
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نبض ایران

 دوره آموزش الکترونیکی
 های حمایتی اثربخش تشکیل گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی جهان ی"مرکز گفتگو یبانیبا پشت یآموزش دوره نیا

 شده است. هیته( GDFI) "رانیا ندهیدرباره آ

 
 

 



 
 مقدمه

 
د با نیازهای مختلفی کردن با همسایگان خو ز نگریستن به جامعه اطراف و صحبتاحتماأل پس ا
های مختلفی برای برطرف کردن  راهها پرداخته شود.  اید که به نظر شما باید به آن برخورد کرده

نظارت ن یعنی های آموزشی آن الین نبض ایرا ها در دیگر دوره نیازها وجود دارد که برخی از آن این
فعالیت مدنی برای بهبود و و  بر ارائه خدمات دولتی: چگونه می توان دولت را مسئولیت پذیر کرد

موفقیت آمیز  ی اجتماعیها که پروژه اما اکثرا برای آنمورد بررسی قرار گرفته اند.  پیشرفت جامعه
 هایی مشابه شما دارند همکاری نمایید.  تان که دغدغه افراد جامعه ا سایرباشند، باید ب

های انجام شده  کوشد دیگران را در تالش و میبه جامعه خود اهمیت داده اگر فردی هستید که 
ی برای شما سودمند برای برطرف کردن نیازهای جامعه یاری و رهبری کند، این دوره آموزش

روری است بر این امر که چرا م گروه های حمایتی اثربخشتشکیل خواهد بود. دوره آموزشی 
 ن توان به عنوا اجتماع هستند، چگونه میبرطرف کردن نیازهای امل اصلی وهای مذکور ع گروه

 
 های اثربخش کدام اند. های گروه رهبر گروه فعالیت کرد، و ویژگی

 شود: دوره آموزشی به سه درس تفکیک می این
 

 رهبری و روابط 
  یک گروه اثربخشایجاد 
 همکاری مناسب 

 
 یک آزمون بسنجید.با گذراندن های خود را  آموختهتوانید  در پایان هر درس می

 
 دوره آموزشی این  شرکت در 
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 ها : رهبری، روابط و گروه۱درس 

 
شوند. شما به  مشابه و روابط قدرتمند تشکیل می های های اثربخش از افرادی با ارزش گروه

سایر اعضا را نیز برای رهبری آماده کنید. عنوان یک رهبر وظیفه دارید تا این روابط را پرورش داده و 
به اهداف خود بتوانید بهتر  طور رسمی ثبت کنید تا خود را بهدر نهایت ممکن است بخواهید گروه 

 دست یابید. 
 

 پس از به پایان رساندن این درس قادر خواهید بود:
 

 درک کنید.های اثربخش  رهبری و روابط را در ایجاد گروه اهمیت 
 صورت رسمی ثبت کنید یا خیر. را به خواهید گروه خود ارزیابی کنید که آیا می 
 های اساسی تبدیل شدن به یک گروه ثبت شده رسمی را درک کنید. گام 
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 شما یک رهبر هستید

 
 (۳۱۰۲های سازماندهی تهیه شده توسط مارشال گنز، بهار  یادداشت)برگرفته از 

ها  کردن آنهایی برای برطرف  راه حل پیشما نیازهایی را در جامعه خود مشاهده کرده و 
همسایگان و در صورت همکاری با توانید به تنهایی کار کنید، اما احتماأل  هستید. هر چند که می
تری  های بهتر و باثبات وص مسئله مذکور دارند، به راه حلهایی در خص سایر افرادی که دغدغه

 دست خواهید یافت. 
 

 دهند: اساسی را انجام میبهترین رهبران سه کار 

 شناسایی، استخدام، و ارتقای توانایی دیگران در امر رهبری. ۱

 نفع حول رهبری مذکور های ذی . ایجاد گروه۲

 نفع های ذی ر با استفاده از منابع جمعی گروهایجاد قدرت تأثیرگذاری بیشت. ۳

 
گروهی از افراد که –قانونی شود  هییتتبدیل به یک کند تا  نفع کمک می رهبر به گروه ذی

 توانند "به همراه هم" برای پرداختن به دغدغه های مشترک فعالیت کنند. می
ها را از  این پرسشبررسی چگونگی ایفای نقش رهبری به منظور ایجاد تغییرات مثبت،  آغازدر 

روی ما  ترین مشکالت پیش ب( ضروری چیست؟ اجتماعخود بپرسید: الف( هویت ما به عنوان یک 
نیم؟ برای پاسخ انیم منابع خود را تبدیل به قدرت حل این مشکالت کتو ند؟ پ( چگونه میکدام ا

خود آغاز کنید که همانند شما در پی  اجتماعافراد سایر روابطی را با ها،  دادن به این پرسش
 برطرف کردن نیازهای مشترک جامعه هستند. 

 
بدین منظور باید افراد رهبری نیازمند مشارکت با سایر افراد برای انجام اقدامات هدفمند است. 

ی که فرد را از انجام کار مذکور را یاری کرد تا احساسات برانگیزاننده را تقویت کرده و بر احساسات
 عنوان مثال: دارد غلبه کنند. به باز می

 

 کند ضرورت بر رکود و سکون غلبه می 
 کند خشم بر بی تفاوتی غلبه می 
 کند امید بر ترس غلبه می 

 کند غلبه میاد بر انزوا اتح 
  کند شک و تردید نسبت به خویش غلبه میاعتماد به نفس بر 
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 های خود را بیازمایید: نیازها و منابع مهارت

روی یک برگه کاغذ بنویسد که به نظرتان جامعه شما به چه مواردی نیاز دارد. مشکالت پیش روی 

توان از این منابع  اند؟ برای حل این مشکالت چه منابعی در اختیار دارید؟ چگونه می شما کدام

 استفاده کرد؟



 
 شما یک رهبر هستید )ادامه(

 
 ، یا به عبارت بعضیروایتگریکنید تا از طریق  رهبر افراد جامعه خود را یاری میعنوان یک  بهشما 

 بسیج کنند. ، احساسات عمل گرایانه خود را روایت عمومی
 خلق این روایت شامل چند مرحله است:

  داستان شخصی خودکار را با روایت 
روایت کنید. این داستان ارزش هایی را  آغاز می

شما داستان را شما هستند.  معرفکند که  می
لحظاتی –دهید  شکل می نقطه های انتخابحول 

تصمیماتی هایی مواجه شده،  ها با چالش که در آن
دست آورده و یک درس  ای را به گرفته، نتیجه

 اخالقی یا مهم آموخته اید. 
 

  های مشترک  داستان ارزشسپس
کنید؛ یعنی افرادی  را روایت می اعضای جامعه

به امیدوار به انگیزش و کنش آن ها هستید. که 
سئول تفسیر عنوان رهبر، شما روایتگر اصلی و م

های جمعی جامعه خود  تجربیات مشترک و ارزش
 هستید. 

 
 
  هایی  های ضروری را به ارزش ه چالشکنید ک داستانی را روایت میدر پایان

های را باید انجام دهیم؟  . چه انتخابدهد که نیازمند اقدام عاجل هستند ارتباط می
 کدام موارد در معرض خطر قرار دارند؟ راه حل در کجا نهفته است؟

ت خاص که ما را ترغیب به اتخاذ تصمیماهایی را بازگو کنیم  کند تا ارزش روایت ما را یاری می
ایت گنجانده و به ها را در دل رو گوید، بلکه آن ارزش ها سخن نمیروایت "درباره" کنند.  می

 کند.  مخاطب منتقل می
 
اطاتی شخصی و معتبر را برقرار های مشترک بر مبنای تجربیات خود، ارتب ا با شناسایی ارزشم

سازند بهتر با یکدیگر تعامل برقرار کرده، یکدیگر را ترغیب به فعالیت  کنیم که ما را قادر می می
ه، مختلف را بررسی کرد کنیم، شهامت الزم برای پذیرفتن مخاطرات را به دست آوریم، احتماالت

 های غیر قابل اجتناب مواجه شویم.  و با چالش
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داستانی را درباره  روایت عمومی

کند.  خویشتن، ما و اکنون نقل می

ها  "داستان خویشتن" بازگو کننده ارزش

و تجربیات شما است. "داستان ما" 

های  تجربیات و ارزشبازگو کننده 

مشترک است. و "داستان اکنون" بازگو 

ها  های مربوط به این ارزش کننده چالش

هایی که نیازمند کنش  است؛ چالش

 هستند. 

 روایت عمومی چیست؟برگرفته از 

 (۳۱۱۲نوشته مارشال گنز )

 های خود را بیازمایید: روایت عمومی خود را تهیه کنید مهارت

ها و داستان شخصی  بنویسید که ارزشروی یک برگه کاغذ روایت عمومی خود را بنویسید. ابتدا 

ها بین شما و جامعه شما  یک از این ارزش شما کدام اند؟ در مرحله دوم بنویسید که کدام

مشترک هستند. آیا تجربه مشترکی با جامعه خود دارید؟ در مرحله سوم نیز بنویسید که چه 

 ها را تهدید کرده و نیازمند اقدام شما هستند. مسائلی این ارزش

http://wearesole.com/What_is_Public_Narrative.pdf)


 
 ساختن روابط

 
راری ارتباط با دیگران است که از طریق برق–ساختن روابط عامل اصلی رهبری موفق است 

 آموزیم منافع فردی را به عنوان منافع مشترک تفسیر کنیم.  می
رو است. از طریق  در های رو مؤلفه اصلی ساختن روابط، مالقات

رو این فرصت را دارید که شروع به برقراری رابطه با  در های رو مالقات
مبتنی بر تعهد متقابل بین اعضا این مبنای خلق سازمانی دیگران کنید. 

 ای خاص.  عهد به یک ایده، وظیفه، یا مسئلهت است، نه صرفأ
رایند بنابراین ممکن است این پرسش برای شما مطرح شود که ف

؟ در این جا چند گام را ارائه شود ساختن روابط چگونه عملی می
 کنیم: می

 

 جلب توجه کنید
برای این کار می توانید خود را در یک رخداد به فرد دیگری معرفی کرده، یا با 
 دوست دوست خود که منافعی مشترک با شما دارد رابطه برقرار کنید.

منافعی را خلق  
 کنید

چرا توضیح دهید که چه نقاط اشتراکی با هم داشته و  در گفتگوی اولیه خود
 خواهید بیشتر به این مسائل بپرازید. می

 جستجو کنید

از یکدیگر سؤال  -رو در های رو االمکان در جریان مالقات حتی–در این مرحله 
منافع مشترک آیا دریابید گویید تا  پاسخ می پرسیده و به این سؤاالت

توانید به تحقق این  یک چگونه می بین شما وجود دارد یا خیر، و هر آشکاری
این لحظه مناسبی است برای استفاده از تکنیک روایتگری منافع کمک کنید. 
های  توان منافع و ارزش مییح شد. با استفاده از این روش که پیشتر تشر

 کرد.  به طور کامل شناساییمشترک را 

تعامالتی انجام 
 دهید

تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد، مانند گوش سپردن هدفمند  تعامل می
 در حین گفتگو یا ارائه پیشنهاد.

 متعهد شوید
با توافق در خصوص دیدار مجدد به رابطه متعهد شده یا مسئولیت در پایان 

 کند رابطه مییل به دآن چه تعامل را تبهای ملموس دیگری را تقبل کنید. 
 تعهد به یکدیگر و به رابطه است. 

 
شود که  افع جدید و دستیابی به منابعی میمنجر به ایجاد منیابید که خلق روابط جدید مدرکم  کم

د. با استفاده شو گفته می سرمایه اجتماعیگاه به این مفهوم پیش از رابطه وجود نداشته اند. 
توانید به راه حل هایی دست یابید که اکثر افراد از آن ها سود  میهای دیگران  از تجربیات و ایده

 ببرند. 
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 به سوی رهبری جمعی یک گروه
به این امر بیندیشید ها به طور جمعی، باید  ریزی در راستای انجام فعالیت با ساختن روابط و برنامه

انشناسی به نام به گفته روتوان روابط کاری مطلوبی بین اعضای گروه ایجاد کرد.  که چگونه می
  کنند: پنج مرحله توسعه را تجربه میها  بروس تاکمن، گروه

 
: عبارت است از فرایند تنظیم ساختار تیم و تعیین مسیر گروه توسط رهبر گیری شکل .۰

 برای اعضا.
ه منجر به بروز تعارضاتی بین وظایف و فرایندها کتنظیم : عبارت است از فرایند تعارض .۳

 آیند.  به چشم میرهبری، قدرت و مسائل ساختاری در این مرحله بسیار شود.  می افراد
همزمان های جدید همکاری و بودن در کنار یکدیگر.  : عبارت است از فرایند خلق راهدلتعا .۲

به حالت جمعی « انفرادی»رسد، رهبری از حالت  که گروه به پیوستگی و انسجام می با این
آموزند که باید به یکدیگر اعتماد کنند تا رهبری جمعی اثربخش  اعضای تیم مییابد.  تغییر می

 شود. 
تیم در این مرحله یابند.  عملکرد کامل دست میها به  : هنگامی است که تیمعملکرد .۴

اعضای تیم را برآورده می کنند. این مرحله چه از افراد نیازهای سایر انعطاف پذیر است، زیرا 
 لحاظ فردی و چه از لحاظ حرفه ای بسیار پربار است.

