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تا لحظاتی دیگر بایدجلسه ای را مدیریت کنید .همه تا سی دقیقه دیگر می رسند .چه احساسی دارید؟
مدیریت جلسه یکی از کارهای در معرض توجه و چالش برانگیز برای هر مدیر است .یک جلسه موثر به
موفقیت یک سازمان کمک می کند؛ یک جلسه ضعیف بیشتر از عدم برگزاری جلسه زیانبار است.
به آخرین جلسه ای که در آن حضور داشتید فکر کنید .آیا موفقیت آمیز بود؟ دلیل موفقیت آن چه بود؟ شاید
همه احساس کردند که به آنها توجه شده است؛ که به نظراتشان احترام گذارده شده است؛ که واقعا مسئولیت
تصمیم گیری تقسیم شده است .شما احساس کردید که همه افراد اتاق پر انرژی و متعهد بودند .همه منتظر
جلسه بعدی هستند.
یا اینکه با شکست مواجه شد؟ شاید افراد بر سر مسائل بی اهمیت بحث می کردند یا از مسئله اصلی منحرف
می شدند .شاید برخی بر جلسه مسلط شده و برخی دیگر در حاشیه قرار گرفته اند .،ممکن است جلسه به کرات
از کنترل خارج شده باشد.؛ یا ممکن است در احاطه یک فرد مستبد قرار گرفته باشد .مهمتر از همه آنکه ممکن
است زیادی به طول انجامیده باشد .شما خسته و عصبانی شده اید و دیر به جلسه بعدی می رسید.
معموال وقتی اشتباهی پیش می آید رئیس جلسه مورد سرزنش قرار می گیرد اما وقتی همه چیز مرتب باشد
مورد تحسین قرار نمی گیرد .دلیلش آن است که جلسه یک کار گروهی است .وقتی افراد به عنوان گروه موفق
می شوند احساس می کنند که خودشان کار را به ثمر رسانده اند .پس وظیفه شما این است که شرایطی را
ایجاد کنید که افراد نهایت سعیشان را بکنند.
نود درصد از یک جلسه موفق قبل از شروعش اتفاق می افتد .شما از پیش دارای مزیت هستید :شما نیم ساعت
وقت دارید که آماده شوید .این کتاب نحوه آن را به شما نشان خواهد داد.
موفق باشید!
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سی دقیقه قبل از جلسه
چرا یک جلسه برگزار می شود? ( 30دقیقه ای که باید
بگذرانید)
• چرا جلسه را برپا می کنید؟
• اهدافتان مشخص است؟
• چگونه باعث موفقیت جلسه می شود؟
جلسه شما یکی از میلیون ها جلسه ایست که در سراسر دنیا
برگزار می شود .جلسه یکی از رایجترین شیوه هاییست که افراد
در مرحله کار با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند .هر چه از نردبان
مدیریت باالتر برویم ،جلسات بیشتری را شرکت خواهیم کرد.
و تغییرات رادیکال در شیوه کاری ما ،پروژه و تیم های چند
منظوره ،انواع جدید شراکت مشتری ،موقعیت های بیشتری را
برای جلسات ایجاد می کنند .تحقیقات نشان می دهند که تعداد
جلسات کاری هر ساله به میزان پنج درصد در آینده قابل پیش
بینی افزایش پیدا می کند.
هزینه جلسات شما
همین حاال وقت بگذارید و هزینه های جلسه را براورد کنید .که
شامل:
حقوق ها
هزینه های برگزاری (قبل و بعد از جلسه)
هزینه های سفر
هزینه های تجهیزات یا مبلغ اجاره
هزینه های محل برگزاری
هزینه های لوازم التحریر چاپ و پست
هزینه های تلفن (قبل یا در یک تلکنفرانس یا طی جلسه)
تنقالت
هزینه های موقعیت های از دست رفته ( مثل زمانیکه کادر فروش
سر کار نیستند)
به چه ارقامی رسیدید؟ بعید به نظر می رسد که کمتر از چند صد
پوند در ساعت شود .از خودتان بپرسید :آیا نتیجه جلسه هزینه را
توجیه می کند؟
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نطرسنجی های متعدد نشان می دهد که اغلب مدیران بخش
عمده ای از زمان خود را صرف جلسات بیهوده می کنند .پس چرا
این جلسات را برگزار می کنید؟ اهدافتان چیست؟
آیا برگزاری جلسه ضرورت دارد؟
اغلب جلسات با یکی از این چهار هدف برگزار می شوند:
مباحثه
تصمیم گیری
صدور فرمان
نابودی
اگر از بیشتر افراد بپرسید که چرا اقدام به برگزاری جلسه می کنند
بالفاصله پاسخ می دهند« :برای بحث در مورد یک مسئله» .اما
چرا ما این مسائل را به بحث می گذاریم؟
ممکن است پاسخ دهیم« :ما بحث می کنیم که تصمیمی بگیریم».
در واقع ،مدیران اغلب گله مندند که جلسات دقیقا به خاطر عدم
رسیدن به نتایج مشخص به شکست می انجامند .اما یک تصمیم
تعهدی در جهت انجام یک عمل است ،و گرفتن یک تعهد واقعی
از گروهی از افراد می تواند دشوار باشد« .توافق» لغت رایج برای
تصمیم های جمعی است ،که اغلب به مصالحه تعبیر می شود.
تصمیمات جمعی آسیپ پذیر هم هستند :نقصان آنالیز،صرف وقت
اضافی در سنجیدن جزئیات غیر ضروری؛ دست مرگبار گذشته ما
همیشه آن را به این شیوه انجام داده ایم».؛ یا تفکر گروهی برای
ضرورت توافق بر سر هزینه بررسی گزینه ها.
آیا کل گروه باید تصمیمگیری کند؟ چه کسی واقعا مسئول
تصمیمگیری است؟ آیا تصمیمگیری را آنها انجام می دهند؟
تصمیمات به بهترین وجه توسط افراد گرفته می شود .احتمال
بیشتری می رود که مسئولیت ها و پاسخگویی برای کارها شفاف
شوند .شما می توانید مسئله ای را برای بحث در جلسه مطرح
کنید که به شما در تصمیمگیری بهتر کمک کند .اما روسا اغلب
در پشت اصول تصمیمگیری جمعی مخفی شده و وقت افراد را بر
سر مسائلی که مسئولیت فردی آنهاست تلف می کنند.

سی دقیقه قبل از جلسه
جلسات اغلب برای ارائه اطالعات تشکیل می شوند :یا با مدیریت
ارشد ،که از جلسه توجیهی برای اعالم آخرین فرامین استفاده
می کنند؛ یا توسط مدیران دون تر که طی تشریفات آشنای ارائه
سخنرانی «به بوته آزمایش گذاشته می شوند .جلسات احتماال کم
اثرترین روش ممکن برای انتقال اطالعات هستند .بیشتر آن ها
فراموش خواهند شد مگر آنکه به صورت مکتوب درآیند .و اگر بر
روی کاغذ باشد ،نیازی به تولید مجدد آنها در جلسه نیست.
دلیل معروف دیگری هم برای برپایی جلسات وجود دارد :بازی
سیاسی
ماهیت اعمال نفوذ به مخفی بودن آنست .سالح سری آن
«دستور العمل مخفی است و استراتژی مطلوب آن ایجاد ائتالف
و منازعات ،پاشیدن بذر سردرگمی ،ایجاد انحرافات و برتری طلبی
در رقابت است.
جلساتی که آلوده به رفتارهای خودکامگی است بیشتر احتمال
وقوع دارند :بازندگان یک دور در دور بعد تالفی خواهند کرد.
اتالف منابع در چنین جنگ چریکی بد است.
مشخص کردن اهداف
با وجود این دالیل قوی بسیاری برای برگزاری جلسه وجود دارد.
از آنها برای تشخیص اهدافتان استفاده کنید.
برای تبادل و ارزیابی اطالعات
ما با هم مالقات می کنیم تا ببینیم سایر اعضای تیم چه می
کنند،برای اجتناب از دوباره کاری ها؛ برای قرار دادن آنچه می
کنیم در متن؛ و دیدن تصویر بزرگتر.
گروه ها قادر به ارزیابی اطالعات به نحو موثرتری از حالت
انفرادی هستند چرا که می توانند از دیدگاه های مختلف به آن
نگاه کنند .این مسئله منجر به اشتباهات کمتری در درک مسائل
می شود .جمع آوری تبادل و ارزیابی اطالعات فعالیت های مهم
قبل از تصمیم گیری هستند .یک جلسه شور و مشورت  ،به عنوان
بخشی از نظر سنجی کارکنان یا بین یک مشاور و مشتری یک
مثال رایج است.
یک جلسه توجیهی اطالعات را به شیوه خاصی ارزیابی و تبادل
می کند .رهبران تیم تصمیمات را اعالم کرده و بعدا تغییر خواهند
داد؛ در عوض تیم ارزیابی خواهد کرد چگونه تغییرات بر کارشان
تاثیر می گذارد ،تعهدات را به آنها گوشزد کنید و پاسخ هایشان و
ایدهای خودشان را  ،به خودشان بازگردانید.
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حل کردن مسائل
موفقیت در حل کردن مشکالت به تصمیم گیری بر سر نوع
مشکل بستگی دارد .یک مشکل می تواند یک مانع یا چالش
باشد :خالیی میان آنچه هست و آنچه باید باشد یا بین آنچه هست
و آنچه می توانست باشد.
اگر شما در شرف از میان برداشتن مشکلی در جلسه خود هستید،
بپرسید« :آیا آن یک مانع است یا چالش؟ چیزی در مسیر است
که شما را از دستیابی به هدف دیگر باز می دارد؟ یا موقعیتی برای
انجام چیزی جدید و بهتر؟
گروهها خصوصا در رفع مشکالت پیچیده موثرند .از خودتان
بپرسید:
آیا شرایط اولیه واضحند؟ آیا دقیقا می دانیم مشکل چیست؟
آیا هدف ما شفاف است؟ آیا دقیقا می دانیم راه حل چه باید
باشد؟آیا به وضوح قادر به تشخیص زمانیکه مشکل را حل کرده
ایم هستیم؟
آیا خال بین شرایط اولیه و هدف ما مستقیما قابل اندازه گیری
است؟
آیا عامالن مشخصند؟ آیا می توانیم ابزار رفتن از شرایط اولیه به
هدفمان از لحاظ روند منابع و پرسنل رادقیقا توصیف کنیم؟ آیا
فرآیند حل مشکل واضح است؟
اگر پاسخ شما به این سواالت منفی است احتماال شکل مناسب
درمان گروهی است .گروهها می توانند:
توصیفی شفاف تر از خود مشکل را ارائه دهند
اصطالحات مرجع را بسط دهید
دیدگاه های جدید پیدا کنید
راه حل های جایگزین را کشف کنید
مشکل و راه حل احتمالی را در متنی وسیعتر قرار دهید
گروه ها در حل مشکالت با ساختار مناسب و یک پاسخ صحیح
خوب نیستند جاییکه شرایط اولیه هدف و عامالن همه شفاف
هستند .بنابراین مشکالتی که به دانش تخصصی یا منطق پیچیده
دارند به بهترین وجه توسط افراد قابل حل بوده یک گروه فقط به
خوبی ماهرترین عضوش عمل می کند.

