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 تسهیلگری باآشنایی 

 ! 1برگرفته از کتاب تسهیلگری به آسانی

 ترجمه: گلی احمدی فرد، مریم عطاریه

 

ده شوصف  به عنوان شخصی گره کنید، خواهید دید که تسهیلاگر شما به کلمه تسهیلگر در فرهنگ لغت نگا

ا هبه آنص بدون سوگیری خاکند تا اهداف مشترکشان را درک کنند و که به یک گروه از مردم کمک میاست 

 .دست یابند شان اهداف کمک می کند تا به

 ه، نیاز برفتاری ظهور علوم باپردازان که نظریههنگامی  تا اواسط قرن گذشته وجود نداشت تااین نقش اساساً

ه ب به جای جهت دهی و پاسخ دادن به گروه، کهرا تشخیص دادند خاصی از رهبری سبک  استفاده از

 .تعامالت پیچیده در گروه کمک کند دهیساختار

شست را ی که جلسه یا نیک نقش جدید و مهم بود که در آن فرد باعث ظهورگامان رفتاری کار این پیش

ی آن، د. به جاکند در نتیجه تأثیری داشته باشکند و نه سعی میکند، دیگر نه در بحث شرکت میمدیریت می

نگی روی چگو تواند بردارد به منظور این که بکند، خود را کنار نگه میای شرکت و دخالت نمیاو در هیچ مکالمه

ز ده و مجهرها آمازاکنندگان را با ساختار و ابشرکتبه جای ارایه نظرات، این شخص، اجرای نشست تمرکز نماید. 

ه سی شنیدککند تا صدای هر ترویج یک نقطه نظر خاص، او فرآیند مشارکت را مدیریت می در عوض کند.می

وسعه ان و  تکنندگان در شناسایی و تشخیص اهدافشگیری و پیشنهاد دادن، او از شرکتشود. به جای تصمیم

 کند.های اجرایی خود، پشتیبانی و حمایت میبرنامه

 تسهیلگری چیست؟  

ه کشود وجود دارد. این موجب می اعضا در گیری تصمیم قدرت آن است که در نقش رهبریتسهیلگری 

ؤثر یاز به مند که با ساختاری شکل ده تسهیلگر آزاد باشد تا بر روی ایجاد جو همکاری تمرکز نموده و گروه را

 .بودن را پاسخگو باشد

                                                           
1 Benz. I (2012), "Facilitation with Ease: Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, 
Consultants, and Trainers”, 3rd ed, Jossey-Bass  
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ه ها را بآن وانندبتدهند که ی را پیشنهاد میهایگران به اعضای گروه ابزارها، تسهیلحلبه جای پیشنهاد راه

ز اام اعضا گگام به  ها و جلسات، به منظور هدایتگران در نشستهایشان به کار ببرند. تسهیلمنظور توسعه پاسخ

 .کنندشرکت میبرای رسیدن به نتایج مورد نظرشان،  ها و تشویق افرادق گفت و گوها و بحثطری

یش کنند، باره میردها را نظها عملککنند. آنگران بیشتر شبیه داوران عمل مین، تسهیلبه جای یک بازیکن بود

 مینان پیدااطها نآکنند تا اهدافشان را مشخص نمایند. ها به اعضا کمک میکه در آن شرکت کنند. آن از اینکه

-یا ایجاد مهعالیتدرفوالی را مت ها یک نظمآنمی کنند که گروه قوانین مطلوبی برای هدایت تعامالتشان دارد. 

را  زمانی آن و یا چهد دانند چه زمانی آن را حرکت دهندارند و مینگاه میکار انگشتانشان را بر روی نبض  کنند.

ر را گروه کا کنند اعضایکنند و کمک میگو و بحث حفظ میها تمرکزشان را بر روی گفت و آن خاتمه بدهند.

-اقی میبطرف بی بحث دهند در حالی که درباره موضوعات موردکارها را انجام می ها همه اینخاتمه دهند. آن

 .مانند

 دهد؟تسهیلگر چه کاری انجام می

 کنند:های زیر ایجاد میرا از روش همکاری خودگران تسهیل

 ؛بندانجام تحقیق بر روی پیشینه گروه برای درک نیازهای آنان و آنچه دوست دارند دست یا 

 ؛باشند مشخص و قابل مشاهده به طوری که اهداف ،گروه برای تعریف هدف کلی شانمک به ک 

  که  ند استدرباره فرآی نکاتیفراهم نمودن یک دستور کار دقیق )به تفصیل( و با جزییات که شامل

 ؛تعامل شکل خواهد گرفتکند چگونه توصیف می

  ؛می کند فضای مناسبی را ایجادکمک به گروه برای ایجاد قوانینی که 

  ؛مطرح می شوند و مورد آزمایش قرار می گیرندایجاد اطمینان از این که فرضیات 

 ؛ترتشویق اکتشاف عمیق یپرسش و کاوش برا 

 ؛در زمان درست های درستو تکنیک هاپیشنهاد ابزار 

  ؛توسط کلیه افرادتشویق مشارکت 

 ؛داشتن آن در مسیر هدایت بحث گروه برای نگه 

 ؛کندهای اعضا را منعکس میهای دقیق و درست که ایدهایجاد یادداشت 

 ؛مدیریت کننداختالف نظرها را ای کمک به اعضا تا بطور سازنده 

 ؛تغییر مسیر و هدایت رفتارهای غیرمؤثر 



انجمن تسهیلگران ایران -تسهیلگری آشنایی بامقاله   

3 
 

 د را ایجا ات الزماصالحوانند پیشرفت خود را ارزیابی کرده و ها بتبازخورد دادن به گروه، طوری که آن

 ؛کنند

  ؛های بعدیو مشخص کردن گام گروه برای اتمام کارکمک به 

 ؛یابی به منابعی از داخل و خارج از گروهکمک به گروه برای دست 

 هاگیری پیشرفتو پی برای ارزیابی جلسات راهم نمودن ابزارهاییف. 