بازدهی گروه رو به افول گذاشته و اعضا آماده ترک گروه هنگامی است که : اتمام .۵
 کند.  گروه، اعضا و اهداف آن ایجاد می هستند. این امر تغییرات زیادی را در ساختار

کارکردن با اعضای تیم و گسترش حس رهبری جمعی بسیار سودمند بوده و گروه را در مراحل 
 فوق به پیش می برد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بعدی                                                                                       قبلی 

 
 
 
 
 

  

#۱ 

 شکل گیری

#۲ 

 تعارض

#۳ 

 تعادل

#۴ 

 عملکرد

#۵ 

 اتمام



 
 رهبری جمعی یک گروه )ادامه(به سوی 

 
 زیر مروری است بر مراحل توسعه گروه و مسیر موجود در راه رسیدن به رهبری جمعی. نمودار

 

 کیفیت گروه ها را  "احساسات و تفکرات"و  "رفتارهای قابل مشاهده" های ستون
 کند.  مراحل مختلف توسعه تشریح میدر 

 شما را به عنوان یک رهبر کمک  "الزامات رهبری"و  "نیازهای تیم"های  ستون
مهارت های تشریح شده کنند تا گروه را در گذار از یک مرحله به مرحله بعد یاری کنید.  می

 در درس سوم در این فرایند به کار خواهند آمد.
 

 مراحل توسعه گروه
 مرکز آموزش و تحقیقات مشارکتی آن الینبرگرفته از 

رفتارهای قابل  
 مشاهده

احساسات و 
 تفکرات

 الزامات رهبری نیازهای تیم

 گیری شکل
فرایند تنظیم 
ساختار تیم. 
اعضای تیم با 
شرایط مبهمی 

بوده و مواجه 
معموأل از تعارض 

کنند.  پرهیز می
اعضای تیم برای 
تعیین مسیر و 
راهنمایی به 
رهبر گروه 

 کنند. مراجعه می

 ادب
 

نیاز به ایمنی و 
 تأیید

 
تالش برای تعریف 

 وظایف و فراینده
 

هماهنگ شدن 
 فردی با دیگران

 
بحث در خصوص 
 مسائل غیر کاری

یاری احساس بس
هیجان و مثبت 

 کنند نگری می
 

برخی ممکن 
است بدگمان و 

 مضطرب باشند
 

چه انتظاری از 
 رود؟ من می

 
 چرا اینحا هستم؟

مأموریت و چشم 
 انداز تیم

 
اهداف و وظایف 

 خاص
 

وظایف و نقش 
 اعضای تیم

 
 قوانین اصلی

تنظیم وظایف و 
 ساختار

 
زمانی برای آشنا 

 شدن با دیگران
 

جو اعتماد و 
 مثبت اندیشی

 
رهبر منتخب برای 

گیری و  تصمیم
 تقسیم وظایف

 تعارض
 

فرایند تنظیم 
وظایف و فرایندها 
که منجر به بروز 
تعارضاتی بین 
افراد می شود. 
رهبری، قدرت و 

ساختاری مسائل 
در این مرحله 
بسیار به چشم 

 می آیند.

 بحث بین اعضا
 

رقابت برای 
 رهبری

 
 تفاوت دیدگاه ها

 
عدم شفافیت 

 نقش ها
 

 نزاع بر سر قدرت
 

 عدم پیشرفت

دفاعی و 
 سردرگم

 
مقاومت در برابر 

 انجام وظیفه
 

تغییر نگرش افراد 
 نسبت به تیم

 
عدم توافق در 
خصوص مأموریت 

 و اهداف
 

اطمینان عدم 
درباره آزادی و 

 تأثیرگذاری فردی

شناسایی تفاوت 
های  در روش

 فردی 
 

 مؤثر گوش دادن
 

دریافت و ارائه 
 بازخورد

 
شفاف سازی 

 اهداف تیم
 

تنظیم مجدد 
نقش ها و قوانین 

 اصلی

به رسمیت 
 شناختن تعارض

 
درخواست از 
اعضا برای 
مسئولیت پذیری 

 بیشتر
 

آموزش نحوه حل 
 تعارض

 
 حمایت تحسین و

 
ترغیب اعضای 

استفاده از تیم به 
منابع و دانش 
یکدیگر )ظهور 

http://coral.wcupa.edu/tuckmanstages.htm


 رهبری جمعی(

 تعادل
فرایند خلق راه 
های جدید 
همکاری و بودن 
در کنار یکدیگر. 
همزمان با این که 
گروه به 
پیوستگی و 
انسجام می 
رسد، رهبری از 

« انفرادی»حالت 
به حالت جمعی 

یابد.  تغییر می
اعضای تیم می 
آموزند که باید به 
یکدیگر اعتماد 
کنند تا رهبری 
جمعی اثربخش 

 شود.

فرایندها و رویه 
 های مورد توافق

 
 راحتی در روابط

 
تمرکز و صرف 
انرژی برای انجام 

 وظایف
 

مهارت های مؤثر 
 حل تعارض

 
تالش صمیمانه 
برای اتخاذ 
تصمیمات مبتنی 

 بر رضایت اعضا
 

تأثیر متعادل، حل 
مسئله به صورت 

 جمعی
 

 روال کار تیمی
 

تعیین مراحل 
مهم انجام کارها 

 و تحقق آن ها

احساس تعلق به 
 تیم

 
امکان انتقاد 

 سازنده
 

پذیرش تمام 
 اعضا در تیم

 
 حس اعتماد 

 
آزادی در بیان 
 عقاید و مشارکت

توسعه فرایند 
 تصمیم گیری

 
توانایی و تمایل 

 به ارائه پیشنهاد
 

حل مسئله به 
 صورت جمعی

 
گیری تمام به کار 

منابع برای 
حمایت از تالش 

 های تیمی
 

مسئولیت پذیری 
اعضای تیم در 
آموزش مهارت 
های رهبری 

 جمعی

ارائه بازخورد و 
حمایت از اعضای 

 تیم
 

کاستن از 
سلسله مراتب 
برای ارتقای 

 مشارکت اعضا
 

ترغیب تمام اعضا 
 به مشارکت

 
ترغیب دیگران به 

 تصمیم گیری

 عملکرد
متقابل وابستگی 

حقیقی نشانه و 
این مرحله از 
توسعه گروه 
است. تیم در این 
مرحله انعطاف 
پذیر است، زیرا 
افراد نیازهای 
سایر اعضای تیم 
را برآورده می 
کنند. این مرحله 
چه از لحاظ فردی 
و چه از لحاظ 
حرفه ای بسیار 

 پربار است.

 عملکرد کامل تیم
 

واضح بودن نقش 
 ها
 

توانایی تیم برای 
 زماندهی خودسا

 
عملکرد فردی 
مناسب اعضای 
منعطف تیم، چه 
در قالب زیرگروه 
ها و چه در قالب 

 تیم
 

درک مناسب 
نقاط ضعف و قوت 

همدلی بین 
 اعضا

 
درک اخالق کار 

 گروهی
 

ظهور پیوندهای 
 محکم بین اعضا

 
 تفریح و تهییج

 
خالقیت و توسعه 

 فردی
 

 رضایتاحساس 

اطمینان از این که 
تیم در مسیر 
گروهی درست 

 حرکت می کند
 

 قابلیت انعطاف
 

سنجش دانش و 
 عملکرد

تمرین کردن 
 رهبری جمعی

 
تالش جمعی بین 

 اعضای تیم
 

حمایت و 
پشتیبانی اعصای 

 تیم از یکدیگر
 

به اشتراک 
گذاری اطالعات 

 جدید



یکدیگر و همچنین 
 فرایندهای گروه

 اتمام
اعضا آماده ترک 
گروه هستند. این 

تغییرات زیادی امر 
 را در ساختار
گروه، اعضا و 
اهداف آن ایجاد 

اعضا کند.  می
ذار را تغییر و گ

کنند.  تجربه می
چند که گروه  هر

کماکان عملکرد 
خوبی دارد، اما 
اعضا برای کنترل 
احساس اتمام و 
گذار نیاز به زمان 

 دارند.

های آشکار  نشانه
 اندوه

 
 افول عملکرد

 
 بیقراری

 
صرف انرژی 
بسیار زیاد و از 
دست دادن انرژی 

 در ادامه راه

 غمگینی
 طنز و شوخی

 آسودگی

ارزیابی تالش 
 های تیم

 
محکم کردن 
وظایف و 
 پیوندهای سست

 
شناسایی و 
تقدیر از تالش 

 های تیم

کمک به تیم برای 
گیری در  تصمیم

خصوص گزینه 
 های انحالل

 
 مؤثر گوش دادن

 
 تفکر و یادگیری

مشارکتی برای 
استفاده از 

های  موقعیت
 بعدی

 
 

 بعدی                                                                                       قبلی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 ؟ها بر چند نوع هستند گروه

 
های فرهنگی،  گروهاهداف مختلف وجود دارند:  های مختلفی با گروه
ای،  های حرفه های حمایتی، انجمن گروههای با منافع خاص،  گروه
 های مدنی.  های ارائه خدمات و گروه های ورزشی و تفریحی، گروه گروه

 
روابط بین اعضا قرار ها و  فعالیتها تمرکز درونی خود را بر  برخی گروه

این نوع  های خوبی از های ورزشی و تفریحی مثال گروهدهند.  می
هایی را  در پی آن هستند که موقعیتها  سایر گروهها هستند.  گروه

برای افزایش تعامل رسمی و غیر رسمی بین اعضا پدید آورند. 
دنبال ارتقای کیفیت زندگی در  ها به ریق ارائه خدمات یا تغییر خط مشیهایی که از ط سازمان

 گیرند.  ع خود هستند در این دسته قرار میجوام
 

هم  ندکی با گروه داشته و هنگامی گردمتشکل از افرادی هستند که پیوند اها  برخی گروه
ها معموأل به  اصی اتفاق افتاده باشد. این گروهآیند که نیاز خاصی مشاهده شده یا رخداد خ می

به طور های دیگر  برخی گروهگیرند که نیازهای اجتماعی اعضا را برطرف کنند.  این دلیل شکل می
این ثبت قانونی باشند.  مجوز نامه و ای، آیین هممکن است دارای کارکنان حرفرسمی ثبت شده و 

 ها صورت گرفته است.  ر مشخص بوده و تقسیم وظایف در آنگروه ها معموأل دارای ساختا
 

 های غیر رسمی گروه های رسمی گروه

 اند به طور رسمی تأسیس شده
 تقسیم کار صورت گرفته است

 وظایف خاصی دارند

 اند طور طبیعی شکل گرفتهبه 
 دوستانه هستند

 در پی منافع مشترک اعضا هستند

 
شبکه هستند.  جامعه مدنیها تشکیل دهنده  کل می توان گفت که تمام این گروهطور  به

محیطی »کند:  معه مدنی را به این شکل تعریف میجا CIVICUSهای مدنی  جهانی سازمان
ها و مؤسسات برای  های فردی و جمعی، سازمان که حاصل تالشخارج از خانواده، دولت، و بازار 

 «. پیشبرد منافع مشترک است
 

های کوچک نسبت به  گروهتوانند بسته به اهداف خود بزرگ یا کوچک باشند.  ها همچنین می گروه
دارند، زیرا اندازه  اطالعاتده مؤثرتری از تر انجام داده و استفا های بزرگ وظایف خود را سریع گروه

های بزرگ مسائل را بهتر از  از سوی دیگر، گروهشود که اثربخش تر شوند.  ها باعث می کوچک آن
تر هستند، و در یافتن  های معکوس مناسب کنند، برای دریافت ورودی های کوچک حل می گروه

ای به منابع بیشتر  شود دسترسی گسترده میها سبب  زه آناطالعات مؤثرتر هستند، زیرا اندا
 داشته باشند. 

 
 
 
 
 

 ادامه                                                                                       قبلی

  

 هایی در جامعه شما وجود دارند؟ های خود را بیازمایید: چه نوع گروه مهارت

هایی که در جامعه شما وجود دارند فکر کنید. کارکرد آن ها چیست؟ تالش می کنند  درباره گروه

 رسمی هستند یا غیر رسمی؟ها بیشتر  چه کارهایی انجام دهند؟ این گروه

https://civicus.org/


 
 آغاز کردن فرایند

 
 (مدیریت و فعالیت های اجتماعی استرالیامؤسسه )برگرفته از 

هایی  های بیشتر و پاداش ظرفیتتواند  ترسناک باشد، اما می تشکیل یک گروه ممکن استایده 
ی اندیشیده و تصمیم بگیرید که تا البته الزم است به چند پرسش اصلهمراه داشته باشد.  را به

همچنین رسمی دنبال کنید.  بصورت را« سازمان»خواهید فرایند تبدیل شدن به یک  چه حد می
به خاطر داشته باشید الزم است محیطی که قرار است در آن فعالیت کنید را نیز در نظر بگیرید. 