سی دقیقه قبل از جلسه
حل و فصل مناقشات
مثال بارز آن مذاکره است که هدفش پیدا کردن منشا مناقشه
راه های جایگزین برای این موقعیت و راه های جدید برای حل
آناست.
اما بحث و مناقشه در هر جلسه ای به وجود میآید .حل مشکالت
و ارزیابی اطالعات خود می تواند سبب ایجاد مباحثی شود که
جلسه اگر می خواهد پیش برود باید آنها را حل کند .و ساختن و
تقویت روحیه افراد در زمان تغییر و عدم قطعیت اغلب به معنی
حل مناقشه است.
الهام بخشی
انسان ها ذاتا اجتماعی هستند .اندکی از ما می توانیم یک روز
را براحتی و بدون تعامل با دیگران سپری کنیم .ما دوست داریم
با دیگران مالقات کنیم بخصوص اگر کارمان ما را منزوی کند.
جلسات به ما کمک می کنند تا معنی را در ارتباط آن با کار
دیگران پیدا کنیم .آنها به ما اجازه می دهند مشکالت را تقسیم
کرده و بدین وسیله ما را در مشکالت یاری می کنند.آنها می
توانند به ما انرژی و انگیزه بدهند.
بنابراین هدف جلسه را مشخص کنید .اعالم هدف باید حول
محور یک فعل بچرخد .می خواهید چکار کنید بغیر از صحبت؟
اگر می خواهید وظایف چندی را مورد خطاب قرار دهید آنها باید
به شیوه ای به هم مربوط شوند .آیا همه آنها با تمام افراد گره
مرتبطند؟ آیا جلسه برای انجام تمام آنها ضروری است؟ به برخی
وظایف ممکن است به طور موثرتری در جلسات کوچکتر قبل یا
بعد از جلسه اصلی پرداخته شود.
می خواهید به چه چیزی برسید؟ در نظر بگیرید :نتیجه ایدئال؛
نتیجه واقعی؛ موقعیت مجدد.
چه تصمیماتی در جلسه گرفته می شود؟ چه کسی آنها را می
گیرد؟ چرا باید آنها را در جلسه گرفت؟ آیا منابع برای انجام
اقداماتی که پیش بینی می کنید موجود هستند؟ آیا کس دیگری
هم تحت تاثیر قرار می گیرد؟ آیا باید با آنها مشورت کرد یا به
جلسه دعوت خواهند شد؟
اگر دستور کاری دارید این فرآیند را برای هر آیتم تکرار کنید.
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بر روی نتایج متمرکز شوید .به دنبال چه نتایجی هستید؟ چگونه
می فهمید که به آنها دست یافته اید؟
آیا این اهداف به وضوح در دستور کار ذکر شده اند؟ اگر نه شما
مجبورید آنها را در شروع جلسه برای گروه روشن کنید :استفاده
از فیلیپ چارت یا وایت بورد به گروه کمک می کند که بر روی
هدف شما متمرکز شوند.
جلسه غیر ضروری است
کار را می توان ارزان تر و ساده تر انجام داد .شاید کار روتین است
و احتیاج به بحث ندارد یا اینکه می توانید اطالعات را بر روی
کاغذ یا به صورت الکترونیکی مبادله کنید .شاید فقط یک یا دو
نفر باید درگیر شوند ,یا مشکل به توجه یک کارشناس نیاز دارد.
یا شاید کاری برای انجام وجود ندارد.
جلسه به دلیل نادرستی برگزار شده است
بحث برای ابالغ یا برای انحالل :تمام دالیل رایج برای برپایی
یک جلسه و همه ناکافی .مدیران اغلب جلسات را برای اعمال
قدرت بر دیگران یا برای پیگیری یک دستورکار شخصی برپا می
کنند .آنها از جلسات برای زدن مهر تایید بر تصمیمات یا صاف
کردن جاده استفاده می کنند .خیلی جلسات از سر عادت برگزار
می شوند .عادتی که هیج کس جرات به چالش کشاندنش را ندارد.
یا اغلب موقعیت های اجتماعی هستند :فرصتی برای جدا شدن
از میز .جلساتی از این دست گروه درمانی پنهانی است :آنها برای
اجتناب از تنهایی برگزار می شوند.
هدف جلسه واضح نیست
هیچکس نپرسیده که چرا جلسه برگزار می شود .هیچکس هدف
آن را نمی داند .آنها هیچیک از مدارک پشتیبان را نخوانده اند.
دستور کار مبهم و بی فایده بوده و اطالع وجود ندارد.
افراد نادرستی در آنجا حضور دارند
هیچیک از افراد حاضر صالحیت تصمیم گیری های الزم را
ندارند .یا افراد مناسب غایبند :افراد جایگزین در آخرین لحظه
فرستاده شده و قادر به قبول مسئولیت نیستند.

سی دقیقه قبل از جلسه
عدم کنترل صحیح
فرآیند جلسه شفاف نیست؛ زمانگیری بسیار سخت است ،بحث از
جایی به جای دیگر در نوسان است؛ دستور کار های پنهانی روند
کار را تحت کنترل می گیرد .مناقشه وقتی به وقوع می پیوندد
احتماال مدیریت نمی شود .سرزنش یک یا همه این مشکالت
معموال بر پایه ریاست ضعیف استوار است .اما یک ریاست
دیکتاتوری که بحث را به جای کنترل کردن سرکوب می کند
فقط می تواند اسیب رسان باشد.
محیط ضعیف
محل دادرسی نا مناسب و ناراحت کننده است .امکانات ضعیف
است؛ ممانعت بر تمرکز تاثیر می گذارد.
زمانبندی ضعیف
زمان نامناسبی از سال ماه روز و هفته است ،جلسه نمی تواند به
موقع شروع یا تمام شود .افراد دیر رسیده یا زود جلسه را ترک
می کنند.
جلسه با معجزه اصالح نمی شود .شما باید خواهان تغییر بوده یا
باید کاری برای رسیدن به آن انجام دهید .و شاید مجبور باشید
دیگران را متقاعد کنید که آنها هم آن را بخواهند.

قانون طالیی جلسات موثر :
همانطور که روی هدفتان کار می کنید این سه قانون طالیی را
به خاطر بسپارید.
 .1همه جلسات منحصر به فردند.
یک جلسه بدون دلیل منطقی گران تمام می شود .اگر نمی توانید
یکی راپیدا کنید یا هدفتان در جهات دیگری قابل دسترسی هستند
از خودتان بپرسید آیا جلسه ضروری است .اگر این یک جلسه رایج
باشد صحیح است :یک جلسه هفتگی یک تیم پروژه یا جلسه
کمیته .دستور کار باید منحصر به فرد باشد.
 .2موفقیت یک جلسه با اقداماتی که در نتیجه آن صورت می
گیرد ارزیابی می شود .
اگر تنها توافق ما در انتهای یک جلسه برگزاری جلسه دیگر باشد
مشکل جدی در این میان وجود دارد .در لیست باید مسئولیت هر
اقدام را با تعیین زمان مقرر به فردی محول کنید.
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چه کسی بر پیشرفت کار نظارت دارد؟ به خودتان قول بدهید که
بعد از هر جلسه لیست کارها را مرور کنید و از خودتان بپرسید آیا
می توانستید هیچ یک از این کارها را بدون برگزاری جلسه ترتیب
دهید .این به شما کمک می کند جلسه بعدی را به نحو موثرتری
برگزار کنید.
 .3شرکت در جلسه مسئولیت کل گروه است.
مسئولیت اصلی رز موفقیت یک جلسه بر عهده رئیس (یا کسی
است که جلسه را برگزار می کند) .اما هر یک از شرکت کنندگان
باید در موثر بودن جلسه همکاری کنند .زماندار جلسه به رئیس
کمک می کند زمان را مدیریت کرده توافق بر سر اقدامات را
چک کرده و پیشرفت و نتایج جلسه را ثبت کند .به عنوان رئیس
می توانید مربی باشید که جلسه را هدایت کرده مهارت ها را
تقویت کرده و یا رهبری می کنید.

سی دقیقه قبل از جلسه

چه کسانی در جلسه شرکت می کنند؟
( 25دقیقه)
	•آیا افراد مناسب شرکت می کنند؟
	•می توانید افراد خاصی را مسئول آیتم های دستور جلسه
کنید؟
	•آیا همه افراد نقش خاصی را بر عهده دارند؟
	•می توانید توازن را بین اهداف کاری گروه و اهداف اجتماعی
برقرار کنید؟
	•آیا به اندازه کافی کارگزار یا زماندار را توجیه کرده اید؟
	•به عنوان رئیس جلسه وظیفه شما حصول اطمینان از شرکت
کامل افراد و مشارکت مثبت آنها است .قبل از جلسه چه کاری
می توانید برای تسهیل این امر انجام دهید؟
	•رئیس جلسه شدن
چه کسی مسئول است؟ شما هستید! اما این دلیلی خوبی است که
رهبری را بر عهده بگیرید؟ یا اینکه فقط به اجبار عادت است؟ شما
می توانید این مسئولیت را چرخشی کرده تا همه افراد این شانس
را برای تجربه مسئولیت داشته باشند .حداقل وقتی افراد بدانند که
دفعه بعد نوبت آنها است که نظم جلسه را حفظ کنند کمتر سوء
رفتار خواهند داشت!
	•عهده گیری ریاست جلسه به معنای :عدم نگهداری زمان
است؛ و عدم رفتار مثل شرکت کننده ها .کار شما مدیریت
جلسه است که به خودی خود سخت است .اگر مجبورید
مشارکتی داشته باشید سخنرانی ارائه دهید یا زمان بگیرید
انجام ریاست خوب را کامال غیر ممکن می کنید.
	•چه کسانی شرکت می کنند؟
آیا آنها افراد مناسبی هستند؟ ربط آنها به هدف جلسه چیست؟ آیا
انواع خاصی از مشارکت وجود دارد که شما بخواهید آنها انجام
دهند یا بخواهند انجام دهند؟ شاید آنها:
تصمیم گیرندگان اصلی هستند
کارشناس یا اطالع دهندگان هستند
افرادی هستند که به اطالعات نیاز دارند
ایده دهندگان هستند
مدیران ارشدی هستند که به انجام تصمیمات گرفته شده عالقه
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در بحث های احتمالی میانجی هستند
دوستان مشاوران یا مهمانان هستند
آیا میتوانند شرکت کنند؟ هر چه قدر برای جلسه ارزشمند باشند
کمتر احتمال حضور دارند! آیا معاون یا جانشین لحظه آخر وجود
دارد؟ برای آماده شدن در جلسه به چه چیزی احتیاج دارند؟ آیا
باید آنها را توجیه کنید یا برایشان کاغذی بفرستید :دقایق آخرین
جلسه گزارشات آخرین آمار؟
به دستور جلسه خود نگاه کنید و سعی کنید به موارد نامی را
اختصاص دهید .چه کسی مسئول کار مورد بحث است؟ چه کسی
باید تصمیمات حیاتی را بگیرد؟ چه کسانی آنها را عملی می کند؟
آنها را مسئول انجام کار کنید تا بتوانید بر بحث ها نظارت داشته
باشید.
از افراد انتظار انجام چه کاری دارید؟ نقش یک سری رفتار است
که به واسطه آن می توانیم به اهداف جلسه دست یابیم .اکثر ما
می خواهیم با روش های مداوم به گروهها کمک کنیم .می توانیم
به صورت گسترده این گروهها را به :
افراده ایده پرداز
افراد عملگرا
سازمان دهندگان
مراقبان
تقسیم کنیم.
به طور ایده آل یک گروه باید به طور متوازن از همه آنها برخوردار
باشد .برای ایجاد تعادل در گروه نیاز دارید از کسی بپرسید نقشی
را قوی تر از نرمال اجرا کند.
نقش ها در جلسه
رفتارهای رایج
پیشرفت ایده ها و استراتژی های نو
تمرکز بر مسائل اصلی
به صورت فعال به حل مسائل پرداختن
کنکاش و گزارش ایده ها و پیشرفت های ورای جلسه
تخیل هوش دانش
تمایل به کنکاش
بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند

سی دقیقه قبل از جلسه
ضعف های احتمالی
جزئیات عملی قوانین یا اصول را نادیده گرفتن
محدوده توجه کوتاه
افراد عملگرا
تاثیر بر شیوه ای که تفکر جلسه به چالش کشیده می شود
توجه به اهداف و الویت ها
هدایت به سمت یک تصمیم
تبدیل مفاهیم و طرح ها به فرآیندهای کاری عملی
ایجاد حس فوریت
کیفیت مثبت
ایجاد و آمادگی برای اینرسی چالش عدم کارآیی و خود فریبی
ظرفیت ادامه کار
انضباط شخصی
مسئوالن
ضعف های احتمالی
رفتارهای معمول
آنالیز مشکالت ارزیابی ایده هاو پیشنهاداتی برای کاربردی کردن
حصول اطمینان از اینکه چیزی نادیده گرفته نشده است
چک کردن جزئیات
اجرای طرح های مورد توافق به صورت سیستماتیک و موثر
کیفیت مثبت
توانایی سازماندهی عملگرایی و منطق
قضاوت تمایز و عدم نفوذپذیری
ضعف های احتمالی
عدم الهام بخشی و توانایی انگیزش در دیگران
نگرانی در مورد جزئیات
عدم رقبت به ادامه دادن
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مراقبان
رفتارهای مرسوم
همانگ کردن پیشرفت جلسه به اهداف
استفاده کامل از منابع گروه ها
افزایش پتانسیل هر یک از اعضای تیم
در نظر گرفتن پیشنهادات
بهبود ارتباط میان اعضای گروه
ویژگی های مثبت
به تمام فعالیت ها بر اساس نقاط قوتشان بها می دهد
حس قوی در مورد اهداف
توانایی در پاسخ دادن به افراد و موقعیت ها
ارتقای روحیه تیمی
ضعف های احتمالی
برای اجتناب از کشمکش تالش می کند
در مواقع بحرانی نمی تواند تصمیم بگیرد
بسیاری از جلسات به علت تسلط یک یا دو نفر از افراد با شکست
مواجه می شود .این موقعیت اغلب در تیم هایی به وجود می
آید که از متخصصان تکنیکی و حرفه ای که به موقعیت های
مدیریتی ارتقاء یافته اند تشکیل شده است .یک گروه از افراد ایده
گرا ممکن است بسیار خالق باشند اما هیچ کاری را به درستی
انجام نمی دهند .یک گروه از افراد عملگرا ممکن است تمام
وقت خود را بر سر بحث بر روی انجام کاری که باید انجام دهند
گذرانده بدون بررسی دالیل یا دیدگاه های مسئله یک راه حل را
به دیگری ترجیح می دهند .یک گروه از کارگزاران ممکن است
توجه زیادی به جزئیات کرده اما نتوانند به راه حلی تازه برسند.
یک گروه از مراقبان ممکن است مراقب یکدیگر باشند اما نتوانند
مسائل مداوم و سخت را مورد خطاب قرار دهند.
گروه ها چگونه کار می کنند:
گروه ممکن است فقط یکبار در جلسه حضور پیدا کنند .ممکن
است یک تیم تازه شکل گرفته باشد تا یک کمیته معمولی .وظیفه
شما مدیریت آنها به عنوان یک گروه است .فکر کردن در مورد
چگونگی عملکرد گرو هها به شما اجازه می دهد :

سی دقیقه قبل از جلسه
بهتر بفهمید در جلسه چه می گذرد
بدانید که بحث ها در جلسات چقدر با سایر انواع مباحثات متفاوت
است
نتیجه یا پیامد جلسه را بهبود دهید
ما می توانیم گروه را به عنوان هر یک از اعضای مردمی که به
نحوی با یکدیگر تعامل دارند از یکدیگر با خبرند و خود را به
عنوان یک گروه می بینند تعریف کنید .با این تعریف یک گروه
به تعداد  12تایی محدود می شود .هر جلسه بزرگتری در تبدیل
شدن به یک گروه دچار مشکل خواهد بود و احتماال زیر گروه ها
پدید خواهند آمد .تعداد ایده آل برای یک جلسه کاری داخلی بین
نه و دوازده است.
یک گروه از افراد شکل می گیرد .وقتی به گروه معرفی شدیم
چهار هدف ضروری را پی می گیریم:
حس خوب بودن (از لحاظ فیزیکی ذهنی احساسی اقتصادی
روحی)
حس تعلق
تشخیص از سوی گروه
کنترل بر روی زندگی خود
اگر گروه این نیازها را برآورده کند ما با تقویت آن پاسخگو خواهیم
بود .اگر احساس کنار گذاشته شدن کنیم از لحاظ فیزیکی و ذهنی
عقب نشینی می کنیم یا استراتژی دیگری را پی بگیریم .مراقب
عالئم کناره گیری باشید:
امتناع از صحبت کردن
از میز کناره گیری کردن
به میز یا کف خیره شدن
پاسخ تدافعی به نظرات سایر افراد
حمایت جستن در داخل گروه
به لیست حضار نگاه کنید .آنها را با هم تصور کنید .آیا آنها یک
گروه طبیعی را شکل می دهند؟ چقدر یکدیگر را می شناسند؟
عالیق آمال اهداف تصوراتشان نسبت به یکدیگر چیست؟ آیا همه
اینها در داخل گروه آشتی پذیر است؟
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گروه ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد .گروه های رسمی
به طور آگاهانه تشکیل می شوند و معموال از بیرون گروه  ،تا
کارهای خاصی را انجام داده یا وظایف خاصی را به انجام برسانند.
تیم ها گروه های رسمی هستند .گروه های غیر رسمی به طور
کلی نیازهای انسانی را که گروه های رسمی نادیده میگیرند را
برآورده می کنند .جلسه احتماال در بر دارنده فاکتورهای هر دو
نوع گروه است.
به عبارت ساده تر گروه های بسیار رسمی آنقدر سخت کار می
کنند که از زندگی لذت نمی برند در حالیکه گروه های بسیار غیر
رسمی بیشتر وقت خود را به بطالت می گذرانند طوری که کاری
از پیش نمی برند.
رسمی ترین گروه ها به فرآیندهای سختگیرانه چند دستگی نیاز
دارند تا از چند دستگی آنها جلوگیری کند .قوانین و سایر جلسات
بزرگ طراحی شده اند تا به افراد اجازه دهند مفید بوده از کار تفره
نرفته و اطمینان حاصل کنند که کار جلسه به موقع پایان می یابد.
اگر می خواهید جلسه ای را مدیریت کنید که بیش از دوازده نفر
را شامل می شود بر روی پروتکل های رسمی متمرکز شوید تا به
شما کمک کند نظم را رعایت کنید.

نکاتی در باب نظم جلسات رسمی :
اطمینان حاصل کنید که از قوانینی که جلسه شما را مدیریت می
کنند مطلعید .ممکن است در یک نضامنامه یا سایر مدارک شرکت
نوشته شده باشند.
آیا آگاهی کافی از جلسه دارید؟ ممکن است الزم باشد تعداد
مشخصی از روزها به شما اطالع داده شود.
آیا می توانید فقط در یک حد نصاب عمل کنید؟ ممکن است
قادر نباشید قطعنامه تصویب کنید یا حتی کار جلسه را بدون آن
پیش ببرید.
آیا شما سیستمی از حرکات پیشنهادات یا اصالحیه ها را اجرا
می کنید؟ یک حرکت معموال پیش از بحث در جلسه مطرح می
شود ممکن است در دستور کار قرار گیرد .بعد از بحث طرحی به
جلسه ارائه می شود پیشنهاد دهندگان وحامیان آنها خود را برای
حرکت اصلی معرفی می کنند و برای هر اصالحیه ای که در طول
بحث ایجاد شده است.

سی دقیقه قبل از جلسه
چه قوانین بحثی را شما اجرا می کنید /در رسمی ترین جلسات
تمام نظرات از سوی رئیس مخاطب قرار می گیرد.
آیا باید دقایق را به شیوه ای خاص مد نظر داشته باشید؟
الویت اصلی یک گروه بقا است .در راستای ان هدف آنها دو هدف
دارند اهداف کاری و اهداف اجتماعی.
اهداف کاری مربوط به کاری است که باید انجام شود و ممکن
است از بیرون گروه پیشنهاد شده یا هدایت شود .اهداف اجتماعی
مربوط می شود به ایجاد حس هویت و خوب بودن در گروه
است .اینها معموال از داخل گروه ایجاد می شود .یکی از مهمترین
وظایف شما به عنوان رئیس ایجاد توازن بین آنها به صورتی که
گروه منسجم شده و مفیدتر باشد .ممکن است مشکالتی بوجود
آید اگر:
اهداف کاری بواسطه اهداف اجتمعی آسیب ببینند (گروه بیش از
حد دچار خوش گذرانی اند)
اهداف کاری به اهداف اجتماعی صدمه زده یا انها را تضعیف می
کنند (وظایفی به صورت دیکتاتوری ایجاد شده اند یا وقتی که
گروه دچار استرس است)
دو نوع هدف دچار تضاد می شوند (به عنوان مثال بخشیاز گروه
به دنبال محول کردن کارها به گروه دیگر است)
بنابراین چگونه می توانید به این توازن پیچیده دست یابید؟ در
اینجا اقدامات خاصی وجود دارند که ممکن است شما در نظر
بگیرید .ممکن است احساس کنید نمی توانید همه آنها را در این
جلسه مدیریت کنید .برخی را انتخاب کرده و بر روی رسیدن به
آنها تمرکز کنید:
اهداف کاری را شفاف سازی کنید
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از افراد به خاطر کمکشان تشکر کنید
دیدگاه های متفاوت را مورد تشویق قرار داده با تمایز قائل شدن
میان ایده های متفاوت و افرادی که آنها را عنوان می کنند.
اظهارات منتقدانه را از لحاظ ارتباط به چالش بکشید و به دنبال
مدرک باشید
افراد را به همکاری ترغیب کنید.
رفتارهایی که گروه را تهدید یا می کند را مورد چالش قرار دهید:
اظهارات سیاسی مدارکی دال بر دستور جلسه مخفی حمالت
شخصی
به افراد مسئولیت محول کنید .به صداقت افراد و انجام تعهداتشان
اعتماد کنید
اهداف بحث را به افراد یاد آوری کنید کارها را به بیش ببرید به
جای اینکهراجع به گذشته صحبت کنید
بر دستاوردهای گروه تاکید کنید
گپ زدن و غیبت کردن را محدود کنید
مدیر یک جلسه معموال فراتر از یک منشی است اگرچه وظیفه
آن این است .ان ها معموال مسئول بیشتر تدارکات جلسه هستند
که معموال در یک توجه لحظه ای مطرح شده اند
مشخص نیست مسئولیتشان چیست
به آنها گفته نشده چه شیوه ای را در نوشتن نوت ها برگزینند
نمی فهمند افراد راجع به چه چیز صحبت می کنند
شرکت کننده ها نامشان را نمی دانند
بحث را به خاطر عدم بی نظم بودن درک نمی کنند
در طول جلسه به خاطر عدم مشارکت خسته می شوند
متوجه نمی شوند چه چیزی مورد توافق قرار گرفته یا برطرف
شده است
دستور جلسه شان به وسیله رئیس یا دیگران سانسور یا دستکاری
شده است.

سی دقیقه قبل از جلسه
شما می توانید از بسیا ری از این مشکالت ممانعت کنید .مدیر را
در تدارکات خودتان شریک کنید .اطمینان حاصل کنید که بر سر
موارد زیر توافق نموده اید :
هدف جلسه
چه کسانی حضور دارند
چه مسائلی در دستور جلسه مطرح می شود
اطالعات پیش زمینه برای کمک به کارآیی بیشتر صورت جلسه
پیشرفت جلسه را چگونه ضبط می کنید؟ مدیر نت ها را موثرتر
برمی دارد اگر در موراد زیر صاحب اختیار باشند :
برای رفع ابهامات دخالت کنند
در انتهای هر آیتم جزئیات تصمیمات و اقدامات مورد توافق را
خالصه نویسی کنند
با یکدیگر در مورد این مسائل قبل از جلسه صحبت کنند .مدیر
در کمک به رئیس برای اطالع از زمان دستور جلسه و حفظ نظم
بسیار ارزشمند است .عهده گرفتن این مسئولیتها مدیریت جلسه را
رضایت بخش تر می کند.