-برنامه از قبلقت دبا  هاآن .ساختار را به تعامل تبدیل می کنند تا ساختارها بتوانند سازنده تر باشد گرانتسهیل

 وقتی کار شروع می شود آمادگی برای انطباق با شرایط را دارند. و سپس  ریزی می کنند

 گران به چه چیزی اعتقاد دارند؟تسهیل

 

 

 فکرو دصل است که این ا اعتقاد برها کنند. در قلب آنمی عملاساسی اصول  از ایگران بر مبنای مجموعهتسهیل

 ند.شووانمند و تدرگیر بصورت کامل  نیاز است که مردمکارها، ی خوب انجام دادن است، برا فکربهتر از یک 

 معتقدند که: قاطعانهگران تمام تسهیل

 ؛کارهای درست انجام دهند خواهندمردم باهوش و توانا هستند و می 

 ؛تصمیمات بهتری بگیرند فرد، در مقایسه باتوانند ها میگروه 

 ؛ارزش برابر دارد شان،افراد صرف نظر از رتبه یا جایگاه  نظر همه 

 هدتر متعاند، هها کمک کردگیری آنخودشان به ایجاد و شکلهایی که ها و برنامهمردم نسبت به ایده

 ؛هستند

 ؛رار بگیرندتصمیمات خود، مورد اعتماد ق مسؤلیت به عهده گرفتنتوانند درباره کنندگان میشرکت 

 داده  وزش درسترها و آمها ابزاتوانند تضادها، رفتارها و روابطشان را مدیریت کنند، اگر به آنها میگروه

 ؛شود

 ر رد انتظاتایج مونیابی به توان برای دستاگر فرآیند خوب طراحی شود و صادقانه به کار گرفته شود، می

 .کرداعتماد  به افراد

.است فکر یک از بهتر فکر دو معتقدند انتسهیلگر  
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 اعضا را گرسهیلتشود، شخص در اتاق دیده می تریندر تضاد با مدل سنتی رهبری، که در آن رهبر به عنوان مهم

جرا عمل را ا هایکنند، برنامهگیری میکنند، تصمیمدهد. اعضا اهداف را مشخص میدر مقام نخست قرار می

نمودن  گر فراهمکاری و کمک تسهیلدانند. هممی گورا مسؤل و پاسخ یابی به نتایج خودو برای دست کنندمی

 های درست است.ساختار و پیشنهاد ابزارهای درست در زمان

یق از طرت. ان اسدر نهایت درباره انتقال مسؤلیت از رهبر به سمت اعضا و از مدیریت به سوی کارکن یتسهیلگر

 نند.کمسؤلیت تشویق می نپذیرفتگران اعضای گروه را به مطالبه کردن و اجرای نقش فرآیند، تسهیل

 گر چیست؟وظایف معمول یک تسهیل

ز ا دایت کنندای از جلسات را طراحی و هطیف گسترده شودخواسته می طرفبیبه عنوان فردی گران تسهیلاز 

 :جمله

 ریزی استراتژیک برنامه 

 سازیتیم رویدادهای مربوط به 

  ج دقیقیابی به نتایی برای دستهایایجاد شاخصبرگزاری جلسات به منظور روشن شدن اهداف و 

 جلسات تعیین اولویت 

 جلسات منظم برای کارمندان 

 هابازنگری/ ارزیابی برنامه 

 ارتباطی برگزاری جلسات 

 های تیمجلساتی برای مذاکره کردن درباره قوانین و مسؤلیت 

  فرآیند حل مسألهجلسات بهبود 

 در جهت ایجاد بهبود جلساتی برای به اشتراک گذاشتن بازخورد 

 یک برنامه یا محصول جدید داده هایآوری های متمرکز برای جمعگروه 

 تفاوت میان فرآیند و محتوا

 الت میانعد در تعامبا دو اینهاست.  فرآیند و محتواشنوید، گری میای که بارها و بارها درباره تسهیلدو واژه

 مردم هستند. 
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است،  شود: کاری که در دستدرباره آن بحث و گفت و گو انجام میمحتوای هر جلسه آن چیزی است که 

 وند، درشمحتوا و کلماتی که صحبت می شوند.شود و مشکالتی که حل میموضوعاتی که با آن برخورد می

عموال مشود. زیرا این قسمت بخش کالمی و شفاهی جلسه است، محتوا مشخص است و دستور جلسه بیان می

 کند.ب میتوجه اعضا را جل

یی که ابزارها و ها البقها، ها، رویه: روشگیرندچگونه مسایل مورد بحث قرار میفرآیند با این سر و کار دارد که 

ه یل این ک. به دلشودچنین شامل سبک تعامل، پویایی گروه و جوی است که ایجاد میروند. فرآیند همبه کار می

ه در کاست ای تر است. فرآیند جنبهمشکلبه طور دقیق ن صدا و خاموش است، مشخص کردن آفرآیند بی

گرفته  ب نادیدهشود و اغلتا حد زیادی دیده نمیاند، افراد روی محتوا متمرکز شدهبیشتر جلسات، زمانی که 

  شود.می

دهد، یهاد مها پیشنیک نظر را با قصد تأثیر بر روی نتیجه بحث نی که شخص در حال هدایت جلسه است وزما

 است.  "رهبر محتوی"در واقع او در حال عمل به عنوان 

ه ال عمل بحند، در ککند و بر مدیریت تعامل میان اعضا تمرکز میگر ابزارها را ارایه میهنگامی که یک تسهیل

 است. "رهبر فرآیند"عنوان 

 

 فرآیند محتوی

 چگونه چه چیزی

 وظیفه

 موضوعات بحث

 که باید حل شوندمشکالتی 

 شدهها گرفته تصمیم

 موارد دستور جلسه

 اهداف

 هاروش

 چگونگی حفظ ارتباطات

 های به کارگرفته شدهابزار

 یا هنجارها تنظیم و مشخص شده قوانین

 پویایی گروه

 جو یا فضای کار
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ه بنسبت  نسبت به محتوای مورد بحث کامال منفعل هستند اماگران جه به این نکته مهم است که تسهیلتو

وه مک به گرکه، و عناصر فرایند بسیار قاطع و فعال هستند. این قاطعیت برای مواجهه با تعارض، مداخل مدیریت

 در مواقعی که به بن بست می خورد ضروری است.

به  یاهوهپر  وبه نظر یک سلسه کارهای مبهم، مردم محور، به هم ریخته  گری ممکن استدر نگاه نخست، تسهیل

نه او قاطع تاریافتهبسیار ساخ فعالیت های مجموعهدر واقع یک  درباره آن یاد می گیرید، اما وقتی که نظر برسد.

موختید آرک کردید و ها را فهمیدید و دکه شما این تکنیک زمانی می باشد.هایی غنی تکنیک ابزارها وبه همراه 

شاهده مروهی رد کلی هر گبطور ناگهانی پیشرفت قابل توجهی را در عملک ر ببرید،ها را چگونه به کاکه آن

 خواهید کرد.

