را      . ها، استفاده از تكنولوژي است     ين فعاليت اصلي ا 

كـه   كنند، بلكه از نظر آنـان مـسئله ايـن اسـت            بخودي خود، خوب يا بد قلمداد نمي      
كنـد و اسـتفاده از آن چـه          را دراختيار دارد، چگونه آنرا مهار مي       كسي تكنولوژي  چه

انتـشار و تـرويج     فوتوكپي را بـراي     هاي   گاهبه عنوان مثال، سازمان دست    . اثراتي دارد 
رهـايي ماننـد    ختن كا  بـراي آمـو    كامپيوتر كه به  دهد  اختيار زناني قرار مي    اطالعات در 

تايپ و كتابداري، پست الكترونيكي و اينترنت بـه منظـور ارتبـاط و همكـاري بـا                  
بع  منـا   افزون براين، دسترسي بـه مجموعـه اي از         .دسترسي ندارند هاي همفكر،    گروه

جنـوب   «آفريقـاي گسترش زيربناي ارتباطي در     مؤثر براي     خود عاملي  تكنولوژيكي
  .است »صحرا

. اسـت  عمـل   و برارتباط، تجربه  زنان مبتني  حقوق آموزش نسبت به  سازمان نگرش  
هـا و    از تجـارب گذشـته بـا مـسئوليت    وهيدانند كه كارآموزان آنها با انب  مربيان مي 

به همين دليل آنها زنـان را       . كنند زاين ذخاير استفاده مي   شوند و ا   مي حقوق تازه مواجه  
تا هم  بگذارند  د و آنها را در اختيار ديگران        هند تجارب خودرا شرح    تا  مي كنند  تشويق

اين كه،   مهمتر اين . هاي تازه آشنا شوند    مربيان و هم كارآموزان با ديدگاهها و مهارت       
حرفه اي و يا خصوصي آنها       ه به زندگي  دهد ك  تعليم مي را    هايي  مهارته زنان   بسازمان  
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ضـمن آمـوزش اسـتفاده از نـرم افزارهـاي            نبه عنوان مثـال، سـازما     . شود مربوط مي 
صفحة گـسترده را بـه      نرم افزار   كامپيوتري، به كارمندان وداوطلبان خود طرز كار با         

ـ    نوشـتن  بـراي پردازي را    آنها يا واژه  هاي   منظور ترازكردن حساب      و ثبـت  ها  گزارش
  .دهد آموزش مي وابقس

توانيـد   توانيد گذشته را تغيير دهيد اما مـي        شما نمي «: شعار سازمان اين است     
براي تغيير يا در حقيقت بهبود آينده بايد اذعان كنيم          » !براي تغيير آينده تالش كنيد    

تواند بربسياري از افـراد ديگـر تـأثير بگـذارد و بـر               هاي يك فرد مي    رفتار و تالش  
  .عكس
 ارتبـاط ازطريـق پـست      همبـستگي و   آمـوزش  پيكـار «سـازمان درزمينـة      هاي فعاليت

توانايي، اسـتعداد و     مزاياي درازمدت پرورش  » زنان و قانون  «همچنين      و »الكترونيكي
همبـستگي و ارتبـاط ازطريـق        آموزش پيكار«. دهد مي ديگران را نشان   اعتماد بنفس به  

فر از زناني آغاز شد كـه در   ن50 حدود با 1998 ـ  99 در سالهاي »پست الكترونيكي
بهبـود     و   زنـان   حقـوق  تقويت برايو اينترنت   الكترونيكي   استفاده ازپست هاي  كارگاه

كرده   آفريقا شركت سرتاسر  حقوق بشر در     ميان مدافعان  همبستگي ارتباط و حمايت از   
  العاتاطمشاركت درمبادلة    به  ارتباط خود بايكديگر همچنان    حفظ  ضمن زنان اين. بودند

ر دهـاي تـازه      مهارتكسب   با   نزنادرحال حاضر   . دهند هاي موجود ادامه مي     و شيوه 
. مـشغولند گفتگو دربـاره حقـوق خـود        به  به نحو مؤثري    المللي    اي و بين   سطح منطقه 

و تعـداد كمـي     هاي كوچك زنـان      گروهنير  » زنان و قانون  «برنامة سازمان در زمينة     
ها و تجارب زنـان       عاليتهاي تحقيقاتي و بررسي برداشت    ف را گردهم آورد تا به     مردان  از

. بپردازنـد قوانين عادي و عادات و رسـوم سـنّتي          ،   فقه اسالم  متفاوت از قبيل  قواعد  از  
از  روزآمـدتر برداشتي  شدند، كم كم     زناني كه در ابتدا در برابر اقتدار مردان تسليم مي         

خواهد بود  كنندگان نخستين زني     يكي از شركت  . و انواع ديگر قوانين پيدا كردند     فقه  
او بـه   . مي شـود  دانشگاه نيجريايي    اسالمي ازيك فقه    در موفق به اخذ درجه دكترا     كه

مصمم به  براي زناني كه     خواهد شد    و الگويي خواهد داد   نوبه خود به ديگران آموزش      
  18.نداخويش در جامعه تازة عبور از موانع سنتي و تعيين جايگاه 

 و آموزش بين المللي طرف عايشه امام و مصاحبه تلفني سازمانبراساس مطالب ارسال شده از . 18                                                 
  .2001 زنان با وي در دهم ژانويه همكاري
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  احثهبراي مبپرسش هائي 
  چيست؟  بائوبابهدف اصلي سازمان •
كنيـد؟ امتيـازات     چگونه توصيف مـي   رايزني  سازمان را نسبت به     اين  شما نگرش    •

كوتاه و دراز مدت اين نگرش كدامند؟ آيا از نظر شما اشـكاالتي در ايـن شـيوه                  
  وجود دارد؟

  ؟كرديد اضافه ميرايزني هاي ديگري به يك برنامه  شما چه بخش •
رايزنـي  توانـد از     ود نيـز مـي    رايزن خ خوب چيست؟ آيا يك     ي  رايزنهاي   ويژگي •

  ديگران استفاده كند؟
هـا    بـه منظـور بهبـود توانـايي        ن سـازما   ايـن  هـاي  تكنولوژي چه نقشي در تالش     •

  كند؟ هاي زنان ايفا مي وسرمايه
 ن بـه كارمنـدان و داوطلبـان سـازما         هبه عنوان مثال، فايده آموزش صفحه گسترد       •

 به تعليم نرم افزارهاي كامپيوتري چه نفعي براي افـراد           چيست؟ اين نگرش نسبت   
 سازمان كمك خواهـد كـرد؟        اين  خواهد داشت؟ اين نگرش چگونه به      عالقه مند 

  چگونه به جامعه خدمت خواهد كرد؟
  كنيد؟  را چگونه توصيف ميرايزنيشما روند  •
 بـه   رايزنيه  توانيد به موردي ك    مند شده ايد؟ آيا مي       بهره رايزنيآيا شما هيچگاه از      •

  شما كمك كرده است اشاره كنيد؟
هـاي   خدمت كرده ايد؟ برخـي از شـيوه   در جايي    رايزنآيا شما هيچگاه به عنوان       •

 را كه استفاده كرده يا مايل به استفاده از آنها در زندگي شخصي و يا شغلي                 رايزني
   چه بود؟ رايزنفوايد خدمت به عنوان يك . خود هستيد شرح دهيد

   براي كمك به ساير زنان استفاده كنند؟رايزنيتوانند از   ميزنان چگونه •
 

  رايزني محلي ةايجاد يك برنام: تمرين
  . دقيقه به اين تمرين اختصاص دهيد15حدود يك ساعت و 

تواند پژوره اي مستقل و مجزا در يك اجتماع باشد، مانند برنامه              مي رايزنييك برنامه   
وان با دانـش آمـوزان بزرگتـر از خـود بـراي       العادة مدارس كه دانش آموزان ج      فوق
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تواند به يك سازمان بزرگتر ماننـد        كنند، يا مي    و تدريس خصوصي مالقات مي     رايزني
اند   بخش مامايي يك بيمارستان وابسته باشد كه مالقات زناني را كه بتازگي مادر شده             

ها بايـد      رين، تيم در اين تم  . دهد  راهنمايي ترتيب مي   رايزني و با مادران با تجربه براي      
كنند كه با يكي از موارد باال ـ پروژه مستقل يـا وابـسته ـ      يك برنامه مشاوره طرح 

  .هماهنگ باشد
اعـضاي تـيم     حـداقل يكـي از    . هاي سه تا پنج نفره تقسيم كنيد       گروه را به تيم    .1

مباحثات تيم  محتواي  دارد و همان شخص يا يك داوطلب ديگر         مي  يادداشت بر 
 دقيقه موارد زيـر را      30 تا   20هر تيم بايد به مدت      . ارش مي دهد  گزرا به گروه    
  :بررسي كند

؟ به عنوان مثال، دختران جوان يك مدرسه محلي كـه            شويد چه كسي مايليد رايزن    •
خواهند شغل خانگي خـود را       خواهند روزي رهبر شوند، زنان خانه داري كه مي         مي

تواننـد يكـي از      هـا مـي    اند؟ تيم   دهآغاز كنند يا زناني كه اخيراً عهده دار مقامي ش         
ساس نيازهاي جامعه بـراي     ي را بر ا   مثالهاي عنوان شده را انتخاب كنند يا خود فرد        

  .و راهنمايي معرفي كنندرايزني 
  با افراد منتخب دارنـد؟ آيـا افـرادي         رايزنيچه كساني بيشترين آمادگي را براي        •

 ويژگي هاي خاص براي كار      وجود دارند كه به سبب داشتن پيشينه يا تجارب و يا          
  ؟رايزني و آموزش ارزشي ويژه داشته باشند

هـاي هفتگـي      كار خواهند كرد؟ آيا مالقـات      رايزنيان چگونه با افراد مورد      رايزن •
هاي آموزشي را اجرا خواهند كرد؟ آيا همراه بـا هـم و              خواهند داشت؟ آيا برنامه   

 چـه مـدت زمـاني       هاي معين شـركت خواهنـد كـرد؟        در فعاليت  بطور غيررسمي 
   چه فواصل زماني؟ و دريكديگر را مالقات خواهند كرد

ان در برنامه به عنوان يـك گـروه گـردهم           رايزنا  افراد مورد رايزني ب   آيا هيچگاه    •
مالقات كننـد؟ در چنـين      مشورت  آيند تا همتايان خود را به منظور پشتيباني و           مي

  اي چه رخ خواهد داد؟ جلسه
و چگونگي برآوردن آنها را به بهترين وجه ممكـن از           زني  افراد مورد راي  نيازهاي   •

برآوردن  و چگونگي    رايزنينيازهاي  نيز به بررسي    . طريق اين برنامه بررسي كنيد    



 حق انتخابجست و جوي  رد

 

١٢٤ 

 .آن ها بپردازيد

آيند، يك نفر از هر تـيم برنامـة           مي ها مجدداً در يك گروه گردهم      كه تيم زماني   •
تواننـد   مـي  ان در كارگـاه   شـركت كننـدگ   .  تيم خود را شرح خواهـد داد       رايزني
دربـارة  خـويش   نظـرات و پيـشنهاداتي       ارائةهاي خود را مطرح كنند يا به         پرسش
  .بپردازندهاي متفاوت  برنامه

  
  مشاهدات

  دراين تمرين موردعالقة شما بود؟ چه نكاتي براي شما ناخوشايند بود؟ چه نكاتي •
ا را مورد نقد يـا ارزيـابي        ه  ساير تيم  رايزنيهاي   آيا براي شما دشوار بود كه برنامه       •

  قرار دهيد؟
به جامعة خود   رايزني  راههاي تازه جهت ارائة     آيا اين تمرين به شما كمك كرد تا          •

  تصور كنيد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آن راهها كدامند؟
  



 



 

  
  
  
  
  
  

ما بايد توانايي استفاده از اينترنت را براي تمام مردم جهان فراهم كنيم و اين امـر نـه                   
 اسـتفاده از     شـامل  ست بلكه آنهاا سخت افزار و تعليم استفاده از         دسترسي به  ها شامل تن

  . نيز هستآوردهاي اجتماعي هاي فرهنگي، زباني و دست داده
  »اجزاي سازنده رهبري«

  



 

 
  جلسه دهم

   بسيج شويم؟يك  حركت جمعي چگونه براي 
 

  اهداف جلسه 
  .مبارزاتيدر يك برنامة ج هاي بسي راهبرد  نيل بهم جهتالزبررسي مراحل  •
از فعاليـت سـازماني      عوامل الزم و اساسي براي تحقق يك برنامه يـا            بحث درباره  •

، گـردآوري منـابع     تشريح راهبـرد  ، مشخص كردن اهداف،      نامه بينشهيه  ت: جمله
  مـشاركت   اسـاس  بـر ورود به عرصـة عمـل        كاركنان مورد نياز،      استخدام مالي و 
  .ن معيارهايي الزم براي ارزيابي ميزان كارآيي آنها افراد و به وجود آوردفراگير

ـ تلفن، دستگاه فاكس، كـامپيوتر و اينترنـت و           بررسي نقش تكنولوژي ارتباطات    •
  .المللي  براي بسيج ملي يا بين ساير وسايل ارتباطي ـ در جريان تالش

 
   براي برگزاري جلسههائيپيشنهاد

با صداي   را   هاي زميني  مينريم استفاده از    براي تح بين المللي   پيكار  روايت زير درباره    
پيكـار  دربارة اقدامات صورت گرفته از سوي شركت كنندگان در ايـن            . بلند بخوانيد 

هاي زميني    مينتحريم استفاده از    المللي    پيمان بين نسبت به   هاني  جلب پشتيباني ج  براي  
هدايت بحث  سؤاالتي كه پس از آن مطرح خواهد شد، به          : به بحث و گفتگو بپردازيد    
  .گروهي كمك خواهد كرد

  
  
  
  
  
  

 عالقه مند  ديگرانبيشتر ازمورد بحث به كنندگان  ي از شركترخاحتمال دارد كه ب
ت  كه پس از مدتي منجر به شركنخست به بحثي مقدماتي بپردازند و بخواهند باشند

گفت و گو « جلسه را با شيوة بكوشيد. تعداد بيشتري از افراد گروه در آن خواهد شد
براي جزئيات (.شفّافيت و عمق بيشتري يابد برگزار كنيد تا مباحثه »در برابر ديگران
  )كنيد  مراجعهببيشتر به ضميمة 
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  پيكار جهاني براي تحريم استفاده از مين هاي زميني
 

 نخستين بـذر پيكـار  جهـاني بـراي تحـريم             1990 و اوايل دهة     1980در اواخر دهة    
هـاي گونـاگون     از طريق تالش  ) »پيكار جهاني « ((ICBL) هاي زميني  استفاده از مين  

در . هاي زميني كاشته شد     به كشورهاي توليد كننده مين     تعلقمهاي غير دولتي     سازمان
شـوند ـ بـيش از     مي هاي ضدنفر نيز ناميده هاي زميني ـ كه مين  پنجاه سال اخير، مين

آسـيب  و افـراد  اي، شيميايي و بيولوژيكي باعث مرگ و مير      هاي هسته  مجموع سالح 
  انـساني   بحـران  يك از   هاي غيردولتي با آگاهي     تعدادي از سازمان  . شده اند هاي بدني   

نيـا  دبـسياري از كـشورهاي      در  ها ميليون مين زميني      دهوجود  قريب الوقوع ناشي از     
اين سازمان هـا بـراي رفـع        . خود را جهت پرداختن به اين مسئله بسيج كردند        نيروي  

. ها از ميان برداشته شـوند  اين سالح در آغاز بايدكامل خطر به اين  توافق رسيدند كه        
شترك و همبستة آنان معطوف به ترغيـب دولـت هـا و سـازمان هـاي                 مهاي   تالش
خود را بـا    پيكار   آنها   . بودهاي زميني    استفاده از مين  اي و بين المللي به تحريم        منطقه
المللي  هاي غيردولتي محلي، منطقه اي و بين        جهاني متشكل از سازمان    يك جبهة    ايجاد

  .آغاز كردند
. دانـست انعطاف پذيري آن    را بايد    »كار جهاني پي«ي     سازماني مهمترين توان   

هـا و   هـايي بـا تخـصص    سازمان در عمل يك جبهة گسترده مركب از سـازمان           اين
كه مركزي  ساالري   ديوانيك    به منظور جلوگيري از ايجاد        . بود ديدگاههاي متفاوت 

پيكـار  « اعضايمي توانست كار تصميم گيري و برنامه ريزي را به خود منحصر كند              
عمليـات  رسيدند كه اگر هر سازمان غيردولتي خـود مـديريت            نتيجه   به اين  »انيجه

هـاي    بدينگونه، سازمان . تري بدست خواهد آمد    اش را تعيين كند نتايج ارزنده      مبارزاتي
مسؤليت اجراي برنامه هايي را به عهده گيرنـد كـه بـا اهـداف و                غيردولتي توانستند   

براي نيـل بـه موفقيـت در ايـن            به اين ترتيب،   . آنان سازگارتر بود    ساختار سازماني 
غيردولتي محلي انرژي خود را مـصروف تأثيرگـذاري بـر افكـار             سازمانهاي  پيكار،  

المللي   غيردولتي فعال در عرصة بين     زمانهايعمومي كشورهاي متبوع خود كردند و سا      
  .پرداختنددر سراسر جهان به تالش 
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 يك به ستاد مبـارزاتي  به سرعت به، آنچه با تعداد اندكي از اعضاء شروع شد       
افـزون بـر ايـن،      .  كشور شركت كننـده تبـديل شـد        80 سازمان از    1200با بيش از    

المللي منجر به افزايش تعداد سازمانهايي شد كـه          اي و بين   هاي ملي، منطقه   آيي گردهم
بـراي  . دادنـد  هايي اختصاص مي     كاركنان و منابع مالي خود را به چنين فعاليت         وقت،

تعدد آن در سراسر جهـان، برقـراري        كارمندان م عملكرد اين سازمانها و     هينه كردن   ب
تكنولوژي مدرن اطالعاتي و ارتباطي نقش مهمي       . ارتباطي شفاف و منسجم حياتي بود     

آخـرين اخبـار،    مبادلة  هاي منظم،    بولتن. كرد ايفا مي ارتباط و همكاري    در تحقق اين    
بود كـه    چنان موفق    »پيكار جهاني « فراخوان هاي    طومارها و  و آمار و     داده ها تبادل  
 در زمينـة    تـر   صحيح تـر و سـريع      آگاهي هاي    ها در اندك زماني براي كسب      دولت

آن متوسـل   دولتي بـه    رجوع به منابع عادي     به جاي   تحريم استفاده از مين هاي زميني       
  .مي شدند
و پـست  تلفـن، دسـتگاه فـاكس     به شدت به »پيكار جهاني «،فعاليتآغاز در    