چه چیزهایی در دستور جلسه مطرح می شود؟
( 20دقیقه تا جلسه)
آیا دستور جلسه ای دارید؟
آیا آنرا نوشته اید؟
آیا این به جلسه دستور کار می دهد  ،یا اینکه فقط لیستی از
تیترها است
آیا دستور جلسه تان انواع دیگر کاری را شامل می شود؟ به آن
احتیاج دارید
آیا زمانبندی جلسه شفاف است به طور کلی و برای هر آیتم
آیا در هنگام جلسه برنامه ای برای تجدید قوا دارید؟ آیا این الزم
است؟
هر کسی که صورت جلسه را تنظیم می کند ،کنترل جلسه را نیز
بر عهده دارد .اگر دستور جلسه علنی نشده باشد ممکن است از
کنترل خارج شود :نتیجه آن اغتشاش ،بی نظمی و عدم موفقیت
جلسه است .دستور جلسه به عنوان طرحی از جلسه است که به
افراد کمک می کند آماده شوند کنترل پیشرفت جلسه هدفمند
شده و معیاری برای موفقیت پروژه است.
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شما مسئول تنظیم صورت جلسه هستید .در نهایت شما جلسه
را برگزار می کنید .اگر از قبل دستور جلسه ای نوشته اید می
توانید به هر شیوه ای آن را ارتقاء دهید؟ اگر ندارید برای نوشتن
یکی زیاد دیر نیست! یک تکه کاغذ برای نوشتن مواردی که می
خواهید به آنها بپردازید یا لیستی در یک فیلیپ چارت بهتر از
هیچی بهتر است .اگر می توانید مدیراجرایی خود را هم درگیر
کنید.
استفاده کامل از دستور جلسه
کلمه دستور جلسه معادل التین «کارهایی که باید انجام شود»
است ،بنابراین هر موردی در دستور جلسه یک کار است .مدخل
آن در دستور جلسه باید نمایانگر موارد زیر باشد:
آن کار چیست؟
چگونه باید آن را انجام داد؟
گروه در انتهای آن مورد باید چه کار کند؟
شرط رضایت :چگونه خواهیم دانست به آنچه قصد انجامش را
داشته ایم رسیده ایم.
بنابراین هر آیتمی در دستور جلسه باید شامل حداقل یک فعل
باشد که بیانگر آن چیزی است که گروه انجام می دهد.
به عنوان مثال« ،آیتم  :3شبکه آی تی جدید» کمک زیادی به
آماده سازی شرکت کننده ها نمی کند .مقایسه کنید با « :آیتم
 :3شبکه آی تی جدید» .کالیو :نقل قول ها و جزئیات ضروری
سیستم های مورد نظر ارائه دهد .تیم :سیستم توصیه شده برای
خرید را مورد توافق قرار دهد .این مدخل کامل تر نشان میدهد
که گروه چه کاری را انجام می دهد چه کسی مسئول انجام کار
است و چگونه خواهیم دانست که آیا به هدفمان رسیده ایم یا نه.
محتویات دستور جلسه
رسمی ترین دستور جلسه ها (به این ترتیب)شامل موارد زیر
هستند:
عنوان جلسه
تاریخ زمان و مکان
عذرخواهی به خاطر غیبت
صورت جلسه جلسات قبلی
مسائلی که در جلسات قبلی مطرح شد

سی دقیقه قبل از جلسه
موارد دیگری که باید مطرح شده و راجع به آنها تصمیم گیری
شود
حرکت هایی که مربوط موارد باال هستند
گزارش های کمیته های زیرشاخه
الحاقات/کمک هایی از سوی سخنران های میهمان
هر شغل دیگر
تاریخ زمان و مکان جلسه بعدی
نیازی نیست دستور جلسه شما جامع باشد .مزایای زمانبدی برای
هر آیتم و صاحبان را برای هر یک را در نظر بگیرید.
در نظر گرفتن دستور جلسه
همانطور که برای هر دستور جلسه آیتم ها را جمع آوری می کنید
به دنبال موارد زیر باشید:
یک ترتیب منطقی
یک رابط مشترک :آیتم های مرتبط را با هم نگه دارید
آیتم های روتین( :به عنوان مثال ،افرادی که فقط درگیر بخشی
از جلسه هستند)
آیتم های سخت یا متوالی
به طور خاص بین آیتم های ضروری و آیتم های مهم تمایز
قائل شوید .موارد ضروری که به کار کمتری نیاز دارند در ابتدای
جلسه قرار دهید .موارد مهمی که به توجه دقیق تر و بیشتر احتیلج
دارند را بهتر است در وسط جلسه وقتی آگاهی فیزیکی و ذهنی
در باالترین حد هستند قرار دهید .آسان ترین آیتم ها  ،آنهایی که
بیشترین طرفدار و شاید بیشترین ارائه از سوی سخنرانان میهمان
دارند را در انتهای جلسه قرار دهید.
شکل دستور جلسه همچنین باید خط سیر فکری را که می
خواهید دنبال کنید را منعکس کند .برای خودتان هدف از هر
آیتم را شفاف سازی کنید شاید بوسیله دیدن آن به عنوان یک
«چگونه» و سپس از خود بپرسید جلسه چگونه مسیر جود را به
سمت هدف پیدا می کند.
در فصلهای بعد درباره مدیریت خط سیر فکری یک جلسه مطالب
بیشتری گنجانده شده است .برای یک لحظه خوب است که به
یاد بیاورید که هر کار فکری گروه در چهار مرحله گسترده حرکت
می کند:
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شاهد :ما در مورد موضوع چه می دانیم
تفسیر :ما در مورد این شواهد ،دیدگاه های متفاوت و پیامدها چه
می کنیم،
اقدام :چه فرصت هایی را برای دنبال کردن انتخاب می کنیم.
حواستان باشد این مراحل را در دستور جلسه خود تاکید کنید.
بسیاری از جلسات در روند تفکربا تعجیل برای به نتیجه رسیدن
شتابزده به مراحل حیاتی می پرند .شفاف سازی مراحل در خود
دستور جلسه به شما کمک می کند به نحو موثرتری تفکر گروه
را مدیریت کنید .
مونتاژ دستور جلسه
همه ایتم های غیر ضروری را حذف کنید
به هر آیتم عنوان های موشکافانه بدهید.
هر آیتم باید حداقل یک فعل را در بر داشته باشد :گروه چه خواهد
کرد.
برای هر آیتم زمانبندی در نظر بگیرید
به برگه های ضمیمه شده توجه داشته باشید  ،در صورتی که گم
شدند
طرح ها را در یک برگه مجزا قرار دهید ،برای راحتی در رجوع
مراقب کارهای دیگر باشید! اگر چیزی ارزش بحث را داشته باشد
باید در دستور جلسه وارد شود .اغلب مواقع افراد از از کارهای فرعی
و فوق برنامه برای انجام دستور جلسه های مخفی یا خصوصی یا
تصفیه حساب شخصی یا شکایات طوالنی و نا مربوط به کار می
برند .اگر می توانید این آیتم را از دستور جلسه تان حذف کنید.
به خاطر داشته باشید که جلسه شما باید با یک یادداشت مثبت
پایان بپذیرید ،با خالصه ای از دستاوردهایتان و مراحل بعدی
پیشنهادی.
چگونه از کارهای جانبی اجتناب کنیم
یک صورت جلسه پیشنویس را با دعوت به ملحق شدن به گروه
توزیع کنید
شرکت کنندگان را دعوت کنید در ابتدای جلسه کارهای عقب
افتاده را تسلیم کنند
در مورد اینکه می خواهید آیتم های اضافی بر اساس ضرورت و نه
اهمیت شان اضافه کنید یا نه .شفاف سازی کنید که نتیجه گیری
های بعدی به صالحدید رئیس جلسه است.

سی دقیقه قبل از جلسه
دستور جلسه را تصحیح کنید .آیتم های جدید را به جای انتها در
ابتدای جلسه قرار دهید
به آیتم های جدید زمان اختصاص دهید و زمانبدی را برای مابقی
صورت جلسه بازبینی کنید .به زمانبندی کل جلسه مقید باشید؛
صرف افزایش آن بی فایده است.
نگاه کردن به ساعت
بعضی روسا طول کشیدن جلسه تا ساعت ها را مایه فخر خود می
دانند .اما یک جلسه موفق نه به تعداد ساعات بلکه به آن بستگی
دارد که افراد چقدر خوب در آن مشارکت می کنند.
زمانی را برای اتمام در نظر بگیرید .آن را در دستور جلسه اعالم
کنید – و به آن مقید باشید! هیچ جلسه یا بخشی از آن نباید بیشتر
از  90دقیقه طول بکشد .اگر جلسه باید طوالنی تر شود ،زنگ
تفریح هایی با تجدید قوای مناسب در نظر بگیرید.
آیتم های دستور جلسه را با زمان موجود هماهنگ کنید  .زمانبندی
برای آیتم های منفرد در اینجا مفید است :اگر فهمیدید که فقط
می توانید چند دقیقه را به یک آیتم مهم اختصاص دهید دستور
جلسه را بیش از حد پر کرده اید .راه های دیگری برای صرفه
جویی در وقت در نظر بگیرید .به عنوان مثال ممکن است جلسه
را در کنار جلسات دیگر ترتیب دهید.
کوتاه تر کردن جلسات
زمان پایان جلسه را اعالم کنید .عدم آن بی ادبی است
تعداد آیتم های دستور جلسه را به زمان مجاز محدود کنید.
صاحبان کار را به هر یک از آیتم ها اختصاص دهید چه کسی
مسئولیت تصمیم ها را بر عهده می گیرد .حتی می توانید زمانی
که هر آیتم می برد را به صاحبان ارجاع دهید تا نشان دهید چه
کسی زمان را با کارآیی بیشتر یا کمتری استفاده می کند.
برای هر آیتم دستور جلسه محدودیت زمانی در نظر بگیرید
زمانی را برای استراحت در نظر بگیریرد
فرآیندهایی را برای کارهای حل نشده مهیا کنید
هدفتان اتمام به موقع باشد
زمانبندی جلسه بر موفقیت آن بسیار تاثیرگذار است.
بسیاری از جلسات زمان خود را تنظیم می کنند .احتماال امروز
اتاق کنفرانس ساعت دو بعد از ظهر خالی است و به همین ترتیب
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در داخل محدوده اجتناب ناپذیر یک سازمان شلوغ هر انچه می
توانید انجام دهید تا به بهترین وجه بر این مسائل تاثیر بگذارید.
تحقیقات نشان می دهد جلساتی که در انتهای روز برگزار می
شوند کوتاهتر هستند اما دلیلی بر بهتر بودن انها نیست.
سعی کنید خوردن را از جلسه مجزا کنید و ابتدا جلسه را برگزار
کنید .نهار انگیزه قوی برای اتمام به موقع جلسه است و افراد قبل
از خوردن هوشیارتر از بعد از آن هستند .اگر نمی توانید از خوردن
در هنگام جلسه اجتناب کنید چند مورد را رعایت کنید.
در مورد دستور جلسه خصوصی خود تصمیم بگیرید .آیا می
خواهید در جلسه حاضر باشید یا غذا بخورید؟
اگر جلسه ارزش حضور پیدا کردن را داشته باشد باید آماده باشید
که زیاد نخورید
از الکل اجتناب کنید
یادداشت برداری کردن مشکل است .خود را با پد های باریکی که
به راحتی بین بشقاب و لیوان سر می خورند مجهز کنید.