 گریتسهیل هایابزار

رار و دسته قا در د. این ابزارهخواهید داشت اختیارتانگر مجموعه وسیعی از ابزارها را در به عنوان یک تسهیل

 .های فرآیندو ابزار اصلی اقداماتگیرند: می

 اند، شامل:نشأت گرفته گرهایی هستند که از شیوه، سبک و رفتار تسهیلآن اصلی اقدامات

 طرف بودنبی 

 گوش دادن فعال 

 هاپرسیدن پرسش 

 تفسیر مداوم 

 هاخالصه کردن بحث 

 هاثبت ایده 

 هاآمیختن و ترکیب ایده 

 ها در مسیرداشتن بحثنگه 

 هافرضیه تست و آزمایش 

  هابحث فضایمدیریت 

 

 

 

 همانند: آورند،فراهم میسلسله گام های واضحی را ای هستند که های ساختار یافته، فعالیترهای فرآیندابزا

 بارش افکار 

 تحقیقات اولویت بندی 

  تحلیل گپ در شبکه های تصمیم گیری 

.است غنی های تکنیک و ابزارها از ای وعهممج دارای یتسهیلگر  
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  تحلیل نیروی میدانی )روشی در تصمیم

 گیری(

 تحلیل علت و معلولی مشکالت 

 حل مساله سیستماتیک 

 گری است.ها، بخش حیاتی هر شغل تسهیلدرک هر کدام از این ابزارها و چگونه به کارگیری آن

 اقدامات اصلیمرور 

 

 

آنها د، هستن به کار گیری ابزار فرآیندی خاصی یا صرف نظر از نوع جلسه ای که تسهیلگران در حال مدیریت

ساسی ادین و نخست بنیا مورد دایما از اقدامات اصلی که در ادامه آورده شده است استفاده می کنند. پنج

 استفاده ارها نیزدیگر ابز که ازشوند، صرف نظر از آنیگری بطور دایم استفاده مها در طول تسهیلآنهستند. 

 شود.

ی خصهها، مشحتوای بحثطرف ماندن بر روی مبیمانند. طرف میمحتوا بی نسبت بهتسهیلگران  .1

-آن ندارند. هاطرفی هستند که سهمی در نتایج بحثبی افراد بیرونیگران نقش تسهیلگری است. تسهیل

ها شران پرسگکه تسهیلجا هستند. هنگامیری آنها فقط برای فراهم نمودن ساختار و ایجاد جو همکا

یا شان دن عقایدهرگز این کار را برای تحمیل کر کنند،یشنهادات مفید مطرح میکنند یا پرا مطرح می

 .دهندانجام نمیتأثیرگذاری بر تصمیمات 

به  چنیناست تا قضاوت کردن. هم کردن برای درک کردناین نوع گوش دهند. فعاالنه گوش می .2

ند، می بت می کندر زمانی که صحکنندگان از زبان بدن و نگاه کردن به شرکت معنای استفاده ملتفتانه

به  ،ه مشارکتو برانگیختن افراد ساکت ب تواند به منظور تصدیق نکاتچنین میتماس چشمی هم باشد.

 .کار گرفته شود

رای توانند بها میترین ابزار تسهیلگر است. پرسشطرح پرسش اساسیکنند. می مطرح پرسش .3

ساندن ر، به چالش کشیدن فرضیات و به تصویب غیرآشکارآزمودن فرضیات، کاوش درباره اطالعات 

 کل اصلی ن به مشافراد را به بررسی نشانه ها برای رسیداجماع، به کار گرفته شوند. طرح پرسش مؤثر، 

 ی کند. تشویق م

 .گری هستندپایه و اساس سبک تسهیل اقدامات اصلی
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 پارافریزکنند. می پارافریزگران در طول مباحث، بطور مستمر تسهیلکنند. می 2پارافریزبطور مدوام  .4

-دهد تا بدانند صحبتگویند است. این کار به مردم اجازه میچه اعضای گروه میکردن شامل تکرار آن

دهد نکات را برای بار دوم بشنوند چنین به دیگران اجازه میمداوم، هم پارافریز .شودهایشان شنیده می

 کند.ها فراهم میو فرصتی را برای روشن کردن ایده

شده توسط  اشتراک گذاشتههای به گران در پایان هر بحث، ایدهتسهیلکنند. ها را خالصه میبحث .5

 هرط توس طرح شدهمخالصه می کنند. آن ها این کار را برای اطمینان از این که تمام ایده های اعضا را 

چنین  ان همتسهیلگرانجام می دهند.  بحثبازنگری صحت آن و جمع بندی شنیده شود و برای شخص 

 وع برسند ه اجمادر میان بحث ها نیز خالصه کردن را انجام می دهند تا همه افراد در حین گفت و گو ب

ی که ثبح مجددموضوع را در حین مکالمه روشن نمایند. خالصه کردن هم چنین برای راه اندازی 

چنین ند و همکبه گروه نکاتی که گفته شده است را یادآوری می  زیرامتوقف شده است مفید می باشد. 

ی، صمیم گیرتدر بسیاری از بحث های مربوط به . را ایجاد می کندجرقه ای برای ابراز افکار جدید 

ا راه کوت وشفاف، مختصر  به گروه نکات کلیدی خالصه شده تسهیلگراجماع زمانی ایجاد می شود که 

 .ارایه می دهد

های نه تمریی افزون بر آن وجود دارد کتسهیلگربه عالوه پنج تکنیکی که در باال وصف شد، چندین تکنیک 

 اصلی را تشکیل می دهند.

های صحیح و  خالصه ای از یادداشتبا  گروه ها نیاز دارند جلسه رامی کنند.  ثبتان ایده ها را تسهیلگر

ند. بط می کنشود ثبت و ض ان با سرعت و دقت آن چه را که گفته میتسهیلگر. ترک کنندمربوط به بحث  کامل

ده دی استفاای کلیهوایت برد الکترونیکی استفاده کنند، آن ها مراقب هستند که از واژه از فیلیپ چارت یا  چه

  ازمان دهی می کنند.مربوطه س دسته هایکنند که مردم پیشنهاد می دهند و یادداشت ها را در 

نان تا اطمی کنندان ایده ها را میان اعضای گروه مبادله می تسهیلگر. درهم می آمیزندایده ها را آن ها 

می شود، م گیری ن. در مکالماتی که منجر به تصمییکدیگر، ایده ای بسازندنظرات اساس بر  حاصل شود که افراد

ه تصمیم نجر بمافزایی انجام می دهند. در گفت و گوهایی که  آن ها این کار را برای ایجاد گفت و گو و هم

ه شد بیان نکات نظراتش را به اجازه پیدا کند یگیری می شود، آن ها ایده ها را مبادله می کنند تا هر شخص

 پذیرد.بهر کسی می تواند آن را که توسط دیگران اضافه کند، تا زماتی که یک بیانیه را تهیه کنند 

                                                           
 ابراز معنی آنچه گفته یا نوشته شده با استفاده از واژه های دیگر مخصوصا برای شفاف سازی بیشتر 2
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، یا هنگامی که بحث ها از مسیر خود خارج می شوند. ها را در مسیر اصلی حفظ می کنندآن ها بحث 

ی آن ور ضمنطان متوجه این موضوع می شوند و به تسهیلگرهنگامی که مردم تمرکز خود را از دست می دهند، 

دگان رکت کننشروی دیوار قرار می دهند و به « پارکینگ»را بیان می کنند. آن ها یک صفحه کاغذ با عنوان 

 هند.رار دگزینه های مربوط به موضوعات فرعی و غیراصلی را برای بحث بعدی روی آن ق پیشنهاد می دهند

 را مطرح دیت هاح توان افزایی و سایر محدوان پارامترها، سطوتسهیلگرآن ها فرضیه ها را آزمایش می کنند. 