كه به خاطر تالش هـاي گـسترده    ،(Jody Williams)جودي ويليامز . ابسته بودوعادي 
 را نصيب خود كـرده      جايزه صلح نوبل  اش براي تحريم و جمع آوري مين هاي زميني          

دسـتگاه  «: چنين شرح مي دهد   از فاكس را    » پيكار جهاني «اولين سالهاي استفادة    بود  
 اطالعاتي كه از طريـق    .  در ما شوري برانگيخته بود     نو به چشم مي آمد و     فاكس نسبتاً   

 از مطالب مكاتبات عـادي بـه نظـر          همتردستگاه به سرعت دريافت مي كرديم م       اين
وابستگي شـديد بـه   » .از همين رو ما را به پاسخ گويي فوري وا مي داشت           و  رسيد   مي

پيكـار  « كـه  هنگـامي    .نتيجة بهتـري مـي داد     فاكس و تلفن هزينه بااليي داشت اما        
فعاليت خود را در كشورهاي آسيب ديده از مـين در جهـان رو بـه توسـعه                  » جهاني

 كـه بـه رغـم     ،اعضاي آن به استفاده از پست الكترونيكي روي آوردند        گسترش داد،   
از لحاظ  ر بسياري از نقاط دنيا، امتيازات بسياري        اش د  كميابي در آنزمان و      اش گراني
 همانگونـه كـه   .  از طريـق فـاكس دربرداشـت       و هزينه در مقايسه بـا مكاتبـه       وقت  

با يكديگر بـسان رقيـب و حريـف         ها   هاي غيردولتي و دولت     رفت، سازمان  انتظارمي
بـه  آگاهانـه    »پيكار جهاني «ج  هاي بسي    بخشي از شيوه   به همين دليل،  . كردند رفتارمي

را هـا    دولت »پيكار جهاني « .تيافها اختصاص     با دولت   مثبت و دوستانه   ايجاد روابط 
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مفيـد و   قشي  تشويق مي كرد كه، با ايجاد بلوكي از كشورهاي معتقد به اين تحريم، ن             
 تـا سـال     .  خـود برخيزنـد    مليدر عين حال به تأمين منافع       ند و   نيفا ك اوحدت بخش   

نيز همكاري  ها و    حمايت تعدادي از دولت   » پيكار جهاني  « فعاليت هاي مستمر   ،1996
كودكان، صلح، سربازان، پزشـكان،     ي ويژة مسايل     سازمان غيردولت  هزارانو پشتيباني   

ـ  در .زيست و زنان را جلب كرده بـود       محيط  توسعه، كنترل تسليحات، مذهب،      ن يهم
اي را در اتاوا به منظـور طـرح يـك برنامـة               ميزباني جلسه پديرفت  سال دولت كانادا    

 يگـاتنگ تنهمكاري  دولت كانادا   .  به عهده بگيرد    استفاده از مين  تحريم   براياجرايي  
 دولت هاي جهان را به توافق دربـارة عقـد           آغاز كرد و   »پيكار جهاني « را با اعضاي  

  . يك پيمان بين المللي روشن و ساده در زمينة تحريم استفاده از مين فراخواند
 بـراي كـسب اطالعـات و        هـا  دولـت اين بود كـه     مذاكرات بعدي   ويژگي    
 در نتيجـه،    . تكـاء مـي كردنـد     ا» پيكـار جهـاني   « به اعـضاي  هاي فنّي الزم     مهارت

در برابر كشورهاي قدرتمنـد     ود  كشورهاي كوچك و متوسط قادر به حفظ مواضع خ        
در . تري شدند كه اين پيمان را تهديدي نسبت بـه آزادي عمـل خـود مـي شـمردند           

هـاي   استفاده از مـين   تحريم   دولت براي امضاي پيمان بين المللي        121،  1997دسامبر  
، وزيـر امورخارجـه   (Lloyd Axworthy)لويـد آكـسورتي  . شتندزميني به اتاوا بازگ

تعهـدي  «: را درسخنراني پاياني خود اينگونـه توصـيف كـرد          »پيكار جهاني «كانادا،  
در اول » .دهـد  مستمر به شركت و همكاري كه به ما توان دستيابي به اهدافمان رامـي        

    19.لمللي قابل اجرا شدهاي زميني قانون بين ا استفاده از مينتحريم  پيمان 1999مارچ 
 

  براي مباحثهپرسش هائي 
 هدف خود را به اين نحـو      سازمان  بود؟ چرا اعضاي     چه   »پيكار جهاني «هدف اصلي    •

  تنظيم كردند؟
كنيد؟ امتيازات اين ساختار چه بود؟ آيا        را چگونه توصيف مي   سازمان  ساختار اين    •

اي نوشته جودي ويليامز  هاي زميني از مقاله المللي به منظور منع استفاده از مين اطالعات مربوط به مبارزات بين. 19                                                 
  :گرفته شده است

“The International Campaign to Ban Landmines: A Model for Disarmament Initiatives?” 
  :روي اين سايت اينترنتي موجود استياد شده مقالة 

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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  معايبي در آن وجود دارد؟
  اين اندازه از اهميت برخوردار بود؟تا »ر جهانيپيكا« چرا برقراري ارتباط براي •
چگونه توانستند در برقـراري ارتبـاط ميـان تعـداد           سازمان  شركت كنندگان در اين      •

  ها در سرتاسر دنيا موفق شوند؟ بسياري از مردم، سازمانها و دولت
ه بود و چگونه اين سـازمان تبـديل بـه الگـويي             چ» پيكار جهاني « علت موفقيت  •

  اير ستادهاي مبارزاتي شد؟براي سمطلوب 
  هاي بسيج سازي كدامند؟ هاي مهم در برنامه شاخص •

  
  بسيج نيروها به منظور امدادرساني: تمرين
خانمان، بدون آب آشاميدني سالم      هاي ناشي از زمين لرزه، ميليونها انسان را بي         ويراني

 6/7زرگـي   ، زمين لرزه اي بـه ب      2001روز سيزدهم ژانويه سال     .  و مواد دارويي كرد   
 مايلي جنوب غربي سن ميگل را تكـان داد          65ريشتر، خط ساحلي السالوادر، در      واحد  

 800ايـن زلزلـه     .  پس لرزه ادامه يافـت     1950زه و بيش از     ر زمين ل  200كه با حدود    
 خانة  130000 خانه ويران شد و      92000حدود  .  زخمي بر جاي گذاشت    4500كشته و   

شـمار  . از بين رفت يا خسارت ديد     مزرعه   30000 مدرسه و    1200. ديگر آسيب ديدد  
  20.درسي ميليون نفر 1/1بيش از به جمعيت آسيب ديده 

شما تقريباً هر هفتـه بطـور       محلة   يك گروه چهار نفره از زنان در         :سـناريو 
كنند تا رواياتي دربارة خـانوادة خـود را در اختيـار             غيررسمي يكديگر را مالقات مي    

 و از دوستي و حمايـت همـديگر برخـوردار           نندمشورت ك بقيه بگذارند، با يكديگر     
اي از روزنامة محلـي دربـارة زمـين          در يكي از اين جلسات، يكي از زنان مقاله        . شوند

او خويشاوند نزديكي دارد كه از زلزلـه ويرانگـري در يـك             . خواند لرزة السالوادرمي 
الوادر موردتوجـه   به همين علت، اتفاقات الس    . كشور ديگر جان سالم به در برده است       

رسند  خواند و همه به اين توافق مي       او اخبار را براي ديگران مي     . وي قرار گرفته است   
كه اين حادثه مادراني را كه بايد تحت چنين شرايطي از فرزندان خود مراقبت كننـد،                

                                                 
  :به اين سايت اينترنتي مراجعه كنيد. اين مطلب براساس يك حادثه واقعي است. 20

http://www.cnn.com/2001/WORLD/americas/01/15/quake.04. 
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يكي از زنان در اين گروه به بقيـة افـراد پيـشنهاد             . دهد در وضعيت ناگواري قرارمي   
آنها نيز بالفاصله با طرح     . زلزله كمك كنند  در اين   به مادران آسيب ديده     كند كه    مي

  .دهند هايي پيشنهاد وي را مورد تأييد قرارمي شيوه
هـر تـيم ـ    . دنشـو  هاي چهار نفره تقسيم مي به تيمشركت كنندگان در كارگاه  .1

مانند زنان در سناريوي فوق ـ به منظور كمك به مادران رنج ديـده از عواقـب    
 30 اين تمرين تقريبـاً     هب. (كنند له در السالوادر فعاليتهايي را برنامه ريزي مي       زلز
  .)اختصاص دهيد دقيقه زمان 40تا 

 : كه بايد مورد بررسي هر تيم قرار بگيرند، عبارتند ازپرسش هايي .2

خواهيد به اين مادران كمك كنيد؟ از آنها چگونه حمايت خواهيد            شما چگونه مي   •
  ي شما چه خواهد بود؟كرد؟ ستاد مبارزات

  آيا ستاد  شما محلي، ملي، منطقه اي يا بين المللي خواهد بود؟ •
هـاي شـما در       چيست؟ فعاليت   ديگران  گسترش پشتيباني  جلب و روش شما براي     •

  اين زمينه چه خواهد بود؟
آيا درخواست كمك از ساير زنان براي ياري رساندن به مادران موثر خواهد بود؟               •

آيا مردان نيـز بـه همـين        .  منفي داليل خود را شرح دهيد      د چه  باش مثبتپاسخ چه   
   خواهند بود؟مايل به همكارياندازه 

ها ـ به عنوان مثـال از    از تكنولوژي ارتباطي يا رسانهبا استفاده تواند  آيا تيم شمامي •
 و حمايـت از هاي آموزشـي راديـو ـ تلويزيـوني      طريق مقاالت روزنامه يا برنامه

  د؟برخوردار شو  همكاري بيشتري
توانند شما را در تحقق      هاي حمايتي توسعه يافته مي     كنيد كدام يك از شبكه     فكرمي •

  بخشيدن به اهدافتان ياري دهند؟
ي بـراي ايـن     يمعيارهـا از چه   كنيد؟   چگونه روند دستيابي به اهدافتان را كنترل مي        •

  كنيد؟ مياستفاده كار 
  كنيد؟  ميان خود تقسيم ميچگونه اين وظايف را براي اجراي اقدامات الزم •
اعضاي تيم فهرستي از وظايف خود و طرح كلي اقداماتي كه براي اجراي برنامة               .3

 .خود در چند هفتة آينده به عهده خواهند گرفت ارائه كنند
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 مجدداً تشكيل جلسه     ها، كارگاه  پس از تكميل برنامه اقدامات از سوي تمام تيم         .4
 بسيج تيم خـود      فعاليت و  هاي  ختصر راه از هر تيم يك داوطلب بطور م      . دهد مي

  .را شرح خواهد داد
 

   براي مباحثهپرسش هائي
  روند تصميم گيري شما چه بود؟ •
  براي شما كدام بود؟ و جلب حمابت بسيج طراحي راهبرد دشوارترين بخش  •
 در تيم تصميم گيري در مورد اقـدامات الزم          ي افراد بيشتر   و شركت  حضوربا  آيا   •

   دشوارتر؟يامي شود ساده تر 
وظـايف بـه روشـن      فهرستي از نوع    شما وظايف تيم را چگونه تقسيم كرديد؟ آيا          •

اين فهرست براي كارهاي ديگر نيـز       كردن نقش اعضاي هر تيم كمك كرد؟ آيا         
در صـورت   . ا را شرح دهيـد    كارهسودمند بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آن         

  .منفي بودن پاسخ، علت آنرا توضيح دهيد
 منفـي   باشـد چـه  مثبتپاسخ چه رسند؟  هاي تيم شما واقع بينانه بنظرمي     تآيا فعالي  •

  .دهيدتوضيح 
ها آيا مايليد براي بهبود اقدامات تيم خود         هاي ساير تيم   پس از شنيدن شرح فعاليت     •

  ؟به شيوة تازه اي روي آوريد
 

  مشاهدات 
جـع بـه    آيا اين تمرين به شما در  تصور طرح يك ستاد مبارزاتي يا پـروژه اي را                 •

  .آن را توضيح دهيد باشد چه منفي مثبتپاسخ چه يك مسئله ديگر كمك كرد؟ 
كنيـد و در راه تحقـق        مـي در ذهن ترسـيم     خود را چگونه    مطلوب  ستاد مبارزاتي    •

  داريد؟ بخشيدن به آن چگونه گام برمي



 

  
  
  
  
  
  

كار تيمي مستلزم احترام گذاشـتن      . كار تيمي ويژگي اصلي سازمانهاي آموزشي است      
، اخـتالف هـا    سخاوت فردي، توانايي حل و فصل         آراء، ه ديگران، بها دادن به تنوع     ب

 و ايجـاد    در فراگرد اجـراي آن تـصميمات      گيريها و     مردم در تصميم  مشاركت دادن   
  .استدر سطح سازماني واحدهاي تيمي 

  »اجزاي سازنده رهبري«
  



 

 
   يازدهمةجلس

  ر شريك شويم؟آوردها با يكديگ ها و دست  چگونه در مسئوليت
 

  اهداف جلسه
در درون   تقسيم قدرت و مشاركت      عطوف به تحليل چگونگي ايجاد يك فرهنگ م      •

  .يك سازمان و نيز ميان سازمان هاي همكار
شـركت كننـده در   برداري از استعدادها و تجارب افراد   هاي بهره   بحث درباره شيوه   •

  .مبارزات مشتركعرصة 
هـاي   دربرگيرندة همة ويژگي  رضي كه   تشكيل يك سازمان ف   همكاري تيمي براي     •

  .كارگاه به آن ها اشاره شده استطي جلسات مثبتي باشد كه 
  

   برگزاري جلسههايي برايپيشنهاد
تـصويب قـانون كنتـرل       بـراي    از سـازمانها  شماري  روايت زير درباره نحوه همكاري      

هـا بـراي     هاي سازمان بردراه. با صداي بلند بخوانيد   را  هاي خانوادگي در مالزي      خشونت
. هايشان را در گروه مورد بحث قرار دهيـد         ها و تقسيم مسئوليت    هماهنگ كردن تالش  

شود به هدايت بحث گروهي كمك خواهد         طرح مي  اين مرحله    پس از پرسش هايي كه    
، تمريني براي كمك به شركت كنندگان به منظور ايجاد يـك            پرسش ها پس از   . كرد

ارزاتي شكل يافته از سـوي خودشـان در نظـر           سازمان فرضي، يك نهاد يا يك ستاد مب       
درس  جلـسات    در باشد كه آنها      اي گرفته شده است كه بايد بر طبق معيارهاي سازماني        

ـ          . اند تعيين كرده   تـا   تدر جلسه دوازدهم، شركت كنندگان اين فرصت را خواهند داش
  . طرح سازمانهاي فرضي خود را با كليه گروه در ميان بگذارند

  
  
  
  

كـردن  هاي مباحثه با كل گروه يا تقـسيم           توان از شيوه    براي برگزاري اين جلسه مي    
بـراي پيـشنهادات بيـشتر بـه        . (هاي كوچكتر استفاده كرد     كنندگان به گروه    شركت
  ) مراجعه كنيدبضميمة 
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  راي تصويب قانون كنترل خشونت در خانواده در مالزيمبارزه ب
 

مالزي اولين جامعه مسلماني بود كه قانوني را تصويب كرده و به اجرا گذاشت كه به                
هـاي افـراد بـا       تـالش . شد موجب آن خشونتهاي خانوادگي به عنوان جرم شناخته مي        

م سياسـي   هاي خـانوادگي و عـز      مذاهب مختلف براي گذراندن اليحه كنترل خشونت      
ايـن  .  تـا موفـق شـود   براي تبديل آن به يك قانون اجرايي يازده سال طـول كـشيد            

اين قـانون   هاي گسترده، پيگير و بنيادي هزاران زن و مرد حامي            نتيجه تالش موفقيت  
 سازمانهاي زنان   فراگيري كه مورد استفاده   پذير، دمكراتيك و      هاي انعطاف  شيوه.  ودب

 قانون كنتـرل     در تصويب  موفقيتود نيز از عوامل كليدي      قرار گرفته ب  افراد  برخي  و  
  . شد) »قانون كنترل خشونت«( ه خانواد درخشونت
از شد، يعنـي    آغاز  1982 از سال    »قانون كنترل خشونت  « تصويبتالش براي     

 كمك به زنان مالزي اولين پناهگاه ويژه زنان مـورد ضـرب و شـتم                سازمانزماني كه   
حمايـت از زنـان     قـصد   مددكاران اجتماعي و وكاليي كه      . دقرار گرفته را تاسيس كر    

معـرّف  قرباني خشونت و كمك به آنها را داشـتند بـا مـشكالتي مواجـه شـدند كـه                    
بـه  انجمـن وكـالي زن      سـال   همان  . دبودر قوانين موجود در مالزي      هاي بسيار    كاستي

دن مرتكبان  از محكوم كر  دادگاههاي مالزي   تحقيق دربارة افزايش مواردي برآمدند كه       
بخـش زنـان كنگـره      .  كوتاهي مي كردنـد    هاي خانوادگي و تجاوزات جنسي     خشونت

گيـري   پـي نيـز در   ـ   كـارگري چندين اتحاديـه مركب از اتحاديه كارگري مالزي ـ  
با موانع و كارشكني هاي گوناگون مواجه بـود         آزارهاي جنسي   تجاوزات و   هاي   پرونده
تحقيقات انجمن زنان   . وجود نداشت يان اين جرائم    قربانهيچ قانوني براي حمايت از      زيرا  

اي در خـصوص افـزايش       نـان شـاغل، نـشانگر آمـار نگـران كننـده           دربارة ز دانشگاه  
، چـه در شـهرها و چـه         هاي شغلي براي زنان و در عين حـال قـرار دادن آنهـا              فرصت

  افزون براين، براسـاس پـژوهش منتـشره  از          .در معرض شرايط استثماري بود    روستاها،  
 گروهـي در    هـاي  نقش مهـم رسـانه    سوي يك سازمان مدافع حقوق مصرف كنندگان        

در . زنـان بـود  باورهاي خرافي در بارة اي منفي و   تداوم بخشيدن به تصويرهاي كليشه    
هايـشان   كه تحقيقـات و يافتـه     به اين واقعيت     با آگاهي    ، اين پنج سازمان   1985سال  
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، به هم ملحق شدند و يك       سان رسيده اند  به علل و عوامل يك    درباره خشونت عليه زنان     
ا براي همكاري بـا يكـديگر ايجـاد كردنـد تـا در خـصوص                 عمل ر  گروه مشترك 

  . به منظور كمك به زنان و حمايت از آنها فعاليت كنندواحداي  برنامه
اعضاي آن تصميم گرفتند تا در سرتاسـر        اين گروه   بالفاصله پس از تاسيس       

نمايشگاههايي براي ارتقاء سطح آگاهي مردم نسبت بـه       كشور سمينارها، كارگاهها و     
هر يك از اين پنج سازمان وظايف معيني را به عهده           . خشونت عليه زنان برگزار كنند    