ن هنگامی که به هیچ کاری انجام ندهید که شما یا سایر اعضای گروه را به خطر اندازد، بنابرای
 این کار را در نظر گرفته و تعیین کنید که آیا این کار درمزایا و معایب اندیشید  تشکیل یک گروه می

 گیرد یا خیر. جامعه شما مورد استقبال قرار می
 آیا برای تحقق اهدافم نیاز به یک گروه دارم؟ 

 
پیشتر  افراداز  توانید تنها پیش روید، کاری که بسیاری می–نیازی نیست عضو یک سازمان باشید 

های موقتی و غیر رسمی انجام داده و  هنگام نیاز کار را در قالب گروه درتوانید  میاند.  انجام داده
مند تواند راهی قدرت اما یک سازمان رسمی میاز اسیر شدن در ساختار سازمانی اجتناب کنید. 

 های شما باشد.  دهی فعالیت برای انتقال پیام شما یا جهت
ضر نخست الزم است بررسی کنید که آیا کسی در حال حا

در دهد یا خیر. اگر سازمانی  فعالیت مدنظر شما را انجام می
دهد، آیا بهتر نیست به آن ملحق  حال حاضر این کار را انجام می

ی را که مدنظر شما است شوید؟ اگر گروهی دیگر دقیقأ کار
تواند حیطه فعالیت خود را به اهداف  دهد، آیا می انجام نمی

غیر این صورت، آیا مشارکت شما شما نیز تسری دهد؟ در 
عنوان یک  توانید به واند نتیجه را بهبود دهد؟ آیا میت می
 های دیگر فعالیت کنید؟ مجموعه یا یک کمیته فرعی گروه زیر
 

  شود؟قانونی  نهادیآیا گروه من باید تبدیل به 
گویند "باید کاری در این خصوص انجام دهیم!" از نظر  می گروهی از افراد که دور میزی نشسته و

ای منع قانونی ندارد،  چند که تشکیل چنین گروه ثبت نشدهقانون یک نهاد ثبت شده نیست. هر 
شود. ونی نبوده و ممکن است از سوی مقامات و مردم مورد ظن و تردید واقع ناما موجودیتی قا

زمان خود اجاره کنید، مثأل اگر شما رئیس گروه ثبت نشده خود بوده و بخواهید ملکی را برای سا
غیرقانونی نباشد، ممکن است نام خود امضا کنید. حتی اگر این امر  نامه را به باید اجاره

 های امنیتی جدی و فشارهای سیاسی در خصوص مسائل اطالعاتی وجود داشته باشد.  دغدغه
یک سازمان کوچک یا گروهی غیر رسمی با یک مأموریت ساده هستید، این گونه فعالیت غیر  اگر

عنوان یک گروه ثبت نشده این  مزایای فعالیت کردن بهرسمی ممکن است برای شما کفایت کند. 
های خاصی را دنبال کنید. اصوأل  لیت سازماندهی شده داشته یا رویهاست که الزم نیست فعا

عنوان یک فرد معتمد و در راستای اهداف سازمان فعالیت کنید، اما در خصوص  به که الزم است
الزم نیست این که چه کاری را به چه ترتیب انجام دهید آزادی بیشتری دارید. همچنین 

های  زامات موجود در خصوص پر کردن فرمهای ثبت سازمانی را پرداخت کرده و بسیاری از ال هزینه
 عایت کنید. های رسمی را ر گروه

 
عنوان یک گروه غیر رسمی نیز این است که اگر کارها درست پیش نرود، ممکن  ایراد فعالیت به

ساب هایی در خصوص بازکردن ح همچنین دشواریاست شخص شما مسئول شناخته شوید. 
ها وجود خواهد داشت. اگر از عضویت سازمان خارج شده اما نام  بانکی، بیمه و مالکیت دارایی

ها به رئیس  شد، ممکن است برای سپردن مسئولیتکماکان روی قراردادها وجود داشته با شما
هایی که  ها و دفاتر دولتی به سازمان عالوه بر این، اکثر سازمانجدید با مشکالتی مواجه شوید. 

 کنند. اند کمک مالی نمی ثبت قانونی نشده

 به خاطر داشته باشید

به عنوان یک رقیب جدید 

بازار نشوید، مگر این وارد 

 که ناچار باشید.

http://www.ourcommunity.com.au/management/view_help_sheet.do?articleid=2100


 
 ثبت یک سازمان در ایران

 
 سازمان های مردم نهادآیین نامه تأسیس و فعالیت طبق 

سازمانی است نهاد  ، یک سازمان مردم۰۲۲۴مصوب 
انتفاعی و غیر سیاسی تأسیس شده توسط  داوطلبانه، غیر

افراد جدید را نیز به افراد حقیقی غیر وابسته به دولت، که 
یعنی این که هدف گروه « غیر سیاسی»پذیرد.  عضویت می

 رسیدن به قدرت سیاسی نباشد.
  

قوانین تغییر کنند و مسائل سیاسی در فرایند  ممکن است
نهاد ایفای نقش کنند. حتمأ اطالعات  های مردم ثبت سازمان

ها  گروهارائه شده در اینجا را با مقامات محلی، وکال و سایر 
های درست  اطمینان حاصل نمایید که از رویه چک کنید تا

 کنید.  پیروی می
 
 

برای کسب مجوز فعالیت از دولت باید چند شرط را 
سازمان مردم نهاد برآورده کنید. به گفته دولت، یک 

 :باید
 داوطلبانه باشد 
 غیر انتفاعی باشد 
 غیر سیاسی باشد 
 حقیقی تأسیس شده باشد، نه اشخاص حقوقی توسط اشخاص 
 یک توانند  ت دولتی ندارند )مقامات دولتی میتوسط افرادی تأسیس شده باشد که پس

عنوان یک شهروند عادی  د، مشروط بر آن که این کار را بهنهاد را تأسیس کنن سازمان مردم
 انجام داده و از عنوان شغلی خود استفاده نکنند(

  شهروندان عادی تأسیس شده باشد، نه به دستور یک نهاد دولتیبه ابتکار 
 اعضای جدید را بپذیرد 
 هدف مشخصی داشته باشد 

 
 نهاد باید شرایط زیر را دارا باشد: ک فرد برای تأسیس یک سازمان مردمعالوه بر این، ی

  سال سن داشته باشد ۰۲دست کم 
 شهروند ایران باشد 
 ماعی نداشته باشدسوء سابقه منجر به سلب حقوق اجت 
  نهاد خود داشته باشد عضو برای سازمان مردم ۵دست کم 
 ای خاص داشته باشد،  نهاد قصد فعالیت تخصصی در زمینه که سازمان مردم در صورتی

 کم دو عضو آن باید در زمینه مذکور متخصص باشند. دست
 

بعدی                                                                                       قبلی 

 
  

قانون اساسی از حق  ۳۲ اصل

شهروندان ایرانی برای تشکیل 

ها دفاع  و پیوستن به انجمن

 کند: می

  هاي ها، انجمن ، جمعیت احزاب

  و انجمنهاي  و صنفي  سیاسي

  ديني  يا اقلیتهاي  اسالمي

آزادند، مشروط   شده  شناخته

،  استقالل  اصول  كه  اين  به

  ، موازين ملي  ، وحدت آزادي

جمهوري   اساس و  اسالمي

نكنند.   را نقض  اسالمي

  از شركت  توان را نمي  هیچكس

در   شركت  در آنها منع كرد يا به

 . از آنها مجبور ساخت  يكي

http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=97cc8e18-08df-4420-bb1d-612408ebd81e
http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=97cc8e18-08df-4420-bb1d-612408ebd81e
http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=97cc8e18-08df-4420-bb1d-612408ebd81e
http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=97cc8e18-08df-4420-bb1d-612408ebd81e
http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=219
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بت سازمان خود توانید فرایند ث شته باشید، میاگر شما و سازمان شما این شرایط ابتدایی را دا

 قرارند:هایی که باید بردارید از این  را آغاز کنید. گام
 

های خود )در  ظارت حوزه قضایی مربوط به فعالیتدرخواست خود را به کمیته ن (۱
 سطح شهری، استانی، یا ملی( ارائه کنید.

 
o های مدنظر خود را  رخواست کنندگان باید حیطه فعالیتدر فرم درخواست، د

ن کنند، و نامی متناسب با مشخص کرده، حوزه جغرافیایی کار خود را تعیی
 های خود را برای سازمان انتخاب نمایند.  فعالیت

 
که فرم تکمیل و برای کمیته نظارت فرستاده شد، به یک گروه  پس از این (۲

از جمله نمایندگان –شود تا متخصصان حوزه مربوطه  یتخصصی ارائه م
درخواست را بررسی کرده و نظر خود را در مورد  -نهاد محلی های مردم سازمان
 ه سازمان مورد نظر به کمیته نظارت ارائه کنند. تأیید اولی

که درخواست تأیید اولیه شده باشد، اسناد زیر برای درخواست  در صورتی (۳
 دهندگان ارسال خواهد شد:

 
o اعضای هیئت  های تمام رخواست دهندگان )که به همراه عکسهای هویتی د فرم

 ها برگردانده خواهد شد( های آن مؤسس و کپی شناسنامه
o  اهداف، منابع تأمین مالی، فرم درج اساسنامه سازمان که شامل مواردی همچون

 ها است. ها و حوزه جغرافیایی فعالیت فعالیت
o  هیئت امنا  های انتخاب های اولیه، شامل نشست نشستفرم ثبت صورت جلسه

 و مدیریت اجرایی.
 

وابسته به کمیته نظارت بررسی  های جدید توسط گروه تخصصی فرم (۴
 شوند. می

 
o گیری دو هفته فرصت دارد. برای رد درخواست الزم  گروه تخصصی برای تصمیم

است که کمیته نظارت ظرف مدت دو هفته توضیحات کتبی خود را به درخواست 
 دهندگان ارائه کند. 

o  باشد، دولتی  ادارههای یک  درخواست دهندگان منطبق با فعالیتاگر هدف کاری
مذکور را  ادارهکمیته نظارت باید ظرف مدت یک هفته از دریافت درخواست نظر 

 نیز برای پاسخگویی یک ماه فرصت دارد. ادارهجویا شده و آن 
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 ایران )ادامه(ثبت یک سازمان در 

 
شامل –ها، درخواست بررسی سوابق به مقامات مربوطه  پس از تأیید فرم (۵

 شود.  و مراکز تأیید هویت ارسال می -ونهای مجری قان وزارت اطالعات و آژانس
o  اگر نتیجه بررسی سوابق مثبت باشد، پرونده به کمیته نظارت برگردانده می شود

 ز فعالیت در صورت تأیید صادر شود.تا بررسی نهایی صورت گرفته و مجو
 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورسپس درخواست دهنده باید مجوز را به  (۶
مه سازمان در پایگاه داده ارائه کند که زیرمجموعه وزارت دادگستری است. در ادا

 شود.  نهاد ثبت می های مردم سازمان
 

که درخواست رد شود، درخواست دهنده یک ماه فرصت دارد تا تقاضای تجدید نظر خود  در صورتی
ها توسط  عنوان مثال افرادی که درخواست آنرا به کمیته نظارت مقام باالتر تقدیم کند. به 

کمیته نظارت استانداری  ای در سطح شهر رد شده است تقاضای تجدیدنظر خود را به کمیته
است  ها توسط کمیته استانی رد شده ور مشابه، افرادی که درخواست آنط کنند. به تقدیم می

واست افرادی که درخکنند.  تقدیم می تقاضای تجدیدنظر خود را به کمیته نظارت ملی وزارت کشور
 رخواست تجدید نظر کنند. د دیوان عدالت اداریتوانند از  است می ها در وزارت کشور رد شده آن
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نهاد به  خصوص چگونگی ثبت یک سازمان مردم برای کسب اطالعات بیشتر در

" منتشر شده توسط نبض در ایران (NGO)های مردم نهاد  ای بر سازمان "مقدمه

 ایران مراجعه کنید. 

http://www.ssaa.ir/
http://www.divan-edalat.ir/
https://www.nabz-iran.com/fa/content/resource-farsi/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87#.Uz6_dfldVwg


 
 ثبت یک سازمان در ایران )ادامه(

 

 
 
 

 بعدی                                                                                       قبلی 

 
   



 

 
 که باید به خاطر سپرددرس اول: نکات مهمی 

 

 ها  هدفمند است. بدین منظور باید آن رهبری نیازمند مشارکت سایر افراد در انجام اقدامات
ها را از  تقویت کرده و بر احساساتی که آن را یاری کرد تا احساسات برانگیزاننده خود را

 دارد غلبه کنند.  فعالیت باز می
 ا به اتخاذ تصمیمات خاص را بیان کنیم که ما رهایی  کند تا ارزش روایت ما را یاری می

 کنند.  ترغیب می
 ریق برقراری ارتباط با دیگران آمیز است. ما از ط تن روابط عامل اصلی رهبری موفقیتساخ