جلسه کجا برگزار می شود؟
( 15دقیقه)
آیا اتاق جلسه برای هدف شما مناسب است؟
آیا می توانید اتاق را برای براوردن نیازهایتان سازگار کنید؟
آیا می توانید چیدمان مبل ها را تغییر دهید؟
آیا همه تجهیزاتی مورد نیاز را دارید؟
آیا کامال با تکنولوژی مهیا شده اید :کامپیوتر ،تلفن ،ویدئو؟
مکان تاثیر بسزایی بر نتیجه جلسه شما دارد .شما ممکن است
نتوانید کار زیادی در مورد مکان جلسه تان در این مرحله اخیر
بکنید اما برخی جنبه ها ممکن است قابل تغییر باشند.
آماده سازی مکان جلسه
آیا جلسه در جای مناسبی برگزار می شود؟
آیا قابل دسترسی است :برای افرادی که معلولیت دارند مثال زنی
که به تنهایی در شب سفر می کند.

سی دقیقه قبل از جلسه
آیا در کشور خودتان جلسه برگزار می شود؟ آیا همه افراد وقتی
در آنجا هستند احساس راحتی می کنند  ،یا اینکه از وحشت
یک مدیر ارشد مقتدر هراسانند؟ اگر جلسه در یک هتل یا اتاق
کنفرانس باشد مجبورید برای تعیین زمانبندی ،تعداد و پذیرایی
و همچنین تعیین پروتکل هایی برای مسائل تکراری با یکدیگر
تبادل نظر کنید.
آیا اتاق سایز و شکل مناسبی دارد؟ اگر احساس ازدحام در اتاق می
کنید کمتر تعامل داشته و بیشتر دچار استرس می شویم .از سوی
دیگر گروه های کوچک در فضای کم بیشتر با یکدیگر هماهنگ
می شوند .اگر یک جلسه تیمی را در یک اتاق بزرگ برگزار می
کنید ،با بلوکه کردن بقیه اتاق بوسیله پرده فضایی برای خودتان
ایجاد کنید.
آیا اتاق مناسب هدف شما است؟ در نظر بگیرید:
انعکاس صدا
گرمایش ،نور و تهویه
صندلی ها تعدا و راحتی آنها
میز :سایز ،انعطاف پذیری و سختی
تجهیزات و پاورپوینت
فرآیندها :تجهیزات اتفاء حریق ،امکانات رفاهی ،توالت ،تلفن
امنیت :دیوارهای نازک ،سیستم پیجینگ ،یا سیستم صدا
عوامل مزاحم :تهویه هوا ،قطار ،صدا ،چشم انداز ،مزاحمت ها
آیا دکوراسیون:
ثابت :دیوارها ،پنجره ها ،درها
نیمه ثابت :پارتیشن ،نشیمن ،صفحه پروژه ،وایت بورد
متحرک :صندلی ها میزها تجهیزات
حواستان باشد تجهیزات نیمه ثابت را با ثابت اشتباه نگیرید! ممکن
است فرصت تغییر اتاق به تناسب نیازتان رزا از دست بدهید.
حواستان به مبلمان باشد! سبک جلسه باید تعیین کننده طراحی
مبلمان باشد .شما ممکن است بخواهید متحدان (یا مشکل سلزلن
بالقوه) را در وضعیت قابل کنترل قرار دهید ،در حالیکه مدیر اجرایی
باید بتواند براحتی با همه ارتباط برقرار کند در حالیکه صورت
جلسه را بر می دارد  . .همه باید بتوانند با کمترین مزاحمتی صفحه
فلیپ چارت را ببیند .شرکت کنندگان باید به اندازه یک دست با
هم فاصله داشته باشند .
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اگر نزدیکتر از این حد باشند به فضای یکدیگر وارد می شوند.
بیشتر ازاین فاصله باعث می شود احساس انزوا کرده و پویایی
گروه دچار اختالل می شود .به خاطر داشته باشید که تعامل موثر
به ارتباط چشمی آسان بستگی دارد.
صندلی ها باید آنقدر راحت باشند که از خواب رفتن اعضای بدن
جلوگیری کرده اما نه آنقدر راحت که افراد چرتشان ببرد! صندلی
هایی که دسته دارند برای جلسات طوالنی ارجحیت دارند .یک
میز مانعی برای یک مکالمه خوب است به خصوص اگر بزرگ
باشد یا اینکه افراد به خوبی در اطراف آن قرار نگرفته باشند .البته
برخی از اعضای گروه شما ممکن است حفاظت یک میز سنگین
را ترجیح دهند.
طراحی دکوراسیون اتاق
کنفرانس
رسمی
رتبه بندی شده
نعل اسبی
ارتباط چشمی راحتتر
بهبود تعامل
وضعیت کنترل خوب
نعل اسبی عمومی
ارائه یک گروه متحد به یک بیننده
تئاتر
جای دادن تعداد زیادی از افراد
تعامل سخنرانی
سخت
لزوم قوانین رسمی
کاباره ای
برای کار در گروه های کوچک
غیر رسمی
تمرکز حواس در آن مشکل است
میز گرد

سی دقیقه قبل از جلسه
مردم ساالری
ایراد سخنرانی در آن سخت است
تجهیزات و تکنولوژی
اگر افراد نوت برداری می کنند ،یا اینکه گزارش و برگه های
توجیهی تهیه می کنند کپی های زیاد کاغذهایی برای نوشتن،
مداد و خودکار را فراهم کنید .اگر برای ثبت ایده ها از فلیپ چارت
استفاده می کنید اطمینان حاصل کنید که همه به وضوح آن را
می بینند و نوشتن را به کس دیگری واگذار کنید .وقتی شرکت
کنندگان از پروژکتوری باالی سرشان ابزار بصری کامپیوتری
استفاده می کنند میدان دید به همان میزان مهم است ..برای
تاریک کردن اتاق برای تاثیر بیشتر آماده باشید .هر روزه تعداد
شرکت کننده ها با کامپیوترهای شخصیشان افزایش می یابد.
برخی سازمان ها امروزه از نرم افزارها استفاده می کنند کهدر
جلسه لب تاپ را به شبکه وصل می کند .این ابزاری مفید برای
تمرکز و نظم بخشیدن به تفکر جلسه است اما ممکن است مانع
جدیدی نیز ایجاد کند :افراد ممکن است با زل زدن به صفحه ای
که روبرویشان است مشارکت خوبی نداشته باشند.
معموال یک جلسه در یک اتاق یا یک مکان اتفاق می افتد،
اما تلکنفرانس ها بسیار شایع هستند .جلساتی که از تلفن ویدئو
یالینک های کامپیوتری استفاده می کنند از هزینه ها کاسته و در
زمان صرفه جویی می کنند و بستگی به آن دارند که که همه به
موقع در محل حاضر شوند .عدم حضور فیزیکی هم فشار زیادی
به شرکت کننده ها وارد می آورد تا به درستی از کلمات استفاده
کرده و به دقت گوش دهند.
بین سخنران ها وقفه ایجاد کنید
یک کلمه که در حرف های یک سخنران گفته شود باعث تاخیر
قابل مالحظه ای شده در حالیکه آخرین اظهار نظر به سختی
تکرار می شود .یک تلکنفرانس ریتم خاص خود را دارد که به
راحتی می توان با اندکی تمرین بدست آورد.
کلمات خود را با احتیاط انتخاب کنید
این حقیقت که افراد به صورت فیزیکی با هم نیستند به این معنی
است که بار زیادی بر روی کلمات به کار برده گذاشته شده است.
دالیل زیادی برای سوء تفاهم در مواقع غیبت ابزار بصری وجود
دارد.
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از دستور جلسه های مخفی اجتناب کنید
تلکنفرانس های بدون ویدئو خوراک تبانی هستند :یادداشت هایی
که مخفیانه بین شرکت کننده ها در یک اتاق رد و بدل می شوند
شکلک ها و حاالتی که نادیده گرفتن افراد را در سمت دیگر به
سخره می گیرتد .البته ممکن است راحتتر باشد که به طرز ظالمانه
ای رک بود در حالیکه فرد دیگر  500مایل دور است.
در ویدئو اطمینان حاصل کنید همه قابل مشاهده هستند
صداهای پنهان و دست هایی که در تصویر معلومند مخل حواسند

سی دقیقه قبل از جلسه

چگونه ریاست خواهید کرد؟
( 10دقیقه)
چگونه می توانید فضای جلسه را تا حد امکان اطمینان بخش
کنید؟
چه سبکی در ریاستتان می خواهید برگزینید؟
می توانید رهبری کارها را به اعضای گروه بسپارید؟
آیا فرایند آماده ای برای آغاز جلسه دارید؟
آیا تفکر مخالف را پیش بینی می کنید؟
آیا می توانید طرز تفکر گروهرا بازسازی کنید؟
چگونه می توانید کیفیت مکالمه را بهبود ببخشید؟
په وضعیت های دشواری را پیش بینی می کنید؟
چگونه جلسه را می بندید؟
در جلسات مهارت های رهبری ما به عومی ترین شکل به نمایش
گذاشته می شود .یک رئیس کارآمد:
گروه را بر روی کارها متمرکز نگه می دارد.
از فرصت ها برای استفاده از استعداد هر یک از افراد استفاده می
کند.
محیطی را پرورش می دهد که در آن افراد به عنوان یک تیم
تفکر و کار کنند.
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یک گروه از افراد شامل مقدار مشخص از انرژی بالقوه است .افراد
برای اینکه در گروه باقی بمانند از نهایت انرژی خود استفاده می
کنند .هر چه باقی بماند به کارشان اختصاص می دهند .هر چه جو
گروه قابل اعتماد تر باشد انرژی کمتری برای باقی ماندن در آن
مصرف شده و انرژی بیشتری به کار اختصاص داده می شود .به
عنوان رئیس باید هر کاری می توانید بکنید تا جوی قابل اعتماد
بهوجود آورید.
ایجاد سبک خودتان
چگونه این کار را انجام می دهید به سبک ریاستی بستگی دارد
که انتخاب می کنید .یکی از رایج ترین نقدهایی که به رئیس می
شود این است که آنها بیش از حد خودمختار هستند؛ دیگری این
است که آنها نمی توانند کنترل کافی داشته باشند! بسیاری از روسا
باید جلسه را به سمتی پیش ببرند که که به نتایجی برسند که انها،
روسا ،دوست دارند .این شیوه «دستور و کنترل» تقریبا محکوم به
شکست است .این مسئله نه تنها باعث خشم و اغتشاش می شود
بلکه باعث دستورات غیر ممکن از سوی رئیس می شود که خود را
مجبور به بر عهده گرفتن مسئولیت ها برای محتوای جلسه کاری
که باید صورت گیرد و فرآیند آن است .ما از رئیس می پرسیم
که به نحو موثری به طور همزمان خلبان و کنترل کننده ترافیک
هوایی باشد.
با این حال مواقعی وجود دارد که مجبورید شیوه محکمی را پیش
بگیرید :در ابتدای یک جلسه وقتی گروه بزرگ است تازه شکل
گرفته و یا بی نظم است« .دستور بدهید و کنترل کنید» کامال
الزم است ،همچنین ،در مواقع بحران یا وقتی که بحث شامل
موارد زیر می شود:
سالمت و امنیت
استخدام و عزل
سری بودن تعداد زیادی از آیتم های روتین
اما بهترین رهبران از اختیار خود برای آزاد سازی استعداد کسانی
که رهبریشان می کنند استفاده می کنند.