بـه علـت    سازمان مددرساني به زنـان      . ها بود   گرفتند كه مرتبط با مديريت اين برنامه      
و شـد،  اين گـروه   ي  ها  دستگاه فاكس و تلفن، مركز فعاليت      بهمجهز  داشتن دفترهاي   

سـاير  . هاي اجرايي آن را نيز به عهده گرفت        بسياري از فعاليت  در عين حال مديريت     
اعـضاي  . هاي مهم كمك كردند    ها نيز به سهم خود با پذيرفتن انواع مسئوليت         سازمان

طرح اليحه كنترل خشونتهاي خانوادگي را تهيه كردند و در همين           انجمن وكالي زن    
دافع حقوق مصرف كنندگان، كنگرة اتحاديه هاي كارگري مـالزي     م زمان سازمانهاي 

برپايي سمينارها و كارگاهها، مراجعـان      قبول مسئوليت   ضمن  و انجمن زنان دانشگاه،     
هـاي   خود را بسيج كردند تا قانونگذاران را براي حمايت از قوانين كنتـرل خـشونت              

 ـ روز بين المللي زنان  سهر ساله در روز هشتم مار. خانوادگي تحت فشار قرار دهند
 انجـام  ، طومـار آوري  ، جمـع   هـا  و كنـسرت  هـا    نمايـشگاه  برگـزاري     اين گروه    ـ

  .گرفت را به عهده مي به مسئله خشونت عليه زنان جلب توجه عمومراهپيمايي براي 
 خصوصي ايده ها، منابع مـالي و انـساني خـود            بزودي ساير سازمانها و افراد      

قرار دادند و از ايـن طريـق   هاي تبليغاتي و مددرساني گروه برنامه خود را در خدمت    
در سالهاي اوليه اين فعاليتهـا، جلـسات        . د گروه را گسترش دادن    هاي مبارزاتي  فعاليت

هـا و    شركت كنندگان براي نوشتن نامه    . شد برگزار مي  گروه   معموالً در منزل اعضاي   
 ،همـاهنگي  گـروه     با رشد  .شدند هاي منازل يكديگر جمع مي     گزارشات، در آشپزخانه  

 سـازمان و صـدها   17سرانجام بـا بـيش از    . هاي اين سازمان نيز افزايش يافت      فعاليت
هر يك  .  آشكار شد  نياز به يك گرداننده تمام وقت      گروه   داوطلب شركت كننده در   
  .پرداخت دستمزد اين گرداننده در نظر گرفتند براي ازسازمانها ماهيانه مبلغي

بـه  . كمك به مطبوعات مـالزي بـود       گروه   الشهاي امدادي يكي از مهمترين ت     
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 ارائـه    خـشونت   منفي از زنان قرباني    يتصويردستجمعي  رغم اينكه هنوز در رسانه هاي       
را افكـار عمـومي      ي دستجمعي ازاهداف گروه   ها شد، با گذشت سالها، حمايت رسانه      مي
الوه بر اين، اعـضاي    ع. ندن اليحه كنترل خشونت هاي خانوادگي تغيير داد       باره گذرا در  

از  در مقابـل شـماري   .كردنـد اليحه اعـالم  از اين راحمايت خود به تدريج   پارلمان نيز   
 دولـت مـالزي و تعـدادي از         ياسـالم كارمندان وزارت ارشاد    سلمان،  رهبران  مذهبي م   

اعتـراض  بـه   اعضاي مجلس كه مدافع ديدگاههاي مذهبي جناح محافظـه كـار بودنـد،              
كردند كه اليحه كنترل خشونت هـاي خـانوادگي نبايـد            تدالل مي چنين اس  وبرخاستند  

  . شود،دهند  درصد جمعيت مالزي را تشكيل مي50 كه تقريباً ،مسلمانهاشامل 
كه ناظر به   هاي خانوادگي     كنترل خشونت  گروه از اليحة  ،  همه اين دوران  در    

و  مـسلمان    فمينيـست زنان  ن  سازما. حمايت از حقوق همة زنان بود پشتيباني مي كرد        
ـ    خواهران مسلمان با     سازمان ه منظـور ايجـاد راهكارهـايي كـه پاسـخگوي           گـروه ب

از سـازمان خـواهران مـسلمان       . نـد كرد مي  اعتراضات مقامات اسالمي بود، همكاري      
اسـتفاده  » قانون خشونت «براي اثبات سازگاري احكام اسالم با       قرآن  برخي آيه هاي    

 دولـت در    مي شـد  افراد غيرمسلمان   شامل  ن فقط   گر اين قانو  اآنها  به ادعاي   . كرد مي
گرچه ضرب و شتم زنان از سوي شوهران        كه  به دفاع از اين فرض برخاسته بود        واقع  

غيرمسلمان جرم محسوب مي شود اما ضرب و شتم عليه زنـان مـسلمان منـع قـانوني                  
 براي اثبات پافشاري خود در خصوص حمايت از اين         سازمان خواهران    اعضاي.  ندارد
موافقت كرد  سرانجام وي   . برگزار كردند معاون وزارت امور اسالمي     لساتي با    ج اليحه

 ايـن   1994در سال   .  نيست  اسالم  و احكام    اصولمغاير با   اي   كه تصويب چنين اليحه   
  . قوت قانوني يافت و به مرحلة اجرا رسيداليحه تصويب شد و دو سال بعد 

در پاسخ به اين سـوال كـه   ،  (Ivy Josiah) يااآيوي جوز گروه، اولين عضو
ريـزي كننـد،      خواهند ستاد مبارزاتي چند سازماني خود را برنامه        وي به كساني كه مي    

برنامه خود   ،را روشن و شفّاف ترسيم كنيد     خود  هدف  «: كند، گفت  چه توصيه اي مي   
، مـشخص سـازيد   را با تمام اعضا مورد بحث قرار دهيد، دامنة فعاليتهاي هر شخص را              

هلت م، فهرستي از وظايف با       تقسيم كنيد  را براساس مهارتهاي نمايندگان سازمان    كار  
 يك گرداننده تمام وقت با پرداخت حقـوق         بنويسيد و سرانجام  انجام هر يك از آنها      
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، نظرهـا، داده هـا و       هاي جمعي همكاري نزديك داشته باشـيد       با رسانه . استخدام كنيد 
ـ تـوان   كه مـي    اسامي كساني   مراه با آمار و ارقامي را كه دردسترس داريد ه        ا آنـان   ب

  21».جنبه تفريحي كار غافل نشويد  ازمصاحبه كرد در اختيارشان قرار دهيد و همچنين
  

  مباحثهپرسش هائي براي 
بـه چـه مـسائلي پرداختنـد؟ قـوانين كنتـرل            گروه كنترل خشونت    اعضاي اوليه    •

  پردازد؟ خشونتهاي خانوادگي چگونه به اين مسائل مي
پافشاري در مورد قوانين كنترل خـشونت خـانوادگي كـه شـامل              گروه   ايچرا بر  •

شد، تا اين اندازه اهميت داشت؟ امتيـازات و زيانهـاي            مسلمانان و غيرمسلمانان مي   
  .اي كه تنها در مورد غيرمسلمانان قابل اجرا بود را شرح دهيد تصويب اليحه

تـشكيل ايـن     شدند؟ آيا  مندائتالف با ساير سازمان ها چگونه قدرت      با گروه   اعضاي •
اسـت؟   هيچگاه باعث تضعيف تالشهاي يك سازمان يا ستاد مبارزاتي شده         ائتالف  

  .در صورت مثبت بودن پاسخ، آنرا توضيح دهيد
موفقيت آميز بود؟ عوامل مختلفي را كه منجـر بـه           تشكيل ائتالف   از نظر شما چرا      •

  .اين موفقيت شد، نام ببريد
هاي خـانوادگي    حمايت از اليحه كنترل خشونت    هاي گروهي در بسيج      نقش رسانه  •

  در مالزي چه بود؟
هاي گروهي نسبت به مسائل زنان در جامعـه شـما چگونـه اسـت؟                واكنش رسانه  •

جلب توجه و   از آن ها براي     توانيد   اي كه شما مي    مطرح در سطح منطقه   بردهاي  راه
ـ            هااز فعاليت  حمايت رسانه  صادي در  هـاي مبـارزاتي سياسـي، قانونگـذاري يـا اقت

  خصوص كمك به زنان استفاده كنيد ، كدامند؟
ي مانهايـك شـبكه از سـاز      آيا هيچگونه شباهتي ميان چگونگي تقسيم وظايف در          •

  تقسيم وظايف در ميان افراد يك سازمان وجود دارد؟همكار و 
شناسـيد؟   آيا نمونه ديگري از ايجاد اتحاد در كمك به حمايت از يك آرمان مـي               •

  .ات و اشكاالت آن تهيه كنيدفهرستي از امتياز
المللي   بينصاحبه تلفني سازمانيا و مابراساس مطالب ارسال شده از طرف زنيا انور و آيوي جوز. 21                                                 

  .2001زنان باآنها در سوم و چهارم ژانويه سال آموزش و همكاري 
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 موفق در سطوح فردي و همچنين سـازماني بايـد بـر چـه               تشكلبراي ايجاد يك     •
  اصولي تأكيد شود؟

  كنيد؟ ز چه معيارهايي استفاده مي يك ائتالف ابراي ارزيابي موفقيت •
 

  )قسمت اول(يادگيرنده بنيان گزاردن يك سازمان : تمرين
  .دهيدده دقيقه زمان اختصاص به اين تمرين حدود يك ساعت و پانز

يـا  (هاي سه يا چهار نفره تقسيم كنيد تا يك هـدف اجتمـاعي               گروه را به تيم    .1
.  كه مورد توجه كليه اعضاي تيم باشد تعيـين كننـد           را)محلي، ملي يا بين المللي    

، مانند پايان بخشيدن به گرسـنگي يـا          باشد بسيار گسترده يا  تواند   اين هدف مي  
به زمان يا مكان خاص باشد، مانند پاكسازي يـك          محدود  يا  حقوق زنان،   ارتقاء  
  .دارس براي دانش آموزانساعات درس ميا تغيير نه محلي رودخا

پس از تعيين يك هدف مشترك، اعضاي تيم  در مورد چگونگي تأسيس يـك           .2
سازمان، نهاد يا ستاد مبارزاتي به منظور پرداختن به اين هدف و علـت تـصميم                

مسائل مورد بررسي آنهـا در مـورد برپـايي          . پردازندمي  حثه  گيريهايشان به مبا  
 :يك سازمان عبارتند از

  نام •
   نامه گروهبينشمتن  •
 اهداف •

 ساختار •

 آن هاو تخصص كارمندان تعداد  •

  نحوة پاداش آن ها و) امكاندر صورت (داوطلبان استفاده از  •

  نحوه تصميم گيريهاي نهادي •
  نحوه تقسيم بندي وظايف نهادي •
  رح يا برنامه كار نخستين ط •
  طرح يا برنامه كاردومين  •
 كارآيي/ معيارهاي ارزيابي ميزان موفقيت •

هاي سازمان و روند رسيدن بـه        هر تيم بايد گزارشگري براي ثبت شرح فعاليت        .3
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در جلسة بعـد هـر      . آن انتخاب كند  و مانند   توافق در مورد نام، اهداف، ساختار       
همـة شـركت كننـدگان در        به   گزارشگر موظف است سازماندهي تيم خود را      

 بـارة   درپرسش هـاي طـرح شـده        اعضاي تيم موظفند    همة  . رح دهد كارگاه ش 
  .هاي معين را پاسخ دهند گيري گونگي و علل تصميمچ



 

 
 
 
 
 
 
 
 

رود، بلكه نقشي مهـم در تحقـق          از ميان نمي   نه تنها    ، اقتدار يادگيرندهدر يك سازمان    
 رضـايت داوطلبانـه     متكي بـر  ها    در اين سازمان  اقتدار  كند، اما     بينش مشترك ايفا مي   

مشروعيت ايـن   .  از قوانين يا تهديد به اعمال زور       اي  مجموعه  است و نه ناشي از     افراد
  .  و مصالحه قرار داردگو و گفتاقتدار نه براجبار كه بر 

  »اجزاي سازنده رهبري«
  

 



 

 
  جلسه دوازدهم

   چگونه يك سازمان موفق را تعريف مي كنيم؟
  

  اف جلسه اهد
بحث درباره اهميت سهيم شدن در تجارب يكديگر و آموختن از همـديگر بـراي                •

  .پيشبرد اهداف سازمان
  . در ميان گذاشتن تعاريف شركت كنندگان از يك سازمان موفق با يكديگر •
نقد و بررسي چگونگي دستيابي به اهداف سازمانهاي فرضي تعيين شـده از سـوي                •

  .تيمهاي كارگاه
 .هاي كارگاه طي دوازده جلسه گذشته آورد  اهداف و دستتأمل در خصوص •

  
  

نكـاتي در مـورد نحـوة خاتمـه         » كارگاهبرقراري ارتباط در محيط     «بخش  : يادآوري
ة كارگـاه   متوانند به نشانة خات     كنندگان مي   شركت. كند  رهبري ارائه مي  كارگاه  يافتن  

 به منظور حفـظ    ترتيب دهند و يا       دستجمعي يك ميهماني كوچك يا گردش تفريحي     
 در اختيـار يكـديگر      يـادآور  ارتباط نكاتي در مورد زنـدگي شخـصي خـود            و ادامة 
ـ        ياد داشته باشيد كه فرم ارزيابي شركت      ه  ب. بگذارند را الس  كننـدگان و گرداننـدة ك

براي پر كردن اين فرم در پايان جلسة آخـر بـه            . كپي و بين افراد گروه تقسيم كنيد      
 بهبود برنامه كارگاه هاي آينـده مـوثر         ها در تنظيم و     فرماين  . آنها وقت كافي بدهيد   

  .خواهد بود

  
  براي برگزاري جلسه هائي يشنهادپ

ايـن  . با صداي بلند بخوانيدرا  (Arab Court)روايت زير درباره تأسيس دادگاه عرب 
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ـ  ، گروه  مورد بحث  عيارهاي را، بر اساس م     دادگاه  مي توان اين   را كه آيا  پرسش   ك ي
روايـت بـه    خوانـدن   سؤاالت مطرح شده پـس      . مورد بحث قرار دهيد   ت  دانسسازمان  

  . هدايت بحث گروهي كمك خواهد كرد
طي جلسه گذشته از اعضاي گروه خواسته شد تا به منظور بحـث راجـع بـه                   

پس از مباحثة امروز دربارة دادگاه      . ايجاد يك سازمان فرضي به چند تيم تقسيم شوند        
 انتخـاب شـده بـراي        روش ، با تأكيد بر   ه يازدهم عرب، هر يك از گزارشگران جلس     

 .خواهـد پرداخـت    به شرح سازماندهي تيم خود       وش،سازماندهي و دليل انتخاب اين ر     
ها را بـا دقـت        اهداف، ساختار و فعاليتهاي هر يك از سازمان         نيز گروهساير اعضاي   

و به طرح سـؤاالتي خواهنـد پرداخـت كـه بـه دو تـيم در جهـت                   مي كنند   بررسي  
  .سازمان فرضي خود كمك خواهد كرد شدن نحوة چگونگي دستيابي به اهداف شنرو
  
  

  
  

  

هـاي مباحثـه بـا      از شيوه ياتوان براي برگزاري اين جلسه و انجام تمرين بعد مي 
هاي   كنندگان به گروه     تقسيم كردن شركت    از شيوة   و يا   استفاده كرد  كل گروه 
  ). مراجعه كنيدبشنهادات بيشتر به ضميمة براي پي(كوچكتر  



 

  جلوگيري از خشونت عليه زنان براي دادگاه دائم عرب
 

جلوگيري از خشونت عليه زنان در سي نوامبر ـ يك دسـامبر   براي دادگاه دائم عرب 
آن گونه  . تأسيس شد ) مراكش( در نشست سازمانهاي غير دولتي عرب در رباط        1996

ه،  برد چ  ودر شگفتي فر  معترضان را    ، تأسيس اين دادگاه   كه شواهد امر نشان مي دهد     
  در واقـع در همـة      ومـسلمانان   / آنان خشونت عليه زنان در فرهنگ اعـراب       در باور   
 و بـه هرحـال       رايج و در رابطة ميان زنان و مردان اجتناب ناپذير اسـت             امري جوامع

در  مردان و زنـاني كـه         تالش  اما .كردكل جدي مطرح    به عنوان يك مش   نبايد آن را    
اگرچـه بـراي    . نقشي داشتند اثبات نادرستي نظـر معترضـان بـود         دادگاه  تأسيس اين   

حاصـل مجمـوع    تـشكيل آن    اين دادگاه ناگهاني بنظر مي رسيد، امـا         أسيس  ناظران ت 
فـع   مدت ها براي ر    شونت و كساني كه   قربانيان اين گونه خ   تجارب و دانشي بود كه      

  .با يكديگر در ميان گذاشته بودندآن تالش كرده اند 
چهارم سازمان ملـل    تهية مقدمات تشكيل كنفرانس      به منظور    1995در ژوئن     

ر بيـروت گـردهم   د يعربكشور  14مردان و زنان از گروهي از   زنان،  بارة مسائل   در  
 بـه شـكل     جنسيتي شجاعانه و  در اين گردهمائي، قربانيان و مخالفان خشونت        . آمدند
ـ           سابقه اي شواهد و      بي رح دادنـد كـه     دالئل خويش را عرضه كردند و بـه تفـصيل ش

چگونه خود و يا ساير زنان از سوي اعضاي خانواده و يا جامعه در معـرض خـشونت                  
تأييـد كـرد كـه      ايـن بـاور را      اهدان و ناظران    شنيدن اظهارات اين ش   . اند قرار گرفته 

بهداشـتي و آموزشـي زنـان و دختـران و           خشونت جنسيتي ريشة وضعيت نابـسامان       
نياي جوامع گوناگون د  در   اجتماعي    گيري تصميمشركت آنان در عرصة     همچنين عدم   

شركت كنندگان به اين اتفاق نظر رسيدند كه به منظـور پـشتيباني             . عرب بوده است  
  . مؤثر از حقوق انساني زنان بايد اين مشكل را حل كنند

،  وكـالي دادگـستري    ،ري اين گردهمـائي   پس از برگذا  طي يك سال و نيم      
دادن بـه اهدافـشان و         بـراي شـكل     و قربانيان خشونت جنسيتي    محققان و بازماندگان  

كه مـسئلة  هدف آنان اين بود . طراحي يك برنامة اجرايي با يكديگر همكاري كردند      
 و بـراي    سازندهاي  خصوصي به گفتمان همگاني منتقل         خشونت جنسيتي را از حيطه    



 حق انتخابجست و جوي  رد

 

١٤٦ 

و اجتمـاعي   ،  فرهنگـي، سياسـي    هـاي  حساسيتدر چنبرة    به اين مشكل كه      پرداختن
مبادلـه تجـارب    . اقتصادي محلي گرفتار است بر سر راهبردي اساسـي توافـق كننـد            