 آموزیم که منافع فردی را در قالب منافع جمعی تفسیر نماییم. می

 کتر وظایف های کوچ گروهاف خود کوچک یا بزرگ باشند. توانند بسته به اهد ها می گروه
نمایند، زیرا  و از اطالعات استفاده مؤثرتری میهای بزرگ انجام داده  خود را سریعتر از گروه

 کند. تر می ها را اثربخش اندازه کوچک آن

 های  ست فعالیتعنوان یک گروه ثبت نشده این است که الزم نی مزیت ادامه فعالیت به
 ام داده یا رویه خاصی را دنبال کنید. صورت سازماندهی شده انج خود را به

 عنوان یک گروه ثبت نشده این است که اگر کارها درست پیش  اشکال ادامه فعالیت به
 نرود، ممکن است شخص شما مسئول شناخته شوید.
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 ۱نامه درس  پرسش

 

 یک از کارهای زیر را نباید انجام دهد؟ یک روایت کدام .۱
 کنند خاذ تصمیمات خاص ترغیب میهایی که ما را به ات الف. بیان ارزش

 ب. تشریح احساسات عملگرایانه از طریق روایتگری
 ها پ. سخن گفتن "درباره" ارزش
 ها بر اساس تجربیات ت. به اشتراک گذاشتن ارزش

 
های مدنی چگونه جامعه مدنی را در این درس تعریف  شبکه جهانی سازمان .۲

 کرده است؟
های فردی و جمعی،  اده، دولت، و بازار که حاصل تالشالف. محیطی خارج از خانو

 ها و مؤسسات برای پیشبرد منافع مشترک است. سازمان
 بین افراد می شود.ب. فرایند تنظیم وظایف و فرایندها که منجر به بروز تعارضاتی 

آیند که نیاز خاصی  ا گروه داشته و هنگامی گرد هم میپ. افرادی که پیوند اندکی ب
 مشاهده شده یا رخداد خاصی اتفاق افتاده باشد.

 ت. هیچ کدام
 

 موارد زیر از مراحل توسعه گروه نیست؟از کدام یک  .۳
 الف. تعارض
 ب. تأسیس
 پ. عملکرد

 ت. اتمام
 

 نهاد را تشکیل دهد؟ گروهی می تواند یک سازمان مردما چه فرد ی .۴
 الف. گروهی متشکل از سه درخواست دهنده

 ب. گروهی که تنها متشکل از سکنه دائمی باشد
 پ. افرادی وابسته به دولت

 ت. هیچ کدام
 

نهاد را تشکیل دهند"  های مردم توانند سازمان گزاره "افراد وابسته به دولت می .۵
 ادرست؟درست است یا ن

 الف. درست
 ب. نادرست

 
نهاد را دریافت و بررسی  های مردم کدام نهاد درخواست تأسیس سازمان .۶

 کند؟ می
 الف. کمیته نظارت تحت سرپرستی دفتر شهرداری

 ب. کمیته نظارت تحت سرپرستی دفتر امور انتخاباتی و اجتماعی فرمانداری
 اجتماعی وزارت کشورپ. کمیته نظارت ملی تحت سرپرستی دفتر امور 

 ت. تمام موارد فوق
 

نهاد  مربوطه، چگونه باید سازمان مردم پس از امضا و تأیید رئیس کمیته نظارتی .۷
 خود را ثبت کنید؟

 الف. ارائه مجوز به گروه تخصصی
 ب. ارائه مجوز به سازمان ثبت شرکت ها و مؤسسات

 پ. ارائه مجوز به دیوان عدالت اداری



 ت. هیچ کدام
 

 چه هنگام باید گروه خود را تشکیل دهید؟ .۸
 های خود باشید زمند راهی برای سازماندهی فعالیتالف. وقتی نیا

 ب. وقتی هیچ گروه دیگری برای پرداختن به مسئله مورد نظر شما وجود نداشته باشد
 های دیگر دقیقأ متمرکز بر مسئله موردنظر شما نیستند پ. وقتی گروه
 ت. هیچ کدام

 
یل و پیوستن به ه "قانون اساسی از حقوق شهروندان ایران برای تشکگزار .۹

 کند" درست است یا نادرست؟ انجمن ها دفاع می
 الف. درست
 ب. نادرست
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 درس دوم: تشکیل یک گروه اثربخش
 (مرکز تغییرات مشارکتیهای ارائه شده توسط  )برگرفته از دستورالعمل

ول اطمینان از عملکرد توانند ابزار مناسبی برای تحقق یک هدف باشند، اما حص ها می گروه
ور تشکیل یک گروه اثربخش، شما ها ممکن است چالش برانگیز باشد. به منظ آن مناسب

عنوان یک رهبر نقش مهمی داشته و باید محیطی ایجاد کنید که مناسب فعالیت و پیشرفت و  به
شود تا اطمینان  عنوان رهبر گروه ارائه می اشد. در این بخش نکاتی به شما بههمکاری اعضا ب

شود تا حین کار  همچنین سؤاالتی به شما ارائه می کند. شما پیشرفت میحاصل کنید که گروه 
 ها بیندیشید.  به آن

 در خواهید بود:اپس از اتمام این درس ق

 های سازنده اصلی یک گروه اثربخش را درک کنید. مؤلفه 
 انداز، و ساختار گروه را  ها، چشم و در خصوص مسائل مهمی همچون ارزشبحث و گفتگ

 تقویت کنید.بین اعضا 
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https://docs.google.com/a/ndi.org/file/d/0B7Iq7M_ULSg9V0Q5aWpRdzB4U28/edit?usp=drive_web


 کار را با ایجاد روابط مناسب آغاز کنید
هایی هستند که  ها آن ترین گروه موفق

برند. وقتی  عضایشان از کار با یکدیگر لذت میا
کنند تا کار خود را لذت  ها راهی پیدا می گروه

و بخش سازند، روابط مثبتی ایجاد کرده 
ود را حتی در شرایط دشوار جشن موفقیت خ

شدن گیرند، احتمال خسته و ناامید  می
و نیز احتمال بروز تعارض کاهش ها  اعضای آن

 یابد. می
 

این امر در اصالحات اجتماعی بسیار حائز 
اهمیت است، زیرا تحقق اهداف معموأل دشوار 
بوده و رسیدن به نتایج مثبت ممکن است نیاز 

ی داشته باشد. بنابراین الزم به زمان زیاد
د است اعضای گروه احساس کنند که فراین

ها لذت بخش است، هر  انجام کارها برای آن
 چند که کار همواره به پیروزی نینجامد. 
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 خود را بیازمایید: روابطهای  مهارت

سازی بین اعضا کمک  های خلق محیطی را نام ببرید که به اعتماد برخی راه

های بزرگ و کوچک در کار گروهی خود چه  برای جشن گرفتن موفقیتکند.  می

 کارهایی می توانید انجام دهید؟

 ...به عنوان رهبر گروه

زمان کافی اختصاص داده و کار خوب اعضا را 

های اعضا و  شناسایی کنید، از فداکاری

داوطلبین قدردانی کنید، و موفقیت گروه خود 

را جشن بگیرید! باید همواره با همه به 

احترام برخورد کنید، خصوصأ هنگامی که با 

ها مخالف هستید. محیطی خلق کنید  نظر آن

که سبب اعتماد اعضا به یکدیگر شود. سعی 

انجام »کنید روابط و تجربیات مثبت را قربانی 

تماأل در آینده اح–نکنید « شدن کارها

توانید بدون این روابط  درخواهید یافت که نمی

 و تجربیات به اهداف بزرگتر خود دست یابید.



 
 

 ها ارزش
ترین  که در درس اول هم گفته شد، موفق چنان
برخاسته از روابطی مبتنی بر ها  گروه

ضا به آن چه اع های مشترک هستند: آن ارزش
کارها، و ها از انجام  باور دارند، هدف کلی آن

ند. آور دست می بهحس رضایتی که از کار 
ی قدرتمند تعادل مناسبی بین ها گروه

های سازمان برقرار  های اعضا و ارزش ارزش
های خود  کنند. اعضای گروه به ارزش می

د را ها را تقویت کرده و کار خو اندیشیده، آن
 دهند.  مبتنی بر این باورها شکل می
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 عنوان رهبر گروه... به

زمان کافی برای صحبت با اعضا در خصوص 

ها بپرسید  باورهای خود اختصاص داده از آن

دهد.  ها انگیزه می که چه مواردی به آن

های مشترک گروه را یادداشت کرده و  ارزش

ها برای مشارکت دادن اعضا در موارد  از آن

واقعأ حائز اهمیت استفاده کنید. اطمینان 

ین ارزش ها آگاه حاصل کنید که اعضا نیز از ا

ها بخواهید که از شما پاسخ  هستند و از آن

 بخواهند. 
 مهارت های خود را بیازمایید: ارزش ها

مشترکی که شما را به سایر اعضای گروه ارتباط می دهند کدامند؟ ارزش های 

چه کار می توانید انجام دهید که اطمینان حاصل کنید تمام اعضای گروه از این 

 ارزش ها آگاهند؟



 
 

 آمال و آرزوها
 

هم هدف و به همراه  آمال و آرزوها
کنند. آمال  گیری سازمان را تعیین می جهت
انداز  وها اغلب در مأموریت و چشمو آرز

های  این مؤلفهیابند.  سازمان نمود می
طور واضح در قالب  اساسی گروه باید به

های کوتاهی در حد یک یا دو جمله  عبارت
 تعریف شوند.

  
ای  برجستهاصل و مفهوم  انداز چشم

کند.  هدایت می سازمان رااست که 
ا از گروه کند که اعض انداز تعیین می چشم

درصدد خلق خواهند چگونه باشد و  می
 است.   دنیایی یا جامعه وچگونه 

 
ه باید در هایی ک ترین پرسش مهم

نظر  انداز مد هنگام تهیه بیانیه چشم
 قرار داد عبارتند از:

 باورهای شکل دهنده کار  ها و ارزش
 اند؟ شما کدام

  های شما چه باشد؟ نهایت امیدوارید نتیجه تالشدر 
 

 انداز خوب های چشم هایی از بیانیه مثال

 است. HIV/AIDS عاری ازهدف نهایی ما جهانی 

 جهانی که در آن هر کس جای مناسبی برای زیستن داشته باشد.

 های آینده است. ای گذاشتن جهانی پایدار برای نسلج انداز ما بر چشم

رشد و مشارکت برخوردار  حمایت،انداز ما جهانی است که در آن هر کودک از حق بقا،  چشم
 باشد.
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 عنوان رهبر گروه... به

بحث و گفتگو را بین اعضای گروه خود ایجاد کرده 

انداز خود را  و بدین ترتیب بیانیه مأموریت و چشم

های زیر فرایند  تهیه کنید. با استفاده از راهنمایی

عنوان  بارش افکار گروه را پیش ببرید. به

کنید که تمام گر باید اطمینان حاصل  تسهیل

های خود را  شرکت کنندگان شانس بیان ایده

دارند. همچنین الزم است اطمینان حاصل کنید 

های کوتاهی  که این فرایند منتج به تهیه عبارت

 انداز شود. عنوان مأموریت و چشم به

خصوص تهیه  اطالعات بیشتری در وبیناراین 

انداز در اختیار شما قرار  بیانیه مأموریت و چشم

زبان  دهد. )لطفا توجه کنید که وبینار، به می

 باشد( می  انگلیسی

http://grantspace.org/Multimedia/Webinars/Defining-Mission-and-Vision-Part-3-of-The-Foundation-Center-s-Webinar-Series-for-Nonprofit-Startup-Organizations


 
 

 آمال و آرزوها )ادامه(
 

کوتاه و کتبی از اهداف سازمان. مأموریت سازمان عبارت است از یک بیانیه رسمی، 
 مأموریت باید بیان کند:

 گروه چیست؛ 
 ؛استبه چه اهدافی یابی  گروه در پی دست 

 دهند؛ دف( و چه افرادی کار را انجام میشود )گروه ه کار برای چه کسی انجام می 
 دهد، یعنی چه روشی را به کار می گیرد. خود را انجام می ر کلی چگونه کاروگروه به ط 

 

 های مأموریت خوب هایی از بیانیه ثالم

را  HIV/AIDSمبتال به  افرادهایی است که  ارتقای خط مشی HIV/AIDSمأموریت سازمان خدمات 
ای دسترسی داشته و زندگی خود را ارتقا  های بهداشتی و تغذیه نند تا به حمایتک یاری می

 دهند 

 های تحقیقاتی طریق فعالیتهای آن از  فتن درمانی برای دیابت و پیچیدگییا

از طریق شبکه ملی بانک های غذایی و تالش برای مبارزه با غذایی کشور برطرف کردن نیاز 
 گرسنگی در سطح کشور

 ها جهت پایان دادن به فقر و گرسنگی و حفاظت از کره زمین همکاری با انجمن
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 های خود را بیازمایید: آمال و آرزوها مهارت

انداز و دو یا سه بیانیه مأموریت را  کاغذ دو یا سه بیانیه چشمروی یک برگه 

 برای گروه خود یادداشت کنید.