ء ند که سوهستموقعیت هایی  همیشه به دنبال تسهیلگران. ها را درک بکنندآن  ،به طوری که همهمی کنند 

 شدن، بررسی می کنند.برای کشف  دارد و با دقت آنها را فرضیه های مختلفتفاهم ها ریشه در 

لعمل دستورا ان به اعضا کمک می کنند هنجارهای رفتاری یاتسهیلگرگروه رو مدیریت می کنند.  فضایآن ها 

نند، به کنمی  زمانی که متوجه می شوند اعضا از قوانین خود پیروی نند. سپسرا تنظیم و روشن ک های گروهی

 صورت تاکتیکی مداخله می کنند.

بخشی اثرکه  این مساله شامل استفاده از تاکتیک ها برای زمانی می شود .پایش می کنندفرآیند را آن ها 

یا  دن سرعتموثر بو، کارآیی فرآیند، ان می توانند برای بررسی شفافیت هدفتسهیلگرگروه کاهش می یابد. 

 برای درک این که مردم چه احساسی دارند، مداخله کنند.

 نبض گروه شان را بر روی ان همیشه انگشتتسهیلگردریافت می کنند. بازخورد آن ها بازخورد می دهند و 

ذیرای پنین چا هم نگه می دارند و دیدگاه خود را برای کمک به اصالح و تنظیم گروه ارایه می کنند. آن ه

ایان پدر یند. براز نماامی کنند که هر جایی که به تغییر و یا اصالح نیاز دارد را دعوت از اعضاء و  نظرات هستند

ی گرفتن ی برای پایانهمانند ارزیابی های نوشته شده یا نظرسنجی ها ان مکانیزم هایی راتسهیلگرهر جلسه، 

 .دبه کار می گیرن بهبود مستمر بازخورد و

 معنای بی طرف بودن چیست؟

 یب ثالث شخص این ایجاد شد. نقش بی غرضفرد بیرونی توسط یک  ایفای نقش بی طرف ی برایتسهیلگر

ر ان همیشه بلگرتسهیاست بدون اعمال نفوذ بر نتیجه. بنابراین،  گروهی گیری تصمیم از حمایت برای تنها طرف

 می مانند.روی فرآیند تمرکز می کنند و بیرون از محتوا 

ان اغلب تسهیلگرماندن در داخل مرز بی طرفی است زیرا  ،یتسهیلگریادگیری ن چیزها درباره ییکی از سخت تر

پیچیده شده این واقعیت بیشتر از طریق مسأله بی طرفی  نسبت به موضوع مورد بحث بینش و فراست دارند.
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بی طرف انجام نمی شود، بلکه توسط شخصی از درون گروه  فرد ثالتی ها توسط تسهیلگرکه بسیاری از  است

 که سهم واقعی از نتایج دارد انجام می شود. 

 گاهی بی طرف! فرد بیرونی برای حتی است، چالش یک بی طرف ماندن که باشید داشته توجه که است مهم

دهند.  می ستد از را مهم حقایق یا آن ها هستند نادرست وضوح به که گویند چیزهایی می گروه اعضای اوقات

 .کند نهانپ را یا جانبداری عدم بی طرفی که است بدن بسیار مشکل زبان حفظ تسهیلگر برای موارد این در

 های تکنیک از استفاده با دمی توانهمچنان طرفی  بی بدانیم که است مهم ،مذکور موقعیتاین  از نظر صرف

 .حفظ شود خاص

 طرح پرسش ها –نخستین استراتژی 

! نجام بشودبدی ا گیری تصمیم خواهند ان نمیتسهیلگر که بدانیم است مهم است، بی طرفانه نقش این هرچند

 .دریغ نماید را آن نباید او د،کن کمک گروه به بتواند که باشد داشته ای ایده تسهیلگر گرا

 به را ایده یناتواند  می تسهیلگر از یک ایده چشم پوشی یا غفلت می کند، گروه که کند می فکر تسهیلگر اگر

 جدید های یانهرا دتوان برای مثال، اگر گروه نمی .ایجاد کند ای جرقه ذهن که در کند مطرح سوال یک عنوان

 " چیست؟ وقتم ابزار یک عنوان به جدید کامپیوترهای اجاره مزایای"تواند بپرسد:  می تسهیلگر د،کنتهیه 

 

 

 که گفت شود نمی اما به گزینه های دیگر توجه کنند، که برانگیخته می شوند گروه اعضای پرسیدن، طریق از

جام چه کاری ان ان حفظ می شود زیرا آن ها به گروه نگفته اند کهتسهیلگرکنند. بی طرفی  رد یا قبول را آن

 دهند و کنترل تصمیم گیری با اعضا باقی می ماند.

 ارایه پیشنهادات –استراتژی دوم 

در داخل را می تواند آن  ،به آن توجه کند باید گروه که باشد داشته ایده ای با محتوای خوب تسهیلگر اگر

 که کنم می پیشنهاد من"دهد. او ممکن است بگوید:  توجه گروه پیشنهادبرای جلب  یمحدوده نقش بی طرف

. اگر چه این طور به نظر می رسد که " کنید بررسیو  بگیرید نظر در مثبت و منفی اجاره کامپیوتر را جوانب

پرسیدن سؤاالت و ارایه پیشنهادات به مرزهای بی طرف بودن تجاوز نخواهند کرد.   
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اما همچنان فعالیت تسهیلگری خوانده می شود تا زمانی که موضوع به صورت ، وارد محتوا شده است تسهیلگر

دستور. مانند پرسیدن، پیشنهاد دادن نیز بحث بی طرفی را نقض نمی کند تا مادامی که  پیشنهاد است و نه

 اعضای گروه خودشان قدرت تصمیم گیری را حفظ کرده اند. 

 یتسهیلگر کنار گذاشتن نقش –استراتژی سوم 

لی واست پیشنهادات ممکن مطرح شده و ها پرسش همه اگر گروه در حال انجام یک اشتباه جدی است و 

 واند نقشتی می گروه را در مسیر درست به حرکت درآورد، تسهیلگر در چنین مواقع هو نتوانست هکارکرد نداشت

میم ه سمت تصبه را بی طرفی خود را کنار بگذارد تا بتواند اطالعاتی را با گروه درمیان گذارد که نهایتا گرو

 گیری با کیفیت باالتری حرکت بدهد.  

 وقش است نمهم است که بطور شفاف نشان دهد که در حال خارج شدن از  تسهیلگربرای در این موارد نادر 

قیقه دید یک من با"ممکن است بگوید:  تسهیلگرتوضیح دهد که حاال دارد یک نقش محتوایی را بازی می کند. 