 منحصربفرد ميان افرادي كه از طريق يك هدف مشترك باهم متحد شده بودند منجر             
 و  هدنظم تشكيل جلسه د   بطور م بتواند  دادگاهي دائم و انعطاف پذير شد كه        تأسيس  به  

  .پردازدببه اجراي اقداماتي در سطح  منطقه اي 
 و اقامـت رئـيس و گرداننـدة آن          اين دادگـاه  محل تشكيل    ،در حال حاضر    
از باشـند و    بـا اهـدافش موافـق       عضويت دادگاه براي همة كساني كه       .  است بيروت
عادي ة يك دادگاه    اعضاي اين دادگاه، آنرا به منزل     . آزاد است ش دفاع كنند    آرمانهاي

مرجع توسل منحـصر    براي اقامة دعواي حقوقي قلمداد نمي كنند بلكه به آن به عنوان             
مكاني امن براي مباحثة آزاد و علني دربارة خشونتهاي جنسيتي و            و   براي زنان به فرد   

جلسات اين دادگاه بيشتر شبيه به دادرسي هاي        از همين رو،    . نگرند  مي،  راه حلهاي آن  
.  همگاني است تا برخوردهاي خصومت آميز ميان متهمان و وكالي شاكي           غيررسمي

پذير دادگاه عرب به اعضايش اين توانايي را داده است تا آنرا با نيازها                ساختار انعطاف 
  . و شرايط افراد و جوامع مختلف تطبيق دهند

 اين دادگاه از زمان تأسيس خود، بطور اخص بر ريشه كني چهار مـشكل در              
ازدواج ناشـي از  خـشونتهاي   : اسـت كـرده   شونت عليه زنان و دختران تأكيد       خزمينة  
  فرزندان حضانتمربوط به    ناشي ازطالق، خشونتهاي   بدرفتاري باهمسر، خشونتهاي   مانند

برنامـة اجرايـي دادگـاه      . هاي ناشي از اختالفات مربوط به مالكيت امـوال         و خشونت 
بررسي و محكوم كـردن كليـة       نان و   ز عليهآميز   اعمال خشونت همة   يافشاشامل   عرب
ديگـر برنامـة     از مـوارد  . شـود  مـي  جنسيتي خشونتهاي برانگيختن كه موجب  است عواملي
بر سازمانهاي دولتي و غيردولتـي      نفوذ  عمال  اتالش براي   توان به    دادگاه مي  اين اجرايي

بـا   طبـه ويـژه در ارتبـا      (به منظور برداشتن گامهاي مؤثر در راه دفاع از حقوق زنان            
و اصالح قوانين موجود به منظـور       تازه  قوانين  طرح  و همچنين   ) آنان ميت جسماني تما

تواند افراد، گروهها يا دولتها      دادگاه نمي .  اشاره كرد  ،حمايت كامل از زنان و دختران     
تعهـد اعـضاي آن نـسبت بـه      ناشي از   را وادار به اقدامات اجرايي كند، بلكه كارآيي         

دادگاه عرب بـر    تالش  اخيراً  .  است  خشونتهاي جنسيتي  ن و ريشه كن كرد    جلوگيري
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تجديـدنظر در   : تمركز شده است  اهميتي خاص دارد م   كه از نظر اعضاي آن      زمينه  دو  
در جوامع مختلف عرب و اعمال فشار بر دولتها بـراي  احوال شخصيه قوانين مربوط به    

مـادة شـنيدن   آدادگاه عرب همچنـان     . تأمين خدمات بيشتر براي بازماندگان خشونت     
 مـشوق و     و پيروزيهايـشان   ، آزمونهـا  ، مـصيبتها  شرح دردهـا  كه   است شهودي گواهي
دادگـاه عـرب    . درحال مبارزه اند   جنسيتي  عليه خشونتهاي  است كه  كساني همة راهنماي
شكيبايي، اسـتقامت و     كوشيده است تا با تبليغ       ،ي خود ا افزايش تعداد اعضا   بهمزمان  
  22.ندرهبري كجنبشي را در سراسر منطقه  ،افراده نيازمندترين كمك ب

  
  براي مباحثهپرسش هائي 

  چه شرايطي منجربه تأسيس دادگاه عرب شد؟ •
؟ برنامة اجرايي اعضاي دادگـاه بـه منظـور           است اهداف اصلي دادگاه عرب كدام     •

  دستيابي به اين اهداف چيست؟
القـات   در بيـروت م    1995بر كساني كـه در سـال        گواهي ها و استدالل ها      تأثير   •

كردند، چه بود؟ چرا دادگاه عرب همچنان گوش فرا دادن به اظهـارات شـهود را                
  ادامه داده است؟

چگونه روايت كردن مشكالت يك قرباني خشونت موجـب كمـك بـه وي يـا                 •
  آزرده خاطر شدن او مي شود؟

آيا مي توانيد تصور كنيد در صورت تأسيس دادگاه عرب توسط دولت يا دولتهـا،                •
بود؟ سازمانهاي تأسـيس شـده توسـط دولتهـا چـه        دادگاه چگونه مي  عملكرد اين   

  تفاوتهايي با دادگاه عرب كنوني دارد؟
  هايي از دادگاه عرب به موفقيت در اهدافش كمك كرده است؟ چه جنبه •
  دادگاه عرب به منظور تضمين موفقيت و بازدهي مداوم چه بايد انجام دهد؟ •
ها يا معيارهـايي     خود بپردازد؟ از چه شاخص    دادگاه چگونه بايد به ارزيابي كارايي        •

  بايد استفاده كند؟

                                                 
اطالعات مربوط به دادگاه دائم عرب در خصوص جلوگيري از خشونت عليه زنان از اين سايت . 22

  :اينترنتي گرفته شده است
http://www.arabwomencourt.org. 
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تكنولوژي چه نقشي در ارتباطات فراقومي  ميان اعضاي دادگاه عـرب مـي توانـد                 •
  ايفا كند؟

 كداميك ازآنها در مـورد دادگـاه عـرب صـادق            موفق چيست؟  سازمان يك مباني •
  ؟است

  
  ) دومقسمت(ايجاد يك سازمان آموزشي : تمرين
  . ساعت زمان اختصاص دهيد1تمرين حدود به اين 

دهـي   هاي تشكيل شده در جلسة يازدهم، سـازمان        هر يك از گزارشگرهاي تيم     .1
آنها نام، اهداف، ساختار سازمان و فعاليتهـا و         . فرضي تيم خود را شرح مي دهند      

پيش از آغـاز صـحبت اولـين        . دهندمي  هاي تيم را توضيح       روند تصميم گيري  
 يـا يـك داوطلـب فهرسـت موضـوعات زيـر را بـراي                گزارشگر، گرداننـدة  

را  هـا فهرسـت   سازماندهي هرتيم،    ارزيابي تا آنها ضمن    خواندمي  كارگاه   اعضاي
 .كنند بررسي

  آيا ايجاد اين سازمان عملي است؟ •
آيا ساختار و اهداف آن از انعطاف پذيري الزم براي رشد و مطابقت با موقعيتهـاي       •

  جديد برخوردار است؟
  ان از تواناييهاي كارمندان و داوطلبان خود بهره مي برد؟آيا سازم •
   به تحقق اهدافش كمك مي كند؟ آيا فعاليتهاي سازمان •
  ؟ اش براساس معيارهاي خود عمل كرده استبراي موفقيت و يا كارايي آياسازمان •
 ست؟ يادگيرنده ا سازمان سازمان يك اين آيا •

  .دهيد راشرحمنفي، آن چه پاسخ، چه مثبت و •
عالوه بر مباحثـه در زمينـة برپـا كـردن سـازمانهاي              كنندگان در كارگاه    كتشر

مـي  بررسـي   نيـز   مختلف و فعاليتهاي آنها، چگونگي روند تصميم گيريهاي تيم را         
مسئله كامالً مورد    داد و اين   گزارشگر سازمان تيم خودرا شرح     پس ازاينكه هر  . كنند

  :پردازدمي زير پرسش هاي ه گروه ب ديگران دركارگاه قرارگرفت، كل ارزيابي
  اعضاي تيم چگونه وظايف خود را تقسيم كردند؟ •
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  روند تصميم گيري اعضاي تيم چگونه بود؟ •
نظر مي رسيد كه اكثر اعضاي تيم در مورد گزينش هـا و داليـل آنهـا بـه                   ه  آيا ب  •

  توافق رسيده اند؟
  دشوارترين بخش اين تمرين كدام بود؟ •
  د؟از كدام بخش اين تمرين لذت بردي •
فكر كرده اند چگونه مي توان سازمان هاي فرضي يا          آيا هيچيك از اعضاي گروه       •

 د؟بخشي از آن ها را جامة عمل پوشي

  
  
 

  پرسش هائي براي ارزيابي كارگاه
دفتر  گروهي، روي تخته سياه يا ةگردانندة كارگاه يا يك داوطلب طي اين مباحث

  .دارد مي نمودارها يادداشت بر
  به كداميك از اهداف مورد نظر خود دست يافتيد؟طي جلسات كارگاه  •
 كداميك از اهداف مورد نظر شما برآورده نشد؟ •

تر شد؟ در  آيا شركت در مباحثات كارگاه به مرور زمان براي شما ساده •
 .صورت مثبت بودن پاسخ، دليل آنرا توضيح دهيد

بخشها كداميك از بخشهاي ساختار اين جلسات مورد عالقة شما بود و به كدام  •
 اي نداشتيد؟ عالقه

ترين تمرين، مباحثه يا تجربة شما در  بخش ترين يا لذت بخش ترين، الهام جالب •
  جلسة گذشته چه بود؟ چرا؟12

هايي كسب كرديد؟  از جلسات كارگاه چه درسهايي آموختيد يا چه ايده •
چگونه سعي خواهيد كرد آنها را در كار خود بگنجانيد؟ چگونه رفتار، 

 يا گزينشهاي خود را در آينده با توجه به نتايج جلسات كارگاه تغيير انتظارات
 خواهيد داد؟
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  گردانندگان كارگاهكنندگان و  شركتفرم ارزيابي 
  براي برنامة آموزش رهبري

 
اً تجربة خود را ازكارگاه آموزش رهبري و گرداننـدة آن بـا اسـتفاده از مقيـاس پـنج                    لطف

، در نمودار    است شماوجه معرّف داوري    اي كه به بهترين         امتيازي زير و وارد كردن شماره     
در اين فرم، بـراي تنظـيم و بهبـود          آمده  هاي    پاسخ .كنار هر جمله مورد ارزيابي قرار دهيد      

  .گرفتخواهد قرار استفاده  مورد  آيندة كارگاه هاي برنامه
  . باشيدنتاشما بدون نام خواهد بود مگر اينكه مايل به نوشتن نام ارزيابي فرم  

  
  كارگاه آموزش رهبري

   فرم ارزيابي كارگاه

فقم
موا

الً 
كام

 

فقم
موا

 

 بي
وتم

تفا
 

لفم
مخا

 

ي 
بكل

لفم
مخا

 
 

را بـرايم    مـسائلي    انديشيدن درباره رهبري،  آموزش  ـ شركت در كارگاه     1
  .آيند ام پيش مي كه در زندگي روزانهامكان پذير ساخت 

     

ميلي مرا نسبت به ابراز       ريج بي تده   رهبري ب   آموزش ـ شركت در كارگاه   2
  .عقايدم به ديگران كاهش داد

     

تقويت توانائي من به گـوش       رهبري باعث     آموزش ـ شركت در كارگاه   3
  .شدفرادادن 

     

 رهبري، توانايي مـرا در برقـراري ارتبـاط           آموزش ـ شركت در كارگاه   4
  .مؤثر با ديگران افزايش داد

     

       . رهبري اعتماد به نفس مرا افزايش دادش آموزـ شركت در كارگاه5
دربارة بينش خود   من   كه باعث شد  رهبري    آموزش ـ شركت در كارگاه   6

  .اي بهتر بينديشم در خصوص ايجاد جامعه
     

 در من   همكاري رهبري الهام بخش روحية       آموزش ـ شركت در كارگاه   7
  .بود

     

ه من، هنگام پـرداختن      رهبري باعث شد ك     آموزش ـ شركت در كارگاه   8
ام با آن مواجه شده است، نياز به كـارتيمي            به مشكلي كه خانواده يا جامعه     

  .را درك كنم
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   فرم ارزيابي كارگاه

فقم
موا

الً 
كام

 

فقم
موا

 

 بي
وتم

تفا
 

لفم
مخا

 

ي 
بكل

لفم
مخا

 
 

اي از     رهبري به من توانـايي ايجـاد شـبكه          آموزش ـ شركت در كارگاه   9
دوستان و همكاران را داد كه با آنها به راحتي دربارة مسائل مـورد عالقـة                

 تبادل نظر بپردازم، ضمن اينكه خواهان ايجاد تغييـر  ام به   اي  شخصي و حرفه  
  .ام باشم در زندگي خود و يا جامعه

     

 نسبت بـه    نعالقة م باعث شد كه     رهبري    آموزش ـ شركت در كارگاه   10
زنان توانمندتر كردن    و چگونگي    ،كسب دانش بيشتر در زمينة تكنولوژي     

  .دوبيشتر شاز طريق آن، 

     

تعليم رهبري اين امكان را      ر شركت كنندگان در كارگاه     با ساي  ارتباطـ  11
گيري جامعة    براي من فراهم كرد تا اهميت مشاركت زنان در روند تصميم          

  .خود را درك كنم

     

ـ بررسي مطالعات موردي از سراسر دنيا، راهي مفيد براي پـرداختن بـه              12
  .عمال رهبري بودهاي موجود در ا ها و فرصت چالش

     

ها و    هاي آموزشي راهي سودمند براي بررسي چالش         شركت در تمرين   ـ13
 .عمال رهبري بودهاي موجود در ا فرصت

     

 توانند از شـركت در كارگـاه        ـ من معتقدم كه هم زنان و هم مردان مي         14
  .مند شوند رهبري بهرهآموزش 

     

  رهبري را بـه اعـضاي خـانواده،       هاي آموزش  ـ من شركت در كارگاه    15
  .مكن دوستان و همكارانم توصيه مي
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هايي از     يا جنبه    اين صفحه، نظرات خود را در خصوص جنبه        لطفاً در فضاي خالي زير    
ايد، شرح    اي نداشته   كه مورد عالقة شما بوده است يا به آن عالقه          تان در كارگاه    تجربه
چـه  تـان     ن و جامعـه   رهبري براي ديگرا    اين كارگاه  شدنو مفيدتر    براي بهتر    .دهيد

هاي رهبري كه با آن آشنايي داريد،          نمونه دربارة؟ لطفاً هنگام بحث     پيشنهاد مي كنيد  
و نظـرات   همة  ،  موضوعات مناسب بررسي  ارائه پيشنهادات براي تمرينات آموزشي و       

  .خود را آزادانه مطرح كنيدپيشنهادهاي 
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  :گردانندة كارگاه

 مو    كارگاههارزيابي گردانند
مالً
كا

فقم
ا

 

فقم
موا

 

 بي
وتم

فا ت
 

لفم
مخا

 

ي 
بكل

لفم
مخا

 
 

 يعني تا ـرا با سرعت منطقي و مناسب اداره كرد   ـ گرداننده، كارگاه1
وخـستگي شـركت كننـدگان جلـوگيري        ماللت  آن حد سريع  كه از       

كنندگان اجـازة    تكرد و در عين حال تا آن حد آهسته كه به شرك             مي
 .داد موزشي رهبري را مياستفاده از مطالعات موردي و تمرينات آ

     

ـ گرداننده محيطي ايجاد كرد كه در آن شركت كننـدگان كارگـاه             2
لي مورد توجه خود آزادانه صحبت غتوانستند دربارة مسائل فردي و ش مي

  .كنند

     

ـ گرداننده به منظور برانگيختن بحث تجارب زندگي خود را با كمال 3
  .ذاشتگ ميل با شركت كنندگان در ميان مي

     

عمال رهبـري را    هاي موجود در ا     ها و فرصت    ـ گرداننده درك چالش   4
  .ساخت براي شركت كنندگان ميسر مي

     

هاي شركت كنندگان در خـصوص موضـوعات          ـ گرداننده از توصيه   5
اداره را بر طبق نيازهاي آنهـا        كرد و كارگاه    مناسب بررسي استقبال مي   

  .مي كرد
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هـاي متفـاوت    جنبهجنبه يا اي خالي زير اين صفحه نظرات خود را دربارة  لطفاً در فض  
اي  كه مورد عالقه شما بود يا به آن عالقـه   گردانندة كارگاهنسبت به رفتار  تان    تجربه

هتـر و   گرداننـده در خـصوص ب     رفتـار    اين   رايهايي ب   چه توصيه . نداشتيد شرح دهيد  
خـود دربـاره    هاي  پيـشنهاد تشريح   هنگام   ؟ لطفاً داريدهاي آينده     دن كارگاه شفيدتر  م

چگونگي سازماندهي جلـسات كارگـاه، اجـراي تمرينـات آموزشـي، پـرداختن بـه                
خـود را   همة پيشنهادهاي    ،شوند   اغلب ناديده گرفته مي    موضوعات مناسب بررسي كه   

  .آزادانه مطرح كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــشكريم ــما مت ــازمان . از پاســخ ش ــا كــه س ــياز آنج ــين الملل ــب ــوزش و همكــاري زن ان و  آم
طراحي و اجراي ايـن برنامـة آمـوزش         براي  ) نام سازمان محلي را بنويسيد    ( ــــــــــــــــ

ــري ــالش دررهب ــ  ت ــت     ان ــائز اهمي ــما ح ــوي ش ــده از س ــات داده ش ــسيار د، اطالع اسب



 



 

 
 
 
 
  

پيوست ها
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  سناريوهاي جايگزين:  الفپيوست
  

 به عنوان يـك      از اين سناريو    فلسطين دردر كارگاه آموزش رهبري     كنندگان    شركت
  .كرده اندجايگزين براي سناريوي جلسة سوم استفاده 

  
   آناصالحشيوه هاي و  فرهنگ محلي محترم شمردن

    زنان در زمينه تنظيم خانواده حقوقآموزگار : مريم ميديه
 هلهـول، در سـال       شـهر  درانجمن تنظيم و حمايت خانواده       اندكي پس از تأسيس      من

  و ، بالفاصله پس از اتمام دبيرستان     ،1973از سال    .فعاليتم را در آن آغاز كردم      ،1969
در اين انجمن مشغول بـه       روز در هفته     3 ساعت در هفته و سپس       2ابتدا فقط به مدت     

تحصيالت دانشگاهي را نيـز دنبـال        اين انجمن    خواستم ضمن خدمت در     مي. كار شدم 
نگرش آنها نـسبت بـه نقـش زنـان در           نوع  نين  ام و همچ    كنم اما شرايط مالي خانواده    