 
 

 تأسیس سازمان
شود  رهای خود میمعمأل یک گروه آنقدر درگیر کا

تواند زمان کافی برای تبدیل  که به سختی می
های  فراهم کند. گروه سازمانشدن به یک 

قدرتمند به مسائلی همچون چگونگی اتخاذ 
گروه )مثأل رهبران،  ساختارتوسط اعضا،  تصمیم

، و تعارضاعضا و داوطلبین(، چگونگی حل 
توجه داشته و بررسی  جلساتچگونگی برگزاری 

مورد  های ها و رویه خط مشیکنند که آیا گروه  می
 نیاز را در دستور کار خود دارد یا خیر.

 
که گروه مأموریت و  پس از این

انداز خود را تعیین کرد،  چشم
خط مشی ها  واند ساختارها،ت می

 های مورد نیاز را ایجاد کند.  و رویه
 

ها و  بوده و نقشساختار سازمانی تعریف کننده رهبری و مدیریت سازمان 
کند. بسته به  ن بخشهای مختلف گروه را تشریح میهای خاص بی مسئولیت

شوند تا های خاصی طراحی  ها و رویه داف گروه، شاید الزم باشد خط مشیاه
های سازمان در  کار تعیین شود و هدفمندی فعالیت مشخص شده و روالانتظارات 

ها همچنین فرایند  یهها و رو مسیر درست تضمین گردد. خط مشییک 
 کنند. دهی می های سازمان را جهت گیری و سایر فعالیت تصمیم
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 عنوان رهبر گروه... به

اطمینان حاصل کنید که تمام اعضا اصول 

های  نقش–دانند  عملکرد گروه را می

گیری،  مختلف گروه، چگونگی تصمیم

چگونگی انتخاب رهبرها، و غیره. یکی از 

های انجام این کار داشتن فرایندهای  راه

ریزی و اجرای  منظمی برای برنامه

ها است. بسته به نیازهای گروه،  فعالیت

د جلسات منظمی برگزار شاید الزم باش

ای با هدف انتشار  شده یا خبرنامه

 اطالعات تهیه شود.

 های خود را بیازمایید: تأسیس سازمان مهارت

گروه با عملکرد خوب کدام اند؟ چگونه ترین ساختارهای یک  به نظر شما مهم

هایی را ایجاد کنید که عملکرد مناسب گروه شما  ها و رویه توانید خط مشی می

 را تضمین کند؟



 
 

 منابع
ها و پول  منابع شامل مواد، زمان، مهارت

روه برای انجام کارهای هستند که یک گ
. یک گروه قدرتمند یاز داردها ن خود به آن

دهد گروه  ای دارد که نشان می بودجه
چه اهدافی نیاز  برایچه مقدار پول را 

دارد. چنین گروهی همچنین به سیستم مدیریت مالی 
 و بایگانی قدرتمند هم نیاز دارد.

 
جهت اجرای  یابید می رسد که در می زمانی فرا

 دارید.شتری منابع مالی بی هایتان نیاز به جذب فعالیت
ی از قانون و ودیگر اهمیت پیر زمانبیش از هر 

استانداردهای باالی اخالقی را به خاطر داشته باشید. 
الزم است از گروه بخواهید که نسبت به اعضا و 
مؤسسین کامأل صادق و پاسخگو باشد. درباره ایجاد 
فرهنگ تبادل و مشارکت در سازمان 

یندیشید، و فکر کنید که چگونه خود ب
توان اهدای پول به گروه را تبدیل به فعالیتی ارزشمند ساخت. در صورتی که  می

ها تقدیر کنید. الزم است سوابق  از آن حامیانی دارید، می توانید در خبرنامه خود
ها  ز حامیان خود تشکر کنید. برای آنجذب منابع مالی را نگه داشته و همواره ا

صورت امکان در ها ارسال کرده و در  ی مبنی بر دریافت مبلغ اهدایی آنا نامه
 ها تشکر کنید.  طور علنی از آن جلسه بعدی گروه به
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 گروه...عنوان رهبر  به

تعیین کنید که برای انجام کارها و 

تأسیس سازمان خود به چه مواردی 

نیاز دارید. درست به اندازه منابع 

مالی، به فکر یافتن افراد داوطلب و 

مواد نیز باشید. اولویت را در یافتن 

منابعی قرار دهید که منجر به 

 شوند.  مدت می حمایت پایدار و دراز

برای کسب اطالعات بیشتر در 

آوری منابع و مدیریت  خصوص جمع

 مراجعه کنید.  این منابعمالی به 

 های خود را بیازمایید: منابع مهارت

توان برای انجام کارها مورد  در حال حاضر چه منابعی در گروه خود دارید که می

گروه رجوع استفاده قرار داد؟ اگر الزم است برای جمع آوری منابع به خارج از 

 توانید مورد استفاده قرار دهید؟ هایی را می کنید، چه شبکه

http://managementhelp.org/nonprofitfundraising/index.htm


 
 

 ها کتها و شرا شبکه
ند که همکاری نزدیک با یاب می ها در گاهی گروه

ها است. در برخی موارد  ها به سود آن سایر گروه
گذاری  ها مبتنی بر به اشتراگ این همکاری

مهارت، تخصص یا منابع مالی هستند. در سایر 
های  یم بگیرید که فعالیتممکن است تصمموارد 

ها انجام دهید. برای  را در کنار سایر گروه خود
توانید  سب اطالعات بیشتر در این خصوص میک

ها در  و ائتالف ها ریهمکابه بخش مربوطه در 
 مراجعه کنید. یمدن های یتفعال

 
 ائتالف چیست؟ 

دو  میانائتالف عبارت است از یک اتحاد موقتی 
ب نفوذ یا قدرت بیشتر منظور کس چند گروه به یا

ها به تنهایی  چه افراد و گروه نسبت به آن
 نقاط قوت توانند بر ها می گروهبر اهداف مشترک، تمام اعضای دست آورند. با تمرکز  توانند به می

 مند شوند.  ود افزوده و از منافع مشترک بهرهخ
 
 چرا باید ائتالفی را تشکیل داد؟ 

دلیل اصلی تشکیل، تأسیس یا پیوستن به یک ائتالف کسب قدرت و نفوذ بیشتر نسبت به قدرت 
توانند کارهای  ها از طریق همکاری با یکدیگر می گروهاست.  خودی خود به و نفوذ یک سازمان

 بیشتری را به انجام برسانند.
  

گیری در خصوص تشکیل یا پیوستن به یک ائتالف باید به مسائل مختلفی  در هنگام تصمیم
 اندیشید. این مسائل عبارتند از:

 

 تر انجام تحقیقات کامل 
 به اشتراک گذاشتن اطالعات 
 بسیج کردن حامیان 
 رسانی عمومی اطالع 
  خاصحمایت از یک مسئله 

 جذب منابع مالی 
 سازماندهی در برابر یک نیروی قوی تر 
 دست آوردن قدرت و نفوذ بیشتر به 

 
ها را در نظر گرفته و  کم باید آن دهند، اما دست انجام نمیموارد فوق را  تمامها  لزوما همه ائتالف

 ها بیندیشند. به آن
 

 بعدی                                                                                       قبلی

 
 

  

 عنوان رهبر گروه... به

که هایی باشید  دنبال شراکت با گروه به

دنبال داشته  ها سود متقابل به رابطه با آن

باشد. برای ارزیابی هر شراکت، به 

ها )زمان، انرژی، پول( و  ورودی

ها،  ها، الهام دستاوردهای گروه خود )ایده

ها  داوطلبین، منابع( بیندیشید. کدام شبکه

ها در تحقق مأموریت گروه به  و شراکت

کنند؟ چه نیازهایی دارید  شما کمک می

تواند  اند، و چه کسی می که برآورده نشده

 در این زمینه شما را یاری کند؟

https://www.nabz-iran.com/en/content/page/lesson-four-implementing-your-advocacy-campaign-4#.UxY9E_ldXnw
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/lesson-four-implementing-your-advocacy-campaign-4#.UxY9E_ldXnw


 
 

 ها )ادامه( ها و شراکت شبکه
 
 حفظ یک ائتالف 

ائتالف و تمام صوص تشکیل یک خ که شرکا در پس از این
های مختلف آن به توافق رسیدند، بخش دشوار کار عبارت  جنبه

ای که اهداف  ئتالف و تنظیم عملکرد آن به گونهاست از حفظ ا
 برد برای همه پدید آید. -محقق شده و یک موقعیت برد

 
 :های ائتالف نیز توجه  د را حفط کنید، اما به سایر گروهفلسفه گروه خو حفظ جو اعتماد

 های شریک حفظ شود. ه باشید تا جو اعتماد بین سازمانداشت
  
 وافق هم تصمیم گیرندگان درون گروه باید جلساتی منظم را با ت گیری: جلسات تصمیم

خود را حفظ کنند، وجود جو اعتماد را تضمین نموده، و  میان ترتیب ارتباط برگزار کرده و بدین
 اختالفات احتمالی را برطرف کنند. 

 

 :ها حفظ کنند. را بین خود و بین هر یک از گروه شرکا باید ارتباطات خود ارتباطات داخلی 
 

 :خصوص ارتباط با عموم مردم،  رهای مورد توافق را د شرکا باید رویه ارتباطات خارجی
 های خارجی حفظ نمایند. ها، مطبوعات، دولت و گروه رسانه

 
ها نداشته یا ائتالفی ساختارمند را  ا سایر گروهکه شراکتی رسمی را ب حتی اگر تصمیم بگیرید

تشکیل ندهید، باز هم باید همین مراحل را رعایت کنید تا روابط مناسب خود را حفظ کرده و برای 
 های آینده آماده باشید. وقعیتم
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 آموزش مجازی بیشتر

جهت کسب اطالعات بیشتر 

ها و  در خصوص تشکیل ائتالف

دوره آموزش اتحادها، به 

 های مدنی مجازی فعالیت

 نبض ایران مراجعه کنید. 

 ها های خود را بیازمایید: شراکت مهارت

ها  تشکیل ائتالف با سایر گروههایی از کار وجود دارد که با  به نظر شما آیا جنبه

ها و  تر یا مؤثرتر انجام دهید؟ آیا گروه های دیگری با ارزش ها را راحت بتوانید آن

 ها به سود شما باشد؟ اهداف مشابه وجود دارند که شراکت با آن

https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw


 
 

 رشد و یادگیری
 

به نظارت نقادانه بر اجرای مند یک گروه قدرت
هایش، زمان کافی را اختصاص داده و  فعالیت

ها درس  ها و چالش کند تا از موفقیت تالش می
این است که مشخص شود آیا  گیرد. هدفب

های شما در موعد مقرر و به صورت  فعالیت
که آیا به  انجام می شوند یا خیر، و نیز ایناثربخش 
تضمین تحقق بهترین نتایج هایی برای  یاستراتژ

ممکن نیاز است یا خیر. در این فرایند باید به طور 
هایی درست  چه فعالیت»یوسته از خود بپرسید: پ

هایی را می توان  شوند و چه فعالیت انجام می
 «.بهبود داد؟

های زمانی منظم باید  در دوره
تر به کار خود  صبورانه و عمیق

 ارزیابیبیندیشید. به این کار 
رزیابی شود. هدف از ا گفته می

های  بررسی نتایج واقعی فعالیت
 شما است. 

 
 سؤاالت زیر مواردی هستند که باید مد نظر قرار دهید:

 

 اند؟ چرا؟ یک چنین نبوده کارها درست انجام شده اند؟ کدام کدام 
 کار گرفته شده چه آموخته اید؟ های انجام شده و رویکردهای به از فعالیت 
  ها مؤثر و کدام غیر مؤثر بودند؟ روشکدام 
 ها کدام؟ ها کدام بودند؟ بدترین بهترین فعالیت 

  
کنند. بهترین روش ها را می توان بار دیگر  ریزی در آینده یاری می ها شما را برای برنامه این آموزه

 توان حذف نمود. ر گرفت و روش های غیر مؤثر را میبه کا
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 عنوان رهبر گروه... به

فرهنگی را در گروه خود خلق کنید که 

پذیرای تفکر و یادگیری باشد. الزم است 

که اعضا برای ارائه پیشنهاد در خصوص 

کردن کارها احساس تر  چگونگی اثربخش

های منظمی را  راحتی کنند. زمان

هایی را حتی با  اختصاص داده و بحث

متخصصین خارج از سازمان صورت دهید 

های خود را  تا از این طریق نتایج فعالیت

مرور کرده و تعیین کنید که آیا به اهداف 

دست یافته و نیازی به تغییر در استراتژی 

 دارید یا خیر.