یچ ه، به دآن هستی مطرح کردنخارج شوم و به شما بگویم که مکان دفتری که شما در حال  تسهیلگراز نقش 

 "یست.عبور و مرور سریع که برای بیست سال آینده برنامه ریزی شده است، نزدیک ن کدام از راههای

 ود،ش می اعتمادی بی و سردرگمی ایجاد باعث تسهیلگر نقش از خارج و داخل در جهش که آن جایی از

 متقاعد یلگرتسه که هنگامی ،است موجه نقش تغییر . اینشود بایستی با دقت انتخاب بی طرفی کاله درآوردن

ی تواند کل مکه  دارد پیشنهادیو او اطالعات یا  استیک اشتباه بزرگ  خطر معرض در گروه این که است شده

 روز را نجات دهد.

 در نباید گرتسهیلکند که  می ارسال کنندگان شرکت به را پیام این ،یطرف بی نقش از خارج و داخل در جهش

 . شود لغو زمان هر درشرکت کنندگان می تواند  های ایده و گیرد قرار اعتماد مورد طرف بی نقش

 که رهبر یک با کند می مطرح را یپیشنهاد یا پرسش کهبیرونی بی طرف  فرد بین بزرگ تفاوت یک هم چنین

 اعضا هد،د می پیشنهاد یا کند می سوال شخص بیرونی یک وقتی می کند، وجود دارد. تسهیل راها کارهمین 

، اعضا دکن می را کار همین رهبرشان وقتی. شده است کمک بهشان گیری تصمیم فرایند کنند در می احساس

 یدبا نهاد،ایه پیشبی طرف ماندن در طرح پرسش یا ارهنگام . بنابراین، آن را احتماال به حکم دستور می بینند

 بگیریم. بازیکنان در نظر بین در را قدرت رابطه

 



انجمن تسهیلگران ایران -تسهیلگری آشنایی بامقاله   

12 
 

 " بسیار خوب"بگوییم که بیاموزیم 

سوسه وانند ان می توتسهیلگرهنگامی که یک عضو گروه چیزی را می گوید که به نظر یک نکته عالی می رسد، 

ین یک سفانه، امتأ .که به آن فرد از طریق گفتن جمالتی همانند نکته خوبیه یا ایده خوبیه، تبریک بگویند شوند

 تالش و رفتهگ قرار محتوا در شما که رسد می نظر به زیرا، راه مطمئن برای از دست دادن بی طرفی تان است

بسیار  "عبارت ، تأثیر بگذارید. برای جلوگیری از افتادن در این دام متداول و معمول گروه نظردر  کنید می

نکته  کنید که به شما اجازه می دهد تا تصدیق "بسیار خوب ". عبارت کنید "نکته خوبیه"  را جایگزین "خوب

 ی را از جانب شما نشان نمی دهد.و طرفدار را شنیده اید، اما هیچ تأیید

 آیا بقیه"کنید  آن را با این عبارت جایگزین ."دارم دوست را ایده این" بگویید شوید می وسوسه که زمان هر

لکه باوری کنید، شما آن جا نیستید که پیشنهادات اعضا را دبا این همه،  "دارید؟ دوست را هم این ایده شما

 .آنجا هستید تا به آنها کمک کنید خودشان این کار را انجام بدهند

 "ما" چه زمانی بگوییم

دن دارار قو  "ما"یا نگفتن کلمه  درباره گفتن ،یکی دیگر از موقعیت های دشوار مربوط به بی طرف بودن

تان را ود خودشمی  فرایندزمانی که مربوط به این جا قانون ساده ای وجود دارد:  در گفت و گو است. خودمان

 : "ما" وارد بحث بکنید و بگویید

 "دهیم؟ کار را در زمان مدنظر انجام ب چگونه ما این "      

 "کند؟  می کار ،کنیم می استفاده ما که رویکردی این آیا  "     

 "داریم؟ کوتاه  استراحت یک به نیاز آیا "     

 استفاده کنید: "شما"برمی گردید، از کلمه  محتوی هنگامی که به

 ".بخوانم را اید گفته کنون تا که آنچه بدهید اجازه"   

 ."کردید مرتب را آن ها شما که است مسائلی این جا در"   

 ".است گرفته قرار بحث مورد کافی اندازه به مورد این که هستید راضی شما آیا"  
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 می تولید که ستیدههایی  ایده به متعلق نیز شما که ایجاد می کند را تصور این محتوا مورد در "ما" گفتن کلمه

می کند،  ورظه آن از که هایی ایده و را درباره جلسه آن ها مالکیت "شما" گفتن کلمه که حالی در شوند،

 نماید. می تقویت

 

 

 

 ؟قاطع باشدمی تواند  تسهیلگریک  تا چه حد

 تصمیم کلیدی ی جلسه ای هستید که قرار است در آن یکتسهیلگرشما در حال . بگیرید نظر در را سناریو این

ند. را قطع می کن آن ها نوبت یکدیگر دچار یک اختالف شده اند. آن اعضای از نفر دو حال، این با ته شود.گرف

به ما ش ضاد،هیچ کسی به دیگری گوش نمی دهد یا تصدیقش نمی کند. طوفان ها افزایش می یابد. با تشدید ت

ه بی طرف ک در گرفتیقراباور اشتباه و در این  دحرفی هستی بدون بیانو  اما درمانده دحضور داریعنوان تسهیلگر 

 .معنی حذف کامل خود از بحث استماندن به 

نفعل مبه معنای  در محتوای جلسات موضع بی طرفی که کند می مطرح را رایج غلط تصور یک سناریو این

اطعانه قه نقش تان، کبر این باورید  شما اگر حقیقت، است. در آنچه باید باشداین دور از  )غیرفعال( بودن است.

ف در اطرا که درگیری هاکسی بیش از یادداشت کننده و منشی در زمانی که  خواهید بوداین  در خطر نیست،

 ایجاد می شود نیستید. 

 مورددر  می بایستبا این حال ، نبایستی جهت دهنده به موضوع مورد بحث باشندان تسهیلگردرست است که 

وجوه  رای تمامباین است که  تسهیلگرنقش  پارامترهای قاطعانه عمل بکنند. جزوفرآیند کلیه جوانب مربوط به 

، چه ندمی شو اجرابه اعضا که چگونه بخش های دستورالعمل  اطالع رسانی جملهفرایند جلسه تصمیم بگیرد از 

 صحبت خواهد کرد و غیره. و با چه ترتیبیابزاری در بحث استفاده خواهد شد، چه کسی 

 اعضا می ایی کههدر طراحی جلسه با اعضا همکاری داشته باشید. کسب داده این بدان معنا نیست که شما نباید 

د، فرآین این بدان معنی است کهدهند همیشه یک ایده خوب است زیرا پذیرش و توجه را افزایش می دهد. 