  .آرزو كرداين جامعه مرا وادار به تجديد نظر دربارة 
ام، از آرزوي ادامـة تحـصيل دسـت نكـشيدم، امـا               خانوادهاعتقادات  به رغم     

از فرصت آموزشي پيش    از همين رو،    . دانستم كه بايد از راه ديگري به هدفم برسم          مي
واحدهاي درسي مربـوط بـه      من تنظيم و حمابت خانواده      انجآمده استفاده كردم و در      

هـايم در دنيـاي        آموختـه  تعليم و سپس شروع به      گذراندمرا  و تنظيم خانواده    بهداشت  
 بيـشتر   سـخن مـي گفـتم        هرشـت اين  هرچه بيشتر با زنان متخصص در       . اطرافم كردم 
خانواده توانم از طريق كمك به زنان در درك اهميت تنظيم             كردم كه مي    احساس مي 

  .تغيير ايجاد كنمو تأثير آن بر سالمت خود و فرزندانشان 
ها نسبت به تنظيم خانواده همگام با         كردم كه نگرش    در حين كار مشاهده مي      
ايـن  در سالهاي گذشته نقش اصلي . هاي جامعه نسبت به زنان تغيير كرده است      نگرش
اوطلب براي جواب دادن    هاي ضدبارداري بود و تنها يك پرستار د         توزيع قرص انجمن  

معموالً يك زن متأهل    .  در هفته در دسترس بود     معينيدر ساعات   زنان  پرسش هاي   به  
آمد و در مورد تنظيم خانواده تقاضـاي كمـك    با ده فرزند يا بيشتر به دفتر كار ما مي 
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قبل از ازدواج و همراه با نامزدهايشان بـه         اما در حال حاضر گاه زنان جواني        . كرد  مي
مايل ا  اند،    ها كه تكميل تحصيالتشان را در اولويت قرار داده          اين زوج . ن مي آيند  انجم
هاي ناخواسته در اولـين       هاي جلوگيري از بارداري آشنا شوند تا از بارداري           با روش  ند

  .جلوگيري كنندهاي ازدواج  سال
موفقيت در آموزش برنامه تنظيم خانواده و حقوق مربوط به توليد مثل زنـان،            

 مه ا استفاده كـرد  فاوت  شيوه ها و ابزار مت    از   در اين راه     من. سان بدست نيامده است   آ
  : از جمله

  هاي آموزشي هاي دوره دانش انباشته شده طي سال •
انجمـن   و صحبت با زناني كه امكان دسترسي به خدمات           حضور در محل  تمايل به    •

  .درا ندارن
براي تعديل مخالفت تنظيم خانواده كه حمايتشان از برنامه  متنفذّي همكاري با افراد •

 تا مديران مدارس و از  گرفتهـ از پزشكان بسياري از اعضاي جامعه
  .استبسيار حياتي  با اين برنامه - نمازان مساجد محلي پيش ها تا فرمانداري رؤساي

 مردان  شودهاي فرهنگي كه ممكن است باعث         آگاهي نسبت به آن دسته از سنت       •
  .نپذيرند حتي پيش از پي بردن به مفهوم آن  راخانوادهو زنان برنامه تنظيم 

برگـزاري  بـه   ، مـن و بقيـة افـراد انجمـن            و شيوه ها   با استفاده از اين ابزار    
مباحثه دربـارة بهداشـت      پرداخته ايم تا     نمايش فيلم   و فستيوال متفاوت و    سمينارهاي

 جـسماني   تغييـرات عـاطفي و    رتبط بـا آن، از جملـه        توليد مثل زنان و موضوعات م     
پيامـدهاي ازدواج در سـن پـايين و         ،  ايدز و ويروس    گيري از بيماري    نوجوانان، پيش 
 آموزش زنان دربارة حقوق     براي. ، را تشويق و ترغيب كنيم     هاي متعدد   اثرات بارداري 
ها و فرهنگ محلي را محترم بشمريم و در عـين حـال                نگرش بايدمثل    مربوط به توليد  

 به اين آگـاهي رسـيدم كـه          اين انجمن  فعاليتم در  دوران   من در . آنها را اصالح كنيم   
هايي كه درجستجوي     پذيرد كه افراد و گروه      تغييرات اجتماعي تنها زماني صورت مي     

  .دست يابند مستقل ارادة و  بينشباشند و به داشته  توانائي استقامتهستند بهتري زندگي
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  براي مباحثهپرسش هائي 
  د؟تبديل مي كن يك رهبر  را بهيم ميديههايي مر  چه خصوصيات و مهارت •
ـ                 •  ة او  ميديه در مورد خود چه بينشي دارد؟ بينش وي نسبت به زناني كـه در جامع

  كنند چيست؟ زندگي مي
  كند؟  استفاده مي و شيوه هائي ميديه براي به اجرا گزاردن بينش خود از چه ابزار •
ه  و حمايت خانواده ب     انجمن تنظيم   چرا وي به منظور كمك در دستيابي به اهداف         •

تواند چه نقـشي در       آورد؟ به عنوان مثال، يك مدير مدرسه مي          روي مي  متنفّذافراد  
در آموزش جامعه در خصوص تنظيم خانواده ايفا كند؟ پيش نمازان مساجد محلـي              

  ايفا كنند؟ مي توانند چه نقشيكمك به اين انجمن 
دفـاع از حقـوق   براي ؟ آيا  ميديه در زمينة فرهنگ و سنن محلي چه تصوري دارد       •

؟ زنان  پرداخت رويارويي با فرهنگ و سنن محلي        بايد به مربوط به توليد مثل زنان      
   فرهنگي ايفا كنند؟معيارهايبايد چه نقشي در تعيين 

دهـد كـه    كند؟ و چگونـه تـشخيص مـي     را چگونه ارزيابي مي انجمن او موفقيت  •
  است؟نگرش محلي در مورد تنظيم خانواده تغيير كرده 

گونه اهميت تنظـيم خـانواده را بـه ديگـران            اين انجمن چ    ميديه و همكارانش در    •
  تواند در انتقال اين پيام مؤثر باشد؟ كنند؟ تكنولوژي چگونه مي منتقل مي

هايي براي آمـوزش جامعـة       شيوهاز چه    چنين انجمني     شما در صورت همكاري با     •
  كرديد؟ خود در خصوص نياز به تنظيم خانواده استفاده مي
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فعاليـت  از اين تمرين به جـاي       در نيجريه    آموزش رهبري    كنندگان كارگاه    شركت
  . كرده اندگروهي در جلسة پنجم استفاده

  
  هاي متفاوت  از ديدگاه واحدبررسي مشكل: تمرين

  .به اين تمرين تقريباً يك ساعت زمان اختصاص دهيد
 كليساي نيجريايي كـه داراي  در يك انجمن: سناريوي زير را با صداي بلند بخوانيد  .1

روابط جنـسي   با يكديگر به    اي از جوانان      است تعداد فزاينده  بسيار  كنندگان  نيايش  
 هاي مختلف از جوامع نزديك اين كليـسا حـاكي از آن             گزارش. برقرار كرده اند  

حتـي   واگيـردار جنـسي       بيماريهـاي  بـه   اين جوامع  وجواناناست كه بسياري از ن    
بـيم آن اسـت   . نـد  شده ا ردارمبتال گرديده و يا ناخواسته با ايدزبيماري و ويروس  

 زندگي خـانوادگي     در اخالقيارزش ها و رفتار     كه جوانان بتدريج موجب تضعيف      
در نتيجـه، برخـي از      . ازدواج در جوامـع خـود شـوند       بي اعتنائي به تقدس نهاد      و  

نـان از ادامـة     با كمك جوا  تا  برآمده اند    هايي   جستجوي شيوه  اعضاي اين جوامع به   
ـ     . فروريختن ارزش هاي اخالقي در جامعه جلوگيري كند         هبرخي از نيايـشگران ك

در جلسات هفتگـي    اين گروه   ه  هستند پيشنهاد كردند ك   جوان كليسا   گروه  نگران  
امـا رهبـر روحـاني     . خود اطالعاتي در مورد بهداشت و تمايالت جنسي بگنجاننـد         

و تمايلي نسبت بـه      اند   مخالفئل جنسي    آموزش مسا  باكليسا و بسياري از والدين      
  .دهند اين تقاضا نشان نمي

تصور كنند و   نيايشگران   اينبخواهيد تا خود را بجاي       كنندگان كارگاه    از شركت  .2
نخست در بارة   . بيابند و بهبود اوضاع     مشكلل و فصل اين     راهي براي ح  بكوشند تا   

از يك داوطلب بخواهيـد     . د تبادل نظر كني   عاليق و نيازهاي كلية جوانان در جامعه      
  .برداري كند نمودارها يادداشتدفتر تا روي تخته سياه يا 

كنند،   را از ديدگاه جواناني كه روابط جنسي را تجربه مي         مسئله  از گروه بخواهيد تا      .3
برخي از اين نوجوانان ممكن     بررسي قرار دهيد كه     نكته را مورد    اين  . توضيح دهد 

 ن و افـراد   زرگساالب شبيه به    ي روابط جنسي بيشتر    كه با برقرار   ننداحساس ك  است
به علّت نفوذ و فشار همساالن خود به چنين رفتاري           يا   خواهند شد و  تر از خود      بالغ
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شـود؟ از نظـر       از نظر ساير زنان جوان چگونه تلقي مي       مسئله  اين  . روي مي آورند  
ي خـود   هـا كداميك از عاليق و نياز    برآوردن  طور؟ آنها بر    چه  ساير مردان جوان    

نمودارهـا   دفتـر    د؟ از يك داوطلب بخواهيد تا روي تخته سياه يـا          اصرار مي ورزن  
  .برداري كند يادداشت

گاه رهبر روحاني كليسا و والـدين مخـالف آمـوزش مـسائل             ديدرا از   سئله   اين م  .4
آنهـا از كـدام يـك از پيامـدهاي آمـوزش مـسائل جنـسي                . جنسي بررسي كنيد  

؟ ام ارزش ها و سنت هاي اجتماعي اصرار مي كننـد          در حمايت از كد   هراسند؟    مي
؟ از يـك داوطلـب      ي خود عالقه مندنـد    يك از عاليق و نيازها     دامبه برآوردن ك  

  .برداري كند نمودارها يادداشتدفتر بخواهيد تا روي تخته سياه يا 
بخواهيد تا عاليق و نيازهاي مـورد بحـث را بررسـي             كارگاه   كنندگان   از شركت  .5

. هـايي بـه منظـور حـل و فـصل مـشكل ارائـه دهنـد                  حـل   و راه كنند و نظـرات     
 يادشده  كنندگان بايد شرح دهند كه به عاليق و نيازهاي كدام يك از افراد              شركت
   و چرا؟ارندتمايل د

  

  براي افراد گروهپرسش هائي 
، كـم و بـيش بـا        نيايش كنندگان گوناگون   آيا شما با توجه به عاليق و نيازهاي          •

  ؟موافق بوديد هاي ديگران ديدگاه
حل مناسب را آسـانتر   يافتن راه ديدگاه هاي متفاوت يا متضاد  آيا بررسي مسئله از   •

  كند؟ تر مي يا سخت
 تـضادها  براي پرداختن به ساير اختالف نظرها و         شيوهتوانستيد از اين       آيا شما مي   •

داليل  پاسخ چه مثبت باشد و چه منفي      ؟  ايد  داده را انجام    كاراستفاده كنيد؟ آيا اين     
  .خود را شرح دهيد
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جـايگزين  سناريوي اين جلـسه را      در اردن   كارگاه آموزش رهبري    كنندگان    شركت
  .كردندجلسة دهم سناريوي 

  
  شركت زنان در انتخابات عمومي

   به گوش ديگران برسانم؟ررا به طور مؤثم چگونه صداي
  

  اهداف جلسه
  .دهنده و يا رأينامزد ان مباحثه دربارة اهميت شركت زنان در انتخابات به عنو •
  . بررسي تأثير انتخابات بر حقوق و زندگي زنان •
نامزدهـاي  هـاي      تأكيد بر نياز به دانش و اطالعات در شكل بخشيدن بـه نگـرش              •

  .زنانو مشكالت مسائل بارة در انتخاباتي 
 دستيابي به   براي بسيج نيروها    هاي  شيوهاهداف و   راهبردهاي مؤثر در تعيين      تعيين   •

  .هدافآن ا
  

بـه قـصد     ،زيـاد، حاجيـه صـفيه، روالوهنـان         محمد، نوال، فاديـا، ام      صنعا، ام 
 برگـزار    آينـده  اردن كه قرار است در سـال      پارلمان  سازي خود براي انتخابات       آماده

نوال، دبير يـك دبيرسـتان در اردن جنـوبي،          . اند   شركت كرده  جلسهشود، در چندين    
نگـاري در     ــ روزنامـه     او اين طرح را با هنان     .  را ارائه داد   جلساتطرح برگزاري اين    

در مورد اهميت شركت فعال زنـان  اين هردو . يك روزنامه محلي ـ در ميان گذاشت 
هر دوي آنها از ضـرورت سـازماندهي و   . نددر انتخابات آيندة مجلس توافق نظر داشت  

گـاه  هاي تعداد زيادي از زنان، به ويژه زنـان برخـوردار از جاي              سازي تالش   هماهنگ
  .ند بودرهبري در جوامع محلي خود، آگاه

كارگـاه   مسائل زنـان بـا تـشكيل يـك          زمينة  در  هاي فعال   انجمن  يكي از   
اين كارگاه يك جلسة    .  آموزش حقوق شهروندي به زنان موافقت كرد       رايموزشي ب آ

دربارة انگيزة آنها از شركت در جريـان         برگزار كرد تا     بحث و تبادل نظر براي زنان     
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ات، تبادل نظر راجع به مفهوم دمكراسي، مطرح كردن موضوعات حائز اهميـت             انتخاب
 ممكـن  هـاي  راهبراي زنان و مرداني كه بايد در انتخابات مخاطب قرار بگيرند و ارائة         

كننـدگان    شركتدر اين گفت و گوها      . به گفتگو بپردازند   دستيابي به اهدافشان     براي
هاي كـشورمان حـائز       ها و سياست    ريگي  شركت زنان در تصميم   «تصديق كردند كه    

 نمايندة آن هـا باشـد       بسيار مهم است كه زني     « آنها اعتقاد داشتند كه    ».اهميت است 
 زني عنوان كـرد » . آگاهي داشته باشدها ها و غفلت هاي زنان بخاطر تبعيض ز رنج كه ا 
چرا نتوانم شـريك وي در مجلـس        . من شريك شوهرم در خانه و مزرعه هستم       «: كه
هايي كه زنـان      كنندگان قاطعانه بر اين باور بودند كه نقش          شركت »دگان باشم؟ نماين

هـاي رهبـري      كننـد آنهـا را عمـالً از مهـارت           بصورت سنتي در جامعه اردن ايفا مي      
سياسي عرصة  كنندگان در      هم به شركت   ،سازد و اين امر هم به خودشان        برخوردار مي 

  .اردن كمك خواهد كرد
بود كه زنان نه تنها در ارتبـاط بـا          روشن  كنندگان    كتاز نظر بسياري از شر      

 مناسـبي  سياسـي   يا برنامـة    بينش  واجد  ملي بلكه در مسائل مربوط به زنان نيز         مسائل  
اهميـت طـرح اهـداف      مباحث مطرح شده در كارگاه به آنها كمك كرد تـا            . نبودند
 دستيابي  وج  بسياي براي     شيوهمشي سياسي و تعيين       گيري دربارة يك خط     ، تصميم كلي

كنندگان به اين نتيجه رسيدند كـه هـدف اساسـي     شركت. به اهدافشان را درك كنند   
  . براي پارلمان استزننامزدان آنها همكاري با همديگر به منظور انتخاب 

ز  هاي خاص بـه توافـق رسـيدند، ا          موضوع  در مورد تمركز بر    آنهادرپايان،    
  :جمله

  نان؛عليه ز ها تبعيضانواع از ميان بردن  •
حقـوق  به ويژه   حمايت از حقوق انساني بطور كلي و        براي  هاي مؤثر     ايجاد تضمين  •

  زنان؛
  ؛تعدي و تجاوزمورد  زنان و كودكانو از قربانيان خشونت، الزم تأمين حمايت  •
فقـر و تـأمين امنيـت       در زمينه مـسأله     حلي     يافتن راه  الزم براي برداشتن گام هاي     •

  اجتماعي و بهداشتي؛
   به منظور مبارزه با بيكاري؛شغليهاي  قرار دادن ايجاد فرصتدر اولويت  •
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   وتحصيالت و اشتغال؛زمينة هاي برابر، به ويژه در   فرصتايجادمبارزه با فساد و  •
  .المللي دفاع از عدالت انساني در سطح ملي و بين •

پنج «هاي بسيج، شعار     شيوهكنندگان توافق كردند تا به عنوان بخشي از           شركت
 را انتخاب و براي دستيابي به اين هدف مشتركاً فعاليت           » آينده پارلمانزن در    نمايندة
معطـوف    بسيج  آنان در زمينة   هاي  آنها تصميم گرفتند كه مرحلة مقدماتي تالش      . كنند

 كه بر نقش زنـان در       شودهايي در سراسر اردن       ها و كارگاه    آيي  سازماندهي گردهم به  
هـاي برقـراري ارتبـاط تأكيـد      هبري و مهارتجريان انتخابات، حقوق شهروندي و ر  

آموزش هـائي شـدند     دار سازماندهي اقداماتي در زمينة        افزون بر اين، آنها عهده    . دنكن  
را بيفزايـد و    هـاي سياسـي       كه آگاهي مردم نسبت به اهميت شركت زنان در عرصه         

اد اطالعات و آموزش هاي الزم را در اختيار نامزدهاي زن و ست            كمك ها، خدمات و   
براي هاي گروهي را      كنندگان استفاده از رسانه     شركت. مبارزات انتخاباتشان قرار دهد   

هايشان و     موفقيت  اشاره به  بهبود تصوير زنان و برجسته ساختن نقش آنان در جامعه و          
 عرصـه   درزنـان    اهميت مـشاركت سياسـي       نسبت به   عمومي ارتقاء آگاهي همچنين  
كننـدگان بـر نيـاز بـه          در نهايـت، شـركت    . تنددانس   حائز اهميت مي    را  اردن سياسي

هاي منتخب مردم در تمـام        هاي زنان و نهادهاي جامعة مدني و مقام         همكاري با انجمن  
قشرهاي جامعة اردن تأكيد كردند تا از حمايت و منابع مالي آنها به منظـور دسـتيابي              

  .ين شده توسط زنان و براي زنان برخوردار شونديعتبه اهداف 
با هاي غيردولتي      كارگاه، كميته همياري اردن براي سازمان      ايان كار  پ پس از   
 شامل   نه تنها  هبه اجراي طرحي پرداخت ك     زنان   هاي غيردولتي    سازمان سايرهمكاري  