سی دقیقه قبل از جلسه
رهبران کارها یا مدیران فرآیند؟
کلید ریاست موثر  ،تقسیم سه مسئولیت است  .برای کار فرآیند و
ضبط جلسه و تخصیص آنها به افراد متفاوت است .رهبری کارها
را به اعضایی از گروه بسپارید که که بارشان بیش از هر چیزی با
آیتم هایی که مورد بحث است تاثیر می پذیرد .سما ،رئیس و حال
مدیر فرآیند است .نظارت بر ارتباط و ایجاد فضایی که برای تفکر
موثر الزم است .هر کاری که می کنید کار نوشتن صورت جلسه
را انجام دهید .شما نمی توانید به نحو موثری ریاست کنید اگر در
حال ضبط کردن باشید .کسی که صورت جلسه را برمی دارد می
تواند با تصور وظایف مهم دیگر مانند خالصه برداری در انتهای
آیتم ها و توجه به زمان .
نقش ها در جلسات به موارد زیر تقسیم می شود :
رئیس و مدیر فرآیند :مدیریت اهداف اجتماعی گروه ،پیشنهاد
تکنیک هایی برای حل مسائل ،کنترل جریان بحث
مدیر کار :مشخص کردن اهداف کار تمرکز بر نتایج ،ارزیابی
اطالعات ،اندازه گیری موفقیت نتایج
مجریان :حمایت از رئیس ،ضبط کارها و نتایج جلسه ،انعکاس
پیشرفت به جلسه در خالصه های منظم ،نگه داشتن زمان
شرکت کننده ها به عنوان منابع :افزودن ایده ها و اطالعات
همانطور از سوی رئیس که پیشنهاد و رهبری شده تا به رهبران
کار کمک شود به اهداف کار دست یابند.
آغاز جلسه
کنوانسیون های مرحله ای را در ابتدای جلسه شفاف سازی کنید:
شرکت کننده ها بهتر عمل می کنند تاگر بدانند از آنها چه انتظاری
می رود .عمال به آنها نشان دهید که باید چه بکنند .اگر به قوانین
خودتان پایبند باشید ،افرا هم همان کار را انجام می دهند.
سر وقت شروع کنید :اگر نکنید دفعه بعد افراد تاخیر خواهند
داشت .جلسه را بالفاصله شروع کنید و افراد بالفاصله پیغام را
خواهند گرفت.
معرفی های مناسب را انجام دهید :چک کنید که همه همدیگر
را می شناسند .به اعضای جدید خوشامد بگویید و از غایبان
عذرخواهی کنید.
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مراحل و زمانبندی جلسه را اعالم کنید :اعالم کنید جلسه چقدر به
طول خواهد انجامید و زمان استراحت را اعالم کنید .نشان دهید
که می خواهید افراد چطور مشارکت کرده و چگونه می خواهید
بحث را کنترل کنید.
هر یک از آیتم ها را به طور مجزا و به ترتیب در نظر بگیرید.
مشخص کنید کدام آیتم مورد خطاب جلسه بوده و شرکت
کنندگانی را به آیتم های دیگر منحرف می شوند منظم کنید.
به دستور جلسه رجوع کنید
قبل نتیجه گیری از آیتم قبلی آیتم بعدی را شروع نکنید
هدف آیتم را شفاف سازی کنید
مسئول کار را مشخص کنید
به گروه یاداوری کنید چقدر زمان اختصاص داده شده است
مسئول کار حاال باید هدف از کار و دالیل بحث در مورد آن نتایج
مورد نیاز و شرایط رضایت را مشخص کند :چگونه می فهمیم که
به اهدافمان رسیده ایم .آماده باشید که توجه جلسه را دوباره و
دوباره بر روی این اهداف نتایج و معیارهای موفقیت متمرکز کنید.
تفکر مخالف
کنترل کردن خط فکر گروه در قلب ریاست موثر قرار دارد.
یادگیری این مهارت بسیارسخت است .تعداد اندکی از ما تکنیک
های تفکر را یاد گرفته ایم .ممکن است حتی احساس کنیم اگر
به افراد بگوییم چگونه فکر کنند اشتباه است .تفکر بی نظم با این
حال بیهوده است و می تواند جو جلسه را سمی کند .بحث بدون
قانون و رئیسی که بر اجرای آن نظارت داشته باشد تبدیل می
شود به گفتگویی برای همه کهدر آنها بلندترین و استوارترین راه
نجات است .نام مودبانه برای چنین تنازعی تفکر مخالف است.
ما منازعات بی پایانی را در جلسات تحمل می کنیم چرا که برای
بسیاری از ما تفکر مخالف تنها حالت تفکر منسجمی است که ما
میشناسیم .این به چهار حالت بروز می کند.
تفکر نقادانه
منطقی که پشت تفکر نقادانه قرار دارد احتماال این است که با
تشخیص نقطه ضعف یک ایده ما می توانیم آن را تقویت کنیم.
اما ما معموال انتقادها را غرض ورزی می دانیم و سعی می کنیم از
آن ایده دفاع کنیم انتقاد را بکوبیم یا به منتقد حمله کنیم.

سی دقیقه قبل از جلسه
تفکر درونی
وقتی مجبوریم از ایده ها دفاع کنیم طوری که گویی از خود
دفاع می کنیم ایده ها تبدیل به عقیده می شوند .عقیده ها ایده
هایی هستند که ثابت شده اند .آنها فرضیه های ما در مورد آن
چیزی است که ممکن است یا باید به طور کلی صحیح باشد.
نه آن چیزی که در شرایطی خاص صحیح است .آنها می توانند
داستانهایی در مورد آنچه که اتفاق افتاده یا آنچه که می توانست
اتفاق بیفتد چرا ممکن است اتفاق بیفتد باشد توضیحاتی برای
اینکه چرا چیزی دچار مشکل شده است یا اینکه چرا با شکست
مواجه شده) توجیه (برای اقدام کردن یا نکردن) به اشتباه افتادن
(حق با من است و شما اشتباه می کنید 9شایعه (که باعث شود
ما احساس بهتری داشته باشیم) یا تعمیم دادن (ما را به درد سر
تفکر می اندازد) .ما آنقدر به عقاید اعادت داریم که به راحتی آنها
را با حقیقت اشتباه می گیریم .هرگاه که کلمه حقیقت را در یک
جلسه میشنوید می توانید تقریبا مطمئن شوید که کسی ایده ای
را به زبان آورده است.
تفکر سیاسی
وقتی ایده ها تبدیل به عقاید می شوند بیان یک ایده تبدیل به
عمل سیاسی می شود .مخالفت کردن با یک ایده حمل به حامی
آن است .پشتیبانی از آن ایجاد یک متحد است .ما از مکالمات
برای ایجاد پایه های قدرت استفاده می کنیم و رقبا را کم اهمیت
جلوه داده ایده ها را دستکاری کرده صفحات را باال کشبده یا با
شایعات را بی اساس می خوانیم.
تفکر سرسختانه
همه افکار از فرضیات در مورد واقعیت شروع می شوند .تفکر
خصمانه به ندرت این فرضیه ها را بر ضد یگدیگر کوبند .ما
معموال این را بحث و مجادله می نامیم .هر تفکری که فرضیه
زیر ساختی را زیر سوال ببرد نا مربوط است .ایده ها در یک بحث
بسط پیدا نمی کنند چرا که اگر بخواهند از حمالت نجات یابند
باید سرسختانه شوند.
تفکر سرسختانه معموال نتیجه :تایید مراجع ذیصالح (اگر مدیریت
ارشد آن را به این صورت می بیند باید درست باشد) تاثیر سنت (
حرفقه ما به مدت دویست سال به این صورت برداشت می شده
است)
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عادت ( این شیوه ایست که ما در اینجا به آن فکر می کنیم) نا
دیده گرفتن ارادی (طرز تفکر اینچنینی ما را به زحمت پرداختن
به جزئیات نامناسب یا کشف بیشتر نمی اندازد ).
هیچ چیز طرز تفکر در جلسات را بیشتر از تفکر خصمانه به خطر
نمی اندازد با این حال ما برای آن شان بسیاری قائل هستیم.
مدیرانی که می توانند از ایده هایشان دفاع کنند و در مقابل
انتقاد شدید ایستادگی کنند قهرمان هستند .حتی ممکن است به
خاطر شخصیت قویشان ترفیع بگیرند .تفکر خصمانه تبدیل به
یک جنگ سرد مباحثه و ضد مباحثه می شودد.
اگر می خواهید کیفیت تفکر را در جلسه خود باال ببرید باید کمک
کنید که از این حلقه خارج شود .تاکتیک های زیادی وجود دارد
که می توانید به کار ببرید.
تفکر انتقادی متضاد ،به طور خاص پاسخ مثبت به یک ایده مثبت
را طلب کنید  :نکته مثبت آن چیست؟
تفکر درونی متضاد به دنبال مدرک برای اثبات ایده ها باشید.
بپرسید« :در چه شرایطی؟» نظرات را برای ربطشان به اهداف به
چالش بکشید
برای تفکر درونی متضاد تمام گروه به تفکر سیستماتیک دعوت
کنید .برای ایده ای که در دستور کارتان است به دنبال پاسخ های
مثبت و منفی باشید .این رویکرد را با استفاده از ابزاری همچون
آنالیز (SWOTنفاط قوت نقاط ضعف فرصت ها و تهدیدها)
توسعه دهید و از گروه بخواهید بر روی یک بعد در یک زمان
تمرکز کنند.
برای مقابله با تفکر متضاد بپرسید« :چه می شود اگر؟» تعمدا به
دنبال فرضیه هایی ورای ایده ها باشید و آنها را به چالش بکشید.
بپرسید موضوع از یک جنبه متفاوت چگونه به نظر می رسد .ایده
ها را وارونه کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
مدیریت فرآیند تفکر
ما می توانیم تفکر خود را در باره یک مسئله را در چار مرحله
بسازیم .هر مرحله به بحث خود نیاز دارد .اکثر جلسات به هر چهار
تا نیاز دارند .اغلب به طور همزمان اتفاق می افتند! فقط در صورتی
موثر خواهند بوند به طور منظم اجرا شوند.

سی دقیقه قبل از جلسه
مدرک
در این بحث ما بررسی می کنیم که چگونه می توانیم هدف
یا مسئله را درک کنیم ،پیش زمینه مسئله و جزئیات محیط بر
مسئله .سواالت مهم در این بحث شامل:
هدف ما چیست؟
چگونه می توانیم مسئله را تعریف کنیم؟
چه کسی مسئولیت مسئله را بر عهده دارد -چه کسی رهبر است؟
چگونه مسائل را می بینیم؟ الویت ها ما چیست؟
به چه شیوه هایی افرا د شواهد را متفاوت یا شبیه به هم مب
بینند؟
چگونه می توانیم یکدیگر را بفهمیم؟
اولین بحث معموال امتحانی عجیب عجوالنه و بی اهمیت است.
بسیاری از جلسات به سمت راه حل سوق داده می شوند بدون
اینکه مسئله به درستی روشن شده باشد .بیاد داشته باشید که
مشکل ممکن برای افراد مختلف متفاوت به نظر برسد.
تفسیر
این بحث درباره چگونگی معنی دار کردن شواهد است .هدف
ایجاد اتفاق نظر است .یک تصویر توافقی از واقعیت .ما با تحقیق
و مقایسه درک افراد به بهترین حالت از توافق بین افراد دست می
یابیم .ما می توانیم این کار به شیوه های زیر انجام دهیم:
تعمدا سعی کنیم به چیزی از یک زاویه دیگر نگاه کنیم
به دنبال تفسیرهای متفاوت باشیم
آنچه می بینیم را با تفسیر خودمان از آن متمایز کنیم
یک المنت از یک موقعیت را جدا کرده و بر روی آن متمرکز شویم
المنت ها را به تصویری بزرگتر ربط دهیم.
این بحث را با دقت زیاد مدیریت کنید .این می تواند به راحتی
خصمانه شود که بیشتر مجادالت بین نسخه های متفاوت از
واقعیت اتفاق می افتد .افراد باید بدانند که ما به دنبال راه های
جدید هستیم .افراد باید احساس کنند که می توانند ایده های
نیمه ساخته یا مبهم را حدس زده یا بر زبان بیاورند .از قضاوت
خودداری کرده و انتقاد ها را سرکوب کنید .گوش به زنگ کلمات
درست یا غلط باشید .یک تفسیر ممکن است هیچیک از اینها
نباشد.
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ممکن از یک دیدگاه صحیح بوده اما از دیدگاه دیگر محدود
شود .این را شفاف سازی کنید که در این بحث تصمیماتی گرفته
خواهد شد :که افراد خود را به بحث متعهد نمی کنند .برای همه
شفاف سازی کنید که جوکها یا اظهار نظرهای شخصی یا انفجار
احساسی برای شما خوشایند نیست.
موقعیت ها
این بحث در مورد ارزیابی چیزی است که می توانیم بر اساس
تفسیر توافق شده انجام دهیم .بسیاری از ایده های خوب که در
جلسات شکل می گیرند تبدیل به واقعیت می شوند چون هیچ
راه واضحی از فرصت طراحی نشده است .در این بحث ما چنین
مسیرهایی را طراحی می کنیم.
پل میان تفسیر به موقعیت اندازه گیری یا شرایط رضایت است:
اهداف نقاط عطف موانع یا معیارهای موفقیت .اهداف اصلی را
نادیده نگیرید .ما معموال طراحی را از جایی که هستیم شروع می
کنیم و به جلو پیش می رویم .موقعیت ها می توانند بیشتر تخیلی
و هیجان انگیز شوند وقتی که ما خود را در اینده ای قرار می دهیم
که به اهدافمان رسیده و به سمت عقب برنامه ریزی می کنیم.
سواالت در این بحث شامل:
کجا می توانیم عمل کنیم؟
بر اساسش چه تفسیرهایی می توانیم بسازیم؟
چگونه وقتی به اهدافمان رسیدیم قضاوت می کنیم؟
باید چه کار بکنیم تا به آن دست یابیم؟
چه افراد دیگری مشارکت دارند؟
آینده به چه صورت خواهد بود؟
چگونه می توانیم مسیرمان را به سوی آن طراحی کنیم؟
اقدام
ترجمه فرصت ها به عمل به چیزی بیش از توافق نیاز دارد :ما باید
قولی را بدهیم تعهدی برای عمل کردن .اگر آن تعهد را سرسری
بگیریم ممکن است حس انتقام را در افراد ایجاد کنیم .اگر تعهدات
فراوانی را بدهیم در خود ایجا استرس می کنیم.
بحث برای اقدام کردن مسئله ای پویا میان سوال کردن دوباره و
قول دادن است .من از شما می خواهیم کاری را تا زمانی مشخص
انجام دهید .من مشخص می کنم که این یک درخواست است نه
یک دستور .دستورات نتایج فوری را در پی دارند.