 .بزنیدشما حرف نهایی را  مطلوب است که، است. در مسایل مربوط به فرآیند تسهیلگرتخصص ویژه 

ارجاع می دهیم از کلمه ما و هنگامی که محتوا را مرور می کنیم از هنگامی که به فرآیند 

 کلمه شما استفاده کنیم.
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ست و عال ااینکه تا چه حد درجه باالی قاطعیت می تواند مناسب و ضروری باشد را هنگامی که گروه غیرف

بوده و  محکم و راسخ بایستیان تسهیلگر، چنین شرایطیر دکارکردی ندارد، می توان به خوبی درک کرد. 

 . بکنند پای به میان بگذارند و نظم را برای برگشتن به مسیر اصلی ایجاد ؛همانند داوران عمل کنند

در فرآیند  قاطعیت، سطح باالیی از دارد وجود معمول غیر رفتارهای یا شخصی هنگامی که حمالتبه ویژه 

 مناسب تر آن ها هستند. تعامل منظور به افراد هدایت و مداخله به ان قادرتسهیلگر. تمامی ضروری می باشد

  :در هنگامی که شرایط ایجاب می کند الزم است مانند موارد ذیلان تسهیلگر قاطعانهبرخی از اقدامات 

 اصرار بر هنجارهای مربوط به جلسه 

 افراد ساکت به کارگیری 

 بررسی فرایند جهت توقف 

  و زمان های استراحتفراخوان وقفه ها 

  مداخله برای متوقف کردن رفتار

 غیرمحترمانه

 پرسیدن سؤاالت مکاشفه ای 

 فرضیه های چالش برانگیز 

 تنظیم طراحی جلسه 

 خالصه کردن بحث ها 

 اصرار بر خاتمه مذاکرات 

 اصرار بر برنامه های عملیاتی 

 اجرای برنامه های ارزیابی 

 

 ساختار مکالمات

د: گیرن یکی از مهم ترین مدل های ذهنی در تسهیلگری این است که مکالمات در دو دسته مجزا قرار می

ی یژگی هایمات ومکالمات ذاتا از نوع تصمیم گیری هستند و یا از نوع تصمیم گیری نیستند. هر دسته از مکال

ه کراتی اده بشود. تسهیلگمجزایی دارد که عمال می گوید از چه تکنیکی برای مدیریت آن مکالمه استف

  ساختارهای این دو گونه مکالمه را می دانند، می توانند بحث ها را مدیریت و هدایت بکنند.

 

اه را نکنید که فکر کنید بی طرف بودن درباره محتوا به این معنی است که درباره فرآیند این اشتب

 هم بی طرف باشید!
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 مکالمات غیر تصمیمی  

می  عاتاطال مکالماتی که شامل تصمیم گیری نمی شوند آنهایی هستند که اعضای گروه به تبادل نظرات و

 ن عبارتند از:پردازند. نمونه های آ

 تولید می شوند ولی قضاوت نمی گردند.  جلسه بارش افکار که ایده ها -

ه بر شخص جلسه تبادل اطالعات که در آن اعضای گروه تجارب شان را توضیح می دهند و اطالعات ه -

 روز می شود. 

 .بحث با هدف تهیه لیستی از افراد مورد ترجیح و یا فاکتورهای کلیدی در شرایط خاص -

ات مطرح دی نظراین دست، اعضا نظرات شان را ابراز می کنند، اما عامل قضاوت با رتبه بندر طی جلساتی از 

دیگران  ات را بان نظرنمی باشد. تسهیلگر صرفا نظرات را همان گونه که ارایه می شوند و بدون اینکه الزم باشد آ

 بررسی و تست بکنند، ثبت می کند.

 مکالمات تصمیمی

مه برنا ته از مکالماتی می شود که نظرات اعضای گروه برای رسیدن به یکمکالمات تصمیمی شامل آن دس

 دد. عملیاتی یا یک قانونی که باید همه اعضا آن را بپذیرند و یا انجام بدهند، گردآوری می گر

گروه  ست بهاتسهیلگران مکالمات تصمیمی را به گونه ای متفاوت مدیریت می کنند زیرا الزم  در این حالت

ین همه رات بد تا بتواند به یک توافق جمعی برسد. این مساله شامل شفاف سازی نظرات، مبادله نظکمک بشو

بت ثباشد و  ث  میاعضای گروه برای اضافه کردن افکار و نظرات آنها، خالصه سازی عباراتی که چکیده ای از بح

 نظرات گروه می باشد. 

 یلگری می کنید یا خیرهمیشه بدانید که آیا جلسه برای تصمیم گیری را تسه

 صمیمی،تفکر می کنند را ثبت می کنند. در مکالمات  افراددر مکالمات غیر تصمیمی، تسهیلگران آنچه 

 فکر می کند را ثبت می کنند. به طور خالصه: گروهتسهیلگران آنچه 

 مکالمه تصمیمی مکالمه غیر تصمیمی

مکالماتی که در آنها هیچ برنامه یا هنجاری  -

 یا تصویب نمی شود تعریف

بحث هایی که منجر به تعریف یا تصویب یک  -

 برنامه یا هنجار می شود
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 تبادل اطالعات -

 بارش افکار -

 فتگوی یک طرفهگ -

 تسهیلگر نظرات افراد را ثبت می کند -

بحث های تعاملی که به یک تصمیم  جمعی  -

 برسد

 تهیه لیست -

 گفتگوی متقابل -

 تسهیلگری نظرات گروه را ثبت می کند -

  

 یادداشت برداری مطلوب

ب می محسو تسهیلگری همیشه همراه با سه پایه نقاشی بوده است که عالمت تجاری حرفه ای بودن تسهیلگری

ه شرکت دند کشود.  فیلیپ چارت توسط اولین تسهیلگران دوران اختراع گردید، کسانی که به دنبال راهی بو

 کنندگان بتوانند آنچه در گفتگو و بحث ها بیان می شود را ببینند. 

ه کیعی است ال طبحه، فیلیپ چارت ها به تخته های الکترونیکی و دیوارها نیز انتقال یافته اند با این امروز

 همچنان سه پایه های فیلیپ چارت در گوشه ای از فضای دیده بشوند. 

ه کلیه که ای نوشتن روی فیلیپ چارت یا تخته الکترونیکی نیاز به دست خطی با سایز درشت تر دارد به گون

ت ود، نظراشه می اد در فضای محل برگزاری بتوانند نوشته را بخوانند. کار نوشتن در حالی که سوال پرسیدافر

باشد.  خت میجدید شنیده می شود و در عین حال زبان بدن اعضای گروه زیر نظر گرفته می شود، پیچیده و س

ه ای ته کلمشده و یا اینکه دیکبنابراین تعجب نکنید اگر دیدید که دست خط تان شبیه دست خط مهدکودکی 

 بسیار آشنا را فراموش کرده اید و یادآوری آن برایتان سخت شده است.