سعة يك خـط    معطوف به تو  يك برنامه اجرايي    راهبرد بسيج مي شد بلكه دربرگيرندة       
انتخابات و آغـاز    آستانة   برنامه در     اين . بودمشي سياسي با تأكيد بر زنان و انتخابات         

كننـدگان در     اولـين شـركت   . اهاي زن قابـل اجراسـت       هاي انتخاباتي كانديد    فعاليت
زياد، حاجيه صفيه، نيسرين، روال و هنـان نقـش            نوال، فاديا، ام    محمد،  كارگاه، صنعا، ام  

د دارنـد   عالوه بر اين، زنـان قـص      . كنند   و برنامه بسيج ايفا مي     بردمهمي در اجراي راه   
 توجههاي رهبري با      ها و مهارت     انتخابات زماني را صرف ارزيابي فعاليت       انجام پس از 

  .به نتايج انتخابات كنند
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   براي مباحثهپرسش هائي
  اي موجب گرد هم آمدن زنان شد؟ چه انگيزه   •
  ؟ي خاص داشت چرا داشتن يك بينش و هدف مشترك براي زنان اهميت •
   چه بود؟بسيج آنهابرد راههاي شاخص  •
اي هستند كه باعث افزايش توانايي آنان بـراي           هاي ويژه    آيا زنان واجد مهارت    •

  شركت در جريانات سياسي شود؟
كنيد در مقايسه با مردان براي بسيج زنان نياز بـه انجـام اقـداماتي                  آيا فكر مي   •

  متفاوت است؟ اگر چنين است، چگونه و چرا؟
در محلـي و هـم       در عرصـة     اي خود هم   اين گروه از زنان چگونه از كانديداه       •

كنند؟ اگر شما بجاي آنها بوديد چـه اقـدامات متفـاوتي        ملي حمايت مي  عرصة  
  چرا؟ داديد؟ انجام مي

 نظيـر تلفـن، پـست الكترونيكـي و          ، زنان چگونه از وسايل ارتباطي متفـاوت       •
  كردند؟ اينترنت براي تحقق بخشيدن به اهدافشان استفاده مي
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به عنـوان تمـرين     از تمرين زير    در نيجريه   گاه آموزش رهبري    كاركنندگان    شركت
  .د كرده انجايگزين در جلسه دهم استفاده

  
  بسيج براي انجام اقدامات الزم 

  پروندة باريا ابراهيم ماگازو: تمرين
شت داهفده سال   كم تر از     دختري بنام باريا ابراهيم ماگازو كه        2000سپتامبر سال   در  

الت زامفارا در نيجريه بود، پس از همخوابگي اجباري با سه مرد            اي در اي    و اهل دهكده  
 روز پس از    40اين حكم قرار بود     . كردندمحكوم  ق   را به صد ضربه شالّ     او. باردار شد 

در درسـت    اتهـام نا    وارد كـردن    ضربه ديگر نيز به علت     80 .تولد فرزندش اجرا شود   
احـراز  د زيـرا دادگـاه بـراي        مورد اعمال جنسي به ديگران براي او در نظر گرفته ش          

هويت مرداني كه او به عنوان پدر احتمالي فرزندش معرفي كرده بود مدارك كـافي               
باريا تقاضاي فرجام كـرد و قاضـي محكمـه اجـراي حكـم را تـا           . در اختيار نداشت  

 ناديده گرفتـه    رأي او اما  . به تعليق انداخت   دوشير مادر گرفته ش   هنگامي كه نوزاد از     
 و حتي پيش از تاريخ قيد        كرد  تغذيه مي   او از شير  در حالي كه هنوز نوزاد    شد و باريا    

فرداي روزي كه باريا را از خبر اجراي حكم         . خوردشالق     ،ة دادگاه شده در حكم اولي   
عـام  ء در مـال ند، فرسـتاد  محل اقـامتش  نزديكرا به يكي از شهرهايآگاه كردند او  

. رافكنده و دردآلوده به خانـه بـازگردد   و سپس رهايش كردند تا تنها و س   دنشالق زد 
 پژوهشخواهي خـود از      تصميم گرفتند تا   اش  باريا و خانواده  گرچه حكم اجرا شده بود،      

  .ادامه دهندحكم دادگاه را 
 هفت   دادگاه استيناف  ها، باريا تقاضا كرده بود تا       روزنامه هاي   بنا به گزارش  

آن در عوض، مرداني كه وي      . شدد اما با اين درخواست موافقت ن      نشاهد را احضار كن   
عليـه آنـان     شهادت باريـا      زيرا به همخوابگي با خود متهم كرده بود تبرئه شدند        ها را   

كـرد تـا      ا معرفي مـي   عادل ر بايد حداقل چهار شاهد       او مي . وزن حقوقي كافي نداشت   
بـه    باريا و بدن مردان متهم     ميان بدن  « ديده بودند هنگام همخوابگي    شهادت دهند كه  

  ».يز فاصله نبوديك تار مو نر قد
از سوي ديگر، مردان متهم ملزم نبودند تا بيگناهي خود را با قسم خوردن بـه                
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ـ آزمايش خـون يـا    ارائه كردباريااي كه    قرآن ثابت كنند، همچنين مدارك پزشكي     
DNAقرار نگرفت دادگاه مورد قبول  ـ .  

 قوانين  طبق. ي ظاهر شود  خواهد در انظار عموم      نمي ديگرباريا ابراهيم ماگازو    
  در دادگـاه   ، حـضور او    ايالـت   اين  دادرسي جنايي    آيين وايالت زامفارا   اسالمي  كيفر  

مـورد تجديـد    تنها در صورتي    پروندة اورا   ، دادگاه استيناف    با اين همه  . الزامي نيست 
بـر اسـاس   طبق قـوانين اسـالم و   .  حاضر شوددر دادگاه شخصا  كه  نظر قرار مي دهد     

 اساسـي   حمايت قـانون  مورد  فري زامفارا و به عنوان يك شهروند نيجريايي         قوانين كي 
  .داردپژوهش خواهي ، باريا حق كشور

  
 خبرهـا و    اطالع از  يك گروه پنج نفره از دوستان هر هفته به منظور            :سناريو

از وضـع اسـفناك باريـا       كه  يكي از زنان گروه     . كنند  مشاوره با يكديگر مالقات مي    
خبر رفتار ناعادالنه دادگاه و شـالق       شده است به خشم مي آيد و        مطلع  ابراهيم ماگازو   

راهي شوند   مصمم مي گذارد و آنها       با دوستانش در ميان مي      را عامء  زدن وي را در مال    
  .بيابندبراي حمايت از باريا 

اننـد  هـر تـيم، م  . هاي چهار نفره تقسيم كنيد  را به تيم   كنندگان كارگاه   ـ شركت 1
، يك برنامة اجرايي را به منظور كمـك بـه            يادشده  سناريوي درحاضر  دوستان  

  .كنند باريا، خانوادة وي و وكاليش طراحي مي
  :كه هر تيم بايد مطرح كند عبارتند از پرسش هائي ـ برخي از2
خواهيد به باريا كمك كنيد؟ از وي چه نـوع حمـايتي خواهيـد                شما چگونه مي   •

  كرد؟ اقدامات شما چه خواهد بود؟
  ؟داشتاي يا بين المللي خواهد  محلي، ملي، منطقهجنبة امات شما آيا اقد •
مثبت پاسخ چه   آيا درخواست كمك از ساير زنان براي باريا موثر خواهد بود؟             •

هماننـد زنـان مايـل بـه        آيا مردان نيز    . كنيدبيان   داليل خود را     ،منفيباشد چه   
  خواهند بود؟كمك 

ات مانند فاكس، نامـه الكترونيـك يـا    تواند از تكنولوژي ارتباط     آيا تيم شما مي    •
هاي آموزشـي در راديـو و         يا برنامه اعالميه  به عنوان مثال،    (هاي گروهي     رسانه
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  برداري كند؟ حمايت بيشتر بهرهجلب به منظور ) تلويزيون
تواند بـه شـما در دسـتيابي بـه            مية ارتباطي ديگر    بكچه نوع ش  كنيد    تصور مي  •

  اهدافتان كمك كند؟
هـايي    كنيـد؟ از چـه شـاخص        ه اهدافتان را چگونه كنترل مـي      تحقق بخشيدن ب   •

  استفاده خواهيد كرد؟
  ها را ميان خودتان تقسيم خواهيد كرد؟ ن فعاليتدادمسئوليت انجام  چگونه •
 اجـراي   و آن را بـراي    خواهند كـرد     خود تهيه    اعضاي تيم فهرستي از وظايف     •

  . خواهند دادئهارابا طرح كلي اقدامات الزم در چند هفته آينده ه برنام
. دهـد   ها مجدداً تشكيل جلـسه مـي         تيم تمامـ گروه پس از تكميل برنامه فعاليت        3

بردهاي تيم خود را براي جلب كمـك        يك داوطلب از هر تيم بطور خالصه راه       
  .شرح خواهد داد

  
  براي مباحثهپرسش هائي 

  گيري تيم شما چگونه بود؟ روند تصميم •
   چه بود؟ج و جلب حمايتبسيهبرد رابراي شما دشوارترين بخش تعيين  •
گيـري راجـع بـه تعيـين           تـصميم   آيا در صورت افزايش تعداد اعضاي هر تيم       •

  يا دشوارتر؟ مي شد تر اقدامات ويژه ساده
به نتيجـه رسـيديد؟ آيـا تهيـة فهرسـتي از            چگونه  ها    در مورد تقسيم مسئوليت    •

ـ  مـؤثر بـود   ها    وظايف در روشن كردن نقش هر يك از اعضاي تيم           ايـن   ا؟ آي
پاسخ چه مثبت باشد و چه      ؟  داشت تأثيرفهرست در فعاليت هاي ديگر شما نيز        

  .منفي آن را توضيح دهيد
آنها بـراي    از نكات مثبت     ها  آيا پس از گوش فرادادن به شرح فعاليت ساير تيم          •

   تيم خود استفاده خواهيد كرد؟تر شدن كاربه
مخـتلط،   انـه، مردانـه يـا   صـورت زن  اعضاي تيم به  تركيبكنيد كه     آيا تصور مي   •

 را خود   داليل منفي   چه    باشد    مثبت  چه    پاسخ؟  داشت  كار خواهد     درنتيجة تفاوتي
  .دهيد شرح
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  مشاهدات
برنامـة   مبارزاتي يـا  هاي فعاليتطراحي  مورد تجسم و آيا اين تمرين به شما در        •

  كمك خواهد كرد؟اجرائي ديگري 
رزاتي خود را تجـسم كنيـد، نـوع ايـن           قدامات مبا مرحلة نخست ا  توانيد    اگر مي  •

  .اقدامات و چگونگي عملي كردن آنها را شرح دهيد
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بـه جـاي    در فلـسطين    كارگاه آموزش رهبري    ركت كنندگان   را ش اين جلسه   برنامة  
  .داده اندجلسة يازدهم مورد استفاده قرار برنامة 

  
  حق شهروندي زنان فلسطيني براي نيل به  نفوذ اعمال

ا از يـك تجربـة      ر امـور حقـوقي زنـان         ، دوزن فلسطيني، كميتة   1995 در نوامبر سال  
ايـن دو زن بـراي      تقاضـاي    دولتي هنگامي در پاسخ بـه        مقامات. ناگوار مطلع كردند  
آنهـا را الزامـي     » هـاي مـرد     قيم«داشتن اجازه نامة رسمي     فلسطيني  دريافت گذرنامه   

چنـين   ،تأسيس شـده بـود    بر طبق مقررات وزارت كشور فلسطين كه اخيراً          .دانستند
  .اجازه نامه اي از مدارك الزم جهت صدور گذرنامه براي زنان فلسطيني بود

 كـه ايـن     دادتوضـيح   در اعتراض نامه اي     بالفاصله  ة امور حقوقي زنان     كميت
 اعالميه جهاني حقـوق بـشر و همچنـين          ، استقالل فلسطين  1988 مورخ   مقررات بيانية 

سازمانهاي پس از آن كه     . كند  ض عليه زنان را نقض مي      انواع تبعي  مبارزه با كنوانسيون  
 آنـرا بـه وزارت      كميتة امور حقوقي زنان   امضا كردند   اعتراض نامه را    متعدد زنان اين    
اطالع دادكه معـاون وزيـر      ه  يكي از مقامات آن وزارتخانه به كميت      . كشور ارائه كرد  

  .اهد كردلويزيون شركت خوت در» گفت و گوي باز«برنامه يك   در  كشور
ـ   اعتراض نامه   كميته با فرستادن اين         تلويزيـوني فلـسطين در      وبه شبكه رادي

با يك  » بازگفت و گوي    «شبانة برنامة   در بخش   . ترتيب دادن اين مناظرة پيشقدم شد     
 كميتـة امـور حقـوقي       معاون وزير كشور يكي از نمايندگان     عالوه بر   مقام فلسطيني،   

نماينـده  .  با مقررات ياد شـده، شـركت كردنـد         زنان، به قصد توضيح مخالفت كميته     
 از معـاون    ،بين المللي حقوق و موازين    با  مقررات  تأكيد بر مغايرت اين     ، ضمن   كميته

زماني كه رئيس جمهور ما بيانية اسـتقالل فلـسطين را اعـالم كـرد و                «وزير پرسيد،   
 دقيقـه   30بـه مـدت     متذكر شد كه با زنان به عنوان جنس برابر رفتار خواهد شد، ما              

آيا ممكن است كه تمام آن تشويق بيهوده بـوده          ! براي او كف زديم و هورا كشيديم      
 و حمايت خود را     تمجيد كرد  از مبارزات زنان فلسطيني      در پاسخ  معاون وزير    »؟باشد
تـا  اي با اسرائيل، وي       كه بنابر توافق نامه   يادآور شد    اعالم كرد، اما     »جنس لطيف «از  

در  قـوانين موجـود      ي اجرا به ناگزير   رسدتصويب   به   فلسطيني  داخلقوانين  زماني كه   
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  . استمصر و اردن
 معاون وزير نداشت، از وي دعـوت كـرد           كميته كه تمايلي به پذيرفتن موضع     

دسـتور جلـسة آن      و پـذيرفت كـه       شركت كند  1995تا در جلسة چهارم دسامبر سال       
 سياسـي گوناگون   احزاب   زنعضو   25نشست را از پيش به معاون وزير نشان دهد و از            

خبرنگـاران  از   و همچنـين     كه در زمينه هاي محلي و بين المللي تخصص و تجربه دارند           
ضـمن برشـمردن     ايـن جلـسه      درمعاون وزير   . دعوت كند براي شركت در اين جلسه      
مورد مسئلة مطرح شده     سنن اعراب در      احترام به   بر اهميت  ،دستاوردهاي وزارت كشور  

گفت و گوهاي دو طـرف را   خالصة  حاضر در جلسه نيز مسلمانيك شيخ   . تأكيد كرد 
الصه مذاكرات جلسه را ثبـت و آنهـا را          ة امور حقوقي زنان خ    كميت. يادداشت مي كرد  

هاي گروهي محلي     هاي حقوق بشر و رسانه       براي سازمان  واي منتشر كرد      بصورت جزوه 
  .فرستاد

بسيار دستجمعي اهميت   هاي    در رسانه متنفذ   افراد   در اين ماجرا، آشنا بودن با       
هـا و     فعاليـت  تلويزيـون    - شـبكة فلـسطيني راديـو       كارگردان بخش خبـري    .داشت
از هـواداران دولـت     اين كارگردان كه    .  با عالقه دنبال كرده بود     راهاي كميته     پروژه

اي پيرامـون     مصاحبه با يكي از اعضاي كميته    به شمار مي رفت     فلسطين  رو به تشكيل    
 درصد سهميه به زنـان در شـوراي قانونگـذاري           30 اختصاص دادن براي  تقاضاي وي   

 كميتـه    از دفتـر   ديـدار او هم به نوبة خود از اين كارگردان بـراي           . انجام داد فلسطين  
 به ويژه جزوة حاوي     ـ كارگردان تحت تأثير كار كميته    اين  از آنجا كه    . دعوت كرد 

ـ گزارش مستند از جلسه با معاون وزير كشور پيـشنهاد كـرد كـه     بود،  قرار گرفته 
منجر اين پيشنهاد   . صورت گيرد  ديگري بين زنان و معاون وزير        »گفت و گوي باز   «

سـهم و نقـش     هايي از      روايت  ديگر شد كه در آن ها زنان       به چند مصاحبة تلويزيوني   
نتيجـة ايـن    با اين همه،    . كارآي خود در عرصة خانوادگي و اجتماعي نقل مي كردند         

 بـراي قـرار گـرفتن در زمـرة     زنـان كه  ن شدن اين واقعيت بود       روش ها فقط   مصاحبه
  . كامل و واجد پاسپورت به اجازة پدر، برادر و يا همسر خود نياز داشتندشهروندان
هـاي    ها و سفارت   يبه كنسولگر خطاب  هايي    امهة امور حقوقي زنان در ن     كميت  
حمايـت  ر  آگـاه كـرد و خواسـتا       را از قانون تبعيض آميـز پاسـپورت          آنانخارجي  
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در تظـاهراتي   كه زنـان رام اهللا      هنگامي  . دشزنان فلسطيني   خواست هاي   المللي از     بين
مقـررات تبعـيض آميـز      لغـو   شوراي قانونگذاري فلسطين و نيـز       در  حضور   خواستار

هـاي بـين    هاي محلي بـه رسـانه       ز  رسانه  اين تظاهرات ا  پوشش خبري   گذرنامه شدند،   
 شــوراي انتخابــاتنــامزد  12ر كننــدگان در ميــان تظــاه. المللــي گــسترش يافــت

ضـمن حمايـت از     تعهد كرده بودند     داشتند كه    حضور ـ    زن 4 مرد و    8 -قانونگذاري
 ،  CNNشـبكه تلويزيـوني     . حقوق زنان مقـررات وزارت كـشور را محكـوم كننـد           

ايـن تظـاهرات را   خبر و تـصاوير     تلويزيون فرانسه و شبكه راديو و تلويزيون كانادا،         
  .پخش كردند

، كميتـة امـور حقـوقي       المللي و حمايت فزايندة ملي      هاي بين   با پوشش رسانه    
 به فعاليت مبارزاتي خـود بـراي احقـاق           هرچه بيشتر   با سرسختي   كه ترغيب شد زنان  

 در سازماندهي تظاهرات به منظـور كـسب حقـوق           اين فعاليت .  ادامه دهد  حقوق زنان 
شخـصيت هـاي    ي كمـك از     هاي حقـوق بـشر،تقاضا       همكاري با انجمن   ،شهروندي

هـا     و نوشـتن سـرمقاله در روزنامـه        ، جمله پرزيدنت ياسر عرفات    قدرتمند سياسي، از  
، 1996در روز نوزدهم ژانويه      كميته،   همزمان با افزايش فعاليت انتخاباتي    . تجلّي يافت 