سی دقیقه قبل از جلسه
ما آنها احتماال بیشتر از حداقل را به دست نمی دهند و دفعه بعد
نتیجه نخواهند داد .شما احتماال چهار پاسخ برای این درخواست
خواهید داشت :ممکن است بپذیرید ممکن است رد کنید ممکن
است تعهد بدهید که بعدا بپذیرید یا رد کنید (تا .....به شما اطالع
خواهم داد  )....یا ممکن است یک پیشنهاد متقابل بدهید :کار
ایکس را تا زمان ایگرگ برایتان انجام می دهم.
چهار بحث باید به ترتیب به نتیجه برسد .موفقیت هر یک به
موفقیت بحث قبل از آن بستگی دارد .یک بحث حل نشده در
میان بعدی و برخی اوقات به صورت کد ادامه پیدا می کند .جنبه
های حل نشده برای یک مدرک ممکن است تبدیل به دستور
جلسه های مخفی شود .افراد ممکنم است احساس کنند شواهد
مهمی نادیده گرفته می شوند تا تفسیر دلخواه را پشتیبانی کنند.
تفاسیری که کشف نشده اند ممکن است تبدیل به موقعیت های
از دست رفته شوند .فراتر از همه اینها اگر جلسه به تعهد واقعی
برای عمل کردن منجر نشود باید بپرسیم که آیا هیچ بحث دیگری
را ناتمام باقی گذاشته ایم.
بهبود کیفیت بحث
بحث یک رقص با کلمات است .کلمه برگرفته از التین بوده و
به معنی «ادامه چرخش با» .مثل هر رقصی قوانین و حرکات
استانداردی دارد .این به افراد امکان می دهد که راحتتر برقصند
بدون شصت پای یکدیگر را لگد کنند .برخی قوانین به صورت
ضمنی درک می شوند .برخی دیگر به خصوص در بحث های
گروهی باید با جزئیات عنوان شده و تکرار شوند .بحث پویا است
و هر شرکت کننده در طول بحث هم گوینده و هم شنونده است.
کیفیت بحث به کیفیت شنونده ها بستگی دارد .شنونده رفتار
سخنران را به وسیله :با ادامه یا قطع تماس چشمی ،با حالت بدن،
با تکان دادن سر ،با یادداشت برداری یا خط خطی کردنو غیره .و
وقتی ما صحبت می کنیم کیفیت گوش کردن خود را نشان می
دهیم .به دنبال نشانه های گوش کردن ضعیف باشید .آنها شامل:
رد مستقیم یک ایده
پاسخ به تنها بخشی از آنچه فرد می گوید
پریدن در میان حرف
انجام بحثی دیگر در همان زمان
گریز از مسئله
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استفاده از کلمات احساسی
خوابیدن
هر بحثی برای هر شرکت کننده شامل دو بخش می شود :بیرونی
گفتاری بحث و بحث درونی در مغزمان .به عنوان رئیس بحث
درونی شما به طور خاص قوی است .وقتی در بحث خارجی
شرکت می کنیم ممکن است از بحث درونی مان به عنوان:
پیشنهاد پاسخ به مشکالت
قضاوت در مورد آنچه سخنران می گوید
تمرکز بر بخشی از آنچه سخنران می گوید
مقایسه ایده ها با آنچه از قبل داریم
طراحی حرکت بعدی در بحث
بپرسیم چه چیزی در گروه اتفاق می افتد
به دفعات باید بحث درونی خود را متوقف کرده و کامال به آنچه
سخنران می گوید گوش فرا دهیم .در مواقع دیگر می توانیم
مکالمه درونی را بوسیله یادداشت برداری از تفکراتمان مدیریت
کرده تا بتوانیم آنها را در یک سو قرار داده افکار را ابراز کرده یا
آنمها را قبل از صحبت متوقف کنیم تا به افکار درونی اجازه بروز
بدهیم.
ده توصیه برای گوش دادن موثر
 .1توقف صحبت :نسبت به دیگران یا خودتان! اگر صحبت کنید
نمی توانید گوش دهید.
 .2عالقه تان را نشان دهید .ارتباط چشمی را حفظ کنید = و
توقع نداشته باشید که سخنران هم چنین کند .به جلو خم شده
برای نشان دادن درک خود سرتان را تکان دهید .سوال کنید .نوت
بردارید .اما نه خاغذ بازی کنید نه پایتان را تکان دهید نه سرتان را
گرم کنید و نه به اطراف نگاه کنید.
 .3وسط حرف نپرید .اجازه بدهید مکث ها صورت بگیرند .سعی
جمله ها را برای سخنران تمام کنید .مانع پریدن دیگران در
صحبت شوید.
 .4خود را در جایگاه سخنران قرار دهید .خود را در موقعیت آنها
قرار دهید کارهای آنان را انجام دهید و با مشکالت آنها روبرو
شوید .تصور کنید که آنها با شما یا سایر اعضای گروه چگونه
برخورد می کنند.

سی دقیقه قبل از جلسه
 .5به احساس درونی تان گوش دهید :درباره زبان بدن سخنران،
تون صدا .حس ششم خود را با سوال آزمایش کنید شاید با مقدمه
ای از یک مخالف :گحس من به من می گوید من هیچ سند
مدرک واقعی از این ندارم اما »...مراقب باشید.
 .6به ماشه های خالقانه گوش فرا دهید :ایده های که می
خواهید بعدا گسترش دهید را یادداشت کنید .به استعارات تشبیه
آرایه های ادبی کلمات تبلیغی و تشویقی که شاید نقطه شروع
جالبی برای بحث های جدید باشد گوش دهید
 .7تشویق کنید .تمایل خود را برای ادامه صحبت به سخنران
نشان دهید .از مخالف انتقاد و قضاوت پرهیز کنید.
 .8درک خود را چک کنید :آنچه سخنران گفته را در زمان مناسب
با خود تکرار کنید .سعی کنید با کلمات دیگر ادا کنید اما از زبان
سخنران استفاده کنید.
 .9بپرسید «نکته مثبت آن چیست؟» چه نکاتی را می توانید به
آنن اضافه کرده یا بسازید و بسط دهید؟ کلمه «بله» یا ترجیحا
«بله اما» را در آن بگنجانید.
 .10گفتگو را تمام کنید .این اولین و آخرین است :تمام نظرات
دیگر به آن وابسته است
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سوال پرسیدن می تواند نشانه ای از عدم توجه یا ضعف باشد .اما
سوالت همچنان قوی ترین ابزار برای اثبات طرز فکر ما هستند.
آنها به ما اجازه می دهند:
طرز تفکر دیگران را کنکاش کنیم
از دیگران دعوت کنیم در تفکر ما کنکاش کنند.
تفکر خود را بیشتر برای دیگران آشگار کنیم.
همچنیم می توانیم از آنها برای کنترل فرآیند بحث دیگران
استفاده کنیم.
تغییر موضوع
بحث را به نیمه برسانیم
شروع دوباره بحثی که به بن بست رسیده
تمرکز بر روی موضوعی خاص
گسترش بحث برای وارد کردن دیدگاهی وسیعتر
مانع در هم ریختگی افراد شدن
اعضای ساکت تری را برای کمک به گروه دعوت کنید
استفاده از سواالت و تشویق دیگران به انجام این کار کمک می
کند که توازن را بین صحبت کردن و گوش کردن برقرار کنید
انواع سوال
بسته  ....................برای گرفتن بله یا خیر
می توانید.....؟ /می شود ....؟
آیا آن................است؟ /آیا شما ........؟
تمرکز دوباره بر روی بحث
(فقط با بله یا خیر می توان پاسخ داد
برای جلوگیری از هرج و مرج

برای عنوان واقعیت

باز  ..........................برای چک کردن درک

سه تکنیک به طور خاص به شما کمک می کنند بهتر گوش
دهید :سواالت بیانات و خالصه ها .جلسات معموال به اندازه کافی
سوال ندارند .بسیاری از فرهنک های سازمانی بهه تصمیم گیری
و و شهامت را بر عدم قطعیت و شک ارج می نهند.
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برای جلوگیری از بله یا خیر
چرا/چه کسی/چه چیزی/چه وقت/کجا/چگونه؟
برای باز کردن و گسترش بحث
برای تشویق به همکاری
(نمی توانبا بله یا خیر پاسخ داد)
برای گرفتن اطالعات به شیوه ای غیر مستقیم
برای به دست آوردن ایده ها و حقیقت