ر داست که  ر ایناز انجاییکه افراد کمی می توانند فیلیپ چارتی بی نقص را بسازند به همین خاطر بهترین کا

گیرد رار نقیده اصلی تحت تاثیر مورد دیکته و دست خط آرامش را حفظ کرد و سخت گیری نداشت تا موضوع/ا

ه برای کسانی کو تا همین اندازه که کلیت نوشته قابل درک و شفاف باشد کافی است. این رویکرد مخصوصا به 

د که در ر کنیاولین بار تمرین نوشتن در تسهیلگری را انجام می دهند می تواند کمک کننده باشد. اصال فک

، پس ی کندمد دارد که نوشته های شما را به صورت اتوماتیک اصالح گوشه ای از فیلیپ چارت دکمه ای وجو

 نگران دست خط و اشتباه دیکته ای نباشید.
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 قوانین جمله بندی

لی بر کنتر از آنجاییکه تسهیلگر همیشه سعی می کند نقش بی طرف را ایفا نماید و اطمینان حاصل کند که

لگر که تسهی . اگرراد را همراه با کمترین ویرایش ثبت نمایدگفته های اف جی ها ندارد، بسیار مهم است کهخرو

واهند ساس را خین احلغات را زیاد تغییر بدهد و یا لغاتی را اضافه نماید که خود ترجیح می دهد، اعضای گروه ا

انه دقاد را صای افرداشت که تسهیلگر اختیار امور را در دست دارد. بنابراین اولین قانون این است که گفته ها

 ثبت نماییم.

، وشته شودنواند تبا توجه به اینکه بیانات و کلماتی که افراد می گویند خیلی بیشتر از آن چیزی است که می 

راد ه های افز گفتیکی دیگر از چالش های تسهیلگران این است که بتوانند جمله ای کوتاه و در عین حال جامع ا

ر حین ددارد  است زیرا که ویرایش گفته ها الزم است و امکانرا یادداشت نمایند. این موضوع چالشی حساس 

 ویرایش معنی گفته فرد ناخواسته تغییر یابد. 

قت آنچه ن صداتسهیلگران ماهر قادر هستند ویرایش را انجام دهند به گونه ای که عبارات کوتاه شده همچنا

 یل:نین ذند؟ با در نظر گفتن قوابیان شده است را حفظ نمایند. آنها چگونه این کار را انجام می ده

ند نبال کلمات کلیدی که شرکت کنندگان می گویبا دقت به د -: کلمات خودشان را استفاده کنید1قانون 

 بیان آن ید باگوش دهید و حتما در نوشته هایتان بر روی فیلیپ چارت از آنها استفاده کنید. حتی می توان

 کلمات، تاکید نمایید. مانند مثال ذیل:

 "کلمه فاجعه را به این دلیل نوشتم که روی آن تاکید داشتید"

   "یرخبگذارید آنچه نوشته ام را برای شما بخوانم و ببینید آنچه برداشت کرده ام درست است یا "

ا یدارند و  رای آنچه می خواهند بگویند مشکلاگر افراد ب -برای ایجاد تغییر در کلمه اجازه بگیرید :2قانون 

ناسب را ملمات ست را نمی توانند رد آن لحظه به خاطر بیاورند و بیان کنند، می توانید به آنها ککلمه در

ه مورد کاست  پیشنهاد دهید منتها از خودشان بپرسید تا مطمئن شوید که آنچه ثبت می گردد در واقع همانی

 نظر آنها می باشد. می توانید این گونه بگویید:

 "ری خالصه کردم.......... درست است؟آنچه شما گفتید را این جو"

 "می توانم از این کلمه استفاده بکنم.......؟"
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 "که گفته شما رو این جوری بنویسیم........؟ اشکال ندارد"

 تمرکز بر سوال پرسیدن

رد. تاکید ک ه کافیبپرسیم نمی توان به انداز کاووش گرانهروی اهمیت اینکه بدانیم چگونه و چه وقت سوال های 

 سید. ت بپردر حقیقت، پرسیدن موثر کلید تکنیک تسهیلگرانه است. به عنوان تسهیلگر بایستی سواالت درس

کنند. بفکر  سوال به مشارکت کردن دعوت می کند. باعث می شود افراد از دریچه های مختلف راجع به مساله

گروه  برای طرفانه تسهیلگر، می توانید ایده های خوب خود را در قالب پرسش حتی در زمان ایفای نقش بی

حیاتی  د کارمطرح کنید. همچنین پرسش ها برای گرفتن بازخورد از شرکت کنندگان در رابطه با روال و رون

  هستند.

 انواع پرسش

 دو نوع اصلی پرسش وجود دارد:

 سواالت بسته .1

 سواالت باز .2

 خود را دارند:هر کدام موارد مصرف 

 مثال توصیف نوع پرسش

 به پاسخی تک کلمه ای نیاز دارد.  بسته

 باعث بسته شدن بحث می شود

.. .د، معموال با کلماتی مثل آیا، چه تعداد، می توانی

 شروع می شود

آیا همگی متوجه تغییراتی که 

 ایجاد کردیم شدید؟

 ردبیشتر از یک بله و خیر برای پاسخ دادن وجود دا باز

 به فکر کردن وا می دارد

با کلماتی مانند چگونه، چرا، چه زما، چه چیزی 

 شروع می شود 

چه ایده هایی برای ایجاد تغییر در 

 خدمات تسهیلگری دارید؟

 

 در اینجا تعدادی از بایدها و نباید های سوال پرسیدن آورده شده است:
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 نبایدها بایدها

سوالی واضح، مختصر و مفید بپرسید و بر روی یک 

 مساله در سوال تان تمرکز کنید. 