در فاكسي خطاب به بخش خبري راديو تلويزيون فلـسطين اعـالم            معاون وزير كشور    
فتار خواهد شد و مقامات     ربرابر  فلسطيني رفتاري   با مردان و زنان     س  كرد كه از آن پ    

را آنـان    »هـاي مـرد     قيم«ي كه خواهان دريافت گذرنامه اند اجازه نامة         مسئول از زنان  
  .مطالبه نخواهد كرد

  
  : براي مباحثهپرسش هائي 

 چه اقداماتي براي اعمـال نفـوذ در جهـت تغييـر           ة امور حقوقي زنان فلسطين    كميت •
احـساس همبـستگي در      ايجـاد    برايررات وزارت كشور انجام داد؟ اين كميته        مق
  ؟چه گام هائي برداشت مشترك يهدف

هاي گروهي چه نقشي در اقـدامات مبـارزاتي كميتـه ايفـا كردنـد؟ سـاير                  رسانه •
  ؟داشتند  در اين موردهايي هاي ارتباطي چه نقش تكنولوژي

سترده پيرامون حق شهروندي كامل براي دستيابي به توافقي گهنگامي كه كميته  •
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كرد با چه موانعي مواجه شد؟ برخي از موانعي كه بر سر راه ايجاد  زنان تالش مي
هاي همفكر  هايي با عقايد متفاوت و يا حتي گروه يك هدف مشترك ميان گروه

   كدامند؟ شما چگونه بر اين موانع غلبه خواهيد كرد؟ندوجود دار
  پذير و يا مطلوب است؟ چرا؟  يشه امكانمشترك هممفاهيم آيا ايجاد  •
  كنيد؟ شما از چه معيارهايي براي ارزيابي موفقيت اين فعاليت مبارزاتي استفاده مي •
هاي گروهي در جامعة شما نسبت به مسئله حقـوق زنـان چيـست؟                واكنش رسانه  •

از آن هـا بـراي جلـب        تـوان     اي كه مي     مناسب در سطح منطقه    هاي  شيوهبرخي از   
حقـوقي در زمينـة     سياسي، اقتصادي يا    نسبت به مبارزات    ها    وجه رسانه حمايت و ت  

  زنان استفاده كرد، كدامند؟حقوق 
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 جـاي   در مـراكش بـه     آموزش رهبـري     كنندگان كارگاه   شركترا  اين جلسه   برنامة  
  .داده اند جلسة دوازدهم مورد استفاده قرار برنامة 

  
  حمايت از حقوق قانوني زنان كارمندادن د سازمان

 »ربـاط «كارگر زن جوان كه در يك شركت توليدي نساجي در منطقة صـنعتي   يگ  
 قرار گرفته بـود، تـصميم گرفـت تـا            سركارگر هاي جسمي و روحي     مزاحمتآماج  

 3همكاران وي با اعتصابي به مـدت        . اين سوءاستفاده از قدرت شكايت كند     نسبت به   
ران زن از سـوي بخـش       طي اين جنبش همبستگي، كارگ    . ماه از وي پشتيباني كردند    

ايـن اتحاديـه نيـز از       . هاي كارگري مراكش مورد حمايت قرار گرفتند        زنان اتحاديه 
  .انجمن دمكراتيك زنان مراكش تقاضا كرد تا از اقدام آنها پشتيباني كند

. پرداخـت هـاي الزم      فعاليـت در زمينه هاي مختلف به      انجمن به سرعت    اين    
ي هـا    رسـمي بـه رسـانه       اي  سپس اطالعيـه   واي به مدير شركت نساجي         نامه نخست

، ضـمن   يك كنفـرانس مطبوعـاتي    آنگاه نمايندگان اين انجمن در      . دستجمعي فرستاد 
هـايي كـه زنـان كـارگر در           مزاحمـت  كارگران به افشاي     اعتصاباشاره به اهميت    

  . پرداختندمعرض آن قرار داشتند،
ت جنـسيتي در   برجـسته سـاختن اختالفـا     بـراي   به دنبال اين رويداد، انجمن        

  پيشقدم شد  ،هاي مرتبط با زنان كارگر و زنان جوان كارمند          قوانين كار، به ويژه بخش    
هـا و     حمايت از حقوق قانوني زنان كارمنـدي كـه قربـاني مزاحمـت            ضرورت  بر  و  

  . تأكيد گذاشتهاي جنسيتي در بازار كار بودند تبعيض
سازمانهاي ئتالف با    دموكراتيك زنان مراكش در ا     انجمنافزون بر اين همه،       

 اصـالح قـوانين موجـود       مقامات مسئول را براي   هاي كارگري وابسته،      زنان و اتحاديه  
 اصـالحي ئتالف براي رفع اين كاستي ها پيـشنهادهاي         ااين  . كار تحت فشار قرار داد    

در نشست هائي با كميتـه هـاي مجلـس بـه             به وزير كار ارائه داد و همچنين         خود را 
مقررات تـازه اي كـه بـراي شـمول در            .برخاستيشنهادات خود   دفاع از پ  توضيح و   

ي و قابـل مجـازات      قانونغير  هاي جنسي را      مزاحمتاند   قوانين كار در نظر گرفته شده     
  . مي شمرند
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  براي مباحثهپرسش هائي 
داديـد؟    العملي نـشان مـي      كارگر زن جوان بوديد، چه عكس     اگر شما به جاي آن       •

به چه كارهـائي دسـت      جنسي، جسمي و روحي     هاي     محكوم كردن مزاحمت   براي
  د؟مي زدي

براي حـل و فـصل       دموكراتيك زنان مراكش     متدولوژي برگزيده از سوي انجمن     •
؟ نقاط قوت و ضعف اين متدولوژي چيست؟ كدام اقدام شما با            چه بود اين مشكل   

  آن تفاوت خواهد داشت؟
شـده بـود؟ آيـا       تقويـت     و ائـتالف   اتحاداين ابتكار عمل چگونه از طريق ايجاد         •

 هـاي   فعاليـت چگاه موجب تـضعيف يـك سـازمان يـا           ائتالف هي پيوستن به يك    
 چگونـه صـورت     كـار اش خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اين            مبارزاتي

  پذيرد؟ مي
آميز، چه عواملي فردي و سازماني بايد مورد تأكيد           موفقيتئتالف  ابراي ايجاد يك     •

  كنيد؟  استفاده مي اتحادبراي ارزيابي موفقيتقرار گيرد؟ شما از چه معيارهايي 



 



 

  ب پيوست
   برگزاري جلساتشيوه هاي 

  
گـسترش  مباحثـه و    تشويق  متعددي براي   شيوه هاي   توانند از     مي گردانندگان كارگاه 

بهره جـوئي كامـل از امكانـات بـالقوة          براي  . استفاده كنند  عالقه در جلسات كارگاه   
 ياهميتداراي   براي ترتيب دادن فضاي يادگيري    ن  پذيري گردانندة آ    كارگاه، انعطاف 

. انـد   در اين كتاب راهنما عنوان شده     زيرين   تمرين   بسياري از شيوه هاي   . استخاص  
همچنين، شما يـا    . را براي جلسات ويژه انتخاب كنيد     يوه  توانيد يك يا چند ش      شما مي 

تـر    مناسـب كه براي گروهتـان     شيوه هاي ديگري    توانيد از     كنندگان مي   ساير شركت 
بـه   فراموش كنيد اين است كه چيزي      داي كه نباي    مهمترين مسئله . است، استفاده كنيد  
 كـه جلـسات آموزنـده        تـا وقتـي   .  شيوة آموزش وجـود نـدارد       يا عنوان بهترين راه  

  .خواهد بودآميز  وفقيتبرگذاري جلسات مما در باشند كار شكننده  سرگرم
هـا    و تصميماتي است كه انسانها گزينهر بهترين نمودا شرح حال ها   :شرح حال هـا    

بيان شرح حال هـا     در يك كارگاه،    .  اتخاذ مي كنند   زندگي خود در مراحل گوناگون    
مسير هاي خود را با       زندگي و گزينه  مسير  دهد تا     كنندگان مي   اين امكان را به شركت    

اهداف فـردي   ها و     دربارة توانايي در نتيجه بهتر بتوانند     ندگي ديگران مقايسه كنند و      ز
  .خود تأمل كنند

دهنـد،   گوينـد و انجـام مـي    آنچه مردم ميتصوير و نقاشي در باره     :و تصوير نقّاشي   
 دربـارة   بحـث و گفتگـو    بـراي   كننده كه باعث ايجاد عالقـه         سرگرموسيله اي است    

تواند مسائل پيچيـده را       ترين تصويرها مي     حتي ساده  .شود   مي هاي برقراري ارتباط   شيوه
گرداننـدگان  .  جذاب شود  ها و گفتگوهاي    بحثو موجب برانگيختن    سيم كند   ساده تر 

اعضاي گروه را در جمع يا در گروه هاي كوچك          تصاوير  با نمايش فيلم و     توانند    مي
  .تر به مباحثه دعوت كنند

و غيرواقعـي   هاي تخيلـي       سناريوهاي فرضي يا داستان    :ها يا سناريوهاي تخيلي    داستان
به صورت شـفاهي يـا كتبـي        توان    ا مي ورد بحث در كارگاه ر    ممربوط به موضوعات    
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 كـه  ،داستان ممكن است از حـوادث واقعـي  .  و سپس مورد بحث قرار داد مطرح كرد 
 و  انگيـز   احتماالً اعضاي گروه دربارة آنها عقايد تند و متعارضي دارند، كمتـر بحـث             

ي دربـارة برخـورد     به عنوان مثال، بجاي اشاره كردن به يك اتفاق واقع         .  باشد جنجالي
تر است كه يـك       ناشيانة يك رهبر يا مدير يا كارفرما در موقعيتي خاص، اغلب ساده           

نظرات در خصوص   در اين صورت    سناريوي فرضي را مورد بحث قرار دهيم، چرا كه          
شـركت   يكـي از آشـنايان    يـا     در كارگـاه    خاصـي   به فرد  ، يا قصور افراد   ها  كاستي

  .اشاره نخواهد كردكنندگان 
تـر يـا      پيچيـده ي  براي يك گروه بزرگ موضـوع     گاه   : در انظار ديگران   وگو  فت گ

ا،  . داخـت ة سـودمند پر به يك مباحثبارة آن  بتوان در  شود كه   ميتر از آن      حساس امـ
دهد تا در مباحثه شركت       ميمكان  گروه ا  در انظار ديگران به همة اعضاي        گفت و گو  

وگـو در يـك گـروه         بحث و گفـت   با مشكالتي كه ممكن است به هنگام        كنند اما   
چنين گفت و گوئي را مي توان با زندگي ماهيان          . دونبزرگ به وجود آيد، مواجه نش     

در يك تنگ بلورين و شفاف مقايسه كرد كه در برابر ديد و مشاهدة ديگـران قـرار                
ـ ميـان شـركت كننـدگان در كارگـاه       از يي داوطلبـان ئگفت و گوچنين در . دارد

 ـ  شـركت كننـدگان  بحـث و تعـداد   مـورد   بسته به موضوع  و نفر6 تا 2معموالً از 
اعضاي گروه  . دهند   دقيقه در مقابل ديگران مورد بحث قرار مي        10موضوع را به مدت     

يا در حين گفت و گوي داوطلبان يا پس از پايان گفت و گوي آنان در مركز دائره                  
 تمرينـات   .يان مي كنند  و ديگران در اطراف آنان مي نشينند و نقطه نظرهاي خود را ب            

در چنـين   . دادي انجـام    ئگفت و گـو   چنين  توان به شكل      نيز مي را  اين كتاب راهنما    
كننـدگان كارگـاه در    مواردي يك گروه كوچك از داوطلبان در مقابل ساير شركت      

مـي  كنند و پس از آن همه به بحث دربارة آنچـه رخ داده اسـت                  تمرين شركت مي  
  .پردازند
گرم كردن جلـسه      هدف از شگردهاي   :و انرژي بخشيدن   جلسه   ي گرم كردن  شگردها

كنندگان كارگاه است تا با يكديگر آشنا شـوند و           كمك به شركت   و انرٍژي بخشيدن  
و در  مراحل نخـست كارگـاه      اغلب در    شگردهااين  . سخن گويند تر در گروه      راحت

ـ    از اين  توان   مي  هميشه ، همه ينابا  . شوند  ميبه كار برده    آغاز جلسات    راي  شگردها ب
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و هدايت مجدد اعضاي گروه كه ممكن است تمركـز خـود را از دسـت     كردن   آرام
اعتمادي در حين شركت در يك مباحثة دشوار يا جنجالي شده باشند،              داده يا دچار بي   

كننـدگان    شگردهاي خودماني شدن و انرژي بخشيدن نبايد بـراي شـركت          . بهره برد 
 كه به ايـن     استهائي   پرسشترين آنها     متداول. شدباو جنجالي   انگيز    دشوار و يا بحث   
. وي، را آشـكار كننـد     اسرار محرمانة   اند تا مسائل شخصي فرد، و نه          منظور طرح شده  

پرسـش   از    هـائي  نمونـه .  خواهند داد   پاسخ  اين پرسش ها   تك افراد هر گروه به      تك
ـ            اگر شما سرمايه   «:ست ا اينها اي بـراي     هاي نامحدود داشتيد و بايد آنـرا بابـت هدي

توانـستيد    اگر مـي   « يا »كرديد؟  اي انتخاب مي    كرديد، چه هديه    خانوادة خود خرج مي   
وعدة غذايي يـا غـذاي      « يا   »كرديد و چرا؟    يك گياه باشيد، چه گياهي را انتخاب مي       

  گردانندگان جلسات بايد در انتخـاب شـگردهاي        »مورد عالقة شما كدامست و چرا؟     
يـت خـود اسـتفاده كننـد و         خالقاز قوه تخيل و     ن   انرژي بخشيد  گرم كردن جلسه و   

  .انبساط خاطر شركت كنندگان را مد نظر داشته باشند
خواهنـد تـا      مي  در كارگاه  كنندگان  دانندگان از شركت  گاه گر  :دفتر يادداشت روزانه  

اند يك دفتر روزانـه تهيـه          عقايد خود دربارة جلسات و آنچه كه آموخته        با يادداشت 
 ممكن است تصميم بگيرد كه در پايان هر جلسه زماني را به نوشـتن               گرداننده.  كنند

توانـد ايـن امـر را بـه عهـدة عـدة خاصـي از                  يادداشت روزانه اختصاص دهد يا مي     
در برخـي مـوارد ممكـن       . كنندگان بگذارد تا اين كار را در منزل انجام دهند           شركت

از دفتر يادداشت روزانة    مطالبي   است اعضاي گروه در آغاز يا پايان هر جلسة كارگاه         
هاي اعضاي گروه با يكديگر بـه نظـر           اما در ميان گذاشتن يادداشت    . خود را بخوانند  

  .خود آنها بستگي دارد
بـا آن آشـنا     كارگـاه   كنندگان     شركت تمامهاي خبري كه      عنوان :هاي خبري   عنوان

ـ   . به شمار آيد   ه مباحث شروعفيدي براي   منبع م تواند    هستند مي  ال، خبـري  به عنـوان مث
مقدمـه اي   توانـد     دربارة يك زن سياستمدار كه كار مهمي را به عهده گرفته است مي            

 تحقق بخشيدن به بينش     شيوه هاي  در خصوص ماهيت رهبري و       بحث و گفتگو  براي  
  .باشدفردي 
كننـده وجـود دارنـد كـه          تعدادي شركت   اغلب اوقات در محيط يك كارگاه      :شركا
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 به شركت   دونفرههاي    تقسيم افراد به گروه   . ندارندوه  با كل گر  تمايلي به سخن گفتن     
به محض اينكه كل گروه مجدداً      . كامل بسياري از افراد در مباحثه كمك خواهد كرد        

توانـد از     حرف مـي    يا كم كمرو  كنندة    تشكيل جلسه دهد نظرات و عقايد يك شركت       
دونفـره  هـاي     تقسيم شدن به گـروه    . طرف شريك وي با گروه در ميان گذاشته شود        

 بيـشتر در خـصوص يـك        همكـاري برانگيـز و      هاي تأمل   بحثمي تواند به    همچنين  
 شـده   هنگام تشكيل جلسة مجدد گروه، فقط نكات اصلي مطرح        . دانجامموضوع معين   

  .در مباحثات جداگانه بايد در ميان گذاشته شوند
پرسش به منظـور هـدايت      طرح   برگزاري جلسات، شيوة     بهترين راه  :ش و پاسـخ   سپر

وظيفة گرداننده ايـن    . شود   ناميده مي  »پرسش و پاسخ  «اين شيوه   . بحث گروهي است  
 نهايي باعـث گـسترش      گيري  هباز و بدون نتيج   پرسش هاي   است كه با مطرح كردن      

. مي طلبند چندان مفيـد نيـستند      هاي كوتاه يا ساده       پاسخ  كه  پرسش هايي   . بحث شود 
ـ        پرسش هائي   گرداننده نبايد     ر وي تنهـا داراي يـك پاسـخ        مطـرح كنـد كـه از نظ

يـن اسـت كـه بـه       ، بلكـه ا   نيـست  درسـت  آمـوزش اطالعـات     وي   نقـش  .انـد  درست
  .نتيجه برسند خود به و هريك وگو بپردازند گفت بهتا   مجال دهدكارگاه كنندگان شركت

كنندگان خواسـته     ممكن است از شركت     به منظور بهبود جلسات كارگاه     :ها  نقل قول 
هـا،    ها، ترانـه    هاي سرشناس، كتاب    جالب و مناسب از شخصيت    هايي    شود تا نقل قول   

بياورند تا مورد بحـث اعـضاي        هاي مذهبي، اسناد قانوني يا ساير منابع به كارگاه          متن
  .گروه قرار بگيرد

دهـد تـا بـه     كننـدگان اجـازه مـي        بـه شـركت     بازي كردن   نقش : بازي كردن  نقش
 توجـه و دربـارة   يكسان نيـست ودشان هاي خ هاي ديگران كه الزاماً با ديدگاه       ديدگاه

هـايي ماننـد كارفرمـا،        نقـش شـركت كننـدگان      راي ب در اين شيوه،  .  كنند فكرآنها  
كننـده    هر شركت . ودتعيين مي ش  كارمند، مأمور پليس، شهروند، دكتر، بيمار و غيره         

هـا را     شخـصيت / ها  هاي دو نفرة مجزا، يكي از نقش        در مقابل گروه يا بصورت گروه     
يك گفت و گـوي     كل گروه پس از     . فت و گو به نمايش خواهد گذاشت      در يك گ  

  .دبه تشريح و بحث در بارة نقش ها بپردازدهد تا   مجدداً تشكيل جلسه مياي  دقيقهده
امكـان  آن هـا    هـاي كوچـك بـه         به تيم شركت كنندگان در كارگاه      تقسيم   :هـا   تيم
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تعداد افراد يك تيم كمتر     هرچه  . دهد  تر در تمرينات و مباحثات را مي        مشاركت كامل 
هاي متعددي براي تقسيم گـروه بـه          شيوه. شود  باشد، فرصت مشاركت آنها بيشتر مي     