 : یادگیریهای خود را بیازمایید مهارت

های خود اندیشیده و نتایج را  برای اینکه اعضای گروه با آسودگی به فعالیت

توانید اعضای گروه را یاری کنید تا  توانید بکنید؟ چگونه می مرور کنند، چه می

 موفقیت را تعریف کرده و تعیین کنند که آیا به آن دست یافته اید یا خیر؟



 
 

 درس دوم: نکات مهمی که باید به خاطر سپرد
 

  روابط خوب بین اعضای گروه در کارهای اجتماعی حائز اهمیت است، زیرا دستیابی به
اهداف دشوار بوده و مشاهده نتایج مثبت ممکن است به مدت زمانی طوالنی نیاز داشته 

 باشد. 
 های مشترک هستند. برخاسته از روابطی مبتنی بر ارزشها  ترین گروه موفق 

  وها کنند. آمال و آرز گیری سازمان را تعیین می و جهتبه همراه هم هدف آمال و آرزوها
 یابند. انداز سازمان نمود می اغلب در مأموریت و چشم

 تواند ساختارها،  انداز سازمان مشخص شدند، گروه می پس از این که مأموریت و چشم
 های مناسب و مورد نیاز را ایجاد کند. ها، و رویه خط مشی

 ها  های خود به آن ها، و پول، که یک گروه در فعالیت ، مهارتمنابع عبارتند از مواد، زمان
 نیازمند است.

 ند. در برخی از یاب ها را سودمند می ها همکاری نزدیک با سایر گروه گاهی اوقات گروه
ها، تخصص یا منابع مالی  گذاری مهارت ها مبتنی بر به اشتراک موارد این مشارکت

 هستند.

 اند یا خیر، های شما مؤثر بوده بیندیشید تا دریابید آیا فعالیت ودتر به کار خ صبورانه و عمیق 
کار گیرید یا  برای تضمین بهترین نتایج ممکن بههایی را  و همچنین آیا الزم است استراتژی

 خیر.
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 ۲نامه درس  پرسش

 

 تواند انجام دهد چیست؟ ترین کارهایی که یک رهبر گروه میبه .۱
 الف. ایجاد فرهنگ تفکر و یادگیری

 های منظم به منظور تعیین اهداف ب. ترتیب دادن بحث
 ها و تهیه استراتژی مناسب پ. مرور نتایج فعالیت

 ت. همه موارد فوق
 

درست است یا « مانند بیانیه مأموریت باشدانداز باید  بیانیه چشم»گزاره  .۲
 نادرست؟

 الف. درست
 ب. نادرست

 
 انداز خوب: ای است از یک بیانیه چشم مورد نمونه  . کدام۳

 HIV/AIDS عاری ازالف. هدف نهایی ما جهانی است 
 ب. جهانی که در آن هر کس مکان مناسبی برای زندگی داشته باشد

 پایان دادن به گرسنگی و فقر و محافظت از کره زمین ها به منظور پ. همکاری با انجمن
 های آینده است جای گذشتن جهانی پایدار برای نسلانداز ما بر  ت. چشم

 
 ؟نیستیک از موارد زیر  . ساختار سازمانی، کدام۴

 های خاص ها و مسئولیت الف. تشریح نقش
 گیری در سازمان ب. چگونگی تعیین هدف و جهت

 های آشکار برای شفاف سازی انتظارات مشیها و خط  پ. رویه
 های کاری که عملکرد هدفمند سازمان را تضمین کنند ت. ایجاد روال

 
منظور  شد، اندیشیدن عمیق به کار خود بهچه در این درس گفته  . بر اساس آن۵

 ها چه نام دارد؟ تبررسی نتایج واقعی فعالی
 الف. ارزیابی

 ب. پایش
 پ. جذب منابع مالی

 پیاده سازیت. 
 

خاطر سپردن کدام مورد حایز  ، بهها اجرای فعالیتدر هنگام جذب منابع مالی و . ۶
 ؟اهمیت است

 الف. رعایت استانداردهای باالی اخالقی و رعایت قانون
 ب. درخواست پاسخگویی از اعضا و مؤسسین

 های مالی زیاد پ. جذب کمک
 ت. گزینه های الف و ب

 
 گروه مفید است؟ یک در چه هنگام برای ها همکاری با سایر گروه. ۷

 الف. مشارکت همواره بهترین راه است
ها،  گذاری مهارت هنگامی سودمند است که به اشتراک ها ب. همکاری با سایر گروه

 تخصص، و منابع مالی سبب پیشبرد اهداف هر دو گروه شود
 ره بهترین راه استها، هموا ها، بدون مشارکت با آن  پ. فعالیت در کنار سایر گروه

 ت. هیچ کدام



 
های بزرگ  ریت مالی قدرتمند تنها برای گروههای بایگانی و مدی سیستم». گزاره ۸

 درست است یا نادرست؟« حائز اهیت هستند
 الف. درست
 ب. نادرست
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 س سوم: همکاری مناسب با یکدیگردر
 

یک گروه، الزم است به اعضا کمک کنیم که به خوبی با یکدیگر کار در هنگام همکاری در قالب 
کنند. الزم است که ارتباط مؤثری برقرار شده و تصمیمات به صورت سازنده اتخاذ شوند. گاه 

است برای چنین شرایطی آماده باشید تا بتوانید به آید. الزم  ختالفاتی بین اعضای گروه پدید میا
 طور مؤثر با آن مقابله کنید.

 
 پس از اتمام این درس قادر خواهید بود:

 

  کنید تسهیلگرینشست مؤثری را 
  اعضای گروه را یاری کنید تا تصمیمات را با همکاری هم اتخاذ کرده و با تعارضات مقابله

 کنند

 برای اخالقیات و پاسخگویی گروه خود را درک کنید نیاز به تنظیم استانداردهایی 
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 های مؤثر برگزاری نشست
 

یاد کنید، به احتمال بسیار ز در قالب یک گروه با هم کار میهنگامی که 
هایی برگزار کرده و در آن اطالعات را  که باید نشستدر خواهید یافت 

مشکالت را حل کنید،  به اشتراک بگذارید، بازخوردهایی دریافت کنید،
ریزی کنید، و تصمیماتی را اتخاذ نمایید. به همین  ها برنامه برای فعالیت

تا اطمینان  دلیل الزم است که چند مفهوم و روش مهم را درک کنید
ه مناسبی از های شما مؤثر بوده و استفاد نشستحاصل نمایید که 

 آید. زمان اعضا به عمل می
 
های بیش از حد،  برند برگزاری نشست ها از آن رنج می کی از مشکالتی که بسیاری از گروهی

 ضروری در نشست ها است. مورد، یا دعوت از افراد غیر های بی برگزاری نشست
 

 های زیر را از خود بپرسید: نید، پرسشریزی ک از آن که نشستی را برنامهپیش 
 

 کنم؟ ریزی و برگزار می چرا این نشست را برنامه 
 انتظار چه دستاورد یا نتیجه ای دارم؟ 
 چه اطالعاتی مبادله و چه تصمیماتی اتخاذ خواهند شد؟ 
 ها را جلب  یا حمایت آنها مالقات کرده  ر نشست حاضر هستند که باید با آنچه افرادی د

 کنم؟
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 های مؤثر )ادامه( برگزاری نشست
 

است، باید در خصوص نیاز به برگزاری نشست تفکر ها نامشخص  یک از این پرسش اگر پاسخ هر
ای  برای نشست داشته باشید، به گونه ریزی مناسبی دی داشته باشید. الزم است برنامهمجد

ش از حد خوبی استفاده کنید، و نیاز به پیگیری بی خود دست یافته، از زمان افراد بهکه به اهداف 
اصر مهم و ضروری در اثربخشی ز عنای است ا لیست زیر مجموعه نداشته باشید. چک

 کند.  ها یاری می ریزی آن ها، که شما را در برنامه نشست
 

 ها حصول اطمینان از اثربخشی نشست

الزم است هدف نشست را تعیین کرده و اطمینان حاصل کنید که تمام  هدف
 شرکت کنندگان نتایج مورد انتظار نشست را درک کرده اند.

اند فکر کنید. سعی کنید  باره افرادی که به جلسه دعوت شدهدر به دقت شرکت کنندگان
 افراد غیر ضروری را دعوت نکنید.

کنندگان تعیین کنید.  ن مکان و زمان را برای تمام شرکتسعی کنید بهتری مکان و زمان
اطمینان حاصل کنید که فضای در نظر گرفته شده برای تعداد افراد مناسب 

ر هنگام تعیین زمان نشست، سترس است. دبوده و برای همه قابل د
االمکان در نظر گرفته و به  ها و سایر تعهدات شرکت کنندگان  را حتی برنامه

 امنیت و ایمنی آن ها توجه کنید )بسته به عنوان نشست و شرایط گروه(.

ای تهیه کرده و پیش از آغاز نشست آن را بین افراد توزیع  دستور جلسه دستور جلسه
کنید که همه افراد از هدف جلسه آگاه  بدین ترتیب اطمینان حاصل مینید. ک

ه انواع بوده و خود را برای مشارکتی مؤثر آماده کرده اند. دستور جلس
کم این موارد را در بر داشته باشند:  ها باید دست مختلفی دارد، اما همه آن

ی که درباره هر افرادعنوان، هدف، زمان، تاریخ، مکان، موارد مورد بحث، و نام 
 کنند. مورد بحث می

بداند که چه انتظاراتی از  کننده باید هدف جلسه را درک کرده و هر شرکت ها مسئولیت
ها در دستور جلسه راهی  در برخی موارد ذکر کردن مسئولیت رود. وی می

 مناسب برای حصول اطمینان از آمادگی شرکت کنندگان است.
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 های مؤثر )ادامه( برگزاری نشست
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 نمونه دستور جلسه

 صبح ۳، ساعت ۰۲۳۳اسفند  ۲ تاریخ/زمان:

 اتاق کنفرانس ب مکان:

 فرد الف، فرد ب، فرد پ، فرد و، فرد ه، فرد ی. شرکت کنندگان:

 هدف نشست:

 ها و مزایا و معایب ایجاد ائتالفی برای پروژه بحث در خصوص موقعیت 

 های مشابهی دارند و  هایی که فعالیت بارش افکار در خصوص لیستی از سایر گروه

 های احتمالی برای شراکت موقعیت

 برنامه نشست

 نشست پیشین: مروری بر ۰۰:۰۵تا  ۰۰

 : بحث و بررسی: مزایا و معایب۰۰:۴۵تا  ۰۰:۰۵

 های جامعه : بارش افکار: سایر گروه۰۳:۰۵تا  ۰۰:۴۵

 : تصمیم گیری/رأی گیری در خصوص ایجاد ائتالف۰۳:۲۱تا  ۰۳:۰۵

 : گام های بعد۰۳:۴۵تا  ۰۳:۲۱

 : پرسش ها و نظرات شرکت کنندگان۰:۱۱تا  ۰۳:۴۵

 نقش ها/مسئولیت ها

 جلسه: فرد الف صورتثبت 

 گر: فرد و تسهیل

 گری: فرد ی میانجی



 
 

 گری تسهیل
گر مسئولیت دارد تا تصمیمات را در راستای مطلوب نگه داشته و  در یک نشست، تسهیل

ترتیب  بدیناسبی برای اظهار نظر دارند. کنندگان شانس من اطمینان حاصل نماید که تمام شرکت
گران خوب باید دو جنبه مسئله را به خاطر داشته  شود. تسهیل تحقق هدف نشست تضمین می

 باشند:

 :عنوان مثال: آیا گروه به توافق دست  ا نشست به هدف خود رسیده است؟ بهآی نتیجه
 یافته است؟ آیا مشکلی حل شده است؟

 :کنندگان احساس  شرکت عنوان مثال: آیا نشست چگونه پیش رفته است؟ به فرایند
ها در نظر گرفته شده است؟ آیا از وقت همه  ند که چشم اندازها و انتظارات آنکن می

 شرکت کنندگان به خوبی استفاده شده است؟
توانید اطمینان  ها می اند که با استفاده از آن های عملی ارائه شده نماییدر ادامه راه

 هستید.ها  گر خوب در نشست صل کنید یک تسهیلحا

 
 

 

 نشست را در زمان مقرر شروع کرده و خاتمه دهید
آغاز نشست با تأخیر سبب می شود که . الزم است که به وقت همه شرکت کنندگان احترام بگذارید

شرکت کنندگان تصور کنند دیر رسیدن مشکلی ندارد، و خاتمه نشست با تأخیر نیز ممکن است سبب 

. تداخل برنامه های شرکت کنندگان شود  

 از دستور جلسه استفاده کنید
از شرکت . پس از اختصاص زمان و تهیه دستور جلسه، حتمأ آن را در نشست مورد استفاده قرار دهید

از دستور جلسه به . کنندگان بخواهید که آیا الزم است تغییری در دستور جلسه اعمال شود یا خیر
عنوان ابزاری برای تمرکز بر هدف نشست و حصول اطمینان از مشارکت و اظهار نظر شرکت 

اطمینان حاصل کنید که همه شرکت کنندگان نسخه ای از دستور جلسه را در حین . کنندگان استفاده کنید

. نشست در اختیار دارند  

 یک سری قوانین اصلی تهیه کرده و از آن ها تبعیت کنید
الزم است اجماعی در . به گروه کمک کنید تا یک سری قوانین اصلی واضح برای نشست تهیه کند