سواالت چالش برانگیز بپرسید که تفکر را تحریک 

 کند

 سواالتی منطقی و مناسب با توجه به شناختی که از

 شرکت کنندگان دارید بپرسید

 سواالت صادقانه و مرتبط بپرسید

پرسید و چند سواالت سردرگم کننده، نا مفهوم ن

 موضوع را در یک سوال نپرسید

 ردنباید سواالتی بپرسید که به فکر کردن نیازی ندا

 

سخ سواالتی نپرسید که اکثر افراد نتوانند به آن پا

 بدهند

سواالتی برای ضایع کردن یا مسخره کردن شان 

 نپرسید

 

 بهترین و بدترین اقدامات یک تسهیلگر

 تسهیلگر می تواند انجام بدهد عبارتند از:برخی از بهترین کارهایی که یک 

 ؛محتاطانه نیازهای اعضا را ارزیابی کنید 

 ؛با حساسیت احساسات افراد را کاووش کنید 

 ؛فضایی باز و قابل اعتماد ایجاد کنید 

 ؛به افراد کمک کنید که بدانند چرا اینجا هستند 

 ؛خودتان را به عنوان کسی ببینید که در خدمت نیازهای گروه است 

 ؛اعضا را مرکز توجه قرار دهید 

 ؛با زبانی ساده و واضح صحبت کنید 

 ؛تالش کنید که بی طرف باقی بمانید 

 ؛میزان مناسبی از انرژی و مصمم بودن را نمایش دهید 

 ؛از ایده هایی که شخصا مورد عالقه تان نیست پشتیبانی کنید 

 ؛با همه یکسان رفتار کنید 
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 ؛یر در مسیر در صورت لزوم باشیدمنعطف بمانید و آماده ایجاد تغی 

 ؛آگاهانه گوش دهید تا به طور کامل آنچه گفته می شود را بفهمید 

 ؛از آنچه شرکت کنندگان می گویند یادداشت بردارید 

 ؛هرازگاهی ایده های مرتبط را با هم جمع بندی کنید  

 ؛بدانید که چگونه از ابزارهای فرایند استفاده کنید 

  ؛هر بخش گام های جلسه بعدی را به طور شفاف توضیح دهیدمطمئن شوید در پایان 

  ؛اشندباطمینان حاصل کنید که شرکت کنندگان حس مالکیت نسبت به دست یافته های جلسه داشته 

 نکته ای مثبت و خوش بینانه در پایان هر بخش داشته باشید. 

 

 د عبارتند از:یهد انجام بدییک تسهیلگر می توانبه عنوان برخی از بدترین کارهایی که 

 ؛به افکار و نیازهای گروه بی توجهی بکنید 

 ؛هرگز نگرانی های اعضا را بررسی نکنید 

 ؛در گوش کردن به آنچه افراد می گویند ضعیف عمل کنید 

 ؛ایده های اصلی را فراموش کنید 

 ؛یادداشت برداری ضعیفی داشته باشید و یا در آنچه افراد می گویند تغییر ایجاد کنید 

  ؛کنید که مرکز توجه باشیدسعی 

 ؛حالت تدافعی داشته باشید 

 ؛وارد جنگ شخصیتی شود 

 ؛خوار کردن افراد 

 ؛نادیده گرفتن تعارض 

 ؛اجازه بدهید عده کمی یا رهبر گروه به همه چیز تسلط داشته باشند 
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 ؛به روال و روند فرایند توجهی نداشته باشید 

 ؛در فرایند بیش از حد منفعل باشید 

 ؛اری غیر مرتبط تاکید داشته باشیدروی دستور ک 

 ؛هیچ رویکرد جایگزینی نداشته باشید 

 ؛اجازه بدهید بحث به حاشیه و انحراف برود 

 ؛اجازه بدهید بحثی سردرگم بماند و پایان مناسبی برایش در نظر نگیرید 

 ؛نسبت به زمان پایان و توقف بی توجه باشید 

 ؛نسبت به تفاوت های فرهنگی بی تفاوت باشید 

 شوخی های نامناسب بکنید. 

 

 رفتار تسهیلگر و استراتژی ها

 ه هر نحود، باعضا هستی اگر شما تسهیلگری از داخل گروه هستید و یا از بیرون، اگر رهبر گروه یا یکی از

 ی رفتاری را به عنوان تسهیلگر باید رعایت بکنید.فاکتورها

وبی خه بتوانند به ند کشرکت کنندگان جمع می کنعی از تسهیلگران موفق همیشه اطالعات وسی -آگاه باشید

 با آنها نند وفعالیت ها و نیازهای آنها را بشناسند و درک کنند. آنها درباره شرکت کنندگان بررسی می ک

واالت روه سمصاحبه می کنند، گزارشات پیشین را مطالعه می کنند و برای داشتن تصویری جامع از وضعیت گ

 کنند. خود را از پیش تهیه می

ا دور های منفی را از فض تسهیلگران بی عالقگی، خصومت، خجالت، بدبینی و دیگر واکنش -خوش بین باشید

رین هر ه بهتمی کنند. در عوض تمرکز آنها روی چیزهایی است که می تواند به دست آید و استراتژی هایی ک

 کدام از شرکت کنندگان را به تصویر بکشند.

 خروجی . تسهیلگران همیشه سعی می کنندگری اساسا فرایندی اجماع محور استتسهیل -به اجماع برسید

 خلق بکنند که ایده کلیه شرکت کنندگان را به طور مساوی منعکس نماید. ای
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ی یشه آمادگما در عین حال همتسهیلگران موفق اصوال برنامه فرایند برای کلیه جلسات دارند ا -منعطف باشید

ه ای از ذخیر اهرملگران کنار بگذارند و مسیر را در صورت لزوم تغییر بدهند. در واقع تسهیاین را دارند که آن را 

 ند.ابزارهای فرایندی در اختیار دارند و در صورت نیاز از استراتژی های دیگری استفاده می کن

 می شود و وارده کارکنان بتسهیلگران باید بدانند که در دنیای امروز فشار زیادی در محیط کاری  -درک کنید

 رفتارهای مخالف و بدبینانه می تواند ناشی از درجه باالی فشار کاری باشد.

یی گروه ا حواسشان به پویاکارشناس هستند. آنه ،تسهیلگران حرفه ای در دیده بانی افراد -هوشیار باشید

 و اینکه دیگرد با یکد. آنها نسبت به تعامل افرااقاتی که در حال وقوع هست می باشهست و متوجه تمام اتف

 چگونه وظایف شان را انجام می دهند توجه و هوشیاری دارند.

از دارد. تی قابل توجه نیتسهیلگری خوب، فعالیتی منفعل نیست اما فعالیتی است که به قاطعی -قاطع باشید

 دهند.تغییر ب را ثرتسهیلگران بایستی همیشه آمادگی داشته باشند که قدم به وسط بگذارند و مسیر فرایند غیرمو

اشته بت را دتسهیلگر تا حد امکان باید کم صحبت بکند. شرکت کنندگان باید بیشترین صح -دیکم رنگ باش

را  د، چیزهاه بدهباشند. تسهیلگر به اندازه ای صحبت می کند که دستورالعمل را شرح بدهد، جر و بحث را خاتم

ود، در خهمیت دن به محور توجه بودن و یا نشان دادن ادر مسیر خودش نگه بدارد و جمع بندی بکند. سعی کر

 عمل سوء استفاده از جایگاه تسهیلگری است.

رد سهیلگر فتینکه اتسهیلگری باید فعالیتی فارغ از منیت باشد. هدف این است که گروه بتواند موفق بشود و نه 

اده انجام د ار راکعد شوند که خودشان مهمی جلوه داده شود. تسهیلگر موثر گروه را به جایی می رساند که متقا

 اند.

  

 