سی دقیقه قبل از جلسه
ویژه
بحث را هدایت می کند
در چه زمانی..............؟
از هرج و مرج جلوگیری می کند
دقیقا در کجا..............؟
کارشناسی را تشویق می کند
کمک می کند افراد را بحث کنیم
سرعت و تمرکز را افزایش می دهد
در زمان های مشخص کمک می کند
کل گروه را مورد خطاب قرار می دهد
به جه جیزی فکر می کنیم ............؟
به جلوگیری از شرمندگی کمک می کند
سخنرانان جدید را وادار به پاسخگویی می کند
کمک می کند بدون ایثارگری و بی طرفی نکته ای را بیان
کنیم
از یک سخنران به دیگری
جیل جان متشکرم شما در این مورد چه فکر می کنید؟ مقایسه
ایده ها
بحث ادامه پیدا می کند
خوب شما چه فکر می کنید؟
شما حس می کنید.......
سخنران را به بسط یا واجد شرایط بودن تشویق می کند
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عبارات برای تعریف اهداف مقاصد و حوزه بحث مفید هستند.
کلمات ابتداعی را مثبت آغاز کنید .اظهارات طی آیتم های یک
جلسه را می توان برای معرفی ،اطالع رسانی ،رفع تضاد ها و
درگیری ها با واقعیات برای سنجش حال و هوای گروه برای
تشویق انرژی دادن و ادامه بحث از آن استفاده کرد.
خالصه ها برای پیاده کردن تفکر گروه مفید هستند.
خالصه برداری در میان آیتم ها
فعالیت های افراد را با خالصه کردن آنها کنترل کنید ،به خصوص
وقتی هرج و مرج کرده تکرار می کنند یا تمثیلی می شوند .خالصه
برداری کنید تا بخشی از بحث را به انتها رسانده تا انرژی آن را در
صورتی که ناتمام ماند تجدید کنید.
خالصه برداری در انتهای آیتم ها
این توافقی را به انجام رسانده اقداماتی را برای انجام شفاف سازی
می کنند .این خالصه به نحو مفیدی می توان به وسیله منشی
جلسه انجام شود :این به آنها این فرصت را می دهد که در جلسه
صحبت کنند ،نقش خود را پر رنگ کرده و به آنها اجازه می دهد
دقت یادداشت هایشان را چک کنند.
خالصه برداری در انتهای جلسه
خالصه ای مختصر جلسه را به پایانی مثبت می کشاند به شرکت
کننده ها یادآوری می کند به چه چیز دست یافته اند و راه را برای
اقدامات آتی باز می کند.
شرایط سخت
جلسه ای که دقیقا بر اساس نقشه پیش می رود احتماال وجود
ندارد .اینها احتماال جدیترین و معمولترین سختی هاییست که با
آنهابرخورد می کنید.
گم کردن مسیر
شاید خیلی به شما خوش می گذرد! وقتی افراد شروع به گفتگو
می کنند شما باید آنها وادار به نظم و ترتیب کنید .وظیفه شان
را دوباره به آنها بگویید ایده های اصلی را تا به این جا برای آنها
خالصه کنید سواالت مستقیم بپرسید .ساعت را به آنها یادآوری
کنید.

سی دقیقه قبل از جلسه
درگیری
تفکرات خصمانه می توانند به راحتی تبدیل به درگیری شوند.
بسیاری از جلسات تقریبا به عنوان موضوعی عادی تبدیل به
سرزنش می شود .شما در صورت خصومت احساسی بی قدرت
نیستید اما برای که آن را خوب کنترل کنید باید خود را از آن دور
کنید .سعی کنید منبع مشکل را شناسایی کنید .بعضی اوقات این
مسئله واضح است :عدم امنیت در مواقع تغییرات بزرگ استرس
یک رابطه جدید کاری یا فشاری در معرض عموم فرار گرفتن.
خصومت اغلب نشانه عدم قدرت است .به همین علت است که
عصبانیت اغلب بر روی آنچه انجام داده اند متمرکز است :مدیریت
مقامات تیم های دیگر مدیران دپارتمان ها مجریان سرکش که
سیستم را قرق کرده مهندسان یا کارکنانی که هیچوقت در اداره
نیستند.
آماده باشید .به خودتان یک هدف تر دهید :به گروه قدرت انجام
کاری عملی را بدهید .تنها با تمرکز افکارشان بر آنچه می توانند
انجام دهند شما انرژی افراد را به فعالیت ها ی هدف دار سوق می
دهید .خود را به چند اصل راهنما مجهز کنید:
هدف جلسه را از ابتدا مشخص کنید .از افراد بخواهید ربط
نظراتشان را به اهداف جلسه توضیح دهند.
به یاد داشته باشید وظیفه شما کنترل بحث است .با غرق شدن در
طوفان ها مقاومت کرده هر چقدر هم که سخت باشند.
سرعت بحث را کاهش دهید .تن لحن و سرعت صحبت دیگران
را تقلید نکنید .حرف دیگران در میانه قطع نکنید.
نکات دیگران را خالصه کنید .مشکالت را به عبارات چگونه و
تمرکز بر اعمال تبدیل کنید.
مانع صحبت افراد راجع به کسانی شوید که در چلسه حاضر
نیستند .گوشزد کنید که آنها اینجا نیستند و ما هستیم و تنها می
توانیم اهدافمان را مورد خطاب قرار دهیم.
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دستور جلسه های مخفی
همه ما با دستور جلسه های شخصی به جلسه می رویم .آنها
تنها زمانی مضر هستند که با دستور جلسه عمومی دچار تناقض
شوند .دستور جلسه های خصوصی خوب شامل موارد زیر هستند:
جلسه را به عنوان یک کاوش شغلی ببینیم.
به رئیس کمک کنیم که جلسه موفقی برگزار کند.
گروه را تقویت کنیم.
سایر شرکت کننده ها را تشویق کنیم.
دستور جلسه های شخصی بد شامل:
تمایل به خوشحال کردن دیگران
ساختار امپراطوری
تخلیه اضطراب
توصیف یک رقیب
درک رئیس جلسه
وجه تمایز نسبت به دیگران
پیگیری موضوعات دلخواه
نشان دادن سختکوشی شما (من بیچاره)
نشانه یک دستور جلسه مخفی مضر شامل کارشکنی (من هیچ
انتخابی ندارم ،تاخیر ،قول های انجام نشده ،امتناع مستقیم از
انجام کار) حمله (در هر ایده و هر جسم :توهین تمسخر رجز
خوانی بسیار) و مزورانه (انکار گفتن چیزی ،کش دادن مشاجره،
معانی دو پهلو) .اگر شما می توانید ترسی را باعث آن می شود را
موقعیت یابی کنید ،شما می توانید دستور جلسه را با برطرف کردن
این ترس از میان بردارید .اگر نمی توانید تاکتیک های مرموز را
تا منبعشان ردیابی کنید .می توانید نشان دهید که تاکتیک را
شناسایی کرده اید .این حداقل می تواند از وقوع دوباره رفتار
جلوگیری کند.
آدم ربایی
گم کردن مسیر که هنگامی روی می دهد که یک دستور جلسه
شخصی سعی دارد که غالب شود .حتی ممکن است شامل
کارشکنی شود .هر کسی وظیفه دارد که جلسه را از ربوده شدن
نجات دهد .

سی دقیقه قبل از جلسه
به دستور جلسه رجوع کرده و در مورد ربط یک نظر مرموز سوال
کنید .توسل به اتحاد گروه باید مشکل را حل کند ،حداقل به طور
موقت .یک آدم دزدی به این معنی است که یک مسئله اساسی
باید مورد خطاب واقع شود .سعی کنید آن را شناسایی کنید و آن
را برطرف کنید .مدیریت رسمی در جلسات که بوسیله زیر دستان
مدیریت می شود معموال در معرض تقلب قرار دارند .رئیس باید
سعی کند مدیریت صحیح را تمرین کند .اگر جلسه را عادالنه
هدایت کنید چیزی برای ترسیدن از یک مدیر ارشد وجود ندارد
که ممکن اسن پتانسیل رهبری شما را ارزیابی کند.
تفکر گروهی
تفکر گروهی به معنی توافق به هر قیمتی است .در مواقع استرس
یا موفقیت بزرگ ،یک گروه ممکن است هر ایده ای که هویتش
را مورد تهدید قرار دهد را سرکوب کند .افراد ممکن است خود
ایده هایی را احساس کنند به عنوان انحرافی پنداشته شوند را
خودشان سانسور کنند .در نتیجه طرز تفکر گروه به طور خطرناکی
نسنجیده است.
عالئم تفکر گروهی شامل:
توهم عدم اسیب پذیری
خرد جمعی برای هشدار تخفیف
گارد فکری خود گمارده برای سرکوب مخالفان حاضر
فشار بر انحراف از نرم
خود سانسوری ایده یا رفتار از سوی یکی از اعضای گروه
احساس عدم زندگی :سکوت به رضایت تعبیر می شود.
محق دانستن خود :سطح باالی اخالقی را در نظر گرفتن
خالف تفکر گروهی عمل کردن:
نیاز به تصمیم گیری دستهه جمعی را به چالش بکشید :صاحبان
تصمیم را به کار برید.
ایده های متنوع را به طور سیستماتیک تشویق کنید
عدم توافق را به شیوه ای منظم دنبال کنید
خارجی ها یا اعضای جدید گروه را به تغییر در شروع مجدد دعوت
کنید
اطمینان حاصل کنید که هدایت کنندگان کارها یا هادیان فرایندها
می خواهند قضاوتسان به دقت بررسی شود
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بعد از جلسه فرایندهای گروه را بررسی کنید :چند وقت یکبار
مالقات می کنید از وقتی پرسنل را عوض کرده اید چقدر می
گذرد آیا شما دموکراتیک عمل می کنید.

سی دقیقه قبل از جلسه

پایان جلسه
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اختمام خوب جلسه به میزان شروع خوب آن مهم است .افراد باید دقیقا بدانند بعد از جلسه چه اتفاقی خواهد
افتاد و چه کسی مسئول وقوع آن است .کارها را تا آنجا که می توانید تقسیم کنید .اطمینان حاصل که
هیچکس حتی خودتان بیش از اندازه الزم کار انجام ندهد .تخصیص وظایف به افراد کمک می کند حق
مالکیت نسبت به آن پیدا کنند مهارت شخصی را پرورش داده و تیم را بسازند.
به دقت مشخص کنید با چه اقداماتی موافقید .اگر بخشی از کار مبهم بماند افراد نمی دانند باید چه کار کنند یا
از انجام ان شانه خالی می کنند .هر بخشی از کار باید یک عامل داشته باشد ،ترجیحا کسی که مسئول انجام
آن بوده و یک ضرب العجل بالفاصله بعد از جلسه.
اگر شرایط رضایت بر یک اقدام توافقی شفاف نباشد ،شما نمی توانید در مورد وقوع یا عدم وقوع آن قضاوت
کنید .آنها باید با هوش باشند:
خاص
قابل اندازه گیری
مورد توافق با عامل
واقع گرایانه
وابسته به زمان
در نهایت به عامل جسارت انجام کار را بدهید .این را شفاف سازی کنید که شما هر گونه حمایت آموزش یا
توضیحات ضروری جهت مشورت و توصیه را به آنها می دهید و تقسیم وظایف را اعالم عمومی کنید.
همه تصمیمات و اقدامات را به صورت کتبی درآورید .یک اقدام خالصه شده که قبل از یا به همرام صورت
جلسه کامل پخش می شود مفید خواهد بود .سایرینی که با این اقدامات تاثیر می پذیرند هم ممکن است االزم
باشد از طریق ایمیل یا یادآوری با آنهعا تماس گرفت.
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حال می توانید جلسه را تمام کنید .نظرات پایانی خود را مثبت و مشتاقانه و مختصر بیان کنید.
آنچه تصمیم گیری شده را خالصه کنید و مسیر پیش رو را بیان کنید.
چک کنید که منشی جلسه از ثبت جلسه خرسند است.
در صورت لزوم زمان و مکان جلسه بعدی را مشخص کنید.
بر دستاوردها جلسه تاکید کنید.
از همه به خاطر شرکت و همکاریشان تشکر کنید.
چرا که نه ...؟
هر نکته ای را را که می خواهید در جلسه عنوان کنید در شروع جلسه بنویسید
سر وقت آغاز کنید
از یک تکنیک برای مقابله با تفکر خصمانه استفاده کنید.
یک جعبه «بله اما « درست کنید :هر نظر منفی یک پوئن منفی است .شما متوجه یک بهبود رادیکالی در
کیفیت گوش دادن یا تفکر گروه خواهید شد.
یک لیست از انواع سواالت را با خود به جلسه آورید و سواالت خاصی که می خواهید بپرسید.
از عامالن بخواهید اقداماتی که آنها مسئول انجامشان هستند را با اهداف و ضرب العجل ها برای شما خالصه
کنند.
از بحث های داخلیتان به عنوان شیوه ای برای مدیریت آن یادداشت برداری کنید.
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