.  خصوص این قوانین وجود داشته باشد تا احتمال تبعیت از آن ها توسط همه شرکت کنندگان افزایش یابد
پس از این که توافق در خصوص قوانین حاصل شد، آن ها را در اتاق نصب کنید تا همه آن ها را 

رأس ساعت مقرر در جلسه حاضر شده و آن را : مثال هایی از قوانین اصلی نوعی عبارتند از. ببینند
آغاز کنید، در هنگام پذیرفتن وظیفه پیگیری واقع بین باشید، به دیدگاه های مختلف احترام گذاشته تعهد 

. به تبعیت از قوانین اصلی را گسترش دهید  

 مشارکت گسترده افراد را تضمین کنید
الزم است اطمینان حاصل کنید که تمام شرکت کنندگان شانس اظهار نظر و مشارکت در بحث را 

گاه برخی افراد بحث را در دست می گیرند و این وظیفه تسهیل گر است که اطمینان حاصل کند . دارند

. حتی ساکت ترین شرکت کنندگان نیز می توانند ایده ها و نظرات خود را بیان کنند  

 خالصه نشست را تهیه کنید

در انتهای نشست خالصه ای از مباحث مطرح شده، تصمیمات اتخاذ شده، وظایف تخصیص داده شده، 
. تاریخ ها، و هر گونه کاری که شرکت کنندگان باید انجام دهند تهیه کنید  



 
 

 گیریتصمیم 
 

چگونگی فرایند  های داشتن یک گروه مؤثر عبارت است از تعیین ترین جنبه یکی از مهم
، مورد نیاز است. در اجماعگیری جمعی. در بسیاری از موارد یک رویکرد مشارکتی، یا  تصمیم

معموأل گیری کند.  شد یک فرد خاص از سوی گروه تصمیمسایر موراد ممکن است الزم با
 شوند. مختلف با توجه به شرایط ترکیب میهای  روش

  
هایی در  گیری مختلف و راهنمایی ی تصمیمدر ادامه انتظارات موجود از رویکردها

 اند: ها ارائه شده خصوص زمان استفاده از آن
 

روش 
 گیری تصمیم

 راهنمایی برای استفاده توضیحات

 گیری تصمیم
مشارکتی )یا 

 اجماع(

ای که به همه  تسهیل شدهفرایند 
کند در فرایند  اعضای گروه کمک می

گیری مشارکت کنند تا  تصمیم
تصمیمات اتخاذ شده تأمین کننده 
اکثر نیازهای اکثر اعضا باشد. این 

بی است برای حصول روش راه مناس
ای  که صداهای حاشیه اطمینان از این

نیز در کنار صداهای قدرتمندتر شنیده 
 شوند.

ای گروه باید به اجماع تمام اعض
 برسند

 فرایند باید شفاف باشد
زمان کافی باید به هر فرد اختصاص 

 داده شود
 تصمیم باید مهم یا اساسی باشد

در این شرایط بهتر است استفاده 
یم گیری سریع، نشود: لزوم تصم

های جایگزین  وجود نداشتن گزینه
 مناسب، بی اهمیت بودن مسئله

گیری  تصمیم
 اکثریتی

دهند و رأی  اعضای گروه رأی می
اکثریت تبدیل به تصمیم نهایی می 

 شود.

هنگامی مناسب است که تصمیم 
باید زود اتخاذ شود، اما مشارکت 

 اعضا نیز وجود داشته باشد.
های  ها یا گروه اگر برخی از بخش

طور پیوسته در رأی گیری  فرعی به
شکست بخورند، ممکن است 

یا  احساس به حاشیه رانده شدن
 بیرون گذاشته شدن کنند.

گیری  تصمیم
 فردی

ک فرد از سوی گروه تصمیم گیری ی
 کند. می

 در مورد مسائل عادی مفید است.
ندرت در  هنگامی مفید است که به

 کار گرفته شود. موارد ضروری به
بهتر است هنگامی که تصمیم مهم 
بوده و بر گروه تأثیر زیادی می گذارد 

 به کار گرفته نشود.

 
 بعدی                                                                                       قبلی

 
 

  



 
 

 مدیریت تعارض
 

شکل  بهبروز تعارض در گروه غیر قابل اجتناب است. گاهی تعارض 
وه است. گاهی نیز تعارض گیری گر اختالف عقیده در خصوص جهت

هایی برای کار با سایر  . اما راهکار است متفاوت های حاصل روش
اعضای گروه و حل تعارض وجود دارد، به گونه ای که سبب خشم و 

 رنجش و تعارض در آینده نشود. 
 

 گیرند: کار می نش به تعارض پنج روش مختلف را بهاکو در افرادطور کل  به
 

ه به خود بدون توجاستفاده از اختیار رسمی یا قدرت دیگر برای تأمین منافع  اجبار
 های طرف دیگر تعارض دغدغه

 بدون توجه به دغدغه های شما اشبرای تأمین منافع  مقابلاجازه دادن به طرف  سازش

 توجه نکردن به تعارض و انجام ندادن هیچ گونه اقدامی برای حل آن پرهیز

که تا حدی برای هر دو طرف  حلی برای حل تعارض از طریق تعیین راهتالش  مصالحه
 طور کامل تأمین نکند یک را به خش باشد، اما منافع هیچب رضایت

های خویش و تشریح دغدغه های خود  کاری با طرف مقابل برای درک دغدغههم همکاری
 برد(-بخش باشد )راه حل برد ه حلی که برای طرفین کامأل رضایتبرای یافتن را

 
 بعدی                                                                                       قبلی

 
 

  



 
 

 مدیریت تعارض )ادامه(
 در اکثر شرایط باید گروه را ترغیب به استفاده از روش مشارکتی برای مدیریت تعارض نمایید تا

گیری  اختالف عقیده درباره جهتناشی از سازنده حاصل شود. اگر تعارض  ای ترتیب نتیجه بدین
گیری  های ارائه شده در بخش تصمیم مورد استفاده باشد، به برخی روش های گروه یا استراتژی

 مراجعه کنید تا اعضای گروه بهتر بتوانند با هم مشارکت کرده و تصمیمات جمعی اتخاذ کنند. 
های زیر برای حل مؤثر آن  یشته باشد، می توانید از استراتژاگر تعارض بیشتر جنبه شخصی دا

 استفاده کنید.

به رسمیت شناختن 
 تعارض

هر چند که بسیاری از افراد ترجیح می دهند از شرایط تعارض 
دوری کنند، اما بهتر است تعارض و اختالف عقیده به رسمیت 
شناخته شده و برای حل آن تالش شود. اگر تعارض را نادیده 

است منجر به تنش بیشتر و  گرفته یا از آن پرهیز کنید، ممکن
 و در نتیجه صدمات بعدی شود. رنجیدگی خاطر

اختصاص زمانی برای 
 تفکر

که مستقیمأ به اختالف عقیده یا تعارض با فردی دیگر  پیش از آن
بپردازید، زمان کافی اختصاص داده، به شرایط اندیشیده و مسئله 

ها  ممکن است آنده در میان بگذارید. را با یک دوست یا عضو خانوا
یاری کنند تا موقعیت را از ای ارائه داده یا شما را  بتوانند توصیه

یشید که به طرف دیگر تعارض ای دیگر بنگرید. همچنین بیند زاویه
خواهید به زبان  ید بگویید و موارد اصلی را که میخواه چه می

 آورید تمرین کنید. 

صورت رو در رو مالقات کرده و مسائل منجر با شخص مورد نظر به  مالقات های رو در رو
به تعارض را مورد بحث قرار دهید. مالقات رو در رو از تماس تلفنی 

از تری داشته و  ، زیرا می توانید گفتگوی فعاالنهیا ایمیل بهتر است
زدن، تماس  ، لبخنددادن ابزارهای غیر شفاهی مانند دست

کنید. مالقات را در های زبان بدن استفاده  چشمی، و سایر مؤلفه
 زمان و مکان مناسب برای هر دو طرف ترتیب دهید.

اگر شرایط به شکل ویژه ای حساس بوده و نتوانسته اید مشکل  استفاده از میانجی
رض حل کنید، می توانید یک فرد را مستقیمأ با طرف دیگر تعا

تواند منطقی  وان میانجی دعوت کنید. میانجی میعن به طرف را بی
وش دهد، و سازش و دستیابی به کرده، به سخنان طرفین گعمل 

 حل را تسهیل کند. راه

معذرت خواهی در صورت 
 لزوم

در حتی اگر تعارض کامأل حاصل فعل شما نباشد، از نقش خود 
 خلق تعارض آگاه باشید. اگر کار نادرست یا نامناسبی انجام

تواند  کار می و معذرت خواهی کنید. این اید، از آن آگاه باشید داده
شما تالش می –از طریق یک بیانیه سیاسی مهم انجام شود 

 «.محق باشید»کنید تا اوضاع را رو به جلو حرکت دهید، نه این که 

به حداقل رساندن امکان 
 بروز تعارض

توانید امکان بروز تعارض را به حداقل برسانید.  از طرق مختلف می
است. تنها در صورتی وارد نخستین راه انتخاب کردن محل منازعه 

مشکل یا تعارض شوید که مسئله بسیار مهم باشد. دومین راه 
ایجاد روابط کاری مناسب با سایر اعضای گروه و احترام گذاشتن 
به همه است. آخرین راه نیز تالش برای ابراز شفاف عقاید و 
درخواست محترمانه چیزی است که می خواهید یا به آن نیاز 

 دارید.
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 اخالقیات و پاسخگویی
 

باید به صورت اخالقی، پاسخگویانه و مسئولیت پذیر در عمل چند دلیل وجود دارد که چرا گروه ها 
توانند به یکدیگر اعتماد  ست اعضای گروه مطمئن باشند که میعمل کنند. نخست این که الزم ا

دوم این که الزم است گروه شهرت و اعتبار مناسبی بین سایر اعضای جامعه داشته باشد  کنند.
اخالقیات، پاسخگویی و –فراهم آید. این اصول بنیادین تا احترام و اعتبار الزم برای انجام کارها 

 پایه و اساس شکل گیری گروه های موفق و پایدار هستند.  -مسئولیت پذیری
 

های فرد یا گروه. برخی ویژگی های مهم  از منشور اخالقی حاکم بر فعالیت اخالقیات عبارت است
 یک گروه اخالقی و پاسخگو عبارتند از:

 
 ه برگرفته از نظرات بسیاری از اعضای گروه یا تمامی آن ها است. این دارد ک مأموریتی

های گروه، و  ها و برنامه گیری و فعالیت راهنمایی است برای فرایند تصمیم مأموریت
داند  گیرد. چنین گروهی می رار میهمچنین برای ارزیابی نتایج کار گروه مورد استفاده ق

ه انجام رسیده و موظف است عضا و جامعه بکه مأموریت آن از طریق کار و تعهد ا
 اند.  نیاز بوده و به خوبی مدیریت شده ها ترتیب دهد که مورد هایی را برای آن برنامه

 شوند تا از  به شکل عادی و روزمره رعایت میدارد که هایی  هنجارها و خط مشی
 تضاد منافع بالفعل یا بالقوه پرهیز شود. 

  جمله  کند که از آن را رعایت می مدیریت مالی قدرتمنداستانداردهای پذیرفته شده
 های مالی منظم در صورت لزوم اشاره کرد. توان به انتشار گزارش می

  کند. ها تبعیت می آگاه بوده و از آن قوانیناز تمام 
  رد. این کار باید با گذا خود، اعضا و جامعه احترام می منافع و اهداف حامیان مالیبه

 گری و یکپارچگی انجام شود. ای حداکثر حرفه
  ای که مأموریت خود را بیان کرده و سازمان  کند، به گونه برقرار می ارتباطدقیق و صادقانه

 را معرفی نماید. 
 دهد.  قدیر قرار میرا ثبت کرده و مورد ت های مالی ها و حمایت هدیهطور دقیق تمام  به 
 ها از طیف  ریزی اولویت ها و برنامه و در فرایند برنامه به نیازهای جامعه پاسخ داده

 کند. یدگاه ها و افراد درخواست کمک میای از د گسترده
 نجام شده را تشریح که کارهای ا دهد را در اختیار عموم مردم قرار می اطالعاتی

خصوص فعالیت ها و  ل با اعضای گروه درهای منظمی را برای تعام کرده و موقعیت
 دهد.  ت در اختیار افراد جامعه قرار میاتصمیم

 این امر می تواند سبب ارتقای متعهد به ارزیابی پیوسته و صادقانه کار خود است .
اثربخشی گروه شده و در صورت لزوم تغییراتی عملی را به وجود آورد. گروه نتیجه ارزیابی 

 جامعه قرار می دهد. افرادهای خود را در اختیار 
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 اخالقیات و پاسخگویی )ادامه(
 

نوع عقاید و شفافیت در کار، با تبعیت از اصول اخالقی، مانند برابری تمام اعضا، احترام به ت
ر نظر کرده و به جامعه نشان می دهند که می اها اعضای خود را ترغیب به مشارکت و اظه گروه

 توانند نمایندگانی قابل اعتماد باشند. 
 