بـه انتخـاب    از تشكيل جلسه    پيش   گرداننده ممكن است  . هاي كوچك وجود دارد     تيم
هاي شغلي، آشنايي با موضـوع مـورد          اختالف سن، سابقه  بتواند  اعضاي تيم بپردازد تا     

  .گيرديگري را در نظر بحث يا عوامل د
هـا،    ترين شيوة تـشكيل تـيم        متداول :بندي بدون ترتيب    گروه •

پـس از تعيـين     . خـاص اسـت    ترتيب    نظم و  بندي بدون   گروه
توانـد تعـداد      ها از سوي گرداننـده، وي مـي         تعداد مطلوب تيم  

بـه عنـوان مثـال،      . كنندگان را براساس آن تنظيم كند       شركت
كننـدگان يـك       از شـركت   براي تشكيل پنج تيم، به هر يك      

هـا    شود كه به ترتيب در گـروه        شماره از يك تا پنج داده مي      
هـاي يـك در يـك تـيم قـرار             كلية شـماره  . گيرند  قرار مي 

  .به همين ترتيبهاي دو در تيم ديگر و  گيرند، تمام شماره مي
كنندگان بخواهيد     از شركت  :بندي براساس حروف الفبا     گروه •

 الفبايي اسامي خـود كـه از اولـين          اي بترتيب   تا صف يا دايره   
ــي  ــروع م ــا ش ــرف الفب ــد  ح ــشكيل دهن ــود، ت ــپس . ش س

  .بندي كنيد تقسيم گروه تعداد مطلوب را براساس كنندگان شركت
كننــدگان   از شــركت:تــشكيل گــروه براســاس تــاريخ تولــد •

اي براساس تاريخ تولدشان كه از اول         بخواهيد تا صف يا دايره    
. رسد، تـشكيل دهنـد       به پايان مي    دسامبر 31ژانويه آغاز و با     

كننـدگان را براسـاس تعـداد مطلـوب گـروه             سپس شـركت  
  .بندي كنيد تقسيم

 مذاكره و مباحثه، ارائـة      اي ارتباط، ه     به منظور نشان دادن راهكار     :سخن در برابر انديـشه    
خواهـد بـه ديگـران         دربارة آنچه كه مي    سخنان و انديشه هاي شركت كننده     همزمان  

بـه ايـن    . توان با نوشتن انجام داد      اين كار را مي   . سيار سودمند خواهد بود   منتقل كند ب  
در پرانتـز نوشـته   نيـز  واقعي وي سخنان گوينده انديشه هاي    ثبت صورت كه پس از   
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توانند به ايفاي نقش بپردازنـد، نقـشي كـه در آن              كنندگان مي    شركت همچنين. شود
انديشه هـا را در      ديگر آن    يخصو ش مي پردازد   يك فرد   به بيان انديشه هاي     شخصي  

تواننـد   كننـده مـي   به عنوان مثال، دو شـركت    . قالب واژه هاي مناسب مطرح مي كند      
يك زن جوان را به نمايش بگذارند كه تالش بر متقاعـد كـردن              انديشه ها و سخنان     

كننـدة اول،   شركت. مادرش دارد تا به وي اجازة تحصيل در دانشكدة پزشكي را بدهد        
 جوان را مانند اميدها، روياها و عاليق وي در مورد تحصيل در دانشكدة              احساسات زن 

كنندة دوم، كلمـاتي را بـراي متقاعـد كـردن مـادر در                شركت. كند  پزشكي بيان مي  
توانند انتخاب    يم گروه   افرادسپس  . برمي گزيند خصوص دادن اجازة تحصيل به دختر       

نمايشي مشابه  . ورد بحث قرار دهند   راهكار برقراري ارتباط و شيوة بيان زن جوان را م         
بـا اسـتفاده از     . دهد   مي عد ديگري به مباحثة گروه    مادر ب انديشه ها و سخنان     در مورد   

سـخن در برابـر     « شيوهتوان    تخيل اعضاي گروه در خصوص سناريوهاي احتمالي، مي       
   .بردكار ه بگوناگون مرتبط با جامعه و فعاليت گروه زمينه هاي  را در »انديشه



 

  پ پيوست
   گوش فرادادنهنر  

  
 بـه آن  دانند ـ كاري كـه مـا هـر روز     اغلب مردم گوش فرادادن را امري طبيعي مي

هـاي   اما شنوندگان خوب، مانند رهبران خوب، كساني هستند كـه از شـنيده      . مشغوليم
گويد گـوش دهيـد بايـد         ميديگري  براي اينكه براستي به آنچه كه       . آموزند  خود مي 

موقتأ كنار گذاريد زيرا ايـن پـيش داوري هـا            هاي خود را     داوري پيش   قادر باشيد تا  
 قـرار الـشعاع     د يـا تحـت    نكمي  ريف  را دارد تح  انتقال آن    گوينده قصد    را كه   مطلبي
 بر آنچـه گفتـه      تأكيد افزون بر اين، يك شنونده خوب نياز دارد تا از طريق             .دهد مي
ر اينكه وي رشتة افكـار گوينـده را         ب دال   كالمي و غيركالمي  ه هاي   شود و با اشار     مي

در زير نكاتي براي كمك بـه شـما در          . كند، به برقراري ارتباط كمك كند       دنبال مي 
آنها را در خانه يا محل كار       . گوش دادن و شركت در گفت و گو پيشنهاد شده است          

  .سودمندترندها  آزمايش كنيد تا ببينيد كداميك از راه
  

  گوش فرادادن
 اين پـيش داوري هـا   كنار گذاشتن  با   :را موقتاً كنار بگذاريد   ود  پيش داوري هاي خ   

راي شـما روشـن     د تا عقايدش را ب    يده  د و به وي اجازه مي     يگذار  ه گوينده احترام مي   ب
نـشان  انجام اين كار    . ها و تعصبات شما سد راه آن شوند         بدون آنكه پيش داوري   كند  

. دهـد   نـشان مـي   زيابي اطالعـات    در ار را   و توان شما     دهندة اعتماد به نفس شماست    
 مـي هراسـند   خـود  فرض ها و پيش داوري هـاي  كساني كه از كنار گذاشتن موقت       

  .  مطمئن نيستندباورهايشانيا موضع نسبت به 
سـعي كنيـد تـا      بايد  افراد  ديدگاه  درك   براي :پي بريد گوينده  به خاستگاه اعتقادي    

 كدام يك از تجارب وي منجر بـه         ازخود بپرسيد، . خاستگاه اعتقادي آنانرا حدس زنيد    
 ،بر انتقـال آن دارد      سعي  وي  كه  ديدگاهي چارچوبيا    زمينه  اعتقادات شده است؟ پس     اين

  كرديد؟ همان تجربه چگونه احساس يا فكر مي داشتن چيست؟ تصور كنيد درصورت
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 در   و اسـت توجه كردن بارزترين جنبة گـوش فـرادادن         رسد    نظر مي ه  ب :توجه كنيد 
دنبال كردن بحث يا رشتة منطق      . نيز باشد جنبة آن   كن است دشوارترين    ممعين حال   

 تكـرار   مطالب را ، به ويژه در صورتي كه گوينده        به نظر رسد  تواند دشوار     گوينده مي 
 گـوش   .كند و يا در سخن گفتن واژه ها و شيوه هاي ناآشنا و مشكل بـه كـار بـرد                   

اسـتفاده  شد اگر گوينده از زبـاني       فرسا با   طاقتمالل آور و    تواند    فرادادن همچنين مي  
هـايش كنـد      يا در بيان ايـده    آموزش و آگاهي است     سطح متفاوتي از      كه نشان كند  
كلمات انتخاب شده از سـوي گوينـده        كاوش در   تواند با     يك شنوندة خوب مي   . باشد

  .تعصب گوش فرادهدي به عقايد وي ب
  

  شركت در گفت و گو
كنيـد    ه شما در يك گفت و گـو بيـان نمـي            آنچ :هاي غيركالمي   نشان دادن واكنش  

همة ما آگاهانه يـا ناآگاهانـه       .  معنا باشد  پرگوييد    تواند به اندازة آنچه كه واقعاً مي        مي
 خـود نـشان     عالئمي غيركالمـي از   ديگران   سخنان   هايمان از   ربارة افكار و برداشت   د

 توجـه خـود بـه        اثبات گوناگون براي هاي غيركالمي     توانيد از نشانه    شما مي . دهيم  مي
به جلو و باز نگهداشـتن دسـتها بـه جـاي            متمايل شدن   . گوينده استفاده كنيد  سخنان  

بـه  دست به سينه نشستن، هشيار بنظر رسيدن، ايجاد ارتباط با نگاه و تكان دادن سـر                 
  .هريك مي تواند سخنگو را تشويق كند و به رغبت آورد ،با گويندهنشان موافقت 

 گوش فرادادن تنها يـك تمـرين روحـي و جـسمي             :ميهاي كال   نشان دادن واكنش  
در حال گوش فـرادادن     مي توانيد براي اثبات اين كه       نيز  را  هاي كالمي     نيست؛ نشانه 

  :  به كار بريد، از جملهكنيد گوينده را دنبال ميسخنان هستيد و 
هاي كالمـي مهـم شـامل          نشانه :اعجابياصطالحات وصفي و     •

بـه  . اسـت ه در پاسـخگويي     ساداعجابي  اصطالحات وصفي يا    
 زمـاني   »آهـا «، يا   »هوم« و   »البته«،  »بله«عنوان مثال، گفتن    

  .رساند كند يا بيان مطلبي را به پايان مي كه گوينده مكث مي
 اسـت    كالم گوينده   كردن  شگرد ديگر، بازگو   :بازگو كـردن   •

 بازگو كردن شما    . خودتانبا استفاده از واژه ها و اصطالحات        
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هاي گوينده توجه كنيـد و        د تا به دقت به گفته     كن  را وادار مي  
اصل كنـد شـما   حدهد تا اطمينان  اين فرصت را به گوينده مي    

به عنوان مثـال، بـازگويي نظـرات        . ايد  متوجه منظور وي شده   
گـويي كـه      پس مي «گوينده ممكن است بدين صورت باشد،       

آن ســازمان آنقــدر در كــار دوران ات در  تجربيــات گذشــته
  نيز  جديدآمدن رئيس    حتي با     فكر مي كني   ود كه ناخوشايند ب 

  »؟كار در آن سازمان به زحمتش نمي ارزد
راهـي  پي گيري پرسـش      اغلب اوقات،    :پي گيري پرسش ها    •

ممكن است  گاه سخنگو   . مناسب براي راهنمايي گوينده است    
خواهــد بگويــد داشــته  كلــي از آنچــه مــياحــساسي تنهــا 
ـ    به وي كمـك مـي      پيگيري پرسش .باشد د تـا بـه نتـايج       كن

گيرانة مفيد آن است كه شما را        پرسش پي . برسدتري   مشخص
ـ . بيفزايـد گوينـده   نقطه نظر   روايت يا   به فهم شما از      ما بـا   ش

هـاي ناگفتـة      توانيـد قـسمت     گوش دادن دقيق به گوينده مي     
.  و در مـورد آنهـا سـؤال كنيـد          هيدروايت وي را تشخيص د    

ه نامرتبط با موضوع ب   كه فقط خصمانه يا     پرسش هائي   احتماالً  
شوند و حتي    ميگوينده  با  نع برقراري ارتباط مؤثر      ما نظر رسند 

پرسش هاي پيگيـر    . ممكن است وي را وادار به سكوت كنند       
راه پاسخ را باز مي      با سخنان گوينده      بودن مرتبطمفيد در عين    

بعد چه كاري انجـام دادي؟ توانـستي        «به عنوان مثال،    . گذارد
گر زودتر از مشكل مطلع شده بودي چـه         ا« يا   »كمك كني؟ 

  »كردي؟ كاري مي
دامنـة بحـث را    توانـد  اين است كه مي مفيد  نكتة مهم دربارة گوش فرادادن        

 هـاي   گفتـه شويد و از      تر شدن خود آگاه مي      كه از دقيق  در همان حال     .گسترش دهد 
 ديگـران  كه احترام و عالقةجرياني قرار خواهيد گرفت آموزيد، در     ديگران بيشتر مي  

در هر موقعيتي قرار داشته باشيد، خواه شغلي، خـواه خـانوادگي و يـا               . انگيزد  را برمي 
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  ايـد  بريد كه اگر افراد احساس كنند به حرفهاي آنها گوش فـراداده             اجتماعي، پي مي  
  .دشبيشتر پذيراي گوش فرادادن به ديگران خواهند خود 



 

     تپيوست
 منابع و مĤخذ

اسـت كـه داراي     آمـده   هـاي غيردولتـي در سراسـر دنيـا            ماندر زير فهرستي از ساز    
 .اندرهبري در زنان خصلت هاي هايي ويژة پرورش  برنامه

 
 

AFRICA & MIDDLE EAST 
 
Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) 
Secteur les Orangers, Rue Mokla, Villa N° 2 
Rabat, Morocco  
Tel: 212-37-737165 

Fax: 212-37-260813 
adfm@mtds.comEmail:   

 
Centre de Leadership Feminin (CLEF) of ADFM  
30, Rue Sidi Belyout, Apt. 54  
Casablanca, Morocco  
Tel/Fax: 212-22-31-45-47 
Email: adfm@casanet.net.ma  

 
BAOBAB for Women's Human Rights  
232A Muri Okunola Street, P.O. Box 73630 
Victoria Island  
Lagos, Nigeria  
Tel: 234-1-320-0484 

Fax: 234-1-262-6267 
Email: baobab@baobabwomen.org 

 
Kudirat Initiative for Democracy (KIND)  
60 Lanre Awolokun Street 

Gbagada Phase 2 
Lagos, Nigeria  
Tel: 2341-472-7001 
Email: nigeria@kind.org 
Web: www.kind.org  
or  
P.O. Box 65429  

Washington, DC 20035  

Tel: 1-301-883-0169  

Fax: 1-301-883-0151 
Email: info@kind.org 

 
Women's Affairs Technical Committee (WATC)  
Awad Bldg., Radio Street, 2nd Floor  

P.O. Box 2197  
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Ramallah, Palestine via Israel  
Tel: 970-2-298-7783 

Fax: 970-2-296-4746 
Email: watcorg@palnet.com  

 www.pal-watc.orgWeb: 
 
NORTH AMERICA 
 
Center for Creative Leadership  
One Leadership Place  
P.O. Box 26300  

Greensboro, NC 27438-6300  

Tel: 1-336-545-2810  

Fax: 1-336-282-3284  
Email: info@leaders.ccl.org  
Web: www.ccl.org 
 
The Council of Women World Leaders  
John F. Kennedy School of Government  
Harvard University 
79 JFK Street  

Cambridge, MA 02138, USA  

Tel: 1-617-496-3157 

Fax: 1-617-495-8391 
Email: council_leaders@harvard.edu 
Web: www.womenworldleaders.org 
 
The James MacGregor Burns Academy of Leadership  
University of Maryland  
College Park, MD 20742-7715, USA  

Tel: 1-301-405 6100 

Fax: 1-301-405-6402  
Email: academy@academy.umd.edu 
Web: www.academy.umd.edu 
 
Parliamentarians for Global Action  
211 East 43rd Street, Suite 1604  

New York, NY 10017, USA  

Tel: 1-212-687-7755  

Fax: 1-212-687-8409  
Email: info@pgaction.org 
Web: www.pgaction.org 
 
Women's Institute for Leadership, Development for Human Rights (WILD)  
1375 Sutter Street, Suite 407  

San Francisco, CA 94109, USA  

Tel: 415-345-1195  

Fax: 415-345-1199  
Email: esther@wildforhumanrights.org 
Web: www.wildforhumanrights.org 
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Women's Leadership Institute  
Mills College  
5000 MacArthur Blvd.  

Oakland, CA 94613, USA  

Tel: 1-510-430-2019  

Fax: 1-510-430-3233  
Web: www.mills.edu  
 
 
INTERNATIONAL 

 
Akina Mama wa Afrika  
334-336 Goswell Road 

London EC1V 7LQ 
United Kingdom  
Tel: 44-20-7713-5166 

Fax: 44-20-7713-1959 
Email: amwa@akinamama.org 
Web: www.akinamama.org 
or  
Plot 30 Bukoto Street Kamwokya  

P.O. Box 24130 
Kampala, Uganda  
Tel: 256-41-543681/3  

Fax: 256-41-543683 
Email: amwa_u@imul.com 
 
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation  
1112 16th Street NW, Suite 540 

Washington, DC 20036, USA  

Tel: 1-202-331-8518  

Fax: 1-202-331-8774  
Email: carole@civicus.org  

www.civicus.orgWeb:  
or 
P.O. Box 933 
Southdale 
2135 South Africa 

Tel: 27-11-833-5956 

Fax: 27-11-833-7997 
 
Center for Women's Global Leadership (CWGL)  
Douglass College, Rutgers  
The State University of New Jersey  
160 Ryders Lane  

New Brunswick, NJ 08901-8555, USA  

Tel: 1-732-932-8782  

Fax: 1-732-932-1180  
Email: cwgl@igc.org  
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www.cwgl.rutgers.eduWeb:  
 
Global Women in Politics (GWIP) 
The Asia Foundation  
465 California Street, 14th Floor  

San Francisco, CA 94104, USA  

Tel: 1-415-982-4640  

Fax: 1-415-392-8863  
Email: info@asiafound.org  
Web:  www.asiafoundation.org 
 
International Women's Media Foundation (IWMF)  
1726 M Street NW, Suite 1002  

Washington, DC 20036, USA  

Tel: 1-202-496-1992  

Fax: 1-202-496-1977  
Email: info@iwmf.org  

www.iwmf.orgWeb:  
 
Women’s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP) 
4343 Montgomery Avenue, Suite 201 

Bethesda, MD 20814, USA 

Tel: 1-301-654-2774 

Fax: 1-301-654-2775 
wlp@learningpartnership.orgEmail:  

www.learningpartnership.orgWeb: 



 

  ث پيوست
 المللي بينان مشاورگروه 

  
 معـرّف   تشكيل داده اسـت كـه        (IAC)المللي    ينه مشاوران ب  گرو يك   WLPسازمان  
ـ   اسـت اي، فرهنگي و مـذهبي        هاي گوناگون حرفه    ديدگاه ارزيـابي مفـاهيم    راي   و ب

واجـد تجربـه و      WLPهاي رهبـري سـازمان        اجتماعي، فرهنگي و سياسي در پروژه     
 كند تا اطالعات حقـوقي،       كمك مي  WLPبه سازمان   اين گروه   . صالحيت الزم است  

اين گروه مـشاوره    اعضاي  . سياسي و دانش اجتماعي موجود در مطالبش را تنظيم كند         
  :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 95 Maghreb Egalité, 
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Morocco 

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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