ه واسطه شراکت و حمایت توانید از طریق همکاری با افراد خارج از سازمان و ب این، میعالوه بر 
ی کند تا اتهامات و فشارها نید. چنین تصویری شما را یاری میها کسب اعتبار ک گسترده آن

 عنوان گروهی اخالقی، برجسته و قابل اعتماد شناخته شده اید. را تاب بیاورید، زیرا بهخارجی 
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 درس سوم: نکات مهمی که باید به خاطر سپرد
 

 الزم است که هایی را برگزار کنید الزم است که نشستر قالب یک گروه در هنگام کار د .
ها و استفاده مناسب از وقت اعضای  توان از اثربخشی این نشست درک کنید چگونه می

 گروه اطمینان حاصل کرد.
 دارید: نشست را در  مناسبی های تسهیل شده که نشست برای حصول اطمینان از این

 پایه مقرراتدستور جلسه استفاده کنید، یک سری  زمان مقرر آغاز کرده و پایان دهید، از
ای از نشست  رده اعضا را ایجاد کنید، و خالصه، مشارکت گستکار بگیرید بهتهیه کرده و 
 تهیه نمایید.

 گیری  گیری مشارکتی )یا اجماع(، تصمیم گیری بر سه نوع است: تصمیم فرایند تصمیم
 گیری فردی.  اکثریتی، و تصمیم

  همکاری با سایر اعضای  هایی برای تناب است، اما راهگروه غیر قابل اجبروز تعارض در
ای که منجر به خشم و رنجش و تعارض بیشتر  کردن تعارض وجود دارد، به گونه گروه و حل

 در آینده نشود.
 های موفق و پایدار را  پذیری زیربنای گروه یادین اخالق، پاسخگویی و مسئولیتاصول بن

 دهند. تشکیل می

 ضای گروه شده و به تبعیت از اصول اخالقی اصلی سبب مشارکت و همکاری بیشتر اع
 ای قابل اعتماد باشد. تواند نماینده دهد که گروه می جامعه نشان می
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 ۳نامه درس  پرسش

بهتر است تعداد نشست ها هر چه بیشتر باشد تا اطمینان حاصل شود »گزاره  .۱
 درست است یا نادرست؟« همه در جریان کار قرار دارند

 الف. درست
 ب. نادرست

لیست عناصر اصلی اثربخشی نشست ها وجود  یک از موارد زیر در چک کدام .۲
 ندارد؟

 الف. دستور جلسه
 ها ب. مسئولیت

 گذاری اطالعاتپ. به اشتراک 
 ت. مشارکت

درست است یا « دستور جلسه باید در حین نشست توزیع شود»گزاره  .۳
 نادرست؟

 الف. درست
 ب. نادرست

 بهتر است تمام تصمیمات به این روش اتخاذ شوند: .۴
 گیری مشارکتی یا اجماع الف. تصمیم

 گیری اکثریتی ب. تصمیم
 گیری فردی پ. تصمیم

 دت. بستگی به شرایط دار
گیری فردی  ری مورد اشاره در این درس، تصمیمگی بر اساس نمودار تصمیم .۵

 بیشتر در این شرایط کاربرد دارد:
 الف. وظایف عادی

 ب. فرایندهای آشکار
 پ. موارد اضطراری
 ت. موارد الف و پ

 ؟نیستهای زیر برای حل مؤثر تعارض مناسب  ییک از استراتژ کدام .۶
 الف. پرهیز از تعارض

 مالقات رو در روب. 
 پ. استفاده از میانجی

 خواهی در صورت لزوم ت. معذرت
 یک میانجی خوب باید کدام مورد را بیش از همه مورد توجه قرار دهد؟ .۷

 الف. نتیجه و فرایند
 کنندگان ب. شرکت

 ها پ. مسئولیت
 ت. زمان و مکان

کنترل مباحث را در دست  مدیریتی، های پست الزم است که متقاضیان»گزاره  .۸
 درست است یا نادرست؟« داشته باشند
 الف. درست
 ب. نادرست
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 نتیجه گیری
 

های برطرف  مؤثرترین راهکوش یکی از بهترین و  وردن گروهی از افراد همفکر و سختهم آ گرد
ها سود  ها و مهارت ای از ایده ما از مجموعه گستردهکردن نیازی در جامعه است. در این صورت ش

صورت شانسی برای آشنا شدن با  کنید که در غیر این و روابطی را با افرادی برقرار میجسته 
زیرا به تصمیم گیرندگان  باشد، تواند یک کانال حمایتی مؤثر ا نداشتید. عالوه بر این گروه میه آن

 دهد که تعداد شما زیاد است. نشان می
 

هایی برای  برانگیز باشد. بدون داشتن موقعیت تواند چالش ها می اما ساختن و حفظ گروه
گیری، شاید دریابید که بیش از کار روی مأموریت  یا ساختارهای مناسبی برای تصمیم مشارکت

های ارائه شده  ها و استراتژی کالت درونی هستید. امید است نکتهگروه مشغول پرداختن به مش
یک گروه غلبه کنید. با در قالب های کار  شما را یاری کند تا بر بعضی چالشدر این دوره آموزشی 

داشتن یک سیستم مناسب مطمئن خواهید بود که به اهداف خود دست یافته و تغییرات مثبتی 
 د.را در جامعه ایجاد خواهید کر
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 ها نامه پاسخ

 ۱ نامه درس پاسخ

ها را در چارچوب خط روایی قرار داده  گوید، بلکه آن ها سخن نمی پ. روایت "درباره" ارزش .۰
 کند.  و از این طریق منتقل می

های فردی و جمعی،  الف. محیطی خارج از خانواده، دولت، و بازار که حاصل تالش .۳
ها و مؤسسات برای پیشبرد منافع مشترک است. جوامع مدنی بر مبنای هدف مشترک  سازمان

 شوند. های رسمی و غیر رسمی تقسیم می خود به گروه
عنوان  درس به گیری نخستین مرحله توسعه گروه است که در این ب. تأسیس. شکل .۲

دنبال  فرایند تنظیم ساختار گروه تعریف شده است. در این مرحله اعضا احساس ابهام کرده و به
 راهنمایی هستند. 

کم  نهاد این شرایط باید برقرار باشند: دست کدام. برای تأسیس یک سازمان مردم ت. هیچ .۴
ان توسط افراد حقیقی غیر عضو داشته باشند، این افراد شهروندان ایرانی باشند، سازم ۵

 دنبال دستیابی به قدرت سیاسی نباشد.  وابسته به دولت تأسیس شود و به
توانند توسط افراد حقیقی غیر وابسته به دولت  ها تنها می ب. نادرست. این سازمان .۵

 تأسیس شده و باید اعضای جدید را نیز بپذیرند.
های  یک از کمیته ی سازمان شما، هرها ت. تمام موارد فوق. بسته به سطح فعالیت .۲

 نظارتی ممکن است درخواست شما را بررسی کند.
مجموعه وزارت دادگستری. دیوان  ها و مؤسسات زیر ب. ارائه مجوز به سازمان ثبت شرکت .۷

کند. گروه تخصصی  عدالت اداری درخواست های رد شده توسط وزارت کشور را بررسی می
دهد که سازمان را تأیید اولیه کند یا  و به کمیته نظارت پیشنهاد میدرخواست ها را بررسی کرده 

 خیر.
ت. تمام موارد فوق. بهتر است مزایای تشکیل یک گروه جدید در مقایسه با مشارکت در  .۲

که دریابید هیچ گروهی  را ارزیابی کنید. در صورتی های یک گروه موجود و بهبود آن فعالیت
 دهد، ممکن است بهتر باشد که گروه خود را تأسیس کنید.  های مدنظر شما را انجام نمی فعالیت

  هاي ها، انجمن ، جمعیت احزاب دارد: " قانون اساسی بیان می ۳۲ست. اصل الف. در .۳
  كه  اين  آزادند، مشروط به  شده  شناخته  ديني  يا اقلیتهاي  اسالمي  و انجمنهاي  و صنفي  سیاسي

نكنند.   را نقض  جمهوري اسالمي  و اساس  اسالمي  ، موازين ملي  ، وحدت ، آزادي استقالل  اصول
  ". از آنها مجبور ساخت  در يكي  شركت  در آنها منع كرد يا به  از شركت  توان را نمي  سهیچك
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ت. تمام موارد فوق. الزم است که اعضای گروه از انجام فرایند و همکاری با یکدیگر لذت ببرند. .۰
داشته و از خستگی  انگیزه نگه های دشوار، اعضا را پر ها، حتی در موقعیت جشن گرفتن موفقیت

 کند.  ها جلوگیری می آن
ند چگونه باشد و درصدد خلق خواه کند که اعضا از گروه می انداز تعیین می ب. نادرست. چشم.۳

است.. مأموریت سازمان عبارت است از یک بیانیه رسمی، کوتاه و کتبی  چگونه جامعه و یا دنیایی
 های مورد استفاده آن. از اهداف سازمان و روش

ب.جهانی که در آن هر کس مکان مناسبی برای زندگی داشته باشد. گزینه ب یک .۲
  های یک سازمان است. پردازد که رهنمود به تبیین اصولی میانداز است، زیرا  چشم بیانیه 

گیری  گیری در سازمان. آمال و آرزوها تعیین کننده هدف و جهت ب. چگونگی تعیین هدف و جهت.۴
 کند.  سازمان هستند. ساختار سازمانی رهبری و مدیریت سازمان را تعیین می

تر به کار خود بیندیشید. به این  ظم به طور عمیقهای زمانی من الف. ارزیابی. الزم است در بازه.۵
 ها است.  شود. هدف از ارزیابی بررسی نتایج واقعی فعالیت فرایند ارزیابی گفته می

های الف و ب. الزم است از گروه بخواهید که نسبت به اعضا و مؤسسین شما کامأل  ت. گزینه.۲
رزش به خطر انداختن شهرت و اعتبار های مالی مشکوک ا صادق و پاسخگو باشد. پذیرفتن کمک

 خود را در بین سایر اعضا ندارد. 
ها سودمند است. تصمیم به  ها برای آن یابند که همکاری با سایر گروه می ها در ب. گاهی گروه.۷

 ها باید بسته به شرایط اتخاذ شوند.  ها به تنهایی یا با همکاری سایر گروه انجام پروژه
دهد گروه به چه  ای دارد که نشان می نظر از اندازه اش، بودجه ند، صرفب. یک گروه قدرتم.۲

 میزان پول و برای چه اهدافی به آن نیاز دارد.
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های متعدد به زمان زیادی نیاز دارد. نشست ها را باید  ب. نادرست. برگزاری نشست .۰
 و به اشتراک گذاری اطالعات باشند. گیری زمانی برگزار کرد که راه مؤثری برای تصمیم

پ. به اشتراک گذاری اطالعات. به اشتراک گذاری اطالعات، دریافت بازخورد، حل  .۳
ها، و اتخاذ تصمیمات همگی دالیلی برای برگزاری نشست هستند،  ریزی فعالیت مشکالت، برنامه

 شمار نمی آیند.  ها به اما از عناصر اصلی اثربخشی نشست
ست. دستور جلسه باید پیش از آغاز نشست بین شرکت کنندگان توزیع شود. ب. نادر .۲

دانند و قادر  کنندگان هدف نشست را می شود که تمام شرکت ترتیب اطمینان حاصل می بدین
 خواهند بود در جریان نشست مشارکت داشته باشند.

از است. در سایر ت. بستگی به شرایط دارد. در بسیاری از موارد رویکرد اجماع مورد نی .۴
توانند  ها می گیری کند. سازمان موراد ممکن است الزم باشد یک فرد خاص از سوی گروه تصمیم

 ها با هم ترکیب کنند. های مختلف را با توجه به ساختار و رویه روش
های الف و پ. هنگامی که فرایند آشکار باشد استفاده از روش مشارکتی یا  ت. گزینه .۵

گیری فردی در موارد ضروری مؤثرتر است، البته در  شود. استفاده از تصمیم اجماع توصیه می
 صورتی که به ندرت مورد استفاده قرار گیرد.

الف. پرهیز از تعارض. عدم کنش برای حل تعارضات غیر قابل اجتناب سبب دستیابی افراد  .۲
تعارض است، اما روشی های افراد در واکنش به  شود. هر چند که پرهیز از روش حل نمی به راه

 آید.  شمار نمی برای یافتن یک نتیجه مؤثر به
گران باید بر این نکته تمرکز کنند که آیا نشست به هدف خود  الف. نتیجه و فرایند. تسهیل .۷

 کنندگان را در نظر گرفته است یا خیر. های شرکت رسیده و دیدگاه
ارکت گسترده ای است. حتی ب. نادرست. یک نشست تسهیل شده در بر دارنده مش .۲

گر آن است که اطمینان حاصل  اگر افرادی خاص بحث را در دست داشته باشند، نقش تسهیل
 ها و عقاید خود هستند. کنندگان نیز قادر به ابراز ایده ترین شرکت کند ساکت

 

 


